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Christiane Schiller
Humboldt-Universität zu Berlin

Vilma Zubaitienė
Vilniaus universitetas

Die Wörterbücher
von Konstantinas Sirvydas
als Quelle für die handschriftliche
preußisch-litauische Lexikographie.
Probleme und Lösungsansätze
Lange Zeit ist die wissenschaftliche Forschung von zwei separaten Strängen der
litauischen Lexikographie, einem großlitauischen, von den Wörterbüchern Konstantinas’ Sirvydas’ geprägten, und einem kleinlitauischen, durch die Tradition der handschriftlichen Wörterbücher geprägten, ausgegangen, die erst im Wörterbuch von
Philipp Ruhig die ersten Berührungspunkte aufwiesen. Erst für das Wörterbuch
Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexicon von Philipp Ruhig (RŽ),1 Königsberg 1747, das die 1677 in Vilnius erschienene 4. Auflage des Dictionarium trium
linguarum (SD4) als eine seiner Quellen benennt, ist eine solche Beziehung nachgewiesen.2 Nachdem Pietro U. Dini und Giedrius Subačius in ihrem 1999 veröffentlichten Artikel „Konstantino Sirvydo Dictionarium neišlikusio antrojo leidimo (1631)
pėdsakai Christiano Mentzelio indekse (1682): fitonimai“3 bereits aufgezeigt haben,
dass auch frühere Auflagen der dreisprachigen, polnisch-lateinisch-litauischen Wörterbücher von Sirvydas in Preußisch-Litauen bekannt waren und benutzt wurden,
1

2

Der litauisch-deutsche Teil wird weiterhin
als RŽlv, der deutsch-litauische Teil als
RŽvl zitiert.
„[...] fing ich an dieſes W  rterbuch ʒu fertigen, legte ʒum Grunde des deutſchen
Regiſters das Lexicon Weismanni; ʒum
Grunde des Littauiſchen nebſt meinem im
Diario geſammleten MSS, die locos des ſel.

9

3

Herrn Ernesti Dizelii, meines vormaligen
Anteceſſoris allhie Schirwidii Polniſch
und Littauiſches Lexicon, ſo ʒu Wilda A.
1677. gedruckt, Hrn. Haacken Vocabularium  ber das neue Teſtament, und  ber
haupt andere MSS“ (RŽ 4r–v).
Dini, Subačius 1999, 11–56.
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schien es den Autorinnen lohnenswert in den überlieferten handschriftlichen Wörterbüchern der preußisch-litauischen Tradition nach Spuren einer solchen Benutzung
zu suchen. Diese Suche schien um so erfolgversprechender, da in der Grammatica
Litvanica von Daniel Klein (KlG), Königsberg 1653, durch Christiane Schiller bereits
eindeutige Hinweise auf die Nutzung der Wörterbücher von Sirvydas gefunden
werden konnten.4 In Anbetracht dessen, dass die KlG bereits eine Vielzahl von litauischen Lexemen aus SD anführt, kann davon ausgegangen werden, dass eine durch
Klein vermittelte Rezeption des Sirvydschen Materials bereits frühzeitig, d. h. nach
1653 stattgefunden hat.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, eindeutige Fälle eigenständiger, d. h. über
das Material aus KlG hinausgehender, Einbeziehung des in den Wörterbüchern von
Sirvydas dargebotenen sprachlichen Materials festzustellen und den Umfang der
Benutzung abzuschätzen. Bei der vorliegenden Untersuchung werden sowohl das
Dictionarium trium linguarum in seiner 1642 in Vilnius erschienenen 3. Auflage (SD3),
als auch die vermutlich erste Auflage, des in der wissenschaftlichen Literatur als
Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum (SPr) bezeichneten,
vermutlich vor 1620 erschienen Wörterbuches berücksichtigt.
Angesichts der Tatsache, dass sowohl die Wörterbücher von Sirvydas als auch
die handschriftlichen Wörterbücher Preußisch-Litauens als allgemeinsprachliche
Wörterbücher in großem Umfang Grundwortschatz enthalten, der verständlicherweise identisch sein muss, kann das Vorhandensein übereinstimmender litauischer
Äquivalente in SD3 und in den untersuchten Quellen kein hinreichendes Argument
für die Verwendung von SD3 durch die Kompilatoren der preußisch-litauischen
Wörterbücher sein. Anders als in KlG, die neben den litauischen Lexemen auch
deren lateinische Äquivalente in identischer oder geringfügig modifizierter Form
anführte, können sich aufgrund des deutschsprachigen Registers die möglichen
Parallelen zwischen Sirvydas und den handschriftlichen deutsch-litauischen Wörterbüchern in erster Linie auf die litauischen Äquivalente erstrecken. Insofern müssen differenzierte Kriterien herangezogen, und auf phonetische und orthographische
Merkmale sowie die Erfassung von spezifischem Wortschatz eingegangen werden.
Folgende Kriterien betrachten wir daher als ausschlaggebend, um die in den handschriftlichen preußisch-litauischen Wörterbücher gefundenen litauische Lexeme (und
Wörterbuchartikel) mit großer Sicherheit auf die Wörterbücher von Sirvydas als
Quelle zurückführen zu können:
I. Sprachlicher Aspekt
– Dialektismus bzw. ostlitauische dialektale Züge in der Darbietung.
II. Orthographischer Aspekt
– auffällige, d. h. vom jeweiligen Usus abweichende Orthographien.
III. Lexikologischer Aspekt (bezogen auf die Auswahl der Lexik)
– litauisches Lexem ist ein von Sirvydas geprägter Neologismus;
4

