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Birutė Triškaitė
vilniaus	pedagoginis	universitetas

johanno jacobo dentzlerio vokiečių–lotynų 
leksikografijos darbas Clavis Germanico-Latina – 
dar vienas rankraštinio žodyno 
Clavis Germanico-Lithvana šaltinis1

1. Ž i n o m i  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA Š a l t i n i a i. rankraštinio vokiečių–
lietuvių kalbų žodyno Clavis Germanico-Lithvana2 (toliau – C) pagrindiniais šalti-
niais laikomi 1640 metų Conrado agricolos3 parengti martino lutherio į vokiečių 

1  straipsnis pradėtas rengti 2006 metų vasarą 
per mokslinę stažuotę Hercogo augusto 
bibliotekoje (Herzog august bibliothek, 
Hab) Wolfenbüttelyje (vokietija). už 
stipendiją ir puikias darbo sąlygas esu 
dėkinga rolfo ir ursulos schneiderių fon-
dui, Hab stipendijų skyriaus vadovei dr. 
Gillian bepler bei visiems bibliotekos dar-
buotojams. už konsultacijas istorinės 
vokiečių leksikografijos klausimais 
nuoširdžiai dėkoju prof. dr. Helmutui 
Henne’i (braunschweig), o už vertingas 
pastabas dėl šio straipsnio – dr. Chris-
tiane’i schiller (erlangen). 

der aufsatz wurde in der Herzog august bib-
liothek (Hab) in Wolfenbüttel während 
des wissenschaftlichen Forschungsaufent-
halts im sommer 2006 verfasst. Für das 
stipendium und die optimalen arbeitsbe-
dingungen gilt mein dank der rolf und 
ursula schneider stiftung, der leiterin 
der abteilung der Forschungsprogramme 
Frau dr. Gillian bepler sowie allen mitar-
beitern der bibliothek. Für die Konsultati-
on über die historische deutsche lexiko-
graphie bedanke ich mich herzlich bei 
Herrn prof. dr. Helmut Henne (braun-
schweig) und bei Frau dr. Christiane 

schiller (erlangen) für die wertvollen be-
merkungen zum aufsatz.

2  rankraštis saugomas lmab rs: f. 137 13–14; 
faksimilinis leidimas: Clavis Germanico-
Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokie-
čių–lietuvių kalbų žodynas 1–2, parengė 
vincentas drotvinas, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1995–1997; 3–4, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 1997.  

3  Conradas agricola (vok. bawr) buvo nürn-
bergo spaustuvininkas, plg. „typographus 
ʒu nörmberg“, žr. [Conrad agricola,] 
CONCORDANTIÆ BIBLIORVM, Das iſt 
Bibliſche Concordantʒ vnd Verʒeichnuß der 
frnembſten Wrter [...] Geſtellt vnd ʒuſam-
men getragen durch Conradum Agricolam [...] 
Franckfurt am mayn: ruland, 1640; Hab: 
H: b 31.2° Helmst. (toliau – AK) antraštinį 
puslapį; „ein bürger und buchdrucker ʒu 
nürnberg vom jahr 1603 bis 1616, hat mit 
Hülffe unterſchiedener Gelehrten 1610, 
und hernach 1640 ʒu Frankfurt ʒuerſt eine 
bibliſche Concordanʒ in Folio heraus ge-
geben [...]“, žr. johann Heinrich Zedler, 
Groſſes vollſtändiges Univerſal-Lexicon aller 
Wiſſenſchafften und Künſte [...] 1. A–Am, 
Halle, leipzig: Zedler, 1732, 741.
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kalbą išverstos biblijos konkordansai, Lexicon Lithuanicum4 (toliau – Lex; xvii am-
žiaus vidurys) prototipas *Lex bei vadinamųjų Krauzės5 (toliau – K; xviii amžiaus 
trečiasis–ketvirtasis dešimtmetis6) ir richterio7 (toliau – R; 1728) žodynų prototi-
pas ir galimas jo variantas (toliau – *KR1 ir *KR2). 

jurgis lebedys8, ilgą laiką anoniminiu9 laikytą C priskyręs Žilių (ragainės 
apskr.) kunigui Frydrichui pretorijui vyresniajam (1624–1695) bei cituodamas jo 
amžininko theodoro lepnerio žodžius („es hat Herr Fridericus praetorius, älteſter 
pfarrer unter allen predigern unſers preuſchen litthauen, ein Wörter=buch aller 
Wörter, ſo in der Heiligen schrift nach der Koncordantʒ=bibel agricolae ʒu fin-
den [...] geſchrieben fertig, allein es findet ſich hierʒu noch kein verleger“10), pri-
pažino, jog žodynas paremtas vokiškos biblijos konkordansais, tačiau išsamiau C 
ir įvairių AK leidimų ryšio netyrinėjo. Kad C šaltinis greičiausiai yra 1640 metų 
AK leidimas, mintį iškėlė vincentas drotvinas11, bendrais bruožais aptaręs C ir 
šio AK leidimo registro bei biblijos citatų panašumus. Šiai nuomonei pritarė lina 
plaušinaitytė12, lyginusi C makrostruktūros ir mikrostruktūros elementus su 1640 
ir 1674 metų konkordansų leidimais. Christiane schiller13 AK taip pat laiko C 
šaltiniu ir nurodo žodyno pagrindinį tekstą esant ištisai paremtą konkordansais 
nuo lemos Schwetʒen (tiksliau – C originalo ii tomo 528–1114 puslapius), be to, 
ne tiesiogiai, o per lepnerio minėtąjį pretorijaus žodyną. taigi šis žodynas, pasak 
schiller, tėra vienas iš C sluoksnių.

4  lmab rs: f. 137 – 10. straipsnyje remtasi 
faksimiliniu leidimu: Lexicon Lithuanicum. 
Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų 
žodynas, parengė vincentas drotvinas, vil-
nius: mokslas, 1987. 

5  lltib r: f. 1 – 5792. remtasi rankraščio ko-
pija, esančia vilniaus pedagoginio univer-
siteto lituanistikos fakulteto leksikologi-
jos ir sintaksės kabinete.

6  apytikslę K parašymo datą pagal žodyno 
popieriaus vandenženklius nustatė vin-
centas drotvinas, žr. „Kada parašytas va-
dinamasis Krauzės žodynas“, Blt 20(2), 
1984, 163–167. 

7  rankraštis saugomas Francke’s įstaigų ar-
chyve Hallėje: aFst j 84. Žodyno mikrofil-
mas yra lmab rs, o iš jo padarytos foto-
nuotraukos – lietuvių kalbos institute. 
Čia remtasi kopija, esančia vilniaus peda-
goginio universiteto lituanistikos fakulte-
to leksikologijos ir sintaksės kabinete. 

8  jurgis lebedys, „[Fr. pretorijaus?] ‘vokie-
čių–lietuvių kalbų žodynas’ (Clavis Ger-
manico-lithvana) [apie 1675?] (CGL)“, 
Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a., 
paruošė jurgis lebedys, vilnius: valsty-
binė grožinės literatūros leidykla, 1956, 
508–512.

9  C kaip nežinomo autoriaus žodyną mini jau 
Georgas Heinrichas Ferdinandas nessel-
mannas savojo Wörterbuch der Littauiſchen 
Sprache (1851) pratarmėje („vorrede“),    
aprašydamas jo leksikos šaltinius: „ein    
anonymes, höchſt ſauber geſchriebenes 
deutſch=littauiſches Wörterbuch in ʒwei 
ſtarken Quartbänden [...]“, žr. [Georg 
Heinrich Ferdinand nesselmann,] Wörter-
buch der Littauiſchen Sprache von G. H. F. 
Neſſelmann, Königsberg: verlag der Gebrü-
der bornträger, 1851, vi. 

10  theodor lepner, Der Preuſche Littauer,  
danzig: rüdiger, 1744, 133.

11  vincentas drotvinas, „dėl Fridricho preto-
rijaus ‘Clavis Germanico-lithvana’ 
vokiškojo registro šaltinių“, Žmogus ir 
žodis 1, vilnius: vilniaus pedagoginio uni-
versiteto leidykla, 1999, 8–13.

12  lina plaušinaitytė, „die Quellen von Clavis 
Germanico-Lithvana“, Klb 51(3), 2002, 107–
119.

13  Christiane schiller, „Clavis Germanico-Lith-
vana – ein Werk von Friedrich prätorius  
d.Ä.?“, LgB 10, 2002, 159–172. 
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rengiant C remtasi ne vien konkordansais. vincas urbutis14 įrodė, kad leksiko-
grafinės ištakos C sieja su kitais senaisiais mažosios lietuvos rankraštiniais vo-
kiečių–lietuvių kalbų žodynais Lex, K15 ir R16: visi jie yra išaugę iš to paties 
neišlikusio šaltinio. Šių žodynų genetinius ryšius urbutis apibūdina taip:

neišlikęs žodynas, kuriuo rėmėsi „Clavis Germanico-lithvana“ ir [...] minėti    
xviii a. pirmosios pusės žodynai, savo ruožtu buvo ne kas kita, kaip gerokai 
papildytas tas žodynas, kurio vienas variantas yra „lexicon lithuanicum“17. 

Kitaip tariant, mūsų dienas pasiekęs Lex laikomas vieninteliu to pirminio 
žodyno (toliau – *Lex) nuorašu, o C, K ir R – naujomis, pakoreguotomis ir papil-
dytomis, *Lex paremto, bet jau žymiai patobulinto žodyno (toliau – *KR18) redak-
cijomis. urbutis (1987, 74) taip pat užsimena, kad C turiniu ir pobūdžiu labiau-
siai išsiskiria iš jam giminiškų žodynų tarpo, o jo sudarytojas galėjęs remtis kiek 
kitokiu *KR variantu.

Šį spėjimą iš esmės paremia Christiane’s schiller (2002, 159–172), išsamiau ty-
rusios C ir minėtų senųjų lietuvių dvikalbių žodynų genetinius santykius, išvados. 
lygindama C su jam giminiškais Lex, K ir R, ji nurodė, kad C pagrindinis sluoks-
nis GS (vok. Grundschicht) ir du papildymų sluoksniai E1 ir E2 (vok. Ergänzungs-
schicht) turėję skirtingus pamatus. GS šaltinis buvęs lepnerio minėtasis pretorijaus 
žodynas, pakaitomis *KR1 ir *KR2 (t. y. K ir R prototipas bei jo variantas), E1 – *Lex 
(t. y. Lex prototipas, kuriuo rėmėsi *KR), o E2 – vėlgi *KR1 ir *KR2. schiller (2005, 
156) nuomone, K ir R prototipas, kurio autorius galėjęs būti teofilis Šulcas (1629–
1673), buvo parašytas vėliau už Lex, bet dar prieš sudarant C.

Ką tik aptarti vokiškos biblijos konkordansai ir rankraštiniai vokiečių–lietuvių 
kalbų žodynai, rodos, dar ne visi C šaltiniai. C palyginus su AK ir *Lex, *KR1, 
*KR2 reprezentuojančiais Lex, K, R, matyti, kad dalies jo lemų šiuose tekstuose 
nėra. taigi C turėjo turėti dar kitą šaltinį. 

Kai kuriuose C straipsniuose tarp vokiškų lemų ir jų lietuviškų atitikmenų 
pateikiami dar ir lotyniški atitikmenys (pvz.: Beſcheiden, Modeſtus. Patogus. Priſkir-

14  vincas urbutis, „1728 m. klaipėdiškių 
žodyno leksikografiniai šaltiniai“, Blt 
23(1), 1987, 57–75.

15  Karaliaučiaus archyve iki ii pasaulinio 
karo pabaigos saugotas dar vienas rank-
raštinis vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, 
pasak urbučio (1987, 70–71), labai artimas 
K. Šis žodynas dabar yra dingęs, o jį pa-
žinti tegalima iš fragmentiškų Kazimiero 
būgos ir kitų leksikografų darytų išrašų 
Lietuvių kalbos žodyno kartotekai.

16  urbučio (1987, 58–59) nuomone, šis žody-
nas vadintinas klaipėdiškių žodynu 
(KlpŽ). 

17  v[incas] u[rbutis], „Žodynų istorija“, Lietu-
vių kalbos enciklopedija, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 
732.

18  taip šį neišlikusį vokiečių–lietuvių kalbų 
žodyną žymi schiller (2002, 165), o urbu-
tis (1987, 74) – *Q. vėlesniuose schiller 
darbuose jis dar vadinamas *PRK (vok. 
Prä-Richter/Krause), plg. Christiane schil-
ler, „Wie alt ist ein Wörterbuch? überle-
gungen zur relativen Chronologie von 
Wörterbüchern“, Kalbos istorijos ir dialekto-
logijos problemos 1, sudarė saulius ambra-
zas ir kt., vilnius: lietuvių kalbos institu-
to leidykla, 2005, 156.
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tas C i 29619, Ehe. Conjugium. Suwedímmas, ô. M. Wencʒawóne, ês. F. Wencʒawónês 
Stonas C I 511, Faßen, Tenere, Apprehendere. Nutwerru, ėrau, ſu, ti C ii 14 ir pan.), 
todėl tas šaltinis galėjo būti kažkoks vokiečių20–lotynų leksikografijos darbas 
(plg. plaušinaitytė 2002, 117). tokia prielaida visai pagrįsta dar ir dėl to, kad 
xvi–xvii amžiais daugelyje europos šalių suklestėjus leksikografinei praktikai ir 
pradėjus rastis išimtinai gyvųjų kalbų žodynams (angl. vernacular dictionaries, vok. 
lebendsprachige Wörterbücher)21, jų registrai dažniausiai būdavo sudarinėjami anks-
tesnių lotynų kalbos žodynų pagrindu22. 

Keletas senosios lietuvių leksikografijos darbų taip pat remiasi lotynų kalbos 
žodynais. antai Konstantino sirvydo senojo žodyno (prieš 1620)23 lenkiškosios ir 
lotyniškosios dalies šaltinis buvo nicolajaus volckmaro Dictionarium quator lingua-
rum tikriausiai trečiojo leidimo (1613) Polonicolatina dalis24. o štai pilypas ruigys, 
sudarydamas savo žodyno Littauisch–Deutsches und Deutsch–Littauisches Lexicon 
(1747) vokiečių–lietuvių kalbų dalies registrą, naudojosi ehrenreicho Weismanno žo-
dyno Lexicon bipartitum aštuntojo leidimo (1725) vokiečių–lotynų kalbų dalimi25.

19  dėl C originale esančių paginacijos netiks-
lumų (pirmajame jo tome po 808 puslapio 
toliau puslapiai numeruojami vėl nuo 709) 
čia ir toliau nurodomas žodyno faksimili-
nio leidimo tomas ir puslapis. 

20  drotvinas yra minėjęs, kad C galėjo remtis 
kokiu nors vokišku leksikografijos šaltiniu 
(žr. vincentas drotvinas, „pastabos apie 
Frydricho pretorijaus žodyną Clavis Ger-
manico-Lithvana“, Clavis Germanico-Lithva-
na. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas 1. A–E, parengė vin-
centas drotvinas, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1995, xiv, xvii).

21  Gabriele stein, „sixteenth-Century english-
vernacular dictionaries“, The History of 
Lexicography: Papers from the Dictionary Re-
search Centre Seminar at Exeter, March 1986, 
ed. by reinhard rudolf Karl Hartmann, 
amsterdam: benjamins, 1986, 219; William 
jervis jones, German Lexicography in the 
European Context: A Descriptive Bibliography 
of Printed Dictionaries and Word Lists Contai-
ning German Language (1600–1700), berlin, 
new York: Walter de Gruyter, 2000, ix.

22  noel e. osselton, „the First english diction-
ary? a sixteenth-Century Compiler at 
Work“, The History of Lexicography: Papers 
from the Dictionary Research Centre Seminar 
at Exeter, March 1986, ed. by reinhard ru-
dolf Karl Hartmann, amsterdam: benja-
mins, 1986, 181–183; agnieszka Frączek, 
Zur Geschichte der deutsch-polnischen und 
polnisch-deutschen Lexikographie (1772–
1868), tübingen: max niemeyer verlag, 

1999, 33, 378; peter otto müller, „deutsch 
als Wörterbuchsprache in der mittelalterli-
chen und frühneuzeitlichen lexikogra-
phie“, Studien zur zweisprachigen Lexikogra-
phie mit Deutsch 8, hrsg. von Herbert ernst 
Wiegand, Hildesheim, Zürich, new York: 
Georg olms verlag, 2002, 35.

23  Kaip tiksliai vadinosi pirmasis sirvydo 
žodynas, nežinoma. dabar jis vadinamas 
arba senuoju sirvydo žodynu (žr. vincas 
urbutis, „pirmasis lietuvių kalbos žody-
nas ir keletas jo retų žodžių“, Blt 3[2], 
1967, 210), arba Prompt[u]arium dictionum 
Polonicarum Latinarum et Lituanicarum pa-
gal ldK bajoro, Kristupo radvilos dvariš-
kio archyvaro salomono risinskio biblio-
tekos vilniuje knygų sąraše buvusį įrašą 
(žr. ingė lukšaitė, „salomono risinskio 
bibliotekos vilniuje sąrašas“, Iš Lietuvos 
bibliotekų istorijos, vilnius: ltsr valsty-
binė respublikinė biblioteka, 1984, 20, 29).

24  Kazys pakalka, „dėl K. Širvydo žodyno 
‘dictionarium trium linguarum’ lenkiš-
kosios–lotyniškosios dalies šaltinio“, Lie-
tuvos TSR MA darbai. Serija A, 1(8), 1960, 
217–221; Kazys pakalka, „pastabos apie 
senąjį Konstantino sirvydo trikalbį žo-
dyną (~ 1620 m.)“, Senasis Konstantino Sir-
vydo žodynas, vilnius: mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos institutas, 1997, 6–25. 

25  vilma Zubaitienė, „aštuntasis ehrenreicho 
Weismanno Lexicon bipartitum leidimas 
(1725) – pilypo ruigio žodyno (1747) 
vokiečių–lietuvių kalbų dalies registro 
šaltinis“, ALt 8, 2006, 97–148.
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Šiame straipsnyje siekiama nustatyti ir aprašyti, koks xvii amžiaus vokiečių–
lotynų kalbų žodynas galėjo būti dar vienas C šaltinis.

2. j o H a n n o  j a C o b o  d e n t Z l e r i o  CLAVIS LINGUÆ LATINÆ.  ieškant vo-
kiečių–lotynų kalbų žodyno – galimo dalies C registro šaltinio, naudotasi Willia-
mo jerviso joneso sudarytu xvii amžiaus vokiečių26 leksikografijos bibliografiniu 
katalogu German Lexicography in the European Context (jones 2000). tarp gausybės 
vokiečių dvikalbės ar daugiakalbės leksikografijos darbų, pasirodžiusių 1600–1700 
metais, į akis pirmiausia krinta johanno jacobo dentzlerio (johann jacob dentz-
ler arba denzler; 1622–1705) lotynų kalbos veikalas Clavis Linguæ Latinæ, pirmąkart 
išleistas 1666 metais bazelyje. Kunigo ir klasikinės filologijos žinovo dentzlerio27 
darbo, matyt, būta gana paklausaus, nes vėliau sekė ne vienas (plg. „1666 und 
oft nachher edirt“ [sulzberger 1863, 261], „oft neu aufgelegte“ [HBLS 693]) papil-
dytas ar pakartotas jo leidimas 1667, 1677, 1686, 1697, 1706, 1708, 1709, 1713, 1715 
ir 1716 metais (jones 2000, 287–290). 

pirmasis Clavis Linguæ Latinæ leidimas28 turi 866 puslapius in octavo. išsamus 
veikalo pavadinimas antraštiniame puslapyje iš dalies atspindi ir jo sandarą: 

Clavis ‖ linGuÆ ‖ latinÆ, ‖ priſcos & recentes purioris latinitatis ‖ autho-
res, juxta etyma, ex primitivorum ‖ & ſimplicium fontibus methodicè ‖ reſerans: ‖ 
NEC NON ‖ plurima proverbia, ‖ fabulas poëticas, deorum item, dearum, ‖ 
feſtorumque gentilium, urbium & regionum ‖ nomina, apud authores, Comenium 
cumprimis, ‖ obvia, & ad linguæ latinæ cognitio~ ‖ nem facientia, mnemonicè ‖ 
aperiens. ‖ Mantiſſæ loco acceſſerunt ‖ Compendium Gramma~‖ ticæ latinæ 
elegantis, præcipua l. l. ‖ ornamenta exhibens, & Calendarium ‖ romanum. ‖ 
Cum Indicibus neceſſariis, Germanico ‖ maximè locupletißimo. ‖ authore ‖ joH. ja-
Cobo dentZlero, t. ‖ basileÆ, ‖ sumptibus emanuelis KÖniG ‖ & Fi-
liorum. typis jaCobi bertsCHii. ‖ m dC. lxvi. ‖ [...] ([dentzler,] 166629).

26  terminu vokiečių leksikografija vadinami 
tiek vokiečių–svetimosios(-ųjų), tiek sveti-
mosios(-ųjų)–vokiečių kalbų žodynai.

27  dentzleris veikiausiai nebuvo labai garsus 
ir žinomas, nes duomenų apie jį pavyko 
rasti labai nedaug. trumpai apie jį užsi-
menama poroje šaltinių, iš kurių sužinome 
tik pačius svarbiausius jo gyvenimo ir veik-
los faktus: gimė 1622 metais, nuo 1646-ųjų 
kunigavo basadinge (basading, thurgau), 
Horgene, eglisau (čia dar mokytojavo) ir 
embrache, kur 1705 metų gegužę mirė. be 
Clavis Linguæ Latinæ, dar išleido darbą 
graikų kalba Angelographia (1645), žr. Gu-
stav Huldreich sulzberger, Biographisches 
Verzeichnis der Geistlichen aller evangelischen 
Gemeinden des Kantons Thurgau von der frü-
hesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauen-
feld: Huber, 1863, 261; taip pat Historisch-

Biographisches Lexikon der Schweiz 2. Basel-
Egnach, neuenburg: administration des 
historisch-biographischen lexikons der 
schweiz, 1924, 693 (toliau – HBLS).

28  aprašant šį leidimą ([johann jacob dentz-
ler,] Clavis Linguæ Latinæ [...], basileæ: Kö-
nig, 1666) remtasi jo egzemplioriumi, 
saugomu stuttgarte (Württembergische 
landesbibliothek stuttgart: Hb 2974). už 
jo kopijas dėkoju šios bibliotekos darbuo-
tojai estherai sturm.

29  1666 metų Clavis Linguæ Latinæ leidimo 
antraštinio bei dar poros puslapių skait-
menines kopijas galima rasti elektroninia-
me xvii amžiaus vokiškų raštų sąvade  
VD 17 (vok. das Verzeichnis der im deutschen 
Sprachraum erschienenen Drucke des 17. 
Jahrhunderts), žr. http://www.vd17.de; 
žiūrėta 2007 04 07. 
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iš antraštės matyti, kad tai stambus veikalas, kurį sudaro kelios dalys. pirmo-
ji ir apimtimi didžiausia (739 p.) – lotynų–vokiečių kalbų žodynas tuo pačiu kaip 
ir visas veikalas pavadinimu Clavis Linguæ Latinæ. po jo eina trumpa lotynų kal-
bos gramatika Compendium Grammaticæ Latinæ Elegantis, præcipua Linguæ Latinæ 
ornamenta exhibens, romėniškas kalendorius Calendarium Romanum ir vokiškų 
žodžių registras Tertius Index Germanicus (120 p.). pastarajame šalia abėcėlės tvar-
ka surašytų vokiškų žodžių nurodomi lotynų–vokiečių kalbų žodyno Clavis Lin-
guæ Latinæ puslapiai, kuriuose tie vokiški žodžiai pateikti kaip lotyniškų lemų 
atitikmenys. be šių antraštiniame puslapyje išvardytų dalių, veikale dar yra kai 
kurių sunkiau randamų lotyniškų žodžių rodyklė Primus Index Latinus Vocabulo-
rum extra seriem bei lotyniškų priežodžių sąrašas Secundus Index Proverbiorum, quæ 
in Clavi hac explicantur. 

antrasis Clavis Linguæ Latinæ leidimas30, nors pasirodė praėjus vos vieniems 
metams („anno m. dC. lxvii“) ir išleistas to paties leidėjo („impensis emanuelis 
König & Filiorum“) tuo pačiu in octavo formatu, nėra pirmojo perspaudas. Kad 
tai gerokai papildytas leidimas, liudija veikalo puslapių skaičius, išaugęs per 
tūkstantį. ryškiausia naujovė ta, kad vietoj vokiškų žodžių registro Index Germa-
nicus atsirado tikras vokiečių–lotynų kalbų žodynas. jis turi atskirą antraštinį 
puslapį, kuriame įrašyta CLAVIS ‖ GERMANICO-LATINA ‖ Indicis, PROMTUA-
RIIQUE ‖ SIMUL LOCUPLETISSIMI, vicem explens, ir yra atskirai paginuojamas 
(2–330 p.). Kiek pakeitus veikalo sandarą, buvo pakoreguotas ir bendras jo pa-
vadinimas. jame minimas ir vokiečių–lotynų kalbų žodynas: 

Clavis ‖ linGuÆ ‖ latinÆ [...] Et vice verſa ‖ Clavis GermaniCo ~ ‖ 
latina, ‖ VOCES LOCUTIONESQUE VERNACULAS ‖ ex L. probatis Authoribus 
copiosißimé ‖ recludens (Cla 166731)

vėlesnieji Clavis Linguæ Latinæ leidimai, pasirodę 1677 (žr. 1 pav.), 1686, 169732, 
1706, 1708, 170933, 1713, 1715 ir 1716 metais in octavo formatu, nors kai kurie iš 
jų ir papildyti, sandara iš esmės nesiskiria nuo antrojo. visus juos sudaro šios 
pagrindinės dalys: 

1) lotynų–vokiečių kalbų žodynas Clavis Latino-Germanica (plg. ankstyvuo-
siuose leidimuose pavadinimu kaip ir visas veikalas Clavis Linguæ Latinæ); 

2) lotynų kalbos gramatika Compendium Grammaticæ Latinæ;
3) lotyniškų priežodžių sąrašas Index Proverbiorum;

30  [ johann jacob dentzler,] CLAVIS LINGUÆ 
LATINÆ [...] Et vice verſa CLAVIS GERMA-
NICO~LATINA [...], basileæ: König, 1667; 
Zentralbibliothek Zürich: al 6558 (toliau – 
Cla ir kiekvieno leidimo metai).

31  visą šio leidimo antraštinio puslapio tekstą 
žr. jones 2000, 288. 

32  antraštinio ir dar keleto puslapių skaitme-
nines kopijas galima rasti VD 17, ant-
raštinio puslapio tekstą žr. jones 2000, 
289–290.

33  antraštinio puslapio skaitmeninę kopiją 
galima pamatyti šiame internetiniame 
puslapyje: http://www.richardwolf.de/la-
tein/dentzler.htm; žiūrėta 2006 12 02.
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1 pav. johanno jacobo dentzlerio leksikografijos veikalo 
Clavis Linguæ Latinæ (1677) antraštinis puslapis; 
universitätsbibliothek Heidelberg: d 9940
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4) vokiečių–lotynų kalbų žodynas Clavis Germanico-Latina (plg. pirmajame lei-
dime tebuvo tik vokiškų žodžių registras Index Germanicus). 

tokia Clavis Linguæ Latinæ sandara, atitinkanti bene visus svarbiausius adre-
sato – besimokančiojo svetimosios kalbos – poreikius (pasyvusis ir aktyvusis 
žodynai, gramatika, atskiru skyriumi pateikti priežodžiai34), tikriausiai lėmė jo 
populiarumą – per pusšimtį metų išėjo net vienuolika leidimų. 

3. CLAVIS GERMANICO-LATINA i r  C i Š o r i n Ė  s ą r a n G a. Clavis Germanico-
Latina ir Clavis Germanico-Lithvana: ar šių pavadinimų panašumas tėra tik sutapi-
mas, ar iš tiesų xvii amžiaus, kaip spėjama, devintajame dešimtmetyje35 rytų 
prūsijoje parašytas vokiečių–lietuvių kalbų žodynas pavadintas, o gal iš dalies ir 
paremtas36 šiuo kiek anksčiau Šveicarijoje išspausdintu vokiečių–lotynų leksiko-
grafijos darbu? 

Žodynų pavadinimai su metaforiškai37 vartojamu lotynišku žodžiu Clavis (liet. 
raktas), rodos, nebuvo dažni. iš Franzo Claeso38, peterio Kühno39, joneso (2000, 
740–754) ir peterio otto müllerio (2001, 646–658) leksikografijos bibliografijai ir 
istorijai skirtuose darbuose pateiktų xvi–xvii amžiaus vokiečių žodynų sąrašų 
matyti, kad dažniausiai to meto vokiečių leksikografinių darbų pavadinimai 
būdavo sudaromi su lotynų kalbos žodžiais Dictionarium, Lexicon, Nomenclator, 

34  daugelis to meto lotynų kalbos žodynų, 
taip pat Clavis Linguæ Latinæ, buvo skirti 
ne tik lotyniškam tekstui suprasti, bet ir 
tobulinti aktyvią šios kalbos vartoseną,   
todėl juose dažnai būdavo įtraukiama     
nemažai perkeltinės žodžių vartosenos     
pavyzdžių, frazeologizmų, priežodžių  
(žr. dietfried Krömer, „die zweisprachige 
lateinische lexikographie seit ca. 1700“, 
Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. 
Ein internationales Handbuch zur Lexikogra-
phie 3, hrsg. von Franz josef Hausmann et 
al., berlin, new York: Walter de Gruyter, 
1991, 3031; taip pat dietfried Krömer, 
„selbstverständlichkeiten? Zweisprachige 
Wörterbücher seit dem 16. jahrhundert“, 
http:// www.phil-hum-ren.unimuenchen.
de/Germlat/acta/Kromer.htm; žiūrėta 
2006 11 26).

35  dėl C rankraščio antrajame tome esančių 
nuorodų į Kristupo sapūno ir teofilio 
Šulco gramatiką Compendium Grammaticae 
Lithvanicae (1673) lebedys (1956, 510, 512) 
spėjo, kad žodynas parašytas maždaug 
apie 1674–1675 metus. C parašymo datą 

patikslino drotvinas: ištyręs žodyno po-
pieriaus vandenženklius, jis nurodė, jog 
žodynas turėjo būti rašytas dešimtmečiu 
vėliau, taigi apie 1685-uosius, žr. vincen-
tas drotvinas, „dėl ‘Clavis Germanico-
lithvana’ autoriaus“, LKK 26, 1987,       
102–107.

36  tų laikų leksikografai neretai perimdavo 
naudoto šaltinio pavadinimą, žr. peter 
otto müller, Deutsche Lexikographie des 16. 
Jahrhunderts. Konzeptionen und Funktionen 
frühneuzeitlicher Wörterbücher, tübingen: 
max niemeyer verlag, 2001, 536.

37  ano meto žodynai retkarčiais būdavo pa-
vadinami metaforiškai, pvz.: Promptuarium 
(liet. aruodas), Silva (liet. giria, miškas, so-
das), Suppellex (liet. indas, atsarga) ir pan. 
(müller 2001, 535). 

38  Franz Claes, Bibliographisches Verzeichnis 
der deutschen Vokabulare und Wörterbücher, 
gedruckt bis 1600, Hildesheim, new York: 
Georg olms verlag, 1977, 237–241. 

39  peter Kühn, Deutsche Wörterbücher. Eine sys-
tematische Bibliographie, tübingen: max 
niemeyer verlag, 1978, 117–121. 
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Nomenclatura, Vocabularium, Thesaurus40, o žodynas, kurio pavadinime būtų žodis 
Clavis41, minėtuose sąrašuose tėra vienintelis – tai dentzlerio darbas (Kühn 1978, 
119; jones 2000, 741). 

Grafinis pavadinimų pateikimas pirmųjų Cla ir C teksto puslapių pradžioje 
taip pat beveik identiškas: abiejuose žodynuose pavadinimai įrašyti dviejose 
eilutėse didžiosiomis lotyniško (dar vadinamo antikva) šrifto raidėmis: CLAVIS ‖ 
GERMANICO-LATINA ir CLAVIS ‖ GERMANICO-LITHVANA (plg. 2 ir 3 pav.). 
skirtumas tik tas, kad ranka rašyto C pavadinimo žodis CLAVIS kiek labiau 
pasislinkęs į kairįjį eilutės kraštą, o Cla yra pačiame jos viduryje. ir Cla, ir C 
pavadinimus nuo tame pačiame puslapyje kiek žemiau einančių žodyno straipsnių 
skiria horizontalus brūkšnys (plg. 2 ir 3 pav.). 

už šio skersai puslapio nubrėžto brūkšnio abiejuose žodynuose lemos pateikia-
mos ne iš karto – tiek Cla, tiek C prieš jas dar įrašytas dviejų raidžių junginys Aa 
(plg. C i 3 ir Cla 2). panašiais dviejų (didžiosios ir mažosios) raidžių junginiais, 
informuojančiais skaitytoją apie tai, kokiomis raidėmis prasidedančios lemos toliau 
pateikiamos, prasideda kiekvienas Cla puslapis ir C pagrindinio teksto puslapis42. 
be to, pagal dvi pirmąsias lemų raides žodynų straipsniai dar skaidomi į savotiškus 
skirsnius. Kitaip tariant, keičiantis antrajai lemos raidei, virš jos straipsnio, net ir 
puslapio viduryje, abiejuose žodynuose įrašomas atitinkamas raidžių junginys (pvz.: 
At ir Au C I 147, Ed ir Ef C I 507, Ep ir Er C i 576, Ex ir Ey C i 628 ir kt.). 

40  plg. šių žymių vokiečių leksikografijos 
darbų pavadinimus: anoniminis Vocabula-
rius ex quo (apie 1509), petrus dasypodius, 
Dictionarium Latinogermanicum (1536) ir 
Dictionarium Germanicolatinum (1536), 
Hadrianus junius, Nomenclator omnium 
rerum (1567), ambrosius Calepinus, Dictio-
narium Hexaglottum (1568), basilius Faber, 
Thesaurus eruditionis scholasticae (1571), 
david schelling, Helfricus emmel, Lexicon 
Trilingve (1586), levinus Hulsius, Dictiona-
rium Teutsch Frantzösisch (1596), nathanael 
duez, Dictionarivm Germanico-Gallico-Lati-
nvm Novvm (1642), martin ruland, Nomen-
clatura rerum trium linguarum, benjamin 
Hederich, Lexicon manuale latino-germani-
cum (1739) ir kt.

taip pat plg. xvii–xviii amžių lietuvių rank-
raštinių ir spausdintų žodynų pavadini-
mus: Konstantino sirvydo Dictionarium 
trium linguarum (31642, 41677, 51713), ano-
niminį Lexicon Lithuanicum (xvii amžiaus 
vidurys), Frydricho vilhelmo Hako Voca-
bvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germa-
nico-Litthvanicvm (1730), jokūbo brodovs-
kio Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Li-

thvanico-Germanicvm (apie 1740), pilypo 
ruigio Littauisch–Deutsches und Deutsch–
Littauisches Lexicon (1747) ir kt.

41  Kitokio žanro knygų, ne žodynų, kurių pa-
vadinime figūruotų žodis Clavis, būta 
daugiau, pvz.: jean de Combes, Clavis seu 
summa totius theologicae veritatis (1615), jo-
hann rhenius, Aurea Clavis Graecae Lingvae 
(1625), victorinus bythner, Clavis Linguae 
Sanctae (1648) ir pan. bibliografai mini ir 
mūsų dienų nepasiekusį Konstantino sir-
vydo darbą Clavis linguae Lituanicae 
(1630), bet tai, kaip manoma, irgi ne 
žodynas, o lietuvių kalbos gramatika (žr. 
LB i 551, 1127). 

42  pagrindinio C teksto puslapiais (arba tie-
siog pagrindiniais puslapiais) vadinamos 
rankraščio kas antro lapo recto ir verso 
pusės, kuriose žodyno straipsniai rašyti 
pirminiu jo rengimo etapu. tuomet atsi-
radęs C tekstas sudaro pagrindinį žodyno 
sluoksnį. Kiti kas antro C lapo puslapiai 
vadinami papildymų puslapiais, nes jie 
rašant pagrindinį žodyno tekstą buvo pa-
likti tušti tam, kad vėliau žodyną būtų ga-
lima pildyti.
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2 pav. pirmasis johanno jacobo dentzlerio vokiečių–lotynų 
kalbų žodyno Clavis Germanico-Latina teksto puslapis, 
Clavis Linguæ Latinæ (1686); 
Hab: xb 6923
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3 pav. pirmasis rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų 
žodyno Clavis Germanico-Lithvana teksto puslapis; 
lmab rs: f. 137 13

tokios reikiamo žodžio paiešką palengvinančios dviejų raidžių „antraštės“ Lex, 
K ir R nevartojamos (ten nurodoma tik pirmoji pasikeitusi lemų raidė), tad jų tik-
riausiai nebuvo nei *Lex, nei *KR1 ar *KR2. C dviejų raidžių junginiai negalėjo būti 
perimti ir iš AK, nes juose ties kiekvienu antraštinių biblijos žodžių ir po jais 
einančių citatų stulpeliu nurodomos trys didžiosios raidės ir tik puslapio viršuje.

C rėmimasis Cla perimant dviejų raidžių junginius akivaizdus prie paskutiniųjų 
raidės A registro žodžių: abiejuose žodynuose lemos Awe / awe ir Axt / axt pa-
teiktos po raidžių Au junginiu, nors jų antrosios raidės yra ne <u>, o <w> ir <x>. 
po šia „antrašte“ C lema Axt buvo įrašyta tik iš pradžių, o vėliau, pastebėjus 
netikslumą, Au prieš šią lemą ištaisyta į Ax C i 228. lema Awe C i 227 liko prie 
netikslios „antraštės“ tikriausiai dėl to, kad buvo nepastebėta – mat ji įrašyta 
prieš tai ėjusiame žodyno puslapyje. 
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nustatyti, kiek tokių „antraščių“ iš Cla perrašyta į C, vargu ar įmanoma, bet 
neatrodo, kad jos galėjo būti perrašinėtos ištisai. juk turint omenyje tai, kad C 
registras paremtas ne vienu, o mažiausiai dviem šaltiniais, iš Cla perrašinėti 
kiekvieną raidžių junginį turėjo būti labai nepatogu ir net nelogiška. dėl to labiau-
siai tikėtina, kad dalis raidžių junginių iš Cla perrašyta tik pačioje C pradžioje 
(tai patvirtina minėtieji Aa ir Au junginiai), o apskritai C sudarytojas, sekdamas 
Cla pavyzdžiu, juos nurodydavo savarankiškai. 

Šį spėjimą patvirtina ir keletas pavyzdžių iš C. antai kai kurių pagrindinių C 
puslapių viršuje pasitaiko vienos, trijų ar daugiau raidžių junginių (net žodžio 
dalių – priešdėlių), nebūdingų Cla, plg.: Auf. C i 167, Hin C II 419, Kun C ii 609, 
M C III 80, Neu. C iii 136, Nie. C III 152, O. C iii 167, 168, Unver. C iv 283, W C 
iv 432, Ʒer. C iv 476. o štai kelios „antraštės“ prie raidžių C ir D registro žodžių, 
kurias pamiršta nurodyti iškart keičiantis antrai lemos raidei, buvo įrašytos vėliau 
pagrindinių žodyno puslapių pradžioje, plg.: Ch. Ci. Cl. Co. C I 432, Dr. Du. C I 
488 ir pan. be to, skirtingai nei Cla, C straipsniai, nors ir nelabai nuosekliai, į 
skirsnius pagal dvi pirmąsias lemos raides skaidomi tik maždaug iki raidžių H 
ir I registro žodžių. po „antraštės“ Ho. C ii 431, kaip jau yra pastebėjusi plauši-
naitytė43, C sudarytojas liaujasi pateikinėjęs šiuos junginius iškart, kai keičiasi 
antroji lemos raidė, toliau tenkindamasis jų pateikimu tik kiekvieno pagrindinio 
puslapio pradžioje. dėl šios priežasties tolesnių žodyno pagrindinių puslapių 
viršuje (skirtingai nei prie raidžių C ir D lemų) jau specialiai įrašomi net keli 
raidžių junginiai, plg.: Ir. Iſ. It. C II 499, Ki. Kl. C II 542, Le. Li. C ii 673, Oh. Om. 
Op. C iii 187 ir pan. Žodyno straipsnių skaidymas į skirsnius keičiantis pirmajai 
lemos raidei (pvz.: Ja. C II 471, Ka. C ii 506, La. C ii 613 ir kt.) išlieka.

iš kelių šaltinių perrašant lemas, C sudarytojui kaskart tekdavo atidžiai stebėti, 
ar nesikeičia pirmoji ir antroji jos raidė, tad suprantama, kad savarankiškai nuro-
dant minėtuosius junginius neišvengta netikslumų. Kai kuriuose puslapiuose, 
matyt, automatiškai, kartojami ankstesniame puslapyje pateikti junginiai, nors 
tame puslapyje jais prasidedančių lemų nebėra, plg.: Ve. Uf. Vi. C iv 175, We. C 
iv 400. retkarčiais junginiai nurodomi ir papildymų puslapiuose, plg.: Ab. C I 
21, Be. C i 266, Ub. C iv 54, 70, Un. C iv 222. ir priešingai, vienąkart dviejų 
raidžių junginį pamiršta nurodyti net pagrindinio C puslapio pradžioje (žr. C I 
12: ten, kur turėjo būti nurodytas raidžių junginys, vėliau kita ranka buvo įrašytas 
naujas žodyno straipsnis). 

Cla ir C straipsniai puslapyje dėstomi skirtingai: spausdintame Cla jie rašomi 
dviem stulpeliais, o rankraštiniame C – vienu. bet C puslapis vertikaliai į dvi 
skiltis nedalomas greičiausiai ne todėl, kad Cla nesiremta, o dėl to, kad žodyno 
tekstą rašant ranka (taigi daug stambesnėmis raidėmis) būtų vis stigę vietos. 

43  lina plaušinaitytė, „die struktur des deut-
schen registers in der Grundschicht der 
Clavis Germanico-Lithvana“, ALt 8, 2006, 89.
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tiek Cla, tiek C vokiškos lemos rašomos gotikiniais, o lotyniški ir lietuviški 
jų atitikmenys – lotyniškais rašmenimis. tik šis žodynų išorinės sąrangos 
panašumas, skirtingai nei anksčiau aptartieji, gal buvo ne tiek nulemtas sekimo 
Cla, kiek sąlygotas ano meto vokiškuose raštuose ilgai gyvavusios tradicijos44 
lygiagrečiai vartoti skirtingus šriftus vokiečių ir kitų kalbų tekstams. toks 
dviejų šriftų vartojimas taip pat būdingas Lex, K ir R, tikėtina, jog *Lex ir *KR1, 
*KR2 jie irgi vartoti. 

4. INDEX PROVERBIORUM i r  PROVERBIA QVÆDAM LITVANICA. Kaip jau minėta, 
Clavis Linguæ Latinæ antraštiniame puslapyje nurodoma, kad jame gausu 
priežodžių (plg. 1666, 1667: „NEC NON ‖ plurima proverbia“; 1677, 1686: 
„selectiora proverbia [...] Cum proverbiorum indice“). jie čia pateikti net po du 
kartus: pirmąkart įrašyti kaip lotynų–vokiečių kalbų žodyno mikrostruktūros ele-
mentas, o antrąkart išdėstyti abėcėline seka atskirame skyriuje Index Proverbiorum 
(plg. 1666: Secundus Index Proverbiorum, quæ in Clavi hac explicantur; 1667, 1677, 
1686 ir kt.: INDEX Proverbiorum in Clavi L. L. contentorum) su nuorodomis į loty-
nų–vokiečių kalbų žodyno lemas, prie kurių skaitytojas turėtų ieškoti vertimo. 
Galimas dalykas, kad būtent šis lotyniškų priežodžių sąrašas-rodyklė paskatino 
C sudarytoją savojo žodyno pabaigoje keletą puslapių skirti smulkiajai lietuvių 
tautosakai. 

C tautosakos skyrelis, pavadintas Proverbia qvædam Litvanica (C iv 550–557), 
laikomas seniausiu stambesniu lietuvių smulkiosios tautosakos rinkinėliu (lebe-
dys 1956, 512). jame, pagal žodyno sudarytojo numeraciją, įrašytos septyniasdešimt 
penkios45 lietuviškos patarlės ir priežodžiai (iš tikrųjų dėl variantų pateikimo jų 
gerokai daugiau)46. Keletas šio rinkinėlio pavyzdžių išversta ne tik į vokiečių, bet 
ir į lotynų kalbą (pvz., Aw kerpant, Oßka dréba: Was einem andern wiederfähret, kan 
uns auch wiederfahren; Nam tua res agitur paries cum proximus ardet C iv 551). tai, 
kad nė vieno iš jų Index Proverbiorum nėra, lėmė skirtingi Clavis Linguæ Latinæ ir 
C adresatai bei abiejuose leksikografiniuose darbuose pateikta skirtingo pobūdžio 
leksika. dentzlerio veikalas skirtas mokytis lotynų kalbos, jo pamatas – klasikinių 
ir tuometinių lotyniškų tekstų (plg. antraštinio puslapio įrašą „priſcos & recentes 
purioris latinitatis ‖ authores“) leksika. tad suprantama, jog C sudarytojui, ku-
ris orientavosi į lietuviškai besimokančius rytų prūsijos parapijų dvasininkus, 

44  xvi amžiuje vokietijoje ir vokiškai kalbė-
jusiose šalyse išleistuose raštuose nusisto-
vėjo dviejų šriftų – gotikinio ir lotyniško – 
lygiagretaus vartojimo tradicija, diferenci-
javusi vokiškus ir kitų kalbų tekstus, žo-
džius ar netgi jų dalis. dauguma ano meto 
vokiškų tekstų rašyti fraktūra, o lotyniški 
ar kitų kalbų – antikva (žr. albert Kapr, 
ABC-Fundament zum rechten Schreiben, leip-
zig: Fachbuchverlag, 1958, 28–29). 

45  dar du, paskutinieji, įrašai (C iv 557) šioje 
C dalyje buvo prirašyti vėliau kito asmens 
ranka, taigi priklauso prierašų sluoksniui. 

46  iš viso C, ambraziejaus jonyno skaičiavi-
mu, pateikta šimtas viena patarlė ir prie-
žodis bei trys mįslės, žr. ambraziejus jo-
nynas, Lietuvių folkloristika iki XIX a., vil-
nius: vaga, 1984, 166.
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visiškai netiko Index Proverbiorum pavyzdžiai. jam rūpėjo užfiksuoti išimtinai gy-
vosios lietuvių kalbos posakių (būtent jie verčiami į vokiečių, retkarčiais – ir į 
lotynų kalbą, o ne atvirkščiai). 

skirtinguose Clavis Linguæ Latinæ leidimuose Index Proverbiorum ne visada pa-
teiktas toje pačioje vietoje. Štai 1666 ir 1667, 1686 metų leidimuose šis sąrašas 
randamas atitinkamai prieš vokiškų žodžių registrą Index Germanicus ir vokiečių–
lotynų kalbų žodyną Clavis Germanico-Latina, o 1677, 1697 – jau po jo. taigi pas-
tarieji leidimai artimesni C, kuriame tautosakos rinkinėlis taip pat pateiktas po 
vokiečių–lietuvių kalbų žodyno.

5. CLA i r  C m a K r o s t r u K t ū r Ų  i r  m i K r o s t r u K t ū r Ų  b e n d r Y b Ė s. 
dar daugiau ir įtikinamesnių Cla ir C ryšio įrodymų turėtų pateikti abiejų žodynų 
makrostruktūrų ir mikrostruktūrų analizė. 

5.1. prieš pradedant šią analizę pirmiausia vertėtų trumpai aptarti Cla redak-
cijas įvairiuose Clavis Linguæ Latinæ leidimuose. ne vieno šio veikalo leidimo 
antraštiniame puslapyje ir lotyniškoje pratarmėje (PRÆFATIO Ad CANDIDUM 
LECTOREM) minima, kad tai naujas leidimas (plg. „auctiùs [...] recuſa“), bet 
dažniausiai šie žodžiai skirti ne visam veikalui, o tik pirmajai jo daliai – lotynų–
vokiečių kalbų žodynui. Štai trečiojo leidimo, išėjusio 1677 metais, antraštiniame 
puslapyje po pirmųjų pavadinimo žodžių CLAVIS ‖ LINGUÆ ‖ LATINÆ iškart 
rašoma: „auctiùs longè limatiùsq[ue] recuſa“, dėl ko manytina, jog tai yra 
visapusiškai papildytas 1667-ųjų Clavis Linguæ Latinæ leidimas. Kad šis teiginys 
netaikomas Cla, rodo šio žodyno teksto 1667 ir 1677 Clavis Linguæ Latinæ leidi-
muose lyginimas. iš jo matyti, jog 1677 leidime Cla tėra ankstesniojo leidimo 
perspaudas. tą patį liudija ir nepasikeitęs Cla puslapių skaičius: abiejuose leidi-
muose šis žodynas turi po 330 puslapių. Galimybės peržiūrėti ir nuosekliai pa-
lyginti visuose Clavis Linguæ Latinæ leidimuose esančio Cla neturėta, todėl pasi-
kliauta bibliografiniais tų leidimų aprašais ir daline kelių (1667, 1677, 1686, 1716) 
leidimų47 Cla lyginamąja analize. sprendžiant iš įvairiuose Clavis Linguæ Latinæ 
leidimuose nurodytų Cla puslapių skaičiaus, šis žodynas pildytas kokius tris kar-
tus, plg.: Cla 1667, 1677 – 330, Cla 1686 – 370, Cla 1697 – 372, Cla 1706 – ?48, Cla 
1708, 1709, 1713, 1715, 1716 – 384 puslapiai. Žodyno pildymo ir redagavimo 
pobūdis įvairus, plg. 1 lentelę: 

47  remtasi 1667, 1677, 1686 ir 1716 metų Cla-
vis Linguæ Latinæ leidimų egzemplioriais, 
saugomais šiose bibliotekose: 1667 – Züri-
cho (Zb Zürich: al 6558), 1677 – ansba-
cho (staatliche bibliothek ansbach: 127) ir 
Heidelbergo (universitätsbibliothek Hei-
delberg: d 9940), 1686 – Wolfenbüttelio 
(Hab: xb 6923), 1716 – Göttingeno (nie-

dersächsische staats- und universitätsbi-
bliothek Göttingen: 8 linG iv, 4187). už 
1677 metų egzemplioriaus kopijas dėkoju 
ansbacho bibliotekos darbuotojams ute’i 
Kissling ir alexanderiui schmidtke’i. 

48  elektroniniuose įvairių pasaulio bibliotekų 
kataloguose šio Clavis Linguæ Latinæ leidi-
mo rasti nepavyko. 
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Cla 1667 Cla 1677 Cla 1686 Cla 1716

Ab / a, de, ex. Ab 
augen gehen / e 
conſpectu, ex oculis 
abire. Ab dem rechten 
weg kommen / de 
curriculo deflectere. 
Ab dem weg / devius. 
Sihe Abweg. 

Ab / a, de, ex. Ab 
augen gehen / e 
conſpectu, ex ocu-
lis abire. Ab dem 
rechten weg kom-
men / de curriculo 
deflectere. Ab dem 
weg / devius. Sihe 
Abweg. 

Ab / a, de, ex. Ab 
augen gehen / e 
conſpectu, ex oculis 
abire. Ab dem rechten 
weg kommen / de 
curriculo deflectere. 
Ab dem weg / devius. 
Sihe Abweg.

Ab / a, de, ex. Ab augen 
gehen / e conſpectu, ex 
oculis abire. Ab dem 
rechten weg kozen / de 
curriculo deflectere. Ab 
dem weg / devius. Sihe 
Abweg. 

Abarten in etwas / 
degenerare.

Abarten in etwas / 
degenerare.

abarbeiten ſich / labo-
re ſe conficere, fran-
gere.

abarbeiten ſich / labore 
ſe conficere, frangere. 
Abgearbeitet / labore 
confectus.

Abarbeiten ſich / la-
bore ſe conficere, 
frangere.

Abarbeiten ſich / 
labore ſe confice-
re, frangere.

abarten in etwas / 
degenerare.

abarten in etwas / dege-
nerare.

Abbeiſſen / demorde-
re, mordicus aufer-
re.

Abbeiſſen / demor-
dere, mordicus 
auferre.

abbeiſſen / demorde-
re, mordicus auferre.

abbeiſſen / demordere, 
mordicus auferre.

Abbenglen / dejicere 
fuſte.

Abbenglen / dejice-
re fuſte.

abbenglen / dejicere 
fuſte.

abbenglen / dejicere 
fuſte.

AbbÕtteln / emçdica-
re, precariò obtinere. 

AbbÕtteln / emçdi-
care, precariò obti-
nere. 

abbetteln / emēdicare, 
precariò obtinere. 

abbetteln / emendicare, 
precariò obtinere. Sihe. 
Abbitten.

AbbÕtten / precibus, 
precariò obtinere. 
Sihe Abbitten.

AbbÕtten / preci-
bus, precariò obti-
nere. Sihe Abbitten.

abbetten / precibus, 
precariò obtinere. 
Sihe Abbitten.

Abbiegen / deflecte-
re.

Abbiegen / deflec-
tere. 

abbiegen / deflectere, 
incurvare.

abbiegen / deflectere, 
incurvare.

[...] [...] [...] [...]

abnehmen / mercken / 
Conjicere animo, 
conjectare, colligere. 
So viel ich abnehmen 
kan / Quantum con-
jecturâ auguror, 
aſſequor.

abnehmen / mer-
cken / Conjicere 
animo, conjectare, 
colligere. So viel 
ich abnehmen kan / 
Quantum conjec-
turâ auguror, 
aſſequor.

abnehmen / mercken / 
Conjicere animo, 
conjectare, colligere. 
So viel ich abnehmen 
kan / Quantum con-
jecturâ auguror, 
aſſequor. Das abneh-
men / abnehmung / 
Conjectura. 

abnehmen / mercken / 
Conjicere animo, con-
jectare, colligere. So viel 
ich abnehmen kan / 
Quantum conjecturâ 
auguror, aſſequor. Das 
abnehmen / abnehmung / 
Conjectura. 
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Cla 1667 Cla 1677 Cla 1686 Cla 1716

abnehmen / ſchwei-
nen [sic!] / deficere, 
decreſcere. Im abneh-
menden mond / luna 
decreſcente.

abnehmen / 
ſchweinen [sic!] / 
deficere, decreſ-
cere. Im abnehmen-
den   mond / luna 
decreſcente. 

abnehmen / ſchwie- 
nen / deficere, 
decreſcere, minui, 
diminui. 

abnehmen / ſchweinen 
[sic!] / deficere, decreſ-
cere, minui, diminui. 
Im abnehmenden mond / 
luna decreſcente. Das 
abnehmen / diminutio. 
Sein anſehen iſt in groſſes 
abnehmen kommen / 
magna de ejus authori-
tate facta eſt diminutio. 
Das ab= und ʒunehmen 
des Monds / diminutio 
& accretio lunæ

im abnehmenden  
mond / luna decreſ-
cente. Das ab= vnd 
ʒunehmen des monds / 
diminutio & accretio 
lunæ. 

1 lentelė: Cla fragmentai 1667, 1677, 1686, 1716 metų Clavis Linguæ Latinæ leidimuose 

Kaip matyti iš lentelėje pateiktų keleto Cla leidimų fragmentų, dažniausiai kei-
tėsi žodyno rašyba (iš esmės didžiųjų ir mažųjų raidžių vartojimas, geminatų 
rašyba), punktuacijos ženklai (pvz., ten, kur ankstesniame leidime vartotas įstrižas 
brūkšnys, naujesniame rašomas kablelis ir pan.), makrostruktūros ir mikrostruktū-
ros ribos (t. y. žodyno elementai, kurie ankstesniuose leidimuose priklausė gimi-
niškos lemos lizdui, vėlesniuose iškelti kaip atskiri registro žodžiai, ir atvirkščiai; 
plg. žodžių junginio im abnehmenden Mond pateikimą), taip pat šiek tiek pildyta 
(dažniausiai žodyno straipsniai plėsti naujais atitikmenimis, žodžių junginiais arba 
iliustraciniais pavyzdžiais; plg. abnehmen / ſchwienen straipsnį, į kurį 1686 metais 
įtraukti du nauji atitikmenys, o 1716 – naujas žodžių junginys bei iliustracinis pa-
vyzdys, ir kt.), retkarčiais taisyti ankstesniuose leidimuose pasitaikę nenuoseklumai 
(pvz., Cla 1667 ir Cla 1677 registre nealfabetiškai pateikti lemų Abarten in etwas ir 
Abarbeiten ſich straipsniai Cla 1686 sukeisti vietomis), o vėlesniuose leidimuose pa-
sitaikydavo praleidimų (plg. AbbÕtten / abbetten žodyno straipsnį). 

5.2. toliau aptartųjų Cla leidimų registro žodžiai ir žodyno straipsniai lygin-
ti su C. 

5.2.1. iš pirmo žvilgsnio tiek C registras, tiek jo straipsnių struktūra atrodo 
nepalyginami su Cla, bet atidžiau įsižiūrėjus abiejų žodynų makrostruktūros ir 
mikrostruktūros bendrybės pastebimos jau pirmuosiuose jų puslapiuose (žr. 2 ir 
3 pav.). visos pirmajame puslapyje pateiktos C lemos (išskyrus Aalſtecher, Aaß= 
Knochen ir Abbeugen, kurių grafinis pateikimas ir tamsesnė rašalo spalva rodo, 
kad jos priklauso papildymų sluoksniui, todėl galėjo būti perrašytos iš kito šalti-
nio nei pagrindinis C tekstas) randamos Cla, o prie dviejų C lemų pateikti lotyniški 
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atitikmenys sutampa su prie atitinkamų Cla registro žodžių pateiktais lotyniškais 
atitikmenimis, plg.:

 C I 3  Aalrupe. muſtela piſcis. Wėgéle, ês. F. 
 Cla 1667 2 Aalrupe / muſtela piſcis.
 Cla 1677 2  Aalrupe / muſtela piſcis.
 Cla 1686 2 aalrupe / muſtela piſcis.
 Cla 1716 2  Aalrupe / muſtela piſcis.

 C I 3  Aale, alſen. subula. Ylas, o m. Yle, es. F. 
 Cla 1667 2 Aale / alſen / subula.
 Cla 1677 2 Aale / alſen / subula.
 Cla 1686 2 aale / alſen / subula.
 Cla 1716 2 Aale / alſen / subula.

nors rašyba paprastai nėra patikimas kriterijus lyginamų tekstų ryšiui nusta-
tyti49, C ir Cla lemų Aalrupe ir Aale rašybos sutapimas gali būti reikšmingas. abi 
lemos tiek C, tiek Cla skiriasi nuo daugelyje kitų to meto vokiečių žodynų pateiktų 
jų rašybos variantų Aalraupe (žr. R 1, nathanaelio duezo žodyną50) ir Aal (žr. 
davido schellingo ir Helfrico emmelio51, Wolfgango schoenslederio52, duezo, jo-
hanneso Frisijaus53 žodynus). be to, antrosios lemos rašyba įvairuoja netgi pačiame 
Cla (plg. tolesnėje šio žodyno registro vietoje pateiktą straipsnį: alſen / alen / Su-
bula Cla 1667 13). tad mažai tikėtina, kad tokių rašybos nenuoseklumų sutapimas 
galėtų būti atsitiktinis.

daug tvirčiau galima teigti, kad keistokas dviejų C lemų Aale, alſen iškėlimas 
tame pačiame žodyno straipsnyje sąlygotas Cla mikrostruktūros. jame įprasta 
lemos reikšmę tikslinti prie jos pateikiant vokišką sinonimą (plg.: Abbrechen / 
brechen / Frangere, rumpere [...] ir Abbrechen / enden / Finire, abſolvere [...] Cla 1667 
2; arm / armbug / Brachium [...], arm / elend / Miſer ir arm / d÷rfftig / Pauper, inops, 
indigus [...] Cla 1667 23; Boden / Feld / Ager ir Boden / grund / Fundum, ſolum [...] 
Cla 1667 58 ir pan.) arba hiperonimą (pvz.: ein berg prie Brenner Cla 1667 60, 
Randen Cla 1667 193; ein fiſch prie Õſch Cla 1667 12, albel Cla 1667 12; ein Fluß / 
fluß prie Aar 1667 Cla 2, Rab Cla 1667 192; ein kraut prie Baldrian Cla 1667 39, 

49  plg. ona aleknavičienė, „ar jono bretkūno 
biblija buvo jo Postilės redagavimo 
šaltinis?“, ALt 2, 2000, 15. 

50  [nathanael duez,] Dictionarium Gallico-Ger-
manico-Latinum et Dictionarium Germanico-
Gallico-Latinum [2 d.], amsterdam: elze-
vier, 1664; Hab: m: Kb 7.

51  [david schelling, Helfricus emmel,] Lexi-
con Trilingve, argentorati: rihel, 1586; 
Hab: a: 4 Gram. 2°.

52  [Wolfgang schoensleder,] Promtvarivm Ger-
manico-Latinvm, monachii: Henricus, 1622; 
Hab: xb 6670.

53  [ johannes Frisius,] Dictionarium Bilingue: 
Latino-Germanicum et Germanico-Latinum, 
tiguri: bodmer, apie 1680; Hab: s: alv.: 
bd 600.
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teuffelsmilch Cla 1667 247; eine Stadt ar ein ſtadt prie AAch Cla 1667 2, Cales Cla 
1667 64; ein vogel prie amſel Cla 1667 14, pulvier Cla 1667 192 ir kt.). 

Grafemos <a> dvejopa realizacija C lemoje Aale ir šalia jos pateiktame sinoni-
me alſen galbūt irgi aiškintina Cla įtaka: visuose Cla leidimuose lemos reikšmę 
tikslinantis sinonimas pradedamas rašyti mažąja raide. todėl C sudarytojas, 
perrašydamas jį, galėjo automatiškai perimti Cla vartojamos grafemos formą, 
pakeisdamas tik jos dydį. 

Cla straipsnio struktūra taip pat lėmė, kad prie minėtųjų C lemų įrašyti 
lotyniški atitikmenys Muſtela piſcis ir Subula. jų nėra konkordansuose, o *Lex ar 
*KR1, *KR2, kaip rodo Lex, K, R medžiaga, lotyniški atitikmenys buvo itin reti. 

taigi C lemos Aalrupe ir Aale bei prie jų pateikti lotyniški atitikmenys ir vie-
nos iš jų vokiškas sinonimas išties buvo perimti iš kažkurio Cla leidimo. Kitų 
pirmajame C puslapyje pateiktų lemų sutapimas su Cla gali būti ir atsitiktinis – 
mat ne tik jos, bet ir jų lietuviški atitikmenys randami Lex, K arba R, tad grei-
čiausiai buvo perimti iš *Lex arba *KR1, *KR2.

prie C lemos Aalrupe lietuviškas atitikmuo Wėgéle, ês. F. įrašytas vėliau: iš 
grafinio pateikimo akivaizdu, jog jis įterptas net po to, kai toje pačioje eilutėje, 
kaip ir jo lema, buvo prirašytas papildymų sluoksniui priklausantis Aalſtecher 
straipsnis. todėl galimas dalykas, kad būtent iš Cla, kuriame nebuvo lietuviškų 
atitikmenų, perimtos lemos iš pradžių buvo paliktos be atitikmenų. 

5.2.2. C esama ir daugiau makrostruktūros ir mikrostruktūros bendrybių su 
Cla. viena kita iš jų pastebima ne visose Cla redakcijose. Štai nei AK, nei Lex, K, 
R neužfiksuota lema Abʒirckeln su nuoroda vid. abcirckeln C i 53 (t. y. į C regist-
re gerokai anksčiau pateiktą jos rašybos variantą, perrašytą turbūt iš *KR1 ar 
*KR2) tikriausiai perimta iš Cla. tačiau pirmuosiuose Cla leidimuose šios lemos 
dar nebuvo, Cla registre ji atsiranda tik nuo 1686 metų. lygiai taip pat ir Cla 
lemos Abbruch straipsnis (jame pateiktas lotyniškas atitikmuo fractio sutampa su 
atitinkamame C straipsnyje nurodytu atitikmeniu) pirmąkart į Cla įtrauktas 1686 
metais, plg.: 

 C I 4  Abbruch. Fractio. nu-láua. nu-láuimas. ißkadà (·dôs. F.
 Cla 1667  – 
 Cla 1677  – 
 Cla 1686 2 abbruch / das abbrechen, abruptio, fractio.
 Cla 1716 2 abbruch/ das abbrechen / abruptio, fractio.

iš šių pavyzdžių galėtume spėti, kad C sudarytojas galbūt rėmėsi ne ankstes-
niu kaip 1686 metų Cla. apskritai, kaip rodo abiejų žodynų lyginamoji analizė, 
Cla redakcijų skirtumai (plg. 5.1) C beveik neatsispindi, todėl toliau pavyzdžiai 
bus pateikiami tik iš vienos jų. dėl čia paminėtų sutapimų C ir Cla sąsajoms 
paliudyti pasirinktas Cla 1686 leidimas. 



J o h a n n o 	 J a c o b o 	 D e n t z l e r i o	
v o k i e č i ų – l o t y n ų 	 l e k s i k o g r a f i j o s 	 d a r b a s	
Clavis Germanico-Latina	 – 	 d a r 	 v i e n a s	
r a n k r a š t i n i o 	 ž o d y n o	
Clavis Germanico-Lithvana š a l t i n i s

27

54  Šiuos C sudarytojo pateiktus lietuviškus 
atitikmenis vienas iš žodyno skaitytojų 

5.2.3. C ir Cla siejančios bendrybės aptartinos išsamiau pagal jų pobūdį. 

5.2.3.1. Cla 1686 randama nei AK, nei Lex, K, R nesančių (vadinasi, nebuvusių 
*Lex ir *KR1, *KR2) C lemų tiek iš pagrindinio žodyno teksto, tiek (nors ir žymiai 
mažiau) iš papildymų, plg.: 

a) iš pagrindinio teksto:

Abcontrafeien (C i 4) – abcontrafeten (Cla 1686 3); Abcopeyen (C i 7) – abcopeyen (Cla 1686 3); 
Aberkennen (C i 8) – aberkennen (Cla 1686 3); Abgebrochen (C i 15) – abgebrochen (Cla 1686 4); 
Abkratʒen (C i 24) – abkratʒen (Cla 1686 6); Abwehren (C i 48) – abwehren (Cla 1686 11); 
Abʒehlen (C i 51) – abʒehlen (Cla 1686 11); Alwißend (C i 79) – allwiſſend (Cla 1686 14); 
Anʒeichnen (C i 132) – anʒeichnen (Cla 1686 24); Atheiſt (C i 147) – Atheiſt (Cla 1686 26); 
Bedienter (C i 247) – bedienter (Cla 1686 45) ir t. t.

b) iš papildymų (šalia pagrindinio teksto arba papildymų puslapiuose):

Abfretʒen (C i 13) – abfretʒen (Cla 1686 4); Abweiden (C i 50) – abweiden (Cla 1686 11); Abwin-
den (C i 50) – abwinden (Cla 1686 11); Antichriſt (C i 128) – Antichriſt (Cla 1686 23) ir t. t. 

nedidelė AK ir Lex, K, R neužfiksuotų C lemų dalis Cla 1686 rasta sublemų 
pozicijoje, plg.:

 C I 7  Abends. adverb. Wakaraìs. témſtant. iß́wakaros. 
 Cla 1686 3  Abend / veſpera, ſerum. Abends / veſperi 

 C I 47  Abtreibung. at-nuwarimas, ô. m.
 Cla 1686 10  abtreiber / propulſator. Abtreibung / propulſatio, repulſus.

 C i 136  Appelliren. Kittur paſißaukti. sʒaukiu, ßaukiau, kſu, kti.
 Cla 1686 24  appellatʒ / appellation / appelatio. appellieren / appellare.

 C i 260  Begleitung. palidêjimas, ô, m.
 Cla 1686 47  begleiten / comitari, deducere. Begleitung / comitatus

tačiau vien tik pavienių lemų sutapimas dar nėra pakankamai reikšmingas: 
juk tų pačių žodžių, išdėstytų abėcėliniu principu, esama ir kituose žodynuose, 
tad ir jų sutapimas gali būti atsitiktinis. 

5.2.3.2. Kiek įtikinamesnis galėtų būti C lemų-žodžių junginių, kurių nėra kituo-
se žinomuose C šaltiniuose, sutapimas su Cla 1686 lemomis ar sublemomis, plg.:

 C I 11  Abfahren einen Weg. nuwaóti. nuwaʒoju awaù, oſu54

 Cla 1686 3  abfahren einen weg / declinare viam.

 C i 63  Agieren einen. apjůkti. apjůkiu, kiau, kſu, 
 Cla 1686 12  agieren einen / agere aliquem 

išbraukė ir įrašė nuorodą į kitą registro 
žodį vid. herabfahren.
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 C i 67  Allein ſeyn. Wienam buti |: ſcil. ſunku. ſ. reik:| Wicʒwienintelis buti55

 Cla 1686 13  allein / ſolus, unus. allein ſeyn / ſecum eſſe, ſolum eſſe

 C I 79  Alter Mann. sénis, sennúttis, seniô. senucʒio. m. 
  Alt Weib. boba. sene. bobôs. senės 
 Cla 1686 14  alt (vom menſchen oder thier) ſenex [...] Ein alter ma / ſenecio,            

ſenex. […] alt weib / alte vettel / anus, vetula

 C I 83  Ambt vertreten. ured± pilditi.
 Cla 1686 15  azt / officium, munus [...] Eines azt vertretten / partes alicujus agere.

 C I 303  Beſchluß der Rede. Gálas, pábaiga, ôs; Kalbejimô.
 Cla 1686 53  Beſchluß der red / epilogus, peroratio.

 C I 400  Brod backen. důn± kepti, keppu, pau, ſu. 
 Cla 1686 66  brot / panis. brot backen / panes coquere 

 C I 544  Einſetʒen in ein Ambt. ¿ſodínnu, nau, ſu, ti. ¿ſtatu, cʒau, tyſu yti. 
 Cla 1686 88  einſetʒen / imponere, inſerere. einſetʒen in ein azt / initiare muneri.

 C I 544  Einſetʒen ins Gefängnis. Ápkallu, lau, ſu, ti
 Cla 1686 88  einſetʒen in gefÕngnuß / in vincula conjicere.

taip pat gal dar šios C lemos-žodžių junginiai, nors kai kurie jų dėmenys 
(artikeliai, prielinksniai) skiriasi, plg.:

 C I 400  Bringen über einen etwas, pérweddu, dʒau ſu, ti. 
 Cla 1686 66  bringen auf einen etwas / transferre ad aliquem.

 C I 418  B÷ßen die Luſt.  Geidawim± ißpildu
 Cla 1686 69  b÷ſſen den luſt / animum ſatiare, libidines explere

5.2.3.3. viena kita C lema, kurios atitikmenys randami Lex, K ar R (tad galėjo 
būti perimti iš *Lex ar *KR1, *KR2), nuo lemų minėtuose žodynuose skiriasi ant-
raštiniu pavidalu. antai C lema Abnehmend Mond nuo Lex, K, R pateiktų lemų-
žodžių junginių skiriasi antruoju dėmeniu. pastarasis sutampa su atitinkamos Cla 
lemos-žodžių junginio dėmeniu (beje, šis žodžių junginys kaip savarankiška lema 
iškeltas, regis, tik Cla 1686 leidime, kituose jis pateiktas sublemos pozicijoje regist-
ro žodžio abnehmen / ſchweinen straipsnyje, žr. 1 lentelę), plg.: 

 C I 31  Abnehmend Mond. delcʒia. ôs. F. delcʒus, aus. m. 
 Cla 1686 7  im abnehmenden mond / luna decreſcente
 Lex 3r  abnehmend Licht, delcʒus
 K 8  Abnehmende Licht. delcƶus. delcƶe.
 R 4  Abnehmend Licht – delcƶus. aus.

55  Čia ir toliau praleidžiami C straipsniuose 
pateikti iliustraciniai pavyzdžiai.
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5.2.3.4. pasitaiko, kad C lema nuo Lex, K, R esančių lemų skiriasi tuo, jog         
ji – ne vienas žodis, o žodžių junginys, kuris randamas Cla, plg.:

 C I 28 Abnehmen am Leibe, langveſcere corpore, nuſimaʒinti. nuſimaʒinnu, 
nau, ‡…ſu, ti

 Cla 1686 7  abnehmen am leib / tabeſcere, langueſcere corpore
 Lex 3r  abnehmen, numanyti, ißdilti, nuſimaʒinti
 K 8  Abnehmen. iſƶdilti. nuſimaƶinti. 
 R 4  Abnehmen – numaƶÿti (iſƶdilti). nuſimaƶinti. maƶ tapti. i. e. weniger 

werd[en] 

Kad ši C lema išties buvo perimta iš Cla, patvirtina ir šalia jos įrašytas lo-
tyniškas atitikmuo langveſcere corpore, sutampantis su jos lotynišku atitikmeniu 
Cla 1686.

5.2.3.5. rėmimąsi Cla liudija ir konkordansuose neužfiksuota C lema Alp, 
kuri dėl rašybos, sutampančios su Cla, pateikta visai kitoje registro vietoje nei 
Lex, K, R, vadinasi, negalėjo būti perimta iš *Lex ar *KR1, *KR2, plg.: 

 C I 75  Alp incubus. Áitworas, ô. m. 
 Cla 1686 14 alp / ſchrettelein / incubus.
 Lex 4v  Alff aitworas
 K 21  Alff ---- aitwaras
 R 9  Alff -- aitworas

Kaip matyti, šiuo atveju sutampa ne tik C ir Cla lemų rašyba ir jos sąlygota 
pateikimo vieta abėcėliniame registre, bet ir šalia nurodytas lotyniškas atitikmuo. 
nors lema Alp taip pat yra R 10, bet atitikmuo prie jos kitas – Kiemerai (plg.: Al-
pen kiemerai Lex 5r, Alpen. Kiemerai, û. Plur. M. C I 75, Alpe ----- Kiemerai K 23).

5.2.3.6. rėmimusi Cla tikriausiai galima paaiškinti ir C lemos Blutt=Ader 
neabėcėlinį pateikimą prie raide A prasidedančių registro žodžių, plg.:

 C I 59  Ader, Ader laßen, Blutt=Ader.
 C i 61  Adericht. 
 Cla 1686 12 ader / blutader / vena 

5.2.3.7. Kaip jau minėta Aale, alſen (C i 3) atveju, Cla mikrostruktūra lėmė 
ir tai, jog keliuose C straipsniuose neįprastai iškelta net po dvi lemas, plg.: 

 C I 8  Aber. Aberdoch. bet, betta, betaig, priegtam. o tacʒau. 
 Cla 1686 3  aber / sed, at, verùm. Aber doch / verumtamen, attamen.

 C i 67  Allein nur. adverb. tiktay, Wienat, Wienok. Wicʒwien’. 
 Cla 1686 13 allein / nur / duntaxat, ſolùm, tantùm.

pirmuoju atveju Cla sublema Aber doch C pateikta šalia lemos Aber, dėl to 
atrodo tarsi būtų iškeltos dvi sinoniminės lemos. antruoju atveju Cla lema allein 
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ir jos sinonimas nur į C buvo perrašyti be skyrybos ženklo, taigi susidaro įspūdis, 
kad C pateikta lema-žodžių junginys. 

5.2.3.8. dažniausias C mikrostruktūros modelis yra šis: vokiška lema – 
lietuviškas atitikmuo(-enys) – vokiška iliustracija(-os) – jos(-ų) vertimas į lietuvių 
kalbą – biblinė nuoroda. dėl to kiek neįprastai atrodo tie C straipsniai, kuriuose 
esama sublemų. jų atsiradimas galėjo būti sąlygotas šaltinių mikrostruktūros. Lex, 
K ir R straipsniai yra elementarios struktūros (lema – atitikmuo), tad *Lex ar *KR1, 
*KR2 šiuo atveju C įtakos neturėjo. Kai kurios sublemos į C galėjo patekti iš Cla, 
nes dalis jų sutampa su atitinkamų Cla 1686 straipsnių sublemomis, plg.:

 C I 83  Anbegin. pradʒia, ôs. F.
   Von Anbegin. iß pradʒôs.
 Cla 1686 15 anbegin: von anbegin / ab orbe condito.
 Lex  – 
 K  –
 R 11  Anbegin -- pradʒia

 C I 95  Anfechtung. Gundimas, ô. m. raudinnimas, ô. 
   pagundimas, ô. u‡kabbinnimas, ô. 
   perſekkinêjimas, ô. m. sloga, ôs. F. 
   Angefochten werden. uʒkabinnimas buti.
   perſekkinejimas buti. Gundinnimas buti. 
 Cla 1686 17 anfechten [...] angefochten werden / tentationum aculeis pungi, tentatio-

nibus angi
 Lex 6r  Anfechtung, uʒkabbinnimas
 K 27  Anfechtung --- uƶkibbinnimas maſſizas Gún[dimas]
 R 12  Anfechtung -- uƶkibbinnizas Gundimas.

 C I 92  Anfang. pradʒia, ôs. F. pradejimas, ô. 
   Von Anfang biß Ʒu Ende. nůg pradʒiôs ikki Galo. ikki pabangôs. ſ. 

pabaigôs. 
 Cla 1686 15  anfang [...] Von anfang biß ʒum end. Sihe Von 
 Lex 5v  Anfang pradʒia, pradejimas
 K 27  Anfang ---- pradƶas. pradejimas. 
 R 12  Anfang -- pradƶia. pradejimas.

5.2.3.9. dar vienas svarus argumentas C rėmimuisi Cla paremti yra tarp C 
lemų ir jų lietuviškų atitikmenų pateikti lotyniški atitikmenys, kurie sutampa su 
atitinkamų Cla 1686 registro žodžių lotyniškais atitikmenimis, plg.: 

 C I 11  Abfahren. deſcendere. nu‡engti. nu‡engiu, giau, gſu. 
 Cla 1686 3  abfahren / abſteigen / deſcendere 

 C I 11  AbfÕlliger. apoſtata. nupůlíngas, o. m. a, ôs. F.
 Cla 1686 4  abfÕlliger / apoſtata, defector.
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 C I 12  Abfordern. avocare. atwadinti. exigere. atpraßau
  ßiau, yſu, ti. atizu, ėmjau, imſu, ti.
  nom: atpraßimas, ô. m. 

 Cla 1686 4  abforderen / exigere, poſtulare, expoſcere.
  abforderen / abhalten / avocare 

 C i 63  Agley. aqvilegia. Kankalyos
 Cla 1686 13  agley / aquilegia. 

 C i 63  Agtſtein, succinum vide Börnſtein.
 Cla 1686 13 agſtein / succinum, electrum.

 C I 75  Alraun. mandragora. Kaúkoras, ô. m.
 Cla 1686 14  alraun / mandragora, aloites.

 C I 80  Amſel. merula sʒėße, ês. F. 
 Cla 1686 15  amſel / ein vogel / merula.

 C I 248  Beer. bacca. Ůga, ôs. F. 
 Cla 1686 45  beere / bacca.

 C I 388  Brach=Acker, vervactum. púdimas, ô. m. 
 Cla 1686 64  brachacker / vervactum.

 C I 388  Brach=Monat, junius. siémenis, iô. m
  púdimo mienů, neſiô. m.
  semeninnis. mießlinnis.

 Cla 1686 64  Brachmonat / junius.

 C I 435  Confeckt. bellaria. smalſtúmmas, ô. m.
 Cla 1686 72  confect / bellaria, tragemata.

 C II 71  Frauen=Ʒizer=Stube. (·Gynæceum·) moterû arba mergû
  stubba (·swetlycʒe, Kletis·) 

 Cla 1686 112 frauenʒimmer / gynæceum.

 C II 242  Gewinn. v. Gewerck Quæſtus, lucrum
 Cla 1686 132  gewünn / lucrum, quæſtus 

minėtina, kad ne visi C straipsniuose pateikti lotyniški atitikmenys buvo per-
imti iš Cla. dalis jų perrašyta iš kito C šaltinio – AK, pvz.: Paludes prie Lachen        
C ii 614; Semel prie Mal C iii 16; Acta, Facta prie Thun C iv 14 ir pan. vienas 
kitas lotyniškas atitikmuo, ypač veiksmažodžiai, pateikti Cla (taip pat AK) neįpras-
ta praes. 1 forma (pvz.: Disſipo prie Abbringen C I 4, Calcitro prie Außſchlagen C I 
212, Cozendo prie Befehlen C I 251, Caſtigo prie Beteuben C I 324, Milito prie Dienen 
C i 467 ir pan.), kaip ir dažnai pasikartojančios lotyniškos prielinksninės kons-
trukcijos su de (pvz., de Porcis, de Belus, de vitulis, ovib[us] et avib[us] lemos Abſchlach-
ten straipsnyje C i 39; de Semine, de fumô, de Nodô, de Sole lemos Auffgehen straips-
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nyje C i 156; de viris, de Mulieribus lemos Ehelichen C i 512 straipsnyje ir pan.), 
diferencijuojančios lietuviškų atitikmenų reikšmes, tikriausiai laikytini paties C 
sudarytojo įnašu. Kad žodyno rengėjas gerai mokėjo lotyniškai, liudija tai, jog 
C metakalbos funkciją dažniausiai atlieka būtent lotynų kalba – ja (rečiau vo-
kiškai) pateikiama įvairaus pobūdžio gramatinė ir semantinė informacija (pažy-
mos, atitikmenys, paaiškinimai ir kt.) apie vokišką lemą bei jos lietuviškus ati-
tikmenis.

5.2.4. Kaip matyti iš anksčiau pateiktų pavyzdžių (žr. 5.2.3.1–5.2.3.9), C ir Cla 
bendrybių daugiausia prie pirmosiomis abėcėlės raidėmis prasidedančių registro 
žodžių, kurie priklauso pagrindiniam C tekstui, tad atrodytų, kad C sudarytojas 
prieš akis Cla turėjo tik savojo žodyno rengimo pradžioje. tikriausiai kiek vėliau 
kiti šaltiniai jam pasirodė tinkamesni (pvz., iš *Lex, *KR1 ar *KR2 galėjo perimti 
ne tik registro žodžių, bet ir lietuviškų atitikmenų, o iš AK perrašyti biblinių 
iliustracijų), dėl to vokiečių–lotynų kalbų žodynas buvo atidėtas į šalį. 

tačiau viena kita C ir Cla sąsaja pasitaiko ir gerokai tolesnėse žodynų registrų 
vietose, plg.: 

 C III  330  Rögen der Fiſche. ikkrai, û. m. pl. 
 Cla 1686 231  rogen der fiſchen / ova piſcium.

 C iii 563  Stecken. baculus. laʒda, ôs. F. 
 Cla 1686 269  ſtecken / ſtab / ſcipio, baculus.

 C iv 9  Tartſchen. v. Schild: Clypeus, idem q scutum. 
 Cla 1686 279  tartſchen / ſchild / ſcutum. 

Šių ir panašių sutapimų (vienodų lemų-žodžių junginių ar lotyniškų atitikmenų) 
kituose žinomuose C šaltiniuose nėra, tad galbūt reikėtų manyti, jog žodyno 
rengėjas, nors naudodamasis jau iš esmės kitais šaltiniais, vis dėlto retkarčiais į 
Cla žvilgtelėdavo. 

6. CLA n e r a s t o s  C l e m o s .  Kai kurių C lemų, neužfiksuotų nei Lex, K, 
R, nei AK, nerasta ir Cla, pvz.: 

a) iš pagrindinio teksto: 

Abfahren vom Lande (C I 11), Abgebrochenes Stück (C i 16), Abgefordert (C i 16), Abgefreßen 
(C i 16), Abgemeßen Theil (C I 19), Abgenütʒt (C I 19), Abledern (C I 27), Ablehren (C I 27), 
Advociren (C i 61), Afftergebehren (C i 61), Alß mir Gott helffe (C i 76), Ambts=Gehülffe           
(C I 83), Ambts=Genoß (C i 83) ir kt.;

b) iš papildymų (šalia pagrindinio teksto arba papildymų puslapiuose): 

Abfegſel (C I 13), [Abfretʒen] laßen (C I 13), Abkleiden (C I 25), Ableſchen (C i 26), [Acciß=]Ord-
nung (C I 54), [Acciß=]Inſtigator (C I 54), Alphabet (C I 75), Allregierend (C I 75), Allſehend           
(C i 76), Ambaſſadeur (C i 81) ir kt. 
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Galima spėti, kad šie registro žodžiai perimti iš dar kažkokio vokiečių dvikal-
bės ar daugiakalbės leksikografijos darbo. Galimas dalykas, kad rengiant C kaž-
kuriuo vokiečių žodynu remtasi ne tiesiogiai, o per kurį nors ankstesnį neišlikusį 
vokiečių–lietuvių kalbų žodyną. juk jau iki xvii amžiaus devintojo dešimtmečio, 
kada, kaip spėjama, buvo parašytas C, žodynų jau buvo parengę Kristupas 
sapūnas, danielius Kleinas, jonas Hurtelijus, teofilis Šulcas (LB i 552–553). Galbūt 
šios C lemos bei jų lietuviški atitikmenys ir yra vieno iš čia minėtų autorių žodyno 
atkarpos.

7. i Š v a d o s . lyginamoji rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbos žodyno Cla-
vis Germanico-Lithvana (C) ir johanno jacobo dentzlerio veikalo Clavis Linguæ 
Latinæ 1666, 1667, 1677, 1686, 1697 ir 1716 metų leidimų sandaros bei vienos jo 
dalies – vokiečių–lotynų kalbų žodyno Clavis Germanico-Latina (Cla) – analizė ro-
do, kad tarp šių leksikografinių darbų esama nemažai bendrybių. 

pirmiausia C ir Cla sieja išorinė jų sąranga. lotyniški abiejų žodynų pavadi-
nimai su metaforiškai vartojamu žodžiu Clavis, vienodas grafinis pavadinimų 
pateikimas pirmuosiuose C ir Cla teksto puslapiuose, dviejų raidžių (didžiosios 
ir mažosios) junginiai kiekvieno Cla puslapio ir pagrindinio C puslapio pradžioje 
bei žodynų straipsnių skaidymas į skirsnius pagal dvi pirmąsias lemų raides liu-
dija, kad C sudarytojui Cla buvo pavyzdys, į kurį orientuotasi kaip į sektiną 
žodyno sąrangos modelį.

C ir Cla bendrybių esama ir žodynų makrostruktūrų ir mikrostruktūrų plot-
mėse. su Cla sutampančios nei agricolos konkordansuose, nei Lex, K, R nesančios 
(vadinasi, nebuvusios Lex prototipe *Lex ir K, R prototipe ar jo variante *KR1, 
*KR2) C lemos (ypač lemos-žodžių junginiai), šalia jų pateikti lotyniški atitikme-
nys, retkarčiais vokiški sinonimai ir kiti žodyno straipsnio elementai rodo, kad 
dalis C registro ir žodyno straipsnių paremta Cla (tikriausiai ne ankstesniu kaip 
1686 metų leidimu). 

C sudarytojas, rengdamas žodyną, Cla rėmėsi nevienodu intensyvumu. 
minėtosios C ir Cla registro ir žodyno straipsnių struktūros bendrybės dažnesnės 
ir ryškesnės abiejų žodynų pradžioje, toliau labai retos, gal net sporadiškos. todėl 
veikiausiai Cla nuosekliau naudotasi tik pradiniu C rengimo etapu. aprašyti kri-
terijus, kuriais C sudarytojas vadovavosi perimdamas kai kuriuos Cla makrostruk-
tūros ir mikrostruktūros elementus, sudėtinga. rėmimasis Cla atrodo nenuoseklus, 
kai kur net spontaniškas. 

C sudarytojui įtakos galėjo turėti ir bendra Clavis Linguæ Latinæ sandara. smul-
kiosios lietuvių tautosakos rinkinėlis Proverbia qvædam Litvanica žodyno pabaigo-
je taip pat galėjo būti sąlygotas tos aplinkybės, kad dentzlerio veikale pateiktas 
abėcėlinis lotyniškų priežodžių sąrašas Index Proverbiorum. 

aptartos C ir Cla bendrybės rodo, kad rengiant C naudotasi ne tik Conrado 
agricolos konkordansais ir neišlikusiais rankraštiniais žodynais, bet ir šiuo vokie-
čių–lotynų kalbų žodynu. tačiau net Cla rastos ne visos kituose žinomuose C 
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šaltiniuose nebuvusios žodyno lemos. Galimas dalykas, kad C remiasi (tiesiogiai 
ar per kokį neišlikusį vokiečių–lietuvių kalbų žodyną) dar kažkokiu vokiečių 
leksikografijos darbu. 
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Birutė Triškaitė
d a s  d e u t s C H - l at e i n i s C H e  l e x i K o G r a p H i s C H e  W e r K 
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 
a l s  e i n e  d e r  v o r l a G e n  d e s  H a n d s C H r i F t l i C H e n 
W Ö r t e r b u C H e s  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA

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

der vorliegende aufsatz widmet sich der identifizierung einer weiteren Quelle des 
handschriftlichen deutsch-litauischen Wörterbuches Clavis Germanico-Lithvana (im Folgen-
den als C bezeichnet). Hier wurde der Frage nachgegangen, ob das deutsch-lateinische 
Wörterbuch Clavis Germanico-Latina (im Folgenden als Cla bezeichnet) – es handelt sich 
dabei um den zweiten teil der Clavis Linguæ Latinæ von johann jacob dentzler, die seit 
1666 bis zum anfang des 18. jh. in zahlreichen auflagen (1667, 1677, 1686, 1697, 1706, 
1708, 1709, 1713, 1715, 1716) erschienen ist – möglicherweise als vorlage für C gedient hat. 
Zu diesem Zweck wurde eine vergleichende analyse der makro- und mikrostruktur der 
beiden Wörterbücher durchgeführt. die analyse von C und Cla hat eine reihe von an-
haltspunkten ergeben, die Cla als Quelle von C vermuten lässt.

die Gestaltung und der aufbau von C und Cla (der metaphorische titel mit dem la-
teinischen Wort Clavis [dt. Schlüssel], die graphische Gestaltung des titels, zweibuchstabi-
ge überschriften am anfang jeder seite) deuten darauf hin, dass Cla als vorbild für den 
Kompilator von C gedient hat.

übereinstimende lemmata, die nicht in den anderen bekannten Quellen von C (näm-
lich der Konkordanz zur lutherbibel von Conrad agricola [AK] und des durch Lex reprä-
sentierten prototyps *Lex sowie des durch K und R repräsentierten gemeinsamen proto-
typen *KR bzw. dessen varianten *KR1 ir *KR2) zu finden sind, manche ihrer deutschen 
synonyme und in besonderem maße die lateinischen entsprechungen legen ebenso die 
annahme nahe, dass einige elemente der makro- wie der mikrostruktur von C aus Cla 
übernommen wurden.



der Kompilator von C hat die deutsch-lateinische Cla zur abfassung der deutsch-li-
tauischen C nicht mit gleichbleibender intensität benutzt. die erwähnten übereinstimmun-
gen im register sowie in der mikrostruktur von C und Cla zeigen sich in erster linie am 
anfang der beiden Wörterbücher. dementsprechend ist davon auszugehen, dass Cla nur 
in der ersten phase der Kompilation von C genutzt wurde.

schließlich kann davon ausgegangen werden, dass auch die struktur von C vom struk-
turellen aufbau der gesamten Clavis Linguæ Latinæ beeinflusst wurde. so erscheint das 
Kapitel Proverbia qvædam Litvanica am ende von C, nach dem vorbild des Index Prover-
biorum, einem alphabetischen register der sprichwörter, in Cla.

die ausgaben der Clavis Linguæ Latinæ und demzufolge auch von Cla unterscheiden 
sich nur geringfügig voneinander; deshalb fehlt es an eindeutigen Kennzeichen um fest-
zustellen, welche der zahlreichen auflagen der Clavis Linguæ Latinæ genau als vorlage für 
C gedient hat. einige übereinstimmungen in der makro- wie in der mikrostruktur von C 
und Cla lassen jedoch vermuten, dass für C keine frühere ausgabe der Cla als die aus 
dem jahr 1686 als Quelle benutzt wurde. insofern ist für C mit dem jahr 1686 ein terminus 
post quem anzunehmen.

birutė triškaitė    Gauta 2007 m. balandžio 15 d.
Lietuvių kalbotyros katedra
Vilniaus pedagoginis universitetas
T. Ševčenkos g. 31
LT-03111 Vilnius, Lietuva

el. p.: birute.triskaite@delfi.lt
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Christiane Schiller
Friedrich-Alexander-universität	Erlangen-Nürnberg

das Wörterbuch X. seine spuren 
in der Clavis Germanico-Lithvana 
und im s.g. Richter-Wörterbuch

in meinem beitrag „Clavis Germanico-Lithvana – ein Werk von Friedrich prätori-
us d.Ä.?“ in Linguistica Baltica1 habe ich eine Wende in der erforschung der Früh-
geschichte der preußisch-litauischen lexikographie angemahnt. da wir die offenbar 
verschollenen Wörterbücher früherer Wörterbuchautoren spätestens infolge der 
Kriegsverluste nicht mehr in ihrer materiellen Gestalt finden werden, sollte es nun-
mehr aufgabe sein, mit methoden des textvergleiches und der textkritik nach 
spuren dieser hypothetischen Wörterbücher in den real vorhandenen Wörterbü-
chern zu suchen. ich glaube nun spuren eines solchen Wörterbuches in der Clavis 
Germanico-Lithvana (C) und im s.g. Richter-Wörterbuch (R) gefunden zu haben.

bei der vorbereitung der edition des s.g. Richter-Wörterbuches bin ich auf eine 
schicht gestoßen, die auffällige Gemeinsamkeiten mit der Clavis Germanico-Lith-
vana zeigt, die das s.g. Richter-Wörterbuch jedoch nicht mit seiner parallelüberlie-
ferung, dem s.g. Krause-Wörterbuch (K) teilt. in C befindet sich diese schicht in 
der Grundschicht, in R in der dem schreiber der Grundschicht (schreiber a) 
zuzuschreibenden vermeintlichen ergänzungsschicht. dass C selbst als vorlage 
für R gedient hat – die vermutung liegt zunächst nahe – kann aufgrund der 
letztlich insgesamt gesehen geringen übereinstimmungen beider Wörterbücher 
ausgeschlossen werden. es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass bei-
de Wörterbücher, sowohl C als auch R aus (möglicherweise verschiedenen Hand-
schriften) einer Wörterbuchredaktion geschöpft haben. dieses hypothetische Wör-
terbuch soll an dieser stelle Wörterbuch X genannt werden.

1  ausführliche darstellung der problematik 
der preußisch-litauischen lexikographie s. 
Christiane schiller, „Clavis Germanico-Lith-
vana – ein Werk von Friedrich prätorius   
d.Ä.?“, LgB 10, 2002, 159–172; Christiane 
schiller, „Wie alt ist ein Wörterbuch? 
überlegungen zur relativen Chronologie 

von Wörterbüchern“, Kalbos istorijos ir dia-
lektologijos problemos 1, sudarė saulius am-
brazas ir kt., vilnius: lietuvių kalbos in-
stituto leidykla, 2005, 153–160. siehe hier-
zu auch den aufsatz von birutė triškaitė 
in diesem band, s. 9–38.
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1. G e m e i n s a m K e i t e n  v o n  R u n d  C.  dieses Wörterbuch X, bzw. die 
schicht, die in C und R das Wörterbuch X repräsentiert, muss von vier wei-
teren schichten, die ebenfalls R und C ebenfalls gemeinsam sind, unterschie-
den werden. 

1.1. *KR. mit *KR wird die gemeinsame vorlage bzw. der prototyp des s.g. 
Krause-Wörterbuches und des s.g. Richter-Wörterbuches bezeichnet. C hat aus einer 
dieser redaktion zuzuordnenden Handschrift, die weder mit R noch mit K iden-
tisch ist, ergänzungen in teil 1 (C i 1–C i 804 [Faksimileband 2, 182] = C1) und 
teil 3 (C ii 528–C ii 1114=C3) sowie in den addenda (C i 1130–C ii 1183) vorge-
nommen2. insofern befindet sich das dieser schicht zuzuordnende material in R 
und in K in der Grundschicht, in C1 und C3 hingegen in der ergänzungsschicht. 

1.2. C 2
3. in seinem zweiten teil (C i 804 [Faksimileband 2, 182] – C ii 528 = C2) 

folgt C in seiner makrostruktur weitgehend *KR. insofern erscheint hier *KR in 
der Grundschicht von C.

1.3. * L E X. partielle übereinstimmungen von R, K und C können in C1 auch 
in der Grundschicht beobachtet werden. diese sind durch die gemeinsame vor-
lage *Lex bedingt, wobei C1 offenbar eine frühere variante von *Lex, also **Lex 
verwendet hat.

in allen drei schichten teilen C und R die Gemeinsamkeiten jeweils auch mit K.

1.4. W e i t e r e  G e m e i n s a m e  s C H i C H t. C und R haben darüber hinaus 
Gemeinsamkeiten, die sie nicht mit K teilen. Hierbei handelt es sich um Wörter-
buchartikel bzw. litauische Äquivalente, die in R in der Grundschicht, in C aber 
in der ergänzungsschicht erscheinen.  sie sind offenbar auf eine andere Genese 
und damit auf eine andere Quelle zurückzuführen und berühren das problem 
des Wörterbuches X nicht.

angesichts der vielen R und C gemeinsamen schichten und der zuweilen un-
scharfen Grenzen muss hier, um eine weitgehende methodische sicherheit zu 

2  in C können anhand der verwendeten Quel-
len in der Grund- und ergänzungsschicht 
drei teile unterschieden werden. teil 1 
(C1) umfasst die seiten C i 1–C i 804 [Fak-
simileband 2, 182]), teil 2 (C2 ) (C I 804 
[Faksimileband 2, 182] – C ii 528) und   
teil 3 (C3) (C ii 528–C ii 1114). C1 hat in 
seiner Grundschicht ein *KR nahe stehen-
des Wörterbuch zu Grundlage, C2 hat in 
seiner Grundschicht *KR zur Grundlage 
und übernimmt weitgehend dessen eigen-
tümlichkeiten der makrostruktur (alpha-
numerische anordnung der Zahlwörter, 
lemmatisierung der Komparativ- und su-

perlativformen der adjektive). in C1 und 
C2 finden sich in der Grundschicht dar-
über hinaus spuren weiterer bisher nicht  
identifizierter Quellen. C3 folgt konse-
quent in seiner Grundschicht einem Wör-
terbuch, dessen makrostruktur auf der 
Concordantiae Bibliorum von Konrad agri-
cola in der ausgabe von 1640 basiert. es 
wird vermutet, dass es sich bei diesem 
Wörterbuch um das bei lepner erwähnte 
Wörterbuch von Friedrich prätorius dem 
Älteren handelt. ausführlich zum problem 
der dreiteilung von C s. schiller 2002.

3  s. schiller 2002, 167.
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erreichen, die dem vermeintlichen Wörterbuch X zuzuordnende schicht genau 
abgegrenzt werden. insofern werden an dieser stelle nur die Wörterbuchartikel 
und teile davon berücksichtigt, die in C in der Grundschicht und in R in der 
dem schreiber der Grundschicht zuzuordnenden ergänzungsschicht stehen4. die-
se befindet sich häufig in margine, insbesondere dann, wenn es sich um ergänzte 
Wörterbuchartikel handelt, oder aber im unmittelbaren anschluss an bereits aus 
*KR übernommene litauische Äquivalente. teilweise finden sich mit C identische 
Wörterbuchartikel ohne parallelen in den anderen Wörterbüchern auch im Grund-
text, wobei jedoch die litauischen Äquivalente die für die schicht des Wörterbu-
ches X charakteristischen Kennzeichnen wie <ʒ> für <z> aufweisen.

im beitrag soll dieses hypothetische Wörterbuch X anhand des befundes in 
den beiden Wörterbüchern C und R rekonstruiert werden. es wird nicht möglich 
sein, das Wörterbuch in seinem ganzen umfang zu rekonstruieren, da X in R, 
möglicherweise auch in C, nur selektiv zur ergänzung einzelner Wörterbuchar-
tikel bzw. einzelner litauischer Äquivalente herangezogen wurde. insofern kön-
nen hier nur Grundzüge von X skizziert werden.

2. X I N  R

2.1. Z u r  i d e n t i F i Z i e r u n G  v o n  X I N  R. da sich die schicht des Wör-
terbuches X in C weitgehend unmarkiert in der Grundschicht befindet, ist eine 
identifizierung in erster linie anhand von formalen Kennzeichen in R möglich. 

Kennzeichen dafür sind: 

2.1.1. a n F ü H r u n G  v o n  a u s  d i e s e r  Q u e l l e  e r G Ä n Z t e n  F o r -
m e n  a u s s e r H a l b  d e s  s a t Z s p i e G e l s  a u F  d e r  r e C H t e n  s e i t e , ins-
besondere bei ergänzung von sublemmata und ganzen Wörterbuchartikeln. vgl. 

(1) R 1036–37

vgl. C i 77 altveteliſch. bóbißkas, ô. m. ka, ôs. F.

(2) R 1530–33

vgl. C i 121 an ſich halten. isſilaikyti. 
C i 122 an ſich Ziehen. pritráukti. pritráukiu, kiau, kſu. 

4  in R können anhand des tintenbefundes 
und des schriftduktus in der ergänzungs-
schicht ca. 10 weitere schreiberhände dif-

ferenziert werden, deren ergänzungen 
hier nicht berücksichtigt werden. 
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2.1.2. e r G Ä n Z u n G  e i n e s  W Ö r t e r b u C H a r t i K e l s  Z u  e i n e m  i n  *KR 
b e r e i t s  v o r H a n d e n e n  W Ö r t e r b u C H a r t i K e l  [ d u b l e t t e ] .  vgl.

(3) R 1810 arſch – subinne. 
vgl. C I 141 arß. subinne, ês. F. bullis, û. m. pl. 

das aus *KR übernommene lemma Arsch befindet sich bereits in R 18. vgl. 

R 18 Arſch – Subinne. Szikinne. Szikna5.

Hier hat R orthographisch geneuert für ursprüngliches Aars, das noch K 1 
[aars – subinne. szikinne. szikna] zeigt, und an dessen alphabetischer position 
sich der beleg R 18 befindet.

(4) R 338 ableſen, nurinkti, de fructu. rennu [l. rencu zu renku], incau.
vgl. C I 25 ableſen. nurinkti. nurénku, rinkaù, rinkſu. 

dieser Wörterbuchartikel befindet sich in margine und erscheint deshalb in die-
ser position, weil in der vorlage die orthographie des folgenden lemmas verändert 
wurde, vgl. R 340 Ableÿhen, im Gegensatz dazu K 7 Ableihen. R 338 Ableſen befindet 
sich somit alphabetisch korrekt zwischen R 337 Ablegung und R 340 Ableÿhen.

das aus *KR übernommene lemma Ableſen befindet sich in R 42. vgl. 

R 42 Ableſen – Nurinkti B|uvas| renku, rinkau, rinkſu6.

2.1.3. p a r t i e l l e  i n i t i a l e  K l e i n s C H r e i b u n G  b e i  G e n e r e l -
l e r  i n i t i a l e r  G r o s s s C H r e i b u n G  i n  *KR. R zeigt wie K generelle in-
itiale Großschreibung sowohl der deutschen lemmata als auch der litauischen 
Äquivalente. vereinzelt ist initiale Kleinschreibung anzutreffen und zwar im Zu-
sammenhang mit litauischen Äquivalenten die parallelen in C zeigen. vgl. 

(5) R 1045

vgl. C i 78 ambt. urėdas, ô. m.

(6) R 1011

vgl. C i 73 alhie. Cʒia, Cʒonay, sʒicʒia, sʒicʒonay. Cʒia jau.

5  Halbfett erscheinen hier und in den folgen-
den belegen die textfragmente, die auf 
*KR zurückgeführt werden können. 

6  mit b wird ein weiterer, nicht identifizierter 
schreiber bezeichnet. alle nach diesem 
Zeichen erscheinenden Äquivalente sind 
ihm zuzuordnen. 
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2.1.4. <ʒ> F ü r  <z> b Z W .  <> F ü r  <ź> a u s  s C H i C H t  i n  *KR. R zeigt 
wie K generelle realisierung von <z> für lit. <z>. Zuweilen findet sich in R die 
realisierung von <ʒ> für lit. <z> bzw. <ž> sowie von <> für lit. <ž>, vgl.

(7) R 53

vgl. C i 34 abſcheu. darkum[m]as. baiſum[m]as. n’u‡kentejimas.

(8) R 119

vgl. C i 81 anbegin. pradʒia, ôs. F. 

sowie von <‡> für lit. <ž>, vgl.

(9) R 1220

vgl. C i 93 anfänglich. prad‡oj’. pradetinay.

2.1.5. H Ä u F u n G  d e r  v e r W e n d u n G  v o n  s o n d e r Z e i C H e n ,  d i e 
s o n s t  i n  R  n i C H t  v e r W e n d e t  W e r d e n, z.b. <ė>, <ê>, <ů>: 

(10) R 1046 

C i 78 ameiß. skruʒdele, ês. F.

(11) R 1045

vgl. C i 78 ambt. urėdas, ô. m. 

(12) R 543

vgl. C i 41 abſtehen. at-nuſtoti. láutis. laujůs, lówjau (l. lówjaus). láuſůs.
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2.1.6. a n F ü H r u n G  d e r  1 . s G . p r Ä s .  a l s  Z i t i e r F o r m  a n s t e l l e 

d e s  i n F i n i t i v s  i n  *KR. vgl.

(13) R 67 Abſtreiffen – Numaukti nubraukiu,
C I 42 abſtreiffen. nubraukti 

(14) R 77 abzäumen – iſʒʒaboju.
C I 49 abʒäumen. ißaboti. ißʒaboju, jau, ſu.

(15) R 510 abſchießen – nuſʒauju Baujau, ausu nuſauti.
C I 34 abſchießen. nußáuti.

(16) R 435 abrupfen – nurauju, rowiau, rauſu, Bnurauti
C I 30 abrüpfen – nuráuti. nuráuju, rowjau ¬ (rawau) ¬, ráuſu

2.1.7. a n F ü H r u n G  d e r  F o r m  G e n . s G .  n e b e n  d e m  n o m e n 

(17) R 1037 altvetteliſch – bobiſʒkas. o 
vgl. C I 77 altveteliſch. bóbißkas, ô. m. ka, ôs F.

(18) R 3211 bedencken subſt. – paduma, os.
vgl. C I 244 bedenckung. paduma, os F. 

(19) R 3526 Belohnung – Uzmokejimas. mokeſtis, cʒio. 
vgl. C I 277 belohnung – umokejimas. mókeſtis, cʒio. m.

2.2. u m F a n G. in ca. 400 Wörterbuchartikeln von R lassen sich anhand der 
oben skizzierten merkmale durch vergleich mit C spuren von X nachweisen. der 
umfang der jeweils aus dem Wörterbuch X ergänzten Formen ist äußerst unter-
schiedlich; er reicht von der ergänzung von ganzen Wörterbuchartikeln über 
einzelne Äquivalente mit flektierten Formen bis zu einzelnen Äquivalenten. es 
wurde aber offenbar auch nur zur ergänzung von einzelnen flektierten Formen 
herangezogen, vgl. 

(20) R 3615 Bered – Kalbus. aus. 

Hier ist das lit. Äquivalent bereits aus der vorlage *KR übernommen worden 
und nur die Form Gen. sg. ergänzt worden. 

vgl. C I 284 beredt. Kalbus, aus. m. bi, os. F.

die spuren von X konzentrieren sich insbesondere im ersten drittel von R. 
Für den bereich des buchstaben a mit insgesamt 1313 Wörterbuchartikeln können 
in 206 Wörterbuchartikeln spuren von X nachgewiesen werden. davon sind 72 
neue, auf X zurückgehende Wörterbuchartikel.
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2.3. o r t H o G r a p H i e. X scheint ähnlich wie C konsequenter als R diakriti-
sche Zeichen verwendet zu haben. allerdings lassen die wenigen eindeutigen in 
R gefundenen beispiele keine sicheren rückschlüsse auf den befund in X zu.

3. d i e  m i K r o s t r u K t u r  v o n  X.  da letztlich nur Fragmente von X zu 
identifizieren sind, kann sich dieser aufsatz nur auf die identifizierung von merk-
malen der mikrostruktur konzentrieren. 

3.1. 1 . s G .  a l s  Z i t i e r F o r m. eines der markantesten merkmale von X in 
R ist die verwendung der 1.sg.präs. als Zitierform, die üblicherweise in R, wie 
auch in den anderen Wörterbüchern preußisch-litauischer provenienz, wie K und 
dem Lexicon Lithuanicum nicht verwendet wird. R übernimmt damit offenbar die 
ursprüngliche Zitierung. später geht R dann allerdings zur anführung des infi-
nitivs als Zitierform über, der aus der 1.sg. gebildet wird. 

in diesem Zusammenhang müssen auch eine anzahl fehlerhafter infinitivbil-
dungen gesehen werden, die als misslungene versuche betrachtet werden können, 
aus den im Wörterbuch X dargebotenen Zitierformen der 1.sg.präs. den jeweili-
gen infinitiv zu bilden. 

(21) R 8130 Erzehlen – Paſakauti. paſkaiti (l. Paſkaitÿti).
vgl. C i 617 erzehlen. ißpaſakoju. paſkaitu

(22) R 2425 Außfallen – Iſzpulti. iſʒlenkti (l. Iſʒſlinkti) nuſlenkti    
(l. Nuſlinkti)

vgl. C I 188 außfallen. ißpůlu […]. ǁ ißkrintu […] ǁ iſſlenku (korr. 
aus Iſſ[?]enku), linkau, ſu, ti. ǁ nuſlenku (korr. aus 
Nuſlenku), kau, ſu, ti.

C bietet zunächst in anlehnung an die darbietungsweise der anderen Wörter-
bücher, aus denen kompiliert wurde, den infinitiv als Zitierform, der aus der 
1.sg.präs. gebildet wird. darauf deuten fehlerhafte infinitivbildungen, die auch 
dem Kompilator von C unterlaufen, und die nur aus dem versuch resultieren 
können, anhand der 1.sg.präs. den infinitiv bilden zu wollen. vgl. folgenden 
beleg, der allerdings nicht auf X zurückgeführt werden kann

(23) C I 77 alt werden. paſnſti (l. Paſenti zu lit. pasénti). paſennu, 
paſenſtu, de maribus

C entscheidet sich dann im Folgenden aber zunehmend für die (übernahme 
der) 1.sg.präs. als Zitierform. 

X orientiert sich mit der verwendung der 1.sg.präs. als Zitierform am usus 
der lateinbasierten lexikographie. parallelen ergeben sich zu den Wörterbüchern 
von Konstantinas sirvydas Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Li-
tuanicarum und Dictionarium trium linguarum sowie zu den litauischen Gramma-
tiken von daniel Klein und theophil schultz. 
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Häufig werden neben der 1.sg.präs. auch die 1.sg.prät., seltener die 1.sg.Fut. als 
stammformen angeführt. selten gehen allerdings hier C und R zusammen und las-
sen einen gemeinsamen X-befund rekonstruieren, wie in den folgenden belegen:

(24) R 1146 anders werden – perkintu, perkittau, perkyſu, perkyſti.
C i 86 anders werden. Kittokias buti. Ψ. 55.20. perkintu, kittau. 

(25) R 1426 an mich bringen – Weldau (l. Weldu), dʒau, deſu.
C I 113 an mich bringen. Weldu, d‡au, deſu, ti. ich ha= ǁ be das 

regiment wieder an mich gebracht: ǁ aß Wald‡i± wel 
paweld‡au, 1. macc. 10,52.

in beleg 24 scheinen in R die Formen 1.sg.Fut. und der infinitiv, die fehlerhaft 
nach dem muster der 1.sg.präs. mit <y> für <į> gebildet wurden,  nicht auf die 
gemeinsame vorlage zurückzuführen zu sein. 

3.2. G e n . s G .  b Z W .  G e n . p l .  d e r  s u b s t a n t i v e  u n d  a d j e K t i v e. 
die substantive und adjektive werden in X offenbar häufig zusammen mit der 
entsprechenden Genitivform zu Kennzeichnung der stammklassenzugehörigkeit 
angeführt. über den Grad der Konsequenz dieser darbietungsweise lassen sich 
keine genauen angaben machen. Während in C die anführung der Genitivformen 
zum prinzip erhoben wurde, fehlen in R bei vielen X als Quelle zuzuschreiben-
den substantiven und adjektiven diese angaben. im Folgenden werden belege 
für die anführung der Form Gen.sg. bzw. Gen.pl. angeführt. vgl. 

(26) R 3027 Balſam – Zole Maſtis (l. Moſtis). es.
vgl. C I 229 balſam. moſtis, ês. F. 

(27) R 313 barfüßer – baſus, aus.
vgl. C I 233 barfußer. baſus, aus. m.

(28) R 3335 Begräbniß – Palaidojimas. Szermenÿs Germ. (Zarm.) Kap-
pinnes, u.

vgl. C I 257 begräbniß. Kapines, û. plur. F. 

siehe hierzu auch die belege 10, 11, 17–19.
möglicherweise bildet diese Quelle das muster für die spätere ergänzung der 

Formen Gen.sg., die von anderer Hand zumindest auf den ersten ca. 10 seiten 
in R vorgenommen wurde. 

3.3. b e d e u t u n G s -  u n d  Ä Q u i v a l e n Z d i F F e r e n Z i e r e n d e  a n -
G a b e n. die in R und C anzutreffenden übereinstimmungen deuten darauf hin, 
dass in X techniken der bedeutungsdifferenzierung angewandt wurden. aller-
dings scheinen vom Kompilator von C eine vielzahl von eingriffen in die praxis 
der bedeutungsdifferenzierung (insbesondere die neustrukturierung des Wörter-
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buchartikels unter einbeziehung der Äquivalente anderer Quellen verbunden mit 
weiterer semantischer differenzierung) vorgenommen worden zu sein, so dass 
das anhand des vergleiches von C und R zu ermittelnde bild nur bruchstückhaft 
ist. offenbar ist aber der befund in R der ursprüngliche.

3.3.1. K o t e x t a n G a b e n7. mit Hilfe von Kotextangaben werden in der re-
gel die Kotextpartner benannt. die Kotextangaben sind in der regel auf das lem-
ma adressiert, auch wenn sie äquivalentsseitig angeführt werden. vgl. 

(29) R 1515 Anſchlagen – Primuſzti, prikalti, priſegti, Feur skilti.
C I 118 anſchlagen. prikalti. primußti. priſegu, giau, ſu, ti. 

anſchlagen Feuer. skillu, ſkylau, ſu, ti.

als Kotextangaben können auch lateinische Kotextkategorisatoren fungieren, 
hier mit de eingeleitet. vgl.

(30) R 2017 Aufkommen – Pagilbti. ebullio, pleſzku, pleſzkejau8. 
prakuſti, in morb ‖ paſſigaunu, awau, gauſu. ‖ de re nova 
randos, raddaus, raſſus, raſtis

C i 161 Auffkommen. de re novâ. randůs, radaus, ſůs, ſtis. 
de aegrotô. pagilbti & pasſigauti [...]. 
in re domeſticÂ. pasſigaunu, gawau, ſu.

3.3.2. i n F r a l e m m a t i s C H e  a d r e s s e n. einer bedeutungsdifferenzie-
rung durch Kotext sehr nahe stehend ist eine bedeutungsdifferenzierung durch 
in den Wörterbuchartikel integrierte mehr-Wort-einheiten, den s.g. infralemma-
tischen adressen. vgl. 

(31) R 2127 Aufſchlagen – Pabrangti. atſkaidyti [l. Atſklaidyti], 
beſpröten, aufſchlagen ǁ ein schloß aufſchlagen atkulti 
spyna ǁ eine thür aufſchlagen atdauſʒti Wartus.

C i 169 auffſchlagen. atmußu, ßau, ßu, ßti. suſtatau (korr. aus 
Suſtatu). atkulti […] 
eine thür auffſchlagen. atdaußti Wartus. 
auffſchlagen die Wahren. Kelti. pabranginti, tawórus 
auffſchlagen im buch. jeßkôti Knygoſa.

in der Funktion als infralemmatische adresse scheint zunächst nur Eine Thür 
aufſchlagen Atdauſʒti Wartus angeführt worden zu sein. in den anderen Fällen ist 

7  Zur verwendeten terminologie s. Franz jo-
sef Hausmann, reinhold otto Werner, 
„spezifische bauteile und strukturen 
zweisprachiger Wörterbücher: eine über-
sicht“, Wörterbücher. Dictionaries. Dictio-

naires. Ein internationales Handbuch zur Le-
xikographie 1, berlin, new York: Walter de 
Gruyter, 1989, 2729–2769.

8  vgl. SŠG 57 pleſ‡ku ebullio pleſ‡kejau.
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eine umformung von ursprünglichen Formen von Kotext in infralemmatische 
adressen zu beobachten, wobei der ausgangssprachliche Kollokationspartner 
auch zielsprachlich ergänzt wurde, vgl. C i 169 Auffſchlagen […] Atkulti vs. R 2127 
Ein Schloß auffschlagen Atkulti Spyna.

3.3.3. G l o s s e n.   neben Kotext wurden in X offenbar auch Glossen als be-
deutungs- bzw. äquivalenzdifferenzierende angaben verwendet. als Glossen tre-
ten neben bedeutungsparaphrasen häufig synonyme bzw. Hyperonyme auf.

3.3.3.1. b e d e u t u n G s p a r a p H r a s e n.  statt vollständiger bedeutungs-
paraphrasen finden sich in X partielle bedeutungs-/äquivalenzdifferenzierende 
angaben.

(32) R 723 Achs und rade (l. Achs am Rade) – Aſzis.
C I 53 achſe am rade. aßìs, ês. F. 

(33) R 52 Abſcheren – Nukirpti. skuſti mit dem scheermeßer 
vgl. C I 34 abscheeren mit der scheer. nukirpti. nukerpu, ‖ kirpau, 

kirpſu, mit dem scheer meßer, nu= ‖ ſkuſti. nuſkuttu, tau, 
ſſu, ſti.

auch wenn hier R und C scheinbar abweichende litauische Äquivalente bie-
ten – in der vorlage kann sich das präfix Nu- durchaus auch auf das verbum 
Skuſti bezogen haben, – stimmen sie in bezug auf die Glossierung mit dem Scheer-
meßer überein, was auf die gemeinsame vorlage zurückgeführt werden kann. 

als metasprache wird zur bedeutungs-/Äquivalentsdifferenzierung in X offen-
bar auch das lateinische verwendet, wie der folgende beleg zeigt:

(34) R 2342 Ausbringen – Iſzneſzoti per rumorem paſkeloju (l. Paſkel-
bju), ti.

C I 184 außbringen. per rumorem. paſkelbju, iſſkelbju et ǁ skelbju, 
jau, ſu, ti.

3.3.3.2. s Y n o n Y m e. synonyme adressieren in X in der regel auf das lem-
ma, wobei R und C die darbietungstechniken jeweils modifizieren, vgl. folgende 
belege.  

(35) R 2520 aushohlen, forſchen – iſzkwarcʒinti.
C i 196 außholen, i.e. außforſchen iśkwarcʒinti, nau, ſu, ti. 

(36) R 1237 Angebohren – Prigimtas angebohrnes mahl oder schaden 
heist priegamas.

C I 97 angebohrnes mahl oder schade. priégamas. Ápgamas, ô. m. 

der folgende beleg aus der zweiten Hälfte von R lässt trotz der formalen 
übereinstimmung mit C zunächst nicht an eine gemeinsame vorlage denken, da 
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in diesem teil von R kaum belege für X nachzuweisen sind. allerdings deutet 
der lapsus calami clavis ‘schlüssel’ für clavus ‘nagel’ darauf hin, dass eine Quel-
le abgeschrieben wurde, die möglicherweise X sein kann. vgl.

(37) R 1686 Nagel – Winnis (clavis ferreus.)
vgl. C II 112 nagel. Winnis, ies. F. Clavus ferreus

die Glosse clavis ferreus als synonymische paraphrase adressiert hier anders 
als in den anderen belegen erstmals auf das litauische Äquivalent.

3.3.3.3. H Y p e r o n Y m e.  die in R und C übereinstimmende und auf X zu-
rückzuführende verwendung von Hyperonymen zur Äquivalenz-/bedeutungsdif-
ferenzierung konnte nur in einem beleg festgestellt werden, vgl. 

(38) R 3110 bärs, piſc[is] ézerys.
C I 288 berß. eßerys, iô. m. piſcis

3.3.4. a b W e i C H e n d e  t e C H n i K e n  d e r  b e d e u t u n G s - / Ä Q u i v a -

l e n Z d i F F e r e n Z i e r u n G  i n  C u n d  R.  im Folgenden differieren die beiden 
belege in R und C hinsichtlich ihrer techniken zur bedeutungs-/Äquivalentsdif-
ferenzierung, verweisen aber auf einen gemeinsame Grundlage, die hier nicht 
rekonstruiert werden kann. 

(39) R 1123 anbrechen im tage – auſʒti. praſwiſti.
C I 85 anbrechen. außti. praßwiſti, quando de die dicit[ur].

im folgenden beleg wird nur in R die bedeutungs-/Äquivalentsdifferenzierung 
durch eine Glosse vorgenommen, während sie in C durch die biblische illustra-
tion erfolgt. vgl. 

(40) R 1246 Angel – Meſzkere Wanſʒas an der thür, engys.
C I 97 angel. Wanßas, ô. m. Wie die thür in der an= ‖ gel: Kaip 

anga (·durris·) ant Wan= ‖ ßo, prov. 26.14.

offenbar ist hier in R eine umwandlung der biblischen illustration in eine 
Glosse vorgenommen worden.

Wie die diskutierten belege zeigen, scheint sich der Kompilator von X dem 
problem der polysemie bewusst gewesen zu sein, und im ansatz versuche un-
ternommen zu haben, polyseme lemmata bzw. Äquivalente entsprechend zu 
differenzieren. 

3.4. s Y n t a G m a t i K. R ist im Gegensatz zu C relativ arm an Kollokationen. 
es gibt nur wenige belege, die mit X in Zusammenhang gebracht werden kön-
nen, vgl. 
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(41) R 535 Abſprechen – Atſuditi. paſuditi. die sach iſt ihm 
abgeſprochen jisſai ne gawo prowoſi. (l. prowos)

vgl. C I 41 abſprechen. semel t[u]m legitur in bibliis, n[em]p[e]  
3. macc. 6, 11 die ‖ uns unſer leben abgeſprochen: 
Kurie mus ‖ mirtinay paſudijo. ex qvando lithvanus 
redde= ‖ re vult Germanicam locutionem, die sache iſt 
ihm ‖ abgeſprochen, dicit: jisſai negáwo prówôs. ad 
verbum: er hat kein recht bekommen. 

allerdings wird aus diesem beispiel ersichtlich, dass X offenbar bereits eine 
gewisse anzahl an illustrationen enthalten hat. diese wurden jedoch in R nur 
selten übernommen. viel häufiger scheint es der Fall zu sein, dass aus den illu-
strationen die entsprechenden litauischen Äquivalente extrahiert wurden. dafür 
finden sich neben Pasuditi aus dem beleg 41 weitere belege. vgl. 

(42) R 1615 Anthun – Padarrÿti. apſiretiti (l. Apſirediti). Wilketi.
vgl. C i 126 anthun. padaryti. padarau, riau, ryſu. ‖ aaron ſoll 

ſeine eigene Kleider anthun ‖ aaronas ſawo paties ru-
bais tur apſire= ‖ dytis. lev. 16.24. ein Weib ſoll nicht ‖ 
manns Gerähte tragen und ein mann ‖ ſoll nicht Wei-
ber Kleider anthun: mote= ‖ rißke netur wyrißkais ru-
bais, ô Wyras netur moterißkeis wilkėti, devt. 22,5.

die in R angeführten verben finden sich in C nur in den biblischen illustra-
tionen, nicht aber als litauische Äquivalente. den gleichen befund zeigt der fol-
gende beleg. 

(43) R 162 Anſtehen – Priderreti. abſiſtoti (l. Apſiſtoti). 
C I 125 anſtehen. priderru, rėjau, rėſu, rėti. ‖ er ließ ſein 

außʒiehen anſtehen: apſiſtojo, i. ‖ sam: 23,13.

auch hier erscheint in R nur das lit. Äquivalent, aber nicht die entsprechende 
biblische illustration. 

3.5. a l t t e s t a m e n t l i C H e  i l l u s t r a t i o n e n. in diesem Zusammen-
hang müssen auch eine reihe von alttestamentlichen Zitierungen in R betrachtet 
werden, die von vincas urbutis9, 212 nicht zugeordnet werden kann. da außer der 
bibelübersetzung von johannes bretke, die handschriftlich geblieben ist und offen-
bar nicht benutzt wurde, keine weitere litauische bibelübersetzung des 16. und 17. 
jh. bekannt ist, blieb die Quelle zunächst fraglich. auffällige Gemeinsamkeiten zei-
gen sich bei zwei der alttestamentlichen Zitate mit C, so dass hier in Wörterbuch 
X eine gemeinsame Quelle zu vermuten ist. vgl. 

9  vincas urbutis, „dar apie 1728 m. klaipė-
diškių žodyną“, Blt 24(2), 204–214.
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(44) R 283 Ausſpannen – Iſzkinkÿti. Ytempti job: xxx.11
C I 213 außſpannen. tempu, pjau, ſu, ti.  sie haben meine ‖ 

sehne außgeſpannt: Gyſlas mano tem= ‖ pe, Hiob 30.11.

(45) R 437 abſatz – rentinys io. Contignatio ezech: 43.17.
C i 33 abſatʒ. rentinys, ô. m. vid. Geʒimmer, i.e. Contignatio 

Geſchoß. ‖ der oberſte abſatʒ war 14 elen lang. 
Wirßucʒauſis rentinys ‖ buwo keturiolika Ůlekcʒû, 
ezech. 43.17

Hier stimmt R zu C sowohl in bezug auf das litauische Äquivalent als auf die 
angeführte illustration, die auf das in R angeführte bibelzitat verweist. Während 
die biblische illustration jedoch in C i 213 in großem schriftduktus erscheint, und 
somit bereits auf die Grundschicht von C verweist, erscheint sie in C i 33 im 
kleinen schriftduktus der nachträglich hinzugefügten biblischen illustrationen, 
was die beziehung zu X zunächst fraglich erscheinen lässt.

Für den folgenden beleg

(46) R 12833 [Hoff]nung – Nuſitikkejimas. nodbeja (l. Nodieja). lu-
kurumas. lukurrimas syr. 40 

zeigt C zwar das gleiche litauische Äquivalent, zitiert aber aus Hiob 8,14. 

C i 965 Hoffnung. lúkurimas, ô. m. 

ob der letzte beleg dieser art

(47) R 26417 unterſte – Źemjauſias. ikk’ appatinai peklai, biß in die 
unt. Hölle, deut. 32.

auch möglicherweise X zugeordnet werden, kann derzeit nicht geklärt werden.  

4. Q u e l l e n 

4.1. j o H a n n  r e H s a: d e r  PSALTER DAVIDS ( 1 6 2 5 ). eine gewisse anzahl 
der dieser schicht zuzurechnenden Wortgleichungen findet sich so auch im Psal-
ter Davids von johann rehsa, Königsberg 1625 (RPs). allerdings deuten äußere 
merkmale, wie die lemmaansetzung und orthographie darauf hin, dass R und 
C hier nicht unabhängig voneinander direkt aus RPs geschöpft haben, sondern 
offenbar aus X, das seinerseits vermutlich hier RPs zur vorlage hatte10.

(48) R 1031 von alters her – iſz senu dunu [l. dienu], sennay
vgl. C I 74 alt von alters her. oder vor alters. iß sennówês. iß ‖ 

sennû dienû. sennay 

10  Zum problem RPs als vorlage für C vgl. 
Christiane schiller, „der ‚psalter davids’ 
(1625) von johann rehsa als Quelle für  

die preußisch-litauische lexikographie“, 
ALt 8, 2006, 47–70.



Archivum Lithuanicum 9�2

vgl. RPs ps 44,2 Was du ge= ‖ than haſt ʒu jhren ʒeiten vor alters. K± 
tu darrei jû cʒeſu iſch ſen= ‖ nû dienû.

R und C zeigen hier in lemmaposition übereinstimmend die sprachlich ge-
neuerte Form von Alters her, während RPs als deutschen text vor alters bietet, den 
C als synonymische phrase hinzufügt. 

(49) R 4922 brüllen – rekti. baubti. rekeſis ein brüllender.
C I 401 brüllender. rėk²ſis, cʒiô, m. 

dieser beleg lässt sich eindeutig auf RPs 1625 ps 22,14 zurückführen, vgl. 

(50) RPs ps 22,14 kaip rek²ſis ir dr±ſkaſis liutas […] Wie ein brüllender 
vnd reiſſender löwe […]. 

Hier zeigen sowohl R als auch C die substantivische verwendung des parti-
zips, während die vorlage RPs das partizip adjektivisch verwendet. 

4.2. b a r t H o l o m Ä u s  W i l l e n t:  EUANGELIAS BEI EPISTOLAS ( 1 5 7 9 ). ne-
ben RPs scheinen auch die Euangelias bei Epistolas (EE) von bartholomäus Willent 
als Quelle herangezogen worden zu sein. darauf deuten u.a. folgende belege: 

(51) R 813 acht – pravarimas (l. Prawarimas) ein in die acht thun 
iſʒmeſti iſʒ surinkimo.

vgl. C I 53 in die acht thun. iśmeſti iß surinkimo. 

dieser beleg geht vermutlich zurück auf 

EE 759 jh 16,2 iſch ſurinkimu iſchmes yus 
WADB11 6 391 sie werden euch in den bann thun,

wobei der litauische text in ermangelung eines deutschsprachigen paralleltextes 
in EE  frei übersetzt wurde. obwohl dieser beleg sich auch in BP ii 121 findet, 
scheint die verwendung von EE wahrscheinlicher, da weitere belege für EE als 
Quelle angeführt werden können, die sich nicht auf BP zurückführen lassen, vgl.

(52) R 139 Angenehm – Mielas meilingas priim[m]amas
vgl. C I 98 angenehm. malonus. meilingas. priim[m]amas. 

C I 101 angenehme Ʒeit. priim[m]amas Cʒêſas, ô. m.
EE 4222 2 Ko 6,2 eſch eſmi ta- ‖ we cʒeſſe prijmame (l. prijmamame) 

iſchklauſ²s
WADB12 7 153 jch habe dich in der angenemen ʒeit erhöret

11  [martin luther,] D. Martin Luthers Werke: 
kritische Gesamtausgabe; (Weimarer ausga-
be) [abt. 3]: Die Deutsche Bibel 6, Graz: 
akad. druck- u.verl.anst., 1968 = 1929.

12  [martin luther,] D. Martin Luthers Werke: 
kritische Gesamtausgabe; (Weimarer ausga-
be) [abt. 3]: Die Deutsche Bibel 7, Graz: 
akad. druck- u.verl.anst., 1968 = 1931.
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in C erscheint Angenehme Ʒeit als mehr-Wort-lemma, wodurch der bezug zu 
EE ganz offensichtlich ist. darüber hinaus ist in C das lit. Äquivalent Priim[m]amas 
wie in R dem lemma Angenehm zugeordnet. 

5. a u s b l i C K.  infolge der vorhandenen formalen Kennzeichen in R, die es 
erlauben X innerhalb von R zu differenzieren, bleibt zu überlegen, ob andere die 
formalen Kennzeichen von X teilenden Wörterbuchartikel und Äquivalente in R 
ohne parallelen in C ebenfalls X (bzw. einer späteren redaktion) zugeschrieben 
werden können. 

in gleicher Weise bleibt zu überlegen, ob nicht auch mit der X-schicht die 
formalen merkmale teilenden Wörterbuchartikel in C, die in R – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht erscheinen und somit an dieser stelle nicht eindeu-
tig X zugeordnet werden können, doch X (bzw. einer späteren redaktion) zuge-
ordnet werden können. das betrifft insbesondere die Wörterbuchartikel, die illu-
strationen enthalten und die aufgrund des größeren schriftduktus eindeutig der 
Grundschicht zugeordnet werden können. 

angesichts der vorhandenen alttestamentlichen illustrationen in X stellt sich 
die Frage, ob hier X zu dem Wörterbuch von Friedrich prätorius d.Ä. (prät) in 
beziehung gesetzt werden kann. diese Frage kann an dieser stelle nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. auffällig ist die tatsache, dass sich unter den lemma-
ta der X-schicht auffallend viele biblische13 lexeme befinden. dieser Fakt lässt 
als vorlage auf ein Wörterbuch mit konkordanzbasierter lemmatisierung schlie-
ßen, wie es auch das Wörterbuch von prätorius darstellt. darüber hinaus existie-
ren beziehungen zwischen den X zuzuschreibenden litauischen Äquivalenten in 
R und den litauischen Äquivalenten in C, die eine parallele in den jeweils ange-
führten biblischen Zitaten haben, wobei die biblischen Zitate mit dem Wörterbuch 
von prätorius in verbindung gebracht werden können.

vgl. R 1011 allhier – Cƶe. Cƶonaÿ. sƶicte (l. Scicze). c‡icʒonay          
(l. ſ‡icʒonay).

C I 73 alhie. Cʒia, Cʒonay, sʒicʒia, sʒicʒonay. Cʒia jau. 
dieſer ſtehet allhie für euch geſund: sʒisſai ſtow 
ſʒicʒonay po ju ‖ mis ſweikas, act. 4.10.

parallelen zum Wörterbuch von prätorius zeigen auch merkmale der mikro-
struktur, wie die anführung der 1.sg.präs. als leitform sowie die anführung der 
1.sg.prät. und 1.sg.Fut. als verbale stammformen als auch die anführung der 
Form Gen.sg. bzw. pl. beim substantiv und beim verb14.

meinsprachliche elemente. insofern exi-
stiert kein prinzipieller Gegensatz zwi-
schen biblischer und allgemeinsprachli-
cher lexik.

14  s. schiller 2002, 163.

13  biblische lexik meint hier die in der lu-
ther-bibel verwendete lexik, die in den 
entsprechenden bibelkonkordanzen ver-
zeichnet ist. diese biblische lexik ist nicht 
gleichzusetzen mit religiöser lexik, denn 
sie umfasst in großem umfang auch allge-
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die aufgezeigten parallelen reichen jedoch nicht aus, das verhältnis von X und 
dem Wörterbuch von prätorius an dieser stelle genauer zu bestimmen. dazu 
bedarf es zunächst einer genaueren analyse der Genese von C.

6. Z u s a m m e n F a s s u n G.  die in beiden Wörterbüchern gefundenen über-
einstimmungen, die diese nicht mit den anderen bekannten Wörterbüchern preu-
ßisch-litauischer provenienz (Lexicon Lithuanicum, s.g. Krause-Wörterbuch) teilen, 
geben anlass zu der annahme, dass beide Wörterbücher aus ein und derselben 
Quelle geschöpft haben. art und darbietungsweise der deutschen lemmata und 
litauischen Äquivalente lassen auf ein bisher unbekanntes Wörterbuch schließen 
(hier Wörterbuch X genannt).

als charakteristische merkmale des Wörterbuches X können folgende ange-
nommen werden:

1. verwendung der 1.sg.präs. als Zitierform. 
2. sporadische anführung der Formen 1.sg.prät., 1.sg.Fut. als stammformen 

des verbs.
3. Zumindest partielle anführung der Form Gen.sg. der substantive und ad-

jektive.
4. alttestamentliche illustrationen.
die in C und R übereinstimmenden lexeme, die auf den Psalter Davids in der 

von johann rehsa besorgten ausgabe Königsberg (1625) und die EE als Quelle 
zurückgeführt werden können, lassen vermuten, dass diese beiden Werke vom 
Kompilator des Wörterbuches X als vorlagen verwendet wurden.

Quellen und Wörterbücher:
BP – [johann bretke,] Postilla tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu [...] Königs-

berg: Georg osterberger, 1591. Hier zitiert nach der ausg. ona aleknavičienė (par.), 
Jono Bretkūno Postilė. studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, vilnius: lietuvių kalbos 
instituto leidykla, 2005.

C –  Clavis GermaniCo-litHvana; lmab rs: f. 137 13–14; Handschrift. Hier zitiert 
nach der ausg. adolfas ivaškevičius et al. (Hgg.), Clavis Germanico–Lithvana. Rankraštinis 
XVII amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų žodynas i–iv, vilnius: mokslo ir enciklopedijų lei-
dykla, 1995–1997.

EE – [baltramiejus Willentas,] Euangelias bei Epiſtolas [...] Königsberg: Georg osterberger, 
[1579]. Hier zitiert nach der ausg. Fritz bechtel (Hrsg.), Bartholomäus Willent’s litauische 
Uebersetzung des Luther’schen Enchiridions und der Episteln und Evangelien, nebst den Va-
rianten der von Lazarus Sengstock besorgten Ausgaben dieser Schriften, Göttingen: robert 
peppmüller, 1882, 1–41.

K – Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, [xvii a.]; lltib r: f. 1 – 5792; Handschrift.
Lex – lexiCon litHuaniCum; lmab rs: f. 137 – 10; Handschrift. Hier zitiert nach 

der ausg. vincentas drotvinas (einl.u.Hg.), Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. 
vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, vilnius: mokslas, 1987.
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i n 	 d e r 	 Clavis Germanico-Lithvana	 u n d	
i m 	 s . g . 	 Richter-Wörterbuch

��

R – Deutsch Litauisches Lexikon, 1728; aFrst j 84; Handschrift.
RPs – [johann rehsa,] Der Pſalter Davids. Psalteras Dowido, Königsberg: lorintz segebad, 

1625.
SŠG – [theophil schultz,] Compendium GrammatiCÆ litHvaniCÆ [...], regio-

monti: Friedrich reusner, 1673. Hier zitiert nach der ausg. Sapūno ir Šulco 
gramatika=Compendium Gram[m]aticae Lithuanicae, parengė Kazimieras eigminas, boni-
facas stundžia, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

WADB 6 – [martin luther,] D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe; (Weimarer 
ausgabe) [abt. 3]: Die Deutsche Bibel 6, Graz: akad. druck- u.verl.anst., 1968 = 1929.

WADB 7 – [martin luther,] D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe; (Weimarer 
ausgabe) [abt. 3]: Die Deutsche Bibel 7, Graz: akad. druck- u.verl.anst., 1968 = 1931.
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Christiane Schiller
Ž o d Y n a s  X:  j o  p Ė d s a K a i  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA 
i r  va d i n a m a j a m e  RICHTERIO ŽODyNE

s a n t r a u k a

Šiame straipsnyje sprendžiama pagrindinė metodinė problema – rekonstruoti veikiau-
siai dingusį žodyną pagal jo pėdsakus dviejuose išlikusiuose žodynuose.

du žodynai – Clavis Germanico-Lithvana ir vadinamasis Richterio žodynas – turi tokių 
sutapimų, kurių nėra kituose žinomuose mažosios lietuvos žodynuose: Lexicon Lithuani-
cum ir vadinamajame Krauzės žodyne. Šie sutapimai leidžia daryti prielaidą, kad pirmieji 
du rėmęsi vienu bendru šaltiniu. vokiškų lemų ir lietuviškų atitikmenų tipas bei pateiki-
mo būdas orientuoja į iki šiol nežinomą žodyną (čia jis vadinamas žodynu X).

būdingais žodyno X bruožais laikytina:
1. atitikmens pateikimas 1 sg. praes. forma.
2. sporadiškas  1 sg. praet. ir 1 sg. fut. formų pateikimas kaip pagrindinių veiksmažo-

džių formų.



3. nors ir nenuoseklus, daiktavardžių ir būdvardžių gen. sg. formų pateikimas.
4. pavyzdžiai iš senojo testamento.
C ir R sutampančios leksemos, kurios gali būti perimtos iš jono rėzos išleisto Psal-

tero Dovydo (Karaliaučius, 1625) ir baltramiejaus vilento Evangelijų bei Epistolų (Karaliau-
čius, 1579), leidžia spėti, kad žodyno X sudarytojas iš šių dviejų šaltinių ėmė ir lemų, ir 
atitikmenų.

Christiane Schiller
d i C t i o n a r Y  X: t r a C e s  i n  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA 
a n d  i n  t H e  s o  C a l l e d  DICTIONARy OF RICHTER

s u m m a r y

in this article most attention was paid to methodological issues―how to partly recon-
struct a dictionary, which had most probably disappeared, according to its traces in two 
other surviving manuscript dictionaries. 

the two dictionaries―Clavis Germanico-Lithvana and the so called Dictionary of Richter 
contain common elements that are not present in the other two known dictionaries from 
lithuania minor―the Lexicon Lithuanicum and in the so called Dictionary of Krause. these 
common elements permit me to assume that the first two had originated from one common 
source. the type of German lemmas and lithuanian equivalents give evidence of a dic-
tionary that is so far unknown (i term it dictionary X).

the characteristic features of this dictionary are the following: 
(1) the equivalent is given in the 1 sg. praes. form. 
(2) the occasional rendering of the 1 sg. praet. and the 1 sg. fut. form as the main 

forms for verbs. 
(3) the inclusion of the gen. sg. forms for nouns and adjectives, even if inconsistent. 
(4) examples from the old testament. 
the lexemes that match in Clavis Germanico-Lithvana and the Dictionary of Richter, and 

that might have been taken from jonas rėza’s Psalteras Dowido (Königsberg, 1625) and 
from baltramiejus vilentas’s Euangelias bei Epistolas (Königsberg, 1579) allow me to guess 
that the compiler of dictionary X used lemmas and equivalents from these two sources. 

Christiane schiller   Gauta 2007 m. balandžio 28 d.
Institut für Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Kochstr. 4/16
91054 Erlangen
el. p.: Christiane.Schiller@ig.phil.uni-erlangen.de
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Ona Aleknavičienė
Lietuvių	kalbos	institutas,	vilnius

jono bretkūno Postilės (1591) 
sklaidos istorija: egzemplioriai Krokuvoje 

jono bretkūno Postilė nėra reta knyga1. europos bibliotekose ir muziejuose gali 
būti apie 30 jos egzempliorių. tikslus skaičius nežinomas ir vargu ar bus greitai 
nustatytas. vien lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį rastì du egzemplioriai,  ne-
įtrauktì į Lietuvos bibliografiją (LB i [1969]) ir jos Papildymus (LBP [1990]). dar 
vienas LB i ir LBP neregistruotas egzempliorius yra vokietijoje, lietuvių kultūros 
institute (Litauisches Kulturinstitut; lampertheim-Hüttenfeld)2. Postilė čia saugoma 
nuo 1994-ųjų. ji ir kitos knygos priklausė tilžės apylinkėse gyvavusiai tikinčiųjų 
bendruomenei, kuri iš pradžių vadinosi Laisvosios liuteroniškos bažnyčios Betliejaus 
bendruomene, vėliau – Rytų Prūsijos senliuteriškąja bendruomene. oficialiõsios bažny-
čios nepalankiai vertintas pamokslininkas endrikis Kalvaitis (Heinrich Kallweit; 
1837–1915) kartu su šia bendruomene 1904 metais pasitraukė iš prūsijos ir įsikūrė 
Šveicarijoje, büsingene prie schaffhauseno. lietuvių kolonijos senbuvių knygos 
iki 1988-ųjų laikytos bentkų namuose, vėliau perduotos evangelikų liuteronų ku-
nigui Fricui skėriui į manheimą, o po 1994-ųjų – minėtajam institutui (Kaunas 
1999, 224–231).

bibliografijose neregistruotų knygų „atradimai“ teikia vilčių, kad Postilės eg-
zempliorių rasis ir daugiau. jų veikiausiai yra ir viešosiose, ir asmeninėse bibliote-
kose, tiek lietuvoje, tiek užsienyje.

Postilės atėjimo keliai į lietuvą ir dešimties egzempliorių išoriniai knygos ele-
mentai jau aprašyti studijoje Jono Bretkūno Postilė Lietuvoje: sklaidos istorija3. ten 
keltas ir tolesnis uždavinys: de visu tirti egzempliorius, saugomus rytų ir vakarų 

1  senųjų spaudinių klasifikaciją pagal retumą 
žr. domas Kaunas, Bibliofilo biblioteka. Ka-
talogas 1, vilnius: lietuvos nacionalinė 
martyno mažvydo biblioteka, 1995, 17.

2  domas Kaunas, „Šveicarijos lietuvių kny-
gos“, Domas Kaunas, Knygos dalia. Mažosios 
Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai, vil-
nius: pradai, 1999, 222–231. 

3  ona aleknavičienė, „jono bretkūno postilė 
lietuvoje: sklaidos istorija“, Ona Alekna-
vičienė (par.), Jono Bretkūno Postilė. studija, 
faksimilė ir kompaktinė plokštelė, vilnius: 
lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 
13–143.
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europos bibliotekose. jų tyrimas turėtų pateikti naujų, galbūt netikėtų duomenų 
apie šios knygos plitimą, sklaidos židinius, parodyti buvusių savininkų bibliofi-
linius interesus, taigi duoti medžiagos ir senosios knygos, ir kultūros istorijai. 

Šio straipsnio tikslas – ištirti Krokuvoje saugomus Postilės egzempliorius dau-
giausia dėmesio skiriant proveniencijai, buvusių savininkų intencijoms bei išori-
niams knygos elementams: būklei, paginacijos klaidoms, įrišimui. tiriant prove-
nienciją, tenka bent trumpai apžvelgti bibliotekų istoriją, įvertinti to krašto huma-
nitarinės kultūros tradicijas. senąsias lietuviškas knygas norisi matyti kaip integ-
ralią visos bibliotekos ar kolekcijos dalį. ne mažiau svarbu nustatyti ir pozityvius 
kultūrinius ryšius, lėmusius tiek privačiųjų, tiek viešųjų bibliotekų komplektavi-
mo politiką. išskirtinės pagarbos verti bibliofilai ir kolekcininkai, kaupę senąsias 
knygas ir pasirūpinę, kad jos taptų prieinamos visuomenei. aukštos humanitari-
nės kultūros šalyse jų pavardės minimos ir institucijas reprezentuojančiuose lei-
diniuose, ir mokslo darbuose. 

Kad būtų galima palyginti sklaidos istoriją, prieš pradedant Krokuvos egzemp-
liorių analizę, pateikiama glausta lietuvos bibliotekose ir muziejuose esančių 
egzempliorių proveniencijos apžvalga. 

1. POSTILĖ l i e t u v o s  b i b l i o t e K o s e  i r  m u Z i e j u o s e. lietuvoje šiuo 
metu žinoma 10 Postilės egzempliorių: 8 registruoti LB i ir LBP, 2 – neregistruo-
ti. vienas neregistruotųjų saugomas vilniuje, lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto bibliotekoje (lltib: 36323), antras – Kaune, nacionaliniame mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, mykolo Žilinsko dailės galerijoje (nČdm 
ŽdG: tkr. 148)4.

visi dabartiniai egzemplioriai į lietuvos bibliotekas ir muziejus pateko paly-
ginti vėlai – tik xx amžiuje, tarp 1918 ir 1956 metų. 1918-ųjų sausį vieną egzem-
pliorių įsigijo lietuvių mokslo draugija: jos kataloge Postilė įregistruota kaip 
pirkta knyga5. ji dabar saugoma lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bib-
liotekoje (lltib: b 1108). lietuvių mokslo draugijai 1911-aisiais buvo padovano-
tas simono daukanto turėtas egzempliorius, tačiau jo likimas dabar nežinomas 
(aleknavičienė 2005, 58–60). paskutinysis Postilės egzempliorius pirktas 1956 me-
tais vilniaus antikvariate: jį už 500 rb įsigijo lietuvių kalbos ir literatūros insti-
tuto muziejus6. 1995-aisiais knyga perkelta į lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto bibliotekos fondą (lltib: 36323). 

4  sigitas narbutas, „dar vienas jono bretkū-
no ‘postilės’ egzempliorius“, Lietuvos aidas 
178, 1998 09 10, 15; ona aleknavičienė, 
„‘nebibliografinė’ jono bretkūno Postilė 
(1591): vlado daumanto egzempliorius“, 
ALt 6, 2004a, 63–86; aleknavičienė 2005, 
79–84, 89–92.

5  Catalogus librorum N[r.] 9, 1912–1921;       
lltib r: f. 22 – 1017, l. 63r.

6  muziejaus inventoriaus knygoje nurodyta, 
kad ji įsigyta „vilniaus antikv. kn. nr. 3, 
sąsk. nr. 3/120 1956.iv.12“  ir yra „žymiai 
apgadinta“ (Lietuvos TSR Mokslų Akademi-
ja. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. 
Literatūrinio muziejaus Vilniuje knygų fondo 
inventorinė knyga Nr. 1, Nr. 1–1165, 1950–
1961, l. 45v–46r; lltib). 



�� J o n o 	 B r e t k ū n o 	 Postilės 
( 1 5 9 1 )  s k l a i d o s 	 i s t o r i j a :	
e g z e m p l i o r i a i 	 K r o k u v o j e	

dauguma čia minimų viešųjų lietuvos bibliotekų ir susiformavo tik pirmo-
je xx amžiaus pusėje7. išimtis – vilniaus universiteto biblioteka, įsteigta xvi 
amžiuje, bet 1832 metais uždaryta. 1867-aisiais ji buvo vėl atidaryta: suformuo-
ta iš buvusios universiteto bibliotekos fondų, senienų muziejaus, skaitymo ka-
bineto knygų, dovanų ir pavadinta Vilniaus viešąja biblioteka (nuo 1919-ųjų – Uni-
versiteto viešąja biblioteka)8. Čia bent vienas bretkūno Postilės egzempliorius turė-
tas xix amžiaus antroje pusėje9, bet jo likimas dabar nežinomas. patikimų duo-
menų apie Postilę didžiosios lietuvos bibliotekose iki xix amžiaus vidurio kol 
kas nerasta. 

vilniaus universiteto biblioteka šiuo metu turi 3 egzempliorius, tačiau visi jie 
įsigyti po 1942-ųjų. vienas jų gautas iš buvusio tilžės spaustuvininko, bibliofilo 
enzio jagomasto bibliotekos (vub: lr 1621–1622). jis buvo sumanęs įsteigti viešą 
„prūsų lietuvos knygyną-biblioteką“, dėl to intensyviai rinko visokius lietuviškus 
spaudinius. Kiti du egzemplioriai (vub: lr 4327–4328; vub: lr 1452/1–2) į vilnių 
atvežti iš Kauno 1952 metais, po vytauto didžiojo universiteto (vdu) bibliotekos 
reorganizacijos10. pastarajai vieną egzempliorių testamentu buvo užrašęs bibliofi-
las ir kolekcininkas Šilokarčemos dvarininkas Hugo scheu. Kitas gautas iš vy-
tauto didžiojo universiteto profesoriaus viliaus Gaigalaičio.

pusantro egzemplioriaus turi Kauno technologijos universiteto biblioteka. 
egzempliorių, kuriame yra abu tomai (Ktub: ds 56 ir ds 57), ji perėmė iš vdu 
bibliotekos. lietuvos švietimo ministerija 1922 metais Postilę kartu su kitomis 
vertingomis knygomis už simbolinę kainą buvo nupirkusi iš Karaliaučiaus uni-
versiteto profesoriaus adalberto bezzenbergerio ir 1923-iaisiais perdavusi lietu-
vos universiteto (1930–1947 metais – vytauto didžiojo universiteto) bibliotekai. 
Kito egzemplioriaus (Ktub: ds 57a) yra tik antrasis tomas.

dar vienas Kaune saugomas egzempliorius į lietuvą atvežtas apie 1923-iuo-
sius iš Šveicarijos. lozanos antikvariate jį įsigijo lietuvos įgaliotasis atstovas 
Šveicarijoje, garsus tarpukario lietuvoje knygų ir meno kūrinių kolekcininkas, 
filatelistas, numizmatas vladas daumantas-dzimidavičius, rinkęs retas, meninę 

7  apie viešąsias bibliotekas xix amžiuje žr. 
m[eilė] lukšienė, „bibliotekos lietuvoje 
xix a. pirmojoje pusėje“, Bibliotekinin-
kystės ir bibliografijos klausimai 5, 1966, 
109–138; nijolė lietuvninkaitė, Kauno se-
noji knyga: raiška ir plėtotė 1843–1918 me-
tais, vilnius: versus aureus, 2006.

8  l[evas] vladimirovas, „400 metų kultūros, 
švietimo ir mokslo tarnyboje“, Kultūrų 
kryžkelėje, vilnius: mintis, 1970, 70–78. 

9  1883 metais bezzenbergeris nurodė egzemp-
liorių esant vilniaus viešojoje bibliotekoje 
(adalbert bezzenberger, „Zur litauischen 

bibliographie“, Mitteilungen der Litauischen 
Litterarischen Gesellschaft 1(1–6), 1883, 27), 
apie kitas nuorodas xix–xx amžiaus     
bibliografijose žr. aleknavičienė 2005,         
61 ir lit.

10  n[ojus] Feigelmanas, Senoji lietuviška knyga 
Vilniaus universitete. Leidinių iki 1800 m. bib-
liografijos rodyklė, ats. red. l[evas] vladi-
mirovas, vilnius: vilniaus […] universite-
to mokslinė biblioteka, 1959, 22–23; apie 
vub egzempliorius žr. aleknavičienė 
2005, 102–112.
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vertę turinčias, gražiai įrištas knygas11. 1944 metais traukdamasis iš lietuvos, 
dalį antikvarinių daiktų ir knygų jis deponavo vytauto didžiojo kultūros mu-
ziejuje, vėliau perorganizuotame į mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės mu-
ziejų. Postilė dabar saugoma šiam muziejui priklausančioje mykolo Žilinsko 
dailės galerijoje (nČdm ŽdG: tkr. 148). Šis egzempliorius – vienintelis iš visų 
dabar lietuvoje saugomų – turi ženklų, liudijančių tiesioginę sąsają su Karaliau-
čiaus pilies biblioteka (nuo 1827-ųjų vadinta Karališkąja ir universiteto biblioteka): 
jame yra šios bibliotekos antspaudų ir įrašų (aleknavičienė 2004a, 63–86; alekna-
vičienė 2005, 79–83). Karaliaučiaus pilies biblioteka buvo pagrindinis xvi–xvii 
amžiuje išėjusių lietuviškų knygų sklaidos židinys: joje saugoti prūsijos kunigaikš-
čio lėšomis išleistų knygų tiražo likučiai, likę išdalijus knygas bažnyčioms. nuo 
xvii amžiaus vidurio biblioteka pradėjo juos pardavinėti, vėliau siūlyti įsigyti 
kunigams ir precentoriams, teikti aukcionams12. 

rokiškio krašto muziejus Postilę gavo po antrojo pasaulinio karo iš knygų ir 
periodikos rinkėjo povilo Gasiūno13, mažamokslio entuziasto, ieškojusio knygų 
lietuvoje (tiek didžiojoje, tiek mažojoje) ir užsienyje, turėjusio tikslą įsteigti spau-
dos muziejų, kuriame būtų surinkta visa lietuvoje ir už jos ribų išleista lietuviška 
spauda14.

taigi bent šeši iš dešimties dabar žinomų egzempliorių į lietuvos bibliotekas 
pateko bibliofilų ir kolekcininkų iniciatyva. prie jau minėtų Postilės savininkų – 
adalberto bezzenbergerio, vlado daumanto, viliaus Gaigalaičio, povilo Gasiūno, 
enzio jagomasto, Hugo scheu’jaus – priskirtinas ir simonas daukantas, nors jo 
egzempliorius neišlikęs. senųjų knygų rinkimo interesai daugiausia buvo moks-
liniai, kraštotyriniai, rašytinio lietuvių kultūros paveldo kaupimo. išimtis tik dau-
mantas, kolekcionavęs brangias, retas ir meninę vertę turinčias knygas.

lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugoma Postilė (lmab: lK – 16/1) 
atėjo kitokiu keliu, bet kaip ir nČdm egzempliorius, turi ženklų, rodančių 
tiesioginę sąsają su Karaliaučiumi, tiktai ne su pilies biblioteka, o prūsijos valsty-
biniu archyvu. iki antrojo pasaulinio karo ji priklausė šio archyvo bibliotekai. 

11  petras jakštas, [XXVII knygos mėgėjų draugi-
ja], Šilutė, po 1979; vub rs: f. 235 – 118,  
l. 17r–17v; petras jakštas, XXVII knygos mė-
gėjų draugija, Šilutė, 1963; vub rs: f. 235 – 
183, l. 12r. plg. dar daumanto bibliotekos 
charakteristiką jakšto rankraštyje „Kny-
gos“, publikuotame 2003 metais: petras 
jakštas, Knygos, parengė, įvadą ir paaiški-
nimus parašė domas Kaunas, vilnius: 
uab „petro ofsetas“, 2003, 99.

12  Knygas pradėta pardavinėti 1667 metais. 

1753-iaisiais biblioteka turėjo dar 270 Postilės 
egzempliorių (ernst Kuhnert, Geschichte der 
Staats- und Universitätsbibliothek zu Königs-

berg. Von ihrer Begründung bis zum Jahre 
1810, leipzig: Karl W. Hiersemann, 1926, 
127, 137, 192).

13  apie Gasiūno dovanotą Postilę žr. alekna-
vičienė 2005, 113–116.

14  povilas Gasiūnas, Keturi laikotarpiai. Spau-
dos kolekcionieriaus eilėraščiai, atsiminimai, 
parašyti 1935–1960 m., vilnius, 1963; ro-
kiškio krašto muziejaus mokslinis archy-
vas: b. 176, l. 146. prisiminimai publikuoti: 
Živilė Zavadskytė-Zakarauskienė, „povi-
las Gasiūnas: juodadarbio spaudos kolek-
cininko atsiminimai“, Knygotyra 46, 2006, 
252–268.



61 J o n o 	 B r e t k ū n o 	 Postilės 
( 1 5 9 1 )  s k l a i d o s 	 i s t o r i j a :	
e g z e m p l i o r i a i 	 K r o k u v o j e	

tai liudija viršutiniojo priešlapio klijuotajame lape esantis įrašas pieštuku: „bibl. 
d. Kgl. st. archivs no 262. 4o.“ ir lipdė ant nugarėlės su įrašu „no 262. 4o“. Kara-
liaučiuje šis egzempliorius buvo maždaug iki 1943-iųjų. paskui kartu su archyvo 
dokumentais ir kitomis bibliotekos knygomis evakuotas į laukstyčių pilį. 1946 
metais parvežtas į lietuvą (plačiau žr. aleknavičienė 2005, 63–79 ir lit.). jį ir 
daug kitų knygų bei rankraščių apgriautoje laukstyčių pilyje 1945 metais rado 
profesoriaus povilo pakarklio vadovaujamos ekspedicijos dalyviai. Čia apie 
1942-uosius buvo atvežta dalis prūsijos valstybinio archyvo ir jo bibliotekos, bet 
paskui palikta likimo valiai15. Šio egzemplioriaus ryšį su Karaliaučiaus pilies bib-
lioteka rodo įrišimas: kaip ir nČdm egzempliorius, jis įrištas šios bibliotekos 
knygrišiams būdinga technika ir dekoravimo stiliumi16. tik šitie du lietuvoje 
dabar saugomi egzemplioriai nedefektiniai: jie ilgą laiką priklausė bibliotekoms, 
nebuvo patekę nei į kunigų, nei į namų bibliotekas, dėl to nesuvartyti, be rank-
raštinių įrašų ir marginalijų.

sklaidos istorijos tyrimas parodė, kad Postilės vaidmuo kultūriniame mažosios 
lietuvos gyvenime buvo išskirtinis. nors parengta prūsijos Kunigaikštystėje re-
formacijos įsitvirtinimo laikotarpiu, bet evangelikų liuteronų kunigų ji naudota 
dar ir xviii amžiuje. itin susidėvėję tie puslapiai, kuriuose išspausdintos biblijos 
ištraukos bei „passio“, leidžia daryti išvadą, kad Postilė iš dalies atstojo bibliją ir 
buvo svarbus jos pažinimo šaltinis. Knyga buvo vartojama ir lietuvių kalbos mo-
kymo reikalams17. 

jau minėta, kad patikimų duomenų apie bretkūno Postilės funkcionavimą 
didžiojoje lietuvoje iki xix amžiaus vidurio nerasta. intensyvų liuteroniškos 
Postilės „ėjimą“ į didžiąją lietuvą iš esmės lėmė pakitusi kultūrinė vartosena. 
vartosenos lūžis pirmiausia įvyko mažojoje lietuvoje. xvi–xviii amžiuje pagrin-
diniai Postilės vartotojai buvo mažosios lietuvos teologai, o nuo xix amžiaus 
vidurio ja pradėjo domėtis filologai, istorikai, kraštotyrininkai, bibliofilai. senųjų 
lietuviškų knygų poreikį didino spartėjanti humanitarinių mokslų raida ir tauti-
nis sąjūdis, skatinęs išsaugoti lietuvių kalbą ir kultūros paveldą. nustačius 
lietuvių kalbos formų archajiškumą ir jos vertę lyginamajai kalbotyrai, pradėta 
ne tik užrašinėti tarmes, tautosaką, rinkti medžiagą žodynams, bet ir perspaus-
dinti senąją raštiją. be to, xix amžiaus antroje pusėje prūsijoje pasikeitė visuo-
meninės sąlygos. po 1872-ųjų, kai vokietijos reichstagas išleido įsakymą visoje 
švietimo sistemoje įvesti vokiečių kalbą kaip dėstomąją, mokslininkai vis garsiau 

15  apie šį egzempliorių išsamiau ir jo 
faksimilę žr. aleknavičienė 2005, 63–79, 
147–1124.

16  apie įrišimą žr. ona aleknavičienė, „rene-
sansinis jono bretkūno Postilės (1591) 
įrišimas: vlado daumanto ir lmab eg-
zemplioriai“, ALt 6, 2004b, 87–116.

17  Hallėje, Francke’s įstaigų bibliotekoje, išli-
kęs egzempliorius (bFst: 190 G 28) buvo 
padovanotas čia veikusiam lietuvių kal-
bos seminarui (1727–1740), turėjusiam pa-
rengti prūsijai lietuviškai mokančių kuni-
gų. Kai kurie rankraštiniai įrašai lietuvos 
egzemplioriuose rodo ją irgi buvus ir mo-
kymosi priemone.
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ėmė kalbėti apie lietuvių kalbos išnykimą. tai irgi skatino atsigręžti į rašytinį 
lietuvių tautos paveldą, tirti kalbą, ieškoti istoriją liudijančių dokumentų. Postilę 
mokslo ir švietimo reikmėms stengėsi įsigyti ir humanitarinės krypties draugijos, 
įsisteigusios xix amžiaus pabaigoje ir xx pradžioje. ją turėjo „birutės“ draugija, 
lietuvių literatūros draugija (abi veikė tilžėje), lietuvių mokslo draugija (vilniu-
je), siekusios aktyvinti lietuvių mokslo, literatūros ir kultūros plėtotę. 

2. POSTILĖ K r o K u v o s  b i b l i o t e K o s e  i r  m u Z i e j u o s e. Krokuvoje 
saugomi trys Postilės egzemplioriai (registruoti LB i 66, nr. 183–184)18:

 i. BJ: Cim. Qu 5164 – jogailos biblioteka (biblioteka jagiellońska). 
 ii. BCzart: 843 II Cim – Krokuvos nacionalinis muziejus, Kunigaikščių Czartoryskių 

biblioteka (muzeum narodowe w Krakowie, biblioteka xx. Czartoryskich).
 iii. BCzap: XVI 350 – Krokuvos nacionalinis muziejus, emeryko Hutten-Czapskio mu-

ziejus (muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czap-
skiego).

2.1. j o G a i l o s  b i b l i o t e K a. jogailos biblioteka dabar yra viena iš trijų 
lenkijos nacionalinių bibliotekų (greta nacionalinės bibliotekos varšuvoje ir 
ossolińskių bibliotekos Wrocłave). tai seniausia lenkijos universitetinė biblioteka, 
nuo 1812-ųjų atverta visuomenei, turinti apie 3 mln. bibliotekinių vienetų. jos 
istorija neatsiejama nuo jogailos universiteto, įkurto 1364 metais, istorijos. tuo-
met popiežius urbonas v, karaliaus Kazimiero didžiojo (1310–1370) ir Krokuvos 
miesto prašomas, paskelbė bulę apie aukštosios mokyklos įsteigimą19. tai buvo 
trijų skyrių – teisės, medicinos ir filosofijos – Studium Generale, antrasis univer-
sitetas vidurio europoje po prahos (1348). Kazimierui didžiajam mirus, moky-
klos veikla nutrūko, bet 1397-aisiais karališkosios poros – karalienės jadvygos 
(1374–1399) ir lenkijos karaliaus bei lietuvos didžiojo kunigaikščio vladislovo 
ii jogailos (~1351–1434) – iniciatyva popiežius bonifacas ix įsteigė teologijos 

18  už informaciją ir rekomendacijas dėkoju 
doc. dr. laimai Kalėdienei ir prof. habil. 
dr. algiui Kalėdai, už pagalbą tiriant 
egzempliorių ir bibliotekų istoriją – jogai-
los bibliotekos direktoriaus pavaduotojui 
ryszardui juchniewicziui, senųjų spau-
dinių skyriaus vedėjai małgorzatai Gołusz-
kai, jogailos universiteto pasienio literatū-
rinės kultūros katedros darbuotojui ma-
rianui Zaczyńskiui, Kunigaikščių Czarto-
ryskių bibliotekos direktorei jolantai 
lenkiewicz, Czapskių muziejaus darbuo-
tojams. ačiū doc. dr. artūrui judženčiui, 
suteikusiam žinių apie egzempliorius 2005 
metais, prof. habil. dr. domui Kaunui, da-
vusiam vertingų pastabų rašant straipsnį.

19  informacija šioje pastraipoje iš Krzysztof 
stopka, andrzej Kazimierz banach, julian 
dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu 
jagiellońskiego, 2000, 11–74. apie univer-
siteto istoriją žr. dar Dzieje Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1364–1764 1, pod 
redakcją Kazimierza lepszego, Kraków: 
państwowe Wydawnictwo naukowe, 1964; 
Karol estreicher, Muzeum Universytetu 
Jagiellońskiego, Warszawa, Kraków: państ-
wowe Wydawnictwo naukowe, 1980; sta-
nisław dziedzic, Alma Mater Jagellonica, 
Kraków: Fundacja dla uniwersytetu ja-
giellońskiego, 32005.
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fakultetą. 1400 metais buvo nupirktas pastatas, jogaila skyrė fundaciją20 ir taip 
sudarė sąlygas gyvuoti kolegijai Collegium Almae Universitatis Studii Generale, or-
ganizuotai pagal paryžiaus universiteto pavyzdį. iš jogailos fundacijos akademi-
ja išsilaikė iki xviii amžiaus pabaigos. nuo xv amžiaus pradžios ji vadinama 
Collegium Maius, nuo xvi, sekant antikos tradicija, – Krokuvos akademija, o nuo 
1817-ųjų – Jogailos universitetu. 

bibliotekos užuomazgas liudija iki šiol išlikę studentų rankraščiai, rašyti 1364–
1369 metais „in castro Cracoviensi seu in universitae studii“21. tačiau vienos, 
centrinės bibliotekos šiuolaikine prasme, universitetas neturėjo iki xviii amžiaus 
pabaigos. Knygų rinkiniai iš pradžių laikyti fakultetuose ir studentų bendrabu-
čiuose (bursose). po 1492-ųjų gaisro atstačius kolegiją, bibliotekai, tuomet turėjusiai 
apie 3 000 tomų, paskirta gražiausia gotikinio stiliaus salė, vadinta Libraria arba 
Obiedzińskio sale. joje laikytos teologijos ir menų fakulteto knygos. bibliotekos 
fondai formuoti daugiausia iš dovanotų ir testamentais paliktų knygų. tarp jų 
buvo vyskupo piotro tomickio (1464–1535), turėjusio daug erazmo roterdamiečio 
raštų, palikimas, jano ponętowskio (?–1586) knygų rinkinys, dalis karaliaus Žygi-
manto augusto (1520–1572) renesansinės bibliotekos ir kt.22 nuo 1559-ųjų biblio-
teka turėjo ir nuolatinį fondą knygoms pirkti.

panaikinus jėzuitų ordiną ir įsteigus edukacinę komisiją (1773), kuri ir lenki-
joje, ir lietuvoje atliko švietimo ministerijos funkcijas, 1777 metais pradėta uni-
versiteto reforma, imtasi jungti biblioteką. 1811–1835 metais bibliotekai vadovavo 
pirmasis universitete knygotyros docentas (taigi profesionalas), garsus slavistas 
jerzy’s samuelis bandtkie (1768–1839). jis sutvarkė ir sukatalogavo knygas, 
parengė topografinį, dalykinį, lenkų autorių katalogą, taip pat katalogus pagal 
kalbas ir įsigijimą. bandtkie parašė ir pirmąją spausdintą universiteto bibliotekos 
istoriją23.

1868–1905 metais bibliotekos direktoriumi dirbo žymus bibliotekininkas, bi-
bliografas, literatūros ir teatro istorikas, kritikas, publicistas Karolis estreicheris 
(1827–1908), parengęs ne tik lenkų, bet ir lietuvių knygotyrai reikšmingą daugia-

20  jogaila pirmasis įsirašė universiteto matri-
kulose kaip fundatorius: „fundator huius 
venerabilis universitatis et dotator piissi-
mus“ (stopka, banach, dybiec 2000, 22).

21  jan pirożyński, Krzysztof Zamorski, „die 
jagiellonen-bibliothek (biblioteka jagie-
llońska)“, Die besondere Bibliothek oder: Die 
Faszination von Büchersammlungen, hrsg. 
von antonius jammers, dietger pforte, 
Winfried sühlo, münchen: saur, 2002, 159.

22  pirożyński, Zamorski 2002, 162–165; apie 
bibliotekos istoriją, komplektavimą, biblio-
grafinį darbą žr. dar Wanda Konczyńska, 
Zarys historji bibljoteki Jagiellońskiej, Kra-
ków: skład w księgarni jagiellońskiej w 

Krakowie, 1923; jerzy Zathey, anna le-
wicka-Kamińska, leszek Hajdukiewicz, 
Historia biblioteki Jagiellońskiej 1. 1364–
1775, Kraków: nakładem uniwersytetu 
jagiellońskiego, 1966; edward Chwalewik, 
Zbiory Polskie. Archiwa, Bibljoteki, Gabinety, 
Galerje, Muzea i inne zbiory pamiątek przesz-
łości w ojczyźnie i obczyźnie 1–2, Kraków: 
Krajowa agencja Wydawnicza, 21991, 
[11926–1927], 200–211.

23  jerz samuel bandtkie, Historya biblioteki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie […] 
w Krakowie […] w typografii akademic-
kiey, 1821.
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tomę bibliografiją Bibliografia Polska24. xiii tome ir papildymuose yra informacijos 
ir apie bretkūno knygas: Postilę ir Giesmes Duchaunas25. estreicheris sistemingai 
kaupė poloniką, suprasdamas ją plačiai, vadovaudamasis kalbos, teritorijos, turi-
nio ir etniniais kriterijais, ypač daug dėmesio skirdamas senajai raštijai26. poloni-
ka – tai abiejų tautų respublikos ir su ja susijusių kraštų politinį bei kultūrinį 
gyvenimą atspindintys rašytiniai šaltiniai.  bretkūno Postilė į biblioteką pateko jo 
vadovavimo laikotarpiu (apie tai žr. 2.1.1). ne itin palankiomis politinėmis sąly-
gomis (Galicija nuo 1846-ųjų vėl priklausė austrijos imperijai) estreicheris dėjo 
pagrindus nacionalinei bibliotekai, jo paties vadintai Bibliotheca patria, turėjusiai 
aktualinti ir motyvuoti lenkijos teisę į savarankišką valstybės ir jos kultūros 
gyvavimą. estreicherio suformuota polonikos samprata gyva iki šiol.

dar vienas pakilimo ir pertvarkos laikotarpis, itin palankus senajai raštijai, 
prasidėjo po 1918-ųjų, lenkijai atgavus nepriklausomybę. 1925 metais pirmą 
kartą paskirtas nuolatinis kvalifikuotas senųjų spaudinių tvarkytojas: bibliote-
kininkas, bibliografas, knygos istorikas, bibliofilas Kazimierzas piekarskis (1893–
1944)27. 1925–1930 metais jis įgyvendino savo sumanymą sukurti atskirą retų ir 
vertingų knygų fondą Cimelia, apimantį xvi amžiaus poloniką plačiąja prasme 
ir kitas senąsias knygas, išsiskiriančias individualiomis egzemplioriaus ypatybėmis 
(ptak-Korbel, Zwinogrodzka 1992, 6–7). Į Cimelia buvo įtraukta ir bretkūno Postilė 
(žr. 2.1.1).

universiteto biblioteka Collegium Maius patalpose laikyta iki 1939-ųjų, kol pa-
gal architekto Wacławo Krzyżanowskio (1881–1954) projektą jai buvo pastatyti 
nauji rūmai adomo mickevičiaus alėjoje. 2001 metais prie rūmų pristatytas prie-
statas. Čia, senųjų spaudinių skyriuje, dabar ir saugomas bretkūno Postilės eg-
zempliorius. paminėtina ir pora šiame skyriuje esančių lietuviškų xvi–xvii am-
žiaus unikumų: jokūbo ledesmos Katekizmas, lietuvių kalbotyros darbuose tradi-
ciškai vadinamas Anoniminiu katekizmu (1605; bj: 311124 i) bei jurgio Kasakauskio 
Rožančius švenčiausios Marijos panos (1681; bj: 11230 i).

1992–1995 metais išleistas tritòmis jogailos bibliotekoje saugomos xvi amžiaus 
polonikos katalogas Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. Į jį įtraukta 

24  apie jį žr. jan baumgart, „estreicher Karol 
józef teofil“, Słownik pracowników książki 
Polskiej, pod redakcją ireny treichel, War-
szawa, łódź: państwowe wydawnictwo 
naukowe, 1972, 206–208 (toliau žodyno 
santrumpa – SPKP). 

25  Karol estreicher, Bibliografia Polska 13(3,2), 
Kraków: Czcionkami drukarni uniwersy-
tetu jagiellońskiego, 1894, 334; Karol i 
stanisław estreicher, Bibliografia Polska. 
Dopełnienia i sprostowania do Części III 1, 
Kraków: Wydawnictwo universytetu 
jagiellońskiego, 21999 [11899], 92.

26  Wanda ptak-Korbel, ewa Zwinogrodzka, 
„Wstęp“, Katalog poloników XVI wieku Bi-
blioteki Jagiellońskiej 1, pod redakcją maria-
na malickiego i ewy Zwinogrodzkiej 
opracowali małgorzata Gołuszka, marian 
malicki, Wanda ptak-Korbel, Zofia Wawry-
kiewicz, ewa Zwinogrodzka, Warszawa, 
Kraków: Wydawnictwo naukowe pWn, 
1992, 6 (toliau katalogo santrumpa –   
KPBJ 1–3).

27  alodia Kawecka-Gryczowa, „piekarski Ka-
zimierz stanisław irydion“, SPKP 674.
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apie 2 700 knygų, apie 3 800 egzempliorių, tarp jų ir bretkūno Postilė (KPBJ 1 119, 
nr. 300). Šios bibliotekos senųjų knygų rinkinys kiekybiškai prilygsta ossolińskių 
bibliotekai Wrocławe (2 758 knygos, 4 124 egzemplioriai), Krokuvos nacionalinio 
muziejaus Czartoryskių bibliotekai (apie 2 600 knygų) ir nacionalinei bibliotekai 
varšuvoje (2 998 knygos) (ptak-Korbel, Zwinogrodzka 1992, 7–8). nors universi-
teto bibliotekos komplektavimo politika, skirtingai negu privačių giminės biblio-
tekų, turėjo būti orientuota į mokslo ir mokymo tikslus, tačiau stipri nacionalumo 
samprata, požiūris į knygą kaip saugotiną rašytinį kultūros paveldą ir biblioteki-
ninkų profesionalumas sudarė prielaidas dideliam ir vertingam xvi amžiaus kny-
gų rinkiniui sukaupti. 

2.1.1. P O S T I L Ė S  e G Z e m p l i o r i a u s  (Cim. Qu 5164) p r o v e n i e n C i j a. 
egzemplioriuje yra keletas proveniencijos ženklų: įrašų ranka, ekslibrisų su sig-
natūromis, antspaudų.

1) 3 įrašai:
a) „theol. inh. ‖ neogot. ‖ asher“;
b) „Friedlein zamiana ‖ 30 fl.“; 
c) „1869. i. 140“.

pirmasis įrašas „theol[ogisches] inh[alts] ‖ neogot[isch] ‖ asher“ yra apati-
niojo priešlapio klijuotajame lape, rašytas pieštuku, sunkokai įžiūrimas28. many-
tina, kad tai garsaus knygų verslininko adolpho asherio (adolph ascher; 1800–
1853) antikvariato įrašas, informuojantis, kad knyga teologinio turinio, išspaus-
dinta gotikiniu šriftu.  Šis antikvariatas veikė nuo 1830-ųjų berlyne, turėjo pada-
linių londone, sankt peterburge, o agentų – daugelyje europos valstybių sostinių. 
asheris, gimęs šiaurės rytų lenkijoje (pomeranijoje), 1820–1825 metais gyveno 
londone, vėliau sankt peterburge, nuo 1830-ųjų persikėlė į berlyną ir atidarė 
antikvariatą29. jis nuolat keliavo, ieškojo retų knygų, domėjosi katalogais ir bib-
liografijomis, todėl gerai juto rinkos poreikius. iš asherio antikvariato daug lietu-
viškų knygų xix amžiuje nusipirko britų muziejus30. tačiau pats svarbiausias 
pirkinys, lietuvoje išgarsinęs ir asherio antikvariatą, – martyno mažvydo Ka-
tekizmas (1547). jis iš šio antikvariato pirktas 1869 metais už 45 talerius. Katekizmas 

28  KPBJ 1 119 į jį dėmesio neatkreipta. 
29  aušra navickienė, janet Zmroczek, 

„lietuviškų knygų rinkinys britų bibliote-
koje“, Knygotyra 25(32), 1998, 255–257.

30  tarp jų yra ir bent pora unikumų: 
Karaliaučiuje išėjęs martino lutherio ke-
turkalbio katekizmo Catechismus minor, 
Germanico-Polonico-Lithvanico-Latinus 
(1700) trečiasis leidimas ir erdmono 
Šesnako Prūsiškos kalendros ant meto 1847 

(1846), taip pat itin reta simono vaišnoro 
Žemčiūga Teologiška (1600), daug xviii–
xix amžiuje Karaliaučiuje publikuotų bib-
lijos ir naujojo testamento leidimų, gra-
matikų, žodynų (plg. navickienė, Zmro-
czek 1998, 270–288). Į jogailos biblioteką 
iš asherio antikvariato pateko dar bent 
viena polonikai priskiriama xvi amžiaus 
knyga (žr. KPBJ 1 203, KPBJ 3 244).
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pirmiausia pateko į odesą, voroncovų biblioteką; 1957-aisiais jį mainais įsigijo 
vilniaus universiteto biblioteka31. 

Kiti du įrašai yra viršutiniajame laisvajame Postilės priešlapyje recto, rašyti 
juodu rašalu Karolio estreicherio ranka (plg. 1 pav.)32. jie liudija, kad knyga įsi-
gyta mainais, į bibliotekos fondus įtraukta 1869 metais. minimasis Friedlein – jó-
zefas edwardas Friedleinas (1831–1917), Krokuvos miesto viceprezidentas (1884–
1893), prezidentas (1893–1904), knygų leidėjas, pardavėjas, bibliofilas, kolekcinin-
kas, nuo 1855 metų turėjęs iš tėvo paveldėtą knygyną, vadintą Księgarnia D. E. 
Friedleina (tokiu pavadinimu jis veikė iki 1956-ųjų)33. Friedleinų knygynas atliko 
ir bibliotekos funkcijas. Friedleinas palaikė ryšius su Karoliu estreicheriu, rašyto-
jais, mokslininkais, keitėsi su jais informacija apie knygas ir kolekcijas. jis rūpinosi 
naujausių užsienio knygų tiekimu Krokuvos bibliotekoms, savo leidykloje leido 
Krokuvos universiteto mokslininkų veikalus. Kaip bibliofilas, domėjosi senaisiais 
spaudiniais, žemėlapiais, knygynų ir spaustuvių katalogais. manytina, kad Fried-
leinas bretkūno Postilę įsigijo (pats ar per tarpininkus) iš asherio antikvariato34.

estreicheriui buvo priekaištaujama, kad jis, užuot pirkęs universiteto bibliote-
kai mokslo veikalus, rūpinasi polonika. estreicheris teisinosi, kad senosioms kny-
goms skiriąs tik 400–700 kronų per metus, jas perkąs antikvariatuose už centus 
arba keičiąs į dubletus. tačiau netrukus jam buvo uždrausta be senato leidimo 
įsigyti knygų ir mainais į dubletus, esą jis iškomplektuojąs rinkinius, kuriuos 
pardavus būtų gaunama daug daugiau pajamų (Konczyńska 1923, 173).

2) 2 ankstesniosios signatūros: 
a) „vi. b. 222.“;
b) „teol. 4736.“

signatūra „vi. b. 222.“ įrašyta juodu rašalu 2 kartus: 1) ekslibrise (3,5x8,2 cm) 
viršutiniajame kietviršyje; plg. 2 pav.; 2) lipdėje (2,6x2 cm) su melsvu juostos 
formos rėmeliu (2,5x1,8 cm) viršutiniajame klijuotajame priešlapyje; plg. 3 pav. 
abiejose lipdėse signatūra perbraukta. 

lokalinė signatūra „vi. b. 222.“ egzemplioriui buvo suteikta pagal ankstesnę 
bibliotekos tradiciją. 1869 metais estreicheris, rašydamas raportą ministrui apie 
bibliotekos būklę, išdėstė savo požiūrį į tokių signatūrų ir lokalinio katalogo nepa-
togumą. dėl nuolatinio fondų atnaujinimo ir dažno knygų perkėlimo signatūras 
reikėjo keisti35. jis prašė leidimo žymėti knygas skaičiais skirstant pagal mokslo 
grupes ir abėcėlę. Į jo pasiūlymą buvo iš dalies atsižvelgta ir leista nutolti nuo 

31  Feigelmanas 1959, 20; domas Kaunas, 
Mažosios Lietuvos knyga. Lietuviškos knygos 
raida 1547–1940, vilnius: baltos lankos, 
1996, 487.

32  už šią informaciją dėkoju jogailos bibliote-
kos senųjų spaudinių skyriaus vedėjai 
małgorzatai Gołuszkai.

33  Feliks piecątkowski, Zofia Żebrowska, 
„Friedlein józef edward“, SPKP 234–235.

34  jogailos biblioteka iš Friedleino, be bret-
kūno Postilės, išsimainė dar bent du          
xvi amžiaus spaudinius (žr. KPBJ 2 179, 
KPBJ 1 90).

35  plg. dvi senąsias signatūras vad. Anonimi-
niame katekizme (1605): „33. ix. 101.“ ir   
„x. h. 61.“
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1 pav. rankraštiniai įrašai „Friedlein zamiana ‖ 30 fl.“ ir „1869. i. 140.“, 
liudijantys knygos įsigijimo būdą ir įtraukimo į fondus metus;
bj: Cim. Qu 5164

bibliotekos instrukcijos. estreicheris vadinamąją Bibliotheca patria suskirstė į 22 
grupes, o bendruosius rinkinius – į 34 (Konczyńska 1923, 172). 

Postilė gavo signatūrą „teol. 4736.“, taigi pateko į teologijos skyrių. signatūra 
įrašyta juodu rašalu viršutiniajame klijuotajame priešlapyje, vėliau perbraukta. skai-
čius „4736“ pakartotas ir prie apatiniojo klijuotojo priešlapio priklijuotame storo 
popieriaus lapelyje-skirtuke. teologijos skyrių tvarkė józefas sperlis su penkiais 
seminaristais. Knygos buvo išdėstytos pagal abėcėlę (Konczyńska 1923, 173).

3) 2 ekslibrisai:
a) ekslibrisas (3,5x8,2 cm) su seniausiąja signatūra „vi. b. 222.“;
b) ekslibrisas (4x6 cm) su dabartine signatūra „5164 ‖ Cimelia.“

pirmasis ekslibrisas su signatūra „vi. b. 222.“ užklijuotas viršutiniajame kiet-
viršyje (plg. 2 pav.) veikiausiai apie 1869-uosius, tik įsigijus egzempliorių. eksli-
briso pagrindą sudaro ovalus akantų apsuptas skydas, kurio viduryje – du sukry-
žiuoti skeptrai, viršuje – karūna. virš jos – spausdintas įrašas „biblioteka jagie-
llońska.“ po skydu eina dvi punktyrinės linijos signatūrai. skyde sukryžiuoti du 
skeptrai – universiteto ir rektoriaus nepriklausomybės simboliai – sudaro daugu-
mos jogailos universiteto ekslibrisų ir superekslibrisų pagrindą36.

antrasis ekslibrisas, esantis viršutiniajame klijuotajame priešlapyje, pagamin-
tas pagal garsaus knygų grafiko jano bukowskio (1875–1943) piešinį37. ekslibriso 

36  plg. Zathey, lewicka-Kamińska, Hajdukie-
wicz 1966, 208; adam Chmiel, „exlibris bi-
bljoteki universytetu Krakowskiego z w. 
xvi.“, Exlibris 2, 1918, 42–45; Wiktor Wit-
tyg, Ex-libris’y bibliotek polskich XVI–XX 
wiek, Warszawa: Wydawnictwa artystycz-
ne i Filmowe, 21974 [11907], 100–102.

37  ekslibriso pavyzdį žr. Wittyg 21974, 101. 
janas bukowskis yra sukūręs 24 ekslibri-
sus, tarp jų ir ekslibrisą Krokuvos nacio-
naliniam muziejui („bukowski jan“,   
SPKP 100–101).
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2 pav. jogailos bibliotekos ekslibrisas su seniausiąja signatūra „vi. b. 222.“;
bj: Cim. Qu 5164
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3 pav. seniausioji signatūra „vi. b. 222.“; vėlesnioji signatūra „teol. 4736.“; 
jogailos bibliotekos ekslibrisas su dabartine signatūra „5164 ‖ Cimelia.“; 
maurycy’jaus stankiewicziaus įrašas; 
bj: Cim. Qu 5164
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pagrindą sudaro taip pat sukryžiuoti skeptrai, kampuose 4 raidės: „b“ „v“ „j“ 
„C“, ekslibriso viršuje – karūna (plg. 3 pav.). po piešiniu spaudu įspausti juodos 
spalvos skaičiai „5164“ (tai dabartinė Postilės signatūra), taip pat spaudu įspaustas 
violetinės spalvos žodis „Cimelia“. Fondas Cimelia, kaip minėta (žr. 2.1), jogai-
los bibliotekoje pradėtas formuoti 1925-aisiais Kazimierzo piekarskio inciatyva. 

4) antspaudas su įrašu „bibliotH: univ: ‖ jaGelloniCae“

BP i [a 1v] (antraštinio lapo verso pusėje; [plg. 4 pav.]) ir BP ii [528] (pasku-
tiniame knygos puslapyje) spaudu įspaustas violetinis antspaudas be rėmelio su 
įrašu, einančiu puslankiu viršuje ir apačioje „bibliotH: univ: ‖ jaGelloni-
Cae“. antspaudo pagrindą sudaro skydas su sukryžiuotais skeptrais ir karūna.

5) skirtukas su spaudu įspaustais skaičiais „4736“ 

storesnio popieriaus skirtukas priklijuotas prie apatiniojo priešlapio. skaičiai 
atitinka senosios signatūros „teol. 4736.“ skaičius.

6) dabartinė signatūra:  Cim. Qu. 5164 

dabartinė signatūra įrašyta 2 vietose: viršutiniojo laisvojo priešlapio verso 
pusėje ir BP i [a 1v] (plg. 4 pav.) ir įspausta ekslibrise viršutiniajame klijuotajame 
lape (plg. 3 pav.).

2.1.2. K i t i  Į r a Š a i. viršutiniojo priešlapio klijuotajame lape priklijuotas 
popieriaus lapelis (11x7,8 cm), kuriame aprašyti įrišimo defektai (apie juos žr. 
2.1.3). rašyta pilkšvai violetiniu rašalu.  Įrašas  datuotas 1880-ųjų spalio 4 dieną, 
pasirašytas inicialais „m. s.“:

W tomie i szym str. 233–236 są wprawione po- 
mięczy str. 228 i 229, stronice zaś 313–316 po- 
mięczy 308 i 309, dlatego téż po str. 232 naistępu- 
je 237 a po 312 str. 317.

W tomie ii sim także dwa razy powtarza się podobna
pomytka introligatora: pomięczy str. 180 a 181
wklejone tą str. 185–188, pomięczy taj str. 372 i 373
wprawiono str. 377–380, ztąi po str. 184 idzie
str. 189 a po str. 375 następuje 381.

Kraków 4/10 1880 m. s.

vlado Žuko nuomone, pastabos rašytos bibliografo maurycy’jaus stankiewi-
cziaus (1856–1892)38. jis iš tiesų 1877–1892 metais gyveno Krokuvoje, dirbo kny-
gynuose, 1889-aisiais čia atidarė savo antikvariatą. stankiewiczius ypač domėjosi 

38  v[ladas] Žukas, „senos lietuviškos knygos 
lenkijos bibliotekose“, Bibliotekų darbas 7, 
1970, 19.
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4 pav. BP i [a 1v]: jogailos bibliotekos antspaudas su įrašu 
„bibliotH: univ: ‖ jaGelloniCae“;  
bj: Cim. Qu 5164
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39  maurycy stankiewicz, Studya bibliograficzne 
nad literaturą litewską 2. Bibliografia litewska 
od 1547 do 1701 r., Kraków: Księgarnia         
G. Gebethnera i spółki, 1889, 16. 

40  v[ladas] Ž[ukas], „stankevičius maurikijus 
mykolas“, Knygotyra. Enciklopedinis žody-
nas, redaktorius Feliksas jukna, vilnius: 
alma littera, 1997, 347–348. 

lituanistika, lenkų kalba rašė apie lietuvių spaudos istoriją, leido katalogus. 1889 
metais Krokuvoje jis paskelbė studijinę bibliografiją, kurios pirmoji dalis skirta 
samuelio boguslavo Chylinskio biblijos vertimo ir spausdinimo istorijai, o antro-
ji – Bibliografia litewska od 1547 do 1701 – lietuvių literatūros bibliografijai. pasta-
rojoje greta kitų lietuviškų knygų jis aprašė ir bretkūno Postilę. stankiewiczius 
pirmasis nurodė du Postilės egzempliorius esant Krokuvoje: vieną jogailos, kitą 
Czartoryskių bibliotekoje: 

postylę tę posiadają: bibl. jagiellońska i Czartoryskich w Krakowie, uniwersytec-
ka w lipsku, publiczna w Wilnie oraz uniwers. w. Królewcu39.

stankiewiczius palaikė ryšius su Karoliu estreicheriu, eduardu volteriu, janu 
Karłowicziumi, ragino lenkų mokslininkus rinkti ir tirti lietuviškus spaudinius40. 

1894-aisiais šį Postilės egzempliorių greta Czartoryskių egzemplioriaus į Biblio-
grafia Polska įtraukė tuometis bibliotekos direktorius Karolis estreicheris (1894, 
334): „Czartor. – jagiell.“ 

egzemplioriuje pieštuku sunumeruoti lapai: skaičiai rašyti kas dešimtame 
lape, dešiniajame kampe viršuje. lapų numeracija abiejuose tomuose ištisinė. ras-
ti 485 lapai (šis skaičius įrašytas paskutiniame lape – BP ii [527]).

viršutiniajame laisvajame priešlapyje recto lapo apačioje pieštuku įrašyta „fl 30“. 
Šiame lape bent tris kartus rašytas pavadinimas „postilla“, bet gerai visas 
matyti tik lapo viduryje su klaida parašytas „postlla“. Yra sunkiai įskaitomų 
pakeverzojimų ir braukymų pieštuku visame lape. ta pačia rašysena pieštuku 
įrašytas ir žodis „postilla“ paskutiniajame tuščiame BP i [434] (čia taip pat 
pabraukyta pieštuku ir rudai raudonu rašalu ar storu pieštuku; papaišinėta ir BP 
ii antraštiniame lape, BP ii 3 ir kitur).

2.1.3. F o r m a t a s, b ū K l Ė, Į r i Š i m a s. Knygos bloko formatas 15x19,5x5,8 cm, 
viršelio 15,8x21 cm. Knyga geros būklės. tik kai kurie lapai labai pageltę, dėmėti 
(BP i 221–228, BP ii 497–500, 509–511 ir kt.). Yra apdegintų lapų, kai kur po-
pierius pradegintas iki skylių (BP i 233–236, 229–232, 285–286 ir kt.). tačiau ji 
nėra suvartyta kaip knygos, buvusios privačiose bibliotekose ir tarnavusios pa-
gal paskirtį mažojoje lietuvoje (kai kurios iš jų dabar saugomos lietuvos bib-
liotekose ir muziejuose; plg. aleknavičienė 2005, 89–116). egzempliorius, iki 
patekdamas pas antikvarus, turėjo būti laikomas bibliotekoje. jis galėjo būti 
gautas tiesiogiai ar per tarpininkus iš Karaliaučiaus universiteto bibliotekos, 
pagrindinio prūsijos kunigaikščio lėšomis xvi–xvii amžiuje išleistų knygų sklai-
dos židinio. Į tai orientuoja ir gerai išsilaikęs Karaliaučiaus knygrišiams būdingas 
įrišimas. 
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abu tomai įrišti į vieną knygą. bloko kraštai dažyti šviesiai ruda spalva. Kny-
gos blokas siūtinis. ryšiai trys. tikrosios siūlės, juosiančios ryšį, taip pat trys. 
ryšiai dvigubi, stori, būdingi xvi–xvii amžiaus pradžios vokiečių knygrišystei. 
viršelio nugarėlė pastovioji, arba akloji: oda klijuota tiesiai prie bloko nugarėlės. 
nugarėlėje virš tikrųjų ryšių suformuotos trys skersinės reljefinės juostos. nuga-
rėlėje juodu rašalu užrašyta „bretkun“. egzempliorius turėjo segtuvus, bet išliku-
sios tik žalvarinės jų dalys, prikaltos prie viršutiniojo kietviršio dviem žalvarinė-
mis vinutėmis (žr. 2 pav.). viršelis ištisinis, su briaunomis, išsikišusiomis už blo-
ko kraštų apie 1 cm. Kietviršių pagrindas – medinės lentelės, aptrauktos nedažyta 
veršio oda. dabar ji gelsvos spalvos, tačiau tose vietose, kur priešlapiai priklijuo-
ti prie kietviršių, matyti, kad kadaise buvusi balta. 

abu kietviršiai puošti tais pačiais dekoratyviniais elementais – rulečių, plokš-
telių ir pavieniais įspaudais bei rėžtuko linijomis (plg. 2 pav.). Įspaudai aklieji. 
abiejų kietviršių centre įkomponuota po pailgą stačiakampį veidrodį. veidrodis 
palyginti nedidelis (60x120 mm), užpildytas plokštelės įspaudu su prūsijos kuni-
gaikščio herbu (55x90 mm). Herbo pagrindą sudaro renesansinis skydas, suskirs-
tytas į devynis keturkampius laukus (3:3:3). Centriniame lauke pavaizduotas vien-
galvis erelis išskėstais sparnais. ant jo krūtinės matyti raidė „s“. tai Sigismundi 
inicialas, reiškiantis leninę prūsijos priklausomybę lenkijos karaliui Žygimantui41. 
Žemiau esantis keturkampis, vadinamoji skydo papėdė, iškiliomis linijomis pa-
dalyta į keturis stačiakampius: du iš jų šviesūs, du tamsūs. tai Hohenzollernų 
(Hohenzollern) dinastijos herbas. pirmasis devynlaukį prūsijos herbą viršelio veid-
rodyje pradėjo spausti rūmų knygrišys Hansas Guttichas, dirbęs Karaliaučiuje 
1565–1578 metais42. veidrodžio viršuje ir apačioje viršutiniajame kietviršyje eina 
nedidelė skersinė juosta be jokių įspaudų, o apatiniajame įspausta po tris pavie-
nius įspaudus: rozetes ir augalo lapelius. 

veidrodį rėmina du skirtingomis ruletėmis suformuoti stačiakampiai rėmai. 
arčiausiai eina ruletės įspaudas su reformacijos pradininkų – martino lutherio, 
jano Huso, erazmo roterdamiečio ir philippo melanchthono portretais ovaliuose 
medalionuose ir užrašais „ma · l“, „io · H“, „era“, „pHil“ keturkampiuose 
rėmeliuose po medalionais.

antroji ruletė sudaryta iš biblinių siužetų. pagal krikščioniškosios ikonografi-
jos tradicijas bibliniai asmenys identifikuotini taip: Kristus su nimbu, kairėje ran-
koje laikantis Žemės rutulį ir kryžių; pranašas jeremijas, kairėje rankoje turintis 
kryžių, dešinėje – pergamento ritinėlį; pranašas izaijas, abiem rankomis turintis 
medžio šakelę; jokūbas vyresnysis, arba jokūbas didysis, apglėbęs koloną, kairėje 
rankoje laikantis lazdą ir pinigų maišelį. 

41  Šiam kunigaikštis albrechtas 1525 metais 
Krokuvoje prisiekė ištikimybę ir tapo jo 
vasalu. iš lenkijos vasaliteto išsivaduota 
tik 1660-aisiais olyvos taikos sutartimi.

42  Kuhnert 1926, 299. Šiuo herbu 1567-aisiais 
pirmą kartą dekoruotas foliantas, o nuo 

1572-ųjų Guttichas jį jau nuolat spaudė 
sąskaitų foliantų viršeliuose. toks herbas 
buvo įspaustas ir abiejuose kunigaikščio 
albrechto testamento (1567) egzemplio-
riuose.
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pirmąją ruletę, kurioje išgraviruoti portretai ir užrašai „ma · l“, „io · H“, 
„era“, „pHil“, apie 1571-uosius įsigijo Karaliaučiaus knygrišys Wolfas artztas43, 
antrąją – su biblijos siužetais – apie 1576 metus pradėjo naudoti Hansas Guttichas 
(Kuhnert 1926, 296). Galimas Postilės knygrišys – Wolfas artztas, perėmęs Hanso 
Gutticho inventorių, arba vėlesni knygrišiai, perėmę jų abiejų įrankius. egzem-
plioriaus viršelių dekoravimas atitinka xvi amžiaus pabaigos ir xvii amžiaus 
pradžios Karaliaučiaus pilies bibliotekos knygrišių stilių. Įrišimas datuotinas xvi 
amžiaus pabaiga arba xvii pradžia44. taip įrištų Postilės egzempliorių yra ir dau-
giau, tarp jų lmab, nČdm, bFst, britų muziejaus bibliotekos45 ir kiti du Kro-
kuvoje saugomi egzemplioriai (apie juos žr. toliau). 

2.1.4. p a G i n a C i j o s  i r  Į r i Š i m o  K l a i d o s. Postilės egzemplioriai ski-
riasi paginacijos klaidomis. jogailos bibliotekos egzemplioriuje paginacija klai-
dinga 11 puslapių. egzemplioriuje yra ir įrišimo klaidų (paginacijos ir įrišimo 
klaidas žr. lentelėje, plg. 5 pav.). 

BP I BP II BP I BP II

išspausdinta turi būti išspausdinta turi būti Įrišta turi būti Įrišta turi būti

44 40 61 52 233–236 229–232 185–188 181–184

40 44 45 61 229–232 233–236 181–184 185–188

57 75 201 210 313–316 309–312 377–380 373–376

64 94 259 243 309–312 313–316 373–376 377–380

168 108 299 249

238 239

Kaip minėta, į įrišimo klaidas dėmesį 1880 metais buvo atkreipęs stankiewi-
czius – suregistravęs lapelyje, priklijuotame viršutiniajame klijuotajame priešla-
pyje.

2.2. K u n i G a i K Š Č i Ų  C Z a r t o r Y s K i Ų  b i b l i o t e K a. tai lietuvos ir 
lenkijos didikų Czartoryskių (Czartoryscy) giminqs46, žinomos nuo xiv amžiaus, 
kildinančios save iš Gediminaičių, biblioteka. Krokuvoje saugoma nuo 1876 metų. 
nuo 1950-ųjų biblioteka ir muziejus priklauso Krokuvos nacionaliniam muziejui, 
nuo 1971-ųjų laikoma humanitarinio profilio mokslo įstaiga. 1991-aisiais valstybė 

43  Kuhnert 1926, 292–293; Konrad Haebler, 
Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhun-
derts 1, unter mitwirkung von dr. ilse 
schunke, leipzig: otto Harrassowitz, 
1928, 26.

44  apie tokio tipo egzempliorių įrišimą žr. 
aleknavičienė 2004b, 87–116; aleknavi-
čienė 2005, 73–79 ir lit.

45  už informaciją apie šio egzemplioriaus 
įrišimą dėkoju dr. jurgitai venckienei.

46  pavardė kilusi iš Czartorysko miestelio 
(voluinės sr.), kur buvo jų valdos, pavadi-
nimo.
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grąžino turtą Czartoryskių palikuonims. tuomet kunigaikštis adamas Karolis 
Czartoryskis įsteigė giminės fundaciją ir leido rinkiniais toliau naudotis visuo-
menei. biblioteka ir muziejus struktūriškai tebepriklauso Krokuvos nacionaliniam 
muziejui, bet valdymo reikalus tvarko kartu su Kunigaikščių Czartoryskių fon-
du47. biblioteką dabar sudaro du skyriai (atitinkamai xvi ir xvii muziejaus sky-
riai): 1) Czartoryskių knygų rinkinys (Księgozbiór Czartoryskich); 2) Czartoryskių 
archyvas ir rankraščių rinkinys (archiwum i Zbiór rękopisów Czartoryskich).

biblioteką kartu su muziejumi įkūrė grafas adamas Kazimierzas Czartoryskis 
(1734–1823) ir jo žmona izabela Czartoryska (izabela z Flemingów Czartoryska; 
1746–1835) xviii amžiaus pabaigoje48. adamas Kazimierzas Czartoryskis – len-
kijos ir lietuvos valstybės veikėjas, podolės žemių generolas, edukacinės komi-
sijos narys (1773–1780), vilniaus ir Gardino tribunolo pirmininkas (1780–1781), 
vienas mokslo mėgėjų draugijos varšuvoje įkūrėjų, rašytojas, mokslo globėjas. 
biblioteka pradėta formuoti varšuvoje apie 1761 metus; po 1783-iųjų pervežta į 

47  apie Czartoryskių giminę ir muziejų žr. 
Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, re-
daktor naukowy Zdzisław Żygulski jun., 
Kraków: muzeum narodowe w Krakowie, 
1998 ir lit.

48  informacija šioje ir tolesnėje pastraipoje iš: 
tadeusz Frączyk, „Czartoryski adam Ka-
zimierz; izabela, właściwie elżbieta, z d. 
Flemming“, SPKP 143–144.

5 pav. BP i 312 ir BP i 317: įrišant knygą supainioti lankai;
bj: Cim. Qu 5164
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puławus. Czartoryskiai knygų ieškojo keliaudami po užsienį, daugelyje europos 
miestų turėjo korespondentų, informuojančių apie naujus leidinius. 

Knygas ir rankraščius adamas Kazimierzas rinko atsižvelgdamas į jų mokslinę 
ir istorinę vertę. jis turėjo ambicijų puławuose sukurti nacionalinę biblioteką ir 
padėti pagrindus moksliniams lenkų istorijos ir literatūros tyrimams. 1800 metais 
kunigaikščio rūpesčiu atgauta polonika iš Karališkųjų stokholmo ir uppsalos uni-
versiteto bibliotekų. po 1800-ųjų knygų kolekcija pildyta antikvarinėmis knygo-
mis. senųjų knygų paieškomis ypač rūpinosi kunigaikštienė izabela. tam tikslui 
1811–1812 metais ji išsiuntinėjo patikėtinius į vienuolynus. Czartoryskių biblioteką 
sudarė įvairiomis kalbomis rašytos karo, filologijos, istorijos, kelionių, geografijos, 
matematikos, orientalistikos sričių knygos, elegantiškai įrištos, su herbiniais su-
perekslibrisais (Frączyk 1972, 143–144). 

1812 metais adamas Kazimierzas Czartoryskis persikėlė į sieniawą, o biblioteką 
paliko vyriausiojo sūnaus adamo jerzy’o (1770–1861) globai. bretkūno Postilė pa-
teko būtent į adamo jerzy’o kuruojamą biblioteką (žr. 2.2.1). tačiau adamas 
jerzy’s puławuose faktiškai negyveno. Kad atgautų šeimos dvarus, konfiskuotus 
dėl paramos tadeuszo Kościuszkos sukilimui, 1795-aisiais tėvas jį ir jo brolį 
Konstantą išsiuntė į rusiją. adamas jerzy’s rusijos imperatorių administracijoje 
ėjo aukštas pareigas, buvo rusijos užsienio reikalų ministras (1804–1806), senato 
ir valstybės tarybos narys. jis buvo pirmasis reorganizuoto vilniaus universiteto 
ir vilniaus švietimo apygardos kuratorius (1803–1824)49. Kunigaikštis daug dėme-
sio skyrė vilniaus universiteto bibliotekai, rėmė knygų leidėją józefą Zawadskį. 

1818–1823 metais puławų biblioteką tvarkė bibliotekininkas łukaszas Gołębiow-
skis (prieš tai dirbęs Czackio bibliotekininku). jis pradėjo kataloguoti spaudinius: 
sudarė abėcėlinį 50 tomų katalogą, o jam sudaryti naudotas korteles sudėjo į da-
lykinius skyrius ir pavertė sisteminiu katalogu50. 1821 metais Gołębiowskis važia-
vo į Karaliaučių ir, gavęs prūsijos karaliaus leidimą, nurašinėjo vokiečių ordino 
slaptojo archyvo dokumentus51. Gołębiowskio darbo rezultatas – daugiau negu 
20 tomų aktų nuorašų, vadinamųjų Karaliaučiaus užrašų. buvo padaryta nuorašų 
ir iš radvilų archyvo nesvyžiuje, sapiegų rožanuose, Chodkevičių archyvo52. 
pasak Gołębiowskio, kunigaikštis ketino rašyti lietuvos istoriją:

Księźę dzieje litwy napisać zamyślał: wcześnie sposobiłem do tego materyały, 
radziłem wydawanie pamiętników. prosił kto i zezwolenie księcia otrzymał, na-
tychmiast miał odemnie czego pragnał. (Gołębiowski  1852, 51)

49  vladas sirutavičius, „Čartoriskis adomas 
jurgis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija 4, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2003, 265–266.

50  Karoł sienkiewicz, Katalog duplikat Bibljote-
ki Puławskiéj, których Licytacia ma otbyć się 
dnia 29 Września i następnych 1829 r. w 
Warszawie […] W puławach w drukarni 
bibliotecznej, mdCCCxxix [1829], iii.

51  [seweryn Gołębiowski,] Pamiętnik o życiu 
Łukasza Gołębiowskiego, wydany przez jego 
syna, Warszawa: W drukarni stanisława 
strąbskiego […] 1852, 50.

52  plačiau žr. Karol buczek, „bibljoteka 
puławska w czasie walk powstania listo-
padowego“, Kraków, 1930 (odbitka z Silva 
Rerum 5[10/12], 1930), 7.
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su kunigaikščio planais rašyti lietuvos istoriją siejosi ir jo sumanymas tęsti 
adamo stanisławo naruszewicziaus (1733–1796) pradėtą lenkų tautos istoriją His-
torja narodu Polskiego. mat jis buvo perėmęs karaliaus stanisławo augusto ponia-
towskio lėšomis naruszewicziaus kauptą ir tadeuszui Czackiui perduotą istorinę 
medžiagą – didžiulį dokumentų kopijų ir korespondencijos rinkinį, vadinamą Teka 
Naruszewicza (buczek 1930,  7).  dalį Czackio bibliotekos – apie 8 500 lenkiškų 
knygų ir 1 550 rankraščių, tarp kurių buvo ir 218 tomų naruszewicziaus surink-
tos istorinės medžiagos – jis nusipirko 1818 metais iš Czackio paveldėtojų53.

1824 metais, seweryno Gołębiowskio (1852, 49) duomenimis, biblioteka turėjo 
apie 2 200 tomų rankraščių, 16 815 lenkiškų veikalų (be dublikatų), 22 110 bend-
rųjų knygų. nuo 1823-iųjų biblioteką prižiūrėjo Karolis sienkiewiczius. norėda-
mas sutvarkyti katalogą iki galo, jis ėmėsi atskirti dublikatus ir išspausdino jau 
minėtą dublikatų katalogą Katalog duplikat Bibljoteki Puławskiéj, których Licytacia 
ma otbyć się dnia 29 Września i następnych 1829 r. Į jį įtraukti 3 604 veikalai, tarp 
jų daug visuotinės istorijos ir atskirų valstybių, ypač prūsijos, istorijos veikalų, 
žemėlapių, enciklopedijų ir žodynų, bažnytinės ir politinės teisės veikalų. Į kata-
logą įtrauktos bent 3 lietuviškos knygos: juozapo rupeikos Jonas iš Svisločės (vil-
nius, 1823), Altorius Duchaunas (vilnius, 1778) ir Universitas linguarum Lithuaniae 
(vilnius, 1737) (sienkiewicz 1829, 8, 25, 159). bretkūno Postilė į jį nepatekusi, tai-
gi puławai veikiausiai turėjo tik vieną egzempliorių.

iki 1830–1831 metų sukilimo adamas jerzy’s laikėsi rusofiliškos politikos, siekė 
glaudžios lenkijos ir rusijos sąjungos, nepalankiai žiūrėjo į austriją bei prūsiją, 
atmetė lietuvos savarankiškumo idėją. prasidėjus sukilimui, tapo laikinosios vy-
riausybės pirmininku. po sukilimo rusijos imperatorius nikolajus i įsakė jo turtą 
konfiskuoti, o patį nubausti mirties bausme. Kunigaikštis emigravo, nuo 1833-iųjų 
gyveno paryžiuje, buvo lenkų emigrantų politinio ir kultūrinio centro Hotel Lam-
bert steigėjas54. išeivijoje išspausdino keletą knygų (Życie Kniażnina [1853], Żywot 
J. U. Niemcewicza [1860]), 1887-aisiais publikuoti atsiminimai ir korespondencija; 
jo rašyta Historya litewska liko rankraščiu55.

biblioteka, puławų dvare laikyta nuo 1783-iųjų iki 1830–1831 metų sukilimo, 
kunigaikštienės izabelos įsakymu buvo supakuota. nemažai knygų ir rankraščių 
rusų kareiviai išsivežė į peterburgą. dalis bibliotekos išgabenta į varšuvą ir su-
krauta į sandėlį, dalis į Kazimierzą, kažkiek išslapstyta puławuose. vėliau likučiai 
perkelti į Klemensową, sieniawą, Kórniką, paryžių (buczek 1930, 8–20). rinkinių 
klajones liudija ir vieno lietuvių kalbos gramatikos rankraščio, pasirašyto kripto-
nimu X.D.K.P.S, istorija. jo kelionę iš puławų į sieniawą, paryžių, Kórniką ir ga-

53  Chwalewik 1 21991, 196–197; Wojciech spa-
leniak, „Czartoryski adam jerzy; Włady-
sław“, SPKP 144–145.

54  sirutavičius 2003, 265–266; apie politinę jo 
veiklą žr. marceli Handelsmam, „Czarto-
ryski adam jerzy książe“, Polski słownik 

biograficzny 4, Kraków: polska akademia 
umiejętności, 1938, 257–269.

55  m[ykolas] b[iržiška], „Čartoriskiai, ado-
mas jurgis“, Lietuvių enciklopedija 4, vyr. 
red. vaclovas biržiška, boston (mass.): lie-
tuvių enciklopedijos leidykla, 1954, 146.
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56  Giedrius subačius, „x.d.K.p.s. gramatika 
(apie 1820–1830)“, Giedrius Subačius (par.), 
X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX 
amžiaus pradžia, vilnius: mokslo ir encik-
lopedijų leidybos institutas, 2002, 13–21.

57  marek rostworowski, „Część iii: Kraków“, 
Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, re-
daktor naukowy Zdzisław Żygulski jun., 
Kraków: muzeum narodowe w Krakowie, 
1998, 150–157. bibliotekai ir muziejui 
išsaugoti 1897 metais įforminta sieniawos 

ordinacija (ordynacja sieniawska; galiojo 
iki 1949), siekusi 4,5 mln. austrijos kronų 
ir turėjusi garantuoti kilnojamojo ir nekil-
nojamojo turto neliečiamybę.

58  http://www.muz-nar.krakow.pl/
dzialy.7.0.html?&l=0 (2007 03 18).

59  http://www.wbp.krakow.pl/cgi-bin/makw-
ww3/makwww.exe?bm=02; http://www.
wbp.krakow.pl/cgi-bin/makwww3/makw-
ww.exe?bm=03 (2007 03 18).

liausiai Krokuvą išsamiai aprašė Giedrius subačius leisdamas kritinį gramatikos 
(bCzart.: rkp 2281 ii) leidimą56.

po pusę amžiaus trukusio rinkinių kilnojimo, 1876-aisiais, paryžiuje gyvenęs 
adamo jerzy’o sūnus kunigaikštis Władysławas (1828–1894) nutarė knygas ir mu-
ziejų įkurdinti Krokuvoje. europinės muziejininkystės pavyzdžiai – luvras pary-
žiuje, britų muziejus londone, istorijos muziejus vienoje – skatino steigti panašią 
kultūros instituciją ir lenkijoje. be to, dėl prancūzijos ir prūsijos karo paryžius 
tapo nesaugus. Galicija, nors ir priklausė austrijai, bet nuo 1867 metų gavo plačias 
autonomijos teises, todėl Krokuva tam reikalui atrodė tinkamesnė nei rusijos 
valdoma varšuva, vilnius ar Kijevas. 1876-ųjų gruodį biblioteka ir dalis muziejaus 
jau buvo įkurdinta senajame miesto arsenale, pijorų vienuolyne bei kituose pa-
statuose ir atverta visuomenei57.

Kaip rodo glausta Czartoryskių bibliotekos istorija, komplektavimas nuo xviii 
amžiaus pabaigos buvo kryptingai orientuotas į literatūrą, tinkamą moksliniam 
lenkijos ir su ja susijusių kraštų istorijos tyrimui. Kita vertus, didikų rezignacija 
po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo (1795) ir nestabili politinė padėtis 
skatino gelbėti kultūros paminklus ir tautinius simbolius nuo gresiančio praradi-
mo. Šias intencijas liudijo ir užrašas, iškaltas vieno iš puławų pastatų, vadinto 
Sibilės šventove, frontone: „przeszłość pryszłości“ („praeitis ateičiai“).

Kunigaikščių Czartoryskių bibliotekoje 2006 metų gruodį buvo apie 225 000 
spaudinių58. tarp jų yra 349 inkunabulai, 2 605 tomų xvi amžiaus polonikos 
(Cimelia)59. bibliotekos pasididžiavimas – meniškai įrištas pirmasis mikołajaus 
Koperniko De Revolutionibus Orbium Coelestium (1543) leidimas, gautas iš karaliaus 
Žygimanto augusto bibliotekos, ir jano długoszo Kronikos autografas. 

biblioteka turi daug lietuviškų ir lituanistinių spaudinių bei rankraščių. iš 
unikumų paminėtina pirmoji lietuviška grožinės literatūros knyga – jono Šulco 
Ezopo pasakėčios (1706; bCzart: 35174/i), svarbi ir kaip vienas iš trijų dabar žinomų 
xviii amžiaus pradžios filologinės polemikos šaltinių. iš lietuvoje neišlikusių 
knygų čia saugomas Kristupo sapūno ir teofilio Gotlybo Šulco Compendium gram-
maticae Lithvanicae (1673; bCzart: 33982 i), Altorius Duchaunas (1778; bCzart: 24680 
i) ir kt. bibliotekoje itin daug xviii amžiaus lietuviškų knygų – žodynų, gramatikų, 
biblijos leidimų.
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2.2.1. e G Z e m p l i o r i a u s  (bCzart: 843 ii Cim) p r o v e n i e n C i j a. Postilės 
egzemplioriaus kilmę padeda nustatyti rankraštiniai įrašai, ekslibrisai ir ant-
spaudai. 

1) Abrahamo Ernsto Hennigo donacijos įrašas 

viršutiniajame laisvajame priešlapyje recto pusėje yra lotyniškas įrašas tamsiai 
rudu rašalu (plg. 6 pav.):

bibliothecae pulawianae ‖ primum hoc lituan. pruſſ. idiomate ‖ tÿpis impreſſum 
opus ‖ devotiſſime offert ‖ erneſtus Hennig, ‖ tabular. regii secr. direct. diſcip-
lin. ‖ quae hiſt. ſtud. juuant prof. ‖ regiomonti pruſſ. vi Kal. oct.‖ mdCCCxiii.

tai prūsijos valstybinio archyvo Karaliaučiuje direktoriaus istoriko abrahamo 
ernsto Hennigo (1771–1815) įrašas60. prūsijos valstybinis archyvas61 kaip savaran-
kiška įstaiga įkurtas 1804-aisiais, panaikinus prūsijos valdžios organą, vadintą 
Etatsministerium. archyvas perėmė nuo xiii amžiaus kauptą vokiečių ordino ar-
chyvą, vyskupijų, kunigaikščio (nuo 1525), karaliaus (nuo 1701) institucijų doku-
mentaciją bei korespondenciją62. archyvui istorikas Hennigas vadovavo 1810–1815 
metais. nuo 1812-ųjų kaip atskirą archyvo padalinį jis ėmė formuoti biblioteką: 
tada nupirko apie 2 600 tomų knygų ir rankraščių. bibliotekai įkurdinti buvo 
paskirtas bokštas šiaurinėje pilies dalyje (Forstreuter 1955, 51–52). 

Kaip rodo įrašas, datuotas 1813 metų spalio 6 dieną, Postilės egzempliorių Hen-
nigas dovanojo kaip pirmą spausdintą knygą vietine prūsijos lietuvių kalba („pri-
mum hoc lituan. pruſſ. idiomate ‖ tÿpis impreſſum opus“). taip rašydamas turėjo 
galvoje veikiausiai ne apskritai pirmą lietuvišką knygą, bet pirmą, parašytą vieti-
nio prūsijos gyventojo, nebe ateivio iš didžiosios lietuvos kaip ankstesniosios, – 
taigi vietine kalba. archyve saugotas ir mažvydo giesmynas (1566–1570), kuris, 
kaip spėjo jurgis Gerulis iš auksuotų bloko kraštų ir sidabro ornamentų, įspaustų 
raudonu šilku trauktuose kietviršiuose, priklausė kunigaikščio bibliotekai63. 

archyvo biblioteka irgi turėjo vieną ar gal keletą bretkūno Postilės egzempliorių. 
vienas dabar saugomas lmab (apie jį žr. 1; taip pat aleknavičienė 2005, 63–79).

2) senoji signatūra: „[2083/7] gabl.“ 

signatūra buvo įrašyta viršutiniojo priešlapio klijuotajame lape pieštuku, bet 
vėliau užklijuota ekslibrisu (žr. toliau); išlikusi tik santrumpa gabl. [lenk. gablota 
‘spintelė, vitrina’]. Čia signatūra atstatoma pagal įrašą „w gabl. 2083/7“, įrašytą 
pieštuku bibliotekos kartotekinio katalogo kortelėje.

60  apie tai žr. dar Žukas 1970, 19.
61  archyvo pavadinimas keletą kartų keitėsi: 

1804 metais jo pavadinimo pagrindą suda-
rė Das Geheime Archiv, nuo 1828 – Provinzi-
alarchiv, nuo 1867-ųjų – Staatsarchiv. 

62  Kurt Forstreuter, Das Preußische Staatsar-
chiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rück-

blick mit einer Übersicht über seine Bestände, 
Göttingen: vandenhoeck & ruprecht, 
1955, 4–43.

63  jurgis Gerullis, „mažvydo Giesmių Knygos 
naujai atrastos“, Švietimo darbas 3–6,   
1922, 279.
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6 pav. prūsijos valstybinio archyvo Karaliaučiuje direktoriaus 
abrahamo ernsto Hennigo donacijos įrašas, 
datuotas 1813 metų spalio 6 dieną;
bCzart: 843 ii Cim
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3) Czartoryskių bibliotekos ekslibrisas

viršutiniojo priešlapio klijuotajame lape įklijuotas spausdintas Czartoryskių bib-
liotekos ekslibrisas (3,5x4,5 cm). jo pagrindą sudaro Czartoryskių herbas vytis64, 
kurį juosia ovalo formos rėmelis (1,9x2,5 cm) su įrašu „bibliotHeCa CZar-
torYsCiana CraCoviae“ (plg. 7 pav.). po vyčiu – įrašas „b±d‡ co b±d‡“. 
bibliotekos darbuotojų duomenimis, ekslibrisas pradėtas klijuoti po 1950-ųjų, kai 
biblioteka tapo Krokuvos nacionalinio muziejaus padaliniu. ekslibrise spaudais 
įspausta dabartinė signatūra: 843 ii. Czartoryskių biblioteka tarpukariu turėjo ir 
menišką superekslibrisą, kurio centre taip pat buvo vytis65.

7 pav. Czartoryskių bibliotekos 
ekslibrisas, kurio pagrindą sudaro 
Czartoryskių herbas vytis, su įrašu 
„bibliotHeCa CZartorYsCiana 
CraCoviae“; 
bCzart: 843 ii Cim

64  privilegiją naudoti antspaudą su vyčiu 
gavo michałas Czartoryskis, 1442 metais 
padėjęs vladislovui jogailaičiui kovoti su 
vengrais. Karalius Žygimantas augustas, 
vertindamas voluinės vaivados aleksand-
ro Czartoryskio kovas su totoriais, patvir-
tino 1442-ųjų privilegiją (Zdzisław Żygul-

ski jun., „Część i: puławy“, Muzeum Czar-
toryskich. Historia i zbiory, redaktor nau-
kowy Zdzisław Żygulski jun., Kraków: 
muzeum narodowe w Krakowie, 1998, 
13–14).

65  Silva rerum 4, zesz. 6/9, 1928, 192, dod. 
graf. 
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8 pav. BP i [a 1r]: apvalus antspaudas su įrašu 
„biblioteKa ‖ xx CZartorYsKiCH“;
bCzart: 843 ii Cim
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4) 3 antspaudai:
a) apvalus antspaudas (ø 1 cm) ekslibrise, įspaustas raudonu rašalu, su įrašu 

„biblioteKa ‖ ƆC“ (plg. 7 pav.);
b) apvalus antspaudas (ø 2 cm) BP i antraštiniame lape, įspaustas tamsiai 

mėlynu rašalu, su įrašu „biblioteKa ‖ xx CZartorYsKiCH“ (plg. 8 pav.); 
pakartotas BP ii [527];

c) juodas trikahpis (2,7x2,7x2,7 cm) antspaudas, įspaustas apatiniojo BP priešla-
pio laisvajame lape verso; jame įrašų nematyti. 

jau minėta, kad Postilės egzempliorių esant Czartoryskių ir jogailos bibliote-
kose 1889 metais nurodė stankiewiczius (1889, 16): „bibl. jagiellońska i Czarto-
ryskich w Krakowie“, kiek vėliau – estreicheris (1894, 334): „Czartor. – jagiell.“ 
ir kiti bibliografai.

2.2.2. F o r m a t a s ,  b ū K l Ė ,  Į r i Š i m a s. Knygos blokas: 15x19,8x7,5 cm; 
viršelis: 15,5x21,5 cm. Knyga nedefektinė, jos būklė labai gera. atplyšęs ir vos 
laikosi tik viršutinysis laisvasis priešlapis ir pirmasis lankas. lapai standūs, ne-
suvartyti, rankraštinių įrašų nėra. Knyga pagal pirminę paskirtį nenaudota. Kai 
kurie lapai parudę, plg. BP i 109 ir kt., 213–219 ir kt., BP ii 161–196, 205–230, 
417–432 ir kt.

Įrišimas Karaliaučiaus knygrišių kaip lmab, nČdm, bFst, jb, bCzap ir britų 
muziejaus bibliotekos egzempliorių (žr. 2.1.3). bloko kraštas dažytas šviesiai ruda 
spalva. priešlapiai tokio pat popieriaus kaip pirmasis lankas. viršelio oda dabar 
šviesiai rusvos spalvos, bet ten, kur priklijuoti priešlapiai, matyti, kad buvusi 
balta. viršutiniojo kietviršio oda prie nugarėlės atplyšusi, sukietėjusi, kietviršį 
laiko tik ryšiai. dešiniajame apatiniame kampe oda irgi atplyšusi, matyti medis. 
Kaptalai pergamentiniai, apsiūti baltais ir melsvais siūlais, viršutinysis atplyšęs. 
išlikęs vienas agrafas (6x0,7 cm). jis atitrūkęs, bet saugomas kartu su knyga. Kny-
ga storesnė nei agrafas, trūkumą kompensuoja odos juostelė (3x2,3 cm). agrafas 
dekoruotas kaltiniais ornamentais (plg. 9 pav.). 

9 pav. agrafas atitrūkęs, bet saugomas kartu su knyga;
bCzart: 843 ii Cim
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10 pav. viršelis dekoruotas kaip lmab, nČdm, bFst, britų muziejaus 
bibliotekos, jb ir bCzap egzempliorių;
bCzart: 843 ii Cim
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viršelis dekoruotas kaip minėtųjų egzempliorių: prie veidrodžio, užpildyto 
prūsijos kunigaikščio herbu, eina reformacijos pradininkų portretai, toliau – bi-
blijos siužetai  (plg. 10 pav.). dekoravimo skirtumas tik tas, kad apatiniajame 
kietviršyje virš veidrodžio nėra įspausto lapelio ir rozetės. rulečių ir plokštelės 
įspaudai ryškūs. 

2.2.3. p a G i n a C i j o s  K l a i d o s. paginacija supainiota dešimtyje puslapių. 
Įrišimo klaidų, kaip jogailos bibliotekos ir Czapskio muziejaus egzemplioriuose, 
nėra. 

BP I BP II

išspausdinta turi būti išspausdinta turi būti

57 75 61 52

64 94 45 61

168 108 547 147

238 239 201 210

259 243

299 249

2.3. e m e r Y K o  H u t t e n - C Z a p s K i o  m u Z i e j u s. Šis muziejus nuo 1903 
metų priklauso Krokuvos nacionaliniam muziejui66. Czapskių rūmų antrajame 
aukšte įkurdintas senųjų spaudinių ir rankraščių skyrius (dział starych druków 
i rękopisów) yra Krokuvos nacionalinio muziejaus xviii skyrius. Šiam senųjų 
spaudinių ir rankraščių rinkiniui pradžią padarė emeryko Hutten-Czapskio 8 000 
knygų kolekcija, tarp jų – 6 000 senųjų spaudinių. Šis skyrius, vėliau papildytas 
Chodkiewiczių, edwardo Goldsteino, Felikso jasieńskio, Wacławo lasockio, adol-
fo sternschusso, adamo Wolańskio ir kitų kolekcijomis67, dabar turi apie 26 000 
knygų. tai daugiausia xvi–xix amžiaus lenkų istorijos ir teisės, teologijos ir gam-
tos mokslų veikalai. 

Grafas emerykas Hutten-Czapskis (1828–1896) – garsus numizmatas, kolek-
cininkas, bibliofilas. Czapskiai kildino save iš xii amžiaus vokiečių riterio fon 
Hutteno giminės ir nuo xix amžiaus prie pavardės prisidėdavo vokišką asmenvardį 
Hutten68. emerykas Hutten-Czapskis gimė stankavoje (Stańków, apie 40 km nuo 

66  apie muziejų ir jo rinkinius žr. „Monumen-
tis patriae…“. Emerykowi Hutten-Czapskie-
mu w. 110. rocznicę śmierci Muzeum Narodo-
we w Krakowie, red. janina skorupska, 
Kraków: muzeum narodowe w Krako-
wie, 2006.

67  agnieszka perzanowska, „Kolekcja 
starodruków emeryka Hutten-Czapskie-

go“, „Monumentis patriae…“. Emerykowi 
Hutten-Czapskiemu w. 110. rocznicę śmierci 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 82.

68  Kitas kilmės versijas žr. maria Kocójowa, 
„Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy 
dziejowej“. Muzeum Emeryka Hutten Czap-
skiego (Stańków–Kraków), Kraków: Wydaw-
nictwo literackie Kraków, 1978, 12.
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minsko), seniau priklausiusioje lietuvos bajorų radvilų giminei. xviii amžiaus 
pabaigoje, emeryko seneliui Franciszekui stanisławui Kostkai Czapskiui vedus 
veroniką radvilaitę, turtingas dvaras perėjo Czapskiams (Kocójowa 1978, 15–18). 
vaikystę, temdomą našlaičio dalios ir 1830–1831 metų sukilimo pralaimėjimo 
nuotaikų, emerykas praleido vilniuje, mokėsi vilniaus gimnazijoje. 1850 metais 
baigė geologiją maskvos universiteto Gamtos fakultete ir nuo 1851-ųjų pradėjo 
tarnybą rusijos imperatoriaus administracijoje: nuo 1863 metų buvo naugardo 
gubernatorius, vėliau – sankt peterburgo vicegubernatorius, rusijos valstybinių 
turtų ministerijos miškų departamento direktorius. Į savo dvarą stankavoje grįžo 
1879-aisiais. Čia saugojo sukauptus muziejinius eksponatus: senovinius daiktus, 
paveikslus, žemėlapius, pinigus, knygas, ekslibrisus69.

Garsaus Krokuvos bibliofilo ir numizmato Władysławo bartynowskio (1832–
1918) raginamas keltis į Krokuvą, tuomet gyvybingą mokslo centrą su jogailos 
universitetu, mokslų akademija, numizmatikos draugija, klestinčia periodine 
spauda, daugybe knygynų, antikvariatų ir visuomenei jau atvertais Czartoryskių 
rinkiniais, Czapskis nusipirko rūmus (1894) ir perkėlė rinkinius iš stankavos. iki 
galo įrengti visuomenei atvirą muziejų su parodų paviljonu sutrukdė ligos ir po 
dvejų metų ištikusi mirtis (Kocójowa 1978, 70–90). muziejus buvo atidarytas 1901 
metais jo žmonos elżbietos meyendorff-Czapskos (1833–1916), Krokuvos miesto 
valdžios, ypač prezidento, jau minėto józefo Friedleino, ir kitų inteligentų rūpes-
čiu, o 1903-iaisiais, vykdant Czapskio valią, perduotas Krokuvai. 

Czapskio asmenybė formavosi veikiama lenkų ir rusų kultūros įtakos, konku-
ravusios su kosmopolitiniais aristokrato įsitikinimais. ta kova bei pažiūrų per-
mainos atsispindi ir jo, kaip kolekcininko, veikloje, kurią lėmė augimas lenkiškų 
šeimos tradicijų aplinkoje, 28 metų tarnyba carinėje rusijoje, lydima prorusiškos 
laikysenos, vėliau apsisprendimas propaguoti lenkų kultūrą, galiausiai tam pa-
lankiõs Krokuvos pasirinkimas70. tas idėjas išreiškia ir sentencija, 1895 metais 
suprojektuota muziejaus fasade „monumentis patriae naufragio ereptis“, vėliau 
(1904) išlieta atminimo lentoje (Kocójowa 1978, 89). 

Czapskis, skirtingai nei dauguma kitų iš aristokratijos kilusių kolekcininkų ir 
bibliofilų, knygas ir numizmatikos rinkinius katalogavo pats. jiems aprašyti taikė 
kartotekinį principą. Czapskis turėjo mintį katalogus publikuoti, bet spėjo išleisti 
tik keturtomį monetų ir medalių katalogą (1871–1891; t. 5 išėjo 1915). vieną senų 

69  elżbieta nieciowa, „Czapski emeryk, Hut-
ten“, SPKP 138–139; Feliks Kopera, maria 
Czapska, „Czapski (Hutten) emeryk Za-
chariasz mikolaj seweryn (1828–1896)“, 
Polski słownik biograficzny 4, Kraków: na-
kładem polskiej akademii umiejętności, 
1935, 181–182; vincas ruzas, „Czapski-
Hutten emeryk“, Visuotinė lietuvių enciklo-
pedija 4, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2003, 247.

70  plačiau apie asmenybę ir pagrindinius ko-
lekcionavimo etapus žr. maria Kocójowa, 
„Fundator kolekcji emeryk Hutten-Czap-
ski (1828–1896) jako człowiek i kolekcjo-
ner“, „Monumentis patriae…“. Emerykowi 
Hutten-Czapskiemu w. 110. rocznicę śmierci 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 21–28.
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71  Felix Kopera, Spis druków epoki Jagiellońskiej 
w zbiorze Emeryka Hrabiego Hutten-Czaps-
kiego w Krakowie, 1900 (leidimo vieta ne-
nurodyta).

spaudinių katalogą pagal Czapskio kartoteką 1900 metais išleido Feliksas Kope-
ra71. jame chronologiškai surašytos knygos, išėjusios 1475–1572 metais (iš viso 
329), katalogas gausiai iliustruotas, pateikta daug informacijos apie autorius ir 
kitus jų veikalus. bretkūno Postilė neįėjo į chronologines jogailaičių epochos, pa-
sibaigusios Žygimanto augusto mirtimi, ribas ir dėl to neįtraukta, tačiau katalo-
gas svarbus tuo, kad jame surašytos paties Czapskio surinktos knygos (vėliau 
prie jo bibliotekos, kaip minėta, pridėta daugiau kolekcijų), todėl katalogas leidžia 
įvertinti jo bibliofilinius polinkius.

Kaip matyti iš katalogo, Czapskis turėjo daug istorinių veikalų, skirtų lenki-
jos, lietuvos didžiosios Kunigaikštystės ir gretimų valstybių istorijai: motiejaus 
miechoviečio Tractatus de duabus Sarmatiis72 (1517), Descriptio Sarmatiarum (1521), 
Chronica Polonorum (1521), Historia delle due Sarmatie (1561), jodoko decijaus Con-
tenta de vetustatibus Polonorum; De Jagellonorum familia; De Sigismundi regis tempo-
ribus (1521), martyno bielskio Kronika wszystkiego świata na sześć wieków (1551), 
Kronika, to jest Historya świata na sześć wieków (1564), martino Kromerio De origi-
ne et rebus gestis Polonorum (1555, 1558), Mitnächtischen Völckeren Historien (1562) 
ir pan. Į katalogą įtraukta ir Krokuvoje leista lenkiška Biblija (1561), lenkiška 
radvilų, arba brastos, Biblija (1563), keletas lenkiškų katekizmų, nemažai katalikų 
ir protestantų religinių traktatų, astronomijos, filosofijos veikalų, antikos autorių 
(aristotelio, Cicerono, Horacijaus) ir kitokios tematikos knygų. 

Kataloge įrašyta 15 inkunabulų (kai kurios knygos nedatuotos). labai daug 
paleotipų, spausdintų garsiose Krokuvos spaustuvėse: johanno Hallerio, Florijono 
unglerio, jeronimo Wietoro, puoštų meniškomis ksilografijomis, užsklandomis, 
inicialais, su įspūdingais spaustuvių signetais. vėlesnės knygos spausdintos taip 
pat daugiausia Krokuvoje. jame yra ir bent 6 knygos, išleistos Karaliaučiuje, jo-
hanno daubmanno spaustuvėje: Corvino Postilė lenkų kalba (1557), johanno mą-
czyńskio Lexicon latino-polonicum (1564), anoniminė Kurzer Auszug der preussischen 
Chronicken von dem Jar 1200 bis auff diese jetzige unzere zeit (1566), philippo me-
lanchthono Examen theologicum to yest Słuchanie albo doświadczanie w nauce słowa 
Bożego (1566), jano radomskio į lenkų kalbą verstas Repetitio Corporis doctrinae 
ecclesiasticae (1569), johanno Hasentödterio Chronica, Das ist Beschreibung der für-
nembsten gedechtnuswirdigem Historien, Geschichten und Handlungen (1569). taigi 
kolekcijos tematika plati, liudijanti kolekcionavimą ne tik pagal temas (dominuo-
ja istorija ir religiniai veikalai) ir kalbas (vyrauja, žinoma, lotynų, tačiau yra 
nemažai lenkų, vokiečių), bet ir pagal spaudos kokybę bei meninę vertę73. 

Knygų Czapskis ieškojo antikvariatuose: palaikė ryšius su leipzigo, Kölno, 
müncheno, neapolio, varšuvos, vilniaus, rygos, mintaujos, minsko, Gardino ir 

72  Knygų pavadinimai čia rašomi kaip katalo-
ge, tik sutrumpinami.

73  apie senųjų spaudinių kolekciją žr. dar 
Kocójowa 1978, 200–227; perzanowska 
2006, 77–85.
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kitų miestų antikvarais. antai brastos Biblija turi vilniaus antikvaro rubeno ra-
fałowicziaus antspaudą (Kocójowa 1978, 219–230). Gera proga įsigyti retų knygų 
pasitaikė aštuntajame dešimtmetyje, kai buvo pradėta itin mažomis kainomis 
pardavinėti vilniaus viešosios bibliotekos dubletus. Czapskis iš šios bibliotekos 
nusipirko apie 40 senųjų spaudinių (Kocójowa 1978, 230–232). apie 40 senųjų 
knygų pažymėtos Czartoryskių bibliotekos antspaudais ar jos bibliotekininkų Go-
łębiowskio ir sienkiewicziaus įrašais. Yra nemažai knygų iš peterburgo ermitažo 
ir viešosios imperatoriškosios bibliotekų (Kocójowa 1978, 211–213). Czapskis gau-
davo knygų ir iš privačių bibliotekų: iš slucko kunigo juliano biergielio (1819–
1895), turėjusio daug knygų apie reformacijos istoriją, edwardo Grotkowskio iš 
vilniaus apylinkių, Kossakowskio iš vaitkuškio (netoli ukmergės) ir kitų (Kocójo-
wa 1978, 233–235). daug knygų atkeliavo iš varšuvos ir jos apylinkių: numizma-
to ir bibliofilo Zygmunto Czarneckio (1823–1908), vilniaus ir varšuvos žurnalų 
bendradarbio, rašytojo ir pedagogo, turėjusio tikrų bibliografinių retenybių leo-
no rogalskio (1806–1878), istoriko, varšuvos ir peterburgo universitetų profeso-
riaus romualdo Hubo (1803–1890), tyzenhausų iš Kuršo ir kitų garsių bibliofilų 
(Kocójowa 1978, 235–237). Czapskis domėjosi visų baltijos šalių istorija bei 
literatūra. jo žmona buvo vokiečių kilmės liuteronų tikėjimo baronaitė, kurios 
giminės atšakų buvo Švedijoje, latvijoje ir estijoje.

Czapskis palaikė artimus ryšius su žinomu istoriku ir bibliografu teodoru 
Wierzbowskiu (1853–1923), rengusiu lenkijos bibliografiją Bibliografia Polonica 
(Warszawa, 1881–1894). joje nurodyta daugybė Czapskio bibliotekos knygų. pana-
šiai vaclovui biržiškai, rengusiam lietuvos bibliografiją, informaciją apie knygas 
teikė tilžės spaustuvininkas bibliofilas enzys jagomastas. Wierzbowskis Czap-
skiui dovanojo savo mokslinių veikalų, taip pat ir senųjų spaudinių (Kocójowa 
1978, 237). padovanojo jam savo bibliografiją ir maurycy’jus stankiewiczius74. bib-
liografijomis Czapskis rėmėsi ieškodamas knygų ir darydamas bibliografinius jų 
aprašus. 

2.3.1. e G Z e m p l i o r i a u s  (bCzap: xvi 350)  p r o v e n i e n C i j a. Knygoje 
yra 2 nuosavybės ženklai, abu viršutiniojo priešlapio klijuotajame lape. 

1) Romualdo Erzepkio antspaudas 

stačiakampiame rėmelyje (3,5x0,8 cm) yra įrašas „Księgozbiór ‖ romualda 
erzepkiego“ (plg. 11 pav.). antspaudas tamsiai mėlynas, įspaustas ant prikli-
juoto popieriaus lapelio (3,8x1,2 cm). romualdas erzepkis (1848–1929), gyvenęs 

74  Halina marcinkowska, „dedykacje dla 
emeryka Hutten-Czapskiego w xix-wiecz-
nym księgozbiorze biblioteki muzeum 
narodowego w Krakowie“, „Monumentis 

patriae…“. Emerykowi Hutten-Czapskiemu w. 
110. rocznicę śmierci Muzeum Narodowe w 
Krakowie, 94.
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11 pav. Keturkampis romualdo 
erzepkio antspaudas su įrašu „Księ-
 gozbiór ‖ romualda erzepkiego“;
bCzap: xvi 350

Witkowe netoli Gniezno, buvo knygų rinkėjas, archeologas, bendradarbiavęs 
su poznanės mokslo mėgėjų draugijos archeologijos skyriumi75. jis turėjo didelę 
archeologijos radinių, paveikslų, lenkijos monetų ir medalių kolekciją. Witko-
ve sukaupė per 1500 knygų apie lenkų literatūrą, istoriją, archeologiją, numiz-
matiką ir gamtą. erzepkio rinkinyje buvo daug retų xvii–xviii amžiaus knygų. 
jis surinko ir kolekciją ekslibrisų, daugiausia antrosios xix amžiaus pusės. po 
mirties kolekcija atiteko dukrai bronislavai, tačiau per antrąjį pasaulinį karą 
knygos žuvo76.

bretkūno Postilės viršelyje įspaustą prūsijos kunigaikščio herbą erzepkis vei-
kiausiai laikė herbiniu superekslibrisu (plg. Kocójowa 1978, 236). jau xvi–xvii 
amžiuje lenkijos bibliofilai siekė, kad jų knygos būtų su superekslibrisais ir eks-
librisais. superekslibrisų skaičius tuomet gerokai viršijo ekslibrisus tiek dvasininkų, 
tiek profesorių, tiek valstybės tarnautojų bibliotekose77. viršelyje įspausti su-
perekslibrisai, daugiausia herbiniai, kai kurie paauksuoti, meniškai padaryti, liu-
dijo ne tik knygos priklausymą savininkui, bet ir pabrėžė jo kilmingumą. jie itin 
traukė ir vėlesnių kolekcininkų dėmesį. 

2) Emeryko Hutten-Czapskio ekslibrisas

ekslibrisas (5,5x6 cm), kaip ir erzepkio antspaudas, įklijuotas viršutiniojo 
priešlapio klijuotajame lape. ekslibrisas neogotikinės rozetės formos (ø 3,8 cm). 
jo centre trikampis skydas su lelijos (leliwa) herbu, apsuptas originaliai surangy-
tos ir per lelijos lankus išnarstytos juostos su įrašu „Comitis emerici Hutteni 

75  stefan Kotarski, „erzepki romuald“, SPKP, 
206; bożena szulc-Golska, „Wielkopolskie 
bibljoteki prywatne“, Bibljoteki Wielkopols-
kie i Pomorskie, pod red. stefana Wierczyń-
skiego, poznań: Komitet organizacyjny iv. 
zjazdu bibljofilów, i., ii. zjazdu bibljote-
karzy polskich, 1927, 266.

76  erzepkis turėjo keletą savo ekslibrisų. vie-

nas jų buvo pieštas garsaus ekslibrisų dai-
lininko rudolfo mękickio (Exlibris 4, 1922, 
114, tabl. iv.).

77  edward Chwalewik, Exlibrisy Polskie szes-
nastego i siedemnastego wieku, Wrocław: 
Zakład imienia ossolińskich – Wydaw-
nictwo polskiej akademii nauk, 1955, 30, 
56–57, 65.
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Cʒapski“ (plg. 12 pav.). Czapskis knygas iš pradžių ženklino keletu antspaudų, 
o apie 1870-uosius užsisakė ekslibrisą ir tokio pat piešinio superekslibrisą (perza-
nowska 2006, 82; Kocójowa 1978, 272–275).

ekslibrise nurodyti metai (1591), ankstesnioji signatūra, suteikta apie 1901-uo-
sius, ir dabartiniai Krokuvos nacionalinio muziejaus inventoriaus numeriai: 

a) 12 b 
    xvi
b) n. i. 24684. s 479 ir n. i. 32366. s 8401

3) Emeryko Hutten-Czapskio rašyta katalogo kortelė

svarbus dokumentas, liudijantis, kad Postilė įsigyta paties Czapskio, o ne 
gauta vėliau su kitomis muziejui dovanotomis kolekcijomis, yra kartotekinio 
katalogo kortelė, rašyta Czapskio ranka. ji datuotina po 1880-ųjų. nuo tada 
Czapskis bibliografinius senųjų spaudinių duomenis pradėjo rašyti ne lygaus, 
bet languoto popieriaus kortelėse (9x11 cm), kurias laikė dėžutėse (Kocójowa 
1978, 275–282; perzanowska 2006, 77–78). taigi kortelė rašyta dar stankavoje. 
Knygos, atvežtos į Krokuvą, stovėjo neišpakuotos, čia katalogavimo darbai ne-
buvo dirbami.  

12 pav. emeryko Hutten-Czapskio ekslibrisas 
su įrašu „Comitis emerici Hutteni Cʒapski“;
bCzap: xvi 350
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Kortelė rašyta violetiniu rašalu, išskyrus vėlesnius muziejaus įrašus. Czapskis 
kortelėje nurodęs metus, tomus, formatą, autorių, antraštę, puslapių skaičių, pa-
teikęs informacijos apie medžio raižinius, dedikaciją ir įrišimą (plg. 13 pav.). 

2.3.2. F o r m a t a s ,  b ū K l Ė ,  Į r i Š i m a s. Knygos blokas: 15x19,8x7,5 cm; 
viršelis: 15,5x21,5 cm. Knyga nedefektinė. jos būklė labai gera. lapai standūs, 
nesuvartyti, rankraštinių įrašų nėra. abu tomai įrišti į vieną knygą. bloko kraštai 
dažyti šviesiai ruda spalva. Įrišimo technika ir dekoravimas toks pat kaip jogai-
los bibliotekos, Kunigaikščių Czartoryskių ir kitų egzempliorių (žr. 2.1.3).

2.3.3. p a G i n a C i j o s  i r  Į r i Š i m o  K l a i d o s. paginacija klaidinga 9 pus-
lapiuose. Įrišimo klaidų yra tik antrajame Postilės tome:

13 pav. emeryko Hutten-Czapskio stankavoje 
rašyta katalogo kortelė; 
bCzap: xvi 350
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BP I BP II BP II

išspausdinta turi būti išspausdinta turi būti Įrišta turi būti

57 75 547 147 433–436 417–420

64 94 201 210 421–428 421–428

168 108 259 243 445–448 429–432

238 239 299 249 417–420 433–436

298 389 437–444 437–444

429–432 445–448

449–525 449–525

i Š v a d o s . 1. trys jono bretkūno Postilės (1591) egzemplioriai į Krokuvą pa-
teko xix amžiuje: 1) pirmąjį įsigijo jogailos biblioteka 1869 metais; 2) antrasis at-
vežtas kartu su Kunigaikščių Czartoryskių biblioteka 1876 metais; 3) trečiasis – 
kartu su emeryko Hutten-Czapskio biblioteka 1894 metais. dabar  lietuvoje 
saugomi egzemplioriai viešąsias bibliotekas ir muziejus pasiekė kiek vėliau – xx 
amžiuje, tarp 1918 ir 1956 metų (literatūroje anksčiau užfiksuotų egzempliorių – 
vilniaus viešosios bibliotekos [dab. vub; minėtas 1883-iaisiais] ir simono dau-
kanto, dovanoto 1911-aisiais lietuvių mokslų draugijai, – likimas nežinomas).

2. du iš trijų Krokuvoje dabar saugomų egzempliorių prieš patekdami į 
minėtąsias bibliotekas buvo privačiose: kunigaikščių Czartoryskių puławuose 
(nuo 1813; kur egzempliorius saugotas po 1830–1831 metų sukilimo, nežinoma) 
ir Czapskių stankavoje (apie 1880). Kartu su knygų kolekcijomis egzemplioriai 
perduoti Krokuvos visuomenei: Czartoryskių – 1876, Czapskių – 1903 metais. 
taigi šie egzemplioriai į viešąsias bibliotekas pateko bibliofilų ir kolekcininkų 
iniciatyva. lietuvos bibliotekose bibliofilų ir kolekcininkų dėka dabar turimi bent 
šeši iš dešimties. ir vienur, ir kitur rinkimo priežastys panašios: moksliniai inte-
resai ir knygų, kaip rašytinio kultūros paveldo, kaupimas.

3. jogailos biblioteka Postilės egzempliorių įsigijo mainais iš antikvaro józefo 
edwardo Friedleino dėl bibliotekos direktoriaus Karolio estreicherio sumanymo 
rinkti poloniką, kurti nacionalinę biblioteką ir rengti retrospektyvinę bibliografiją. 
plati polonikos samprata, paremta kalbos, teritorijos, turinio ir etniniais kriterijais, 
sąlygojo poreikį komplektuoti ir lietuviškas knygas. 

4. domėjimasis senosiomis lietuviškomis knygomis Krokuvoje susijęs su poli-
tiniais, ekonominiais ir socialiniais lietuvos ir lenkijos santykiais. tiek bibliofilai, 
tiek viešosios bibliotekos tuo metu kaupė daugiausia lenkiškas ir su lenkija 
istoriškai kontaktavusių kraštų knygas, parašytas įvairiomis kalbomis. didikų 
rezignacija po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo (1795) ir nestabili 
politinė padėtis skatino gelbėti kultūros paminklus nuo gresiančio praradimo. 

5. Postilės egzempliorių proveniencijos tyrimas rodo buvus kelis sklaidos 
židinius: adolpho asherio antikvariatą berlyne ir józefo edwardo Friedleino Kro-
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kuvoje, romualdo erzepkio asmeninę biblioteką ir galbūt prūsijos valstybinį 
archyvą Karaliaučiuje (knygą galėjo būti Karaliaučiuje nupirkęs ir Czartoryskių 
bibliotekai padovanojęs asmeniškai pats abrahamas ernstas Hennigas).

6. visi trys egzemplioriai ilgą laiką turėjo būti saugoti bibliotekose. Įrišimas 
rodo jų sąsają su Karaliaučiaus pilies biblioteka (nuo 1827-ųjų – Karališkąja ir 
universiteto biblioteka) –  pirminiu prūsijos kunigaikščio lėšomis xvi–xvii amžiuje 
išleistų knygų sklaidos židiniu. Įrišimas senas, kietviršiai trauktì balinta veršio 
oda. Kaip ir egzempliorių, saugomų lmab, nČdm, bFst, jų viršeliai dekoruoti 
įrankiais, naudotais Karaliaučiaus knygrišių nuo xvi amžiaus antrosios pusės: 
plokštele su prūsijos kunigaikščio herbu, rulete su reformacijos pradininkų por-
tretais medalionuose ir įrašais „ma · l“, „io · H“, „era“, „pHil“ keturkam-
piuose rėmeliuose bei reta rulete su biblijos siužetais.

7. visi trys Krokuvos egzemplioriai nedefektiniai (turi visus puslapius), jų 
būklė gera. nė vienas iš jų nebuvo kunigo ar namų knyga: skirtingai negu dau-
guma lietuvoje dabar saugomų egzempliorių, jie nesudėvėti. be to, Krokuvos 
egzemplioriuose nėra ir kunigams būdingų rankraštinių įrašų. taigi jie antikvarų 
bei kitų asmenų gauti ne iš pagrindinių liuteroniškos Postilės vartotojų kunigų. 
tačiau dėl to Krokuvos egzemplioriai neturi tiek informacijos, svarbios poveikio 
istorijai tirti, kaip lietuvos egzemplioriai, saugomi vub, Ktub, lltib ir rokiškio 
krašto muziejuje. 
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Ona Aleknavičienė
H i s t o r Y  o F  t H e  d i s t r i b u t i o n  o F  j o n a s  b r e t K ū n a s ’ s 
POSTILLA ( 1 5 9 1 ) :  C o p i e s  i n  K r a K Ó W 

s u m m a r y

this article continues research on the distribution of surviving copies of jonas bretkū-
nas’s Postilla (1591). i analyze three copies that are held in Kraków: (1) in the jagielony 
library (biblioteka jagiellońska; bj: Cim. Qu 5164); (2) in the library of Czartorysky (mu-
zeum narodowe w Krakowie, biblioteka xx. Czartoryskich; bCzart: 843 ii Cim); (3) in the 
museum of Czapski (muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-
Czapskiego; bCzap: xvi 350). 

all three copies of the Postilla reached Kraków in the nineteenth century: (1) the first 
one was acquired in 1869 by the jagielony library; (2) the second was brought in to-
gether with the library of Czartoryski dukes in 1876; (3) the third one―together with the 
library of emeryk Hutten-Czapski in 1894. the copies that are held in lithuania have 
reached libraries at a later time―in the twentieth century, between 1918 and 1956 (copies 
that were known earlier, like the copy from the vilnius public library [mentioned in 1883], 
and the copy from simonas daukantas [donated in 1911 to the association of lithuanian 
science] disappeared). 

two out of the three copies held in Kraków used to be part of private libraries―the 
library of the Czartoryski dukes in puławy (from 1813; where it was kept after the revo-
lution of 1830–31 is unknown) and the library of Czapski in stankawa (about 1880). later 
those copies became the public property of Kraków―Czartoryskis’s in 1876, Czapskis’s in 
1903. these two copies came to belong to public libraries due to the efforts of librarians 
and collectors. in lithuania at least six out of ten copies reached public libraries because 
of the librarians and collectors. both in poland and in lithuania the interest in collecting 
these books is similar―scholarly and cultural heritage. 

the jagielony library acquired a copy of Postilla because of the library director’s (Karol 
estreicher’s) idea to collect polish books and establish a polish national library. the con-
ception of polish books that included language, territory, content, and ethnicity criteria 
supplied the impulse for collecting lithuanian books also. 

interest in old lithuanian books in Kraków was related to the political, economical, 
and social relations between poland and lithuania. both bibliophiles and public libraries 



collected the books that were polish or originated in the countries neighboring poland and 
were printed in other languages. 

research on the inscriptions in the books attests several centers of distribution: the 
antiquarian bookshops of adolph asher in berlin and of józef edward Friedlein in Kraków, 
also the private library of erzepki and probably the state archive of prussia in Königsberg 
(the book might have been purchased by ernst Henning himself and donated to the library 
of Czartoryski). 

all the copies must have been held in the libraries for a long time. the binding attests 
to their ties with the Castle library in Königsberg (from 1827―with the royal and uni-
versity library), which was the initial source of the distribution of the books printed with 
funding from the prussian duke in the sixteenth and seventeenth centuries. the bindings 
are old, whitish calf leather over wooden boards. like the copies of lmab, nČdm, bFst, 
their covers are decorated with the tools that were used by the binders of Königsberg 
from the sixteenth century on: a plate with the emblem of the prussian duke, roulettes 
with the portraits of the beginners of the reformation, inscriptions “ma · l”, “io · H”, 
“era”, “pHil” in square frames and a rare roulette with the scenes from the bible. 

none of the three copies in Kraków are defective, they contain all the pages, and their 
condition is excellent. none of them was a book belonging to a priest or a home book. 
differently from the copies in lithuania they were not worn. besides, since there are no 
typical longhand inscriptions by the priests, they were not obtained from the main users 
of the lutheran Postilla―priests. on the other hand, the copies in Kraków do not contain 
a lot of information for research into the history of their influence as do most of the 
lithuanian copies.
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abraomas Kulvietis liuveno universitete

1. t r u m p a  K u l v i e Č i o  s t u d i j Ų  i t i n e r a r i j a u s  t Y r i m Ų  a p -
Ž v a l G a. lietuvos reformacijos pradininkas abraomas Kulvietis (apie 1510–
1545) buvo pirmasis taip plačiai studijų tikslais europos universitetus apkeliavęs 
lietuvis1. prūsijos kunigaikštis albrechtas ne veltui siekė, kad vienas labiausiai to 
meto europoje išsilavinusių žmonių taptų jo įsteigto universiteto profesoriumi: 
ilgų ir ypač plataus masto studijų metu Kulvietis įgyvendino ne tik renesansinio 
homo trium linguarum idealą, kuris toli gražu nebuvo to meto universiteto profe-
sorių norma, bet ir numatė artimiausias modernias lietuvių raštijos kūrimo per-
spektyvas. drąsius ir iki tol neregėto užmojo valstybės kultūros reformų planus, 
kurių pagrindas – religinės krašto sistemos pertvarka bei modernizavimas, Kul-
viečiui padėjo suformuoti tiesioginis daugelyje europos šalių vykusių procesų 
pažinimas.

pirmasis Kulviečio studijų itinerarijaus rekonstrukcijos šaltinis buvo johanno 
Hoppijaus (apie 1510–1565), liuterono, Karaliaučiaus universiteto retorikos pro-
fesoriaus, Kulviečio mirties metinių proga parašyta Oratio funebris (laidotuvių 
kalba), 1547 metais išspausdinta Karaliaučiuje2. remdamasis ja, Kulviečio biogra-

1  Šis straipsnis parašytas 2006 metų gruodžio 
mėnesį belgijos nacionalinio archyvo liu-
vene ir liuveno universiteto bibliotekos 
duomenų pagrindu. esu dėkinga paslau-
giems šių liuveno įstaigų darbuotojams 
bei vu lietuvių literatūros katedros ab-
solventei aidai ažubalytei, maloniai glo-
bojusiai viešnagės metu.

2  [ioannes Hoppius budissensis,] oratio 
Fvnebris in obitvm nobilis aC 
Clariµsimi uiri Doctoris Abrahami Culuenµis 
Lithuani, Profeµµoris in Academia Regiomon-
tana Pruµsiæ. avtore m. ioanne Hoppio 
Budiµµenµi. anno. m. d. xlvii. mense 
ivnio. [Kolofonas: in aCademia reGii 
montis excudebat Ioannes Vueinreich. Menµe 
Iunio. Anno. M. D. XLVII.]

vienintelis iki šiol žinomas knygos egzemp-
liorius saugomas durhamo universite-     
te (anglija), palace Green library:     
routh 60.F.27/3. už šią nuorodą esu dė-
kinga habil. dr. jolantai Gelumbeckaitei.

lotyniškas Hoppijaus tekstas skelbtas: Hen-
ryk barycz, „Wizerunek humanisty-róż-
nowiercy. literacko-wyznaniowa biografia 
abrahama Kulwiecia“, Roczniki bibliotecz-
ne 14(1–2), 1970, 39–44. Henrykas baryczas 
nurodė, kad du Hoppijaus leidinio eg-
zemplioriai, iki antrojo pasaulinio karo 
buvę Karaliaučiaus universitete, yra din-
gę. publikaciją jis skelbė pagal rankraštinį 
jano Fijałeko nuorašą, saugomą lenkijos 
mab Krokuvoje (barycz 1970, 30, 44). to-
liau tekste cituojamas paredaguotas šios 
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mą apie 1582–1587 metus parašė johannas Wigandas (1523–1587)3. Hoppijus, ne-
nurodydamas datų ir jokių kitų detalesnių faktų, laidotuvių kalboje išvardijo šalis 
arba konkrečius universitetus, kuriuose Kulvietis studijavo. jis minėjo Kulviečio 
studijas Krokuvos, liuveno, vitenbergo universitetuose, jo kelionę į italiją (lanky-
mąsi romoje) ir sienos universitete įgytą doktoratą.

apie daugelio Kulviečio studijų užsienyje faktus ilgai neturėta jokių dokumen-
tuotų įrodymų, tad Kulviečio biografijos pamatas buvo ši Hoppijaus kalba. pau-
lis tschackertas ir theodoras Wotschke, pirmieji moksliškai tyrę Kulviečio biogra-
fiją, iš Karaliaučiaus valstybinio archyvo pateikė daug naujų duomenų apie Kul-
viečio gyvenimą ir veiklą lietuvoje ir prūsijoje postudijiniu laikotarpiu, tačiau iš 
esmės naujų faktų apie jo ankstesnes studijas užsienyje neturėjo4. Wotschke nu-
rodė, kad Kulvietis 1536-aisiais įsimatrikuliavo vitenberge, po to tais pačiais me-
tais persikėlė į leipcigą, nuvyko į italiją, o 1537–1538 metais vėl buvo vitenberge 
(Wotschke 1905, 154–155). tokia faktų seka buvo paremta Hoppijaus informacija, 
kuris ir minėjo keliones po vokietiją, buvimą vitenberge, lankymąsi italijoje ir 
dar vieną apsilankymą vitenberge, tačiau nenurodė kelionių datų ir trukmės. 

vaclovas biržiška, įvertinęs šiuos faktus, remdamasis vokietijoje publikuotais 
leipcigo ir vitenbergo matrikulų duomenimis, nustatė šiek tiek kitokią studijų 
vokietijoje seką. jis pažymėjo, kad pirma, 1536 metų pavasarį, Kulvietis įsimatri-
kuliavo leipcigo universitete, o po metų, 1537-ųjų gegužės mėnesį – vitenbergo 
universitete (BržA i 42). iš esmės visi tyrinėtojai, remdamiesi dar ir xvii amžiaus 
protestantizmo istoriko andrzejaus Węgerskio istorijos faktais, teigė, jog jau apie 
1539-uosius Kulvietis grįžo į lietuvą ir vilniuje tais metais atidarė savo žymiąją 
mokyklą.

po šių (ne visai tikslių) apibendrinimų, žinios apie studijas pagrindiniuose 
Kulviečio pasaulėžiūrą suformavusiuose universitetuose liuvene ir sienoje liko 
visiškai nedokumentuotos ir paremtos tik nedatuota Hoppijaus informacija. nie-
kada nebuvo įvertintos ir pirmojo lietuvių Tikėjimo išpažinimo (1543) autoriaus 
evangeliškosios sąmonės formavimosi ištakos bei kontekstai.

baryczo publikacijos vertimas į lietuvių 
kalbą iš: ramunė dambrauskaitė-muralie-
nė, „johano Hopijaus kalba mirus abrao-
mui Kulviečiui (1547) – abraomo Kulvie-
čio biografijos šaltinis“, Literatūra 42(3), 
2000, 120–131.

3  [ioannes] Wigand, „[vita des] doctor abra-
hamus [Culvensis]“, Paul Tschackert, Ur-
kundenbuch zur Reformationsgeschichte des 
Herzogthums Preussen 3, leipzig: Hirzel, 
1890, 280–281, nr. 2422. Wigando parašytų 
Kulviečio ir stanislovo rapolionio biogra-
mų originalai saugomi Hercogo augusto 
bibliotekoje Wolfenbüttelyje.

4  paul tschackert, Urkundenbuch zur Reforma-
tionsgeschichte des Herzogthums Preussen 1, 
leipzig: Hirzel, 1890, 244, 249–251, 342; 
paul tschackert, Urkundenbuch zur Refor-
mationsgeschichte des Herzogthums Preussen 
2, leipzig: Hirzel, 1890, 436; paul tscha-
ckert, Urkundenbuch zur Reformationsge-
schichte des Herzogthums Preussen 3, leip-
zig: Hirzel, 1890, 19, 27, 54–57, 67, 97, 98, 
163, 280–281; theodor Wotschke, „abra-
ham Culvensis: urkunden zu reformati-
onsgechichte lithauens“, Altpreussische 
Monatsschrift 42(3/4), 1905, 153–252.
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2005 metais publikuotos tyrimų išvados, susijusios su Kulviečio studijomis 
sienos universitete5. duomenys iš sienos universiteto archyvo leido įrodyti, jog 
Kulvietis abiejų teisių (bažnytinės ir civilinės) mokslo daktaro laipsnį sienoje įgijo 
1540 metų lapkričio 28–29 dienomis ir į lietuvą grįžo 1540-ųjų pabaigoje–1541-ųjų 
pradžioje. Šie faktai ne tik patvirtino, jog sienoje Kulvietis apsigynė abiejų teisių 
mokslo daktaro laipsnį, bet ir pakoregavo klaidingą pirmosios humanistinės lie-
tuvos mokyklos įkūrimo datos įsitvirtinimą mūsų kultūros istoriografijoje: 
mokyklą vilniuje Kulvietis galėjo įkurti tik 1541 metų pavasarį. italijos dokumen-
tuose pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Kulvietis įrašytas Ginvilonio pavarde 
(Abramus Culvensis Gynvilonis litevanus), taigi patvirtinama Konstantino jablonskio 
sudaryta geneologija, kad Kulviečiai buvo kilę iš Kulvoje (dab. jonavos rajonas) 
ir brenkliškiuose (prie sudervės) valdas turėjusio bajoro Ginvilos6.

studijų italijoje konteksto analizė leido koreguoti ir daugelį netikslių Kulviečio 
konfesinio identiteto vertinimų. straipsnyje buvo nušviesta tuometinė Kulviečio 
studijų ir italijos filoprotestantiškoji aplinka bei padarytos išvados, jog Kulviečio 
religines pažiūras tiesiogiai lėmė tuometinė italijos ankstyvųjų evangelikų, 
vadinamųjų spiritualų, veikla ir ypač sienietis bernardinas ochinas (bernardino 
ochino, 1487–1564), netrukus po Kulviečio išvykimo iš sienos (1542) dėl inkvizi-
cijos verdikto turėjęs bėgti iš tėvynės į protestantiškąją Šveicariją.

Šiame straipsnyje pateiksime archyvinių duomenų apie Kulviečio studijas ki-
toje šalyje – nyderlanduose. apžvelgsime Kulviečio studijų aplinką liuveno uni-
versitete bei įvertinsime jų reikšmę Kulviečio intelektualiajai biografijai.

2. Į r a Š a s  a p i e  K u l v i e Č i o  s t u d i j a s  l i u v e n o  u n i v e r s i t e t o 

m a t r i K u l o s e. bakalauro laipsnį Kulvietis įgijo po vos metus trukusių pirmųjų 
universitetinių studijų Krokuvos universitete: 1529 metų rugsėjo 14 dieną, magi-
strui Stanislovui iš Lovičo einant dekano pareigas kartu su kitais bakalauro laipsnis buvo 
suteiktas Abraomui iš Kulvos (In decanatu mgr Stanislai de Łowicz promotus inter alios 
„ad gradum baccalaureatus“ Abraham de Kolwa)7.

Ką Kulvietis veikė keletą metų po studijų Krokuvoje, kol kas nežinome. 
tikėtina, kad mokslą Krokuvos universitete pats Kulvietis vertino skeptiškai. 
Hoppijus (kurio informacija, kaip liudija atrandami nauji dokumentai, nors ir 
apibendrinta, yra gana patikima) laidotuvių kalboje pabrėžė: 

5  dainora pociūtė, „abraomas Kulvietis ita-
lijoje ir lietuvoje“, Darbai ir dienos 44,    
2005a, 247–276.

6  Konstantinas jablonskis, „apie abraomo 
Kulviečio kilimą“, Archivum philologicum 
5, 1935, 107–114. (perspaudas: Konstanti-
nas jablonskis, Lietuvių kultūra ir jos vei-
kėjai, vilnius: mintis, 1973, 56–65.)

7  Cituota iš: Wacław urban, sigitas lūžys, 
Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–XVI. 
Lietuvių Krokuva XIV–XVI amžiais, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
leidykla, 1999, 146.
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[fol. a5v] posteaquam aliquamdiu Cracouiae in primarum artium rudimentis sese 
exercuisset, eaque magno labore, corruptis uitio temporum liberalibus disciplinis, 
didicisset: quae deinde magis dediscenda, quam studio discendi aut docendi con-
firmanda erant [...]

Krokuvoje šiek tiek pasigilino į pradinių mokslų pagrindus, ir su dideliu uolumu 
išmoko to, ką dėl amžiaus ydų sunykus laisviesiems menams, derėjo po to verčiau 
užmiršti, negu mokslo ir mokymo pastangomis stiprinti (dambrauskaitė-muralienė 
2000, 126). 

tik kai kurios į Kulviečio rankas patekusios knygos „prieš to meto tamsumą 
ir prieš iškreiptą mokymosi ir mokymo supratimą“, suteikusios Kulviečiui vilčių, 
jog galimos ir kitokio tipo studijos, į kurių paieškas jis leidosi po Krokuvos.

biržiška neigė Hoppijaus (vėliau ir juo besirėmusių tschackerto ir Wotscke’s) 
nedokumentuotus teiginius, jog Kulvietis galėjo studijuoti nyderlanduose, liuve-
no (tuometinė miesto pavadinimo forma Louvain, dabartinė – Leuven) universite-
te. Įvertindamas Kulviečio klasikinių kalbų žinias jis teigė: „nežinome, kur ir iš 
kurio dėstytojo jis taip gražiai pramoko senovės kalbų, kad paskiau garsėjo pui-
kiausiu tų kalbų žinovu“ (BržA i 40). užuot spėliojęs apie studijas liuvene, 
biržiška iškėlė visai nepagrįstą prielaidą apie galimas Kulviečio studijas Freibur-
ge, nors ir nurodė, kad to universiteto matrikulose jo nėra. po lietuvos kultūros 
ir ankstyvosios raštijos istoriografiją „tebeklaidžiojančiu“ ir „konkretesniais duo-
menimis nepagrįstu teiginiu“ spėjimą apie Kulviečio studijas liuvene laikė ir 
juozas tumelis8. dabar šiuos iki šiol nedokumentuotus teiginius dėl Kulviečio 
studijų liuvene ir jo klasikinių kalbų studijų šaltinių galima patvirtinti dokumen-
tais. liuveno universiteto matrikulos buvo publikuotos jau prieš kelis dešimtmečius. 
reikia tik apgailestauti, kad lietuvos kultūros istorikai jų neanalizavo arba Kul-
viečio studijų pėdsakų jose neaptiko. iš tiesų, kaip rodo universiteto matrikulų 
įrašai, Kulvietis liuvene įsimatrikuliavo 1533-iųjų balandžio mėnesį. matrikulose 
jis užrašytas kaip Abraham Lithfanus9. siekiant patikslinti faktus, tirta ir pati vals-
tybiniame belgijos archyve liuvene saugoma universiteto matrikulų knyga. to-
mas su įrašu apie Kulvietį apima 1549–1569 metų studentų sąrašus. matrikulose 
nenurodyta, ką Kulvietis universitete studijavo. Kai kurios knygos dalys neišliku-
sios, o priklausomybė fakultetams ar kolegijoms joje dažniausiai nežymėta. Kul-
vietis nurodytas tarp dar keliolikos tą patį mėnesį įregistruotų universiteto stu-
dentų, daugiausia nyderlandų10.

8  juozas tumelis, „stanislovas rapolionis ir 
jo laikai“, Stanislovas Rapolionis, sudarė 
eugenija ulčinaitė, juozas tumelis, vil-
nius: mokslas, 1986, 29.

9  Matricule de l’Université de Louvain 4, publiée 
par a. schillings,  bruxelles: palais des 
académies, 1961, d. 1, 87.

10  belgijos nacionalinis archyvas liuvene: In-
ventaire des Archives de L’Université de Lou-
vain (1426–1797), 24. Quartus Liber Intitula-
torium: du 29 fév. 1529 au 31 aoút 1569, 55v.
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nors neatmestina, kad jis galėjo būti tuo metu liuveno universitete aktyviai 
veikusių teologijos ar net medicinos fakultetų klausytojas, netiesioginiai duome-
nys, o ypač pirmųjų xvi amžiaus biografijų minimi faktai, leidžia manyti, kad 
jis tapo žymiosios liuveno trijų kalbų kolegijos – Collegium Trilingue – studentu. 
būtent laisvųjų menų studijas liuvene laidotuvių kalboje minėjo Hoppijus, kurio 
teigimu, Kulvietis į liuveną išvyko trokšdamas „grynesnio laisvųjų menų moky-
mo“ („gustu purioris liberalium artium doctrinae percepto“ [fol. a6r]) (dambraus-
kaitė-muralienė 2000, 126). ir Wigandas savo biogramoje nurodė, kad Kulvietis 
lotynų, graikų ir hebrajų kalbas išmoko „ne blogiau už savo motinos kalbą“ (Wi-
gand 1890, 281). Hoppijus minėjo, kad liuvene „maždaug tuo metu“ dėstė eraz-
mas roterdamietis ir Goclenijus. iš tikrųjų erazmas roterdamietis tiesiogiai ko-
legijoje nebedėstė nuo 1521 metų11, tačiau verta atkreipti dėmesį į bendruosius 
faktus teisingai pateikusios Hoppijaus kalbos pastabą, siejančią Kulvietį būtent 
su erazmo, taip pat ir Goclenijaus mokykla:

[fol. a6r] et quia erasmi et Goclenij nomen tunc erat clarissimum, qui louanij 
forte eo tempore docebant, contulit se mari in eum locum non sine magnis diffi-
cultatibus et periculis uitae. ignarus enim linguae, imperitus morum illius regionis, 
ingenti amore literarum flagrans, procellis maris sese commisit. sed foelici naui-
gatione usus, louanij liberalium artium studia multo foelicius inchoauit. dedidit 
enim se cognitioni linguarum, ac toto anno nihil aliud suscepit, quam ut funda-
menta Hebraicae ac Graecae linguae poneret. Quo in genere tantum profecit, ut 
utramque linguam magna laude alios docere potuerit.

ir kadangi erazmo ir Goklenijaus, kurie maždaug tuo metu dėstė liuvene, vardas 
buvo plačiausiai pagarsėjęs, nuvyko ten jūra, neišvengęs didelių sunkumų ir pa-
vojų gyvybei. nes nemokėdamas kalbos, nesusipažinęs su tos vietos papročiais, 
degdamas begaline meile mokslams, leidosi į jūros audras. bet nuplaukė sėkmingai. 
liuveno laisvųjų menų studijas pradėjo palankesnėmis aplinkybėmis. mat pasi-
šventė kalbų mokymuisi ir ištisus metus nieko kito nesiėmė, tik iš pagrindų mokėsi 
graikų ir hebrajų kalbų. Šioje srityje tiek pasiekė, kad labai sėkmingai  abiejų šių 
kalbų galėjo mokyti kitus (dambrauskaitė-muralienė 2000, 126–127). 

nors erazmas roterdamietis Kulviečio studijų metais liuvene nebedėstė, ryšių 
su kolegija jis nebuvo nutraukęs. laiškais erazmas reguliavo kolegijos, kurioje 
dirbo kai kurie ištikimi jo bendraminčiai ir mokiniai, studijų sistemą, darė įtaką 
personalo kaitai ir iš esmės neoficialiai tebevadovavo kolegijai. 

3. l i u v e n o  u n i v e r s i t e t o  a p l i n K a  K u l v i e Č i o  s t u d i j Ų  m e -
t a i s :  t e o l o G i j o s  F a K u l t e t a s. liuveno universitetas – seniausia Šiau-
 rės europos aukštoji mokymo įstaiga – buvo įsteigtas 1425 metais. netrukus, 

11  iš liuveno, kuriame, su bendraminčiais 
įsteigęs kolegiją gyveno ketverius metus, 
erazmas išvyko 1521 metų spalio 28 dieną, 

apie tai žr. johan Huizinga, Erazmas, iš 
nyderlandų kalbos verstas antano Gai-
liaus, vilnius: aidai, 2000, 152.
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1432-aisiais, jame suformuotas teologijos fakultetas iki pat xvi amžiaus buvo 
konservatyvus ir oponuojantis tiek via moderna teologijos studijų supratimui, tiek 
humanizmui, o xvi amžiaus pabaigoje tapo net europos kontrreformacinės teo-
logijos lyderiu12. Kulviečio studijų metais universitete dėstę teologai tikrai negalėjo 
paskatinti Kulviečio reformacinių pažiūrų. iki mirties universitete teologiją dėstė 
universiteto absolventas, ypač scholastinę tradiciją gynęs teologas jacobas lato-
mas (jacobus latomus, jacques masson, 1475–1544), sukritikavęs pirmą anoniminį 
nyderlandų evangelinio tipo kūrinį. jis buvo parašęs ir dvi polemines knygas 
prieš martiną lutherį (1520, 1526), kitų kontrreformacinių, popiežiaus primatą 
ginančių teologinių veikalų. latomas buvo aršus erazmo priešininkas, po mirties 
palikęs nebaigtą antierazminį veikalą De sarcienda ecclesiae concordia. 1517 metais 
įsikūrus trikalbei kolegijai, 1519-aisiais šis teologas publikavo poleminį prieš ko-
legijos ideologiją nukreiptą veikalą De trium linguarum et studii theologici ratione 
dialogus, kuriame kvestionavo kalbų religijos studijose svarbą. trijų asmenų po-
kalbiu paremtas veikalas grindė priešingus erazminei ideologijai įrodymus apie 
tai, jog senųjų kalbų studijos nebegali turėti esminės įtakos koreguojant jau nusi-
stovėjusią krikščioniškąją dogmatiką (bentley 1979, 63–64). Kitas Kulviečio studijų 
metais dėstęs teologas Gerardas moringas (Gerardus moringus, Gerhard moring, 
mirė 1556) palankiau žiūrėjo į erazmą ir savo paskaitose net cituodavo iš 
roterdamiečio parengto naujojo testamento, tačiau reformaciją taip pat vertino 
neigiamai. vienas sistemiškiausių to meto universiteto antierazmininkų buvo liu-
veno pranciškonų observantų ordino vienuolis Franciskas titelmanas (Franciscus 
tit[t]elmanus, tit[t]elmans, Franz titelmann, 1502–1537). tai to meto produkty-
viausias universiteto teologas, išleidęs veikalų apie Šv. mišias (1528), Švč. trejybę, 
psalmių komentarus (1531), kitų darbų (xvi amžiuje iš viso žinomi 197 jo veikalų 
leidimai) (bentley 1979, 69). Kritikuodamas erazmo studijų sistemą, prioritetą 
religijų studijose suteikusią senosioms kalboms, titelmanas iškėlė dieviškąjį planą 
realizuojantį translatio fidei konceptą ir gynė lotyniškosios vulgatos primatą, taip 
išprovokuodamas erazmo atsakymą viešai išspausdintu laišku.

4. l i u v e n o  t r i K a l b Ė  K o l e G i j a  K u l v i e Č i o  s t u d i j Ų  m e t a i s. 
nors tarp teologijos fakulteto ir 1517 metais universitete įsteigtos trikalbės ko-
legijos nuolat tvyrojo įtampa ir kildavo nesutarimų, o universiteto teologai viešai 
demonstravo priešiškumą naujiesiems humanistams, būtent kolegija liuveno 
aukštajai mokyklai atnešė pasaulinę modernaus universiteto šlovę. pagrindinis 
jos kūrimo iniciatorius buvo Hieronymas busleydenas (Hieronymus de busley-
den, Hieronymus buslidius, jérôme de busleyden), tarp kūrėjų ir studijų 
pradininkų buvo ir žymiausia kolegijos asmenybė – tais pačiais metais liuvene 

12  jerry H. bentley, „new testament schol- 
arschip at louvain in the early sixteenth 
Century“, Studies in Medieval and Renais-

sance History 2, the university of british 
Columbia, 1979, 54.
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įsikūręs erazmas roterdamietis13. netrukus po kolegijos įsteigimo, 1518-aisiais, 
jis publikavo vėliau daug kartų leistą savo veikalą Ratio seu methodus ad veram 
Theologiam, pakeitusį teologinių studijų metodikos ir jų santykio su kalbų studi-
jomis sampratą. Krikščionių tekstų egzegezei erazmas siūlė taikyti italų humanistų 
antikos klasikams interpretuoti sukurtus metodus, pateikiančius teologinei tradi-
cijai neretai priešingas interpretacines išvadas. lotynų, graikų ir hebrajų kalbų 
žinias erazmas iškėlė aukščiau už tradicinius viduramžių universitete įsigalėjusius 
studijų prioritetus – retoriką, dialektiką, aritmetiką, muziką, fiziką, kosmografiją 
ir istoriją. teksto egzegezę erazmas grindė ne jo santraukos ir citatų mokėjimu, 
bet kalbos išmanymu ir kultūrine-istorine hermeneutika.

nors europos švietimo modernizavimo sistemoje trikalbė kolegija suvaidino 
svarbų vaidmenį, ne sykį pastebėta, kad negalima pernelyg perdėti kolegijos, kaip 
modernios religinės interpretacijos formuotojos, reikšmės. universitetui vadovavo 
teologai ir kolegija turėjo palyginti mažai galios paveikti universiteto dogmatikos 
kryptį, galiausiai pats erazmas vos po trejų darbo metų iš universiteto buvo 
išstumtas. Kita vertus, Kulvietis liuvene studijavo sąlygiško ir neilgai trukusio 
universiteto teologų ir humanistų bendradarbiavimo metu. Kaip pažymėta uni-
versiteto matrikulų knygoje, Kulvietis į universitetą įstojo prasidėjus johanneso 
driedoenso (johann nys, johanness de turnhout, johannes driedo[ens], jean drie-
doens, joannes driedo a turnhout, apie 1480–1535) antrajai (1533 metų vasarį) 
rektoriavimo kadencijai. driedoensas daug metų taip pat buvo vienas iš pagrin-
dinių universiteto teologų. teologijos magistro (1499) ir daktaro (1512) laipsnius 
įgijęs tame pačiame liuveno universitete, nuo 1515 metų buvo jo ordinariniu pro-
fesoriumi. pirmoji jo rektoriavimo kadencija truko beveik 10 metų, nuo 1511-ųjų, 
antroji, pasibaigusi 1535-aisiais jo mirtimi, prasidėjo Kulviečio įstojimo metais. 
būtent dėl driedoenso rektoriavimo Kulviečio studijų liuvene metais santykiai 
tarp universiteto teologų ir kolegijos humanistų buvo artimiausi. driedoensas 
išsiskyrė tuo, kad buvo pirmasis trikalbei kolegijai gana palankus teologas ir savo 
studijų sistemoje nebetaikė tradicinių teologijos interpretavimo būdų, bet naudo-
josi Trilingue teikiamomis galimybėmis14. jis sutiko ir su tuo, kad kai kurios vul-
gatos vietos yra sunkiau suprantamos ir neaiškesnės nei graikiškuose nt ar sep-
tuagintos variantuose, todėl pripažino iškraipytą arba neteisingą jų vertimą. vis 
dėlto ir driedoensas kritikavo humanistų siekius bažnyčioje įtvirtinti naują bibli-
jos versiją, nes tik vulgatą jis laikė dieviško įkvėpimo rezultatu. Kulviečio studijų 
metais driedoensas liuvene išspausdino svarbiausius savo teologinius veikalus – 
De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus Libri IV (1533), De captivitate et redemptione 
humani generis liber unus (1534). 

13  Henry de vocht, History of the Foundation 
and the Rise of the Collegium Trilingue Lova-
niense 1517–1550 1. The Foundation, lou-
vain: publications universitaires de lou-
vain, 1951, 20–49.

14  Henry de vocht, History of the Foundation 
and the Rise of the Collegium Trilingue Lova-
niense 1517–1550 2. The Development, lou-
vain: publications universitaires de lou-
vain, 1953, 505–506.
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Kulvietis kolegijoje studijavo jos pripažinto visapusio klestėjimo metais ir 
sėkmingai susitelkė ties graikų ir hebrajų kalbų studijomis. trikalbėje kolegijoje 
daugiausia dėmesio buvo skiriama klasikinių kalbų studijoms ir humanistiniais 
metodais paremtos religinės interpretacijos pasitaikydavo nedaug. tačiau žymiau-
sios kolegijos kalbų dėstymo figūros – Conradas Goclenijus, rutgeris rescijus, 
johannesas Campensis – buvo ištikimi erazmo metodo taikytojai, bandę dirbti ne 
tik su klasikiniais filologiniais, bet ir su religiniais, taip pat medicinos tekstais. 

Kolegija pritraukdavo klausytojų iš viso universiteto ir jų gretos nuolat gausėjo. 
1520 metais pastatyta kolegijos paskaitų salė trims šimtams klausytojų po kelerių 
metų jau buvo per maža. Kolegijoje nuo jos įsteigimo pradžios tebedėstė ištiki-
miausias erazmo planų vykdytojas ir bičiulis Goclenijus (Conradus Goclenius, 
Conrad Wackers von Gockelen, 1489–1539)15. 1528-ųjų laiške erazmui jis pranešė, 
kad savo auditoriją dėl vietų trūkumo jis turi skelti į dvi dalis, tad 1530 metais 
pagrindinė kolegijos salė buvo rekonstruota ir beveik dvigubai išplėsta16. Kolegi-
jos siela ir „antruoju erazmu“ laikomas Goclenijus buvo artimas thomo more’o, 
taip pat ir lenkijos humanisto, lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto senojo diplomato, filoprotestantiškomis nuostatomis pasižymėjusio 
jano dantyszeko draugas. Goclenijus išgarsėjo ne kaip produktyvus rašytojas, bet 
kaip talentingas pedagogas, pagrindinis kolegijos lotynistas. 1511-aisiais pradėjęs 
laisvųjų menų studijas liuveno universitete, jis tapo šio universiteto lotynų ir 
graikų kalbų dėstytoju ir dirbo čia iki pat mirties 1539 metų sausio 25 dieną. 
vienintelis originalus Goclenijaus darbas – iš graikų į lotynų kalbą išverstas, de-
dikuotas more’ui, Luciani Samosatensis, Hermotimus, sive de sectis Philosophorum, 
Conrado Goclenio interprete, 1522-aisiais išspausdintas liuvene. jis parengė dar 
porą kitų redaguotų lotyniškosios klasikos veikalų17. Goclenijaus erazmui skirtas 
laiškas apie more’ą, rašytas šiam mirus 1535 metais, tapo more’o hagiografijos 
pradžia. beje, erazmas laiško kopiją nusiuntė ir į lenkiją Krokuvos vyskupui 
petrui tomickiui (vocht 1954, 554). su trikalbe kolegija Goclenijus buvo susijęs 
dvidešimt jos plėtros ir klestėjimo metų nuo 1519-ųjų, tad neabejotinai jis buvo 
ir Kulviečio profesorius. erazmo protekcijų dėka Goclenijus vertėsi ne tik dėstymu 
universitete, bet ir pačių stambiausių europos didikų vaikų, studijuojančių liu-
vene, globa, jų studijų proceso priežiūra bei privačiomis pamokomis. dėl savo 
malonaus būdo ir pedagoginio talento jis tapo geriausiai apmokamu miesto 
privačių pamokų profesoriumi ir tarpininku tarp didikų ir kolegijos.

Kulviečio studijų metais iš kolegijos ką tik buvo išvykęs žymus hebraistas ir 
eruditas Campensis (jean de Campen, jan [johann] van den Campen, 1490–1538), 

15  dambrauskaitės-muralienės parengtuose 
Kulviečio laidotuvių Hoppijaus kalbos 
vertimo komentaruose klaidingai nurodo-
ma į visai kitą, tik po Kulviečio mirties 
gimusį asmenį – rudolfą Goclenijų (1547–
1628), nesusijusį su liuveno universitetu. 
Žr. dambrauskaitė-muralienė 2000, 126.

16  Henry de vocht, History of the Foundation 
and the Rise of the Collegium Trilingue Lova-
niense 1517–1550 3. The Full Growth, lou-
vain: publications universitaires de lou-
vain, 1954, 13.

17  plačiau apie Goclenijų žr. vocht 1954, 538–
572.
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savo draugo, Žygimanto senojo diplomato dantyszeko dėka vėliau išpopuliarėjęs 
lenkijoje ir visoje europoje. būtent Campensis kolegijoje išpopuliarino psalmių 
analizę ir interpretacijas, kurios vėliau išgarsino liuveno profesorių, o jo psalmių 
vertimai padarė įtakos įvairiems europos psalmių vertimams į tautines kalbas. 
tačiau pedagoginė Campensio karjera kolegijoje klostėsi ne itin sėkmingai. nors 
kolegija ir propagavo lygiavertes lotynų, graikų ir hebrajų kalbų studijas, hebrajų 
kalba tarp studentų nebuvo tokia populiari kaip graikų ar lotynų kalbų studijos, 
todėl Campensis turėdavo labai nedaug studentų (vocht 1951, 504–505). Kaip tik 
prieš Kulviečio atvykimą jis buvo išleidęs du naujus hebrajų kalbos vadovėlius – 
gramatiką (Grammatica Hebraica, 1528) ir gramatikos lentelę (Tabula in Grammati-
cem Hebraeam, 1529), iš kurių galbūt hebrajų kalbą pradėjo studijuoti ir Kulvietis. 
labai tikėtina, kad būtent šias dvi hebrajų gramatikos knygas, tebenaudojamas 
studijų procese, Kulvietis ir nusipirko. po Kulviečio mirties sudarytame jo biblio-
tekos sąraše, kuriame dominavo lotyniškos ir graikiškos knygos, hebrajiškų 
knygų, žinoma, buvo mažiausiai – penkios. minimas dvikalbis graikų ir hebrajų 
kalbų psalmynas (Psalterium graecum et hebraicum), žodynas (Dictionarius hebrai-
cus), asmenavimo lentelė (Tabula hebraica coniugationum) bei gramatika ir grama-
tikos lentelė18. būtent pastarąsias knygas, pažymėtas sąraše kaip Grammatica he-
braica ir Tabula in grammaticam hebraicam tikėtiniausia būtų sieti su prieš pat 
Kulviečio atvykimą pasirodžiusiais Campensio leidiniais liuvene, tad čia studi-
juoti atvykęs Kulvietis juos galėjo įsigyti19.

atsidėjęs senojo testamento, ypač psalmyno ir išminties knygų, studijoms, 
Campensis nesukūrė nuoseklios kalbos dėstymo sistemos ir dėl kilusios kon-
kurencijos ir dėstymo nesėkmių (beveik nebeturėjo studentų) išvyko iš liuveno 
1531 metų vasarą. Campensį globoti šiam netekus darbo universitete ėmėsi jo 

18  Kulviečio bibliotekos sąrašas paskelbtas: 
Wotschke 1905, 189–190; vertimas į lietu-
vių kalbą: Lietuvių literatūros istorijos chres-
tomatija. Feodalizmo epocha, vilnius: vals-
tybinė grožinės literatūros leidykla, 1957, 
479–480.

19  Kulviečio bibliotekos pobūdį yra analiza-
vęs marcelinas ročka. deja, jis nežinojo 
apie Kulviečio studijas liuvene ir kitur 
užsienyje, todėl padarė daug abejotinų 
išvadų apie galimas Kulviečio knygų iš-
leidimo vietas ir visai nesiejo Kulviečio 
knygų kolekcijos su tuo metu intensyviai 
liuvene leistais būtent Kulviečio bibliote-
kos tipo leidiniais. beje, Kulviečio biblio-
tekos susiformavimo jis faktiškai nesiejo ir 
su tuo laiku jau spėtais faktais apie studi-
jas italijoje, žr. marcelinas ročka, „abrao-
mo Kulviečio bibliotekos autoriai ir kny-
gos“, Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, 

vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2002a, 71–84; marcelinas ročka, 
„abraomo Kulviečio bibliotekos pobūdis“, 
Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2002b, 85–94. ročka teigė Kulvietį ga-
lėjus turėti vokiečių ir bazelio hebraistų 
(johanneso reuchlino, sebastiano münste-
rio, j. bechensteino) veikalų. tiesa, ročka 
pažymėjo, kad Kulviečio bibliotekoje 
galėjo būti 1543 metais Krokuvoje išleista 
Campensio hebrajų gramatikos lentelė,   
žr. ročka 2002a, 82. tai buvo pakartotinis 
liuvene išspausdintos knygos leidimas. 
tokios prielaidos, nors mažiau pagrįstos, 
žinoma, neatmestinos, tačiau labiausiai 
tikėtina, kad atvykęs į liuveną studijuoti 
kalbų, ten Kulvietis ir įsigijo ką tik išleis-
tas ir platinamas šias ir kitas liuveno pro-
fesorių knygas.
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gerbėju tapęs įtakingas imperatoriaus dvaro diplomatas dantyszekas. būtent jo 
padedamas Campensis 1532 metais niurnberge išleido jį išgarsinusį psalmyno 
vertimą iš hebrajų kalbos, dedikuotą dantyszekui (Psalmorum Omnium iuxta He-
braicam Veritatem Paraphrastica Interpretatio). psalmynas buvo erazminė anticice-
roniškos retorikos poetinė realizacija, išgarsinusi Campensį visoje europoje. dan-
tyszekas psalmyno egzempliorius iš regensburgo pasiuntė karalienei bonai sfor-
zai ir Krokuvos vyskupui petrui tomickiui (vocht 1954, 192). tais pačiais 1532-ai-
siais psalmyno vertimas su dantyszeko pratarme buvo pakartotinai išspausdintas 
Krokuvoje, Floriano unglerio spaustuvėje, ir paryžiuje. Yra žinoma, kad Campen-
sio vertimais rėmėsi ir janas Kochanovskis, 1579 metais pateikęs populiarų psal-
myno vertimą į lenkų kalbą, kurį pirmieji savo liturgijoje xvi amžiaus antrojoje 
pusėje ėmė vartoti ldK protestantai. xvii amžiuje Kochanovskio vertimai išplito 
ir lenkijos bei lietuvos katalikų giesmynuose. pirmieji jų vertimai į lietuvių kalbą 
buvo išspausdinti merkelio petkevičiaus Katekizme (1598), vėliau katalikiškame 
saliamono slavočinskio (1646) bei reformatų Knygos nobažnystės krikščioniškos 
(1653) giesmynuose, tad Campensio vertimo strategija paveikė ir pirmuosius 
lietuviškus psalmių vertimus20. Campensio darbų populiarumas neabejotinai tu-
rėjo įtakos ir Kulviečiui, ypač susidomėjusiam psalmėmis. lietuvių reformacijos 
pradininkas vienas pirmųjų ėmėsi psalmių vertimų į lietuvių kalbą, komentavo 
psalmes Karaliaučiaus universitete, galiausiai lietuviškų psalmių giedojimu 
draugų prašėsi būti palydimas į amžinybę 1545 metų birželį, gulėdamas mirties 
patale Kulvoje.

Gyvenimo pabaigoje Campensį likimas nuvedė į italiją, jis atsidūrė aukštoje 
bažnyčios hierarchinėje (beje, filoprotestantiškoje) aplinkoje – nuo 1534-ųjų jis 
tarnavo pas kardinolą reginaldą pole’į, o vėliau, pietro Contarini pakviestas, at-
vyko į romą ir suartėjo su popiežiaus dvaru. 1537 metais Campensis grįžo į 
liuveną, kur po metų mirė.

nuo 1530-ųjų trikalbėje liuveno kolegijoje ėmė dėstyti kitas, Campensiui 
konkurenciją sudaręs ir pamažu jį išstūmęs, hebraistas bei teologas nicolas 
Clénard’as (nicolaus Clenardus, nicolaes Cleynaerts, nicolaus de beka, nicolas 
beken Clenardus, 1495–1542), tapęs artimu Kulviečio laikų rektoriaus, teologo 
driedoenso, patikėtiniu (vocht 1954, 164–165). būtent jis galėjo būti tiesioginis 
Kulviečio hebrajų kalbos mokytojas. studijuodamas teologiją Clénard’as lankė ir 
trikalbės kolegijos paskaitas, taigi išmoko graikų ir hebrajų kalbas, išgarsėjo pui-
kiu lotyniškos retorikos įvaldymu. Kritikuodamas Campensio mokymo sistemą 
kaip nesistemišką, nuo 1530-ųjų jis vis patikimiau ėmė įsitvirtinti kolegijoje. 
būtent su jo dėstymu siejamas universitete pastebimai išaugęs susidomėjimas 
hebrajų kalbos studijomis. Žymus iki Kulviečio atvykimo universitete dirbęs 

20  plačiau apie tai žr. dainora pociūtė, „psal-
mės lietuvos didžiosios Kunigaikštystės 
giesmynuose. xvi amžius: nuo nesvy-
žiaus Katekizmo iki lietuviškųjų merkelio 
petkevičiaus vertimų“, Literatūra 47(1), 

2005b, 29–43; taip pat: dainora pociūtė, 
„jano Kochanowskio tekstai lietuviškuose 
xvi–xvii a. reformatų giesmynuose“, Se-
noji Lietuvos literatūra 22, 2006, 119–142.
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humanistas johannesas sturmas (1530-ųjų vasarą jis išvyko į paryžių) ypač ver-
tino Clénard’o mokymo sistemą, pareikšdamas, kad tik jo dėka hebrajų kalbos 
studijos kolegijoje iš tiesų suklestėjo. Clénard’as taip pat buvo ir graikų kalbos 
žinovas, išleidęs vadovėlius Institutiones in linguam Graecam (1530) bei Medita-
tiones Graecanicae in artem Grammaticam (1531) (vocht 1954, 167). Kulvietis galėjo 
įsigyti ir kurią nors šio savo profesoriaus knygą. jo bibliotekoje buvo kelios 
graikų kalbos gramatikos. be žymiosios philippo melanchthono graikų kalbos 
gramatikos, nurodyta ir Grammaticorum graecorum liber, kuri galėjo būti Clénard’o 
(Wotschke 1905, 190).

neabejotina, kad gyvendamas liuvene Kulvietis nusipirko ir daugiau ten in-
tensyviai pradėtų leisti veikalų, kurių didžiausią dalį sudarė būtent antikinė kla-
sika. daugelį trikalbės kolegijos leidinių leido kolegijos graikistas rescijus (rut-
ger ressen, rescius), 1529 metais universitete su savo draugu johannesu sturmu 
įsteigęs spaustuvę. Žymus renesanso pedagogas ir politikas sturmas (jo[h]annes 
sturmius, jean sturm, 1507–1589) buvo vienas žymiausių Trilingue auklėtinių, 
vėliau perėjęs į protestantizmą. jis išgarsėjo 1538 metais strasburge įkūręs gimna-
ziją – pirmąją protestantiškojo humanizmo mokyklą, kurios modeliui neabejotinai 
padarė įtakos liuvene įgyta studijų patirtis21. studijas sturmo mokykloje stras-
burge prestižinėmis vėliau laikė ne vienas ldK didikas. 1524-aisiais įstojęs į liu-
veno universitetą sturmas greitai susidraugavo su savo graikų kalbos profeso-
riumi rescijumi ir po studijų ėmė su juo bendradarbiauti (vocht 1954, 580–584). 
1529–1530 metais jie kartu išleido Ksenofonto, lukiano, šv. jono auksaburnio, šv. 
bazilijaus veikalų. iš pastarųjų Kulvietis galėjo įsigyti Ksenofonto ir lukiano 
leidinių. Kulviečio knygų sąraše nurodyti dviejų tomų Ksenofonto raštai (Xeno-
phontis opera in duas partes), taip pat kažkoks lukiano leidimas (Luciani una pars). 
1530-aisiais sturmui išvykus į paryžių, rescijus spaudos darbus tęsė vienas ir 
1530–1531 metais išleido terencijaus komedijas, johanneso ecko teologinį veikalą, 
graikiškų lukiano darbų, plutarcho veikalų. vieną plutarcho leidinį apie vaikų 
auklėjimą, nurodytą Kulviečio knygų sąraše (Plutarchus de educatione liberorum), 
Kulvietis taip pat galėjo įsigyti liuvene. spaustuvė aktyviai veikė ir Kulviečio 
studijų metais. 1533 metais rescijus spausdino šv. bazilijaus, Hipokrato, 1534-
aisiais – lukiano, aristofano darbus, evangelijas graikų kalba, tęsė šv. bazilijaus 
darbų publikacijas, 1535-aisiais baigė spausdinti seriją Homero tomų (vocht 1954, 
112–117). tad minimi Kulviečio bibliotekos graikiški aristofano raštai, Homeras 
taip pat galėjo būti iš liuveno. savo bibliotekoje Kulvietis turėjo poleminių eraz-
mo veikalų (leidimai ir pavadinimai sąraše nurodyti netiksliai) prieš lutherį lais-
vos valios temos klausimu (galbūt leistų bazelyje ir netoli liuveno esančiame 
antverpene), taip pat Dviejų Petro ir vieno Judo laiško parafrazes (nurodytas kaip 

21  tiesa, strasburgo gimnazija laikoma liuve-
no kolegijos priešingybe disciplinos at-
 žvilgiu. nurodoma, kad joje vyravo ypač 
griežta studijų tvarka, pagal kurią jau še-

šerių metų berniukai turėjo studijuoti ir 
imituoti vergilijaus ekloges, o trylika-
mečiai analizuoti aristotelio tekstus.
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Paraphrasis in duas epistolas Petri) bei veikalą Apie draudimą valgyti mėsą (De inter-
dictu esu carnium). tad tikėtina, jog daugiau nei per dvejus metus praleistus liu-
vene, Kulvietis suformavo nemažą dalį savo trikalbės bibliotekos sistema pagrįstos 
knygų kolekcijos. pažymėtina, kad ji iš tiesų buvo nuosekliai humanistinio 
pobūdžio, joje nebuvo atsitiktinių veikalų, neįsigyta jokių tuo metu gausiai liu-
vene leistų katalikiškosios teologijos knygų. 

su liuveno universitetu buvo gana artimai susijęs minėtas lenkijos karaliaus 
ir lietuvos didžiojo kunigaikščio diplomatas imperatoriaus dvare, poetas, įtakinga 
renesanso europos figūra janas dantyszekas (johannes dantiscus, 1485–1548). 
liuvene jis lankėsi 1531-ųjų kovą, lydėdamas imperatorių Karolį v, atvykusį čia 
susitikti su savo seserimi, vengrijos karaliene marija. pasiuntinys susidraugavo 
su trikalbės kolegijos profesoriais Goclenijumi, rescijumi ir Campensiu, palaikė 
su jais aktyvų korespondencinį ryšį visą gyvenimą. atsidėkodamas už draugystę 
ir dovanas, Goclenijus netrukus po dantyszeko išvykimo nusiuntė jam Hanso 
Holbeino tapytą erazmo portretą, o rescijaus spaustuvėje liuvene jau 1531 metais 
pasirodė dantyszeko poema Victoria sereniss[imi] Poloniae regis contra Vayeuodam 
Muldauiae, Turcae tributarium et subditum (Šviesiausiojo lenkijos karaliaus pergalė 
prieš moldavijos vaivadą [...]), kurioje šlovinama karaliaus pergalė 1531-ųjų rug-
pjūtį (vocht 1954, 107). ištikimas erazmo gerbėjas dantyszekas po diplomatinės 
karjeros 1532-aisiais grįžo į lenkiją, ėmė eiti Kulmo, vėliau varmės (varmijos) 
vyskupo pareigas ir toliau rūpinosi humanistinės literatūros ir meno sklaida len-
kijoje.

5. t r i K a l b Ė  K o l e G i j a  –  p i r m o s i o s  v i l n i a u s  H u m a n i s t i n Ė s 
m o K Y K l o s  m o d e l i s. Kulvietį galėtume laikyti pirmu lietuviu, studijavusiu 
liuveno universitete ir jos trikalbėje kolegijoje. tačiau iš matrikulų sąrašų dar 
matyti, kad liuveno universitete ir tikriausiai toje pačioje kolegijoje panašiu metu 
studijavo ir Kulviečio bičiulis bei bendražygis jurgis eišiškietis (matrikulose nuro-
dytas kaip Georg. ab Eyschitz; Matricule de L’Université de Louvain 4, d. 2, 370). 
deja, nieko tikslesnio kol kas negalima pasakyti apie jo studijų laikotarpį arba 
įgytą laipsnį. tačiau gali būti, kad būtent liuvene eišiškietis tapo magistru, nes 
1539 metais jis vilniuje buvo žinomas kaip magistro laipsnį turėjęs asmuo, kuris 
su alberto Goštauto raštininku jonu viliamovskiu anksčiau nei Kulvietis, 1539-
aisiais bandė vilniuje įsteigti privačią mokyklą. Gali būti, kad šią lietuvių idėją 
paskatino liuveno trikalbės kolegijos, kurios veiklą tiesiogiai patyrė eišiškietis, 
pavyzdys. vilniaus kapitula tų pačių metų balandžio 28 dieną tokį prašymą steig-
ti mokyklą, motyvuodama pavojumi, kurį jaunimui gali kelti leipcige studijavę 
mokytojai, atmetė22. daugiau patikimų duomenų apie eišiškiečio veiklą nėra, sun-

22  jan Kurczewski, Kościół zamkowy czyli Kate-
dra Wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, 
architektonicznym i ekonomicznym rozwoju 3. 
Streszczenie aktów kapituły Wileńskiej, Wil-
no: drukiem józefa Zawadskiego, 1916, 

37; ingė lukšaitė, Reformacija Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvo-
je. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pir-
mas dešimtmetis, vilnius: baltos lankos, 
1999, 135.
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ku pasakyti, ar jis tuo metu galėjo simpatizuoti protestantizmui. Kaip liudija kiti 
dokumentai, bent jau 1523 metais jis buvo kunigas (Kurczewski 1916, 16). biržiška 
be didesnio pagrindo spėjo, kad eišiškietis ir dar dvi iš dokumentų žinomos 
pavardės – jurgis vilnietis ir Georgijus Haustinzas lituanus – žymi vieną ir tą 
patį asmenį. todėl teigė, kad magistro laipsnį jurgis vilnietis (arba, anot jo, 
eišiškietis, taip pat Haustinzas lituanus) įgijo tik po 1541–1546 metais trukusių 
studijų vitenbergo universitete ir iki mirties 1567–1568 metais dirbo prūsų lie-
tuvoje, rusnėje, liuteronų kunigu (BržA I 44, 155)23. manytina, kad nėra jokio 
pagrindo tapatinti visas šias pavardes, kaip nurodančias vieną asmenį.

eišiškiečiui nepavykusį planą, kaip žinia, šiek tiek vėliau įgyvendino Kulvie-
tis. neabejotina, kad nors ir labai trumpai (iki 1542 metų gegužės mėnesį Žygi-
manto senojo paskelbto dekreto prieš Kulvietį) veikusi, 1541-aisiais Kulviečio 
vilniuje įkurta mokykla imitavo liuveno trikalbės kolegijos modelį. lietuviai 
nebuvo pirmieji ar vieninteliai, savo šalyje įsteigę mokyklą pagal liuveno kole-
gijos pavyzdį. viena pirmųjų liuveno kolegijos antrininkių europoje buvo įkurta 
ispanijoje, alkalos universitete, 1528 metais. daugiausia prie jos įsteigimo prisidėjo 
juanas valdés’as, vėliau suvaidinęs lemiamą evangelizmo pradininko vaidmenį 
italijoje. analogiška trikalbei kolegijai mokykla 1530 metais buvo įsteigta ir 
paryžiuje (vocht 1954, 84). tad liuvene padėti humanistikos metodologiniai 
pagrindai tapo akivaizdžiu postūmiu plėtoti evangelizmo idėjas pietų europoje, 
taip pat ir lietuvoje.

6. l i u v e n a s  i r  K u l v i e Č i o  d o m Ė j i m o s i  m e d i C i n a  i Š t a K o s. 
trikalbė liuveno kolegija ne tiek realizavo savo pirmines krikščioniškų tekstų 
interpretacinės mokyklos sukūrimo užduotis, kiek apskritai paskatino įvairių 
sričių mokslinės metodikos inovacijas. su paskaitomis, kurias trikalbėje kolegijo-
je lankė laisvųjų menų fakultete studijavęs briuselietis andreasas vesalijus (an-
dreas vesalius, vesal, 1514–1564), siejamas anatomijos revoliuciją europos medi-
cinoje įvykdžiusios šios asmenybės pažiūrų susiformavimas24. 1543-iaisiais publi-
kuota ir ilgam naujųjų laikų anatomijos pagrindu tapusi vesalijaus knyga De 
humani corporis fabrica libri septem buvo liuvene įvaldytų erazmo roterdamiečio 
tyrimo metodų pritaikymas medicinoje. Kulviečio atvykimo į liuveną pradžioje 
vesalijus dar tebestudijavo liuveno universitete, kuriame, atvykęs iš briuselio, jis 
įsimatrikuliavo trejais metais anksčiau nei Kulvietis – 1530 metų vasarį25. vesali-

23  ingė lukšaitė pagrįstai suabejojo tokiu 
biržiškos visų asmenų tapatinimu, tačiau 
kitoje vietoje taip pat nurodė, kad jurgis 
eišiškietis 1541–1546 metais studijavo vi-
tenberge, žr. lukšaitė 1999, 139, 221.

24  jan papy, „Humanist philology as a scienti-
fic catalyst? the louvain Collegium Tri-
lingue and its impact on sixteenth and se-
venteenth century medicine“, Medical La-

tin from the Late Middle Ages to the Eight-
eenth Century, ed. by Wouter bracke and 
Herwig deumens, brussels: Koninklijke 
academie voor Geneeskunde van belgië, 
2000, 34.

25  Charles donald o’malley, Andreas Vesalius 
of Brussels, 1514–1564, berkeley and los 
angeles: university of California press, 
1965, 29–30.
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jus lankė kitų kolegijų studentams atvirus trikalbės kolegijos kursus ir studijavo 
pas tuos pačius profesorius – Goclenijų, Campensijų, rescijų. jis asmeniškai drau-
gavo su sturmu, o liuveną paliko 1533-iųjų rugsėjį, kuomet, kaip ir sturmas, 
išvyko į paryžių, kur pradėjo studijuoti mediciną (o’malley 1965, 35). tad pusę 
metų būsimas naujosios europos anatomijos pagrindėjas ir Kulvietis kolegijoje 
paskaitų klausėsi sykiu.

erazmo idėjos xvi amžiuje liuvene plito ir šiam tiesiogiai nebedėstant liuve-
ne, be to, veikė ne tik kaip laisvųjų menų metodinė egzegezė, bet ir kaip teisės 
bei medicinos inovacijų filosofinis pagrindas. erazmas buvo vienas pirmųjų, ėmęs 
iš graikų kalbos versti ir studijuoti graikų medicinos klasiką Galeną. apie 1499 
metus paryžiaus universiteto laisvųjų menų fakultete jis pasakė Galeną išaukšti-
nusią kalbą „medicinos pagyrimas“ („encomium artis medicinae“), skatinančią 
naująsias – humanistines – medicinos studijas. Kalba buvo išspausdinta liuvene 
1517-aisiais, erazmui pradėjus dirbti liuveno trikalbėje kolegijoje26. Kalboje eraz-
mas nurodė, kad medicina yra svarbi ne dėl to, kad gydo žmogaus kūną, bet 
todėl, kad kaip ir filosofija ar teologija, padeda bendrajam žmogaus pažinimui, 
tik jos eina skirtingais tyrimo keliais („teologas pradeda nuo sielos, o medikas 
nuo kūno“). tad, erazmo įsitikinimu, „dvasios negalios veikia kūną taip, kaip ir 
kūno ligos, kurios suvaržo arba visai nuslopina dvasios gyvybingumą“.

xvi amžiaus žmogaus sampratos revoliucija – žiūrovo akivaizdai teatrališkai 
demonstruojama žmogaus kūno ir sielos anatomija, vadinta anatomijos teatru – 
bendras su scholastine manipuliacija ir autoritetais kovojančios kartos siekis 
buvo kovos dėl „sielos“ ir žmogaus gyvybės paslapties studijų rezultatas. 
religinę xvi amžiaus europos diferenciaciją, prasidėjusią jo trečiajame–ketvirta-
jame dešimtmetyje, skatino prasidėjusi kova dėl tiesos apie žmogaus prigimtį. 
tyrėjų išvados apie tai, kad protestantų universitetuose medicina sieta su teolo-
gija, o katalikų – labai mažai, į evangelinės sąmonės reiškinius verčia pažvelgti 
daug universalesniu aspektu27. paracelsas, viena svarbiausių naujųjų laikų medi-
cinos figūrų (1520 metais lankęsis ir Krokuvoje bei vilniuje28), kuris neabejotinai 
buvo protestantas spiritualistas, savo medicininius atradimus padarė siekdamas 
patvirtinti savo religinius įsitikinimus. evangelizmo idėjų postūmis kultūrai buvo 
daug platesnis nei formali religinė diferenciacija ir ekonominė visuomenės raida. 
naujųjų laikų kultūroje jis suformavo požiūrio į žmogų perversmą, kurį raiškiai 
demonstruoja „protestantizuotos“ xvi amžiaus anatomijos ir kitų medicinos sri-

26  [ juliusz domański,] Desiderii Erasmi Roter-
dami Opera omnia, recognita et adnotatione 
critica instructa notisque illustrata, ordinis 
primi tomus quartus, amsterdam: north-
Holland, elsevier, 1973, 147–186.

27  jürgen Helm, „religion and medicine: 
anatomical education at Wittenberg and 

ingolstadt“, Religious Confessions  and the 
Sciences in the Sixteenth century, ed. jürgen 
Helm, annette Winkelmann, leiden, bo-
ston, Köln: e. j. brill, 2001, 68.

28  Henryk barycz, Z dziejów polskich wędrówek 
naukowych za granicą, Wrocław: Zakład 
narodowy im. ossolińskich, 1969, 318–319.
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čių padėtis29. „sielos ir kūno studijos“ naujuose universitetuose pradėtos suvokti 
kaip vienuma. atsiradus protestantų universitetams, anatomija įgavo naują vaid-
menį filosofijos kurse. net 22 philippo melanchthono akademinės kalbos lietė 
medicinines temas (Helm 2001, 54). melanchthonas (būtent jis, o ne lutheris buvo 
liuteronų švietimo sistemos kūrėjas) teigė, kad neįmanoma suprasti sielos be jos 
instrumento – kūno30. vitenbergo universitete kovodamas su radikaliosiomis sro-
vėmis 1520 metais jis atkūrė natūraliosios filosofijos dėstymą, o 1540-aisiais pu-
blikavo veikalą De anima ir, Cunninghamo teigimu, buvo, ko gero, pirmasis po 
aristotelio, kuris siejo sielos studijas su anatomija. scholastams siekiant apginti 
tradiciją ir Galeną, protestantai teigė, kad pažįstant dievą individualiai autorite-
tai taip pat turi būti asmeniškai iš naujo apmąstomi (French 1993, 88). erazmo 
sekėjai galenistai derino kompetentingą medicinos praktiką su aukšto lygio filo-
loginiu išsilavinimu. toks buvo prancūzijos karaliaus pranciškaus i gydytojas, 
Galeno, Hipokrato ir dioskurido veikalų vertėjas jeanas ruelle (apie 1474–1537) 
ir italas ambrogio leone, rašęs humanistinius veikalus ir dėstęs mediciną padu-
vos universitete (papy 2000, 41).

Humanistų ir protestantų pradėtos plėtoti naujosios medicinos teorijos sudo-
mino ir Kulvietį. jo polinkį į mediciną demonstruoja keli jo bibliotekoje buvę 
medicinos veikalai. jie taip pat gali liudyti liuveniškojo periodo įtaką, lemtą 
visuotinės nyderlanduose ir Šiaurės europoje naujaisiais laikais suformuotos 
antropologinės savimonės. Kulviečio studijų liuvene metu universiteto medicinos 
fakultete jau ryškėjo naujosios medicinos sampratos ženklai. dauguma medicinos 
dėstytojų dar tebedėstė konservatyviai – citavo Hipokratą, dioskuridą ir Galeną 
ne iš graikiškų šaltinių, bet iš lotyniškų vertimų, atėjusių per arabų šaltinius. 
„arabiškasis“ Galenas tebebuvo studijų pagrindas, nors europoje jau buvo pasi-
rodę šio ir kitų autorių graikiškų leidimų arba graikiškų tekstų naujų vertimų. 
tačiau „naujuoju galenistu“ paskelbtas liuveno universiteto medikas Hubertas 
barlandas (Hubertus barlandus, Hubert van baerland) 1532 metais savo veikale 
Velitatio cum Arnoldo Nootz medicinae apud Lovanienses doctore labai sukritikavo 
konservatyviąją arabiškąją (dar vadinama avicenistų) poziciją ir taip sukėlė 
dešimtmetį trukusią atkaklią polemiką, kurios rezultatas buvo dviejų svarbiausių 
konservatyviosios tradicijos medikų atleidimas iš liuveno universiteto 1542 me-
tais (papy 2000, 34–37). naujai medicininei („antiarabiškajai“) humanistinės me-

29  andrew Cunninghamas nurodo tris pagrin-
dinius ankstyvosios reformacijos anato-
mijos protestantizacijos aspektus: anato-
mija paversta svarbiu filosofinių studijų 
pagrindu, mestas iššūkis autoritetams, su-
teikiant pirmenybę kūno, o ne autoritetų 
„tekstui“; atmesta kūno anatomizacijos 
tradicija matyti kūną išoriškai, taip, kaip 
mato akys, žr. andrew Cunningham, „pro-

testant anatomy“, Religious Confessions 
and the Sciences in the Sixteenth century, ed. 
jürgen Helm, annette Winkelmann, lei-
den, boston, Köln: e. j. brill, 2001, 44–50.

30  roger K. French, „the anatomical trad-
ition“, Companion Encyclopedia of the History 
of Medicine 1, eds. W. F. bynum, roy por-
ter, london, new York: routledge, 1993, 
81–101.
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dicinos sampratai universitete atstovavo ir jeremijas thriverijus (jeremias thri-
verius, jeremias brachelius t[h]riverus, jeremie de dryvere, 1504–1554), 1532 
metais liuvene publikavęs veikalą De missione sanguinis in pleuritide, leidęs ko-
mentuotus Galeno veikalus ir pirmą kartą liuveno universitete 1541 metais 
pradėjęs dėstyti anatomiją. tad Kulvietis liuvene studijavo ir radikalios medici-
ninės polemikos, jos sampratos kaitos laikotarpiu. akivaizdžiausi revoliuciniai 
šio proceso rezultatai europoje pradėjo reikštis jau xvi amžiaus penktąjį dešimt-
metį (pavyzdžiui, vesalijaus De humani corporis fabrica libri septem, 1543). 