10

Schiller 2010, 204–220.
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– litauisches Lexem ist nur aus SD3 und den jeweiligen handschriftlichen lexikographischen Quellen überliefert;

– litauisches Äquivalent ist ein Kompositum oder einer Wortfügung und zeigt

Übereinstimmungen zwischen SD3 und den handschriftlichen Wörterbüchern.
IV. Metalexikographischer Aspekt (bezogen auf die Darbietung der Lexik)
– zwei oder mehr litauische Lexeme erscheinen (möglichst) in der gleichen Reihenfolge in der handschriftlichen lexikographischen Quelle wie in SD3;
– das deutsche Lemma (Mehrwortlemma) ist eine Umschreibung des litauischen
Wortes (wodurch auf Umkehrlexikographie geschlossen werden kann) und
stimmt in wesentlichen Zügen mit der Bedeutungsangabe in SD3 überein;
– das deutsche Lemma ist eine regional auf Ostpreußen begrenzte Form (als
Resultat von Umkehrlexikographie bzw. als Versuch die lateinischen Äquivalente in Sirvydas zu übersetzen);
– Ähnlichkeiten der lateinischen Glossierung in den handschriftlichen Wörterbüchern mit den lateinischen Äquivalenten in SD3.
In der vorliegenden Untersuchung werden die drei Hauptzeugen der handschriftlichen preußisch-litauischen Lexikographie besprochen:
1. das Lexicon Lithuanicum (Lex);
2. die Clavis Germanico-Lithvana (C);
3. das Lexicon Germanico-Lithvanicvm von Jakob Brodowski (B).5
In Anbetracht der gegenseitigen Abhängigkeit (nahezu) aller Wörterbücher der
handschriftlichen preußisch-litauischen Tradition erscheint eine chronologische Behandlung der lexikographischen Quellen an dieser Stelle geboten. Es werden bei
jedem von uns untersuchten Wörterbuch preußisch-litauischer Provenienz jeweils
nur die Belege für die Erstbenutzung von SPr bzw. SD3 angegeben. Die Tradierung
der Sirvydas-Belege innerhalb der handschriftlichen Lexikographie bleibt weitgehend
unberücksichtigt.

1. Lexicon Lithuanicum.6 Das Lexicon Lithuanicum gilt als bisher ältestes erhalte-

nes deutsch-litauisches Wörterbuch preußisch-litauischer Herkunft. Es wird von
Vincentas Drotvinas aufgrund der Wasserzeichenanalyse in das zweite Viertel des
17. Jahrhunderts datiert.7 Bei der überlieferten Handschrift handelt es sich um eine
Abschrift, so dass der vermutete Einfluss der Wörterbücher von Sirvydas in der
Vorlage des Lexicon Lithuanicums (*Lex) zu lokalisieren ist.

5

6

Die Untersuchungen zum Lexicon Lithuanicum und der Clavis Germanico-Lithvana
wurden von Christiane Schiller vorgenommen, die zum Lexicon Germanico-Lithvanicvm von Jakob Brodowski von Vilma
Zubaitienė.
Die vorliegende Untersuchung wurde durch
die Tatsache, dass Christiane Schiller auf

11

7

eine entsprechende Datensammlung des
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Altlitauisches
Etymologisches Wörterbuch“ (Institut für
deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität zu Berlin) zurückgreifen
konnte, erst ermöglicht.
Drotvinas 1987, 13.
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Zwar hat bereits Georg Gerullis im Zusammenhang mit seiner These von der
Autorschaft Daniel Kleins für das Lexicon Lithuanicum behauptet,8 dass Lex Material
aus den Schriften von Sirvydas enthält, jedoch ist dieser Vermutung in der Folgezeit
nicht nachgegangen worden.9
Die Belege, die Gerullis für seine These anführt, beschränken sich allerdings auf
ein einziges Beispiel: das litauische Adjektiv kabus, das sich außer in Sirvydas’ Dictionarium, hier die ostaukštaitische Form des Part. Präs. Akt. für westaukštaitisch
kabąs, auch im Lexicon Lithuanicum findet. Der das litauische Äquivalent kabus beinhaltende Wörterbuchartikel Hangend Kabus, Karus Lex 46r zeigt tatsächlich gewisse
Parallelen zu vwiśły / Pendulus, pe[n]-‖ſilis Karus / kabus / ‖ ſwirus SD3 466, jedoch
rechtfertigt dieser einzige Beleg noch nicht, SD3 tatsächlich als Quelle anzunehmen.
Denn diese beiden litauischen Äquivalente finden sich in gleicher Weise auch in der
Grammatik von Daniel Klein karus / kabus pendilis, penſilis KlG 68, die, wie von
Schiller nachgewiesen, aus Sirvydas’ Dictionarium geschöpft hat10 und damit ebenso
als Quelle für Lex und als Vermittler der Belege aus SD3 in Frage kommt.
Auch andere Belege in Lex zeigen Übereinstimmungen mit KlG, vgl.
Lex 47r
KlG 138

Heimlich Slapciey, Slaptomis, Tilomis
ſlapćiey / ſlaptomis / tilo=‖mis / clam, tacitè

Lex 66r	Ohngefahr neticʒomis, neʒinnomis
KlG 138 neticʒomis / ne=‖innomis fortè, fortuna,

in denen die Übereinstimmung von Reihenfolge und Orthographie einer nur zufälligen Identität der Äquivalente wiedersprechen.
Die größte Evidenz für die Verwendung von SD3 in *Lex hätte entsprechend der
oben angeführten Kriterien der Nachweis ostaukštaitischer Züge in Lex. Aber anders
als die Aussagen von Gerullis11 vermuten lassen, finden sich außer dem von ihm
8

„Zusammen mit seiner Grammatica Litvanica und dem Compendium Litvanico-Germanicum reichte Daniel Klein 1653 auch
ein Lexicon Litvanicum dem Kurfürsten
zum Druck ein (s. Vorrede zur Gram. S. X.).
Aber nur die Grammatiken kamen heraus.
Das Wörterbuch war seitdem verschollen.
Ich glaube es in einer Abschrift des 17.
Jahrh. auf dem Königsberger Staatsarchiv
wiederzuerkennen. Es ist das Manuskript
Nr. 178 4 . Der Titel stimmt mit der in der
Vorrede zur Grammatica gegebenen überein. Er lautet: Lexicon Lithuanicum in
usum eorum conscriptum qvi hujus lingvae nondum capaces sunt, sed fieri cupiunt. Nach der Aufschrift kam unser Exemplar 1718 durch Schenkung in die Hände
eines gewissen Theodorus Siegmann. Nun
haben aber vor dieser Zeit im Preuß. Litauen soweit wir wissen nur Klein, Johann