Faktą, kad Kulvietis domėjosi būtent naujosios medicinos šalininkų veikalais, 
patvirtina tai, kad jis turėjo moderniajai – būtent erazminei – mokslo sampratos 
tradicijai atstovaujančių graikiškų medicinos veikalų. bibliotekos sąraše pažymėta, 
kad, be avicenos, Kulvietis turėjo jau dvikalbį – naujo tipo – lotynišką ir graikišką 
dioskurido medicininį veikalą, taip pat graikišką nikandro medicininę knygą bei 
kažkokią iliustruotą anatomijos studiją (Anatomia. Arcula) (Wotschke 1905, 189–
190). ldK medicina Kulviečio gyvenamuoju laikotarpiu, o ir vėliau, buvo dar 
labai konservatyvi ir pavaldi viduramžiškai, ideologizuotai medicinos tradicijai. 
teodoras jevlašauskis, pirmas lietuvių kultūros istorijoje fiksavęs savo psichinio 
pobūdžio ligos pasireiškimus (haliucinacijas, karštinės priepuolius ir kita), paliko 
vieną kitą pastabą ir apie tuometinius vilniaus medikų gydymo būdus, iš kurių 
galima spręsti apie kai kuriuos to meto ldK medicinos aspektus. Štai 1566 metais, 
aprašydamas pirmojo savo haliucinacinio priepuolio situaciją, kuomet nakčiai 
apsistojus pakelės nakvynės namuose jam pasirodęs „ugninis žmogus“, jevlašauskis 
taip komentavo savo ryžtą griebtis peilio prieš jį: 

tų pačių metų rudenį vilniaus mieste buvo siaubinga epidemija. Gyvenau tuomet 
vilniuje gana ilgai, lankydamasis pas daktarą serpcą, kitus kanauninkus ir įvairius 
žmones, kurie taip pat net per tokią epidemiją gyvi liko. besikalbėdamas su minėtu 
daktaru, buvau perspėtas, kad saugočiaus išgąsčio, nes [kaip sakė] epidemijos 
metu ir šmėklos pasirodo. ir jei kas pasivaidentų, [sakė], kad drąsiai eičiau tiesiog 
priešais ir ginklą prie savęs laikyčiau ir tuomet visa turėsią dingti31.

daktaras serpcas, kurį čia minėjo jevlašauskis, buvo lenkas vaitiekus (voice-
chas) iš serpco (plocko vaivadija), užėmęs gana aukštas bažnytinės pareigas 
vietinėje Katalikų bažnyčios hierarchijoje (vilniaus kanauninkas) ir 1583 metais 
tapęs neseniai įsteigto vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanu. nepa-
sitvirtinus faktui, kad jevlašauskio vizijos susijusios su maru, netrukus sekė kita 
jevlašauskio ligos diagnozė: inkubas. tai viduramžių medicinoje gerai žinoma 
diagnozė, kuri vyrų poliucijos reiškinį siejo su naktimis vykstančiu piktosios dva-
sios (incubo) pristojimu ir seksualiniu išnaudojimu. panašaus moterų demoniški 
seksualinio išnaudojimo atvejai buvo siejami su sukubu. moderniosios medicinos 
pradmenų atsiradimas lietuvoje buvo akivaizdžiai susijęs su xvi amžiaus vidu-

31  teodoras jevlašauskis, Atsiminimai, paren-
gė ir paaiškinimus parašė darius vilimas, 

vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 1998, 24–25.
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ryje ir antrojoje jo pusėje karališkajame dvare pradedančiais atsirasti italų medi-
kais, dažniausiai protestantais (Giorgio biandrata, nicollo bucella, simone simo-
ni ir kitais).

7. s t u d i j Ų  l i u v e n e  r e i K Š m Ė  K u l v i e Č i o  s a v i m o n Ė s  r a i d a i. 
ne be pasipriešinimo liuveno universitete plėtotas erazminis individualaus 
sprendimo ir išsilavinimo galia paremtas metodas, taikytas visų pirma religinėms 
ir filosofinėms tiesoms atskleisti ir teigęs neiškraipytų autentiškų senųjų tekstų 
šaltinių pažinimo svarbą, tapo visuotiniu naujųjų laikų mokslo atradimų meto-
dologiniu pagrindu. tad studijos liuveno universitete Kulviečio intelektualiajai 
savimonei neabejotinai buvo esmingos. jų metu lietuvos reformacinės minties 
pradininkas ne tik išmoko klasikinių kalbų, bet ir suvokė konservatyviosios 
katalikybės ir humanistinių religijos inovacijų prieštaras, pasireiškusias visose 
universitetinio gyvenimo srityse. tačiau dominuojanti gana konservatyvi katali-
kiškos teologijos aplinka liuvene vargu ar padėjo suformuoti kokias nors nuosek-
lesnes Kulviečio protestantiškas pažiūras. reikia nepamiršti, kad būtent konser-
vatyvi aplinka neleido liuvene darbo tęsti ir erazmui, kuris tikėjosi, kad trikalbė 
kolegija galės įtvirtinti žymias teologinės hermeneutikos naujoves. Kulviečio lai-
kais į liuveno universitetą įstojęs studentas turėjo prisiekti liksiąs ištikimas ro-
mos Katalikų bažnyčiai ir už šios priesaikos sulaužymą (kaip ir už ginklo laikymą 
ar vaikščiojimą liuveno gatvėmis po devynių vakaro vasarą ir aštuonių žiemą) 
galėjo būti įkalintas (o’malley 1965, 31). Hoppijus ne veltui pabrėžė, kad tuo 
metu, kai Kulvietis liuvene studijavo kalbas, pasaulyje „dievo valia plačiai skli-
do dangiškas mokymas apie Kristaus evangeliją, [nukreiptas] prieš aiškią 
stabmeldystę ir siaubingus piktnaudžiavimus, kurie buvo įsiskverbę į dievo 
bažnyčią“ ([fol. a6r] „interea diuinitus late spargebatur doctrina coelestis de puro 
euangelio Christi, contra horribiles abusus et manifestam idolatriam, quae in 
ecclesiam dei irrepserat.“). todėl po studijų liuvene Kulvietis „degė troškimu 
pamatyti ir išgirsti pačius atnaujintos šviesos autorius“ ([fol. a6r–a6v] „ardebat 
studio uidendi et audiendi | ipsos renouatae lucis autores“) (dambrauskaitė-
muralienė 2000, 127).

apie 1535-uosius, liuvene įgijęs laisvųjų menų magistro laipsnį, Kulvietis 
grįžo į lietuvą. Wigando teigimu, jau tais metais susitiko su kunigaikščiu al-
brechtu, su kuriuo ypač suartėjo vėliau. Hoppijaus liudijimu, grįžęs iš liuveno, 
vilniuje Kulvietis buvo globojamas vilniaus vaivados ir kanclerio alberto Goštau-
to, kuris, galvodamas Kulvietį padaryti savo gydytoju, ragino jį vykti į italiją 
studijuoti medicinos (fol. a6v)32. Šis faktas taip pat rodo, kad Kulviečiui medicinos 

32  Goštautas pats domėjosi medicina ir buvo 
suinteresuotas savo dvare turėti patikimų 
išsilavinusių medikų. neseniai, 1532 me-
tais, simonas lovičietis Krokuvoje buvo 
išleidęs jam dedikuotą medicininio veika-
lo vertimą į lenkų kalbą. apie alberto, 

vėliau stanislovo Goštauto turėtą medici-
ninį „žolyną“ (herbarijų) žr. А. Зубов,  
„Заметки о травнике Троцкого воеводы  
Станислава Гоштовта“, Чтения в Имп.       
Обществе Истории и древностей Россий- 
ских 3, 1887, 1–27.
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studijos nebuvo svetimos. tačiau jau tada lietuvos reformacijos pradininkas la-
biau vertinęs „pamaldumo siekį ir tikrą dievo pažinimą“ (dambrauskaitė-mura-
lienė 2000, 127). 1536 metų pradžioje su Goštauto rekomendaciniu laišku Kulvie-
tis išvyko į prūsiją pas albrechtą, išsiuntusį Kulvietį studijoms į tuomet dar 
katalikišką leipcigo universitetą, kuriame, kaip minėta, Kulvietis (Abraam Cul-
vensis Lituanus) įsimatrikuliavo 1536-ųjų pavasarį33. leipcigo universitete Kulvie-
tis įsirašė į „natio polonica“ korporaciją, į kurią, kaip nurodė jau biržiška, galėjo 
būti priimami tik magistro arba daktaro laipsnį turintys studentai. beveik neabe-
jotina, nors kol kas daugiau tikslesnių įrodymų neturime, kad magistro laipsnį 
Kulvietis įgijo liuvene.

alberto Goštauto nuolatiniai ryšiai su prūsijos kunigaikščiu albrechtu ir 
Kulviečio rėmimas leidžia daryti prielaidas ir apie šio pirmo naujųjų laikų 
išskirtiniais kultūriniais užmojais pasižymėjusio ldK didiko filoprotestantines 
nuotaikas34. tokį spėjimą sutvirtina ir faktas, jog vilniaus vaivados (nuo 1522 
metų) Goštauto raštininku dirbo ir venclovas mikalojaitis (mykolas lietuvis), 
kurio traktate Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius (apie 1550-uosius) iš 
protestantiškų pozicijų aštriai kritikuotos institucinės Katalikų bažnyčios ydos35. 
Šio didiko aplinkoje gimė ir idėja apie mokyklos vilniuje steigimą.
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Dainora Pociūtė 
a b r a o m a s  K u lv i e t i s  at  t H e  u n i v e r s i t Y  o F  l e u v e n 

s u m m a r y

the article presents new facts about the studies of the pioneer of lithuanian reforma-
tion abrahamus Culvensis (abraomas Kulvietis Ginvilonis, abrahamus Culvensis Gynvi-
lonis, about 1510–1545) at the university of leuven and analyses the cultural ambience of 
the university at the period. although the early reconstructions of the activity of Culven-
sis were written in the 16th century, there still remained many unconfirmed facts about 
Culvensis’s studies in Western universities. the information about Culvensis’s studies at 
the university of leuven presented in the Oratio funebris (1547) by iohannes Hoppius was 
challenged by the 20th century researcher vaclovas biržiška. 

Culvensis’s studies at leuven were confirmed by the record book of the university of 
leuven preserved in the belgium national archive in leuven. Culvensis was inscribed as 
Abraham Lithfanus, matriculated in april of 1533 in the university of leuven. although 
the record book does not elaborate on the faculty, other secondary sources prove he had 
studied in the famous Collegium Trilingue Lovaniense. later Culvensis was known as an 
expert in classical languages (homo trium linguarum) and had been invited to hold the 
position of professor of classical languages in the university of Königsberg. 

this article describes the main professors of theology and the Collegium Trilingue during 
the period of Culvensis’s studies. it indicates that the situation in the Faculty of theology 
was not conducive to stimulating the inclinations of Culvensis towards protestantism. the 
dominant trends of the conservative theology were feuding with the modern humanitarian 
methodology of the Collegium Trilingue. 

Culvensis was notable for his huge and modern collection of printed books. my arti-
cle also analyses some aspects of his collection and describes various books which could 
have been acquired by Culvensis, since they were published in leuven at the time. some 
other interesting aspects of cultural life in leuven are analyzed. For instance, the rise of 
the study of medicine among the advocates of protestantism and the possible inclination 
of Culvensis toward contemporary medicine, the influence of johannes Campensis’s psalm 
interpretation on Culvensis’s literary and cultural activity. study in the Collegium Trilingue 



affected essentially the humanistic methodology of the lithuanian pioneer of the refor-
mation, as well as stimulated his ideas about the first lithuanian high school. the school 
founded by Culvensis in vilnius in 1541 was an obvious result of the experience gained 
in the Collegium Trillingue. 

dainora pociūtė    Gauta 2007 m. liepos 4 d.
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Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva
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Lietuvių	kalbos	institutas,	vilnius

terminologinė medicinos leksika 
lietuviškuose 1738–1831 metų 
prūsijos valdžios įsakuose 

prūsijos valdžios įsakai skelbti dėl daugelio ano meto viešojo gyvenimo sri-
 čių – dėl prekybos, medžioklės, pabėgusių kareivių gaudymo ar malonės jiems 
suteikimo, elgetavimo, mokesčių rinkimo, valsčiaus teismų įstatymo ir kaimų 
teismų tvarkos, nuosavybės teisių, baudžiavos panaikinimo, skundų, vagysčių, 
miškų gaisrų, kovos su žmonių ir gyvulių ligomis ir kt. nemažai įsakų išleista 
ir dėl menkų dalykų: drausta avėti vyžomis, šaudyti per vestuves, kirsti jaunus 
ąžuolus, valstiečiams pasilikti iki vakaro miestuose, greitai važinėti arkliais ir per 
greitai varyti gyvulius, bėgioti palaidiems šunims, girnomis malti grūdus namie, 
ganyti gyvulius giriose ir kt.1

mažosios lietuvos2 administraciją daugiausia sudarė vokiečiai, kurie nemokėjo 
lietuvių kalbos ir su vietiniais gyventojais bendravo tik per vertėjus. administra-
cija reikalavo vykdyti valdžios įsakus, todėl juos skelbė ne tiktai vokiškai, 
lenkiškai, bet ir lietuviškai3.

už įsakų nesilaikymą valstiečiams neretai buvo grasinama didelėmis baus-
mėmis, net mirtimi (PVG 6). 

seniausi žinomi lietuviški įsakai paskelbti xvi amžiaus antroje pusėje: 1572 
metų lietuviškas priesaikos tekstas, skirtas Klaipėdos ir tilžės apylinkių lietu-
viams, 1578 metų du lietuviški įsakai, viename iš jų gyventojai raginami atlikinėti 

1  K[onstantinas] jablonskis, „pratarmė“, Prū-
sijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir ap-
sakymai lietuviams valstiečiams, sudarė po-
vilas pakarklis, vilnius: valstybinė politi-
nės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, 
6 (toliau – PVG).

2  mokslinėje literatūroje Mažosios Lietuvos ter-
minu vadinamas lietuvių tautos kraštas, 
1525–1701 metais priklausęs prūsijos ku-
nigaikštystei, vėliau – brandenburgo–prū-
sijos valstybei, žr. algirdas matulevičius, 

„mažoji lietuva“, MLE 2, 2003, 761 (šalti-
nių ir literatūros sąrašuose nenurodytas 
santrumpas žr. Archivum Lithuanicum Indi-
ces, 2005).

3  jonas Kruopas, [rec.:] „prūsijos valdžios 
gromatos, pagraudenimai ir apsakymai 
lietuviams valstiečiams“, Jonas Kruopas, 
Rinktiniai raštai, sudarė stasys Keinys, Ka-
zys morkūnas, algirdas sabaliauskas, vil-
nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 1998 [1963], 440.
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krikščioniškas pareigas ir mesti žyniavimą, 1589 metų lietuviškas įsakas, kuriuo 
draudžiama prekiaujantiems škotams vaikščioti pabučiais ir pakiemiais. Yra 
lietuviškų įsakų, išspausdintų xvii amžiuje: du lenkijos–lietuvos valdovo vla-
dislovo iv įsakai (vienas išleistas vilniuje 1639-aisiais, o kitas – varšuvoje 1641 
metais). bet ypač daug išlikę xviii amžiaus lietuviškų įsakų4.

daug lietuviškų įsakų po antrojo pasaulinio karo surado istoriko povilo pa-
karklio vadovaujamos mokslininkų grupės. 1945–1947 metais pakarklis buvo va-
dovas 10-ies mokslinių išvykų į Klaipėdos, Šilutės, pagėgių ir Karaliaučiaus apy-
linkes. per šias išvykas rasta beveik 100 bibliografams dar nežinomų įsakų (dau-
guma jų xviii amžiaus)5. 104 įsakai 1960 metais publikuoti knygoje Prūsijos 
valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. 

pakarklio manymu, lietuviškų įsakų galėjo būti išleista kur kas daugiau, nes 
kai kurių įsakų išlikusiuose vokiškuose tekstuose nurodyta, kad įsakai turi būti 
atspausdinti ir lietuvių kalba (pakarklis 1945, 4).

Yra žinoma, kad xviii amžiaus įsakus iš vokiečių ar lenkų kalbos į lietuvių 
kalbą daugiausia vertė Karaliaučiuje gyvenę lietuviai kunigai, kantoriai, univer-
siteto docentai, studentai. Kelis įsakus yra išvertęs Kristijonas donelaitis. tai 
minėtoje knygoje 46 ir 47 numeriu pažymėti įsakai. pirmasis donelaičio verstas 
įsakas nėra žinomas, bet yra išlikusi brošiūra6, kurioje plačiau dėstomos to įsako 
mintys. antrasis išleistas 1769 metais: Trumpas Paródas kaip Kiėmo Ʒmogus bey tid 
kurrid Dáktoraus gáuti ne gal Rauplems ußejus apſidabotiſi tur ant Maloningo Karálaus 
aukßcʒáuſo Pawẽlijimmo, důtas nů Wyráuſo Gyditojû Surinkimmo (Kruopas 1998 
[1963], 441).

viena iš pirmųjų apie lietuviškų xviii amžiaus prūsijos valdžios įsakų kalbą 
1957 metais rašė vokiečių kalbininkė Gertrud bense7, taip pat lietuvių kalbininkai 
jonas Kruopas (1998 [1963], 441–442), petras jonikas8, jonas palionis9, Zigmas 
Zinkevičius10, tačiau medicinos leksika nėra tirta. 

Šiam straipsniui pasirinkti visi įsakai, vadinami žodžiais apsakymas, pagraude-
nimas, paliepimas, pamokinimas, parodas, prisakymas, užsakymas, skirti sveikatos rei-
kalams. tai vieni iš pirmųjų specialių šios srities lietuviškų tekstų. su medicina 

4  p[ovilas] pakarklis, „senoviniai prūsijos 
įstatymai lietuvių kalba“, Tiesa,       
1945 11 21, 4.

5  p[ovilas] pakarklis, „tarybiniais laikais ras-
tieji svarbūs lituanistikos dalykai“, Tary-
binė mokykla 5, 1949, 12–13.

6  jos antraštė, sprendžiant iš vokiškų raštų, 
buvusi maždaug tokia: „Gaspadoriaus 
gromata būrams apie ganyklų perdalijimo 
naudą“ (PVG 29).

7  straipsnis „sprachliche untersuchungen zu 
neugefundenen litauischen dokumenten 
aus dem xviii jahrhundert“, žr. Kruopas 
1998 [1963], 442.

8  petras jonikas, Lietuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje. Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos 
bruožai, Čikaga: lituanistikos instituto lei-
dykla, 1987, 109–110, 147–148.

9  jonas palionis, Lietuvių rašomosios kalbos 
istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1995, 96–98.

10  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 
3. Senųjų raštų kalba, vilnius: mokslas, 
1988, 100–101; Zigmas Zinkevičius, Lietu-
vių kalbos istorija 4. Lietuvių kalba XVIII–
XIX a., vilnius: mokslas, 1990, 245–249.
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susijusių įvardijimų pasitaiko ir kituose įsakuose, tačiau analizei atrinkta įsakų 
dėl sveikatos grupė. prie terminologinės medicinos leksikos čia priskiriami tikrieji 
terminai, nomenklatūriniai pavadinimai ir specialūs su medicina susiję pasakymai 
(jie pateikiami priede). straipsniu siekiama nustatyti: 1) kiek buvo žodžių, su-
sijusių su medicina, 2) kokias su medicina susijusias sąvokas jie įvardija, 3) kokia 
žodžių kilmė (kiek lietuviškų ir skolintų žodžių, hibridų, koks jų santykis),   
4) kokios pavartotų žodžių neprigijimo bendrinėje kalboje ir medicinos termi-
nijoje priežastys. 

1. Į s a K a i  d Ė l  s v e i K a t o s. PVG paskelbta 12 įsakų (21, 47, 49, 50, 69, 70, 
83, 87, 101, 104, 105, 107) dėl žmonių sveikatos. daugumos įsakų pavadinimai 
ilgi ir informatyvūs, plg. lentelę:

santrumpa, 
parašymo, 
leidimo vieta

numeris 
PVG, 
puslapis

pavadinimas vertėjas signatūra 
lmab
rss

PSŽ 1738, 
ſuraßytas 
berlynėj, 
ißſpáuſtas 
Karaláucʒuje

21
127–130

Karalißkas priſakimas/ kad nieks 
be sweikátôs Ʒenklû arba páſû 
ſwétimus taworus … pruſû Ʒém²   
…weßtu; ir kad nieks be parodiji-
mo tokio sweikátôs Ʒenklo … prú-
 ſû Ʒém² daugiaus …lèiſtas butu

nežinomas e  –  693

PR 1769,
ißſpáuſtas
Karaláucʒuje

47
277–291

trumpas paródas kaip Kiėmo 
Ʒmogus bey tiẽ kurriẽ dáktoraus 
gáuti ne gal rauplems ußejus 
apſidabotiſi tur ant maloningo 
Karálaus aukßcʒáuſo pawẽliji-
mmo, důtas nů Wyráuſo Gyditojû 
surinkimmo

Kristijonas 
donelaitis

–

PM 1770,
důtas berline, 
ißſpáuſtas
Karaláucʒuje

49
296–305

paliepimmas, kaip ant tikkro 
priſidabbojimo prieß kelloſa 
lénkû=¢émês s‡aliſa jau paro-
dant mar± wis tas géray taiſoma 
buti tur

nežinomas e  –  718

UG 1775,
důtas berline, 
ißſpáuſtas
Karaláucʒuje

50
306–319

uſſákimmas dėl greito 
Gélbėjimmo umay negywais 
paſtójuſû, nuſkenduſû ar ßaip 
nutrótitû, ir u‡ ne gywus laikytû 
¢monû

nežinomas e  –  719

PN 1779,
berlin

107
610–611

paliepimmas del krikßcʒonißkos 
pagalbos tokiu Ƶmonu, kurrus 
kas negijwus randa

nežinomas –
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santrumpa, 
parašymo, 
leidimo vieta

numeris 
PVG, 
puslapis

pavadinimas vertėjas signatūra 
lmab 
rss

AKN 1794,
berlinėje

101
566–573

apſakimas pries‡ Kudikiù 
nu‡awinnima ir paſlepimma 
neßtummo ir pagimdimmo

nežinomas.
paskelbtas 
vokiečių, 
lenkų ir 
lietuvių 
kalbomis

e  –  761

AN [1794] 69
423–426

apſakimas iß kurrio numanoma, 
kaip labay u‡drauſta, kad netė-
kejuſios moterißkes ir mergos, 
nėwie‡libu budu neſ‡ćios paſto-
juſios, ſawo ¢ywato Waiſu nieku 
budu ne pa‡eiſtu; o dar ma‡aus, 
jau gimmuſius Kudikius ſawo, ne 
nu‡udditu; priegtam, kad tokios 
mergos, ‡inodamos, jog jau 
ſuſigawo, tai ne u‡tylėtu, neigi 
potam ſlapcʒey gimditu

nežinomas e  –  736

P [1794] 70
427

pagraudénimas nežinomas e  –  737

AL 1800, 
berlinej

83
476–478

apſakimas kokiù budù reik 
lawonus ißſtatyti bey apgiedůti

nežinomas e  –  748

PSR 1805,
berlyne

87
(įklija 
tarp 500 
ir 501)

pagraudénimas pruſû Karalaus 
padůnams ir ypacʒey 
Gaſpadoriems ant Kiemû důtas, 
kad ko‡nas ſawo Kudikiems 
sérgėjimo rauples důtu …cʒėpit

nežinomas –

ACh 1831,
Gumbinneje

104
599–601

absakimas dél prieß ißplati-
nnima Kolera ligga padawadita 
rube‡u u‡darimo ir nepaklus-
numma Cʒeſo dawadôs

nežinomas.
paskelbtas 
vokiečių ir 
lietuvių 
kalbomis

–

PCh 1831,
berline

105
602–605

pamokinnimas ant ißlaikimmo 
sweikátôs ir paſſiſaugimmo del 
ußkretimmo prie ateinancʒe 
Kolera ligga

nežinomas –

Įsakai nevienodos apimties. Yra visai trumpų, tik vieno puslapio, ir ilgesnių, 
net 14–15 puslapių tekstų. dauguma įsakų išspausdinti vien lietuviškai gotikiniais 
rašmenimis, tik 104 įsakas paskelbtas dviem (vokiečių ir lietuvių), o 101 įsakas – 
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11  leonardas poviliūnas, „ligos“, MLE 2, 
2003b, 642–643.

trimis (vokiečių, lenkų ir lietuvių) kalbomis. tekstas skirtingomis kalbomis įdėtas 
skiltimis pagrečiui. daugiausia yra xviii amžiaus pabaigoje išleistų įsakų 
(aštuoni), o iš xix amžiaus pirmos pusės – tik keturi. 

Įsakų tematika taip pat gana įvairi. antai 21 įsaku (PSŽ 1738) draudžiama be 
sveikatos liudijimų įsileisti į prūsiją pirklius ir kitus žmones iš kraštų, kuriuose 
siaučia užkrečiamosios ligos, 47 įsake (PR 1769) teikiama žinių apie raupus, jų 
požymius ir kaip nuo jų saugotis, 49 įsake (PM 1770) nurodomos priemonės, 
saugančios nuo maro, 50 (UG 1775) ir 107 (PN 1779) įsakuose patariama, kaip 
teikti pirmąją pagalbą skenduoliams, sušalusiems, nuo „pikto garo“ užtroškusiems, 
pasikorusiems, pasmaugtiems žmonėms, 69 (AN [1794]), 70 (P [1794]) ir 101 (AKN 
1794) įsakais draudžiama slėpti nėštumą ir žudyti vaisių ar jau gimusius kūdikius, 
83 įsake (AL 1800) aiškinama, kaip reikia laidoti nuo užkrečiamųjų ligų mirusius 
žmones, 87 įsakas (PSR 1805) – apie vaikų skiepijimą nuo raupų, 104 įsakas (ACh 
1831) – apie priemones prieš choleros plitimą prūsijoje, o 105 įsake (PCh 1831) 
duodama įvairių patarimų, kaip saugotis nuo choleros.

apžvelgus įsakų tematiką matyti, į kokius pagrindinius su žmonių sveikata 
susijusius dalykus valdžia labiausiai kreipė dėmesį. daugiausia rūpesčių, be abe-
jo, kėlė užkrečiamosios ligos (cholera, maras, raupai), kurioms kilti ir plisti 
mažojoje lietuvoje turėjo įtakos daugelis veiksnių: klimato sąlygos, badmečiai, 
karai, ryšiai su atvykėliais iš kitų kraštų, socialinė gyventojų padėtis ir netinkami 
higienos įpročiai11, taip pat visokie nelaimingi atsitikimai. Ypač rūpintasi kūdikių 
gyvybės išsaugojimu. tam skirti net trys įsakai. už nužudymą buvo numatyta 
mirties bausmė: „o jey tas pats Wyrs tą ‡moną arba mergą ant to ragino, arba 
kittokiù budù ję werte, idant Kudik ſawo ʒuditu, tai ir jiſſai Kardù mirti turės“ 
AN [1794] 425 (toliau nurodoma įsako santrumpa ir PVG puslapis), „o ta Kúdiki 
per norą arba per neißpildima pamokinimù nùtrotyje; tai tur ta motyna, butent, 
ar jiji tyc‡omis, arba tiktai ſu jôs Kaltybe paißkadijo, ar Kudikis gyws isʒleka ar 
ne, matomay ſu Kardù nuʒudyta buti“ AKN 1794 569. 

valdžia, leisdama įsakus, rūpinosi ligų profilaktika, siekė užkirsti kelią ligoms 
plisti, norėjo sumažinti žmonių sergamumą, stengėsi padėti apsisaugoti nuo kitų 
nelaimių. Šie įsakai kartu buvo ir šviečiamojo pobūdžio, paprasti žmonės buvo 
mokomi, kaip reikėtų suteikti pirmąją pagalbą susirgusiam, ištiktam nelaimės 
žmogui ir kaip elgtis, norint išvengti ligų ir nelaimingų atsitikimų.

2. t e r m i n o l o G i n Ė s  m e d i C i n o s  l e K s i K o s  r e i K Š m i n Ė s  G r u -

p Ė s. Šiame skyriuje žodžiai skirstomi į grupes pagal tai, ką jie pavadina: 1) žmo-
gaus kūno dalis ir organus bei jų gaminamus skysčius, 2) žmonių ligas ir jų 
požymius, 3) namines gydymo priemones, 4) asmenis, 5) veiksmus, būsenas, ypa-
tybes, 6) įstaigas, 7) dokumentus.
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2.1. Ž m o G a u s  K ū n o  d a l Y s  i r  o r G a n a i  b e i  j Ų  G a m i n a m i 

s K Y s Č i a i: akis, akies vyzdis, akies voka, akies duobas, baltinys akies, balsas, blauzda, 
burna, dantis, didėji gysla, galva, gymis, gysla, gyvgyslė, grobas, kaklas, kakta, kelis, 
koja, kraujas, kryžius, krūtinė, kūnas, liežuvis, lūpa, myžalai, nosis, nugara, nugarkau-
lis, pienas, pilva, pirštas, plaučiai, plaukai, ranka, sąnarys, skilvys, smilkinys, strėnos, 
sutrovijimo rykai, širdis, šlapumas, šniurkšlė, šonas, uoda, veidas, viduriai, viršutinė 
uoda, žyvatas. 

2.1.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. dažniausiai žmogaus kūno dalis ir organus 
bei jų gaminamus skysčius pavadinantys žodžiai vartojami tuose įsakuose, kuriuo-
se aiškinama, kaip liga veikia kurią nors kūno dalį ar organą. antai susirgus 
cholera „Akis i půla, aplink jas paſto gille melina banga, Ließuwis ſ‡alt’s ir iß-
bales, Noſe ſmailinas, Weidai ſapůla ir wiſſas Gimys, kaip wiſſas Kun’s ma‡emiſ 
paſtoja“ PCh 1831 605, „tas iß Giſlu ißleiſtas Skraujas wiſſai joats ir tojaus 
ſuſſitrauke i ſtora stucki“ PCh 1831 605, „Akis Wy‡dis … Akiu Důbo itraukemi 
yr“ PCh 1831 605. sergant rauplėmis „Nugarkaulis, Kry‡us bey Strėnos ſkaudė-
ti, [...] pradeda“ PR 1769 280, „Galwą diddey ſkauſti“ PR 1769 282. 

Žmogaus kūno dalis ir organus bei jų gaminamus skysčius pavadinantys 
žodžiai taip pat vartojami įsakuose apie pirmosios pagalbos suteikimą nelaimės 
ištiktiems žmonėms. antai gelbstint skenduolį „trink ßen ir ten jam Rankas, Ko-
jas, Pilwa, ir Nuggara ſu ßiltais skepėtais“ PN 1779 610, „tolaus rúp…ti turri, kaip 
jam ßiltą Kwápą … Plaucʒius …léiſti gallėtum“ UG 1775 314, „ſawo Burna ant jo 
Bürnos dedams, tankeij … ji pucia arba tabaco rukimma … jo Burna ſtarkeij leiſi“ 
PN 1779 610. 

Keli šios grupės žodžiai, be pagrindinių reikšmių, pavartoti ir kitomis reikš-
mėmis. Žodis kaklas vartojamas ‘kūno dalies’ reikšme: „taipjau ir trinytas sképėtas 
… Wánden…, rukpywe ſumaißytą, pamirkyti, ir gerray ißgré‡ius ant Káklo bey 
Galwôs u‡dėti galli“ UG 1775 316. bet taip pat jis reiškia ir ‘gerklę’: rauplėmis 
sergantiems kūdikiams „piktas Kwapas iß Kaklo eina“ PR 1769 283. Šia reikšme 
kaklą vartojo martynas mažvydas (kaklas ‘gerklė’ MžRŽ 179). tokia jo reikšmė ir 
kai kuriose tarmėse (Klvr, Ck, alk, pp, skr, Gs, plš, j. jabl [pš]), rašytiniuose 
šaltiniuose (K, rd, s. dauk, sG, mž)12, xvi–xvii amžiaus religiniuose raštuose13 
(kaklas 2. ‘gerklė, ryklė, balsas’ LKŽe). Šia reikšme žodis įrašytas ir DLKŽe (kaklas 
2. šnek. ‘gerklė, ryklė’).

Žodis weidas pavartotas pagrindine ‘priešakinės žmogaus galvos dalies’ reikš-
me: „jo Weida gali ſu rukßpijwa arba ſu brangwijne maƶgoti“ PN 1779 610, plg. 

12  Lietuvių kalbos žodynas (i–xx, 1941–2002): 
elektroninis variantas, redaktorių kolegija: 
Gertrūda naktinienė (vyr. redaktorė), jo-
nas paulauskas, ritutė petrokienė, vytautas 
vitkauskas, jolanta Zabarskaitė, vilnius: 

lietuvių kalbos institutas, 2005, www.lkz.lt 
(toliau – LKŽe ir LKŽ; vietovardžių ir šalti-
nių santrumpos tokios kaip LKŽe).

13  jonas palionis, Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI–XVII a., vilnius: mintis, 1967, 219.
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veidas 1. ‘galvos priekis’ MžRŽ 414. bet 1831 metų įsake jis turi ir ‘skruosto’ reikš-
mę: „Weidai ſapůla“ PCh 1831 605. Šia reikšme jis įrašytas į rankraštinį xvii 
amžiaus žodyną Lexicon Lithuanicum (Weidai ‘skruostai’, vok. Wang[en] Lex 103 
[436]). LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (drsk, pnd, jrb, Šmn, srj, 
slm, azr, nm, plv, Žml, Žl, nč, brž, rk, ltr [lp], ltr [všr], lld [lš], drskŽ, 
dvd, jv, Krvp [nmn]) ir raštų (lb, sch, ndŽ, i. simon, tŽ) (veidas 2. ‘skruostas’ 
LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje veidas atitinka lotynišką facies, o skruostas – 
zygoma (Medicinos terminų žodynas14 195, 600, Medicinos enciklopedija15 2 280, 418).

didžioji šios reikšminės grupės žodžių dalis yra tapusi oficialiais medicinos 
terminais ir sudaro žmogaus anatomijos nomenklatūros pagrindą.

2.1.1.1. m e d i C i n o s  t e r m i n a i s  n e t a p Ę  Ž o d Ž i a i ,  v a r t o j a m i 

t a r m Ė s e  i r  r a Š t u o s e: baltinys, gyvgyslė, myžalai, šniurkšlė.
priesagos -inys vediniu baltinys įvardyta akies dalis: „Kudikei ne rimſta, labbay 

mėtos ir wiſſ‘ nuſidengia, atwirroms akimis mėgti, Baltinys akiês raudóns yra“ 
PR 1769 282. taip ji vadinama Kristijono Gotlybo milkaus žodyne, tik, priešingai 
nei įsake, lietuvių kalbai dabar įprasta žodžių tvarka (Akiês Baltinys, vok. das Weiß 
im Auge MŽlv 2). Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-Lithvana ir pilypo ruigio 
žodynuose pateiktas tik pagrindinis dėmuo baltinys be fakultatyviojo akies dėmens 
(Baltinys, vok. Weiße im Auge Lex 104a [443], Baltinys, vok. Weiß im Auge C iv 374, 
Baltinys, vok. das Weiße im Ey RŽlv 12). Įdomu, kad jokūbas brodovskis į savo 
žodyną16 įrašė ir dabartinėje bendrinėje kalboje vartojamą regėjimo organo dalies 
pavadinimą (Akkiu baltimas, vok. Augen Weiß B 157). LKŽ pateikta tik mažosios 
lietuvos raštų (C, K) iliustracinių pavyzdžių (baltinys 2. ‘akies baltymas’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje prigijo petro avižonio vartotas terminas ode-
na ([akies] odena, lot. sclera MTŽ 494). Kaip neoficialus terminas vartojamas ir 
baltymas (odena [akies baltymas] ME 1 26).

PVG žodynėlyje nurodoma, kad sudurtinis žodis gyvgyslė reiškia ‘pulsą’: „Gyw-
giesli tankai  pora stunda taip ſilpna paſtoja kad jie wos jaucʒe“ PCh 1831 
605, „kad Gywgyſlė wôs krutta“ PR 1769 283. Šis žodis gyvojoje kalboje nevar-
tojamas. LKŽ iliustracinių pavyzdžių nepateikta, tik nurodyti keli rašytiniai 
šaltiniai (K, Š), kuriuose šis žodis pavartotas, ir šio žodžio reikšmė visai kita 
(gyvgyslė ‘arterija, vena’ LKŽe). Žodyne Clavis Germanico-Lithvana (C III 252) vokiš-

14  v[ytautas] astrauskas, s[tasys] biziulevi-
čius, s[alezijus] pavilonis, a[domas] vaiti-
lavičius, a[leksandras] vileišis, Medicinos 
terminų žodynas, vilnius: mokslas, 1980 
(toliau – MTŽ).

15  Medicinos enciklopedija 1–2, vilnius: valsty-
binė enciklopedijų leidykla, 1991–1993 (to-
liau – ME).

16  [ jokūbas brodovskis,] Lexicon Germanico-
Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm [...] 
von iacobo brodowskij pracentore trem-
penſi; lmab rs: f. 137 – 15; rankraštis       
(toliau – B).
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ko Pulß lietuviškas atitikmuo Gyſla. Gyvgyslė užrašyta brodovskio, ruigio ir mil-
kaus žodynuose (Gijw=Gijſla, vok. Puls Ader B 988, Gýw=Gyſlė, vok. Pulsader RŽvl 
283, MŽvl 378). Ferdinando nesselmanno žodyne17 (N 257) vokiško Pulsader pa-
teikti du lietuviški atitikmenys Gywgysle ir Plastinti gysle, o Frydricho Kuršaičio 
žodyne (Kvl ii 116) – gywoji gyſla, gywgyſlė. pastarajame žodyne Puls (Aderschlag) 
lietuviškas atitikmuo yra gýſlos twìnkcźiojimas; mußìmas Kvl ii 116. taigi įsakuose 
gyvgyslė reiškia ‘arteriją’. 

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus tarptautinis terminas arterija, lot. 
arteria MTŽ 50.

nosies landa vadinama priesagos -lė vediniu šniurkšlė: „bet ßaltoj Wiėtoj j…          
… sniėgą dedi, ir j… tůmi pluk ſtoray apdengti turri, taipo kad tikt burna bey 
Sʒnurkßlės átwirros paſiliėkti“ UG 1775 318. Šis žodis pateiktas senuosiuose 
mažosios lietuvos žodynuose (Sʒnurkßles, vok. Naſenlöcher Lex 64 [280], Sʒnurkßles, 
vok. Naſen Læcher C III 127, Sʒnurkßle, vok. Rüſʒel B 1029). ruigio ir milkaus žody-
nuose šniurkšlė reiškia ‘kiaulės snukį’ (Sʒnurkßlė, Snukis, vok. Schnauße, des Schweins 
RŽvl 314, MŽvl 421, plg. vok. Schnauze18, liet. 1. snukis [gyvulio] DVLKŽ ii 236). 
LKŽ įdėta iliustracinių pavyzdžių iš rašytinių šaltinių (j, sch, Ch), vienas – iš 
sintautų, ir šniurkšle vadinama ne žmogaus, bet gyvulio nosies landa (šniurkšlė 1. 
‘gyvulio šnervė’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje ir veterinarinės anatomijos nomenklatūroje19 
vartojamas terminas šnervės (šnervė, lot. naris MTŽ 364, šnervės ME 2 86, šnervės, 
lot. nares VAHET 38).

inkstų išskiriamas iš organizmo skystis pavadintas priesagos -alai vediniu 
myžalai: „Mie‡alai paſſilauje ir galnuſſu koc‡es Wando ſu Krauju ſumaßita nuei-
na“ PCh 1831 605. Šis žodis pateiktas senuosiuose mažosios lietuvos žodynuose 
(Meʒalas, Myʒalai, vok. Harn Lex 46 [208] ir Miʒalai, vok. Bruntz Lex 20 [104], 
My‡alai, vok. Harm [sic!] C II 327, Mij‡alai B 636 ir Mi‡alai B 769, Mij‡alai, Mijʒimas, 
vok. Bruntʒ B 296, My‡alai, vok. Harn RŽvl 191, My‡alai, vok. Harn=Waſſer MŽlv 
169), jį vartojo Kristijonas donelaitis20 (myžalai ‘žmogaus ar gyvulio šlapimas’ 
DRL 135). tai ir dabar kalboje plačiai vartojamas žodis. LKŽ priskirtas prie vul-
garizmų (pc, K. donel) (myžalai vlg. ‘inkstų išskiriamas iš organizmo skystis, 
šlapimas’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas šlapimas, lot. urina     
MTŽ 568.

17  Wörterbuch der Littauiſchen Sprache von       
G. H. F. Neſſelmann, Königsberg: verlag 
der Gebrüder bornträger, 1850 (toliau – N).

18  juozas Križinauskas, stasys smagurauskas, 
Didysis vokiečių–lietuvių kalbų žodynas i–ii, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2006 (toliau – DVLKŽ).

19  Veterinarinės anatomijos, histologijos ir em-
briologijos terminai. Nomina anatomica, his-

tologica et embryologica veterinaria, autoriai 
linas daugnora, antanas padaiga, alek-
sandras vitkus, marija paunksnienė, anta-
nas daugėla, Gintautas liutkevičius, vida 
babrauskienė, ingrida alionienė, Kaunas: 
Candela, 1998 (toliau – VAHET). 

20  jonas Kabelka, Kristijono Donelaičio raštų 
leksika, vilnius: mintis, 1964 (toliau – 
DRL).
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2.1.1.2. m e d i C i n o s  t e r m i n a i s  n e t a p Ę  Ž o d Ž i a i ,  v a r t o j a m i 
b e n d r i n Ė j e  K a l b o j e: gymis, grobai, skilvys, šlapumas.

Įsakuose žodis gymis reiškia ‘veidą’: „Gymis ir wiſſas Kúnas jau ne taip ſu-
tinnęs“ PR 1769 281. Gymis kaip veido sinonimas vartotas jono bretkūno, rankraš-
tiniuose xvii amžiaus mažosios lietuvos žodynuose (weidije [gimije] BB 4 moz 
12,8, gimio alba weido BP I 81,13, Weidas, Gimis, vok. Angeſicht Lex 6 [48], Gijmis, 
Weidas, vok. Angeſicht  B 93, Gymis, Weidas, vok. Geſicht C ii 223). Žodis veidas 
rastas mažvydo raštuose, Frydricho vilhelmo Hako žodyne (veidas 1. ‘galvos prie-
kis’ MžRŽ 414, Weidas, vok. das Angeſicht HŽ 143). milkaus žodyne įrašytas Gymis, 
vok. das Geſicht MŽlv 77, o ruigio žodyne vokiško das Geſicht, Angeſicht – du mi-
nėti lietuviški atitikmenys Gymis RŽlv 38 ir Wéidas RŽlv 175. LKŽ žodžio gymis 
pateikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (prn, sml, sb, rg, svn, skr, brb) ir ra-
šytinių šaltinių (b, j, r, lC, nt, rb, mp, sp, dp, bb) (gymis 8. ‘veidas, veido 
spalva, išvaizda’ LKŽe). bendrinėje kalboje žodis gymis irgi vartojamas (gymis 3. 
‘veidas, išvaizda’ DLKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas veidas, lot. facies MTŽ 195, 
ME 2 418. 

inkstų išskiriamas iš kūno skystis 1769 metų įsake dar vadinamas ir priesagos 
-umas vediniu šlapumas (nuo dabartinio termino skiriasi tik priesaga): „kad jû 
Sʒlappums balts ir néy Wandů iß‡ur“ PR 1769 283. Šis žodis ruigio ir milkaus 
žodynuose pateiktas tik ‘drėgmės’ reikšme (Sʒlapummas, vok. die Naße RŽlv 152, 
Sʒlapummas, vok. die NÕſſe MŽlv 277). LKŽ ‘šlapimo’ reikšme žodžio šlapumas 
iliustracinių pavyzdžių įdėta iš tarmių (pv, bgt, jrb, jsv, Yl, dūnŽ; šlapumas 5. žr. 
šlapimas 4. fiziol. ‘žmogaus ir stuburinių gyvūnų inkstų išskiriamas iš organizmo 
skystis [urina]’ LKŽe).

Žodis grobai 1775 metų įsake vartojamas ‘tiesiosios žarnos’ reikšme: „arba 
dwéjus pypkius u‡deggi, jůs ant wiens wieno drutay ſutáikinnęs, wieno pypkio 
Cibuką allėjum apteptą … Grobą liggono …kißi, ir taipo per kittą Cibuką iß abėjû 
pykiû ißwarrytą dúmą iputi“ UG 1775 315. tokia pati jo reikšmė rankraštiniuose 
ir milkaus žodyne (grobas, vok. Maſtdarm Lex 60a [267], Gróbas, vok. Affterdarm C 
i 61 ir Grobas, vok. Maſtdarm C III 27, Grobas, vok. der Afterdarm, Maſtdarm MŽlv 
87). ruigio žodyne dar užrašytas ir grobo sinonimas (Gróbas, ¢arna ßikkininnė, vok. 
Maſtdarm RŽvl 252). Lexicon Lithuanicum žodis grobas turi sinonimą didė žarna 
(grobas, didde ʒarwa [sic!], vok. Affterdarm Lex 4a [43]). tačiau šis žodis turi ir 
platesnę, ‘žarnos’, reikšmę. Ši reikšmė nurodyta Clavis Germanico-Lithvana ir bro-
dovskio žodynuose, be to, pateikta keletas jo sinonimų (¢arna, Grobai, vok. Darm 
C I 451, Ʒarna, Widdurei, Grobai, vok. Darm B 333). LKŽ įdėta iliustracinių pavyz-
džių iš tarmių (Yl, tv, pp) ir rašytinių šaltinių (j, jrk) (grobas 3. ‘žarna, tiesioji 
žarna’ LKŽe). DLKŽe žodis grobas minėta reikšme pateiktas kaip žemaitybė (grobas 
2. žem. ‘žarna’).

dabartinėje medicinos terminijoje vartojamas sudėtinis pavadinimas tiesioji žar-
na, lot. rectum MTŽ 476, ME 2 350, o žarna atitinka lotynišką intestinum MTŽ 
276. 
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Įsakuose žodžiu skilvys pavadinta virškinamojo trakto dalis – skrandis: „paſ-
kutinay labjaus pamineti reikia, kad ne tiktai Walgei ir Gerimai, bet tankiaus tas 
per daug Walgimas Skilwjui ant ißkados yra“ PCh 1831 602. Šis žodis ‘skrandžio’ 
reikšme rastas senuosiuose mažosios lietuvos žodynuose, donelaičio raštuose 
(Skilwys, vok. Magen Lex 60 [264], Skilwis, vok. der Magen HŽ 116, Skilwis, vok. 
Magen B 892, skilvys ‘virškinimo organas, skrandis’ DRL 205). bretkūnas minėta 
reikšme dar vartojo ir žodį pilvas (Pilwạ [Skilwị] BB 3 moz 25,8). Pilvas kaip skil-
vio sinonimas įrašytas žodyne Clavis Germanico-Lithvana (Pilwas, Skilwys, vok. Ma-
gen C iii 11). Hako žodyne (HŽ 116) vokiškas Magen atitinka lietuvišką skilvį. 
ruigio žodyne žodžiu skilvys įvardytas ne žmogaus, bet paukščio organas (Skil-
wys, vok. der Magen [der Vögel] RŽlv 133). milkaus žodyne skilvys reiškia ‘žmogaus 
skrandį’ (Skilwys, vok. Magen, eines Menſchen MŽvl 332), o pilvas – ‘gyvulio skrandį’ 
(Pilvas, vok. Magen eines Wiehes MŽvl 332). LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių 
iš tarmių (erž, brs, Grd, Grl, Grg, Kv, nm, rsn, plšk, stl, lKt [trg], dūnŽ, Krvp 
[srj], Krvp [lp]) ir raštų (i. simon, ndŽ, bt, rb) (skilvys 3. ‘skrandis, pilvelis’ 
LKŽe). bendrinėje kalboje skilvys išlikęs: 1. anat. ‘paukščio skrandis’, 2. tarm. žr. 
skrandis ‘svarbiausias virškinimo organas’ DLKŽe.

dabartinėje vartosenoje skilvys greta skrandžio yra paukščių anatomijos termi-
nas21 (skrandis [skilvys], lot. gaster PAT 89). dabartinėje medicinos terminijoje ofi-
cialus terminas skrandis, lot. gaster, ventriculus MTŽ 219, 586, ME 2 277.

2.1.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a. Žmogaus kūno dalių ir organų bei jų 
gaminamų skysčių grupei skoliniai nebūdingi. Kūno dalių pavadinimai yra vieni 
seniausių ir pastoviausių bet kurios kalbos leksikos sluoksnių ir retai skolinami22. 
Įsakuose yra tik pora slaviškos kilmės pavadinimų: kryžius ir žyvatas.

2.1.2.1. s l a v i Z m a i. Kryžius 1769 metų įsake įvardija žmogaus kūno dalį: 
„Kry‡us bey strėnos ſkaudėti, [...] pradeda“ PR 1769 280. Šia reikšme jis varto-
jamas gyvojoje kalboje – LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (Grv, dbk, 
alk) (kryžius 8. ‘žemutinė nugaros dalis, kryžkaulis’ LKŽe) – ir bendrinėje kalbo-
je (kryžius 5. žr. kryžkaulis anat. ‘penki slanksteliai ir šonkaulių liekanos, suaugę 
į trikampę plokštę dubens srityje [os sacrum]’ DLKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas kryžkaulis, lot. os sacrum 
MTŽ 399. 

senuosiuose raštuose žodis žyvatas turėjo keletą reikšmių: ‘gyvenimo’, ‘įsčių’, 
‘pilvo, vidurių’, ‘viduriavimo’ ir  ‘kruvinosios’. mažvydas antrąja reikšme varto-
jo lietuvišką žodį įsčios (įsčios 1. ‘gimda’ MžRŽ 153) ir skolinį žyvatas (žyvatas 
‘įsčios’ MžRŽ 440). ‘Įsčių’ reikšme žyvatas randamas bretkūno raštuose (ßiwate 

21  l[inas] daugnora, r[imantas] r. budrys, 
r[asa] trainienė, Paukščių anatomijos termi-
nai. Nomina anatomica avium, Kaunas: nau-
jasis lankas, 2002 (toliau – PAT).

22  algirdas sabaliauskas, Lietuvių kalbos leksi-
ka, vilnius: mokslas, 1990, 112.
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BNT lk 1,42, ßiwatạ BNT jo 3,4, ßiwato BNT apg 3,2, Sʒiwate BP ii 264,5), Hako, 
ruigio ir milkaus žodynuose (pastaruosiuose dviejuose ir šio žodžio vaizdingas 
lietuviškas atitikmuo) (Ʒywátas [uterus], vok. to der Leib HŽ 151, ¢ywátas, Kudikio 
Namai, vok. BÕrmutter RŽvl 52, MŽvl 70, Nammai, Gimdÿwe, vok. Bärmutter B 184, 
plg. Kunas, ¢ywatas, vok. Leib C ii 654). Lexicon Lithuanicum greta įsčių pateiktas 
ir žodis viduriai (Widdurei, ißcʒos, vok. Eingeweid Lex 27a [135]), plg. Widdurei, vok. 
Eingeweid C i 532). Žyvatas minėta reikšme vartojamas ir 1794 metų įsake: „Ku-
dikis ne Cʒeſu, arba ¢ywaté motinos jau numirręs, uʒgimme“ AN [1794] 425. 
LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių iš raštų (mž, bp, bb, vlne, ŽCh, mp) (xžyvatas 
2. ‘įsčios’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas gimda, lot. uterus MTŽ 571, 
ME 1 284.

2.1.3. H i b r i d a i. prie hibridų priskirtinas sudėtinis pavadinimas sutrovijimo 
rykai ‘virškinimo organai’: „nů labay werto ir rupeſtingo ißrinkimo maiſto, Wal-
gio ir Gerimo, labjaus cʒe, kur ant nukreipjimo nů tokia ligga pareina, tie kur 
Kolera labjaus Sutrowijimo=Rykus nutwerti rodos, ir cʒe ne ant búdo, bet ant 
daugybe’, ragauto Walgio pareine“ PCh 1831 602. vedinio sutrovijimas pamatinis 
žodis sutrovyti nebūdingas gyvajai kalbai – LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių 
tik iš mažosios lietuvos rašytinių šaltinių (dp, lC) (xsutrovyti  ‘suvirškinti’ LKŽe). 
Žodis rykai LKŽ, be pagrindinių ‘indo’, ‘padargo, įrankio, instrumento, reikmens’ 
ir ‘daikto’ reikšmių, turi dar ir ‘lytinių organų’ reikšmę. Šia reikšme žodyne pa-
teikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (sim, plv, jv, tv) ir rašytinių šaltinių (sch, 
bsp) (1rykas 4. ‘penis’, 5. ‘cunnus’ LKŽe). bendrinėje kalboje žodis rykai vartojamas 
pirmosiomis dviem reikšmėmis.

2.2. Ž m o n i Ų  l i G o s  i r  j Ų  p o Ž Y m i a i: akmens rauplės, apmirimas, baimė 
apgaišimo, baimė dėl užkrėtimo, baimė, baisi liga, baisinga baimė, baisinga liga, baltai 
vandenuotas plūdimas, baltos markės, bjaurus kvapas, cholera liga, degimas apie širdį, 
didelis prakaitavimas, didelis skaudėjimas, didis karštis, didis mėšlungis, drugys, drūtas 
vėmimas, džiūvos liga, geltonas plūdimas, geros rauplės, gerosios rauplės, greiti dūrimai, 
išgąstis, juodas šlakelis, juodi šlakai, karščiuojimai, karštis, karštligės, kolera, kolera liga, 
kosulys, liga, limpanti liga, maras, markė, maro nuodai, maža karščiuojanti pūslelė, mažas 
karštis, mažas piktimas, mažas raudonas šlakelis, mėlynas šlakas, mėlynas šlakelis, mėš-
lungis, nečystumai kraujo, noras ant vėmimo, nuodinga pavietra, nuomirulis, nusilpnybė, 
pavietra, piktas kvapas, piktas priepuolis, piktas skilvys, piktos rauplės, piktos subėgančios 
rauplės, pilvos skaudėjimas, plūdimas iš burnos, plūdimas per užpakalį, priepuolis, pri-
puvimas kraujo, pūliai, puta, raudonas šlakas, raudonos markės, rauplės, rauplių liga, 
skaudėjimas, sopulys, stabo liga, subėgusios rauplės, sunkenybė širdyje, šaltas prakaitas, 
šaltis, tikrosios rauplės, troškulys, užkišimas, užkrečianti liga, užsidegimas kraujo, van-
dens rauplės, vėjo rauplės, vėmimas, viduriavimas, viduriuojimas, ženklai ligos.

ligas ir jų požymius įvardijantys žodžiai vartojami įsakuose, kuriuose rašoma 
apie įvairias žmonių ligas, kūno būklę susirgus: „sittą wiſſą pagálbą atlikkęs lig-
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gón aprúpinnimui Gdytojo padůti galli, kurſai tai kas ant jo ißgyjimmo dar 
reikia, ir Gydimmą Druggio kurs tok nuſidawimą kóne wiſſadôs paſéka, aprú-
pys“ UG 1775 315, „sʒitta ligga pagal teiſybę tarp Karßtliggiû rokojama yra“ 
PR 1769 278, „potam jau ilgokay ‡émėſa Wallachey, moldau, podolien ir Wolhy-
nien Máras iſſirodė“ PM 1770 297, kūdikiams sergant rauplėmis „ßaltas Prakai-
tas ant wiſſo Kúno ißėjęs“ PR 1769 283, „jiems nuſilengwinant bjaurus Kwapas 
ir Kraujeis bey Púleis nuſilengwina“ PR 1769 283, „Kad ßittiẽ Priẽpolei ikki 
trécʒei dienai ar ketwirtai patékiė ir Karßtis tóſa dienoſa diddyn ėjęs bus, tai 
potam po diddelu Prakaitawimmu, ma‡i raudoni Sʒlakkelei, [...], ßén ir tén 
paſſiróda“ PR 1769 280, sergant cholera „Kittaſik prie ßitte ligga, rodos kad 
Wemims ir Widdurawimas wiſſa ſtokoja“ PCh 1831 605, „po to Meßlungai ir 
Wemimmai paſſilowe“ PCh 1831 605. 

Šiai grupei priklausytų terminologine reikšme įsakuose vartojamas žodis liga: 
„ir wiſſa Ligga dwiliktą ar ketturóliktą diėną paſibaigeſi“ PR 1769 281, „ne pri-
wálom páſakoti, kokia tai bėda ėſanti, nės Wargù koks ¢mogus bus, kurs ne ißtyręs 
‡innótu, kaip baiſey ßitta Ligga ¢mones pribaudʒia“ PSR 1805 ?, taip pat su šiuo 
žodžiu sudaryti sudėtiniai pavadinimai limpanti liga, užkrečianti liga: „ipacʒey kad 
ßittie drabuʒey ir kittoki daiktai prie limpanti Ligga macʒija“ PCh 1831 603, „rods 
paſſipratimas lawonus limpancʒom’s Liggomis ne pamirruſus ißſtatyt, wiſſißkay 
ne tur u‡drauſtas buti“ AL 1800 477 (plg. 1 pav.), „jėigu, [...], taćʒau wienoj’ Wėtoje 
muſû Ʒémjû, [...] u‡krećianti Ligga prilimpanti raſtus“ PM 1770 303 ir kt.

2.2.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. Žodžiu rauplės įvardyti du dalykai. Rauplės 
pavadina ligą (pagrindinė reikšmė): „Rauplės, kaip ‡innoma, toke ligga éſti, po 
kurre kone wiſſi ¢mones padůti yra, nėſa, norint daugiáuſi ¢monės jos Kúdikeis 
be búdami gáuna“ PR 1769 278 ir šios ligos požymį (siauroji reikšmė): „Kad 
Kakle daug Rauplû tur, ir todėl ſunkiey nuryjia“ PR 1769 289. pastaroji reikšmė 
išryškėja tik kontekste.

Žodis džiova dabartinėje medicinos terminijoje turi vieną reikšmę – juo įvardi-
jama liga, dar kitaip vadinama tuberkulioze. senuosiuose raštuose šis žodis turėjo 
ir kitų reikšmių. rankraštiniuose mažosios lietuvos žodynuose būta dabartinėje 
vartosenoje prigijusio pavadinimo (Dʒowa, vok. Darre Lex 22a [115], plg. vok. 
Darre, liet. 1. džiūvimas, džiūtis, 2. džiūtis [veterinarijos terminas]’ DVLKŽ I 225, 
Dʒowa, vok. Schwindenſucht Lex 78a [339], plg. vok. Schwindsucht, liet. džiova, 
tuberkuliozė DVLKŽ II 258, D‡uwa, Dʒowa, vok. Darre C i 451). prie džiovos bro-
dovskis pateikė ir keletą šio žodžio sinonimų (D‡owa, D‡ŭwelijs, Dʒovinanti Ligga, 
Troßkulijs, vok. Darre B 334). Šis žodis įrašytas ruigio ir milkaus žodynuose 
(Dʒowa, vok. Darre, Krankheit RŽvl 97, MŽvl 126). donelaitis ‘džiovos’ reikšme 
vartojo žodį sukata (sukata ‘džiova’ DRL 215). tačiau jo verstame įsake yra sudėtinis 
džiūvos ligos pavadinimas: „Waikams rauplės jau pérkentiems ne per daug ney 
walgyt ney gert, ney ſunkaus, miltoto, bey riėbaus Walgio důti turri, ßaip beweik 
ar D‡uwôs Liggą, ar kittas tai lygias liggas uſſitrauktiſi gal“ PR 1769 291. iš šio 
sakinio sunku pasakyti, ar tikrai džiūvos liga reiškia ‘džiovą’. Šiuo žodžių junginiu 
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1 pav. AL 1800: puslapis su terminologine reikšme pavartotu žodžiu 
liga sudėtiniame pavadinime limpancʒom’s Liggomis, limpancʒôs Liggôs;
lmab rss: e – 748
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gali būti įvardyta ir kita liga, plg. lot. phthisis, liet. džiūtis ‘bet kokia liga, pasižy-
minti dideliu išsekimu’ MTŽ 436. Gyvojoje kalboje (Gs, sim, Krš, ms, slm, sml, 
Grž, Klk, lp) žodis džiova taip pat turi kelias reikšmes (džiova 3. ‘džiūvimas, liesė-
jimas’, 4. ‘plaučių tuberkuliozė’ LKŽe).

2.2.1.1. m e d i C i n o s  t e r m i n a i s  n e t a p Ę  Ž o d Ž i a i ,  v a r t o j a m i 
t a r m Ė s e  i r  r a Š t u o s e: nuomirulis, rauplės (junginyje vėjo rauplės).

viena iš nervų ligų 1769 metų įsake vadinama nuomiruliu: „ne retay Waikai 
pirmą ar antrą dieną Nůmirrul… gauna, koktai jiems, kad ne dėl dantû, bey kad 
ne pirmoſu diėnoſa liggôs atſiranda“ PR 1769 280. ta pati šio žodžio forma ir 
žodyne Clavis Germanico-Lithvana (Nůmirrulis, vok. Fallende Sucht C ii 8), o ruigio 
ir milkaus žodynuose – variantas nuomirulys (Nůmirrulys, vok. das ſchwere Gebre-
chen, das Hochſte RŽlv 89, Nůmirrulys, vok. das ſchwere Gebrechen, das hæchſte MŽlv 
170). Lexicon Lithuanicum greta nuomirulio dar užrašyta ir forma nuomaras (Nûma-
ras, Nûmirrulis, vok. schwere Noth Lex 78 [336], plg. pikta Ligga, Nůmirrulis, vok. 
Höchſten, ſchweren Nokt morbus B 716). LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių iš 
tarmių (erž, tlž, bsv) ir rašytinio šaltinio (lC) (1nuomirulis žr. nuomaras ‘tokia 
nervų liga, epilepsija’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje greta tarptautinio prigijęs kitas lietuviškas 
terminas epilepsija, nuomaris, lot. epilepsia MTŽ 180, epilepsija, nuomaris ME 1 235.

odos išbėrimas 1769 metų įsake įvardytas sudėtiniu pavadinimu vėjo rauplės: 
„ne tikkroſos ſu tikkroms ney jókiame dalyke ne lygiôs, ir ma‡os karßcʒójiancʒos 
paſlélės éſti, kurrôs iß ůdôs ißwirſta, ir kurrós ar Wėjo, ar Wandens, ar Akmens 
Rauplės waddinnamós, pagal púlus, kurriė ar tirßtéſni, ar ſkyſtéſni ėſti“ PR 1769 
279. jį į savo žodynus įtraukė ruigys ir milkus (Wėj’=Rauplės, vok. die Windpocken 
RŽlv 119, Wej’ Rauplės, vok. die Wind=Pocken MŽlv 220). LKŽ šis junginys ‘vėja-
raupių’ reikšme įdėtas iš Frydricho Kuršaičio žodyno (1883) (vėjo rauplės ‘vėja-
raupiai’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje prigijęs sudurtinis pavadinimas vėjaraupiai, 
lot. varicella MTŽ 576, ME 2 418.

2.2.1.2. m e d i C i n o s  t e r m i n a i s  n e t a p Ę  Ž o d Ž i a i ,  v a r t o j a m i 
b e n d r i n Ė j e  K a l b o j e: rauplės, stabas (junginyje stabo liga), užkišimas.

xvi amžiuje lietuvą pasiekusi liga dabartinėje medicinos terminijoje vadinama 
raupais23 (raupai, lot. variola MTŽ 476, raupai, lot. variola vera ME 2 212), o įsakuo-

23  seniau raupai neskirti nuo maro, todėl 
sunku nustatyti raupų epidemijų laikotar-
pius (s. slonimskis, „Материалы по исто-
рии медицины в Литве“, Tauta ir žodis 5, 
1928, 539). raupai lietuvoje galėjo pasi-
rodyti xvi amžiuje, o labiausiai paplito 
xviii amžiuje. raupų epidemijos siautė 
lietuvoje xix amžiuje ir xx amžiaus pra-
džioje (a. makauskas, „iš raupų skiepiji-

mo xviii–xix a. istorijos“, Iš mokslų istori-
jos Lietuvoje 1, vilnius: valstybinė politinės 
ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, 
153). 1803, 1811 metais raupų epidemijos 
užregistruotos Klaipėdoje (rimantas pi-
lipavičius, Zita Genienė, „mažosios lie-
tuvos sveikatos priežiūros sistemos isto-
rinė raida“, Sveikatos aplinka 3 [priedas], 
1999, 3).
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se – rauplėmis: „Kadangi Rauplės tuleropu Cʒėſu Kiėmoſa daug swieto pama-
rrinno, tai maloningiauſas Karálus, tėwißko rúpeſcʒio paragitas, pawelijimmą 
dawė ant Géro ¢monû, ſekanti paróda kaip Rauplėms ußėjus paſielgtiſi reikia, 
‡innomą darryti“ PR 1769 278. Ši liga dar pavadinta ir žodžių junginiu rauplių 
liga: „Kad ant d‡owytû bûkû Ʒiedû werdancʒo Wandens ußpilli, ir tą Wandeni 
ſu ma‡umu piėno ſumaißai, tai ypacʒey prad‡ioje Rauplû Liggôs labbay gérs 
Gėrimas éſti“ PR 1769 288. 

senuosiuose raštuose ji vadinta nevienodai. antai bretkūno biblijoje raupais va-
dinama raupsų liga (Raupai BNT mk 1,43). Postilėje bretkūnas vartojo žodį rauplės 
(Rauples BP i 188,1). taip šis žodis įrašytas Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-
Lithvana, taip pat brodovskio ir milkaus žodynuose (Rauples, vok. Pocken Lex 68 
[296], C i 364, vok. Kindblattern B 782). ruigio ir milkaus žodynuose pateikta šio 
žodžio vienaskaitos forma, reikšmė ta pati – ‘raupai’ (Rauplė, vok. die Pocken, Kin-
derblattern RŽlv 119 ir Rauplė, vok. Pocke RŽvl 280, Rauplė, vok. eine Pocke, Kinder-
blatter MŽlv 220 ir Rauplė, vok. Pocke MŽvl 375, plg. vok. Pocke, liet. med. 1. raupai, 
rauplės DVLKŽ ii 138, vok. Blatter, liet. 1. med. raupai, rauplės DVLKŽ i 186). 

Rauples dabartine ‘raupų’ reikšme vartojo donelaitis (rauplės ‘raupai’ DRL 194). 
LKŽ pateikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (užv, vn, Šn, erž, pp, nmk, Krš, 
up), xvi amžiaus religinių raštų ir kitų rašytinių šaltinių (b, j, K. donel, j. bil, 
prš, bp, tat, rš) (rauplės žr. raupai 1. ‘sunki ūminė užkrečiama liga, pasireiškianti 
išbėrimu, darančiu odą gruoblėtą [variola]’ LKŽe). bendrinėje kalboje žodis rauplės 
išlikęs (rauplės 2. žr. raupai med. ‘sunki ūminė užkrečiama liga, pasireiškianti 
išbėrimais, darančiais išgijusiojo odą gruoblėtą’ DLKŽe).

1775 metų įsake vartojamas dvižodis ligos pavadinimas stabo liga: „nußáluſi 
¢monės, jau atgiję dar wiſſ ar Stábo Liggą ar kittus piktus priėpolius gáuti gál“ 
UG 1775 319. Clavis Germanico-Lithvana yra Stabû, Kaulû Ligga, vok. Gicht C II 250, 
plg. vok. Gicht, liet. med. podagra DVLKŽ i 449, brodovskio žodyne – Kaulû ligga, 
vok. Gicht B 590 ir Stab’s, Stabbu Ligga, vok. Gicht B 582. ruigio ir milkaus žody-
nuose taip pat šis pavadinimas užrašytas (Káulû Liggà, Kául=Liggd, vok. Gicht RŽvl 
177, MŽvl 235, plg. Káulû Liggà ſergas, Stabù ißtiktas, vok. gichtbr÷chtig RŽvl 177, 
MŽvl 235). bretkūnas Postilėje taip pat vartojo šį sudėtinį pavadinimą (ſtabo ligga 
BP ii 453,15), kaip ir vienažodį stabas (Stabas BP i 188,23). pastarasis yra ir biblijo-
je (Stabu ußmuſchtus BNT mt 4,25, Stabu ußumuſchtamui BNT mt 9,2, Stabu 
ußumuſchtas guleio BNT mk 2,5, ſtabu ußumuſchtạ BNT lk 5,18, ſtabu uſchmußti 
BNT apg 8,7). Zigmo Zinkevičiaus manymu, ‘paralyžiaus’ reikšme šį žodį vartojo 
baltramiejus vilentas (žr. Zinkevičius 1988, 62). Stabas ‘apopleksijos’ reikšme įrašytas 
Hako, ruigio ir milkaus žodynuose (Stabbu=ißtiktas, vok. to vom Schlage ger÷hrter 
HŽ 119, Stabas, vok. der Schlagfluß RŽlv 140, Stábas, vok. der Schlagfluß MŽlv 255, 
plg. vok. Schlag, liet. 9. med. smūgis, apopleksija DVLKŽ ii 225). ruigio ir milkaus 
žodynuose pateiktas ir šio žodžio sinonimas (Stabas, Tylyſis, vok. Schlag, Krankheit 
MŽvl 414, RŽvl 309, plg. tylysis žr. tylyšis ‘stabas, apopleksija, paralyžius’ LKŽe). 
taigi mažojoje lietuvoje tai pačiai ligai pavadinti vartoti keli pavadinimai – stabas 
ir stabo liga. Žodis stabas, be ‘podagros’, dar reiškė ir ‘apopleksiją’, o sudėtinis 
pavadinimas stabo liga turėjo tik ‘podagros’ reikšmę. remiantis kontekstu, galima 
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teigti, kad 1775 metų įsake žodžių junginiu stabo liga yra pavadinta podagra. LKŽ 
žodis stabas įvardija tris skirtingas ligas (stabas 5. ‘paralyžius, apopleksija’, 6. ‘po-
dagra’, 7. ‘stabligė [tetanus]’ LKŽe). Šiame žodyne daugiausia iliustracinių pavyz-
džių įdėta iš rašytinių šaltinių (j, m. valanč, i. simon, lzp, bp, sd, Q, K, n, Ch, 
se, Wp, rš). bendrinėje kalboje žodis stabas vartojamas ‘paralyžiaus’ reikšme (sta-
bas 2. ‘paralyžius’ DLKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje vartojami terminai paralyžius, lot. paralysis 
MTŽ 413, paralyžius ME 2 124, podagra, lot. podagra MTŽ 447, ME 2 165, stabligė, 
lot. tetanus MTŽ 537, ME 2 293. 

priesagos -imas vedinys užkišimas 1831 metų įsake reiškia ‘vidurių užkietėjimą’: 
„ir potam tankey Ußkißims randas, ir paſkui Widderawimas atſiranda“ PCh 1831 
605. Clavis Germanico-Lithvana ši liguista būklė turi tris pavadinimus: Uſſikimßim’s, 
Uʒſtojim’s, Prietwarrus, vok. Verſtopffung C iv 153, plg. vok. Verstopfung, liet. 2. 
med. vidurių užkietėjimas, prietvaras DVLKŽ ii 483. 

dabartinėje medicinos terminijoje vartojami du lietuviški terminai: prietvaras, vi-
durių užkietėjimas, lot. obstipatio MTŽ 384, vidurių užkietėjimas, prietvaras ME 2 426.

2.2.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a. Žmonių ligų ir jų požymių reikšminei gru-
pei priskiriamų skolinių taip pat nėra daug. Įsakuose rasta tik pora vienažodžių 
pavadinimų (pavietra, markė) ir pora sudėtinių pavadinimų, kurių vienas iš dėme-
nų yra lietuviškas žodis, o kitas – skolinys ir hibridas (cholera [kolera] liga, nečys-
tumai kraujo).

2.2.2.1. s l a v i Z m a i. Žodis pavietra vartotas įsakuose dėl maro: „ſu tais 
miẽſtais ir Wėtomis, per kurrůs Kélas iß nauj=marko ir, pommẽrôs … pruſû Ʒémę 
eina, ir kurrůſe diewui dèkui! dar nieka Pawėtra randaſi“ PM 1770 299. Kita 
vertus, pavietra čia galėtų reikšti ir ‘maro epidemiją’. LKŽ duomenimis, pavietrė 
nėra vienareikšmis žodis (xpavietrė [l. powietrze] 1. ‘maras, epidemija, užkrečiamos 
ligos’ LKŽe). Žodyne pateikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (Kt, brs, ltr [Žl]) 
ir raštų (rš, mž, j, bp). Pavietrę vartojo mažvydas ir bretkūnas (pavietrė ‘epidemi-
ja, maras’ MžRŽ 279, pawietre BP ii 231,19). Lexicon Lithuanicum, kaip ir mažvydo 
raštuose, žodžiu pavietra vadintas maras (Pawietra, vok. Peſtilenz Lex 67 [292]) ir 
epidemija (Pawietra, vok. Seuhe Lex 79a [343]), taip pat ir Hako žodyne (Pawietra, 
vok. Peſtilenß HŽ 93), plg. vok. Pestilenz, liet. maras DVLKŽ ii 129. Clavis Germa-
nico-Lithvana pavietra turi lietuvišką atitikmenį (Pawėtra, Lykuwa, vok. Peſtilentʒ C 
iii 208, plg. Måras, Pawietra, Lijkuwa, vok. Peſt, Peſtilentʒ B 970), plg. lykava 1. 
‘maras, epidemija’ [erž, j] LKŽe).

Kaip pavietros sinonimas įsakuose vartojamas ir lietuviškas žodis maras24: „ne 
tiktay ungarû bey siebenb÷rgiû Ʒémėje / bet ir aplink mieſta Kaminiec podolśki 

24  jau bibliniais laikais žinoma maro liga 
lietuvą pasiekė xii amžiuje (milda bu-
drys, „medicinos raida lietuvoje xv–xx 
šimtmečiuose“, Medicina 1[73], 1989, 12). 
nuo senų laikų maras lietuvoje pagal 

dažnumą ir aukų skaičių buvo pirmoje 
vietoje. Kita vertus, maru laikytos ir kitos 
ligos, mat senovės gydytojai manė, kad 
jeigu liga užsikrečia daugelis, tai ji yra 
epideminė, o jeigu nuo jos miršta dauge-
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lenkû Ʒémėje ne ſennay wiſſokios limpanćios liggos ir Maras …ſiróde“ PSŽ 1738 
128. Marą vartojo mažvydas, bretkūnas (maras ‘nepagydoma epideminė liga’ 
MžRŽ 220, mara BP II 352,5, marai [pawietris] BNT lk 21,11), jis užrašytas senuo-
siuose mažosios lietuvos žodynuose (Máras B 583, Maras, vok. Peſt Lex 67 [292], 
Maras, vok. Peſt C III 208, Marrai, vok. Peſtilentʒ HŽ 59, Máras, Pawėtra, vok. Peſt 
RŽvl 276, MŽvl 369). LKŽ įdėta gyvosios kalbos (smln) ir rašytinio šaltinio (mž) 
iliustracinių pavyzdžių (maras 1. ‘labai užkrečiama epideminė liga [pestis]’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas maras, lot. pestis MTŽ 430, 
ME 1 528.

2.2.2.2. G e r m a n i Z m a i. Žodis markė įvardija vieną iš rauplių požymių: 
„sʒitta ligga pagal teiſybę tarp Karßtliggiû rokojama yra, kurros iß uſſideggimmo 
Kraujo atſiranda, limpancʒos éſti, ir per ma‡ias, iß Kúno wiſſur ißßókuſias mar-
kes paſſiróda“ PR 1769 278–279. Markė užrašyta Clavis Germanico-Lithvana (Marke, 
vok. Plack=Fieber C iii 227). spausdintuose mažosios lietuvos žodynuose, be jos, 
pateikiamas ir lietuviškas atitikmuo šlakas (Markė, vok. ein Flecken vom Fieber oder 
Peſt RŽlv 83, plg. Markė, Sʒlákas, vok. Flecken der Haut RŽvl 142, MŽvl 188). Žodis 
šlakas taip pat vartojamas ir 1769 metų įsake: „raudóni, mėlini bey jůdi S‡lakai, 
[...] randas“ PR 1769 283. Gyvojoje kalboje šia reikšme markė nevartojama, LKŽ 
pateiktas tik ruigio žodyno iliustracinis pavyzdys (2markė 2. ‘dėmė, randas, žymė 
ant kūno [ppr. nuo raupų, raupsų]’ LKŽe).

lis, tai ji yra maras (slonimskis 1928, 524). 
pirmoji maro epidemija baltų kraštuose 
kilo 1213 metais, daug epidemijų buvo 
xiv–xviii amžiuje. xviii amžiaus pra-
džioje maro epidemija, vadinamasis 1709–
1711 didysis maras, kilo mažojoje lietuvoje 
(algirdas matulevičius, leonardas povi-
liūnas, „maras“, MLE 2, 2003, 732). maras 
į mažąją lietuvą atėjo iš lenkijos, kur pir-
mieji susirgo švedų kareiviai, kovodami 
su lenkais ir saksais. Karaliaučiuje maras 
pasirodė 1709 metų rugpjūčio mėnesį 
(ona jagomastaitė-vilmantienė, „maras 
prūsų lietuvoje“, Lietuvos pajūris 2–3, 1971 
[1938], 6). dėl nederliaus prasidėjo badas. 
taupydami grūdų atsargas, žmonės 
pradėjo juos skalsinti – rinko alksnių, ber-
žų pumpurus, malė ir dėjo į duoną. Žmo-
nės mirė masiškai. 1708 metais gruodžio      
5 dieną sukurtas vadinamasis maro konsi-
liumas, kuris išleido „parėdymą“, kaip ko-
voti su maru. neturtingiems žmonėms 
įsakyta namuose deginti kadagio uogas, 
gyvulių nagus arba ragus, odą, šaunamąjį 
paraką, sierą, kurapkų arba kitų paukščių 

plunksnas, o turtingiems – gintarą, gelsvą 
kvepiančią dervą, kadagius. prieš išeinant 
iš namų reikią išgerti šaukštą maro acto 
arba rūtų sunkos, arba suvalgyti rūtomis 
apdėtą duonos riekę. naudingas tabako 
rūkymas, uostymas ir kramtymas. svar-
biausias vaistas – kadagių uogos. 1709 me-
tais buvo išleistas maro ediktas, pagal 
kurį į kraštą reikėjo pristatyti tam tikrą 
skaičių sanitarinių pagalbininkų, tačiau 
nepavyko surasti pakankamai medicininio 
personalo. Kaimų gyventojai nepasitikėjo 
gydytojais ir jų duodamais vaistais ir 
aiškino, kad vaistai jiems širdį „nuplėšia“. 
Kai kuriose urėdijose kaimiečiai net grasi-
no užmušti gydytojus. Ypatingai maras 
nuniokojo tilžės, ragainės ir Įsručio 
urėdijas. mažojoje lietuvoje išmirė dau-
giau kaip du trečdaliai visų gyventojų 
(martynas anysas, „didysis maras mažo-
joje lietuvoje“, Lietuvos pajūris 75, 1988, 
602–603). mažoji lietuva ilgus metus pri-
lygo dideliam kapinynui ( jagomastaitė-
vilmantienė 1971 [1938], 7).
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2.2.2.3. n e a i Š K i o s  K i l m Ė s  s K o l i n i a i. prie neaiškios kilmės skolinių 
priskirtinas ligos pavadinimas cholera25. dviejuose įsakuose, kuriuose rašoma apie 
šią ligą, ji pavadinta trejopai: „Kunas labjauſei nů Kolera nutwertas, kas girtauja“ 
PCh 1831 602, „Ko‡nas tai te ißwengie, tame pona wogancʒo Cholera Ligga ant 
rupeſtingiauſey ir te paſſielgie kaip jiems galima“ PCh 1831 603, „tas priſſiartinnimás 
lenku ¢emige ponawojancʒé Kolera Ligga“ ACh 1831 599. pastaruosius du va-
riantus palyginus su įsako originalo vokiečių kalba vokiškais atitikmenimis, ga-
lima teigti, kad jie bus atsiradę dėl pažodinio vertimo (plg. vok. Cholerakrankheit 
ACh 1831 599). 

peržiūrėtuose senuosiuose mažosios lietuvos žodynuose kalbamą ligą įvardi-
jančio žodžio nerasta. tik brodovskio žodyne yra vokiškas žodis Choleriſʒ B 311, 
tačiau be lietuviško atitikmens. Šis žodis įdėtas tik į vėlesnį xix amžiaus pabai-
gos (1894) keturkalbį (lietuvių, latvių, lenkų, rusų) kunigo mykolo miežinio 
žodyną. beje, Kazio pakalkos26 manymu, žodis cholera Konstantino sirvydo žodyne 
užrašytas kaip ligos sinonimas (lenk. Kolera chorobá, lot. Cholera, liet. Liga kolera 
SD3 112), plg. Kolera Ligga PCh 1831 600.

2.2.3. H i b r i d a i. rastas tik vienas hibridas junginyje nečystumai kraujo: „Kad 
rauplėms kittur jau ußėjus Kudikei dar nieko neſiſkund‡ias, tai labbay gerray 
bus, kad jiems ¢olů ißc‡yſtijimui Widdurû …důſi, nėſa tomi Necʒyſtummai Krau-
jo ißwaromi yr“ PR 1769 284.

2.3. n a m i n Ė s  G Y d Y m o  p r i e m o n Ė s. Šios grupės žodžiai terminologinę 
‘gydymo priemonių’ reikšmę yra įgavę tik kontekste. antai druska, dumplės, pele-
nai naudojami gaivinant skenduolį („jéy Pelenais ar Druſka apbarſtytas buwés 
bútu; tai j… ßiltoms sképetoms pama‡i nußlóſtai“ UG 1775 315, „ję … burną liggo-
nio ikißus, wiėns jo lúpas aplink drutay priſpáud‡ia, o kits Dumplėmis porą 
ſykiû iß palengwo dumja“ UG 1775 314–315).

25  „Cholera iš rytų indijos prekybos keliais 
pateko į rusiją, o iš ten per rusų karei-
vius, 1831 atsiųstus malšinti sukilimo, –     
į didžiąją lietuvą. iš didžiosios lietuvos 
traukiantis sukilėliams ji pirmiausia išpli-
to Klaipėdoje, vėliau – po visą apylinkę“ 
(poviliūnas 2003b, 643). „Gydytojai buvo 
apsisiautę juodais ceratiniais chalatais, 
veidus prisidengę kaukėmis. tuose na-
muose, kur buvo ligonių, prie durų buvo 
kabinamos geltonos lentelės su užrašu 
‘Cholera’. Kovoti su epidemija iš berlyno 
buvo atsiųstas dr. broelis. likviduojant 
epidemiją daug padėjo lietuvių ir lenkų 
sukilėlių kariuomenės gydytojai K. mar-
cinkovskis ir K. a. Šraderis. Kartu su dar 
dviem chirurgais jie atvyko į Klaipėdą ir 

energingai ėmėsi darbo“ (pilipavičius, 
Genienė 1999, 5). 1830 metų choleros 
epidemiją Karaliaučiuje išgyveno jaunas 
gydytojas Heinrichas Froehlichas. jis buvo 
žymus namų gydytojas, žinomas visame 
mieste (Harry scholz, paul schroeder, Ärz-
te in Ost-und West-preußen. Leben und Lei-
stung seit dem 18. Jahrhundert, Würzburg: 
Holzner verlag, 1970, 177). Yra duomenų, 
kad cholera lietuvoje imta sirgti 1806 me-
tais (budrys 1989, 13). 

26  Kazys pakalka, Pirmasis lietuvių kalbos 
žodynas (Konstantino Širvydo „Dictionarium 
trium lingvarum“ 1629) (filologijos mokslo 
kand. disertacija, rankraštis), vilnius, 
1964, 163; vub rs: F76 ds 460.
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suteikiant pirmąją pagalbą nušalusiems naudojamas ledas, sniegas („tai numa-
nydams j… ar ſniègu ar ßaltu Wandenu, kurriame ſugrúſti Ledai, taip ilgay tryti 
turri, ikki widdui karßcʒot bey nėʒėt pradeda“ UG 1775 318).

pasikorusiam ar pasmaugtam žmogui gaivinti naudojama skepeta, šepetys („ran-
kas, Kojas bey nugarkauli ar Sképetomis ar ßépecʒiu tryti turri“ UG 1775 316).

sergant rauplėmis vartojamas avėčių, serbentų syvas, medus, rūgpyvė, uksosas, 
vanduo („Kad Waikai piktas ſubėgancʒias rauples tur, ir diddey blogi yr, tai jiėms 
[...] Serbentû, ar Awėcʒu Sywo [...] kellis sʒaukßtelus …důti, [...] galli“ PR 1769 
289, „Gerrauſas Gėrimas, Waikams rauplėſa důdamas, tas yr, kad alwę sʒullinnio 
Wandens ſu ma‡u ſtiklélu Ukſoſo, ar dwéjeis ſtikléleis Rukpywês, bey dwéjeis 
ar tréjeis ßaukßtéleis Mėdaus pluk ſumaißai, ir ßalcʒui ißėjus, jiėms gert důdi“ 
PR 1769 287).

Pienu patariama šluostyti rauplėtojo akis („jeib rauplės akis ne paißkaditu, 
labbay gerray, kad tůjau prad‡oje rauplėms dar ne ißėjus, akis ar drungnu Wan-
denu ar Piėnu ſu plóna ſkėpetėle, kellis kartus per diėn ißmaʒgóſi“ PR 1769 
290).

Kaip universali priemonė gydomiesiems nuovirams gaminti naudojamas van-
duo („taipojau gérs Gėrimas kad saujią d‡owytû Wyßnû ir tiėk nuplautû mė‡û 
ſu stopa Wandens tris bértainus stundo wirrini, ir potam pérkoßi“ PR 1769 287). 

slavizmas priprova 1775 metų įsake yra bendras gydymo priemonių pavadini-
mas: „arba kad wiena Priprowa mácʒijo, norint wiſſós kittós noproſnai butu ban-
dytos buwę“ UG 1775 313, „Wiſſos ßittos Priprowos nů daug mokytû ir rupeſtingû 
Gdytojû taip iß tikkro ißbandytos, ir kone wiſſadôs taip mácʒijancʒos ißraſtos 
éſti, kad jaſes be báimês kaip gerráuſas tarp wiſſû ikßoley ißraſtû prirôdyti galim“ 
UG 1775 313. jis užrašytas milkaus žodyne (Priprowà, vok. der Ʒubehær MŽlv 211). 
Lexicon Lithuanicum priprova turi ‘paruošimo’ reikšmę (Priprowa, vok. Zubereitung 
Lex 110 [464]). LKŽ ‘priemonės’ reikšme pateikti du žodžio priprova iliustraciniai 
pavyzdžiai (bsv, prš) (xpriprova 3. ‘priemonė’ LKŽe).

Galima skirti šias naminių gydymo priemonių reikšmines grupes:

2.3.1. G Ė r i m a i  i r  K i t i  s K Y s Č i a i: aliejus, avėčių syvas, brangvynas, 
citronų syvas, debesylų vynas, drungnas vanduo, drūtas brangvynas, gėrimas nuo virtų 
vyšnių, pienas, putrulis, rinčvynis, rūgpyvė, rūgšta rūgpyvė, serbentų syvas, skystos 
avižų kruopos, sriuba virtų avižų kruopų, sriuba virtų slyvų, šaltas vanduo, šilta rūgpyvė, 
šiltas alus, šiltas pienas, šiltas pyvas, šiltas vanduo, šulinio vanduo, tevandenis, uksosas, 
vanduo, vynas, taip pat sušalęs vanduo – ledas ir sniegas.

2.3.1.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. Įsakuose nemažai pavartota žodžių ar 
žodžių junginių, įvardijančių gėrimus ir kitus skysčius, kuriuos patariama gerti 
sergančiam ar nuo nelaimingo atsitikimo nukentėjusiam žmogui. dauguma juos 
įvardijančių lietuviškų žodžių yra plačiai vartojami bendrinėje kalboje (syvas [jun-
giniuose avėčių syvas, serbentų syvas], pienas [dar junginyje šiltas pienas], vanduo 
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[dar junginiuose drungnas vanduo, šaltas vanduo, šiltas vanduo, šulinio vanduo], ledas, 
sniegas), išskyrus žodį putrulis.

Gydomam nuo rauplių ligoniui patariama gerti putrulius: „taipjau liggónui 
[...] pérkoßtû Putrulliû důti galli“ PR 1769 288. Šis žodis pateikiamas Clavis Ger-
manico-Lithvana (Putrúllis, vok. Butter=Milch C i 420). Lexicon Lithuanicum, taip pat 
ruigio ir milkaus žodynuose nurodomas bendrinėje kalboje vartojamas jo sino-
nimas pasukos (Putrullis, pasukos, vok. Buttermilch Lex 21 [108], Puttrullis, Páſakos, 
vok. Buttermilch RŽlv 116, Putrullis, Pasakos, Paſukos, vok. Buttermilch MŽlv 215, 
plg. Putrulle, Paſukos, vok. Bütter Milch B 305). tai gyvosios kalbos žodis. LKŽ 
pateikta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (smln, Ktč) (putrulis ‘pasukos’ LKŽe).

2.3.1.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.1.2.1. nemažai šiai grupei priklausančių s l a v i Z m Ų taip pat yra nuo 
seno lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir dažniausiai įsakuose eina sudėtinių 
pavadinimų, įvardijančių gėrimus ir kitus skysčius, dėmenimis (vyšnios [junginyje 
gėrimas nuo virtų vyšnių], kruopos [junginiuose skystos avižų kruopos, sriuba virtų 
avižų kruopų], slyvos [junginyje sriuba virtų slyvų], vynas [junginyje debesylų vynas], 
aliejus): „Gálą Cibuko Allėjum aptėpęs … Grobą liggóno …kißi“ UG 1775 315, „taip-
jau liggónui ir Gerimą nů wirtû Wyßnû, [...] důti galli“ PR 1769 288, „alle jéy 
pirmoſa diėnoſa liggôs Widdurei ne atwirri bútu, tai jiėms ar srubba wirtû Sly-
wû [...] pagélbėti galli“ PR 1769 290, „liggónis [...], ne gerray nuryti gal, tadda 
ſkyſtomis awi‡û Krópomis, [...] anną Gėrimą apmainyti galli“ PR 1769 287–288.

rasti tik du bendrinėje kalboje nevartojami slavizmai pyvas (junginyje šiltas 
pyvas) ir uksosas.

1779 metų įsake ‘alaus’ reikšme vartojamas žodis pyvas: „o jei potam Ƶmoguje 
matijſi nauja Gijwata, tai gali jam důti ßilta Pijwa“ PN 1779 611. Lexicon Lithua-
nicum, Clavis Germanico-Lithvana ir brodovskio žodynuose jis įrašytas greta žodžio 
alus (Allus, Pywas, vok. Bier Lex 17a [95], Pywas, Allus, vok. Bier C I 355, Allus, 
Pijwas, vok. Bier B 259). Pyvą vartojo ir donelaitis (pyvas ‘ne namie darytas, pirk-
tinis alus’ DRL 178). tačiau Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-Lithvana ir rui-
gio bei milkaus žodynuose šie žodžiai turi reikšmės skirtumų. ruigio žodyne 
alus reiškia ‘šviesų, baltą alų’, o pyvas – ‘tamsų, juodą alų’ (Allus, vok. Bier bleich; 
Pywas, vok. Schwarʒbier RŽlv 4), taip pat ir Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-
Lithvana (Allus, vok. Weißbier Lex 104a [443], Piwas, vok. Schwartzbier Lex 77a [335], 
Allus, vok. Weiß Bier C iv 374, Pywas, vok. Schwartʒ Bier C iii 520). milkaus žodyne 
alus atitinka vokišką ſchwaches Bier, o pyvas – ſtark Bier MŽvl 4, 215. LKŽ pateik-
ta gyvosios kalbos (dov, jd, jrk, Klvd) ir raštų (K. donel, bp, r, K) iliustracinių 
pavyzdžių (xpyvas [brus. пiвa] ‘alus [ppr. pirktinis]’ LKŽe).

dviejuose įsakuose (1769 ir 1770 metų) ‘acto’ reikšme vartojami du žodžiai – 
uksosas ir hibridas rūgpyvė: „ant wiſſo labbay prideringa yr, kad stubbą rytmecʒeis 
bey Wakarais [...] Rukpywę ant karßtôs Gelle‡iês ar ant akmens ußpylęs, 
ißrukyſi“ PR 1769 286, „ant Walgiû weiʒdint gér’ yra, [...] Walgiûs [...] ſu Ukſoſû 
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arba ſu Rukpywé ſumaißyti“ PM 1770 304. Žodį uksusas vartojo bretkūnas (vkſuſo 
BB jo 19,29). abu žodžiai ‘acto’ reikšme įrašyti rankraštiniuose mažosios lietuvos 
žodynuose (Ukſusas, Rukpiwe, vok. Eßig Lex 33 [156], Ukſůſas, Rukpywe, Ukſuſas, 
vok. Eßig C iv 372, Ukſůsas, Rugpijwe, vok. Eßig B 437). ruigio ir milkaus žody-
nuose uksosas ir rūgpyvė turi reikšmės skirtumų. Uksosas reiškia ‘vyno actą’ (Ukſo-
ſas, vok. Eßig von Wein RŽvl 130, MŽvl 171), o rūgpyvė – ‘alaus actą’ (Rukpywė, 
vok. Eßig, von Bier RŽvl 130, MŽvl 171). beje, Clavis Germanico-Lithvana užrašytas 
vokiškas žodis WeinEßig C iv 372, tačiau be lietuviško atitikmens. LKŽ žodžio 
uksosas iliustracinių pavyzdžių nepateikta, nurodyti tik žodynai (K, ndŽ, KŽ, r, 
m, n) (xuksosas žr. xuksusas [brus., rus. уксус] ‘actas’ LKŽe), o rūgpyvės įdėta iš 
tarmių (smln, vd) ir raštų (rb, Kel) (xrūgpyvė [hibr.] 1. ‘actas’ LKŽe). Šiame žodyne 
uksuso antra reikšmė ‘alaus, vyno rūgštis’.

2.3.1.2.2. G e r m a n i Z m a i: alus (junginyje šiltas alus), brangvynas (dar jun-
ginyje drūtas brangvynas), citronas (junginyje citronų syvas), rinčvynis. jie įvardija 
gėrimus, kuriuos patariama vartoti gydant ar gelbstint nelaimės ištiktą žmogų, 
norint apsisaugoti nuo ligų.

Alus27 yra senas bendrinėje kalboje vartojamas germanizmas: „Kad potám nu-
ryti nujėgia, tai jam … Cʒėſą po máʒą ßaukßtél… [...] ßilto Alaus [...] …důti galli“ 
UG 1775 315.

stiprieji gėrimai įsakuose įvardyti bendrinėje kalboje nevartojamais germaniz-
mais brangvynas28 ir rinčvynis. Brangvynas vartojamas keliuose įsakuose, pvz.: 
„prießtai gerray, ma‡umas Rinßwynis, arba prie paproti ma‡uma Brangwyna“ 
PCh 1831 603, įdėtas į senuosius mažosios lietuvos žodynus. antai Clavis Ger-
manico-Lithvana pateikiami du vokiško Brandwein atitikmenys arielka ir vynas 
(Aríelka, Wynas, vok. Brandwein C i 391). ruigio žodyne vokiškas žodis Branntwein 
atitinka brangvyną ir arielką (Brangwynas, Arėlkà, vok. Branntwein RŽlv 183), o bro-
dovskio Brandwein – visi trys minėti žodžiai (Arielka, Brangwin’s, Wijnas, vok. 
Brandwein B 284 ir Brangwin’s, Arėlka, vok. gebrandt Wein B 530). milkaus žodyne 
vokiško žodžio Brandtwein atitikmuo tik brangvynas (Brangwynas, vok. Brandtwein 
MŽlv 31 ir Brangwynas, vok. Branntwein MŽlv 334). Šį žodį vartojo ir donelaitis 
(brangvynas ‘degtinė’ DRL 63). LKŽ įdėta iliustracinių pavyzdžių iš raštų ir tarmių 
(K, Kel, K. donel, jv, Klvd) (xbrangvynas [vok. Branntwein] ‘degtinė’ LKŽe).

Gaivinamam skenduoliui reikia duoti rinčvynio: „ßilto Wandens ſu [...] Rincʒ-
wynu ſumaißyto, …důti galli“ UG 1775 315. Šis žodis randamas Lexicon Lithuani-
cum, brodovskio, ruigio ir milkaus žodynuose (Rynćwynas, vok. Reinwein Lex 71 
[308], Pernijkßtis Wijnas, Rincʒwin’s, vok. firnn Wein B 473 [plg. vok. Firnewein, liet. 
išlaikytas vynas DVLKŽ I 370], Rinßwynis, vok. Reiniſcher Wein RŽlv 182, Rinßwynis, 
vok. Rheinwein auch anderer Wein MŽlv 334). Rinčvynį vartojo donelaitis (rinčvynis 

27  Šis žodis laikomas senuoju skoliniu iš 
germanų, tačiau dėl jo kilmės yra įvairių 
nuomonių (žr. sabaliauskas 1990, 263).

28  mažojoje lietuvoje brangvyniu buvo vadi-
nama degtinė (MLE 1 280).
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‘reino vynas’ DRL 197). Į LKŽ įdėti tik keli iliustraciniai pavyzdžiai (Klvd [rsn], 
K. donel) (xrinčvynis [vok. dial. rinscher Win] ‘reino vynas; geras vynas’ LKŽe).

sergantiems vaikams patariama duoti gerti citronų syvo: „kad Waikai piktas 
ſubėgancʒias rauples tur, ir diddey blogi yr, tai jiėms Citrónû Sywo ſu Cukoru, 
[...] kellis sʒaukßtelus důti, [...] galli“  PR 1769 289. Žodis citronas čia reiškia ‘citriną’. 
jo variantas citronė pateiktas ruigio ir milkaus žodynuose su lietuvišku atitikmeniu 
(Citronė, Geltôns Obolys, ſwetimôs ¢iémês, vok. Citrone RŽvl 92, Citronė, Geltôns Obolys 
ſwetimôs ¢iémês, vok. Citrone MŽvl 121), brodovskio žodyne – Citronų Médis, vok. 
Citronenbaum B 192. LKŽ įdėtas tik vienas iliustracinis pavyzdys iš tarmės (vvr) 
(citronas žr. citrina 2. ‘rūgštus, sultingas citrinmedžio vaisius’ LKŽe), plg. pavadini-
mus Lietuviškame botanikos žodyne29 ir Botanikos vardų žodyne30: lot. Citrus, liet. Citrin-
medis; citronų medis LBŽ 91, lot. Citrus, liet. citrìnmedis, vok. Zitrone BVŽ 88.

2.3.1.3. H i b r i d a i: rūgpyvė31 (dar junginiuose rūgšta rūgpyvė, šilta rūgpyvė), 
tevandenis.

vienas iš gydomųjų gėrimų įvardytas hibridu tevandenis (vokiškas žodis Tee 
[vok. Tee, liet. arbata DVLKŽ i 340] ir lietuviškas vanduo): „taipjau liggónui [...], 
Tewandeno ſu pienu, [...] důti galli“ PR 1769 288, plg. Thee PCh 1831 603. Šis 
žodis įsakuose galėtų reikšti ‘arbatą’.

2.3.2. b u i t i e s  Į n a G i a i  i r  K i t i  d a i K t a i: cibukas, dumplės, marškonė 
skepeta, minkštas šepetys, pašildyta skepeta, pašildytos peskos, pypkio cibukas, pypkė, 
pypkis, plona skepetėlė, rūra, sausa skepeta, skepeta, šepetys, šilta skepeta, šlapia skepeta, 
trinyta skepeta.

Įsakuose juos patariama naudoti gydant ir suteikiant pirmąją pagalbą. 

2.3.2.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. dauguma šių žodžių yra lietuviški ir pla-
čiai vartojami bendrinėje kalboje (dumplės, skepeta [dar junginiuose marškonė ske-
peta, pašildyta skepeta, sausa skepeta, šilta skepeta, šlapia skepeta, trinyta skepeta], 
skepetėlė [junginyje plona skepetėlė], šepetys [dar junginyje minkštas šepetys]).

2.3.2.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.2.2.1. s l a v i Z m a i. Įsakuose rasti tik trys bendrinėje kalboje nevartoja-
mi slavizmai: cibukas (dar junginyje pypkio cibukas), peskos (junginyje pašildytos 
peskos), rūra.

Cibukas 1775 metų įsake vartojamas ‘pypkės kandiklio’ reikšme: „tą iß ßitto 
pypkio ißtráuktą dumą  anną Cibuką leid‡ia, ir taipo tiėk dúmû kiėk tikt gal 

29  Lietuviškas botanikos žodynas, sudarė bota-
nikos žodyno komisija, red. j[onas] dagys, 
Kaunas: varpas, 1938 (toliau – LBŽ).

30  Botanikos vardų žodynas, sudarė ramunėlė 
jankevičienė, vilnius: botanikos instituto 
leidykla, 1998 (toliau – BVŽ).

31  plačiau apie šį žodį žr. 2.3.1.2.1.
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 widdurus liggonio wáro“ UG 1775 315. Šį žodį į savo žodynus įtraukė ruigys 
ir milkus (cibbukas, vok. der Mundſt÷ck, einer Tobakspfeiffe RŽvl 260, Cibukas, vok. 
ein Mundst÷ck MŽlv 37). LKŽ pateikta tik gyvosios kalbos (Č, brs, pns, mrj) 
iliustracinių pavyzdžių (2xcibukas [brus. цыбук, l. cybuch] 1. ‘kandiklis’ LKŽe).

skenduoliui gaivinti patariama naudoti ir peskas: „nuſkendęſis [...] paßilditoms 
Pėſkomis ikki Káklo, taip ſtoray kaip galli, apbarſtytas buti tur“ UG 1775 314. 
Šis žodis reiškia ‘smėlį’. Šia reikšme jis pateikiamas brodovskio, ruigio ir milkaus 
žodynuose (Ʒieʒdrai, Grau‡as, Smiltis, Pėſkai, Ʒwirgʒdai, vok. Sand B 1037, Pėſkà, 
¢ėʒdras, vok. Sand RŽvl 298, Pėſkà, ¢ėʒdras, vok. der Sand MŽvl 399). Clavis Ger-
manico-Lithvana vokiško žodžio Sand lietuviški atitikmenys Smiltis, ¢ie‡dras, 
¢wir‡dai C iii 371. tai gyvojoje kalboje paplitęs žodis. LKŽ daugiausia iliustracinių 
pavyzdžių iš tarmių (lkč, mrc, vlkv, pls, azr, dv, lš) (xpeska = xpieska [brus. пясок, 
l. piasek] 1. ‘smėlis’ LKŽe).

Žodžiu rūra įvardytas daiktas naudojamas skenduoliui gaivinti: „Gálą Rurôs 
ſu ßlapju skudurėtu apwynoti turri. ję  burną liggonio ikißus, [...], per Rúrą iß 
palengwo alle macney pucʒia“ UG 1775 314–315. Šis žodis ‘vamzdžio’ reikšme 
pateiktas Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-Lithvana, ruigio ir milkaus žody-
nuose (Rura, vok. Rohre Lex 71a [311], Rúra, vok. Ræhre C III 332, Rura, vok. 
Ræhre RŽvl 294, MŽvl 393). LKŽ nurodyta, kad rūra savo pagrindine reikšme rastas 
tik rašytiniuose šaltiniuose (ts, Q, sd, K) (xrūra [l. rura, brus. рура < vok. Rohr, 
Röhre] 1. ‘vamzdis’ LKŽe).

2.3.2.2.2. pasitaikė tik vienas bendrinėje kalboje vartojamas G e r m a n i Z -
m a s  pypkė, pypkis. skenduolio gaivinimui patariama naudoti pypkį: „arba dwé-
jus Pypkius u‡deggi, jůs ant wiens wieno drutay ſutáikinnęs, wieno Pypkio 
Cibuką allėjum apteptą  Grobą liggono ikißi“ UG 1775 315. 

2.3.3. v a i s t i n i a i  i r  K i t i  a u G a l a i  b e i  j Ų  d a l Y s: anysas, Brazilijos 
tabakas, bukų žiedai, džiovyti bukų žiedai, kalmūsas, knasterio tabakas, metėlė, pankolių 
sėkla, pomerancas, rūta, salvija, šnypkė, šniupštabakis, tabakas, žaliasis tabakas.

2.3.3.1. l i e t u v i Š K a i  l e K s i K a i  priklauso tik vienas žodis metėlė. Cho-
lera sergančio ligonio lankytojui patariama gerti žolių antpilą, kurio sudėtyje yra 
metėlių (s. f. gen. sg. Métēlu PCh 1831 603). toks šio augalo pavadinimas įrašytas 
į brodovskio, Hako, ruigio ir milkaus žodynus (Meteles, vok. Wermüth B 273, Me-
tėle, vok. Wermuth HŽ 61, Métėlė, vok. der Wermuth RŽlv 87, MŽlv 167). Clavis Ger-
manico-Lithvana žodyne forma kita – metėlis (Métėlis, vok. Wermuht C iv 391). Metėlė 
vartojama ir gyvojoje kalboje. LKŽ pateikta tarmių (skr, Gs) iliustracinių pavyzdžių 
ir vienas iš rašytinio šaltinio (l) (metėlė bot. ‘graižažiedžių šeimos stipraus kvapo 
ir labai kartaus skonio augalas, pelynas [artemisia absinthium]’ LKŽe), plg. lot. 
Artemisia Absintium, liet. kietis metėlė, metėlis LBŽ 31, lot. Artemisium absinthium, liet. 
kartùsis kíetis, vok. gemeiner Wermut, Absinth, Magenkraut BVŽ 41.

bendrinėje kalboje žodis metėlė taip pat išlikęs (metėlė bot. ‘kartusis kietis, vais-
tinis prieskoninis augalas, pelynai [artemisia absinthium]’ DLKŽe).
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2.3.3.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.3.2.1. s l a v i Z m a i. nuo seno lietuvių kalboje vartojamas slaviškos 
kilmės augalo pavadinimas rūta. Įsake šis augalas rekomenduojamas skenduoliui 
gaivinti, jis yra viena iš miltelių sudedamųjų dalių: „potam jam  Cʒėſą [...] Cʒáu-
dijimmo pulwer, nů Wiol sʒaknû, meirónû, Rútû,  pipirrû bey ‡alojo tabáko, 
darrytą  noſ ipúſti galli“ UG 1775 315.

2.3.3.2.2. G e r m a n i Z m a i: anysas, bukas (junginiuose bukų žiedai, džiovyti 
bukų žiedai), kalmūsas, pankolis (junginyje pankolių sėkla), pomerancas, šnypkė, šniupš-
tabakis, tabakas (dar junginiuose Brazilijos tabakas, knasterio tabakas, žaliasis tabakas).

bendrinėje kalboje ir dabar vartojami germanizmai bukas, pankolis, tabakas. 
rauplėtojo akis patariama plauti bukų žiedų nuoviru: „alle kad akys jau ußtwin-
kuſos, tai labbay pridéringa, kad akkis ßiltu piėnu kurs Búkû Ʒiẽdais wirtas, 
tankiey pama‡i ma‡goſi, nėſa tadda akys weikiaus atſiwers“ PR 1769 290. 1769 
metų įsake bukas reiškia ‘šeivamedį’, plg. 1bukas 2. ‘šeivamedis (sambucus nigra)’ 
LKŽe, šia reikšme žodyne nurodytas kaip mažosios lietuvos raštų (r, K) žodis. 
pirma buko reikšmė ‘parkuose auginamas ąžuolinių šeimos medis (Fagus)’ LKŽe. 
Šia reikšme bukas taip pat vartojamas minėtame įsake.

sergantiems rauplėmis patariama vartoti pankolį: „Kad baltinys akiês labbay 
raudons patampa, ir akkiû Wůlos labbay ſutyſta, tai [...] papkolû Sėklą, [...] 
ſukramtes, jiems Kwapą kwėpti galli“ PR 1769 290. Clavis Germanico-Lithvana 
užrašytas žodis Penkula, vok. Fenchel C ii 28. Lexicon Lithuanicum, brodovskio, 
ruigio ir milkaus žodynuose prie šio žodžio pateiktas ir lietuviškas atitikmuo 
(Pankules, Moter‡oles, vok. Fenchel Lex 35 [164] ir Motes ʒoles, vok. Mutterkraut Lex 
63 [276], Pankules, Moterʒóles, vok. Fenchel B 465, Pankolei, Mater‡olé, vok. Fenchel 
RŽvl 138, Pankolei, Moter‡olės, vok. Fenchel MŽvl 181). LKŽ įdėtas tik vienas rašy-
tinio šaltinio (rš) iliustracinis pavyzdys (pankolis [vok. dial. fenkôl] 1. ‘skėtinių 
šeimos daržuose auginamas vaistinis ir prieskoninis augalas [Foeniculum]’ LKŽe), 
plg. lot. Foeniculum vulgare, liet. paprastasis pankolis, vok. Gemeiner Fenchel LBŽ 
144, dar plg. lot. Foeniculum vulgare, liet. paprastäsis pañkolis, vok. gewöhnlicher 
Fenchel, gemeiner Fenchel BVŽ 133.

bendrinėje kalboje šis žodis vartojamas (pankolis bot. ‘kultūrinis vaistinis, prie-
skoninis skėtinių šeimos augalas [Foeniculum]’ DLKŽe).

Gelbstint nuo smalkių užtroškusį žmogų, patariama naudoti tabaką32 kaip gai-
vinimo priemonę: „arba ir sáują Tabáko bey ßáukßtą druſkôs ſu alwe Wandens 
wirrinnęs, tą Wanden drungnay liggonui per Grobą  Widdurus warryti turri“ 
UG 1775 318. tai bendrinėje kalboje plačiai vartojamas žodis.

bendrinėje kalboje neprigijo germanizmai anysas, kalmūsas, knasteris (junginyje 
knasterio tabakas), pomerancas, šnypkė, šniupštabakis. tai daugiausia rašytinių šaltinių 
žodžiai, kurie, išskyrus gal tik žodį šnypkė, nevartojami gyvojoje kalboje.

32  sabaliauskas (1990, 242) žodį tabakas 
priskyrė prie slavizmų, tačiau, jo many-

mu, į rytų prūsijos lietuvių kalbą jis 
turėjo patekti tiesiog iš vokiečių kalbos.
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1831 metų įsake nurodoma, kokį maistą ir gėrimus reikėtų vartoti, norint ne-
susirgti cholera. patariama gerti antpilą, kurio sudėtyje yra anyso, kalmūso, pome-
ranco. mažosios lietuvos žodynuose pateiktos žodžio anysas (s. m. instr. sg. Aniſu 
PCh 1831 603) formos yra artimos bendrinės kalbos formai, išskyrus brodovskio 
žodyną, kuriame šio augalo pavadinimo forma artima įsake pavartotai formai, 
plg. aniʒei, vok. Anies Lex 6a [51], Any‡as, Any‡ai, vok. Anieß C I 108, Anijſai, Anij-
ʒas, vok. Anins B 98, Any‡ei, vok. Anis RŽvl 24, MŽvl 31. LKŽ nurodytas kaip Kur-
šaičio žodyno (1883) žodis (xanysas [vok. Anies] žr. anyžas [l. anyź] žr. anyžius bot. 
‘vaistažolė, vartojama nuo kosulio, anyžinė ožiažolė [pimpinella anisum]’ LKŽe), 
plg. lot. Pimpinella Anisum, liet. ožiažolė anyžius, anysas, vok. Anis LBŽ 260, dar plg. 
lot. Pimpinella anisum, liet. anYžinė óžiažolė, vok. Anis, Liebernelle BVŽ 230.

Kita minėto antpilo sudedamoji dalis yra kalmūsas (s. m. gen. sg. Kalmuſu 
PCh 1831 603). Šis augalo pavadinimas įrašytas ir į senuosius mažosios lietuvos 
žodynus (Kalmuſai, vok. Calmus B 306, Kalmes, vok. Calmuß C I 423, Kalmûſas, vok. 
der Kalmuß RŽlv 52, Kalmuſas, vok. der Kalmuß MŽlv 104). LKŽ nepateikta iliustra-
cinių pavyzdžių, tik rašytinių šaltinių, kuriuose šis žodis yra, santrumpos (K, r, 
n, p, lbŽ) (xkalmūsas žr. xkalmas [vok. Kalmus]) bot. ‘ajeras [acorus calamus]’ 
LKŽe), plg. Kalmus, bot. ajeras DVLKŽ i 572), plg. lot. Acorus Calamus, liet. Ajeras, 
kalmusas, vok. Kalmus LBŽ 7, dar plg. lot. Acorus calamus, liet. bölinis öjeras, vok. 
echter Kalmus, Azkerwurz BVŽ 19.

Pomerancas (s. m. gen. pl. Pomeranʒu PCh 1831 603) yra dar viena minėto ant-
pilo sudedamoji dalis. Šis augalo pavadinimas įrašytas Clavis Germanico-Lithvana 
(Pameráncʒas, vok. Pomerantʒe C iii 235). ‘apelsino’ reikšme jis pateiktas Lexicon 
Lithuanicum (Pomerancʒias, vok. Pomerantz Lex 68 [296]), o brodovskio žodyne 
junginys Pomerancu médis, vok. Pomerantʒenbaum B 192. minėtas žodis yra ir rui-
gio bei milkaus žodynuose (vok. Pomeranʒe, liet. Kaip áukſas geltôns Obolys RŽvl 
281, vok. Pomeranʒe, liet. Kaip aukſas geltôns Obolys MŽvl 375). Į LKŽ neįdėtas, plg. 
vok. Pomeranze, liet. bot. pomerantinis citrinmedis DVLKŽ ii 140, lot. Citrus Auran-
tium, liet. pomarantinis citrinmedis, vok. Orangenbaum LBŽ 91, lot. Cítrus aurantium, 
liet. karčiavaĩsis citrìnmedis, vok. Pomeranzenbaum BVŽ 88.

skenduoliui gaivinti patariama naudoti šnypkę: „potam jam  Cʒėſą Sʒnypkes 
[...]  noſi ipúſti galli“ UG 1775 315. Žodyne Lexicon Lithuanicum (Lex 18 [96]) 
sʒnypßkele reiškia ‘uostomąjį tabaką’. LKŽ pateikta tik tarmių (skr, Gr) iliustracinių 
pavyzdžių (xšnypkė [vok. dial. schnîfke] 1. ‘uostomasis tabakas’ LKŽe).

nuo „pikto garo“ užtroškusiam gaivinti siūloma naudoti šniupštabakį: „arba 
póra ſykiû Snupßtabákio pama‡i  nóſi púti“ UG 1775 317. Šis žodis senuosiuose 
mažosios lietuvos raštuose neaptiktas, į LKŽ taip pat neįtrauktas. DVLKŽ II 239 
Schnupftabak lietuviškas atitikmuo uostomasis tabakas.

1775 metų įsake pavartotas junginys knasterio tabakas: „Knaſtero bey braſilios 
Tabákas tam gerráuſas, bet to ne turrėdams ir ßlektéſnis tinka“ UG 1775 315. 
senuosiuose mažosios lietuvos žodynuose žodis knasteris nerastas, tik brodovs-
kio žodyne yra užrašyta Knaſter Tóback. Canaster Tóback B 804. maxo vasmerio 
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žodyne33 nurodyta, kad knasteris (vok. Knaster < isp. canastro ‘nendrinis krepšys’ 
[: lot. canna ‘nendrė’]) yra tabako rūšis. brangios tabako rūšys buvo siunčiamos 
tokiuose krepšiuose. Į LKŽ neįtrauktas. plg. DVLKŽ i 599 vok. Knaster, liet. 2. 
blogas tabakas, machorka.

2.3.3.2.3. n e a i Š K i o s  K i l m Ė s  s K o l i n i a i. Gydomąjį salvijų nuovirą 
patariama naudoti sergant rauplėmis: „Kad Kakle daug rauplû tur, ir todėl 
ſunkiey nuryjia, tai sáujią Salwijû ſu Kwarterka Wandens wirti [...], tomi Waikai 
Kaklą ar tankiey ißgargallóti, ar kas diėn tris ar kéturis kartus po puſſę sʒaukßtélo 
iß palengwo nuryti tur“ PR 1769 289. 

Šio augalo pavadinimą galima laikyti neaiškios kilmės skoliniu. remiantis pra-
no skardžiaus34 ir Kazio alminauskio35 darbais, galima manyti, kad šis žodis gali 
būti pasiskolintas tiek iš lenkų (šalavija iš lenk. szałwja Skar 213), tiek iš vokiečių 
kalbos (salavija, salvija iš salwî, zalwij ‘salbei’ Alm 114, plg. Salwijos, vok. Salbey 
RŽvl 298, MŽvl 399, bet Szalawijes, vok. Salbeij B 1034, ir zalvija iš zalwî ‘salbei’ 
Alm 149, plg. Ʒalwías, vok. Salbey C iii 368). ernsto Frenkelio manymu, forma 
šalavija kilusi iš lenkų szałwia < kalavija ‘schwertlilie’ (vilkdalgis, irisas) LEW II 
761, bet forma salvija – iš rytų prūsų salvî LEW ii 959.

2.3.3.2.4. n e s u l i e t u v i n t i  s K o l i n i a i. Keliuose įsakuose rasta nesu-
lietuvintų vaistinių augalų pavadinimų. vertėjai, versdami įsakus į lietuvių kalbą, 
jų formą bus perėmę iš vokiško originalo, pvz.: Manna PR 1769 290, Rabarber PR 
1769 290, Sennesblätter PR 1769 290. Keli nesulietuvinti augalų vardai eina sudėti-
nių pavadinimų dėmenimis, pvz.: Angelika Sʒaknis PCh 1831 603, Wiol Sʒaknû UG 
1775 315.

2.3.4. Ž o l Ė s: žolės (dar junginiuose čiaudijimo žolės, drūčiausios žolės, drūtos 
gražiai kvepiančios žolės, drūtos žolės, gražiai kvepiančios žolės, labai drūtos žolės, smar-
kiai kvepiančios žolės, žolės iščystijimui vidurių).

Žolė reiškia ‘vaistą’ ir ‘vaistinį augalą’: „ir ko‡nas daktorus iß ſawęs apſiimſis, 
pawarguſems tam tikras, nelabbay brangias o tacʒau macʒijancʒias ¢oles, dykay 
priródyt“ PR 1769 291, „jam drucʒiáuſes Ʒoles, kaip antai Hirſchhórn spiritus, 
salmiac spiritus, [...] po nóſe laikyti turri“ UG 1775 315, „taipjau ir ſékancʒios 
¢olės labbay tadda macʒija, butent Cʒyſtito salpēter, Witrioliſirten Weinſtein, 
arba  to wiētą antimonium diaphoreticum, nů ko‡no 8 Gran[,] Campfer, i Gran 
ßitto pulwero liggonui atſigáutiſi pradedáncʒui kas tris stundus tiek, kiek ant 

33  Макс Фасмер, Этимологический словарь 
русского языка 3, Москва: Прогресс, 1967, 
262.

34  pranas skardžius, „der slavischen lehn-
wörter im altlitauischen“, Tauta ir žodis 7, 
1931 (toliau – Skar).

35  Kazys alminauskis, Die Germanismen des 
Litauischen 1. Die deutschen Lehnwörter im 
Litauischen, Kaunas: Šv. Kazimiero draugi-
jos knygynas, [1931] (toliau – Alm).
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peilo Gálo gullėti gal, důti galli“ UG 1775 319, „sekancʒius ¢oles imti métēlu[,] 
pomeranʒu[,] angelika sʒaknis[,] ingberu nu ko‡no wiena lota, Gewuerʒnelku 
bertaini lota. sʒitti daiktai tur plonay ſuſtumti ir pjauti ir potam ſu tris swara 
drucʒiauſo Winu perlieta buti“ PCh 1831 603.

Žodis žolė ‘vaisto’ reikšme pateiktas ruigio ir milkaus žodynuose (¢ole, ¢oles, 
vok. 2. die Arʒeney RŽlv 190, plg. vok. Arʒeney brauchen, liet. ¢oliû, Lėkarſtwû immù, 
Gieriù RŽvl 92, ¢olės, vok. KrÕuter, Arʒeney MŽlv 337, plg. vok. Arʒeney gebrauchen, 
liet. ¢oliû, Lėkarſtwû immù, Gieriù MŽvl 43).

dar žolė įsakuose gali reikšti ir ‘prieskonį’ sudėtiniuose pavadinimuose, kurių 
pagrindinis dėmuo yra žodis žolė. tokie pavadinimai vartojami 1775 metų įsake, 
kuriame nurodoma, kaip gaivinti skenduolius ar užtroškusius žmones: „Gym o 
ypacʒey smilkinus liggónio [...] gra‡ey kwépantiems ¢olẽmis tryti, [...] turri“ 
UG 1775 315, „liggonui drútas gra‡ey kwépancʒias ¢oles po noſe laikyti galli“ 
UG 1775 316. sudėtinis pavadinimas gražiai (gerai) kvepiančios žolės įrašytas Hako 
ir milkaus žodynuose (Ʒóles gerray kwépanćios, vok. Specerey HŽ 150, ¢olės gra‡ey 
kwépjancʒos, vok. Specerey, Gew÷rʒe MŽlv 337, plg. vok. Gew÷rʒ, liet. ¢ólės Aptykû, 
Aptykorû, Gra‡ey kwépjencʒios ¢ólės MŽvl 234, dar plg. ¢olės gra‡ey kwiépjencʒios, 
Rukimo=¢ólės, ¢olės ſmilkainės, vok. Rauchwerk MŽvl 383, vok. Specerey, liet. ¢olės 
gra‡ey kwépjencʒios, Skanney kwépjencʒios, Brángios ¢olės MŽvl 444), o ruigio žody-
ne – junginys žolės gardžiai kvepiančios (¢olės gard‡ey kwiépjenćios, vok. Specerey, 
Gew÷rʒe RŽlv 190, plg. vok. Specerey, liet. ¢olės gra‡ey kwépjenćios, Skaney kwé-
pjenćios, Brángios ¢ólẽs RŽvl 331, vok. Gew÷rʒ, liet. ¢ólės Aptykû, Aptykorû, Gra‡ey 
kwépjenćios ¢ólẽs RŽvl 177, dar plg. ¢olės gra‡ey kwiépjenćios, Rukinimo=¢ólės, ¢olės 
ſmilkainės, vok. Rauchwerk RŽvl 285), plg. vok. Gewürze, liet. prieskonis DVLKŽ I 
448, vok. Spezerei, liet. 1. prieskonis, specija DVLKŽ ii 287. LKŽ žodis žolė minėtų 
reikšmių neturi.

dabartinėje bendrinėje kalboje ‘vaistažolių’ reikšme vartojama daugiskaitos 
forma žolės (žolės šnek. ‘vaistažolės’ DLKŽe).

2.3.5. m a i s t o  p r o d u K t a i: cukorius, druska, džiovytos slyvos, džiovytos 
vyšnios, medus, miežiai, ryžiai, šilta druska.

Kaip gydymo priemones įsakuose patariama naudoti ir maisto produktų. 

2.3.5.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. maisto produktus įvardijantys lietuviški 
žodžiai druska (dar junginyje šilta druska), medus, miežiai yra plačiai vartojami 
bendrinėje kalboje.

2.3.5.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.5.2.1. s l a v i Z m a i. maisto produktus pavadinantys senieji slavizmai 
slyvos (junginyje džiovytos slyvos), vyšnios (junginyje džiovytos vyšnios), ryžiai taip 
pat yra plačiai vartojami bendrinėje kalboje.
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2.3.5.2.2. G e r m a n i Z m a i. rastas tik vienas bendrinėje kalboje nevartoja-
mas germanizmas cukorius, kuris įsakuose reiškia ‘cukrų’: „jey nori ir ſu Cuko-
ru praſaldyti galli“ PR 1769 285. Šis skolinys įdėtas į Lexicon Lithuanicum, Clavis 
Germanico-Lithvana ir milkaus žodynus (Cukkorus, vok. Zucker Lex 110a [467], 
Cukkorus, vok. Ʒucker C iv 497, Cukorus, vok. der Ʒucker MŽlv 37). LKŽ pateik-
ta pora iliustracinių pavyzdžių (K, rdž) (xcukorius žr. xcukaras [vok. Zucker] žr. 
cukrus ‘vandenyje tirpstanti saldi medžiaga, ppr. gaminama iš cukrinių runkelių, 
nendrių’ LKŽe).

2.3.6. p r i e s K o n i a i: babkas, česnakas, imbėras, kanėlas, meironas, nėgelkas, 
pipiras. Kaip gydymo ir pirmosios pagalbos priemones įsakuose patariama nau-
doti įvairių prieskonių. visi prieskonius įvardijantys šios grupės žodžiai yra 
skoliniai.

2.3.6.1. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.6.1.1. s l a v i Z m a i: babkas, česnakas, pipiras. bendrinėje kalboje ir dabar 
vartojami slavizmai česnakas, pipiras. Šie slavizmai jau seniai prigiję lietuvių kal-
boje: „Cʒeſnákas be ißkadôs immamas buti gal, jey tas tą imti nor“ PM 1770 304, 
„potam jam  Cʒėſą [...] Cʒáudijimmo pulwer, nů Wiol sʒaknû, meirónû, rútû, 
Pipirrû bey ‡alojo tabáko, darrytą  noſ ipuſti galli“ UG 1775 315.

bendrinėje kalboje nevartojamas slavizmas babkas. Įsakuose ligonių patalpų 
dezinfekavimui patariama naudoti babką: „ant wiſſo labbay prideringa yr, kad 
liggon kiek imanęs cʒyſtay laikai, ir kad stubbą rytmecʒeis bey Wakarais Bab-
kais, [...], ißrukyſi“ PR 1769 286. Šis žodis rankraštiniuose mažosios lietuvos 
žodynuose reiškia ‘laurą’ (Bapka, vok. Lorbeeren Lex 59a [263], Bapkôs, vok. Lorbee-
ren C ii 689). ruigio ir milkaus žodynuose greta pateiktas aplietuvintas vokiško 
žodžio Lorbeer variantas (Lorbėrė, Bápkas, vok. Lorbeer RŽvl 247, MŽvl 329, plg. 
vok. Lorbeer, liet. 1. bot. lauras DVLKŽ ii 27). brodovskio žodyne užrašytas Bapku 
médis, vok. Lorbeerbaum B 192. LKŽ pateiktas kaip mažosios lietuvos rašytinių 
šaltinių (K, r) žodis (xbabkas [l. bobek] ‘šiltų kraštų medis kvapiais lapais, varto-
jamais prieskoniams, lauras [laurus nobilis]’ LKŽe), plg. lot. Laurus nobilis, liet. 
Laurų medis; bapkų medis, vok. Edler Lorbeerbaum LBŽ 192, dar plg. lot. Laurus 
nobilis, liet. kilnasis laurömedis, vok. Loorbeerbaum BVŽ 173.

2.3.6.1.2. G e r m a n i Z m a i. bendrinėje kalboje nevartojami germanizmai 
kanėlas, nėgelkas.

Įsakuose ne tik rašoma, kaip ir kokiomis priemonėmis gydytis, bet ir ką val-
gyti sergant ar sveikstant. vienas iš pagardų įvardytas germanizmu kanėlas ‘ci-
namonas’: „Kad Waikai piktas ſubėgancʒias rauples tur, ir diddey blogi yr, tai 
jiėms [...] riekelę pyrago pakepito,  rincʒwyn pamirkytą bey kanėlais ir Cu-
koru apbarſtytą, paſtipprinimui paſúlyti galli“ PR 1769 289. Šis žodis įdėtas į 
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ruigio ir milkaus žodynus (Kanėlei, vok. Kaneel RŽvl 219, MŽvl 292). Įdomu tai, 
kad Lexicon Lithuanicum užrašytas bendrinėje kalboje vartojamas minėto priesko-
nio pavadinimas Cinnamonai, vok. Zimmetrin Lex 110 [464]. LKŽ pateiktas tik mil-
kaus žodyno iliustracinis pavyzdys (xkanėlas [vok. Kaneel] bot. ‘ceiloninis cinamo-
nas [Cinnamommum zeylanicum]’ LKŽe), plg. lot. Cinnamomum zeylanicum, liet. 
ceiloninis cinamonas, kanėlas, vok. Zimtlorbeer, echter Kaneel LBŽ 89–90, dar plg. lot. 
Cinnamomum zeylanicum blume ž. Cinnamomum verum, liet. ceilòninis cinamònas, 
vok. echter Zimtbaum, Ceylon-Zimtbaum BVŽ 86.

rauplėmis sergančiojo sutinusias akis patariama gydyti nėgelkais: „Kad balti-
nys akiês labbay raudons patampa, ir akkiû Wůlos labbay ſutyſta, tai aptėkes 
Negélkus, [...] ſukramtes, jiems Kwapą kwėpti galli“ PR 1769 290. rankraštiniuose 
ir spausdintuose mažosios lietuvos žodynuose šio žodžio reikšmė ‘gėlė’ (Negelkes, 
vok. Nelchen Lex 64a [283], Négelkes, vok. Nelchen C III 132, Negelkas, vok. Nelchen 
B 942, Nėgelka, vok. Negelein, Blume RŽvl 266, Negelka, vok. Negelein, Blume MŽvl 
355). LKŽ pateikta tik seniau užrašytų iliustracinių pavyzdžių (jv, ltr [slk], 
Klpd, Klvd) (xnėgelka [vok. dial. nêgelke] bot. ‘gvazdikas [dianthus]’ LKŽe). DVLKŽ 
ii 94 vokišką žodį Nelke atitinka du lietuviški žodžiai: vok. Nelke, liet. 1. bot. 
gvazdikas, 2. gvazdikėliai (prieskoniai). sprendžiant iš konteksto, įsake šis žodis 
galėtų turėti ‘gvazdikėlių’ reikšmę.

2.3.6.1.3. n e a i Š K i o s  K i l m Ė s  s K o l i n i a i: imbėras, meironas. skenduo-
liui gaivinti patariama naudoti meironą, o norint apsisaugoti nuo choleros – imbėrą: 
„potam jam  Cʒėſą [...] Cʒáudijimmo pulwer, nů Wiol sʒaknû, Meirónû, rútû, 
pipirrû bey ‡alojo tabáko, darrytą  noſ ipúſti galli“ UG 1775 315, „gerraus kad 
tokiē ¢monēs wiſſur gáunamo ßilto alaus ſu Imberais, ſußildimmui Widdurû, 
geria“ UG 1775 319.

Šiuos žodžius galima būtų laikyti neaiškios kilmės. remiantis skardžiaus ir 
alminauskio darbais, jie gali būti pasiskolinti tiek iš lenkų (imberas iš lenkų imbier 
Skar 84, majeronas iš lenkų majeran Skar 125), tiek iš vokiečių kalbos (imbėras < im-
ber ‘ingwer’ Alm 57, plg. Ingberai, vok. Ingber Lex 52 [232], Ingberis, vok. Ingber C 
II 487, Imberai, vok. Ingber RŽvl 215, MŽvl 287, meironas, meirūnas < meiran, meirn 
‘majoran’ Alm 86). 

Frenkelio žodyno duomenimis, forma imbieras ‘ingwer’ kildintina iš lenkų im-
bier, o forma imbiėras – iš rytų prūsų imber LEW i 184.

manoma, kad lietuviškas vardas meironas kilęs iš rytprūsių vokiečių tarmių 
(meiran, meiron)36, plg. Frenkelio žodyną: forma maironas iš lenkų majeran, o mei-
ronas – iš rytų prūsų meiran, meirôn LEW i 397, dar plg. Meirónai, vok. Majoran 
Lex 60 [264], C III 17, B 895.

36  rūta Grumadaitė, „mairūnas“, MLE 2, 
2003, 713.
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2.3.7. d u j o s ,  s u d e G u s i Ų  m e d Ž i a G Ų  l i e K a n o s: dūmas (dar jungi-
nyje tabako dūmai), pelenai (dar junginyje šilti pelenai), rūkimas (junginyje tabako 
rūkimas).

Dūmais ir pelenais patariama gaivinti nuskendusį, užtroškusį žmogų: „nuſken-
dęſis [...] ßiltais Pélenais [...] apbarſtytas buti tur“ UG 1775 314, „Tabáko Dumus 
jam per Grobą  Widdurus warryti [...], diddey naudinga yra“ UG 1775 318.

Rūkimas 1779 metų įsake galėtų turėti ‘dūmų’ reikšmę: „tankeij  ji pucia arba 
Tabaco Rukimma  jo burna ſtarkeij leiſi“ PN 1779 610.

2.3.8. K r ū m a i  i r  m e d Ž i Ų  d a l Y s: bukų šakos, eglių šakos, kadagys, liepų 
šakos. ligonio patalpai vėdinti patariama naudoti medžių šakas: „ßwēʒey nukirſtas 
ar églû, ar Búkû ar Liėpû ßakkas  Wanden iſtatęs stubbą prawẽdyti galli“ PR 
1769 286, o norint apsisaugoti nuo choleros – gerti antpilą, kurio viena iš 
sudedamųjų dalių yra kadagys (t. y. jo uogos).

2.3.8.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. dauguma šių žodžių yra lietuviški ir 
plačiai vartojami dabartinėje bendrinėje kalboje (eglių šakos, kadagys, liepų šakos).

2.3.8.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.8.2.1. donelaičio verstame įsake G e r m a n i Z m a s  bukas pavartotas ke-
liomis reikšmėmis. „vaistinių ir kitų augalų bei jų dalių“ reikšminėje grupėje 
bukas (junginyje bukų žiedai) turėjo ‘šeivamedžio’ reikšmę, o šioje reikšminėje gru-
pėje buko reikšmė ‘parkuose auginamas ąžuolinių šeimos medis [Fagus]’ LKŽe.

2.3.9. d e Z i n F e K a v i m o  m e d Ž i a G o s: chlorkalkis, zalpeteris. Šiais skoli-
niais įvardijančias medžiagas įsake patariama naudoti kambariui, kuriame guli 
cholera sergantis ligonis, dezinfekuoti. viena iš dezinfekavimo priemonių yra 
zalpeteris (s. m. instr. sg. Ʒalpeteru PCh 1831 604). Clavis Germanico-Lithvana ir 
ruigio žodynuose yra vokiškas žodis Salpeter, tačiau jo lietuviškas atitikmuo ne-
pateiktas (Salpeter C iii 368, vok. Salpeter RŽvl 298), o brodovskio ir milkaus žo-
dynuose įdėtas aplietuvintas šio žodžio variantas (Ʒalpetras, vok. Salpeter B 1035, 
vok. Salpeter, liet. Ʒalpẽtras MŽvl 399), plg. vok. Salpeter, liet. salietra DVLKŽ II 
204. Kuršaičio žodyne užrašytas zalpėtaris, vok. Salpeter Kvl ii 141, į LKŽ neįdėtas. 
Įsakuose pavartota ir šių žodžių nesulietuvintų variantų, pvz.: Chlorkalk PCh 1831 
604, Salpēter UG 1775 319.

2.3.10. v a i s t a i: čiaudijimo pulveris, liekarstva, pulveris, sergėjimo rauplės37.

37  Šiuo žodžių junginiu įsake įvardyti skiepai 
nuo rauplių: „wiſſiems monėms [...], ar 
ſenni, ar jauni butu, kurrie rauplėmis dar 

ne ſirgo, arba tai ne tikray inno, ßittas 
Sérgėjimo Rauples icʒėpiti“ PSR 1805 ?.
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2.3.10.1. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.3.10.1.1. s l a v i Z m a i. Šiai grupei galima priskirti slavizmą liekarstva, ku-
ris vartojamas ‘vaisto’ reikšme: „kad Ʒmonės ne be pagalbôs paſiliktu arba badû 
mirßtu, bet tur jiems ſtatytam’ tolumme, kur Kabalnyćia paſtatytina yra, Walgiei 
bey Lėkarſtwos nugabenami“ PM 1770 303. Liekarstva vartojama jau nuo xvi 
amžiaus mažvydo (liekarstwa ‘vaistas’ MžRŽ 208), bretkūno (Liekarſtwa BP I 
179,1), donelaičio raštuose (liekarstva ‘vaistas’ DRL 125), užrašyta Lexicon Lithua-
nicum, Clavis Germanico-Lithvana, Hako, ruigio ir milkaus žodynuose (Liekarßwa, 
vok. Artznerey Lex 8 [56], Liekarſtwa, vok. Artʒeney C I 143, Liekarſtwa, vok. die 
Arßeney HŽ 56, Lėkarſtwa, vok. Arʒeney RŽvl 92, MŽvl 43), pažymėtina, kad bro-
dovskio žodyne yra ir lietuviškas šio skolinio atitikmuo (Liekarſtwa, Waikſtas, vok. 
Artʒnneij B 122). LKŽ skolinio liekarstva pateikti keli gyvosios kalbos (lzd, mrk) 
ir keli raštų iliustraciniai pavyzdžiai (K. donel, mž, bp) (xliekarstva [l. lekarstwo] 
‘vaistas’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas vaistas, lot. medicamentum 
MTŽ 328, vaistai ME 2 400.

2.3.10.1.2. bendrinėje kalboje nevartojamu G e r m a n i Z m u  pulveris vadi-
nama viena iš vaistų formų – ‘milteliai’: „ßitto Pulwero liggonui atſigautiſi 
pradedáncʒui kas tris stundus tiek, kiek ant peilo Gálo gullėti gal, důti galli“ 
UG 1775 319. Clavis Germanico-Lithvana vokiško Pulver lietuviški atitikmenys Pára-
kas, Dulkes, Miltai C iii 252. Lexicon Lithuanicum žodis pulveris užrašytas ‘su-
gruzdinto audeklo ugniai įskelti’ reikšme (Pulweris, vok. Zunder Lex 111 [468]). 
LKŽ įdėtas tik vienas ‘miltelių’ reikšme vartojamo žodžio iliustracinis pavyzdys 
iš tarmės (ss) (xpulveris [vok. Pulver] 1. ‘milteliai’ LKŽe), plg. vok. Pulver, liet. 1. 
milteliai DVLKŽ ii 153.

2.3.10.1.3. n e s u l i e t u v i n t i  p a v a d i n i m a i. daugiausia įsakuose 
rasta nesulietuvintų vaistų pavadinimų. vertėjai, versdami įsakus į lietuvių kalbą, 
jų formą bus perėmę iš vokiško originalo, pvz.: Antimonium Diaphoreticum UG 
1775 319, Campfer UG 1775 319, Hirſchhorn Spiritus UG 1775 315, Kliſtyr UG 1775 
317, Manuſyrup PR 1769 284, Mércwybel Honig UG 1775 315, Offmannspillen PR 
1769 284, Polykreſtpillen PR 1769 284, Salmiac Spiritus UG 1775 315, Stálspillen PR 
1769 284, Witrioliſirten Weinſtein UG 1775 319 ir kt.

2.3.11. G Y v u l i Ų  i r  p a u K Š Č i Ų  i Š m a t o s: avių šūdai, žąsų šūdai. done-
laičio verstame įsake apie rauples paminėtos ir peiktinos gydymo priemonės, 
kurias tėvai duoda savo vaikams: „toktujau yra, kad tewai ſawo Waikams, nu-
manydami jůs piktas rauples gauſencʒus, tojau [...] idůda, [...] ar ¢aſû ar Awjû 
Sʒúdû“ PR 1769 287. tai „didžiai iškadingi daiktai“, todėl tokie tėvai „iß tikkrôs 
S‡irdiês graudénami yr“ PR 1769 287.
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2.4. a s m e n Y s: daktaris, filčėrė, gydytojis, gyvas kūdikis, kūdikiai žindantys, 
kūdikis, kūniškas vaisius, kūno vaisius, lavonas, liekorius, ligonis, maro liekorius, maro 
filčėrė, nėščia, nuskendęs, nuskendęs žmogus, nušalęs, nušalęs žmogus, pagimdymo 
gelbėtoja, pakartas žmogus, pasikoręs žmogus, pasmaugtas žmogus, pasunkintoji, pri-
buvėja, senoji, sergantis žmogus, užtroškęs, užtroškęs žmogus, žindinyčia, žyvato     
vaisius.

Šiai grupei priskirti tokie žodžiai ar žodžių junginiai, kuriais įvardijami asme-
nys yra susiję su kokia nors medicinos sritimi: „Kad tokia ¢mona arba merga 
Kudik… pagimda“ AN [1794] 425, „Kas pri to reik, kad sʒuilokai Lawonus ap-
giedôti tur, tai numanytina, jog Gárai nů lawonû per Kwapą gawę, tiems, kurrie 
ſu didʒiu balſù gieſt, dwigubay ißkadingi yra“ AL 1800 477 (plg. 1 pav.), „taipjau 
ne tur Liggonis aplankite jei jis pats ne tikray ſweiks eſas jau cʒia“ PCh 1831 604, 
„tēwai o ypacʒei motyna, arba tię kurrę ßos Wẽtoj ſtow, arba wiſſoki apʒuretojei 
moteris‡kos s‡eimynos, [...], pri kurrú newẽduſos mergos laikos tur ant Nẽßc‡oms 
galincʒu paſtoti, labay akylai daboti“ AKN 1794 570.

2.4.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a: gydytojis, gyvas kūdikis, kūdikiai žindantys, 
kūdikis, kūniškas vaisius, kūno vaisius, lavonas, ligonis, nėščia, nuskendęs, nuskendęs 
žmogus, nušalęs, nušalęs žmogus, pagimdymo gelbėtoja, pakartas žmogus, pasikoręs žmo-
gus, pasmaugtas žmogus, pasunkintoji, pribuvėja, senoji, sergantis žmogus, užtroškęs, 
užtroškęs žmogus.

priesagos -ėja vedinys pribuvėja reiškia ‘moterį, kuri padeda gimdyvei’: „séno-
ſos arba Pribuwẽjes kad tokia neßćia ¢mona ar merga joms paſi‡intu, kaip ſu je 
yra ir joms paſiſakitu, ję ne praſtoti, bet jôs paſigailetis“ AN [1794] 426. Šią reikšmę 
turi ir žodis senoji, vok. Hebamme, lenk. Babce AKN 1794 569, taip pat pagimdymo 
gelbėtoja, lenk. ucʒćiwey Białogłowie, vok. Geburtshelfer AKN 1794 569: „Sēnajei arba 
kittai Pagimdymo Gelbētojei, [...] tojaù Ʒinne důti“ AKN 1794 569 (žr. 2 pav.).

Žodis pribuvėja įdėtas į rankraštinius ir spausdintus mažosios lietuvos žo-
dynus (Pribuweje, vok. Hebamme Lex 46a [211], Pribuweja, vok. Weh=Mutter C iv 
367, Pribuwejẽ, vok. eine Wehmutter RŽlv 113, Pribuwẽjẽ, vok. eine Wehemutter MŽlv 
209). brodovskio žodyne greta pribuvėjos užrašyta ir senoji (Sennoji, Pribuweje, 
vok. Hebaze B 649). LKŽ iliustracinių pavyzdžių nepateikta, nurodytas tik kaip 
raštų (dŽ, Šlč, Q) žodis (pribuvėja ‘moteris, kuri padeda gimdyvei, priima gims-
tantį’ LKŽe).

bendrinėje kalboje žodis pribuvėja išlikęs (pribuvėja ‘moteris, padedanti gimdy-
vei, priimanti kūdikį’ DLKŽe).

‘vaisiaus’ reikšme įsakuose pavartota keletas pavadinimų: kūno vaisius (vok. 
Frucht, lenk. Płod AKN 1794 569), kūniškas vaisius (vok. Leibesfrucht, lenk. Płodu 
AKN 1794 569) ir sudėtinis pavadinimas žyvato vaisius, kurio pirmasis dėmuo 
slavizmas žyvatas: „alle jey jos Kúno Wayſus ne Cʒeſù arba ne gyws ant swēto 
pareitu, [...], tai ne tur motyna ſulaukdama didʒos Korawones, ta Kudiki u‡ſlepti 
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2 pav. AKN 1794: puslapis su ‘vaisiaus’ reikšme pavartotais sudėtiniais pavadinimais 
Kunis‡ka Waiſſú ir Kúno Wayſus ir ‘pribuvėjos’ reikšme pavartotu žodžiu Sēnajei;
lmab rss: e – 761

arba pakawoti“ AKN 1794 569–570, „pri págimdymo, pagal pamokinnima ſ‡û 
¢monû paſſielgti, ir ta Kunis‡ka Waiſſú ko rûpeſtingauſſei iś‡laikyti“ AKN 1794 
569 (plg. 2 pav.), „kad netėkejuſios moterißkes ir mergos, newie‡libu budu 
neſ‡ćios paſtojuſios, ſawo Ʒywato Waiſu nieku budu ne pa‡eiſtu“ AN [1794] 423.

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas vaisius, lot. fetus MTŽ 202.
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2.4.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.4.2.1. s l a v i Z m a i: daktaris, liekorius. Įsakuose vartoti net trys žodžiai ‘gy-
dymo specialisto’ reikšme – liekorius, daktaris ir gydytojis38: „ne wiens tur darryt 
kaip Liekorus, kad ta ligga iß tikkro yra ant ſekanʒio paſirodima gali paßit“ PCh 
1831 604, „kad ant reikalo ir jey bėda, kurrę diewas iß malonês nukreipti norėtu, 
tolaus ißſiplatintu, [...], Maro=Lėkorû, [...] gana butu“ PM 1770 301 (žr. 3 pav.), 
„Kellis ßittû pagálbôs priprowû tikt Gydytojis priſkirti, [...] gal“ UG 1775 313, 
„paſkiaus, kad rauplės labbay piktos, kad daug piktû priepůlu prie jû atſirandas, 
ir jeiſeis daug Waikû mirßta, tadda Kiėmo ¢mogus tai Wyrauſybei apſakyti tur, 
nėſa tadda ant aukßcʒauſo pawélijimo Karalaus Daktorai miéſtû u‡ tai rúpyti 
turrės“ PR 1769 291.

Žodį liekorius vartojo mažvydas ir bretkūnas (liekorius ‘gydytojas’ MžRŽ 209, 
Liekoriaus BNT mt 9,13, mk 2,17, liekariau BNT lk 4,23, liekoriaus BP i 191,13). 
bretkūno biblijoje yra ir lietuviškas priesagos -tojas vedinys (gydytojas BB 2 Kron 
16,12 [žr. palionis 1967, 247]). Liekorius užrašytas Lexicon Lithuanicum, Clavis Ger-
manico-Lithvana ir Hako žodynuose (Liekor[us], vok. Artz Lex 8 [56], Liekorus, vok. 
Artʒt C I 144, Liekorus, vok. der Artʒ HŽ 56). spausdintuose mažosios lietuvos 
žodynuose yra ir gydytojas (Lėkorus, Gydėtojis, vok. Arʒt RŽvl 32, Lėkorus, Gydito-

38  daugelį amžių ligoniai buvo gydomi liau-
dies medicinos priemonėmis. jais rūpinosi 
pranašautojai, žiniuoniai (leonardas povi-
liūnas, „ligoniai“, MLE 2, 2003a, 640–641). 
pirmieji gydytojai – medicinos daktarai – 
lietuvoje atsirado xv amžiaus pabaigoje. 
jie buvo svetimšaliai, atvykę iš vokietijos, 
prancūzijos, italijos. tik xvi amžiuje atsi-
randa ir iš lietuvos didžiosios Kunigaikš-
tystės kilusių medicinos daktarų. pirmasis 
buvo pranciškus skorina. medicinos dak-
tarai buvo vidaus ligų gydytojai ir atsto-
vavo teorinei medicinai. jie nepraktikavo 
chirurgijos, kuri xiii amžiuje universite-
tuose buvo uždrausta. Chirurgija tapo 
amatu, kuriuo pradėjo verstis barzdasku-
čiai (v[iktoras] micelmacheris, „pirmieji 
medicinos daktarai, kilę iš didžiosios lie-
tuvos Kunigaikštystės“, Sveikatos apsauga 
2, 1962, 28–35; domas jasaitis, „medicinos 
istorijos didžiojoje lietuvos Kunigaikš-
tystėje fragmentai“, Medicina 2(47), 1974, 
65; j[onas] lelis, „medicinos pagalba lie-
tuvoje iki xix a. pradžios“, Iš mokslų isto-
rijos Lietuvoje 1, vilnius: valstybinė poli-
tinės ir mokslinės literatūros leidykla, 
1960, 118–123; jonas puzinas, Rinktiniai 
raštai 2. Kultūros ir politikos istorija, Chica-
go: lituanistikos instituto leidykla, 1983, 

457; leonardas poviliūnas, „barzdasku-
čiai“, MLE 1, 2000a, 148). 1511 metais į 
Karaliaučių atvykus didžiajam magistrui 
albrechtui, mieste gydytojų nebuvo. pir-
mieji asmeniniai hercogo albrechto gydy-
tojai atkeliavo 1513 metais (scholz, schroe-
der 1970, 1). mažojoje lietuvoje siaučiant 
didžiajam marui 1710 metais Geldapėje 
gydė gydytojai Woschke, Kuchnemannas, 
jurgaičių urėdijoje vokietis chirurgas 
Kochas. jis buvęs negailestingas žmogus, 
su didžiausiu nenoru jojęs į kaimus ir 
mieliau lankęs turtinguosius, vėliau pa-
bėgęs (anysas 1988, 601–602). 1723 metų 
gruodžio mėnesį Klaipėdoje įsteigtas val-
stybinio gydytojo etatas. pirmasis valsty-
binis gydytojas buvo dr. thomae, nuo 
1726-ųjų – dr. Gusovius, nuo 1735-ųjų – 
dr. mosengelis (kartu ir Klaipėdos srities 
gydytojas), dr. j. Haelwcke ir kt. 1818 me-
tais buvo vykdoma krašto administracinė 
reforma, įsteigtos apskritys, pagerėjo ir 
sveikatos apsaugos sistemos organizacija. 
prie apskričių valdybų įsteigtos apskrities 
gydytojo ir chirurgo pareigybės. xix am-
žiaus pirmoje pusėje Klaipėdoje dirbo            
8 diplomuoti gydytojai, 2 chirurgai 
(pilipavičius, Genienė 1999, 3, 5).
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3 pav. PM 1770: puslapis su asmenų pavadinimais Maro=Lėkorû, 
Maro=Piltßėriû, įstaigų pavadinimais Aptykos, Budos ir ‘vaisto’ 
reikšme pavartotu slavizmu Lėkarſtwû;
lmab rss: e – 718
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jis, vok. Arʒt MŽvl 42). Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-Lithvana, brodovskio, 
ruigio ir milkaus žodynuose įrašytas ir daktaras (Daktaris, vok. Doctor Lex 24 [120], 
Liékorus, Daktars, vok. Qvackſalber C iii 259, plg. vok. Quacksalber, liet. šundaktaris, 
šarlatanas DVLKŽ II 155, Daktar’s, vok. Doctor B 354, Dáktaris, vok. Doctor RŽvl 
101, Dáktaras, vok. Doctor MŽvl 133). brodovskis dar užrašė Doctor Medicine B 
354, bet be lietuviško atitikmens, tačiau jis pateikė net du skolinio liekorius 
lietuviškus atitikmenis (Liekorus, Gijditojias, Waiſtitojas, vok. Artʒt B 122). donelaičio 
raštuose gydytojas vadinamas daktaru (daktaras ‘gydytojas’ DRL 68). LKŽ pateikta 
daugiausia raštų (ns, lb, mž, vlne, bp) iliustracinių pavyzdžių ir vienas iš gy-
vosios kalbos (dov) (xliekorius [brus. лекар, l. lekarz] ‘gydytojas’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje vartojamas terminas gydytojas (gydytojas, lot. 
medicus MTŽ 328, gydytojas ME 1 281).

2.4.2.2. G e r m a n i Z m a i. Šiai reikšminei grupei priklauso tik vienas ger-
manizmas filčėrė39: „Kellis ßittû priprowû [...] Piltßẽrė wartóti gal“ UG 1775 313, 
„kad ant reikalo ir jey bėda, [...], tolaus ißſiplatintu, [...], Maro=Piltßėriû [...] 
gana butu“ PM 1770 301 (plg. 3 pav.). Šis žodis tokia pačia forma užrašytas rui-
gio ir milkaus žodynuose (Piltßėrė m., vok. Feldſcheerer RŽvl 137, MŽvl 180). LKŽ 
pateiktas tik kaip raštų (K) žodis (filčėrė žr. felčeris ‘asmuo su viduriniu medicini-
niu išsilavinimu, gydytojo padėjėjas’ LKŽe). bendrinėje kalboje vartojamas felčeris 
‘asmuo, baigęs vidurinį medicinos mokslą, gydytojo padėjėjas’ DLKŽe.

dabartinėje medicinos terminijoje šis žodis išlikęs (felčeris40 [vok. Feldscher]        
ME 1 250).

2.4.3. H i b r i d a i. ‘Žindyvės’ reikšme įsake vartojamas hibridas su slaviška 
priesaga -yčia – žindinyčia: „Kad rauplû dēley nóſis ußkimßta, tai mótina ar, 
‡indinycʒia Kudikiėm ‡indantiėms ſawo piēno mėl‡ia“ PR 1769 290. Šis hibridas 
užrašytas Lexicon Lithuanicum, Clavis Germanico-Lithvana (Ʒindinicia, vok. Saugam-
me Lex 73 [316], ¢indinycʒia, vok. SÕug=Áze C iii 380), ruigio ir milkaus žodynuose 
(¢indenyćia, vok. eine Säugerin, Säugamme RŽlv 188, ¢indinycʒia, vok. eine SÕugam-
me MŽlv 344). brodovskis ‘žindyvės’ reikšme užrašė du žodžius – Ʒindinijcʒia, 
Mamka, vok. Säugamme B 1042. LKŽ pateiktas iliustracinis pavyzdys iš gyvosios 
kalbos (jrk) ir rašytinių šaltinių (lC, bb11pvt, K) (xžindinyčia [hibr.] 2. žr. žindyvė 
‘žindama, ppr. paprašyta, nusamdyta moteris’ LKŽe).

2.5. v e i K s m a i ,  b ū s e n o s ,  Y p a t Y b Ė s: apalpti, apbėgimas kraujo, apgaišimas, 
apkrėtimas, apmirimas, apmirti, apsirgti, apsišlapinti, apsivėjuoti, atgaivinimas, atgiji-

39  xviii amžiaus pirmoje pusėje prūsijoje 
buvo įkurtos felčerių mokyklos (vok. Fach-
schulen Kompagnis Chirurgi). Šias mokyklas 
baigę felčeriai dirbo karo laukuose (iš čia 
felčerio vardas – lauko tarnyba): gydydavo 
žaizdas, amputuodavo galūnes ir kt. (leo-

nardas poviliūnas, „Felčeris“, MLE 1, 
2000b, 390).

40  „dabar felčeris ligoniams teikia pirmąją 
pagalbą, juos profilaktiškai tikrina, 
skleidžia sanitarines žinias“ (poviliūnas 
2000b, 390).
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mas, atsidvėsti, atsikvėpėjimas, atsikvėpėti, atsikvėpimas, čiaudėti, čiepijimas, drebėti, 
dūsaujimas, dūsauti, dūsavimas, džiūti, gelbėjimas, gelbėti, gimdymas, gimdyti, gydiji-
mas, gydymas, gydyti, gyslos krutėjimas, gyvas, gyvasties ženklas, gyvastis, gyvata, 
greita pagalba, įčiepyti, išgargaliuoti, išgąstis, išgijimas, karščiuoti, klejoti, kraujo leidi-
mas, krūpčioti, kūdikių nužavinimas, miegas, mirti, nėštumas, niežėjimas, niežėti, 
nudžiūti, numirti, nusilengvinti, nusivėjuotis, nuskęsti, nusmalkinti, nušalti, pagalba, 
pagimdymas, pagimdyti, pajutimas, pamirti, pasikarti, pasikoręs, pastipti, paženklai 
patrešimo, pirmutinė pagalba, prigimta gyvastis, rauplėtas, sirgti, skaudėti, smerties 
ženklai, smertis, suklikti, sušalti, sutinti, sutrovymas, sutrovyti, sveikas, tikras sveikatos 
ženklas, sveikata, sveikatos išmėginimas, sveikatos ženklai, šalčiuoti, širdies krutėjimas, 
šlapytis, traukyti, tvinkti, užgimimas, užkrėtimas, užtroškimas, užtvinkti, vemti, vidu-
riuoti, žindyti.

2.5.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a. Šią grupę sudaro daugiausia lietuviški 
žodžiai (veiksmažodžiai ir išvestiniai daiktavardžiai), kuriais pavadinti su medi-
cina susiję veiksmai, būsenos, ypatybės: „kad liggonui [...] Galwą diddey ſkauſti, 
kad apmirßta, apalpſta, pikta bey wémt ußeina“ PR 1769 282, „Waikai tankiey 
ir pagrecʒiam cʒaudo, ſunkiey atſikwėpėjia ir dúſaujia“ PR 1769 280, „iß tó 
liggónei [...] kléjoti bey widduroti pradeda“ PR 1769 287, „rankós bey Kójoś 
dréba“ PR 1769 282, „Kad ta nußálė tikray ir lengway gyditi buti gal“ UG 1775 
318, „iß daug ßimtû mètû kone wiſſi ¢monēs rauplēmis ſirgti turrėjo“ PSR 
1805 ?, „kúdikei [...] be Skaudėjimû ßlapitis ne gal“ PR 1769 283, „lygus 
pawynaſtis ir kittu ¢mônu yra, kûrrēms ta paſunkintoji jos Neś‡tumma priſipa-
ʒyſta“ AKN 1794 572, „per naktis ne gerray miegoti o tai potam ant dienos daryti 
gaißina Sweikata“ PCh 1831 602.

Žodis apsivėjuoti (nusivėjuoti) reiškia ‘nusituštinti’: „kad iß ne‡innû apſißlapina 
bey apſiwėjojia“ PR 1769 283, „taipojau ßittiems liggonėms [...] wirtû d‡owyto 
Wyßnû arba d‡owytû ſlywû tinka, kaip kurrie ypacʒey nuſiwẽjótis ne galintiẽms 
macʒijią“ PR 1769 288. LKŽ duomenimis, tai rytų prūsijos ir Klaipėdos krašto 
mažiau žinomų raštų žodis (apsivėjuoti 2. ‘nusituštinti’ LKŽe).

1775 metų įsake žodis atsidvėsti reiškia ‘atsikvėpti’ ir turi medicininę reikšmę: 
„tadda ¢mogus wiſſai numirruſui lygus, ne atſidweſia, nieko ne jaucʒia norint 
j kratytum ir dégytum“ UG 1775 317. Šį veiksmažodį vartojo donelaitis (atsidvėsti 
‘atsikvėpti, atsigauti’ DRL 55). LKŽ pateikta tarmių (lnkv, brž, skr, jnšk, pgr) ir 
raštų (s. dauk, brš) iliustracinių pavyzdžių (1atidvėsti 1. refl. ‘atsikvėpti’ LKŽe).