12

Hurtelius und Fridericus Praetorius lit.
Wörterbücher fertiggestellt. Hurtelius hatte hebräische Etymologien eingestreut
und Praetorius nur die ‘Wörter, so in der
Heiligen Schrift ... zu finden’ aufgenommen (Lepner Der preusche Littauer 105,
133; A. G. Krause Litthauen 137). Beides
stimmt nicht zu unserem Lexicon. Noch
etwas weist auf Klein. In seiner Grammatica benutzt er Širvid (ohne ihn zu nennen),
dasselbe ist im Wörterbuch der Fall. – Jedenfalls haben wir nach Širvid das älteste
lit. Wörterbuch vor uns. Nesselmann und
Kurschat benutzen es oberflächlich“ (Gerullis 1922, 233).
9 In der einschlägigen Schrift Drotvinas
(1987) findet sich dazu kein Hinweis.
10 Schiller 2010, 209.
11 Gerullis 1925, 54–55.
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genannten Lexem kaum sichere Belege. Einzig die Form suspara in Sparre Susparra
Lex 81v neben Fuge Saspara Lex 38r kann, sofern es sich nicht um einen Lapsus Calami handelt, in diesem Sinne gedeutet werden, vgl. Wgieł wbudowániu. ‖ Verſura,
angulus concur-‖rentium parietum, Su=‖ſpara SD3 473. Allerdings scheinen hier die
Bedeutungen auseinander zu gehen. Möglicherweise kann auch Regieſter Suraßas,
Rodykle12 Lex 70v, vgl. Reieſtr / dobr ſpiſek / ‖ Inuentarium, repertori[um] ‖ index bonor[um]
Suraßas SD3 376, hierher gestellt werden, wenn nicht angenommen wird, dass, wie
möglicherweise im folgenden Beleg: Verʒeichnen, Suraßÿti, ‖ Verʒeichnüß, Suraßas
Lex 97v, das Verb surašyti die Schreibung su- beeinflusst hat. Auffällig ist in diesem
Zusammenhang der folgende Beleg: Eyßʒapffe Laßai ſußa‖lę ← ſaßalę Lex [E]13 33v, der
eine Korrektur von <ſa> in <ſu> zeigt. Aufgrund der Parallele in Lodowy ſopiel ſtiria. ‖
łaßas ſußałys SPr 73v drängt sich hier die Vermutung auf, dass ursprüngliches <ſu>
der Sirvydas Belege in <ſa> geändert wurde, wobei die so erzeugte hyperkorrekte
Form ſaßalę nachtäglich in ſußalę korrigiert wurde. In gleicher Weise ist offenbar
Auffſatʒ Suraßimas ← Saraßimas Lex 9v zu interpretieren.
Nicht weniger evident für die Identifizierung von SPr bzw. SD3 als Quelle für Lex
sind orthographische Parallelen. Lex zeigt das für die Mitte des 17. Jahrhunderts in
Preußisch-Litauen typische Schriftzeicheninventar. Eine Ausnahme bildet die sporadische Verwendung des Graphems <ć>, das sich sowohl in großlitauischen Schriften, und
somit auch in denen von Sirvydas, als auch in der Grammatik von Klein, hier wohl
unter Einfluss von Sirvydas, nachweisen lässt. Ganz besonders deutlich wird diese
Verwendung bei den litauischen Suffixen -yčia und -inyčia, die sich in aus dem Polnischen und Weißrussischen entlehnten Lexemen finden, die in der Regel Nomina instrumenti oder Nomina loci bezeichnen. Diese Suffixe werden in Lex im Wortausgang
in erster Linie mit <cʒe> bzw. seltener mit <cʒa> wiedergegeben, wie die folgenden
Belege dokumentieren: Feile Pielicʒe Lex 35r; Raſpel Pielicʒa Lex 69v; Freytag Petnicʒe
Lex 37v; Glad Eyß Leddinycʒe Lex 43r; Klingbeutel [...] topnycʒe Lex 54v; Kuhe Kalb Teli
cʒe Lex 56r; Landgericht Lieggnycʒe Lex 57r; Latern Lucʒnycʒe Ʒibnycʒe Lex 57v.
Daneben gibt es in Lex Belege mit der Graphie <ćia> bzw. <cia>, die in den Schriften aus der Mitte des 17. Jahrhunderts nur für die großlitauischen religiösen Schriften, hier insbesondere für Sirvydas, und für die Schriften von Daniel Klein bekannt
sind. Diese Belege gaben den Anlass, sämtliche Belege mit der Graphie <ćia>, <cia>
und, wenn zumindest eine partielle Adaption des Kompilators in Betracht gezogen
wird, auch <cʒia>14 in Lex dahingehend zu untersuchen, ob sie sicher einer der beiden
Quellen (SD3 bzw. KlG) zugeordnet werden können. Wenn die weitverbreiteten litauischen Lexeme, die sich mehrfach in zeitgenössischen Quellen nachweisen lassen,
12

13
14

Auch Catalog[us] Suraßas Lex 21r. Vgl. die
entsprechenden Belege in SD 3 63; SD 3 131;
SD 3 346; SD 3 416 und SD 3 179.
[E] bezeichnet die zeitlich nach der Abschrift zu datierende Ergänzungsschicht.
KlG intendiert eine graphische Trennung
von palatalem <ć> und nicht palatalem

13

<cʒ>. Deshalb schreibt er, dass das <i>,
das bekanntlich als Palatalitätsmarker
fungiert, fast immer nach <ć> steht, jedoch
nie nach <cʒ>. Vgl. KlG 5: „Notabis: ć rarißimè ſcribi ſine adjecto i / cʒ autem eô opus
non habere”.
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wie Eſelin Asylycia Lex 33r; Gaſſe Ulicia Lex 39v; Straße Ulyćia Lex 84v; Kerker Temnyćia
Lex 53v; Mühle Malnićia Lex 62v; Schaff ſtall awinycia Lex 73v; Schatʒ Kam[m]er Skarbinycia Lex 74r; Sparr Buchſe Skarbynicia Lex 81r; Schreib tefel Toblycia Lex 77r; Tafel Toblycia Lex 86r; Weinberg Wynicía Lex 104v; Dachſtein Cʒerpicʒia Lex 22r; Pfeil Wylicʒia Lex
67v, außer Acht gelassen werden, existiert eine Anzahl von Belegen, die nur Parallelen in SD3 und / oder KlG hat. So lässt sich lit. važnýčia in Lex 38r Fuhr Mann Waʒnicià
mit einiger Sicherheit auf KlG zurückführen, vgl. wanićía auriga KlG 5, KlG 41. Hingegen deuten die folgenden Belege auf SD3 als Quelle (vgl. Tabelle 1):
Lex

SD3

14r bein hauß Kaulinycʒia.

123 Kośnicá. Oſſuarium. ‖ Kaulinićia

22v Darre aßnicʒia.

279 oʒdownia / oʒdnica / ‖ Fumarium, frumentarium‖
Anićia.

35r Fenſter [l. Fenſterlade]15
Langinicʒia.

260 Okiennicá / Feneſtra li-‖gnea. łungonićia. (okiennicá /
feneſtra li-‖gnea. vulgo raluæ. łun-‖ginićia SPr 112r)

39r Ganſe ſtall Ʒasinycʒia

110 Koćiec gśi / Cheno-‖boſcium. ʒuſinicia.

42v Gewerb [...] Ankß‖cia.

342 Poycʒána rʒecʒ / Mu-‖tuum, commodatum, ‖
Vnksćia.

64r Narrenpaßen, niekai,
Besliepićios

18 Błaʒeńſtwo. Nugæ, ine-‖ptiæ Niekay / beʒliepi=‖ćios.

67v Pflug ſterꜩe Akstinycia.