Žodį šalčiuoti pavartojo donelaitis 1769 metų įsake: „kad Waikai pas kittus 
Waikus rauplėms ſergancʒus buwę ne linkſmi ródós, kad nugarkaulis, Kry‡us 
bey strėnos ſkaudėti, ßalcʒóti ir karßcʒóti pradeda“ PR 1769 280. Šis veiksmažodis 
nerastas peržiūrėtuose senuosiuose mažosios lietuvos žodynuose. LKŽ įdėta 
iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (sdk, ml, str, sln) ir vienas iš rašytinio šaltinio 
(K) (šalčiuoti 2. ‘karščiuojant jausti drebulį, šalčio krėtimą’ LKŽe).
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Įsakuose ‘gyvybės’ reikšme vartojami du priesagų -astis ir -ata vediniai – gyvas-
tis, vok. Leben, lenk. ‡yciu, ir gyvata: „jei jiji gywa Kudiki pagimda ir ßojo Gywaſti 
per motinißka proce is‡laiko, tai jiji nů Korawonēs dēley paſlēpimo nẽsʒcʒos 
buwimo ir pagimdymo walna paſtoje“ AKN 1794 569, „potam, kad jau Gijwata 
wel atſiranda, tůj’ neßkit tokia  patala ir důkit jam ko ßilto gerti“ PN 1779 611.

Žodis gyvastis ‘gyvybės’ reikšme įdėtas į senuosius mažosios lietuvos žodynus, 
jį vartojo donelaitis (Gywaſtis, vok. das Leben Lex 57a [255], Gywaſtis, vok. Leben 
HŽ 33, MŽlv 92, Gywaſtis, vok. 2. Leben RŽlv 45, gyvastis ‘gyvybė’ DRL 84). Clavis 
Germanico-Lithvana įrašyta keletas vokiško Leben lietuviškų atitikmenų (Gywaſtis, 
¢ywátas, Wykis, Gywénimas, Gywatà, Am‡ias, vok. Leben C ii 645). LKŽ pateikta 
iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (lkv, Ėr, Krkl, skr, prk, bsp) ir rašytinių šaltinių 
(K, p. Cvir, sch, C, v. Kudirk, a, rš, K) (gyvastis 1. ‘gyvybė’ LKŽe). bendrinėje 
kalboje vartojamas (gyvastis ‘gyvybė’ DLKŽe).

Žodis gyvata kalbama reikšme taip pat yra minėtuose žodynuose, tačiau kai 
kuriuose ši reikšmė nėra pagrindinė (Gywaſtis, ¢ywátas, Wykis, Gywénimas, Gywatà, 
Am‡ias, vok. Leben C ii 645, Gywáta, vok. das Leben HŽ 33, ¨ywat’s, Gÿwata, Gywé-
nim’s, Gywaſtis, vok. Leben B 852, Gywatà, vok. 1. Wohnerbe, 2. das Leben RŽlv 45, 
Gywatà, vok. das Wohnerbe, metaph. das Leben MŽlv 92). mažvydas žodį gyvata 
vartojo ‘gyvenimo’ reikšme (gyvata ‘gyvenimas’ MžRŽ 136), taip pat ir Lexicon Li-
thuanicum (Gywata, vok. das Leben Lex 57a [255]). donelaitis žodį gyvata vartojo dar 
kita reikšme (gyvata ‘gyvenama vieta’ DRL 84). LKŽ įdėtas iliustracinis pavyzdys 
iš gyvosios kalbos (lp) ir raštų (bŽ, mair, C, bp, a. baran, dp) (gyvata 1. ‘gyvybė, 
buvimas’ LKŽe). DLKŽe ši žodžio reikšmė pateikta kaip pasenusi (gyvata psn. 1. 
‘gyvybė’, 2. ‘gyvenimas, gyvensena’, 3. ‘gyvenamoji vieta, sodyba’).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas gyvybė, lot. vita MTŽ 593, 
gyvybė ME 1 296.

2.5.2. s K o l i n i a i  šiai grupei nebūdingi. rastas tik vienas bendrinėje kal-
boje nevartojamas slavizmas smertis, įsakuose vartojamas ‘mirties’ reikšme: „arba 
Smertis ateinu tarp did‡iu meßlungu traukimu wiſſu Giſlu, prie to be ßitto 
Gywaſties sʒenklai prapůle yr“ PCh 1831 605, „tai ypacʒey ſaugotiſi tur, kad [...] 
stubbą perdaug ikurdams, ne papiktitu, nėſa tai Kudikiéms Smertis butu“ PR 
1769 284. Šis žodis lietuvių kalboje paplitęs jau nuo xvi amžiaus. jis randamas 
mažvydo raštuose, bretkūno Postilėje (smertis ‘mirtis’ MžRŽ 339, smertis BP II 
367,21), taip pat Hako, ruigio ir milkaus žodynuose (Smertis, vok. der Tod HŽ 
118, RŽlv 136, MŽlv 249). rankraštiniuose mažosios lietuvos žodynuose greta 
pateiktas lietuviškas atitikmuo (Smertis, Giltine, vok. Todt Lex 88 [376], C iv 16). 
LKŽ įdėta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (Km, Krok, dglš, ds, mrc, Ėr, trk, 
vkš, srd, vdk, vl, aps, Zt, Krž, mžš, rs, ob, Kair, mrj, dr, skdv, ppr, an, al, 
vrn, ltr [pn], ltr [Grv], ltr [Grk], ltr [rm], bsp) ir raštų (lKK, j, bm, lb, 
rd, s. dauk, mž, bb, vlne, dp, sp, Ch, sch, vp, n) (xsmertis [brus. смерць] 1. 
‘mirtis’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas mirtis, lot. mors MTŽ 347.
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2.5.3. H i b r i d a i. Įsakuose vartoti tik keli veiksmažodžiai, priskirtini prie 
hibridų: įčiepyti ir sutrovyti: „ßittokiù budù rauples icʒėpit diddey déra“ PSR 
1805 ?, „kaip ir ſunkey ſutrowijàmi ir labay riebus Walgius“ PCh 1831 602. Žodis 
čiepyti užrašytas brodovskio, ruigio ir milkaus žodynuose, tačiau ne medicinine 
reikšme (Cʒėpiti, vok. pfrofen B 977, C‡ėpiti, vok. pfrofen RŽlv 20, Cʒẽpiti, vok. 
pfropfen MŽlv 38). LKŽ žodžio čiepyti pateiktas tik vienas iliustracinis pavyzdys 
iš tarmės (sv) (xčiepyti [l. szczepić] 2. ‘įleisti skiepų’ LKŽe), o veiksmažodis sutro-
vyti būdingas tik mažosios lietuvos raštams (dp, lC) (xsutrovyti [l. trawić] 1. 
‘suvirškinti’ LKŽe). Šiai grupei priklauso ir vienas gydymo būdo pavadinimas 
čiepijimas: „Karálaus idėti liekorei ir daktarei u‡weiʒdėjimą tur ant wiſſû ßi 
Cʒėpijimo darbą apſiimmancʒù“ PSR 1805 ?.

2.6. Į s t a i G o s: aptieka, būdos, maro namai41.

2.6.1. l i e t u v i Š K a  l e K s i K a: būdos, maro namai: „jey bėda, [...], tolaus 
ißſiplatintu, Maro=Namû, [...] gana butu; kaip jie ir to paſirups, kad ant bė-
dôs=Cʒėſo aptykos ir Budos, kurroſa lėkarſtwû reikalingi dallykai pardůdami 
yra, apweiʒdimos, ir kas tû reikalingû dáiktû ne gana yr, tůjau paſtellojama butu“ 
PM 1770 301 (plg. 3 pav.).

2.6.2. s K o l i n t i n Ė  l e K s i K a

2.6.2.1. s l a v i Z m a i. bendrinėje kalboje nevartojamas slavizmas aptieka 
įsakuose turi ‘vaistinės’ reikšmę: „Kudikiėms kurriė du, tris, ar daugiaus metû 
perleidė i Kwentlein seunesblåtter iß Aptėkos praßyti turri“ PR 1769 285. 

Aptieka keliais variantais įrašyta rankraštiniuose mažosios lietuvos žodynuose 
(aptika, vok. Apotheck Lex 7a [55], Aptėka, vok. Apotheck C I 135, Apteka, Aptijke, 
vok. Apoteck B 115). Šis žodis yra ruigio ir milkaus žodynuose (Aptyka, vok. 
Apothecke RŽvl 30, MŽvl 40). LKŽ įdėta iliustracinių pavyzdžių iš tarmių (pn, Gs, 
Krsn, ad) ir raštų (Žem, sp) (xaptieka [l. apteka] ‘vaistinė’ LKŽe).

dabartinėje medicinos terminijoje oficialus terminas vaistinė42, lot. officina MTŽ 
387, ME 2 401.

41  xviii amžiaus pradžioje mažojoje lietuvo-
je maras smarkiausiai siautėjo ragainės 
apylinkėse. buvo įsteigti Maro namai, į ku-
riuos perkelti sergantieji maru, taip pat 
gydytojai bei kunigai, turėję kontaktų su 
ligoniais ( jagomastaitė-vilmantienė 1971 
[1938], 6; anysas 1988, 602; matulevičius, 
poviliūnas 2003, 732).

42  pirmosios vaistinės lietuvoje atsirado xvi 
amžiaus pradžioje. 1587 metais vienuoliai 
jėzuitai įsteigė vaistinę vilniuje. xvi am-
žiaus antroje pusėje buvo vaistinių ne tik 

vilniuje, Kaune, bet ir kitur ( juozas meš-
kauskas, Lietuvos medicinos istorija, Chica-
go: lituanistikos instituto leidykla, 1987, 
27). pirmosiose vaistinėse buvo parduo-
damos gydomosios žolės ir šaknys, bran-
gakmeniai, džiovintos varlės, kurmiai, 
briedžių ragai ir kanopos, vilkų kepenys 
ir tulžis, gyvūnų išmatos, vėžių akys, 
vištų skrandžiai, lydekų dantys, gyvačių 
ir net uodų taukai, nugrandytos žmonių 
kaukolės, pakaruoklių kraujas ir kt. (slo-
nimskis 1928, 557). nors xvi amžiuje vais-
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2.7. d o K u m e n t a i. Šiai grupei priklauso lietuviškas žodis liudijimas ir du 
s K o l i n i a i. tai bendrinėje kalboje nevartojamas slavizmas gromata ‘raštas’ (jun-
ginyje sveikatos gromatos) ir bendrinėje kalboje vartojamas germanizmas pasas (jun-
ginyje  sveikatos pasai): „Kad iß ßittôs dienôs neiwiens iß ¢émjû moldau, Walla-
chey, podolien, Wolhynien, [...] arba iß kittû dẽl sweikatôs ne gana pa‡yſtamû 
sʒaliſû, ateinąs ¢mogus kůmi jiſſai ir iſſikalbẽtu arba ant muſû ¢emjû ißdůtas 
pirm to gelawuſes Sweikatôs=Gromatas parodtu ar né, [...]  pruſißkas ¢émes 
iléid‡iami buti tur“ PM 1770 298, „priegtam tie Sweikatôs=Páſai nůg ko‡nôs 
Wyrauſybês tur taisyti buti“ PSŽ 1738 129.

Žodis gromata ‘laiško, rašto’ reikšme žinomas iš mažvydo raštų (gromata 
‘laiškas’ MžRŽ 142), senųjų mažosios lietuvos žodynų (gromata ‘laiškas, raštas’ 
Lex 20 [104], Grómata, vok. Brieff C I 399, Grómata, vok. ein Brieff HŽ 32, Gromatôs, 
vok. Pappiere RŽlv 43, Grómatos, vok. Schriften, Papiere, Briefe MŽlv 87). LKŽ įdėta 
gyvosios kalbos (bgt, Žg, jd, bso) ir raštų (K. būg) iliustracinių pavyzdžių (gro-
mata [brus. грамата] ‘laiškas, raštas, dokumentas’ LKŽe).

ruigio žodyne vokiško Pasport lietuviškas atitikmuo Gromata dėl wálno Keláwi-
mo RŽvl 275, o milkaus žodyne užrašytas ir pasas (vok. Paſport, liet. Gromata dėl 
walno Keláwimo, Páſas MŽvl 367). LKŽ įdėti keli gyvosios kalbos (Gg, ltr [Klvr]) 
ir rašytinių šaltinių (rš, ndŽ) iliustraciniai pavyzdžiai (1pasas 1. ‘nustatytos formos 
oficialus asmens dokumentas’ LKŽe).

3. i Š v a d o s. 1. dažnos užkrečiamųjų ligų epidemijos, nelaimingi atsitikimai, 
kūdikių mirtingumas mažojoje lietuvoje vertė prūsijos valdžią rūpintis gyventojų 
sveikata. pirmieji lietuviški įsakai dėl sveikatos buvo išleisti xviii amžiuje.

2. iš 104 rinkinyje PVG įdėtų prūsijos valdžios įsakų 12 skirta sveikatos daly-
kams. juose rasta per 500 vienažodžių ir sudėtinių pavadinimų, kurie suskirsty-
ti į šias reikšmines grupes: 1) žmogaus kūno dalys ir organai bei jų gaminami 
skysčiai, 2) žmonių ligos ir jų požymiai, 3) naminės gydymo priemonės, 4) as-
menys, 5) veiksmai, būsenos, ypatybės, 6) įstaigos, 7) dokumentai.

tines jau prižiūrėjo gydytojai, vis dėlto iki 
xix amžiaus pradžios jos buvo paprastos 
parduotuvės, davusios jų savininkams 
pajamų. vaistininkai prekiaudavo tomis 
prekėmis, kurių paklausa buvo pakanka-
ma ir kurios galėjo duoti didelį pelną. jose 
šalia įvairių vaistingųjų augalų ir jų šaknų 
buvo prekiaujama tepalais, uostomuoju 
tabaku ir ypač alkoholiniais gėrimais (s[ta-
sys] biziulevičius, „iš farmacijos raidos 
lietuvoje [iki 1914 m.]“, Iš mokslų istorijos 
Lietuvoje 1, vilnius: valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1960, 141). 
1669 metais Klaipėdos magistrato kviečia-
mas į Klaipėdą atvyko vaistininkas jokū-
bas jungas. jis kreipėsi į prūsijos kuni-
gaikštį, prašydamas suteikti jo vaistinei 

privilegiją. 1677 metais tokia privilegija 
jam buvo duota. 1677-ieji laikomi pirmo-
sios vaistinės Klaipėdoje įsteigimo metais. 
Ši privilegija įdomi tuo, kad joje gana 
plačiai aprašoma vaistinės teisinė būklė, 
nurodomi valdžios reikalavimai vaistinin-
kui. jungo įsteigta vaistinė buvo pavadin-
ta „Žaliąja vaistine“. 1696 metais prūsijos 
kunigaikštis davė privilegiją provizoriui 
jokūbui Zaurenui įsteigti Klaipėdos prie-
miestyje „juodojo erelio“ vaistinę. iki xix 
amžiaus pradžios (1816 metų) Klaipėdoje 
veikė tik šios dvi vaistinės. jos išliko iki 
šių dienų (alfonsas Kaikaris, Lietuvos far-
macijos istorija. Atsiminimai, Kaunas: svei-
katingumo ir medicinos reklamos centras, 
2000, 23–24).
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3. Įsakuose vyrauja lietuviška terminologinė medicinos leksika, nors juos skir-
tingu laiku vertė skirtingi vertėjai.

4. didelė dalis žodžių dabar tapusi oficialiais medicinos terminais. tai beveik 
visi pirmos grupės žodžiai – žmogaus anatomijos nomenklatūriniai pavadinimai 
(akis, dantis, galva, koja, kraujas, liežuvis, nosis, pirštas, širdis), antros grupės ligų ir 
jų požymių pavadinimai (baimė, karštis, liga, maras, mėšlungis, priepuolis, pūliai, 
šaltis, troškulys, vėmimas, viduriavimas), ketvirtos grupės asmenų pavadinimai (gy-
dytojas, kūdikis, lavonas, ligonis) ir penktos grupės veiksmų, būsenų, ypatybių pa-
vadinimai (dūsavimas, gydymas, gimdymas, miegas, nėštumas, sveikata). taigi daugu-
ma dabartinių medicinos terminų yra senos kilmės.

5. Kai kurie žodžiai dabartinėje medicinos terminijoje neprigijo: vieni žodžiai 
pasenę ar siauros tarmybės (grobas, nuomirulis), kiti – gyvojoje kalboje nepaplitę, 
randami tik rašytiniuose šaltiniuose (baltinys, gyvgyslė, šniurkšlė), treti neprigijo 
dėl vulgaraus atspalvio (myžalai).

6. nemažai žodžių junginių yra vaizdingi ir, reikia manyti, buvo būdingi gy-
vajai kalbai. jais įvardijamos ligos ir jų požymiai, tačiau jų reikšmė dažnai 
neapibrėžta (baisi liga, baisinga baimė, degimas apie širdį, piktas kvapas, piktas skilvys, 
užsidegimas kraujo).

7. Gausu veiksmažodžių (apalpti, čiaudėti, dūsauti, gydyti, gimdyti, klejoti, sirgti) 
ir priesagos -imas – vienos dariausių dabartinėje lietuvių kalboje – vedinių (veiks-
mų pavadinimų) (apmirimas, išgijimas, užkrėtimas, užtroškimas).

8. skolinių – slavizmų ir germanizmų – rasta kiekvienoje reikšminėje grupėje, 
bet daugiausia jų naminių gydymo priemonių pavadinimų grupėje. Čia slavizmai 
ir germanizmai pasiskirstę beveik po lygiai. Kai kurie skoliniai nuo seno varto-
jami lietuvių kalboje (slavizmai aliejus, pipiras, rūta, slyva, vynas, vyšnia, germa-
nizmai alus, pypkė, tabakas), tačiau dauguma jų bendrinėje kalboje nevartojami 
(išlikusių ir neišlikusių skolinių skaičius 15 ir 23). Kai kurie skoliniai įsakuose 
jau turėjo lietuviškų atitikmenų (daktaras, liekorius ir gydytojis; markė ir šlakas; pa-
vietra ir maras). Šios grupės leksika atspindi to meto prūsijos medicinos lygį. la-
biausiai buvo paplitę liaudies gydymo priemonės ir būdai, nes gydytojai pa-
prastam žmogui dar buvo sunkiai prieinami.

Pagrindiniai šaltiniai:
ACh 1831 – „absakimas dél prieß ißplatinnima Kolera ligga padawadita rube‡u u‡darimo 

ir nepaklusnumma Cʒeſo dawadôs“, PVG 599–601.
AKN 1794 – „apſakimas pries‡ Kudikiù nu‡awinnima ir paſlepimma neßtummo ir pa-

gimdimmo“, PVG 566–573.
AL 1800 – „apſakimas kokiù budù reik lawonus ißſtatyti bey apgiedůti“, PVG 476–478.
AN [1794] – „apſakimas iß kurrio numanoma, kaip labay u‡drauſta, kad netėkejuſios 

moterißkes ir mergos, nėwie‡libu budu neſ‡ćios paſtojuſios, ſawo ¢ywato Waiſu nieku 
budu ne pa‡eiſtu; o dar ma‡aus, jau gimmuſius Kudikius ſawo, ne nu‡udditu; priegtam, 
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kad tokios mergos, ‡inodamos, jog jau ſuſigawo, tai ne u‡tylėtu, neigi potam ſlapcʒey 
gimditu“, PVG 423–426.

P [1794] – „pagraudénimas“, PVG 427.
PCh 1831 – „pamokinnimas ant ißlaikimmo sweikátôs ir paſſiſaugimmo del ußkretimmo 

prie ateinancʒe Kolera ligga“, PVG 602–605.
PM 1770 – „paliepimmas, kaip ant tikkro priſidabbojimo prieß kelloſa lénkû=¢émês s‡aliſa 

jau parodant… mar± wis tas géray …taiſoma buti tur“, PVG 296–305.
PN 1779 – „paliepimmas del krikßcʒonißkos pagalbos tokiu Ƶmonu, kurrus kas negijwus 

randa“, PVG 610–611.
PR 1769 – „trumpas paródas kaip Kiėmo Ʒmogus bey tiẽ kurriẽ dáktoraus gáuti ne gal 

rauplems ußejus apſidabotiſi tur ant maloningo Karálaus aukßcʒáuſo pawẽlijimmo, 
důtas nů Wyráuſo Gyditojû surinkimmo“, PVG 277–291.

PSR 1805 – „pagraudénimas pruſû Karalaus padůnams ir ypacʒey Gaſpadoriems ant 
Kiemû důtas, kad ko‡nas ſawo Kudikiems sérgėjimo rauples důtu cʒėpit“, PVG ? 
(įklija tarp 500 ir 501).

PSŽ 1738 – „Karalißkas priſakimas/ kad nieks be sweikátôs Ʒenklû arba páſû ſwétimus 
taworus … pruſû Ʒém² …weßtu; ir kad nieks be parodijimo tokio sweikátôs Ʒenklo … 
prúſû Ʒém² daugiaus …lèiſtas butu“, PVG 127–130.

UG 1775 – „uſſákimmas dėl greito Gélbėjimmo umay negywais paſtójuſû, nuſkenduſû ar 
ßaip nutrótitû, ir u‡ ne gywus laikytû ¢monû“ (priedas „pamókſlas kokiu budu umay 
… smert… paißkádyti ir kurrie ne gywi rodós kóne wiſſadôs gélbėti buti gal“), PVG 
306–319.

Pagalbiniai šaltiniai:
Alm – Kazys alminauskis, Die Germanismen des Litauischen 1. Die deutschen Lehnwörter im 

Litauischen, Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos knygynas, [1931]. 
B – [jokūbas brodovskis,] Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm [...] von 

iacobo brodowskij pracentore trempenſi; lmab rs: f. 137 – 15; rankraštis.
BVŽ – Botanikos vardų žodynas, sudarė ramunėlė jankevičienė, vilnius: botanikos instituto 

leidykla, 1998.
DLKŽe – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: elektroninis leidimas, vyr. red. stasys Keinys, 

vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2003.
DRL – jonas Kabelka, Kristijono Donelaičio raštų leksika, vilnius: mintis, 1964.
DVLKŽ – juozas Križinauskas, stasys smagurauskas, Didysis vokiečių–lietuvių kalbų žodynas 

i–ii, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
LBŽ – Lietuviškas botanikos žodynas, sudarė botanikos žodyno komisija, red. j[onas] dagys, 

Kaunas: varpas, 1938. 
LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas (i–xx, 1941–2002): elektroninis variantas, redaktorių kolegija: 

Gertrūda naktinienė (vyr. redaktorė), jonas paulauskas, ritutė petrokienė, vytautas 
vitkauskas, jolanta Zabarskaitė, vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2005, www.lkz.lt.

ME – Medicinos enciklopedija 1–2, vilnius: valstybinė enciklopedijų leidykla, 1991–1993.
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MTŽ – v[ytautas] astrauskas, s[tasys] biziulevičius, s[alezijus] pavilonis, a[domas] 
vaitilavičius, a[leksandras] vileišis, Medicinos terminų žodynas, vilnius: mokslas, 1980.

N – Wörterbuch der Littauiſchen Sprache von G. H. F. Neſſelmann, Königsberg: verlag der 
Gebrüder bornträger, 1850.

PAT – l[inas] daugnora, r[imantas] r. budrys, r[asa] trainienė, Paukščių anatomijos ter-
minai. Nomina anatomica avium, Kaunas: naujasis lankas, 2002.

PVG – Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams, sudarė 
povilas pakarklis, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960.

Skar – pranas skardžius, „die slavischen lehnwörter im altlitauischen“, Tauta ir žodis 7, 
1931.

VAHET – Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai. Nomina anatomica, hi-
stologica et embryologica veterinaria, autoriai linas daugnora, antanas padaiga, alek-
sandras vitkus, marija paunksnienė, antanas daugėla, Gintautas liutkevičius, vida 
babrauskienė, ingrida alionienė, Kaunas: Candela, 1998. 
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Palmira Zemlevičiūtė
m e d i C a l  t e r m i n o l o G Y  i n  l i t H u a n i a n  d e C r e e s 
o F  t H e  p r u s s i a n  a u t H o r i t Y  b e t W e e n  1 7 3 8  a n d  1 8 3 1

s u m m a r y

From the sixteenth century onwards the prussian authorities issued decrees that were 
also translated into lithuanian. 104 lithuanian decrees were published in a large separate 
publication Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams 
(1960). this article analyses 12 lithuanian decrees on health issues from the eighteenth 
and nineteenth centuries.

the usual subjects of these decrees were transmittable diseases (smallpox, plague and 
cholera), accidents and the protection of babies’ lives.

by issuing these decrees prussian authorities sought ways to prevent the spread of 
diseases and to decrease illnesses, and tried to provide protection against other misfor-
tunes. at the same time these decrees also had an educational character, the common 
people were given guidance as to how to provide first aid for a sick person or after an 
accident and how to behave in order to avoid such misadventures.

seven semantic groups of medical terminology are studied: 1) parts of the human body, 
organs and body fluids, 2) human diseases and their symptoms, 3) home-made means of 
treatment, 4) persons, 5) actions, conditions and features, 6) institutions, 7) documents.

most of the medical terminology consists of lithuanian words (81%). the majority of 
them are still used in the standard language. a lot of lithuanian words became the official 
medical terms (akis ‘eye’, galva ‘head’, kraujas ‘blood’, mėšlungis ‘cramp’, viduriavimas ‘di-
arrhea’, kūdikis ‘baby’, ligonis ‘patient’, gydymas ‘treatment’, nėštumas ‘pregnancy’). Words 
which did not become medical terms were recorded in various documents, survived in 
dialects and either did or did not become part of the standard language. such words did 
not become part of  contemporary medical terminology, because some of them were ob-
solete or narrowly used in dialects only (grobas ‘rectum’, nuomirulis ‘epilepsy’); others did 
not spread into the living language and were recorded only in written sources (baltinys 
‘white of the eyes’, gyvgyslė ‘artery’, šniurkšlė ‘nostril’), still others did not enter the stand-
ard language because of their indefinite meaning (džiūvos liga) or vulgar nuance (myžalai 
‘urine’).

borrowings make up 16,2% of the medical terminology. 47,2% of all borrowings are 
slavicisms and 45,3% of borrowings are Germanisms. some borrowings in the decrees 
had lithuanian equivalents (liekorius and gydytojis ‘doctor’, pavietra and maras ‘plague’, 
markė and šlakas ‘spot’). borrowings prevail in the third notional group. slavicisms and 
Germanisms here are divided into two almost equal groups. some slavicisms had been 
used in the lithuanian language for a long time (old borrowings pipiras ‘pepper’, vynas 
‘wine’, aliejus ‘oil’). the ratio of slavicisms which are used and which are not used in the 
standard language is almost equal. only a few Germanisms survived in the standard 
language (alus ‘beer’, tabakas ‘tobacco’). the majority of Germanisms were not generally 
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adopted. they are recorded only in written sources (mainly from lithuania minor) and 
are not characteristic of the living language (brangvynas ‘vodka, strong alcohol’, anysas 
‘anise’, kalmūsas ‘calamus’).  medical terminology for this notional group reflects the level 
of medicine in prussia at that time. the ways and means of treatment of folk medicine 
were most common, because treatment by professional doctors was still hardly available 
for the common people.

there are only some hybrids (rūgpyvė ‘vinegar’, žindinyčia ‘wet-nurse’, čiepijimas ‘vac-
cination’), which make up only 2,8% of all the medical terminology.

lithuanian decrees by the prussian authorities on health issues are important for re-
search into the history of lithuanian medical terminology since they are some of the first 
printed special texts.

palmira Zemlevičiūtė   Gauta 2007 m. vasario 28 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: palmira@lki.lt
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p r i e d a s .  m e d i C i n o s  t e r m i n Ų  i n d e K s a s .  pagal terminų pateikimo 
tvarką indeksas yra lizdinis. jame sudėtiniai terminai pagal abėcėlę pateikiami polizdyje. 
Greta antraštinio termino skliaustuose nurodytas pavartojimų skaičius. po brūkšnio 
išvardijami visi antraštinio termino pavartojimo atvejai linksnių eiliškumo tvarka. 

akis s. f. (14) – nom. pl. Akis PCh 1831 
605(3x), Akkis PSŽ 1738 130, Akys PR 
1769 281, 290(2x), gen. pl. Akiu PCh 1831 
605, Akkiû PSR 1805 ?, acc. pl. Akis PR 
1769 290(2x), Akkis PR 1769 286, 290, in-
str. pl. akimis PR 1769 282 

aliejus s. m. (2) – instr. sg. Allėjum UG 1775 
315, allėjum UG 1775 315

alus s. m.
šiltas alus (2) – ßilto Alaus: adj. m. gen. 

sg. ßilto, gen. sg. Alaus UG 1775 315, 
319

anysas ‘anyžius’ s. m. (1) – instr. sg. Aniſu 
PCh 1831 603 

apalpti intr. (1) – praes. 3 apalpſta PR 1769 
282 

apbėgimas s. m. 
apbėgimas kraujo (1) – Apbegims Kraujo: 

nom. sg. Apbegims, s. m. gen. sg. 
Kraujo PCh 1831 602

apgaišimas s. m. (1) –  nom. sg. Abgaßims 
PCh 1831 605

apkrėtimas s. m. (2) – gen. sg. Apkretimma 
PCh 1831 603, acc. pl. apkretimmus PCh 
1831 604 

apmirimas s. m. (1) – nom. sg. Apmirrimmas 
UG 1775 317 

apmirti intr. (1) – praes. 3 apmirßta PR 1769 
282 

apsirgti intr. (3) – inf. apſirgti PCh 1831 602, 
praes. 3 apſerga PCh 1831 602, part. praet. 
act. nom. m. pl. apſirgę PR 1769 289 

apsišlapinti intr. refl. (1) – praes. 3 apſißlapina 
PR 1769 283 

apsivėjuoti intr. refl. (1) – praes. 3 apſiwėjojia 
PR 1769 283 

aptieka s. f. (3) – gen. sg. Aptėkos PR 1769 
285, aptėkes PR 1769 290, nom. pl. Apty-
kos PM 1770 301

atgaivinimas s. m. (1) – gen. sg. atgaiwinni-
mo UG 1775 317 

atgijimas s. m. (1) – nom. sg. Atgyjimmas 
UG 1775 318

atsidvėsti intr. refl. (1) – praes. 3 ne atſidweſia 
UG 1775 317 

atsikvėpėjimas s. m. (1) – dat. sg. atſikwė-
pėjimui PR 1769 290 

atsikvėpėti intr. refl. (1) – praes. 3 atſikwėpėjia 
PR 1769 280 

atsikvėpimas s. m. (2) – nom. sg. Atſikwepims 
PCh 1831 605, gen. sg. Atſekwepimo PCh 
1831 604 

babkas ‘lauras’ s. m. (2) – gen. pl. Badlû 
[Babkû?] PR 1769 290, instr. pl. Babkais 
PR 1769 286

baimė s. f. (5) – nom. sg. Baime PCh 1831 
602, 604, 605, acc. sg. Baime PCh 1831 
605, loc. sg. Baimeje PCh 1831 605 
baimė apgaišimo (1) – Baime Abgaißim-

mo: nom. sg. Baime, s. m. gen. sg. Ab-
gaißimmo PCh 1831 605

baimė dėl užkrėtimo (1) – Baimė del Uß-
krettimmo: nom. sg. Baimė, s. m. gen. 
sg. Ußkrettimmo PCh 1831 603 

baisinga baimė (1) – baiſinga Baime: adj. 
f. nom. sg. baiſinga, nom. sg. Baime 
PCh 1831 605

balsas s. m.  (1) – nom. sg. Balſas PCh 1831 
605

baltinys s. m.
baltinys akies (2) – Baltinys akiês: nom. 

sg. Baltinys, s. f. gen. sg. akiês PR 1769 
282, Baltinys Akiês: nom. sg. Baltinys, 
s. f. gen. sg. Akiês PR 1769 290 

blauzda s. f. (1) – loc. pl. Blausdůſe PCh 1831 
605 

brangvynas, brangvynė ‘degtinė’ s. m., f.         
(3) – gen. sg. Brangwyno PR 1769 287, 
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Brangwyna PCh 1831 603, instr. sg. Brang-
wijne PN 1779 610
drūtas brangvynas (1) – drúto Brangwy-

no: adj. m. gen. sg. drúto, gen. sg. 
Brangwyno UG 1775 315 

būda s. f. (1) – nom. pl. Budos PM 1770 
301

burna s. f. (17) – nom. sg. Burna UG 1775 
318, gen. sg. Bürnos PN 1779 610, Burnôs 
UG 1775 314, Búrnôs UG 1775 317, acc. 
sg. Búrną UG 1775 317, Burna PCh 1831 
604, PN 1779 610(2x), 611(2x), UG 1775 
315, Burną UG 1775 314(2x), 315(2x), 317, 
burną UG 1775 318

chlorkalkis s. m. (1) –  nom. sg. Chlorkalkis 
PCh 1831 604

cibukas ‘kandiklis’ s. m. (3) – gen. sg. Cibu-
ko UG 1775 315, acc. sg. Cibuką UG 1775 
315(2x)

cukorius ‘cukrus’ s. m. (2) –  instr. sg. Cuko-
ru PR 1769 285, 289

česnakas s. m. (1) –  nom. sg. Cʒeſnákas PM 
1770 304

čiaudėti intr. (1) – praes. 3 cʒaudo PR 1769 
280 

čiepijimas s. m. (1) – gen. sg. Cʒėpijimo PSR 
1805 ?

daktaris s. m. (3) – nom. pl. Dáktarei PSR 
1805 ?, Daktarei PSR 1805 ?, gen. pl. 
Daktarû PSR 1805 ? 

daktoras s. m. (3) – nom. sg. Daktorus PR 
1769 291, gen. sg. Dáktoraus PR 1769 277, 
nom. pl. Daktorai PR 1769 291

dantis s. m. (1) –  gen. pl. Dantû PR 1769 
280 

degimas s. m. 
degimas apie širdį (1) – Deggimo apie 

Sʒirdi: gen. sg. Deggimo, s. f. acc. sg. 
Sʒirdi PCh 1831 605 

drebėti intr. (1) – praes. 3 dréba PR 1769 
282 

drugys s. m. (1) – gen. sg. Druggio UG 1775 
315 

druska s. f. (3) – gen. sg. Druſkôs UG 1775 

318, PCh 1831 604, instr. sg. Druſka UG 
1775 315 
šilta druska (1) – ßilta Druſka: adj. f. instr. 

sg. ßilta, instr. sg. Druſka UG 1775 
314 

dūmas s. m. (3) –  acc. sg. Dumą UG 1775 
315, Dúmą UG 1775 315, gen. pl. Dúmû 
UG 1775 315
tabako dūmai (4) – Tabáko Dúmû: s. m. 

gen. sg. Tabáko, gen. pl. Dúmû UG 
1775 315, Tabáko Dumus: s. m. gen. sg. 
Tabáko, acc. pl. Dumus UG 1775 315, 
318, Tabáko Dúmus: s. m. gen. sg. Ta-
báko, acc. pl. Dúmus UG 1775 316

dumplės s. f. (2) – instr. pl. Dumplėmis UG 
1775 314, Duplẽmis [Dumplẽmis?] UG 
1775 314 

duobas s. m. 
akies duobas (1) – Akiu Důbo: s. f. gen. 

pl. Akiu, acc. sg. Důbo [Důbą?] PCh 
1831 605 

dūrimai s. m. 
greiti dūrimai (1) – greiti Durimay: adj. 

m. nom. pl. greiti, nom. pl. Durimay 
PCh 1831 605 

dūsaujimas s. m. (1) – gen. sg. duſſaujimo 
PCh 1831 605

dūsauti intr. (1) – praes. 3 dúſaujia PR 1769 
280

dūsavimas s. m. (1) – gen. sg. duſſawimmo 
PCh 1831 605

džiūti intr. (1) – praes. 3 d‡úſta PR 1769 
281

filčėrė ‘felčeris’ s. f./m. (12) – nom. sg. 
Piltßẽrė UG 1775 313, 314, 316, gen. sg. 
Piltßérẽs UG 1775 314, acc. sg. Piltßẽrę UG 
1775 313, 317, 318, 319, nom. pl. Pildßẽrẽs 
PSR 1805 ?, UG 1775 317, 318, nom. pl. 
Piltßẽrei UG 1775 313
maro filčėrė ‘maro felčeris’ (2) – Maro= 

Piltßẽrẽ: s. m. gen. sg. Maro, nom. sg. 
Piltßẽrẽ PM 1770 303, Maro=Piltßėriû: 
s. m. gen. sg. Maro, gen. pl. Piltßėriû 
PM 1770 301 
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galva s. f. (9) – nom. sg. Galwa UG 1775 314, 
316, 317, PN 1779 610, gen. sg. Galwôs 
UG 1775 314, 316, Galwos PN 1779 610, 
acc. sg. Galwą PR 1769 282, loc. sg. Gal-
woje PCh 1831 605

gelbėjimas s. m. (3) – nom. sg. Gélbẽjimmas 
UG 1775 313, 316, gen. sg. Gélbejimmo 
UG 1775 309

gelbėti tr. (1) – inf. gélbėti UG 1775 312
gelbėtoja s. f.

pagimdymo gelbėtoja (1) – Pagimdymo 
Gelbētojei: s. m. gen. sg. Pagimdymo, 
dat. sg. Gelbētojei AKN 1794 569

gėrimas s. m. 
gėrimas nuo virtų vyšnių (1) – Gerimą 

nů wirtû Wyßnû: acc. sg. Gerimą, part. 
praet. pass. gen. pl. f. wirtû, s. f. gen. 
pl. Wyßnû PR 1769 288

gydijimas s. m. (2) – gen. sg. Gydijimmo UG 
1775 319, acc. sg. Gydijimmą UG 1775 
316 

gydymas s. m. (1) – acc. sg. Gydimmą UG 
1775 315 

gydyti tr. (1) –  inf. gyditi UG 1775 318 
gydytojis s. m. (14) – nom. sg. Gdytojis UG 

1775 313, Gidytojis UG 1775 317, Gydyto-
jis UG 1775 313, gen. sg. Gdytojo UG 
1775 315, dat. sg. Gdytojui UG 1775 313, 
acc. sg. Gyditoj UG 1775 318, Gdytoj 
UG 1775 313, 319, nom. pl. Gydytojai UG 
1775 313, Gydytojei UG 1775 313, gen. pl. 
Gyditojû PR 1769 277, uG 1775 308, 
Gdytojû UG 1775 313, 314 

gimdymas s. m. (2) – gen. sg. Gimdimmo AN 
[1794] 425, loc. sg. Gimdimme AN [1794] 
424

gimdyti tr.  (1) – cond. 3 gimditu AN [1794] 
423

gymis s. m. (10) – nom. sg. Gimys PCh 1831 
605, Gimmys PCh 1831 604, Gymis UG 
1775 316, PSŽ 1738 130, PR 1769 281(2x), 
gen. sg. Gymjo PR 1769 280, 282, acc. sg. 
Gym UG 1775 315, instr. sg. Gymju PR 
1769 286 

gysla s. f. (12) – nom. sg. Gyſla UG 1775 314, 
gen. sg. Gislôs PCh 1831 605, dat. sg. 
Gyſlai UG 1775 314, acc. sg. Gyſlę UG 
1775 314, 316, Gyſlą UG 1775 314, 318, 
gen. pl. Giſlu PCh 1831 605(2x), acc. pl. 
Gyſlas PR 1769 282, UG 1775 316, gyſlas 
PR 1769 282 
didėji gysla (1) – diddẽję Gyſlą: adj. f. acc. 

sg. em. diddẽję, acc. sg. Gyſlą UG 1775 
316 

gyslas s. m. (1) – dat. pl. Gyſlams UG 1775 
315

gyvas adj. m. (2)  – nom. sg. gijws PN 1779 
610, nom. sg. gijwas PN 1779 610

gyvastis s. f./m. (9) – gen. sg. Gywaſtês AKN 
1794 572, Gywaſcʒio uG 1775 308(2x), 
acc. sg. Gywaſti AKN 1794 569, PCh 1831 
603, UG 1775 313, Gywaſt AN [1794] 423, 
424, UG 1775 314
prigimta gyvastis (1) – Prigimta Gywaſti: 

adj. f. acc. sg. Prigimta, acc. sg. 
Gywaſti PCh 1831 605

gyvata s. f. (6) – nom. sg. Gijwata PN 1779 
611, gen. sg. Gywatôs PM 1770 298, Gy-
wátôs PM 1770 299(2x), Gywatôs PM 1770 
302, 303

gyvgyslė s. f. (2) – nom. sg. Gywgiesli PCh 
1831 605, Gywgyſlė PR 1769 283 

grobas s. m. (6) – acc. sg. Grobą UG 1775 
315(3x), 317, 318(2x)

gromata s. f. (28) – nom. sg. Gromata PM 
1770 301, 302(3x), 303, gen. sg. Gromatôs 
PM 1770 300, acc. sg. Gromatą PM 1770 
300(3x), 301, 302, 303, instr. sg. Gromata 
PM 1770 303, loc. sg. Gromatoj’ PM 1770 
302, nom. pl. Gromatos PM 1770 300, 302, 
303(3x), gen. pl. Gromatû PM 1770 300, 
302, Grómatû PM 1770 301, acc. pl. Gro-
matas PM 1770 300, 302(2x), instr. pl. 
Gromatomis PM 1770 300, 302, loc. pl. 
Gromatoſa PM 1770 301
sveikatos gromata (1) – Sweikatôs=Gro-

matas: s. f. gen. sg. Sweikatôs, acc. pl. 
Gromatas PM 1770 298 
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gromata dėl sveikatos (1) – Gromatas dẽl 
Sweikatôs: acc. pl. Gromatas, gen. sg. 
Sweikatôs PM 1770 301

įčiepyti tr. (6) – inf. icʒėpiti PSR 1805 ?, 
icʒėpit PSR 1805 ?(4x), praes. 3 icʒẽpija 
PSR 1805 ?

imbėras s. m. (1) – instr. pl. Imberais UG 
1775 319

ingberis (?) s. m. (1) – gen. pl. Ingberu PCh 
1831 603

išgargaliuoti tr. (1) – inf. ißgargallóti PR 1769 
289 

išgąstis s. m. (1) – nom. sg. Ißgaſtis PCh 1831 
602 

išgijimas s. m. (2) – gen. sg. Ißgyjimmo UG 
1775 315, dat. sg. Ißgijimmui UG 1775 
317 

išmėginimas s. m.
sveikatos išmėginimas (5) – Sweikatôs= 

Ißmėginnimui: s. f. gen. sg. Sweikatôs, 
dat. sg. Ißmėginnimui PM 1770 298(2x), 
299, 300, Sweikatôs=Ißmeginnimui: s. f. 
gen. sg. Sweikatôs, dat. sg. Ißmeginni-
mui PM 1770 299

kadagys s. m. (1) – instr. sg. kadagio PCh 
1831 603

kaklas s. m. (14) – nom. sg. Káklas UG 1775 
316, gen. sg. Kaklo UG 1775 308, 314, 316, 
PN 1779 610, PR 1769 283, Káklo UG 1775 
314(2x), 316, 318, acc. sg. Kaklą PR 1769 
289, loc. sg. Kakle PR 1769 283, 287, 289

kakta s. f. (1) – gen. sg. Kaktôs PR 1769 280 
kalmūsas ‘ajeras’ s. m. (1) – gen. sg. Kalmuſu 

PCh 1831 603 
kanėlas ‘cinamonas’ s. m. (1) – instr. pl. 

kanėlais PR 1769 289
karščiuojimai s. m. (1) – nom. pl. Karßcʒo-

jimoy PCh 1831 605 
karščiuoti intr. (2) – inf. karßcʒóti PR 1769 

280, karßcʒot UG 1775 318 
karštis s. m. (1) – nom. sg. Karßtis PR 1769 

280 
didis karštis (2) – diddis Karßtis: adj. m. 

nom. sg. diddis, nom. sg. Karßtis PR 

1769 281, diddi Karßti: adj. m. acc. sg. 
diddi, acc. sg. Karßti PR 1769 282 

mažas karštis (1) – ma‡u Karßcʒu: adj. m. 
instr. sg. ma‡u, instr. sg. Karßcʒu PR 
1769 279 

karštligės s. f. (1) – gen. pl. Karßtliggiû PR 
1769 278 

kelis s. m. (1) – gen. pl. Kiéliû UG 1775 317 
klejoti intr. (1) – inf. kléjoti PR 1769 287 
koja s. f. (9) – nom. pl. Kójós PR 1769 282, 

gen. pl. Kôjû PR 1769 280, acc. pl. Kojas 
PCh 1831 603, UG 1775 314, 315, 316, 317, 
PN 1779 610, 611

kolera s. f. (7) – nom. sg. Kolera PCh 1831 
602, gen. [?] sg. kolera PCh 1831 602(3x), 
603(3x)

kosulys s. m. (1) – nom. sg. Koſolys [Koſulys?] 
PCh 1831 604 

kraujas s. m. (22) – nom. sg. Kraujas UG 
1775 313, 314(3x), 316(2x), Skraujas [Krau-
jas?] PCh 1831 605, kraujes PCh 1831 605, 
gen. sg. Kraujo PN 1779 610, UG 1775 
314, 316, 319, acc. sg. Krauja PN 1779 610, 
Kraują UG 1775 313, 314, PR 1769 285, 
287, 289, instr. sg. Krauju PCh 1831 605, 
gen. pl. Kraujû PR 1769 283, instr. pl. 
Kraujeis PR 1769 283, Kraujėis PR 1769 
283

kryžius s. m. (1) – nom. sg. Kry‡us PR 1769 
280

kruopos s. f.
skystos avižų kruopos (2) – ſkyſtomis 

Awi‡û Krópomis: adj. f. instr. pl. 
ſkyſtomis, s. f. gen. pl. Awi‡û, instr. pl. 
Krópomis PR 1769 284, 288

krūpčioti intr. (1) – praes. 3 krúpcʒojia PR 
1769 282

krutėjimas s. m.
gyslos krutėjimas (1) – Gyſlôs Kruttẽji-

mmą: s. f. gen. sg. Gyſlôs, acc. sg. Kru-
ttẽjimmą UG 1775 313 

širdies krutėjimas (1) – S‡irdiês Kruttẽji-
mmą: s. f. gen. sg. S‡irdiês, acc. sg. 
Kruttẽjimmą UG 1775 313
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krūtinė s. f. (2) – nom. sg. Krutinnė UG 1775 
316, gen. sg. Krutinnês PR 1769 280 

kūdikis s. m. (42) – nom. sg. Kudikis AN 
[1794] 424, 425(2x), AKN 1794 569, gen. 
sg. Kudykio AKN 1794 568, Kudikio AN 
[1794] 424, AKN 1794 572, dat. sg. kudikui 
AN [1794] 425, Kudikiui AKN 1794 567, 
acc. sg. Kúdiki PR 1769 279, AKN 1794 
569, Kudik PR 1769 282, AN [1794] 423, 
425(2x), 426(2x), P [1794] 427, Kudiki AKN 
1794 569, 570(2x), 571, nom. pl. Kúdikei 
PR 1769 281, 283, Kudikei PR 1769 282, 
284(2x), Kudikėi PR 1769 284, gen. pl. Ku-
dikiû PSR 1805 ?, AKN 1794 569, PR 1769 
284, dat. pl. Kudikiems PSR 1805 ?(2x), 
PR 1769 284(2x), Kudikiéms PR 1769 284, 
286, Kudikiėms PR 1769 285(2x), acc. pl. 
Kudikius AN [1794] 423, PSR 1805 ?, instr. 
pl. Kúdikeis PR 1769 278 
gyvas kūdikis (1) – gywa Kudiki: adj. m. 

acc. sg. gywa, acc. sg. Kudiki AKN 
1794 569 

kūdikiai žindantys (1) – Kudikiėms ‡in-
dantiėms: dat. pl. Kudikiėms, part. 
praes. act. dat. pl. m. ‡indantiėms PR 
1769 290

kūnas s. m. (28) – nom. sg. Kun’s PCh 1831 
605, Kunas PCh 1831 602(2x), PR 1769 
281, Kúnas UG 1775 309, 315, 316, PR 
1769 281, 282, gen. sg. Kuna PCh 1831 
602(3x), Kùno AKN 1794 569, Kúno PR 
1769 279, 281, 282, 283, 286, Kuno PR 
1769 280, UG 1775 314, 318, PCh 1831 
602(3x), 603(2x), 605, acc. sg. Kuną UG 
1775 319 

kvapas s. m. 
bjaurus kvapas (1) – bjaurus Kwapas: adj. 

m. nom. sg. bjaurus, nom. sg. Kwapas 
PR 1769 283 

piktas kvapas (1) – piktas Kwapas: adj. 
m. nom. sg. piktas, nom. sg. Kwapas 
PR 1769 283 

lavonas s. m. (14) – nom. sg. Lawonas AL 
1800 477, acc. sg. Lawoną AL 1800 477(4x), 

AN [1794] 425, nom. pl. Lawonai AL 1800 
476, gen. pl. Lawonû AL 1800 476, 477, 
acc. pl. Lawonus AL 1800 477(4x), PCh 
1831 604

ledas s. m. (2) – nom. pl. Ledai UG 1775 318, 
gen. pl. Ledú UG 1775 319

leidimas s. m. 
kraujo leidimas (1) – kraujo Leidimmą: s. 

m. gen. sg. kraujo, acc. sg. Leidimmą 
UG 1775 316 

liekarstva s. f. (7) – acc. sg. Liẽkarſtwą PM 
1770 304, Lẽkarſtwą PM 1770 303, 304, 
nom. pl. Lẽkarſtwos PM 1770 304, Lėkarſt-
wos PM 1770 303, gen. pl. Lekarſtwû PM 
1770 304, Lėkarſtwû PM 1770 301

liekorius s. m. (10) – nom. sg. Liekorus PCh 
1831 604, gen. sg. Liekoraus PCh 1831 605, 
liekoraus PCh 1831 605, dat. sg. Lėkorui 
PN 1779 611, Likkorui PCh 1831 604, nom. 
pl. Likkorai PCh 1831 604, Liekoray PCh 
1831 603, Liekorei PSR 1805 ?(2x), gen. pl. 
Liekorû PSR 1805 ?
maro liekorius (2) – Maro=Lėkorus: s. m. 

gen. sg. Maro, nom. sg. Lėkorus PM 
1770 303, Maro=Lėkorû: s. m. gen. sg. 
Maro, gen. pl. Lėkorû PM 1770 301

liežuvis s. m. (1) – nom. sg. Ließuwis PCh 
1831 605 

liga s. f. (23) – nom. sg. Ligga PCh 1831 
602(2x), 603(2x), 604(4x), PSR 1805 ?, PR 
1769 278, 281, 287, gen. sg. Ligga PCh 
1831 605, Liggôs PR 1769 280, 281, 283, 
290, dat. sg. Liggai PSR 1805 ?, PCh 1831 
605, acc. sg. Liggą PR 1769 279, loc. sg. 
Liggoje PR 1769 288, gen. pl. Liggû PM 
1770 299, acc. pl. Liggas PR 1769 291 
baisi liga (1) – baiſoms Liggoms: adj. f. 

dat. pl. baiſoms, dat. pl. Liggoms PSR 
1805 ? 

baisinga liga (1) – baiſingos Liggos: adj. 
f. nom. pl. baiſingos, nom. pl. Liggos 
PSŽ 1738 130 

cholera liga (1) – Cholera Ligga: s. f. acc. 
sg. Cholera, acc. sg. Ligga PCh 1831 
603 



Archivum Lithuanicum 9172

džiūvos liga (1) – D‡uwôs Liggą: s. f. gen. 
sg. D‡uwôs, acc. sg. Liggą PR 1769 
291 

kolera liga (4) – Kolera Ligga: s. f. nom. 
sg. Kolera, nom. sg. Ligga ACh 1831 
600, Kolera Ligga: s. f. acc. sg. Kolera, 
acc. sg. Ligga PCh 1831 602, ACh 
1831, 599, Kolera Ligga: s. f. instr. sg. 
Kolera, instr. sg. Ligga PCh 1831 604 

limpanti liga (13) – limpanti Ligga: part. 
praes. act. nom./gen. [?] sg. f. limpan-
ti, nom./gen. [?] sg. Ligga PCh 1831 
603, limpancʒôs Liggôs: part. praes. 
act. gen. sg. f. limpancʒôs, gen. sg. 
Liggôs AL 1800 477, limpancʒio Liggôs: 
part. praes. act. gen. sg. f. limpancʒio, 
gen. sg. Liggôs PCh 1831 603, lympan-
cʒo Ligga: part. praes. act. gen. sg. f. 
lympancʒo, gen. sg. Ligga PCh 1831 
602, limpanćios Liggos: part. praes. act. 
nom. pl. f. limpanćios, nom. pl. Liggos 
PSŽ 1738 128, limpancʒos Liggos: part. 
praes. act. nom. pl. f. limpancʒos, 
nom. pl. Liggos AL 1800 478, limpanćiû 
Liggû: part. praes. act. gen. pl. f. 
limpanćiû, gen. pl. Liggû PSŽ 1738 
130, limpancʒu Liggo: praet. praes. act. 
gen. pl. f. limpancʒu, gen. pl. Liggo 
PCh 1831 603, limpancʒiu Liggo: part. 
praes. act. gen. pl. f. limpancʒiu, gen. 
pl. Liggo PCh 1831 603, limpancʒioms 
Liggoms: part. praes. act. dat. pl. f. 
limpancʒioms, dat. pl. Liggoms PSR 
1805 ?, limpancʒom’s Liggomis: part. 
praes. act. instr. pl. f. limpancʒom’s, 
instr. pl. Liggomis AL 1800 476, 477

rauplių liga (1) – Rauplû Liggôs: s. f. gen. 
pl. Rauplû, gen. sg. Liggôs PR 1769 
288 

stabo liga (1) – Stábo Liggą: s. m. gen. 
sg. Stábo, acc. sg. Liggą UG 1775 319 

užkrečianti liga (1) – u‡krećianti Ligga: 
part. praes. act. nom. sg. f. u‡krećianti, 
nom. sg. Ligga PM 1770 303 

ligonis s. m. (61) – nom. sg. Liggónis UG 
1775 315, PR 1769 286, 287, 288(2x), Li-
ggonis PCh 1831 603, 604(2x), 605(3x), 
gen. sg. Liggonio UG 1775 314, 315, Li-
ggono UG 1775 315, 317, 318, Liggóno UG 
1775 315, Liggónio UG 1775 315, dat. sg. 
Liggónui UG 1775 318, PR 1769 288, Li-
ggonui PR 1769 282, UG 1775 314(2x), 
315(2x), 316, 317, 318, 319, PCh 1831 
605(2x), acc. sg. Liggona PCh 1831 603, 
604(5x), Liggón UG 1775 315, 317, PR 
1769 286(2x), 288, Liggoni UG 1775 319, 
PR 1769 284, Liggon PR 1769 286, nom. 
pl. Liggonei PR 1769 283, Liggoney PCh 
1831 604, Liggónei PR 1769 287, gen. pl. 
Liggona PCh 1831 604, Liggonu PCh 1831 
603, 604(3x), Ligonu PCh 1831 604(2x), 
Liggónû PR 1769 285, dat. pl. Liggonėms 
PR 1769 286, 288, Liggónems PR 1769 288, 
acc. pl. Liggonis PCh 1831 603, 604, Li-
ggónus PR 1769 285

liudijimas s. m. (5) – acc. sg. Luddijimą PM 
1770 300(3x), acc. pl. Luddijimus PM 1770 
300, instr. pl. Luddijimais PM 1770 300

lūpa s. f. (1) – acc. pl. Lúpas UG 1775 314 
maras s. m. (10) – nom. sg. Maras PSŽ 1738 

128, PSR 1805 ?, PM 1770 297, Máras PM 
1770 297, gen. sg. Máro PM 1770 298, 
Maro PM 1770 304, dat. sg. Márui PSR 
1805 ?, acc. sg. Marą PM 1770 296, instr. 
sg. Maru PM 1770 302, Marû PM 1770 
303 

markė s. f. (1) – acc. pl. markes PR 1769 
279
baltos markės (1) – baltos Markės: adj. f. 

nom. pl. baltos, nom. pl. Markės PR 
1769 283 

raudonos markės (1) – raudónos Markės: 
adj. f. nom. pl. raudónos, nom. pl. 
Markės PR 1769 283 

medus s. m. (2) – gen. sg. Medaús PR 1769 
289,  Mėdaus PR 1769 287

meironas ‘mairūnas’ s. m. (1) – gen. pl. 
Meirónû UG 1775 315 
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mėšlungis s. m. (3) – nom. sg. Meßlungis 
PCh 1831 605, instr. sg. Meßlungu PCh 
1831 605, nom. pl. Meßlungai PCh 1831 
605 
didis mėšlungis (1) – did‡iu Meßlungu: 

adj. m. gen. pl. did‡iu, gen. pl. Meß-
lungu PCh 1831 605 

metėlė s. f. (1) – gen. sg. Métēlu PCh 1831 
603

miegas s. m. (1) – gen. sg. Miegio PCh 1831 
602, acc. sg. Miega PCh 1831 605

miežis s. m. (2) – gen. pl. Mė‡û PR 1769 287, 
instr. pl. Mẽ‡eis PR 1769 288

mirti intr. (6) – inf. mirti AN [1794] 425, PR 
1769 284, UG 1775 319, praes. 3 mirßta 
PR 1769 284, 291, cond. 3 mirßtû [mirtų?] 
PM 1770 303

myžalai s. m. (1) – nom. pl. Mie‡alai PCh 
1831 605 

namai s. m. 
maro namai (1) – Maro=Namû: s. m. gen. 

sg. Maro, gen. pl. Namû PM 1770 
301 

nečystumai s. m. 
nečystumai kraujo (1) – Necʒyſtummai 

Kraujo: nom. pl. Necʒyſtummai, s. m. 
gen. sg. Kraujo PR 1769 284

nėgelkas ‘gvazdikėlis’ s. m. (1) – acc. pl. Ne-
gélkus PR 1769 290 

nėščia adj. f. (20) – nom. sg. Nẽs‡c‡e AKN 
1794 569, neſ‡ćia AN [1794] 424, neßćia 
AN [1794] 424(2x), 425(2x), 426(3x), néß-
ćia AN [1794] 426, nẽſ‡c‡e AKN 1794 569, 
neßcʒe AKN 1794 570, gen. sg. Nẽsʒcʒos 
AKN 1794 569, neßćiôs AN [1794] 426, 
acc. sg. neßćią AN [1794] 425, Nẽßcʒeje 
AKN 1794 570, nom. pl. neßćios P [1794] 
427, neſ‡ćios AN [1794] 423, dat. pl. Nẽß-
c‡oms AKN 1794 570, instr. sg. Nẽßcʒeje 
AKN 1794 571 

nėštumas s. m. (7) – gen. sg. Neßtummo AKN 
1794 566, acc. sg. Ndßtuma AKN 1794 571, 
Neßtummą AKN 1794 570, Nds‡tumma 
AKN 1794 571, Nes‡tumma AKN 1794 

572, Nds‡tůmma AKN 1794 572, Nẽßtúma 
AKN 1794 571 

niežėjimas s. m. (1) – acc. sg. Nė‡ẽjimmą UG 
1775 315

niežėti intr. (1)  – inf. nẽʒẽt UG 1775 318
noras s. m. 

noras ant vėmimo (1) – Nora ant Wemi-
mme: acc. sg. Nora, s. m. gen. sg. 
Wemimme PCh 1831 605

nosė s. f. (6) – nom. sg. Noſe PCh 1831 605, 
gen. sg. Noſês PR 1769 290, instr. sg. Nóſe 
UG 1775 315, 317, 318, Noſe UG 1775 
316 

nosis s. f. (10) – nom. sg. Nóſis PR 1769 290, 
acc. sg. Nůſi PCh 1831 604, Nóſi UG 1775 
317, Noſi PN 1779 610, 611, UG 1775 314, 
316, 318,  Noſ UG 1775 315

nudžiūti intr. (1) – inf. nud‡úti PR 1769 290 
nugara s. f. (5) – gen. sg. Nugarôs PCh 1831 

605, acc. sg. nugarą UG 1775 314, Nugarrą 
UG 1775 315, Nuggara PN 1779 610, loc. 
sg. Nugaroj’ PR 1769 282 

nugarkaulis s. m. (2) – nom. sg. Nugarkaulis 
PR 1769 280, acc. sg. Nugarkauli UG 1775 
316 

numirti intr. (4) – praes. 3 numirßta PCh 
1831 605, numirre PCh 1831 604, numirrę 
AL 1800 476, cond. 3 numirtú AKN 1794 
570

nuodai s. m.
maro nuodai (1) – Maro=Nůdai: s. m. 

gen. sg. Maro, nom. pl. Nůdai PM 
1770 301 

nuomirulis s. m. (1) – acc. sg. Nůmirrul PR 
1769 280 

nusilengvinti intr. refl. (2) – praes. 3 nuſi-
lengwina PR 1769 283, part. indecl. praes. 
nuſilengwinant PR 1769 283 

nusilpnybė s. f. (1) – gen. sg. Nuſilpnybês 
PCh 1831 604 

nusivėjuotis intr. refl. (1) – inf. nuſiwẽjótis 
PR 1769 288

nuskęsti inf. (9) – part. praet. act. nom. sg. 
m. em. nuſkendęſis UG 1775 314, part. 
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praet. act. nom. sg. m. nuſkendes PN 1779 
610(2x), 611, part. praet. act. acc. sg. m. 
nuſkenduſi UG 1775 308, 310, 314, part. 
praet. act. dat. pl. m. Nuſkenduſẽms UG 
1775 314, part. praet. act. acc. pl. m. nu-
ſkenduſus UG 1775 314

nusmalkinti intr. (2) – part. praet. act. nom. 
sg. m. nuſmalkines PN 1779 610, 611

nušalti intr. (6) – part. praet. act. acc. sg. m. 
nußáluſi UG 1775 308, 310, nußaluſi UG 
1775 318, part. praet. act. dat. pl. m. 
Nußáluſẽms UG 1775 318, praes. 3 nußála 
UG 1775 318, praet. 3 nußálẽ UG 1775 
318

nužavinimas s. m.
kūdikių nužavinimas (2) – Kudikiù 

Nu‡awinimmas: s. m. gen. pl. Kudikiù, 
nom. sg. Nu‡awinimmas AKN 1794 
567, Kudikiù Nu‡awinnima: s. m. gen. 
pl. Kudikiù, acc. sg. Nu‡awinnima AKN 
1794 566

pagalba s. f. (4) – nom. sg. Pagalba PCh 1831 
604, gen. sg. Pagálbôs UG 1775 316, 319, 
acc. sg. Pagálbą UG 1775 315
greita pagalba (2) – greita Pagálba: adj. f. 

nom. sg. greita, nom. sg. Pagálba UG 
1775 318, greitôs Pagálbôs: adj. f. gen. 
sg. greitôs, gen. sg. Pagálbôs UG 1775 
316

pirmutinė pagalba (2) – pirmutinnẽ Pagál-
ba: adj. f. nom. sg. pirmutinnẽ, nom. 
sg. Pagálba UG 1775 317, pirmutinnei 
Pagálbai: adj. f. dat. sg. pirmutinnei, 
dat. sg. Pagálbai UG 1775 308

pagimdymas s. m. (4) – gen. sg. Pagimdymo 
AKN 1794 569(2x), Pagimdimmo AKN 1794 
566, acc. sg. Pagimdyma AKN 1794 571

pagimdyti tr. (5) – inf. pagimdit AN [1794] 
426, praes. 3 pagimda P [1794] 427, pagim-
da AN [1794] 425, AKN 1794 569, praet. 
3 pagimde AN [1794] 425

pajutimas s. m. (3) – nom. sg. Pajuttimmas 
UG 1775 319, gen. sg. Pajutimmo UG 1775 
319, acc. sg. Pajuttimmą UG 1775 317

pakarti tr. (2) – part. praet. pass. gen. sg. m. 
pakarto UG 1775 310, part. praet. pass. 
acc. sg. m. Pakartą UG 1775 310

pamirti intr. (1) – praes. 3 pamirßta PSR 
1805 ?

pasas s. m.
sveikatos pasas (2) – Sweikatôs=Páſai: s. 

f. gen. sg. Sweikatôs, nom. pl. Páſai 
PSŽ 1738 129, Sweikatôs Paſû: s. f. 
gen. sg. Sweikatôs, gen. pl. Paſû PSŽ 
1738 127 
tikras sveikatos pasas (1) – tikkrû 

Sweikátôs Páſû: adj. m. gen. pl. tik-
krû, s. f. gen. sg. Sweikátôs, gen. 
pl. Páſû PSŽ 1738 128 

pasikarti intr. refl. (5) – part. praet. act. 
nom. sg. m. paſikores PN 1779 610, part. 
praet. act. nom. sg. m. pasſikores PN 
1779 611, part. praet. act. gen. sg. m. 
paſikaruſo UG 1775 308, part. praet. act. 
gen. pl. m. paſikoruſû UG 1775 310, part. 
praet. act. dat. pl. m. paſikaruſiems UG 
1775 316

pasmaugti tr. (1) – part. praet. pass. m. dat. 
pl. Paſmáugtėms UG 1775 316

pastipti intr. (3) – praes. 3 paſtimpa UG 1775 
318, part. praet. act. nom. pl. m. paſtippę 
UG 1775 318, part. praet. act. gen. sg. m. 
paſtippuſo UG 1775 319

pavietra s. f. (6) – nom. sg. Pawėtra PM 1770 
299, 300, Pawetra PSŽ 1738 299, Pawẽtra 
PSŽ 1738 299, Pawẽra [Pawẽtra?] PM 1770 
305, gen. sg. Pawẽtrôs PM 1770 300
nuodinga pavietra (1) – nůdinga Pawẽtra: 

adj. f. nom. sg. nůdinga, nom. sg. 
Pawẽtra PM 1770 303 

paženklas ‘skiriamasis ženklas, žymė, požy-
mis’  s. m.
paženklai patrešimo (1) – Paenklus Pa-

tréßimo: acc. pl. Paenklus, s. m. gen. 
sg. Patréßimo AL 1800 477 

pelenai s. m. (1) – instr. pl. Pelenais UG 1775 
315 
šilti pelenai (2) – ßiltu Pėlenu: adj. m. 

gen. pl. ßiltu, gen. pl. Pėlenu PN 1779 
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610, ßiltais Pélenais: adj. m. instr. pl. 
ßiltais, instr. pl. Pélenais UG 1775 314 

peskos s. f. 
pašildytos peskos – paßilditoms Pėſkomis: 

part. praet. pass. instr. pl. f. paßildi-
toms, instr. pl. Pėſkomis UG 1775 314

pienas s. m. (6) – nom. sg. Piėnas PR 1769 
288, gen. sg. Piėno PR 1769 288, Piēno PR 
1769 288, 290, instr. sg. Piėnu PR 1769 
290, Pienu PR 1769 288 
šiltas pienas (3) – ßiltą Pieną: adj. m. acc. 

sg. ßiltą, acc. sg. Pieną UG 1775 317, 
ßiltą Piėną: adj. m. acc. sg. ßiltą, acc. 
sg. Piėną PR 1769 290, ßiltu Piėnu: adj. 
m. instr. sg. ßiltu, instr. sg. Piėnu PR 
1769 290

piktimas s. m.
mažas piktimas (1) – ma‡u Piktimmu: 

adj. m. instr. sg. ma‡u, instr. sg. Pik-
timu PCh 1831 605

pilva s. f.  (3) – acc. sg. Pilwa PN 1779 610, 
PCh 1831 602, loc. sg. Pilwoje PCh 1831 
605 

pipiras s. m. (1) – gen. pl. Pipirrû UG 1775 
315 

pypkė s. f. (1) – instr. sg. Pijpke PN 1779 
610

pypkis s. m. (4) – gen. sg. Pypkio UG 1775 
315(2x), gen. pl. Pykiû [Pypkių?] UG 1775 
315, acc. pl. Pypkius UG 1775 315

pirštas s. m. (1) – gen. sg. Pir‡to PCh 1831 
605 

pyvas s. m.
šiltas pyvas (1) – ßilta Pijwa: adj. m. acc. 

sg. ßilta, acc. sg. Pijwa PN 1779 611 
plaučiai s. m. (5) – dat. pl. Plaucʒiẽms UG 

1775 315, Plaucʒiam’s PCh 1831 604, acc. 
pl. Plaucʒius UG 1775 314(2x), 316 

plaukai s. m. (3) – nom. pl. Pláukai PSŽ 1738 
130, PM 1770 301, acc. pl. Plaukus PCh 
1831 604 

plūdimas s. m. 
baltai vandenuotas plūdimas (1) – baltai 

wandenota Pludimma: adv. baltai, adj. 

m. acc. sg. wandenota, acc. sg. Pludi-
mma PCh 1831 605 

geltonas plūdimas (1) – geltona Pluddi-
mma: adj. m. acc. sg. geltona, acc. sg. 
Pluddimma PCh 1831 605 

plūdimas iš burnos (1) – Pludimma iß 
Burnos: acc. sg. Pludimma, s. f. gen. 
sg. Burnos PCh 1831 605 

plūdimas per užpakalį (1) – Pludimma 
Perußpakali: acc. sg. Pludimma, s. m. 
acc. sg. ußpakali PCh 1831 605 

pomerancas ‘apelsinas’ s. m. (2) – gen./instr. 
pl. Pomeranʒu PCh 1831 603(2x)

prakaitas s. m.
šaltas prakaitas (2) – ßaltas Prakaitas: adj. 

m. nom. sg. ßaltas, nom. sg. Prakaitas 
PR 1769 283, ßalte Prakaite: adj. m. 
gen. sg. ßalte, gen. sg. Prakaite PCh 
1831 604 

prakaitavimas s. m.
didelis prakaitavimas (2) – diddelu Pra-

kaitawimmu: adj. m. gen. pl. diddelu, 
gen. pl. Prakaitawimmu PR 1769 280, 
282 

pribuvėja s. f. (1) – nom. pl. Pribuwẽjes AN 
[1794] 426

priepuola s. f. (1) – nom. sg. Priepola PCh 
1831 605

priepuolis s. m.  (5) – nom. pl. Priepolei PR 
1769 288, Priẽpolei PR 1769 280, gen. pl. 
Priepolu PCh 1831 605, acc. pl. Priepůlus 
PR 1769 289, Priẽpůlus PR 1769 284
piktas priepuolis (4) – piktû Priepůlu: 

adj. m. gen. pl. piktû, gen. pl. Priepůlu 
PR 1769 291, piktû Priepolû: adj. m. 
gen. pl. piktû, gen. pl. Priepolû PR 
1769 279, piktus Priėpolius: adj. m. acc. 
pl. piktus, acc. pl. Priėpolius UG 1775 
319, piktûs Priẽpůlus: adj. m. acc. pl. 
piktûs, acc. pl. Priẽpůlus PR 1769 284

priprova s. f. (7) – nom. sg. Priprowa UG 
1775 313, Prieprowa PCh 1831 603, nom. 
pl. Priprówos UG 1775 313, Priprowos UG 
1775 313, gen. pl. Priprowû UG 1775 313, 
acc. pl. Priprowas UG 1775 313, 318
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pagalbos priprova (13) – Pagálbôs Pripro-
wos: s. f. gen. sg. Pagálbôs, nom. pl. 
Priprowos UG 1775 313, 317, Pagalbôs 
Priprowû: s. f. gen. sg. Pagalbôs, s. f./
m. gen. pl. Priprowû UG 1775 314, 
Pagálbôs Priprowû: s. f. gen. sg. Pagál-
bôs, s. f./m. gen. pl. Priprowû UG 1775 
308, 309, 313, Pagalbôs Priprowas: s. f. 
gen. sg. Pagalbôs, acc. pl. Priprowas 
UG 1775 310, 313, 314, 318, Pagálbos 
priprowas: s. f. gen. sg. Pagálbos, acc. 
pl. priprowas UG 1775 314, 317, 318, 
Págalbôs Priprowas: s. f. gen. sg. Págal-
bôs, acc. pl. Priprowas UG 1775 316 

priprovas s. m. (1) – instr. pl. Priprowais UG 
1775 316

pripuvimas s. m. 
pripuvimas kraujo (1) – Pripuwimmas 

Kraujo: nom. sg. Pripuwimmas, s. m. 
gen. sg. Kraujo PR 1769 286 

pūliai s. m. (4) – nom. pl. Púlei PR 1769 281, 
290, acc. pl. Púlus PR 1769 279, instr. pl. 
Púleis PR 1769 283 

pulveris ‘milteliai’ s. m. (2) – gen. sg. Pul-
wero UG 1775 319, acc. pl. Pulwerus PCh 
1831 604 
čiaudijimo pulveris (1) – Cʒáudijimmo 

Pulwer: s. m. gen. sg. Cʒáudijimmo, 
acc. sg. Pulwer UG 1775 315 

pūslelė s. f. 
maža karščiuojanti pūslelė (1) – ma‡os 

karßcʒójiancʒos Paſlélės [Puſlélės?]: adj. 
f. nom. pl. ma‡os, part. praes. act. 
nom. pl. f. karßcʒójiancʒos, nom. pl. 
Paſlélės [Puſlélės?] PR 1769 279

puta s. f. (1) – nom. pl. Puttos UG 1775 317 
putrulis ‘pasukos’  s. m. (2) – gen. pl. Pu-

trulliû PR 1769 288, acc. pl. Putrullius PR 
1769 288 

ranka s. f. (9) – nom. pl. Rankos PR 1769 281, 
Rankós PR 1769 282, gen. pl. Rankû PR 
1769 280, acc. pl. Rankas PN 1779 610, 
UG 1775 314, 315, 316, instr. pl. Rankomis 
PCh 1831 605, Rankoms UG 1775 314 

rauplės s. f. (46) – nom. pl. Rauplės PR 1769 
278(2x), 279(2x), 280, 281(4x), 283(3x), 
290(2x), 291, Rauplẽs PR 1769 279, Raup-
les PR 1769 286, gen. pl. Rauplû PR 1769 
281, 283, 286, 287, 289, 290, dat. pl. 
Rauplėms PR 1769 278, 281, 284, 289, 290, 
Rauplems PR 1769 277, acc. pl. Rauples 
PR 1769 284, 285(2x), 287, PSR 1805 ?(4x), 
Rauplės PR 1769 281, 285, 291, instr. pl. 
Rauplėms PR 1769 280, Rauplemis AL 1800 
476, Rauplėmis PSR 1805 ?(2x), loc. pl. 
Raupleſa PR 1769 284, Rauplėſa PR 1769 
287
akmens rauplės (1) – Akmens Rauplės: s. 

m. gen. sg. Akmens, nom. pl. Rauplės 
PR 1769 279 

geros rauplės (1) – gerras Rauples: adj. f. 
acc. pl. gerras, acc. pl. Rauples PR 
1769 279 

gerosios rauplės (3) – géroſos Rauplės: 
adj. f. nom. pl. em. géroſos, nom. pl. 
Rauplės PR 1769 284, 286, géroſos 
Rauplẽs: adj. f. nom. pl. em. géroſos, 
nom. pl. Rauplẽs PR 1769 284 

piktos rauplės (5) – piktós Rauplės: adj. 
f. nom. pl. piktós, nom. pl. Rauplės PR 
1769 282, piktoms Rauplėmis: adj. f. 
instr. pl. piktoms, instr. pl. Rauplėmis 
PSR 1805 ?, PR 1769 282, piktas Raup-
les: adj. f. acc. pl. piktas, acc. pl. Raup-
les PR 1769 282, 287 
piktos subėgančios rauplės (1) – pik-

tas ſubėgancʒias Rauples: adj. f. acc. 
pl. piktas, part. praes. act. acc. pl. 
f. ſubėgancʒias, acc. pl. Rauples PR 
1769 289 

sergėjimo rauplės (5) – Sérgėjimo Raup-
les: s. m. gen. sg. Sérgėjimo, nom. pl. 
Rauples PSR 1805 ?, Sérgėjimo Rauplû: 
s. m. gen. sg. Sérgėjimo, gen. pl. Rau-
plû PSr 1805 ?, Sérgėjimo Rauples: s. 
m. gen. sg. Sérgėjimo, acc. pl. Rauples 
PSR 1805 ?(3x)

subėgusios rauplės (1) – ſubėguſôs Raup-
les: part. praes. act. nom. pl. f. ſu-
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bėguſôs, nom. pl. Rauples PR 1769 
283 

tikrosios rauplės (1) – tikkroſos Rauplės: 
adj. f. nom. pl. em. tikkroſos, nom. pl. 
Rauplės PR 1769 279 

vandens rauplės (1) – Wandens Rauplės: 
s. m. gen. sg. Wandens, nom. pl. 
Rauplės PR 1769 279 

vėjo rauplės (1) – Wėjo Rauplės: s. m. 
gen. sg. Wėjo, nom. pl. Rauplės PR 
1769 279 

rauplėtas adj. (1) – m. nom. pl. rauplėti PSR 
1805 ? 

rykai s. m. 
sutrovijimo rykai ‘virškinimo organai’ 

(1) – Sutrowijimo=Rykus: s. m. gen. sg. 
Sutrowijimo, acc. pl. Rykus PCh 1831 
602 

rinčvynis ‘reino vynas’ s. m. (5) – nom. sg. 
Rinßwynis PCh 1831 603, gen. sg. Rincʒ-
wyno UG 1775 317, 319, acc. sg. Rincʒwyn 
PR 1769 289, instr. sg. Rincʒwynu UG 
1775 315 

ryžiai s. m. (1) – gen. pl. Ry‡iû PR 1769 288, 
instr. pl. Ro‡eis [Ry‡eis?] PR 1769 288

rūgpyvė s. f. (8) – gen. sg. Rukpywês PR 1769 
287, UG 1775 319, instr. sg. Rukpiwe PCh 
1831 604, Rukpywe UG 1775 315, 316, 317, 
Rukpywé PM 1770 304, Rukpywę PR 1769 
286 
rūgšta rūgpyvė (1) – rúkßtôs Rukpywês: 

adj. f. gen. sg. rúkßtôs, gen. sg. Ruk-
pywês UG 1775 315 

šilta rūgpyvė (2) – ßilta Rukpywe: adj. f. 
instr. sg. ßilta, instr. sg. Rukpywe UG 
1775 315, 316 

rūgšpyva s. f. (1) – instr. sg. Rukßpijwa PN 
1779 610

rūkimas s. m.
tabako rūkimas (2) – Tabaco Rukimma: s. 

m. gen. sg. Tabaco, acc. sg. Rukimma 
PN 1779 610(2x)

rūra ‘vamzdis’  s. f. (3) – gen. sg. Rurôs UG 
1775 315, acc. sg. Rúrą UG 1775 315, instr. 
sg. Rura UG 1775 314 

rūta s. f. (1) – gen. pl. Rútû UG 1775 315 
salvija ‘šalavijas’ s. f. (1) – gen. pl. Salwijû 

PR 1769 289 
sąnarys s. m. (3) – acc. sg. Sánar UG 1775 

318, loc. sg. ſánarije UG 1775 319, nom. 
pl. ſanarei PR 1769 282 

sėkla s. f. 
pankolių sėkla (1) – papkolû Sėklą: s. m. 

gen. pl. papkolû [pankolû?], acc. sg. 
Sėklą PR 1769 290

senoji ‘pribuvėja’ s. f.  (3)  – dat. sg. Sēnajei 
AKN 1794 569, nom. pl. Sénoſos AN 
[1794] 426, Senoſes AKN 1794 571

sirgti intr. (2) – inf. ſirgti PSR 1805 ?, praet. 
3 ne ſirgo PSR 1805 ? 

syvas s. m. 
avėčių syvas (1) – Awėcʒu Sywo: s. f. gen. 

pl. Awėcʒu, gen. sg. Sywo PR 1769 
289 

citronų syvas (2) – Citrónû Sywo: s. m. 
gen. pl. Citrónû, gen. sg. Sywo PR 1769 
289, Citronu Sywais: s. m. gen. pl. Cit-
ronu, instr. pl. Sywais UG 1775 317 

serbentų syvas (1) – Serbentû Sywo: s. m. 
gen. pl. Serbentû, gen. sg. Sywo PR 
1769 289 

skaudėjimas s. m. (1) – gen. pl. Skaudėjimû 
PR 1769 283 
didelis skaudėjimas (1) – diddelus Skau-

dėjimus: adj. m. acc. pl. diddelus, acc. 
pl. Skaudėjimus PR 1769 282 

pilvos skaudėjimas (1) – Pilwos kaudeji-
ma: s. f. gen. sg. Pilwos, nom. sg. kau-
dejima [Skaudejima?] PCh 1831 605

skaudėti tr. (1) – inf. ſkaudėti PR 1769 280 
skepeta s. f. (3) – nom. pl. ſképetos UG 1775 

319, acc. pl. ſképetas UG 1775 319, instr. 
pl. Sképetomis UG 1775 316
marškonė skepeta (1) – marßkonias ſképe-

tas: adj. f. acc. pl. marßkonias, acc. pl. 
ſképetas UG 1775 319

pašildyta skepeta (1) – paßilditomis ſképe-
tomis: part. praet. pass. instr. pl. f. 
paßilditomis, instr. pl. ſképetomis UG 
1775 319
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sausa skepeta (1) – ſauſomis Skepetomis: 
adj. f. instr. pl. ſauſomis, instr. pl. Ske-
petomis PN 1779 611 

šilta skepeta (5) – ßiltoms Sképetoms: adj. 
f. dat. pl. ßiltoms, dat. pl. Sképetoms 
UG 1775 315, ßiltomis Skẽpetomis: adj. 
f. instr. pl. ßiltomis, instr. pl. Skẽpetomis 
UG 1775 314, ßiltomis ſkẽpetomis: adj. 
f. instr. pl. ßiltomis, instr. pl. ſkẽpetomis 
UG 1775 314, ßiltoms Sképẽtomis: adj. 
f. instr. pl. ßiltoms, instr. pl. Sképẽtomis 
UG 1775 315, ßiltomis Sképẽtomis: adj. 
f. instr. pl. ßiltomis, instr. pl. Sképẽtomis 
UG 1775 316 

šlapia skepeta (1) – ßlapjoms ſképėtomis: 
adj. f. instr. pl. ßlapjoms, instr. pl. 
ſképėtomis UG 1775 319

trinyta skepeta (1) – trinytas Sképėtas: 
adj. f. acc. pl. trinytas, acc. pl. Sképėtas 
UG 1775 316

skepetas s. m.
šiltas skepetas (1) – ßiltais Skepėtais: adj. 

m. instr. pl. ßiltais, instr. pl. Skepėtais 
PN 1779 610

skepetėlė s. f.
plona skepetėlė (1) – plóna ſkėpetėle: adj. 

f. instr. sg. plóna, instr. sg. ſkėpetėle PR 
1769 290 

skilvys s. m. (2) – dat. sg. Skilwjui PCh 1831 
602, acc. sg. Skilwi PCh 1831 602 
piktas skilvys (1) – pikto Skilwjo: adj. m. 

gen. sg. pikto, gen. sg. Skilwjo PM 
1770 304 

slyvos s. f.
džiovytos slyvos (1) – d‡owytû Slywû: 

part. praet. pass. gen. pl. f. d‡owytû, 
gen. pl. Slywû PR 1769 288 

smertis s. f. (14) – nom. sg. Smertis PCh 1831 
605, UG 1775 313, 318, PR 1769 284, 286, 
Smértis UG 1775 316, acc. sg. Smert AL 
1800 477, PR 1769 287, UG 1775 308, 309, 
310, 312, Smerti PR 1769 284, PCh 1831 
605

smilkinys s. m. (1) – acc. pl. Smilkinus UG 
1775 315 

sniegas s. m. (8) – nom. sg. Sneg’s PN 1779 
611, Snegas PN 1779 611, gen. sg. Sniẽgo 
UG 1775 319, acc. sg. Snega PN 1779 611, 
Sniėgą UG 1775 318(2x), instr. sg. ſniẽgu 
UG 1775 319, ſniègu UG 1775 318

sopulys s. m. (1) – acc. pl. Sopulus PSR 
1805 ? 

sriuba s. f. 
sriuba virtų avižų kruopų (1) – Srubbą 

wirtû awi‡û Kropu: acc. sg. Srubbą, 
part. praet. pass. gen. pl. f. wirtû, s. 
f. gen. pl. awi‡û, s. f. gen. pl. Kropu 
UG 1775 317 

sriuba virtų slyvų (2) – Srubba wirtû Sly-
wû: nom. sg. Srubba, part. praet. pass. 
gen. pl. f. wirtû, s. f. gen. pl. Slywû 
PR 1769 290, wirtû Slywû Srubbôs: 
part. praet. pass. gen. pl. f. wirtû, s. 
f. gen. pl. Slywû, gen. sg. Srubbôs pr 
1769 285

strėnos s. f. (1) – nom. pl. Strėnos PR 1769 
280 

suklikti intr. (1) – praes. 3 ſuklinka PR 1769 
282 

sunkenybė s. f. 
sunkenybė širdyje (1) – Sunkenybe ßirdi-

je: nom. sg. Sunkenybe, s. f. loc. sg. 
ßirdije PCh 1831 605

sušalti intr. (2) – part. praet. act. nom. sg. 
m. ſußales PN 1779 610, 611

sutinti intr. (2) – praes. 3 ſutyſta PR 1769 
281, 290 

sutrovymas s. m. (1) – acc. sg. Sutrowima 
PCh 1831 602

sutrovyti tr. (1) – part. praes. act. nom. pl. 
m. ſutrowijàmi PCh 1831 602 

sveikas adj. (1) – m. gen. pl. Sweikû PR 1769 
285

sveikata s. f. (23) – gen. sg. Sweikatôs ACh 
1831 601, PCh 1831 602(2x), AL 1800 476, 
PM 1770 298(2x), 299(2x), 300(4x), 301, 
302, Sweikátôs PSŽ 1738 130(2x), Sweika-
tos PM 1770 298, acc. sg. Sweikata PCh 
1831 602(2x), 603, 605, Sweikatą PM 1770 
299, AL 1800 476
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šakos s. f.
bukų šakos (1) – Búkû ßakkas: s. m. gen. 

pl. Búkû, acc. pl. ßakkas PR 1769 286
eglių šakos (1) – églû ßakkas: s. f. gen. 

pl. églû, acc. pl. ßakkas PR 1769 286
liepų šakos (1) – Liẽpû ßakkas: s. f. gen. 

pl. Liẽpû, acc. pl. ßakkas PR 1769 286
šalčiuoti intr. (1) – inf. ßalcʒóti PR 1769 280
šaltis s. m. (1) – dat. sg. ßalcʒui PR 1769 

287 
šepetys s. m. (1) – instr. sg. ßépecʒiu UG 1775 

316 
minkštas šepetys (1) – minkßtu ßẽpẽcʒu: 

adj. m. instr. sg. minkßtu, instr. sg. 
ßẽpẽcʒu UG 1775 314 

širdis s. f. (1) – gen. sg. ßirdiês UG 1775 314 
šlakas s. m. 

juodi šlakai (1) – jůdi S‡lakai: adj. m. 
nom. pl. jůdi, nom. pl. S‡lakai PR 
1769 283 

mėlyni šlakai (1) – mėlini S‡lakai: adj. m. 
nom. pl. mėlini, nom. pl. S‡lakai PR 
1769 283 

raudoni šlakai (1) – raudóni S‡lakai: adj. 
m. nom. pl. raudóni, nom. pl. S‡lakai 
PR 1769 283 

šlakelis s. m.
juodas šlakelis (2) – jůdas S‡lakelis: adj. 

m. nom. sg. jůdas, nom. sg. S‡lakelis 
PR 1769 283, jůdą Sʒlakél: adj. m. acc. 
sg. jůdą, acc. sg. Sʒlakél PR 1769 283

maži raudoni šlakeliai (1) – ma‡i raudo-
ni Sʒlakkelei: adj. m. nom. pl. ma‡i, 
adj. m. nom. pl. raudoni, nom. pl. 
Sʒlakkelei PR 1769 280

mėlynas šlakelis (1) – mėliną Sʒlakél: 
adj. m. acc. sg. mėliną, acc. sg. Sʒlakél 
PR 1769 283

šlapytis intr. refl. (1) –  inf. ßlapitis PR 1769 
283 

šlapumas s. m. (3) – nom. sg. Sʒlappums PR 
1769 283, acc. sg. Sʒlapummą PR 1769 
283, Sʒlapumma PR 1769 283 

šnypkė s. f. (1) – gen. pl. Sʒnypkes UG 1775 
315 

šniupštabakis s. m. (2) – gen. sg. Snupßtabá-
kio UG 1775 317, acc. sg. Sʒnuptabaka PN 
1779 610

šniurkšlė s. f. (1) – nom. pl. Sʒnurkßlės UG 
1775 318

šonas s. m. (2) – gen. pl. Sʒónû PR 1769 280, 
loc. pl. ßónoſa PR 1769 287 

šūdai s. m. 
avių šūdai (1) – Awjû Sʒúdû: s. f. gen. 

pl. Awjû, gen. pl. Sʒúdû PR 1769 287
žąsų šūdai (1) – ¢aſû Sʒúdû: s. f. gen. pl. 

¢aſû, gen. pl. Sʒúdû PR 1769 287 
tabakas s. m. (2) – gen. sg. Tabáko UG 1775 

318, acc. sg. Tabaka PN 1779 611 
Brazilijos tabakas (1) – Braſilios Tabákas: 

s. f. gen. sg. Braſilios, nom. sg. Tabákas 
UG 1775 315 

knasterio tabakas (1) – knaſtero Tabákas: 
s. m. gen. sg. knaſtero, nom. sg. Tabá-
kas UG 1775 315 

žaliasis tabakas (1) – ‡alojo Tabáko: adj. 
m. gen. sg. em. ‡alojo, gen. sg. Tabáko 
UG 1775 315 

tevandenis s. m. (4) – gen. sg. Tewandeno PR 
1769 288, Tẽwandeno UG 1775 315, 319, 
Téwandeno UG 1775 317

traukyti tr. (2) – praes. 3 trauko PR 1769 
282(2x)

troškulys s. m. (1) – nom. sg. Troßkollys [Troß-
kullys?] PCh 1831 605 

tvinkti intr. (4) – inf. twinkti PR 1769 281, 
praes. 3 twinkſta PR 1769 282, 286, part. 
twinkſtant PR 1769 290 

uksosas s. m. (2) – gen. sg. Ukſoſo PR 1769 
287, instr. sg. Ukſoſû PM 1770 304

uoda s. f. (4) – nom. sg. Ůda PCh 1831 603, 
605, ůda PR 1769 281, gen. sg. ůdôs PR 
1769 279
viršutinė uoda (1) – Wirßutenni Üda: adj. 

f. nom sg. Wirßutenni, nom. sg. Üda 
PCh 1831 605

užgimimas s. m. (1) – gen. sg. U‡gimimo 
AKN 1794 570 

užkišimas s. m. (1) – nom. sg. Ußkißims PCh 
1831 605 
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užkrėtimas s. m. (1) – gen. sg. Ußkretimmo 
PCh 1831 602

užsidegimas s. m. 
užsidegimas kraujo (1) – Uſſideggimmo 

Kraujo: gen. sg. Uſſideggimmo, s. m. 
gen. sg. Kraujo PR 1769 278 

užtrokšti intr. (4) – part. praet. act. dat. sg. 
m. u‡troßkuſui UG 1775 318, part. praet. 
act. acc. sg. m. ußtróßkuſi UG 1775 309, 
u‡tróßkuſi UG 1775 310, part. praet. act. 
dat. pl. m. u‡tróßkuſẽms UG 1775 317

užtroškimas s. m. (1) – gen. sg. uʒtroßkimmo 
UG 1775 317

užtvinkti intr. (1) – part. praet. act. nom. pl. 
f. ußtwinkuſos PR 1769 290

vaisius s. m. 
kūniškas vaisius (1) – Kunis‡ka Waiſſú: 

adj. m. acc. sg. Kunis‡ka, acc. sg. 
Waiſſú AKN 1794 569

kūno vaisius (1) – Kúno Wayſus: s. m. 
gen. sg. Kúno, nom. sg. Wayſus AKN 
1794 569

žyvato vaisius (1) – Ʒywato Waiſu: s. m. 
gen. sg. Ʒywato, acc. sg. Waiſu AN 
[1794] 423

vanduo s. m. (16) – nom. sg. Wando PCh 
1831 605, Wandů PR 1769 283, gen. sg. 
Wandens PR 1769 287(2x), 288, 289, UG 
1775 318, Wanden’s PCh 1831 604, acc. sg. 
Wanden PR 1769 286, UG 1775 318, Wan-
deni PR 1769 288, Wánden UG 1775 316, 
instr. sg. Wandenu PR 1769 288, UG 1775 
313, 317, PCh 1831 604
drungnas vanduo (2) – drungną Wan-

den: adj. m. acc. sg. drungną, acc. sg. 
Wanden UG 1775 317, drungnu Wan-
denu: adj. m. instr. sg. drungnu, instr. 
sg. Wandenu PR 1769 290 

šaltas vanduo (6) – ßalto Wandens: adj. 
m. gen. sg. ßalto, gen. sg. Wandens 
UG 1775 318, PN 1779 611, Wanden 
ßáltą: acc. sg. Wanden, adj. m. acc. sg. 
ßáltą UG 1775 319, ßalta Wanden: adj. 
m. acc. sg. ßalta, acc. sg. Wanden PN 
1779 611, ßaltu Wandenu: adj. m. instr. 

sg. ßaltu, instr. sg. Wandenu UG 1775 
318, ßalto Wandenu: adj. m. instr. sg. 
ßalto, instr. sg. Wandenu PCh 1831 604 

šiltas vanduo (2) – ßilto Wandens: adj. m. 
gen. sg. ßilto, gen. sg. Wandens UG 
1775 315,  ßilta Wandeni: adj. m. acc. 
sg. ßilta, acc. sg. Wandeni PN 1779 
611

šulinio vanduo (1) – Sʒullinnio Wandens: 
s. m. gen. sg. Sʒullinnio, gen. sg. Wan-
dens PR 1769 287 

veidas s. m. (2) – acc. sg. Weida PN 1779 
610, nom. pl. Weidai PCh 1831 605 

vėmimas s. m. (5) – nom. sg. Wemims PCh 
1831 605, gen. sg. Wemimmo PCh 1831 
605, dat. sg. Wemimminui [Wemimmui?] 
PCh 1831 605, acc. sg. Wemimma PCh 
1831 605, nom. pl. Wemimmai PCh 1831 
605
drūtas vėmimas (1) – drutas Wemimimas: 

adj. m. nom. sg. drutas, nom. sg. 
Wemimimas PCh 1831 605 

vemti intr. (2) – inf. wémt pr 1769 280, 282 
viduriai s. m. (13) – nom. pl. Widdurei PR 

1769 290, widdurie PCh 1831 604, gen. pl. 
Widdurû PR 1769 290, acc. pl. Widdurus 
PR 1769 289, PM 1770 304, UG 1775 314, 
315, 316, 317, 318 (2x), widdurus UG 1775 
315, loc. pl. Widduroſa PR 1769 288

viduriavimas s. m. (2) – nom. sg. Widdura-
wimas PCh 1831 605, Widderawimas [Wi-
dduravimas?] PCh 1831 605

viduriuojimas s. m. (1) – nom. sg. Widduro-
jimas PR 1769 288

viduriuoti intr. (3) – inf. widduróti PR 1769 
283, widduroti PR 1769 285, 287 

vynas s. m. (1) – instr. sg. Winu PCh 1831 
603 
debesylų vynas (1) – Debeſſylû Wyną: s. 

m. gen. pl. Debeſſylû, acc. sg. Wyną 
PR 1769 287 

vyšnios s. f. 
džiovytos vyšnios (1) – d‡owytû Wyßnû: 

part. praet. pass. gen. pl. f. d‡owytû, 
gen. pl. Wyßnû PR 1769 287 
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vyzdis s. m. 
akies vyzdis – Akis Wy‡dis: s. f. gen. sg. 

Akis, nom. sg. Wy‡dis PCh 1831 605 
voka s. f.

akies voka (1) – akkiû Wůkos: s. f. gen. 
pl. akkiû, nom. pl. Wůkos PR 1769 281, 
akkiû Wůlos [Wůkos?]: s. f. gen. pl. 
akkiû, nom. pl. Wůlos [Wůkos?] PR 
1769 290 

zalpeteris s. m. (3) – gen. sg. Ʒalpetere PCh 
1831 604, instr. sg. Ʒalpeteru PCh 1831 
603, 604

ženklas s. m. 
gyvasties ženklas (6) – Gywaſcʒio Ʒénklą: 

s. m. gen. sg. Gywaſcʒio, acc. sg. 
Ʒénklą UG 1775 315, 316, Gywaſties 
Sʒenklai: s. f. gen. sg. Gywaſties, nom. 
pl. Sʒenklai PCh 1831 605, ¢enklai Gy-
waſcʒio: nom. pl. ¢enklai, s. m. gen. 
sg. Gywaſcʒio UG 1775 317, Gywaſcʒio 
‡enklû: s. m. gen. sg. Gywaſcʒio, gen. 
pl. ‡enklû UG 1775 317, ¢énklus Gywaſ-
c‡io: acc. pl. ¢énklus, s. m. gen. sg. 
Gywaſc‡io UG 1775 319 

smerties ženklai (1) – Smertiês ¢enklais: 
s. f. gen. sg. Smertiês, instr. pl. ¢enk-
lais UG 1775 313 

sveikatos ženklas (2) – Sweikátôs Ʒenklo: 
s. f. gen. sg. Sweikátôs, gen. sg. Ʒenklo 
PSŽ 1738 127, Sweikatôs Ʒenklû: s. f. 
gen. sg. Sweikatôs, gen. pl. Ʒenklû PSŽ 
1738 127
tikras sveikatos ženklas (1) – tikkrû 

Sweikátôs Ʒenklû: adj. m. gen. pl. 
tikkrû, s. f. gen. sg. Sweikátôs, gen. 
pl. Ʒenklû PSŽ 1738 128 

ženklai ligos (1) – ¢enklay Liggos: nom. 
pl. ¢enklay, s. f. gen. sg. Liggos PCh 
1831 605 

žiedai s. m. 
bukų žiedai (1) – Búkû Ʒiẽdais: s. m. gen. 

pl. Búkû, instr. pl. Ʒiẽdais PR 1769 
290 
džiovyti bukų žiedai (1) – d‡owytû 

Bûkû Ʒiedû: part. praet. pass. gen. 

pl. m. d‡owytû, s. m. gen. pl. Bûkû, 
gen. pl. Ʒiedû PR 1769 288 

žindinyčia s. f. (2) – nom. sg. ‡indinycʒia PR 
1769 290, dat. pl. ‡indinnycʒioms PR 1769 
284 

žindyti tr. (1) – praes. 3 ‡inda PR 1769  284 
žyvatas s. m. (1) – loc. sg. ¢ywaté AN [1794] 

425 
žmogus s. m.

nuskendęs žmogus (3) –  nuſkenduſi 
¢mog³: part. praet. act. acc. sg. m. 
nuſkenduſi, acc. sg. ¢mog³ UG 1775 
309, nuſkenduſėms Ʒmonėms: part. 
praet. act. dat. pl. m. nuſkenduſėms, 
dat. pl. Ʒmonėms UG 1775 308, 313

nušalęs žmogus (2) – nußáluſi ¢mog³: 
part. praet. act. acc. sg. m. nußáluſi, 
acc. sg. ¢mog³ UG 1775 309, Nußáluſi 
¢monės: part. praet. act. nom. pl. 
Nußáluſi, nom. pl. ¢monės UG 1775 
319, nußáluſėms Ʒmonėms: part. praet. 
act. dat. pl. m. nußáluſėms, dat. pl. 
Ʒmonėms UG 1775 308

pakartas žmogus (1) – pakártiėms Ʒmo-
nėms: part. praet. pass. dat. pl. m. pa-
kártiėms, dat. pl. Ʒmonėms UG 1775 
308

pasikoręs žmogus (1) – paſikaruſėms Ʒmo-
nėms: part. praet. act. dat. pl. m. 
paſikaruſėms, dat. pl. Ʒmonėms UG 
1775 313

pasmaugtas žmogus (2) – paſmáugtą 
¢mog³: part. praet. pass. acc. sg. m. 
paſmáugtą, acc. sg. ¢mog³ UG 1775 
309, paſmáuktiėms Ʒmonėms: part. 
praet. pass. dat. pl. m. paſmáuktiėms, 
dat. pl. Ʒmonėms UG 1775 308

sergantis žmogus (2) – ſerganćius Ʒmones: 
part. praes. act. acc. pl. m. ſerganćius, 
acc. pl. Ʒmones PM 1770 303, ſerganćieis 
¢monẽmis: part. praes. act. instr. pl. 
m. ſerganćieis, instr. pl. ¢monẽmis PM 
1770 302 

užtroškęs žmogus (3) – ußtróßkuſi ¢mogų: 
part. praet. act. acc. sg. m. ußtróßkuſi, 



acc. sg. ¢mogų UG 1775 309, ußtroßku-
ſėms Ʒmonėms: part. praet. act. dat. pl. 
m. ußtroßkuſėms, dat. pl. Ʒmonėms UG 
1775 308, 313

žolės s. f. (6) – nom. pl. Ʒolẽs UG 1775 313, 
gen. pl. Ʒolû UG 1775 315, ¢olû UG 1775 
315, acc. pl. ¢oles PR 1769 291, PCh 1831 
603, ¢olės UG 1775 319 
čiaudijimo žolės (2) – Cʒaudijimmo ¢oles: 

s. m. gen. sg. Cʒaudijimmo, nom. pl. 
¢oles UG 1775 318, Cʒáudijimmo ¢oles: 
s. m. gen. sg. Cʒáudijimmo, acc. pl. 
¢oles UG 1775 316 

drūčiausios žolės (1) – drucʒiáuſes Ʒoles: 
adj. super. f. acc. pl. drucʒiáuſes, acc. 
pl. Ʒoles UG 1775 315

drūtos žolės (2) – drûtû Ʒolû: adj. f. gen. 
pl. drûtû, gen. pl. Ʒolû PR 1769 287, 
drutomis ¢ólẽmis: adj. f. instr. pl. dru-
tomis, instr. pl. ¢ólẽmis UG 1775 313 
labai drūtos žolės (1) – labbay drútas 

Ʒoles: adv. labbay, adj. f. acc. pl. 
drútas, acc. pl. Ʒoles PR 1769 284 

gražiai kvepiančios žolės (1) – gra‡ey 
kwépantiems ¢olẽmis: adv. gra‡ey, 
praet. praes. act. instr. pl. f. kwépan-
tiems, instr. pl. ¢olẽmis UG 1775 315 
drūtos gražiai kvepiančios žolės (1) – 

drútas gra‡ey kwépancʒias ¢oles: 
adj. f. acc. pl. drútas, adv. gra‡ey, 
praet. praes. act. acc. pl. f. kwépan-
cʒias, acc. pl. ¢oles UG 1775 316 

smarkiai kvepiančios žolės (2) – ſmarkiey 
kwépancʒias Ʒoles: adv. ſmarkiey, praet. 
praes. act. acc. pl. f. kwépancʒias, acc. 
pl. Ʒoles UG 1775 317, ſmarkiey kwé-
pancʒias ¢oles: adv. ſmarkiey, praet. 
praes. act. acc. pl. f. kwépancʒias, acc. 
pl. ¢oles UG 1775 318 

žolės iščystijimui vidurių (2) – ¢oles 
ißcʒyſtjimui Widdurû: acc. pl. ¢oles, s. 
m. dat. sg. ißcʒyſtjimui, s. m. gen. pl. 
Widdurû PR 1769 290, ¢olů Ißc‡yſtijimui 
Widdurû: gen. pl. ¢olů, s. m. dat. sg. 
Ißc‡yſtijimui, s. m. gen. pl. Widdurû 
PR 1769 284 
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Jurgis Pakerys
Lietuvių	kalbos	institutas,	vilnius

priesaginių veiksmažodžių daryba 
ruigio, ostermejerio ir milkaus gramatikose

1. Šiame straipsnyje toliau nagrinėjami priesaginių veiksmažodžių darybos 
aprašai mažosios lietuvos gramatikose. laikantis ankstesnės tyrimo tvarkos1, čia 
bus apžvelgti trys xviii amžiuje parengti veikalai: povilo Frydricho ruigio An-
fangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747, toliau – RG), Gotfrydo osterme-
jerio Neue Littauische Grammatik (1791, toliau – OG) ir Kristijono Gotlybo milkaus 
Anfangs-Gründe einer Littauischen Sprach-Lehre (1800, toliau – MG)2.

pirmiausia aptariama veiksmažodžių darybos samprata ir vieta gramatikoje 
(2.1), vėliau pereinama prie darybos būdų (2.2), galop nagrinėjamos pamatinio 
žodžio, darinio, darybos afikso, tipo, kategorijos ir reikšmės sąvokos (2.3). pir-
muosiuose poskyriuose (2.1–2.2) dėmesio skiriama ne tik priesaginiams, bet ir 
priešdėliniams, sangrąžiniams vediniams, o toliau nagrinėjamos daugiausia 
priesaginių veiksmažodžių darybos kategorijos: inchoatyvai (3.1), kauzatyvai 
(3.2), iteratyvai (3.3), deminutyvai (3.4) ir dezideratyvai (3.5). vardažodžių ir kitų 
kalbos dalių vediniai į kategorijas gramatikose neskirstomi, todėl ir šiame straips-
nyje aptariami kartu (3.6). Kiekviename skyrelyje ruigio ir milkaus darbai apta-
riami šalia ir lyginami su ostermejerio gramatika. Kur galima, nurodomas minė-
tųjų darbų santykis su danieliaus Kleino (1653, 1654, toliau – KlG, KlC), Kristupo 
sapūno, teofilio Gotlybo Šulco (1673, toliau – SŠG) ir Frydricho vilhelmo Hako 

1  jurgis pakerys, „priesaginių veiksmažodžių 
daryba Kleino, sapūno–Šulco ir Hako gra-
matikose“, ALt 8, 2006a, 211–232.

2  naudotasi šiais gramatikų egzemplioriais: 
RG – vub: lr 945, OG – lmab: lK – 18/34, 
MG – vub: lr 3202. visų straipsnyje nuro-
domų senųjų raštų bibliografiniai duo-
menys ir santrumpos pateikti Archivum 
Lithuanicum Indices, 2005. ankstesnio 
straipsnio pradžioje (pakerys 2006a, 211t.) 
stengtasi nurodyti pagrindinius senųjų 
gramatikų tyrimus, kurių sąrašą reikėtų 
papildyti. jonas paulauskas yra trumpai 

apžvelgęs priešdėlinių veiksmažodžių 
darybos aprašus („veiksmažodžių prieš-
dėlių funkcijos dabartinėje lietuvių lite-
ratūrinėje kalboje“, LiK 3, 1958, 305t.), o 
aldona paulauskienė neseniai išleido 
atskirą monografiją (Pirmosios lietuvių kal-
bos gramatikos, vilnius: Gimtasis žodis, 
2006, apie veiksmažodžių darybą žr.:       
p. 83–85, 120–124, 140t., 177–179, 237t.).  
be to, minėtina, kad pati pirmoji ankstes-
nių gramatikų apžvalga priklauso oster-
mejeriui (žr. OG vii–xvi).
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(1730, toliau – HG3) veiksmažodžių darybos aprašais. tyrimas baigiamas apibend-
rinamosiomis pastabomis (4).

2. v e i K s m a Ž o d Ž i Ų  d a r Y b o s  t e o r i j o s  d a l Y K a i

2.1. v e i K s m a Ž o d Ž i Ų  d a r Y b o s  s a m p r a t a  i r  v i e t a  G r a m a t i -
K o j e. norint išsiaiškinti, kaip ruigys ir milkus supranta veiksmažodžių darybą, 
iš pradžių reikia pasižiūrėti, kaip jų gramatikose aprašoma kaityba. abu autoriai 
morfologijos dalies (Von der Einrichtung [Formation] der Wörter) pradžioje dėsto, 
kad žodis greta savo esminės, pagrindinės reikšmės (eigentliche Bedeutung, Haupt-
idee) gali turėti ir tam tikrų šalutinių reikšmių (Nebenbedeutungen). todėl, pavyz-
džiui, žodyje ponas4 yra išreikšta ne tik ‘pono’ idėja apskritai, bet ir pažymėta 
giminė, linksnis, skaičius (RG 17; MG 17t.). Kaip matyti, autorių mìnimos pagrin-
dinės reikšmės, šių dienų supratimu, atitiktų leksines, šalutinės – gramatines, o 
jų fone paaiškės ir žodžių darybos samprata. apie veiksmažodžių darybą ruigys 
ir milkus užsimena viename iš įvadinių veiksmažodžio morfologijos skyriaus (Von 
der Einrichtung [Formation] der Verborum) paragrafų. pirmiausia šiame skyriuje pa-
teikiamas veiksmažodžio apibrėžimas, pristatomos rūšies5, asmens, skaičiaus, lai-
ko ir nuosakos kategorijos ir pamatiniai kaitybos kamienai (RG 63t.; MG 73t.). 
tada nurodoma, kad ir veikiamosios, ir neveikiamosios rūšies veiksmažodžiai dar 
galį būti paprastieji (simplicia) arba sudėtiniai (composita): pirmieji turį tik pagrin-
dines ir šalutines, o antrieji – dar ir papildomas, pridėtines reikšmes (zufällige 
Bedeutungen), kurios kaitybos (fleksijos) nepaveikia ir kurių (resp. jų žymiklių) 
gali ir nebūti:

die Verba activa und passiva selbst sind entweder simplicia, wenn sie nur vor er-
wehnte ihnen unentbehrlich zugehörige oder wesentliche Haupt- und nebenbe-
deutungen schlechthin enthalten, z. e. Wadinù ich nenne; oder sie sind composita, 
wenn sie überdiß auch zufällige bedeutungen, oder solche in sich schliessen, die 
der Flexion unbeschadet, auch wegbleiben können, z. e. Wadinůſi ich nenne mich 
selbst (RG 64)6.

3  Archivum Lithuanicum Indices (2005) teikia-
ma viena santrumpa (HŽ), apimanti žody-
ną ir gramatiką.

4  Žodžių kirčiavimas gramatikose ne visada 
aiškus (ypač priesaginių veiksmažodžių), 
todėl, siekiant vienodumo, straipsnyje visi 
pavyzdžiai nekirčiuoti, išskyrus homogra-
fus ar originalias formas, autorių teiktas 
su diakritikais.

5  reikia pasakyti, kad rūšis šiose gramatikose 
turi ypatingą statusą – apie ją kalbama 
pirmiausia ir ji iš dalies laikoma klasifika-
cine kategorija. sakoma, kad veiksmažo-
džiai savo pagrindinės reikšmės atžvilgiu 
(„in ansehung ihrer eigentlichen Haupt-

bedeutung“) gali būti veikiamosios rūšies 
(activae vocis, pavyzdžiui, Laupſinù ‘ich 
lobe’), neveikiamosios rūšies (passivae vo-
cis, pavyzdžiui, Laupſínamas eſmi ‘ich wer-
de gelobet’) arba mišrios, niekatrosios 
(mixtae, neutrius, pavyzdžiui, Gywenù ‘ich 
wohne oder lebe’) (RG 63; plg. kiek trum-
piau MG 73).

6  plg. kiek trumpiau MG: „die verba activa 
und passiva sind entweder simplicia, wenn 
sie nur ihre bedeutung schlechthin haben, 
als: wadinu ich nenne, oder sie sind Com-
posita, wenn sie überdies auch zufällige 
bedeutungen in sich schliessen, als: wadi-
nůs ich nenne mich“ (MG 74).
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iš čia paaiškėja, kad kalbamosios ruigio ir milkaus pridėtinės veiksmažodžių 
reikšmės atitinka šių dienų darybines7. rūšis autorių yra minima, matyt, todėl, 
kad ji anksčiau buvo iškelta į pirmąją vietą ir pagal ją klasifikuoti visi veiksma-
žodžiai8. po šios trumpos užuominos išsamiau apie darybą ruigys ir milkus kal-
ba tik aptarę veiksmažodžio asmeninių lyčių kaitybą, prieš pereidami prie daly-
vių9. Čia drauge aptariami priesaginiai, priešdėliniai, sangrąžiniai vediniai ir 
vadinamieji veiksmažodiniai dūriniai. tiesa, reikia pasakyti, kad RG apie sangrą-
žinius veiksmažodžius kalbama bendrame darybos pastabų skyrelyje (RG 104t.) 
ir atskirai pateikiama vieno tokio veiksmažodžio kaitymo paradigma (RG 105tt.), 
o MG pasielgta kitaip – darybos pastabose apie sangrąžinius veiksmažodžius už-
simenama trumpai (MG 138) ir nukreipiama į savarankišką jų skyrelį (MG 125tt.). 
po šių pastabų prie derivacijos RG ir MG grįžtama pačioje morfologijos dalies 
pabaigoje, kur įterpti specialūs žodžių darybos skyriai – Von der Herleitung (De-
rivation) einzelner Wörter (RG 125–129; MG 157–161)10. palyginus su jau minėtomis 
darybos pastabomis (RG 101–105; MG 136–138) matyti, kad jose buvo aptarti tik 
veiksmažodiniai vediniai, o dabar nagrinėjami iš kitų kalbos dalių (vardažodžių, 
prieveiksmių, prielinksnių, ištiktukų) išvesti veiksmažodžiai (RG 128; MG 161). 
Žodžių darybos išmanymo reikšmė kalbamųjų skyrių pradžioje aiškinama 
praktiškai – išmokus pirminių žodžių būsią galima (pagal aprašomus modelius) 
susikurti daugybę išvestinių, tik reikėsią pasitikrinti, ar jie iš tiesų vartojami (ma-
tyt, pasižiūrėti žodyne ar pasiteirauti mokovų):

nachdem wir bishero die Formation einzelner Wörter zur anzeige ihrer neben-
bedeutungen vorgetragen, so ist nach §. 14. und 18. noch ihre Formation und 
abkunft von einander in ansehung ihrer verschiedenen Hauptbedeutungen, oder 
die derivation der Wörter in diesem zweyten theile anzuzeigen, als vermittelst 
welcher man in den stand gesetzet wird, nach erlangter Kenntniß einer vocis pri-
mitivae eine menge ihrer Derivatarum selbst zu machen; wiewol man die derivirten, 
ob sie auch gebräuchlich sind, wohl zu prüfen hat (RG 125t. = MG 157t.).

7  vok. zufällig čia atspindi lot. accidentalis ir 
sietinas su akcidencijos sąvoka (apie jos 
ryšį su veiksmažodžių daryba KlG žr. pa-
kerys 2006a, 213). Šiame straipsnyje zufäl-
lige Bedeutung nuspręsta versti pridėtinė, 
papildoma reikšmė, norint ją aiškiai skirti 
nuo esminės, pagrindinės (eigentliche Be-
deutung, Hauptidee) ir šalutinės (Nebenbe-
deutung).

8  Galima prisiminti, kad KlG veiksmažodžių 
rūšis ir daryba taip pat buvo susietos, tik 
kitaip – ten priežastiniai ir sangrąžiniai 
veiksmažodžiai laikyti tam tikrais rūšies 
poklasiais, žr. KlG 83–83v (tiesa, reikia 
pasakyti, kad rūšis čia vadinama 
„reikšme“ [significatio], bet pavyzdžiai 
rodo, kad kalbama būtent apie rūšį ir jai 

artimus dalykus: wadinnu, wadinnamas 
eſmi, ſtowiu, raßydinu, apſibiaurinu ir kt.).

9  RG tai 71 paragrafas (RG 101–105), įdėtas 
po antrosios („augmentinės“) asmenuotės 
paradigmų. po darybos pastabų tame 
pačiame paragrafe pateiktas sangrąžinio 
veiksmažodžio pasilinksminti kaitymo pa-
vyzdys. MG darybos pastabos surašytos 
75 paragrafe (MG 136–138), kurio vieta, 
palyginti su RG, šiek tiek pasikeitusi: po 
„augmentinės“ asmenuotės paradigmų 
aptariami sangrąžiniai, atematiniai ir be-
asmeniai veiksmažodžiai ir tik tada per-
einama prie darybos pastabų.

10  po žodžių darybos dedami dialektologinių 
 pastabų skyriai (RG 129–132; MG 162–168), 

o po jų pereinama prie sintaksės dalies.
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ostermejerio gramatikoje veiksmažodžio darybos dalykai išdėstyti kiek kitaip. 
pirmiausia, jis nekalba apie pagrindines (leksines) ir šalutines (gramatines) žodžių 
reikšmes, o morfologijos (Etymologia) dalies įvade tik atskiria kaitomąsias (flexi-
biles) kalbos dalis nuo nekaitomųjų (OG 16). vėliau veiksmažodžio skyriuje (Vom 
Verbo) pasako, kad jo apibrėžimas turi būti žinomas iš lotynų kalbos gramatikos, 
pagal kurią skiriamos ir įvairios veiksmažodžių rūšys: „Was Verba seyn, ist wie-
derum aus der lateinischen Grammatik bekannt. nach der richten sich auch die 
verschiedenen arten dieser Wörter“ (OG 52). toliau ostermejeris pateikia dešimt 
tų rūšių su pavyzdžiais ir priduria porą pastabų. beveik viskas šioje autoriaus 
klasifikacijoje skirta tik darybai: i–iv rūšį atitinkamai sudaro pirminiai, išvestiniai, 
paprastieji ir sudėtiniai veiksmažodžiai (primitiva, derivativa, simplicia, composita), 
v–ix rūšį apima deverbatyvų kategorijos (incoativa11, frequentativa, desiderativa, 
diminutiva, effectiva, permissiva, translativa12), o x rūšiai lieka sangrąžiniai veiksma-
žodžiai (reciproca) (OG 52t.). sąrašo pabaigoje vienoje pastaboje pasakoma, kad 
plačiau apie šias rūšis bus kalbama toliau, o kitoje pastaboje priduriama, kad dar 
minėtini ir pagalbiniai veiksmažodžiai (verba auxiliaria) – tapti, pastoti ir būti. nors 
ostermejeris ir teigia, kad klasifikaciją pateikia pagal lotynų kalbos gramatiką, 
bet tai netikslu – paskutiniąsias dvi rūšis (priežastinius ir sangrąžinius veiksma-
žodžius) autorius turėjo pridėti pats, greičiausiai remdamasis ankstesnėmis 
lietuvių kalbos gramatikomis (iki RG). Įvadinis veiksmažodžio morfologijos sky-
rius OG baigiamas trumpu paragrafu, kur sakoma, kad daugumos minėtų rūšių 
leksemas dar galima klasifikuoti taip: „[genus verborum ist] activum, passivum, neu-
trum und neutro-passivum, und das durch die meisten erst angeführten arten der 
Verborum“ (OG 53). palyginus su RG ir MG matyti, kad ostermejeris čia daro 
priešingai – pirma pristato darybinę klasifikaciją, o tik po to pateikia skirstymą, 
kuris iš dalies artimas mūsų dienų rūšies kategorijai (arba leksinėms-gramatinėms 
veiksmažodžių klasėms).

Kitaip nei ruigys ar milkus ostermejeris dėsto darybos dalykus ir pagrindinėje 
veiksmažodžio morfologijos skyriaus dalyje. Kaip jau anksčiau minėta, pirmieji 
du autoriai gramatikose yra įterpę po nedidelį darybos pastabų skyrelį, einantį 
po asmenuočių. ostermejeris tokio skyrelio nedėjo ir derivacijos komentarų 
pateikė atitinkamų asmenuočių veiksmažodžių sąrašuose (syllabi verborum) arba 
po jų esančiose bendrosiose pastabose. jose autorius atkreipė dėmesį į priesagų 
-inti, -dinti, -oti, -auti, -yti, -dyti, -styti vedinius (OG 73–75, 94), nurodė, kad iš 
tranzityvinių atematinių veiksmažodžių galima pasidaryti kuratyvų ir refleksyvų 
(OG 105). be to, po visų asmenuočių pateikiamose bendrosiose pastabose oster-
mejeris pamėgino sieti veiksmažodžių kirčiavimą su jų daryba (OG 98). skyriumi 

11  OG visur nuosekliai rašoma incoativum, o 
ne inchoativum. toliau ši OG rašybos ypaty-
bė nebus specialiai žymima. be to, lotynų 
kalbos priebalsį /v/, kai reikia mažosios 
raidės, ostermejeris dažniausiai žymi <u>. 

vienodumo dėlei, čia ir toliau cituojant 
OG, minėtu atveju rašoma <v>.

12  paskutinieji trys terminai taikomi vienai 
„rūšiai“ ir apibūdina priežastinius 
veiksmažodžius (plačiau žr. 3.2).
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autorius panagrinėjo ir sangrąžinius veiksmažodžius (OG 98–103). Galima many-
ti, kad šiuo aspektu ostermejerio gramatika paveikė milkų: jis irgi įdėjo savaran-
kišką sangrąžinių veiksmažodžių skyrelį (MG 125–133), kurio ruigio gramatiko-
je nebuvo (ten pateiktas tik asmenavimo pavyzdys, o apie sangrąžos rodiklio 
vietą kalbėta bendrame darybos pastabų skyrelyje, žr. RG 104t., 105tt.). 

morfologijos dalį ostermejeris baigia visai panašiai kaip ruigys – dviem prie-
dais (RG jie vadinami skyriais): pirmasis skirtas žodžių darybai (Von der Deriva-
tion einzelner Wörter, OG 119–129), antrasis – dialektologijai. apie abu priedus 
autorius užsimena ir savo darbo įvade, kur sako, kad jie pareikalavę nemažai 
pastangų. palyginti su dialektologija, į žodžių darybą ostermejeris sakosi galėjęs 
daug plačiau įsitraukti ir tas triūsas buvęs nelengvas, nes niekas prieš jį dar ne-
buvo atlikęs paruošiamųjų darbų. prisimenamos ir reikšmingos morfologijos sky-
riaus ir darybos priedo pastabos (observationes), kurių kitose gramatikose skaity-
tojas būtų bergždžiai ieškojęs:

Gleichen Fleiß13 habe auch auf die übrigen stücke des etymologischen theils, als 
da sind die Adverbia, Praepositiones und Interjectiones, verwandt. diesen habe zwey 
anhänge von der derivation einzelner Wörter, und dann von den Dialectis im 
littauischen beygefügt. die lehre von den letzteren habe nur berührt, weil zu 
einer ausführlichen abhandlung davon mehr gehört, als der raum in einer Gram-
matik verstattet. ueber die lehre von der derivation aber habe mich weiter aus-
gelaßen, und das wiederum nicht ohne große mühe, da mir auch hier niemand 
vorgearbeitet hat. außerdem, daß ich hier, so wie im ganzen etymologischen thei-
le, alles aufs vollständigste zu liefern getrachtet, sind überall eine menge guter 
Observationum eingestreut worden, die man in den vorigen Grammatiken vergeb-
lich suchen wird (OG xviii).

palyginus su ankstesnėmis gramatikomis, ostermejerio žodžių darybos sky-
rius iš tiesų atrodo solidžiai. viena vertus, iki ruigio darbo niekas nebuvo ėmęsis 
rašyti savarankiško derivacijos skyriaus, kita vertus, reikia pripažinti, kad oster-
mejerio priedas yra pats plačiausias (RG ir MG jis užima apie 4, o OG – beveik 
11 panašaus formato puslapių). Greičiausiai tik apimtimi ir galima būtų teisinti 
nekuklią ostermejerio pastabą, kad niekas iki jo nebuvo atlikęs paruošiamųjų 
darbų, nes žinių apie veiksmažodžių darybą ankstesnėse gramatikose tikrai yra.

OG žodžių darybos priedas pradedamas vaizdžia metafora, išreiškiančia 
genetinę derivacijos sampratą – pamatiniai žodžiai (primitiva) ir vediniai (derivata) 
čia atitinkamai gretinami su motinomis ir dukterimis:

es ist bereits bey allen Partibus orationis angemerkt, daß es darin eine menge 
Wörter giebt, die als mütter anderer anzusehen sind, und wiederum andere, die 
ihre töchter vorstellen können. letztere nennt man derivata, erstere aber primitiva 
(OG 119).

13  t. y. tiek pat, kaip ir veiksmažodžių sąrašų 
pagal baigmenis sudarymas (lyginama su 
ankstesne teksto atkarpa).
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apie veiksmažodžių darybą šiame priede kalbama keliose vietose. pirmiausia 
minėtinas savarankiškas paragrafas (Verba derivata, OG 124t.), kur, panašiai kaip 
RG ir MG, aptarti vardažodžių, prieveiksmių, prielinksnių ir ištiktukų vediniai. 
deverbatyvų tik suminėtos kategorijos (atitinkamuose RG ir MG skyriuose jos 
visai praleistos) ir pasakyta, kad daug tokių veiksmažodžių buvę jau anksčiau 
pateikta. be to, čia patikslinta, kad ne visi atematiniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai 
laikytini išvestiniais, nes dalis jų esantys pirminiai (OG 125)14. deminutyviniai 
vediniai dar prisimenami tos pačios semantikos vardažodžių skyriuje (Von den 
Nominibus diminutivis, OG 127), kur duodama nuoroda į įvadinį veiksmažodžio 
morfologijos paragrafą (OG 53). Galop pereinama prie dūrinių (Von den Composi-
tis, OG 129). Čia aptarti veiksmažodiniai dūriniai su daiktavardžiais, būdvardžiais 
ir prieveiksmiais, o apie produktyvius priešdėlinius kompozitus žadama kalbėti 
vėliau (sintaksės dalyje, žr. toliau). 

Kaip matyti, veiksmažodžių derivacija ruigio, ostermejerio ir milkaus grama-
tikose aptarta bent dviejose vietose: šalia kaitybos dalykų ir specialiuose darybos 
skyriuose. be to, visose gramatikose su daryba susijusių pastabų galima rasti ir 
sintaksės dalyje. sakysim, kalbant apie veiksmažodžių naudininko valdymą, RG 
ir MG paminimi klitikai mi ir si (RG 142t.; MG 179t.15), poroje vietų aptariami 
priežastiniai veiksmažodžiai arba priežastinės konstrukcijos (plačiau žr. 3.2), 
aprašomas priešdėlinių veiksmažodžių valdymas (iš dalies lyginant su atitinka-
mais prielinksniais: RG 143, 148; MG 180, 185t.). OG sintaksės dalyje veiksmažodžių 
darybos dalykų irgi nedaug. Kai kas čia panašu į RG (ir MG), pavyzdžiui, pasta-
bos dėl priežastinių konstrukcijų (OG 151t. su nuoroda į morfologijos dalį – OG 
105). Kita vertus, yra ir skirtumų: OG sintaksės dalyje neminimi klitikai mi ir si 
(apie juos trumpai rašoma įvardžio ir veiksmažodžio skyriuose [OG 45, 53, 98tt.]), 
o kalbant apie prielinksnį, panašiai kaip KlG 169–173 ir SŠG 67(=69)t., pateiktas 
platus priešdėlių (neatskiriamųjų prielinksnių) sąrašas, nurodytos jų reikšmės, 
įdėta nemažai pavyzdžių (Praepositiones in Compositione, OG 170tt.).

2.2. v e i K s m a Ž o d Ž i Ų  d a r Y b o s  b ū d a i. visose aptariamose gramati-
kose gana aiškiai skiriami pirminiai ir išvestiniai veiksmažodžiai, bet terminai 
jiems ir darybos būdams pavadinti šiek tiek skiriasi.

pradėti galima nuo ostermejerio darbo, nes jo požiūris kiek tradiciškesnis (plg. 
toliau apie savitą RG kompozito sampratą). jau minėtame OG veiksmažodžio 

14  pastaba dėl atematinių veiksmažodžių nėra 
aiški: juk darybiškai skaidžių jų rasti sun-
ku (ir ostermejeris tokių nemini), todėl 
tiksliau būtų teigti, kad šie veiksmažo-
džiai turbūt visi laikytini pirminiais.

15  Čia pateikiama nuorodų į įvardžio (RG 56; 
MG 64) ir į jau minėtą veiksmažodžio dary-
bos pastabų skyrelį (RG 104). milkus pasta-

rąją nuorodą tiesiog nurašė iš RG ir nepa-
stebėjo, kad jo paties darbe paragrafų nu-
meracija kiek pasikeitusi, be to, apie san-
grąžinius veiksmažodžius jis plačiau kalba 
kitoje vietoje. vietoj dabartinės nuorodos 
„[§] 71. iii. 5“ (MG 180) galėtų tikti „§ 72, 
§ 75. 6“ (atitinkamai būtų nukreipiama į 
MG 125tt., 137t.).
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„rūšių“ apraše skiriami pirminiai, išvestiniai, paprastieji ir sudėtiniai veiksmažo-
džiai. išvestiniais (derivativa) laikomi priesagų vediniai (pavyzdžiui: lankoju ‘ich 
beuge aus’ : lenkiu ‘ich beuge’, garbinu ‘ich ehre’ : Garbė ‘die ehre’), o sudėtiniais 
(composita) – priešdėliniai (apdirbu ‘ich bearbeite’, pririttu ‘ich wälze vor’, atrißu 
‘ich löse auf’) (OG 52). visiškai teisingai pastebėta, kad paprastieji (t. y. nesu-
dėtiniai) veiksmažodžiai gali būti ir pirminiai, ir išvestiniai (derivativa). reflek-
syvų tarp vedinių ir kompozitų nėra, jie pateikti atskirai (tai dešimtoji veiks-
mažodžių „rūšis“), nors ir sakoma, kad jie padaromi iš kitų veiksmažodžių pri-
dedant įvardį si:

reciproca sind der Conjugationi Hithpael im ebräischen gleich. man macht sie von 
andern Verbis vermittelst des §. 68. genannten Pronominis ſi, das man bey den 
Verbis simplicibus am ende, bey den Compositis aber in der mitte setzt, als: laikauſi 
ich halte mich, atſilaikau ich enthalte mich (OG 53).

Kiek vėliau (darybos skyriaus dūrinių poskyryje) patikslinta, kad dūriniai 
(composita) irgi priskirtini išvestiniams (derivata): „dieses sind Wörter, die aus 
zweyen zusammengesetzt sind, und also auch zu den Derivatis gehören“ (OG 
128). Čia paaiškėja, kad veiksmažodiniais kompozitais laikomi ne tik priešdėlių 
vediniai, bet ir junginiai su daiktavardžiais (karawedu ‘ich kommandire im Krie-
ge’, jůkdarau ‘ich treibe scherz’), būdvardžiais (gerdarau ‘ich thue guts’, piktdarau 
‘ich thue böses’) ir prieveiksmiais (neregiù ‘ich bin blind’16, gandarau ‘ich thue 
gnug’, czegimmęs  ‘ein einheimischer’, maźtikkįs ‘ein Kleingläubiger’17) (OG 129). 
pasižiūrėjus į bendrą išvestinių veiksmažodžių klasifikaciją matyti, kad oster-
mejeriui trūksta atskiro termino priesagų vediniams pavadinti, nes dabar deri-
vatum taikomas ir jiems, ir kompozitams. palyginti su ankstesnėmis gramatiko-
mis (taip pat ir su MG), nauja ir logiška atrodo ostermejerio mintis, kad kom-
pozitai irgi yra priskirtini išvestiniams veiksmažodžiams. Kita vertus, darybos 
požiūriu OG lyg ir lieka neaptarti sangrąžiniai veiksmažodžiai, kurie tiktų į 
kompozitų klasę.

ruigio ir milkaus darbuose, palyginti su kitomis gramatikomis, išsiskiria 
sudėtinių veiksmažodžių (composita) samprata. pastaraisiais laikomi visi dever-
batyviniai dariniai, kai pamatinis žodis sujungiamas (komponuojamas) su tam 
tikru elementu („raide“, skiemenimi ar žodžiu) ir taip gauna papildomą reikšmę. 
tiesa, reikia pasakyti, kad milkus, nors ir išlaikė dvinarę paprastųjų (simplicia) 
ir sudėtinių (composita) deverbatyvų klasifikaciją, nusprendė nebeminėti ruigio 
jungiamųjų elementų skirstymo. vietoj to jis įdėjo pastabą, kad šie kompozitai 
(t. y. dariniai) gali žymėti silpnesnį, stipresnį ar kitokio pobūdžio veiksmą arba 
būseną, plg.:

16  priešdėlis ne- ostermejerio laikomas prie-
veiksmiu, žr. OG 114.

17  pastaraisiais dviem atvejais, kaip nurodo 
autorius, kompozitas daromas iš prie-
veiksmio ir dalyvio.
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ausser den bereits abgehandelten Verbis 
simplicibus sind nach §. 55. auch Verba 
composita in dieser sprache befindlich. ih- 
re Composition geschiehet theils mit buch-
staben, theils mit syllben, theils auch mit 
ganzen Wörtern, oder den bereits ange-
zeigten Partibus orationis, vermittelst wel-
cher man ihnen besondere bedeutungen 
zugesellet (RG 101).

außer den bereits abgehandelten Verbis 
simplicibus sind auch manche composita zu 
bemerken, die ein mehreres oder minderes 
thun oder leyden ihren Verbis [simplicibus], 
oder eine andere Qualität beylegen (MG 
136).

ruigio kompoziciją su „raidėmis“, skiemenimis ir žodžiais galėtų iliustruoti 
tokie pavyzdžiai (plačiau apie tai žr. 2.3): Raßydinu  ‘ich lasse, oder mache schrei-
ben, facio scribere’ (anot autoriaus, rašydinti išvestas prie pamatinio žodžio ben-
draties rašyti pridėjus raidę <n> ir priebalsį /t/ pakeitus į /d/), Suntinėju ‘ich schi-
cke vielfältig herum’ (prie pamatinio žodžio praes. 2 sg. buvo pridėtas dvigubas 
skiemuo [doppelte Syllbe] -nėju), Beeimì ‘ich gehe so nach und nach fort’ (skiemuo 
be- dedamas pamatinio žodžio pradžioje), Jůk darau (parašyta atskirai) ‘ich mache 
zu lachen’, Gérdarau  ‘ich thue gutes’, Gandarau  ‘ich thue genug’, Prìderu  ‘ich bin 
wozu tüchtig’ (iš žodžių juokas, gera [arba ger], gana ir daryti, pri ir derėti) (RG 
101–104). aptardamas kompoziciją su žodžiais, ruigys mini ne tik sangrąžinius 
veiksmažodžius (Paſilinkſminu, Paſiwaikßtineju, Laikauſ’ ir kt.), bet ir veiksmažodžius 
su prišlieta enklitine įvardžio forma mi (Laikykmi, Důkmi), dalelyte gi (Důkigi, 
důkig’), kurių žodžių darybos atvejams, šių dienų požiūriu, priskirti negalima (RG 
104; plg. MG 137t.).

milkaus gramatikoje kai kurie pavyzdžiai iš ruigio perimami, bet, kaip minėta, 
į darybą su „raidėmis“, skiemenimis ir žodžiais jau nebeskirstoma – turbūt čia 
galima įžvelgti OG įtaką, kur tokios klasifikacijos irgi nėra. tiesa, atsisakius rui-
gio klasifikacijos, MG atsirado šioks toks netolygumas: joje visi deverbatyvai lai-
komi kompozitais, bet paskutinį pogrupį, kur prie veiksmažodžių jungiami žo-
džiai (būdvardžiai, prieveiksmiai, įvardžiai, dalelytės), autoriui teko vėl pavadin-
ti kompozitiniu (plg.: RG 101–105; MG 136–138).

savarankiškuose žodžių darybos skyriuose, kur aptarti nedeverbatyviniai da-
riniai, nei ruigys, nei milkus kompozito sąvokos jau nevartoja, visus vedinius 
vadina derivatais – verba derivata (RG 128; MG 161).

2.3. p a m a t i n i s  Ž o d i s ,  d a r i n Y s ,  d a r Y b o s  a F i K s a s ,  t i p a s , 

K a t e G o r i j a  i r  r e i K Š m Ė. pamatinio žodžio sąvoką aptariamose gramatiko-
se daugmaž atitinka terminai, nusakantys pirminius žodžius (primitivum ir sim-
plex), o darinio – išvestinius (derivat[iv]um ir compositum). reikia pabrėžti, kad ir 
ankstesniuose darbuose, ir čia aptariamose gramatikose dar nėra bendros sąvokos 
visiems dariniams pavadinti, tik OG ja lyg ir tampa derivatum (žr. OG 128, kur 
pripažįstama, kad kompozitai irgi dariniai).
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darinio ir pamatinio žodžio opozicijas gramatikose paprastai stengiamasi nu-
rodyti, bet kartais autoriai susiduria su tam tikrais sunkumais. sakysim, ruigys, 
neradęs pamatinio žodžio, yra linkęs spėti, kad toks galėjęs egzistuoti, tik nebe-
vartojamas (inusitatum). iš principo taip manyti visai pagrįsta, bet teikiami pavyz-
džiai rodo, kad tyrėjas, laikydamasis šio požiūrio, daugeliu atvejų tik klysta iš 
tikrojo darybos analizės kelio. pavyzdžiui, išvestiniais ruigys laiko -sta kamieno 
veiksmažodžius, turinčius inchoatyvinę reikšmę: Tirpſtu ‘ich schmelze nach und 
nach, ader [klaidų taisyme: oder] ich fange an zu schmelzen, item, ich bin im 
schmelzen’, Paſweikſtù ‘ich werde allmählig wieder gesund, oder fange an gesund 
zu werden’, gaißtu [klaidų taisyme: gaißtù] ‘ich gehe zu grunde’ (RG 101). auto-
rius įsivaizduoja, kad jie esą išvesti iš nevartojamų a kamieno veiksmažodžių, 
plg.: Tirpù (inusit.) ‘ich schmelze’, Paſweiko [klaidų taisyme: paſweikù] (arba, tiks-
liau perteikiant ruigio mintį, toks pirminis esamasis laikas ne visada vartojamas: 
„im Praesenti aber ist die Conjugatio simplex nicht allezeit im Gebrauch“, RG 101). 
panašiai autorius elgiasi ir kalbėdamas apie priesagų -uoti, -auti vedinius: 
veiksmažodžius žaibuoti, važiuoti, tarnauti (Źaibůju ‘es blitzet hin und wieder’18, 
Waźůju ‘ich fahre, oder bin im Fahren’, Tarnáuju ‘ich diene’) kildina iš nevartojamų 
źaibù, waźù, tarnaù („sind die simplicia solcher verborum compositorum nicht im 
Gebrauche“, „die verba simplicia von diesen sind gleichfalls nicht gebräuchlich“, 
RG 103). Kaip matyti iš pavyzdžių, -sta kamieno veiksmažodžius būtų paprasčiau 
laikyti neišvestiniais (apie inchoatyvinę jų semantiką galima užsiminti ir kitur), 
o bent jau žaibuoti ir tarnauti geriau vesti iš daiktavardžių žaibas ir tarnas19.

pasižiūrėjus į atitinkamas milkaus gramatikos vietas matyti, kad jis ruigio 
minties apie nevartojamus pamatinius žodžius atsisakė. Čia -sta kamieno 
veiksmažodžiai tebelaikomi išvestiniais, tik jau nenurodyta, iš ko jie padaryti, o 
vietoj dirbtinai aiškintų žaibuoti, važiuoti ir tarnauti milkus pateikė opoziciją girtůju 
‘ich saufe stark, besaufe mich oft’ : geru  ‘ich trinke’, kuri darybos požiūriu irgi 
netiksli (turėtų būti girt-uoti : girt-as) (MG 136t.).

palyginti su ruigiu, pamatinių ir išvestinių žodžių santykius korektiškiau ir 
plačiau apibūdina ostermejeris. pirmąkart lietuvių kalbotyroje jis pastebi 
dėsningumą, kad išvestiniai veiksmažodžiai paprastai esti ilgesni nei dviejų 
skiemenų, o pirminiai – ne. ostermejeris įžvalgiai nurodo, kad čia esama ir 
išimčių – mat išvestiniai mišrieji veiksmažodžiai irgi turi dviskiemenių kamienų 
(skaitytojo dėmesys atkreipiamas į trečiąją asmenuotę – laikyti, laiko, laikė): „die 
Verba primitiva haben fast ohne ausnahme nur zwo sylben, welches sich auch 
sogar bey vielen derivatis findet, sonderlich bey denen, die zur dritten Conjuga-

18  veiksmažodis beasmenis, todėl turėtų būti 
praes. 3 Źaibůja.

19  tiesa, reikia pripažinti, kad kai kurie -sta 
kamieno veiksmažodžiai taip pat gali būti 
denominatyvai, žr. apie tai 3.1. istoriniu 

požiūriu ir važiuoti, matyt, yra daiktavar-
džio važis (-ys) vedinys, žr. pranas skar-
džius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, vil-
nius, 1943, 491.
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tion gehören“ (OG 98). vėliau ši mintis plėtojama ir tikslinama: nors daugiaskie-
meniai žodžiai dažnai būna išvestiniai, bet kai kurie jau gali būti praradę pama-
tinius žodžius (jų jau nebėra žodyne):

die ächten Primitiva bey den littauern selten über zwey sylben hinaufsteigen. 
Hieraus ergiebt sich nun, daß alle mehrsylbige Wörter schon mit ziemlicher Ge-
wißheit unter die Derivata zu zählen seyn. man hat sich daran auch nicht zu 
kehren, wenn man im lexicon zuweilen ein anderes findet. man kann sich hie-
rinnen leicht irren, wenn etwa ein Primitivum verlohren gegangen, sein Derivatum 
aber übrig geblieben (OG 120).

Kai ostermejeris teigia, kad čia galima lengvai apsirikti, regis, jis nori pasa-
kyti, kad tie daugiaskiemeniai žodžiai (istoriniu požiūriu) vis tiek yra vediniai, 
nors jų pamatų ir nebėra, plg.: „nicht minder finden sich derivata, deren primiti-
va verloren gegangen. dahin gehören manche Verba in eju, iju, oju, enu und inu, 
die man insgemein als primitiva ansieht, welches sie doch nicht sind“ (OG 126). 
Įdomu, kad ostermejeris pateikia ir pastabą dėl skolinių darybinės interpretacijos. 
jis nurodo, kad lietuvių kalboje pasitaiką tokių žodžių, kurių pamatų esama ki-
tose kalbose – graikų ir ypač lenkų. tiesa, pavyzdžių duodama tik iš lenkų kal-
bos: jednoti ‘einigen’ lyginamas su jeden ‘eins’, Baźnyćia  ‘ein Gotteshaus’ siejama 
su Bog ‘Gott’, o Swetlyćia  ‘ein saal, lichtes Zimmer’ – su Swiatłość  ‘das licht’ (OG 
126). Kaip matyti, geresnis yra tik pirmasis pavyzdys, nors ir čia reikėtų pridur-
ti, kad jednoti yra skolinys, atspindintis lenk. jednać, kuris jau savo ruožtu yra 
pamatuotas lenk. skaitvardžio jeden. Kiti du pavyzdžiai – bažnyčia ir svetlyčia – su 
nurodytais lenkų kalbos žodžiais bóg ‘dievas’ ir swiatłość ‘šviesa, šviesumas’ susiję 
ne darybiškai, o tik etimologiškai: lenk. bóżnica yra istoriškai pamatuotas 
būdvardžio, atliepiančio sl. *božьnъ (plg. lenk. nabożny, pobożny), kuris vedamas 
iš sl. *bogъ, o lenk. świetlica ir światłość laikytini būdvardžio światły vediniais20.

Šiuolaikinėje lituanistikoje veiksmažodžių darybos afiksais pripažįstamos prie-
sagos, priešdėliai ir sangrąžos rodikliai21. aptariamose gramatikose pastarieji du 
laikomi dūrinių (kompozitų) sandais, tapatinamais su atitinkamomis prielinksnių 
ir sangrąžinio įvardžio formomis (RG 104; MG 137t.; OG 129, 170–173). vadinasi, 
belieka apžvelgti, kaip gramatikose suvokiamos žodžių darybos priesagos.

Kaip jau buvo užsiminta, ruigys priesagas pagal ilgį skirsto į dvi rūšis: „rai-
dines“ ir skiemenines. aiškaus savarankiško priesagos termino nėra, jį gali ati-
tikti sąvokos požymis, ypatybė (character), baigmuo (terminatio) (RG 101––103)22. 
Kartais tiesiog sakoma, kad pamatiniai žodžiai komponuojami su tam tikromis 
raidėmis arba skiemenimis: „Werden sie [= verba composita] mit gewissen buch-
staben zusammen gesetzt [...]“, „Werden die Verba composita zusammen gesetzt 

20  Wiesław boryś, Słownik etymologiczny 
języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo 
literackie, 2005, 37, 621.

21  Žr. DLKG4 385.
22  MG dar pavartotas ir vokiškas terminas 

Endigung (MG 136).
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mit gewissen syllben [...]“ (RG 101, 102). iš gramatikoje pateikiamų pavyzdžių 
matyti, kad pirmuoju atveju prie pamatinio žodžio jungiamas vienas priebalsis 
(„raidė“), antruoju – vienas ar du skiemenys (įskaitant galūnę). „raidinę“ darybą 
iliustruoja -sta kamieno veiksmažodžiai ir priesagų -inti, -dinti kauzatyvai. autorius 
mano, kad pirmieji vedami prie pamatinių (nevartojamų) veiksmažodžių būsimojo 
laiko kamieno pridėjus raidę <t>, pavyzdžiui: praes. Tirpù → fut. Tirpſu → praes. 
Tirpſtu (RG 101). priežastinių veiksmažodžių atveju imama pamato bendratis, prie 
jos dedama raidė <n>, o priebalsis /t/ keičiamas į /d/, pavyzdžiui: prapulti → 
prapulti-n- → prapuldin-(u) (RG 101). tiesa, autoriui tenka aprašyti gana sudėtingas 
morfonologines taisykles, paaiškinančias, kodėl /d/ arba pamatinio žodžio prie-
sagos balsis /ė/ kartais išnyksta, plg.: Paſwéikinti  ‘grüssen, Glück wünschen’ : 
paſweikti ‘gesund werden’ (loco paſwéikdinti), Pabuddinti ‘aufwecken’ : pabuſti ‘auf-
wachen’ (loco pabuſdinti), Skambinti ‘klingend machen, thönen’ : ſkambėti (loco 
ſkambėdinti) (RG 102). skiemeninė daryba nuo „raidinės“ skiriasi tuo, kad prie 
pamatinio žodžio pridedamas vienas ar du skiemenys (skaičiuojant ir galūnę). 
pavyzdžiui, teigiama, kad priesagos -inėti veiksmažodžiai išvedami prie praes. 
2 sg. lyties pridedant dvigubą skiemenį -nėju, plg.: praes. 1 sg. Sunćiù ‘ich sen-
de’, 2 sg. Suntì ‘du sendest’ → Sunti-nėju ‘ich schicke vielfältig herum’ (RG 102t.). 
Čia irgi tenka aiškinti tam tikras išimtis: jei pamatinis veiksmažodis turi esamo-
jo laiko ā kamieną, tai pripažįstama, kad pamatinės formos galūnės /a/ išnyksta 
(Klauſaì-nėju → Klauſinėju ‘ich höre vielfältig nach’), arba jei pamatinė forma jau 
baigiasi ni, tai šis fragmentas iškrinta (todėl iš praes. 2 sg. laupſinì išeina laupſinėju, 
o ne laupſininėju) (RG 103). sudėtingas ir priesagų -uoti ir -auti vedinių aiškinimas: 
manoma, kad čia formantas (skiemuo) -ju yra dedamas prie nevartojamų pama-
tinių veiksmažodžių praes. 1 sg. ir tada prieš tai einantis balsis /u/ keičiasi į /uo/ 
(waźù → Waźůju ‘ich fahre, oder bin im Fahren’), o /a/ gauna akūtą (tarnaù → 
Tarnáuju ‘ich diene’) (RG 103).

palyginus su ankstesnėmis gramatikomis matyti, kad ruigys bent iš dalies 
seka Kleino ir sapūno–Šulco tradicija: priesagos -inėti iteratyvus veda iš praes.  
2 sg. ir įžvelgia formantą -nėju (KlG 129; SŠG 41), kauzatyvų formantu laiko -n- 
(plg.: KlG 83: -nu; SŠG 41: -inu). Kita vertus, matyti, kad ruigys įveda ir nemažai 
korektūrų: savaip bando aiškinti priesagų variantus -dinti ir -inti, priesagų -inėti, 
-auti ir -uoti vedinius, be to, skiemeniniu formantu laiko ir priešdėlį be- (jis ne-
turi prielinksninio atitikmens, todėl jo negalima dėti prie kompozitų)23. vis dėlto 
ruigio siūlomos formantų jungimo interpretacijos painios ir, šių dienų požiūriu, 
dirbtinės. milkus, greičiausiai siekdamas paprastumo, atsisakė RG teikto -auti ir 
-uoti darybos aiškinimo, nebenurodė formanto -nėju ir plačiau komentavo tik 
priežastinių veiksmažodžių darybą (MG 136t.).

23  Žr. RG 103. Kleinas šį priešdėlį (kaip ir da-, 
pa-) laikė neatskiriamąja dalelyte, plg.: 
beeimi ‘modò eo’, beeſmi ‘adhuc sum’, 

dalitėju / palitėju ‘attingo’ KlG 131; taip pat 
interpretuojama ir SŠG 42.
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ostermejeris taip pat neina ruigio pasirinktu keliu ir sudėtingų veiksmažodžių 
darybos taisyklių nenurodo. Kaip jis suvokia darybos formantą, pasakyti sunku, 
nes veiksmažodžius klasifikuoja pagal praes. 1 sg. paskutinį vieną arba du skie-
menis. Kartais tie baigmenys (Endung)24 sutampa su skirtinomis darybos morfe-
momis, plg.: -enu (gywenu ‘ich lebe’), -inu (linkſminu ‘ich mache frölich’), -dinu 
(weſdinu ‘ich lasse führen’), -ėju (malonėju ‘ich will gerne’), -ôju (balnôju ‘ich sat-
tele’), -ůju (badůju ‘ich leide Hunger’), -auju (keláuju ‘ich reise’), -ſtau (barſtau ‘ich 
streue aus’) (OG 73, 74, 94). vis dėlto kitur skiriami baigmenys per trumpi, 
pavyzdžiui: -ėju vietoj -inėju (mirrinėju ‘ich sterbe allmählig’), -ėju vietoj -dėju 
(mérdėju ‘ich will sterben’), galbūt ir -oju vietoj -inoju (garbinoju, linkſminoju 
[reikšmių nenurodyta])25 (OG 73, 74). bet čia ostermejerį kritikuoti būtų 
nekorektiška, nes jis neužsibrėžė nurodyti, kaip padaromi šie veiksmažodžiai (tik 
pakomentavo, kad tam tikrų baigmenų veiksmažodžiai gali būti išvestiniai). vie-
nintelis atvejis, kai jis aiškiai nusako darybos procesą – tai priežastiniai veiks-
mažodžiai: jie padaromi pridedant baigmenį -dinu („sie [= verba effectiva, permis-
siva oder translativa] werden von andern Verbis durch beyfügung der endung 
dinu gemacht, als: ſakydinu ich lasse sagen, von ſakau ich sage [...]“, OG 53). 
vėliau patikslinta, kad formanto priebalsio /d/ kartais gali ir nebūti: „wiewohl 
das d, unbeschadet der bedeutung, auch oft wegbleibt, als: jůkinu ich mache 
lachen, apjękinu ich mache blind, apkurtinu ich mache taub [...]“ (OG 73).

darybos tipai aptariamose gramatikose nėra sistemiškai apžvelgti. belieka 
spėti, kad tie, kurie nurodyti pirmiausia (ar kitaip išskirti), galėjo autoriams ro-
dytis produktyvesni. sakysim, kauzatyvų su priesaga -inti, kuratyvų – -dinti, 
iteratyvų – -inėti (ir galbūt -oti) (RG 101–103; MG 136t.; OG 53, 73, 74). ruigys 
prie iteratyvų ir deminutyvų atskirai aptaria ir priesagų -auti bei -uoti vedinius, 
bet jų interpretacija, kaip jau minėta, komplikuota (RG 103). 

denominatyvinių veiksmažodžių darybos kategorijos analizuojamose grama-
tikose neskiriamos, todėl galima aptarti tik deverbatyvines. jų rinkinys ruigio 
gramatikoje, palyginti su Kleino, skiriasi tik viena naujesne (kontinuatyvų su 
priešdėliu be-) ir nepakeistas pereina į milkaus gramatiką. ostermejeris įtraukia 
dezideratyvų kategoriją (apie ją žr. 3.5), o kauzatyvus apibūdina trimis terminais: 
vienas perimamas iš sapūno–Šulco gramatikos (permissivum), kiti du lietuvių kal-
bos gramatikose dar nevartoti (effectivum, translativum). Kaip xvii–xviii amžiaus 
gramatikose kito veiksmažodžių darybinių-semantinių kategorijų26 pavadinimai 
ir jų rinkiniai, matyti 1 lentelėje.

24  Šis terminas, pavyzdžiui, vartojamas OG 
53, 73. veiksmažodžio baigmuo dar gali 
būti vadinamas būdingąja (žymimąja) raide 
(litera [!] characteristica), žr. OG 70, 86.

25  Čia nėra visai aišku: šie veiksmažodžiai 
gali būti vedami ir iš garbinti, linksminti, 
tada priesaga būtų -oti.

26  Čia sakoma darybinės-semantinės, nes ne vi-
sos toliau minimos kategorijos gali būti 
darybinės (inchoatyvai, atsižvelgus į gra-
matikų pavyzdžius, tėra klasifikacinė se-
mantinė kategorija) arba autorių nebūtinai 
laikomos darybinėmis (Kleinas kauzaty-
vus ir refleksyvus nurodo šalia kitų veiks-
mažodžio rūšių).
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KlG 83t., 129t. SŠG 41 HG 313 RG 101–104 OG 53 MG 136–138

(3) inchoativa – – inchoativa (1) incoativa inchoativa

(1) transitiva27 (3) permissiva (1) transitiva (verba activa) 
transitiva

(5) effectiva, 
permissiva / 
translativa

transitiva

(4) frequenta-
tiva

(1) frequen-
tativa

– frequentativa (2) frequenta-
tiva

frequentativa

(5) deminu-
tiva28

(2) diminu-
tiva

– deminutiva (4) diminu-
tiva

diminutiva

– – – continuativa – continuativa

(2) reciproca (4) intransi-
tiva

(2) reciproca reciproca (7) reciproca reciproca

– – – – (3) desidera-
tiva

–

1 lentelė: darybinių-semantinių veiksmažodžių kategorijų rinkiniai xvii–xviii amžiaus 
mažosios lietuvos gramatikose (RG ir MG išlaikyta originali pateikimo eilė, kitų 
gramatikų – nurodyta skliaustuose)

vedinių darybinės reikšmės gramatikose perteikiamos vokiškais vienažodžiais 
atitikmenimis arba ilgesniais apibrėžimais, kurių dalį galima laikyti darybinėmis 
parafrazėmis. Kuratyvai ir paprastieji kauzatyvai paprastai aiškinami konstruk-
cijomis su veiksmažodžiais lassen ir machen, plg.: Laupſįdinu ‘ich mache jemand 
loben, oder daß er gelobet wird’, Raßydinu ‘ich mache, oder lasse schreiben’ (RG 
101), raſdinu ‘ich lasse finden, mache daß ein anderer findet’, warwinu ‘ich lasse 
träufeln’ (OG 73), weſdynu ‘ich lasse führen’, ſakydinu ‘ich lasse sagen’, déginu ‘ich 
lasse brennen, verbrenne (act.)’ (MG 136t.). Kartais parenkami vienažodžiai vokiški 
atitikmenys, plg.: Pakabinti ‘aufhängen’, Gramzdinti ‘versenken’, Nuſkandinti ‘er-
säuffen’ (RG 102), nugramzdinu ‘ich versenke, lasse untergehen’ (MG 137). varto-
damas veiksmažodį machen, ostermejeris perteikia ir dalies faktityvų reikšmes, 
pavyzdžiui: linkſmint ‘frölich machen’, drąſint ‘muthig machen’, lygint ‘gleich ma-
chen’, ſaldint  ‘süß machen’ (OG 125); plg. kitur parinktus vienažodžius atitikme-
nis: twirtinu ‘ich befestige’, trumpinu ‘ich kürze ab’, ſtiprint  ‘stärken’, ſunkint  ‘be-
schweren’ (OG 73, 125). Kartotinių vedinių reikšmės gramatikose aiškinamos 
pasitelkiant veiksmo dažnumą, įvairiapusiškumą ir įvairiakryptiškumą nusa-
kančius žodžius, plg.: Suntinėju ‘ich schicke vielfältig herum’, Půlinėju ‘ich falle 

27  KlG kauzatyviniai ir sangrąžiniai veiksma-
žodžiai nurodyti įvadiniame veiksmažo-
džio skyriuje, šalia rūšių (KlG 83t., plg. 
KlC 53), kitos kategorijos – darybos sky-
riuje (KlG 129t.).

28  vartojami du termino variantai: diminutiva 
KlG 129, deminutiva KlG 130.
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vielfältig oder etliche mal hin und her’ (RG 103), beginėju ‘ich laufe hin und wie-
der’ (MG 137), klauſinėju ‘ich frage oft’, waikßtinėju ‘ich gehe hin und her’ (OG 
53). deminutyvų semantika perteikiama prie pamatinio žodžio reikšmės pride-
dant modifikatorius ‘palengva’ (sacht), ‘truputį; šiek tiek’ (ein wenig, etwas), plg.: 
Waikßtinėju ‘ich gehe sacht herum’ (RG 103), girsnoju  ‘ich trinke ein wenig’ (OG 
53). Kartais deminutyvams parenkami vienažodžiai atitikmenys: ſergaloju  ‘ich 
kränkele’ (OG 53), ſargalůju ‘t. p.’, werkßlenu ‘granse’ (greta ‘ich weine etwas’) (MG 
137). ostermejerio gramatikoje vienodomis darybinėmis parafrazėmis apibūdinami 
ilgesnės trukmės veiksmą žymintys priesagos -(d)ėti vediniai, bet jokiai kategori-
jai jie nepriskirti: mérdėju  ‘ich will sterben’, ſkéndėju  ‘ich will ertrinken’ (OG 73).