126 Koicá / ſtyk. Ralla, fu-‖ſtis bifurcus, vel præferra-‖
tus purgango vomeri. Ak=‖ſtinićia (SPr 62v Koicá / ſtiua.
akſti=‖nićia.)

72v Salꜩfaß druskynićia

115 Komorá rʒecʒypoſpo=‖litey ſolna. Salinari[um] em-‖
porium, ſalinaria annona ‖ regni, cella ſalinaria publi-‖ca.
Wiſotimes druſki=‖nićia.

109v Ʒiegel ſcheun Plitnicʒia.

27 Cegielnia. Lateraria. ‖ Plitinicia. (Cegielnià / officina
la-‖teraria. plitnićia SPr 10r)

Tabelle 1. Nomina mit den Suffixen -inyčia, -yčia bzw. -čia in Lex und SD3 bzw. SPr

Obwohl beide Wörterbücher hinsichtlich der Bedeutung der litauischen Äquivalente (lateinisch salinarium scheint nicht zu deutsch Salzfass zu passen),16 als auch der
15
16

Vgl. Fenſterlade. Langinycʒia C I 652.
Es sei denn, dass man eine Verwechslung
von salinarium mit salinum ‘Salzfass’
denkt. Diese Überlegung setzt jedoch ein
lateinisch-litauisches Glossar voraus, dass
unter Benutzung von SD 3 geschaffen wur-

14

de und eine Vorlage von Lex darstellt.
Auffällig ist jedenfalls, dass neben dem
Lemma Sal ꜩ faß das Lemma Sal ꜩ thonne angeführt ist, wobei beide im Deutschen als
Synonyme gelten können.
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Orthographie (hier scheint eine Anpassung an den preußisch-litauischen orthographischen Usus stattgefunden zu haben) geringe Abweichungen zeigen, darf davon ausgegangen werden, dass hier die Vorlage des Lexicon Lithuanicum von Sirvydas’ Wörterbüchern beeinflusst worden ist. Insbesondere der Beleg zum Lemma Narrenpoßen
ist auffällig, da hier beide litauischen Äquivalente mit denen in SD3 übereinstimmen.
Schwieriger ist es, orthographische Besonderheiten zu erkennen, die in der aufnehmenden Quelle gar nicht in Erscheinung treten, und dennoch dort ihre Reflexe
zeigen. Oberflächlich betrachtet zeigt der Wörterbuchartikel Stürʒ půdenkle Lex 85v
keinerlei Auffälligkeiten. Vergleicht man diesen Beleg jedoch mit Pokrywká kuchen
ná / ‖ Operculum aheni, orbis ‖ aheneus. puodynkte SD3 319 scheint, wenn die bekannten Dialektunterschiede hier außer Acht gelassen werden, das <l> in půdenkle im
Vergleich zum <t> in puodynkte erklärungsbedürftig. Beide Belege können aufeinander bezogen werden, wenn berücksichtigt wird, dass in SD3 entsprechend dem Usus
der polnischen Orthographie die Grapheme <ł> zur Bezeichnung von velarem [ł] und
<l> von palatalem [l’] verwendet werden. Das Graphem <ł> kann in diesem Zusammenhang mit <t> verwechselt werden, was, wie offenbar in diesem Fall, dazu führen
kann, das ein <t> für ein <ł> gelesen wird, das dann, da Lex nicht zwischen <ł> und
<l> unterscheidet, als <l> wiedergegeben wird.17 Der gleiche Fall scheint in Lex 106r
Willfährigkeit Inteikle (korr. aus Intekle) vorzuliegen, das ebenfalls ein <l> für zu erwartendes <t> zeigt. Auch hier gibt es eine Verbindung zu SD3, vgl. Dogodʒenie / Gratifi-‖
catio, accommodatio, In=‖teykimas / inteykte / in=‖teyka SD3 48, allerdings auch zu KlG 67
inteikte grati-‖ficatio.18 Vor diesem Hintergrund muss folgender Beleg interpretiert
werden, vgl. Leibch[en] [...] kiktikkas [...] Lex 58r, der in SD3 138 Kßtałćik / oboycʒyk / ‖
Mamillare. Kiklikas offenbar seine Vorlage hat. Anders als in den oben angeführten
Belegen hat die Vorlage an dieser Stelle gar kein <ł>, das ursächlich für die Schreibung
<t> sein kann, sondern ein <l>. Möglicherweise ist das <l> bei der ersten Abschrift
durch <ł> ersetzt worden, dass dann als <t> verlesen wurde. In den Kontext dieses
Problemkreises kann möglicherweise auch die Form Ʒerpti gestellt werden, die im
folgenden Beleg Gluen Ʒerpti, Ʒerpleti Lex 43v erscheint. Nach LKŽe ist Lex der Urheber dieser im Litauischen sonst nicht zu belegenden Form, die aus diesem Wörterbuch
in die anderen genetisch verwandten Wörterbücher gelangte.19 Bezeichnend ist hier,
dass Friedrich Kurschat in seinem Wörterbuch (Klv) das Verb in Klammern setzt
(vgl. die Angabe [K] im LKŽe) und es damit als ihm unbekannt kennzeichnet.20 Ausgangspunkt kann auch hier wieder eine <ł>-haltige Form gewesen sein, wie wir sie
etwa in SD3 erpłu (vgl. pałam / Æſtuo, exæ-‖ſtuo, igneſco, ferueſco, ‖ ferueo, ardeo, Liepſ
17
18