3. p r i e s a G i n i Ų  v e i K s m a Ž o d Ž i Ų  d a r Y b o s  K a t e G o r i j o s

3.1. i n C H o a t Y v a i. Ši veiksmažodžių kategorija gramatikose tradiciškai 
aprašoma pirmoji. ruigio manymu, inchoatyvai nusaką ne veiksmą, o tik polinkį 
į tą veiksmą arba virsmą: „die Inchoativa, oder solche Verba composita, die kein 
würkliches thun, sondern erst eine anlage dazu, oder das Werden (fieri) bezeich-
nen“ (RG 101). palyginti su ruigiu, ostermejeris pateikia trumpesnį apibrėžimą 
ir akcentuoja veiksmo pradžią, o juo greičiausiai seka milkus, plg.: „incoativa, die 
den anfang eines thuns oder leidens anzeigen“ (OG 53), „Inchoativa, die den 
anfang eines thuns anzeigen“ (MG 136). Šios kategorijos skyrelyje visi trys au-
toriai nurodo tik -sta kamieno veiksmažodžius: Tirpſtu ‘ich schmelze nach und 
nach, ader [klaidų taisyme: oder] ich fange an zu schmelzen, item, ich bin im 
schmelzen’, Paſweikſtù ‘ich werde allmählig wieder gesund, oder fange an gesund 
zu werden’, gaißtu [klaidų taisyme: gaißtù] ‘ich gehe zu grunde’ (RG 101); paſęſtu 
‘ich beginne alt zu werden’, palyſtu ‘ich magere ab’ (OG 53); tirpſtu ‘ich fange an 
zu schmelzen’, paſweikſtu ‘ich werde gesund’, paſęſtu ‘ich werde alt’ (MG 136). 
Žodžių darybos požiūriu tik vienas kitas iš šių veiksmažodžių istoriškai yra skai-
dus, pavyzdžiui: senti : senas, sveikti : sveikas29. Kitais atvejais darybos nėra, -sta 
kamienas žymi tik būsenos kaitos semantiką, todėl ruigiui tenka įsivaizduoti 
nebuvėlius pamatinius žodžius, jo vadinamus „nevartojamais“ (žr. 2.3). Šiuo at-
žvilgiu Kleino buvo pasielgta korektiškiau: jis pastebėjo inchoatyvinį tokių veiks-
mažodžių atspalvį, bet nurodė, kad jie yra pirminiai (KlG 129). Kita vertus, reikš-
minga tai, kad ruigys ir milkus atkreipė skaitytojų dėmesį į tokius -sta kamieno 
veiksmažodžius, kurie inchoatyvinės semantikos neturi, pavyzdžiui: Paźįſtu ‘ich 
kenne’ (RG 101, plg. MG 136), rimſtu  ‘ich habe ruhe’ (MG 136). tiesa, neaišku, 
kodėl autoriai nepastebėjo inchoatyvinių intarpinių veiksmažodžių, juk iš reikš-
mių apibrėžimų tokia jų semantika aiškiai matyti, plg.: Suglembù ‘ich werde glatt’ 
(RG 66), tunku ‘ich werde fett’, runku ‘ich werde schrumpflich’, ßlampu ‘ich wer-
de naß’ (OG 72, 75).

29  plačiau apie juos žr. dalia pakalniškienė, 
„intarpiniai ir sta-kamieniai denominaty-
vai – lietuvių kalbos inovacija“, Tiltai,         

1 priedas: Veiksmažodžio raidos klausimai, 
2000, 71–89.
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Kaip matyti, aptariamų gramatikų inchoatyvų skyreliuose medžiagos priesa-
ginių veiksmažodžių darybai iš esmės nėra. Kita vertus, tai, kad čia nenurodyta 
dabartinei kalbai būdingų priesagos -ėti būsenos kaitos vedinių, reikšminga isto-
rinei žodžių darybai: vadinasi, toks tipas mažosios lietuvos gramatikams nekri-
to į akis ne tik xvii30, bet ir xviii amžiuje. be to, iš ostermejerio veikalo galima 
pacituoti statyvinių priesagos -ėti (esamojo laiko kamienai varijuoja) denominatyvų: 
malonėju ‘ich will gerne’ (OG 53, 73), badù ‘ich leide Hunger’, badėjau, badėti (OG 
86), ßwepliu ‘ich lispele’ (OG 87; plg. SŠG 48); raißtu (!) ‘ich hinke’, raißėjau, raißėſu 
(OG 88). tokio tipo vedinių dabartinėje kalboje vartojama nedaug, jie jau užgožti 
būsenos kaitos denominatyvų31. iš cituotų OG pavyzdžių dabar tevartojamas ma-
lonėti, o likusieji denominatyvai turi kitas priesagas, plg.: badauti32, švepluoti, rai-
šuoti. Galima pridurti, kad gramatikų autoriai yra atkreipę dėmesį ir į analitinį 
būdą būsenos kaitai reikšti – veiksmažodžio eiti ir prieveiksmių su formantu -yn 
konstrukcijomis: „bey dem verbo eiti aber, welches hier werden oder fieri bedeu-
tet, wird in Comparativo yn angehänget, z. e. Geryn eiti besser werden” (RG 116; 
MG 147; plg. OG 170)33.

 
3.2. K a u Z a t Y v a i. iš visų trijų gramatikų ruigys pateikia išsamiausią kau-

zatyvo apibrėžimą. jis nurodo, kad „tranzityviniai“34 veiksmažodžiai subjektui 
veiksmą priskiria ne kaip atlikėjui (Urheber), o tik kaip iniciatoriui, skatintojui 
(Veranlasser): „die Verba activa transitiva, mit denen man jemanden ein thun, nicht 
als dem urheber, sondern nur als einem veranlasser desselben, zueignet, wie 
solches im Hebräischen mit Hiphil ausgedrucket wird“ (RG 101). milkus kauza-
tyvus apibrėžia trumpiau ir paprasčiau – tai tokie veiksmažodžiai, kuriais mūsų 
pačių atliktini veiksmai priskiriami daryti kitiems: „Transitiva, mit denen man 
einem andern ein thun zuschreibet, das man selbst hätte sollen gethan haben“ 
(MG 136). Kaip matyti, milkus nusprendė lyginimo su hebrajų hif’il klase atsisa-
kyti, o štai ostermejerio gramatikoje ta paralelė ir yra vienintelis aiškinimo pa-
grindas: „effectiva, permissiva oder translativa. sind der littauischen sprache eigen, 
und just das, was bey den ebräern die Conjugatio Hiphil ist“ (OG 53, plg. 73). 
Kodėl ostermejeris vartoja net tris terminus, paaiškėja kiek vėliau. Effectivum jis, 
regis, taiko ir padaromosios reikšmės denominatyvams (faktityvams), ir kauza-
tyvams, nes abiejų rūšių vediniai nusako tam tikrą poveikį (Wirkung). Kalbėdamas 
apie baigmens -inu veiksmažodžius, autorius teigia: „die anzahl dieser Verborum 

30  Žr. pakerys 2006a, 225t.
31  Žr. jurgis pakerys, „dabartinės lietuvių 

kalbos priesagos -ėti denominatyviniai 
statyvai“, Blt 41(1), 2006b, 67–86.

32  tiesa, plg. dabartinėje kalboje vartojamą 
priešdėlinio veiksmažodžio išbadėti veikia-
mąjį dalyvį išbadėjęs. OG 74 teikiamas ir 
bendrašaknis priesagos -uoti vedinys: 
badůju ‘ich leide Hunger ’.

33  apie tokius junginius žr.: LKG ii 533t.; 
DLKG4 430.

34  tai jau Kleino vartotas terminas, apie jo 
motyvaciją ir lyginimą su hebrajų veiks-
mažodžių hif’il klase žr. pakerys 2006a, 
219t.
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ist sehr groß. sie sind fast alle derivata, theils von Nominibus, theils von andern 
Verbis, und dabey effectiva, die immer eine Wirkung anzeigen“ (OG 73). Kitas ter-
minas, translativum (ir jo variantas permissivum, greičiausiai perimtas iš SŠG), taiko-
mas tik deverbatyvams, turintiems priesagą -dinu: „Haben sie vor der endung inu 
noch ein d, so sind sie translativa, und der ebräer ihrem Hiphil gleich“ (OG 73). iš 
pradžių susidaro įspūdis, kad čia kalbama tik apie parūpinamuosius vedinius 
(raſdinu ‘ich lasse finden, mache, daß ein anderer findet’, weſdinu ‘ich lasse führen’, 
rißdinu ‘ich lasse binden’, neßdinu ‘ich lasse tragen’, apreikßdinu ‘ich lasse offenba-
ren’), bet šalia pateikiama ir paprastųjų kauzatyvų su priesaga -dinti (kriſdinu ‘ich 
mache träufelnd’, walgidinu ‘ich speise, gebe zu essen’, temdinu ‘ich mache finster’) 
ir -inti (jůkinu ‘ich mache lachen’, apjękinu ‘ich mache blind’35, apkurtinu ‘ich mache 
taub’, warwinu ‘ich lasse träufeln’, takinu ‘ich lasse wohlgerathen’36) (OG 73). vadi-
nasi, terminas translativum ostermejerio gramatikoje apima visus kauzatyvus. tie-
sa, kiek vėliau aptaręs trečiosios asmenuotės (ā kamieno) veiksmažodžius, autorius 
prideda pastabą, kad dauguma jų esantys išvestiniai – frekventatyvai arba efekty-
vai: „die meisten Verba dieser Conjugation sind derivata, und theils frequentativa, 
theils effectiva“ (OG 94). Kurie konkrečiai iš bendro pavyzdžių sąrašo laikytini kau-
zatyvais, skaitytojas, matyt, gali suprasti iš reikšmių aiškinimo ar vokiečių kalbos 
veiksmažodžių santykių, plg.: puldau ‘ich lasse fallen’, pudau ‘ich lasse faulen’, gir-
dau ‘ich tränke’ (tränken : trinken) ir kt. (OG 93). ar kuriuos iš trečiosios asmenuotės 
veiksmažodžių ostermejeris laiko denominatyvais, neaišku (terminas effectivum lyg 
galėtų ir juos apimti, žr. ankstesnę pastabą).

Kauzatyvų morfonologijai daugiausia dėmesio skirta ruigio gramatikoje. jų 
darybos procesai įsivaizduojami šiek tiek painiai ir jau buvo aptarti (žr. 2.3). Čia 
galima pateikti tik vieną kitą papildomą pastabą. labai reikšminga tai, kad rui-
gys pirmasis lituanistikoje pastebėjo kauzatyvų balsių kaitą. jis teigia, kad kai 
kuriuose veiksmažodžiuose prieš formantą einantis (t. y. šaknies) balsis pasikeičiąs 
į /a/: „einige verba verändern nebst der terminatione transitiva noch auch vocalem 
syllabae antecedentis in a: z. e. Gramzdinti versenken, von grimſti untergehen, 
sinken, einfallen: Nuſkandinti ersäuffen, von nuſkęſti oder nuſkenſti: Numarin-

35  veiksmažodis apjankinti ‘padaryti aklą, 
atimti regėjimą’, nefiksuotas Lietuvių kal-
bos žodyne ([i–XX, 1941–2002]: elektroninis 
variantas, redaktorių kolegija: Gertrūda 
naktinienė [vyr. redaktorė], jonas paulaus-
kas, ritutė petrokienė, vytautas vitkaus-
kas, jolanta Zabarskaitė, vilnius: lietuvių 
kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt 
[toliau – LKŽe]), yra išvestas remiantis 
esamojo laiko intarpiniu kamienu apjanka, 
inf. apjakti (< *api-akti) ‘netekti regėjimo, 
apakti’ (LKŽe).

36  veiksmažodis nefiksuotas LKŽe (plg. tik 
homonimą takinti ‘lieti, pilti’ : tekėti, teka). 

sprendžiant iš reikšmės (‘daryti, kad pa-
sisektų, derėtų’), jis turėtų būti pamatuo-
tas veiksmažodžio tikti, tinka ‘pasisekti, 
būti deramam’. plg. mažosios lietuvos 
žodynų medžiagą, kur vok. wohlgeraten 
verčiamas priešdėliniu užtikti: „[Woll]gera-
then użtinku, =tikkau, kſu, ti“ (C ii 1006), 
„wohl gerathen, vom Geträyde, Uźtinkù, 
Uźeimì“ (RŽvl 405, MŽvl 546). Geriau 
veiksmažodžio takinti semantiką atskleistų 
tekstų pavyzdžiai, kurių reikėtų ateityje 
dar paieškoti.
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ti tödten, von mirti“ (RG 102). be to, ruigys nurodė, kad jei pamatinis veiksmažodis 
jau turi elementą din, tai, siekiant išvengti netinkamo skambesio (Übelklang), var-
tojama konstrukcija su kauzatyvinės reikšmės veiksmažodžiais duoti ir leisti:

Wenn das verbum simplex ante terminationem schon ein din hat, so prämittiren die 
littauer demselben alsdenn, den uebelklang zu vermeiden, lieber die verba signi-
ficatum transitivum inferentia, z. e. Důdu ich gebe, Léidu ich lasse [et]c. z. e. Důdu 
wadinti ich lasse rufen, loco wadindinù [klaidų taisyme: wadindinu], von wadinù 
(RG 102).

toliau teigiama, kad tokia konstrukcija gali būti vartojama taip pat vietoj kitų 
vedinių, kurie elemento din ir neturi: „Důdu ſakyti ich lasse sagen, Důdu dary-
ti ich lasse machen, für Sakydinu, Darydinu“ (RG 102).

milkus, rengdamas gramatiką, atsisakė sudėtingų ruigio siūlytų darybos tai-
syklių ir paprasčiausiai nurodė, kad kauzatyvai atpažįstami iš baigmens -dinu: 
„sie [= verba transitiva] werden also durch die endigung dinu erkannt“ (MG 136). 
Kitàs čia suminėtas RG pastabas milkus išlaikė: nurodė balsių kaitą (tik praleido 
pavyzdį numarinti), pateikė priežastines konstrukcijas su duoti ir leisti (tik ruigio 
Léidu pakeitė į léidziu37, vietoj Důdu ſakyti, daryti įrašė důdu raßyt) (MG 137). oster-
mejeris panašią pastabą аpie priežastinius junginius išdėstė aptardamas atemati-
nius veiksmažodžius, plg.: „Wenn das Verbum důmi mit dem Infinitivo eines an-
dern Verbi zusammengesetzt wird, so heißt es lassen, als: důmi raßyt ich lasse 
schreiben, důſt ſakyt er läßt sagen, dawjau gerti ich ließ trinken [et]c“ (OG 105)38. 
Kita vertus, ruigio balsių kaitos komentaras ostermejeriui, matyt, nepasirodė 
reikšmingas ir todėl praleistas. 

pažvelgus į visus xvii–xviii amžiaus gramatikose pateikiamus kauzatyvų 
pavyzdžius, galima pastebėti keletą dalykų (žr. 2 lentelę). Keletas veiksmažodžių 
keliauja iš gramatikos į gramatiką jau kuris laikas, plg.: juokinti (nėra tik KlC), 
rašydinti (nėra tik OG), puldinti (nėra tik RG39 ir MG). Kiti, atvirkščiai, būdingi 
kuriam nors vienam veikalui ir kitų autorių neperimami, plg.: drąsinti KlC; liaup-
sindinti, pasvéikinti40, skambinti, pakabinti, pajudinti41, pabudinti RG; rasdinti, krisdin-
ti, rišdinti, nešdinti, temdinti, apreikšdinti, duodinti, apjankinti, apkurtinti, varvinti, 
takinti, dedinti OG; dyginti, daiginti, deginti MG. palyginus šiame straipsnyje plačiau 
nagrinėjamų gramatikų (RG, OG, MG) pavyzdžius, galima daryti tokias išvadas. 
ostermejeris naujų, anksčiau dar neteiktų kauzatyvinių veiksmažodžių nurodė 

37  vienąsyk ši forma toje pačioje pastraipoje 
užrašyta su dviem kirčio ženklais: léidziù.

38  apie priežastines konstrukcijas dar žr.:        
RG 144; OG 151t.; MG 181.

39  ruigys įdėjo bendrašaknį prapuldinti.
40  ruigys šį žodį laiko kauzatyvu, nes veda  

iš pasveikti: Paſwéikinti ‘grüssen, Glück 
wünschen’ : paſweikti ‘gesund werden’  
(RG 102). vis dėlto labiau būtų pagrįsta 

svéikinti sieti su sveikinimui vartojamu 
būdvardžiu sveikas ir laikyti denominaty-
vu. Kas kita yra veiksmažodžio svejkinti 
‘daryti sveiką, gydyti’ daryba: jį galima 
vesti ir iš veiksmažodžio sveikti, ir iš 
būdvardžio sveikas.

41  tiesa, ruigys klysta vesdamas pajudinti iš 
justi, junta (RG 102) – iš tiesų judinti vesti-
nas iš judėti, juda.
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daugiausiai. milkus iš jo tų pavyzdžių neėmė (nebent vesdinti) ir labiau sekė 
ruigiu, nors kai ką praleido (žr. 2 lentelę), pakeitė (vietoj gramzdinti įrašė nu-
gramzdinti, galbūt derindamas prie nuskandinti) ir pridėjo tris naujus pavyzdžius: 
dyginti, daiginti ir deginti. visose xviii amžiaus gramatikose, pradedant nuo RG, 
pateikiama daug daugiau iliustracinės medžiagos nei ankstesniuose veikaluose.

-dinti -inti

KlG 83 raßydinu, puldinu jůkinu

KlC 53 darydinu, Walgidinu  drąſinu, pykinu 

SŠG 41 Raſźidinu, Puldinu Jůkinu

HG 313 raßydinu, wadindinnu, 
puldinnu 

jůkinnu

RG 101t. Laupſįdinu, Raßydinu, 
Prapuldinu, (wadindinu, 
Sakydinu, Darydinu)42

Jůkinù, Paſwéikinti, Papykinti, Skambinti, 
Pakabinti, Gramzdinti, Nuſkandinti, 
Numarinti, Pajuddinu, Pabuddinti 

OG 53, 73, 105 ſakydinu, puldinu, raſdinu, 
weſdinu, kriſdinu, rißdinu, 
neßdinu, walgidinu, temdinu, 
apreikßdinu, (důdinu)

jůkinu, apjękinu, apkurtinu, warwinu, 
takinu, (dédinu43)

MG 136t. raßydinu, weſdynu, ſakydinu, 
(wadįdinu, raßydinu) 

Jůkinu, papykinu, dyginu, daiginù, déginu, 
nuſkandinu, nugramzdinu 

2 lentelė: Kauzatyvų pavyzdžiai xvii–xviii amžiaus mažosios lietuvos gramatikose 
(pusjuodžiu šriftu žymimi veiksmažodžiai ar jų priešdėliai, neteikti anksčiau ir [arba] 
neperėję į vėlesnes gramatikas)44

3.3. i t e r a t Y v a i. Kartotiniai veiksmažodžiai visose aptariamose gramati-
kose vadinami frekventatyvais. Kaip ir kauzatyvų atveju, ilgesnis yra ruigio api-
brėžimas, kuriame nurodoma, kad kalbamieji vediniai žymi arba dažnai kartojamą 
veiksmą (oft wiederholtes Thun), arba įvairiapuses to veiksmo pastangas (vielfältiges 
Bemühen): „die Frequentativa, das ist, solche, die ein oft wiederholtes thun oder 
vielfältiges bemühen dabey bezeichnen“ (RG 102). pavyzdžiui: Suntinėju  ‘ich 
schicke vielfältig herum’, Půlinėju  ‘ich falle vielfältig oder etliche mal hin und 

42  lentelėje skliaustuose įrašyti veiksmažo-
džiai gramatikose nurodomi greta prie-
žastinių konstrukcijų su duoti ir leisti.

43  Šis vedinys turėtų remtis pamatinio veiks-
mažodžio esamojo laiko kamienu ded-. dėl 
šaknies balsio rašybos plg.: part. praes. 
pass. dédams, praes. 3 refl. déſtis, part. 
praet. pass. dėtas OG 105. dvejopai galėtų 
būti interpretuojamas ir duodinti (duo-din-

ti : duo-ti arba duod-inti : duod-a). Kiti pa-
vyzdžiai aiškiai rodo, kad priesagos -dinti 
vediniai remiasi bendraties kamienu, plg.: 
rašy-dinti, dary-dinti, valgy-dinti.

44  Šioje ir tolesnėse lentelėse jau atsižvelgta į 
gramatikose ar šiame straipsnyje nurody-
tus klaidų taisymus ir jie atskirai nežy-
mimi.
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her’, Klauſinėju  ‘ich höre vielfältig nach’ (: klausyti). reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad, pateikęs apibrėžimą, ruigys iteratyvus pirmiausia iliustruoja priesagos -inėti 
veiksmažodžiais: viena vertus, čia sekama tradicija (plg.: KlG 129; SŠG 41), kita 
vertus, tai greičiausiai rodo ir šio tipo produktyvumą xvii–xviii amžiuje.

ruigio įsivaizduojama priesagos -inėti vedinių darybos taisyklė jau aptarta         
(žr. 2.3), čia galima tik paminėti autoriaus pastabą, kad jei pamatinė forma (praes. 
2 sg.) baigiasi ni, tai pridedant formantą -nėju, tas fragmentas praleidžiamas, 
pavyzdžiui, iš praes. 2 sg. laupſinì išvedamas laupſinėju,  o ne laupſininėju45 (RG 
103). aptaręs priesagos -inėti vedinius, ruigys pereina prie formantus -auti ir -uoti 
turinčių veiksmažodžių, bet jo pavyzdžiai nėra tinkami. Galbūt ruigys juos pa-
sirinko įžvelgęs iteratyvinę ar tiesiog ilgesnės trukmės semantiką, plg.: Źaibůju 
‘es blitzet hin und wieder’, Waźůju  ‘ich fahre, oder bin im Fahren’, Tarnáuju  ‘ich 
diene’ (RG 103). Kadangi šie veiksmažodžiai nėra deverbatyvai, autoriui tenka 
išrasti jų pamatinius žodžius (žr. apie tai 2.3). Keli ne visai aiškūs iteratyvų 
pavyzdžiai ruigio pateikti ir deminutyvų skyrelyje, mat autorius nori parodyti, 
kad kartotinių ir mažybinių vedinių formantai sutampa46 (RG 103). pirmiausia 
nurodomi, autoriaus manymu, gryną kartotinę reikšmę turintys veiksmažodžiai, 
iš kurių pora tinkami (Půlinėju – ‘ich falle vielfältig herum’, Szúkauju ‘ich schreye 
stark’), o kiti du gali būti laikomi nebent semantiniais, o ne sinchroniškai skai-
džiais darybiniais iteratyvais: Dėjůju  ‘ich wimmere anhaltend’, Klejůju ‘ich irre 
herum’ (RG 103). po to teikiami veiksmažodžiai, turintys ir kartotinę, ir mažybinę 
reikšmę. iš jų tinkamas pavyzdys tėra vienas (Waikßtinėju ‘ich gehe sacht herum’), 
o kiti trys darybiniais iteratyvais nelaikytini: Paraudonůju  ‘ich erröthe etwas nach 
und nach’ (priešdėlinis denominatyvo raudonuoti [: raudonas] vedinys), Kelláuju 
‘ich reise allmählich’ (: kelias), Ragáuju ‘ich schmecke etwas, ein wenig’ (istoriškai 
vestinas iš daiktavardžio ragas47) (RG 103).

milkus kartotinius vedinius apibrėžia trumpiau nei ruigys ir visai panašiai 
kaip ostermejeris (tik prideda žodį öftere), plg.: „Frequentativa, die eine öftere 
Wiederholung anzeigen“ (MG 137); „frequentativa, die eine Wiederholung anzei-
gen“ (OG 53). iteratyvų darybos morfologijos nei milkus, nei ostermejeris nenag-
rinėja, tik pateikia kelis pavyzdžius: klauſinėju ‘ich frage oft’ (: klausti), waikßtinėju 
‘ich gehe hin und her’ (OG 53), ſuntinėju  ‘ich schicke oft’, beginėju  ‘ich laufe hin 
und wieder’, girtůju  ‘ich saufe stark, besaufe mich oft’ (MG 137). Gali būti, kad 
abiem autoriams pasirodė neįtikinami ir ruigio svarstymai dėl tariamų frekven-
tatyvų žaibuoti, važiuoti, tarnauti ir kitų, todėl jie į vėlesnes gramatikas nepateko 
(kartu su jais praleistas ir geras RG pavyzdys šūkauti). tiesa, kaip jau užsiminta, 
suklydo ir milkus vesdamas girtuoti iš gerti (turėtų būti girtuoti : girtas).

45  veiksmažodžio liaupsinėti reikšmės nenuro-
dyta, bet, remiantis ruigio apibrėžimu, tu-
rėtų būti ‘dažnai, įvairiapusiškai liaupsin-
ti’. tiesa, tada darybos priesaga būtų -ėti.

46  tiksliau būtų sakyti, kad kai kurios iteraty-

vų priesagos teikia ir deminutyvinį atspal-
vį (žr. DLKG4 397t.). tai reikšminga ruigio 
įžvalga, į kitas gramatikas neperėjusi.

47  Žr. LEW 684 su tolesne nurodoma 
literatūra.
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ostermejeris iš kitų autorių išsiskiria tuo, kad nurodo daugiau naujų pavyzdžių. 
pirmõsios asmenuotės baigmens -ôju pastaboje jis sako, kad tokių frekventatyvų 
esą galima pasidaryti beveik iš kiekvieno veiksmažodžio ir pateikia šiuos priesa-
gos -(i)oti pavyzdžius (reikšmių nenurodyta): neßoju, garbinoju, linkſminoju48, mal-
doju49, ſuwaloju50, bėgioju, ſekioju (OG 74). trečiosios asmenuotės (praes. ā kamieno) 
komentare, deja, konkrečių veiksmažodžių nenurodoma, tik teigiama, kad daug 
jų esantys frekventatyvai arba efektyvai (OG 94; žr. citatą 3.2). Šių dienų žodžių 
darybos požiūriu teikiamuose pavyzdžiuose galima įžvelgti trijų priesagų vedi-
nius: -yti, -o, -ė (pavyzdžiui: gnaibau ‘ich kneife’ : gnybti; draſkau ‘ich zerreiße’ : 
drėksti), -dyti, -do, -dė (ſpardau ‘ich stoße mit den Füßen’, ſpirdau ‘ich stütze’ : spir-
ti), -styti, -sto, -stė (pavyzdžiui: barſtau ‘ich streue aus’ : berti; źarſtau ‘ich kricke 
die Kohlen von einander’ : žerti) (OG 93t.). vieno pavyzdžio kartotinumas aiškiai 
nurodytas reikšmės aiškinime: Mėtau ‘ich werfe oft’ (: mesti) (OG 94).

palyginus xvii–xviii amžiaus gramatikose teikiamus kartotinių veiksmažodžių 
pavyzdžius (žr. 3 lentelę), galima daryti tokias išvadas. priesagos -inėti vediniai, 
matyt, laikomi produktyviausiais, todėl autorių nurodomi pirmiausia. 

ruigys perima KlG ir SŠG pavyzdžius siuntinėti, puolinėti ir klausinėti (: klausy-
ti). tiesa, reikia patikslinti, kad puolinėti KlG laikytas inchoatyvu ir tik SŠG – kar-
totiniu vediniu (bet plg. KlG iteratyvą užpuolinėti), o klausinėti KlG ir SŠG buvo 
teiktas tik prie deminutyvų. iš kitų priesagų vedinių ruigys mėgina nurodyti 
formantų -auti ir -uoti veiksmažodžių, bet visi pavyzdžiai, išskyrus šūkauti, ne-
tinkami, o KlG ir SŠG teiktas darbuliuoti neperimtas. milkus iš tradicinių iliustracijų 
pasirinko tik siuntinėti, o pats savarankiškai pridėjo bėginėti (galbūt plg. oster-
mejerio bėgioti) ir girtuoti (pastarasis nelaikytinas deverbatyvu, tad netinkamas). 
ostermejeris, panašiai kaip ir kauzatyvų atveju, pateikė daug naujų, ankstesnėse 
gramatikose dar neminėtų pavyzdžių: klausinėti  ‘daugsyk klausti’ (autoriui tradi-
cinis pavyzdys klausinėti ‘stengtis nuklausyti’ greičiausiai pasirodė mažai žinomas), 
nešioti, maldoti, linksminoti ir kt. (pastarojoje grupėje iš KlG ir SŠG tradicijos per-
imtas tik garbinoti). nauja ir tai, kad ostermejeris atkreipė dėmesį į trečiosios 
asmenuotės iteratyvus, nors konkrečių pavyzdžių ir nenurodė (priesagų -yti, -dyti, 
-styti vediniai).

48  priesaga -oti skirtina, jei garbinoti ir links-
minoti atitinkamai vedami iš garbinti ir 
linksminti. jei būtų tiesiogiai siejama su 
gerbti (ar garbė) ir linksmas, priesaga bū-  
tų -inoti.

49  veiksmažodį maldoti galima laikyti ir de-
verbatyvu (: melsti), ir denominatyvu        
(: malda).

50  Šį veiksmažodį ostermejeris komentuoja 
savo giesmyno apologijos trečiojoje dalyje: 
„ii nr. 290,1 Kol Dievs dūšią suvalioja taip 
suvokta: bis Gott die Seele zusammenbringt 
(kol dievas dvasią surenka). atsakymas[.] 

Suvalioti gali būti žodžio suvalyti frekven-
tatyvinė [83] forma, tada Dievs dūšią suva-
lioja reiškia: Gott nimmt die Seele zu sich 
(dievas pasiima sielą pas save). tačiau 
taip pat gali būti derinys iš su ir valioti, ir 
tada jis reiškia: Gott führt die Seele heim 
(dievas vedasi sielą namo). išeina tas 
pats“ (Gotfrydas ostermejeris, Rinktiniai 
raštai, parengė ir išvertė liucija Citavičiū-
tė, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidyk-
la, 1996, 241). Šį atvejį dar reikėtų ateityje 
smulkiau panagrinėti.
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-inėti Kitos priesagos
KlG 129 ſuntineju, uźpůlineju51 darbulůju, ſakijdawau (ir kt.)52

SŠG 41 Půlineju, Siuntineju Darbulůju
RG 103 Suntinėju, Půlinėju, Klauſinėju 

‘ich höre vielfältig nach’53, 
laupſinėju, Waikßtinėju54 

Źaibůju, Waźůju, Tarnáuju, Dėjůju, 
Szúkauju, Klejůju, Paraudonůju, Kelláuju, 
Ragáuju55 

OG 53, 74 klauſinėju ‘ich frage oft’, 
waikßtinėju56

neßoju, garbinoju57, linkſminoju, maldoju, 
ſuwaloju, bėgioju, ſekioju58

MG 137 ſuntinėju, beginėju  girtůju

3 lentelė: iteratyvų pavyzdžiai xvii–xviii amžiaus mažosios lietuvos gramatikose 
(pusjuodžiu šriftu žymimi veiksmažodžiai [ar jų priešdėliai], neteikti anksčiau kaip karto-
tiniai ir [arba] neperėję į vėlesnes gramatikas; kai kuriais atvejais plg. 4 lentelę)

3.4. d e m i n u t Y v a i. mažybinės reikšmės vedinių apibrėžimai visų autorių 
lakoniški, tik įdomu pastebėti, kad milkaus variantas artimesnis ostermejerio, o 
ne ruigio formuluotei (sutampa ir termino variantas: diminutivum, ne deminuti-
vum, bet žodis Verringerung pakeistas į Verminderung): „Deminutiva, die eine We-
nigkeit im thun zu erkennen geben“ (RG 103), „diminutiva, die eine verringerung 
anzeigen“ (OG 53); „Diminutiva, die eine verminderung anzeigen“ (MG 137).

vienintelis ruigys iš visų autorių pastebi, kad mažybinių vedinių formantai 
(baigmenys) sutampa su anksčiau pateiktų kartotinių, bet dauguma jo pavyzdžių 
netinkami. apie panašias iteratyvų iliustracijų problemas jau kalbėta (žr. 3.3), tad 
čia lieka paanalizuoti tik deminutyvumo semantikos klausimus. Kartotinės-
mažybinės reikšmės derinį ruigys įžvelgia keturiuose veiksmažodžiuose: vaikšti-
nėti (geras pavyzdys), paraudonuoti (deminutyvumas šiuo atveju suteikiamas prieš-
dėlio, tad apie priesagos vedinį kalbėti negalima), keliauti (neaišku, kodėl įžvel-
giamas mažybės atspalvis), ragauti (mažas suvartojamo valgio ar gėrimo kiekis 
slypi ne darybinėje semantikoje). ir ostermejeris, ir milkus greičiausiai pastebėjo, 
kad šie pavyzdžiai netinkami, todėl nė vieno iš jų neperėmė. pirmasis deminutyvų 

51  veiksmažodis puolinėti Kleino buvo nuro-
dytas prie inchoatyvų: půlineju ‘incipio 
labi’ KlG 129. vėlesnėse gramatikose puo-
linėti minimas tik kaip iteratyvas, o užpuo-
linėti neperimtas. ankstesniame straips-
nyje (pakerys 2006a, 223) šis veiksmažodis 
vienąsyk pacituotas netiksliai: ußpůlineju 
vietoj uźpůlineju.

52  KlG būtojo dažninio laiko lytys (trumpumo 
dėlei čia dedamas tik vienas pavyzdys) 
priskiriamos prie iteratyvų darybos. Ši 
Kleino interpretacija į vėlesnių gramatikų 
veiksmažodžių darybos skyrius nepateko.

53  KlG ir SŠG jau buvo pateiktas prie deminu-
tyvų, žr. 4 lentelę.

54  Įžvelgiamas ir deminutyvinis atspalvis 
(KlG veiksmažodis buvo pateiktas prie de-
minutyvų).

55  pastarųjų trijų veiksmažodžių įžvelgiamas 
ir deminutyvinis atspalvis.

56  deminutyvumas OG nenurodytas.
57  KlG ir SŠG jau buvo pateiktas prie deminu-

tyvų (su abejone), žr. 4 lentelę.
58  ostermejeris kartotinių veiksmažodžių 

įžvelgia ir trečiojoje asmenuotėje (praes. ā 
kamienas), bet, kaip minėta, nenurodo 
konkrečių pavyzdžių.
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kategoriją iliustravo dviem veiksmažodžiais: girsnoju  ‘ich trinke ein wenig’ (šis 
vedinys minimas jau KlG ir SŠG) ir ſergaloju  ‘ich kränkele’ (įdomu, kad reikšmei 
aiškinti parinktas vokiečių kalbos deminutyvas) (OG 53). milkus įdėjo vieną anks-
čiau dar neminėtą veiksmažodį (werkßlenu  ‘ich weine etwas, granse’ : werkiu  ‘ich 
weine’)59, o kitą – panašų į ostermejerio, tik skiriasi šaknies balsis ir priesaga: ſar-
galůju ‘ich kränkele’ : ſergu ‘ich bin krank’ (MG 137)60. be to, ostermejeris veiksma-
žodinius deminutyvus mini ir kalbėdamas apie mažybinių vardažodžių darybą – 
duoda nuorodą į gramatikos paragrafą su dviem cituotais pavyzdžiais ir sako, 
kad daugiau vedinių esama veiksmažodžių sąrašuose: „von den Verbis diminutivis 
sehe man §. 79. Num. 8 und das verzeichnis“ (OG 127).

pažvelgus į bendrą deminutyvų medžiagos vaizdą (4 lentelė) matyti, kad xvii 
amžiaus gramatikose (KlG ir SŠG) pavyzdžių ir darybos tipų buvo nurodoma 
daugiau. naujų deminutyvų mėgino pateikti ruigys, bet visi jie problemiški. 
ostermejeris ir milkus kažkodėl atsisakė tradicinių -inėti vedinių, bet pateikė 
vieną kitą naujesnį pavyzdį.

-inėti Kitos priesagos

KlG 130 walginėju, waikśtinėju, klauſineju 
‘subausculto, paululum attendo’, 
mirrineju

pateikáuju61, giráuju, 
ſruboju, linoja, girſnoju, (garbinoju, 
ſweikinoju)62

SŠG 41 Waikſźtineju63, Klauſineju ‘paululum 
attendo’64, Mirrineju 

Pataikawju, Gerrawju65, Sruboju, Linoja, 
Girsnoju66, (Garbinoju67, Sweikoju)

RG 103  Waikßtinėju68 Paraudonůju, Kelláuju, Ragáuju69 

OG 53 – girsnoju, ſergaloju

MG 137 – ſargalůju70, werkßlenu 

4 lentelė: deminutyvų pavyzdžiai xvii–xviii amžiaus mažosios lietuvos gramatikose 
(pusjuodžiu šriftu žymimi veiksmažodžiai, neteikti anksčiau ir [arba] neperėję į vėlesnes 
gramatikas; kai kuriais atvejais plg. 3 lentelę)

59  priesaga -šlenti reta, plg. dar verpšlenti ‘po 
truputį verpti’ : verpti (LKŽe).

60  milkaus žodyne yra ir sergal(i)oti, ir sarga-
l(i)oti: „Sérgaloju, Sargaloju, óju, ójau, 
óti, ich bin kränklich“ (MŽlv 238), „kränk-
lich seyn, Sergalóju“ (MŽvl 308).

61  ankstesniame straipsnyje (pakerys 2006a, 
217) ši forma vienąsyk pacituota netiks-
liai: pateikauju vietoj pateikáuju.

62  abu pavyzdžiai prie deminutyvų skiriami 
su abejone, todėl čia nurodomi skliaus-
tuose. Ši pastaba galioja ir atitinkamiems 
SŠG veiksmažodžiams.

63  ankstesniame straipsnyje (pakerys 2006a, 
224) ši forma pacituota netiksliai: 
Waikßſtineju vietoj Waikſźtineju.

64  RG šis pavyzdys teikiamas prie iteratyvų 
nenurodant deminutyvinio atspalvio.

65  palyginus šiuos du veiksmažodžius su KlG 
pavyzdžiais, matyti tik šaknies balsių 
skirtumas.

66  Šis pavyzdys ankstesniame straipsnyje ap-
tariant KlG ir SŠG buvo praleistas (pake-
rys 2006a, 224).

67  OG nurodomas prie iteratyvų (be deminu-
tyvinio atspalvio).

68  Įžvelgiamas ir kartotinumo atspalvis.
69  Gramatikoje nurodoma, kad visi šie veiks-

mažodžiai yra ir iteratyvai.
70  palyginus su OG, skiriasi tik šaknies balsis 

ir priesaga.
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3.5. d e Z i d e r a t Y v a i .  vienintelis ostermejeris pabandė lietuvių kalboje 
įžvelgti dezideratyvų kategoriją, žyminčią veiksmo norėjimą, siekimą: „desidera-
tiva, die eine begierde anzeigen“ (OG 53). Ši kategorija autoriui turėjo būti žinoma 
iš lotynų kalbos gramatikos, kur tokiais vediniais laikomi priesagos -turiō veiks-
mažodžiai, pavyzdžiui: cēnāturiō ‘norėti pietauti’ : cēnāre ‘pietauti’, ēsuriō (< *edtu-
riō) ‘norėti valgyti, būti alkanam’ : edere ‘valgyti’71. vis dėlto ostermejerio pateik-
ti lietuvių kalbos pavyzdžiai netinkami. veiksmo dezideratyvumas juose nėra 
žymimas darybiškai, jį galima įžvelgti tik tų veiksmažodžių leksinėje semantiko-
je: malonėju  ‘ich will gerne’, gorôju  ‘ich trachte wornach’ (OG 53).

3.6. d e n o m i n a t Y v a i  i r  K i t i  n e v e i K s m a Ž o d i n i a i  v e d i n i a i . 
aptariamose gramatikose neveiksmažodiniai vediniai pateikti specialiuose žodžių 
darybos skyriuose (RG 128; OG 124t.; MG 161). Čia visi autoriai veiksmažodžius 
vienodai klasifikuoja į padarytus iš daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių, 
įvardžių, prielinksnių ir ištiktukų. tiesa, vienintelis ostermejeris nurodo, kad 
esama ir deverbatyvinių veiksmažodžių, išvardija jų kategorijas ir sako, kad daug 
pavyzdžių jau buvo anksčiau pateikta: „[Verba derivata kommen her] [...] von an-
dern Verbis. dahin gehören alle Incoativa, Frequentativa, Effectiva und Diminutiva, 
die nicht von andern Partibus orationis herkommen, und von denen oben eine 
große menge angeführt ist“ (OG 125).

Įvadiniai ruigio ir milkaus gramatikų sakiniai, kuriais pradedami kalbamieji 
veiksmažodžių darybos skyreliai, sutampa žodis žodin, o ostermejerio – skiriasi, 
plg.: „die Verba derivata werden von allerley partibus orationis hergeleitet, als: [...]“ 
(RG 128; MG 161); „Verba derivata. Hieher gehören die meisten polysyllaba, auch 
viele dissyllaba. sie kommen her [...]“ (OG 124). Kaip matyti, ostermejeris atkrei-
pia dėmesį, kad aptariami išvestiniai veiksmažodžiai daugiausia būna daugia-
skiemeniai, nors nemažai jų esti ir dviskiemenių. su paskutiniąja teiginio dalimi 
galima būtų sutikti, jei ją autorius taikytų, pavyzdžiui, trečiosios asmenuotės 
veiksmažodžiams (plg. OG 98), o ne ginčytiniems pavyzdžiams – vykti ir tiesti 
(žr. toliau).

pirmiausia gramatikose aptariami vardažodiniai vediniai. milkus labai tiks-
liai seka ruigiu, todėl toliau su pastaruoju bus lyginami tik ostermejerio tei-
kiami pavyzdžiai. RG ir MG daiktavardinė veiksmažodžių daryba iliustruota 
priesagų -inti ir -oti vediniais: Laupſinù ‘ich lobe’ : Laupſė ‘das lob’, Gárbinu ‘ich 
ehre’ : Garbė ‘die ehre’, Paſináudoju ‘ich mache mir zu nutze’ : Naudà ‘der nut-
zen’ (RG 128; MG 161). visi pavyzdžiai tinkami, bet pasinaudoti galėtų būti tei-
kiamas be priešdėlio ir sangrąžos, kad akivaizdžiau matytųsi priesaginė daryba. 
belieka spėlioti, ar dėl to šio pavyzdžio atsisakė ostermejeris, nes kiti du sutam-
pa su RG – laupſint  ‘loben’ : Laupſe  ‘das lob’, garbint  ‘ehren’ : Garbe  ‘die ehre’ 

71  joseph Henry allen, james bradstreet 
Greenough, George lyman Kittredge, al-
bert andrew Howard, benjamin l. 
d‘ooge, Allen and Greenough‘s New Latin 
grammar for schools and colleges, boston, 

london: Ginn & company, 1903, 159; jonas 
dumčius, Kazimieras Kuzavinis, ričardas 
mironas, Elementa Latīna, vilnius: moks-
las, 1986, 96.
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(OG 124). po jų OG eina priesagų -yti (praes. -ija), -inti, -avoti ir -oti (-uoti) vedi-
niai: meilit ‘geneigt seyn’ : Meile ‘die liebe’, prowawoti ‘rechten’ : Prowa ‘das recht’, 
bėdįt ‘quälen’ : Bėda ‘die noth’, mûczit ‘martern’ : Mûka ‘die marter’, korôti ‘stra-
fen’ : Kora ‘die strafe’, laidôti72 ‘bürgen’ : Laidas ‘der bürge’ (OG 124). dėl poros 
pavyzdžių su autoriumi galima diskutuoti. veiksmažodį meilyti ‘norėti, geisti, 
pageidauti; malonėti, teiktis’ (LKŽe) tiksliau būtų vesti ne iš daiktavardžio meilė, 
o iš būdvardžio meilus (jis nurodytas, pavyzdžiui, RŽlv 91, RŽvl 244), nes taip 
geriau motyvuojama darybos reikšmė – ‘būti meiliam’73. veiksmažodį mūčyti su 
daiktavardžiu mūka darybiškai sieti negalima, nes lietuvių kalboje nėra morfono-
loginės /k/ ir /č/ kaitos. Kita vertus, reikia pritarti ostermejerio siūlymui įžvelgti 
darybinį ryšį tarp provavoti ‘teisti’ ir prova ‘teismas’. nors abu žodžiai ir slavizmai, 
o darybos aktas istoriškai įvykęs ne lietuvių kalboje, morfologiškai bei semantiškai 
juos puikiausiai tinka susieti ir sinchroniniu (ne genetiniu) požiūriu įžvelgti da-
rybos opoziciją.

vertinant šiandien skiriamų darybinių kategorijų atžvilgiu, dauguma grama-
tikose pateiktų pavyzdžių yra faktityvai (padaromosios reikšmės vediniai), tik 
meilyti (: meilus) priskirtinas būsenos kategorijai. Čia galima prisiminti, kad oster-
mejeris, kalbėdamas apie priežastinius veiksmažodžius, terminą effectivum, regis, 
taikė ir denominatyviniams priesagos -inti vediniams (ОG 73, žr. komentarą 3.2). 
deverbatyvai ir denominatyvai pirmajame autoriaus sąrašėlyje (prieš pastabą) 
pateikti pramaišiui, iš galimų pastarųjų plg.: garbinu ‘ich ehre’, linkſminu ‘ich 
mache frölich’, laupſinu ‘ich lobe’, twirtinu ‘ich befestige’, trumpinu ‘ich kürze ab’, 
didinu ‘ich vergrößere’, palengwinu ‘ich erleichtere’.

būdvardinių vedinių daryba RG ir MG iliustruojama, matyt, produktyviausios 
priesagos -inti pavyzdžiais: Sunkinu ‘ich beschwere’ : ſunkùs ‘schwer’, Stipprinu 
‘ich stärke’ : ſtippras ‘stark’; Pagérinu ‘ich verbessere’ : géras ‘gut’74 (RG 128; MG 
161). ostermejeris irgi nurodo to paties formanto vedinius, tik ruigio pavyzdžių 
nekartoja (išskyrus stiprinti), o sąrašą baigia vienu priesagos -enti veiksmažodžiu: 
linkſmint  ‘frölich machen’ : linkſmas  ‘frölich’, drąſint  ‘muthig machen’ : drąſus 
‘muthig’ (KlC 53 šis veiksmažodis buvo pateiktas tarp kauzatyvų), ſtiprint  ‘stär-
ken’ : ſtiprus ‘stark’75, ſunkint ‘beschweren’ : ſunkus ‘schwer’, lygint ‘gleich machen’ : 
lygus ‘gleich’, ſaldint ‘süß machen’ : ſaldus ‘süß’, ßwentint ‘heiligen’ : ßwentas ‘heilig’, 
gywenti  ‘leben’ : gywas  ‘lebendig’ (OG 125; plg. dar minėtus OG 73 pavyzdžius).

skaitvardinių ir įvardinių vedinių pavyzdžiai visose gramatikose tie patys, 
kiek skiriasi tik OG: Suwieniju  ‘ich vereinige’ : wienas  ‘einer’ (RG 128; MG 161), 

72  OG kartais neskiriama /uo/ ir /o/, todėl šia-
me pavyzdyje reikėtų atstatyti priesagą       
-uoti. Gramatikoje yra ir daugiau tokių at-
vejų, plg. dainoju ‘ich singe was lustiges’, 
kurio nurodomi du praet. variantai: daino-
jau ir dainawau (OG 74).

73  toks darybos tipas retas, plg. dar šiuos 
pavyzdžius, žinomus ir iš mažosios lietu-
vos šaltinių: rūstyti ‘būti rūsčiam, rūstauti’ 

(LKŽe: n, [K], mŽ 566, refl.: pK 84), žalyti 
‘būti žaliam, žaliuoti’ (LKŽe: bŽ 175, ndŽ, 
rŽ, KŽ). iš daiktavardžio, sakysim, išves-
tas būryti ‘tarnauti, būti būru’ : būras 
(LKŽe: Gr).

74  tiksliau būtų buvę nurodyti vedinį be prieš-
dėlio: gerinti : geras.

75  RG ir MG nurodomas pamatinis o kamieno 
būdvardis stipras.
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ſuwienit  ‘vereinigen’ : wienas  ‘eins’ (OG 125); Paſiſáwinu  ‘ich eigne mir zu’ : ſáw 
‘sich’ (RG 128; MG 161), anôti  ‘so machen wie andere’ : ans ‘jener’, ſawintis  ‘sich 
zueignen’ : ſawo  ‘sein’ (OG 125). reikia pripažinti, kad ostermejerio parinktas 
veiksmažodžio savintis pamatas tikslesnis (buvo galima nurodyti ir įvardį savas, 
teikiamą RG 55, 60; MG 64, 70), bet dėl anôti kyla abejonių. pirmiausia, tikslinti-
na priesaga – čia reikėtų atstatyti anuoti (plg. praet. anawau OG 74). toliau nėra 
aišku, iš kur ostermejeriui žinoma tokia reikšmė – ‘daryti kaip kiti daro’ (LKŽe 
panašios nenurodoma76): ar nebus autorius jos priderinęs prie savo siūlomos da-
rybos hipotezės, remiamos tik formos panašumu? vadinasi, būtų saugiau šį veiks-
mažodį palikti sinchroniniu požiūriu neskaidų77.

po denominatyvų gramatikose teikiami iš kitų kalbos dalių padaryti veiksma-
žodžiai. pirmiausia eina prieveiksmių vediniai: Attolinti  ‘entfernen’ : tolì ‘weit’, 
Skirti  ‘absondern’ : ſkirù  ‘absonderllch [= absonderlich78]’, Daugſinti  ‘vermehren’ : 
daug  ‘viel’ (RG 128; MG 161). veiksmažodį tolinti semantiškai dera sieti su prie-
veiksmiu toli, bet autoriai galėjo nurodyti ir būdvardį tolus, juolab kad jis turėjo 
būti jiems žinomas (žr.: RŽlv 162, RŽvl 397; MŽlv 296, MŽvl 535). panašiai galima 
svarstyti ir dėl daugsinti: jį tiksliau sieti su būdvardžiu daugsus ‘gausus, apstus’, 
tik pastarasis mažai paplitęs (LKŽe teikiamas vienas pavyzdys iš volfenbiutelio 
postilės, WP 77), todėl autoriai galėjo rinktis prieveiksmį daugsiai (žr.: RŽvl 125; 
MŽlv 44, MŽvl 164). jokiu būdu negalima pritarti veiksmažodžio skirti darybos 
aiškinimui: pats prieveiksmis skyriu yra antrinis, nors etimologiškai su skirti ir 
susijęs (sustabarėjusi veiksmažodinio daikavardžio įnagininko forma)79. osterme-
jeris perima tik vieną ruigio pavyzdį (attolinti), o kitus pateikia naujus: wykti, 
įwykti ‘bald kommen’ : weik  ‘bald’, dauginti  ‘vermehren’ : daug ‘viel’ (galbūt daug-
sinti ostermejeriui buvo mažiau žinomas, todėl jis pasirinko įprastesnį veiksma-
žodį), attolinti ‘entfernen’ : toly ‘ferne’80, artintis  ‘sich nähern’ : arty  ‘nahe’ (OG 
125). pirmasis pavyzdys tikrai netinkamas (panašiai kaip ruigio skirti), o kitų 
darybos interpretacija visai gera, nors pamatiniais galima laikyti ir būdvardžius, 
o ne prieveiksmius: artus (žr.: RŽlv 7, RŽvl 264; MŽlv 11, MŽvl 353), daugus 
(žinomas ir iš mažosios lietuvos raštų, žr. LKŽe). darybos kategorijų požiūriu 
visus teikiamus vedinius galima laikyti padaromaisiais (siejant su prieveiksmiais 
būtų parafrazuojama „daryti, kad būtų taip, kas pasakyta pamatiniu žodžiu“).

iš prielinksnių padarytų veiksmažodžių autoriai teikia nedaug: Tárpinu  ‘ich 
vermittele’ : tarp  ‘zwischen’, Tieſinu  ‘ich dehne aus, ziehle’ : tiês  ‘gegen über’ (RG 
128, plg. MG 161); prießitis  ‘sich widersetzen’ : prieß ‘wider’, tieſti  ‘aufrichten’ : 

76  Kitoje gramatikos vietoje autorius yra 
nurodęs, kad veiksmažodis reiškia 
‘pradėti’: anoju ‘ich beginne’ OG 74.

77  dėl etimologinių anuoti ryšių žr. LEW 12.
78  MG 161 ši korektūros klaida ištaisyta.
79  Žr. Kazys ulvydas, „vienaskaitos įnaginin-

ko kilmės prieveiksmiai dabartinėje lietu-
vių kalboje“, Mokslo darbai. Istorijos-filolo-
gijos mokslų serija 2, 1955, 47. Galbūt rui-

gys suvokė ar žinojo, kad vok. sondern yra 
pamatuotas prielinksnio (istoriškai prie-
veiksmio) sonder, todėl panašų santykį 
pabandė įžvelgti ir lietuvių kalboje (žr. 
Friedrich Kluge, elmar seebold, Etymologi-
sches Wörterbuch der deutschen Sprache, ber-
lin, new York: de Gruyter, 2002, 857).

80  plg. tolì ‘weit’ RG 128.



Archivum Lithuanicum 9208

ties ‘gegen über’ (OG 125). dėl pirmųjų pavyzdžių galima sutikti (‘būti tarp’, ‘būti 
prieš’), bet antrąjį ruigio ir milkaus pavyzdį paprasčiau būtų vesti iš būdvardžio 
tiesus (‘daryti tiesų’), o ostermejerio teikiamo tiesti darybiškai neskaidyti81.

nedeverbatyvinių veiksmažodžių skyreliai baigiami ištiktukų vediniais: dejoju 
‘ich wimmere’ : dejà  ‘ach leider!’ (RG 128; plg. MG 161), braßkėti  ‘krachen’ : brakß, 
tyczoti  ‘pochen’ : titß,  ticz (OG 125). pirmojo pavyzdžio priesagą greičiausiai 
reikėtų atstatyti į -uoti ir su darybos aiškinimu sutikti82. veiksmažodį braškėti 
ištiktukiniu laikyti vis dėlto problemiška, nes sunku įrodyti būtent tokią darybos 
kryptį83. paskutinio pavyzdžio – tyčioti – sąsaja su ištiktuku tič atrodo dirbtinė, 
juk jis vartojamas tildymui (žr. OG 118). Šį veiksmažodį galbūt tiktų sieti su 
prieveiksmiu tyčia (RŽ, MŽ nefiksuotas)84 arba vesti iš tytyti (-ija, -ijo) ‘pajuokti, 
tyčiotis, mėgdyti’ (LKŽe; plg. dar tytinti), panašiai kaip skraidžioti : skraidyti85. Kita 
vertus, galima ieškoti sąsajų ir su tam tikru erzinamuoju ištiktuku (jis turėtų 
skambėti *ty-ty-ty, bet toks LKŽe nefiksuotas, plg. tik ti-ti-ti).

pažvelgus į bendrą nedeverbatyvų iliustracinės medžiagos vaizdą (žr. 5 lentelę) 
vėl reikia pripažinti, kad ostermejeris pateikė daugiausiai pavyzdžių. tiesa, kaip 
jau minėta, dalis tų veiksmažodžių dariniais vis dėlto nelaikytini. milkus šį skyrių 
žodis žodin perkėlė iš ruigio gramatikos, todėl jokių skirtumų, išskyrus rašybos 
smulkmenas, nematyti.

vediniai RG 128; MG 161 OG 124t.
daiktavardžių Laupſinù, Gárbinu, 

Paſináudoju 
laupſint, garbint, meilit, prowawoti, bėdįt, 
mûczit, korôti, laidôti

būdvardžių Sunkinu, Stipprinu, Pagérinu linkſmint, drąſint86, ſtiprint, ſunkint, lygint, 
ſaldint, ßwentint, gywenti 

skaitvardžių Suwieniju ſuwienit
Įvardžių Paſiſáwinu anôti, ſawintis
prieveiksmių Attolinti, Skirti, Daugſinti wykti, įwykti, dauginti, artintis, attolinti
prielinksnių Tárpinu, Tieſinu87 prießitis, tieſti

ištiktukų dejoju88 braßkėti, tyczoti

5 lentelė: nedeverbatyvinių išvestinių veiksmažodžių pavyzdžiai xvii–xviii amžiaus 
mažosios lietuvos gramatikose (pusjuodžiu šriftu pažymėti nesikartojantys 
veiksmažodžiai ar jų priešdėliai, lyginant RG ir MG su OG)

81  neaišku, kodėl ostermejeriui netiko ruigio 
pavyzdys tiesinti ir kodėl jį autorius 
pakeitė į tiesti.

82  Įdomu, kad be pamatinio žodžio ir su šak-
nyje parašytu <ė> šis veiksmažodis buvo 
pateiktas ir prie frekventatyvų, žr. RG 103.

83  apie tokio tipo veiksmažodžių darybos 
santykius su ištiktukais žr. erdvilas jaku-
lis, Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksma-
žodžiai, vilnius: vilniaus universiteto lei-
dykla, 2004 (Blt 38[1–2]), 42t.

84  dar plg. ir daiktavardį tyčia ‘kas iš anksto 
apgalvotai, siekiant tam tikro tikslo, pa-
daroma, klasta’ (LKŽe).

85  apie tokį darybos modelį žr. Christian          
s. stang, Vergleichende Grammatik der balti-
schen Sprachen, oslo, bergen, tromsö: uni-
versitetsforlaget, 1966, 360.

86  KlC 53 buvo pateiktas prie kauzatyvų.
87  MG: Tiėſinu. Yra rašybos skirtumų ir 

reikšmės apibrėžime: ziehle RG, ziele MG.
88  MG: Dejoju.
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4. a p i b e n d r i n a m o s i o s  p a s t a b o s

1. ruigio, ostermejerio ir milkaus gramatikos, palyginti su ankstesnėmis (KlG, 
KlC, SŠG, HG), išsiskiria savarankiškais žodžių darybos skyriais, dedamais mor-
fologijos dalies pabaigoje. juose aptariami neveiksmažodiniai priesagų vediniai, 
o deverbatyvai nagrinėjami bendrame veiksmažodžio morfologijos skyriuje. pa-
starajame ruigys ir milkus darybos pastabas jungia į savarankišką skyrelį, o 
ostermejeris jas pateikia veiksmažodžių sąrašuose prie kai kurių baigmenų. Šiek 
tiek su daryba susijusių dalykų tradiciškai esama gramatikų sintaksės dalyse, tik 
ruigys ir milkus plačiau neaprašo priešdėlinių veiksmažodžių (palyginti su KlG, 
SŠG, OG), o ostermejeris nemini klitikų mi ir si (palyginti su KlG, KlC, SŠG, HG, 
RG, MG).

2. darybinė semantika ruigio ir milkaus gramatikose suvokiama kaip vienas 
iš trijų žodžio semantinių sluoksnių: darinys turi papildomą (pridėtinę) reikšmę, 
egzistuojančią šalia pagrindinės (leksinės) ir šalutinės (gramatinės). be to, abu 
autoriai pabrėžia praktinę žodžių darybos išmanymo naudą, nes pagal žinomus 
modelius kalbėtojas galįs pasidaryti naujų leksinių vienetų. ostermejerio grama-
tikoje žodžių darybos supratimas plačiau nedėstomas, bet aišku, kad autoriui 
priimtina genetinė derivacijos samprata (pateikta motinos ir dukters bei pamati-
nio žodžio ir vedinio paralelė). darybinis skaidumas arba priklausymas tam tikrai 
(darybos) kategorijai ostermejerio gramatikoje laikomi klasifikaciniais požymiais, 
leidžiančiais veiksmažodžius priskirti tam tikroms rūšims (Arten).

3. veiksmažodžių darybos būdai aptartose gramatikose ne visada griežtai ski-
riami. priesagų vediniai ostermejerio tiesiog vadinami derivat(yv)ais, o ruigio ir 
milkaus, priklausomai nuo pamatinio žodžio klasės, – kompozitais (deverbatyvai) 
ir derivatais (nedeverbatyvai). priešdėliniai ir sangrąžiniai vediniai visuose darbuo-
se patenka į kompozitų klasę, nors dėl refleksyvų ostermejeris aiškios nuomonės 
nepareiškia. dūriniais autoriai laiko ir veiksmažodžių junginius su daiktavar-
džiais, būdvardžiais, prieveiksmiais, dalelyte gi ir enklitine įvardžio forma mi.

4.1. pamatiniai žodžiai gramatikose vadinami pirminiais (primitivum) arba pa-
prastaisiais (simplex), o išvestiniai – derivat(yv)ais arba kompozitais, priklausomai 
nuo darybos būdo. bendrõs sąvokos visiems dariniams pavadinti nėra, bet OG 
galima įžvelgti tokio termino užuomazgų (derivatum). ostermejeris atkreipia 
dėmesį į pirminių ir išvestinių veiksmažodžių skiemenų skaičių: pastarieji pa-
prastai esti ilgesni nei dviejų skiemenų (su tam tikromis išimtimis). darybos opo-
zicijas aptartose gramatikose stengiamasi nurodyti, tik ne visada jos vykusios: 
parenkami ne tie pamatiniai žodžiai ar be reikalo įsivaizduojami „nevartojami“ 
leksiniai vienetai (RG). 

4.2. darybos afiksai gramatikų autorių suprantami nevienodai. ruigys ir mil-
kus visus deverbatyvus laiko kompozitais, todėl priešdėliai, sangrąžos rodiklis ir 
priesagos yra jų sandai (OG dūrinių dalimis laikomos tik pirmosios dvi morfe-
mos). atskiro priesagos termino gramatikose nėra, ji (arba jos dalis) gali būti 
vadinama baigmeniu (terminatio RG, Endigung MG, Endung OG), požymiu (character 
RG) ar būdingąja raide (littera characteristica OG). pagal ilgį priesagos tik RG skirs-
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tomos į „raidines“ (vieno priebalsio) ir skiemenines. ruigio įsivaizduojami afiksų 
jungimo procesai gana painūs ir greičiausiai todėl kitų autorių nebuvo perimti.

4.3. darybos tipai gramatikose sistemiškai neapžvelgiami. Galima spėti, kad 
tie, kurie nurodomi pirmiausia, turėjo autoriams atrodyti produktyvesni. darybos 
kategorijos skiriamos tik deverbatyvų, o denominatyvai smulkiau neklasifikuoja-
mi. iš ankstesnėse gramatikose neminėtų kategorijų RG ir MG pasirodo kontinua-
tyvų (su priešdėliu be-), o OG – dezideratyvų. darybos réikšmės gramatikose 
perteikiamos vokiškais reikšmių aiškinimais, kurių dalį galima laikyti darybinėmis 
parafrazėmis. 

5. visose aptartose gramatikose skiriama inchoatyvų kategorija, iliustruojama 
-sta kamieno veiksmažodžiais. Kadangi tik nedidelė jų dalis iš tiesų yra išvestiniai, 
autoriai nenurodo pamatinių žodžių arba nurodo dirbtinius (RG). dabartinei kalbai 
būdingų priesagos -ėti būsenos kaitos denominatyvų gramatikose neteikiama.

6. priežastiniai veiksmažodžiai ruigio ir milkaus gramatikose vadinami tran-
zityviniais (Kleino tradicija), o ostermejeris vartoja tris terminus: effectivum, trans-
lativum ir permissivum (pastarasis tęsia sapūno–Šulco gramatikos tradiciją). Gali 
būti, kad effectivum apima ne tik kauzatyvus, bet ir padaromuosiuos denomina-
tyvus (faktityvus). visi autoriai kauzatyvų kategoriją iliustruoja priesagų -inti ir 
-dinti pavyzdžiais, o ostermejeris nurodo, kad tokių vedinių esama ir trečiojoje 
asmenuotėje. ruigys ir ostermejeris kauzatyvus lygina su hebrajų hif’il klase, o 
milkus šios paralelės atsisako. ruigys pirmasis pastebi vedinių šaknies balsių 
kaitą į /a/, bet šią pastabą perima tik milkus. palyginti su ankstesnėmis grama-
tikomis, RG, OG ir MG pateikta daug daugiau iliustracinės medžiagos, ypač OG 
išsiskiria naujų pavyzdžių gausa.

7. Kartotinės reikšmės vediniai visose gramatikose vadinami frekventatyvais. 
jų apibrėžimai ostermejerio ir milkaus gramatikose panašūs ir skiriasi nuo rui-
gio. visi autoriai pirmiausia teikia priesagos -inėti vedinius, todėl šis tipas laiky-
tinas produktyviu. ruigys bando nurodyti ir priesagų -auti, -uoti iteratyvų, bet 
tik vienas pavyzdys (šūkauti) tinkamas, kiti veiksmažodžiai nėra deverbatyvai 
arba sinchroniškai neskaidūs. ostermejeris teigia, kad didelio produktyvumo 
esantys priesagos -(i)oti vediniai, ir įžvelgia iteratyvų trečiojoje asmenuotėje, bet 
nenurodo jų formantų ir konkrečių pavyzdžių. 

8. deminutyvų apibrėžimas ir termino variantas (diminutivum) milkaus grama-
tikoje artimesnis ostermejerio, o ne ruigio teikiamiesiems. iš visų autorių tik 
ruigys nurodo, kad mažybinių vedinių formantai sutampa su kartotinių, bet tik 
vienas pavyzdys geras (vaikštinėti), o kitų priesagų dariniai (-auti, -uoti) nėra de-
verbatyvai. nei ostermejeris, nei milkus nenurodo tradicinių formanto -inėti 
vedinių: pirmasis perima KlG ir SŠG pavyzdį girsnoti ir prideda sergal(i)oti, ant-
rasis teikia tik sargal(i)uoti ir verkšlenti.

9. vienintelis ostermejeris siūlo lietuvių kalboje įžvelgti dezideratyvų katego-
riją, bet jo teikiamuose pavyzdžiuose (malonėti, goroti) norėjimo, troškimo sema 
priklauso leksinei, o ne darybinei semantikai.
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10. visose trijose nagrinėtose gramatikose pirmąsyk lituanistikos istorijoje 
aprašomi nedeverbatyviniai išvestiniai veiksmažodžiai. jie pateikti atskiruose 
žodžių darybos skyriuose. milkus be pakeitimų į savo rengtą gramatiką perkėlė 
ruigio tekstą, o ostermejeris iš RG greičiausiai ėmė tik kelis pavyzdžius ir pa-
rinko daug naujos medžiagos. nedeverbatyvai visose gramatikose klasifikuojami 
pagal pamatinių žodžių kalbos dalis (į daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių, 
įvardžių, prielinksnių ir ištiktukų vedinius), o darybos kategorijos neskiriamos 
(nebent tik ostermejeris padaromiesiems ir priežastiniams veiksmažodžiams linkęs 
taikyti tą patį terminą – efektyvai). daiktavardinių vedinių sąrašuose teikiami prie-
sagų -yti (-ija), -inti, -oti (-oja), -uoti ir -avoti veiksmažodžiai, o būdvardinių – beveik 
tik -inti (išskyrus vieną priesagos -enti pavyzdį OG). Kitų kalbos dalių pamatuotų 
veiksmažodžių nedaug, kai kurių atvejų interpretacija problemiška.
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Jurgis Pakerys
t H e  d e r i vat i o n  o F  l i t H u a n i a n  s u F F i x e d  v e r b s 
i n  t H e  G r a m m a r s  o F  r u H i G ,  o s t e r m e Y e r  a n d  m i e l C K e

s u m m a r y

the article presents further research results on the descriptions of verb formation in 
early lithuanian grammars (cf. pakerys 2006a). it reviews three eighteenth century works 
written and published in east prussia: Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick by paul 
Friedrich ruhig (Königsberg, 1747, RG), Neue Littauische Grammatik by Gottfried oster-
meyer (Königsberg, 1791, OG), and Anfangs-Gründe einer Littauischen Sprach-Lehre by Chris-
tian Gottlieb mielcke (Königsberg, 1800, MG; largely based on RG).

all three grammars include separate word formation chapters, which were missing in 
the earlier works on lithuanian. these chapters are placed at the end of morphology sec-
tions and describe non-deverbative secondary verbs, while deverbatives are discussed 
beside inflexional morphology. the grammars of ruhig and mielcke have separate short 
chapters on the deverbative formations, whereas ostermeyer briefly comments on some 
of them in the lists of verbs (syllabi verborum). a few notes on verb formation can be also 
found in the sections on syntax.

ruhig and mielcke explain derivational semantics as one of three semantic layers of 
the word. according to them, any derivative has an additional meaning (zufällige Bedeu-
tung) which exists beside lexical (eigentliche Bedeutung, Hauptidee) and grammatical 
(Nebenbedeutung) meanings. ostermeyer does not go into details and uses word formation 
features only to classify the verbs according to the derivational processeses and categories 
into certain groups (Arten).

the grammars describe two processes of verb formation, viz. derivation and composi-
tion. interestingly enough, ruhig considers all secondary verbs to be composites and de-
scribes composition (compounding) with “letters” (consonants), syllables, and words. the 
first two types partly correspond to the modern understanding of suffixing, but the bound-
aries between the base form and the suffix are not well defined. For instance, ruhig ex-
plains that rašydinti ‘to order to write’ is derived from the infinitive rašyti ‘to write’ by 
adding the letter <n> and by changing /t/ into /d/. Composition with words includes pre-
fixation, reflexive verb formation and some verbal compounds with nouns, adjectives and 
adverbs. in general, mielcke follows ruhig, but omits his classification into “letter,” syl-
lable and word compounding. ostermeyer is rather more traditional and distinguishes 
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derivation (suffixation) and composition (prefixation and compounding). He also notes 
that all derived words can be called derivatives (derivata).

the grammarians usually provide correct bases of the derivatives, but some analyses 
are arguable, especially the ones which involve made-up bases (ruhig derives tarnauti ‘to 
serve’ not from tarnas ‘servant’, but from an “unused” verb form tarnau, važiuoti ‘to go, 
to drive’ from važiu, etc.). the suffixes (or parts of them) are referred to as terminatio (RG), 
Endung (OG), Endigung (MG), character (RG) or littera characteristica (OG). the grammars 
do not provide extensive lists of verb formation types, but the suffixes which are pre-
sented first can be probably considered as more productive. the authors list the following 
categories of deverbative formations: inchoative, causative (the term varies, see bellow), 
frequentative, diminutive, “continuative” (formed by prefixing be- and listed only in RG), 
reflexive, and desiderative (listed only in OG), cf. table 1.

the inchoative category is exemplified by verbs with sta-presents. the majority of these 
verbs are not true derivatives and ostermeyer and mielcke fail to list their bases, while 
ruhig presents made-up ones. For instance, he derives 1 sg. praes. tirpstu (inf. tirpti ‘to 
melt’) from an “unused” (inusitatum) form tirpu ‘idem.’ inchoative deadjectival verbs in 
-ėti are not mentioned, which means that this type was probably not as productive as it 
is in modern lithuanian.

Causatives are represented by the formations in -inti and -dinti (cf. table 2) and only 
ostermeyer notes that some of them can be also found in the third (praes. *-ā- stem) 
conjugation, but does not list any examples. ruhig and mielcke continue the tradition of 
daniel Klein’s grammars (1653, 1654) by labelling causative verbs as “transitive” (transi-
tiva), while ostermeyer uses the terms effectivum, translativum, and permissivum (the latter 
one probably comes from the grammar of Christoph sappuhn and teophil schulz, 1673). 
ruhig and ostermeyer compare lithuanian causatives to Hebrew hif’il formations (the 
parallel was already mentioned by Klein), while mielcke does not. For the first time in 
lithuanian linguistics, ruhig notes root vowel alternation of causatives (e.g. gramzdinti ‘to 
sink [tr.]’ : grimzti ‘to sink [intr.],’ nuskandinti ‘to drown, to sink [tr.]’ : nuskęsti ‘to drown, 
to sink [intr.]’).

all grammars illustrate the iterative formations by verbs in -inėti (cf. table 3). ruhig 
also lists some verbs in -auti and -uoti, but only one example is correct (šūkauti ‘to cry out 
[repeatedly]’), while other ones are not deverbative or synchronically unanalysable. oster-
meyer claims that formations in -(i)oti are very productive and notes that the third conju-
gation also includes some iteratives, but does not list specific examples and suffixes.

ruhig mentions that the diminutive verbs have the same suffixes as iteratives, but 
again only one of his examples is acceptable (vaikštinėti ‘to walk about’), while other verbs 
in -auti and -uoti are not deverbative in origin. ostermeyer and mielcke omit formations 
in -inėti (for unclear reasons) and list the following diminutives: girsnoti ‘to sip’ (already 
mentioned by Klein and sappuhn and schulz), sergal(i)oti ‘to ail’ OG, sargal(i)uoti ‘idem’, 
verkšlenti ‘to weep, to sob (lightly)’ MG (cf. table 4).

ostermeyer tries to establish desiderative verbal formations in lithuanian, but his ex-
amples are unconvincing. the desiderative semantics of verbs like malonėti ‘to be kind (to 
do something)’ and goroti ‘to strive, to aspire’ is lexical and obviously not derivational.



ruhig is the first in lithuanian linguistics to provide a short description of non-dever-
bative verbal formations and is followed by ostermeyer and mielcke. all grammars clas-
sify them into verbs derived from nouns, adjectives, numerals, pronouns, prepositions and 
interjections (cf. table 5). no derivational categories of non-deverbative formations are 
distinguished and only ostermeyer seems to use the term effectivum to cover both causa-
tive and factitive verbs. examples of denominal verbs have suffixes -yti (-ija), -inti, -oti (-oja), 
-uoti, and -avoti, while deadjectival formations are mostly in -inti (with one exception in 
-enti: gyventi ‘to live’ OG). Formations derived from other parts of speech are few and 
their derivational analysis in some cases is disputable.

jurgis pakerys Gauta 2007 m. liepos 15 d.
Gramatikos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: pakerys@lki.lt
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Kristijonas donelaitis ir brošiūra 
apie separacijos naudą (1769): 
kalbos analizė

Franzo tetznerio duomenimis, Kristijonas donelaitis buvo išvertęs prūsijos 
valdžios 1769 metų spalio 21 dienos įsaką dėl ganyklų separacijos, kuriame nuro-
dyta ir kaip ji turi būti vykdoma1. Šis įsakas nėra žinomas, tačiau yra išlikusi 
1769 metų iš vokiečių kalbos versta brošiūra apie ganyklų separacijos naudą. 
tikroji antraštė nėra aiški, nes vienintelis turimas egzempliorius defektinis: trūksta 
antraštinio lapo, 1–4, 15–16, 35–38 puslapių ir pabaigos. manoma, kad brošiūros 
pavadinimas galėjo būti toks: „Gaspadoriaus gromata būrams apie ganyklų per-
dalijimo naudą“2. joje detaliau dėstomos įsako mintys, valstiečiai raginami pri-
tarti ganyklų suskirstymui sklypais, propaguojamas naujas ūkininkavimo būdas. 

rastą brošiūrą imta sieti su donelaičiu. vaclovas biržiška iš pradžių teigė, kad 
tai donelaičio verstas prūsijos karaliaus įsakas3, bet vėliau nuomonę pakeitė: „ją 
tenka laikyti donelaičio savarankišku darbu“4. savo nuomonę biržiška (1944, 48) 
grindė tokiais argumentais: ištrauką iš Metų („Wasaròs darbaì“ [toliau – Vd] 267‒
268) į brošiūrą galėjo įdėti tik pats autorius; brošiūra „pasirašyta donelaičio sla-
pyvarde su pakeista dėl korektoriaus neapsižiūrėjimo raide K. į r.“; „visas pasa-
kojimas vedamas autoriaus vardu ir daugumoje vietų mums taip gerai iš ‘metų’ 
žinomu donelaitišku tonu ir stiliumi“. atkreiptinas dėmesys į tai, kad savo pa-
stabose prie vieno iš oficialių amtmono teofilio ruigio raštų donelaitis pažymėjęs: 
„teisybė, Gumbinės rūmų pageidavimu esu išvertęs į lietuvių kalbą vadinamojo 

1  Franz tetzner, „Zum zweihundertjährigen 
Geburtstag des ostpreussischen dichters 
Christians donalitius“, Altpreußische Mo-
natsschrift 51, 1914, 181.  

2  originalas saugomas lmab: lK – 18/17; fo-
tografuotiniu būdu brošiūra perspausdin-
ta leidinyje Prūsijos valdžios gromatos, pa-
graudenimai ir apsakymai lietuviams vals-

tiečiams, sudarė povilas pakarklis, vilnius: 
valstybinė politinės ir mokslinės literatū-
ros leidykla, 1960, 29, 245‒276.

3  Žr. vaclovas biržiška, Lietuvių bibliografija 
4(2,1), Kaunas: Švietimo ministerijos kny-
gų leidimo komisija, 1939, dxiv‒dxv.

4  vaclovas biržiška, „nežinomas 1769 m. 
donelaičio spaudinys“, Varpai, 1944, 48.
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gaspadoriaus pasiūlymą, bet aš niekur šitame vertime nepasakiau […]“5. anot 
biržiškos (1944, 47), donelaitis galėjo neigti esąs brošiūros autorius (jis buvęs tik 
vertėjas), nes „pati knygutė buvo pavartota teisme kovai prieš jo paties atstovau-
jamus bažnytinius interesus“.

Gana laisvu donelaičio vertimu brošiūrą laikė leonas Gineitis: „vertimo kalbos 
stilius bei žodynas yra taip pat ne mažiau donelaitiški, tarsi perkelti iš ‘metų’, […] 
donelaitis grynai praktinės brošiūros vertimą stengėsi padaryti kiek galima 
gyvesnį, vaizdingesnį, stiliaus bei kalbos atžvilgiais jį priartinti prie savo poetinių 
kūrinių“6. 1977 metais išėjusiame donelaičio Raštų leidime, kurio vienas iš rengėjų 
buvo Gineitis, ši brošiūra įdėta pirmojoje dalyje (p. 279–293) prie grožinių poeto 
kūrinių. 

nuodugniausiai brošiūros autorystės klausimas aptartas jurgio lebedžio straips-
nyje7. apžvelgęs brošiūros pasirodymo aplinkybes, paskirtį ir pobūdį, donelaičio 
pažiūras į separaciją, žinias apie jo galimą autorystę, paanalizavęs donelaičio 
autorystei pagrįsti iškeltus argumentus ir šiek tiek brošiūros stilių, lebedys (1965, 
183) darė išvadą, kad donelaitis nėra jos autorius, o tik vertėjas, „vienoje kitoje 
vietoje laisviau vertęs ir dėl to įdėjęs porą savo kūrybos eilučių“. jo teigimu, 
brošiūros negalima vadinti ir laisvu vertimu, nes joje „laikytasi originalo ir steng-
tasi gana tiksliai jį perduoti“ (lebedys 1965, 183). 

lebedys (1965, 183) pamini, jog būtų įdomu ir pravartu detaliau ištirti brošiūros 
kalbą, tačiau toks tyrimas iki šiol dar neatliktas. Šiame straipsnyje ir bus bando-
ma visapusiškai ją apžvelgti, lyginant su donelaičio grožinių kūrinių, taip pat 
kitų to meto valdžios įsakymų bei potvarkių vertimų kalba. tuo siekiama pateik-
ti daugiau argumentų, rodančių donelaičio santykį su šia brošiūra. 

1. r a Š Y b a. brošiūros, kaip ir donelaičio autografų bei apskritai xviii am-
žiaus raštų, rašyba nenuosekli.

1.1. Įvairuoja žodžių rašymas drauge ir skyrium. pavyzdžiui, neiginys ne su 
žodžiais brošiūroje dažniausiai rašomas atskirai: iš 75 – net 66 atvejais (88%), 
pvz.: Br8 – ne buwo 25216, ne wélitu 2468, ne lygios 2617, ne tol 2686. tik 9 kartus 
(12%) neiginys su žodžiais parašytas drauge: nelygaûs 2455, netikkę, netikkuſ 25011,12, 
nederingus 2513, nederingi 2616, neſid‡augtu 26010, negal 2667, nenaudingos 26710, nereik 
27017. donelaičio Metų autografuose neiginio ne rašyba irgi nėra nuosekli. „pava-

5  Kristijonas donelaitis, Raštai, redakcinė ko-
misija: K[ostas] Korsakas (pirm[ininkas]), 
K[ostas] doveika, l[eonas] Gineitis, j[o-
nas] Kabelka, K[azys] ulvydas, vilnius: 
vaga, 1977, 466.

6  leonas Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo 
epocha, vilnius: valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1964, 207.

7  jurgis lebedys, „lietuviškos 1769 metų 
brošiūros autorystės klausimu“, LiK 7, 
1965, 168‒183. 

8  santrumpa Br žymimos brošiūros citatos iš 
fotografuoto teksto, pateikto leidinyje 
Prūsijos valdžios gromatos; skaičiai rodo  
leidinio puslapį ir eilutę.
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sario linksmybėse“ („pawåsario linksmybės“, toliau – Pl) su veiksmažodžiais ir 
veiksmažodinėmis formomis jis dažniau rašomas atskirai – iš 61 atvejo 44 kartus 
(72%), o drauge – tik 17 kartų (28%). Kiek kitokia padėtis Vd: iš 96 veiksmažodžio 
formų neiginys atskirai rašomas 31 atveju (32%), o kartu – net 65 atvejais (68%).

brošiūroje pasitaiko svyravimų kai kurių sudurtinių žodžių, žodžių junginių 
rašyboje, pvz.: Br – kas met’s 24518‒19, bet kasmets 2474, kasdien 24514; kas ſyk 26419, 
bet kaſſyk 26316; kittą tiek 25817, bet kittatiek 2575; pirm to 24520‒21, bet potám 2551.
vis dėlto žodžių junginiai čia dažniausiai skaidomi, pvz.: ben ſyk 2495, Retą ſyk’ 
25217, ßam ſyk’ 26111, wieną kart 26714, wiens Mier[s] 2701, pus antrôs 27520. autogra-
fuose žodžių junginiai, ypač jei vienas narys sutrumpėjęs, beveik nuosekliai 
rašomi kartu, pvz.: D9 – wiensmiers Pl 530, kasmét’s Pl 82, 199, benſyk Pl 418, daugſyk 
Vd 236, ſ¸iámſyk Vd 305, pirmto Vd 268, permier’ Pl 50, 434, ikſ¸ôl’ Pl 80, 334, iſ¸tieſ’ 
Pl 354, Vd 161.

Kai kurie viena sąvoka laikomi žodžių junginiai brošiūroje jungiami dviem 
brūkšneliais, pvz.: Br – Důnos=Képalû, Mórû=Med‡ieis, S‡ilkû=Kirmelemis 24618, 22, Kur-
mjû=Kupſtus 2513‒4, Rdßutt³=La¸das 2556‒7. autografuose tokių parašymų nėra, tačiau 
kituose to meto įsakų vertimuose jų gausu, plg.: Įs10 – Skolû=¨enklû 1712 636, Priſſi-
wertimmo=Dienoj’, Ba‡nyc¸ôs=Wartû 1734 10128‒29, Sweikatôs=Paſai 1738 1292.

Kaip ir autografuose, brošiūroje neatskiriamos dalelytės gi, jau, per, plg.: D – 
irgĭ Pl 74, néygĭ Vd 160, taigĭ Pl 346, taipjau Vd 121, taipjaú Vd 389, taipojau Pl 435, 
perdaugel Pl 222; Br – irgi 25010, kaipgi 24920, 26821, taigi 25610, 26613, taipjau 24622, 
26618, taipojau 24712, perdaug 24815, pérankſti 24918. taip rašoma ir įsakuose, plg.:        
Įs – beygi 1724 8519, taigi 1736 10916, Togidėl ‘todėl gi’ 1738 1386, Butugi 1765, 236,14, 
Jeigu 1765 23624, taipojau 1724 901, taipjau 1734 10122, téjau ‘ten jau’ 17391 14412, 
perdaug 17392 1578. tai nulemta tradicijos: įvairios dalelytės xvi–xviii amžiaus 
raštuose paprastai rašytos drauge11.

1.2. nosinių balsių rašymo tendencijos panašios. pavyzdžiui, brošiūroje acc. 
pl. iš 337 atvejų nosiniai balsiai žymimi 326 kartus (96%), tik 11 kartų (4%) no-
siniai balsiai nežymimi. Pl iš 298 atvejų nosinės balsės rašomos 247 (86%), nera-
šomos 42 kartus (14%), Vd iš 310 atvejų rašomos 282 (91%), nerašomos 28 kartus 
(9%). donelaitis nosines balses kartais rašo ir linksniuojamųjų kalbos dalių dau-
giskaitos galininke, pvz.: D – Gėrybęs Pl 365, kăraliſ¸kąs Vd 226, nĕdărytųs Vd 290. 

9  santrumpa D žymimos citatos iš 1977 metų 
donelaičio Raštų leidime pateikto auten-
tiško autografų perrašo ir stingamų rank-
raštinių tekstų ekvivalentu imamo Georgo 
Heinricho Ferdinando nesselmanno pa-
rengto ir išspausdinto teksto (Christian 
Donalitius Littauische Dichtungen nach den 
Königsberger Handschriften mit metrischer 
Übersetzung, kritischen Anmerkungen und 

genauem Glossar, hrsg. von G. H. F. nessel-
mann, Königsberg: verlag von Hübner 
und matz, 1869). skaičiai rodo eilutes.

10  santrumpa Įs žymimos citatos iš leidinyje 
Prūsijos valdžios gromatos pateiktų įsakų; 
skaičiai rodo įsako paskelbimo metus, lei-
dinio puslapį ir eilutę.

11  Žr. jonas palionis, Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI‒XVII a., vilnius: mintis, 1967, 49.
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brošiūroje irgi yra vienas toks pavyzdys: Grabęs 2512. Žodžių šaknyje nosiniai 
balsiai autografuose dažniausiai nežymimi: Pl iš 28 atvejų – net 25 kartus (89%), 
Vd iš 19 atvejų – 14 kartų (74%), pvz.: draſà Pl 138, ſŭgry‡o Pl 241, nĕpă‡yſta Vd 
501, ſ¸wéſit’ Vd 709. brošiūroje rasti tik trys žodžiai, šaknyje turintys nosinį balsį, 
nė viename jų „nosinumas“ nepažymėtas: Br – ißpa‡yſta 25010, ‡áſis 26816, pa‡yſtate 
26918. ir autografuose, ir brošiūroje (kaip ir danieliaus Kleino raštuose, xviii 
amžiaus įsakų vertimuose) nosinė balsė <ų> nerašoma gen. pl. ir cond. 3, plg.:  
D – wìſſû Kampû Pl 50, dingtu Vd 282; Br – Dólerû 2474, tokiû Wietû 2636, aptwertu 
26423, darytu 26516; Įs – butu 1747 18711, ne galletu 1748 19418, Dolerû 1765 23732, 
Muſu Pac¸iû 1765 24413.

1.3. labai nenuosekli ilgųjų ir trumpųjų balsių rašyba. abejur jie skiriami tik 
iš dalies: ilgasis [i·] žymimas <y>, o ilgasis [u·] specialaus rašmens neturi. balsių 
trumpumas dažnai parodomas po jų einančių priebalsių dvigubinimu (vokiečių 
rašybos įtaka), tačiau ne visada, pvz.: Br – Nammie 25720, S¸akkeles 27512, pagadinna 
26718, wiſſokiû 25020, wiſſ’ 26911, diddey 2534, tikkray 25218, kurrůs 27214, kurrę 26714, 
Kúppel 25618, bet Namů 2568, S¸akéles 27618, pagadina 25018, wis 26117, wiſlab, tikray 
2599‒10, kurię 2681, dwigubą 2612; D – Wiſſókio Pl 546, Diddĕlį Vd 360, Nuggăr Vd 
205, Keppurr Pl 272, ſlappaiſ’ Pl 100, bet wiſókio Vd 237, didĕlĭ Vd 371, Nùgăr Vd 
431, gănà Vd 713.

Gausu trumpojo ir ilgojo [i] rašybos nevienodumų, pvz.: Br – wierit 24513, 
pagirdit 2562, W…erikit’, ne wélitu 2467‒8, Miſlikit 25410, ißdigo 26114, Rûdinês 2632, bet 
pérdalyt 2457, wálgyt 24616, taiſytu 25917, Miſlykite 2658, paſiſkyré 2726, Pieſkynio 26222; 
D – lópitą Pl 39, ródidams Vd 21, ródit’ Vd 150, voc. sg. ¢opli Pl 585, gĭwéna Vd 479, 
pămĭlėjo Vd 663, bet atlankyt’ Pl 149, gra‡ydămă Pl 428, ¢oply Vd 266, nĕdărytųs Vd 
290, Myliſtą Vd 704, gywént’ Pl 445. paminėtina, jog kai kuriose pozicijose 
(daiktavardžių loc. sg., veiksmažodžių su -yti, -ija, -ijo praes. ir praet.) ir brošiūroje, 
ir autografuose nuosekliai rašoma <i>, plg.: Br ‒ Pawaſarije 27114, Widdurije 2628, 
Naktij’ 25210, wéliju 25111, c¸ẽdija 25212, wierijom 24710, ißdalijo 2684; D – Ruddĕnĭj’ Pl 
88, Klėtij’ Pl 407, Náktij’ Vd 258; nè lúbiji Pl 134, mác¸ija Vd 165, įſĭtėmijau Pl 613, 
paprówijęs Vd 256.

1.4. nenusistovėjęs balsio a rašymas po minkštojo priebalsio. Šioje pozicijoje 
rašoma ir <a>, ir <e>, pvz.: Br – acc. sg. ję 24814, kurrę 26218, ſtipprę 2751, acc. pl. 
jes 24615, ketures 2726, dat. pl. Wargdieniems 24619, Gaſpadorems 2507, bet acc. sg. 
kokią 25723, ißdygſtanćią 26718, acc. pl. tokias 25211, kokias 25721, plac‡ias 2665, dat. pl. 
Galwijams 2521; plg.: D – acc. sg. rambę Pl 266, ję Vd 256, dat. sg. ſèkanc¸ei Pl 552, 
instr. sg. ſurukkŭſĕ Vd 300, acc. pl. ſŭwytŭſĕs Vd 59, dat. sg. wargſtanc¸em Vd 323, 
bet nègimmŭſi Pl 141, tókią Pl 429, acc. pl. Akkėc¸ias Pl 357, bli¸ganc¸ias Pl 250, 
dat. pl. Găſpădóriams Pl 55, Năbăgėliams Pl 366.
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1.5. dvibalsio ai rašymas daug nuoseklesnis. brošiūroje jis dažniausiai rašomas 
<ei>, <iei>, <ey>, autografuose <ei>, <ey>, pvz.: Br – nom. pl. Prietelei 24511, 
Gaſpadorei 24811, kietſprand‡iei 2737, Arkliei 2542, instr. pl. Med‡ieis 24622, Mie‡ieis 
2709, tokeis 2545, adv. tankey 2519, gra‡ey 2561, todẽley 26520, v. praet. galejei 2584, 
conj. bey 2659, ney 2674; plg.: D – nom. pl. ¢wirblei Pl 78, ſ¸ikſ¸ninnei Pl 239, instr. 
pl. gard‡eis Pl 657, Kableis Vd 142, dat. sg. ſèkanc¸ei Pl 552, s¸ei Vd 384, adv. mudrèy 
Pl 295, lygey Vd 176, v. praet. ne nŏrėjei Pl 263, nĕgălėjei Vd 228, conj. bey Vd 1314, 
néy Vd 72.

1.6. mažojoje lietuvoje xvi‒xviii amžiuje vokiečių kalbos pavyzdžiu didžio-
siomis raidėmis dažnai buvo rašomi ne tik tikriniai, bet ir bendriniai daiktavardžiai. 
Ši tradicija išlaikyta ir autografuose bei brošiūroje, tačiau kartais daiktavardis 
parašomas ir mažąja raide, pvz.: D – ſtrippĭniŏ Pl 245, karta Pl 452, dar‡ówę Pl 644, 
bied‡ų Vd 89, păſ¸ălei Vd 677; Br – tieſa 2462, kartą 2488, ganyklą 26615, met’s 24519. 
pastebėtina, kad pastarojoje, skirtingai nei autografuose, mažosiomis raidėmis 
<¸>, <‡> beveik visada rašomi daiktavardžiai, prasidedantys garsais [z] ir [ž], pvz.: 
Br – ¸opóſtą 2647, ‡olę, ‡árd‡ius 2525,9, ‡iemôs 25612, ‡emę 27416. sunku pasakyti, ar 
taip yra dėl spaudos ženklų trūkumo, ar vis dėlto tai rašybos nenuoseklumas, 
tuo labiau kad tekste rasti ir du daiktavardžiai, parašyti didžiąja raide <¢>: ¢agrę 
2546, ¢emẽ 2607. antra vertus, ir brošiūroje, ir autografuose didžiąja raide kartais 
parašomi ir ne daiktavardžiai, pvz.: Br – Senůſus 24613, Ganyti 25121, Dwejû 2581; 
D – Numirrŭſŭ Pl 6, Wálgit’ Pl 137, Pùſgywis Vd 132, Kélios Vd 604.

1.7. apibendrinant galima teigti, kad donelaičio autografų ir brošiūros rašyba 
iš esmės labai panaši, pastebimi tie patys bendrieji bruožai. Kai kurie nežymūs 
skirtumai, nevienodumai aiškintini bendrų rašybos taisyklių ir principų nebuvi-
mu, paties donelaičio požiūriu: rašyba jis mažai rūpinosi, yra sakęs, kad lietuviškai 
rašydamas darė daug klaidų, nes į tai nekreipė dėmesio12. Įvairavimų galėjo atsi-
rasti ir dėl brošiūros leidėjų, spaustuvininkų kaltės. 

2. F o n e t i K a. donelaičio rašomajai kalbai turėjo įtakos mažosios lietuvos 
raštijos tradicijos, taip pat gimtoji tarmė. beje, daugelio to meto mažojoje lietu-
voje pasirodžiusių lietuviškų raštų kalba buvo artima didžiosios lietuvos vakarų 
aukštaičių pietinei tarmei, kuri yra dabartinės bendrinės kalbos pagrindas. todėl 
daugelis poeto raštų fonetikos ypatybių artimos bendrinei lietuvių kalbai, tačiau 
yra ir skirtybių.

2.1. viena ryškesnių donelaičio raštų kalbos fonetinių ypatybių – dažnas 
žodžio trumpinimas. labai būdingas vadinamojo judriojo [a] išmetimas iš links-

12  jonas Kabelka, Kristijono Donelaičio raštų 
leksika, vilnius: mintis, 1964, 33.
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niuojamųjų kalbos dalių nom. sg. ir part. cont. sg. m. galūnių, pvz.: D – kitt’s Pl 
34, niek’s Pl 41, Wyr’s Pl 57, márg’s Vd 1, rymodam’s Pl 245, ſŭpĕlėdams Vd 546. 
Žodžio galą donelaitis trumpina ir kitais atvejais, plg.: D – v. inf. ſ¸úkaut’ Pl 82, 
atlankyt’ Vd 33, priėſdit Vd 383, part. praet. act. nom. sg. f. păſĭſlėpuſ’ Pl 80, ſŭſĭraukus’ 
Pl 428, v. imp. 2 sg. ir pl. ătſĭmįk Pl 265, miſlyk Pl 359, imkit’ Pl 642, baigkit’ Pl 
659, v. praes. ir praet. 1 ir 2 pl. wirſtam’ Pl 110, ſŭláukėt’ Pl 386, nĕſſĭrengiat Vd 
570. neretai numetama ir v. ind. praes. 3 galūnė, pvz.: D – kenk’ pl 220, ſtôw’ Pl 
557, prĭſmirdin’ Vd 619, nĕ reik’ Vd 625.

brošiūros kalbai ši fonetinė ypatybė irgi būdinga. nuosekliausiai išmetamas 
judrusis [a], pvz.: nom. sg. m.: Br – Ukinink’s 2451, wien’s, kitt’s 2473, ißminting’s 
Amtmon’s 25712–13, taip pat part. cont. sg. m. bemirdam’s 2546, ſulygdams 2642, 
paſid‡augdams 2671. Žodžiai trumpinami ir kitais atvejais, tik ne taip dažnai kaip 
grožiniuose donelaičio kūriniuose (juose dažnesnį trumpų formų vartojimą lėmė 
hegzametro specifika, siekimas išlaikyti vienodą skiemenų skaičių eilutėje), yra 
daugiau įvairavimų, plg.: Br – v. inf. ganyt 24810, dirbt 2544, prówyt 2547, bet ga-
nyti 2489, numanyti 2536, padaryti 2558; v. imp. 2 pl. wierikit’ 2467, bandykit’, abbe-
jokit’ 2478, bet u‡arkite, u‡weßkite, láukite, imkite 2703,7,13; v. praes. 2 pl. ißmanot, ſakot 
2536,9, bet norite 2569, galite 2669, ‡innote 26915; v. fut. 2 pl. ſakyſit 2479, bet matyſite, 
padaryſite, galẽſite, gáuſite 26616,18,19; cond. 1 ir 2 pl. ne butumbim 2481, nukappotum-
bit, apgénẽtumbit 27518, bet ißgaißtumbime, ißlygintumbime 2514,5, rẽktumbite 2486, 
padarytumbite 27618. veiksmažodžių praes. 3 sistemingai numetamos tik i-kamienių 
veiksmažodžių galėti, norėti, turėti ir reikėti galūnės, plg.: Br – gal 2518, nor 2457, 
reik 2562, tur 25310.

2.2. donelaičio raštuose veiksmažodžių, turinčių bendratyje -inti, priesaga      
-in- verčiama ilguoju [i·] pačioje bendratyje ir iš jos išvestose formose. Ši ypatybė, 
būdinga ir dabartiniams pietiniams vakarų aukštaičiams, nėra grynai fonetinė, o 
morfonologinė. Kai kuriose tarmėse į visas bendraties kamieno formas ilgasis [i·] 
įsivestas iš būsimojo laiko formų, kuriose -in- prieš [s] dėsningai virto [i·], žymimu 
<į> arba <y>, pvz.: pagal sveikysiu (< sveikįsiu < sveikinsiu) atsirado ir sveikyti, 
sveikytų, sveikyk13.

donelaičio raštuose dvigarsis in beveik nuosekliai verčiamas ilguoju [i·], nors 
yra ir išlygų. Šešių veiksmažodžių formų priesagoje palikta -in-: păſĭſótindams Pl 
64, gárbint Pl 130, păſĭkákint’ Pl 145, bĕſĭſkubbindams Vd 154, ſótinti Vd 363, rúpindams 
Vd 663. donelaitis tokių formų ilgąjį [i·] žymi įvairiai. dažniausiai rašo <į>: iš 90 
tokių veiksmažodžių bei jų formų, randamų autografuose, net 55 kartus (61%), 
pvz.: D – ſwéikįt’ Pl 12, păgădįtus Pl 50, atſĭmįk Pl 265, gaiſ¸įdămĭ Vd 83, prĭſĭartįs 
Vd 577. tik 21 kartą (23%) minėtose formose [i·] žymimas <y>, pvz.: pămŏkyt‘ Pl 

13  plg. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialekto-
logija, vilnius: mintis, 1966, 81.
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76, kwárſ¸ys Pl 344, nĕpă‡ydămĭ Vd 538. beje, autografuose yra 10 atvejų (11%), kai 
šioje pozicijoje vietoj <į> rašoma <i>. tai galėtų būti aiškinama donelaičiui būdin-
gu nosinių balsių žymėjimo nenuoseklumu. 

brošiūroje iš 43 tokių veiksmažodžių ir jų formų 28-iuose -in- verčiamas il-
guoju [i·], rašomu <…>, pvz.: ſodt 24615, pagért 25817, atſimkite 2485, ißgtu 25715, 
néßdti 27221, ſulygdams 2642. tik 6 kartus to paties veiksmažodžio formose ilgasis 
[i·] žymimas <y>, plg.: dalyt, pérdalyt 2456,7, iſſidalykite 26615, dalytû 26811, dalyti 
2692, nudalyt 2768. 15-os veiksmažodžių priesagoje palikta -in-, pvz.: pagadinti, 
pagerint 2508,10, ſodinti 26022, ißniekintu 24919. taigi, nors čia ir daugiau įvairavimo 
negu autografuose, vis dėlto ryški tendencija dvigarsį in versti [i·]. Šiuo atžvilgiu 
brošiūra išsiskiria iš kitų to meto valdžios įsakų vertimų. peržiūrėjus 45 iki bro-
šiūros išleistus įsakus, rastos 86-ios veiksmažodžių, bendratyje turinčių -inti, for-
mos, iš kurių net 74-iose ši priesaga išlaikyta, plg.: Įs – ißmeginti 1712 6041, paſtipp-
rinta 1724 907, attolinti 1728 949, paſſirupinti 1738 12810, aßtrinti 1739 14011, atnau-
jinti, padrutinti 1744 16412, praplatint, ſurißdinti, we‡dinti, pakurdinti, pawaddintu, 
padrutinta, atgra‡inti 1765 2324, 23314,18, 23412, 23634, 23721.

2.3. donelaičio raštų kalboje gana ryškus priebalsių kietinimo polinkis. tiesa, 
dėl priebalsių kietinimo prieš užpakalinės eilės balsius donelaičio ir kitų mažosios 
lietuvos autorių raštuose yra įvairių nuomonių. tamara buch donelaičio rašybą 
laiko priebalsių kietinimo atspindžiu14, o Žanetos urbanavičiūtės manymu, „prūsų 
lietuvos tarmėse priebalsiai buvo daugiau ar mažiau kietinami, bet nėra galimybių 
iš prūsų lietuvos autorių veikalų spręsti apie to kietinimo pobūdį ir intensyvumą“15. 
anot urbanavičiūtės (1970, 159), priebalsių minkštumo nežymėjimas arba nenuo-
seklus jo žymėjimas buvo tik rašybos reikalas, atsiradęs dėl vokiečių rašybos 
įtakos, taip pat dėl to, kad nelietuviai gramatikų ir žodynų autoriai to minkštumo 
galėjo negirdėti.

donelaitis sibiliantus (pučiamuosius) [s], [š], [ž] bei afrikatas [č], [dz], [dž] 
dažniausiai žymi be minkštinamojo ženklo, tačiau yra ir svyravimų. autografuo-
se apie 79% sibiliantų [s], [š], [ž] prieš užpakalinės eilės balsius rašoma be minkš-
tinamojo ženklo, pvz.: D – Numirrŭſŭ Pl 6, ikſ¸ôl Pl 80, ¢ógą Pl 140, Lópſ¸o Pl 393, 
Waiſùs Vd 76, ĭſſĭ‡ódams Vd 364. maždaug po 21% minėtųjų priebalsių minkšti-
namasis ženklas parašytas, pvz.: D – Răgaiſ¸iû Pl 134, Lópſ¸io Pl 335, ú‡iant Pl 
411, baiſiôm’s Vd 190. panãšios ir afrikatų rašymo tendencijos – apie 73% jų 
kietinama, pvz.: D – d‡augės Pl 42, Akkėc¸oms Pl 415, Rúpeſc¸û Vd 234, Bied‡ui Vd 

14  tamara buch, „Zum Konsonantismus des 
Ch. donelaitis“, Opuscula Lithuanica, wy-
dał Wojciech smoczyński, Warszawa: Ka-
tedra językoznawstwa ogólnego i bał-
tystyki uniwersytetu Warszawskiego, 
1998, 216. 

15  Žaneta urbanavičiūtė, „priebalsių kietini-
mas prūsų lietuvos tarmėse“, Blt 6(2), 
1970, 159.
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379. apie 27% afrikatų rašoma su minkštinamuoju ženklu, pvz.: D – păſĭd‡iaugt’ 
Pl 97, Akkėc¸ias Pl 357, Rúpeſc¸iû Pl 420, Bied‡ius Vd 283.

donelaitis taip pat be minkštinamojo ženklo rašo priebalsius [l], [n], [r], tačiau 
svyravimų čia žymiai daugiau. be minkštinamojo ženklo yra tik maždaug 40% 
minėtųjų priebalsių, o su juo – apie 60%, pvz.: D – ſŭkĕláwę Pl 149, Wélnus Pl 214, 
¢agru Pl 414, păſĭlówjau Vd 258, Kruſ¸tìnnu Vd 560, bet ¢irniû Pl 589, păliówė Vd 
49, Péliu Vd 259, Găſpădórių Vd 363, S¸uppĭnĭu Vd 671.

brošiūroje irgi sibiliantai [s], [š], [ž] (apie 60%) dažniausiai būna be minkšti-
namojo <i>, o maždaug po 40% šių priebalsių jis parašytas, plg.: Br – ſulo 26519, 
geráuſą 2718, S¸ůdu 24511, ßeßolika 2725, ma‡áuſey 2456, ‡ureti 24922, wa‡oja 26316, bet 
Meneſio 24914, Plyßius 2622, ßiôs 2559, gra‡iaus 26121, Mie‡iû 27021. panašiai rašomi 
ir priebalsiai [l], [n], [r]. be minkštinamojo <i> jų pavartota maždaug 35%, su juo 
apie 65%, plg.: Br – Wyrauſybẽ 2467, kurrůs 2529, ‡alůja 2614, kellóms 25913, paláuja 
2759, Nedẽlû 26412, Wandenui 2503, Sekminnû 2708, bet Páwaſario 25510, geriaus 25917, 
Prudélius 2565, Kuppeliůſe 2673, Glůſnio 2754, wirßuniû 27516.

Kiek labiau brošiūroje skiriasi afrikatų rašymo tendencijos. Čia jos dažniau 
vartojamos su minkštinamuoju ženklu (apie 58%), kietinama apie 42%, plg.: Br – 
Med‡ieis 24622, Prad‡ios 24913, ¢árd‡ius 2529, Med‡ius 2557, ißleid‡ia 2563, bet gárd‡os 
24617, mind‡oti 24814, ißd‡uwus 2504, D‡augſmas 25518, Kerd‡us 25522. pastebėtina, 
kad minkštas [č̉] brošiūroje dažnai žymimas rašmeniu <ć>. jo donelaičio raštuose 
nėra, tačiau yra įsakuose. tiesa, ir juose, ir brošiūroje jis vartojamas nenuosekliai. 
pavyzdžiui, brošiūroje šalia tréćią 26415, plaćią 2746, ſtówinćius 26019, maćiau 2564, 
trećio 25412 rašoma ir trec‡ą 2649, plac‡ias 2665, at‡ẽlanc¸ius 24819, U‡mac¸ius 26016, 
greic¸aus 2579, pac‡io 2576, c¸onay 2506; įsakuose – šalia Paukßćiû 17381 1255, gullin-
ćiôs 17382 13729, mieſćionius 1748 19310, buſenći± 1746 17321, páćioj’ 1739 14123 rašoma 
ir Wießpac‡iu 1757 2095, Kupc¸û 1737 11729, turrinc¸os 1748 19436, Mießc¸onis 1740 
1619, ſkarbnic¸ią 1748 19330, walſc¸ioj 1748 19633, trec‡oj’ 1757 20914.

2.4. donelaičio kalbos fonetikai būdingas [j] tarimas po lūpinių priebalsių [b], 
[p], [m], [v], einančių prieš užpakalinės eilės balsius ne šaknies pradžioje. auto-
grafuose ir brošiūroje tokioje pozicijoje <j> rašomas nuosekliai, plg.: D – Kùrmjei 
Pl 15, ſkalbja Pl 276, Rópju Pl 656, Lie‡ùwjo Vd 115, werpja Vd 628; Br – klampjos 
24921, pérßlapja 25120, ¢émjû 2551, Kurmjus 26322, pirmjåus 26410, Labjåuſey 2695, rẽbjo 
27110, Karwjû 27221.

3. m o r F o l o G i j a. donelaičio raštų kalbos morfologija (žodžių kaityba ir 
daryba), kaip ir fonetika, yra gana artima bendrinės lietuvių kalbos morfologijai. 
vis dėlto joje galima rasti ypatybių, kurios buvo įprastos tuometinei šnekamajai 
kalbai, o šių dienų požiūriu laikytinos archaizmais.

3.1. vienas būdingesnių senosios rašomosios kalbos periodo vardažodžių kai-
tybos bruožų – dviskaitos formų vartojimas. donelaičio raštų kalboje linksniuoja-
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mųjų žodžių dviskaitos formų nėra daug, tačiau jų vartojimas dėsningas, plg.: 
nom. du. Dù kaimýnu nèkwëstu […] ătsĭbástė „rùdenio gerýbės“ (toliau – Rg) 
232, Dù tikrù szelmiù […] gywéna Rg 592; acc. du. Dwì Wy‡ì pă‡ădėjo Vd 345, dù 
biauriù rykù nŭsĭtwėręs Rg 283, dwì deszrì keptì […] důdu Rg 575; gen. du. jummă 
Sŭnélis Pl 387; instr. du. Dwëm keliú […] kĕliáuji „pásaka apë szúdwabalį“ (to- 
liau – Pš) 46.

Kelios dviskaitos formos rastos ir brošiūroje: nom. du. S¸ůdu Dallykú 24511, 
du Buru […] Páßaro turredamu ir […] Galwijus ßerdamu 25718–20; acc. du. turėjo 
dw… plat… aptwert… Nakt=Ganykl… 2528–9, du ſykiu geriaus 27111.

3.2. donelaičio raštų kalboje pasitaiko dat. sg. formų su fleksija -i: trumpiniai 
ſâw, tâw (savi, tavi) Pl 139, 306, Vd 102, 187, įvardžio kas instr. formos kůmì Vd 
208, kům’ Pl 564, įvardžio kurs (kuris) acc. pl. kuriùs Rg 361, „Żëmós rúpesczei“ 
(toliau – Žr) 244. brošiūroje nuosekliai vartojama forma ſaw 2508, 2537, 25816 (taw 
nėra), nepasitaiko formų  k¾mì, k¾m’, tačiau yra analogiškų įvardžio tas instr. 
formų t¾mi 2502, 2611, t¾m’ 2696. skirtingai nei donelaičio raštuose, čia įvardžio 
kuris acc. pl. yra ne kurius, o kurr¾s 2475, 2529, 26317, 27214. minėtų įvardžių lyčių 
randama ir kitų įsakų vertimuose, ypač dažna įvardžio tas instr. forma t¾mì, plg.: 
Įs – ſaw 1764 2233, 17651 22823, 17652 23323, kurr¾s 1712 6241, kurri¾s 1723 729, kur-
rus 17371 11625, 17372 12125, 1764 22216, kurrius 1747 1866, t¾mi 1736 1091, 17471 
17815, 18013, 17472 1899, 1764 22210, 1765 2275.

3.3. autografuose yra linksnių formų variantų. dažniausiai tai sutrumpintos 
linksnių formos, kai kurios iš jų bendrinėje kalboje nevartojamos, tačiau donelaičio 
kalbai labai būdingos, pvz.: a) apiprieveiksmėję laiko loc., plg.: D – Ruddĕnĭj’ Pl 
88, Náktij Pl 99; b) f. instr. pl., plg.: D – Wy‡om’s Pl 262, grec¸nôm’s Găſpădinnėm’s 
Pl 469, Gro‡ybėm’s jû margôm’s Vd 58, tokioms ¢egnónėm’s pékliſ¸kôm’s Vd 122, 
‡illôm’s Bar¸dôms Vd 445. pastebėtina, jog brošiūroje apiprieveiksmėję laiko vieti-
ninkai dažniausiai vartojami nesutrumpinti, plg.: Br – Ruddenije, Páwaſarije 24917, 
‡iemoje 25016, Sultekije Mėnėſije 2705–6, tačiau yra ir dvi sutrumpintos formos: Nak-
tij’ 25210, Pawáſarij’ 2648. taip pat rastos kelios sutrumpintos f. instr. pl. formos: 
ſu ßienáujamom’s Piewom’s 24912, ‡olemis gerom’s 2516.

3.4. ryškus xvi–xvii amžiaus lietuvių rašomosios kalbos morfologijos 
bruožas – atematinis asmenavimas. donelaičio raštų kalboje atematinių veiksma-
žodžių formų dar pasitaiko: D – păſĭliekti ‘pasilieka’ Pl 571, mëgti, mëgt ‘miega’ 
Rg 54, Žr 428, atlëkt ‘atlieka’ Žr 477, nĕpărèitiſ̉’ ‘nedera’ Vd 622, Žr 182, déstis ‘de-
dasi’ „lápës ir gàndro czesnìs“ (toliau – Lg) 58. tačiau tai ir visos jo raštuose 
rastos praes. 3 atematinės lytys. Kiek dažnesnės fut. 1 pl. atematinės lytys su 
galūne -su, pvz.: D – pămĭnėſu, kruttėſu Pl 454, prĭdăbóſu Vd 146, păſăkyſu Vd 187. 
Formų su -siu donelaitis visai nevartoja. panaši padėtis ir brošiūroje. pavartotos 
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tik trys praes. 3 atematinės lytys: Br – gelbti ‘gelbėja’ 24620, déſtis 24913, paſiliekt 
2566, viena praes. 2 pl. lytis eſte ‘esate’ 2737 ir dvi fut. 1 pl. atematinės lytys páſakyſu 
26013, paſid‡augſu 2736. atematinio asmenavimo nykimo procesą xviii amžiuje 
rodo šių formų negausumas ir kituose to meto įsakų vertimuose. iš peržiūrėtų 
42 tekstų tai bene ir visi pavyzdžiai: Įs – praes. 3 paſſiliekt 1722 6924, 1740 1623, 
1765 24131, eſti 17241 8517, eſt 17242 905, beliekt’ 1737 1137, ne pareit ‘nepareina’ 1738 
13725, nuſſid¾ſt ‘nusiduoda’ 1747 17816, 1764 22434, praes. 1 pl. d¾m’ ‘duodame’ 1762 
21411, eſme ‘esame’ 1763 21917. tačiau pažymėtina, kad kai kuriuose xviii amžiaus 
raštuose (pavyzdžiui, pilypo ruigio žodyne) atematiniai veiksmažodžiai vartoja-
mi dar labai gausiai. Kai kada jie net yra išstūmę anksčiau buvusias tematines 
formas, pavyzdžiui, praes. 1 sg. atematinė forma pawyzdmi laikytina gana vėlyvu 
naujadaru16.

3.5. donelaičio raštuose ir brošiūroje nuosekliai vartojamos archajiškos 
veiksmažodžių tariamosios nuosakos lytys su formantu -b-, plg.: D – 2 sg. 
turrėtumbey Pl 507, n’įźeìstumbei Žr 489, gáutŭmbĕi Pš 20; 1 pl. atsĭgáutumbim Rg 
375, sŭsĭkwëstumbim Rg 912, weìktumbim Žr 225; 2 pl. iſ¸bertumbit’ Pl 546; Br –          
1 pl. ne butumbim 2481, kaſtumbime 2512, ißgaißtumbime 2514; 2 pl. rdktumbite 2486, 
moktumbities 26515, nukappotumbit 27518.

4. d a r Y b a. paminėtini ir keli būdingesni žodžių darybos atvejai. donelaičio 
raštuose nemažai daiktavardžių su priesaga -ukas, pvz.: D – Merc¸ukk Pl 482, 
Werſ¸ukkai Pl 534, Parſ¸ukkais Pl 535, Sturlukk’s Vd 106, Bernukk’s Vd 335. brošiūroje 
irgi yra trys tokie daiktavardžiai: Br – Kumelukkû, Werßukkû 25418, Bér‡ukkus 26020; 
po minkštojo priebalsio ši priesaga nevartojama. pietinių vakarų aukštaičių 
tarmėje, kuri pagrindinėmis ypatybėmis sutampa su prūsijos lietuvių šnektomis, 
priebalsiai prieš priesagą -ukas dažniausiai būna kieti; ši tendencija buvo ryški ir 
mažojoje lietuvoje17. 

ir donelaičio raštuose, ir brošiūroje nemažai aukštesniojo laipsnio prieveiksmių 
su priesaga -(i)aus, plg.: D – gard‡iaus Pl 64, daugiaus Pl 152, dailiaus Vd 45, t¾jaus 
Vd 138, baiſiaùs Vd 196; Br – daugiaus, geriaus 24518, áißkiaus 2569, weikiaus, greic¸aus, 
ilgiaus 2578,9,21, tolaus 2612. jų vartojimas labai nuoseklus, nėra nė vieno aukštesniojo 
laipsnio prieveiksmio su priesaga -(i)au. Šis morfologinis reiškinys būdingas ir 
kitų xviii amžiaus įsakų vertimų kalbai, plg.: Įs – geriaus, daugiaus 1712 622, 6333, 
tolaus 1723 775, weikiaus, greic¸aus 1736 10914,15, t¾jaus 1738 1374.

16  Žr. algirdas sabaliauskas, „atematiniai 
lietuvių kalbos veiksmažodžiai“, Kai kurie 
lietuvių kalbos gramatikos klausimai, vilnius: 
valstybinė politinės ir mokslinės litera-
tūros leidykla, 1957, 77–114.

17  plačiau žr. vladas Grinaveckis, „minkštųjų 
ir kietųjų priebalsių, einančių tiesiog prieš 
priesagą -(i)ukas, vartojimas lietuvių kal-
bos tarmėse“, Blt 14(1), 1978, 45–51. 
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4.1. apžvelgus donelaičio raštų ir brošiūros kalbos fonetiką bei morfologiją 
ir darybą, matyti, jog kalbai būdingi daugmaž tie patys fonetikos ir morfologijos 
bruožai. Žinoma, vakarų aukštaičių tarmė mažojoje lietuvoje buvo rašomosios 
kalbos pagrindas, todėl ja rašė ne tik donelaitis, bet ir kiti rašytojai. vis dėlto 
tarmės bendrumas yra svarbi sąlyga, leidžianti brošiūrą sieti su donelaičiu.

5. s i n t a K s Ė

5.1. l i n K s n i Ų  v a r t o s e n a. Kaip ir donelaičio raštuose, brošiūroje pana-
šiai vartojami kai kurie linksniai, jų konstrukcijos, kurios mūsų dienų požiūriu 
yra archajinio pobūdžio. pavyzdžiui, donelaitis kilmininką dažnai vartoja su 
veiksmažodžiais paminėti, atminti, pamiršti, plg.: D – múſŭ Bėdu pămĭnėjei Vd 236; 
ir Darbo ſàwŏ pămirſ¸ta Vd 584; ir àtmĕnă Dëwo Žr 40118. brošiūroje randami 
trys kilmininko pavartojimo atvejai su veiksmažodžiais atsiminti ir minėti: Br – 
atſim…kite wiſſada Kartuppelû  2485–6, Atſim…kite ßittôs Gromatôs, minėkit ir 
mannęs  2739,11.

naudininko linksnis donelaičio raštuose vartojamas su veiksmažodžiais juok-
tis, dyvytis, klausyti, pvz.: D – Pónpălăikis rôds j¾kiăſĭ Bûrams Vd 278; Dywijaus 
jo Kalbai  Vd 497; pónams […] klausýt nĕnŏrėjom Žr 366. vienas toks pavyzdys 
yra ir brošiūroje: Br – Ponù Pamokinnimui iß ſykio klauſe 2698–9. 

ryškus donelaičio sintaksės bruožas – galininko vartojimas po neigimą reiškian-
čių veiksmažodžių. anot vytauto ambrazo, tokia jo vartosena į xvi–xvii amžiaus 
raštus skverbėsi iš vokiškų ir lotyniškų šaltinių. vėliau, dėl kolonizacijos ir germa-
nizacijos pakitus mažosios lietuvos gyventojų sudėčiai, susidarė palanki dirva 
sintaksiniams skoliniams plisti gyvojoje kalboje. tokia būklė atsispindi ir donelaičio 
raštuose (ambrazas 2006, 234). Čia gausu galininko su neigiamos formos veiksma-
žodžiais pavyzdžių. jis dažnas ir brošiūroje bei įsakų vertimuose, plg.: 

 D allĕ nĕ peik […] tą motĕrŭ Prówą! Pl 599; tikt plauc¸úno wieno dâr nè kruttĭnŏ 
Sklypą Vd 448; Ìr ju klástą beì szelmýstę dár nĕpăêįstu Rg 600. 

 Br Lauką jis ſawo ne gal kaip reik …krėſti 25313–14; dar ne moka Piewas arba ‡ard‡ius 
pagerinti 2591–2; Krúmai tolaus ne kluddina ‡olês Augimmą 2612–3; dalgis Dobilą 
ne u‡gáus 27020.

 Įs ne dryſtu Bomus ant Kellu […] kruttint […] ir Spynas n¾ jû ne numußt 1734 1012–4; 
ne nor’ ſunkę Koruwónę ant ſawês ußtráukt’ 1750 19918–19; ne tur tok…  ¢mog³ 
paniekint’ 1750 2018; C¸eſa ne praléid¸ant prowa […] darritina yra 1764 22342; 
¨alndrus laikyt wiſſur ne reikes 1765 23520.

5.2. p r i e l i n K s n i Ų  v a r t o s e n a. panaši ir kai kurių prielinksnių var-
tosena. pavyzdžiui, prielinksnis ant ir donelaičio raštuose, ir brošiūroje varto-

18  plg. vytautas ambrazas, Lietuvių kalbos 
istorinė sintaksė, vilnius: lietuvių kalbos 
institutas, 2006, 219.
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jamas mūsų dienų bendrinėje kalboje neįprastomis laiko, tikslo bei paskirties 
reikšmėmis, plg.:

 D tódėl tùr kiekviens [...] / Kàs ant c¸ielo Méto reik’, taipo păſĭrúpįt Pl 549–550; tikt 
sʒeimynai ant Garbês pădăryt’ nĕgălėjau Vd 370; Ìr pelėdpălăikį ant múszio 
kùsĭnŏ rèngtis „prìczkaus påsaka apë lëtuwiszką swódbą“ (toliau – Pp) 206; Kàd 
ir jìs su prìczkum ànt pĭn|gú pădăbótu Žr 416; Ìr newëźlibay wis ànt szelmýstė̆s 
dŭmóji Pš 36.

 Br ir wis tikt ant trumpo C¸dſo, Galwijai galejo tikkray priſiſt 25217–18; ant kitto Páwa-
ſario Galwijus ißginti reikdjo 25510–11; ant to tur Kerd‡us akylay daboti 25620–21; ant 
ſawo Daliês gerą plécu daugiaus gavo 25813; ant ſawo Naudôs pagérinti 2606–7; 
ant mano ‡od‡io geray paſiſeks 27312.

prielinksnis pas vartojamas reikšme ‘prie’, t. y. prie pat objekto esančiai vietai 
žymėti, plg.:

 D taip iſ¸tariŭſĭ jì t¾jaus pàs Uppḝ nŭſ¸óko Pl 320; iſ¸tĭſăs, ir u‡klôt’s krankiau pàs 
Kákăl| ſ¸iltą Pl 421; Ìr wëns wálgydams pas stálą szúdų̈  păsákė Rg 118.

 Br kiekwien’s ukinink’s arti pas Namus ſawo dal… gáus 2458–9; med‡ius, pas Grabbes 
ſodinno 2557–8; Kúppelis pas Kuppel… lygey ir gra‡ey …dalytas 26116–17.

5.3. s a K i n i o  s t r u K t ū r a

5.3.1. iš prijungiamųjų sakinių donelaičio raštų sintaksei ypač būdingi aplin-
kybiniai su jungtuku kad. jono palionio teigimu, tokie sakiniai sudaro per 50% 
visų sakinių su šalutiniais dėmenimis19. jungtuku kad, be laiko šalutinių dėmenų, 
donelaitis jungė ir priežasties (pvz.: D – Ó burùs wisùs […] / Lëpė tódėl plëkt, kad 
jë păsĭwėlĭn bùwo Žr 461–462), tikslo (pvz.: D – Àsz uźwákar táwŏ nămùs blogùs 
prăwăźi¾dams, / Kàd sĭtėmyczau tikraý, tyczóms păźiŭrėjau Rg 624–625), nuolaidos 
(pvz.: D – Iems Tăbăkėlis, kàd ir wìſſą Butt prĭſmirdin’, / Tìkt gardéſnis, kaip wiſſì 
Rĭeſ¸ŭtaì gard¸áuſi Vd 619–620) šalutinius dėmenis. Šiuo atžvilgiu brošiūroje padė-
tis kiek kitokia. nors prijungiamųjų sakinių dėmenys ir čia dažniausiai jungiami 
jungtuku kad, šalia jo kartais pavartojami ir tokie jungtukai, kurie donelaičio raš-
tuose nepastebėti: a) kadangi (priežasties šalutiniam sakiniui jungti), pvz.: Br – Pro-
tingi ir geri Ukininkai rods tą Ißkádą mato […] irgi labay pagerint norẽt³, alle ne gal, 
kadangi kitti netikkę Gaſpadorei tiekajau ten gano 2509–12; b) idant (tikslo šalutiniam 
sakiniui jungti), pvz.: Br – bet ir dabotis reikia, kad tas wirßuniû S‡akkéles […] kas 
Mets arti prie Stomens nukappotumbit ir apgénẽtumbit, ydant wirßunẽs ne ſuaugtu 
27515–19; c) norint, kačeig ‘nors’ (nuolaidos šalutiniam sakiniui jungti), pvz.: Br – No-
rint Gaſpadinne ka‡inn kaip ſawo Pieną c¸édija, […] tac¸au Pienas Namams wiſſiems 

19  Žr. jonas palionis, Lietuvių rašomosios kalbos 
istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 21995, 149.
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ne pritenka 25413–16; Iß tieſôs tikras Griek’s, kad Búrai tankey Mylû ilgas Ganyklas 
kellóms Kaimẽnẽms Galwijû pad¾da, […] kac‡eig’ taſſai diddis Plótas ‡emês toli geriaus 
panaudójamas buti galẽtu 25911–16.

palionis jungtuko kad polifunkciškumą donelaičio kūriniuose aiškina poeto 
nenutolimu nuo liaudies kalbos, „kuriai buvo būdinga didesnė negu rašomojoje 
kalboje funkcinė jungtukų diferenciacija“ (palionis 1995, 150). o brošiūroje jaučia-
ma ir kanceliarinio stiliaus raštų (įsakų vertimų) įtaka. Įsakuose minėti jungtukai 
labai dažni, plg.: 

 Įs pawelita yra, ſawo […] ruggius irgi […] Galwijus ſupirkti, penneti ir […] wėley 
pard¾ti, kadangi tattay ant u¸áuginnimo Galwijo ir Ʒemei ant náudos yra 1747 
1786–10; Kas del spanßko tabáko; tai tos dėʒęs uʒpécʒwetitos bus, kadangi to-
kias […] po wiena ißd¾s 1765 2411–3; ir kad ſ‡² karaliſ‡k± Gromat± wiſſur […] d¾tu 
u‡kabinti/ idant Wal² małoningiaûſo Karalaus ko‡nas iſ‡ to iſ‡pa‡inti galletu 1734 
1061–4; jiems ir tur apſakyt / koks diddis tai nuſſidėjim’s yra / kad kas ſawo pryſėga 
pér‡eng […] / ydant ko‡nas gallėtu ſáugotis 1736 1106–9; u‡draud‡ia / jog ne wiens 
swétimas Kellaudams norint bille kokius tawôrus turrėtu / norint ir bille kas 
butu / dryſtu ant laukû / piewû bey Gannyklû ißkinkyti 1724 899–12; kad […] lenkû 
taworai butu prilaikomi / kac¸eig tie swettimieji skolininkai ir butu paſſi‡addėje 
t± skol± Karaláuc¸uje u‡mokėt / […] norint jis prûſû Kupc¸us […] butu 17371 
11633–37; alle kadangi jie Korawonês bijoſi / tai ne dr²ſa atgallon ateit / kac¸eig jû 
S±‡ine j¾s […] labbay kremta 17372 1207–10.

 
5.3.2. anot palionio (1995, 154), sakinio bei frazės gyvumu, taisyklingumu 

brošiūra išsiskiria iš kitų ano meto oficialiųjų mažosios lietuvos valdžios raštų. 
iš tiesų, brošiūroje tokių sakinių nemažai, plg.: 

 Br Kaip daug naudôs Ganyklai paſidarytu, kad’ ßẽ ir ten Grabęs kaſtumbime; arba ne-
deringus Krúmus, uſn…s, Kurmjû=Kupſtus, ir wiſſokius tokius niekus, ißgaiß…tum-
bime, bey Klonus ißlygintumbime, o pasſkuy ‡olemis gerom’s u‡ſėtumbime. alle 
kur yra tokſai sutikkim’s tarp Kaimynû? 2511–7; dabar jus, mano prietelei! kurrie 
Gaſpadoryſtę ißmanot, patys jau gálite numanyti, kokią ſaw ißkádą tie burai pada-
re, taip begyvendami. rods padare! jus patys juk ſakot: be Galwijû buras tur ſugaißti 
2535–9; sékanćiame pawáſarije tikt d‡augſmas buwo t¾s Kuppelius ‡urti, kaip ‡olẽ 
wiſſur naujey ißdigo, ir twora iß ‡emjû daryta ant pérkaſû ‡aloti pradjo 26112–15. 

 D rôds, tărĕ pric¸kus, jáun’s, ¢mogùs durnaý dŭkĭnėdams / néy sidábras gyw’s stik-
lè mudrèy ſ¸ŏkĭnėja, / ir perdaug durn¾dams ſâw iſ¸kádų̈  pădáro Pl 294–296; t¾ 
pulkaì jû pro plyſ¸iùs iſ¸lystĭ păgáwo, / ir lakſtydămĭ ſù birbynems ‡aiſti prădėjo 
Pl 21.

tačiau pasitaiko ir gana painių, griozdiškų sakinių, kai kuriuose jų, anot 
lebedžio (1965, 180), labai neįprasta žodžių tvarka (ypač dažnas sudurtinio tari-
nio jungties nukėlimas į sakinio galą), bylojanti apie pažodinį vertimą, pvz.: 
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 Br o tac¸au man ſakyta yra apie wieną Kiemą, kurriame wien’s ir kitt’s buras, u‡ 
dßimtis ikk dwideßimtis dlerû s¸ilkû laimẽtû, kasmets pard¾da, kurr¾s pin-
nigús jie kaſſyki ßéßoſa nedẽloſ± be procês, bey u‡trukkinnimo darbo plno 
2471–7; Kac‡eig Ganykla jû Galwijams plati bey diddele gana buwo tai tacʒau 
kellis kartus ‡old jiems ne pritéko 2521–3; ant kurrû tac‡au daug ſykiû jos paſiſotinti 
ne gal, kac‡eig’  taſſai diddis plótas ‡emês toli geriaus panaudójamas buti galẽtu 
25915–16; po ſuwalytû mie‡iû dobilas gáuna ruimą, ir kad’ twánkas ne gaddina, 
labay greitay áuga, taipo kad kadda jau ruddenije wiſſur ‡olês niera, c‡onay dar 
daugybę ‡álo páßaro randi ir Galwijams d¾ti gali 27020–22–2711–3; laukas ne gal 
kaip reik pérariamas buti 2541; dabar tikt d‡aúgſmas ‡urdti buwo 25518.

pasitaiko vokiškų neiginio (neigimas reiškiamas be neigiamojo priešdėlio ne-), 
nelietuviškų linksnių konstrukcijų. tokios sintaksinės struktūros pavyzdžių apstu 
ano meto valdžios įsakų vertimuose, plg.:

 Br neywien’s jes ſod…t ir wálgyt norejo [nenorėjo] 24615; ney pawáſarije ney ruddenije 
neywien’s stukkis Galwijû … c¸éd…jamas piewas eiti tur [netur] 2674–6; Nieks nor 
tai girdẽti ir wierit [nenor] 2471; kad ne wėlay ruddenije, ir páwaſarije pérankſti, 
piewas Galwijai plikkay nugráu‡tu ir ißniekintu [kad…nenugraužtų ir neišniekintų] 
24917–19; Waikams druſkôs u‡ Swieſtą [vietoj sviesto] ant d¾nôs tépa 25414–15; Wiſſi 
u‡mac‡iei, arba Wokiec¸iems [vokiečių] wadinnami Kúppelei 2691–2; búrai tankey 
Mylû ilgas [meilenlang – D. K.] Ganyklas kellóms Kaimẽnẽms Galwijû pad¾da 
[ilgas mylias ganyklų] 25912–13.

Įs  tiems kurrie ney Waikû ney Genc¸iû tur / bus pawelyta palikt¾ſus ſawo lobjus 
kurriam norėtu per teſtament± padowanôti bey kaip tėwainyſt² nudallyti / tai 
tac¸au jog toktai ‡emėje pasßliktu / o ne ſwetimôs ‡emês ‡mones gautu 1722 696–10; 

Kadda bettaig tai tac¸au po apſakytô c¸ėſô tam prießais kas darrytu […] tur ant 
ſubbinês plaktas buti 1724 854–8; ir kad n¾g dabbar nieks […] be paradijimo tikkrû 
sweikátôs Ʒenklû arba páſû […] … muſû Ʒem² …leiſtas butu 1738 12819–21–1291–2; 
ſawo darb=Wetes itaiſyti pawélita yra 1747 18614; tokie sawalninkai […] ney 
mieſtoſe ney ant jormarko ney ant Kiemû tur kenc¸iami buti 1747 18918–20; tikt’ 
ma‡as d¾nos stukkelis reik immams buti 17651 2292; tac¸au pirmą ju randos metu 
ant to ne ‡urėſim, kadangi jiems C¸ėſe tojo pawélita bus, wiſſoki darrita taba-
ka […] …gabenti, kad t¾mi muſu tolimas Ʒemes aprupinti gallėtu 17652 23318–21.

 
5.4. apibendrinant galima konstatuoti, jog kai kuriais atžvilgiais (linksnių, 

prielinksnių vartojimo) donelaičio raštų ir brošiūros sintaksė yra panaši. tačiau 
pastebima ir skirtumų. reikia manyti, kad donelaitis buvo gerai susipažinęs su 
tuometiniais lietuviškai išleistais valdžios įsakymais, juos ne tik skaitė, bet ir 
aiškino savo parapijiečiams (lebedys 1965, 180). brošiūros sintaksinėje struktūroje 
vokiečių kalbos įtaka jaučiama ryškiau negu donelaičio grožiniuose kūriniuose. 
tai leidžia teigti, kad brošiūra yra vertimas, o ne originalus kūrinys. lietuvių 
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kalbai svetimos, pažodinio vertimo konstrukcijos (sintaksiniai germanizmai), 
kurių, beje, nėra tiek daug kaip kituose to meto valdžios įsakuose bei potvarkiuo-
se, vis dėlto rodo, kad prieš akis turėtas vokiškas tekstas.

6. l e K s i K a. brošiūros žodyną sudaro apie 1050 žodžių. dauguma jų pažįs-
tami iš donelaičio grožinių kūrinių ir kitų mažosios lietuvos autorių raštų, tačiau 
kai kurių žodžių vartojimas ar net visas pasakymas gana dažnai primena done-
laičio kūrinių eilutes: 

 Br Juk ‡innote, kaip Bu[rai d]aro 2463–4. 
 D Jùk źinaì, kaip búrai wéik naujënų̈  prămáno Rg 595.
 Br Kláuſkit tiktay Sen¾ſus, kaip lietuwninkai ſténgeſi prieß Kartuppelû Iwaiſinnimą 

24613–15.

 D Kláuskit tìkt sen¾sius, jús glupëjĭ bĕbàrzdzei Žr 583; taip ir s¸alkiû, ſù gard‡eis 
Kartuppĕliŭ Walgeis, / sėt’ ir įwaſįt’ […] nĕ pămirſ¸kit’ Pl 657–658.

 Br kad daug D¾nos=Képalû ir Ketwirc¸iû ruggiû jums ſkálſina 24618–19. 
 D Kaip daug jie mùms per métą ſkálſĭnă Dúnôs Pl 591.
 Br Kiemé, kur aß gywenú, taipojau buwo kelli burai 24712–13.

 D tàm këmè, broliaù, kur àsz săwŏ szùtĭnŭ p¾dą, / dù tikrù szelmiù păgrătà sŭ mănìm 
gywéna Rg 591–592.

 Br ir ſawo netikkuſ… Budą aßtrey laiko 25012–13.
 D taìgĭ pămèskim jaù tokį netìkŭs| búdą Žr 192.
 Br Waidai ir bárnys, ‡ielek Diewe! tankey ganá randaſi del kittû niekû 2519–10. 
 D allĕ ‡ė̆lėk Diewè! Kiek d‡augſmo juddŭ ſŭláukėt’ Pl 385.
 Br tulas o‡ys kartais apgáuna kone diddumû trei[g…...] 25419–20. 
 D tûl’s Wy‡às ŭſſĭmówęs, / sù protù daugſyk apgáuna diddĕlį póną Vd 502–503.
 Br ir kittą Rudden… potam ſuláukę kiekwien’s […] med‡ius, pas Grabes ſodinno 2554–8. 
 D kâm wiſſ ſuláukęs Ruddĕn| riebų Pl 569.
 Br aukßtos ne lygios Wietos, Kalnélei, ir Kupſtai … Lygumą pawirto 2617–8; bet ir ta 

wiſſą Wietą … I¾d‡ẽm… pawirto 2633–4.

 D ir puttódam’s snieg’s wiſſùr į Niekų̈  păwirto Pl 4; S¸taì t¾ ¢irgai ſù lėlėm’s į S¸údų̈  
păwirto Pl 353.

 Br alle dar daugiaus girdẽkite 26212.

 D bèt girdėkĭt tŏliaùs, kas kìtą tìkŏsĭ sýkį Lg 36.
 Br Galwijai ißdygſtanćią ‡olę ſumind‡oja ir pagadinna 26717–19.
 D àk, këk bùtu jis, taip dúkdams, jaù păgădìno Rg 665.

skirtingai negu kituose to meto kanceliariniuose raštuose, brošiūroje dažniau 
vartojami vaizdingi lietuviški žodžiai, pvz.: apgenėti, atžala, dvesoti, įkreikti, įkrėsti, 
išskinti ‘iškirsti, išrauti’, įželti, kietsprandis, klampoti, kuinpalaikis, laukpalaikis, nugui-
ti, paina, stokoti, suteškėti, užvėja ir kt. 

donelaitiškai, išraiškingai, net hegzametriškai skamba ir kai kurie sakiniai, 
frazės ar ištisos pastraipos, todėl vargu ar galima kategoriškai tvirtinti, jog bro-
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šiūroje savitesnių, „menininko plunksną primenančių pasakymų yra maža“ (le-
bedys 1965, 183), plg.:

 Br o ant pérkaſû jie néy kokia gra‡i twora ißilgáy ‡al¾ja 2613–4; uſnys, Gér¾gẽs, Wikß-
riei ir kitti wiſſokie Ganyklai nederingi daiktai prap¾lẽ 2615–7; Wierik manim, kad 
taſſai Kiem’s ſu ſawo grec¸na Ganykla daug kittû Kiemû apylinkuy galejo apgáu-
ti, o tikt dabar taip diddey ſtokojo 2531–4; jû dwejû Kúppeliei per tą C‡ẽſą wis 
c‡édyti, taip gra‡ey …‡élę buwo, kad ‡olẽ kaip Wilna ſuſiwẽluſi ſtowejo 2581–5; da-
bár jus galite tikt ma‡ummą Galwijû laikyti, ir menkáy dirwą …krėſti; dẽl to júſû 
laukas kudas yra, ir menkus ruggius néßa, ir todẽley wiſſa júſû Gaſpadoryſtẽ 
tikt wiena ubbagyſtẽ 2669–13; alle kaipgi dabar iſſi‡ur galáuſey Ganyklos minkßtos 
ir klampjos. C¸onay tikra beda yra ‡ureti, kad Galwijai ik pilwo dumbl¾ſe bey 
Wandenije klampoja, anną má‡ummą plukt‡olês ſujeßkoti. t¾mi Ganyklą taipo 
ſudarko, kad po to, Wandenui nuſedus ir ‡emei ißd‡uwus, Wietoje ‡alôs ‡olês tikt 
wiena j¾da ‡emẽ paſiroda. ak kaip ilgay paſkuy turrite láukti, ikki rẽtos ‡oléles 
c¸onay u‡áuga 24921–23–2501–6; laukas ne gal kaip reik pérariamas būti, kad’ blogi 
jáućiei ir arkliei iß bádo sylôs ne téko; o tikt taip ſunkéy tur dirbt. tikt dúßai 
gaila ‡urẽt, kad’ buras ſu tokeis jáućẽis aria. jis pats dweſſojo, badu kone bemir-
dam’s, o tikt ſawo ¢agrę dẽl bloggumo jáućiû wis kitaip tur prówyt: o jáućiei 
badû kone ſtipdami, ir ſwyrinẽdami wos ré‡o dirwą. ar ant tokio láukpalaiko, 
taipo ſumadaroto, daug kas áugti gal? miſlikit patys 2541–11; rods kad’ buras menk 
ką Galwijû tur, o ir t¾s paćius ißmait…ti ne gal, tur jis wiſſas ſuteßkẽti. nėſa ant 
pirmo: lauką jis ſawo ne gal kaip reik …krėſti. juk ‡innot, kaip lietuwninkai ſako: 
kur s¸uds, c¸e Grud’s. rods kur mẽßlo niera, ten ir menk Grudû bus 2539–16.

brošiūroje pacituojamos ir dvi eilutės iš „vasaros darbų“ (Vd 267–268):

ar ne ‡innai? kad’ bur’s nor grec¸ną Grudą ſulaukti,
tai pirm to jiſſai tur grec¸ną s‡udą pakrẽſti (Br 25317–20).

vaizdingesnę ir gyvesnę negu daugumos valdžios raštų brošiūros kalbą iš 
dalies lėmė jos pobūdis bei turinys: „norėta prieinama liaudžiai forma išaiškinti 
ganyklų skirstymo į sklypus naudą, įtikinti tokio skirstymo reikalingumu“ (pa-
lionis 1995, 154). aišku, čia juntama ir kanceliarinio stiliaus įtaka, vartojami kai 
kurie trafaretiniai žodžių junginiai ar atskiri žodžiai, būdingi valdžios raštų ver-
timams, pvz.: Br – maloningiausias karalius 2465, vyriausybės pavelijimai 24611, kara-
liaus pavelijimas 26514, aštriai priversti 24616, aštriai graudenti 25921, tokiu būdu 2565, 
šitokiu būdu 26719, pirm sakytu būdu 27119, paprastu būdu 2748, ši gromata 25116, 2559, 
paliepimas 24718, 26520, būtent 27419 (plg.: Įs – maloningiausiasis mūsų karalius 1734 
1026, 1737 1121, maloningiausiasis karalius 1739 1546, karališki pavelijimai 1712 664, 
mūsų pavelijimas 1747 17825, aštriai liepti 17383 13318, 1763 21832, aštriai koravoti 1748 
1951, aštriausiai graudenti 1757 2092, tokiu būdu 1750 19917, paprastu būdu 1753 20610, 
pirm minėtu būdu 17651 2297, minėtu būdu, apsakytu būdu 17652 2401–2, ši gromata 
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1729 984, 1739 15327, paliepimas 1747 18514, 1764 22537, mūsų paliepimas 1748 19413, 
būtent 1738 12815, 1747 1816, 1765 24220).

brošiūroje, be kitų donelaičio kūriniuose vartojamų vokiškos kilmės žodžių, 
randami ir šie: biskį, grabė, grabelė, išruimoti, kupelis, plecius, ruimas, šlėga, šlėktas, 
šniūras. Kanceliarinio stiliaus raštų vertimuose gausu terminų, kurie yra aklai 
nukopijuoti pagal vokiečių kalbos sudurtinių žodžių modelius arba perkelti tie-
siog iš originalų (palionis 1995, 153), pvz.: Ober=med=skrybėlė ‘vyresnysis miško 
prekių raštininkas’ (< Ober=Wald= Schreiber) 1738 1266, Knyg=drukorius ‘spaustu-
vininkas’ (< Buch=Drucker) 1778 32816, Malonpinigai ‘pensijos pinigai’ (< Gnaden=Geld) 
1800 47129, Landrotas ‘krašto tarėjas’, Krygsrotas ‘karo patarėjas’ (< Land=Rat, 
Kriegs=Rat) 1800 47320–21. vienas toks pasakymas yra ir brošiūroje, plg.: Nakt=Ganykl 
‘ganyklos nakčiai’ 2529 (< Nacht=Weide). pacituotini ir dar keli pažodinio vertimo 
pavyzdžiai:

 Br alle kaipgi dabar iſſi‡ur ‘atrodo’ 24921; Kas dobilas per daiktas, kaip jis ißur 
‘atrodo’ 26913 [< sehen aus, sieht aus]; aß jums tamm’ dalyke iß S¸irdiês Dugno 
‘iš tikros širdies’ wiſſą gerą wéliju 2733 [< aus Herzens Grund]; alle kur yra tokſai 
sutikkim’s tarp Kaimynû? arba kas gal taip daug Galwû po wiena Kepurrĕ 
ſuláikyt? 2516–9 (vokiškas priežodis: man kann nicht alle leute unter einen Hut 
bringen. lietuviškas atitikmuo būtų Ne vienos  motinos vaikai [lebedys 1972, 273]). 

vis dėlto minėtųjų trafaretinių formulių, terminų, leksinių germanizmų brošiū-
roje yra kur kas mažiau negu kituose to meto valdžios įsakų vertimuose.

7. i Š v a d o s

1. 1769 metų brošiūra apie ganyklų separacijos naudą neabejotinai sietina su 
donelaičiu. pirmoji sąlyga, leidžianti taip teigti – rašybos, taip pat fonetikos ir 
morfologijos (t. y. tarminis) bendrumas. dar svarbesnis argumentas – tam tikri 
leksikos panašumai. brošiūroje gausu žodžių, būdingų donelaičio kūriniams, ga-
lima rasti vaizdingų, donelaitiškai skambančių sakinių, kai kurie pasakymai, 
žodžių pavartojimas akivaizdžiai primena donelaičio kūrinių eilutes. vienas iš 
svariausių donelaičio ryšio su brošiūra įrodymų – citatos iš „vasaros darbų“ pa-
naudojimas. 

2. brošiūra yra vertimas, o ne originalus kūrinys. tai yra pažymėjęs pats do-
nelaitis, tai rodo ir brošiūros kalba. jos leksikoje ir ypač sintaksinėje struktūroje 
ryškesnė negu donelaičio grožiniuose kūriniuose vokiečių kalbos įtaka. leksiniai 
ir sintaksiniai germanizmai, lietuvių kalbai svetimos, pažodinio vertimo konstruk-
cijos leidžia manyti, jog prieš akis turėta vokiškas tekstas, minčiai išreikšti galbūt 
ne visada ieškota lietuviško atitikmens.

3. Kadangi analogiškas vokiškas tekstas mums nežinomas, galima tik daryti 
prielaidą, jog verčiant brošiūrą nebuvo ištisai tiksliai laikytasi originalo. nors 
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vietomis juntama kanceliarinio stiliaus įtaka, savo kalba brošiūra ryškiai išsiskiria 
iš kitų to meto valdžios raštų. joje nemažai gyvų, vaizdingų žodžių, hegzametriškai 
skambančių sakinių, pasitaiko ir gana sodrių, meniškai nutapytų vaizdų. tai 
leidžia manyti, kad vietomis, ypač, kur buvo kalbama apie donelaičiui artimes-
nius dalykus, pavyzdžiui, būrų darbus, versta gana laisvai. 

Šaltiniai:
Br – [„Gaspadoriaus gromata būrams apie ganyklų perdalijimo naudą“,] Prūsijos valdžios 

gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams, 245–276.
D – Kristijonas donelaitis, Raštai, redakcinė komisija: K[ostas] Korsakas (pirm[ininkas]), 

K[ostas] doveika, l[eonas] Gineitis, j[onas] Kabelka, K[azys] ulvydas, vilnius: vaga, 
1977.

Įs – [Įsakai,] Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams.
Lg – „lápës ir gàndro czesnìs“, D 40–44.
Pl – „pawåsario linksmybės“, D 90–127.
Pp – „prìczkaus pásaka apë lëtùwiszką swódbą“, D 68–81.
Pš – „pásaka apë szsdwabalį“, D 54–57.
Rg – „rùdenio gerybės“, D 170–221.
Vd – „Wasaròs darbaì“, D 128–169.
Žr – „Żëmós rúpesczei“, D 222–261.
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Daiva Krištopaitienė
K r i s t i j o n a s  d o n e l a i t i s  a n d  t H e  p a m p H l e t 

o n  t H e  u s e F u l n e s s  o F  p a s t u r e  s e p a r at i o n  ( 1 7 6 9 ) : 

l i n G u i s t i C  a n a lY s i s

s u m m a r y

in my article i analyze the language of the pamphlet on the usefulness of pasture 
separation (1769; the exact title is not known, the title page did not survive). the pamphlet 
was compared to the fiction of Kristijonas donelaitis and other circulars of the government 
in eastern prussia in order to answer the questions: (1) is the pamphlet to be attributed 
to donelaitis; (2) is it an original text or a translation. 

the 1769 pamphlet on the usefulness of pasture separation is obviously related to 
donelaitis’s texts. First of all, such a conclusion is supported by the common orthograph-
ic, phonetic, and morphological (dialectal) affinity. an even more persuasive argument is 
the similar vocabulary. in the pamphlet there are many words, figurative sentences, some 
phrases that are characteristic of donelaitis’s fiction and sometimes recall the lines from 
donelaitis’s writings. one of the most significant pieces of evidence of donelaitis’s author-
ship is a quotation from his manuscript “summer toils,” that at the time was accessible 
only to the author himself. 

the pamphlet is not an original text, but a translation. this was both claimed by 
donelaitis himself and proved by the language of the pamphlet. its lexical and syntactical 
structure underwent stronger influence of German than the original texts of donelaitis. 
lexical and syntactical Germanisms, literal constructions that were not characteristic for 
lithuanian permit me to believe that there was a German text before the eyes of the 
compiler, and in certain cases there probably was no attempt to dig out a lithuanian 
equivalent. 



since the original German text is not known, i can only guess that during translation 
the digressions from the original happened. even if the administrative style is obvious in 
the pamphlet, it is very different from other governmental texts of the time. the pamphlet 
encompasses multiple lively, figurative words, many hexameter-like sounding sentences; 
one can spot quite rich artistically depicted images. this leads me to believe that in the 
passages that with respect to content were familiar to donelaitis (like the description of 
the serfs’ work) the translation is quite free. 

daiva Krištopaitienė Gauta 2006 m. birželio 2 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: rizotas@one.lt
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apie marthos springborn romano 
Paskutinis Prūsų sukilėlis Herkus Mantas 
vertimą į lietuvių kalbą

marthos springborn romanas Herkus Monte. Eine Erzählung aus Altpreußens 
Vorzeit buvo išleistas 1897 metais berlyne1. Šis leidimas yra vienintelis, jis įtrauktas 
į Visuotinį 1700–1910 metų vokiškosios raštijos sąrašą2. nors šiame sąraše pažymėti 
1898 leidimo metai, tačiau leidimo vieta, leidykla ir puslapių skaičius (236) visiškai 
sutampa su analizei pasirinktu leidimu.

jurgis mališauskas, rašydamas apie šį kūrinį, pažymi, jog jis negalėjo identi-
fikuoti autoriaus: „1897 m. vokietijoje išėjo m. springborno romanas ‘Herkus 
mantas. pasakojimas iš senųjų prūsų priešistorės’ (Herkus Monte. Eine Erzählung 
aus Altpreussens Vorzeit von M. Springborn, berlin sW, 1897). deja, knygos autoriaus 
nemini jokia vokiečių enciklopedija, joks literatūros leksikonas. Galbūt šis roma-
nas tėra vienintelis autoriaus kūrinys, neužtikrinęs jam vietos enciklopedijoje, o 
gal ‘m. springborn’ yra slapyvardis, atsiradęs autoriui suvokus, kad jo tema ir 
vaizdavimo priemonės jau senstelėjusios – iš romantizmo laikų“3.

duomenų apie autorių svarbiausiuose vokiečių enciklopediniuose leidiniuose4 
nepavyko rasti.

1  m[artha] springborn, Herkus Monte. Eine Er-
zählung aus Altpreußens Vorzeit, berlin sW: 
Wilh. schultze’s verlag (l. Grieben jun.), 
1897.

2  Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 
Schrifttums (GV) 1700–1910 1–161, bearbei-
tet unter der leitung von Hilmar schmuck 
und Willi Gorzny, münchen, new York, 
london, paris: K. G. saur, 1979–1987.

3  jurgis mališauskas, „Herkus mantas kroni-
kose ir dabar (vokiečių raštijoje)“, Vėjas iš 
Aistmarių, vilnius: lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2004, 51.

4  Kindlers Literaturlexikon 7, Zürich: Kindler 
verlag, 1967; Kindlers Neues Literaturlexi-
kon 1–20, hrsg. von Walter jens, münchen: 
Kindler verlag, 1988–1992; Literatur Lexi-
kon. Autoren und Werke deutscher Sprache 1–
15, hrsg. von Walther Killy, Gütersloh, 
münchen: bertelsmann lexikon verlag, 
1988–1993; Deutsches Literatur-Lexikon. Bio-
graphisch-bibliographisches Handbuch 1–25, 
begründet von Wilhelm Kosch, bern und 
münchen: Francke verlag, K. G. saur ver-
lag, 31968–2005. 
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internetiniuose puslapiuose, kuriuose pateikiama duomenų apie springborn 
pavardės paplitimą meklenburgo-priešakinės pomeranijos (mecklenburg-vorpom-
mern) žemėje, taip pat nepavyko rasti liudijimų, jog vienas ar viena springbornų 
buvo rašytojas ar rašytoja5.

tačiau viename iš Ylavos (preußisch eylau) apskrities dokumentų, kurių ko-
pijas maloniai sutiko atsiųsti dr. jensas stübenas, vFr vokiečių kultūros ir isto-
rijos rytų europoje instituto (bundesinstitut für Kultur und Geschichte der deut-
schen im östlichen europa) mokslinis bendradarbis, yra literatūros apie Herkų 
mantą sąrašas, o jame toks įrašas: springborn, martha: Herkus monte; erzählung, 
18976. taigi, pasitikėdami šiuo dokumentu, galime teigti, jog pasirinkto nagrinėti 
romano autorė – martha springborn, kilusi iš Ylavos apskrities (dab. bagratio-
novsko r., Kaliningrado sritis).

springborn beletristinį istorinį kūrinį apie Herkaus manto, natangų sukilėlių 
vado, kovas su kryžiuočiais ir nomedos, šioje knygoje laikomos jo dukra, meilę 
kryžiuočiui Klauzui ekšteiniečiui 1938 metais į lietuvių kalbą išvertė pulgis an-
driušis7. antrasis romano leidimas (be jokių pakeitimų) pasirodė nedideliu 750 
egzempliorių tiražu Čikagoje8. mus labiau domins antrasis pataisytas leidimas, 
išleistas 1991 metais vilniuje9.

Šio straipsnio tikslas – nagrinėti springborn romano vertimo bei jo antrojo 
pataisyto leidimo (21991) ypatybes, daugiausia dėmesio skiriant vertimo, kaip 
kultūrinės atminties fenomeno, koncepcijai.

1. K u l t ū r i n Ė  a t m i n t i s. Kultūrinės atminties koncepciją išplėtojo vokie-
čių egiptologas janas assmannas. jo nuomone, egzistuoja mimetinė atmintis – tai 
sritis veiksmų, išmokstamų pamėgdžiojant; daiktų atmintis: žmogus investuoja į 
baldus, indus, drabužius, namus, gatves savo supratimą apie grožį, patogumą, 
tikslingumą. daiktų pasaulis žymimas laiko indeksu; komunikacinė atmintis: kalba 
ir komunikacija vystosi žmogui bendraujant su kitais; kultūrinė atmintis, kuri api-
ma anksčiau minėtas atminties rūšis, nes jos pereina į kultūrinę atmintį, kai veiks-
mai, daiktai, kalba ir komunikacija įgyja kultūrinę prasmę10.

5  www.genforum.familytreemaker.com/
springborn/messages/2.html (žiūrėta 2006 
10 17); http://www.muehle-net.de/spring-
born-paf/index3.htm (žiūrėta 2006 10 17).

6  Der Kreis Preußisch-Eylau. Geschichte und Do-
kumentation eines ostpreußischen Landkrei-
ses, erarbeitet und zusammengestellt von 
Horst schulz unter mitarbeit von emil jo-
hannes Guttzeit, verden: aller, 1983, 683.

7  m[artha] springborn, Paskutinis Prūsų suki-
lėlis Herkus Mantas. Romanas iš didžiojo prū-
sų sukilimo prieš kryžiuočius, Kaunas: saka-
las, 1938.

8  m[artha] springborn, Paskutinis Prūsų sukilė-
lis Herkus Mantas. Romanas iš didžiojo prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius, Chicago (ill.): 
nemunas, [21954].

9  m[artha] springborn, Paskutinis prūsų suki-
lėlis, vilnius: muzika, 21991.

10  jan assmann, Das kulturelle Gedächtnis: 
Schrift, Erinnerung und politische Identität 
in frühen Hochkulturen, münchen: beck, 
21999, 20–21.
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Kultūrinė atmintis yra priešinga kasdienybės pažinimui. Šis turi tik vieną 
dimensiją – dabartį, o kultūrinė atmintis formuoja tautos įvaizdį, dažnai daro 
revoliucionizuojantį, skatinantį priešintis esamai visuomenės formacijai poveikį, 
nes į kultūrinę atmintį įeina praeities simboliai, figūros, asmenybės, visai tautai 
svarbūs įvykiai. istoriniai faktai turi būti suvokiami, jie privalo turėti prasmę – tik 
tuomet visuomenės grupė turės kultūrinę atmintį.

aleida assmann toliau plėtojo kultūrinės atminties teoriją11. remdamasi so-
ciologo maurice’o Halbwachso tyrinėjimais, ji konstatavo, kad bendri atsiminimai 
svarbūs žmonių socialinių grupių identitetui, taigi egzistuoja kolektyvinė atmin-
tis. Kultūrinę atmintį assmann skirstė į dvi jos atmainas: funkcionaliąją (Funkti-
onsgedächtnis) ir kaupiamąją (speichergedächtnis). Funkcionalioji atmintis susiju-
si su jos nešėju – grupe, institucija, individu. tai „apgyventa“ atmintis. ji susieja 
praeitį, dabartį ir ateitį; ji daro atranką, kai ką atsimindama, kai ką užmiršdama; 
ji perduoda vertes, iš kurių susidaro tapatybė bei veiklos normos. Kaupiamoji 
atmintis – tai „neapgyventa“ atmintis. ji atskirta nuo specialaus nešėjo, radikaliai 
atskiria praeitį nuo dabarties ir ateities, ji domisi viskuo, viskas jai svarbu. ji ieško 
tiesos ir suspenduoja vertinimus bei normas. Kaupiamoji atmintis – tai istorijos 
mokslas, bet assmann iš karto įspėja, kad jis neturėtų būti visiškai atitrūkęs nuo 
funkcionaliosios atminties, neturėtų būti opozicijos narys, o greičiau fonas funk-
cionaliajai atminčiai, kuri galėtų vis pasipildyti naujomis patirtimis, faktais iš 
kaupiamosios atminties (assmann 32006, 143–145).

pratęsiant šias mintis, galima tvirtinti, kad literatūros kūrinys, turintis istorinių 
aliuzijų, figūrų, faktų, turėtų būti laikomas funkcionaliosios atminties apraiškos 
forma, kaip ir tradicijos, paminklai, atmintinos dienos.

Įdomu, kad panašiai apie istorijos ir kultūrinės (funkcionaliosios) atminties 
ryšių būtinybę samprotauja ir lietuvis istorikas: 

Čia specialiai pabrėžtinas skirtumas tarp paties holokausto (ir bet kurio kito praei-
ties reiškinio) ir jo atminties (prisiminimų, įsivaizdavimų, gandų ir mitų). tirti ii 
pasaulinio karo įvykius yra ne tas pats, kas tirti atminties peripetijas. vakarų hu-
manitarinis ir sociologinis diskursas jau senokai yra paniręs į panašių problemų 
gvildenimą. bet ne lietuvių akademinis pasaulis12.

taigi autorius ragina istorikus, sociologus, literatus užsiimti funkcionaliosios 
kultūrinės atminties tyrinėjimais.

literatūros teoretikus pastaruoju metu taip pat domina problemos, susijusios 
su literatūra kaip atsiminimų kultūros dalimi. astrid erll išvardija šias tyrinėjimo 
sritis: intertekstualumas ir intermedialumas; žanrai ir formos tradicijos; atminties 
metaforika; literatūrinės atminties inscenizavimas; kanonas ir literatūros istorijos 

11  aleida assmann, Erinnerungsräume. Formen 
und Wandlungen des kulturellen Gedächtnis-
ses, münchen: beck, 32006, 130.

12  egidijus aleksandravičius, Praeitis, istorija 
ir istorikai, vilnius: vaga, 2000, 242.
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rašymas; literatūra kaip kolektyvinės atminties mediumas13. autorė pastebi, kad 
kultūrinė atmintis šiuolaikiniame literatūros moksle nagrinėjama ne istorinių 
faktų literatūroje ieškojimų ir jų autentiškumo aiškinimosi linkme, o atsiminimų 
literatūros kilmės kultūrų kontekste, literatūrinio atminties vaizdavimo, atsiminimų 
literatūros poveikio visuomenei prasme (erll 2003, 122).

Čia reikėtų paminėti rimanto marčėno straipsnį „meninės išmonės ir doku-
mentalumo santykis j. Grušo dramoje ‘Herkus mantas’ ir b. Kayserlingko roma-
ne ‘sukilėlis montė’. paralelės ir priešpriešos“, kuriame jis pabrėžia, „jog istorikai 
neturėtų atsainiai atmesti logiškai ir psichologiškai motyvuotas literatų 
įžvalgas“14.

vadinasi, tiek literatūros tyrinėtojų, tiek istorikų nuomone, abiejų mokslų 
sąveikos tyrinėjimai yra produktyvūs bei reikalingi. tačiau tyrinėjimų kryptys 
kinta, keičiantis įsisąmonintai mokslininkų intencijai. marčėnas minėtame 
straipsnyje pažymi, jog juozas Grušas, panašiai kaip xix amžiaus amerikiečių 
romanistas Williamas Gilmore’as simmsas, manė, kad istorinės beletristikos 
uždavinys – žadinti skaitytojų patriotizmą. jeigu patriotizmas suprantamas kaip 
pasididžiavimas savo tauta bei savo tėvyne, tai siekdamas skatinti šį jausmą, 
autorius bus priverstas vaizduoti teigiamus, herojiškus tos tautos atstovų veiks-
mus bei siekius.

2. m a r t H o s  s p r i n G b o r n  r o m a n o  PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS HER-

KUS MANTAS v e r t i m o  p o b ū d i s. Kai kurie mokslininkai, nagrinėjantys verti-
mo teorijos problemas, pažymi, jog pastaraisiais dešimtmečiais daugiau plėtojamos 
teorijos, susijusios su kultūros mokslais, o nuo kalbotyros temų stengiamasi atsi-
riboti15. Germersheimo funkcionaliosios vertimo mokyklos atstovė sigrid Kupsch-
losereit, trumpai apžvelgdama vertimo teorijos raidos tendencijas, prieina prie 
išvados, jog galimos tik dvi vertimo funkcijos: dokumentinis vertimas, kuriuo siekia-
ma kuo tiksliau perteikti originalo formą bei turinį, ir instrumentinis vertimas, 
kuris pirmiausia paiso adresato, situacijos, normų bei vertinimo sistemų toje 
kultūroje, kurioje funkcionuos išverstas tekstas16. instrumentinis vertimas visiškai 

13  astrid erll, „erinnerungshistorische litera-
turwissenschaft. Was ist... und zu wel-
chem ende ...?“, Literaturwissenschaftliche 
Kulturwissenschaft. Positionen – Projekte – 
Perspektiven, hrsg. von ansgar nünning 
und roy sommer, tübingen: narr, 2003, 
124–125. 

14  rimantas marčėnas, „meninės išmonės ir 
dokumentalumo santykis j. Grušo dramo-
je ‘Herkus mantas’ ir b. Kayserlingko ro-
mane ‘sukilėlis montė’. paralelės ir 
priešpriešos“, Literatūra E-3, 2002,     

http://www.literatura.lt/txt/e302/
 marc an.htm, 5.
15  monika doherty, „verständigung trotz al-

lem. probleme aus und mit der Wissen-
schaft vom übersetzen“, Convivium. Ger-
manistisches Jahrbuch Polen, bonn: daad, 
1996, 44.

16  sigrid Kupsch-losereit, „vom ausgangs-
text zum Zieltext oder: dokumentari- 
sches vs. instrumentelles übersetzen“,            
http://www.fask.uni-mainz.de/user/
kupsch/atzumZt.html, 1999.
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atitinka skopos (graikų σκοπός – tikslas, funkcija) teorijos reikalavimus. Katharinos 
reiß, Hanso vermeero, Christianos nord rutuliojama skopos teorija į pirmą vietą 
kelia komunikacines teksto funkcijas bei adresatą, kuriam skiriamas verčiamas 
tekstas (Kupsch-losereit 1999, 1–2). Ši vertimo teorija lygiaverčiais vertimais lai-
ko įvairius teksto performavimus, pakeitimus, taigi tradicinis vertimo supratimas 
žymiai išplečiamas17.

Grįžtant prie springborn romano vertimo, būtų galima teigti, jog jis yra instru-
mentinis. vertėjas pulgis andriušis, matyt, stengėsi perteikti tik teigiamą informaciją 
apie prūsų ir lietuvių papročius bei jų nacionalinį charakterį, keisdamas originalų 
tekstą ir darydamas įtaką lietuvių skaitytojų funkcionaliajai atminčiai.

Šį teiginį pasistengsime paaiškinti ir pagrįsti.

3. p u l G i s  a n d r i u Š i s  i r  m a r t H o s  s p r i n G b o r n  r o m a n o  v e r -

t i m a s. 1937 metais spaudos Fondo leidykloje išleidžiamas botho Keyserlingko 
romanas Sukilėlis Montė, išverstas leopoldo daukšos. 1938-aisiais „sakalo“ leidy-
kla išleidžia pulgio andriušio (tikr. Fulgencijus andrusevičius) išverstą spring-
born istorinį romaną Paskutinis Prūsų sukilėlis Herkus Mantas. taigi lietuvoje buvo 
gyvai domimasi lietuvių bei kitų baltų genčių praeitimi, jų kovomis su vokiečių 
ordinu. tai liudija ir lietuvos istorijos chrestomatija, sudaryta vandos daugirdaitės-
sruogienės ir išleista „sakalo“ leidyklos 1939 metais, kurioje spausdinama iš jo-
hanneso voigto prūsijos istorijos (Handbuch der Geschichte Preußens) ištrauka, pasa-
kojanti apie Herkų mantą, jo vadovaujamą sukilimą, belaisvio Hirchalso sudegi-
nimą dievų garbei, prūsams atsidėkojant už laimėtą mūšį18.

andriušio biografiniai duomenys bei jo kaip prozininko ir vertėjo kūrybos 
apibūdinimas pateiktas Lietuvių literatūros enciklopedijoje19. jis gimė 1907 metais 
Gaidžiuose (utenos rajone), mirė 1970 metais adelaidėje (australija). 1926–1932 
metais andriušis studijavo gamtos mokslus, anglų kalbą, lituanistiką ir pedagogiką 
vytauto didžiojo universitete, bendradarbiavo įvairiose redakcijose Kaune ir 
Klaipėdoje, vedė laidas Klaipėdos radijo stotyje, rašė publicistikos straipsnius, 
feljetonus, kelionių reportažus, išvertė keliolika apysakų ir romanų, nes mokėjo 
daugiau kaip 10 kalbų. Žymiausias ir vertingiausias jo vertimas – miguelio de 
Cervanteso romanas Don Kichotas (1942). 1944 metais emigravęs į vokietiją, o 1949 
metais – į australiją, andriušis rašė feljetonus, humoristinius pasakojimus, apsa-
kymus. per ispanijos pilietinį karą jis dirbo karo korespondentu20. tai įdomus 
faktas, rodantis andriušio aktyvią žurnalistinę veiklą bei pilietinę drąsą.

17  ulrich Kautz, Handbuch Didaktik des Über-
setzens und Dolmetschens, münchen: iudi-
cium verlag und Goethe institut, 22002, 40.

18  vanda daugirdaitė-sruogienė, Lietuvos is-
torijos vaizdai ir raštai 1, Kaunas: sakalas, 
1939, 80–83.

19  Lietuvių literatūros enciklopedija, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2001, 21.

20  jonas rudokas, „audrų debesys virš ispa-
nijos“, Veidas 29, 2006, 32.
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apie 1938 metais išleistą springborn romaną vladas Žukas rašo, jog tai buvo 
pirmoji „sakalo“ leidyklos Jaunimo bibliotekos istorinės tematikos knyga. jo nuomo-
ne, Jaunimo bibliotekos leidimas buvo suderintas su Švietimo ministerija21. Šis faktas 
patvirtinamas ir pabrėžiamas 1938 metais kultūros žurnaluose publikuotose ano-
tacijose apie lietuvių kalba išleistą springborn romaną. Kazys Krulikas rašo: 

Šis verstinis veikalėlis priklauso prie tos negausios istorinės lektūros, kurią mūsų 
jaunimas su pamėgimu skaito. [...] veikalėlis, kaip lektūra jaunimui, tikrai plačiai 
rekomenduotinas22. 

Ši aplinkybė, kad springborn sukurtas pasakojimas apie tragišką nomedos ir 
Klauzo ekšteiniečio meilę (nomeda romano pabaigoje nuduria Klauzą, keršydama 
už savo tėvo Herkaus manto nužudymą) lietuvoje buvo traktuojamas kaip 
patriotinė istorinė lektūra jaunimui, matyt, lėmė, kad vertėjas kai kurias origina-
lo vietas praleido.

paskaičiavus spaudos ženklus originale ir 1938 metų lietuviškame vertime, 
paaiškėja, jog vertimas trumpesnis už vokišką tekstą maždaug 106 000 ženklų, 
arba apie 60 originalo puslapių. vertėjas tekstą trumpina nuosekliai, beveik toly-
giai. nagrinėjant vertimą, galima pastebėti kai kurias tendencijas, kokios vietos 
neverčiamos, praleidžiamos. pavyzdžiui, vertime nerasime legendos apie vaidevutį 
ir brutenį, kurią Klauzui pasakoja nomedos auklė laumė. vaidevutis ir brutenis 
pastatę šventame ąžuole romovėje tris dievų – perkūno, patrimpo ir pikuolio – at-
vaizdus ir išmokę prūsus jiems aukoti. brutenis tapęs Kriviu, o vaidevutis turėjęs 
dvylika sūnų. Kai vaidevutis ir brutenis pasenę, tai jie nutarę susideginti ant 
laužo. vaidevutis padalijęs savo žemes dvylikai sūnų, tačiau vyriausias – litvo, 
kuriam buvo paskirta lietuvių žemė, buvo piktas ir norėjo nužudyti vieną iš 
brolių. dėl to supykę kiti broliai bei Krivis ir atskyrę jį ir jo žemę nuo šventojo 
ąžuolo romovėje23. vertėjas čia praleidžia apie du trečdalius puslapio teksto. Ka-
dangi ši legenda pažeidžia idealų senovės lietuvių paveikslą, tai dėl to ji, matyt, 
ir buvo eliminuota iš romano vertimo į lietuvių kalbą.

Žinių apie legendinį vi amžiaus prūsų karo vadą vaidevutį bei jo brolį 
vyriausiąjį žynį brutenį pateikiama vokiečių istorikų erazmo stelos, simono 
Grunau ir lūko davido veikaluose24.

Ši legenda – tai ne vienintelė springborn romano vieta, kuri dėl ideologinių, 
patriotinių priežasčių vertime tendencingai praleista. panašus atvejis ir laumės 
bei Klauzo pokalbyje, kur laumė pasakoja apie dvylika prūsų vaikų (tarp jų ir 

21  vladas Žukas, Sakalo bendrovė raštams leisti 
ir platinti 1924–1940 ir 1943–1944, vilnius: 
vilniaus universiteto leidykla, 1998, 64.

22  Kazys Krulikas, „m. springborn, paskuti-
nis prūsų sukilėlis Herkus mantas“, 
Židinys 8–9, 1938, 348.

23  plg. springborn 1897, 62–63.
24  Lietuviškoji tarybinė enciklopedija 11, vil-

nius: vyriausioji enciklopedijų redakcija, 
1983, 621.
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apie vyresnįjį Herkaus manto sūnų), patekusių į kryžiuočių nelaisvę. Kryžiuočiai 
jiems išbadę akis ir juos paleidę. Kai Klauzas pasiteirauja, ar apakintas nomedos 
brolis dar gyvas, laumė vertime jam atsako:

– Ką gi veiktų negalėlis gyvųjų tarpe? jis pasiaukojo dievams. amžinai žaliuojančio 
ąžuolo paunksmėje, šventame romovės gojelyje, Krivės ir Krivaičių akivaizdoje jį 
prarijo laužo liepsnos, – atsakė pamaldžiai senelė. (springborn 1938, 58)

tačiau po to einančio komentaro ir Klauzo reakcijos aprašymo vertime nėra. 
o jis gana svarbus, apibūdinantis Klauzą kaip vokiečių ordino brolį:

Klaus schauderte. man hatte ihn gelehrt, Kranke zu pflegen, Hülflosen beizuste-
hen; hier entledigte man sich ihrer auf diese Weise.

laume bemerkte sein mißbehagen.

„es ist kein unrecht, alte und Kranke zu töten“, sagte sie; „der Criwe selber 
opfert sich, wenn er schwach vom alter wird, im Feuer den Göttern.“ (springborn 
1897, 62)

vertėjas vėl, atrodo, nenori jaunimui skirtoje knygoje akcentuoti vokiečių or-
dino brolių moralinio pranašumo, palyginti su žiauriais stabmeldžių prūsų 
papročiais. ta pati priežastis verčia atsisakyti Klauzo samprotavimų apie dažnas 
prūsų išgertuves. prūsai, švęsdami pavasario šventę ir melsdamiesi patrimpui, 
geria midaus taurę po taurės. Klauzas taip mąsto:

auch in seiner Heimat saß man gerne beim vollen becher, doch ein Zechen, wie 
er es hier so häufig sah, war ihm fremd. „seltsames volk“, murmelte er; „immer 
ist ihm das trinken die Hauptsache. ohne met keine Feier“. und er gedachte, daß 
sie vielleicht zur selben Zeit daheim das Gedächtnis der Kreuzigung des Herrn 
und das auferstehungsfest feierten. (springborn 1897, 130)

Kritiški pastebėjimai apie lietuvius arba prūsus, vokiečių tautos iškėlimas prieš 
pagonis buvo traktuojami kaip netinkami patriotiniam jaunimo auklėjimui. tačiau 
visõs legendos apie Hirchalso, Herkaus manto draugo iš magdeburgo, mirtį laužo 
liepsnose kupiūravimas vertimo tekste atrodo nepagrįstas. originale autorė šį pa-
sakojimą įdeda į Herkaus manto lūpas. Herkus mantas pasakoja Klauzui apie tai, 
kaip ištraukti burtai lėmė Hirchalsui žūtį – jis turėjo būti paaukotas prūsų dievams 
už laimėjimą ties pokarviais. nors Herkus mantas prašė savo tautiečių pasigailėti 
jo bičiulio, tačiau šis po trečio burtų metimo pats pasisiūlė pasitikti mirtį:

„das Heer murrte schon über seinen Führer, dennoch wollte ich abermals den 
Wurf befehlen, ich wollte das schicksal bezwingen, da hinderte mich Hirzhals 
selber daran. es sei wohl so der Wille seines Gottes, meinte er, daß er sterben 
solle, darum solle ich mein volk gewähren lassen, welches sein blut begehrte. – 
Wir küssten uns und nahmen abschied wie Freunde – dann banden sie ihn auf 
sein roß und verbrannten ihn auf dem scheiterhaufen.“
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er schwieg geraume Zeit, dann sagte er: „ich habe viele menschen sterben sehen 
im laufe dieses langen Krieges. ich habe meinen eigenen sohn nach romowe 
geleitet, wo er sein leben den Göttern opferte. nichts hat mich so bewegt wie das 
sterben dieses mannes, der in den tod ging, weil er es für seines Gottes Gebot 
hielt, nicht um not oder siechtum auszuweichen, sondern einzig um seinem Gott 
gehorsam zu sein.“ (springborn 1897, 65–66)

Kaip galima spręsti iš citatos, Herkus mantas išreiškia susižavėjimą Hirchal-
su – krikščionimi, ištikimai tarnaujančiu savo dievui. vertėjas čia praleidžia pu-
santro puslapio teksto.

net jeigu manysime, kad Švietimo ministerija buvo svarbus veiksnys, spring-
born romano vertimo užsakovas, tokių emocionalių scenų atsisakymas vertime 
dabar sunkiai suprantamas.

andriušio vertime yra ir daugiau sutrumpinimų bei originalo pakeitimų, ku-
rie nebūtinai turėtų būti aiškinami patriotinio auklėjimo siekiais. vertėjas pralei-
džia visą trečio skyriaus 46 puslapį, atsisakydamas nomedos ir jos tolimo gimi-
naičio velotės pokalbio apie Klauzą bei nomedos apmąstymus apie jos pirmą 
susitikimą šventame miške su pasiklydusiu riteriu. pati pirmoji romano pastraipa, 
kurioje aprašomas senas miškas, vertėjo gerokai sutrumpinta, atskirai nepaminėti 
ąžuolai, liepos, beržai, eglės. vertime visiškai nėra šio sakinio:

uralte eichen, oft schon gehöhlt durch die Zeit, so daß sie gutes obdach und 
schutz dem Wanderer bieten konnten im innern ihrer mächtigen stämme, linden, 
hoch und schlank und mit weit sich ausbreitenden Wipfeln, daneben birken, de-
ren weiße stämme helleuchtend sich abhoben von einer dicht geschlossenen Wand 
dunkelgrüner rottannen, so bildeten sie alle vereint den wundervollsten anblick. 
(springborn 1897, 3)

Kodėl vertėjas trumpina miško aprašymą? Galbūt čia įtakos turi teksto žan-
ras – romanas apibūdinamas kaip nuotykių, vadinasi, vietovaizdžiai čia turi už-
leisti vietą veiksmui, todėl vertėjas, vėlgi galvodamas apie adresatą, nesilaiko 
originalo.

Kai praleidžiamos svarbios teksto atkarpos, tai vertimas, žinoma, netenka da-
lies informacijos. pavyzdžiui, prūsės Gucės vestuvių dainoje praleistas visas pos-
mas, kuriame nuotaka prisimena tuos, kurie ją nuo mažens augino, apgailestau-
ja, kad turi išvykti su svetimu vyru ir palikti savo globėjus. jai gaila, kad ji negalės 
palengvinti jų senatvės naštos25. tokie trumpinimai pagreitina veiksmą, tačiau 
daug kur prarandamos svarbios įžvalgos bei priežastiniai ryšiai tekste.

vertėjas nepamini kai kurių detalių, pavyzdžiui, ketvirtame skyriuje pasako-
jama, kaip Klauzas, tapęs Herkaus manto belaisviu, artėja prie jo pilies, ir nu-
vargę keliauninkai bei arkliai su nauju užsidegimu skuba kelionės tikslo link – 

25  plg. springborn 1897, 73.
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šios autoriaus pastabos vertime nėra. nepaminėtos ir tokios detalės, kad Her-
kaus manto pilis buvo apsupta pylimo su stipria tvora ir ją juosė griovys (spring-
born 1897, 58).

nomedos daina apie natangų krašto grožį, pievas, upes, javų laukus, dievus, 
laiminančius natangų tėvynę (springborn 1897, 120–121), taip pat labai sutrum-
pinta: iš 32 originalo eilučių vertime liko tik 12 (springborn 1938, 110–111). be 
to, originale po šios dainos yra autorės paaiškinimas, jog Herkus mantas iš karo 
žygio parnešė savo dukteriai mažą liutnią kaip karo grobį, ir ši išmoko ja skam-
binti liaudies dainas. Kai nomeda sužinojo, kad Klauzas savo tėvynėje mokėsi 
muzikos, ji dažniau pasiimdavo liutnią ir prašydavo jį pagroti naujų melodijų. 
Šiuos paaiškinimus vertėjas praleidžia, nors pamini, kad Klauzas skambino 
kanklėmis. muzikos instrumento atsiradimo aplinkybės vertėjui, matyt, atrodė 
negarbingos, nes jis buvo prievarta atimtas iš priešų kaip karo grobis.

taigi vertėjas ganėtinai aktyviai kišasi į teksto formavimo procesą, pirmiausia 
turėdamas galvoje adresatą – jaunąjį skaitytoją, kuris turi susidaryti teigiamą 
nuomonę apie senovės prūsų ir jų vado taikingumą. Žinoma, tekstas buvo trum-
pinamas ne vien dėl ideologinių priežasčių. vertėjas praleido kai kuriuos gamtos 
aprašymus, buities detales, veikėjų vidinius monologus, kad romanas labiau 
atitiktų nuotykių romano reikalavimus, neatrodytų per ilgas ir būtų patrauklesnis 
jaunimui.

4. s p r i n G b o r n  r o m a n o  v e r t i m o  a n t r o j o  l e i d i m o  K o r e -

G a v i m a i  i r  n e t i K s l u m a i. antrajame pataisytame springborn romano ver-
timo leidime (21991) pakoreguoti vietovardžiai bei kai kurių žodžių rašyba, taip 
pat archajiška leksika pakeista įprastesniais žodžiais. Koreguojant lietuvišką 
tekstą, jis, tikriausiai, nebuvo lyginamas su originalu, nes vertimo netikslumų 
išliko. pavyzdžiui, Gucė dovanoja savo mylimajam symekai tuopų vainiką, nors 
vokiškas žodis Weißbuche turėjo būti verčiamas kaip skroblas. Šis netikslumas 
išlikęs ir antrajame leidime (springborn 21991, 25–26).

netikslumų vertime pasitaiko ir daugiau: riteris Šonenbergietis sutinka Klauzą, 
grįžusį į Karaliaučiaus pilį, tokiais žodžiais: „na, riteri! jūs esate mano belaisvis. 
Kur slapstėtės nuo to laiko, kai jus paskutinį kartą mačiau?“ (springborn 21991, 
13). originale šios frazės skamba taip: „ihr da, ritter von eckstein? ich hielt euch 
für gefangen. Wo stecktet ihr all die Zeit her, seit ich euch zuletzt sah?“ (spring-
born 1897, 24).

antrosios frazės prasmė abiejuose leidimuose iškraipyta, nes akivaizdu, jog 
Šonenbergiečio žodžiai reiškia: „aš maniau, kad jūs patekote į nelaisvę.“ tik toks 
vertimas logiškas ir atitinka situaciją. tačiau, kaip minėta, klaidos nukeliavo ir į 
antrąjį leidimą. Kai kurie netikslumai gali klaidinti tyrinėtoją, pavyzdžiui, iškrai-
pyta pavardė: Hermann balk vertime tampa Hermanu balks milde, nors pasku-
tinysis žodis yra bendrinis daiktavardis, reiškiantis ‘švelnumą, švelnų būdą‘:
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die Weisheit Hermann von salzas, unsers großen Hochmeisters, und Hermann 
balks milde hatten es verstanden, nicht nur das land sondern auch die Herzen 
zu erobern. (springborn 1897, 28)

mūsų didžiojo mistro, Hermano iš Zalcos ir Hermano balks mildės išmintis 
mokėjo ne tik kraštą, bet ir širdis nukariauti. (springborn 1938, 28)

antrajame romano vertimo leidime riterio pavardė perteikta modifikuota for-
ma – „Hermano balk-mildės išmintis“ (p. 16). iš tikrųjų tai turėjo būti verčiama 
kaip „Hermano Zalcos išmintis ir Hermano balko švelnus būdas“.

antrajame vertimo leidime yra kalbos pakeitimų. Gramatinės įvardžių formos 
sunormintos pagal šiuolaikinę vartoseną: būdvardžiai su mandagumo įvardžiu 
jūs vartojami vienaskaitos forma, kai turimas omenyje vienas asmuo. pirmajame 
leidime buvo vartojamos vardažodžių daugiskaitos formos:

jūs dar čia svetimi, Klauzai, dar maža esate matę šiame krašte. [...] saugokitės 
todėl, broli, esate jauni ir galite dar suprasti mūsų mokslą [...]. niekuomet neiš-
leiskit iš galvos, kad į jus žiūri kaip į ordino atstovą, būkit drąsūs ir be baimės, 
bet romūs ir atsargūs, būkit ištikimi ir valdykit liežuvį. būkite geriau nekalbūs, 
negu plepūs; per mažai kalbąs reta kam žalos bus padaręs. (springborn 1938, 26)

antrajame leidime vardinę tarinio dalį sudarantys būdvardžiai bei dalyvis pa-
vartoti vienaskaitos forma:

jūs čia dar svetimas, Klauzai, dar maža esate matęs šiame krašte. [...] saugokitės, 
broli, esate jaunas ir galite dar suprasti mūsų mokslą [...]. niekuomet neišleiskit 
iš galvos, kad į jus žiūri kaip į ordino atstovą, būkit drąsus ir be baimės, bet 
romus ir atsargus, būkit ištikimas ir valdykit liežuvį. būkite geriau nekalbus, negu 
plepus: per mažai kalbąs retai kam žalos bus padaręs. (springborn 21991, 15)

tokia vartosena atitinka šiuolaikinės lietuvių kalbos gramatikos taisykles: „Jms 
‘tu’ reikšme vartojamas su veiksmažodžių daugiskaitos (morfologinis derinimas), 
o su vardažodžių vienaskaitos formomis (reikšminis derinimas)“26. tokie keitimai 
pastebimi visame antrojo leidimo tekste.

naujesniame springborn romano vertimo leidime pakoreguota kai kurių 
žodžių rašyba. pavyzdžiui, rikis – ‘kilmingasis, vadas’ (21991, 33), kuris 1938  
metų leidime buvo rašomas su ilgosiomis „y“: rykys (59). Šiuolaikiniam skaity-
tojui neįprastos žodžių formos pakeistos dažniau vartojamomis, pavyzdžiui: 
nuostabus jėgos ir narsumo įkūnėjimas (24) pakeistas įprastesne forma nuostabus 
jėgos ir narsumo įsikūnijimas (14) arba posakis savo sielos slaptumoj (24) – savo sielos 
gilumoj (14). Atskiroji (20) naujame leidime vadinama cele (12), prantus klausytojas 

26  Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. vy-
tautas ambrazas, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1994, 259.
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(87) – supratingu klausytoju (49), jis su visais taip suprato (63) – jis su visais taip 
sutarė (35). Galima būtų išvardyti daug įdomių senesnio vertimo adaptavimo 
prie naujos kalbinės aplinkos atvejų. paminėsime dar vieną, nuosekliai įgyvendi-
namą pokyčių tendenciją – tai vietovardžių bei vandenvardžių sulietuvintų for-
mų vartojimas naujesniame leidime. pulgis andriušis vartojo vokiškiems pava-
dinimams artimesnes formas, pavyzdžiui, upių pavadinimus: Pregelis (1938, 5) 
(vok. Pregel) – Prieglius (21991, 3), Alė (1938, 5) (vok. Alle) – Alna (21991, 3); žemių 
pavadinimus: Sambija (1938, 33) (vok. Samland) – Semba (21991, 19), Ermlandija (1938, 
33) (vok. Ermland) – Varmė (21991, 19), Vėliava (1938, 149) (vok. Wehlau) – Vėluva 
(21991, 85); taip pat etnonimus: pogezaniečiai (1938, 149) (vok. Pogesanier) – pagudiečiai 
(21991, 85).

visi šie pakeitimai rodo, jog ne tik originalas nėra neliečiamas ir nekeistinas, 
tačiau ir vertimo tekstas gali būti atnaujinamas bei redaguojamas. aptariamu 
atveju antrojo pataisyto leidimo rengėjai paliko vertimo netikslumus ir koregavo 
tik lietuvių kalbos formas bei leksiką.

5. i Š v a d o s. apibendrinant pabrėžtini šie straipsnyje iškelti teiginiai: istori-
nio beletristinio kūrinio vertimas prisideda prie kultūrinės (funkcionaliosios) at-
minties įtvirtinimo visuomenėje. pulgio andriušio išverstas marthos springborn 
romanas suteikė lietuvių skaitytojams žinių bei gaivino atminimą apie prūsų tau-
tos likimą ir Herkaus manto kovas su kryžiuočiais.

vertėjas andriušis gerokai sutrumpino romaną – vertimo tekstas sutrumpėjo 
apie 60 originalo puslapių. jis taip pat pritaikė vertimą patriotiniam jaunimo 
auklėjimui, praleisdamas tokias romano vietas, kuriose neigiamai rašoma apie 
lietuvių tautą arba žiaurius, krikščioniškai moralei prieštaraujančius senovės 
prūsų papročius. nuotykių romano žanras lėmė kai kurių aplinkos aprašymų 
trumpinimus vertime.

Skopos vertimo teorijos teiginį, jog vertėjas pirmiausia turi paisyti adresato 
poreikių, patvirtina ne tik pirmasis, bet ir antrasis pataisytas springborn romano 
vertimo leidimas (21991). Gramatikos, rašybos, leksikos keitimai antrajame romano 
vertimo leidime liudija, jog lietuvių kalbos normos per 50 metų gerokai pakito. 
andriušio vertimas atnaujintas, kad būtų priimtinas šiuolaikiniam skaitytojui.

dviejų vertimo leidimų palyginimas leidžia teigti, jog antrojo leidimo rengėjai 
nesinaudojo romano originalu, o tik šiek tiek koregavo pirmojo leidimo kalbą.
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Sigita Barniškienė
Z u r  ü b e r s e t Z u n G  d e s  r o m a n s 

HERKUS MONTE. EINE ERZÄHLUNG AUS ALTPREUSSENS VORZEIT 

v o n  m a r t H a  s p r i n G b o r n  i n s  l i t a u i s C H e

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

der vorliegende artikel setzt sich mit dem problem der instrumentellen übersetzung 
auseinander, d.h. der übersetzung, die sich nach den bedürfnissen und eigenschaften des 
adressaten richtet. es geht um die litauische übersetzung durch pulgis andriušis (1938) 
des 1897 herausgegebenen romans Herkus Monte. Eine Erzählung aus Altpreußens Vorzeit 
von martha springborn. der titel des romans steht nur im Gesamtverzeichnis des deutsch-
sprachigen Schrifttums 1700–1910, bd. 137, der vorname der autorin war aber nur in der 
ausgabe Der Kreis Preußisch-Eylau. Geschichte und Dokumentation eines ostpreußischen Land-
kreises zu finden.

der litauische übersetzer pulgis andriušis (1907–1970) hat auf manche stellen verzich-
tet, die das litauische volk negativ darstellen (z.b. die legende über den altpreußischen 
Führer Widewud und seinen bruder bruteno. Widewuds ältester sohn hieß litwo und 
herrschte in dem litauerland. da er einem der brüder nach dem leben trachtete, verbann-
te man ihn und sein land von der heiligen eiche zu romowe) oder grausame bräuche 
der pruzzen schildern (z.b. verbrennung von Greisen und Kranken auf dem scheiterhau-
fen). solche auslassungen sind u.e. aus den pädagogischen, erzieherischen Gründen ent-
standen, da das buch vom bildungsministerium begutachtet und als historische und pa-
triotische lektüre den jugendlichen empfohlen wurde. manche auslassungen sind durch 
den übersetzer wahrscheinlich wegen der literarischen Gattung des Werks vorgenommen 
worden: der roman über die tragische liebe des ordensbruders Klaus von eckstein zu 
der tochter des pruzzischen Führers Herkus monte nomeda wird als abenteuerroman 
bezeichnet. damit die Handlung sich schneller entwickelt, unternimmt der übersetzer 
etliche Kürzungen bei den natur- und landschaftsbeschreibungen.

die übersetzung des romans erlebte 1991 eine neue, verbesserte auflage. manche 
übersetzungsfehler sind in den text wiederaufgenommen worden, doch der Gebrauch der 
litauischen grammatischen Formen, die Wahl der Wörter und die schreibweise mancher 
Wörter ist korrigiert worden.



die übersetzung der historischen belletristischen Werke trägt viel zum kulturellen Ge-
dächtnis (Funktionsgedächtnis) im sinne von jan und aleida assmann, astrid erll bei. 
die genannten autoren haben die theorie entwickelt, die die riten, denkmäler, Feste und 
auch literatur als wichtige erscheinungsformen des kulturellen Gedächtnisses einstuft, 
indem die historischen Fakten dem speichergedächtnis zugeteilt werden. in anlehnung 
an diese Forschungen und überlegungen sind wir zum schluss gekommen, dass auch die 
übersetzung der schöngeistigen historischen literatur ein wichtiger Faktor bei der erhal-
tung und Gestaltung des kulturellen Gedächtnisses ist. der übersetzer behält dabei das 
recht, den Zieltext zeit- und adressatenbezogen zu konstruieren, was der skopos-theorie 
in der übersetzungswissenschaft entspricht.

sigita barniškienė Gauta 2006 m. rugpjūčio 10 d.
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simono daukanto Rubinaitis Peliūzė: 
vertimas ir adaptavimas

dažnai vertimo teorijos ar istorijos tyrėjai pabrėžia, jog tiek prie bendrinių 
kalbų susikūrimo, tiek prie įvairių šalių raštijos kūrimosi nemažai prisidėjo ver-
timai1. ne išimtis ir lietuvių raštija. tai, kad dauguma lietuvių raštijos pradžioje 
(xvi amžiuje) ir vėliau (xvii–xix amžiuje) pasirodžiusių veikalų buvo vertimai, 
matyt, lėmė labai paprastas veiksnys: išversti iš kitos kalbos greičiau ir lengviau, 
nei parašyti originalų kūrinį. Kita vertus, pirmieji lietuviški raštai buvo religiniai, 
dauguma jų rėmėsi kitomis kalbomis išleistais tekstais, tad juos pakako perteik-
ti sava kalba, nereikėjo kurti iš naujo. 

pirmieji pasaulietinių raštų vertimai į lietuvių kalbą pasirodė tik xviii amžiuje. 
1706 metais Karaliaučiuje išleistos jono Šulco Ezopo pasakėčios. per visą xviii 
amžių vertimų išėjo labai nedaug: „K. G. milkaus, a. F. Šimelpenigio išverstos 
vokiečių rašytojo Gelerto pasakėčios, žinomo lietuvių liaudies dainų leidėjo l. rė-
zos išversti ezopo to paties žanro 102 kūrinėliai“2. tačiau visa tai atlikta mažojoje 
lietuvoje. tad daukanto vertimai (Pasakos Fedro, Gyvatos didžiųjų karvaidų senovės), 
pasirodę 1846 metais, buvo vieni iš ankstesniųjų pasaulietinių kūrinių vertimų 
didžiojoje lietuvoje (ambrasas-sasnava 1984, 37). tai pirmoji priežastis, kodėl 
analizei pasirinktas vienas iš simono daukanto vertimų – apysaka Rubinaitis 
Peliūzė3 (toliau – DaRub).

Kaip jau minėta, vertimo teorijos ir istorijos tyrėjai teigia, jog vertimai labai 
lėmė bendrinių kalbų raidą (Translators Through History, 25–63). Žinant, jog dau-
kanto istoriniuose veikaluose atsispindi istorinės bendrinės kalbos kūrimo inten-

1  Žr. Translators Through History, edited and 
directed by jean delisle and judith Wood-
sworth, john benjamins publishing Com-
pany: unesco publishing, 1995, 25–63.

2  Kazimieras ambrasas-sasnava, Vertimo 
tyrinėjimai. Tradicija, vilnius: mokslas, 
1984, 37.

3  [simonas daukantas,] rubĩnatio peluzęs 
Giwenĩmas ĩszgólditas ĩsz teutonû kałbos 
i Źámajtiû pagał 12-io is-paudĩmo ioach. 
Heinr. Campe; lltib: f. 1 – sd 24; 
rankraštis. dėkoju llti leidybos centro 
vadovui Gyčiui vaškeliui už padarytas 
rankraščio kopijas bei prof. Giedriui 
subačiui, atsiuntusiam jas į Čikagą. 
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cijos4, tokie patys principai turėtų atsispindėti ir jo vertimuose. bendrinės kalbos 
intencijos yra antroji priežastis, kodėl analizuoti pasirinktas DaRub.

pagrindinis šio darbo tikslas yra aprašyti daukanto vertimo (pagal joachimo 
Heinricho Campe’s Robinſon der Jüngere) metodiką: vertimo tikslus, pobūdį ir prie-
žastis. darbe bus remiamasi dviem pagrindiniais šaltiniais: rankraštiniu DaRub 
tekstu, esančiu lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje, ir Campe’s 
Robinſon der Jüngere (Robinzonas Jaunesnysis, toliau – CaRob) dvyliktuoju leidimu, 
išleistu braunschweige 1816 metais5, esančiu mičigano universiteto bibliotekos 
specialiųjų rinkinių skyriuje. daukantas vertimo antraštiniame puslapyje nurodo 
konkretų šaltinį, iš kurio vertė: „rubĩnatio peluzęs Giwenĩmas ĩszgólditas ĩsz teu-
tonû kałbos i Źámajtiû pagał 12-io is-paudĩmo ioach. Heinr. Campe“ (DaRub 2), 
todėl jo vertimas ir buvo lygintas būtent su 12-uoju Campe’s leidimu. 

lltib esantis DaRub nuorašas padarytas ne daukanto, o kito asmens. Kadan-
gi nuorašas rašytas ne daukanto ranka, neatmestina tikimybė, jog kai kurie teks-
to elementai, gal netgi ir klaidos, galėjo būti ne jo paties. romos bončkutės tei-
gimu, tokiu pat braižu yra išlikęs ir sintaksės vadovėlis iš Kretingos vienuolyno6. 
pirmą kartą visas DaRub tekstas paskelbtas 1984 metais knygoje Vertimai ir sekimai. 
Knygos gale esančiuose bibliografiniuose paaiškinimuose teigiama, jog „apysaka 
originale suskirstyta į 31 ‘vakarą’, o s. daukanto į 30, nors nė vienas vakaras 
nepraleistas. skirtumas atsirado todėl, kad j. H. Kampė 16 ir 17 ‘vakarus’ pateikė 
vienu skyreliu, kurį daukantas pažymėjo tik 16 numeriu“7. rankraštinis DaRub 
tekstas šiame darbe, kaip jau minėta, buvo lygintas su 12-uoju leidimu, tuo pačiu, 
kurį įžangoje nurodė daukantas. 12-ajame leidime tiek pat vakarų, kaip ir DaRub, 
visų vakarų tekstai sutampa. tai leidžia daryti išvadą, kad greičiausiai DaRub 
teksto rengėjai birutė vanagienė ir vytautas merkys daukanto vertimą lygino ne 
su tuo CaRob leidimu. manytina, kad jų turėtas CaRob leidimas yra vėlesnis nei 
12, nes peržvelgti ankstesni – 1, 3 – leidimai turėjo 30 vakarų, o vėlesni – 21 ir 
58 – 31 vakarą.

pirmieji dvylika CaRob leidimų išėjo dar Campe´i gyvam esant. silke Köstler-
Holste ištyrė, kad Campe perleisdamas CaRob daug ką pakeitė8. antai antrajame 
vakare jis atsisakė gana didelio epizodo apie robinzono kelionę laivu ir jos metu 
nutikusius nuotykius (Köstler-Holste 2004, 409). taip pat stilistiniais sumetimais 

4  Žr. Giedrius subačius, „simono daukanto 
požiūris į bendrinę kalbą“, Simonas Dau-
kantas. LAIS 5, vilnius: viltis, 1993, 63–68.

5  [ joachim Heinrich Campe,] Robinſon der Jün-
gere. ein leſebuch für Kinder von joachim 
Heinrich Campe. mit ſieben Kupfern. 
Zwölfte rechtmäßige auflage. mit Königl. 
sächſiſcher Freiheit. braunschweig, 1816. 
im verlage der schulbuchhandlung; miči-
gano universiteto biblioteka, specialiųjų 
rinkinių skyrius: pt1832.C8 r7 1816. 

6  dėkoju romai bončkutei už šią ir kitas pa-
stabas.

7  simonas daukantas, Vertimai ir sekimai, vil-
nius: vaga, 1984, 464.

8  silke Köstler-Holste, Natürliches Sprechen im 
belehrenden Schreiben. J. H. Campes «Robin-
son der Jüngere» (1779/80), tübingen: max 
niemeyer verlag, 2004, 408. 
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nemažai nevokiškų žodžių jis pakeitė vokiškais sinonimais, kai kur išplėtė ar 
patikslino sakinius, ištaisė korektūros klaidas (Köstler-Holste 2004, 410–411). pa-
lyginus leidimus išryškėjo ir Campe’s puristinės intencijos: nevokiškiems žodžiams 
jis nuolat ieškojo vokiškų sinonimų, kūrė naujadarus, aiškino naujus žodžius, 
vokietino svetimžodžių rašybą (Köstler-Holste 2004, 415). visi šie keitimai rodo, 
kad CaRob leidimai vienas nuo kito skiriasi, tad labai svarbu DaRub tikrinti su 
tuo, iš kurio vertė daukantas. 

1. K i t Ų  Š a l i Ų  x v i i i – x i x  a m Ž i a u s  v e r t i m o  t r a d i C i j a. nuo 500 
iki 1800 metų europos kultūrą andré lefevere pavadino dvikalbe ar netgi dau-
giakalbe9. vadinasi, tada vertimas per se buvo lyg ir mažiau reikalingas. vyravo 
dvi tarptautinio bendravimo kalbos – iš pradžių lotynų, vėliau prancūzų, kurio-
mis gebėjo komunikuoti dauguma to meto išsilavinusių žmonių įvairiose šalyse. 
vertimai tuo metu, pasak lefevere’o (1995, 16), dažniausiai tebuvo suvokiami 
kaip pratimai pedagoginiais tikslais. tačiau padėtis keitėsi xix amžiuje. lūžis 
įvyko dėl to, jog atsirado daugiau vienakalbių, gimtąja kalba skaitančių žmonių, 
kuriems verstiniai tekstai visų pirma buvo reikalingi kaip informacijos šaltinis 
(nes originalo kalba parašytų kūrinių jie nesuprato). taip su kitokiais skaitytojais 
atsirado ir kitokių vertimų poreikis (lefevere 1995, 17). daukantas – dar daugia-
kalbės kultūros žmogus, tačiau jis jau vertė lūžio metu, kuomet pradėta orientuo-
tis į vienakalbį skaitytoją. Kita vertus, daugiau kalbų tuo metu mokėjo labiau 
išsilavinę ar aukštesnių luomų žmonės. tuo tarpu daukanto vertimai buvo skir-
ti ne vien aukštesnių luomų žmogui, bet ir paprastam valstiečiui, kuris kita kal-
ba parašytų kūrinių negalėjo perskaityti. 

xvii amžiuje anglijoje įsigalėjo laisvas vertimas. lawrence’as venuti teigia, 
jog didžiumą to meto vertimų į anglų kalbą vienijo adaptavimas, vertimo tekstas 
demonstravo vertėjo kultūros ypatybes10. 

maurice’as Friedbergas, aprašydamas rusų vertimo istoriją, xviii amžiaus tra-
diciją pavadino neoklasicistine. Ši srovė suformavo savitą vertimų tradiciją, savitą 
požiūrį į tai, kaip tekstas turi būti verčiamas: 

vertimas nėra užsienio literatūros teksto rekonstrukcija nauja kalba, bet naujo be-
asmenio teksto sukūrimas, siekiant kuo artimiau pasiekti idealią formą, nors, 
žinoma, ji niekada nebus pasiekta11. 

9  andré lefevere, „translation: its Genealogy 
in the West“, Translation, History and Cul-
ture, edited by susan bassnett and andré 
lefevere, london and new York: pinter 
publishers, 1995, 16.

10  lawrence venuti, The translator’s invisibili-
ty: a history of translation, london, new 
York: routledge, 1995, 49. 

11  „translation is not the reconstruction of a 
foreign literary work in a new language, 
but rather the creation of an impersonal 
new work seeking ever more closely to ap-
proach the ideal form, though of course 
without ever attaining it“ (maurice Fried-
berg, Literary translation in Russia. A cul-
tural History, university park: the penn-
sylvania state university press, 1997, 30).
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neoklasicistai rusijoje versdami praleidinėjo tas vietas, kurios jiems rodės ne-
reikalingos, negražios, ir prikurdavo savo teksto tam, kad užpildytų spragas 
(Friedberg 1997, 32). taip vertimas tarsi buvo pakeistas adaptavimu12. panašus 
adaptavimas buvo taikomas ir anglų tradicijoje, tačiau tekstas buvo keičiamas 
taikantis prie vertimo kultūros. anglų tradicijoje, pasak venuti (1995, 76), adap-
tavimas (kai verčiant adaptuojama prie vertimo kultūros) bei laisvas vertimas 
(verčiama laisvai, nutolstant nuo originalo, tačiau nebūtinai adaptuojant) xviii–
xix amžių sandūroje įsitvirtino kaip vertimo kanonas ar norma.

vokiečių romantikai vertimą siejo su kalbos prigimtimi. antai Wilhelmui Hum-
boldtui vertimas tebuvo priemonė praturtinti vokiečių kalbą, ją išplėsti13. au-
gustui Wilhelmui schlegeliui vokiečių kalba buvo pernelyg grubi ir šiurkšti, ji 
esą tinkamesnė darbui, o ne žaidimui. jo manymu, reikią padaryti taip, kad kal-
ba „žaistų“, o ne „dirbtų“. toks esąs vertimo uždavinys (berman 1992, 7–8, 16–
17). vertimai nuo martino lutherio laikų iki dabar yra vokiečių kultūros dalis, 
tai, kas padeda kurti Deutschheit – vokiškumą (berman 1992, 11).

apibendrinti galima taip: xviii amžiuje (anglijoje dar anksčiau) kai kurių 
kultūrų vertimo tradicijoje įsigalėjo adaptavimas – originalo tekstas artintas prie 
tos kultūros, į kurios kalbą verčiama. tokią vertimo tendenciją lėmė politiniai, 
socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Kartu su adaptavimu įsigalėjo ir laisvas verti-
mas. Šios tendencijos vyravo anglijos bei rusijos vertimo tradicijoje, gali būti, 
kad kaimyninėse kultūrose taip pat galėjo būti tokių tendencijų. vokiškoji vertimų 
tradicija atsigręžė į kalbą, vertimai tapo priemone kalbai turtinti.

2. d a u K a n t o  i n t e n C i j o s  v e r s t i  C a m p e ’ s  K ū r i n Į. daukanto no-
ras versti CaRob paaiškintas DaRub pratarmėje: 

notijs peluzęs rubinatę żinomas ir iszraszitas wissosę kałbosę14 parguldiau isz 
tautonu kalbâs i letuwisżka,  ¡̀Õmaitiû ir Letuos jaúnůmenè, uż wiss tá kuri 
lidema i Jszkałas arba mokslinę zùrnęy ir nenor isz trobôs liste, kas piktesnè 
nulidieti skrey isz jszkałû numey, idant tenay tinginietum (DaRub 3).

daukantas, paveiktas Švietimo epochos tradicijos, vertė didaktiniais, dorovi-
niais, pedagoginiais tikslais. pratarmės pabaigoje jis tarsi išreiškė viltį: „dziaug-
siůs iè ben wens parskaitęs tů mono kningele, tapsay doresniù ir gudresniù“ 
(DaRub [4]).

tiek daukantui, tiek Campe´i buvo artimos prancūzų filosofo, rašytojo jeano-
jacques´o rousseau idėjos. merkys pažymėjo, kad „s. daukantą smarkiai veikė 

12  vladimir mikushevich, Voprosy teorii khu-
dozhestvennogo perevoda, moscow: Khudo-
zhestvennaia literatura, 1971, 42–43. Ci-
tuota iš Friedberg 1997, 32.

13  antoine berman, The Experience of the For-
eign. Culture and Translation in Romantic 

Germany, albany: state university of new 
York press, 1992, 8.

14  Čia ir visur toliau pusjuodžiu šriftu išskir-
ta mano – a. t. 



2�3 S i m o n o 	 D a u k a n t o 	 Rubinaitis Peliūzė: 
v e r t i m a s 	 i r 	 a d a p t a v i m a s

didysis prancūzų filosofas Žanas Žakas ruso, vokiečių filosofas johanas Gotfridas 
Herderis, kurie poetizavo gamtos ir žmogaus harmoniją“15. rousseau, sekdamas 
danieliaus defoe romanu Robinzonas Kruzas, buvo parašęs savąją jo versiją – 
romaną Emilis16. Šiuo jo romanu susižavėjęs, Campe vėliau parašė savo variantą 
Robinzonas Jaunesnysis, orientuodamasis tiek į defoe, tiek į rousseau romanus. 
daukantas pasirinko Campe’s versiją. pagrindinės rousseau romano idėjos – 
švietimas, paremtas proto lavinimu, darbu, amatų mokymasis – ryškios ir Campe’s 
versijoje (Green 1990, 34). Šios idėjos išlaikytos ir DaRub. 

Campe’s veikalo pasirinkimas taip pat gali būti susijęs ir su Campe’s skleisto-
mis pedagoginėmis-edukacinėmis idėjomis. Žinoma, kad daukantas Campe’s 
kūryba susidomėjo jau studijuodamas vilniaus universitete – iš bibliotekos buvo 
pasiėmęs keletą Campe’s veikalų17. daukantas, matyt, pritarė Campe’s, kuris pri-
klausė filantropizmo pedagogikos srovei, idėjoms.

Filantropizmo šalininkai siekė, kad mokykloje teikiamos žinios būtų siejamos su 
gyvenimo poreikiais, kad būtų mokoma naujųjų kalbų, gamtos mokslų, amatų, 
kad mokykla ruoštų sąmoningus, veiklius ir visuomenei naudingus piliečius (mer-
kys 1984, 16–17).

bončkutė mano, kad daukantas DaRub galėjo versti dirbdamas rygoje. Galbūt 
ten jam į rankas pakliuvo ir latviškasis robinzono variantas – Robinsons Krūziņš, 
kuris išėjo 1824 metais jelgavoje. 

dar viena priežastis, kodėl daukantas ėmėsi versti šį veikalą, yra Campe’s 
knygos populiarumas. Campe’s robinzono versija buvo tokia populiari, kad jos 
leidimai buvo spausdinami be pertraukos daugiau nei šimtą metų. tuo tarpu 
paties defoe romanas per tą patį laiką buvo išleistas tik 10 kartų. teigiama, jog 
tiek vokietijoje, tiek kitose šalyse per visą xix amžių pasirodė 724 šios Campe’s 
knygos leidimai su pratęsimais, adaptavimais ir vertimais (Green 1990, 50). tokį 
šios knygos populiarumą galbūt lėmė jos didaktinis pobūdis.

Campe´i rūpėjo ne tik nacionalizmo kūrimo idėjos, kalbos svarba tautai, bet 
ir filologiniai ieškojimai (Green 1990, 59). antroje savo gyvenimo pusėje jis rašė 
tik filologinius darbus; paskutinis jo veikalas buvo 5 tomų vokiečių kalbos žo-
dynas18. leksikografinių užmojų turėjo ir daukantas: studijuodamas universitete 
rašė lenkų–lietuvių kalbų žodyną („mažąjį“), vėliau 1850–1856 metais sudarinėjo 
didįjį lenkų–lietuvių kalbų žodyną19. daukantui lietuvių kalba – tautos pasidi-

15  v[ytautas] merkys, „simonas daukantas ir 
jo raštai“, Simonas Daukantas, Raštai 1, vil-
nius: vaga, 1976, 28.

16  martin Green, The Robinson Crusoe story, 
university park and london: the pennsyl-
vania state university press, 1990, 33.

17  vytautas merkys, „simono daukanto 
literatūriniai vertimai“, Simonas Daukan-

tas, Vertimai ir sekimai, vilnius: vaga,  
1984, 16.

18  http://gutenberg.spiegel.de/autoren/    
campe.htm (žiūrėta 2006 03 31).

19  Giedrius subačius, „dėl s. daukanto 
lenkų–lietuvių kalbų žodynų genezės“, 
LKK 26, 1987, 151, 156. 
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džiavimas. Kalbos, ypač leksinio jos sluoksnio, grynumas jam buvo itin svarbus20. 
leksinio grynumo ieškojimas svarbus ir DaRub.

3. DaRub t e K s t o  a n a l i Z Ė. daugelyje straipsnių, aptariančių ar mininčių 
DaRub, šis kūrinys vadinamas sekimu, adaptacija, laisvu vertimu21. merkys mo-
nografijoje Simonas Daukantas (1972, 212) rašė: 

tituliniame puslapyje nurodyta, kad tai joano Heinricho Kampės (Campe) atitin-
kamo veikalo vertimas iš vokiečių į „žemaičių“ kalbą. iš tikrųjų čia yra daugiau 
šio vokiečių pedagogo ir rašytojo veikalo sekimas, o ne jo vertimas. 

paties daukanto yra išlikęs tik vienas pasisakymas, susijęs su DaRub, tiksliau 
su galimu vėlesniu jo variantu, pavadintu Palangos Petris (ar tai buvo DaRub per-
dirbinys, ar tik kitaip pavadintas tas pats vertimas, tiksliai nenustatyta [merkys 
1984, 12–13; merkys 1976, 19–20]). 1857 metų balandžio 1(13) dienos laiške neži-
nomam asmeniui tarp vardijamų rankraštinių knygų minimas ir Palangos Petris, 
kurį daukantas apibūdina taip: „palangos petris, apysakos apie robinzoną seki-
mas, cenzūros aprobuota, šiais metais bus išspausdinta“22. daukantas šį savo 
vertimą pavadino sekimu. 

jau merkys (1984, 17) yra atkreipęs dėmesį į DaRub „perdirbimo, sulietuvini-
mo požymius“. toks vertimo būdas tuo metu buvo labai paplitęs daugelyje eu-
ropos šalių. daukantas adaptavo ir Fedro pasakas, ir ezopo pasakėčias, tačiau, 
merkio (1984, 18) manymu, bene didžiausi pakeitimai (vardų, vietovių pavadinimų 
keitimas lietuviškais) padaryti DaRub. vertindamas vertimą, merkys (1984, 19) 
teigia, jog daukantas vis dėlto „liko prozaiku“, nes tiek Fedro pasakų jambai 
pakeisti proza, tiek Campe’s giesmės išverstos pažodžiui, neliko rimo ir ritmo.

Šiame straipsnyje DaRub analizuojamas lingvistiniu aspektu, t. y. atliekama 
kalbinė originalo ir vertimo kalbos analizė, atsižvelgiant į semantinius, pragma-
tinius bei sintaksinius žodžių santykius, gramatinę raišką. dėmesys taip pat bus 
atkreiptas į daukanto adaptavimą bei teksto modifikavimą (intarpus). 

3.1. s e m a n t i n i a i  Ž o d Ž i Ų  s a n t Y K i a i. semantiniai žodžių santykiai – 
tai santykiai tarp ženklo, referento ir denotato (ambrasas-sasnava 1984, 68–69). 
vertinant vertimą labai svarbu, kaip vertėjas perteikia referentines reikšmes, t. y. 
ar santykis tarp ženklo ir jo referento tiek originalo, tiek vertimo tekste yra toks 
pat. pagal atitikimo laipsnį referentinių reikšmių perteikimas vertime gali būti 
trejopas: visiškas, dalinis bei neatitikimas23.

20  jonas palionis, Lietuvių rašomosios kalbos 
istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1995, 178–179. 

21  vytautas merkys, Simonas Daukantas, vil-
nius: vaga, 1972, 212; merkys 1976, 19; 
merkys 1984, 16–19.

22  simonas daukantas, Raštai 2, vilnius: 
vaga, 1976, 787.

23  Šis skirstymas perimtas iš bončkutės 
straipsnio „simono stanevičiaus knygelės 
Historyia szwenta (1823) vertimo ypatu-
mai“, ALt 4, 2002, 128–129. autorė rėmėsi 
leonido barchudarovo darbais.
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3.1.1. visiškam referentinių reikšmių atitikimui priklausytų tiksliai perkelti 
tikriniai daiktavardžiai, taip pat tiksliai išversti skaičiai, mėnesių, savaitės dienų 
pavadinimai, terminai. tačiau daukantas didžiąją dalį originalo teksto vietovardžių 
bei asmenvardžių keičia lietuviškais. dėl to daugelio tikrinių žodžių referentinės 
reikšmės originale ir vertime neatitinka (plg. 1 ir 2 pav.).

visų pirma keičiami visi vardai, vietovardžiai, upėvardžiai, jūrų pavadinimai. 
taip tekste vietoj Robinſon der Jüngere atsiranda Rubinatis Peluzę, vietoj Gotlieb – 
Pîle, Nikolas tampa Dome ir kt. Kaip keičiami kai kurie vardai, vietovardžiai ga-
lima matyti iš šios lentelės:

vokiškas vardas lietuviškas atitikmuo vokiškas vardas lietuviškas atitikmuo

Robinſon der Jüngere Rubinatis Peluzę Hamburg Pałonga

Gotlieb Pîle London Karalauczus

Nikolas Dome Nordsee Zemaitiû arba Baltijos 
jurù

Johannes Jonis England Parusis

Lotte Onele Travemünde Klaipieda

Friʒchen Kaze Themſe Nemuns

Freund R. Bendrus B. Wan(d)sbek Kalnalis, Szidława

Freund B. Bendrus M. Elbe Wenta, Szwentoie, 
Nemuns

Mathias Mate Vierwanden Kalworije

Ferdinand Pronce Deutschland Zematei ir Letuo

Thomas Schmith Jona Paluna Trave Szwentoie

Pol (papūga) Puika, Pol, Putnis, 
Putitis

Ri(t)ʒebüttel Kretinga, Kłaipieda

Tupan Peruns 

1 lentelė: Kai kurių tikrinių daiktavardžių atitikmenys

matyti, jog daukantas nesistengė visada vienodai pakeisti tų pačių vokiškų 
vardų, pavyzdžiui, upė Elbė (CaRob 27, 35, 76) gali būti ir Wenta (DaRub 19), ir 
Nemuns (DaRub [12]), ir Szwentoie (DaRub [44]), papūga Pol(l) (CaRob 274, 293, 
470, 549) – puika (DaRub [189]), Pol (DaRub 201), Putnis (DaRub 385), Putitis 
(DaRub [326]). Kita vertus, pasitaikė ir tokių atvejų, kur daukantas nepakeitė 
vardo ar vietovardžio, o paliko tokį pat kaip ir originalo tekste, pvz.: Atkins (Ca-
Rob 534) – Atkins (DaRub [374]), England (CaRob 49) – Jnglijo (DaRub [30]); panašus 
ir personažų bendrų r. ir b. atvejis. apysakos pradžioje daukantas pateikė bū-
siančius jų atitikmenis b. ir m., tačiau jie nė karto visame tekste taip ir nepavar-
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1 pav. CaRob 27: puslapis su vietovardžiais: Hamburg, Ritʒebüttel, 
Elbe, Inſel Heiligenland; 
mičigano universiteto biblioteka, specialiųjų rinkinių skyrius: 
pt1832.C8 r7 1816

toti. matyt, toliau automatiškai perrašinėjo originale nurodytus inicialus, visai 
pamiršęs, kad pradžioje juos buvo nutaręs keisti. taip galima paaiškinti ir prasprū-
dusius originalo vardus.

tokie netolygumai turbūt liudija, jog tekstas antrą kartą daukanto nebuvo 
perskaitytas, t. y. nesulygintas dar kartą su originalu – buvo verčiama iš eilės, 
puslapis po puslapio, nebegrįžtant atgal. Kita vertus, vardų keitimai daukantui 
buvo svarbūs turbūt dėl to, kad vardai būtų artimi ir žinomi vertimo skaitytojui, 
sietųsi su jo gyvenamąja aplinka. tad jis stengėsi būti nuoseklus tiek, kiek sugebėjo 
negrįždamas redaguoti, o kai kurie originalo pavadinimai ar vardai prasprūdo 
tik netyčia.

be minėtųjų daiktavardžių, ne visada išlaikomos ir kitų žodžių referentinės 
reikšmės, pvz.: den großen Leuchtthurm [švyturius] ſehen, den die Hamburger auf 
der Inſel Heiligenland oder Helgoland [Heiligeland arba Helgoland saloje] unter-
halten (CaRob 27–28) – dar galieję gałunes puszû ont Burutęs kalnû regiete, kures 
tenay ticzioms łaiko diel neklidimo łaiwû (DaRub [12]); Goldſtücke [aukso gabalėliai] 
(CaRob 38) – sîdabra szmotele (DaRub [22]); ſechs [šeši] Thaler (CaRob 38) – kie-
tures czwertkas (DaRub [22]); eine Taſſe Thee [arbatos] (CaRob 41) – kauôs su iumi 
pasigerte (DaRub [24]) ir kt.

daukanto adaptuojami arba keičiami ir įvairūs kultūros bruožai: kalba, religinė 
kryptis, kai kurios buities detalės, istoriniai įvykiai. daukantui gimtoji peliūzės 
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kalba jau ne vokiečių (kaip originale), bet lietuvių, todėl visame tekste kalba 
keičiama: Konnte der Mann denn Deutſch [vokiškai] ſprechen? (CaRob 41) – Tad 
mokieję tas żmogus Letuwiszkà kalbiete (DaRub [24]); Aber nun enſtand die Frage: in 
welcher Sprache er die Inſchrift abfaſſen ſollte? That er es in Deutſcher [vokiškai] oder 
Engliſcher Sprache [angliškai] (CaRob 231) – Bet nù turieję dumote: kokę kalbù is 
turieję literas irůpte? Jè is iszrůbtum Lëtuwiszko kalbo (DaRub 160). lietuvių kalbos 
peliūzė moko ir nedėldienį: Indeß nun Robinſon ſo arbeitete, war er nebenbei bemüht, 
ſeinem Gehülfen nach und nach ſo viel von der Deutſchen Sprache [vokiečių kalbos] 
ʒu lehren, daß er ihn verſtehen konnte, wenn er mit ihm redete (CaRob 350–351) – Ka 
tep Peluze trusieję, rupinôs is tepat sawo draugą pamażu Letuwiszkos kałbôs iszmo-
kite, iog is jau suprato ků is iem kalbieję (DaRub [243]).

panašiai daukantas adaptavo ir religiją. Štai viena originalo teksto atkarpa ir 
jos vertimas:

2 pav. DaRub [12]: puslapio fragmentas su daukanto sulietuvintais 
vietovardžiais: Pałonga, Klaipieda, Nemuns, Burutęs kalnû;
lltib: f. 1 – sd 24
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CaRob DaRub

An merkwürdigſten ſchien ihm dabei der Umſtand 
ʒu ſein, daß er gerade ſo viel Glaubensparteien, als 
Unterthanen, in ſeinem Reiche hatte. Freitag hatte 
diejenige kriſtliche Religion [krikščionišką 
tikėjimą] von ihm angenommen, welche die 
Freigläubigen oder forgenannten Proteſtanten 
[laisvatikiai arba vadinamieji protestantai] 
bekennen. (Ihr Größern wißt, was dieſer Nahme 
bedeutet; ihr Kleinen aber, müßt euch gedulden,   
bis ihr erſt ein wenig verſtändiger geworden ſeid; 
dan ſolt ihr es erfahren.) Freitag also, war, wie 
geſagt, ein Freigläubiger [laisvatikis], der 
Spanier [ispanas] ein katholiſcher Kriſt 
[katalikas], Freitag’s Vater ſogar noch ein Heide 
[pagonis] (CaRob 492).

Jwairesniù iem rodies dingstes, iog tepwairios 
tykibôs io padoneiję bů io rikię. Nedieldeinis bů 
kristioniù tapes, kurius katalikas wadėn, beje 
teisingay tikentes. (Jus didesnije zinot jau ků 
tas źodis źénklin, bet maźeję dar kéntieket lig 
aiszkesnę tů źod parmaniset, tada ius źinoset.) 
Nedieldenis tad bů kaip sakoma ira katalikù 
Jspanas luteras o Nedeldeina tëus pagoniù 
arba netikielù dar tebibů (DaRub [342]–343).

taikydamas tekstą žemaičiui ar aukštaičiui skaitytojui, daukantas pakeitė 
peliūzės krikščioniškosios religijos kryptį iš protestanto į kataliko. Kadangi ori-
ginale ispano (personažo, kurį dvidešimt šeštą vakarą iš laukinių žmonių nelaisvės 
išgelbsti peliūzė) ir robinzono religinė kryptis skiriasi, tai akivaizdu, kad ispanas 
nebegalėjo likti toliau kataliku, todėl daukantas padarė jį protestantu. tai atrodytų 
keista žinant, kad ispanija neprotestantiškas kraštas. Kita vertus, šioje ištraukoje 
labai aiškiai atsispindi daukanto vertinimas religijų atžvilgiu. vertime jis įterpė 
kelis savo žodžius (beje teisingay tikentes), aiškiai parodančius jo nuomonę, kad 
vieninteliai teisingai tikintys yra tik katalikai, o protestantai, jo supratimu, yra 
paklydėliai, pagonys – netikėliai, stabmeldžiai. 

versdamas vietą, kurioje mokoma, kaip reikia paruošti linus, kad jie būtų 
tinkami verpti, daukantas savaip, daug plačiau aprašė darbų eiliškumą: Und ſeʒen 
ſie an die Sonne [padedami prieš saulę], daß ſie trocken werden [kad išdžiūtų] 
(CaRob 134) – Jr tad kreik ius laukusę balintę, pasků iem rinkte pritworû kalstite 
ir dziowintę (DaRub 94). taip vertėjas adaptavo linų tvarkymo darbus prie savo 
skaitytojo realijų ir patirties. 

dvidešimt aštunto vakaro tekste pasakodamas apie mirusiųjų deginimą dau-
kantas sakinį So wie es die Römer [romėnai] mit ihren Todten machten (CaRob 503) 
išverčia taip: Tep kaip mes kitta karta su sauo lauonas dariem (DaRub 350). daiktavardį 
die Römer ‘romėnai’ jis keičia įvardžiu mes. Galbūt čia daukantas norėjo mirusiųjų 
deginimo papročius pateikti kaip savus. daukantas adaptavo ir kai kuriuos isto-
rinius įvykius (karas su prancūzais keičiamas į karą su žuvėdais [švedais], bulvių 
atvežimas į vokietiją prieš 40 metų pritaikomas lietuvai, metų skaičius padidi-
namas iki 50–60 ir kt.).
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3.1.2. tačiau vis dėlto referentines reikšmes daukantas keitė ne visai visur. 
Kiek nuosekliau jis išlaikė mėnesių pavadinimus: April [balandis] (CaRob 94) – 
Balondis (DaRub [64]), Mai [gegužė] (CaRob 94) – Geguzies (DaRub [64]), Junius 
[birželis] (CaRob 94) – Bîrźelis arba Kîrmiesza (DaRub [64]) ir kt. neatitinka tik 
dviejų mėnesių pavadinimai: März [kovas] (CaRob 94) – Waseris  (DaRub [64]) ir 
Februar [vasaris] (CaRob 94) – Kowas (DaRub [64]). Lietuvių kalbos žodyne24 viena 
iš pateikiamų kovo reikšmių yra ‘vasario mėnuo’. tačiau tokia kovo reikšmė, 
LKŽe duomenimis, nurodyta tik Kristupo sapūno gramatikoje. Kitų pavyzdžių 
iš tarmių šia reikšme nepateikiama. tad ir daukanto tarmėje kovas šia reikšme 
tikriausiai nevartotas ir jo čia beverčiant susimaišyta. LKŽe duomenimis, viena 
vasario reikšmių yra ‘antrasis metų mėnuo’, kita – ‘pirmasis metų mėnuo, sausis’, 
t. y. ‘kovo’ reikšme vasaris nevartotas. tad vasarį daukantas taip pat pavartojo 
ne visai tiksliai.

skaičius dažnai stengėsi išlaikyti taip pat nepakeitęs: hundert [šimtas] Pfund 
(CaRob 147) – 100 swarû (DaRub 102); vierʒehn [keturiolika] Tage (CaRob 148) – 14 
deinû (DaRub [103]), ʒwei [antrą] Uhr (CaRob 275) – antra adina (DaRub [189]), 
alſo etwa gegen drei Meilen lang [trys mylios ilgio] und ſechs [šešios] bis acht 
[aštuonios] im Umkreiſe (CaRob 281) – 3 miles ilgę, o ape 6 ar 8 aplinků (DaRub 
194) ir kt. tačiau pasitaikė ir neatitikimų: denn unſer waren nur funfʒehn [penkio-
lika], ihrer hingegen achtʒig [aštuoniasdešimt] (CaRob 497) – kaipogi mes tebuom 
szeszioleko o iù 18 (DaRub [346]) ir kt.

DaRub vengta skolinių. daukantas stengėsi vartoti savo tarmės žodžius, o jei 
kokio nors nebuvo, tada jį tiesiog sukurdavo. iš vis dėlto pavartotų skolinių 
galima paminėti: Maiʒ (CaRob 261) – mais (DaRub 180); die Schokolade (CaRob 
262) – szukulada (DaRub [181]); die Ebbe und die Fluth (CaRob 76) – fluxus ir 
repluxus (DaRub 43), Papagei (CaRob 274) – Papuga (DaRub [189]), Kannibalen 
(CaRob 287) – Kanibału (DaRub 195) ir kt. taip pat daukantas paliko lotynišką 
frazę: Ferte opem misero Robinsonio (CaRob 231). tik vardą pakeitė ir sulotynino 
į Pelusio (DaRub [161]). tačiau taip daukantas elgėsi sąmoningai, atsižvelgdamas 
į originalo teksto siužetą (peliūzė užrašė šį sakinį lotyniškai, kad žmogus iš 
kitos šalies jį galėtų suprasti). Šioje vietoje vertėjas išlaikė originalo teksto prag-
matiką.

daukantas DaRub tekste vartojo ne tik žemaitiškus, lietuviškus, bet ir prūsiš-
kus: dem Könige [karalius] von Portugal (CaRob 49) – Portugalijos rikiu, arba karalů 
(DaRub 29) bei latviškus žodžius: Eine Bitte [prašymas] (CaRob 342) – Lugsena 
(DaRub [237]); wollten bitten [prašyti] (CaRob 343) – noriejem lugote (DaRub [237]) 
ir kt. prūsiškų ir latviškų žodžių, archaizmų (ein Landmann [valstietis, kaimo gy-

24  Lietuvių kalbos žodynas ( i–xx, 1941–2002): 
elektroninis variantas, redaktorių kolegija: 
Gertrūda naktinienė (vyr. redaktorė), jo-
nas paulauskas, ritutė petrokienė, vytau-

tas vitkauskas, jolanta Zabarskaitė, vil-
nius: lietuvių kalbos institutas, 2005,   
www.lkz.lt (toliau – LKŽe).
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ventojas] [CaRob 512] – kaiminů [DaRub (215)]) vartojimas atspindi daukanto isto-
rinius bendrinės kalbos kūrimo principus. pasak Giedriaus subačiaus (1993, 64), 

suvokdamas, kad žemaičių ir lietuvių kalba skiriasi nuo prūsų ir latvių kalbų, 
daukantas taip pat suvokė anksčiau tai buvus vieną kalbą. ir toks istorinis žino-
jimas vėlgi kreipė daukanto mintį dabartinę bendrinę kalbą bent iš dalies mode-
liuoti pagal tai, kas buvo.

Kiek sudėtingiau sekėsi daukantui su įvairiais terminais: daiktų, gyvūnų, 
augalų, gamtos reiškinių pavadinimais, ypač tais, kurių Žemaitijoje ar lietuvoje 
nebuvo. tada jis elgėsi dviem būdais: 

a) sukurdavo naują žodį (neologizmą), pvz.: ein feuerſpeiender Berg [ugnikal-
nis] (CaRob 196) – ugnapurstiù [LKŽe pavyzdžiai su šiuo žodžiu pateikiami tik iš 
daukanto] kalnù paliks (DaRub 136); Fernglas [žiūronai] (CaRob 520) – perspekti-
wa arba tolrod¿ [LKŽe tokio žodžio nėra] (DaRub 363); der Nordſtein [šiaurės 
akmuo] (CaRob 380) – rodsziaurę (DaRub 257 [b]). LKŽe pateikiamas toks žodžio 
aprašas: „rodšiaurė (neol.) sf. kompasas: rodšiaurę, arba kompasą, neturėjo s. 
dauk“. tad, matyt, daukantas bus pats ir sukūręs šį žodį;

b) parašydavo skolinį ir šalia sinonimišką lietuvišką žodį (pritaikė aprašomąjį 
būdą), pvz.: unendliche Weltmeer [pasaulio jūra] (CaRob 229) – neapregama pasaulęs 
juro arba Oceaną (DaRub [159]); Am Horiʒonte [horizonte] (CaRob 385) – Pade-
besiese arba Orizonte (DaRub 261); elaſtiſch [elastingas] (CaRob 218) – tomprus ir 
sukrus (DaRub [151]); ir kt.

terminų kūrimas susijęs su tam tikrais nevienodumais. daugeliu atvejų dau-
kantas laikėsi savo sugalvotų ar pasiskolintų terminų. Kita vertus, atkreiptinas 
dėmesys į dviejų sąvokų – ‘potvynis’ ir ‘atoslūgis’ – vartojimą. trečiojo vakaro 
tekste jis šias sąvokas (vokiškai Fluth ir Ebbe) įvardijo ne lietuviškais, bet lotyniš-
kais žodžiais – fluxus ir repluxus (DaRub 43), septintojo vakaro tekste šie gamtos 
reiškiniai jau įvardijami lietuviškai – atwanis ir nutwanis (DaRub 110), o dvidešimt 
trečiojo vakaro tekste atoslūgis tiesiog įvardijamas kaip jurtwanis (DaRub 287). 
Galbūt toks nenuoseklumas atsirado todėl, kad šie terminai tekste retai karto-
jasi ir daukantas savo pasirinkimą pamiršdavęs. dažnesnių žodžių atitikmenys 
(Lama – lamas, die Kajüte – trobalę, die Höle – pakriauszę, Gedankenwinkel – rimokam-
pie, Kokaobaum – kukawôs medis ir kt.) vartoti nuosekliau. Kita vertus, vienas iš 
daukanto tikslų savo raštuose buvo vartoti kuo daugiau lietuviškos leksikos, pa-
teikti kuo daugiau sinonimiškų žodžių. tad toks to paties termino įvardijimas 
DaRub vis kitu žodžiu galėtų atspindėti ir šį daukanto principą.

3.1.3. versdamas daukantas kartais perteikė dalinę (susiaurino ar praplėtė) 
referentinę reikšmę: und die kleinen Leute alle hörten ihm gern [mielai] und aufmerk
ſam [dėmesingai] ʒu (CaRob 19) – o wissi bałtpłauke smayley ir stropey kłauses io 
pasakoientî (DaRub 5); ihn gaſtfreundlich [svetingai] aufʒunehmen (CaRob 36) – Szis 
tujau zmoneszkay prijemę (DaRub [20]) ir kt. dažnai dalinę referentinę reikšmę 
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daukantas perteikdavo ten, kur jam buvo sunku rasti tikslų žemaitišką ar 
aukštaitišką atitikmenį. CaRob tekste neretai vartojamas žodis die Schildkröte 
‘vėžlys’, pvz., Eine Schildkröte [vėžlys], und ʒwar eine ſo größe, als man hier ʒu 
Lande nicht ʒu ſehen bekömmt. Sie mochte leicht hundert Pfund ſchwer ſein (CaRob 
146–147) – Rupuże ir tep didę, iog musa szalię tep didios negal regietę. Ji galieję 100 
swarû swertę (DaRub 102). daukantas jį vertė rupuże. taigi jis pateikė tarsi visai 
ne tą reikšmę, kita vertus, matyt, neradęs tikslaus žemaitiško (ar aukštaitiško) 
atitikmens, pavartojo jau turimą žodį ir suteikė jam naują reikšmę. LKŽe rupūžės 
reikšmė ‘vėžlys’ nepateikiama, vadinasi, tokia reikšme šį žodį greičiausiai varto-
jo tik daukantas. nelabai tikėtina, kad daukanto rupuże galėtų reikšti varliagyvį, 
o ne roplį, nes jo pateikiamas aprašymas (Peluzę sauo rupużę dieję ont pet, ir czu-
nije ię lenguà numei. Cze is tol kapoie su kirwiu apate kauszo lig ongała parôże. Pasků 
iszieme is rupuzę, nudauże ię ir nupiowe iôs gera szmota kepenę, kurę is pamowęs ont 
ijszmą łaukę lig paalksis nu darbo [DaRub 102]) labiau tiktų vėžliui nei rupūžei 
aprašyti. iš dalies referentines reikšmes atitinka ir kai kurie veiksmažodžių atitik-
menys. tačiau jie ne tik konkretina reikšmę, bet dažnai ir yra daug vaizdingesni. 
todėl jie bus analizuojami prie pragmatinių žodžių santykių.

apibendrinant galima teigti, kad dėl adaptavimo daugelis tikrinių daiktavardžių 
referentinių reikšmių DaRub buvo neišlaikytos. Gana nuosekliai daukantas išlaikė 
tik mėnesių, skaičių (su tam tikromis išimtimis) referentines reikšmes. vengė 
skolinių, tačiau sąmoningai vartojo kai kuriuos prūsų ir latvių kalbų žodžius, taip 
norėdamas įgyvendinti istorinius bk kūrimo principus. Įvairiems terminams per-
teikti daukantas kūrė neologizmus arba taikė aprašomąjį būdą.

daukantas adaptuodamas keitė ne vien tik vardus, geografinių vietų pavadi-
nimus, tačiau ir kitų kultūrų bruožus vaizdavo taip, kad jie taptų artimi (savi) 
žemaičiams ir aukštaičiams. tad daukanto adaptavimas nėra paviršutinis. adap-
tuotos buitinės realijos, papročiai, istoriniai įvykiai. tai rodo daukanto intenciją 
padaryti tekstą kuo suprantamesnį ir priimtinesnį savam skaitytojui.

3.2. p r a G m a t i n Ė s  r e i K Š m Ė s. minėta, jog daugeliu atvejų daukantas 
pateikė konkretesnę (vaizdingesnę) veiksmažodžių reikšmę. Štai šiek tiek 
pavyzdžių: gern da ſiʒen [atsisėsti] wollen (CaRob 21) – weltů nenorieset plepsote 
(DaRub 7); der in Kajüte auf den Boden ſaß [atsisėdo] (CaRob 32) – kursay trobalęs 
asło klaksoię (DaRub [16]); ſo blieben die Gräten davon liegen [guli] (CaRob 97) – iû 
kriaukłoy paliko bebibsu (DaRub [66]); ſah er daſelbst Etwas liegen [gulintį] (CaRob 
168) – pamatę z(may tarp ůlos skęłû kaźiků szmekszanti (DaRub 116); daß dem Thie-
re das Schreien wol vergehen mußte [negalėjo nė surikti] (CaRob 170–171) – is tep 
użtempę kilpinę, iog ne cipterietę ne cipterieję (DaRub 118); Und aufgefreſſen [suėdę] 
daʒu (CaRob 309) – Jr dar suspringę (DaRub [213]) ir kt.

DaRub neutralesnės originalo reikšmės (pvz.: sitzen [sėdėti], machen [daryti], 
liegen [gulėti], auffressen [suėsti, suryti]) keistos vaizdingesnėmis, konotuotomis 
reikšmėmis (pvz.: plepsoti, klaksoti, bipsoti, šmėkšoti, suspringti). tad daukantas 
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keitė pragmatines reikšmes. subjektyvūs emociniai, ekspresiniai, stilistiniai, so-
cialiniai ir kitų rūšių santykiai vadinami pragmatiniais santykiais, o toks reikšmių 
tipas – pragmatinėmis reikšmėmis (ambrasas-sasnava 1984, 70). toks reikšmių 
modifikavimas atskleidžia subjektyvų vertėjo požiūrį, keičia pragmatiką. 

tačiau ne visur daukantas taip elgėsi. Kartais jam pavykdavo gana tiksliai 
išsaugoti originalo pragmatines reikšmes: Ja, es traf Alles auf ein Haar ein! [labai 
tiksliai] (CaRob 95) – Teisingas lig maziausę krîsło (DaRub 65); „Es lebe mein 
alter Kopf!“ [mano sena galvele] (CaRob 224) – Tu muno makaulele buk sweko! 
(DaRub [155]); Das nennen ſie die Felle in die Schwiʒe bringen [prakaitaudinti] 
(CaRob 258) – Tas wadinas kailius prakaitaudinte25 (DaRub [178]) ir kt. nors dau-
kantas dažnai neutraliam vokiečių kalbos žodžiui pateikė labai vaizdingą lietu-
višką atitikmenį, kartais pasitaikė, kad vaizdingesnį originalo žodį ar posakį jis 
išvertė neutralesne reikšme: wer wollte wol ſo eine feige Memme [bailys, ištižėlis] 
ſein (CaRob 514) – kas norietu bute tep trappę motriszkù (DaRub 216) ir kt. 

tad galima išvada, kad daukantas tekstą adaptavo ne tik semantiniu (keitė 
referentines reikšmes), bet ir pragmatiniu lygmeniu. daukantas daug kur pavar-
tojo vaizdingesnį veiksmažodį ar posakį, nei buvo originale. taip atsispindi jo 
subjektyvus požiūris į verčiamą tekstą, kita vertus, originalo teksto pragmatikos 
keitimas – dar viena priemonė adaptuoti tekstą, jį padaryti suprantamesnį skai-
tytojui.

3.3. s i n t a K s i n Ė s  r e i K Š m Ė s. prityręs vertėjas Kazimieras ambrasas-sas-
nava (1984, 72) pažymi, kad sintaksinės reikšmės ar sintaksiniai santykiai yra 
sunkiausiai perteikiami. ryški daukanto vertimo ypatybė yra vertimo laisvumas. 
visame DaRub tekste labai nedaug pažodinio vertimo, vadinasi, neišlaikomi ir 
originalo sintaksiniai santykiai. 

3.3.1. daukantas nesistengė išversti kiekvieno žodžio ar imituoti vokiečių 
kalbos sakinio struktūros. Galima palyginti šias teksto vietas (daukanto praleistos 
[1], [2], [3], [4] arba atpasakotos [5] vietos pažymėtos pusjuodžiu šriftu):

CaRob DaRub

Die Urſache ſeines Schreckens war dieſe: er dachte 
ſich in dem Augenblicke den Menſchen, von dem 
die Spur herrührte [kurių pėdsakai buvo] [1], 
nicht als ein mit ihm verbrüdertes, liebeathmendes 
Weſen, welches bereit wäre [kurie būtų 
pasiruošę] [2], ihm ʒu helfen und ʒu dienen,     
wo es nur könnte [kur tik galėtų] [3]             
(CaRob 284–285).

Liczius io nusigondimo tas bů, is dumoie ir 
atsiminę tamę akimoię żmonijs [1] ne małonius 
ne taikius ne mondagius, kurij [2]  głobtum 
szełptum ir gielbietum [3] (DaRub [195]).

25  rankraštyje <u> žodyje prakaitaudinti 
įterpta viršuje. 
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CaRob DaRub

Er hatte ſchon lange gemerkt, wie vortheilhaft es  
für ihn ſein würde, wenn er etwas von der 
nütʒlichen Kunſt [iš naudingų menų, darbų] 
[4], Körbe ʒu flechten, verſtände. Aber in ſeiner 
Jugend hatte er es ſo wenig der Mühe werth geach-
tet, einem Korbmacher aufmerkſam ʒuʒuſehen,   
daß er von dieſer, an ſich nicht ſchweren Kunſt, 
nicht mehr, als von allen übrigen nütʒlichen 
Künſten, verſtand, das heißt ſo viel, als gar 
nichts [mokėjo tiek, kaip ir nieko] [5]            
(CaRob 179).

Js senè jau numanę kaip naudingà but iem, iè is 
gebietum [4] kreżełus pintę. Bet jaunù budams 
niekines, isimieklintę, kaip krezelies ius dirb,   
iog is to tep lenguą darbą kaip ie kittû naudingû 
gebieiemû su wissù neparmanę [5]                 
(DaRub 124).

nors daukantas ir praleido [1], [2], [3], [4] arba atpasakojo savais žodžiais [5] 
kai kurias sakinio vietas, tačiau gana tiksliai perteikė originalo prasmę. pasak 
umberto eco, originalo prasmės perteikimas yra vienas iš svarbiausių dalykų 
verčiant, t. y. tam, kad būtų išlaikyta atitinkamų originalo sakinių ar trumpų 
pastraipų prasmė, nebūtina versti pažodžiui, galima sakinius ir keisti26. Kaip ma-
tyti iš pavyzdžių, taip darė ir daukantas.

Kita vertus, DaRub gramatinės konstrukcijos aiškios, gana tvarkingai išlaikoma 
lietuviška sakinio tvarka. Galima palyginti su xix amžiaus pabaigoje (vadinasi, 
daug vėliau nei DaRub) verstu jono Šliūpo tekstu Mitai, pasakos ir legendos27, plg.:

vokiškas originalas lietuviškas vertimas

Wenn µich über Gegend ein Gewitter entladet, ʃo 
µchweift er während desµelben auf dem Felde 
umher und ſchneidet mit einer Sichel, die er 
ſtets bei ſich führt, Menſchen und Thieren, 
welche er  auf dem Felde findet, den Kopf ab 
[pažodžiui: pjauna su pjautuvu, kurį šalia 
laiko, žmonėms ir žvėrims, kuriuos ant lauko 
randa, galvas šalin] (128).

Kada kokioje szalyje perkunijos tranko, tai jisai 
anų mete bastosi po lauką ir pjausto su 
pjautuvu, kurį visůmet nesziojasi, 
żmonėms ir żvėrims, kurius użtinka ant 
lauko, galvas szalin (110).

26  umberto eco, Experiences in Translation, to-
ronto, buffalo, london: university of to-
ronto press, 2001, 39.

27  MyTHAI, PASAKOS ir LEGENDOS Żiamai-
cziu. surinkti ir iszleisti per d-ra edm. 
veckenstedta,vyresnyjį senoviszkų kalbų 
mokytoją prie nikolajaus gymnazijos lie-
pojuje (Kursze). lietuviszkai iszguldė           
j. szliupas, m. d. plymouth, pa. Kasztu ir 

spaustuvėje jůzo paukszczio, 1897; Die 
Mythen, Sagen und Legenden der amaiten 
(Litauer). Geſammelt und herausgegeben 
von dr. edm. veckenſtedt, oberlehrer der 
alten sprachen am nicolai-Gymnaſium ʒu 
libau (Kurland). erſter band. Heidelberg: 
Carl Winter ’s univerſitätsbuchhandlung, 
1883.
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aiškiai matyti, jog Šliūpas vertė žodis po žodžio, nuo kablelio iki kablelio (dar 
nesuvokęs sakinio pabaigos, jau būdavo išvertęs jo pradžią). skaitant tokį lietu-
višką vertimą neretai sunku suprasti, ką apskritai vertėjas norėjo pasakyti. dau-
kanto vertimas daug suprantamesnis. tikriausiai dėl to, kad daukantas vertė ne 
pažodžiui nuo kablelio iki kablelio, bet perskaitęs visą sakinį (o originalo sakiniai 
labai ilgi) arba net kelis ir tada savaip raštu atpasakojo. Štai dar viena vieta iš 
13-ojo vakaro:

CaRob DaRub

Da fiel ihm nun ʒuerſt die Fabel von dem Hunde 
ein, der das Stück Fleiſch, welches er im Munde 
hielt, fahren ließ [kurį laikė nasruose, palei-
do] [1], um nach dem Schatten deſſelben im 
Waſſer ʒu greifen [kad savo paties šešėlį van-
deny sugriebtų] [2], und darüber am Ende gar 
nichts hatte (CaRob 269).

Tada is atsiminę pasaką apie szun, kursay me-
sos szmota isz nasrû paleida [1] grobdams io 
szaszůlieti, kuri undinie iszwida [2] ir 
ongało nieka negauo (DaRub 186).

skaičiais pažymėtos frazės daukanto išverstos laisviau, šiek tiek kitaip nei 
originale. pirmuoju atveju [1] daukantas sakinį kiek sutrumpino, praleido origi-
nale esantį šalutinį sakinį welches er im Munde hielt, vadinasi, nesekė originalo žodis 
į žodį. antruoju atveju [2] jis pasielgė priešingai, sakinį išplėtė įterpdamas šalu-
tinį kuri undinie iszwida. 

ne visada ir daukantas išvengė pažodiškumo, plg.: Kinder, es iſt ein wahres 
Sprichwort: guter Rath kömmt morgen [pažodžiui: geras patarimas ateis rytą] (Ca-
Rob 295) – Wakale ta ira inna patarlie: gers tarims atkonk rita (DaRub 202–[203]). 
Čia daukantas vokišką patarlę išvertė pažodžiui, nesurado lietuviško atitikmens 
ir taip dingo originalo ekspresyvumas.

3.3.2. atsižvelgiant į sakinio vertimą, galima skirti dvi grupes, kaip daukan-
tas modifikuoja tekstą:

a) sakinį trumpina;
b) sakinį išplečia. 

visame tekste vyrauja trumpinimo tendencija. dažnai daukantas originalo 
sakinį ar pastraipą perpasakoja trumpiau, praleidžia kai kurią informaciją, t. y. 
aklai neseka originalu. trumpinimo pavyzdys (pusjuodžiu šriftu ir skaičiais pažy-
mėtos daukanto praleistos vietos):

CaRob DaRub

Von einem andern sehr ſteifen und etwas krumm 
gebogenen [kreivai sulankstyta] [1] Stück Leder 
machte er sich eine Larve, indem er nur ʒwei     
kleine Löcher für die Augen und ein drittes für

Jsz kitta szmota pastierusę kailę [1] padirbôs sau 
liczina, kurioję trijskiles weina diel burnâs [2] o 
dwe diel akiû prapiowę (DaRub 164).
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CaRob

den Mund zum Athemholen [kvėpuoti] [2] 
hineinſchnit. [iš labai kieto ir gana kreivai su-
lankstyto odos gabalėlio jis pasidirbo kaukę, 
kurioje išpjovė dvi mažas skylutes akims ir 
trečią burnai kvėpuoti] (CaRob 237).

sakinio išplėtimas tekste nėra toks dažnas kaip sutraukimas. dažniausiai dau-
kantas sakinį papildydavo pridėdamas sinonimiškų žodžių, trumpų paaiškinimų. 
palyginti galima teksto vietas, kuriose įterpiama: 

a) paaiškinimas (žodis ar žodžių junginys):

Es waren Kakaobohnen, von welchen die Schokolade [šokoladas] gemacht wird (CaRob 
262).

Kukauo pupas isz kuriu szukulada tep wadinama putrą werd (DaRub [181]).

Freitag verſtand ſich unter andern auf die Verfertigung der Matten [demblius] (CaRob 364).
Nedieldeinis tarp kittù daktù mokieję dęmblus arba ragazius (DaRub 253[a]).

b) išplėsta mintis:

Aber ich meine doch, die Wilde könne, ohne Andrer Hülfe, ſich ſelbst Feuer durchs Reiben 
machen, [be kitokios pagalbos galėjo ugnį trinant įžiebti] ſo oft er will! (CaRob 
118)

Bet czionay mon reges nôźmeije żmonijs kitokiu pragumù negal ugnęs igitę noris kanaků 
daritum kaip tikta sziulodamis! (DaRub [83])

3.3.3. daukantas modifikuoja ir didesnius už sakinį teksto elementus. didelių 
praleidimų tekste nėra, tačiau ne taip retai jis įterpia savo paties minčių. tiek 
ilgesnius, tiek trumpesnius daukanto įterpimus galima būtų suskirstyti į:

a) lingvistinius; 
b) geografinius. 

a) iš lingvistinių reikšmingiausias yra septintojo vakaro tekste. Čia daukantas 
savaip etimologizavo žodį slėgti bei svarstė, kaip geriau yra sakyti – slėgti ar 
sūdyti. originalo tekste ši vieta taip pat yra, tačiau aiškinama visai kitaip:

CaRob DaRub

Lotte. Was ist das, einbökeln [sūdyti]? Onele. Kas tata ira sliegte?

Vater. Das heißt, Fleiſch, welches man gern 
aufbewahren möchte, in ein Gefäß legen und mit 
vielem Salʒe beſtreuen. Haſt du nicht geſehen, 
wie die Mutter dieſen Winter das Schweinefleiſch 
einbökelte?

Tëus. Tas ira, norint mesą uźłaikite ded i kod ir 
su druskù pabarsto, ir dugnù apdeng ir akminiù 
nuspaud. Argi neregieję, kaip matuszę żeima 
kiaulieną slieg.
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CaRob DaRub

Lotte. Ach ja! Aber ich meine, das hieße einpö-
keln [sūdyti]?

Onele. Ar tep! Bet asz tariau, kad sudite         
wadin? 

Vater. Man ſpricht auch ſo; aber wie Einige 
behaupten, würde man richtiger einbökeln ſagen. 
Weißt du noch, Johannes, warum?

Teus. Saka ir tep; bet kaip tuly stigauô reiki 
sakite sliegte. Ar żina dar Jonali dielko?

Johannes. O ja! Man ſagt – ich weiß aber nicht, 
obs wahr iſt – das Wort käme von dem Wil-
helm Bökel oder Beukelſen her, der ʒuerst die 
Kunſt erfand, die Häringe einʒuſalʒen, daß 
man ſie das ganʒe Jahr hindurch eſſen kann 
[šis žodis kilęs nuo Wilhelm bökel arba    
beukelsen, kuris pirmasis sugalvojo, kaip 
pasūdyti silkę taip, kad ją būtų galima         
valgyti visus metus] (CaRob 148).

Jonis. O je saka – bet neźinau ar teisa ira – 
¡odis tas paeit nu slůga, ta ira akminęis 
kuriumi apslieg silkes ar mesą, kitti nu su-
rumo iog ta mesa pasků sura ira, nu to 
saka suditę (DaRub [103]).

Kaip matyti, daukantas žodžio slėgti kilmę siejo su sluogu, akmeniu, kuriuo 
prislegiamos silkės ar mėsa, o originale žodis einbökeln kildintas iš žmogaus, ku-
ris pradėjo sūdyti silkes, pavardės (Bökel, Beukelsen) (plg. 3 ir 4 pav.). tad dau-
kantas čia vėl adaptavo tekstą, prisitaikė prie savo skaitytojo, nes tokio pat aiški-
nimo kaip vokiškajame tekste jis negalėjo pateikti. jau anksčiau buvo minėta, kad 
daukantas savo veikaluose siekė kalbos, ypač leksikos, grynumo. 

iš karto po cituotos ištraukos daukantas tėvo pasakojimo sakinį Die Herlei-
tung iſt indeß ſo ganʒ ausgemacht noch nicht [Kilmė iki šiol dar nėra tiksliai nu-
statyta] (CaRob 247) kiek modifikavo pritaikydamas prie lietuvių kalbos situa-
cijos – Dar niera su wissu iszguldita, kaip geresne ira sakitę (DaRub [103]). jis tar-
si apsidraudė nuo galbūt netiksliai interpretuotos žodžių kilmės, kita vertus, 
tai užuomina į kuriamą bendrinę kalbą – skirtingai nei originale, jis neakcen-
tuoja, kad kilmė neaiški, o teigia, jog dar nėra priimta, kaip geriau sakyti. Ka-
dangi dar nebuvo susiformavusios vienos bendrinės kalbos ar bent jau priimtų 
taisyklių, kurios ją kodifikuotų, tai, anot daukanto, kiekvienas sakąs taip, kaip 
jam atrodą įprasta. Šis daukanto sakinys kartu paremia ir subačiaus (1993, 66) 
mintį, jog „daukantas pats neturėjo tvirtos ir griežtos bendrinės kalbos sam-
pratos“. 

b) dalis įterpimų yra geografiniai. daukantui šito prisireikė dėl to, kad apysa-
kos veiksmą perkėlė į Žemaitiją. originalo tekste pasitaikantys aprašymai (kelio-
nės, atstumai) taip pat adaptuoti, pritaikyti prie Žemaitijos (ir lietuvos) geografinės 
padėties. pirmojo vakaro teksto pabaigoje (DaRub [26]) peliūzė išplaukė iš Kara-
liaučiaus, o ne iš londono (kaip originale), tad ir kelionės aprašymą (geografines 
vietas) daukantas kūrė kitaip, kad atitiktų kitą tikrovę. Šios teksto vietos pa-



267 S i m o n o 	 D a u k a n t o 	 Rubinaitis Peliūzė: 
v e r t i m a s 	 i r 	 a d a p t a v i m a s

3 pav. CaRob 148: puslapis su veiksmažodžio 
einbökeln (slėgti) etimologizavimu; 
mičigano universiteto biblioteka, 
specialiųjų rinkinių skyrius: pt1832.C8 r7 1816

keitimą yra pastebėjęs ir merkys (1984, 19). tokio geografinių pavadinimų adap-
tavimo yra nemažai:

Ohngefähr ſo groß, als das ganʒe Hamburgiſche Gebiet [Hamburgo apylinkė] ʒusa-
mmengenommen, das Amt Ritʒebüttel [ritʒebüttel apygarda] nicht mit gerechnet 
(CaRob 281).
Maźne tep dide kaip Palangas apikarta arba peweite Kretingôs ir Darbienus tenay 
skaitant (DaRub [193]–194).
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4 pav. DaRub [103]: puslapio fragmentas su veiksmažodžio slėgti etimologizavimu;
lltib: f. 1 – sd 24

arba

Vater. Ich wil dir ſagen, was das iſt. In Afrika – du weißt doch, wo das liegt? 
Fritʒchen. O ja; dorthin, über die grüne Brücke und die Gänſeweide! [už žaliojo 
tilto ir žąsų ganyklos] – Nun nur ʒu! (CaRob 446)

Tëùs. Asz tau pasakisiu kas tata ira. Apriko – czionay ta źinay, kame ji ira? 
Dome. Nuję, ten i pijtus anàpùs Wilniaus didè toley uź didè jurą! Nuje, nuje! 
(DaRub 309)

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, daukantas čia adaptavo pasakojimą taip, 
kad jis būtų artimas skaitytojui. pirmajame pavyzdyje pateikiami visai kitokie 
apylinkių pavadinimai; antrajame žvelgiant iš lietuvos perspektyvos nusakoma, 
kur yra afrika. 

Galima apibendrinti, kad DaRub daukantas taip pat nevengė žodžių etimolo-
gizuoti, užsiminė ir apie bendrinės kalbos reikalingumą, tačiau minties nerutulio-
jo. Geografinių aprašymų adaptavimas – dar vienas ryškus originalo adaptavimo 
pavyzdys. aiški intencija tekstą pritaikyti žemaičiui ir aukštaičiui skaitytojui.
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3.4. G r a m a t i n Ė  r a i Š K a. nors daukantas vertė laisvai, tačiau DaRub teks-
te galima įžvelgti ir tam tikrų dėsningų gramatinės raiškos ypatybių. vienas iš 
būdingesnių daukanto žodžių, frazių, sakinių jungimo būdų yra dalyvinių, 
padalyvinių, pusdalyvinių konstrukcijų vartojimas. tokios konstrukcijos pakeičia 
originalo veiksmažodį, daiktavardį, prielinksnines konstrukcijas ar šalutinio sakinio 
jungtį, pvz.: Wie groß wurde ihm oft das Herʒ von vergeblicher Hofnung, wenn [kai] 
am entfernten Geſichtstreife ein kleines Wölkchen emporſtieg [iškilo] (CaRob 229) – Kaip 
didè io szirdis dziaugies pamatius iem didę atstù mażą debesel kelstant (DaRub [159]); 
Ʒuletʒt bat er noch um Troſt und Segen für ſeine armen Eltern; dann empfahl [pasiūlė] 
er ſeine unſterbliche Seele der ewigen Vaterliebe ſeines Gottes (CaRob 245) – Ongało lugoię 
is dar pagůdas ir łaimôs sauo wargalems teualems brukdams sauo nemarigą duszę malonè 
auksciausę teuo (DaRub 170); aus dem er erſt nach Sonnernuntergang [po saulėlydžio] 
wieder erwachte (CaRob 252) – isz kurio saulè patekiejùs be atsibudo (DaRub [173]); 
Auf ſeinem Rückwege [Kelyje atgal] fand er (CaRob 264) – Griźdams rada (DaRub 
182); Nach der Mahlʒeit [po valgio] ruhete er eine Stunde (CaRob 274) – Pawalgęs 
pakaitiauo weina walonda (DaRub [189]) ir kt.

daukantas dažnai vokiečių kalbos prielinksnines konstrukcijas vertė gana tiks-
liai, pavyzdžiui, junginys auf + daiktavardis vietai žymėti keistas vietininko links-
niu: auf den Karaibiſchen Inſeln (CaRob 287) – Karaibu salosę (DaRub 198), für + 
daiktavardis – naudininko linksniu: für heute (CaRob 311) – szij deina (DaRub 214). 
Kartais pasitaikė pažodiškumo: auf vier Tage (CaRob 281) – on 4 deinû (DaRub 
194); ſtieß er auf etwas Hartes (CaRob 140) – ondure ont kaziků kijta (DaRub 98). 

dažni ir žemaitiški junginiai:
a) ant + instr.: auf hohen Gebirgen (CaRob 366) – ont auksztas kalnas (DaRub 

255[a]); auf der Inſel Ʒeram (CaRob 116) – ont salù Ceram (DaRub [81]); Auf Matraʒen 
(CaRob 132) – Ont sziaudinę (DaRub 92); 

b) už + dat. sg.: über den kanariſchen Inſeln liegt (CaRob 46) – uż Kanarias sałoms 
ira (DaRub 27); 

c) iš + dat. sg.: aus dem Winter in den Sommer (CaRob 116) – isz źeima  wasara 
(DaRub [81]).

tokia (ant su instr., už ir iš su dat. sg.) prielinksnių vartosena būdinga tik 
vakarų žemaičiams28, t. y. ir daukanto šnektai.

DaRub tekste pasitaikė adesyvo (dachte er [CaRob 71] – tarę sawiep [DaRub 
(48)]) ir aliatyvo (seinem Schöpfer [CaRob 78] – sauop Sutwertoiop [DaRub 53]) var-
tosenos.

Kartais daukantas maišė įvardžių giminę, matyt, paveiktas originalo. rastos 
tokios klaidos:

a) vietoj vyriškosios giminės pavartota moteriškoji ir atvirkščiai: Er lief alſo im 
vollem Regen hin, einen Vorrath Tonerde [die Tonerde ‘molis’ vokiečių kalboje mote-

28  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 
vilnius: mintis, 1966, 414–415.
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riškosios giminės] ʒu holen (CaRob 215) – Skreiję is tujau szokiniedams molę weizie-
te ir ie dirbte (DaRub [149]); daß in dieſem Tiegel ein wenig Salʒ geweſen war, da er ihn 
[jį sic!, Salʒ ‘druska’ vokiečių kalboje yra niekatrosios giminės] in den Ofen ſetʒte 
(CaRob 240) – to skauragię bů truputis druskas, kad is i ubłas  kiszo (DaRub 166);

b) išvertė visai ne tuo įvardžiu: daß ihr [jūs] in Dingen (CaRob 296) – iog is 
tokiusę daktusę (DaRub [203]); daß es ihnen [jiems] gerade ſo vorkam (CaRob 551) – tep, 
iog mums rodies (DaRub 387). 

Kaip jau minėta, išlikęs DaRub rankraštis rašytas ne daukanto. tad pasitaikančios 
klaidos gali būti tiek jo paties, tiek perrašinėtojo. Kita vertus, rankraštyje yra ir 
paties daukanto taisymų, pavyzdžiui, septynioliktajame vakare sakinys Kaipogi 
ku (?) dara prasti zmonijs ir welnę tarnai tip  wadin kropieji, dara tenay wisokius mo-
nus daukanto viršuje pataisytas taip: Prasti zmones tokius kropiejus waden welnę 
tarnai zawietinykajs burtinykajs kùrie wisejp jus apgaudinie (DaRub 230; žr. 5 pav.). 
tokių taisymų (įterptos praleistos raidės, žodžiai, pakeisti sakiniai) yra ir daugiau. 
tačiau įvardžių klaidos daukanto netaisytos, vadinasi, nepastebėtos. 

apibendrinant galima pasakyti, kad daukantas versdamas dažnai taikė daly-
vines, padalyvines ir pusdalyvines konstrukcijas ir taip išvengė pažodinio verti-
mo bei vokiečių kalbos sakinio struktūros. neretai daukantas vartojo gimtajai 
šnektai būdingas prielinksnines konstrukcijas. vertimas tvarkingas ir nuoseklus, 
kartais suklysta pasirenkant įvardžio giminę, dažniausiai tada, kai vokiečių kal-
bos daiktavardžio atitikmuo lietuvių kalboje yra kitos giminės.

4. i Š v a d o s. išanalizavus DaRub išryškėjo tokios daukanto vertimo inten-
cijos:

1. siekdamas pritaikyti prie savo skaitytojo gyvenamosios kultūrinės aplinkos 
vertėjas nuosekliai adaptavo daugelį tikrinių daiktavardžių (Hamburgas – Palanga, 
Gotlieb – Pilė ir kt.), taip pat adaptavo originalo tekstą. pasitaikę kai kurie nenuo-
seklumai (nepakeisti originalo vardai ar pavadinimai) rodo, jog tekstas buvo ver-
čiamas ištisai, puslapis po puslapio, bet antrą kartą tikriausiai neperskaitytas ir 
neredaguotas.

2. daukantas adaptavo ne tik vardus, geografinių vietų pavadinimus, bet ir 
kalbą, religijos pakraipą, kai kuriuos istorijos įvykius, tam tikras buities realijas. 
tai rodo vertėjo intenciją tekstą padaryti kuo suprantamesnį ir artimesnį skai-
tytojui.

3. DaRub tekstas išverstas laisvai, vertėjas vengė pažodinio vertimo. originalo 
sakiniai modifikuoti juos sutrumpinant arba išplečiant. nors DaRub pasitaiko 
didesnių už sakinį teksto elementų praleidimų ar paties daukanto prirašytų 
intarpų, vertėjas gana nuosekliai laikėsi originalo teksto.

4. DaRub daukantas nevengė žodžių etimologizavimo (slėgti), užsiminė apie 
lietuvių bendrinės kalbos svarbą. prūsiškų (rykis) ir latviškų (lūgsena, lūgoti) žo-
džių vartojimas atspindi istorinius daukanto bendrinės kalbos kūrimo principus. 



271 S i m o n o 	 D a u k a n t o 	 Rubinaitis Peliūzė: 
v e r t i m a s 	 i r 	 a d a p t a v i m a s

5 pav. DaRub 230: puslapis su daukanto taisymais;
lltib: f. 1 – sd 24

5. iš lingvistinės vertimo analizės išryškėjo, kad daukantas vertimo tekstą adap-
tavo ne tik semantiniu (keisdamas referentines žodžių reikšmes), bet ir pragmatiniu 
(keisdamas žodžių konotaciją) lygmeniu. taip atsispindi jo subjektyvus požiūris į 
verčiamą tekstą: siekis vartoti savos šnektos žodžius, rašyti vaizdinga, gryna kalba. 
pragmatinė adaptacija – dar viena priemonė, padedanti adaptuoti tekstą.

6. adekvöčios sintaksinės žodžių reikšmės vertime beveik neišlaikytos. dau-
kantas dažnai vartojo gimtajai šnektai būdingas prielinksnines konstrukcijas 
(ant + instr., už, iš + dat. sg.). vertėjo pasirinktos dalyvinės, padalyvinės, pusdaly-
vinės kontrukcijos DaRub padėjo išvengti pažodinio vertimo bei vokiečių kalbos 
sakinio struktūros. 
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7. DaRub pasitaiko vertimo klaidų. Kai kuriose vietose maišyta įvardžių giminė, 
ypač kai vokiečių kalbos daiktavardis ir lietuviškas atitikmuo yra skirtingos 
giminės. Kartais išvertė visai ne tuo įvardžiu (vietoje jūs – jis, jiems – mums). Kita 
vertus, DaRub rankraštis rašytas ne daukanto ranka, tad neatmestina tikimybė, 
jog klaidų galėjo būti padaryta ne tik jo paties, bet ir perrašinėtojo.
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s u m m a r y

the article analyzes the strategies of one translation (Rubinaitis Peliūzė; DaRub) by si-
monas daukantas. While translating Robinson der Jüngere by joachim Heinrich Campe 
daukantas adapted the original to his own culture: he changed most of the proper names 
(e.g. Hamburg became Palanga, Gotlieb―Pile etc.), domesticated some of the cultural char-
acteristics, such as the religion of the main protagonist (e.g. in the original robinson is a 
protestant, in DaRub―a Catholic), language, and a few historical events. However, since 
some proper names were kept in the original, or they were changed to different ones 
further on in the text, i believe that daukantas was translating sentence by sentence and 
did not revise or compare his finished work again with the original. 

daukantas tried to avoid literal translation. He modified sentences by shortening or 
extending them. However, he followed the original quite precisely. 



the tendency to etymologize some words (e.g. slėgti) were conspicuous. the usage of 
the prussian and latvian words in the DaRub corresponds well to daukantas’s idea to 
create the standard lithuanian language based on historical principles.

daukantas domesticated the text not only on the semantic level, but on the pragmatic 
as well (e.g. instead of neutral verbs he often used connotative ones). syntactic meanings 
of the text were not kept in translation due to different lithuanian and German sentence 
structure.

some of the mistakes found in DaRub could be attributed to the anonymous person 
who rewrote (copied) the text, rather than to daukantas, since his original longhand ver-
sion did not survive.
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paklydusi lietuvių kalba: 
1891 metų lingvistinė mįslė1

1891 metų balandžio 2 dieną londono dienraščiuose The Standard2 ir The Times3 
buvo išspausdintas sydney’o George’o Hollando laiškas dėl merginos iš maryle-
bone’o vargšų prieglaudos4 centriniame londone. ta mergina neturėjo dokumentų, 
nekalbėjo nei angliškai, nei kitomis dažniau vartojamomis kalbomis. Hollandas 
pateikė keliolika jos pasakytų žodžių ir prašė laikraščių redaktorių ir skaitytojų 
pagalbos, norėdamas išsiaiškinti, kokia kalba ta mergina kalba ir kokios tautybės  
ji galėtų būti.

Hollando laiškas (rankraštis)5 buvo nusiųstas ir norvegų lingvistui johanui 
stormui. 

1. s Y d n e Y ’ o  G e o r G e ’ o  H o l l a n d o  l a i Š K a s. Hollandas (1855–1931) 
nuo 1888 metų buvo rytų ir vakarų indijos dokų kompanijos (east and West 
india dock Company) londone direktorius. socialiniais klausimais jis daug rašė 
spaudoje, ypač rūpinosi darbininkų reikalais, lankė juos poplar ligoninėje rytų 
londone, o 1891 metais pats ėmėsi šiai ligoninei vadovauti6. 

1  dėkoju sheffieldo universiteto profesoriui 
andrew r. linnui, informavusiam apie 
bergeno universiteto bibliotekoje saugo-
mus sydney’o George’o Hollando laišką ir 
johano stormo komentarus. 

2  sydney Holland, „a linguistic puzzle. to 
the editor of the standard“, The Standard, 
1891 04 02a, 3; british library newspaper 
Collection: m. ld. 15.

3  sydney Holland, „an unknown language. 
to the editor of the times“, The Times, 
1891 04 02b, 7; british library newspaper 
Collection: m. ld. 1.

4  Ši prieglauda buvo skirta ne tik vargšams, 
bet ir ligoniams, našlaičiams, paliktiems 
vaikams, valkatoms ir kt. sveiki prieglau-
dos gyventojai turėjo dirbti, už tai gauda-
vo nakvynę ir maisto (alan r. neate,        

St Marylebone Workhouse and Institution, 
1730–1965, london: st marylebone socie-
ty; City of Westminster archives; univer-
sity of Westminster, 2003, 12–14). 

5  sydney Holland, A Linguistic Puzzle. To the 
Editor of the Standard, [london,] [1891] 03 
31; universitetsbiblioteket i bergen: ms. 
743c; rankraštis. dėkoju Hordalando ap-
skrities tarybos darbuotojai ievai serapi-
naitei už bergeno universiteto bibliotekoje 
saugomų rankraščių kopijas.

6  john Gore, rev. patric Wallis, „Holland, 
sydney George“, Oxford Dictionary of Na-
tional Biography 27, ed. H[enry] C[olin] 
G[ray] matthew and briant Harrison, new 
York: oxford university press, 2004, 694. 
už šią informaciją dėkoju profesoriui 
Giedriui subačiui.
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Keletą metų Hollandas buvo marylebone’o parapijos globėjas. vieną 1891-ųjų 
kovo mėnesio dieną marylebone’o vargšų prieglaudos vadovas, tikriausiai George’as 
edwardas douglasas7, paprašė Hollando susitikti su mergina, kuri nesuprato nie-
ko, kas jai buvo sakoma, ir pati kalbėjo „niekam nesuprantama kalba“8. mergina 
į londoną buvo atvykusi kovo viduryje iš Hamburgo. Kadangi ji neturėjo doku-
mentų, iš dokų pateko į prieglaudą. ją bandyta kalbinti prancūziškai, vokiškai, 
itališkai, švediškai, serbiškai, rusiškai, taip pat čigonų, lenkų, jidiš kalbomis, ta-
čiau ji nemokėjo nė vienos iš jų. nenustačius asmenybės, mergina būtų turėjusi 
gyventi prieglaudoje visą gyvenimą (Holland 1891 04 02a, 3). Hollandui pirmiau-
sia reikėjo nustatyti, iš kokios šalies ji kilusi ir kokia kalba su ja reikia kalbėti. 

norėdamas tai išsiaiškinti, Hollandas rodė jai įvairius daiktus ir užrašė, kaip 
ji taria juos pavadinančius žodžius. Šią informaciją 1891 metų kovo 31 dieną jis 
nusiuntė į laikraščių The Standard ir The Times redakcijas. ta pačia data pažymėtas 
ir stormui nusiųstas laiškas (rankraštis) (žr. 1 pav.).

The Standard išspausdintas laiškas A Linguistic Puzzle ‘lingvistinė mįslė’. taip 
pavadintas ir rankraštis, nusiųstas stormui. abiejuose nurodyta nepilna data: 
mėnuo ir diena (kovo 31-oji), nėra metų. Šiedu variantai skiriasi tik tuo, kad 
rankraštyje minint jidiš kalbą prirašyta prancūziška pastaba: „quel9 est cette 
langue“ ‘kokia tai kalba’. 

The Times išspausdintas Hollando laiško variantas vadinasi An Unknown Lan-
guage ‘nežinoma kalba’. jis truputį skiriasi nuo The Standard ir nuo rankraščio. 
The Times variante, kaip ir The Standard, nėra klausimo apie jidiš kalbą. be to, čia 
neminima, kad mergina atvyko iš Hamburgo.

1.1. H o l l a n d o  l a i Š K o  ( r a n K r a Š Č i o )  t e K s t a s10

Vertimas
[1]
a linguistic puzzle. lingvistinė mįslė.
to the editor of the standard. The Standard redaktoriui.

sir―Will any of your readers who pone, galbūt kuris nors iš jūsų skaitytojų,
happens to be a skilled linguist prityręs kalbininkas,
be so kind as to help me to find malonėtų padėti man išsiaiškinti
out the nationality of a poor girl now tautybę vargšės merginos, dabar
in the marylebone Workhouse ~ esančios marylebone’o prieglaudoje?
she arrived a fortnight ago from ji atvyko prieš dvi savaites iš
Hamburg, and was sent up from the Hamburgo ir buvo nusiųsta iš

7  alano r. neate’o duomenimis, maryle-
bone’o prieglaudai douglasas vadovavo 
1862–1894 metais (neate 2003, 57).

8  sydney Holland, In Black and White, lon-
don: edward arnold & Co., 1926, 100.

9  parašyta su klaida, turėtų būti „quelle“. 

Šnekamojoje kalboje abu žodžiai tariami 
vienodai. vadinasi, užrašyta taip, kaip 
girdėta. už konsultaciją dėkoju doc. dr. 
aurelijai leonavičienei.

10  publikuojamas rankraščio, kuris buvo 
nusiųstas stormui, tekstas. Žr. 5 išnašą.
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1 pav. sydney’o Hollando laiško The Standard redakcijai nuorašas, 
nusiųstas johanui stormui; 
universitetsbiblioteket i bergen: ms. 743c
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docks to a home in marylebone. dokų į kažkieno namus marylebone.
then, owing to her ignorance of all po to, kadangi ji nemokėjo jokios
known languages, they could not žinomos kalbos, jie nebegalėjo
keep her, and so she was brought jos laikyti ir nuvežė
to the workhouse. she had in her į prieglaudą. ji turėjo
possession a little russian and German šiek tiek rusiškų ir vokiškų
money. she is a quiet, well–mannered pinigų. ji yra rami, mandagi,
gentle girl, and most grateful for all švelni mergina ir nepaprastai dėkinga už visas
kindnesses. We have tried her in vain malones. mes veltui bandėme ją
with French, German, italian, swedish[,] [kalbinti] prancūzų, vokiečių, italų, švedų,
servian, russian[,] romany (not well tried) serbų, rusų, čigonų (nepakankamai gerai bandyta)[,]
polish, Yiddish. (quel est cette langue) lenkų, jidiš [kalbomis]. (Kokia tai kalba?)
i have to day had an interview with Šiandien kalbėjausi su
her, and find that she calls (i must ja ir išsiaiškinau, kad ji vadina (aš turiu
spell phonetically, as she can apparently rašyti fonetiškai, nes ji
neither write nor read) a hand ranke nemoka nei rašyti, nei skaityti) ranką ranke
eyes, arkese, nose, noses, teeth, dantice akis arkese, nosį noses, dantis dantice
tongue, liajeuse, finger, pirastrass, liežuvį liajeuse, pirštą pirastrass,
[2]
ear, ancise11, knife pales, hat12 screetete13 ausį ancise, peilį pales, skrybėlę screetete
water, wandooa, book, kgneegoose14 vandenį wandooa, knygą kgneegoose
hair, pulchki, money, penegri, foot plaukus pulchki, pinigus penegri, pėdą
chervaryéka15, milk, pianos, bread, piragus. chervaryéka, pieną pianos, duoną piragus.
“cannot understand” is “can ne sopranto[”]. „nesuprantu“ yra „can ne sopranto[“].
yes is taep. taip yra taep.
unless we discover her home, and jeigu neišsiaiškinsime, kur jos namai, ir
unless, when discovered, someone will jei, išsiaiškinus, kas nors
help her to return, she will have nepadės jai sugrįžti, ji turės
to stay in the workhouse all the rest likti prieglaudoje visą likusį
of her life. i am bound to say she gyvenimą. turiu pasakyti, kad ji
seems happy, and comfortably disposes atrodo patenkinta ir lengvai sudoroja
of the rations of two ordinary dviejų paprastų vargšų porcijas.
paupers. When will england do as Kada gi anglija ims elgtis
other nations do, and stop this kaip kitos šalys ir sustabdys šitą
cruel importation of foreign žiaurų vargšų iš užsienio įvežimą?
paupers ~ 

i am sir, your obedient servant esu, pone, jūsų nuolankus tarnas
sydney Holland sydney Hollandas
44, bryanston―square, march 31. 44, bryanston–square, kovo 31.

11  The Standard  išspausdinta ancise,             
The Times – Aucise.

12  The Standard išspausdinta bat, The Times – 
Hat.

13  The Standard išspausdinta screetete,           
The Times – Screebēlē.

14  The Standard išspausdinta kgneegoose,     
The Times – Kneegoose.

15  The Standard išspausdinta chervaryēka,          
The Times – Chervaryēka.
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1.2. H o l l a n d o  u Ž r a Š Y t i  Ž o d Ž i a i. visuose Hollando laiško varian-
tuose (The Standard, The Times ir stormui siųstame rankraštyje) pateikti tie patys 
žodžiai (pirmiausia angliškas žodis, paskui jo lietuviškas atitikmuo, užrašytas 
fonetiškai): hand – ranke ‘ranka’, eyes – arkese ‘akys’, nose – noses ‘nosis’, teeth – dan-
tice ‘dantys’, tongue – liajeuse ‘liežuvis’, finger – pirastrass ‘pirštas’, ear – aucise (an-
cise) ‘ausis’, knife – pales ‘peilis’, hat (bat) – screebēlē (screetete) ‘skrybėlė’, water – wan-
dooa ‘vanduo’, book – kgneegoose ‘knygos’, hair – pulchki ‘plaukai’, money – penegri 
‘pinigai’, foot ‘pėda’ – chervaryēka (chervaryéka) ‘čeverykas, batas’, milk – pianos ‘pie-
nas’, bread – piragus ‘pyragas’, cannot understand – can ne sopranto ‘kan[,] ne supran-
tu’, yes – taep ‘taip’.

Žodis ausis The Times išspausdintas Aucise, skrybėlė – Screebēlē, knygos – Knee-
goose. The Standard variante išspausdinta su korektūros klaidomis: ancise, screete-
te, kgneegoose. su tokiomis pat klaidomis šie žodžiai parašyti ir rankraštyje, nu-
siųstame stormui. be to, rankraštyje prirašytas klausimas apie jidiš kalbą rodytų, 
kad perrašytojui nebuvo aišku, kokią kalbą minėjo Hollandas. taigi rankraštis 
galėtų būti ne Hollando autografas, o kažkieno nuorašas nuo laikraščio The Stand-
ard. Kita vertus, angliškas žodis hat ‘skrybėlė’ The Standard laikraštyje išspausdintas 
bat, o rankraštyje parašyta hat. taigi rankraščio rašytojas galėjo žinoti, kokių 
angliškų žodžių buvo klausiama. 

2. v i s u o m e n Ė s  r e a K C i j a .  W i l l i a m o  t H Y n n e ’ o  l Y n n o  a t s i -
l i e p i m a s. Hollandas pasakojo, kad jo laiškas sukėlė sensaciją („this letter 
caused a good deal of sensation at the time“ [Holland 1926, 101]). merginos li-
kimu susirūpino net karalienė viktorija: 

Šitas laiškas patraukė karalienės viktorijos dėmesį, ji per savo sekretorių parašė, 
klausdama, kaip man sekėsi, ir „buvo laiminga girdėdama, kad moteris turi tokį 
gerą apetitą“ (Holland 1926, 101)16.

jau kitą dieną, balandžio 3-iąją, The Standard ir The Times išspausdino Williamo 
thynne’o lynno ir Gustavo a. schrumpfo atsiliepimus į Hollando laišką. jie nu-
statė, kad Hollando aprašytoji mergina kalba lietuviškai. johanas stormas, išana-
lizavęs Hollando užrašytus žodžius, taip pat manė, kad jie – lietuviški.

Į spaudoje pasirodžiusį laišką atkreipė dėmesį ir vienas lietuvis – jis atpažino 
lietuvių kalbą, atėjo į prieglaudą ir paaiškėjo, kad Hollando aprašytoji mergina 
yra jo sesuo:

laišką pastebėjo ir vienas lietuvis, kuris iš karto atpažino savo [gimtąją] kalbą. jis 
atėjo pasimatyti su mergina, ir ji pasirodė esanti jo sesuo! ji atvyko pas jį, bet 
pametė savo pasą ir jo adresą (Holland 1926, 101)17.

16  „this letter caught the eye of Queen victo-
ria, who, through her secretary, wrote to 
ask what success i had, and ‘was glad to 

 hear the woman had so good an appetite’.“
17  „the letter also attracted the notice of a 

lithuanian, who at once recognized the 
language as his own. He came to see the 
girl, and she turned out to be his sister! 
she had come over to join him and lost her 
passport and his address.“
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taigi Hollandui pavyko nustatyti, kas buvo toji mergina. tačiau autobiografinėje 
knygoje In Black and White (1926) jos pavardės jis nenurodė. 

Kaip minėta, atsakymą į The Standard išspausdintą laišką parašė W. T. Lynn18. 
Galbūt tai buvo Williamas thynne’as lynnas (1835–1911), Karališkosios observa-
torijos Greenwiche (londono rajonas) asistentas, 1891-aisiais jau išėjęs į pensiją19. 
jo autorystę galėtų liudyti laiško pabaigoje nurodyta rašymo vieta: Blackheath. 
londono priemiestis blackheathas yra netoli Greenwicho, jame gyveno lynno 
šeima. 1911-aisiais lynno laidotuvių apeigos vyko šio miestelio visų Šventųjų 
(all saints’) bažnyčioje (H. p. H. 1912, 49).

The Standard išspausdintame atsiliepime į Hollando laišką lynnas teigė, kad 
aprašytoji mergina yra lietuvė. Keletą sakinių jis skyrė lietuvių tautos istorijai ir 
kalbos kilmei, užsiminė, kad geriausias veikalas apie lietuvių kalbą esanti augus-
to schleicherio gramatika (1856–1857). be to, lynnas paminėjo profesoriaus Wal-
terio Williamo skeato (1835–1912) Etimologinį žodyną (A Concise Etymological Dic-
tionary of the English Language [1882]), kuriame pateiktas vienas bendras anglų ir 
lietuvių kalbų žodis talk ‘pokalbis, kalbėti’ (žr. 2 pav.).

2.1. l Y n n o  a t s i l i e p i m o  t e K s t a s

“A LINGUISTIC PUZZLE.” 

to tHe editor oF tHe standard. 
sir,―the young lady whose acquaintance mr. 
sydney Holland has made at the marylebone union is 
evidently of lithuanian nationality. that people had 
large dominions in the thirteenth and fourteenth cen- 
turies, but afterwards the country became united with 
poland, and in later times fell, with poland, under the 
power of the russians. the lithuanian language, a 
branch of the lettic, has great resemblance to the 
sanskrit, with a considerable admixture of slavonic 
words. 
the most complete work upon it is august 
schleicher’s “Handbuch der lituanischen [sic!] sprache,” 
from which i will venture to correct some of the words 
in mr. sydney Holland’s letter. the lithuanian for 
eye is akis; for hand, rankà; for white bread, pyragas; 
for milk, penas; for water, vanda. the word for God, 

18  W[illiam] t[hynne] lynn, „‘a linguistic 
puzzle.’ to the editor of the standard“, 
The Standard, 1891 04 03, 3; british library 
newspaper Collection: m. ld 15.

19  H. p. H., „William thynne lynn“, The Ob-
servatory 35, 1912, 47–48; http://articles.

adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_ 
query?1912obs....35...47.&amp;data_
type=pdF_HiGH&amp;whole_paper= 
Yes&amp; type=printer&amp;filetype=.
pdf (2007 05 04).
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2 pav. Williamo thynne’o lynno atsiliepimas į 
sydney’o Hollando laišką; The Standard, 1891 04 03, 3; 
british library newspaper Collection: m. ld 15; 
© the british library. all rights reserved

i may add, is devas. professor skeat informs us in 
his “etymological dictionary” that one english word, 
and one only, is derived from lithuanian, which is 
the common word “talk.” i hope that some one will be 
found capable of talking to this damsel, and finding out 
what has brought her, apparently alone, to england. 

i am, sir, your obedient servant, 
W. t. lYnn. 
blackheath, april 2. 

Vertimas

„linGvistinĖ mĮslĖ“.

THE STANDARD redaKtoriui.
pone, panelė, su kuria p.
sydney Hollandas susipažino marylebone’o prieglaudoje yra
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neabejotinai lietuvių tautybės. ta tauta turėjo

dideles valdas tryliktame ir keturioliktame

amžiuje, bet vėliau šalis susijungė su

lenkija, ir vėlesniais laikais, su lenkija, pateko

rusų valdžion. lietuvių kalba,

baltų kalbų šaka, yra didžiai panaši į

sanskritą, su daug įsimaišiusių slaviškų

žodžių.

išsamiausias darbas apie ją yra augusto

schleicherio Handbuch der Litauischen Sprache,

pagal kurią išdrįsiu patikslinti keletą žodžių,

paminėtų p. sydney’o Hollando laiške. lietuviškai

eye yra akis; hand, rankà; white bread, pyragas;

milk, penas; water, vanda. God,

galiu pridėti, yra Devas. savo Etymological Dictionary

profesorius skeatas informuoja, kad vienas angliškas žodis,

vienintelis, yra kilęs iš lietuvių kalbos, ir tai yra

bendras žodis „talk“20. tikiuosi, kad

atsiras kas nors, galintis susikalbėti su ta panele ir išsiaiškinti,

kas ją, vienui vieną, atvedė į angliją.

esu, pone, jūsų nuolankus tarnas,

W. t. lynnas

blackheath, balandžio 2.

2.2. l Y n n o  K o m e n t a r Ų  Š a l t i n i s. lynnas pateikė penkis iš aštuonio-
likos Hollando užrašytų žodžių ir dar pridėjo žodį Dievas. jis nurodė, kad Hol-
lando užrašytą leksiką patikslino remdamasis schleicherio gramatika. reikiamus 
žodžius tikriausiai paėmė iš antrojoje schleicherio veikalo dalyje21 išspausdinto 
lietuvių–vokiečių kalbų žodynėlio22 (žr. 1 lentelę).

20  lie. ‘pokalbis, kalbėti’.
21  HandbuCH der litauisCHen spra-

CHe von auGust sCHleiCHer. i. Gra-
mmatiK. praG, 1856. j. G. Calve’sCHe 
verlaGsbuCHHandlunG; lltib:         
b. 4382 (toliau – SchlG); HandbuCH der 
litauisCHen spraCHe von auGust 
sCHleiCHer. ii. lesebuCH und Glos-
sar. praG, 1857. j. G. Calve’sCHe ver-
laGsbuCHHandlunG; lltib: b. 4383 
(toliau – SchlL).

22  SchlG, apimančioje tik lietuvių kalbos gra-
matiką, žodžių rodyklės nėra. visi lynno 
patikslinti žodžiai, išskyrus, atrodo, tik 
pyragas, joje pavartoti, tačiau juos surasti 
lietuvių kalbos nemokančiam žmogui būtų 
buvęs nelengvas darbas. pavyzdžiui, žodis 
akìs (auge) pateiktas p. 34, 104, 187. Žodis 
rankà (hand) pavartotas p. 21, 178, pë ́nas 
(milk) p. 134, vandù (waßer) p. 30, 119 ir kt.
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Hollando (The Standard) lynno SchlL

arkese (eyes) akis (eye) akìs 253

ranke (hand) rankà (hand) rankà 310

piragus (bread) pyragas (white bread) pyrágas 304

pianos (milk) penas (milk) pë́nas 303

wandooa (water) vanda (water) vandù 335

- Devas (God) Dë́vas 265

1 lentelė: lynno patikslinti žodžiai ir jų atitikmenys SchlL

rėmimąsi schleicheriu patvirtina rašybos ypatybės: lynnas, kaip ir schleicheris, 
vartojo grafemas <e> [ie] (SchlL <ë>) (Devas, penas) ir <v> (Devas, vanda ‘vanduo’). 

iš parašymo rankà matyti, kad stengtasi žodžius nurašyti su schleicherio var-
totais diakritikais, plg. rankà SchlL 310. tačiau kiti laiške surašyti žodžiai buvo 
išspausdinti be diakritinių ženklų (plg. 1 lentelę). 

Įdomu, kad lynnas žodynėlyje surado žodį pienas, Hollando pianos, nes SchlL 
pë ́nas milch 303 įrašyta tarp pe-/pë-, o ne pia- prasidedančių žodžių: 

pémpė kibitz.
pëmù, gen. pëmèns, hirt.
pë ́nas milch.
peniù, -nbjau, -nbti nären, ernären.
penkì, pènkios fünf.

Kiti Hollando užrašyti žodžiai (išskyrus screetete ir chervaryēka) į SchlL irgi 
įtraukti, tad ir juos buvo galima tikslinti. Galbūt lynnui pakako ir kelių pavyzdžių 
savo nuomonei iliustruoti? tačiau tokiu atveju jis būtų paėmęs keletą pirmųjų 
žodžių. o jo atsiliepime žodžiai tikslinti ne iš eilės. todėl tikėtiniau, kad jis likusių 
žodžių SchlL nerado, nes Hollando užrašymai skyrėsi nuo SchlL pateiktų žodžių 
(žr. 2 lentelę). taigi lynnas surado tik kai kuriuos Hollando žodžius ir surašė 
juos beveik pagal abėcėlę. 

Hollando (The Standard) SchlL

noses nósis, -sës nase 293

dantice dantìs, -të ́s f. u. m. zan 264

liajeuse lëżùvis, -vio zunge 287

pirastrass pìrsztas finger; zehe 304

ancise ausìs, -ë ́s; or 259

pales peílis, -lio m. meßer 302

kgneegoose knýgos pl. buch 282
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Hollando (The Standard) SchlL

pulchki pláukas, pl. plaukaí, har, hare 305

penegri pìningas, pìngas geldstück, pl. geld 304

can ne sopranto kàs gen. omn. wer, was; jemand, etwas; je-
der, jede, in diser bed. indecl. ko gen. wa-
rum; kám dat. wozu; kamè loc. worin 279;
nè nicht; wird mit dem verbum zusammen 
gesezt 292; 
su-prantù, -prataú, -pràsiu, -pràsti verstehen 
320

taep taíp in büchern für teíp 327

2 lentelė: Hollando užrašytų žodžių, kurių lynnas nesurado, atitikmenys SchlL

2.3. a p i b e n d r i n i m a s. Lynnas Hollando pateiktus žodžius patikslino rem-
damasis schleicherio gramatika; tikėtiniausia, kad jis rėmėsi antrojoje dalyje SchlL 
pateiktu žodynu. tai patvirtina ir rašybos ypatybės. lietuvių kalbos jis tikriausiai 
nemokėjo, todėl SchlL surado tik keletą Hollando iš klausos užrašytų žodžių.

3. G u s t a v o  a .  s C H r u m p F o  a t s i l i e p i m a s. Į The Times išspausdintą 
Hollando laišką atsiliepė schrumpfas iš universiteto kolegijos (university Colle-
ge school)23 (žr. 3 pav.).

Žinių apie schrumpfą labai mažai, didžiosios britanijos biografijų žodynas 
(Oxford Dictionary of National Biography) jo biografijos nepateikia. tačiau schrumpfo 
palikimas didžiosios britanijos ir airijos karališkajai azijos draugijai (royal asia-
tic society of Great britain and ireland) – 500 knygų armėnų kalba (tarp jų ir 
xiii amžiaus biblija) – liudija jo domėjimąsi lingvistika24.

atsakyme į Hollando laišką schrumpfas užsiminė apie savo lyginamojo 
pobūdžio darbą First Aryan Reader (1890). Šioje knygoje tarp kitų kalbų jis pateikęs 
ir lietuvių kalbos pavyzdžių, vadinasi, su lietuvių kalba buvo susipažinęs. 

3.1. s C H r u m p F o  a t s i l i e p i m o  t e K s t a s

AN UNKNOWN TONGUE. 

to tHe editor oF tHe times. 
sir,―the language spoken by the girl referred to 
in mr. sydney Holland’s letter in your issue of to-day 

23  G[ustav] a. schrumpf, „an unknown ton-
gue. to the editor of the times“, The 
Times, 1891 04 03, 9; british library news-
paper Collection: m. ld 1.

24  royal asiatic society of Great britain and 
ireland; http://www.asiamap.ac.uk/collec-
tions/collection.php?id=381&browse= 
Country&Country=Geo (2007 05 30).
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3 pav. Gustavo a. schrumpfo atsiliepimas į sydney’o Hollando 
laišką; The Times, 1891 04 03, 9; 
british library newspaper Collection: m. ld 1; 
© the british library. all rights reserved

is lithuanian. the words ought to be―rankà (hand), 
akìs (eye), nólis (nose), dantìs (tooth), liezùwis 
(tongue), pirsztas (finger), aulìs (ear), peilis (knife), 
kepùré (hat), wandu (water), piénas (milk), knygos 
(book), pláukas (hair), teip (it is so―yes), piningai 
(money), riétas (thigh), the other part of the 
word is perhaps szeiwas, crooked, but there is also 
szeiwakójis, a thin-legged person, pyrãgas, white bread 
(the usual word for bread is dúna, whence baltà dúna, 
“white bread”). 
a brief account of the lithuanian language will be 
found in my “First aryan reader,” published last 
year by mr. david nutt. i am, sir, &c., 

G. a. sCHrumpF. 
university College school, april 2. 
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Vertimas

neŽinoma Kalba.

THE TIMES redaKtoriui.
pone, mergina, minėta
p. sydney’o Hollando laiške jūsų šiandienos numeryje, šneka
lietuvių kalba. Žodžiai turbūt yra rankà (hand),
akìs (eye), nólis (nose), dantìs (tooth), liezùwis
(tongue), pirsztas (finger), aulìs (ear), peilis (knife),
kepùré (hat), wandu (water), piénas (milk), knygos
(book), pláukas (hair), teip (it is so–yes), piningai
(money), riétas (thigh), kita žodžio dalis
yra galbūt szeiwas, crooked, bet yra ir
szeiwakójis, žmogus plonomis kojomis, pyrãgas, white bread
(įprastas žodis yra dúna, iš kur baltà dúna,
„white bread“).
trumpą lietuvių kalbos apžvalgą galima
rasti mano veikale First Aryan Reader, išspausdintame praėjusiais
metais p. davido nutto. esu, pone, ir t. t.,

G. a. sCHrumpFas.
universiteto kolegija, balandžio 2.

3.2. s C H r u m p F o  K o m e n t a r Ų  Š a l t i n i s. schrumpfas rašė, kad Hol-
lando pateikti žodžiai esą lietuviški. jis nenurodė, kuo remdamasis padarė tokią 
išvadą, tačiau tai išduoda ortografijos ypatybės. 

Žodžių ausis, nosis parašymas aulìs, nólis rodytų, kad leidinyje, kuriame 
schrumpfas ieškojo Hollando užrašytų žodžių, jie galėjo būti parašyti su <ſ>: auſis, 
noſis, bet nurašyta ar spaustuvėje surinkta netiksliai – su <l> vietoj <ſ>. taigi 
schrumpfas tikriausiai naudojosi mažosios lietuvos veikalais (didžiosios lietuvos 
lietuviškuose leidiniuose grafemos <ſ> atsisakyta apie xix amžiaus pradžią25). 

Grafemą <ſ> žodynuose ir gramatikoje vartojo Frydrichas Kuršaitis (žr. 3 len-
telę).

Hollando (The Times) schrumpfo Klv26 SchlL Ness27

aucise aulìs ‘ausis’ auſìs 33 ausìs 259 Ausis 16

noses nólis ‘nosis’ nóſis 277 nósis 293 Nosis 423

3 lentelė: Žodžių ausis, nosis rašymas schrumpfo laiške, Klv, SchlL, Ness

25  Giedrius subačius, „Grafemos <ſ> netektis 
lietuvos ſpaudiniuose“, ALt 6, 2004, 239.

26  Klv; lmab: lK – 19/844.
27  [Ferdinand nesselmann,] Wörterbuch der 

Littauiſchen Sprache von G. H. F. Neſſelmann. 
Complett in einem bande. Königsberg: 
verlag der Gebrüder bornträger, 1850 
[1851]; lmab: lK – 19/259 (toliau – Ness).
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rašmenys <ie> [ie] ir <w> [v] taip pat atitinka Kuršaičio vartoseną ([ie] Kuršaitis 
žymėjo <iė>, schrumpfo laiške išspausdinta be diakritiko). Kitų galimų šaltinių – 
schleicherio gramatikos ir Ferdinando nesselmanno žodyno rašyba kiek skiriasi 
(žr. 4 lentelę). 

Hollando (The Times) schrumpfo Klv SchlL Ness
liajeuse liezùwis liėźùwis 230 lëżùvis 287 Ldżuwis 359
pianos piénas pibnas 309 pë́́nas 303 Pdnas 283
- riétas (thigh) ribtas 353 rë́́́tas 312 Rdtas 436
- szeiwas, szei-

wakójis
ßeiwas, ßeiwa
kójis 423

- Szeiwas, Szeiw
kojis 517

4 lentelė: [ie] ir [v] žymėjimas schrumpfo laiške, Klv, SchlL, Ness

schrumpfo nurašytuose žodžiuose esama ir skirtumų nuo Klv, tačiau jų galėjo 
atsirasti dėl spaustuvės kaltės. jo laiške pavartotas digrafas <sz> vietoj Klv ligatū-
rinio <ß>. digrafas <sz> vartotas SchlL ir Ness (žr. 5 lentelę), tačiau, kaip matyti 
iš kitų pavyzdžių, kitomis rašybos ypatybėmis schrumpfo rašyba nuo šių veikalų 
skyrėsi.

Hollando (The Times) schrumpfo Klv SchlL Ness 
pirastrass pirsztas pìißtas 315 pìrsztas 304 Pirsztas 293
- szeiwas ßeiwas 423 - Szeiwas 517
- szeiwakójis ßeiwakójis 423 - Szeiwkojis 517

5 lentelė: [š] žymėjimas schrumpfo laiške, Klv, SchlL ir Ness

nesutampa ir kai kurių diakritikų vartosena. vietoj Klv grafemų su cirkum-
fleksu <ĩ>, <Y>, <i> laiške išspausdinta <i>, <y>, <r> (žr. 6 lentelę) (nors <ã> iš-
spausdinta: Klv pyrãgas 313, schrumpfo pyrãgas28). Šie žodžiai vargu ar galėtų 
būti nurašyti nuo Ness (nors ten kirtis irgi nepažymėtas), nes, kaip minėta, kitų 
žodžių forma ar rašyba nuo Ness skiriasi. veikiausiai šie skirtumai atsirado ren-
kant tekstą spaustuvėje. 

Hollando schrumpfo Klv SchlL Ness 
pales (knife) peilis pejlis 303 peílis 302 Peilis 288
penegri (money) piningai pìningas [...] pi-

ningaj 313
pìningas, 
pingas 304

Pinningai, 
Pinn…gai 292

taep (yes) teip Tajp […] tejp 446 teíp 327 Taip 92
kgneegoose (book) knygos knYgos 195 knýgos 282 Knygos 222
pirastrass (finger) pirsztas pìißtas 315 pìrsztas 304 Pirsztas 293

6 lentelė: Klv grafemų <ĩ>, <Y>, <i> atitikmenys schrumpfo laiške, SchlL ir Ness

28  SchlL ir Ness pažymėtas akūtas: pyrágas 
SchlL 304; Pyrágas Ness 292.
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vietoj Kuršaičio grafemos <ù> [uo] schrumpfo laiške išspausdinta <ú>, vietoj 
<Ì> – <u>. tikriausiai taip pat netiksliai surinkta spaustuvėje (žr. 7 lentelę). 

Hollando (The Times) schrumpfo Klv  SchlL Ness 

- dúna (2x) dùna 101 dùna 267 Důna 147

wandooa wandu wandÌ 487 vandù 335 Wandů 50

7 lentelė: [uo] <ů> atitikmenys schrumpfo laiške, Klv, SchlL ir Ness

Kaip minėta, Hollandas žodžius užrašė fonetiniu principu, dėl to kai kuriuos 
užrašymus identifikuoti sunku. atrodo, kad schrumpfas galėjo pasinaudoti Hol-
lando pateiktais vertimais ir lietuviškų žodžių ieškoti ne tik Kuršaičio lietuvių–
vokiečių, bet ir vokiečių–lietuvių žodyne29. tokiu būdu jis galėjo surasti, kad 
Hollando money, penegri yra piningai (Kvl I Geld, das, piningaj 508); Hollando hair, 
pulchki – pláukas (Kvl I Haar, das [...] pláukas 575). 

norėdamas patikslinti ir žodį chervaryēka foot ‘pėda’, schrumpfas tikriausiai 
ieškojo pėdą ar koją (taip nurodė Hollandas!) reiškiančių žodžių. Klv 70 pateikto 
[cźiawerykas, -o, subst. m. der schuh]30 jis nerado. schrumpfas spėjo, kad chervaryēka 
galėtų būti dūrinys iš szeiwas angl. crooked ‘sulenktas, kreivas’ ir riétas angl. thigh 
‘šlaunis’. be to, jis pastebėjo, kad vartojamas ir žodis szeiwakójis, a thin-legged 
person ‘laibakojis’. plg. Schenkel, der, das dickbein, riė ́tas Kvl ii 151; dünn [...] d. 
beine, plonì riė ́tai Kvl i 311; dünnbeinig [...] ßeiwakójis Kvl i 311. 

3.3. a p i b e n d r i n i m a s. schrumpfas buvo susipažinęs su lietuvių kalba – 
jos pavyzdžių buvo pateikęs savo knygoje A First Aryan Reader. ortografijos 
ypatybės rodo, kad Hollando užrašytus žodžius schrumpfas tikrino Klv. tikėtina, 
kad kai kurių žodžių jis galėjo ieškoti ir Kvl.

4. j o H a n o  s t o r m o  K o m e n t a r a i. johanas stormas (1836–1920) nuo 
1873 metų buvo Christianijos (oslo) universiteto romanų ir anglų filologijos pro-
fesorius31 norvegijoje. Hollando laiško nuorašą nuo laikraščio The Standard jam 
nusiuntė nežinomas asmuo. nurašymo priežastys galėjo būti kelios – tiek noras 
padėti Hollandui ir jo aprašytai merginai, tiek mokslinis susidomėjimas reta kal-
ba (juo labiau kad stormas prie lietuviškų žodžių prirašė įvairių kitų kalbų 
atitikmenų). išanalizavęs Hollando pateiktus žodžius, stormas nustatė, kad apra-
šytoji mergina turėtų būti kilusi iš prūsų lietuvos (žr. 4 pav.).

29  Kvl i; Kvl ii; lmab: lK – 19/844.
30  laužtiniuose skliaustuose Kuršaitis rašė 

jam ne visai aiškius žodžius (žr. Klv xi).
31  e[ven] Hovdhaugen, „storm, johan“, Ency-

clopedia of Language & Linguistics, edi-

tor-in-Chief Keith brown, oxford: elsevier 
ltd, 22006, 158. už šią informaciją dėkoju 
profesoriui Giedriui subačiui.
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4 pav. johano stormo lietuviškų žodžių komentarai; 
universitetsbiblioteket i bergen: ms. 743c



2�1 P a k l y d u s i 	 l i e t u v i ų 	 k a l b a :	
1 8 9 1 	 m e t ų 	 l i n g v i s t i n ė 	 m į s l ė

 4.1. s t o r m o  r a n K r a Š t i s32

lit. 
rankà Haand33 p[.] ręka[,] r. рукá 
akìs, -ks f. auge r. око oculus. 
nósis, -ës nase носъ nasus 
dantìs, -s f. & m. Zahn dens 
ležùvis, -vio Zunge af34 ldžu ldszti lecken lingere – lingua f. dingua 
pirsztas Finger (“pirastrass” = piraštas) r. перстъ, č. s. prst, p. pierść Handvoll. 
ausis, -ss ohr r. ýхо ýши l. ausis auris, g[.] auso. 
peilis -io m. messer [af35 pdla die Feile] 
skrebas, pl. skrebai Krempe am Hut; skrebe, ês pl[.] skrebes & 
skribele ēs f. Hut (Źem.) “scretete” vel feilagt[ig]36

wandů, -dens & -denio (Źem[.] undů, wundů) Wasser r. водà p. woda etc 
lett[.] ūdens g[.] watō l. unda etc 
(kninga) knīga i preuss[isk] lit[auisk] kun37 pl. knýgos buch r. кńiga gsl[.] kŭnjiga. 
“pulchki, hair”? 
“penegri money”, alm[ent]38 piningas mikl[.] pinningas, pinnęgas ness. pfennig, 
pl. pinningai, pinnįgai Geld, bei memel immer penningas, 
penningai [ges]prochen 
“chervaryéka foot”? 
pë ́nas milch 
pyrágas Kuchen, Weissbrod af39 Πυρóς 
ne suprantù (“can” falsk40) verstehe nicht, praet. suprataú inf[.] supràsti verstehen 
v prat bed[eutet]41 Gewöhnung, übung, prantù prasti gewohnt sein, sich angewöhnen 
durch übung sich aneignen, lernen ness. 
“taep yes” er vel feilagt[ig] lit[auere] bejaer alm[ent] med Gjentag[else] af verbet42; polsk
tak sic, ita vurdert med43 ést = r. есть 
pigen maa vaere fra preussisk litauen.44

4.2. s t o r m o  K o m e n t a r Ų  Š a l t i n i a i. andrew r. linnas yra nurodęs, 
kad 1892-aisiais, nagrinėdamas priegaides, stormas rėmėsi ir lietuvių kalbos duo-
menimis (greta latvių, serbų-kroatų ir Kinijos mandarinų kalbų); esą jis naudojęsis 

32  [ johan storm,] sydney’o Hollando laiško A 
Linguistic Puzzle. To the Editor of the Stan-
dard komentarai [b. d.]; universitetsbiblio-
teket i bergen: ms. 743c; rankraštis.

33  norv. ‘ranka’. už vertimą iš norvegų kal-
bos dėkoju Frankui Zuberiui, Frankfurto 
prie maino johanno Wolfgango Goethe’s 
universiteto skandinavistikos instituto 
lektoriui.

34  norv. ‘nuo’.
35  norv. ‘nuo’.

36  norv. ‘veikiausiai neteisingai’.
37  norv. ‘prūsijos lietuvių kalboje tik’.
38  norv. ‘paprastai’.
39  norv. ‘nuo’.
40  norv. ‘klaidingai’.
41  norv. ‘reiškia’.
42  norv. ‘yra veikiausiai neteisingai, lietuviai 

teigia paprastai pakartodami 
veiksmažodį’.

43  norv. ‘sprendžiant pagal’.
44  norv. ‘mergaitė turi būti iš prūsų lietuvos’.
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Kuršaičio gramatika (pats lietuviškai nemokėjęs ir net nebuvo girdėjęs lietuviškai 
kalbant)45. tačiau labai abejotina, ar analizuodamas Hollando žodžius stormas 
rėmėsi šia gramatika (gramatikoje nepatogu ieškoti žodžių; Kuršaičio gramatikos 
gramatinių kategorijų ir žodžių registre aptariamųjų žodžių nėra). ir Kuršaičio 
žodynais stormas, atrodo, nesinaudojo. 

stormas identifikavo visus Hollando užrašytus žodžius, išskyrus du: pulchki 
‘plaukai’ ir chervaryéka ‘čeverykai, batai’. 

4.2.1. s t o r m a s  i r  SchlL. ortografijos ypatybės rodo, kad stormas bus 
rėmęsis schleicherio gramatika. Kaip ir schleicheris, dvibalsį [ie] jis žymėjo gra-
fema <ë> (Kuršaičio <iė>, nesselmanno <ê>, <ē>), išskyrus tik žodį ležuvis, kuria-
me <ë> parašyta be diakritiko (žr. 8 lentelę). 

stormo SchlL Ness Klv
akìs, -ë́s akìs, -kë́s 253 Akìs, ês 2 akìs, akiqs 4
ausis, -së́s ausìs, -së́s 259 Ausis, ês 16 auſìs, -iqs 33
dantìs, -ë́s dantìs, -të́s 264 Dantis, tês 126 dantìs, -iqs 78
nósis, -ës nósis, -sës 293 Nosis, ês 423 nóſis, -iės 277
pë́nas pë́nas 303 Pdnas, o 283 pibnas, -o 309
ležùvis, -vio lëżùvis, -vio 287 Ldżuwis, wjo 359 liėźùwis, -io 230

8 lentelė: dvibalsio [ie] žymėjimas stormo rankraštyje, SchlL, Ness, Klv

su SchlL sutampa ir grafemos <v> vartojimas žodyje ležùvis, -vio (žr. 8 len-
telę).

Grafemos <s> rašymas žodžiuose nósis, -ës, ausis, -së ́s, taip pat orientuoja į 
SchlL, plg. SchlL nósis, -sës 293, ausìs, -së ́s 259. nesselmanno irgi Nosis, ês 423, 
Ausis, ês 16, bet, kaip minėta, skiriasi [ie] žymėjimas. Klv vartota <ſ>: nóſis, -iės 
277, auſìs, -iqs 33.

tikriausiai SchlL stormas rado žodį pyrágas. lietuviška forma sutampa dar ir 
su Ness, tačiau vokiška Weissbrod skiriasi (žr. 9 lentelę). 

stormo SchlL Ness Klv
pyrágas Kuchen, 
Weissbrod af. Πυρóς

pyrágas kuchen; 
weißbrod 304

Pyrágas, o, m. 
Weißbrodt 292

pyrãgas, -o, subst. m. 
Weissbrot, bes. in 
Gestalt einer semmel, 
Franzbrot, Fladen, 
Kuchen etc. (poln. 
pirog, gefüllter Kloss, 
Kuchen.) 313

9 lentelė: Žodis pyragas stormo rankraštyje, SchL, Ness ir Klv

45  andrew r. linn, Johan Storm dhi grétest 
pràktikal liNgwist in dhi werld, publications 

of the philological society 38, oxford,   
boston: blackwells, 2004, 130.
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veiksmažodį suprasti stormas aiškino, atrodo, remdamasis dviem šaltiniais – 
SchlL ir Ness (apie Ness žr. toliau, 4.2.2). tik su SchlL sutampa veiksmažodžio 
praet. formos kirčiavimas (praes. formą schleicheris ir Kuršaitis kirčiavo vienodai; 
žr. 10 lentelę).

stormo SchlL Ness Klv

ne suprantù [...] ver-
stehe nicht praet. su-
prataú inf. supràsti 
verstehen

su-prantù, -prataú, 
-pràsiu, -pràsti ver-
stehen 320

Prantu, prataù, prasu, 
prasti, gewohnt ſein, 
ſich angewöhnen, 
durch uebung ſich 
aneignen, erlernen 
313

pranta, prataf, prà-
ſiu, pràſti, verb. tr., 
nur in Zusammen-
setzungen, gewohnt 
werden und mit ſu- 
auch verstehen. [...] 
ſuprantù, merken, in 
samog. verstehen 
326

10 lentelė: veiksmažodis suprasti stormo rankraštyje, SchlL, Ness ir Klv

4.2.2. s t o r m a s  i r  Ness. stormas naudojosi ir nesselmanno žodynu. iš jo 
paimti žodžiai, kurių nėra SchlL. 

Į schleicherio žodynėlį neįtraukti žodžiai skrebas, skrebe, skribele. rašymas     
su <s> žodžio pradžioje ir vokiškas žodis Krempe ‘skrybėlės kraštas’ rodo, kad 
stormas naudojosi Ness (Kuršaitis rašė <ſ> ir Krämpe) (žr. 11 lentelę). tačiau 
skyrėsi gen. sg. galūnės balsio [ė] žymėjimas: stormas pažymėjo <ē>, o Ness 
buvo <ê>.

stormo Ness Klv

skrebas, pl. skrebai Krempe  
am Hut

Skrebas, o, m., gew. im plur. 
Skrebai, die Krempe am Hut 
(ragnit) 481

ſkrebas, -o, gew. pl. ſkrebai, 
die Krämpe am Hut 383

skrebe, ês p[l.] skrebes Skrebe, ês, f., plur. Skrebes, 
daſſ. (ragnit) 481 

[ſkrebė, -ės, pl. ſkrebes = 
ſkrebas, ſkrebai, ragnit.] 383

skribele ēs f. Hut (Źem.) Skreblinne, ês, f., der Hut 481
Skribele, ês, f. daſſ. (Ʒ’em.) 481

[ſkribėlė, -ės, = ſkreblinė, der 
Hut. Zem.] 383

11 lentelė: Žodžio pradžios priebalsis [s] ir žodis Krempe ‘skrybėlės kraštas’ stormo 
rankraštyje, Ness ir Klv

Ness stormas rėmėsi ir plačiau aiškindamas kai kuriuos žodžius. prie žodžio 
ležùvis, kurio užrašymas beveik sutampa su SchlL, stormas nurodė pamatinį 
veiksmažodį ldžu, ldszti iš Ness (Ness šis veiksmažodis pateiktas atskiru straipsniu; 
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jis duotas ir Franzo miklosichiaus etimologiniame žodyne Etymologisches Wörter-
buch der slavischen Sprachen, žr. toliau, 4.2.3). Į SchlL šitas veiksmažodis neįtrauktas, 
o nuo Klv skiriasi stormo užrašytos formos (žr. 12 lentelę).

stormo SchlL Ness Klv

ležùvis, -vio Zunge af 
ldžu ldszti lecken 

lëżùvis, -vio zunge 
287

Ldżuwis, wjo, m. (der 
lecker) die Ʒunge 
359

Ldżu, ldżau, ldszu, 
ldszti, lecken; von 
der schlange, 
ſtechen, beißen 359

liėźùwis, -io, subst. 
m. die Zunge 230

liėźiù, liėźiaf, liqßiu, 
liqßti, verb. intr. 
lecken 230

12 lentelė: stormo ležùvis, ldžu, ldszti atitikmenys SchlL, Ness, Klv

 Žodžio peilis aprašą stormas papildė žodžiu pdla, Ness irgi iškeltu į atskirą 
straipsnį (į SchlL šis žodis neįtrauktas, nuo Klv skiriasi ortografija; žr. 13 len-
telę).

stormo SchlL Ness Klv

peilis -io m. messer [af 
pdla die Feile] 

peílis, -lio m. meßer 
302

Peilis, io, m. ein 
meſſer 288

Pdla, ôs, f. die Feile, 
die raspel 282

pejlis, -io, subst. m. 
das messer 303 

[piėla, -os, subst. 
fem. = piėlycźià, die 
Feile.] 309

13 lentelė: stormo peilis, pdla atitikmenys SchlL, Ness, Klv

su Ness sutampa ir stormo pateiktos dvi žodžio wandů gen. sg. galūnės ir 
žemaitiškos šito žodžio formos. sutampa ir šitame žodyje pavartota grafema <w>. 
Klv <w> taip pat vartota: wandÌ, -deñs 487, tačiau stormo pateiktos kitos infor-
macijos ten nėra (žr. 14 lentelę).

stormo SchlL Ness Klv

wandů, -dens & -denio 
(Źem[.] undů, wundů) 

vandù, gen. vandèns, 
waßer 335

Wandů, dens und 
denio, m. (Ʒ’em. 
undů, wundů) das 
Waſſer 50

wandÌ, -deñs, subst. 
masc. das Wasser 
487

14 lentelė: stormo wandů atitikmenys SchlL, Ness, Klv

Žodžio (su)prasti reikšmę stormas komentavo taip pat remdamasis nesselman-
nu. tai patvirtina ir nuoroda Ness (žr. 15 lentelę).
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stormo SchlL Ness Klv

prantù prasti ge-
wohnt sein, sich an-
gewöhnen durch 
Übung sich aneig-
nen, lernen ness. 

su-prantù, -prataú, 
-pràsiu, -pràsti ver-
stehen 320

Prantu, prataù, pra-
su, prasti, ge-
wohnt ſein, ſich 
angewöhnen, 
durch Uebung 
ſich aneignen, 
erlernen 313

pranta, prataf, pràſiu, 
pràſti, verb. tr., nur in 
Zusammensetzungen, 
gewohnt werden und 
mit ſu- auch verste-
hen. [...] ſuprantù, mer-
ken, in samog. ver-   
stehen 326

15 lentelė: stormo prantù, prasti atitikmenys SchlL, Ness, Klv

Hollando žodį penegri ‘pinigai’ stormas aprašė irgi panašiai kaip Ness (žr.     
16 lentelę). skiriasi tik forma pinnęgas (galbūt suklysta nurašant Ness Pinn…gas?).

stormo SchlL Ness Klv

pinningas, pinnęgas 
ness. Pfennig pl. pin-
ningai, pinnįgai 
Geld, bei Memel im-
mer penningas,
penningai, 
[ges]prochen 

pìningas, pìngas 
geldstück, pl. geld 
304

Pinningas, Pinn…-
gas, o, m. ein Pfen-
nig, dann auch 
jedes Geldſtück. 
Plur. Pinningai, 
Pinn…gai, Geld. 
(Bei Memel im-
mer Penningas, 
Penningai 
geſprochen) 292

pìningas, -o, subst. m. 
ein Geldstück, Geld-
münze. – pl. piningaj, 
Geld [...] (poln. pie-
niądz, stück-Geld) 
313

16 lentelė: stormo pinningas atitikmenys SchlL, Ness, Klv

4.2.3. s t o r m a s  i r  F r a n Z o  m i K l o s i C H i a u s  Ž o d Y n a i. Komentuo-
damas Hollando žodį penegri ‘pinigai’ stormas davė nuorodą Mikl. piningas. Ši 
nuoroda gali reikšti Franzo miklosichiaus trumpąjį slavų kalbų46 (1885) ar etimo-
loginį (1886)47 žodyną. 

46  КРАТКІЙ СЛОВАРЬ ШЕСТИ СЛАВЯНС-
КИХЪ ЯЗЫКОВЪ (РУССКАГО СЪ ЦЕР-
КОВНОСЛАВЯНСКИМ, БОЛГАРСКa-
ГО, CepБCKaГo, ЧeШCKaГo И ПОЛЬC-
KaГo) a taKЖe ФpaНЦYЗСКІЙ И 
НemeЦKІЙ. CoCtabЛeННЫЙ ПОД 
peДaKЦІeЮ ПpoФeCCopa Ф. mИКЛО-
ШИЧa. C. ПetepБYpГЪ И moCKba 
KНИЖНЫЕ maГАЗИНЫ tobapИ-
ЩЕCtba m. o. boЛФЪ bѢНa b. БpaY-

mИЛЛЕРЪ ГРАБЕНЪ 21, 1885; lnb:          
C 6669.

47  [Franz miklosich,] etYmoloGisCHes 
WÖrterbuCH der slavisCHen spra-
CHen von FranZ miKlosiCH, Wien: 
WilHelm braumüller, 1886 (toliau – 
MiklE). dėkoju profesoriui Zigmui Zin-
kevičiui, leidusiam pasinaudoti turimu 
žodyno egzemplioriumi.
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trumpuoju slavų kalbų žodynu stormas, atrodo, nesinaudojo. jis rusų kalbos 
žodžius rašė kirilika, o serbų – lotyniškais rašmenimis. Žodyne kirilika rašomi ir 
serbiški žodžiai (taigi stormas juos būtų nurašęs kirilika?). nuo šio žodyno ski-
riasi stormo lenkų kalbos pierść, miklosichiaus palec, paluszek 531. svarbu ir tai, 
kad jame nepateikiama lietuviškų žodžių, kaip tai daroma MiklE.

MiklE stormas tikriausiai naudojosi. Žodynas galėtų būti žodžio kninga, knīga 
šaltinis – sutampa visos žodžio formos ir kitų kalbų atitikmenys. iš MiklE gali 
būti paimta ir informacija, kad rytų prūsijoje tevartojama daugiskaitos forma 
(žr. 17 lentelę, plg. 5 pav.). 

stormo MiklE SchlL Ness Klv

(kninga) knīga i 
preuss[isk] 
Lit[auisk] kun 
pl. knýgos Buch 
r. kńiga gsl[.] 
kŭnjiga

kŭnjiga: [...] r. 
kniga. – lit. 
kninga, knīga, 
in preuss. Li-
tauen nur im 
plur. 155

knýgos pl. 
buch 282

Knyga, ôs, f. im 
singular veral-
tet; jeãt nur 
noch im plur. 
Knygos, û, ein 
buch 222

knygà, -os, subst. f., 
im sing. nur in sa-
mog.; in preuss. 
Litt. nur Plur. 
knYgos, das Buch. s. 
d. 195 

17 lentelė: stormo kninga, knīga atitikmenys MiklE, SchlL, Ness, Klv

stormas nurodė keleto lietuviškų žodžių atitikmenis lenkų, rusų, vokiečių, 
lotynų, čekų ir serbų, slavų (general slavic), gotų, latvių, graikų kalbomis. Kai 

5 pav. Žodžio knyga aprašas MiklE 155; 
Zigmo Zinkevičiaus asmeninė biblioteka
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kurie stormo pateikti lenkų kalbos atitikmenys sutampa su Klv, tačiau ne visada 
(žr. 18 lentelę). tikėtiniau, kad jie paimti iš MiklE, o kai kurie žodžiai – ir iš kitų 
šaltinių. 

iš MiklE tikriausiai nurašyti žodžių ranka, akis, nosis, pirštas, ausis, vanduo ati-
tikmenys serbų, čekų, lenkų, gotų, kartais ir lotynų kalbomis (žr. 18 lentelę). 
Galbūt iš MiklE imti ir rusų kalbos atitikmenys, tačiau nuo žodyno skiriasi jų 
rašymas kirilikos raidėmis (MiklE jie išspausdinti lotyniškais rašmenimis).

stormo MiklE Klv

rankà Haand p[.] ręka[.] r. 
рукá 

renk-: [...] hand. [...] p. ręka. 
[...]. r. ruka. [...] lit. rinkti, ren-
ku sammeln. ranka 276

rankà, -os [...] die Hand, der 
arm. (poln. ręka, Hand.) 344

akìs, -ks f. auge r. око ocu-
lus 

okos, očes: [...] auge. [...]. r. oko. 
[...] lit. akis. 220

akìs, -iqs [...] auge (poln. 
oko) 4

nósis, -ës nase носъ nasus nosŭ: [...] nasus [...] r. nosъ 
nase, [...] lit. nosis 217

nóſis, -iės [...] die nase. (poln. 
nos, nase, spitze.) 277

pirsztas Finger (“pirastrass” 
= piraštas) r. перстъ, č. s. 
prst, p. pierść Handvoll

perstŭ: asl. prъctъ finger. [...] s. 
prst. [...] č. prst. p. pierść 
handvoll. [...] r. përstъ. [...] lit. 
pirštas 243

 pìißtas, -o [...] der Finger. 315

ausis, -ss ohr r. ýхо ýши l. 
ausis auris, g[.] auso

uchos, ušes: asl. uho, dual. uši, 
ohr. [...] č. ucho. p. ucho. [...]  
r. ucho. [...] lit. ausis [...] lat. 
auris. [...] got. ausō 371

 auſìs, -iqs [...] das ohr; (poln. 
ucho, Plur. uszy, ohr,) 33

wandů, -dens & -denio (Źem[.] 
undů, wundů) Wasser r. водà 
p. woda etc lett[.] ūdens g[.] 
watō l. unda etc

voda asl. wasser. [...] p. woda. 
[...] r. voda. [...] lit. vandů, 
undů. [...] lett. ūndens. got. 
vato n. lat. unda, udus 393

wandÌ, -deñs [...] das Wasser. 
(poln. woda, Wasser) 487

18 lentelė: Kitų kalbų atitikmenys stormo rankraštyje, MiklE ir Klv 

su MiklE sutampa ir žodyje pirštas pavartota grafema <š> (piraštas). Kituose 
žodžiuose [š] pažymėtas ir <sz> (ldszti, pirsztas). taigi šie žodžiai turėtų būti 
nurašyti nuo skirtingų šaltinių. 

Grafemą <ž> (ldžu, ležùvis) stormas irgi galėjo nusižiūrėti nuo MiklE (plg. 
lëžuvis, lëžiu 171), nes jos nevartojo SchlL, Ness, Klv. atrodytų, kad stormui rūpėjo 
surasti ir paaiškinti žodžius, o į ortografiją daug dėmesio jis nekreipė. 

4.2.4. K i t i  Š a l t i n i a i. Greta aptartųjų šaltinių, stormas galėjo naudotis ir 
kažkokiais kitais leidiniais. iš jų turėjo būti paimti komentuotųjų žodžių atitik-
menys lotynų ir graikų kalbomis: lot. ausis ‘ausis’, dens ‘dantis’, lingua, dingua 
‘liežuvis’, oculus ‘akis’; gr. Πυρóς ‘pyragas’.
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4.3. a p i b e n d r i n i m a s. iš ortografijos ir žodžių aprašų matyti, kad stor-
mas, aiškindamas Hollando užrašytus žodžius, rėmėsi schleicherio gramatikos 
antrojoje dalyje išspausdintu ir nesselmanno žodynais (Kuršaičio darbais, atrodo, 
nesinaudota). dar vienas galimas stormo komentarų šaltinis – miklosichiaus Ety-
mologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen.

stormo išvadą, kad aprašytoji mergina yra iš prūsų lietuvos, tikriausiai lėmė mi-
nėtieji schleicherio ir nesselmanno veikalai. Komentuodamas Hollando žodžius, 
stormas rytų prūsijos lietuvių kalbos ypatybių nenurodė. tik aiškindamas žodį book 
kgneegoose ‘knyga’ jis pažymėjo, kad pl. forma knygos tevartojama prūsų lietuvoje.

5. b a i G i a m o s i o s  p a s t a b o s. lituanistikos veikalai xix amžiaus pabai-
goje europoje buvo žinomi ir studijuojami. tai liudija faktas, kad Williamas 
thynne’as lynnas ir Gustavas a. schrumpfas atsiliepimus į Hollando laišką pa-
rašė tą pačią dieną, kai laiškas buvo išspausdintas – taigi jie turėjo šaltinius ir 
mokėjo patikrinti Hollando užrašytus žodžius. 

tikslindami Hollando užrašytus žodžius, lynnas, schrumpfas ir johanas stor-
mas rėmėsi augusto schleicherio gramatika Handbuch der litauischen Sprache, Fer-
dinando nesselmanno žodynu Wörterbuch der Littauiſchen Sprache, Frydricho Kur-
šaičio žodynais Littauisch-deutsches Wörterbuch ir Deutsch-littauisches Wörterbuch. 
stormas tikriausiai dar naudojosi Franzo miklosichiaus etimologiniu žodynu Ety-
mologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen ir kitais šaltiniais.

lituanistika susidomėjo ne tik lingvistai – lynnas buvo astronomas, Karališ-
kosios observatorijos asistentas. lynną ir schrumpfą atsiliepti į Hollando laišką 
veikiausiai skatino noras padėti Hollandui ir jo aprašytai merginai. stormas turėjo 
ir mokslinių interesų – tai rodytų šalia lietuviškų žodžių parašyti kitų kalbų 
atitikmenys. toks atvejis – tarsi lakmuso popierėlis, patikrinęs vakarų visuomenės 
lingvistinį budrumą.
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s u m m a r y

on april 2, 1891 a letter by sydney George Holland was printed in the london news-
papers The Standard and The Times. in his letter Holland told about a poor girl in maryle-
bone Workhouse (central london) who had arrived from Hamburg and had no documents. 
she spoke neither english nor any other known language. Holland gave a few words, 
pronounced by the girl, with the hope that one of the readers would recognize the lan-
guage and would help him to identify girl’s nationality. 

the letter of Holland was also sent to the norwegian linguist johan storm. 
the next day (april 3rd) The Standard and The Times printed the answers to Holland’s 

letter, written by William thynne lynn and Gustav a. schrumpf. both indicated that the 
girl spoke lithuanian. the same conclusion was drawn by storm. 

lynn noted that he had used august schleicher’s Handbuch der Litauischen Sprache (most 
likely he used the second part of it, Lesebuch und Glossar [1857]) to identify some of Hol-
land’s words. the orthography confirms this. He identified only some of Holland’s words, 
written phonetically, most likely because he did not know lithuanian himself. 

the orthography attests to the fact that schrumpf had checked Holland’s words in 
Friedrich Kuršaitis’s Wörterbuch der Littauischen Sprache (1883). it is likely that he looked 
for some words in Kuršaitis’s Deutsch-Littauisches Wörterbuch (1870–1874).

storm also used certain sources to trace down Holland’s words: the grammar by schlei-
cher, Ferdinand nesselmann’s Wörterbuch der Littauiſchen Sprache (1851). one more possible 
source was the Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen by Franz miklosich (1886).

the answers attest to the fact that works on lithuanian linguistics were known and 
studied by european linguists. lynn and schrumpf wrote their answers the same day the 
letter by Holland was published. it means they had the necessary sources and could use 
them at once. this case seems a sort of litmus paper―it checked out the linguistic vigilance 
of western society. 

lynn and schrumpf most likely were motivated to identify the language of the girl to 
aid her. storm had scholarly interest also so, he added russian, latin, Greek, etc. equiva-
lents next to the lithuanian words. 

the article also contains four texts: Holland’s letter, which was sent to storm, and the 
answers by lynn, schrumpf, and storm.

jurgita venckienė     Gauta 2007 m. birželio 25 d. 
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: jurgive@lki.lt
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panevėžio mokytojų seminarija: 
lietuvių kalbos dėstymo pradžia 
1872–1873 metais

rusijos administracija 1872 metais panevėžyje įsteigė mokytojų seminariją, 
maža to – kitais metais ten įvedė ir lietuvių kalbos dėstymą. tai vyko lotyniško 
raidyno draudimo sąlygomis (raidės draustos 1865–1904 metais). vadinasi, ir se-
minarijoje dėstant tuo metu tebuvo galima remtis rusiškomis (kirilikos) raidėmis. 
darius staliūnas pagrįstai teigė, kad būsimieji mokytojai buvo mokomi lietuvių 
kalbos tik kaip pagalbinės priemonės, kad pajėgtų mokyti rusų kalbos: „teachers 
would learn lithuanian solely to be able to teach russian more efficiently, while 
lithuanian retained just an auxiliary role“1. rašant apie panevėžio seminarijos 
pradžią dažnai paminima, kad ten buvo dėstoma lietuvių kalba, bet dėstymo 
aplinkybės ir duomenys tuose paminėjimuose nevienodi. 

Štai juozas mičiulis rašė: „1873 metais buvo įvestos žemaičių kalbos (žmudski 
jezyk) pamokos. jos mokytojui mokėdavo 400 rublių metams. bet į šį dalyką 
nebuvo rimtai žiūrima. Galima įsivaizduoti, kiek galėjo išmokyti po 1 ar 2 valan-
das savaitėje turėdami lietuvių kalbos mokytojai rusai“2. 

tokį pat lietuvių kalbos pamokų skaičių Tarybų Lietuvos enciklopedijoje nurodė 
petras Čekanavičius: „liet. kalba buvo dėstoma nereguliariai (1873 buvo įvestos 
1–2 liet. kalbos pamokos per savaitę)“3. atrodo, kad Čekanavičius buvo mičiulio 
teksto paveiktas, nes taip pat mini vieną ar dvi pamokas per savaitę. 

Kiek kitą pamokų skaičių nurodė jūratė Gaidelienė: „1873 m. seminarijoje pra-
dėta dėstyti lietuvių kalba. [...] lietuvių kalbai buvo skiriamos 2–3 pamokos per 

1  darius staliūnas, Making Russians. Meaning 
and Practice of Russification in Lithuania and 
Belarus after 1863, amsterdam, new York, 
nY: rodopi, 2007, 277.

2  j[uozas] mičiulis, Panevėžio mokytojų semina-
rija: prieš karą ir dabar. Su prof. J. Jablonskio 

atsiminimais. 10 metų sukaktuvėms paminėti, 
panevėžys, 1929, 10. 

3  petras Čekanavičius, „panevėžio mokytojų 
seminarija“, Tarybų Lietuvos enciklopedija 3, 
vilnius: vyriausioji enciklopedijų redakci-
ja, 1987, 293. 
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savaitę. ją dėstė mokytojai rusai, patys gerai kalbos nemokėdami, tad mokymo 
lygis buvo žemas“4.

lietuvių kalbos mokymo pradžią nusako ir darius staliūnas: „a suitable tea-
cher was found early in 1873, namely the ponevezh district treasurer, liatskii, 
who, with the approval of the college authorities, began to hold three weekly 
‘Žemaitijan dialect’ lessons“ (staliūnas 2007, 276). 

tas lietuvių kalbos dėstymas buvo aprašytas ir gerokai anksčiau. Štai 1905 
metais Konstantinas Gukovskis, jemeljanas voiničius ir i. siniakovas rašė, jog „въ 
семинаріи введено обязательное изученіе воспитаниками жмудскаго языка“5. 
jie turėjo galvoje seminarijos įsteigimo periodą. beje, vienas iš knygos rengėjų, 
voiničius, pats buvo panevėžio seminarijos mokytojas. 

tačiau dėstymo pradžia kartais nusakoma ir kitaip. panevėžietis juozapas 
Kozakevičius, pats buvęs panevėžio miesto tarybos narys, seminarijos įkūrimo 
amžininkas, regis, turėtų gerai atsiminti, kad seminarijoje lietuvių kalba buvo 
dėstoma anksti. vis dėlto jis tai neigė: „seminarijoje nebuvo dėstomos vietinės 
kalbos lietuvių ir lenkų. [...] po perversmo rusijoje ir caro manifesto 1905 m. 
spalio 17 d. [...] iškėlo [sic!] klausimo, kad seminarijoj [...] būtų priimami vieti-
niai lietuviai katalikai, kalvinai ir kt. ir kad privalomai būtų dėstomą [sic!] lietuvių 
ir lenkų kalbos. rusų apšvietos ministerija, leido pakviesti ne etatinį mokytoją 
lietuvių kalbos, tai atviko [sic!] jonas jablonsKis [,] tėvas lietuvių gramatikos 
ir vadovėlių liaudies mokykloms“6. sugestija, kad jonas jablonskis seminarijoje 
buvo pirmas lietuvių kalbos mokytojas, akivaizdi. 

lietuvių kalbos mokymas prieš 1905 metus nepastebėtas ir juozapo Švaisto. 
1963 metais Čikagoje leistoje knygoje apie panevėžį jis rašė: „tiktai nuo 1905 m., 
po revoliucijos, ir lietuviams buvo leista stoti [...]. nuo tada įvestos ir lietuvių kal-
bos pamokos [...]. pirmuoju lietuvių kalbos mokytoju buvo jonas jablonskis“7. 

toks požiūris kartais suklaidina ir dabartinius mokslininkus. Štai loreta 
paškevičienė savo solidžiame straipsnyje apie panevėžio seminariją cituoja tą patį 
Kozakevičių: „Kaip pažymi j. Kozakevičius ‘amžiaus kronikoje’, seminarijoje ne-
buvo dėstomos vietinės – lietuvių, lenkų kalbos, ir tokie mokytojai buvo igno-
ruojami“8.

Šio straipsnio tikslas yra remiantis lietuvos valstybės istorijos archyvo duo-
menimis, ypač byla О введеніи въ Поневѣжской учительской семинаріи обученія 

4  jūratė Gaidelienė, „Švietimas“, Panevėžys. 
Nuo XVI a. iki 1990 m., panevėžys: nevėžio 
spaustuvė, 2003, 239.

5  К[онстантинъ] Г. Гуковскій, Е[мельянъ] 
Войничь, И. Н. Синяковъ, Городъ Поне-
вѣжъ: краткiй историко-статистическiй 
очеркъ, Ковна: Типографiя Губернскаго 
Правленiя, 1905, 31.

6  juozapas Kozakevičius, Amžiaus kronika,   
kn. 3, 1858–1936 m. [apie 1936; rankraštis]; 
vub: f. 40 – 3, 43r.

7  juozas Švaistas, „mokytojų seminarija rusų 
laikais“, Panevėžys, red. juozas masilionis, 
Čikaga: panevėžiečių klubas, 1963, 150. 

8  loreta paškevičienė, „panevėžio mokytojų 
seminarija“, Kultūros paminklai 4, 1997, 94. 
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жмудскому языку9, nusakyti lietuvių kalbos disciplinos steigimo peripetijas, pačių 
mokinių dėstymo eksperimentą, mokytojo paieškas, nustatytą pamokų skaičių ir 
algos dydį, rusijos administratorių lietuvių kalbos sampratą ir įvardijimą. 

naujos panevėžio mokytojų seminarijos direktoriumi buvo paskirtas stefanas 
boričevskis (Боричевскій, 1831–1890). iš vilniaus švietimo apygardos (toliau – 
vŠa) globėjo nikolajaus sergijevskio jis gavo užduotį surasti ir lietuvių (žemaičių) 
kalbos mokytoją bei pradėti dėstymą. 

1872 metų lapkričio 27 dieną10 posėdžiavo panevėžio mokytojų seminarijos 
taryba, susidedanti iš visų seminarijos mokytojų ir pradinės mokyklos mokytojo. 
dalyvavo mokytojai (iš viso pasirašė penki): direktorius boričevskis, tikybos mo-
kytojas šventikas sofronijus Zosimovičius (Зосимовичъ), mokytojai piotras Šid-
lovskis (Шидловскій) ir aleksandras jegorovas (Егоровъ) bei pradinės mokyklos 
mokytojas antonas Gisičius (Гисичъ; l. 3r). 

posėdyje svarstyta galimybė dėstyti lietuvių (žemaičių) kalbą seminarijoje, t. y., 
protokolo žodžiais tariant, nuolat palaikyti žemaičių tarmės mokėjimą tarp semi-
narijos mokinių: 

былъ подвергнутъ разсужденію вопросъ о необходимости поддерживать 
между учениками Семинаріи знаніе жмудскаго нарѣчія (l. 2r). 

protokole rašoma, kad seminarijos mokytojai ne kartą diskutavę šią švietimo 
apygardos globėjo iškeltą problemą, kad ir kai kurie mokiniai, nesusipažinę su 
žemaičių tarme („незнакомыми съ жмудскимъ нарѣчіемъ“; l. 2r), pareiškę norą 
jos mokytis. direktorius ir mokytojai, surinkę preliminarių žinių, be kita ko, priėjo 
prie tokių trijų išvadų ir pasiūlymų:

pirma, vienuolika seminarijos mokinių gerai moka žemaičių tarmę (kalbą), yra 
gimtakalbiai žemaičiai: 

одиннадцать воспитанниковъ Семинаріи знакомы съ жмудскимъ нарѣчіемъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ, какъ природные жмудины, или какъ уроженцы 
Ковенской губерніи, владѣютъ этимъ языкомъ совершенно свободно (l. 2r).

iš dokumentų matyti rusų mokytojų supratimas apie kalbą: žemaičių tarmė 
ar kalba jiems tas pat. ir tie, kurie gimę žemaičiais ar gimę Kauno gubernijoje, 
laikomi šnekėję viena žemaičių kalba. pasak jų, žemaičių kalba – tai Kauno gu-
bernijos kalba. 

antra, pageidaujamo rusų kilmės ir stačiatikių tikybos asmens lietuvių (žemai-
čių) kalbai dėstyti surasti nepavykę: 

9  ДѢЛО КАНЦЕЛЯРІИ ПОПЕЧИТЕЛЯ Ви-
ленскаго Учебнаго Округа. 3 народнаго 
СТОЛА. О введеніи въ Поневѣжской 
учительской семинаріи обученія жмуд-

скому языку. Началось 12 Декабря 1872 
года; lvia: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 2r–3r.

10  datos čia ir kitur pateikiamos originalios, 
pagal julijaus Cezario kalendorių. 
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Стараніе г. директора и членовъ Совета найти лицо (русскаго происхожденія 
и православнаго исповѣданія), которое бы съ пользою могло преподавать 
уроки жмудскаго нарѣчія, неувѣнчались успехомъ (l. 2r).

trečia, mokiniai tais mokslo metais esą jau labai apkrauti – per savaitę lanką 
34 pamokas (nuo 8:30 ryto iki 4:00 vakaro), tad skirti dar ir žemaičių tarmės 
pamokas būtų labai sunku, o be mokytojo ir visai neįmanoma: 

назначеніе въ текущемъ учебномъ году особыхъ уроковъ жмудскаго нарѣчія 
было бы крайне обременительно для сихъ учениковъ, а въ виду неимѣнія 
подъ рукою учителя, который соотвѣтствовалъ бы требованіямъ, и невоз-
можно (l. 2r).

todėl seminarijos taryba švietimo apygardos globėjui pasiūlė, kad žemaičių kalbos 
(tarmės) mokytų patys mokiniai, tie vienuolika iš jų, kurie ją jau moka11, ir ne per 
pamokas, o kasdien po vakarienės prieš pamaldas, per šventes popietėmis ir tada, 
kai į pamokas neatvyksta amatų ar gimnastikos (fizinio lavinimo) mokytojai: 

Совѣтъ находитъ полезнымъ воспользоваться знаніемъ жмудскаго языка 
одиннацатью воспитанниками и, въ видѣ опыта, на первый годъ допуститъ 
обученіе жмудскому нарѣчію товарищами товарищей, которое, начинаясь сь 
обыкновеной разговорной рѣчи будетъ продолжено по составленному въ 
Ковенской дирекціи народныхъ училищь „Руководству къ изученію русско-
литовской грамоты и счисленія“. Для занятій жмудскимъ языкомъ Советъ 
полагаетъ назначить ежедневно вечернее время отъ ужина до молитвы и 
послѣ обѣденное время довечернихъ занятий въ праздничные дни (l. 2v).

taryba argumentavo, kad šitaip mokantis žemaičių kalbos (tarmės), nenukentėtų 
rusų kalbos ir kitų dalykų dėstymas (l. 2v). o kokia būtų mokinių pažanga mo-
kantis lietuvių kalbos, paaiškėtų per baigiamąjį mokslo metų egzaminą. 

vŠa globėjas sergijevskis 1872 metų gruodžio 22 dieną išsiuntė seminarijos 
siūlymus liaudies švietimo ministrui grafui dmitrijui tolstojui į sankt peterburgą 
(l. 4r–5v). tą pačią gruodžio 22 dieną sergijevskis parašė raštą ir panevėžio mo-
kyklos direktoriui boričevskiui, jog jis, sergijevskis, savo nuožiūra leidžiąs tokiu 
būdu eksperimento sąlygomis mokyti žemaičių kalbos, bet kartu pageidaująs, kad 
ir toliau būtų ieškoma žemaičių tarmės mokytojo: 

я разрѣшаю, въ видѣ опыта, привести въ исполненіе предположенія Педаго-
гическаго Совѣта [...], относительно изученія въ семинаріи жмудскаго языка, 
но съ тѣмъ, чтобы Ваше Высокородіе постоянно имѣло ввиду пріисканіе лица, 
основательно знающаго жмудское // нарѣчіе и могущаго руководить занятія-
ми онымъ (plg. 1 pav.; l. 6r–6v). 

11  Kaip nurodė staliūnas, į panevėžio mokyto-
jų seminariją buvo priimami ir lietuviai, 
tik jie turėjo būti priėmę stačiatikių tikė-
jimą: „thus, although ved officials gave 
priority to ethnic russians, when realising 

that there could be a shortage of such  
people to enter the training college in the 
Kovno Gubernia, they made provision for 
admitting Žemaitijan converts. this prac-
tice was maintained“ (staliūnas 2007, 275).
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1 pav. sergijevskis leidžia eksperimentą, kad vieni mokiniai mokytų kitus žemaitiškai;
lvia: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 6r
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12  Giedrius subačius, „Kazimiero lelio ir ipo-
lito liutostanskio lietuviškos kirilikos mo-
deliai, 1887–1891“, ALt 8, 2006, 290. taip 
pat plg. darius staliūnas, „Kaip rusai pe-

dagogai xix a. viduryje mokėsi lietuvių 
kalbos“, Lietuvos istorijos metraštis 2005 (2), 
2006, 93–116. 

po trejeto savaičių, 1873 metų sausio 13 dieną, liaudies švietimo ministras 
grafas dmitrijus tolstojus iš sankt peterburgo sergijevskiui aiškiai atsakė, kad 
toks mokymo metodas negali duoti patenkinamų rezultatų. taip pat mandagiai, 
bet tvirtai priminė, kad sergijevskis jam turįs pranešti, kai bus rastas žemaičių 
kalbos mokytojas: 

полагая съ своей стороны, что изложенный способъ обученія жмудскому 
языку не можетъ повести къ удовлетворительному результату, я покорнѣйше 
прошу Васъ, Милостивый Государь, увѣдомить меня, когда будетъ пріискано 
лицо, на которое могло бы быть возложено преподаваніе жмудскаго языка 
въ Поневѣжской семинаріи (l. 7v). 

vadinasi, panevėžio mokytojų seminarijos inicijuotas ir vŠa globėjo paremtas 
noras neskirti žemaičių kalbai pamokų bei leisti patiems mokiniams mokyti kitus 
mokinius ministro tolstojaus buvo atmestas. tolstojus primygtinai pageidavo, 
kad atsirastų asmuo žemaičių kalbai mokyti. 

dar po dvylikos dienų, 1873 metų sausio 25-ąją, sergijevskis vėl rašė direkto-
riui boričevskiui ir perdavė ministro pageidavimus – eksperimentas negalįs duo-
ti patenkinamų rezultatų; turįs būti pasiūlytas žmogus, gerai mokąs žemaičių 
tarmę (l. 8r–8v). laiško pabaigoje sergijevskis ragino boričevskį pasiskubinti: 

Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу Васъ, М. Г., сообщить мнѣ, въ непродол-
жительномъ по возможности времени, затребованное Господиномъ Минист-
ромъ Народн. Просвѣщенія свѣдѣніе (l. 8r).

ministro ir vŠa globėjo paragintas boričevskis reagavo greitai. jau 1873 metų 
vasario 11 dieną jis pranešė sergijevskiui radęs pageidautą mokytoją – Zacharijų 
liackį. taigi surado jį greičiau nei per tris savaites: 

на обученіе воспитанниковъ ввѣренной мнѣ Семинаріи литовскому языку 
изъявилъ согласіе Поневѣжскій уѣздный казначей, коллежскій ассессоръ, За-
харъ Ляцкій, б. военный инженеръ (l. 9r). 

Kaip esu rašęs, liackis buvo kilęs nuo minsko, bajoriškos kilmės, pagal išsila-
vinimą karo inžinierius, nuo 1867-ųjų dirbęs panevėžio apskrities iždininku12. 
dabar jis buvo siūlomas dar vienam – labai tolimam nuo jo patirties – kalbos 
mokytojo darbui. 

Kadangi per visą susirašinėjimą su vŠa globėju ir švietimo ministru tebuvo 
minima žemaičių tarmė ar kalba, dabar boričevskiui, matyt, atrodė svarbu paaiš-
kinti, kad liackis mokąs ne žemaičių, o lietuvių tarmę: 

Ляцкій основательно знаетъ литовское нарѣчіе, употребляемое массою народо-
населенія половины Ковенской губерніи и которое при томъ такъ близко къ 
жмудскому нарѣчію, употребляемому въ остальной части Ковенской губерніи, 
что жмудинъ и литовецъ безъ труда понимаютъ другъ друга (plg. 2 pav.; l. 9r).
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2 pav. boričevskis pabrėžia lietuvių (aukštaičių) ir žemaičių 
tarmių skirtumą;
lvia: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 9r
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13  plačiau apie tai, kaip administratoriai su-
prato lietuvių ir žemaičių etnosą, jų kalbą 
(kalbas) ir tarmes, žr. darius staliūnas, 
„lietuvių tapatumas, kalba ir rašmenys 

tokie pasubtilėję boričevskio komentarai turbūt reiškia, kad pats liackis taip 
naujai jam išdėstė savo nuomonę apie žemaičius ir lietuvius. liackis skyrė žemai-
čių tarmę nuo aukštaičių (lietuvių), kuriomis buvo kalbama Kauno gubernijoje 
(panevėžys buvo maždaug geografinis jos centras). liackis teigė mokąs guberni-
jos aukštaičių, bet ne žemaičių dalies tarmę. ir leido suprasti, kad tai netrukdą 
patenkinti pageidavimą dėstyti žemaičių kalbą (tarmę), nes aukštaičiai ir žemaičiai 
lengvai susišneką. rusai administratoriai nuolat painiojo terminus žemaičių kalba 
ir tarmė su lietuvių kalba ir tarmė. ir vėlesniuose dokumentuose tiek boričevskis, 
tiek kiti administratoriai vėl pramaišiui vartojo terminus žemaičių ir lietuvių, kalba 
ir tarmė. Galima nurodyti tik kiek dažnesnę administratorių tendenciją rašyti apie 
žemaičių (ne lietuvių) kalbą (ne tarmę). apskritai toks painiojimas net to paties 
asmens tekstuose turbūt liudija jį nemokėjus nei žemaičių, nei aukštaičių tarmės. 
liackio supratimas buvo daug tikslesnis negu kitų administratorių13.

liackis apsiėmė dėstyti tris kartus per savaitę (daugiau seminarijos taryba ir 
nepageidavo) už papildomus 400 rublių per metus: 

Уроковъ въ недѣлю по литовскому нарѣчію Ляцкій предполагаетъ принять 
на себя три; Совѣтъ Семинаріи находитъ число это достаточнымъ тѣмъ болѣе, 
что назначеніе большаго числа уроковъ на жмудскій языкъ было-бы въ ущербъ 
преподаванію другихъ предметовъ. За трудъ свой по обученію жмудскому 
нарѣчію Ляцкій желаетъ получать вознагражденіе въ размѣрѣ 400 рублей въ 
годъ (l. 9r). 

toliau boričevskis teiravosi, ar jis galįs leisti liackiui dėstyti lietuvių tarmę 
nurodytomis sąlygomis (l. 9r–9v). pabaigoje dar pridūrė, kad be liackio panevėžyje 
nerasta kito stačiatikių tikėjimo asmens, gerai mokančio lietuvių ar žemaičių 
tarmę: 

Кромѣ Ляцкаго въ г. Поневѣжѣ неимѣется въ виду лица православнаго испове-
данія, основательно знающаго литовское или жмудское нарѣчіе (l. 9v). 

tam tikrą laiką vis dėlto galiojo sergijevskio leidimas vieniems mokiniams 
mokyti kitus lietuvių kalbos – nuo tada, kai boričevskis gavo sergijevskio 1872 
metų gruodžio 22 dienos laišką (gal apie naujuosius 1873 metus), leidžiantį tokį 
mokymą kaip eksperimentą, iki tada, kai gavo kitą 1873 metų sausio 25 dienos 
jo laišką (gal apie vasario pradžią), persakantį ministro nepritarimą. tad tikėtina, 
kad maždaug visą sausio mėnesį 1873 metais panevėžio seminarijoje vyko lietuvių 
kalbos dėstymo eksperimentas. vienuolika lietuviškai mokančių mokinių turėjo 
mokyti lietuvių kalbos vieni kitus bei likusius nemokančius po vakarienės prieš 

rusijos tautinėje politikoje (xix a. 7 de-
šimtmetis)“, Raidžių draudimo metai, vil-
nius: lii, 2004, 81–86. 
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pamaldas, švenčių popietėmis ar atsiradus laiko, jei koks mokytojas (amatų ar 
fizinio lavinimo) neatvyktų į pamoką. 

nėra kaip nustatyti, ar eksperimentas buvo vykdomas nuosekliai, ar buvo 
noro kam nors griežčiau jį prižiūrėti. vis dėlto manytina, kad nuo tokio, tegul 
tik simbolinę reikšmę turinčio bandymo, lietuvių kalba ir buvo pradėta dėstyti 
panevėžio mokytojų seminarijoje 1873 metų sausį. bet vasario mėnesį mokinių 
pedagoginė veikla tikriausiai nutrūko, o nuo 1873 metų rudens lietuvių kalbos 
jau ėmė mokyti iždininkas liackis. 

liackis turėjo dėstyti tris kartus per savaitę, o tai neatitinka mičiulio ir 
Čekanavičiaus minėtų vieno ar dviejų. liackis taip pat turėjo gauti 400 rublių per 
metus, o tai jau sutampa su mičiulio nurodymu. Galima pridurti, kad liackiui 
tai buvo tik priedas prie panevėžio apskrities iždininko algos, kurios jis niekada 
neatsisakė – lietuvių kalbos mokymas jam tapo tik šalutine veikla. 

1873 metų kovo 3 dieną sergijevskis vėl rašė boričevskiui ir prašė atsiųsti 
išdėstymą pagrindų, kuriais remdamasis liackis mokysiąs, ir išvardyti, kokios 
mokymo priemonės būsiančios naudojamos. jis taip pat pageidavo gauti tarnybinį 
liackio formuliarą (l. 10r–10v). boričevskis 1873 metų kovo 29-osios laišku pranešė 
siunčiąs programą, pagal kurią liackis dėstysiąs žemaičių kalbą (byloje ta pro-
grama neišliko) ir liackio tarnybos formuliaro nuorašą. 

beveik po mėnesio, 1873 metų balandžio 25 dieną, sergijevskis jau išdėstė 
ministrui liackio suradimo aplinkybes, pageidavimą gauti 400 rublių algos, net-
gi tai, kad liackis mokąs lietuvių, o ne žemaičių tarmę, ir kad tos tarmės esančios 
panašios (tiesa, vėliau vieta apie tarmes išbraukta, tad į švarraštį ji nepateko, ir 
ministras apie tarmių panašumą galų gale nebuvo informuotas). prašyta nuo kitų 
mokslo metų įvesti žemaičių tarmės mokymą panevėžio mokytojų seminarijoje. 
beje, matyti, kad pirminiame juodraščio variante vartotas terminas kalba (lietuvių 
ar žemaičių), ir kad, regis, pats sergijevskis redaguodamas tekstą daug kur vietoj 
kalbos įrašė tarmę, o vietoj lietuvių – žemaičių (l. 12r–13r). matyt, tada sergijevskiui 
atrodė mokytina žemaičių tarmės, jis nebuvo linkęs pripažinti jai kalbos statuso 
ar vadinti lietuvių.

1873 metų gegužės 20 dienos laišku ministerija sergijevskiui pranešė apie im-
peratoriaus aleksandro ii duotą sutikimą panevėžio mokytojų seminarijoje dėstyti 
žemaičių kalbą (ne tarmę). sergijevskio žodis tarmė prapuolė, oficialiame ministe-
rijos dokumente įrašytas terminas žemaičių kalba (ar galėjo administratoriams 
sankt peterburge atrodyti svarbu mokyti tarmės – buvo įprasta mokyti kalbų, ne 
tarmių): 

Государь Императоръ [...] Высочайше соизволилъ, въ 16 день текущаго Мая, 
на введеніе въ Поневѣжской учительской семинаріи обученія жмудскому 
языку, съ отнесеніемъ требуемаго на этотъ предметъ расхода, по четыреста 
руб. въ годъ, на счетъ кредита (l. 14r). 
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vadinasi, oficialiai lietuvių kalbos mokymas panevėžio mokytojų seminarijoje 
buvo patvirtintas 1873 metų gegužės 16 dieną (pagal Grigaliaus kalendorių tai 
būtų gegužės 28 diena), kai buvo pasirinktas mokytojas Zacharijus liackis. 

ministerijos laiške taip pat sakoma, kad grąžinamos liackio pastabos apie 
žemaičių kalbą su jos mokymo programa: „съ возвращеніемъ записки о жмудс-
комъ языкѣ, съ программою, составленныхъ г. Ляцкимъ“ (l. 14v). tačiau toje 
byloje neišliko nei liackio pastabų, nei programos (galbūt jų neįdėta į bylą vil-
niuje, gal jos grąžintos į seminariją?). 

1873 metų birželio 5 dienos laiške sergijevskis išdėstė boričevskiui imperato-
riaus nutarimo mintis dėl žemaičių kalbos ir mokytojo liackio (l. 21r–22r). bori-
čevskis jam atsakė tik po vasaros, 1873 metų rugsėjo 14 dieną, esą liackis jau 
pakviestas dirbti nuo rugpjūčio 20 dienos (l. 23r). taip pat sakoma, kad iš tų 200 
rublių, kurie buvo skirti liackio pusmečio algai, dar liko 55,56 rublio, ir prašoma 
leisti už juos įsigyti vadovėlių mokiniams, kurie mokysis žemaičių kalbos. mat 
seminarijos biblioteka neturinti nė vienos žemaitiškos knygos: 

Въ библіотекѣ Семинаріи неимѣется никакихъ книгъ на жмудскомъ языкѣ, 
по этому имѣю честь покорнѣйше просить разрѣшенія Вашего Превосходи-
тельства на употребленіе означенныхъ 55 р. 56 к. на пріобрѣтеніе какъ руко-
водстъ для учителя, такъ равно и учебниковъ для воспитанниковъ по жмуд-
скому языку (l. 23r). 

Kadangi lietuviškos knygos lotyniškomis raidėmis buvo draudžiamos, turbūt 
ketinta įsigyti kirilika leistų lietuviškų knygų. leidimą pirkti knygas vŠa davė 
(l. 24r). matyt, buvo įsigyta lietuviškų kirilikos leidinių. 

byloje įsegta daug susirašinėjimo dokumentų apie tai, kaip žemaičių kalbos 
mokymui (mokytojui) kasmet (1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 ir 1881 me-
tais) rūpintasi išmokėti po 400 rublių algos (l. 25r–64r). byla nutrūksta 1881 me-
tais. ar gali su tuo būti susijęs tais metais įvykdytas imperatoriaus aleksand-        
ro ii nužudymas? 

Galų gale dera pasakyti, kad nors rusijos administratoriai įvairiai vadino 
kalbą, kurią norėjo dėstyti, liackis, kaip buvo matyti, žemaičių tarmės sakėsi 
nemokąs. o jis lietuvių kalbos mokytoju dirbo apie 22 metus iki 1895-ųjų liepos 
30 dienos14, tad per tą laikotarpį žemaitiškai dėstyti niekas ir negalėjo. 

i Š v a d o s. nerasdama lietuvių kalbos mokytojo, panevėžio mokytojų semina-
rijos pedagogų taryba turbūt apie mėnesį (1873-ųjų sausį) eksperimentavo – vie-
nuolika gimtakalbių lietuvių laisvu nuo pamokų metu mokė kitus mokinius savo 

14  ДѢЛО КАНЦЕЛЯРiИ ПОПЕЧИТЕЛЯ Ви-
ленскаго Учебнаго Округа. По осмотрѣ 
окружнымъ инспекторомъ Одинцовымъ 

Поневѣжской учительской семинаріи. 
Началось 1895 г.; lvia: f. 567, ap. 11,        
b. 3643, l. 5r.



311 P a n e v ė ž i o 	 m o k y t o j ų 	 s e m i n a r i j a :	
l i e t u v i ų 	 k a l b o s 	 d ė s t y m o 	 p r a d ž i a	
1 8 7 2 – 1 8 7 3 	 m e t a i s

kalbos. eksperimentą sustabdė švietimo ministras grafas dmitrijus tolstojus. vė-
liau buvo surastas karo inžinierius, apskrities iždininkas Zacharijus liackis. jis 
ėmė dėstyti lietuvių kalbos po tris pamokas per savaitę, už tai gaudavo 400 rublių 
per metus, nors kartu tebedirbo ir iždininku. 

rusų administratoriai nenorėjo ir nemokėjo atskirti lietuvių (aukštaičių) ir 
žemaičių tarmių, nebuvo apsisprendę, kaip jas vadinti – kalba ar tarme (tarmėmis). 
liackis subtiliau suprato žemaičių ir aukštaičių kalbėjimo skirtumus – sakėsi 
mokąs tik lietuvių (aukštaičių), ne žemaičių tarmę – tad jo dėstymo laikotarpiu 
(1873–1895, 22 metus) niekas ir negalėjo mokyti žemaitiškai. 
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s u m m a r y

the pedagogical council of the panevėžys teachers training seminary could not find 
a teacher for lithuanian at the very beginning of its operation in 1872. therefore it was 
permitted to conduct an experiment―eleven students who spoke lithuanian fluently seem 
to have taught lithuanian to other students for approximately a month (january of 1873). 
the experiment was stopped by the russian minister of education Count dmitrij tolstoj. 
later a teacher was found―Zacharij liackij, a military engineer, and a treasurer of the 
panevėžys district. He began teaching lithuanian three times a week, and received an 
annual 400 ruble salary.

russian administrators did not want to and could not distinguish between the High-
land and lowland dialects of lithuanian. they were uncertain as to whether to name 
them a language or a dialect. liackij had acquired a more subtle comprehension of the 
way Highlanders and lowlanders spoke―he claimed he knew the Highland lithuanian 
dialect himself, and was ignorant of the lowland one.
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nauji duomenys apie Kajetoną aleknavičių

apie kunigo švietėjo ir poeto Kajetono aleknavičiaus gyvenimą šiek tiek yra 
žinoma. tačiau kad tai, kas žinoma, nėra tikslu, yra rašę Kostas doveika ir vy-
tautas vanagas1. Šiuo metu nustatyta, kad aleknavičius gimė terpeikių kaime 
(Kupiškio rajone), mokėsi troškūnų apskrities mokykloje. 1827 metais įstojo į 
vilniaus reguliarinių laterano kanauninkų vienuolyno (antakalnyje, prie Šv. 
petro ir povilo bažnyčios) dvasinę seminariją, arba naujokyną (noviciatą). apie jo 
studijas naujokyne pavyko rasti žinių vienuolyno 1828 metų vizitacijos aktuose. 
noviciatas turėjo savo vidaus gyvenimo taisykles. 1828 metais jame tebuvo du 
novicijai, kurie čia mokėsi ordino regulos, asketizmo, giedojimo, rubrikų2 ir lotynų 
kalbos gramatikos. dvasinės novicijų pratybos buvo rytinė meditacija, meditacijos 
aiškinimas, mišios, vakare – sąžinės sąskaita3. 

iš vilniaus vyskupijos rubricelių (katalikų kalendorių žinynų) taip pat matyti, 
kad vėliau, 1834–1837 metais, aleknavičius vikaravo obeliuose, 1838-aisiais – 
panemunėlyje, 1839-aisiais – Kėdainiuose, 1840–1841 metais – semeliškėse, admi-
nistravo inturkės (1842), strūnaičio (1843–1847) parapijas. devyniolika metų (nuo 
1848 iki 1867 metų pradžios) klebonavo merkinėje. 1867 metais buvo iškeltas į 
asavą (baltarusija), kur ir mirė. 

literatūroje pateikiama ir kitokių aleknavičiaus biografinių duomenų. antai 
rašoma, kad 1830–1832 metais jis studijavo katalikų dvasininkų aukštojo mokslo 
įstaigoje – vilniaus vyriausiojoje seminarijoje, kuri veikė drauge su vilniaus uni-
versiteto moralinių ir politinių mokslų fakulteto teologijos skyriumi, kitur – kad 
vilniaus diecezinėje seminarijoje. vieną ar kitą seminariją baigė teologijos kandi-

1  K[ostas] doveika „dėl kai kurių Kajetono 
aleknavičiaus biografinių duomenų“, 
Literatūra ir kalba 5, vilnius: valstybinė 
grožinės literatūros leidykla, 1961, 616–
617; v[ytautas] vanagas, „Klaidingos da-
tos“, Literatūra ir menas, 1973 02 24, 12.

2  rubrikos – teisinės liturginės taisyklės, 
nustatančios bažnytines apeigas ir cere-
monijas.

3  vilniaus Šv. petro ir povilo bažnyčios ir prie 
jos esančio laterano kanauninkų vienuo-
lyno vizitacija, 1828; lmab: f. 273 – 230,    
l. 7.
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dato ar net magistro laipsniu ir kunigo šventimais4. elementari logika ir šaltiniai 
šiais teiginiais verčia abejoti. 

aleknavičius vilniaus diecezinėje seminarijoje mokslo laipsnio gauti negalėjo, 
nes diecezinės seminarijos, kaip profesinės mokyklos, jo neteikdavo. jų pasiųsti 
klierikai aukštąjį mokslą, taigi ir mokslo laipsnius, įgydavo studijuodami vilniaus 
universitete – vilniaus vyriausiojoje seminarijoje arba tiesiog universiteto teologi-
jos skyriuje. profesinės karjeros siekiantys dvasininkai ir savo iniciatyva galėjo 
lankyti vilniaus universiteto teologijos skyriaus paskaitas. siekiantys aukštų pos-
tų dieceziniai kunigai (arba kunigai pasauliečiai) čia studijuodavo dėl daktaro 
laipsnio, siekiantiems aukštesnių pareigų ir teisės dirbti mokytojais vienuoliams 
pakakdavo dvejus metus pasimokyti universitete ir gauti atitinkamą liudijimą5. 

vilniaus vyriausiojoje seminarijoje aleknavičius nesimokė, auklėtinių sąrašuose 
jo nėra6. jo pavardės nepavyko aptikti ir tarp vilniaus diecezinės seminarijos 
auklėtinių7. jos rektoriaus raporte apie kanonijoje gyvenančius vilniaus laterano 
kanauninkų vienuolius, 1832-aisiais vilniaus diecezinėje seminarijoje laikiusius 
egzaminus pamokslininko ir išpažinčių klausytojo pareigoms eiti, aleknavičius 
taip pat neminimas8. tačiau kitaip teigia 1830–1831 mokslo metų vilniaus uni-
versiteto moralinių ir politinių mokslų fakulteto teologijos skyriaus lankytojų 
sąrašai (1831–1832 metų sąrašų nepavyko aptikti). juose įrašyta, kad „reguliarinis 
laterano kanauninkas“ aleknavičius drauge su tokiu pat reguliariniu kanaunin-
ku apolinaru semelevičiumi (semelewicz) universitete klausė pastoracinės, 
dogminės teologijos, bažnyčios istorijos kursų ir išlaikė jų egzaminus9. 

Kad aleknavičius ir semelevičius 1830–1832 metais lankė vilniaus universite-
to paskaitas, o aleknavičius ten gavo teologijos kandidato laipsnį, nurodo katalikų 

4  Žr. vaclovas biržiška, Aleksandrynas. Senųjų 
lietuvių rašytojų rašiusių prieš 1865 m. bio-
grafijos, bibliografijos ir biobibliografijos 3, 
Chicago: jav lb kultūros fondas, 11965; 
vilnius: sietynas, 21990, 149–151; Lietuvių 
literatūros istorija, XIX amžius, sud. ir vyr. 
red. juozas Girdzijauskas, vilnius: lietu-
vių literatūros ir tautosakos institutas, 
2001, 339; Lietuviškoji enciklopedija 1, vyr. 
red. vaclovas biržiška, Kaunas: spaudos 
fondas, 1933; Lietuvių literatūros istorija 1. 
Feodalizmo epocha, red. Kostas Korsakas, 
vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1957, 518; Visuotinė lie-
tuvių enciklopedija 1, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 2001, 304.

5  antai 1822 metais universitete teologines 
paskaitas lankė 51 įvairių ordinų vienuo-
lis, tačiau iš jų tik keli gavo mokslo laipsnį 
(daniel beauvois, Szkolnictwo polskie na 
ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832 1. Uni-

wersytet Wileński, rzym: Fundacja jana 
pawła ii–lublin: redakcja wydawnictwa 
Kul, 1991, 300; ieva Šenavičienė, Žemaičių 
lituanistai Vilniaus vyriausiojoje seminarijo-
je. Motiejus Valančius, vilnius: lietuvos 
respublikos švietimo ir mokslo ministeri-
jos leidybos centras, 1998, 24–25).

6  Žr. Wiktor Worotyński, Seminarjum Główne 
w Wilnie 1–2, Wilno: Z Zasiłku funduszu 
kultury narodowej, 1935, 1938.

7  Žr. vilniaus diecezinės seminarijos doku-
mentai, 1827–1833; lmab: f. 43 – 21501, 
21502, 21515, 21519, 21531.

8  vilniaus diecezinės seminarijos rektoriaus 
raportas vilniaus vyskupui apie vienuolių 
ir dvasininkų egzaminus ir egzaminuotų 
dvasininkų sąrašai, 1832 12 30, 31; lmab: 
f. 43 – 21524.

9  vilniaus universiteto moralinių ir politinių 
mokslų fakulteto lankytojų sąrašai, 1824–

 1831; lvia: f. 721, ap. 1, b. 1108, l. 110–111.
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tikėjimo asmenų, 1808–1884 metais vilniuje ir vėliau peterburge studijavusių 
aukštuosius teologijos mokslus, sąrašas, 1885-aisiais paskelbtas peterburgo romos 
katalikų dvasinės akademijos leidinyje10. Kad aleknavičius iš tiesų turėjo šį laipsnį, 
patvirtina vilniaus vyskupijos rubricelės. pagal 1821 metais įsigaliojusias vilniaus 
universiteto teologijos skyriaus mokslo laipsnių teikimo taisykles teologijos kan-
didato laipsnis būdavo suteikiamas asmenims, universitete išklausiusiems Šven-
tojo rašto, dogminės, moralinės, pastoracinės teologijos, bažnyčios istorijos ir 
kanonų teisės dalykus ir išlaikiusiems egzaminus (Šenavičienė 1998, 35), taigi 
tokias studijas turėjo praeiti ir aleknavičius.

antra vertus, lieka neaiškios aleknavičiaus mokslo laipsnio įgijimo aplinkybės. 
antai tos pačios rubricelės rodo, kad aleknavičius 1833-iaisiais įsišventino ir 1834 
metais jau dirbo obelių parapijoje, tačiau tik nuo 1838 metų įrašomas teologijos 
kandidatu11. mintį, kad aleknavičius mokslo laipsnį ar bent jo diplomą galėjo 
gauti vėliau, pirštų ir danielis beauvois, pagal kurį vilniaus universitete 1831–
1832 mokslo metais nebuvo išduotas nė vienas teologijos kandidato diplomas 
(beauvois 1991, 301). lvia ir vub saugomuose asmenų, 1802–1832 metais mora-
linių ir politinių mokslų fakultete gavusių mokslo laipsnius, sąrašuose, o ir teo-
logijos mokslo laipsnių diplomų rinkinyje duomenų apie aleknavičių nėra12. tad 
arčiausiai realybės atrodytų spėjimas, kad aleknavičiui teologijos kandidato laips-
nis buvo suteiktas vilniaus universitete, tačiau universitetą uždarius diplomą jam 
išdavė vilniaus vyriausiosios seminarijos pagrindu įkurta vilniaus romos katalikų 
dvasinė akademija (1833–1842), kai jai atsirado galimybė tai padaryti – nuo tada 
jis kaip teologijos kandidatas nurodomas rubricelėse. deja, akademijos veiklai 
skirtuose darbuose žinių apie aleknavičių neradome13, tad šio spėjimo patvirtin-
ti negalime.

niekas nėra rašęs apie 1861 metų aleknavičiaus susikirtimą su rusų dvasine 
bei civiline valdžia dėl tikybos dėstymo valstybės turtų ministerijos įsteigtoje mer-
kinės kaimo mokykloje. tačiau kaip tik šis faktas yra tiesiogiai susijęs su jo iškėlimu 
į asavą, antra vertus, pats iškėlimas literatūroje neteisingai komentuojamas kaip 

10  „Catalogus studiosorum seminarii Genera-
lis et Facultatis theologicae penes univer-
sitatem vilnensem, nec non academiae 
ecclesiasticae romano-Catholicae vilnen-
sis tum petropolitanae“, Academia Caesarea 
Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana 
Anno Domini MDCCCLXXXVI, petropoli: 
officina typographica Frejman, 1885,    
35–73.

11  Žr. Directorium horarum canonicarum et mis-
sarum pro dioecesi Vilnensi in Annum Domi-
ni MDCCCXXXIV, vilnae: typis dioeces. 
ad ecclesiam montis ss.salvatoris, 1834; 
Directorium horarum canonicarum et mis-
sarum pro dioecesi Vilnensi in Annum Domi-

ni MDCCCXXXVIII, vilnae: typis dioeces. 
ad ecclesiam montis ss.salvatoris, 1838. 
pradedant 1860 metų rubricele, toliau ki-
tose rašoma, kad aleknavičius įšventintas 
trejais metais vėliau (1836) bei yra ketve-
riais metais pajaunintas.

12  informacija apie asmenis, vilniaus univer-
siteto teologijos skyriuje gavusius mokslo 
laipsnius 1802–1832; lvia: f. 721, ap. 1,   
b. 134, 822, 832a, 1096; vub: f. 2 – KC, 111.

13  Žr. vytautas jogėla, Vilniaus Romos katalikų 
dvasinė akademija 1833–1842 metais. Organi-
zacija ir veikla, LAIS 14, vilnius: eugrimas, 
1997.
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įskundimas dalyvavimu 1863 metų sukilime. iš tiesų civilinė valdžia aleknavičių 
iš merkinės iškėlė dėl nelojalių politinių pažiūrų: mat, mokėdamas rusų kalbą, 
nenorėjo šia kalba duoti priesaikos ir kaimo mokykloje mokyti tikybos14.

paskutinįjį aleknavičiaus gyvenimo merkinėje epizodą atskleidžia lvia vil-
niaus generalgubernatoriaus kanceliarijos fondo byla apie jo įtaką parapijiečiams 
ir jaunimui. byloje esanti korespondencija rodo, kaip katalikų dvasininkas stengėsi 
apsaugoti rusų švietimo politikos padarinių nesuvokiančius valstiečius katalikus 
nuo stačiatikių įtakos, nors 1861–1862 metais lietuvoje plečiantis politiniam pa-
triotiniam sąjūdžiui dėl jungtinės lietuvos ir lenkijos valstybės atkūrimo, vyk-
stant manifestacijoms, Katalikų bažnyčios vadovai vengė konfliktų su rusų 
valdžia. 1861-ųjų pabaigoje vilniaus vyskupas adomas stanislovas Krasinskis, 
siekdamas apginti aleknavičių nuo valdžios represijų, pats įsakė jam dėstyti tiky-
bą merkinės kaimo mokykloje.

publikuojame šios neskelbtos bylos dokumentus15.

14  trakų karo viršininko raštas nr. 191 lydos 
karo viršininkui, 1867 03 20, Bojownicy 
kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w la-
tach 1861–1915. Materjały z urzędowych 
świadectw władz rosyjskich, archiwów konsy-
storskich, zakonnych i prywatnych, 2, 2, opra-
cował p[aweł] Kubicki, sandomierz: odbi-
to w diecezjalnym zakładzie Graf.-druk. 
w sandomierzu, 1936, 743.

15  publikuojamos rusiškų raštų faksimilės, 
autentiški ir transponuoti raštų nuorašai, 
vertimai. transponuotų raštų rašyba su-

tvarkyta pagal istorinių šaltinių parengi-
mą reglamentuojančių instrukcijų reko-
mendacijas ir naujausius xix amžiaus 
panašaus pobūdžio šaltinių publikavimo 
lietuvoje pavyzdžius. skyryba sutvarkyta 
pagal dabartines rusiškų tekstų skyrybos 
taisykles. didžiųjų ir mažųjų raidžių 
rašyboje išsaugoti specifiniai, tam laiko-
tarpiui būdingi elementai.

raštų rankraščių lapų numeracija pateikta 
laužtiniuose skliaustuose ir išskirta tam-
sesniu šriftu.
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1 pav. vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarijos bylos 
dėl Kajetono aleknavičiaus antraštinis puslapis;
lvia: f. 378, ps, 1861 m. b. 52
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1. merkinės kaimo mokyklos mokytojo stačiatikių šventiko michailo paškevi-
čiaus raštas nr. 1 merkinės katalikų bažnyčios klebonui Kajetonui aleknavičiui, 
1861 01 06 (18); lvia: f. 378, ps, 1861 m. b. 52, l. 3. autografas. rašalas.

[3] Господину Настоятелю Меречского ‖ Римско-Католического Костела,

Наставника ‖ Меречского ‖
Сельского ‖ Училища.
№. 1. 
1861 Года
Генваря 6 дня

Прошу увѣдомить меня не согласитесь ‖ ли преподавать Законъ Божій во 
ввѣренномъ ‖ мнѣ училищѣ, и если согласны то назначте ‖ дни и часы въ 
какіе Вы можете заняться ‖ этимъ благимъ дѣломъ, при томъ какъ въ ‖ учи-
лищной Библіотекѣ не имѣется на Польскомъ ‖ Языкѣ Катихизисовъ, то увѣ-
домте меня, ‖ какого Автора и какой самый лучшій Краткій ‖ Катихизисъ, 
для начинающихъ учиться мальчи- ‖ ковъ, дабы я заблаговременно могъ прі-
обрѣсть ‖ оный. Въ противномъ случаѣ, прошу изло- ‖ жить причины не 
дозволяющіе Вамъ посѣ- ‖ щать сіе Училище. –

Наставникъ Священникъ М. Пашкевичь –

[3] Господину Настоятелю Меречского римско-католического костела

[от] наставника Меречского
сельского училища.
№ 1. 1861 года
генваря16 6 дня.

Прошу уведомить меня, не согласитесь ли преподавать Закон Божий во вве-
ренном мне училище, и, если согласны, то назначьте дни и часы, в какие вы 
можете заняться этим благим делом; при том, как в училищной библиотеке 
не имеется на польском языке катихизисов, то уведом[и]те меня, какого авто-
ра и какой самый лучший краткий катихизис для начинающих учиться маль-
чиков, дабы я заблаговременно мог приобрести оный. В противном случае 
прошу изложить причины, не дозволяющие Вам посещать сие училище.

Наставник священник М. Пашкевич

16  turi būti января.
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Vertimas

[3] ponui merkinės romos katalikų bažnyčios Klebonui,

merkinės kaimo mokyklos mokytojas,
nr. 1, 1861 metų sausio 6 diena

prašom pranešti, ar nesutiktumėte dėstyti tikybą man patikėtoje mokykloje ir jei-
gu sutinkate, nurodyti dienas ir valandas, kuriomis jūs galėtumėte šiuo kilniu 
reikalu užsiimti. be to, kadangi mokyklos bibliotekoje nėra lenkiškų katekizmų, 
praneškite, kokio autoriaus ir koks yra pats geriausias trumpas katekizmas pra-
dedantiems mokslus berniukams, kad galėčiau iš anksto jį parūpinti. priešingu 
atveju prašom nurodyti priežastis, neleidžiančias jums lankytis šioje mokykloje.

mokytojas šventikas m. paškevičius

2. merkinės katalikų bažnyčios klebono Kajetono aleknavičiaus atsakymas 
merkinės kaimo mokyklos mokytojui stačiatikių šventikui michailui paškevičiui, 
[1861 01]; lvia: f. 378, ps, 1861 m. b. 52, l. 3v–4. autografas. rašalas. l. 3v kairėje 
viršuje prierašas rašalu: „№ 1. Получ: 16 Генваря17“.

[3v] Отецъ Михаилъ

Назначать Авторовъ Катехизму ‖ отъ насъ независить, но отъ Началь- ‖ ства 
Эпархіальнаго Римско-Католи- ‖ ческаго для дѣтей Католичес-‖кихъ – Вото-
рыхъ – Училища у Васъ ‖ мѣжуеть въ мѣстѣ съ Церквю, адинъ ‖ и тотже 
самъ входъ; неприлично ‖ для насъ хадить въ Церкви для ‖ изученiе Мальчи-
ковъ Католическихъ

Если Выже хатите, то присилай- ‖ те Мальчиковъ къ намъ дома ‖ во торники 
и Четверги – 10тымъ Часу ‖ поутр: рано ‖ [4] съ тѣмъ Чтобъ они имѣли ‖ 
Элементаря Польскіе, где ‖ заключается и Катехизмъ ‖ обыкновенныи для 
приходз- ‖ кихъ дѣтей. – nастоятель

Кс: Олехновичь. –

[3v] Отец Михаил,

назначать авторов катехизму18 от нас не зависит, но от начальства епархиаль-
ного римско-католического для детей католических. Во [в]торых – училища19 
у Вас межует20 вместе с церк[о]вью, один и тот же сам вход; неприлично для 
нас ходить в церкви для изучения21 мальчиков католических.

Если вы же хотите, то присылайте мальчиков к нам дома22 во вторники и чет-
верги [в] 10-том часу поутр[y] рано, [4] с тем, чтоб они имели элементаря23 поль-
ские, где заключается и катехизм24, обыкновенный для приходских детей.

Настоятель кс. Олехнович

17  turi būti января.
18  turi būti катехизиса.
19  turi būti училищe.
20  netaisyklingas darinys nuo rusiško žodžio 

межа ‘riba, ežia’. turi būti граничит.

21  turi būti обучения.
22  turi būti домой.
23  turi būti элементари.
24  turi būti катехизис.
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Vertimas

[3v] tėve michailai,

parinkti katalikų vaikams katekizmo autorius priklauso ne mums, o romos kata-
likų vyskupijos vadovybei. antra, jūsų mokykla ribojasi su cerkve, vienas ir tas 
pats įėjimas. eiti į cerkves mokyti katalikų vaikus mums nepridera. jeigu norite, 
atsiųskite berniukus pas mus į namus antradieniais ir ketvirtadieniais 10 valandą 
anksti ryte, [4] reikia, kad jie turėtų lenkiškus elementorius, prie kurių yra ir 
įprastas katekizmas parapijos vaikams. 

Klebonas kun. aleknavičius 

3. trakų dekano stačiatikių šventiko vasilijaus penkevičiaus raštas vilniaus 
generalgubernatoriui vladimirui nazimovui, 1861 07 24 (08 05); lvia: f. 378, ps, 
1861 m. b. 52, l. 1–1v. autografas. rašalas. l. 1 kairėje viršutinėje dalyje įrašai 
pieštuku: „с. г (ч?)“ ir žemiau: „3 Октябр ‖ Сообщить Епископу о переводе ‖ 
Кс. Олехновича“.

[1] Секретно.

Его Высокопревосходительству, ‖ Господину Виленскому Военному Губерна-
то- ‖ ру, Гродненскому и Ковенскому Генералъ-Губер- ‖ натору, Генералу отъ 
инфантеріи, Генералъ- ‖ Адьютанту и разныхъ орденовъ кавалеру Вла- ‖ ди-
міру Ивановичу Νазимову 1му

Трокскаго Благочиннаго
Записка.

Въ истекшемъ году казенные крестьяне Меречскаго общест- ‖ ва Римско-Ка-
толическаго исповѣданія просили бывшаго управ- ‖ ляющаго Палатою Госу-
дарственныхъ имуществъ о заведѣніи ‖ въ М. Меречи сельскаго училища и 
назначеніи учителемъ Мереч- ‖ скаго Православнаго Священника. Прошеніе 
ихъ было исполнено, ‖ но присобраніи мальчиковъ въ училище Священникъ 
встрѣтилъ ‖ сильное противодѣйствіе со стороны ксендза Олехновича ‖ Νа-
стоятеля Меречскаго Костела, который сперва дѣлалъ вы- ‖ говоры сельскому 
старшинѣ за дозволеніе крестьянамъ просить ‖ о назначеніи учителемъ Пра-
вославнаго Священника запрещая ‖ при семъ собирать въ оное мальчиковъ, 
а потомъ, какъ бы опа- ‖ саясь присоединенія католиковъ къ православію, про-
повѣдывалъ, ‖ что спасеніе возможно только въ нѣдрахъ Римско-Католи- ‖ 
ческаго Костела, что внѣ онаго нѣтъ спасенія и быть не мо- ‖ жетъ, что имъ 
нѣтъ пользы въ Русской грамотѣ, что они ‖ должны заботиться объ обученіи 
дѣтей своихъ только поль- ‖ скимъ молитвамъ и для сего отдавать ихъ къ 
костельнымъ ‖ дѣдамъ а не въ училище. Νо когда несмотря на сіе противо- ‖ 
дѣйствіе собраны были мальчики въ училище и Священникъ ‖ [1v] послѣ 
тщетныхъ словесныхъ приглашеній ксендза Олехновича ‖ въ училище для 
преподаванія католикамъ Закона Божія; въ на- ‖ стоящемъ году формальною 
бумагою просилъ его о семъ; то ‖ на оной же увѣдомилъ онъ священника, 
что такъ какъ учи- ‖ лище находится при самой церкви и ведетъ въ оное та 
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же ‖ дорога что и въ церковь, то онъ считаетъ для себя непри- ‖ личнымъ 
ходить туда для обученія мальчиковъ. Такой ‖ отвѣтъ, въ коемъ такъ явно 
выражается поношеніе Право- ‖ славной церкви и вмѣстѣ исполненный край-
няго невѣжества ‖ и фанатизма, слишкомъ оскорбителенъ. Νо тогда я огра- ‖ 
ничился только тѣмъ, что предписалъ мѣстному Свя- ‖ щеннику, для препо-
даванія католическимъ мальчикамъ За- ‖ кона Божія, по сылать оныхъ къ 
Ксендзу на квартиру. Те- ‖ перь же, когда настроеніе нѣкоторыхъ умовъ несов-
сѣмъ ‖ соотвѣтствуетъ съ видами и намѣреніями правитель- ‖ ства, нельзя 
оставить безъ вниманія и дѣйствій онаго ‖ ксендза, потому, что при насто-
ящихъ обстоятельствахъ ‖ въ оныхъ еще болѣе прежняго можетъ проявиться 
вред- ‖ ный по своимъ послѣдствіямъ фанатизмъ. А потому ‖ представляя 
при семъ въ подлинникѣ ответъ Меречскаго ‖ ксендза Олехновича, поч-
теннѣйше честь имѣю просить ‖ Вашего Высокопревосходительства, для пре-
дотвра- ‖ щенія на будущее время вреднаго вліянія на учащихся маль- ‖ чи-
ковъ, распорядиться о перемѣщеніи онаго ксендза ‖ на тотъ приходъ въ 
коемъ незаведено сельскаго учили- ‖ ща.

Священникъ Василій Пѣнькѣвичь.
1861 года 
Июля 24 дня.
Г. Троки.

[1] Секретно

Его Высокопревосходительству Господину Виленскому военному губернатору, 
Гродненскому и Ковенскому генерал-губернатору, генералу от инфантерии, 
генерал-адъютанту и разных орденов Kавалеру Владимиру Ивановичу 
Назимову 1му

Трокского благочинного
Записка

В истекшем году казенные крестьяне Меречского общества римско-католичес-
кого исповедания просили бывшего управляющего Палатою государственных 
имуществ о заведении в м. Меречи сельского училища и назначении учителем 
Меречского православного священника. Прошение их было исполнено, но 
при собрании мальчиков в училище священник встретил сильное противо-
действие со стороны ксендза Олехновича, настоятеля Меречского костела, 
который сперва делал выговоры сельскому старшине за дозволение крестья-
нам просить о назначении учителем православного священника, запрещая 
при сем собирать в оное мальчиков, а потом, как бы опасаясь присоединения 
католиков к православию, проповедывал, что спасение возможно только в 
недрах Римско-католического костела, что вне оного нет спасения и быть не 
может, что им нет пользы в русской грамоте, что они должны заботиться об 
обучении детей своих только польским молитвам и для сего отдавать их к 
костельным дедам, а не в училище. Но когда несмотря на сие противодейс-
твие собраны были мальчики в училище и священник [1v] после тщетных 
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словесных приглашений ксендза Олехновича в училище для преподавания 
католикам Закона Божия в настоящем году формальною бумагою просил его 
о сем, то на оной же уведомил он священника, что так как училище находит-
ся при самой церкви и ведет в оное та же дорога, что и в церковь, то он 
считает для себя неприличным ходить туда для обучения мальчиков. Такой 
ответ, в коем так явно выражается поношение Православной церкви, и вмес-
те исполненный крайнего невежества и фанатизма, слишком оскорбителен. 
Но тогда я ограничился только тем, что предписал местному священнику для 
преподавания католическим мальчикам Закона Божия посылать оных к ксен-
дзу на квартиру. Теперь же, когда настроение некоторых умов не совсем со-
ответствует с видами и намерениями правительства, нельзя оставить без вни-
мания и действий оного ксендза, потому, что при настоящих обстоятельствах 
в оных еще более прежнего может проявиться вредный по своим последс-
твиям фанатизм. А потому представляя при сем в подлиннике ответ 
Меречского ксендза Олехновича, почтеннейше честь имею просить Вашего 
Высокопревосходительства для предотвращения на будущее время вредного 
влияния на учащихся мальчиков распорядиться о перемещении оного ксен-
дза на тот приход, в коем не заведено сельского училища.

Священник Василий Пенькевич
1861 года июля 24 дня,
г. Троки

Vertimas

[1] slaptai 

jo ekscelencijai ponui vilniaus kariniam gubernatoriui, Gardino ir Kauno gene-
ralgubernatoriui, infanterijos generolui, generolui adjutantui ir įvairių ordinų 
Kavalieriui vladimirui ivanovičiui nazimovui 1-ajam

trakų dekano 
raštas

praėjusiais metais romos katalikų tikėjimo merkinės bendruomenės valstiečiai 
prašė buvusio valstybės turtų rūmų valdytojo įsteigti merkinėje kaimo mokyklą 
ir mokytoju paskirti merkinės stačiatikių šventiką. jų prašymas buvo išpildytas, 
tačiau, telkdamas į mokyklą berniukus, šventikas susidūrė su stipriu merkinės 
klebono kunigo aleknavičiaus pasipriešinimu. jis iš pradžių išbarė kaimo seniūną, 
kad tas leidęs valstiečiams prašyti mokytoju skirti stačiatikių šventiką, ir uždraudė 
rinkti į mokyklą mokinius, o po to, tarsi baimindamasis katalikų atsivertimo į 
stačiatikybę, skelbė, kad išganymas įmanomas tik romos katalikų tikėjimo gelmėse, 
kad už jo nėra ir negali būti išsigelbėjimo, kad valstiečiams nėra naudos iš rusiško 
rašto, kad jie turi rūpintis mokyti savo vaikus vien lenkiškų maldų ir dėl to ati-
duoti juos mokyti tik bažnyčios tarnams, o ne į mokyklą. tačiau kai nepaisant šio 
spaudimo berniukai buvo surinkti į mokyklą ir šventikas, [1v] veltui žodžiu kvie-
tęs aleknavičių dėstyti mokykloje katalikams tikybą, šiemet jau formaliai jo šito 
paprašė raštu, tai buvo jo raštu informuotas, kad kadangi mokykla yra prie cerkvės 
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ir į ją kelias tas pats kaip į cerkvę, kunigas laikąs, jog jam nedera ten vaikščioti 
mokyti berniukų. atsakymas, taip atvirai niekinantis stačiatikių bažnyčią ir kartu 
rodantis didžiulį tamsumą bei fanatizmą, yra per daug įžeidžiantis. tačiau tada 
teapsiribojau tuo, kad nurodžiau vietos šventikui katalikų berniukus mokytis ti-
kybos siųsti pas kunigą į butą. dabar, kai dalies visuomenės nuotaikos ne visiškai 
atitinka vyriausybės planus ir ketinimus, negalima palikti be dėmesio ir minėto 
kunigo veiksmų, nes esant tokioms aplinkybėms jie gali dar labiau sustiprinti 
kenksmingą fanatizmą. dėl to, pristatydamas merkinės kunigo aleknavičiaus atsa-
kymo originalą, pagarbiausiai prašau jūsų ekscelencijos inspiruoti potvarkį, kad 
minėtas kunigas būtų perkeltas į parapiją, kurioje nėra kaimo mokyklos, ir ateityje 
būtų išvengta kenksmingos įtakos besimokantiems berniukams.

Šventikas vasilijus penkevičius
1861 metų liepos 24 diena,
trakai

 
4. vilniaus generalgubernatoriaus vladimiro nazimovo raštas nr. 1233 vilniaus 

vyskupui adomui stanislovui Krasinskiui, 1861 11 01 (13); lvia: f. 378, ps, 1861 
m. b. 52, l. 2–2v. juodraštis, keliose vietose braukytas ir taisytas. rašalas.

[2] № 1233. ‖ 1го Нояб. 1861. ‖ г. Вильно
Ваше Преосвященство ‖ Милостивый Государь.25

Получивъ донесеніе,26 что Настоятель ‖ Меречскаго приходскаго костела, ‖ 
въ Трокскомъ уѣздѣ, ксендзъ Олех- ‖ новичь, на письменное приглаше- ‖ ніе 
учителя Меречскаго сельскаго ‖ училища, отказался отъ препо- ‖ даванія 
ученикамъ изъ крестьян- ‖ скихъ дѣтей закона Божія по ‖ Римско-Католическо-
му обряду, ‖ потому собственно, что училище ‖ находится при Православной 
церкви, ‖ въ вѣдѣніи Православнаго Священника, – ‖ [2v] я имѣю честь 
покорнѣйше просить27 ‖ по изложенной выше причинѣ, а также по ‖ дру-
гимъ даннымъ, ‖ которыя обли- ‖ чаютъ вредное ‖ вліяніе ксендза ‖ Олех-
новича на ‖ прихожанъ и ‖ особенно учащихся ‖ крестьянскихъ ‖ дѣтей, – сдѣ-
лать ‖ распоряженіе о ‖ переводѣ его въ ‖ другой приходъ, ‖ внѣ Трокскаго ‖ 
уѣзда, и о по- ‖ слѣдующемъ [почтить]28 ‖ меня увѣдомленіемъ.

Съ совершеннымъ29 почтеніемъ и ‖ преданностію
имѣю честь быть,30 ‖ Вашего Прва,

25  prieš kreipinį išbraukta Въ Виленскую 
Римско Католическую ‖ Духовную 
Консисторію.

26  prieš šiuos žodžius išbraukta Получивъ изъ 
достовѣрнаго источ- ‖ ника свѣдѣнія.

27  po šio žodžio išbraukta Ваше Преосвящен-
ство достовѣрнымъ ‖ свѣдѣніямъ о ‖ вред-
номъ влія- ‖ ніи этого ксендза ‖ на прихо-
жанъ ‖ немедленно ‖ распорядиться о 
перемѣщеніи ксенд- ‖ за Олехновича въ 
другой, отдален- ‖ ный отъ Мереча, Като-

лическiй ‖ костелъ, внушивъ ему при 
томъ, ‖ что если на будущее время онъ ‖ 
дозволитъ себѣ подобныя вышеиз- ‖ ложен-
нымъ дѣйствія, то будетъ ‖ подвергнутъ 
строгому взысканію ‖ по законамъ. ‖ При-
мите, М. Г. [išbrauktas netiksliai parašy-
tas žodis увѣренія] увѣре- ‖ нія.

28  Šis žodis išbrauktas.
29  prieš šį žodį išbraukta истиннымъ.
30  po šių žodžių išbraukta Вашимъ, Милос-

тивый Государь,.
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[2] № 1233. 1го нояб[ря]. 1861.
г. Вильно
Ваше Преосвященство, Милостивый Государь.31

Получив донесение,32 что настоятель Меречского приходского костела в Трок-
ском уезде ксендз Олехнович на письменное приглашение учителя Меречс-
кого сельского училища отказался от преподавания ученикам из крестьянских 
детей Закона Божия по римско-католическому обряду потому собственно, 
что училище находится при православной церкви в ведении православного 
священника, [2v] я имею честь покорнейше просить33 по изложенной выше 
причине, а также по другим данным, которые обличают вредное влияние 
ксендза Олехновича на прихожан и особенно [на] учащихся крестьянских де-
тей, сделать распоряжение о переводе его в другой приход вне Трокского 
уезда и о последующeм [почтить]34 меня уведомлением.

С совершенным35 почтением и преданностью
имею честь быть36 Вашего Прва

[... В. Назимов]

Vertimas

[2] nr. 1233. 1861 m. lapkričio 1 d.,
vilnius
jūsų eminencija, maloningasis pone!37

Gavęs pranešimą,38 kad trakų apskrities merkinės parapinės bažnyčios klebonas 
kunigas aleknavičius po raštiško merkinės kaimo mokyklos mokytojo kvietimo 
atsisakė mokiniams valstiečių vaikams dėstyti tikybą pagal romos katalikų apei-
gas dėl to, kad mokykla yra prie stačiatikių bažnyčios ir stačiatikių šventiko žinio-
je, [2v] turiu garbę nuolankiausiai prašyti39 dėl minėtos priežasties, o taip pat dėl 

31  prieš kreipinį išbraukta В Виленскую Римс-
ко Католическую Духовную Консисторию.

32  prieš šiuos žodžius išbraukta Получив из 
достоверного источника сведения.

33  po šio žodžio išbraukta Ваше Преосвящен-
ство достоверным сведениям о вредном 
влиянии этого ксендза на прихожан, не-
медленно распорядиться о перемещении 
ксендза Олехновича в другой отдаленный 
от Мереча католический костел, внушив 
ему при том, что если на будущее время 
он дозволит себе подобные вышеизложен-
ным действия, то будет подвергнут стро-
гому взысканию по законам. Приймите, 
М[илостивый] Г[осударь] [išbrauktas ne-
tiksliai parašytas žodis уверения] уверения.

34  Šis žodis išbrauktas.

35  prieš šį žodį išbraukta истинным.
36  po šių žodžių išbraukta Вашим, Милости-

вый Государь,.
37  prieš kreipinį išbraukta Vilniaus Romos 

Katalikų dvasinei konsistorijai.
38  prieš šiuos žodžius išbraukta Iš patikimo 

šaltinio gavęs žinių.
39  po šio žodžio išbraukta Jūsų Eminencijos dėl 

patikimos informacijos apie kenksmingą šio 
kunigo įtaką parapijiečiams, tuoj pat duoti 
potvarkį dėl kunigo Aleknavičiaus perkėlimo   
į kitą toli nuo Merkinės esančią katalikų baž-
nyčią, įteigiant jam, kad jei ateityje jis leisiąs 
sau ką nors panašaus į aukščiau minėtus veiks-
mus, už tai griežtai atsakysiąs pagal įstatymą. 
Priimkite, Maloningasis Pone, patikinimus.
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kitų faktų, rodančių kenksmingą kunigo aleknavičiaus įtaką parapijiečiams ir ypač 
besimokantiems valstiečių vaikams, duoti potvarkį perkelti jį į kitą parapiją, esan-
čią ne trakų apskrityje, ir apie tai mane informuoti. 

su tikra pagarba ir ištikimybe turiu garbę būti jūsų eminencijos40 [... – v. na-
zimovas].

5. vilniaus vyskupo adomo stanislovo Krasinskio raštas nr. 2199 vilniaus 
generalgubernatoriui vladimirui nazimovui, 1861 12 19 (31); lvia: f. 378, ps, 
1861 m. b. 52, l. 5. originalas. rašalas. l. 5 kairėje viršuje yra įrašas kita ranka 
rašalu: „Ν 698. ‖ Ч. Секр.“ ir pieštuku: „с. г“; žemiau įrašas pieštuku: „22 Де-
кабр ‖ доложить съ перепискою. ‖ Его В. Прво изволилъ приказать ‖ пріоб-
щить къ дѣлу“.

[5] Ваше Высокопревосходительство ‖ Милостивый Государь!

В слѣдствіе отзыва Вашего Высокопре- ‖ восходительства отъ 1 Ноября за            
Ν 1233, пред- ‖ писавъ Меречскому Настоятелю Ксендзу Олех- ‖ новичу за-
няться преподаваніемъ Закона Божія ‖ ученикамъ Римско Католическаго вѣ-
роиспо- ‖ вѣданія въ Меречскомъ Сельскомъ Училищѣ. О ‖ чемъ имѣю честь 
увѣдомить Ваше Высоко- ‖ превосходительство съ присовокупленіемъ, что ‖ 
благонадежность Кс. Олехновича доказываютъ ‖ его сочиненія на Литовскомъ 
языкѣ, особенно ‖ разcказъ Солдата возвратившагося на роди- ‖ ну.

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною ‖ преданностію имѣю честь 
быть
Вашего Высокопревосходительства
Покорнѣйшимъ Слугою 
Епископъ А. С. Красинскій

Ν 2199. ‖ „19„ Декабря 1861 года ‖ г. Вильно.
Его Высокопревосходву

В. И. Назимову. ‖ Г.ну Вилен. Военному, Гродн. ‖ и Ковен. Генералъ 
Губер- ‖ натору и Кавалеру.

[5] Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь!

В следствие отзыва Вашего Высокопревосходительства от 1 ноября за № 1233 
предписав41 Меречскому настоятелю ксендзу Олехновичу заняться препода-
ванием Закона Божия ученикам римско-католического вероисповедания в 
Меречском сельском училище, о чем имею честь уведомить Ваше Высокоп-
ревосходительство с присовокуплением, что благонадежность кс. Олехновича 

40  po šių žodžių išbraukta Jūsų, Maloningasis 
Pone,.

41  turi būti предписал.
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доказывают его сочинения на литовском языке, особенно раccказ солдата, 
возвратившегося на родину.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою –
епископ А. С. Красинский

№ 2199, 19 декабря 1861 года, г. Вильно.
Его Высокопревосходву

В. И. Назимову, Гну Вилен[скому] военному, Гродн[енскому] и Ковен-
[скому] генерал-губернатору и Кавалеру.

Vertimas

[5] jūsų ekscelencija, maloningasis pone!

po jūsų ekscelencijos lapkričio 1 d. rašto nr. 1233 nurodžiau merkinės klebonui 
kunigui aleknavičiui dėstyti tikybą romos katalikų tikėjimo mokiniams merkinės 
kaimo mokykloje. apie tai turiu garbę informuoti jūsų ekscelenciją, pridurdamas, 
kad kunigo aleknavičiaus patikimumą įrodo jo kūriniai lietuvių kalba, ypač karei-
vio, grįžusio į tėvynę, pasakojimas42.

su nuoširdžia pagarba ir ištikimybe turiu garbę būti 
jūsų ekscelencijos nuolankiausiu tarnu – 
vyskupas a. s. Krasinskis

nr. 2199.
1861 metų gruodžio 19.
jo ekscelencijai v. i. nazimovui.
ponui vilniaus kariniam, Gardino ir Kauno
generalgubernatoriui ir Kavalieriui

ieva ŠenaviČienĖ     Gauta 2007 m. vasario 27 d.

Lietuvos istorijos institutas

Kražių g. 5

LT-01108 Vilnius, Lietuva

el. p.: senaviciene@takas.lt

42  turimas omenyje aleknavičiaus eilėraštis 
„motka ir sunus sałdotas“ (Pasakos pritiki-
maj weselos ir giesmes. par kunigu K. olech-
nowicziu plebonu mierkinies [merecza] 
sudierinimays lïetuwiszkay paraszitos. 

Wilniui. drukarnioi iszspaustos pinigays 
a. dworca. metuosi 1861, 17–21). jame 
pasakojama, kaip po ilgo tarnavimo ka-
riuomenėje valstiečių sūnus grįžta namo, 
o tėvai už tai dėkoja „ciesoriui“.
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vytautas ambrazas, 
Lietuvių kalbos istorinė sintaksė 

vilnius: lietuvių kalbos institutas, 

2006, 609 p. isbn 978-9955-704-18-8 

in the foreword (p. 5) ambrazas writes that the aim of this book is to discuss 
the characteristics of the development of the lithuanian sentence, which the data 
from old writings, dialects and folklore allow us to glimpse. most attention is 
devoted to constructions which compose the kernel of the sentence, especially 
those in which the most obvious changes are observed. Correspondences in re-
lated languages are only mentioned if they help to understand better the develop-
ment of the lithuanian syntactic system and its earlier state. since lithuanian 
historical syntax is relatively little investigated the most important methodological 
principles of this field are more fully discussed at the beginning of the work. 

the author has attempted to set forth the results of his research in a way that 
they would be accessible not only to specialists in linguistics, but to all who are 
studying the history of the lithuanian language and are in general interested in 
its past. therefore the author has not gone deeply into special problems, the 
number of illustrative examples is sharply reduced and in many cases, espe-
cially in comparison with other languages, the author has given only references 
to works in which one can find more data and literature.

dialect and folklore material has been phonetically transposed into the stand-
ard language retaining the original morphological characteristics and the Gothic 
script has been replaced by latin letters. the most important sources are the card 
file of the lithuanian academy dictionary (LKŽ), the file of the lithuanian dialect 
atlas, descriptions of dialects and folklore collections. indeed this book is so 
comprehensive that in my review i give only a general overview and only discuss 
in detail some very small portions. a thorough review would require an entire 
book and at least several years of study.

Chapter 1 (pp. 11–17) contains a brief history of the study of lithuanian syn-
tax and the sources used for the study and chapter 2 (pp. 19–64), which is a 
discussion of the methodological principles used in syntactic studies, takes up 
the problems of word order and changes in word order. since the differences 
between subject, verb and object are expressed in lithuanian by the morphology, 
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the expression of these relationships by word order is not necessary. ambrazas 
writes (p. 44): 

lyginamuoju metodu tiriami giminiškų kalbų atitikmenys. Fonetikoje atitikmeni-
mis laikomi reguliarūs (t. y. fonetinių dėsnių sąlygojami) garsų ir jų junginių 
variantai. morfologijoje tas principas skiriasi: atitikmenimis čia laikomos tik 
identiškos sudėties morfemos, t. y. tos, kurias sudaro dėsningi fonetiniai atitik-
menys. Kai tokio identiškumo nėra, dviejų morfemų išvesti iš vieno šaltinio 
neįmanoma. pavyzdžiui, kai lyginamuoju metodu nustatoma, jog seniausios 
indoiranėnų ir lotynų kalbų daugiskaitos datyvo formos turi formantą -bh-, o 
baltų, germanų, slavų formantą -m-, tolesnė rekonstrukcija darosi neįmanoma.

of course, what is inconceivable for one person may be conceivable for an-
other. andré martinet1 proposes a prenasalized *-mbh- for certain dative, ablative 
and instrumental plural endings where one finds *-bh- in the majority of indo-
european languages, but -m- in Germanic, baltic and slavic, thus latin nō-bis ‘to 
us’ vs. russian na-m. determining what the phonetic correspondences are can be 
complicated and there are attested cases in which two separate morphemes have 
their origin in a single source, when sentence accent and/or sandhi plays a role. 
according to barbara strang2 english of and off derive from the same word in 
different stress positions and are now (in my view at least) completely different 
morphemes. i can even produce a contrastive minimal pair: “i saw the captain 
of the ship” (i.e., the ship’s captain) vs. “i saw the captain off the ship” (i.e., i 
accompanied the captain as he left the ship). another example of this kind of 
morphologization of original automatic variants is furnished by the english pairs 
my/mine, thy/thine, no/none where the original difference had been purely phono-
logical, the forms with /n/ being used before vowels (cf. a/an) and in utterance 
final position (where an would not occur under ordinary circumstances). since 
the use in final position was pronominal, the stage was set for a new, gram-
matical, distinction. according to strang (1970, 139), “the now familiar difference 
of use, +/n/ pronominal, -/n/ attributive, develops from this matrix at the end of 
the 16c; though in attributive use the old phonological distinction continued in 
use for a time.” if one did not know today the original phonological reasons for 
the distribution of the preposition of vs. the adverb off or the attributive my vs. 
the predicative mine one might not want to trace of and off on the one hand and 
my and mine on the other hand back to a single morpheme. 

Following in general joseph Greenberg’s principles of word order ambrazas 
establishes two models. in one the head precedes the dependent element and in 
the second (the mirror image of the first) the head follows the dependent element, 
thus (1) v(erb)o(bject), vadv(erb), aux(iliary)v, n(oun)G(enitive), nadj(ective), 
adjst(andard), pr(eposition)n; (2) ov, advv, vaux, Gn, adjn, stadj, npo(stpo-

1  andré martinet, Des steppes aux océans: 
L’indo-européen et les indo-européens, paris: 
payot, 1986, 172.

2  barbara strang, A history of English, london: 
methuen and Co, 1970, 55.
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sition) (p. 56). some authors have then grouped languages into either vo or ov 
types. most languages, however, display in addition to the dominating word 
order the opposite order also. other criticisms follow and ambrazas concludes 
chapter 2 with the statement (completely correct in my view) that neither syn-
tactic nor relational typology offer general schemata which one could apply to a 
language or to a language family for the development of word order (p. 64). 
Chapter 3 (pp. 65–112) is a continuation of the study of word order and concludes 
(p. 112) with the statement that formerly in lithuanian the dependent element 
preceded the head.

Chapter 4 (pp. 113–130) begins with the statement that the various forms of 
the conjugated verb with contrasting temporal, modal and personal categories 
form the basis of the grammatical system of the verb. the fundamental temporal 
contrast is that between the present and the past tenses, the future tense being 
etymologically a modal category. the lithuanian frequentative past is a new spe-
cifically lithuanian category. the category of person and number is common to 
all ancient indo-european languages, although the origin of the use of a single 
third person form with singular, dual and plural subjects remains a mystery. both 
personal and impersonal sentences are discussed in detail and the author notes 
that the expression of temporal, modal and person categories renders possible 
the independent use of the verb in a sentence (p. 129).

Chapter 5 (pp. 131–146) is a discussion of the nominal sentences and contains 
among other things a brief discussion of the nominal sentences with neuter predi-
cates. Here the author reaffirms the notion that slavic neuters in -o (cf. russian 
mal-o ‘little, few’) and baltic neuters in -a (cf. lith. maž-a ‘id.’) are an ancient 
indo-european inheritance (pp. 139–140). in my view this notion is completely 
correct and old prussian apparent neuter singulars in -an must have a com-
pletely different explanation, as i have pointed out.3 

Chapter 6 (pp. 147–194) begins with the statement that in addition to nominal 
sentences there are sentences the kernel of which consists of a combination of 
substantive and a verb denoting a state or a change of state. such sentences are 
termed mixed type sentences. For the most part in such sentences the substantive 
is in the nominative case, more rarely in the instrumental case. 

ambrazas writes (p. 191) that the lithuanian subjective genitive with intransi-
tive participles is similar to that observed in other verbal nouns, viz. màno gy-
vdnama/gyvénta ‘inhabited by me’ and tbvo dìrbama/dìrbta ‘performed by father’ 
are to be compared with màno gyvdnimas ‘my life’ and tbvo dárbas ‘father’s work’ 
respectively. i must confess to having had a similar notion myself.4 this notion 

3  William r. schmalstieg, “an isogloss uniting 
baltic, slavic, Germanic,” Languages in 
Prehistoric Europe, ed. by alfred bammes-
berger and theo vennemann, Heidelberg: 
universitätsverlag Winter, 2002, 261–278.

4  William r. schmalstieg, “lithuanian con-
structions of the type jo būta as a reflec-
tion of the indo-european middle voice,” 
Blt 14(1), 1978, 17.
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was appropriately (and now i would say with complete justification) criticized 
by Guido michelini5 who wrote: “Costruzioni di questo tipo [i.e., jo būta―WRS] 
sono, piú probabilmente, dovute ad ‘analogia’ sulle costruzioni passive corris-
pondente ad attive con verbo ‘transitivo.’” i would say that such a construction 
as tbvo gulbta ‘father was lying down’ is indeed on analogy with tėvo sbta rugiai 
‘rye was sown by father,’ although ambrazas (p. 188) writes that such intransitive 
constructions as *tėvas gulbta are not attested. 

in the first place it seems to me possible that a language can lose a syntactic 
feature in the course of a few centuries. the english preposition of was used to 
denote the agent of a passive verb in the King james bible translation (1611), but 
today for me at least (and i suspect for most other speakers of modern american 
english) such usage would seem odd and perhaps even incomprehensible. it 
would be difficult for me to understand such a sentence as *‘the article was 
rejected of the publisher,’ although in the King james bible translation we en-
counter (isaiah 53:3): ‘He is despised and rejected of men.’ as a native speaker 
of contemporary english with its multitude of dialects and variations, i am ac-
customed to hearing what appear to me to be violations of my language intu-
itions. therefore i consider it a mistake for a contemporary lithuanian to rely 
on his or her language intuitions in order to reject the possibility of a construc-
tion for an earlier stage of the language.

in addition i am not so certain that there is no attestation of the nominative 
plus neuter participle in the baltic languages. i discussed6 vytautas mažiulis’s7 
interpretation of a phrase in Hieronymus maletius’s Warhafftige Beschreibung der 
Sudawen auff Samland / sambt ihren Bock heyligen und Ceremonien where we encoun-
ter the repeated sentence Kelleweſze perioth (variants: Kelleweſe periothe, Kellewese 
parioth) ‘der treiber iſt kommen, the (wagon) driver has arrived.’ mažiulis8 recon-
structs the verb as *perjāt, which he analyzes as a nom. sg. n. past participle          
< *perjātă. mažiulis gives as a parallel the apparently typologically identical situ-
ation in lithuanian, viz.: brólis (nom. sg. m.)―(jõ [gen. sg.]) parvažiúota (nom.-acc. 
sg. n. -t- part.) ‘brother (he) has arrived.’ mažiulis’s morphological analysis of the 
old prussian phrase seems to me to be perfectly correct, but the suggested syn-
tactic analysis with an apparently unexpressed or understood genitive pronomi-
nal subject is in my view unnecessarily modernized according to the later 
lithuanian pattern. thus, mutatis mutandis, morphologically and syntactically 
Kelleweſze perioth corresponds to old indic yamaḥ (nom. sg. m.) prayā-t-aḥ (nom. 

5  Guido michelini, La linguistica testuale e 
l’indoeuropeo: il passivo, brescia: editrice 
la scuola, 1981, 54.

6  William r. schmalstieg, “Kellewesze pe-
rioth ‘der treiber ist kommen’ ‘the (Wa-
gon) driver Has arrived,’” Baltu Filoloģija 
11(1), 2002, 73–76.

7  vytautas mažiulis, Prūsų kalbos paminklai, 
vilnius: mintis, 1966, 30–31; vytautas 
mažiulis, Prūsų kalbos paminklai 2, vilnius: 
mokslas, 1981, 63.

8  vytautas mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos 
žodynas L–P, 3, vilnius: mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla, 1996, 263–264 (with litera-
ture).
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sg. m. -t- participle) ‘Y. set out on the road.’9 there seems to me to be good 
evidence from old indic that within indo-european the performer of the action 
of an intransitive verb of motion can be in the nominative case and have gram-
matical agreement with the indo-european -t- participle, cf. the old indic exam-
ples: rājā (nom. sg. m.) g¨ha¦ (acc. sg.) ga-ta-ḥ (nom. sg. m. -t- participle) ‘the 
king has gone home’ (Gonda 1966, 76); ihāhiḥ (= iha + ahiḥ; i.e., adverb + nom. sg. 
m. noun) s¨p-ta-ḥ (nom. sg. m. -t- participle) ‘here the serpent crawled.’ but note 
the additional (in my view later) form with a genitive subject: idam (adverb) aheḥ 
(gen. sg.) s¨p-ta-m (nom.-acc. sg. n. -t- part.) ‘id.’10 ambrazas (p. 190) is perfectly 
correct in noting that the old indic neuter -t- participles such as yā-tam ‘going, 
traveling’ are used as verbal nouns as we can see in the example with s¨p-ta-m, 
but there is a parallel (more ancient in my view) construction with the nomina-
tive subject and participle agreement and it seems to me that the form with the 
genitive subject is to be derived from the one with the nominative subject. i would 
note also that in old indic, as in lithuanian, the instrumental can also be used 
with the -t- participle, cf. ihāhinā (= iha + ahinā, adverb + instr. sg. noun) s¤ptam 
(nom.-acc. sg. n. -t- part.) ‘id.’ (patañjali apud Wackernagel and debrunner 1954, 
582). it would seem to me difficult to derive the instrumental from some kind of 
possessive construction.

a further parallel is to be found in old armenian where we encounter the 
nominative subject of an intransitive verb na (nom. sg.) ekeal (past participle) ē 
(3rd praes. auxiliary) ‘he has come,’ but later, on analogy with the genitive as 
the agent of a transitive verb, we encounter nora (gen. sg.) ekeal (past participle) 
ē (3rd praes. auxiliary) ‘id.’11 Cf. also the Western Georgian dialect situation re-
ported by Winfried boeder12 where, on analogy with transitive verbs, intransitive 
verbs may take the ergative subject, thus, e.g., k’ac-ma movida ‘the man (ergative) 
came’ for standard Georgian k’ac-i movida ‘the man (nominative) came.’ 

the replacement of a nominative by a genitive for the subject of an intransi-
tive verb, apparently independently, is attested in old indic and armenian, so it 
is unclear to me why it couldn’t have happened in lithuanian as well. and it 
seems to me that there may be, indeed, evidence in lithuanian for original case 
agreement with the subject of an intransitive verb with the -t- participle. For 
example, jonas Kazlauskas13 mentions the dialect form stovbtas vanduo ‘standing 

9  jan Gonda, A concise elementary grammar of 
the Sanskrit language, translated by Gordon 
b. Ford, [tuscaloosa:] university of ala-
bama press, 1966, 76.

10  jakob Wackernagel, albert debrunner, Alt-
indische Grammatik II, 2. Die Nominalsuffi-
xe, Göttingen: vandenhoeck und ruprecht, 
1954, 582.

11  j[oseph] j. s. Weitenberg, “infinitive and 
participle in armenian,” Annual of Armeni-
an Linguistics 7, 1986, 10–11.

12  Winfried boeder, “ergative syntax and 
morphology in language change: the 
south Caucasian languages,” Ergativity, 
ed. by Frans plank, london, new York: 
academic press, 1979, 443.

13  jonas Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė 
gramatika, vilnius: mintis, 1968, 332–333.
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water.’ the lack of an attested *tbvas gulbta in lithuanian the first important con-
nected texts of which date from the 16th century does not seem particularly 
important to me.

one should also keep in mind that the genitive case is widely represented     
in other indo-european languages as the agent of finite verbs. i have given14       
examples from old indic, old persian, tocharian, Greek and slavic. although in 
principle i am inclined to believe that all things are possible, it would seem odd 
to me to establish a possessive origin for the genitive of agent used with parti-
ciples and another origin for the agentive usage with finite verbs.

ambrazas notes (p. 192) that the same possessive forms of the pronoun, i.e., 
mano, tavo, etc. are used with verbal nouns to denote the agent, whereas the 
usual genitive is used to denote the object, e.g., mano verkimas ‘my crying’ vs. 
manęs ieškojimas ‘searching for me.’ but eric Charles Woodcock15 writes that in 
latin the subjective genitive resembles the possessive in that the possessive adjec-
tives meus ‘my,’ tuus ‘your,’ suus ‘one’s own,’ noster ‘our,’ vester ‘your’ are used 
in the subjective sense, whereas the genitives mei ‘of me,’ tui ‘of you,’ sui ‘of one-
self,’ nostri ‘of us,’ vestri ‘of you’ are regularly used in the objective sense, so that 
one would render ‘my love for you’ with meus amor tui, but differently from 
lithuanian meus, tuus, etc. would not ordinarily be used as agents of a passive 
verb (schmalstieg 2002a, 51). ambrazas himself (p. 194) gives the example with 
the ablative a nobis dictum est ‘it is said by us.’ He also remarks, perfectly cor-
rectly in my view, that although the lithuanian (and latvian) constructions with 
nuo plus the genitive were supported by polish and German respectively, 
lithuanian dialect material shows that such constructions have internal motiv-
ation also. the tendency for a simple case construction to be replaced by a pre-
position plus case construction is well known in many indo-european languages 
and the influence of polish and German may have been a catalytic force, but 
certainly not necessary in the creation of the prepositional usage. 

the possible possessive origin for the genitive of agent in the light of evidence 
from the panoply of indo-european languages has been discussed by jean 
Haudry16 who writes: 

en fait, c’est à la source commune du génitif subjectif et du génitif d’appartenance 
qu’il faut faire remonter le génitif d’agent: c’est un génitif d’origine, qui auprès 
des participes passifs désigne l’auteur de l’action, et s’oppose directement à 
l’instrumental qui désigne l’élément-en-contact, l’objet possédé ou l’instrument du 
procès.

14  William r. schmalstieg, “the indo-euro-
pean genitive of agent with finite verbs 
and participles,” Acta Linguistica Lithuani-
ca 47, 2002a, 41–46.

15  e[ric] Ch[arles] Woodcock, A new Latin syn-
tax, Cambridge, mass.: Harvard univer-
sity press, l959, 57.

16  jean Haudry, L’emploi des cas en védique, 
lyon: editions l’Hermès, 1977, 409.



34� v y t a u t a s 	 A m b r a z a s , 	 L i e t u v i ų	
k a l b o s 	 i s t o r i n ė 	 s i n t a k s ė	

Chapter 7 (pp. 195–282) is a study of the cases connected with the predicate. 
ambrazas writes (p. 195) that the verb acts most often as the predicate making 
up the syntactic center of the sentence. sometimes the case depends on the syn-
tactic valence of the verb and sometimes on the meaning of the case. ambrazas 
gives many examples showing the semantic origin of syntactic requirements. but 
the constructions in which the accusative is governed by a verb are not sharply 
differentiated from other cases of use of the accusative case (p. 198), e.g., Moterys 
marškinius dirbo namie ‘the women made the shirts at home’ (with marškinius 
‘shirts’ in the accusative as direct object), Dirbom visą naktį ‘we worked all night’ 
(with visą naktį ‘all night’ in the accusative to denote extent of time). the accusa-
tive with verbs of motion is richly attested in lithuanian, e.g., to denote place 
through or by way of which motion is taking place (p. 199) from a folk song Ei 
eičiau lauką... ‘Hey, i would go by way of (through, over) the field...’ but the ac-
cusative of direction is also attested in folk songs, e.g., (p. 200) ...eis mano mergelė 
rūtų daržą ‘...my girl will go into the rue garden.’ 

the evidence in historical lithuanian for the dative as the object of goal of 
motion is small, but ambrazas remarks (p. 247) that in old writings the dative 
of purpose coincides with the final point of motion, e.g., martynas mažvydas 539 

piktas dienas mums (dat. pl.) ateina (apparently a misprint for ateia, see dominykas 
urbas17) ‘evil days have come to us;’ Tadda usztekeia iam (dat. sg.) Moseschus ‘then 
moses went out to him.’ the dative as goal of motion is, however, well attested 
in other indo-european languages, cf., e.g., lat. it clāmor caelō (dat. sg.) ‘the shout 
goes heavenward’ (virgil, aeneid 5, 451) and see William schmalstieg (forthcom-
ing18). For contemporary lithuanian, however, laima pečkuvienė19 writes that the 
dative of goal should not be used with verbs of motion and corrects the follow-
ing example: Žinomo dienraščio steigėjas buvo atvežtas apklausai (dat.) (= į apklausą 
[acc.], apklausti). ‘the founder of the well-known daily newspaper was brought 
in for interrogation’ replacing the dative with either the preposition plus accusa-
tive construction or the infinitive, although, of course, the infinitive itself would 
seem to have a dative origin, i.e., *-tei (p. 246; 314–315). 

in my own view the *-o stem accusative *-om was originally a dative (evidence 
of which is retained, e.g., in the lithuanian masculine definite dative singular 
adjective and pronominal ending -am-ui and the dative plural -am(u)s, but with 
the gradual increase in transitivity of some of the verbs the automatic variant *-ō 
(< *-om in preconsonantal sandhi position, cf. the parallel in the morphologization 
of english my and mine discussed above) retained the old dative (and instrumen-
tal) function and the original *-om adopted for the most part the syntactic ac-

17  dominykas urbas, Martyno Mažvydo raštų 
žodynas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1996, 43.

18  William r. schmalstieg, “the goal of mo-

tion in the indo-european languages: da-
tive and accusative,” LgB (forthcoming).

19  l[aima] pečkuvienė, “Kviesti apklausai ar į 
apklausą?”, Gimtoji kalba 6, 2005, 9.
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cusative meaning of direct object.20 in stems other than the *-o stems the old 
dative in *-m was specialized as accusative and the old locative ending in *-(e)i 
for the most part adopted also dative function, even being contaminated some-
times with the etymological *-o stem ending as *-ōi, cf. Gk. -ῳ, lith. -ui.

ambrazas notes (p. 246–247) that with the verbs such as dúoti ‘to give,’ piikti 
‘to buy,’ etc. the dative is often used with transitive verbs along side the accusa-
tive, e.g., Vienam (dat. sg.) duosiu šilko tinklą (acc. sg.), kitam (dat. sg.) duosiu 
aukso žiedą (acc. sg.) ‘to one i shall give a silken netting, to another i shall give 
a golden ring.’ For us contemporary speakers of indo-european languages it is 
difficult to imagine languages where both the dative and accusative meanings 
are rendered by the same case, although such a situation is attested, e.g., in 
Georgian and Classical arabic. evidence for an original lack of distinction is the 
fact that dative objects can also be passivized as ambrazas (p. 282) points out. 
Cf., e.g., trukdė tėvui (dat. sg.) ‘(he/she/they) disturbed father’―tėvas (nom. sg.) 
buvo trukdomas/sutrukdytas ‘father was (being) disturbed;’ liepė jam (dat. sg.) dirb-
ti ‘(he/she/they) ordered him to work’―jis (nom. sg.) buvo liepiamas/lieptas dirbti 
‘he was (being) ordered to work.’ 

Chapter 8 (pp. 283–311) begins with the statement that prepositions help to 
express the semantic relationships of words in the genitive, dative, accusative 
and instrumental cases with other words, first of all, with the verbal predicate. 
sometimes these are connected even with adverbs, cf., e.g. iš čia ‘from here,’ į ten 
‘to there,’ etc. the oldest prefixes are those the formation of which and the mean-
ing of which cannot be connected with other words in the contemporary lan-
guage, e.g., añt(a) ‘on,’ anót ‘according to,’ apid ‘about,’ etc. (p. 284). ambrazas 
notes (p. 309) that although the relationships between things in the baltic lan-
guages had long been denoted by the cases which had a clear semantic motiv-
ation, still the case inventory was too small to satisfy all the needs of communi-
cation. the spatial relationships were more closely defined by preverbs which 
later became prepositions. ambrazas writes (p. 311) that the origin of prepositions 
can be explained in two ways: (1) that prepositions arose when the case endings 
began to be lost or (2) that they arose to differentiate syntactic relationships which 
were formerly expressed by adverbs or other lexical means. only in northern 
dialects where the word final elements are considerably shortened and in some 
word classes the accusative singular, genitive and instrumental are merged is there 
noted a spread of prepositional constructions. still the inherited opposition of six 
cases is well maintained throughout lithuanian in which adverbs and other lex-
emes which turned into prepositions began to govern the case endings. 

Chapter 9 (pp. 313–349) is an exhaustive study of the infinitive which in con-
temporary lithuanian is one of the three fundamental forms of the verb. it forms 

20  William r. schmalstieg, “the common ori-
gin of the *-o stem dative, accusative and 
instrumental cases,” Blt 39(1), 2004, 5–11.
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close syntactic bonds with the conjugated forms of the verb, playing the role of 
an auxiliary form. Historical research into the indo-european languages demon-
strates that originally the infinitive did not belong to the verbal system, but was 
drawn into it at different times and to a different degree. in all the related lan-
guages the infinitives have the inflectional stems of verbal nouns and in some, 
particularly at the oldest periods of development, have retained endings charac-
teristic of the nouns. ambrazas discusses the origin of the lithuanian infinitive 
in -ti (pp. 314–315) noting that there is no east baltic equivalent to the old 
prussian infinitive in -twei which derives from *-tu-ei. He writes that the old 
prussian infinitive is of the same origin as the old indic infinitives in -tave and 
he gives the examples dhātave ‘duoti, to give’ and attave ‘valgyti, to eat.’ either 
the gloss or the form is incorrect for dhātave. old indic dh‡tave is to be glossed 
as ‘to suck,’21 whereas d‡tave means ‘to give’ (macdonell 1916, 389). both the old 
prussian and the old indic infinitives are, indeed, from *-tu stem nouns, although 
the indic form shows, of course, a different ablaut grade of the suffix. i found it 
difficult to understand ambrazas’s statement that the datives of verbal nouns 
were drawn into the verbal system not in indo-european and not in the baltic 
proto-language but after the separation of the east and West baltic language 
groups (p. 315). of course, this may be true, because there is no certain way of 
knowing exactly when any event unrecorded in the written history of a language 
took place, but it would be interesting to know his opinion on the origin of the 
slavic infinitives in -ti also. presumably they would have arisen in proto-slavic 
or during the separate later history of the slavic languages.

one of the most interesting discussions is that of the dativus cum infinitivo, 
which ambrazas divides into three types: (a) the construction is to be connected 
with the verbal predicate, (b) the construction is connected both with the verb 
and the noun (or pronoun) and (c) the construction is connected only with the 
noun or the adjective. rejecting (correctly in my view) Karl brugmann’s notion22 
that the dative object in such constructions replaces the accusative ambrazas 
notes (p. 320) that in such constructions the dative may not only denote the ob-
ject of the infinitive, but also the subject. this has also been noticed by Haudry 
with respect to the old indic type v¤tr‡ya hántave ‘pour tuer v¤tra.’ Haudry notes 
(1977, 105–106) that the expression might also be interpreted as ‘pour que v¤tra 
tue’ with V¤tra as the subject and hence the expression is ambiguous. some time 
ago i devised two lithuanian sentences: (1) Jis nupirko liūtą karvėms ėsti―(1a) ‘He 
bought a lion to eat the cows (dat. of goal)’?; (1b) ‘He bought a lion for the cows 
(dat. subj.) to eat’?; and (2) Jis nuvedė Joną banginiui ėsti―(2a) ‘He brought jonah 
to eat the whale (dat. of goal)’?; (2b) ‘He brought jonah for the whale (dat. subj.) 

21  arthur a. macdonell, A Vedic grammar for 
students, bombay, Calcutta, madras: ox-
ford university press, 1916, 393.

22  Karl brugmann, Grundriss der vergleichende 
Grammatik der indogermanischen Sprachen 
2/3, strassburg: Karl j. trübner, 1916, 917ff. 
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to eat’? i asked prof. ambrazas about these and in a letter dated 1996 03 19 he 
answered me that only the context would tell which translation is correct. 

Chapter 10 (pp. 351–446) is devoted to participial constructions and recalls 
ambrazas’s 1979 book Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė,23 the very book that 
aroused my own interest in lithuanian historical syntax. Here we read (p. 351) 
that just as in individual indo-european languages infinitives developed from 
abstracts of verbs, so also from verbal adjectives participles were drawn into the 
tense and voice categories. the forms of verbal adjectives which became parti-
ciples were inherited from indo-european, but they were brought into the verbal 
system and distributed differently in different languages. according to ambrazas 
(p. 352) the basis of the lithuanian participial system is composed of the indo-
european verbal adjectives with the suffixes *-nt, *-us and *-to. the forms in *-us 
and *-to had resultative meaning and the forms in *-nt had durative meaning. 
although originally the verbal adjectives with the suffix -mo were neutral with 
regard to verbal voice they were later introduced into the participial system as 
the passive counterparts of the active participles in -nt (p. 355). in my view all 
the participles were originally intransitive and only became active or passive as 
the verbs from which they were derived came to increase in transitivity, espe-
cially with the split of the old dative case into a new (mostly syntactic) accusative 
(implying increased transitivity) and a reliquary old (mostly semantic) dative.24

the appositional use of participles, i.e., to denote an action subordinate to that 
of the main verb is well attested in lithuanian and other indo-european lan-
guages. in bretkūnas one encounters both the half-participle and the present 
active participle used side by side (p. 359): Ir ie ischei¼ pereia miestelius sakidami 
(half participle) Euangeli¼ ir gidantis (present active participle), wissur ‘egressi 
autem circuibant per castella evangelizantes, et curantes ubique, and having gone 
out they went through the towns preaching the gospel and healing everywhere’ 
(luke 9, 6). this chapter also contains thorough discussions of the constructions 
with past active participles (pp. 363–365), constructions with passive participles 
(pp. 365–366), marks of syntactic independence of the participles (pp. 366–373), 
the nominative with the participle (pp. 373–391), the modus relativus or obliquus 
(391–395), the accusative with the participle (pp. 395–421), the dative with the 
participle and absolute constructions (pp. 421–446). interestingly enough ambrazas 
shows here (p. 435) how the dative with the participle construction might be 
replaced by the dative absolute: Gera yra kenčiančiam (dat. sg. m. praes. act. part.)/
kenčiant (gerund) daug draugų turėti ‘it is good for (someone) suffering/when suf-
fering to have many friends.’ after comparing absolute constructions in other 

23  vytautas ambrazas, Lietuvių kalbos dalyvių 
istorinė sintaksė, vilnius: mokslas, 1979.

24  William r. schmalstieg, A Lithuanian histori-
cal syntax, Columbus, oH: slavica publish-
ers, 1988, 130–136; William r. schmalstieg, 

A student guide to the genitive of agent in the 
Indo-European languages = Journal of Indo-
European Studies, monograph number 
Fourteen, Washington, d.C.: institute for 
the study of man, 1995, 3.
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indo-european languages ambrazas concludes (pp. 439–440) that in these lan-
guages the absolute constructions, which most likely arose independently in the 
various languages, are closely connected with phrases containing the double case 
constructions, both of which depend upon the predicate. 

according to chapter 11 (pp. 447–484) in old lithuanian a subordinate action 
was for the most part expressed by some kind of participial construction, but in 
the course of time the subordinate clause came to express these, although in the 
l6th and 17th centuries the participial constructions still predominated. the ma-
jority of subordinate clauses with various conjunctions were formed in the sep-
arate development of the various indo-european languages. attempts have been 
made to explain at least a part of these by the union of simple sentences. the 
initial pronoun or adverb of one of these sentences could become a word uniting 
the two sentences (e.g. Kas tai padarė? ‘Who did that?’ Nežinau ‘i don’t know’ > 
Nežinau, kas tai padarė. ‘i don’t know who did that.’ 

in addition the subordinate clause came to be differentiated by position of stress 
or word order. in folklore, dialects and early writings participial constructions are 
encountered which begin with relative pronouns or adverbs and when these are 
replaced by finite verbs the meaning is not at all changed, e.g., Pats nežinojo ką 
darąs ‘He himself didn’t know what he is (was) doing’ and Buvau girtas ir nežino-
jau, ką darau ‘i was drunk and didn’t know what i am (was) doing’ (p. 448).

summing up the results of chapter 12 (pp. 485–504) ambrazas (pp. 503–504) 
notes the following diachronic processes in the development of the sentence struc-
ture: (1) the consolidation of postpositional placement for the dependent member 
in many word-order models; (2) the introduction of many nominal phrases into 
the system of verbal phrases as components with zero copula or the transform-
ation of nominal sentences into adverbial collocations or adverbs; (3) the creation 
of compound predicates with copula and the creation of periphrastic tenses and 
the periphrastic passive; (4) the transformation of the semantic bonds of certain 
cases into syntactic dependence, and the strengthening of transitivity and govern-
ance; (5) the transformation of adverbs and certain case forms into prepositions 
governing cases; (6) the development of infinitive constructions from sequences 
with grammaticalized verbal abstracts; (7) the consolidation of the double case 
constructions with participles marked by their transformation into constructions 
having a form independent of the predicate and thereby having the function of 
subordinate sentences; (8) the creation of subordinate verbal clauses from parti-
cipial constructions with relative pronouns, adverbs or particles; (9) the replace-
ment of *§o-stem conjunctions with new conjunctive words and the formal dif-
ferentiation of subordinate verbal clauses. 

the book also contains a German summary (pp. 505–534) translated from 
lithuanian by ina meiksinaitė. there is a list of abbreviations, bibliography, index 
of names and a subject index (pp. 535–609).

i have noticed the following mostly self-correcting misprints: (p. 144) v skas 
(with a missing -i-) for viskas; (p. 207, fn. 35) Jablinskis for Jablonskis; (p. 119) old 
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Church slavic žęzdą for žęždą; (p. 225) pinigu for pinigų; (p. 577) passiv for passive; 
(p. 589) ale for are; (p. 320) although there is a reference Boederis (1980) i could 
not locate this reference on p. 558 of the list of references.

it goes almost without saying that i am personally deeply indebted to vytautas 
ambrazas for many of his insights into lithuanian historical grammar. in his 
review of my A Lithuanian historical syntax the now regrettably deceased latvian 
linguist valdis Zeps wrote:25

the book has some idiosyncrasies... at every turn s(chmalstieg) gives credit to v. 
ambrazas, an accomplished scholar in lithuanian syntax; in fact, 17 out of the 
first 28 chapters start out with “according to ambrazas” or the like. if the indebt-
edness to ambrazas is that massive, then his name should appear on the title 
page; if not there should have been a way to acknowledge his work in a less 
obtrusive manner.

this is proof perhaps ‘in an obtrusive manner’ of my indebtedness to 
ambrazas. Finally i believe that ambrazas’s new book on lithuanian historical 
syntax, the fruit of a life time of study and research, is the best and most import-
ant book ever published in this field.

William R. Schmalstieg

William r. schmalstieg    Gauta 2007 m. gegužės 7 d.
814 Cornwall Road
State College PA 16803, U.S.A.
el. p.: emily@leanonemily.com 

25  valdis Zeps, [rev.:] “a lithuanian histor-
ical syntax by William r. schmalstieg,” 
Language 65, 1989, 910.
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ieva Šenavičienė,
Dvasininkija ir lietuvybė. 
Katalikų bažnyčios atsinaujinimas 
Žemaičių vyskupijoje XIX a. 
5–7-ajame dešimtmetyje 

vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla,

2005, 474   p., isbn 9986-780-74-8

xix amžiuje lietuvoje vykstant visuomeninio gyvenimo reformoms, kito ir 
Katalikų bažnyčia. europoje bažnyčia, visuomenei pereinant nuo feodalizmo prie 
kapitalizmo, turėjo keistis bent keletą kartų. vienas didžiausių atsinaujinimų vyko 
po 1789 metų didžiosios prancūzijos revoliucijos. atsinaujinimą įkvėpė švietimo 
ir liberalizmo idėjos, pagrindinis to laikotarpio šūkis – „laisvė yra tai, kas žmoguje 
dieviška“, be to, atsigręžta į trečiąjį luomą1. tuomet buvo suabejota bajorų luomo, 
kuris palaikė senąjį režimą, tvarkoma bažnyčia. atsižvelgiant į naujus mokslo ir 
visuomenės poreikius, buvo ne tik peržiūrėtos bažnyčios dogmos, išplėsta evan-
gelizacija, atnaujintos studijų programos, bet keitėsi ir bažnyčios finansavimas. 
nuo vienos kongreso (1814–1815) kalbama apie bažnyčios restauracijos laikotarpį, 
kuris 1830 metais, po paryžiaus liepos revoliucijos, kada buvo iškelti šūkiai „sos-
tas ir altorius“, „bažnyčia ir liaudis“, tapo dar ryškesnis. restauracijos periodu 
bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas, palyginti su pošvietiminiu laikotarpiu, 
tapo geranoriškesnis, tam turėjo įtakos romantizmas. visuomenėje buvo įteisintas 
subjektyvus požiūris į religiją, pabrėžiama istorijos reikšmė, atsirado daugiau at-
virumo kultūrai ir švietimui2. individualus tikėjimas buvo vertinamas labiau negu 
socialinės tikėjimo formos, svarbiau tapo ne tikėjimas, o tikėti, todėl daug dėmesio 
pradėta skirti jausmų demonstravimui. Kadangi buvo pabrėžiama individo reikš-
mė istorijos procesui, į kunigų rengimo programas įtrauktos istorinės disciplinos, 

1  dominik blass, Von der französischen Revoliu-
tion zum Sozialkatholizismus um 1900. Eine 
Existenzfrage für die katholische Kirche in 
Deutschland und Frankreich?, Hamburg: 
verlag dr. Kovoč, 2003, 28. 

2  Religion in Geschichte und Gegenwart. Hand-
wörterbuch für Theologie und Religionswis-
senschaft R–S 7, hrsg. von Hans dieter 
betz, don s. browning, bernd janowski, 
eberhard jüngel, mohr siebeck, tübingen: 
mohr siebeck, 42004, 607.
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pavyzdžiui, bažnyčios istorija, ypač ta dalis, kuri aptaria Katalikų ir evangelikų 
bažnyčios santykius. veikiant romantizmui ieškoma eksperimentinės religijos3, 
mąstoma apie galimybę atnaujinti universalią religiją. prisimintinas romantikų 
dėmesys rytų religijoms. romantizmo buvo nulemtas ir būrimasis į bendraminčių 
kolektyvus, grupes, draugijas. 

restauraciją lietuvos mastu tiria ieva Šenavičienė knygoje Dvasininkija ir 
lietuvybė. Katalikų bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5–7-ajame 
dešimtmetyje. Knygoje „atskleidžiama lietuvybės (lietuvių kalbos) katalikybėje 
esmė, pasitelkus požiūrį, kuris iki šiol nebuvo taikytas istoriografijoje: religinio 
gyvenimo pakilimas Žemaičių vyskupijoje xix a. 5–7-ajame dešimtmetyje ir lietu-
vybė katalikybėje analizuojama kaip sudėtinė vakarų europos Katalikų bažnyčios 
atsinaujinimo dalis“ (p. 9).

monografijoje medžiaga pateikta aiškiai ir racionaliai: nubrėžiamos atsinauji-
nimo prielaidos, aptariamos lietuvių kalbos seminarijoje įvedimo peripetijos, liau-
dies sąjūdžiai. su lietuvių kalbos įvedimu siejamas ir išsamiai nagrinėjamas lietu-
viškos homiletikos dėstymas, bibliotekos atnaujinimas, klierikų kontingento liau-
diškėjimas, mažosios seminarijos projektas, aptariama lietuviška klierikų veikla.

po įvado, istoriografijos ir šaltinių aptarimo, dalyje „Katalikų bažnyčios atsi-
naujinimo xix a. viduryje prielaidos“ (p. 31–81) brėžiama po 1795 metų pasikei-
tusi Katalikų bažnyčios teisinė, ekonominė situacija rusijos sudėtyje, taip pat rusų 
kultūros ir ideologijos skverbimasis, kartu ir lietuvių kalbos reikšmės didėjimas. 
Šioje dalyje pateikiama lyginamosios medžiagos, kaip panašūs procesai vyko ki-
tose vyskupijose, kitose šalyse. Čia esama ir archyvinių naujienų, pavyzdžiui, 
išsamiai aprašomas konfliktas, kilęs varniuose dėl rusų kalbos mokytojų Fiodoro 
Klevenskio ir piotro Feoktisovo pateiktų vidaus reikalų ministerijai skundų. 
autorė, aptarusi pirmojo skundo istoriją (1852–1853; remiamasi išlikusiais susira-
šinėjimais tarp motiejaus valančiaus ir valdininkų, tarp pačių valdininkų, inspek-
torių ataskaitomis apie seminaristų egzaminavimą ir pan.) nustato, kad šis įvykis 
paskatino rusų administraciją susirūpinti rusiškų dalykų dėstymu visose katali-
kiškose seminarijose. po skundo į Žemaičių, minsko, vilniaus bei kitas seminari-
jas plūstelėjo inspektoriai. romos katalikų dvasinė kolegija buvo priversta ieškoti 
lėšų rusiškų dalykų mokymo priemonėms pirkti (p. 54). tačiau skaudžiausias 
praradimas buvo seminarijos rektoriaus aleksandro beresnevičiaus išsiuntimas iš 
varnių. nuo 1853 metų rugsėjo į varnius atvykęs kitas rusų kalbos ir istorijos 
mokytojas Feoktisovas taip pat kėlė rūpesčių valančiui. tyrėjos perpasakotas Fe-
oktisovo skundo turinys pateikia to meto varnių seminarijos gyvenimo detalių, 
pavyzdžiui: „antra, pagal čionykštį paprotį kiekvienas naujokas turi iškelti vaišes 
kunigams ir konsistorijos valdininkams; kadangi aš nepajėgiau to padaryti, tai, 

3  Helmut buchholz, Perspektiven der Neuen 
Mythologie: Mythos, Religion und Poesie im 
Schnittpunkt von Idealismus und Romantik 

um 1800, Frankfurt am main, bern, new 
York: peter lang, 1990, 169.
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sako, todėl ir neturiu jokio jų palankumo. dėl to esu priverstas sėdėti vien savo 
bute. niekur negalima išeiti: arba aploš kortomis, nes čia aplošinėja visus atvyks-
tančius dvarininkus, arba apkalbės ar padarys kokių nors nemalonumų“ (p. 60). 
Knygoje pacituotas valančiaus atsakymas vidaus reikalų ministrui dėl Feoktisovo 
skundo atskleidžia skaitytojui to meto lietuvių atžvilgiu vykdytą diskriminacinę 
politiką, rusų valdininkų geresnę padėtį. valančius rašo: „labai keista, kad p. Feok-
tisovas, gaunantis beveik du kartus daugiau algos nei bet kuris jo kolega dva-
sininkas ir 100 sidabro rb butpinigių priedo, galintis turėti ir jau turintis erdvią 
ir patogią patalpą su šildymu, jaučiasi stokojąs lėšų pragyvenimui“ (p. 62). tyrėja, 
remdamasi tokia intriguojančia, įdomia medžiaga, parodo, kad per aptariamą 
laikotarpį „[r]usų kalba buvo oficialiai padaryta seminarijų valdymo, raštų, dės-
tomąja kalba. rusų kalbos ir istorijos dėstytojais galėjo būti tik patikimi valdžiai 
asmenys [...], pažeidžiant konkordatą su popiežiumi, privalėjo būti įtraukiami į 
pagrindinį seminarijos valdymo organą – jos valdybą“ (p. 64).

rusų valdžios diskriminacinė politika Katalikų bažnyčios atžvilgiu kėlė pasi-
priešinimą. bažnyčia, apsisprendusi išlaikyti savo įtaką valstietijai Žemaičių vys-
kupijoje, pasirinko liaudies kalbą. Šenavičienė teigia, kad „[a]kstinas katalikų 
dvasininkijai rimtai susirūpinti katalikybės reikalais buvo 1843 m. valdžios pradė-
tos kurti valstybės turtų ministerijos mokyklos valstybiniams valstiečiams, kuriose 
mokė stačiatikių dvasininkai ar jais besiruošiantys tapti žmonės. Kadangi šios mo-
kyklos, priešingai nei daugumos klebonų išlaikomos parapinės, buvo nemokamos, 
labai padidėjo stačiatikybės invazijos į liaudį grėsmė per švietimą“ (p. 71).

Į blogėjančią situaciją veiksmingai reagavo Žemaičių vyskupijos valdytojas jo-
nas Krizostomas Gintila. tyrėjos pateikti nauji archyviniai duomenys apie Gintilą 
įtaigiai atskleidžia romantiškos asmenybės įsitikinimą, kad įmanoma daryti įtaką 
visuomenei. Gintila iškyla kaip dar didesnis „lietuvis“ negu valančius. tyrėja 
rašo, kad jis „pirmasis įžvelgė kalbos perspektyvą ir svarbą skleidžiant bei stip-
rinant religiją ir suteikė katalikybės lietuvinimui postūmį, organizuotumą ir vys-
kupijos mastą“ (p. 75). jo užmojai reformuoti seminarijos studijų programas kelia 
nuostabą. Gintila liepė kunigams mokytis, ragino juos „intensyvinti tarp žmonių 
pastoracinį darbą – ypač atkreipti dėmesį į religinį vaikų rengimą bei katekizmo 
mokymą, o per parapijų vizitacijas nurodė egzaminuoti parapijiečius iš religijos 
pagrindų“ (p. 79). Šenavičienė daro išvadą, kad „remiantis turimais tiesioginiais 
ir netiesioginiais duomenimis galima manyti, kad 1846–1849 m. seminarijoje ho-
miletikos būta lietuviškos arba bent jau lietuvių kalba dominavo. vėliau, maž-
daug 1849–1850 m., įvedus lenkiškus pamokslus, iki 1866 m. greičiausiai įsitvir-
tino dvikalbystė: lenkų kalba vartota rengiant lenkiškus pamokslus, lietuvių – 
rengiant lietuviškus pamokslus“ (p. 99). Gintilos rūpestis nesibaigė homiletikos 
dėstymo lietuvių kalba įvedimu. testamentu jis seminarijai užrašė knygų. tyrėja, 
aptardama Gintilos bibliotekos knygų patekimą į seminariją, atskleidžia valan-
čiaus ir Gintilos asmeninio nesutarimo padarinius, taip pat fondo papildymą iš 
kitų šaltinių.
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Šenavičienė, rekonstruodama bibliotekos augimo istoriją, rašo: „[p]agrindiniai 
knygų rinkiniai įplaukė į biblioteką 1845–1865 m., nes tuo metu seminarija kata-
likų visuomenėje matyta kaip perspektyvi įstaiga, pajėgi ugdyti laiko poreikius 
atitinkančią dvasininkiją. antra vertus, savo lūkesčius su šia įstaiga siejo ir rusų 
valdžia, nes ji buvo priemonė infiltruoti į katalikų visuomenę imperijai lojalias 
nuostatas. tad seminarijos bibliotekoje drauge buvo ryškios rusų valdžios pastan-
gos stiprinti rusiškos kultūros ir ideologijos mokymo bazę“ (p. 102). Žemaičių 
vyskupijos seminarijos bibliotekos gausėjimas aptariamas pradedant nuo xvi am-
žiaus. paminimi turėti svarbesni veikalai, išvardijamos lietuviškos knygos. tyrėjos 
atkurta bibliotekos istorija leidžia skaitytojui vaizdžiai pamatyti to meto lavini-
mosi šaltinius, sužinoti ne vieną naują faktą.

Knygoje nelieka neaptarti ir konkretūs asmenys, padėję gausinti seminarijos 
biblioteką, neapeinamos didžiųjų vyrų žmogiškosios aistros. pažymima, kad „bib-
liotekos lietuviškų knygų fondą kurti daugiausia, atrodo, bus padėjęs s. daukan-
tas – pirmiausia jau tuo, kad energingai paragino m. valančių pradėti jas kaupti“ 
(p. 127). daukantas suvokė būtinybę lavinti kunigus. Štai panašus liucernos 
kapucinų vienuolyno bibliotekos fondo kaitos 1750–1840 metų tyrimas taip pat 
parodė, kad pošvietiminiu laikotarpiu daugėjo matematikos, technikos, retorikos, 
lyrikos, psichologijos, epistoliarikos knygų. 1801–1839 metais buvo perkamos ir 
kitų konfesijų autorių parengtos knygos, vokiečių kalba parašytos knygos sudarė 
70%, lotynų – 20%4. taigi ir lietuvoje atskirų asmenų dėka xix amžiaus viduryje 
jaučiami atsinaujinimo, transformacijos, kultūrinio bendravimo tarp konfesijų, 
ypač kalbančių lietuviškai, procesai.

aptariant Gintilos turėtus rankraščius įsivėlė galbūt tik lapsus calami: „tarp 
jų – s. daukanto 1822 m. rankraščio „darus letuwiu er Ziamaitiu“ 1833 m. leono 
uvainio (Uvoyn) padarytas nuorašas“ (p. 120). tokia sakinio formuluotė skaitytojui 
sako, kad 1833 metais uvainis padarė nuorašą, bet jis mirė 1828 metais. pieštuku 
įrašas nuoraše Uvoyn greičiausiai nurodė tik nuo ko nuorašas galėjo būti darytas.

Šenavičienė dvasininkijos lituanizaciją pirmiausia sieja su socialinės struktūros 
liaudiškėjimu, kuris aptariamas poskyryje „Klierikų kontingento liaudiškėjimas“ 
(p. 138–166). tyrėja pateikia rekonstruotą studijavusių klierikų sąrašą, keturias 
diagramas, kurios iliustruoja įstojusių, baigusių seminaristų socialinės kilmės 
dinamiką, padeda pamatyti „socialinės struktūros pokyčių pobūdį bei intensyvu-
mą“ (p. 138). Ši analizė parodo, „kaip su metais keitėsi dvasininko profesijos 
populiarumas įvairiuose vyskupijos visuomenės sluoksniuose, kuriems sociali-
niams sluoksniams atstovavo 1845–1869 m. dauguma seminarijos klierikų, ar se-
minarijoje tuo metu vyko klierikų kontingento socialinės struktūros liaudiškėjimas 
ir kokios buvo to liaudiškėjimo ypatybės“ (p. 149), taip pat argumentuotai atme-

4  Hanspeter marti, „Kulturelle ausgleichs-
prozesse in der schweiz 1750–1840: das 
beispiel der Kapuzinnerbibliothek lu-
cern“, hrsg. dieter breuer, Die Aufklärung 
in deutschsprachigen katholischen Ländern  

1750–1840: Kulturelle Ausgleichsprozesse im 
Spiegel von Bibliotheken in Lucern, Eichstätt 
und Klosterneuburg, paderborn, münchen, 
Wien, Zürich: schöning, 2001, 114. 
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tamas ankstesnis teiginys, kad „iš bajorų šeimų į seminariją stodavo daugiausia 
smulkiosios (neturtingosios) bajorijos vaikai“ (p. 149). Šiame poskyryje kalbama 
apie stojimo į seminariją sąlygas, kurios po 1830–1831 metų sukilimo ypač 
pablogėjo, aptariamas jų kitimo pobūdis. sakoma, kad „[s]ocialinei katalikiškų 
seminarijų klierikų kontingento sudėčiai, taigi ir Žemaičių vyskupijos seminarijos 
kontingentui atskirais metais taip pat turėjo įtakos atitinkami valdžios nurodymai 
dėl švietimo“ (p. 153). Ypač palankūs lietuvybei seminarijos kontingento socialinės 
sudėties pokyčiai įvyko valančiaus vyskupavimo metais. vyskupas „įkalbinėjo 
jam palankius dvarininkus leisti stoti į seminariją valstiečių vaikams“ (p. 155). be 
to, nuo „1845 m. rudens, t. y. nuo m. valančiaus rektoriavimo seminarijoje pra-
džios, vadovybės dėmesį lietuviškai klierikų kilmei rodo ir ta aplinkybė, kad 
priimtų į seminariją klierikų sąrašuose pradėta kai kurių pavardes rašyti dviem 
būdais – lietuviška ir sulenkinta forma“ (p. 157). tyrėja pastebi, kad „iš 1845–1869 
m. seminarijos klierikų kontingento daugiau nubyrėdavo iš bajorų nei iš valstiečių 
bei iš kitų žemesnių socialinių sluoksnių gyventojų kilusių klierikų“ (p. 164). Še-
navičienė pažymi, kad „1845–1869 m. šios seminarijos išugdytoji dvasininkijos 
karta, suformuota didžiausios m. valančiaus įtakos metais, turėjo savo specifiką“ 
(p. 164), vadina ją valančiaus dvasininkijos karta, o jį patį – vos ne iš naujo 
sukūrusiu Žemaičių vyskupiją (p. 165).

poskyryje „mažosios seminarijos projektas“ (p. 167–177) persvarstoma dauge-
lio tyrėjų liesta tema. argumentuotai atmetama hipotezė, pagal kurią seminarijos 
projektas siejamas su valančiaus laiško (1848) simonui daukantui fraze: „Kun. 
daukšos be mūsų niekas neatspausdins, – kad pralobčiau, gyventume iš pusės ir 
uždėtume Žemaitišką akademiją – ką duok dieve!“ (p. 167). tyrėja pagrįstai 
mano, kad „Žemaitiška akademija“ iš tikrųjų turėjo reikšti tam metui apskritai 
būdingą pomėgį burtis į dvasiškai artimų draugų sambūrius. pasiryžusių dar-
buotis lituanistikos baruose tuo metu varniuose netrūko, todėl daukantas galėjo 
būti numatytas kaip stipri sambūrio atrama, idėjinis vadas. toliau autorė aptaria 
mažosios seminarijos projekto (įteikto caro valdžiai 1864 metais) turinį, jo atsira-
dimo istoriją, pradedant nuo parengiamosios mokyklos į seminariją iniciatoriaus 
mykolo beinaravičiaus (1852) sumanymo. valdžiai atmetus mažosios seminarijos 
steigimo galimybę, istorijai liko nors liudijimas „apie kokybiškai naują dvasinin-
kijos lituanizacijos bandymą“ (p. 177). 

poskyryje „lietuviška klierikų veikla“ (p. 177–203) tyrėja pabrėžia, kad varnių 
laikotarpiu – 1845–1865 metais „seminarijoje virė gyvenimas – vyko reformos, 
diegtos naujovės, nestokota emocijų“ (p. 177). lietuvos katalikų bažnyčia ieškojo 
laikmečio iškeltų problemų sprendimo tokiomis pat priemonėmis kaip ir kitose 
šalyse: siekta bažnyčios liturgiją padaryti suprantamesnę, buvo peržiūrimos ka-
tekizmo mokymo programos, atkreiptas dėmesys į asmeniškiau išgyvenamą mišių 
misteriją5. be to, lietuvoje, siekiant išsaugoti katalikiškas vertybes, susirūpinta 

5  burkhard rosenzweig, Der katholische Schul-
gottesdienst an bayerischen Schulen im 19. 

und 20. Jahrhundert, bayreuth, univ., diss., 
1997, 42–43.
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dvasininkijos ugdymu reikiama kryptimi (p. 178). Kol vadovavo seminarijai va-
lančius, mokymo strateginiais reikalais rūpinosi Gintila, o kai pastarasis vysku-
pijos valdymą 1850 metais perdavė valančiui, seminarijai didelę įtaką ėmė dary-
ti mogiliavo arkivyskupas metropolitas (1851–1855) romos katalikų dvasinės 
kolegijos pirmininkas ignotas Holovinskis (p. 178). jis valančiui išmintingai rašė: 
„senųjų neperdirbsi, tik truputį pakelsi, neįleisi šviesos ir mąstymo būdo. o 
jaunimą gali formuoti ir visiškai atnaujinti savo bažnyčią. Žinau, kaip tėviškai 
rūpiniesi seminarija, tad drąsiai tave prisaikdinu, kad seminarija palengva 
atgaivintų dvasininkiją“ (p. 178–179). Knygoje klierikų išsilavinimo gerėjimas sie-
jamas su keletu momentų: bibliotekos kryptingu kaupimu, varnių ideologine 
aplinka (anticarinės nuotaikos), lituanistinės veiklos plitimu.

minėtame poskyryje Šenavičienė plačiau aptaria antano baranausko veiklą 
(„antano baranausko lingvistikos ir poezijos versmės“, p. 191–201). Ši, kaip ir 
tolesnė dalis teksto, pavadinta „antano vienažindžio ir petro rimkaus lyrika“ 
(p. 201–203), pasirodė esančios silpniausios. Šenavičienė, aptardama baranausko 
asmenybės recepcijos pobūdį, daro skirtumą tarp ankstesnių tyrėjų vartotų termi-
nų („[t]iek r. mikšytė, tiek e. aleksandravičius poeto kūrybą lietuvių kalba kil-
dino iš jo tautiškumo. lietuvių inteligentų tautiškumas xix a. viduryje siejamas 
su tautine sąmone ir iš jos kylančiu etninės kultūros kūrimo poreikiu“, p. 191), 
bet nemato, kad lituanistinės veiklos genezė ir pobūdis buvo tos pačios kilmės 
tiek baranausko, tiek jo pirmtakų, kuriuos tyrėja vadina etnokultūrininkais. 
nagrinėjant poeto ir kunigo kūrybą prisimintina, kad xix amžiuje pabrėžiamas 
intymus tikėjimo aktas, svarbiau tapo ne dogminė religijos pusė, o romantinis 
jos, kaip universalios, kuri vienija kultūras, supratimas. pasitelkus europinį kon-
tekstą, galima pastebėti, kad buvo laikotarpis, kai romantikams svarbiau buvo ne 
originalioji kūryba, o kunigystė ir mokslo darbai. todėl nėra aiškus tyrėjos požiū-
ris, kai laikomasi nuomonės, kad dvasininkijos atsinaujinimui įtakos turėjo bendra 
to meto atmosfera: „Katalikų bažnyčios atsinaujinimą sukėlė bažnyčios vidinės 
galios, kurias pažadino romantizmas, suduodamas lemiamą smūgį Švietimo 
idėjoms“ (p. 9–10), tačiau kai kalbama apie klierikų lituanistinę veiklą, romantinė 
pasaulėvoka nustoja veikti profesinių interesų srityje, ir klierikų lietuviškoji veik-
la grindžiama siauriau, tik seminarijos aplinka, religijos įtaka. todėl neatrodytų, 
kad teisingai sakoma: „[n]egalima atmesti tautinių sentimentų įtakos ‘anykščių 
šileliui’. aiškiai jį veikė romantikai, aukštinę krašto istoriją, liaudies kalbą, nau-
doję liaudies tautosaką kūryboje. tačiau poemą galėjo paskatinti ir religiniai moty-
vai: atsisveikinimas su pasauliečių iliuzijomis, dvasinis įžengimas į kunigystę, 
apsisprendimas tarnauti bažnyčiai“ (p. 200–201). Knygoje rašoma, kad baranaus-
kui kūryba lietuvių kalba visų pirma buvo katalikybės stiprinimo priemonė, bet 
tai visiškai atitinka to meto dvasią, kai kunigystė ir mokslinė veikla buvo svar-
besnės už rašytojo veiklą (Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch 
für Theologie und Religionswissenschaft R–S 7, 607), ir neprieštarauja nei tautiškumui, 
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nei etniškumui. baranausko atveju galima kalbėti apie katalikišką išsilavinimą 
(Gebildeten)6.

Įdomus autorės pastebėjimas, kad 1845–1869 metais seminariją baigę žemesnės 
socialinės kilmės kunigai buvo visuomeniškai aktyvesni nei kilę iš bajorų (p. 207). 
akivaizdu, kad bajorija stoja į rezistencijos pozicijas, o kilę iš liaudies matė 
perspektyvą ir tokioje valstybėje. tyrėjos nuoroda, kad antanas mackevičius sakė, 
jog dauguma vyskupijos dvasininkų nekentė visko, kas lenkiška ir bajoriška, pa-
liudijama ir didaktinėje literatūroje, kurtoje kunigų.

intriguojanti dalis „dvasininkija ir liaudies sąjūdžiai“ (p. 213–262). Šenavičienė 
rašo: „Įspūdingi xix a. 5–7-ojo dešimtmečio lietuvos visuomenės judėjimai yra 
liaudies sąjūdžiai. tai 1858–1862 m. blaivybės sąjūdis ir 1865 m. katalikybės gy-
nimo sąjūdis. jie prasidėjo ir intensyviausiai reiškėsi ten, kur gausiausiai gyven-
ta etninių lietuvių – Žemaičių vyskupijoje. išoriškai jie buvo glaudžiai susiję su 
katalikų dvasininkija: pastaroji buvo šių sąjūdžių vadovė, bažnyčia – centras, apie 
kurį sukosi svarbiausi įvykiai, katalikų dvasininkijai teko didžiausia atsakomybė 
už sąjūdžių padarinius“ (p. 213). trumpai nubrėžiama blaivybės sąjūdžio istorija, 
jos pradžia europoje. lietuvoje blaivybę jau 1846 metais pradėjo skelbti Šiaulėnų 
bei Šiaulių parapijų kunigai. tačiau labiausiai blaivybės sąjūdis įsisiūbavo 1858 
metais Žemaičių vyskupijoje. nuodugniai ištiriama ši problema, remiamasi nau-
jais archyviniais duomenimis. Šenavičienės tyrimas nutolsta nuo tų ankstesniųjų 
tyrėjų (antano aleknos, Kazimiero Gečio, vytauto merkio, egidijaus aleksandra-
vičiaus), kurie blaivybės sąjūdį siejo su valančiaus sumanymu ir paremia išvadas 
tų, kurie jį siejo su liaudimi. Šenavičienė rašo, kad „K. Gečio versija apie m. va-
lančiaus blaivybės iniciatyvą, nors ir neparemta šaltiniais, istoriografijoje įsitvirtino, 
nes palankiai pristatė Katalikų bažnyčią ir gerai atitiko ryškiausio ir tautiškiausio 
to meto vyskupo įvaizdį. iš tiesų ji neatitinka realybės“ (p. 218). pats vyskupas 
savo raštuose akcentavo liaudies iniciatyvą, tą patį rašė ir rusų valdininkai savo 
raštuose. tyrėja palaiko stanislovo lazutkos nuomonę dėl liaudies iniciatyvos: 
„liaudies iniciatyvos įrodymu jis laikė atkaklų sąjūdžio pobūdį, t. y. blaivybė buvo 
ryžtingai palaikoma pirmiausia pačių valstiečių, o ne kunigų veiksmais. valstiečiai 
patys bausdavo girtuoklius, atsisakydavo tarnauti karčemose, pastatydavo prie 
jų blaivybės sargus, netgi sutikdavo mokėti pinigus, kad iškeltų iš kaimo degtine 
prekiaujantį žydą, seniūnijų ir valsčių sueigose priiminėdavo nutarimus, kad ne-
begers degtinės, kovos su girtuokliais ir t. t.“ (p. 223–224). autorė dar pateikia 
batakių dekano antano jankauskio raporto valančiui, kuris norėjo sužinoti, kodėl 
kunigai paskelbė blaivybę, ištrauką: „kadangi žmonės patys ateidavo prašydami 

6  diter langewische, „vom Gebildeten zum 
bildungsbürger? umrisse eines katholi-
schen bildungsbürgertums im wilhelmini-
schen deutschland“, Bildung und Konfessi-
on. Politik, Religion und literarische denti-

tätsbildung 1850–1918 Festschrift für Wolf-
gang Frühwald zum 60. Geburtstag, hrsg. 
von martin Hubert und Gerhard lauer, 
tübingen: max niemeyer verlag, 1996, 
107.



ir teiraudamiesi, kada iš sakyklos bus paskelbta apie svaigiųjų gėrimų uždraudimą, 
su skundais, kad jie itin kenkią lėšoms ir sveikatai, nusileidę jų pagirtinam norui, 
išpildėme jų troškimą“ (p. 225).

pabaigai norėtųsi pasakyti, kad knygos autorė ieva Šenavičienė išpildė skai-
tytojo troškimą rasti naujų archyvinių duomenų bei faktų interpretacijų. 

Roma Bončkutė
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alma ragauskaitė, 
XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai. 
Opera linguistica Lithuanica 7

vilnius: lietuvių kalbos instituto leidykla,

2005, 212 p. isbn 9986-668-90-5, issn 1648-3316

Šiuo metu vis intensyviau renkami ir tiriami lietuvių istoriniai antroponimai 
patraukia kvalifikuotų lingvistų dėmesį. lietuvoje kristalizuojasi istorinės antro-
ponimikos tyrimų objektai. Kaip ir kitur pasaulyje, atskirai nagrinėjami skirtingų 
socialinių sluoksnių asmenvardžiai: valstiečių, miestiečių ir kilmingųjų, iš kurių – 
miestiečių asmenvardžiai dar mažokai analizuoti.

lietuvių miestiečių antroponimų tyrimo ištakos yra petro joniko, vaclovo 
biržiškos darbai1, Zigmo Zinkevičiaus monografija, kurioje nagrinėti xvii amžiaus 
pradžios vilniaus miesto asmenvardžiai2 ir Zigmanto Kiaupos šiauliečių pavardžių 
formavimosi tyrimas3. būtent šių darbų apie lietuvių miestiečių asmenvardžius 
kontekste ir pasirodė almos ragauskaitės monografija, kurioje analizuojami xvi–
xviii amžiaus Kauno miestiečių asmenvardžiai. Knygoje ragauskaitė laikosi savo 
mokytojos, daug lietuvių istorinei antroponimikai nuveikusios vitalijos maciejaus-
kienės onimų analizės principų.

iki šiol tyrimų paribyje buvę vieno didžiausių ldK Kauno miesto istoriniai 
antroponimai ragauskaitės rinkti iš skirtingomis kalbomis rašytų įvairaus pobū-
džio xvi–xviii amžiaus rankraštinių šaltinių (iš 51 šaltinio išrašyta 11 300 įvar-
dijimų). Kauno miesto šaltiniai išsiskiria tuo, kad kitų lietuvos miestų originalūs 
šaltiniai dažniausiai yra tik nuo xvii amžiaus.

1  petras jonikas, „lietuvos studentų pavardės 
xv–xviii a. europos universitetuose“, Li-
tuanistikos darbai 3, 1973, brooklyn: pran-
ciškonų spaustuvė, 201–216; vaclovas bir-
žiška, Lietuvos studentai užsienio universite-
tuose XIV–XVIII amžiais, 1987, Chicago: li-
tuanistikos instituto leidykla, 217.

2  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių antroponimika. 
Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pra-
džioje, vilnius: mokslas, 1977.

3  Zigmantas Kiaupa, „Šiaulių gyventojų kaita 
ir pastovumas xvii–xviii a.“, Šiaulių mies-
to savivaldai 200. Respublikinės istorikų moks-
linės konferencijos tezės. 1991 m. Lapkritis, 
1991, Šiauliai: titnagas, 3–4.
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mokslininkės pasirinktas tyrimo objektas atrodo problemiškas, nes miestiečių 
antroponimais galima vadinti ir miesto piliečių, dalyvavusių miesto valdyme, ir 
miestėnų, jame nedalyvavusių, ir bajoriškos kilmės miestiečių, asmenvardžius. 
nors anksčiau susiformavo turtingiausiųjų miesto gyventojų antroponimai, o 
vėliau – miestėnų (p. 77–86), tačiau tiksli šių asmenvardžių skirtis iš dokumentų 
dažnai yra neįmanoma, nes kai kurie Kauno piliečiai dokumentuose gali būti 
pavadinami ir miestėnais, kurie Kauno miestui galėjo būti ir prisiekę (p. 20–21).

antroponimų tyrėja, perskaičiusi dokumentus ir remdamasi istorijos, kultūros 
duomenimis, vykusiai atrinko medžiagą (ragauskaitė tyrė ne visus to meto kau-
niečių įvardijimus) – nagrinėjo tik kauniečių krikščionių (lietuvių, vokiečių, lenkų, 
rusėnų) asmenvardžius, atsiribojusi nuo žydų, Kauno užmiesčių, miestui priklau-
siusių kaimų gyventojų ir atvykėlių antroponimų (p. 11–27). dokumentuose vy-
rauja vyrų įvardijimai, o moterų įvardijimų yra tris kartus mažiau (p. 33). taigi 
ragauskaitės knyga yra apie xvi–xviii amžiaus Kauno miestiečių krikščionių 
antroponimus, miestiečio sąvoką suvokiant plačiai: miestietis – tai nuolat Kaune 
gyvenęs miesto bendruomenės narys, kurį saugojo, gynė ir baudė miesto teisė.

ragauskaitė nustatė, kad Kauno miestiečių, kaip ir kitų miestų gyventojų, 
pavardės susiformavo anksčiau nei valstiečių ir vėliau nei kilmingųjų. tyrėja tei-
gia, kad dvinaris Kauno miestiečių įvardijimas vardu ir pavarde (ar ją pavaduojančiu 
antroponimu) įsigalėjo maždaug nuo xvi amžiaus vidurio rašytuose dokumen-
tuose (p. 41–42, 53–55). iš šio fakto galima spręsti, kad Kauno miestiečiai vienu 
nariu buvo įvardijami gerokai anksčiau nei xvi amžiaus viduryje. iš ragauskaitės 
darbo taip pat aišku, kad xvi–xviii amžiuje Kaune vyravo dvinario įvardijimo 
modelis, o kiti modeliai (trinaris, keturnaris ir kt.) buvę retesni. tačiau atrodo, 
kad ragauskaitei ir kitiems istorinių antroponimų tyrėjams dar reikėtų pasvars-
tyti, ar verta prie trinario įvardijimo, kurį sudaro žmogaus vardas, tėvavardis ir 
pavardė, atsiradusi iš patronimo ar nepatroniminės kilmės asmenvardžio, priskir-
ti ir tuos įvardijimus, kuriuos sudaro du vardai ir pavardė (ar ją pavaduojantis 
antroponimas). Formaliai žiūrint abiejų rūšių įvardijimai yra sudaryti iš trijų narių, 
bet šie įvardijimai nėra lygiaverčiai, o dėl tokios pozicijos nukenčia paveldimų 
asmenvardžių formavimosi aprašas, ypač nagrinėjant kiekybiniu aspektu4.

Įdomus atrodo ragauskaitės pastebėtas faktas, kad pavardžių vertimas buvęs 
labai netikslus, kai rašoma, pvz.: Kaspara Oszkapaltis alias Kozlowskiego, Josepho 
Makowſki alias Jonelukaitis, Budrewiczowski alias Stakunas (p. 65). Gal galima saky-
ti, kad kai kada čia buvęs ne netikslus vertimas, bet raštininkų bandymai, net 
savivalė, vienus asmenvardžius keisti kitais? juk matant tokius atvejus galima 
spėti, kad kai kurie asmenvardžiai, ypač ankstesniais amžiais, iš karto rašant 
galėjo būti keisti kitais, jų rašovui priimtinais, antroponimais.

4  Knygoje ragauskaitė remiasi maciejauskie-
ne ir todėl tuos įvardijimus, kuriuos su-
daro du vardai ir pavardė (ar ją pavaduo-

jantis antroponimas), skiria prie kitų 
trinarių įvardijimų (dėl to žr. p. 39).
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struktūriškai ragauskaitė antroponimus skiria į dvi grupes (kaip ir maciejaus-
kienė5): į antroponimus su patroniminėmis priesagomis ir nepriesaginius antro-
ponimus. autorė mano, kad patroniminių priesagų funkciją turėjo ne tik priesa-
gos -aitis, -ėnas, -onis, -ūnas, bet ir priesagos -elis, -elė, -ėlis, -iška, -ikis, -(i)ukas,             
-(i)ulis, -utis, -užis (p. 34, 37). tokia pozicija tik girtina, nes visada, struktūriškai 
skaidant istorinius antroponimus, reikia prisiminti faktą, kad tiriama antroponimų, 
vartotų rašto kalboje, struktūra. todėl prasmingos atrodo autorės mintys apie 
asmenvardžių vartojimą oficialiojoje ir neoficialiojoje, ypač xvi, xvii amžiais, 
lietuviškai kalbėjusių Kauno gyventojų kalboje (p. 25), taip pat raštinių tradiciją 
(ar tradicijas)6.

ragauskaitės pozicija, kad iš dokumentų surinkti antroponimai rodo rašto kal-
ba perteiktas lytis (p. 39), neišvengiamai provokuoja klausti ir toliau svarstyti, 
kokie asmenvardžiai vartoti gyvojoje to meto Kauno kalboje. nors klausimas atro-
do retorinis ir atsakyti į jį dažniausiai neįmanoma, bet apie vardus, funkciona-
vusius gyvojoje to meto kalboje, galima spręsti iš deminutyvinių formų, kuriomis 
užrašyti žemesniojo sluoksnio kauniečiai (samdiniai, tarnai). ragauskaitės paste-
bėtas faktas, kad žemesniojo sluoksnio asmenų vardai dažnai užrašomi deminu-
tyvinėmis formomis (p. 34), inspiruoja mintį, kad žemesniųjų sluoksnių miestiečių 
vardai gal galėjo būti sąmoningai dažniau užrašomi deminutyvinėmis formomis, 
nes taip norėta juos diferencijuoti nuo pasiturinčiųjų miestiečių.

minčių kelia ir skyrius „asmenvardžių slavinimas“ (p. 57–74), pasirodęs įdo-
mus ir ragauskaitės disertacijos recenzentui sauliui ambrazui7. Žinant, kad an-
troponimai rinkti iš nelietuvių kalba rašytų dokumentų, kyla klausimas, kas yra 
ir kokio pobūdžio buvo tikrasis onimų slavinimas. Šiame kontekste teisingos atro-
do vido Garliausko mintys, kuriomis remiasi ragauskaitė, kad „kalbėti apie 
slavinimą xvi–xviii a. lietuvių vardyne galima tik palyginus tikrinių vardų ir 
lietuvių kalbos bendrinių žodžių rašymo dėsningumus; [...] asmenvardžiuose 
galėtų atsispindėti ne vien slavinimas, o vienokia ar kitokia rašybos tradicija“ 
(p. 59). todėl autorės pasirinkta pozicija, kad asmenvardžiai su [au] buvo rašyti 
<aw>, <ew> dėl vyravusios rašybos tradicijos, atrodo priimtina8.

Kita vertus, nuosekliai remiant minėtą Garliausko poziciją, toliau reikia svars-
tyti, ar tie atvejai, kai, pavyzdžiui, onimuose lie. [uo] žymint sla. <o>, yra as-
menvardžių slavinimas, kaip rašo autorė (p. 61, žr. pavyzdžius *Juodka – Jodka, 
*Kruopelė – Kropela, p. 63 ir kt.). Kadangi slavų kalbose nėra [uo], bet asmenvardį 

5  vitalija maciejauskienė, „Kriaunų parapijos 
xvii–xviii a. asmenvardžiai“, LKK 32, 
1993, 40–59.

6  ragauskaitė teigia, kad kauniečių vardynas 
buvo užrašytas laikantis keturių skirtingų 
rašybos tradicijų (p. 58); labai gaila, kad 
monografijoje jos nėra atskirai aptartos.

7  saulius ambrazas, [rec.:] „alma ragaus-
kaitė, xvi–xviii a. kauniečių asmenvar-
džiai“, ALt 5, 2003, 377.

8  beje, laikydamasi tokios nuomonės dėl [au] 
rašymo ragauskaitė diskutuoja su Zinke-
vičiumi ir maciejauskiene.
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su [uo] į nelietuvių kalba rašomus dokumentus reikia įtraukti, tai todėl onimas 
ir yra teikiamas su [uo] fonetiškai artimiausiu <o>. <o> rašymą tokioje pozicijoje, 
kurioje tikėtumėmės matyti <uo>, turbūt reikėtų atskirti nuo asmenvardžių sla-
vinimo reiškinių. Čia tiktų kalbėti apie būdus, kaip asmenvardžiai yra užrašomi, 
perteikiami skirtingomis kalbomis. Šiuo atveju tai būtų buvę įmanoma padaryti 
tada, jeigu autorė būtų bent kiek diferencijavusi skirtingomis kalbomis rašytus 
šaltinius ir atskirai panagrinėjusi, kaip juose rašomi asmenvardžiai.

pasvarstyti norisi ir apie kauniečių antroponimuose vartotas priesagas. skai-
tant monografiją matyti, kad dažnai tas pats asmuo, greičiausiai ir jo palikuonys, 
dokumentuose užrašomi asmenvardžiais, kurių šaknys yra tokios pačios (arba 
tos pačios kilmės, su tam tikrais užrašymo nevienodumais), tačiau priesagos – 
skirtingos arba jų nėra. remiantis šiuo pastebėjimu galima kelti hipotezę, kad 
xvi–xviii amžiais formuojantis paveldimai lietuvių asmenvardžių sistemai, svar-
biausias ir privalomas paveldimo antroponimo komponentas pirmiausia buvusi 
pavardės šaknis, o priesaga – fakultatyvus, galėjęs keistis ir varijuoti komponen-
tas, kuris pastovus tapo vėliau.

mintį, kad xvi–xviii amžiais priesaga buvo nepastovus paveldimos pavardės 
elementas, remtų ir pastebėjimai, kad vieni asmenvardžiai yra rašomi su lietuviš-
komis patroniminėmis priesagomis, o kiti – be jų. toks varijavimas gali rodyti, 
kad tuo metu gyvojoje kalboje dar buvo gerai jaučiama patroniminių priesagų 
funkcija. tam tikru žmogaus gyvenimo momentu užrašytas asmenvardis su pa-
tronimine priesaga rodė, kad asmuo yra kažkieno sūnus, o paskui, jam sukūrus 
šeimą ir susilaukus palikuonių, jo pavardė galėjo būti užrašoma jau be patroniminės 
priesagos, bet tokia priesaga buvo rašoma jo sūnaus pavardėje. turbūt todėl va-
rijavo patroniminių priesagų rašymas asmenvardžiuose.

Šiame kontekste įmanoma bandyti kitaip interpretuoti ir ragauskaitės mintį, 
kad asmenvardžiais su patronimine priesaga -onis greičiausiai buvo įvardijami 
atvykėliai (p. 101). Kauno miesto raštuose vartoti asmenvardžiai su priesaga -onis, 
kuri nebuvusi itin būdinga šiam arealui, galėjo fiksuoti tik raštininkų intencijas 
patronimiškumui reikšti. tai, kad kai kada dažniau rinktasi kauniškių asmen-
vardžiuose vartoti priesagą -onis, gali rodyti, kad patys raštininkai, rašę asmen-
vardžius su šia priesaga, galėjo būti kilę iš tų vietų, kur tokia priesaga buvusi 
dažna. remiantis tokiu priesagos -onis vartojimu galima manyti, kad xvi am-
žiuje jau buvo ne visada svarbu, kokia patronimine priesaga reikšti priklausomybę 
(dar plg. tos pačios kilmės pavardes, kurios skiriasi lietuviška patronimine prie-
saga, p. 93). todėl ragauskaitės teiginys, kad raštininkai painioję patronimines 
priesagas (p. 93), neatrodo tikslus: to meto rašto kalboje priesagos dar nebuvo 
pastovios pavardžių dalys, todėl jos ir varijavo, bet jų reikėjo priklausomybei 
rodyti.

manant, kad pastovi pavardės šaknis yra būtinas paveldimo asmenvardžio 
elementas, galima ir kiek kitaip interpretuoti, kodėl prie nepriesaginių asmen-
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vardžių buvo pridėtos slaviškos kilmės priesagos ar lietuviškos priesagos keis-
tos slaviškos kilmės priesagomis. ragauskaitė nustatė, kad Kauno miesto doku-
mentuose jau nuo xvi amžiaus vidurio slaviškos kilmės priesagos buvo prideda-
mos prie nepriesaginių asmenvardžių (p. 62), o lietuviškos patroniminės prie-
sagos -aitis, -ėnas, -onis, -ūnas keičiamos slaviškos kilmės priesagomis -evič, -ovič 
(p. 62, 65), kurios vėliau xviii amžiuje keistos -sk- tipo priesagomis (p. 62, 65). 
autorė taip pat pastebėjo, kad pavardžių su slaviškos kilmės priesagomis per 
tirtus tris amžius tik daugėja, o šį faktą ji sieja su slavinimu morfologiniu lyg-
meniu (p. 74).

asmenvardžių su slaviškos kilmės priesagomis, atrodo, lietuvoje radosi todėl, 
kad prie asmenvardžių šaknų dėtos slaviškos kilmės priesagos siekiant lietuvių 
asmenvardžius užrašyti kaip slaviškus, t. y. dokumentus rašyti ir asmenvardžius 
juose teikti taip, kaip kokioje nors slavų raštinėje. ilgainiui asmenvardžius 
užrašant su slaviškos kilmės priesagomis, kurios kai kuriems rašovams dar bu-
vusios ir prestižiškesnės nei lietuviškos, ypač xviii amžiuje, tokie antroponimai 
tapo paveldimi ir įgavo oficialųjį statusą. būtent didžioji dalis slaviškos kilmės 
priesagas turinčių lietuvių pavardžių ir atsirado iš nelietuvių kalba rašytų 
dokumentų, o ne buvo sąmoningai slavintos ar skolintos.

todėl kitaip galima vertinti ir antrųjų įvardijimo narių su lietuviškomis patro-
niminėmis priesagomis ar nepriesaginių pavardžių rašymą be galūnių (p. 63, 64). 
Greičiausiai vardininke, kuris buvo dažnas dokumentuose, ypač bažnytinėse kny-
gose, vartojamas linksnis, galūnės galėjo būti nerašomos, nes raštininkai kai ku-
riais atvejais su lietuvių asmenvardžiais elgėsi kaip su slavų: lietuvių asmen-
vardžius dokumentuose rašė laikydamiesi slavų asmenvardžių rašymo būdų. Šią 
mintį remtų faktas, kad be galūnių dažnai buvo rašomi tie asmenvardžiai, kurie 
buvo su slaviškos kilmės priesagomis (p. 61).

svarstant apie asmenvardžių slavinimą ne visada galima tiksliai pasakyti, kas 
šaltiniuose rašė asmenvardžius: iš kur buvo kilę rašovai, kokias kalbas mokėjo ir 
kur mokėsi. todėl lietuvių antroponimikos tyrėjams dar reiktų galvoti, kiek są-
moningas buvo slavinimas to meto, ypač xvi, xvii amžių dokumentuose. Grei-
čiausiai tai, kas dabar antroponimikos tyrėjų darbuose vadinama slavinimu, di-
džiąja dalimi buvo lietuvių asmenvardžių taikymas prie raštinės tradicijos (tra-
dicijų), o ne tai, kad raštininkai nemokėję ar prastai mokėję lietuviškai. būtent 
rašymo tradicijomis gali būti aiškinama, kodėl dokumentuose varijavo lietuviškos 
ir slaviškos kilmės asmenvardžių priesagos, kodėl yra daug lietuvių pavardžių 
su nelietuviškomis priesagomis, kodėl asmenvardžiai rašyti be galūnių.

iš pateiktų pasvarstymų aišku, kad ragauskaitės knyga yra vertingas onomas-
tikos mokslo veikalas, keliantis skaitytojui įvairių minčių. tiems, kurie domisi pa-
vardžių lyčių autentiškumu, naudingas bus ir pavardžių variantų aprašas (p. 90–
96), nes iš teksto matyti, kaip radosi kai kurios variantiškos kauniečių pavardės. 



vertinga yra ir rodyklė, kuri pravers domintis asmenvardžių kilme ar ieškant 
konkrečių pavardės paminėjimų (p. 177–210). todėl mokslininkei reikia linkėti 
naujų apie istorinius antroponimus darbų, kurie bus naudingi ir lingvistams, ir 
istorikams, ir kultūrologams.
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Lietuvos dailininkų žodynas. XVI–XVIII a.
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išleista dar viena lietuvių kultūrai reikšminga knyga – Lietuvos dailininkų žody-
no pirmasis tomas. toks fundamentalus žodynas yra rengiamas ir leidžiamas 
pirmą kartą ir lietuviškoje dailėtyros tradicijoje neturi analogo. Keliatomiame lei-
dinyje bus paskelbti surinkti ir susisteminti svarbiausi duomenys apie xvi–xx 
amžiaus lietuvos dailininkus. pirmajame tome, rengtame nuo 1997 metų, publi-
kuojami xvi–xviii šimtmečio lietuvos didžiosios Kunigaikštystės tapytojų, gra-
fikų ir skulptorių gyvenimo bei kūrybos faktai.

Šį leidinį sudaro „Įvadas“ (p. 5–49) ir keturios nevienodos apimties dalys: 
„sutrumpinimai“ (p. 51–59), dailininkų žodynas (p. 61–277), „asmenvardžių ro-
dyklė“ (p. 279–291) ir „vietovardžių rodyklė“ (p. 293–311). leidinį papildo du 
spalvoti žemėlapiai – lietuvos didžioji Kunigaikštystė xvi amžiaus pabaigoje ir 
xviii amžiaus antroje pusėje.

Įvadinę dalį, parašytą lietuvių ir anglų kalbomis, sudaro keli mažesni skyre-
liai: „istoriografijos ir šaltinių apžvalga“, „Kūrėjų atranka“, „asmenvardžių ir 
vietovardžių rašyba“ bei „biogramų sandara“. lietuvoje dailininkų kūrybos fak-
tai pradėti rinkti jau xix šimtmetyje. tuo rūpinosi kraštotyrininkai, archyvarai ir 
patys dailininkai. apie kai kurių lietuvos didžiosios Kunigaikštystės dailininkų 
kūrybą fragmentų galima rasti juridinių administracinių dokumentų publikacijo-
se, kitų europos šalių autorių veikaluose. artimiausi mūsų kaimynai taip pat turi 
išleidę savo dailininkų žodynus1. menininkų kūrybos tyrinėjimų pagausėjo xx 
amžiuje, ypač tarpukario lietuvoje. reikšmingi Halinos Kairiūkštytės-jacinienės, 
pauliaus Galaunės, vlado drėmos ir kitų šios srities tyrėjų darbai. 

1  plg. Słownik artystów polskich i obcych w Pols-
ce działających (zmarłych przed 1966 r.) 1–4, 
Wrocław: Zakład narodowy im ossolińs-
kich, 1971–1986; 5, Warszawa: Krąg, 1993; 

6–7, Warszawa: institut sztuki polskiej aka-
demii nauk, 1998–2003; Słownik jezuitów 
artystów, Kraków: Wydawnictwo apos-
tolstwa modlitwy, 1972.
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aptariant kūrėjų atrankos principus pažymima, kad pirmiausia susidurta su 
,,chronologinių, socialinių, geografinių regiono ribų, profesijų atrankos ir pan.“ 
(p. 10) problemomis. anksčiausi duomenys skelbiami iš xvi amžiaus, nes xiii–xv 
amžiaus meno kūrinių autoriai labai retai buvo pažymėti. tik nuo xvi amžiaus 
tokių duomenų randama vis daugiau. tiriamo laikotarpio pabaigoje įvyko trečia-
sis valstybės padalijimas. Į žodyno pirmąjį tomą įtraukti ir tie autoriai, kurių 
kūrybos kelias prasidėjo lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje ir tęsėsi xix amžiu-
je, jau po paskutinio valstybės padalijimo. Šiame savitame regione gyveno įvairių 
tautybių žmonės – lietuviai, rusėnai, lenkai, vokiečiai, žydai, karaimai, totoriai ir 
kt. tai dominuojančios etninės grupės. iš tokios etninės įvairovės atrinkti visi 
žinomi to meto kūrėjų įvardijimai. 

xvi−xviii amžiaus menininkų vardynas užrašytas laikantis bent keturių 
skirtingų rašto tradicijų. istoriniai asmenvardžiai dažniausiai fiksuoti senąja slavų 
kanceliarine, lenkų, lotynų ir vokiečių kalba, todėl neretai jų užrašytos lytys įvai-
ruoja. dominante pasirinkta pirmą kartą paminėta asmenvardžio forma. adap-
tuotos tik slaviškos kilmės pavardės (turinčios slaviškos kilmės šaknis ar slaviškus 
darybos formantus), pvz.: Jasnogòrskis Jonas2 (p. 140), Makòvskis Tomas (p. 172), 
Maliãvskis Kirilas (p. 174), Medzvèdzkis Grigalius Jurgis (p. 179), Nečãjus Jonas         
(p. 194), Nezemkòvskis Jonas (p. 195), Ostròvskis Martynas (p. 199), Petkẽvičius Jurgis 
(p. 212), Romanòvičius Grigalius (p. 227), Stankẽvičius Jonas (p. 242), Strumẽckis 
Mikalojus (p. 244), Stružìnskis Motiejus (p. 245), Tarasẽvičius Aleksandras (p. 253), 
Vasilèvskis Kristupas (p. 262), Vrublèvskis Simonas (p. 267), Zahòrskis Kazimieras             
(p. 273), Zubìckis Paulius (p. 276) ir kt. 

Šios ir kitos nelietuviškos pavardės perteiktos lietuviškais rašmenimis remian-
tis leidiniu Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas lietuviškojoje tarybinėje enciklope-
dijoje3 ir Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą 
ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija4. pažymima, kad ,,vokiškos, itališkos, 
prancūziškos ir kt. kilmės pavardės pateikiamos tokios, kokios įrašytos šaltiniuose, 
pavyzdžiui, boni Karol de“ (p. 18). išskyrus tokius atvejus, kai neslaviškos kil-
mės pavardės publikuotuose šaltiniuose jau buvo adaptuotos, pvz.: Altomòntė 
Martynas Jonas (p. 64), Blánkas Jonas Konradas (p. 75), Čìnis Jonas (p. 86), Dánkersas 
Petras (p. 93), Èbhardas Jonas Paulius (p. 101), Fránkas Valentinas (p. 108), Gãlis 
Jonas Marija (p. 111), Hèdelis Juozapas (p. 122), Kampanà Hiacintas (p. 79), Kýrneris 
Jonas (p. 152), Miòleris Gotfrydas (p. 188), Padovãnas Moska Džovanis Marija (p. 201), 
Palònis Mikelandželas (p. 202), Peceldas Danielius (p. 206), Pènsa Jonas (p. 207), 

2  pirmiau  nurodoma pavardė, o po to vardas 
ar du vardai, t. y. taip, kaip pateikiama re-
cenzuojamame leidinyje.  

3  Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas lietuviš-
kojoje tarybinėje enciklopedijoje, vilnius: 
vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986.

4  Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos 
iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių 
kalbos į rusų kalbą instrukcija, vilnius:    
mokslas, 1990.



367 L i e t u v o s 	 d a i l i n i n k ų 	 ž o d y n a s .	
X v i – X v i i i 	 a . 	 i 	 t o m a s

Rèneris Jonas (p. 224), Šmìtas Jonas Kristijonas (p. 234), Šnòpsas Mykolas (p. 235), 
Švègeris Gerhardas (p. 246), Zálmanas Jonas (p. 232) ir kt.

vietovardžiai žodyne rašomi daugiausia remiantis Visuotinės lietuvių enciklope-
dijos rašybos komisijos sudarytu tradiciškai vartojamų vietovardžių sąrašu ir lei-
diniu Lietuviški tradiciniai vietovardžiai5. baltarusiški, lenkiški, ukrainietiški vietų 
vardai perteikti iš nacionalinėse enciklopedijose vartojamų lyčių. 

iš pirmojo knygos skyriaus – sutrumpinimų sąrašo (p. 51–59), kurį sudaro 
bendrieji sutrumpinimai, vietovardžių sutrumpinimai, institucijų ir kai kurių 
šaltinių sutrumpinimai, literatūros sutrumpinimai, matyti, kad medžiaga darbui 
rinkta ne tik lietuvos, bet ir užsienio (baltarusijos, lenkijos, rusijos ir ukrainos) 
archyvuose. Šiuose rankraštynuose peržiūrėti įvairios paskirties ir turinio doku-
mentai (administracinio juridinio pobūdžio, miestų gyventojų sąrašai, bažnyčių, 
vienuolynų, dvarų, miestų pajamų ir išlaidų knygos) ir kt. tiesa, šį sąrašą būtų 
galima kelti ir į knygos pabaigą, nes tai yra papildoma informacija.    

didžiausias ir, žinoma, vertingiausias yra antrasis knygos skyrius (p. 61–277), 
nes ,,dailininkų biografijos yra viena iš pamatinių dailėtyros sričių, leidžianti įsi-
gilinti į individualius kūrybos reiškinius ir pagrįsti ilgalaikių procesų tyrimus“ 
(p. 5). Kalbamajame žodyne suregistruota apie 1 000 skirtingų asmenų. Šie duo-
menys surinkti iš rankraštinių, iki šiol netyrinėtų, istorijos šaltinių. dailininkų 
asmenvardžiai pateikiami kiekvienos biogramos pradžioje pagal abėcėlę ir didžio-
siomis raidėmis. daugeliu atvejų − tai asmens pavardė. xvi šimtmetyje, kai dvi-
narė įvardijimo sistema dar nebuvo nusistovėjusi, kūrėjai istorijos šaltiniuose už-
rašomi įvairiai: vardu, vardu ir tėvavardžiu, vardu ir pravardinės kilmės asmen-
vardžiu. tokiais atvejais antraštiniu žodžiu nurodomas asmens vardas ar pravardė, 
pvz.: Dmìtrijus Ivanovičius (p. 98), Jùrijus Martinovičius (p. 149), Ivãnas Sergejevičius 
(p. 136); Apèlis (p. 69), Bohemas (p. 76) ir kt.  

teigiama, kad ,,duomenų apie dailininkus dažniausia yra labai nedaug, taigi 
trumputė biograma, keli istoriniai faktai − tai tipiškiausia šio regiono ir laikotar-
pio dailininko gyvenimo ir kūrybos nusakymo forma“ (p. 21). tačiau vienur kitur 
pateikiama daugiau faktų apie kūrėjus (kilmė, tautybė, išsilavinimas, šeiminė ir 
visuomeninė padėtis, gyvenamoji vieta, giminystės ryšiai, mokėtos algos ar užmo-
kesčio dydis, kūriniai, jų saugojimo vieta). menininkų veikla buvo įvairialypė, 
todėl išskiriami įvairūs jų kūrybos žanrai ir stiliai. minimi auksakaliai, medalinin-
kai, drožėjai, lipdytojai, gliptikos meistrai, auksuotojai, lakuotojai, teatro dekora-
toriai, kontušo juostų projektuotojai, dirbtinio marmuro meistrai, juvelyrai, 
spaudų raižytojai, laikrodininkai, kaligrafai ir puošėjai, kartografai, ikonų tapy-
tojai, miniatiūrininkai iš pačių įvairiausių ldK vietų. esama nuorodų ir į toli-
mesnes lietuvos didžiosios Kunigaikštystės žemes. 

5  Lietuviški tradiciniai vietovardžiai, sudarė 
marija razmukaitė, aistė pangonytė, vil-

nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 2002.
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didesnių abejonių sukėlė kai kurie asmenvardžių pateikimo nevienodumai: 
,,kai pavardė yra neslaviškos kilmės, o vardai užrašyti remiantis ano meto 
lotyniškąja ir lenkiškąja grafine bei ortografine tradicija, tuomet pavardės forma 
paliekama autentiška, o vardas rašomas pagal lietuviškų krikštavardžių tradiciją“ 
(p. 20). minėtini tokie atvejai: Berken Mykolas (michał) (p. 74), Bukirset Jokūbas 
(jakub) (p. 78), Delamars Adomas Kazimieras (de la mars, adam, adamus, Kazi-
mierz) (p. 95), Edler Teodoras Konradas (teodorus Conradus) (p. 101), Eller Jokū-
bas (jacobus) (p. 102), German Jonas (jan) (p. 112), Grammel Petras (petrus, piotr) 
(p. 115), Grym Jokūbas (Grim, Griem, jakub) (p. 116), Grosman Antanas (Grossman, 
antoni) (p. 117), Gundlfinger Jonas (Gullfinger, Guntstynger, jan, joannes) (p. 120), 
Hoffman Andriejus (offman, andrzej) (p. 131), Massner Antanas (manser, massener, 
antoni) (p. 178), Mellana Antanas (meloni, antoni) (p. 182), Peppia Jurgis (Geor-
gius) (p. 207) ir kt.

visiškai neaišku, kodėl šių nuostatų nepaisoma kitais analogiškais atvejais, 
pvz.: Bemer Andreas (andrzej, andrysz, endrisz) (p. 72), Dalemea Antony (p. 93), 
Donnofki Bartholomaeus (p. 99), Günther Nicolaus Friedrich (p. 120), Habe Matthias 
(Haabe mathess) (p. 121), Hitzinger Nicolaus (mikołaj) (p. 131), Leutner Matthias 
(leyszner, leitner, letner, mathias, matys) (p. 168) ir kt.

dėl tikslumo ir sistemos būtų buvę geriau adaptuoti abu dvinario įvardijimo 
modelio narius arba nei vieno, pvz.: Aken Johann von (p. 62), Boretti Giovanni         
(p. 76), Bruyn, Bruyne André Jean de (p. 78), Capelle Jakobus van (p. 80), Castaldi 
Filippo (p. 82), Christophori Johann (p. 85), Dyr Johann Sebstian (p. 97), Ditz Johann 
Friedrich (p. 98), Elrnykiel Wolfgang (Wolfgank) (p. 103), Ertler Balthasar (p. 103), 
Fodiga Gaspare (p. 106), Fulchi Giovanni de (p. 109), Funhaken Malcher (p. 110), Gode 
Johann (p. 114), Hildebrandt Hans (p. 130), Hirschfeld Johann Gotthard (p. 130), Hoff-
man Johann Benedict (p. 131), Kassel Christoph Gottfried (p. 151) ir kt. 

adaptuotos pavardės ar pravardiniai asmenvardžiai yra kirčiuojami. Galbūt 
tai yra patogiau skaitytojui, bet jas kirčiuoti nebuvo būtina. juk pateikiami ir 
kirčiuojami asmenvardžiai surinkti ne iš gyvosios kalbos, bet iš istorijos dokumen-
tų. Kirčiuojamos pavardės ar pravardės, tačiau vardai paliekami nekirčiuoti, pvz.: 
Ablamòvičius Liudvikas (p. 61), Aleksandròvičius Gabrielius (p. 63), Bãjus Baltramiejus 
(p. 70), Belìnskis Jonas (p. 72), Charitánskis Valentinas (p. 83), Chomìničius Ivanas          
(p. 85), Čaplìnskis Mikalojus (p. 89), Doraškẽvičius Tomas (p. 99), Gadòmskis Karolis 
(p. 110), Glovãckis Antanas (p. 113), Haikòvičius Mykolas (p. 121), Malẽvičius Petras 
(p. 174), Poliánskis Matvejus (p. 218), Prončìckis Nikodemas (p. 220), Risìnskis Jokūbas 
(p. 227), Sankòvičius Leonas (p. 233), Sidoròvičius Olimpijus (p. 238) ir kt.    

tuo tarpu vienanariai įvardijimai, kuriuos sudaro tie patys krikščioniški var-
dai, yra nuosekliai kirčiuojami, pvz.: Adõmas (p. 61), Andriẽjus (p. 66), Antãnas  
(p. 67), Baltramiẽjus (p. 71), Daniẽlius (p. 94), Dominỹkas (p. 98), Jõnas (p. 146), 
Juõzapas (p. 148), Jùrgis (p. 149), Kãsparas (p. 151), Kazìmieras (p. 152), Laurỹnas  
(p. 165), Motiẽjus (p. 191–192), Paũlius (p. 205), Pẽtras (p. 212), Stanìslovas (p. 242), 
Stẽponas (p. 243) ir kt.
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visuomet kirčiuojami ir stačiatikių vardai, pvz.: Afanãsijus (p. 62), Aleksándras 
(p. 63), Artèmijus (p. 69), Danilà (p. 94), Demjãnas (p. 95), Dmìtrijus (p. 98), Ivãnas 
(p. 136), Jùrijus (p. 149), Kirìlas (p. 153), Maksìmas (p. 173), Mikità (p. 185), Pròcho-
ras (p. 220), Semiònas (p. 238), Vasìlijus (p. 262), Zachãrijas (p. 273) ir pan.

pastebėta ir kitokių smulkesnių netikslumų. Kartojasi įrašas Kšìckis Mykolas → 
Skšickis Mykolas (p. 161–162), neaiški pavardžių Szepanowicz Franciszek, Szcepiński 
Wojciech, Szcucki seka (p. 247) ir kt.      

Žodynas tam tikra prasme atspindi ir bendrus to meto kultūros pokyčius. jame 
suregistruota nemažai dailininkų iš vilniaus, savito ir reikšmingo xvi–xvii 
amžiaus ldK kultūros centro. tam aiškiai įtakos turėjo šio miesto – valstybės 
sostinės ir karališkojo dvaro – aplinka. dažniausiai pateikiamos vyrų tapytojų, 
skulptorių ir grafikų biogramos, bet pasitaiko ir kūrėjų žmonų užrašymų. Štai 
minimas kontušo juostų projektuotojas įvardytas kaip Louis Folville. nurodoma, 
kad jo žmona – iš briuselio kilusi Gardino nėrinių dirbtuvės vadovė (p. 107). 
tačiau tik kelios moterys darbe vadinamos tikromis kūrėjomis. tai knygų 
perrašinėtoja ir miniatiūrininkė joana pocejuvna, kartu su kita brigitiete Konstan-
cija Kropinska miniatiūromis puošusi liturgines knygas (p. 160, 216–217). dar 
rašoma apie tapytoją oną Gonkuvną, kuri 1738 metais nutapė Šiaulių parapijos 
Šv. petro ir pauliaus bažnyčioje altoriaus paveikslą (p. 114).

trečiajame knygos skyriuje ,,asmenvardžių rodyklė“ (p. 279–291) suregistruo-
ti asmenys, kurie buvo paminėti dailininkų biogramose. jų asmenvardžiai patei-
kiami abėcėliškai, greta nurodant dailininko, kurio biogramoje jis užrašytas, 
pavardę. pažymima, kad ,,į rodyklę neįtraukti biblijos veikėjai, šventieji, palaimin-
tieji, mitologiniai personažai, bibliografiniuose aprašuose pažymėti asmenys, bio-
gramose minimi dailininkų kūrybos tyrinėtojai, dailininkų šeimos nariai, taip pat 
pameistriai ir mokiniai, kurių žinomi tik vardai“ (p. 279). pasitaiko vienas kitas 
netikslumas, pavyzdžiui, kartojasi įrašas Jonas III, Švedijos karalius (p. 282) ir kt. 

Ketvirtasis knygos skyrius – tai ,,vietovardžių rodyklė“ (p. 293). Šioje rodyklėje 
vietų vardai pateikiami pagal abėcėlę ir nekirčiuojami, pvz.: Alanta, Alšėnai, 
Balbieriškis, Chotinas, Dubingiai, Elbingas, Florencija, Gardinas, Įsrutis, Italija, Jeruzalė, 
Joniškis, Kaunas, Kražiai, Krokuva, Linkuva, Liublinas, Londonas, Lvovas, Maskva, Mi-
lanas, Minskas, Naugardukas, Neapolis, Olandija, Paduva, Saksonija, Švedija, Torunė, 
Vitebskas, Zabludavas, Zapyškis, Žitomiras, Žulkvė ir kt. Šalia nurodomi čia gyvenę 
ar kūrę menininkai. pastebėta abėcėlės sekos klaidų: vietos vardas Černijivas turi 
būti po Černigovas (p. 295) ir pan. italijos, Šveicarijos ir kitų tolimesnių kraštų 
vietovardžiai neadaptuojami, pvz.: Albogasio, Arpino, Bellinzona, Burgdorf, Campi 
Bisenzio, Ceresio, Crema, Cressogno, Georgetown, Györ, Graz, Grottaferrata, Innsbruck, 
Kremsmünster, Linz, Lodi, Lohr am Main, Lugano, Marino, Melk, Mesocco, Muggio, 
Piacenza, Salzburg, Sancti Buseti, Schörfling am Attersee, Settignano, Trier, Utrecht, 
Zofingen ir kt. dėmesį patraukia tai, kad ,,ldK vietovėse išskirtos bažnyčios, 
rūmai ir kt. pastatai, kuriuos papuošė dailininkų sukurti arba jiems priskiriami 
kūriniai“ (p. 293). 



baigiant galima pasakyti, kad naujasis žodynas – tai ne tik tvirtas pamatas 
tolesnėms dailės istorijos studijoms. jame sukaupti ir vertingi istorinės antropo-
nimijos bei toponimijos duomenys. Šis leidinys svarbus dailėtyrininkams, istori-
kams, istorijos onomastams, akademinei lietuvos bendruomenei ir visiems, besi-
domintiems kultūros ir meno istorija. 

Alma Ragauskaitė
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enrico di lettonia, Chronicon Livoniae.
La crociata del nord (1184-1227) 
Testo latino con versione italiana a fronte e commento 
a cura di Piero Bugiani. Prefazione di Pietro U. Dini

livorno: books & Company, 

2005, 540 p. isbn 88-7997-078-x

the Western european expansion of the eleventh, twelfth and thirteenth cen-
turies brought roman Christianity and the “Frankish” order of society not only 
to Central and northern europe (permanently) but also to moslem iberia (per-
manently) and the middle east (temporarily), shaping the subsequent cultural 
and political development of these regions. depending on the underlying ethnic 
and political configurations, the Western european impact produced different 
results: in Central and northern europe, Western-oriented political entities, such 
as the Kingdom of poland; incorporation of local tribes in the conquering political 
entity that had itself adopted Christianity somewhat earlier, as in the case of the 
kingdom of sweden converting and annexing the Western Finnish tribes and then 
treating them as swedish subjects in their own right, no different from the rest 
of the population of the realm; and the subjection of the local tribes by the con-
querors, as in the case of estonians, subjugated by bishop albert of riga, the 
livonian brethren of the sword (Fratres milicie Christi) and the danish crown, and 
in subsequent centuries simply termed Undudesche (Undeutsche, ‘non-Germans’). 

one of the earliest and best-known sources for the conquest of Curonia, livo-
nia and estonia is the Chronicon Livoniae written by Henry of livonia, edited and 
indefatigably commented upon by scholars since j. d. Gruber’s 1740 edition and 
especially in the nineteenth and twentieth centuries. Controversy has been raging 
on several key issues, from the ethnic identity of the author to the purpose of 
the work. one of the outstanding merits of piero bugiani’s bilingual edition, with 
the latin text of leonid arbusow and albert bauer1, subsequently revised by 
bauer2 and an italian translation, complete with a lengthy introduction and a 

1  Heinrici Chronicon Livoniae. scriptores re-
rum Germanicarum in usum scholarum ex 
monumentis Germaniae Historicis separa-
tim editi 31, Hannoverae: Hahn, 1955.

2  Heinrich von lettland, Livländische Chronik, 
üb. albert bauer, darmstadt: Wiss. buch-
gesellschaft, 1975.
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running commentary to the text, is to give a well-documented critical account of 
the status quaestionum in the introduction (pp. xxxix–liii). bugiani’s impressive 
linguistic skills (including russian, lithuanian, latvian, estonian and Finnish) 
have made it possible for him to acquaint himself with virtually all essential 
scholarship produced on Henry’s work. a detailed discussion of the pre-conquest 
situation in the baltic region, with a well-argued contextualizing chapter on the 
general nature of medieval church policy and warfare (‘il prezzo del Drang nach 
Osten’, pp. xxxiv–xxxv), very useful in a work addressing a wider audience, draws 
a convincing general picture. after the arrival of scandinavian merchants (ninth–
twelfth centuries), those originating in the empire, especially Westphalia and 
lower saxony, had explored the commercial possibilities of the eastern baltic 
region well before the end of the twelfth century. the re-founding of lübeck in 
1158 gave a new push to further eastern ventures of the communitas mercatorum 
Romani imperii in the region. the augustinian monk meinhard founded the first 
Christian church at üxküll on the dvina in 1184, whereas his collaborator, the 
Cistercian theodoric, later bishop of estonia, got pope innocent iii involved in 
the project of Christianizing the local population by according indulgence to all 
taking the cross to the region. this call is answered by albert of buxhövden, a 
mighty prince of the Church, who was to attach the latvians, the livonians, the 
selonians, the Curonians, the oselians, the estonians and the other tribes to West-
ern Christianity through ruthlessly efficient military operations. in 1201 he found-
ed riga, which became the episcopal see with albert as its incumbent, as well 
as the order of Fratres milicie Templi in Livonia or milicie Christi in 1202, an efficient 
instrument of Western interests which was to merge with the teutonic order in 
the 1230s. in 1202 albert dedicated the episcopal see and all livonia to the virgin 
mary. albert managed to attract huge crowds of nobles, prelates and merchants of 
the empire, some taking up the cross (livonia having been assimilated to jerusalem 
as a destination for pilgrimage by innocent iii), others to pursue commercial in-
terests, riga rapidly becoming an important emporium. skillful diplomacy ensured 
the support of philip of swabia and the Kings of denmark, though conflicting 
interests were soon to oppose the danes, present in estonia (foundation of reval/
tallinn in 1219), to these representatives of the empire. the subjugation of the 
estonians, who opposed most resistance to riga, was achieved between 1208 and 
1224 (conquest of dorpat/tartu). Ösel (estonian saaremaa) was conquered in 1227. 
in 1225, William of modena, papal legate and later cardinal of sabina, arrived in 
the region, aiming at stabilizing on the one hand the often difficult relations be-
tween the local population and the Westerners, and on the other, those between 
the latter and the surrounding powers, danes and russian princes. 

the Chronicon itself is anonymous, though, with good grounds, the author has 
been considered to be Henricus de Lettis since Gruber (1740). bugiani gives well-
articulated critical accounts of the long and complex debate on the ethnic origins 
of Henry (Germanic, from magdeburg? a latvian kidnapped as a child, taken to 
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the empire and baptized?), on Henry’s date of arrival in livonia, on Henry’s 
travels and employers, bishop albert and legate William (pp. xxxix–xlv), as 
well as the debate on the identity of the domini et socii (pp. xlvi–xlix) at the 
behest of whom Henry claims to have written his work in chap. xxix, 9 (albert 
and the master of the Fratres? albert and William? albert alone? the elders of 
riga?). bugiani comes to the conclusion that the socii would be friends and col-
leagues of Henry’s and that Henry might have prepared his account for William 
of modena presumably between 1224 and 1226. as domini, bugiani suggests ves-
covi della missione baltica (p. xlviii). this seems plausible, since a specific rôle 
played by either albert or William in the genesis of the work would certainly 
have been mentioned by Henry. the account of the identifiable sources used by 
Henry is equally well-balanced and well-documented (pp. l–li). 

in the short chapter (pp. lii–liii) on Henry’s language and culture, bugiani 
seems, however, to be somewhat out of his depth: it would indeed have been 
quite extraordinary if, at the beginning of the thirteenth century, Henry had writ-
ten his Chronicon in Classical latin without diversi errori [...] sbagli con i comple-
menti di luogo (ad es. ‘in Riga’ invece del locativo ‘Rigae’; uso del piuccheperfetto al 
posto del perfetto; i comparativi usati come superlativi, eccetera (p. liii). a rapid con-
sultation of dag norberg’s Manuel pratique du latin médiéval3 or any recent work 
on medieval latin would have convinced the editor of the perfect normality of 
such constructions in contemporary texts. Furthermore, Henry’s grasp of literary 
style is evident in his frequent use of rhetorical devices enumerated by bugiani 
quoting arbusow4, and of the ever-present cursus (p. lvii–lviii). the same rather 
outdated preoccupation with “correctness” is to be found on pp. lvii–lviii 
(grammar and style).

the chapter on the manuscript tradition is based on arbusow and bauer. even 
though the edition uses their text, it would have been useful to give modern shelf 
marks instead of often out-of-date and even cryptic ones, such as Codex Zamos-
cianus Warsaviensis, Codex bibliothecae Rigensis 2394 or T.[...] Cartaceo, seicentesco, 
facente parte della raccolta del barone Toll e adesso nell’archivio di stato estone. a read-
er wishing to consult any of them will have to embark on an exploration tour of 
his own.

arbusow-bauer’s text has, among others, the merit of not normalizing either 
spelling (no anachronistic diphthongs for example) or syntax, and these charac-
teristics have not been interfered with. bugiani’s italian translation is accurate 
and comprehensible, and the note apparatus not only contains explanations but 
also identifies quotations. the consultation of the text would have been made a 
little easier by including a list, with titles, of the chapters of the Chronicon, the 
bilingual text of which is, after all, 425 pages long. the text is followed by very 

3  Connaissance des langues 4, paris: picard, 
1968.

4  Colores rhetorici, Göttingen: vandenhoeck & 
ruprecht, 1948.



useful appendices, especially that containing a toponymic concordance of the 
place names occurring in the notes in italian, latvian, estonian and/or German. 
a colour reproduction of a map of livonia, estonia and Curonia from arbusow’s 
Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands (fourth edition, riga: jonck & 
poliewsky, 1918) rounds out the volume. 

this volume represents high-quality popularization in the best sense of the 
word: the editor has a firm grasp of world scholarship on the subject, which 
enables him to produce a well-documented critical account of widely differing 
views. up-to-date historical bibliography makes it possible to follow a wealth of 
leads. the translation and commentary makes Henry’s text comprehensible and 
attractive to the reader. all in all, piero bugiani’s edition is to be highly recom-
mended to all interested in the history of Central and north european culture.

Outi Merisalo

outi merisalo     Gauta 2006 m. gruodžio 8 d.
University of Jyväskylä
SLRC
PO Box 35 (P)
FIN-40014 UNIVERSITy OF JyVÄSKyLÄ
el. p.: merisalo@jyu.fi
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Saulius Ambrazas
Lietuvių	kalbos	institutas,	vilnius

14-oji jono jablonskio konferencija

2006 metų spalio 5 dieną lietuvių kalbos institute įvyko 14-oji jono jablonskio 
konferencija „bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos“. Čia, skirtingai negu anks-
tesniuose tokio pobūdžio Kalbos kultūros skyriaus renginiuose, į bendrinę kalbą 
pažvelgta ne tik sinchroniniu, bet ir istoriniu požiūriu.

Zigmas ZinKeviČius bendrinės rašomosios kalbõs ištakų ieško xiii amžiuje, 
mindaugo krikšto laikais, kai buvo verčiami pirmieji rankraštiniai lietuviški po-
teriai. reformacijos, Kontrreformacijos laikotarpiu funkcionavo trys lietuvių rašo-
mosios kalbõs ãtmainos: 

1) vilniškė rašomoji kalba, rankraštinės tradicijos tęsėja, susiformavusi iš vil-
niaus miesto šnekamosios kalbõs (anuomet ji vadinta lietuvių kalba);

2) vidurinė rašomoji kalba, atsiradusi nevėžio baseino šnektų pamatu (anuo-
met vadinta žemaičių kalba);

3) Prūsijos lietuvių kalba, kilusi iš prūsijos kunigaikštijoje vartotos aukštaičių 
tarmės pietinių šnektų.

pastaroji trečioji atmaina ir padėjo pamatą dabartinei bendrinei kalbai.
paulius v. subaČius tekstologiniu požiūriu analizavo 1882 metais Weimare 

išleisto antano baranausko Anykščių šilelio savitą politekstą. Čia pagrečiui išspaus-
dintos dvi poemos versijos. vienà iš jų perteikia tekstą autoriaus gimtąja tarme. 
Kitõs versijos sistema sudėtinga, paties baranausko sukurta kaip instrukcija, teo-
riškai leidžianti skaityti poemą kiekviena iš vienuolikos jo išskirtų lietuvių tarmių, 
taip pat ir anuomet tik besikuriančia bendrine kalbà.

vilma ZubaitienĖ aptarė žodžių reikšmių pateikimą Friedricho W. Haacko, 
pilypo ruigio, Kristijono G. milkaus, Ferdinando G. H. nesselmanno, Frydricho 
Kuršaičio žodynuose.

apie bendrinės kalbõs istoriją turėjo būti ir jurgitos venCKienĖs pranešimas, 
bet į konferenciją ji atvykti negalėjo. jos pranešimo santrauką gãlima rasti gražiai 
išleistame tezių rinkinyje1. venckienė rašo, kad jonas basanavičius iš esmės pritarė 
bendrinės kalbõs pamatu imti augusto schleicherio ir Frydricho Kuršaičio grama-
tikų tarmę, tik siūlė vartoti ir pagal graikų kalbą nustatytas senąsias lietuvių 
kalbos formas. tinkamiausios jam atrodė ožkabalių šnektos lytys. be to, basana-

1  14-oji Jono Jablonskio konferencija. Bendrinė 
kalba ir kitos kalbos atmainos. Pranešimų 
tezės, sudarė jurgita Girčienė, rita miliū-

naitė, janina vileikienė, vilnius: lietuvių 
kalbos institutas, 2006, 23.
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vičius (panašiai kaip antanas baranauskas ir Kazimieras jaunius) sukūrė specia-
lius rašmenis, kurie atspindėtų skirtingai tarmėse tariamus garsus. mat šnekamoji 
kalba, jo nuomone, turėjusi būti tarminė. tačiau basanavičiaus bendrinės kalbõs 
sampratai pritarė, rodos, tik jonas Šliūpas, o jonas jablonskis ir kiti ano meto 
inteligentai ją kritikavo.

regina KoŽeniausKienĖ siūlė išplėsti kalbõs kultūros sampratą. be grynai 
kalbinio, ji nurodė dar šiuos kalbos kultūros veiksnius: etinį (etikos, etiketo normų 
laikymąsi), komunikacinį-pragmatinį, emocinį-estetinį.

antrojoje konferencijos dalyje nagrinėtas bendrinės kalbõs ir dabartinių tarmių 
santykis.

aldonas pupKis gilinosi į bendrinės kalbõs poveikį Kazlų rūdos šnektai. dėl 
to labiausiai kinta leksika, o stabiliausia išlieka šnektos fonetika ir sintaksė.

aurelija GritĖnienĖ parodė, kaip rytų aukštaičių tarmėje adaptuojami nau-
jieji augalų pavadinimai, plg. arteñzija, gorteñzija ir korteñzija ‘hortenzija’ arba gys-
luõtis ir gysluõčis ‘gyslotis’ ir pan.

meilutė ramonienĖ sociolingvistiniu požiūriu ištyrė bendrinės kalbos ir 
tarmqs santykį joniškėlio miestelyje. nors 90% apklaustų žmonių moka bendrinę 
kalbą, bet 94% privačiame gyvenime vartoja ir tarmę. tarmė iš dalies skverbiasi 
ir į viešumą. Kita vertus, ryškėja ir priešinga tendencija – jaunų žmonių polinkis 
net šeimos aplinkoje vartoti bendrinę kalbą, kad jų vaikai greičiau išmoktų šios 
prestižinės kalbõs atmainõs.

daiva aliūKaitĖ pastebėjo, kad provincijoje formuojasi sãvitos regioninės 
kalbos, kurias paprasti žmonės įvardija kaip bendrinę kalbą, bet iš tikrųjų jose 
daug tarminių apnašų.

ingrida balČiūnienĖ nagrinėjo tėvų, tarpusavyje bendraujančių tarmiškai, 
kalbinį elgesį, skatinantį vaiką vartoti bendrinę kalbą, persikėlus šeimai gyventi 
iš tarminės aplinkos į Kauną.

iš ritos miliūnaitĖs pranešimo matyti, kad mokiniams neužmiršti senų, 
bet dabar bendrinėje kalboje rečiau vartojamų spalvų pavadinimų (pvz., šývas) 
kartais padeda gimtoji tarmė. tam ateityje pravers ir kompiuterinis žaidimas 
„Gyvūnų spalvos“ (www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spalvos/).

popietinis posėdis buvo skirtas funkciniam bendrinės kalbos aspektui. pranas 
KniūKŠta ir rasuolė vladarsKienĖ kėlė aktualias administracinės kalbõs 
problemas. aurelija leonaviČienĖ kalbėjo apie stilių sandūrą spaudoje, aida 
ČiŽiKaitĖ – apie terminijos internacionalizacijos procesus. ineta saviCKienĖ 
ir laura ČubajevaitĖ bendrame pranešime pabandė atskleisti, kaip svetimtaučiai 
mokosi sudėtingos lietuvių kalbos gramatikos, kokias klaidas jie daro kalbėdami 
lietuviškai.

taigi ši konferencija parodė, kad sutelkus įvairių sričių lituanistų pajėgas, ga-
lima tikėtis pažangos lietuvių bendrinės kalbos tyrimuose.

s a u l i u s  a m b r a z a s     Gauta 2007 m. sausio 4 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: saulambr@ktl.mii.lt 
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Vilma Zubaitienė
valstybinė	lietuvių	kalbos	komisija,	vilnius

tarptautinė mokslo konferencija 
„Kristijonas Gotlybas milkus 
ir imanuelis Kantas“ 

2007 metų rugsėjo 27 dieną Karaliaučiuje, rusijos valstybiniame imanuelio 
Kanto universitete, Filologijos ir žurnalistikos fakultete, vyko tarptautinė mokslo 
konferencija „Kristijonas Gotlybas milkus ir imanuelis Kantas“. Konferenciją or-
ganizavo lietuvių kalbos institutas ir rusijos valstybinis imanuelio Kanto uni-
versitetas, rėmė lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. 

tai trečioji konferencija, tęsianti lietuvių kalbos instituto ir šio universiteto 
bendradarbiavimą. 2005 metų gegužės 24 dieną Karaliaučiuje vyko tarptautinė 
mokslo konferencija „Kalbų ir kultūrų likimas tarp nemuno ir priegliaus“. tąkart 
Karaliaučiaus valstybinio universiteto Filologijos ir žurnalistikos fakultete buvo 
įkurtas lituanistikos centras ir lietuvių kalbos kabinetas, pradėta kaupti lituanis-
tinė biblioteka, atidengta skulptoriaus Konstantino bogdano portretinė skulptūra 
vienam iš lietuvių raštijos pradininkų, Karaliaučiaus universiteto profesoriui ab-
raomui Kulviečiui (apie 1510–1545).

2006-ųjų gruodžio 6–8 dieną lietuvių kalbos institute, vilniaus universitete ir 
rusijos valstybiniame imanuelio Kanto universitete Karaliaučiuje surengta tarp-
tautinė mokslo konferencija „augusto Šleicherio gramatikai – 150 metų“, skirta 
žymiam baltistui, slavistui, indoeuropeistui augustui Šleicheriui (august schlei-
cher, 1821–1868).

impulsą šių metų konferencijai davė Kristijono Gotlybo milkaus (Christian 
Gottlieb mielcke, 1736–1807) 370-osios gimimo ir 300-osios mirties metinės. mil-
kus – mažosios lietuvos kultūrai nusipelniusios giminės atstovas, pilkalnio kan-
torius, parengęs lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyną (1800), 
gramatiką, pamokslų rinkinį Mišknygos (1800), giesmyną ir maldyną (1806), 
parašęs poemą Pilkainis. jo žodyne yra Karaliaučiaus universiteto profesoriaus 
imanuelio Kanto (immanuel Kant, 1724–1804) prakalba „nachschrift eines Freun-
des“ („draugo prierašas“), kurioje pabrėžiamas lietuvių charakterio savitumas, 
lietuvių kalbos svarba mokslui ir būtinybė ją išsaugoti. 
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Kaip sakoma pranešimų tezių pratarmėje, šiųmetės konferencijos pagrindiniai 
tikslai du: 1) aktualinti klausimus, susijusius su Kanto požiūriu į lietuvių kalbą 
ir kultūrą, analizuoti žymaus xviii amžiaus leksikografo, giesmių kūrėjo, vertėjo 
milkaus literatūrinę veiklą ir to laikotarpio visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą; 
2) plėtoti ryšius tarp Karaliaučiaus, lietuvos ir vokietijos, kad jie garantuotų nuo-
latinę mokslo bei kultūros sklaidą, padedančią visuomenei tobulėti ir modernėti. 
onos aleknavičienės teigimu, ši konferencija vėl suteikė progą „ieškoti sąsajų 
tarp Karaliaučiaus ir lietuvos, tarp filosofijos ir filologijos, tarp xviii ir xxi am-
žiaus humanitarinės kultūros“1.

pranešimų tezės parengtos lietuvių ir rusų kalbomis. Į tezių rinkinį įtrauktä 
milkaus žodynui parašytos Kanto pratarmės faksimilė, taip pat naujas vertimas 
į lietuvių (vertė ir komentarus parašė liucija Citavičiūtė) bei rusų (vertė mari-
na Čistiakova) kalbas2. pratarmės publikacija sukonkretino konferencijos prob-
lematiką, komentarai glaustai parodė politinę ir kultūrinę xviii amžiaus pabai-
gos aplinką.

Konferencijos dalyvių kelionė į Karaliaučių prasidėjo rugsėjo 26-ąją. jie užsuko 
į pilkalnį (dab. dobrovolskas), kuriame daugiau nei penkiasdešimt metų (1755–
1807) milkus gyveno, mokytojavo, vadovavo chorui ir kūrė, čia ir palaidotas (ka-
pas neišlikęs). aplankytas vakarinėje miesto dalyje esantis piliakalnis su obelisku 
pirmojo pasaulinio karo dalyviams3.

užsukta ir į Gumbinę (dab. Gusevas). Čia sustota prie Kristijono donelaičio 
paminklo, atidengto Gusevo miesto gyventojo richardo majerio iniciatyva 2004 
metais, minint donelaičio 290-ąsias gimimo metines. donelaičio pavardė užrašyta 
rusų, lietuvių ir vokiečių kalba, o šalia paminklo esančioje lentoje jis įvardytas 
kaip pasaulinės literatūros klasikas („классик мировой литературы“), gimęs 
lazdynėliuose netoli Gumbinės. pabūta ir Zalcburgiečių bažnyčioje, atstatytoje ir 
atšventintoje 1995 metais remiant Šveicarijos religinėms organizacijoms, taip pat 
bažnytinės labdaringos veiklos centre (rus. Диаконический центр „Дом Зальцбург“, 
vok. Diakonie-Zentrum „Haus Zalzburg“). prisiminta, kad zalcburgiečius į Karaliau-
čiaus kraštą 1732 metais atlydėjo Frydrichas vilhelmas Hakas (Friedrich Wilhelm 
Haack, 1706–1754), prieš tai – 1728–1732 metais – dirbęs Hallėje lietuvių kalbos 
seminaro docentu. Į Hallę jis nebegrįžo: 1733 metais buvo paskirtas diakonu 

1  Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kan-
tas (Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–27 
diena). Tarptautinės mokslo konferencijos pra-
nešimų tezės, tezių rinkinį ir programą su-
darė ona aleknavičienė, į rusų kalbą vertė 
marina Čistiakova, vilnius: lietuvių kal-
bos instituto leidykla, 2007, 6.

2  apie ankstesnius vertimus į lietuvių kalbą 
žr.: Kristijonas Gotlybas milkus, Pilkainis, 
parengė liucija Citavičiūtė ir juozas Gir-
dzijauskas, vilnius: vaga, 1990, 471; verti-

mą į rusų kalbą žr. Кантовский сборник 6, 
Калининград: Калининградский госу-
дарственный университет, 1981, 94–95.

3  apie išlikusius mažosios lietuvos kultūros 
paveldo objektus žr.: algirdas matulevi-
čius, „Karaliaučiaus krašto lietuvių ir prū-
sų materialusis kultūros paveldas. praeitis 
ir šiandieninė būklė“, Mažosios Lietuvos 
kultūros paveldas, redaktorių kolegija: jur-
gis anysas ir kt., vilnius: vilniaus univer-
siteto leidykla, 2006, 19–58.
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Gumbinėje, paskui trumpai kunigavo Gerviškėnuose, o nuo 1734-ųjų iki mirties 
(1754) – pilkalnyje (BržA ii 67). po metų – 1755-aisiais – į pilkalnį atvyko Kristi-
jonas Gotlybas milkus.

rugsėjo 27-ąją konferenciją atidarė lietuvos respublikos generalinis konsulas 
Karaliaučiuje viktoras baublYs. sveikinimo žodį tarė lietuvos respublikos Ge-
neralinio konsulato Karaliaučiuje kultūros atašė arvydas juoZaitis4, Filologijos 
ir žurnalistikos fakulteto dekanė natalija liCHina ir lietuvių kalbos instituto 
direktorė jolanta ZabarsKaitĖ. direktorė padovanojo lietuvių kalbos kabine-
tui naujų knygų, džiaugėsi aktyvėjančiu lietuvos ir šio universiteto mokslininkų 
bendradarbiavimu bei didėjančiu susidomėjusiųjų lietuvių kalba ir jos istorija 
būriu. Konferencijos klausė ir mintimis dalijosi šio universiteto lietuvių kalbos 
dėstytojos violetos lopetienės studentai.

pirmasis konferencijos posėdis buvo skirtas filosofui imanueliui Kantui, jo kū-
rybai, filosofinėms idėjoms, filosofijos ir kultūros bei filosofijos ir kalbos ryšiams. 
tai vienas žymiausių pasaulio filosofų, visą gyvenimą praleidęs Karaliaučiuje, 
save kildinęs iš škotų. Kai kuriuose šaltiniuose pateikiama nuomonė apie lietu-
višką jo kilmę: manoma, kad Kanto prosenelis buvęs ričardas Kandtas, laikęs 
karčemą verdainėje netoli Šilutės ir net nekalbėjęs vokiškai. Kanto senelis Hansas 
Kandtas išmokęs balniaus amato, tilžėje gavęs meistro teises, gyvenęs Klaipėdoje. 
imanuelio tėvas johannas Georgas Kantas, taip pat balnius, į Karaliaučių atsikėlęs 
iš Klaipėdos5. tačiau nė viena iš čia paminėtų Kanto kilmės versijų, nei škotiškoji, 
nei lietuviškoji, iki šiol nėra įtikinamai pagrįsta.

bronius GenZelis (vytauto didžiojo universitetas, Kaunas) skaitė pranešimą 
„imanuelis Kantas ir lietuvių kultūra“. Kantas lietuvoje buvo žinomas nuo xviii 
amžiaus. pranešėjas išskyrė du lietuvių domėjimosi Kanto asmenybe ir veikla 
aspektus: 1) mąstytojo filosofinė koncepcija; 2) Kanto santykiai su lietuvybe, jo 
ryšiai su lietuvių kultūros veikėjais: Kristijonu Gotlybu milkumi ir liudviku Ge-
diminu rėza (1776–1840). Kanto filosofines pažiūras analizavo ir su juo polemi-
zavo tuometinio vilniaus universiteto profesoriai. jo kūryba labiausiai susidomė-
ta pasirodžius paskutiniesiems darbams: Apie amžinąją tiesą (Zum ewigen Frieden, 
1795) ir „draugo prierašui“ („nachschrift eines Freundes“), skirtam milkaus 
žodynui Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800). pirmąjį 
Kantas parašė, kai prūsija dalyvavo trečiose abiejų tautų respublikos dalybose, 
o antrąjį – suintensyvėjus germanizacijai 1797 metais (žodynas išspausdintas 
vėliau, tik 1800-aisiais). 

už disertaciją De librorum sacrorum interpretatione morali e Kantio commendata 
rėza 1807 metais gavo teologijos daktaro laipsnį ir buvo pakviestas dėstyti į Ka-
raliaučiaus universitetą. Genzelis nurodė pavardes ir darbus tyrėjų, ieškojusių 

4  arvydo juozaičio minčių apie Karaliaučių, 
jo istoriją ir dabartį galima rasti publicisti-
kos knygoje: arvydas juozaitis, Karalių 
miestas be karalių, Klaipėda: eglė, 2006.

5  plačiau žr. K[ristina] rickevičiūtė, „i. Kanto 
požiūris į lietuvių kalbą ir kultūrą“, Prob-
lemos 1, 1968, 56–59 ir lit.
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Kanto ryšių su lietuvių kultūra (pirmiausia adomas mickevičius, vėliau jonas 
basanavičius, martynas jankus, vydūnas, dalia sruogienė, Kristina rickevičiūtė, 
Gvidonas bartkus ir kiti)6.

Gertrudos bense’s7 (martin-luther-universität Halle-Wittenberg) ir Chris-
tiane’s sCHiller (Friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg) pranešime 
(jį perskaitė liucija Citavičiūtė) daug dėmesio skirta milkaus žodyno pratarmėms. 
paskutinio Kanto kūrinio – pratarmės milkaus žodynui – parašymo aplinkybės, 
autorių nuomone, nėra žinomos. Kantas galėjęs pats pažinoti milkų, būti jo bičiu-
liu ar galbūt buvo net susijęs su milkumi giminystės ryšiais. Kitas dvi pratarmes 
parašė vokiečių filosofas ir filologas danielis jenischas (1762–1804) ir Gumbinės 
karo ir domenų rūmų (Gumbinner Kriegs- und Domänenkammer Verwaltung) patarė-
jas Christophas Friedrichas Heilsbergas (1726–1807). jose juntama pagarba prūsų 
lietuviams, jų kalbai ir kultūrai. Heilsbergas asmeniškai pažinojęs Kantą. mano-
ma, kad jis leidęs pirmiesiems bibliografams pasinaudoti savo užrašais apie Kan-
to gyvenimą. jenischas nuo 1780-ųjų iki 1785-ųjų Karaliaučiaus universitete stu-
dijavo teologiją, klausė Kanto paskaitų ir buvo jo padėjėjas. taigi galima teigti, 
kad pratarmės milkaus žodynui parašytos Kanto vienminčių. savų tikslų skelbti 
žinomų kultūros žmonių pratarmes veikiausiai turėjusi ir Hartungų spaustuvė. 
taip buvę lengviau pagrįsti naujo žodyno vertę ir reikalingumą.

Kiti du pranešimai buvo bendresnio pobūdžio. Žinomas Kanto filosofijos 
tyrėjas leonardas KalinniKovas (rusijos valstybinis imanuelio Kanto univer-
sitetas) kalbėjo apie dvasios funkcijų sistemą imanuelio Kanto filosofijoje8, ivanas 
KopCevas (rusijos valstybinis imanuelio Kanto universitetas) – apie kalbos pro-
blemas Kanto filosofijoje.

vėliau vykusiuose trijuose posėdžiuose buvo perskaityti devyni pranešimai, 
kuriuose nagrinėta milkaus asmenybė ir veikla, jo literatūros ir kalbotyros darbai, 
tų darbų ryšiai su ankstesnėmis lietuvių kalbos gramatikomis ir žodynais.

liucija CitaviČiūtĖ (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius) 
kalbėjo apie Karaliaučiaus universitete veikusį lietuvių kalbos seminarą, jo 
dėstytojus ir biblioteką9. 1718 metais įsteigtas seminaras buvo pirmasis pasaulyje 
akademinis lietuvių kalbos mokymo centras, vėliau išaugęs į santykinai 
savarankišką baltistikos studijų instituciją, veikusią iki 1944-ųjų. ryškų pėdsaką 
rytų prūsijos kultūroje ir literatūroje yra palikusios dvi milkų kartos – tėvas 
petras Gotlybas ir du jo sūnūs – danielius Frydrichas ir Kristijonas Gotlybas – su-

6  dar žr. Бронисловас Гянзялис, „И. Кант   
и философская мысль в Литве (конец 
xviii в. – начало xix в.)“, Кантовский 
сборник 6, Калининград: Калининград-
ский государственный университет, 
1981, 85–95.

7  Gertrud bense kilusi iš pilkalnio.

8  2005 metais išėjo jo monografija: Леонард 
Александрович Калинников, Кант в рус-
ской философской культурe, Калинин-
град: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. 

9  plačiau žr. liucija Citavičiūtė, Karaliaučiaus 
universiteto lietuvių kalbos seminaras, vil-
nius: lietuvių literatūros ir tautosakos   
institutas, 2004.
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sijusios su seminaru. petras Gotlybas milkus (1693–1753) – pirmasis žinomas se-
minaro docentas, mokęs apie 1724–1725 metus. sūnus teodoras Gabrielius milkus 
(1728–1762) taip pat buvo seminaro docentu apie 1750-uosius. Galimas daiktas, 
kad brolio pratybas lankęs ar net padėjęs joms pasirengti Kristijonas Gotlybas 
milkus (1733–1807). spėjama, kad jis buvęs seminaro docentu 1754–1756 metais. 
trečiasis sūnus danielius Frydrichas milkus (1739–1818) dėstęs seminare 1765–
1766 metais. 

Citavičiūtės duomenimis, lietuvių kalbos seminaro biblioteką xix amžiaus 
pirmoje pusėje sudarė daugiausia Kristijono Gotlybo milkaus parengtos religinės 
ir filologinės knygos. iš milkaus gramatikos buvo mokomasi apie 60 metų iki 
išeinant Frydricho Kuršaičio filologiniams darbams. Homiletikai naudotos Miškny-
gos (1800). seminaro bibliotekoje buvęs milkaus iš Friedricho eberhardo von ro-
chowo vadovėlio Kinderfreund verstas Kūdikių prietelius.

Žavinta sidabraitĖ (Klaipėdos universitetas) nagrinėjo Kristijono Gotlybo 
milkaus asmenybę ir literatūrinę veiklą. jos nuomone, milkus vertintinas kaip 
universalus filologas, daug metų puoselėjęs lietuvių kalbą ir raštiją, bene pirma-
sis įžvelgęs savo amžininko Kristijono donelaičio talentą, kūręs ir vertęs poetinius 
bei prozos tekstus, domėjęsis poetikos, vertimo problemomis, palikęs reikšmingų 
leksikografijos ir gramatikos veikalų. siekdamas įrodyti šnekamosios kalbos tin-
kamumą kūrybai, milkus pirmasis paskelbęs Kristijono donelaičio Metų ištrauką 
bei paties verstą Christiano Fürchtegotto Gellerto pasakėčią Kūlikas (gramatikoje 
Anfangs-Gründe einer Littauischen Sprach-Lehre, 1800).

milkus – pirmosios istorinės-alegorinės poemos Pilkainis, kurioje pasakojama 
krašto ir pilkalnio miestelio istorija, autorius, taip pat giesmyno Senos ir naujos 
krikščioniškos giesmės (1806) sudarytojas, giesmių autorius ir vertėjas. iki šiol nera-
dus Gotfrydo ostermejerio giesmyno, milkaus giesmyne daryti taisymai, sidab-
raitės nuomone, yra švietėjiško giesmių redagavimo pavyzdys lietuviškų giesmynų 
istorijoje. verstas kūrinys Kūdikių prietelius lietuvių valstiečiams tapęs skaitinių 
vadovėliu ir naujausių, praktiškai naudingų bendrosios geografijos, biologijos, 
mechanikos, gamtos, higienos, medicinos, astronomijos, teisės žinių šaltiniu10.

ona aleKnaviČienĖ (lietuvių kalbos institutas, vilnius) apžvelgė xviii 
amžiuje kilusias filologines diskusijas, jų atsiradimo priežastis ir įtaką tolesnei 
kalbos istorijai, lingvistinės minties raidai. pirmõsios diskusijos, kilusios prūsų 
lietuvoje apie 1702–1706 metus, pradininko Gumbinės kunigo michaelio mörlino 
traktate Principium primarium in lingva Lithvanica (1706) buvo keliamas teorinis 
komunikacijos klausimas, akcentuojama komunikacinė kalbos funkcija. jame nu-
statytos ir svarbiausios bendrinės kalbos kūrimo teorinės nuostatos: 1) norminimo 
principai (šalinti svetimybes, dialektizmus ir naujadarus, nekurti naujadarų pagal 
analogiją); 2) kriterijai (grynumas ir paplitimas); 3) šaltiniai (gyvoji kalba ir tau-

10  plačiau žr. Žavinta sidabraitė, Kristijonas 
Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė 

veikla, vilnius: lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas, 2006. 
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tosaka). jo priešininko – jokūbo perkūno (jacob perkuhn) traktate Wolgegründetes 
Bedencken Uber die Ins Litthauische Ubersetzte zehen Fabeln Aesopi, Und derselben 
passionirte Zuschrifft (1706) – tokių aiškių nuostatų nėra. pagrindinis jo pos-
tuluojamas norminimo šaltinis – liaudies kalba. 

aleknavičienė apžvelgė filologinių diskusijų eigą xviii amžiaus viduryje ir 
pabaigoje: jų būta ir 1719 metais rengiant naują martino lutherio Mažojo katekiz-
mo versiją, ir 1724–1726 metais pradėjus rūpintis išleisti visą bibliją ir galiausiai 
apie 1780–1800 metus, kai išryškėjo du polemikos objektai: 1) giesmių vertimas 
ir redagavimas; 2) valdžios įsakų vertimas. ji atkreipė dėmesį į lingvistinės min-
ties raidos tyrimams svarbius, bet iki šiol dar mažai analizuotus šaltinius. 

vilma ZubaitienĖ (valstybinė lietuvių kalbos komisija, vilnius) aptarė mil-
kaus žodyno vokiečių–lietuvių kalbų dalies papildymus ir jų leksikografinius 
šaltinius. pagrindiniu registro šaltiniu, kaip ir nurodoma milkaus žodyno pava-
dinime, laikytinas 1747 metais išspausdintas pilypo ruigio žodynas Littauisch-
Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon. milkus perrašė visą ruigio žodyno 
vokiečių–lietuvių kalbų registrą, nekeisdamas nei žodžių abėcėlinės, nei žodžių 
grupavimo į lizdus tvarkos. dažniausiai buvo paliekami ir atitikmenys bei jų 
gramatinė informacija.

milkus pildė savo žodyno vokiečių–lietuvių dalį keliais būdais: pridėdamas 
naujų žodynų straipsnių, išplėsdamas jau esamo vokiško antraštinio žodžio lizdą, 
pateikdamas prie jau esamų vokiško antraštinio žodžio atitikmenų sinonimų, 
naujų vertimo variantų. pildydamas žodyną jis dažniausiai rėmėsi rankraštiniu 
jokūbo brodovskio žodynu Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germa-
nicvm (~ 1740). iš jo perimti ne tik atskiri atitikmenys, bet ir žodžių vartosenos 
pavyzdžiai. 

vincentas drotvinas (vilniaus pedagoginis universitetas) aptarė, kokių 
patarlių, priežodžių ir vaizdingų posakių milkus įtraukė iš rankraštinio brodovs-
kio žodyno. pasak autoriaus, patarlės padėjusios milkui atskleisti lietuviškų ir 
vokiškų žodžių semantikos bendrybes ir skirtumus, praturtinti žodyno makro-
struktūrą. drotvinas pabrėžė, kad išsamiai tiriant, kiek ir kokios frazeologijos 
imta iš brodovskio žodyno, reikėtų atskirti frazes ir sustabarėjusius junginius, į 
milkaus žodyną patekusius iš kito šaltinio – ehrenreicho Weismanno žodyno 
Lexicon bipartitum (1725). milkus rėmėsi Kristijono donelaičio Metų ištraukomis, 
tačiau tiksliai atsakyti, kokių dalių medžiaga jis pasinaudojo, padėtų tik išsami 
lyginamoji analizė.

jurgis paKerYs (lietuvių kalbos institutas, vilniaus universitetas) lygino mil-
kaus ir ostermejerio gramatikas ir siekė atsakyti į klausimą, ar rengdamas savo 
gramatiką milkus įsiklausė į ostermejerio pastabas. pranešėjas rėmėsi osterme-
jerio gramatikoje Neue Littauische Grammatik (1791) įdėta ankstesnių gramatikų 
apžvalga, kurioje ruigio gramatika kritikuojama dėl trijų dalykų: 1) joje yra nerei-
kalingų gramatikos terminų apibrėžimų, kurie turi būti žinomi iš lotynų kalbos 
studijų; 2) skiriama per daug balsių ir juos žyminčių raidžių; 3) pasitaiko nerei-
kalingo „filosofavimo“ (bandymo paaiškinti įvairius kalbos reiškinius).
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pradinė lyginamoji gramatikų analizė parodė, kad milkus galėjęs atsižvelgti į 
ostermejerio pastabas, pavyzdžiui, milkaus gramatikoje trumpinamas veiksmažo-
džio apibrėžimas, raidyne nenurodoma raidžių <â> ir <ê>, iš ruigio gramatikos 
neperrašoma sudėtinga priežastinių veiksmažodžių darybos taisyklė. pasak pra-
nešimo autoriaus, neatmestina ir kita galimybė: milkus pats atkreipęs dėmesį į 
tam tikrus taisytinus ruigio gramatikos dalykus ir tos korekcijos nesietinos su 
ostermejerio gramatika. Kita vertus, net ir savo gramatikoje milkus nevengęs 
pakritikuoti ostermejerio giesmių vertimų dėl nevykusio eiliavimo, dėl skolinių 
ir neįprastų žodžių (mizernas, žartoti, loskavoti, juokdarykavom ir kt.) vartojimo, dėl 
gramatinių klaidų ir pasenusių žodžių (byloti, todringi, pasiduksėti).

mindaugas ŠinKūnas (lietuvių kalbos institutas, vytauto didžiojo univer-
sitetas) aptarė, kaip žymimas kirtis milkaus raštuose. pirmasis kirčio žymėjimo 
taisykles suformulavo danielius Kleinas savo gramatikose Grammatica Litvanica 
(1653) ir Compendium Litvanico-Germanicvm (1654). jis teigęs, kad trys kirčio ženk-
lai – akūtas, cirkumfleksas ir gravis – lietuviškuose tekstuose vartotini pagal 
senosios graikų kalbos priegaidžių sistemą. Šiomis taisyklėmis rėmėsi vėlesnių 
gramatikų autoriai povilas Frydrichas ruigys ir milkus, tačiau jose yra ir išimčių 
(pavyzdžiui, trumpame skiemenyje gravį leidžiama žymėti ne tik paskutiniame 
skiemenyje, o akūtas galėjo būti dedamas ir tolesniuose nei trečias nuo galo 
skiemenyse).

Konkrečiais skaičiavimais pranešėjas įrodė, kad milkaus žodyne ir kituose 
raštuose gramatikų taisyklėmis remiamasi tik iš dalies: graviu žymimas trumpas, 
dažniausiai paskutinio skiemens, balsis, kartais ir tvirtagalis dvibalsis, cirkum-
fleksu – daugumos kamienų vardažodžių kilmininkas bei kitų formų ilgas kir-
čiuotas skiemuo, pavyzdžiui, Annôt, Kowôk.

inga strunGYtĖ (vilniaus universitetas) į konferenciją neatvyko, tačiau 
pranešimų tezėse keliamas aktualus klausimas: Kristijono Gotlybo milkaus ir Kris-
tijono endrikio mertikaičio giesmynų (1807; 1817) repertuaro ryšys su xviii 
amžiaus oficialiaisiais Karaliaučiaus giesmynais. 

jurgitos venCKienĖs (lietuvių kalbos institutas) pranešime (jį perskaitė jur-
gis pakerys) apžvelgta mažosios lietuvos gramatikų įtaka bendrinės kalbos for-
mavimuisi. pastebėta, kad xvi–xix amžiuje lietuvių rašomosios kalbos variantai 
(rytinis, vidurinis ir mažosios lietuvos) turėjo standartinei kalbai būdingų 
ypatybių, tačiau nė vienas iš jų nesustiprėjo tiek, kad nukonkuruotų kitus ir taptų 
standartine (bendrine) kalba. Galutinio tarmės pasirinkimo etapu Aušros (1883–
1886) leidėjai kalbos pamatu jau ėmė vakarų aukštaičių pietinės dalies tarmę, o 
teoriniu pagrindu laikytos dvi mažosios lietuvos gramatikos: augusto schleiche-
rio Handbuch der litauischen Sprache (1856–1857) ir Frydricho Kuršaičio Grammatik 
der littauischen Sprache (1876). tiek schleicheris, tiek Kuršaitis rėmėsi ankstesnėmis 
Kleino, milkaus, ostermejerio gramatikomis, o mažosios lietuvos pietinės tarmės 
lytis, tapusias periodikoje normomis, kodifikavęs jonas jablonskis Lietuviškos kal-
bos gramatikoje (1901).
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romanas ŠirouCHovas, Klaipėdos universiteto doktorantas, remdamasis 
Karaliaučiaus archyve išlikusia medžiaga ir kitais istoriniais šaltiniais, aptarė 
xvii–xviii amžiaus prūsijos gyventojų tautinę sudėtį, žmonių migravimo ir ko-
lonizavimo padarinius.

po konferencijos aplankytas lietuvos skvere pastatytas paminklas Karaliaučiaus 
universiteto profesoriui, rektoriui, teologijos fakulteto dekanui, Kristijono 
donelaičio poemos Metai leidėjui liudvikui Gediminui rėzai. prie paminklo ar-
vydas juozaitis konferencijos dalyviams padovanojo 2005 metais perleistą rėzos 
Pruteną (1809): vokišką tekstą ir vertimą į rusų kalbą11. 

rugsėjo 28 dieną buvo surengta ekskursija po Karaliaučių. Knypuvos (vok. 
Kneiphof) saloje aplankyta senoji Karaliaučiaus katedra, joje esantis istorijos mu-
ziejus, ekspozicija apie miestą ir Kantą. viename restauruotos katedros bokštų 
atnaujinta čia kadaise saugotos Wallenrodtų bibliotekos knygų ekspozicija (eks-
kursijos vadovo teigimu, Karaliaučiuje likusi 291 knyga). sustota prie imanuelio 
Kanto kapo. pabūta gynybinei sienai, iki šiol vadinamai Lietuvių pylimu (vok. 
Litthauer Wall, rus. Литовский Вал), priklausiusiuose Karališkuosiuose vartuose 
(vok. Königstor), kur įrengtas muziejus.

baigiant konferencijos apžvalgą reikėtų grįžti prie minties, pasakytos per 
trejetą dienų keletą kartų, tik skirtingais žodžiais: mokslas ir mokslininkas turi 
būti aukščiau už bet kokius barjerus. Ši konferencija parodė, kad juos įveikti 
nelengva, bet verta. 

vilma Zubaitienė Gauta 2007 m. rugsėjo 30 d.  
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Žvejų g. 14A
LT-09310 Vilnius, Lietuva
el. p.: vilma.zubaitiene@takas.lt

11  Людвиг Реза, Пруссия, перевод Сэма 
Симкина, Калининград: Кладезь, 2005.
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Mindaugas Šinkūnas 
Lietuvių	kalbos	institutas,	vilnius
vytauto	Didžiojo	universitetas,	Kaunas

lietuviškos xvi–xviii amžiaus knygos 
prūsijos kultūros paveldo fonde berlyne

dauguma berlyne saugomų senųjų lietuviškų raštų suregistruota bibliografi-
jose, kataloguose ir kituose darbuose1. Šia apžvalga siekiama patikslinti biblio-
grafų paskelbtus duomenis, apžvelgti prūsijos kultūros paveldo fondo (stiftung 
preußischer Kulturbesitz, toliau – pK) padaliniuose – valstybinėje bibliotekoje 
(staatsbibliothek zu berlin, toliau – stb) ir archyve (Geheimes staatsarchiv, to-
liau – Gsta) – šiuo metu saugomas lietuviškas senąsias knygas, atkreipti tyrėjų 
dėmesį į jose pasitaikančius senus rankraštinius įrašus ir proveniencijas. 

po antrojo pasaulinio karo valstybinės bibliotekos (preußische staatsbiblio-
thek) fondai buvo perskirti. rytų berlyne suformuota biblioteka 1954–1990 metais 
veikė unter den linden gatvėje kaip vokietijos valstybinė biblioteka (deutsche 
staatsbibliothek, 1946–1954 metais vadinta Öffentlich-Wissenschaftliche biblio-
thek). vakarų vokietijos biblioteka karo pabaigoje išgabenta į marburgo prie 
lahno universiteto patalpas (Hessische bibliothek 1946–1949, Westdeutsche bi-
bliothek 1949–1963), vėliau 1964–1968 metais rinkiniai pervežti į vakarų berlyną, 
patalpas potsdamo gatvėje (staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz). 1992 me-
tais abi institucijos vėl sujungtos. tik tuomet tapo įmanoma nustatyti karo pa-
darytus nuostolius, suregistruoti dingusias knygas, tačiau šis darbas iki šiol ne-

1  vaclovas biržiška, Lietuvių bibliografija 1. 
XVI–XVIII a., Kaunas: Švietimo ministeri-
jos leidinys, 1924 (toliau – BržB i); LB i; 
LBP; Baltica. Depositum Vilius Gaigalaitis. 
Aus der Bibliothek Eduard Hermann, bearb. 
von jochen d. range unter mitw. von ma-
ria Hoffmann u. nijole sujeta, berlin: 
staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz, 
osteuropa-abteilung, 1980 (toliau – Balti-
ca 1980); domas Kaunas, Knygotyrinė litua-
nika VDR bibliotekose (teminė literatūros 
apžvalga pagal 1985.xi.5–xii.20 koman-
diruotėje surinktą medžiagą; mašinraštis; 

lnb), vilnius, 1986a; Klaus Garber, „Wert-
volle altdrucke aus Königsberg im Gehei-
men staatsarchiv preußischer Kulturbesitz 
zu berlin“, Königsberger Buch- und Biblio-
theksgeschichte, hrsg. von axel e. Walter 
(Aus Archiven, Bibliotheken und Museen 
Mittel- und Osteuropas 1, hrsg. von Klaus 
Garber und axel e. Walter), Köln, Weimar, 
Wien: böhlau verlag, 2004, 597–599; plg. 
david F. robinson, „the Göttingen (ex-Kö-
nigsberg) collection of old lithuanian and 
old prussian books“, General linguistics 
12(3), 1972, 145–148.
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baigtas – internetiniame bibliotekos kataloge tebemirguliuoja pastabos „Kriegs-
verlust möglich“ (gali būti dingę per karą). 

daug vertingų lietuviškų knygų į stb iš marburgo pateko kartu su Göttinge-
no universiteto profesoriaus kalbininko eduardo Hermanno palikimu2. tai bret-
kūno Postilė (1591), naujasis testamentas (1701 ir 1727), ruigio žodynas (1747), 
biblija (1755). dalį šių knygų Hermannas galėjo įsigyti 1925 ir 1926 metais lan-
kydamasis lietuvoje3. Kitos lietuviškos knygos į stb turėjo patekti gerokai anks-
čiau. dauguma senųjų Karaliaučiuje spausdintų knygų egzempliorių yra švarūs, 
visiškai nesudėvėti, juose įspaustas bibliotekos antspaudas, naudotas 1795–1840 
metais, keliuose – antspaudas, naudotas nuo 1841–1842 metų. stb laikytas viliaus 
Gaigalaičio depozitas. nuo 1997 metų jis saugomas vilniuje (lietuvos nacionalinėje 
martyno mažvydo bibliotekoje); čia neaprašomas.

Keturi konvoliutai su vertingomis lietuviškomis knygomis saugomi valstybi-
niame archyve berlyne. jie prieš antrąjį pasaulinį karą buvo Karaliaučiaus vals-
tybinėje ir universiteto bibliotekoje, per karą pateko į Göttingeną, o apie 1979 
metus pervežti į berlyną (Garber 2004, 583).

xvi–xviii amžiaus lietuviškų knygų ir xvii amžiaus kitakalbių knygų su 
lietuviškais tekstais sąrašas pateikiamas chronologine tvarka4. 

1. 1 5 7 9 ,  b a l t r a m i e j a u s  v i l e n t o  ENCHIRIDIONAS (Gsta). 
signatūra: XX StUB Königsb. Nr. 54. LB i ir LBP neregistruotas. Konvoliutą 

jo saugojimo metu Göttingene mini davidas robinsonas (1972, 145–146).
būklė. abu dabar žinomi Enchiridiono egzemplioriai defektiniai, tik skirtingo-

se vietose: berlyne trūksta b1, b4, K2, K3 lapų (jų nerado jau adalbertas bezzen-
bergeris5), vilniuje nėra a1–a3 lapų.

Įrišimas. Konvoliutą sudaro vilento Enchiridionas (įrištas pirmasis) ir Evange-
lijos bei Epistolos (žr. nr. 2). viršelis minkštas, tamsiai oranžine spalva dažytas 
pergamentas susiraukšlėjęs, klijuotas tiesiai prie priešlapių (greičiausiai panau-
dotas kitos knygos įrišimas), bloko kraštai tamsūs, dažyti.

antspaudai. Enchiridiono antraštiniame lape (verso) įspaustas Karaliaučiaus pi-
lies bibliotekos ovalus antspaudas „bibliotHeCa reGiomontana“ (4×2,2 cm; 

2  prano skardžiaus žiniomis, didelę Herman-
no biblioteką po jo mirties įsigijo marbur-
go universitetas (žr. pranas skardžius, 
„prof. eduardas Hermannas“, Aidai 6, 
1952, 247).

3  algirdas sabaliauskas, Lietuvių kalbos 
tyrinėjimo istorija iki 1940 m., vilnius: 
mokslas, 1979, 210; algirdas sabaliauskas, 
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1940–1980 
m., vilnius: mokslas, 1982, 197.

4  apžvalga parengta 2006 metų gegužę–bir-
želį vykdant lietuvių kalbos instituto ir 

berlyno Humboldtų universiteto projektą 
„senųjų rytų prūsijos lietuviškų raštų 
skaitmeninimas. danieliaus Kleino gies-
mynas ir maldynas“, kurį rėmė europos 
sąjungos pHare 2003 bendradarbiavimo 
abipus sienos programa. dėkoju dr. elvy-
rai bukevičiūtei už projekto inicijavimą.

5  adalbert bezzenberger, Beiträge zur Ge-
schichte der litauischen Sprache auf Grund li-
tauischer Texte des XVI. und des XVII. Jahr-
hunderts, Göttingen: verlag von robert 
peppmüller, 1877, xx.



38� L i e t u v i š k o s 	 X v i – X v i i i 	 a m ž i a u s 	 k n y g o s	
P r ū s i j o s 	 k u l t ū r o s 	 p a v e l d o 	 f o n d e	
B e r l y n e

plg. 1 pav.), a2r viršuje paraštėje – Friedricho Wilhelmo i ovalus antspaudas 
(2,3×2,7 cm) su raidėmis „FWr“ ir karūna (plg. 2 pav.).

Įrašai.  senoji Karaliaučiaus pilies bibliotekos signatūra „Cb. 176. 4to“ įrašyta 
viršutiniajame klijuotajame priešlapyje6. ten pat įrašas pieštuku „mit 1 beiband. ǁ 
4. vi. 1890.“, įrašytas Karaliaučiuje. 

Kiti egzemplioriai. antrasis Enchiridiono egzempliorius, taip pat įrištas kartu 
su Evangelijomis bei Epistolomis, saugomas vub (sign.: lr 1386)7. 

2. 1 5 7 9 ,  b a l t r a m i e j a u s  v i l e n t o  EVANGELijOS BEI EPISTOLOS (Gsta). 

Įrišimas. Įrišta kartu su vilento Enchiridionu (žr. nr. 1), egzempliorius nede-
fektinis. 

Įrašai. Knygoje yra keletas trumpų senų įrašų ir taisymų rašalu. 

6  Ši signatūra minima: [ jurgis Gerullis,] Se-
nieji lietuvių skaitymai 1. Tekstai su įvadais, 
sutaisė jurgis Gerullis, Kaunas: lietuvos 
universiteto leidinys, 1927, 67; [maurycy 
stankiewicz,] Studya bibliograficzne nad 
literaturą litewską 2. Bibliografia litewska    
od 1547 do 1701 r., przedstawił maurycy 
stankiewicz, Kraków: Księgarnia G. Ge-
bethnera i spólki, 1889, 6–7; [Fritz bechtel,] 
Bartholomäus Willent’s litauische Ueberset-
zung des Luther’schen Enchiridions und der 
Episteln und Evangelien, nebst den Varianten 
der von Lazarus Sengstock besorgten Ausgabe 
dieser Schriften, mit einer einleitung hrsg. 
von Fritz bechtel, Göttingen: robert pepp-

müller, 1882, i–ii; bezzenberger, 1877, xx; 
ir kt.

7  registruotas LB i 450–451, nr. 1281–1282. 
vilniaus egzemplioriaus faksimilę žr.: 
Gordon b. Ford, The Old Lithuanian Cate-
chism of Baltramiejus Vilentas (1579): a Pho-
nological, Morphological and Syntactical Inves-
tigation, the Hague–paris: mouton, 1969, 
189–263. dėl vub egzemplioriaus prove-
niencijos žr. n[ojus] Feigelmanas, Senoji 
lietuviška knyga Vilniaus universitete. Leidi-
nių iki 1800 m. bibliografijos rodyklė, vil-
nius: vilniaus [...] universitetas, 1959,        
20–21.

1 pav. RPs antraštinis puslapis: Karaliaučiaus pilies bibliotekos antspaudas 
„bibliotHeCa reGiomontana“ (4×2,2 cm); dar įspaustas vilento 
ir Zengštoko katekizmuose, bretkūno psalmyno rankraštyje (visi Gsta), 
bretkūno Postilėje (peterburgo egz.) ir kt.;
Gsta: xx stub Königsb. nr. 52
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2 pav. simono vaišnoro Žemčiūgos teologiškos antraštinis 
puslapis (Gsta): Friedricho Wilhelmo i antspaudas 
„F[riedrich] W[ilhelm] r[ex]“ (2,3×2,7 cm); dar 
įspaustas egzemplioriuose vub bei britų bibliotekoje, 
vilento Enchiridione (Gsta), taip pat vadinamojoje 
morkūno postilėje, buvusioje Karaliaučiuje 
(iliustraciją žr. Gerullis 1927, 159); 
Gerullis 1927, 171
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po lk 1,36 eilutės Elſbieta ǁ gentaine tawa jra taipaieg neſcʒia ſunumi / ſenj=ǁſte 
ſawa EE 149(t3r)8–10 rašalu įterpta Kurei nu ira ſcheſchtas menů, ǁ Kure ſkelbe newai-
ſinga. Šis įrašas beveik sutampa su lozoriaus Zengštoko 1612 metais perleistu tos 
pačios evangelijos tekstu, plg.: kurei nu jra ſcheſchta mÕnu kure ſkelbe ǁ newaiſſinga 
ZEE 157(x4r)9–10. 

po jn 14,7 eilutės Kad mane paßintumbite / tada ir Tiewa mana ǁ paßintumbite / 
ir iau nu ghy paßyſtate EE 151(t4r)15 prirašyta ir ghi eſte re=ǁgeie (ZEE 159[Y1r] šios 
frazės nėra). 

pat 31,13  eilutėje Ghi pawaikſcʒo ſu wilnomis ir ſu linais / ir ǁ dirb roda ſawa 
rankomis EE 159(v4r)23–24 išbrauktas žodis pawaikſcʒo taisomas rašalu į elges (1612 
metų leidime ši ištrauka pakeista kita, plg. ZEE 167[Z1r]). 

jn 14,6  eilutėje Eſch eſmi kieles / ir teiſibe / ir ßiwa=ǁtas EE 151(t4r)12 vietoje 
rašalu išbraukto žodžio teiſibe įrašyta tieſa (plg. užklijuotą tieſos vietoje teiſibes). 

„pasijoje“ EE 188(a2v) paraštėje ties 10 eilute įrašyta „2 K 15“, ties 13 eilute – 
„Zach 13“ (nuoroda į Zch 13,7). 

tiksliau datuoti šių trumpų įrašų nėra kaip, bet tikėtina, kad juos pasižymėjo 
buvęs knygos savininkas kunigas. rašyba orientuoja į xvi amžiaus pabaigą ar 
xvii amžiaus pradžią.

Kiti požymiai. Įdomūs knygos korektūriniai taisymai – keliose vietose tekstas 
užklijuotas iškirptais lapeliais su išspausdintu tekstu:

Ir tas Sʒodis paſtoia Kunu EE 12(b2v)20 (lapeliu su paſtoja užklijuotas žodis buwa), 
Malones ir tieſos. ten pat 23 (užklijuota teiſibes), 
ruſtibes neſandaras / ſektas / neapikantas EE 108(o2v)13 (užklijuoto teksto neįmanoma 
įžiūrėti: „/ ko...s / ... ſchi...“?), 
delei mana kancʒiu kurias EE 112(o4v)11 (užklijuota „t[uß]b[ū]/“?). 

lapeliai išspausdinti maždaug 16-os punktų8 fraktūros šriftu, tuo pačiu kaip 
ir evangelijų tekstas, tad taisyta spaustuvėje. tokių pat taisymų yra ir vilniaus 
egzemplioriuje. Zengštokas perspausdino pataisytas frazes (plg. ZEE 12, 116, 
120).

Kiti egzemplioriai. Žr. nr. 1.

3. 1 5 9 1 ,  j o n o  b r e t K ū n o  POSTILĖ (stb)

3.1. signatūra: Ed 25150. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 265). LB i ir 
LBP neregistruotas.

3.2. signatūra: 9860 R. registruotas LBP 19, nr. 183–184. 
būklė. egzempliorius defektinis, antroji Postilės dalis baigiasi 496 puslapiu.

8  Čia ir toliau 1 pt = 0,35277 mm.



Archivum Lithuanicum 93�2

Įrišimas. abi Postilės dalys įrištos kartu baltu pergamentu. bloko kraštai dažyti 
raudonai. 

antspaudas. raudonu rašalu įspaustas ovalus antspaudas „Weſtdeutſche ǁ bi-
bliothek“ (3,4×1,7 cm; plg. 3 pav.), naudotas apie 1945–1957 metus9.

ekslibrisas. Klijuotajame viršutiniajame priešlapyje įklijuotas ekslibrisas „aus 
der ǁ bücherſammlung ǁ von ǁ prof. dr. ǁ eduard Hermann ǁ ― ǁ 1869–1950“ 
(išorinis rėmelis 5,8×8,6 cm). ekslibrisas įklijuotas ir į kitas iš kalbininko eduardo 
Hermanno palikimo gautas knygas (žr. toliau nr. 18, 19, 25, 27). proveniencijos 
rodo, kad Postilė pateko į marburge prie lahno 1949 metais suformuotą vakarų 
vokietijos biblioteką, vėliau kartu su kitomis knygomis pervežta į berlyną.

Įrašai. viršutiniajame priešlapyje bibliotekininkas rašalu pažymėjo knygos 
defektus ir jų nustatymo datą – 1950 metų lapkričio 7-ąją: „2. endet mit seite ǁ 
496. ǁ 7.xi.50.“. apatiniajame laisvajame priešlapyje matyti įrašų skubia rašysena 
„Kalw. ii 311“, „ii 195“, „v. birž. 1. 1924, nr. 25.“ (nuoroda į BržB) ir kitų, sun-
kiai įskaitomų. 

Kiti egzemplioriai. be  egzempliorių, registruotų LB i 66, nr. 183–184, LBP 19 
ir peržiūrėtuose darbuose10, žinomi dar du: leipcige (universitätsbibliothek leip-
zig: pred.118, abi dalys) ir Göttingene (niedersächsische staats- und universitäts-
bibliothek: 8 th past 184/4, abi dalys).

3 pav. antspaudas „Weſtdeutſche ǁ bibliothek“ (3,4×1,7 cm), apie 
1945–1957 metus naudotas vakarų vokietijos bibliotekos marburge 
prie lahno; įspaustas bretkūno Postilėje, 1727 metų naujajame testamente, 
ruigio žodyne, 1755 metų biblijoje. toks pat, tik mažesnis antspaudas 
(2×1 cm) įspaustas 1701 metų naujajame testamente ir ruigio žodyne;
Bibliotheksstempel 1998, 22

269, nr. 3–4; ona aleknavičienė, 
„‘nebibliografinė’ jono bretkūno Postilė 
(1591): vlado daumanto egzempliorius“, 
ALt 6, 2004, 63–86; ona aleknavičienė, 
„jono bretkūno Postilė lietuvoje: sklaidos 
istorija“, Ona Aleknavičienė (par.), Jono Bret-
kūno Postilė. studija, faksimilė ir kompak-
tinė plokštelė, vilnius: lietuvių kalbos ins-
tituto leidykla, 2005, 62–63.

9  Bibliotheksstempel. Besitzvermerke von Biblio-
theken in der Bundesrepublik Deutschland, 
[hrsg. von antonius jammers,] Wiesbaden: 
reichert, staatsbibliothek zu berlin – 
preußischer Kulturbesitz, 1998, 22.

10  v[ladas] Žukas, „senos lietuviškos knygos 
lenkijos bibliotekose“, Bibliotekų darbas 7, 
1970, 19; aušra navickienė, janet Zmro-
czek, „lietuviškų knygų rinkinys britų 
bibliotekoje“, Knygotyra 25(32), 1998, 258, 
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4. 1 6 0 0 ,  s i m o n o  v a i Š n o r o  ŽEMČIŪGA TEOLOGIŠKA i r  K t .  (Gsta).

signatūra: XX StUB Königsb. Nr. 53. LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišimas. Kietviršiai kartoniniai, aptraukti rausvai dažytu pergamentu (dabar 

išblukęs, klijuotas prie priešlapių). bloko kraštai purkšti raudonai.
antspaudai. antraštiniame puslapyje įspaustas Friedricho Wilhelmo i ovalus 

juodas antspaudas „FWr“ (2,3×2,7 cm; plg. 2 pav.). ten pat matyti visiškai išblu-
kęs ovalus antspaudas: „Königl. u. universitäts- ǁ bibliothek ǁ Königsberg i. pr.“ 
(2,95×1,4 cm; plg. 4 pav.), jis pakartotinai atspaustas kitoje lapo pusėje ir 100r 
lape.

Įrašai. senoji Karaliaučiaus pilies bibliotekos signatūra „Ce 494“ įrašyta kli-
juotajame priešlapyje11 (kita signatūra „t.1.23.“, atrodo, taip pat iš Karaliaučiaus12). 
brandenburgo kurfiursto ir prūsijos kunigaikščio Friedricho Wilhelmo i (1620–
1688) bibliotekai egzempliorių padovanojo matematikas jokūbas lobelis (1611–
1652 ar 1660), dedikacijoje pabrėžęs, kad knyga yra jo senelio veikalas (įrašyta 
rašalu viršutiniajame laisvajame priešlapyje): 

Hunc librum, avi ſui opus, ǁ bibliothecæ prutenicæ ǁ sereniſsimi elect.= branden-
burg. ǁ offert. ǁ jacobus löbelius. 

dedikacija remia Wilhelmo Witte’s duomenis, kad jokūbo lobelio senelis buvo 
simonas vaišnoras vyresnysis13, o ne vaišnoro svainis valstybės raštininkas ragai-
nėje burhardas lobelis vyresnysis (BržA i 268)14.

Kiti egzemplioriai. LB i 425–427, nr. 1205–1206, LBP 74 registruoti egzemplio-
riai vilniuje (vub: lr 1379–1380; lmab: lK – 16/2), Gothoje (universitäts- und 
Forschungsbibliothek erfurt/Gotha: theol. 345/7[2]r) ir londone (british library: 
3557.aaa.9.)15. 

11  Šią Karaliaučiuje saugotos knygos signatū-
rą nurodo bezzenbergeris (1877, xxii), Ge-
rullis (1927, 169). vėliau egzempliorius 
saugotas Göttingene (robinson 1972, 146).

12  tokia pati signatūra yra vaišnoro 
Žemčiūgos teologiškos britų bibliotekos eg-
zemplioriuje su Friedricho Wilhelmo i bei 
Karaliaučiaus karališkosios bibliotekos 
dubleto antspaudais: „FWr“, „dupl. ǁ e. 
bibl. reG. ǁ reGiom“ (žr. navickienė, 
Zmroczek 1998, 283, nr. 53–54). 

13  Wilhelm Witte, Der Überseꜩer Simon Waisch-
noras d. Ae., braunschweig: vervielfälti-
gungsanstalt Hunold, 1931, 18.

14  simono vaišnoro vyresniojo duktė ona 
ištekėjo už burhardo lobelio vyresniojo 
sūnaus joakimo lobelio. jų sūnus jokūbas 
ir įrašė dedikaciją. lietuvių senosios rašti-
jos istorijai svarbūs ir kiti lobeliai. Žino-

ma, kad burhardas lobelis jaunesnysis 
(dedikuotojo dėdė) kartu su kitais parengė 
lietuvišką giesmyną, kuriuo naudojosi da-
nielius Kleinas (BržA i 269). Friedrichui 
lobeliui (burhardo lobelio jaunesniojo 
anūkui) priskiriamas lietuviškas keturei-
lis, išspausdintas 1647 metais, žr. nr. 7. 

15  vub ir londono egzemplioriai anksčiau 
priklausė Karaliaučiaus karališkosios bi-
bliotekos dubletų fondui (abiejuose 
įspausti antspaudai „dupl. ǁ e. bibl. 
reG. ǁ reGiom“ ir „FWr“). apie vub 
egzemplioriaus proveniencijas žr. Feigel-
manas 1959, 29, 31; Ford 1972, 30, apie 
londono – 12  išnašą. stankiewicziaus 
(1889, 24–26) minimas szembek bibliote-
kos poręboje (prie Krokuvos) egzemplio-
rius dingęs (nerado jau Witte 1931, 26 ir 
išn. 40).
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4 pav. Kleino giesmynas (p. 100): išblukęs Karaliaučiaus 
karališkosios ir universiteto bibliotekos antspaudas „Königl. u. 
universitäts- ǁ bibliothek ǁ Königsberg i. pr.“ (2,95×1,4 cm); 
tas pats antspaudas įspaustas vaišnoro Žemčiūgoje teologiškoje 
(Gsta) tikriausiai xx amžiaus pradžioje (MLE 1 732);
torunės universiteto biblioteka: pol.7.ii.4334
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5. 1 6 1 2 ,  l o Z o r i a u s  Z e n G Š t o K o  ENCHIRIDIONAS, EVANGELijOS BEI EPI-
STOLOS i r  GIESMyNAS

5.1. stb. 
signatūra: Ep 10200. registruotas LBP 79, nr. 1294–1296.
Įrišimas. Konvoliuto knygos įrištos tokia seka: katekizmas, evangelijos, gies-

mynas. viršeliai baltos odos, apklijuoti rudu popieriumi. Įrišimas restauruotas 
stb knygrišių tikriausiai 1958 metais (paskutiniajame klijuotajame priešlapyje 
įspaustas mėlyno rašalo spaudas „st.b. 9[?]. 7. 5[?]8.u“). 

būklė. egzempliorių defektai: prieš evangelijas trūksta Zengštoko dedikacijos 
kunigaikščiui (dviejų lapų), giesmyne – 105–108 lapų, sudarančių lanką e (trūks-
tamas giesmes buvęs savininkas persirašė rašalu iš kito egzemplioriaus).

antspaudas. Katekizmo antraštiniame lape (verso) įspaustas antspaudas „ex ǁ 
biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ dvigubu rėmeliu (ø 4 cm; plg. 5 pav.), naudotas 
1795–1840 metais (Bibliotheksstempel 1998, 21).

Įrašai. visame konvoliute gausu įrašų rašalu, svarbesniuosius jų ištyrė 
izabelė matusevičiūtė16, kartu įrištų rankraštinių giesmių nuotraukas paskelbė 
Guido michelini17. 

5.2. Gsta. 
signatūra: XX StUB Königsb. Nr. 55. LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišimas. Konvoliute pirmiausia įrištas katekizmas, toliau evangelijos ir gies-

mynas. mediniai kietviršiai aptraukti balta oda 1716 metais, tai rodo auksinėmis 
raidėmis viršelyje įspaustas superekslibrisas: „FrideriCus WilHelmus * ǁ 
rex pruss * ǁ 1716 *“. lotyniškas įrašas rašalu nugarėlėje sunkiai beperskaito-
mas: „[…Cate]chismus, evan[ge-ǁliæ] et epistolæ cum ǁ paſsione dominica […]it. ǁ 
Cantica ecclesiast[ica…] ǁ lithvanicè“. bloko kraštai purkšti tamsiais dažais. 

būklė. egzemplioriai nedefektiniai.
antspaudas. Katekizmo antraštiniame lape (verso) įspaustas mėlynas ovalus 

Karaliaučiaus pilies bibliotekos antspaudas dvigubu rėmeliu „bibliotHeCa re-
Giomontana“ (4×2,2 cm; plg. 1 pav.).

Įrašai. senoji Karaliaučiaus pilies bibliotekos signatūra Cb 177 įrašyta 
viršutiniajame klijuotajame priešlapyje („+ Cb.177.4to Qu.“)18. Katekizmo G4v lapo 
apačioje rašalu įrašyta: Wiespats teperegnoj tawe ir teapsaugoj tawe ǁ Wießpats 
teapßwiec ſawa weida ant tawe [viršuje: ir] teſtow ǁ jums malon[us] ǁ Wießpats tepa-
kel ſawa weida ant tawes et ǁ tedůdie taw pakaju. Šį parafrazio palaiminimą geriau-

16  izabelė matusevičiūtė, „prierašai berlyno 
valstybinės bibliotekos sengstacko origina-
le“, APh 7, 1938a, 88–101 su nuotraukomis.

17  Guido michelini (par.), Lozorius Zengštokas. 
Giesmes Chrikczionischkos ir Duchaunischkos 
ir jų šaltiniai, vilnius: baltos lankos, 2004, 
546–548.

18  Karaliaučiuje egzemplioriumi su šia 
signatūra naudojosi Gerullis (1927, 199), 
bezzenbergeris (1877, xxiii), bechtelis 
(1882, ii). prieš patekdamos į Gsta knygos 
saugotos Göttingene (plg. robinson 1972, 
146–147).
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5 pav. sapūno–Šulco gramatikos antraštinis lapas 
(verso): 1795–1840 metais naudotas berlyno karališ-
kosios bibliotekos antspaudas „ex ǁ biblioth. regia ǁ 
berolinenſi.“ (ø 4 cm); dar įspaustas Zengštoko 
katekizme, Kleino giesmyne (abiejuose egz.), 
1732 ir 1748 metų giesmynuose, 1755 metų biblijoje;
stb: Zq 14528
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siai atitinka Kleino giesmyno tekstas19. Kiti įrašai smulkūs arba sunkiai įskaitomi. 
visose konvoliuto knygose pasitaiko teksto taisymų, braukymų ar tiesiog nuko-
pijuoto spausdinto teksto, pavyzdžiui, perrašytos giesmyno 80r lapo pirmosios 
eilutės, registro pavadinimas. 

Kiti egzemplioriai. trečiasis  Zengštoko knygų konvoliutas (leidiniai įrišti to-
kia pat seka kaip ir egzemplioriai berlyne) yra lmab (lK – 17/8 def., žr. LB I 
457–459, nr. 1294–1296).

6. 1 6 2 5 ,  j o n o  r Ė Z o s  PSALTERAS DOVyDO (Gsta).

signatūra: XX StUB Königsb. Nr. 52. LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišimas. Konvoliute po psalmyno įrišti pirmasis ir antrasis 1545 metų prūsų 

katekizmai (po 8 lapus)20, ketvirtasis konvoliute – 1544 metais Karaliaučiuje 
išleistas lenkiškas ceremonialas (28 lapai)21. mediniai kietviršiai aptraukti baltu 
pergamentu (?), kuriame auksinėmis raidėmis įspaustas superekslibrisas „* Fri-
deriCvs * d * G * ǁ * rex in prvssia *“ ir „* bibliotHeCa * ǁ * reGio-
montana * ǁ * m * dCC * viii *“. taigi knyga įrišta 1708 metais, greičiausiai 
Karaliaučiuje. po klijuotaisiais priešlapiais matyti fraktūra spausdinti tekstai vo-
kiečių kalba, panaudoti įrišimui. nugarėlėje rašalu įrašyta: „psalterium d[a-]ǁvi-
dis [li]thvanico-ǁGermanicum ǁ Catechismus prus=ǁ[s]ico- Germanicus. ǁ […]“. 
bloko kraštai dažyti raudonai.

antspaudas. Karaliaučiaus pilies bibliotekos antspaudas „bibliotHeCa 
reGiomontana“ (4×2,2 cm, žr. 1 pav.) įspaustas pirmajame antraštiniame 
puslapyje.

19  Wieśpats te per‡egnoj’ taw² / ir te apſaugoj’ 
taw² / ǁ Wieśpats te apßwiecʒ ſawa weid± 
ant tawes / ǁ ir teſtow taw małonus / Wieś-
pats te pakel ǁ ſaw± weid± ant tawes / ir 
tedůde taw pakaju ǁ amen. KlNG 2281–5 
(formulės vieta galėtų būti ZG 59r).

20  Šie prūsų katekizmų egzemplioriai laikyti 
dingusiais (vytautas mažiulis, Prūsų kal-
bos paminklai [1], vilnius: mintis, 1966, 35, 
36; plg. LB i 483–485, LBP 83). stb, be pir-
mojo (sign.: libri impr. rar. 91) ir antrojo 
(libri impr. rar. 7), yra ir trečiasis prūsų 
katekizmas (libri impr. rar. 182), visuose 
įspausti antspaudai „ex ǁ biblioth. regia ǁ 
berolinenſi.“. dar vienas trečiojo prūsų 
katekizmo egzempliorius yra Gsta (xx 
stub Königsb. nr. 17, žr. bernhard jähnig, 
„Katechismen in prußischer sprache“, Lie-
tuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas 
Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalo-
gas, sudarė ona aleknavičienė, jolanta Za-

barskaitė, vilnius: lietuvos dailės muzie-
jus, 2002, 78–79). antrojo prūsų katekizmo 
egzemplioriai, neregistruoti LB ir LBP, 
saugomi peterburge (Российская нацио-
нальная библиотека: м-2054, žr. alekse-
jus andronovas, „dėl prūsų ii katekizmo 
peterburgo egzemplioriaus“, Blt 37[2], 
2003, 210) ir Wolfenbüttelyje (Herzog au-
gust bibliothek: 435.1 theol. [10], žr. jo-
lanta Gelumbeckaitė, Die Litauische Postille 
(1573): Dokumente der litauischen Reforma-
tion, ausstellung im Kabinett der Herzog 
august bibliothek, 09.03.2003-25.05.2003, 
http://www.hab.de/ausstellung/postille).

21  vstawa ǁ o ʒwierʒchniei ǁ chwale bo‡ei \ 
ij o koſ=ǁcielnjchCeremonijach ǁ na tenx-
tałt \ ijako ǁ ſie ʒachowawa ǁ w koſcie-
lech ǁ xi²ſtwa ǁ pryſkiego. ǁ m. d. xliiij. 
Kolofone: W prvſkim Krolewcʒv wyciſnio-
no / ǁ w drukarni ian± Weynreicha / ǁ 28. 
maij. anno. 1.5.44.
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Įrašai. senoji Karaliaučiaus pilies bibliotekos signatūra Cb 175 4o įrašyta vir-
šutiniajame klijuotajame priešlapyje („ Cb 175  4to.“)22. ten pat yra Karaliau-
čiaus bibliotekininko įrašas „mit 3 beibänden. ǁ 13. x. 1890.“ ir po antrojo pa-
saulinio karo darytas įrašas „band 52 ǁ bl. 1–303“. Įrašų psalmyno tekste nepa-
stebėta.

Kiti egzemplioriai. LB i 340, nr. 978 užregistruoti trys egzemplioriai23. dar 
vienas saugomas Göttingene (niedersächsische staats- und universitätsbiblio-
thek: 8 BIBL ii, 5376 rara). 

7. 1 6 4 7 ,  j o H a n n  b e l l i n ,  ETLICHER DER HOCH-LO
e
BLICHEN DEUTSCH-GESINNE-

TEN GENOSSENSCHAFT MITGLIEDER (stb).
signatūra: Y 711. dabar knyga neberandama. iš šio egzemplioriaus Friedri-

chui lobeliui priskiriamą lietuvišką ketureilį, kuriuo pagerbiamas vokiečių pat-
riotų draugijos (deutsch-gesinnte Gesellschaft) steigėjas philippas von Zesenas 
(1616–1689), paskelbė Gerullis (1927, 241). 

egzemplioriai saugomi Wolfenbüttelyje (Herzog august bibliothek: 437.16 
Quod.), londone (british library: 1606/1243). lietuvių bibliografų šie egzemplio-
riai neregistruoti (plg. LB i 470, nr. 8; LBP; navickienė, Zmroczek 1998).

8. 1 6 4 8  ( v i l n i u s ) ,  RITUALE SACRAMENTORUM (stb).
Yra formulių ir frazių lietuvių kalba.
signatūra: Dq 13520. LB I ir LBP neregistruotas.
Kiti egzemplioriai. Žr. LB i 477, nr. 59.

9. 1 6 5 3 ,  d a n i e l i a u s  K l e i n o  GRAMMATICA (stb).
signatūra: Zq 14500. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 270), LB i ir LBP 

neregistruotas.

10. d a n i e l i a u s  K l e i n o  NAUJOS GIESMIŲ KNyGOS i r  MALDŲ KNyGELĖS (stb)

10.1. stb, su antraštiniame puslapyje išspausdinta 1666 metų data ir Kleino 
lotyniška prakalba24. 

signatūra: En 9810 R. egzempliorius LB i 200–201, nr. 554–555 registruotas 
kaip saugomas marburge prie lahno.

Įrišimas originalus (nerestauruotas). mediniai kietviršiai aptraukti tamsiai ru-
da oda su įspaustu savininko vardu ir pavarde „·CHristoF· ǁ ·sCHirmaCHer·“, 

22  Šį egzempliorių mini Gerullis (1927, 212), 
bezzenbergeris (1877, xxvi) ir kiti.

23  plg. Gerullis 1927, 212; BržB i nr. 40; bez-
zenberger 1877, xxvi; domas Kaunas, 
„nauja knygotyrinė lituanika iš vdr 
bibliotekų“, Bibliotekų darbas 9, 1988, 29.

24  Konvoliutas buvo marburge prie lahno 
(plg. LB i 200, nr. 554), iš ten gautas jo mi-
krofilmas lmab: mf 434. dar kartą mikro-
filmuotas stb 2001 12 12.
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žemiau „·1677·“. superekslibrisas rodo, kad įrišta 1677 metais, greičiausiai Kara-
liaučiuje. buvusių dviejų segtuvų nebėra. lankas, kurį sudaro Appendix ir Errata, 
įrištas prieš giesmyną.

Įrašai. laisvajame priešlapyje rašalu įrašyta vokiška dedikacija, iš kurios 
sužinome, jog „savo mielam ponui broliui“ Christoforui schirmacheriui šį gies-
myną padovanojo johannas schirmacheris Karaliaučiuje. Klijuotuosiuose priešla-
piuose įrašytos senesnės signatūros „H 197.“ ir „theol. ii litt. Hym.“. Giesmyno 
tekste yra smulkių įrašų vokiečių kalba (p. 316, 319, 351).

antspaudas. lapo su raižiniu tuščioje pusėje (verso) įspaustas raudonas apvalus 
antspaudas dvigubais rėmeliais „ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ (ø 4 cm; plg. 
5 pav.); šis antspaudas naudotas 1795–1840 metais (Bibliotheksstempel 1998, 21)25.

10.2. stb, su antraštiniame puslapyje išspausdinta 1667 metų data ir vokiška 
spaustuvininko prakalba. 

signatūra: En 9812 R. egzempliorius LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišimas puošnus, greičiausiai įrišta Karaliaučiuje. bloko kraštai auksuoti, juose 

įspausta augalinių ornamentų. mediniai kietviršiai aptraukti tamsiai ruda oda, 
kurią knygrišys papuošė auksuotais augalinių ornamentų įspaudais. restaurato-
rius26 perkėlė senosios nugarėlės rėžį (4,4×12 cm). ji yra iš skirtingos nei viršeliai 
odos, su įspausta karūna ir užrašu „litaivisCHe [sic!] ǁ GesanG ǁ bvCH“ 
žemiau „KoniGsberG ǁ 1667“. lankas, kurį sudaro Appendix ir Errata, įrištas 
po maldyno.

antspaudas tas pats kaip ir egzemplioriaus su 1666 metų data (žr. 10.1), rau-
donas, įspaustas antraštiniame lape (verso).

Įrašai. po restauravimo perrašytos arba iškirptos iš senų priešlapių signatūros 
„theol ǁ iilitt[?] ǁ Hym. i“ ir „H 197b“. Kitų įrašų nepastebėta.

Kiti egzemplioriai. trečiasis Kleino giesmyno ir maldyno egzempliorius (su 
1667 metų antraštiniu puslapiu) saugomas Wolfenbüttelyje (Herzog august bib-

25  antspaudas viengubais rėmeliais su tuo 
pačiu tekstu (naudotas nuo 1841–1842 
metų – Bibliotheksstempel 1998, 21; plg. 6 
pav.) įspaustas dviejuose danieliaus 
Kleino laidotuvėms skirtuose leidinėliuose 
(stb, sign.: Ee 549 no.10): proGramma ǁ 
memoriÆ ǁ VIRI REVERENDI ET CLA-
RISSIMI, ǁ dni. ǁ m. danielis Kleinii, ǁ 
pastoris eCClesiÆ litHvaniCÆ ǁ 
apud tilsenses viGilantissimi, ǁ 
scriptum ǁ à ǁ reCtore et senatu 
aCademiÆ ǁ reGiomontanÆ. ǁ 
prÆlo reusneriano. (4 lapai, teksto 
pabaiga: „p.p. do-ǁmin. ii. adventus. a. 
1666.“.) antrasis įrištas justa Funeb-
ria ǁ viri ǁ Reverendi, Clarisſimi atq[ue] 
Doctisſimi ǁ dni. ǁ m. danielis Klei-

NII, ǁ eccleſiæ litvanicæ, quæ tilſæ borus-
ſorum ǁ colligitur, ǁ paſtoris dignisſimi, & 
optimè ǁ de ea meriti, ǁ Cum Nonis Decem-
bris ǁ anni CIƆ IƆC LXVI. ǁ ibidem terræ 
mandaretur. ǁ Perſoluta ǁ à ǁ Fautoribus & 
amicis. ǁ reGiomonti, prelo reus-
neriano. ǁ anno 1666. (4 lapai.)

26  egzempliorius perrištas 1991 metais, tai 
rodo lipdė „Hausbuchb.“ su data apatinia-
jame klijuotajame priešlapyje. prieš ant-
rąjį pasaulinį karą egzempliorius nebuvęs 
sudėvėtas, izabelė matusevičiūtė buvusi 
pirmoji, kuri atvertė originaliai įrištą kny-
gą (žr. izabelė matusevičiūtė, „danieliaus 
Kleino Giesmyno ir maldų knygų dedika-
cijos egzempliorius“, APh 7, 1938b, 107).
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liothek: 831. 16 theol.)27, ketvirtasis (su 1666 metų data) – torunės mikalojaus 
Koperniko universiteto bibliotekoje (biblioteka uniwersytecka w toruniu: 
pol.7.ii.4334–4335)28.

11. 1 6 7 3 ,  K r i s t u p o  s a p ū n o ,  t e o F i l i o  Š u l C o  COMPENDIUM (stb).
signatūra: Zq 14528. egzempliorius LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišta naujai, rudais sintetiniais viršeliais. bloko kraštai senojo knygrišio 

purkšti raudonais ir mėlynais dažais. lentelės su linksniavimo ir asmenavimo 
pavyzdžiais įrištos tarp p. 14–15 ir 44–45.

antspaudas įspaustas raudonu rašalu antraštiniame lape (verso) „ex ǁ bib-
lioth. regia ǁ berolinenſi.“ (ø 4 cm, dvigubu rėmeliu, naudotas 1795–1840 metais 
[Bibliotheksstempel 1998, 21]; žr. 5 pav.). jokių įrašų ar braukymų nėra. 

Kiti egzemplioriai. Žinomi trys egzemplioriai29. dar du, lietuvos bibliografų 
neregistruoti, saugomi Göttingene (niedersächsische staats- und universitätsbi-
bliothek: 8 linG ix, 5193) ir Hallėje (universitäts- und landesbibliothek sachsen-
anhalt: dn 1582)30. 

12. 1 6 7 5 ,  F r i e d r i C H o  W e r n e r i o  DISERTACijA (stb).
signatūra: Sz 708-no.1. egzempliorius dingęs. tai 20 lapų LB i ir LBP nere-

gistruotas leidinys, kuriame yra keletas iškraipytų frazių lietuvių kalba, 
išspausdintų antikva. pastebėtos frazės ir antraštinis puslapis pateikiami iš Wol-
fenbüttelyje saugomo egzemplioriaus (Herzog august bibliothek: Li 3410):

percune devaite nie muski und mana / diewu ǁ melſu tawi palti mieſſu. Cohibe 
te, inquit, Percune ǁ neve in meum agrum calamitatem immittas: ego verò tibi hanc ǁ 
ſuccidiam dabo. (c2v)31 

27  jo puošnus įrišimas beveik toks pat kaip 
stb 1667 metų egzemplioriaus (skiriasi 
nugarėlė), bet geriau išsilaikęs, su metali-
niais originaliais segtuvais (nerestauruo-
tas). radus antrąjį Kleino giesmyno eg-
zempliorių su 1667 metų data, nebegalima 
teigti, kad buvęs pagamintas unikalus 
„dedikacijos egzempliorius“, skirtas spe-
cialiai kunigaikščiui (plg. matusevičiūtė 
1938b, 108).

28  Įrištas 1712 metais Karaliaučiuje perga-
mentu ant kartono (žr. dainora pociūtė, 
„rankraštinės giesmės danieliaus Kleino 
giesmyne“, ALt 1, 1999, 129), juo Karaliau-
čiuje naudojosi Gerullis (1927, 300) ir kiti.

29  LB i 366, nr. 1045; bonifacas stundžia, „pra-
tarmė“, Sapūno ir Šulco gramatika, parengė 
Kazimieras eigminas, bonifacas stundžia, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 1997, 6.

30  bezzenbergeris (1877, xxxiii) gramatiką 
skaitė Karaliaučiaus karališkojoje ir uni-

versiteto bibliotekoje (bb 90); ar egzemp-
liorius išliko, duomenų neturima.

31  plg. jono lasickio (1615, 47): „percune 
deuaite niemuski vnd mana, dievvu melſu 
tavvi palti mieſſu. Co-ǁhibe te inquit per-
cune, neue in meum agrum calamitatem 
immittas. ego ǁ verò tibi hanc ſuccidiam 
dabo.“ (jonas lasickis, Apie žemaičių, kitų 
sarmatų bei netikrų krikščionių dievus, vil-
nius: vaga, 1969; plg. LB i 473; Feigelma-
nas 1959, 32); Kristoforo Hartknocho: 
„percune dewaite, ne muski und ma-ǁna, 
dievvu melſu tavvi palti mieſſu; ǁ das iſt: 
du Gott percune, ſchla=ǁge nicht in das 
meinige / ich will ǁ dir dieſe seite speck 
geben.“ (Alt- und Neues Preuſſen oder 
Preuſſiſcher Hiſtorien Ʒwey Theile[…] durch 
m. CHristopHorum Hartknoch[…] 
Franckfurt und leipʒig. in verlegung 
martin Hallenvorden / buchhÕndlern in 
Kænigsberg. druckts iohann andreæ. 
anno m dC lxxxiv, 160).
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o ǁ Weſʒpocie dewe muſu per gubrios [et]c. O Domine ǁ Deus noſter Pergubrios. 
(c3v)32

C. d. ǁ dissertatio HistoriCa ǁ de ǁ idololatria ǁ et aliis supersti-
tio-ǁsis ritibus veterum ǁ prussorum, ǁ Qvam ǁ indultu superiorum ǁ 
SUB PRÆSIDIO ǁ m. CHristopHori Hartknochen ǁ paſſenheim. prusſi. ǁ pub-
lico eruditorum examini ǁ ſubmittit ǁ FrideriCus Wernerus, ǁ regiomonte 
pruſſus. ǁ Ad diem ___ Junii horis locoq[ue] ſolitis. ǁ reGiomonti, ǁ typis Frideri-
Ci reusneri, ser. eleCt. ǁ brand. et aCad. tYpoGr. 1675.

Kiti egzemplioriai: münchene (bayerische staatsbibliothek: 4 diss. 547) ir 
leipcige (universitätsbibliothek leipzig: Kultg.142[K]).

13. 1 6 8 0  ( b e r l Y n a s ) ,  ORATIO ORATIONUM (stb).
56 puslapyje iš johno Wilkinso veikalo (435–439, nr. 3533) perspausdinta malda 

„tėve mūsų“ lietuvių kalba34. 

13.1. signatūra: V 7546. egzempliorius dingęs? (non de visu). LB i ir LBP 
neregistruotas.

13.2. signatūra: V 7546a. be antraštinio puslapio (non de visu). LB i ir LBP 
neregistruotas.

13.3. signatūra: V 8246. LB i ir LBP neregistruotas.

13.4. signatūra: Libri impr. cum notis mss. qu. 21 (non de visu). LB i ir LBP 
neregistruotas.

Kiti egzemplioriai. LB i 473, nr. 27 užregistruotas vienas egzempliorius, kiti 
saugomi Kembridže (2 egz.), londone (british library, King’s College: po 2 egz.), 
oksforde, Wolfenbüttelyje ir kitur. 

14. 1 6 8 2 ,  C H r i s t i a n o  m e n t Z e l i j a u s  INDEX NOMINUM PLANTARUM 
MULTILINGUIS (stb)

32  plg. motiejaus strijkovskio: „o Weſpocie 
dewe muſu pergrubios etć. to ǁ ieſt / o 
wßechmog±cy bo‡e náß pergrubiuſie“ (ma-
ciej stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, 
Zmódzka y wszystkiéj Rusi Kijowskiey, Mos-
kiewskiey[…], Królewiec: u Gerzego osten-
bergera, 1582, 160); Kristoforo Hartkno-
cho: „o vveſz-ǁpocie devve muſu pergu-
brios &c. das ǁ iſt: o Herr unſer Gott per-
gubrius!“ (Alt- und Neues Preuſſen, 167), 
„o Weſzpocie devve muſu pergubrios“ 
(ten pat, 168).

33  an essaY ǁ towards a ǁ real CHaraC-
ter, ǁ and a ǁ pHilosopHiCal ǁ LAN-
GuaGe. ǁ By joHn WilKins d. d. Dean 
of ripon, ǁ And Fellow of the ROyAL SO-
CIETy. ǁ LONDON, ǁ printed for sa: Gel-
librand, and for ǁ JOHN MARTyN prin-
ter to the ROyAL ǁ SOCIETy, 1668.

34  Žr. Gina Kavaliūnaitė, „samuelio bogusla-
vo Chylinskio ‘tėve mūsų’ tradicija euro-
pos poliglotiniuose leidiniuose“, ALt 3, 
2001, 345.
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14.1. signatūra: Ma 6100 = Ebd 123b (non de visu). LB i ir LBP neregis-
truotas.

14.2. signatūra: Bibl. Diez 2° 996 (non de visu). LB i ir LBP neregistruotas.
Kiti egzemplioriai. be egzemplioriaus, registruoto LB i 472, nr. 23, dar žinomi 

dresdene (sächsische landesbibliothek / staats- und universitätsbibliothek: 1.
b.5711), Hallėje (universitäts- und landesbibliothek sachsen-anhalt: sb 3424), 
Göttingene (niedersächsische staats- und universitätsbibliothek: 4 bot i, 2360 
[2]), pizoje (le biblioteche dell’universitä di pisa: d.c.3.9), Wolfenbüttelyje (Her-
zog august bibliothek: 21.3.1 phys. 2°) ir kitur.

15. 1 6 8 4 ,  K r i s t o F o r o  H a r t K n o C H o  ALT- UND NEUES PREUSSEN (stb).
veikale lietuvių kalba išspausdintos maldos „tikiu“ (p. 93), „tėve mūsų“          

(p. 94), atskiros frazės ar žodžiai (p. 92, 97, 98, 100–102, 113, 114, 160, žr. 31 išn., 
167, 168, žr. 32 išn.). LB i 471, nr. 18 ir LBP egzemplioriai neregistruoti.

15.1. signatūra: 217701 (non de visu).

15.2. signatūra: Sz 416. egzempliorius  dingęs? (non de visu).

15.3. signatūra: Sz 416a. egzempliorius  dingęs? (non de visu).

15.4. signatūra: Sz 416b (non de visu).
Kiti egzemplioriai: anglijoje (londone, oksforde), jav (baltimorėje, Čikagoje, 

Kembridže, los angele, minneapolyje, syracuse, vašingtone), lietuvoje (vilniuje), 
norvegijoje (osle), olandijoje (Groningene, den Haag), rusijoje (maskvoje), suo-
mijoje (Helsinkyje), Švedijoje (stokholme), vokietijoje (amberge, augsburge, bay-
reuthe, bamberge, dresdene, Freiburge, Göttingene, Hallėje, Heidelberge, leipci-
ge, marburge, münchene, nürnberge, stuttgarte, tübingene, Wolfenbüttelyje ir 
kt.) ir kitur.

16. 1 6 9 1  ( 1 7 0 0 )  ( t o r u n Ė ) ,  RITUALE SACRAMENTORUM (stb).
Yra formulių ir frazių lietuvių kalba.
signatūra: Dq 10060. LB i ir LBP neregistruotas.
Kiti egzemplioriai. LB i 477, nr. 70 registruoti keturi lietuvoje saugomi egzemp-

lioriai. Knyga taip pat yra londone (british library: 3395.d.28.) ir maskvoje (Ро-
ссийская государственная библиотека: МКviii-30920 def., МКviii-35937 def.).

17. 1 6 9 9 ,  G e o r G o  G r u b e ’ s  TRACTATUS JURIDICUS (stb).
Karaliaučiaus teisininko veikale yra lietuviškų priesaikų formulių ir panašių 

tekstų (iš viso apie 660 žodžių).

17.1. signatūra: Gu 1700. egzempliorius dingęs? (non de visu). LB i ir LBP 
neregistruotas.
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17.2. signatūra: Gu 1700a. registruotas LB i 471, nr. 15, bet netiksli signatūra.
Kiti egzemplioriai saugomi dresdene (sächsische landesbibliothek / staats- 

und universitätsbibliothek: process.133) ir paryžiuje (bibliothèque nationale de 
France: F-5879). 

18. 1 7 0 1 ,  n a u j a s i s  t e s t a m e n t a s  (stb)

18.1. signatūra: Bx 1210. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 275). LB i ir 
LBP neregistruotas.

18.2. signatūra: 9861 R. registruotas LBP 18, nr. 151.
antraštinis puslapis su fraze „ant iſákimo ǁ maloninGiauso ǁ Karalaus 

prussu ǁ &c. &c. &c.“. po bernardo Zandeno pasirašytos lotyniškos pratarmės 
(4 nenumeruoti lapai) trūksta Frydricho Zigismundo Šusterio lietuviškos pratarmės 
2 lapų (dėl egzempliorių skirtumų žr. LB i 52, nr. 151–152).

Įrišimas. Įrišta ar perrišta Göttingene (lipdė „Hans reuter ǁ buCHbin-
dermstr. ǁ GÖttinGen“ įklijuota apatiniajame klijuotajame priešlapyje), me-
diniai kietviršiai aptraukti balta oda, kuri apklijuota rudu popieriumi. bloko 
kraštai dažyti raudonai.

ekslibrisas. priešlapyje įklijuotas Hermannui skirtas ekslibrisas (pagamintas 
bibliotekoje, žr. nr. 3.). 

antspaudas. Į stb egzempliorius pateko kartu su kitomis vakarų vokietijos 
bibliotekos knygomis (raudonas ovalus antspaudas „Weſtdeutſche ǁ bibliothek“ 
[2×1 cm] įspaustas 99 puslapyje; plg. 3 pav.). 

Įrašai. Hermannas knygą įsigijo 1925 metais. tai liudija jo autografas su šia 
data priešlapyje. egzempliorius buvo naudojamas kunigo ar kunigų – rašalu daug 
kur pažymėtos skaitytinų biblijos ištraukų vietos, yra teksto taisymų, braukymų, 
trumpų įrašų ar pastabų. 

Kiti egzemplioriai. Žinoma nemažai išlikusių egzempliorių (žr. LB i 52, nr. 151, 
152, LBP 18). bibliografijoje neregistruoti egzemplioriai: Kembridže (Cambridge 
university library, du egzemplioriai: F170.d.1.1 be Zandeno lotyniškos pratarmės; 
bss.267.d01), Göttingene (niedersächsische staats- und universitätsbibliothek:         
8 bibl ii, 5379) ir Hallėje (bibliothek der Franckeschen stiftungen: 190 G 25)35. 

19. 1 7 2 7 ,  n a u j a s i s  t e s t a m e n t a s (stb)

19.1. signatūra: Bx 1221. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 275). LB i ir 
LBP neregistruotas.

35  Kitų egzempliorių, buvusių berlyne (žr. 
Kaunas 1988, 29) ir Karaliaučiuje (sign.  
Cb 2004 [bezzenberger 1877, xxix]), liki-
mas nežinomas.
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19.2. signatūra: 9862 R. LB i 341, nr. 979 registruotas tik kartu įrištas antra-
sis Psalteros Dowido leidimas (1728, toliau – RPs2) kaip esantis marburge prie 
lahno.

būklė. egzempliorius defektinis, trūksta antraštinio ir pratarmės lapų (prasi-
deda tekstu „dem ǁ aller=durchlauchtigſten“), antrasis įrištas RPs2.

Įrišimas. mediniai kietviršiai aptraukti tamsiai ruda oda. dviem metaliniais 
segtuvais susegti viršeliai identiški: centre įspausta po karūną, kampuose įtvirtinta 
po keturis metalinius gumburus. bloko kraštai dažyti mėlynai. 

ekslibrisas. priešlapyje įklijuotas Hermannui skirtas ekslibrisas (žr. nr. 3).
antspaudas „Weſtdeutſche ǁ bibliothek“, raudonas (plg. 3 pav.).
Įrašuose įamžintos keturių buvusių savininkų pavardės. eduardas Hermannas 

knygą nusipirko iš Šilutės kunigo theodoro eickės (1878–1951 01 03)36 (priešlapyje 
rašalu įrašyta „eigentümer: ǁ auf theodor eicke, ǁ pfarrer in Heydekrug ǁ 1926.“, 
žemiau Hermanno ranka – „durch Kauf übergegangen auf eduard Hermann.“). 
ankstesni knygos savininkai bumbuliai gyveno lapaliuose (apie 5 km šiauriau 
Šilutės): jurgis bumbulis, knygoje pasirašęs 1875 metų sausio 2 dieną ir 1876 
metais (įrašai nt paskutiniame lape [recto]: „i. bumbullis ǁ iſʒ ǁ lapallen den 2 
ianua[…] ǁ mettu 1875“ ir laisvajame viršutiniajame priešlapyje [recto]: „tas ǁ 
naujas teſtmentas ǁ prieklauſa ǁ iurgis bumbullis ǁ iſʒ lappallen Kiema ǁ me-
tte  ǁ 1876.“), ir vilhelmas bumbulis, pasirašęs apatiniajame laisvajame knygos 
priešlapyje (verso): „Wilhelm bumbullis ǁ iſƶ ǁ lapallen 1878.“37. Šiame lape (rec-
to), pridėtame įrišant, rašalu įrašyta giesmės pradžia:

ant balſa: Kiek imanas gero. 

diewui per Wiſka meilau=
ſia Kudikelio ijr malda 
ir linkſmijbe jam ſaldʒiau=
ſia praſʒimas maʒu ijra. 

2. Kad koks meldʒias Kudike=
lis, taij linkſminas angelai, 
apgloboj ji ieʒulelis, beſi=
dʒiaug dangaus pulkai. 

3. Kad koks maʒas aſʒaro=
ja, be apwerkdamas 
Griekus, ir taip ieʒaus be 

36  datos nurodytos pagal dienraštį Memeler 
Dampfboot (1955 01 20, nr. 2). apie 1942-uo-
sius išleistoje adresų knygoje duotas jo 
adresas – adolfo Hitlerio gatvė nr. 21 
(Adreßbuch des Kreises Heydekrug/Ostpr.). 
dabar – lietuvininkų gatvė nr. 21. ten yra 
evangelikų liuteronų bažnyčia, statyta 
1924–1926 metais; prieš antrąjį pasaulinį 

karą čia vyko pamaldos vokiečių ir lietu-
vių kalbomis. 

37  Galbūt jų giminaitis yra Georg bumbullis 
(gimęs 1900 02 06 lapaliuose, miręs     
1941 11 27 Šilutėje, tėvas Georg bumbullis, 
motina marie Gebennus, žmona anna ad-
wike burkant – įrašas Ortsfamilienbuch Me-
melland [www.ortsfamilienbuecher.de]). 
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goroja: tas tikraij iſʒkl=
auſoms bus. 

4. Kudikis kad im pra=
ſʒijte diewa iſʒ sʒirdies 
wiernos: taij ne gal jam 
ka uʒgiti Ko jis meldʒiaſi, 
jam dus.

tai giesmės pradžia, perrašyta iš Kristijono Henriko mertikaičio parengto 
surinkimininkų giesmyno. peržiūrėtuose giesmyno leidimuose ši giesmė turi 12 
strofų, nurodyta jos melodija „Kiek įmanąs procevokis“ (dabar vadinama „sten-
kis, jeigu dievas traukia“)38. rankraštinis tekstas greičiausiai nurašytas iš 1874 
metų giesmyno leidimo tilžėje (žr. lentelę). nurašytojas tekstą perrašė beveik be 
klaidų, tačiau visiškai nekreipė dėmesio į diakritikus.

tilžė 1841, 
1846, [1856]

tilžė 1861, 
1864, 1868

tilžė 1874 nt 1727 
įrašas

priekulė 
1874

tilžė 1876 Klaipėda 
1876, 1879, 
[1883?], 
1892, 1897

wiſką wiſką Wiſką Wiſka wiſką wiſką wiſką

meiliáuſia meiliáuſia meiliauſia meilauſia meiliauſia mieliáuſia mieliáuſia

Iam Iám jam jam Iam Iám Iam

ma‡û ma‡û ma‡û maʒu ma‡û ma‡û ma‡û

linkſminnas linkſ-
minnas

linkſminas linkſminas linkſminas linkſminas linkſminas

beſi-
dʒaug(’)

beſi-
dʒiaug’

beſi-
dʒiaug

beſi-
dʒiaug

beſi-
dʒiaug

beſi-
dʒiaug’

beſi-
dʒiaug(’)

ma‡as má‡as ma‡as maʒas ma‡as má‡as ma‡as

u‡gyti u‡gyti u‡g…ti uʒgiti u‡giti u‡gyti u‡gyti

lentelė: rankraštinės giesmqs 1727 metų naujajame testamente ir giesmės nr. 257 
mertikaičio giesmyno leidimuose rašybos skirtumai39.

38  už pagalbą nustatant giesmės šaltinius 
dėkoju kun. dr. dariui petkūnui. už gali-
mybę pasinaudoti mertikaičio giesmyno 
egzemplioriais dėkoju ingai strungytei- 
liugienei ir vub rss darbuotojams.

39  lyginta su šiais mertikaičio giesmyno 
Wiſokios naujos Gieſmes arba Ewangelißki 
Pſalmai leidimais: tilžė: Heinrich poſt, 
1841 (vub: lr 821), tilžė: prie endrikio 
poſt, 1846 (lr 834), [tilžė: 1856] (lr 1874, 
be antraštinio lapo), tilžė: prie endrikio 
poſto, 1861 (lr 802), tilžė: prie endrikio 

poſto, 1864 (lr 4093–4095), tilžė: prie end-
rikio poſto, 1868 (lr 11810), tilžė: H. poſt, 
1874 (Lr 4096; strungytės-liugienės asm. 
bibl.), priekulė: schröder, 1874 (lr 6241; 
strungytės-liugienės asm. bibl.), tilžė:       
H. poſt, 1876 (lr 1703), Klaipėda: Heinr. 
Holʒ, 1876 (lr 918–920), Klaipėda: Holʒ & 
sʒernus, 1879 (lr 9485), Klaipėda: Holʒ & 
sʒernus, be datos [1883?] (lr 6235), Klai-
pėda: Holʒ & sʒernus, 1892 (lr 11815), 
Klaipėda: Holʒ & sʒernus nachfolger, 
1897 (strungytės-liugienės asm. bibl.).
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Kiti egzemplioriai. be bibliografijoje registruotų egzempliorių (LB i 360–361, 
nr. 1039a–1040, 340, nr. 979, LBP 64)40, dar žinomi Čikagoje (newberry library: 
bon. 13476 [su RPs2]41), dresdene (sächsische landesbibliothek – staats- und uni-
versitätsbibliothek: biblia.2500, misc.1–2 [su RPs2]), Hallėje (bibliothek der Fran-
ckeschen stiftungen: 155 m 2), leipcige (universitätsbibliothek leipzig: biblia. 
1610-n), londone (british library: 1005.a.16. [su RPs2], žr. navickienė, Zmroczek 
1998, 253, 273, nr. 17–18), maince (universitätsbibliothek mainz: ld 807 [su RPs2]), 
strasbūre (nacionalinėje ir universiteto bibliotekoje: e.174.826), stuttgarte (Wür-
ttembergische landesbibliothek: b lit.172701–2, [su RPs2; antras egz. b lit.172801]) 
ir Wolfenbüttelyje (Herzog august bibliothek: bibel-s. 828 [su RPs2]).

20. 1 7 2 8 ,  PSALTERAS DOVyDO (stb)

20.1. signatūra: Bx 1215. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 279). Katalo-
ge pažymėta, kad išleistas 1718 metais42. LB i ir LBP neregistruotas.

20.2. Žr. nr. 19.

21. 1 7 3 0 ,  F r Y d r i C H o  v i l H e l m o  H a K o  ŽODyNAS (stb).

signatūra: Zq 14600. egzempliorius dingęs (plg. Kaunas 1986a, 268). egzemp-
liorius registruotas LBP 27, nr. 316.

22. 1 7 3 2  i r  1 7 3 1 ,  GIESMyNAS i r  MALDyNAS (stb).

signatūra: En 9820 R. egzempliorius registruotas LBP 18, nr. 135; 37, nr. 558.
Įrišimas. Kartono kietviršiai aptraukti ruda oda. odinėje nugarėlėje įspaustos 

auksinės stilizuotos lelijos ornamentuotuose rėmeliuose ir užrašas „littausCHs 
[sic!] ǁ GesanG-ǁbuCH“. bloko kraštai auksuoti. Klijuotieji priešlapiai spalvoto 
žalio popieriaus su auksiniais augaliniais motyvais, apatiniajame matyti tekstas 
„C. privil“ (cum privilegio). 

antspaudas. antraštiniame lape (verso) įspaustas raudonas apvalus antspau-
das dvigubu rėmeliu „ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ (ø 4 cm; plg. 5 pav.), 
naudotas 1795–1840 metais (Bibliotheksstempel 1998, 21). 

40  dėl egzempliorių skirtumų žr. LB i 360, nr. 
1039a ir 1040.

41  Žr. Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bi-
bliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų 
katalogas iki 1904 metų, parengė Giedra 
subačienė, Giedrius subačius, Chicago: 
lithuanian american Community, inc.; 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 1999, 7–9, nr. 5–6.

42  dėl datos plg. domas Kaunas, „Knygotyri-
nė lituanika vdr bibliotekose“, Bibliotekų 
darbas 6, 1986b, 35.

43  biržiška nurodo egzempliorių buvus Kara-
liaučiaus universiteto bibliotekoje: Ce 7478 
(BržB i, nr. 144, 145), jo likimas nežinomas.
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Įrašai. laisvajame priešlapyje (recto) įrašytos senesnės signatūros: „th: l : 201. 
C.“ (rašalu) ir „H 196.“ (pieštuku). apatiniajame laisvajame priešlapyje (recto) – 
pieštuku „osK“, „theol ii. lit. ǁ Hym. i.“. Įrašų tekste nepastebėta. 

Kitų egzempliorių nežinoma (plg. LB I 45, 201)43.

23. 1 7 3 5 ,  b i b l i j a  (stb).

signatūra: Bx 1225. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 264). LB i ir LBP 
neregistruotas.

24. 1 7 4 5 ,  p i l Y p o  r u i G i o  BETRACHTUNG (stb).

signatūra: Zq 14246. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 279). LB i ir LBP 
neregistruotas.

25. 1 7 4 7 ,  p i l Y p o  r u i G i o  ŽODyNAS (stb)

25.1. signatūra: Zq 14660. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 279). LB I 
ir LBP neregistruotas.

25.2. signatūra: 10024 R. LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišta kietviršiais. ir lietuvių–vokiečių, ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyno dalių 

kas antras lapas įrištas tuščias, skirtas pastaboms ar papildymams, tačiau jų 
įrašyta nedaug (galbūt ne vieno asmens). laisvųjų priešlapių (įklijų) popieriaus 
vandenženkliai su raidėmis NK ir vienu kikiliu (Einfinkenpapier, pagamintas Fin-
keno dirbtuvėje)44.

ekslibrisas. priešlapyje įklijuotas Hermannui skirtas ekslibrisas (žr. nr. 3). 
antspaudai. antraštiniame lape (verso) raudonu rašalu įspaustas antspaudas 

„Weſtdeutſche ǁ bibliothek“ (3,4×1,7 cm; plg. 3 pav.), toks pat mažesnis antspau-
das (2×1 cm) yra lietuvių–vokiečių kalbų žodyno dalies 99 puslapyje (plg. Biblio-
theksstempel 1998, 22). 

Įrašai. Hermanno parašas rašalu antraštiniame puslapyje. Klijuotajame 
priešlapyje pieštuku užrašyta „marburg“. 

Kiti egzemplioriai. be egzempliorių, registruotų LB i 363, LBP 64, nr. 1042, 
dar vienas saugomas münchene (bayerische staatsbibliothek: l.rel. 474; Anfangs-
gründe – l.rel. 472).

44  edmundas laucevičius, Popierius Lietuvoje 
XV−XVIII a., vilnius: mintis, 1967a, 138; 
edmundas laucevičius, Popierius Lietuvoje 
XV−XVIII a. atlasas, vilnius: mintis, 1967b, 
nr. 2847−2848. tos pačios popieriaus ga-
myklos popierius naudotas ir kitiems lie-
tuviškiems raštams spausdinti ir rašyti. 
Zweifinkenpapier su raidėmis NK naudo- 

tas rikovijaus giesmynui (1685, vub:           
Lr 1377−1378) ir kontrafakcinės Knygos 
nobažnystės pratarmėms (1684, vub:            
Lr 1385a, žr. p. vi ir ix) spausdinti. Dreifin-
kenpapier yra viena iš rankraštinio žodyno 
Clavis Germanico-Lithvana popieriaus 
rūšių. 
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26. 1 7 4 8 ,  GIESMyNAS (stb).
signatūra: En 9822. registruotas LBP 18, nr. 140.
Įrišimas tikriausiai xviii amžiaus. Kartono kietviršiai traukti oda, puošti 

įspaustais rėmeliais ir gėlių motyvais. bloko kraštai dažyti aukso spalva, įspausta 
ornamentų. 

antspaudas „ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ dvigubu rėmeliu (ø 4 cm; 
plg. 5 pav.) įspaustas raudonu rašalu antraštiniame lape (abiejose pusėse). jis 
naudotas 1795–1840 metais (Bibliotheksstempel 1998, 21). priešlapyje mėlynu rašalu 
įspausta „nur i. ls u. a.“ (nur im lesesaal unter aufsicht).

Įrašai. laisvajame viršutiniajame priešlapyje yra įrašas rašalu vokiečių kalba 
apie knygos sandarą, užbraukti įrašai pieštuku „H. 198“, paskutiniajame pieštuku 
įrašyta „theol. ǁ Hymn.“. 

Kitas egzempliorius saugomas vub: lr 810 (LB i 47, nr. 140, plg. LBP 18).

27. 1 7 5 5 ,  b i b l i j a  (stb)

27.1. signatūra: Ebd 141-6. LB i 390, nr. 1106 šis egzempliorius registruotas 
senesne signatūra Bx 1232. 

Įrišimas. mediniai kietviršiai aptraukti raudona oda, joje paauksuoti įspaudai: 
rėmeliai su augaliniais motyvais. nugarėlė taip pat puošta, viename iš rėmelių 
gotiškomis raidėmis įspausta „litthauiſche ǁ bibel.“. bloko kraštai dažyti aukso 
spalva, įspausta smulkių augalinių motyvų. 

Įrašai. egzemplioriaus popierius šviesus, švarus, knyga tikriausiai naudota 
tik bibliotekoje. Įrašų nepastebėta, išskyrus bibliotekininkų signatūras priešlapiuose 
„th : a : r [arba 12?]. a.“, „v 3683“, „bx 1232 ǁ einbd s.141-6“, „Z“, „verſbibl ǁ 
vii slab & vic gent ǁ 3, lett, eſth, Finn“. 

antspaudas. antraštiniame biblijos lape (verso) įspaustas raudonas apvalus 
antspaudas dvigubu rėmeliu „ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ (ø 4 cm; plg. 
5 pav.), naudotas 1795–1840 metais (Bibliotheksstempel 1998, 21).

27.2. signatūra: 9863 R. registruotas LBP 68, nr. 1106.
Įrišimas. Kietviršiai aptraukti baltu pergamentu. bloko kraštai dažyti tamsiai 

mėlynai ar žaliai. 
ekslibrisas. priešlapyje įklijuotas Hermannui skirtas ekslibrisas (žr. nr. 3).
antspaudas. Įspaustas raudonas ovalus antspaudas „Weſtdeutſche ǁ bibliothek“ 

(3,4×1,7 cm; plg. 3 pav.), naudotas apie 1945–1957 metus (Bibliotheksstempel 1998, 22). 
Įrašai. Klijuotajame priešlapyje yra Hermanno autografas. marburge 1950 11 20 

bibliotekininkas palygino egzempliorių su biržiškos bibliografijoje pateiktais duo-
menimis (BržB i 1924, nr. 200) ir rašalu pažymėjo, kad egzempliorius defektinis, 
trūksta pirmųjų 20 puslapių (antraštinis puslapis yra, tekstas prasideda adomo 
Frydricho Šimelpfenigio pasirašytos pratarmės puslapiu) ir naujojo testamento 
pabaigos nuo 361 puslapio (trūksta 6 puslapių). nėra ir naujojo testamento ant-
raštinio lapo. apatiniajame laisvajame priešlapyje pieštuku įrašyta „b 200“ ir „K“. 
sename laisvajame priešlapyje (įklijoje?) buvęs egzemplioriaus savininkas, grei-
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čiausiai kunigas, pasižymėjo daug biblijos nuorodų, pvz., „1 knigas makkabeyu. 
13. ǁ 2 kni. 3.. 5.. 6. 7. 10. 12.“. egzemplioriaus puslapiai nešvarūs, knyga daug 
skaityta.

Kiti egzemplioriai. be bibliografijoje registruotų egzempliorių (LB i 389–391, 
nr. 1106–1111, LBP 68, nr. 1106–1107), dar žinomi berlyne (Humboldt-universität 
zu berlin: 222ga:F8), dresdene (sächsische landesbibliothek – staats- und uni-
versitätsbibliothek), münchene (bayerische staatsbibliothek: b.rel. 88 ac, ne-
berandamas), regensburge (bischöfliche Zentralbibliothek), stuttgarte (Württem-
bergische landesbibliothek: b lit.175501), Weimare (Herzogin anna amalia bi-
bliothek: scha le 06034).

28. 1 7 9 1 ,  G o t F r Y d o  o s t e r m e j e r i o  GRAMATIKA (stb).
signatūra: Zq 14738. egzempliorius neberandamas (Kaunas 1986a, 278). LB I 

ir LBP neregistruotas.
 
29. 1 7 9 5 ,  n a u j a s i s  t e s t a m e n t a s  (stb).
signatūra: Bx 1245. registruotas LBP i 68–69, nr. 1109a, 1111a–b.
Įrišimas. Kietviršiai mediniai, klijuoti rusvu popieriumi, purkštu juodais da-

žais; nugarėlė ir viršelio kampai rudos odos. bloko kraštai purkšti raudonais ir 
mėlynais dažais. Knyga perrišta 2000 metų sausį, tai rodo spausdinta lipdė su 
įrašu: „staatsbibliothek zu berlin ǁ buchbinderei H 1 ǁ datum 7 1 2000 ǁ name [?]“. 
egzempliorius švitintas gama spinduliais naikinant pelėsius45, tai nurodyta 
priešlapyje įklijuotoje spausdintoje lipdėje „Wegen schimmelpilzbefall wurde ǁ die-
ser band im jahr 2001 ǁ durch Gamma-bestrahlung sterilisiert. ǁ verfärbungen sind 
ohne bedeutung“, užklijuotoje ant senesnės lipdės „dieser band im jahr 1999 ǁ 
durch Gamma-bestrahlung sterilisiert. ǁ verfärbungen sind ohne bedeutung“. 

antspaudas. antraštiniame puslapyje įspaustas raudonas apvalus antspaudas 
„ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ viengubu rėmeliu (naudotas nuo 1841–1842 
metų [Bibliotheksstempel 1998, 21]; plg. 6 pav.). jokių įrašų knygoje nėra.

Kitų egzempliorių nežinoma.

30. 1 7 9 7 ,  GIESMyNAS i r  MALDyNAS (stb).
signatūra: En 9824. Šis oficialaus giesmyno ir maldyno leidimas bibliografų 

priskirtas 1750 metams (pagal rankraštinį stb katalogą?) ir laikomas dingusiu 
(LBP 37, nr. 560; 68, nr. 1097; Kaunas 1986a, 269, plg. LB i 388, 203). nors gies-
myno dvispalviame antraštiniame puslapyje datos nėra, ją galima nustatyti pagal 
maldyno spausdinimo datą. 

dvispalvis giesmyno antraštinis puslapis (raudonai spausdintos eilutės perra-
šomos pilkšvai):

45  Gama spinduliai pažeidžia jungtis tarp 
molekulių, sutrikdoma besidauginančių 
ląstelių dnr funkcija ir mikroorganizmai 
žūva (plg. v[ioleta] Karenauskaitė, s[au-

lius] bagdonas, G[iedrė] streckytė, j[olan-
ta] butrimaitė, r[ičardas] rotomskis, Bio-
medicinos fizika kolegijų studentams, vil-
nius: vilniaus kolegija, 2002).
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6 pav. Kleino nekrologo (1666) antraštinis puslapis: nuo 1841–1842 metų naudotas 
berlyno karališkosios bibliotekos antspaudas „ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“; 
dar įspaustas 1795 metų naujajame testamente ir 1797 metų giesmyne;
stb: ee 549 no.10
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ißnaujo ǁ pérweiʒdẽtos ir pagérintos ǁ Gieſmû=ǁKnygos, ǁ kurrůſe ǁ brangiáuſos 
ſẽnos ir naujos ǁ Gieſmes ǁ ſuraßytos ǁ diewui ant Garbês ǁ ir ǁ pruſû Karalyſtéje ǁ 
eſantiems lietuwninkams ǁ ant dußû ißgánimo ǁ podraug ſu ǁ maldû=Knygomis, ǁ 
kurrůſe ǁ ne tiktay ſénos, bet ir naujos maldos ǁ randamos yra. ǁ Karaláucʒuje, ǁ 
ißſpáuſtas karalißkoje Knyg=drukkawo=ǁnėje artungo.

vienspalvis maldyno antraštinis puslapis su 1797 metų data:

naujos ǁ labbay priwalingos ir dußoms ǁ naudingos ǁ maldû=ǁKnygélos, ǁ ponui 
diewui ǁ ant Garbês, ǁ ¢monẽms ant noba‡ny=ǁſtês, ir dußoms ant ǁ am‡ino ǁ 
ißgánimo ſutaiſytos, ǁ ir wierniems Krikßcʒo=ǁnims, ypacʒey noba‡niems uki=ǁnin-
kams ßoj’ muſû pruſû ǁ lietuwoj’ ſuraßytos, ǁ nůg ǁ m. daniel Klein, ǁ lietuw. 
Klebono til‡ej’ ǁ ir ßwẽ‡ey perweiʒdẽtos ǁ per ǁ j. b. arch. inſt. ǁ Karálaucʒuje, 
1797. ǁ ißſpauſtos raßtais Karalaus. 

Giesmyną sudaro antraštinis lapas, vokiška jono jokūbo Kvanto prakalba 
(pasirašyta 1752 metų rugsėjo 4 dieną, 7 nenumeruoti lapai), jono berento krei-
pimasis (Miel’s Skaitytojau!, 7 nenumeruoti puslapiai). toliau išspausdintos 542 
numeruotos giesmės (587 puslapiai), lietuviška ir vokiška rodyklė (atitinkamai 15 
ir 14 nenumeruotų puslapių)46.

maldyną sudaro antraštinis puslapis (p. 1), citatos iš biblijos („apie maldôs 
didd priwálimą“, p. 2), maldos (p. 3–140), kolektos (p. 141–151) ir Kristaus kan-
čios istorija („nuſſidawimas“, p. 151–174). turinyje („prirodijimas“, p. 175) nuro-
dyta, kad knygoje yra ir liuterio mažasis katekizmas, bet jo net neketinta spaus-
dinti. surinkus paskutinį nusidavimų puslapį, iš karto rinktas minėtas „prirodi-
jimas“ (kustodas Pri=, p. 174).

Įrišimas. Giesmynas ir maldynas įrišti kartu. egzempliorių įrišo berlyno bi-
bliotekos knygrišiai 1979 metų rugsėjį. tai rodo mėlyno rašalo spaudas naujame 
priešlapyje („Kö. 3.9.79“). viršeliai rudos sintetinės medžiagos, tokie pat kaip ir 
sapūno–Šulco gramatikos (žr. nr. 11). bloko kraštai nedažyti. 

antspaudas. Giesmyno antraštiniame lape (verso) įspaustas raudonas apvalus 
antspaudas „ex ǁ biblioth. regia ǁ berolinenſi.“ viengubu rėmeliu (naudotas nuo 
1841–1842 metų [Bibliotheksstempel 1998, 21]; plg. 6 pav.). 

būklė. jokių įrašų nėra, egzempliorius nenaudotas, kai kurie lapai net nesu-
pjaustyti.

Kitų egzempliorių nežinoma.

31. 1 8 0 0 ,  K r i s t i j o n o  G o t l Y b o  m i l K a u s  GRAMATIKA (stb) 

31.1. signatūra: Zq 14770. egzempliorius dingęs. LB i ir LBP neregistruotas.

31.2. signatūra: Zq 14762. egzempliorius dingęs. LB i ir LBP neregistruotas.

46  vokiška rodyklė išspausdinta 10 punktų 
fraktūros šriftu, skirtingai nei giesmyno 
pagrindinis tekstas: šis surinktas 10 punk-

tų švabachu. Fraktūra išspausdinti ir du 
pirmieji (a, b) maldyno lankai, tolesnieji 
vėl švabachu.
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7 pav. milkaus gramatikos antraštinis lapas (verso): joachimsthalo karališkosios 
gimnazijos antspaudas „ex ǁ bibliotH. ǁ GYmnasii reGii ǁ joaCHimiCi“ 
(ø 3,3 cm; įspaustas du kartus) ir vokietijos valstybinės bibliotekos 
antspaudas „deutsCHe ǁ staats-ǁbibliotHeK ǁ *berlin*“ 
(2,3×1,8 cm, naudotas nuo 1954 metų);
stb: Zq 14762a

31.3. signatūra: Zq 14762a. LB i ir LBP neregistruotas.
Įrišta xix amžiuje. Kartoniniai kietviršiai apklijuoti popieriumi, nugarėlė 

nuplyšusi, bloko kraštai purkšti (rudai?). 
antspaudai. antraštiniame lape (verso) mėlynu rašalu įspaustas apvalus antspau-

das „ex ǁ bibliotH. ǁ GYmnasii reGii ǁ joaCHimiCi“ (ø 3,3 cm; žr. 7 pav.)47. 
joachimsthale (brandenburgo žemė) humanitarinė gimnazija įsteigta 1607-aisiais, 
nuo 1707 metų gavo karališkosios vardą. Į berlyną gramatika pateko greičiausiai 

47  Šį antspaudą dar pavyko rasti 1679, 1712 ir 
1831 metais išleistose knygose.
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po 1955–1956 metais vykusios mokyklos pertvarkos. tai patvirtintų šalia pirmojo 
įspaustas raudonas antspaudas „deutsCHe ǁ staats-ǁbibliotHeK ǁ *ber-
lin*“ (2,3×1,8 cm; žr. 7 pav.), naudotas nuo 1954 metų (Bibliotheksstempel 1998, 22). 

būklė. Įrašų ar braukymų tekste nepastebėta. 
Kiti egzemplioriai. Žr. LB I 258, LBP 48 ir 149, nr. 724.

32. 1 8 0 0 ,  K r i s t i j o n o  G o t l Y b o  m i l K a u s  ŽODyNAS (stb). 
signatūra: Zq 14770. egzempliorius dingęs (Kaunas 1986a, 274, plg. 292).       

LB i ir LBP neregistruotas.
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