Weitere Belege für die Verwechslung von
<ł> und <t> bietet Schiller 2009, 63.
Weitere Belege, die die These stützen, dass
die Vorlage von Lex <ł> enthalten hat, finden sich in Lex 2v: Abgott Balwonas ← Batwonas; Abgötterey Balwonyſte ← Batwonyſte;
Abgottiſch Balwonißkas ← Batwonißkas, wo
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19
20

in sämtlichen Belegen ursprünglich fälschlich geschriebenes <t> in <l> korrigiert
wurde.
Vgl. LKŽe: „že  pti, -ia, -ė KŽ; Lex43, CI788,
N, [K] žr. žerplėti 1“.
Vgl. Klv 520: „[žerpiu, -piau, -pſiu, -pti,
glühen.]“.
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nuo=‖iu / erpłu / degu / kar=‖śćiuoiu SD3 282) oder erpłus (vgl. źárʒyſty / Candens
car-‖bo źerpłus SD3 530) finden. Aufgrund der semantischen Nähe scheint der Bezug
zu SD3 530 naheliegender. In diesem Fall wäre die ostaukštaitische Form Part. Praes.
Act. N. Sg. žerplus (für lit. žerpląs) zu einer Form žerptus verlesen worden, aus der
dann ein vermeintlicher Infinitiv žerpti gebildet wurde.
Ein eigenständiges und nicht allein auf die Orthographie zu reduzierendes Problem
stellt die scheinbare Verwechslung der Grapheme <s> bzw. <ſ> und <ß> in Lex dar.
Auch diese verweist, zumindest teilweise, auf die Verwendung von Sirvydas-Quellen.
Sirvydas scheidet diese Grapheme weitgehend korrekt, wobei er neben <s> und <ß>
auch <ś> zur Bezeichnung des palatalen [∫’] verwendet. Allerdings ist in seinen Wörterbüchern zuweilen polnischer orthographischer Einfluss erkennbar, wenn in den
litauischen Lexemen in Verbindungen von si bzw. sCi anstelle von zu erwartendem
<ś> nur <s> bzw. <ſ> erscheint, wie etwa in SPr 45r ſwieſibe für świeſibe.21 Phonetischer
Einfluss lässt sich hingegen in folgendem Beleg nachweisen: Roʒſyłam / Mitto, di-‖mitto,
Nuśiunćiu SD3 390, in dem palatales [s’] als [∫’] realisiert wurde, das dann entsprechend als <ś> erscheint. Für beide Erscheinungen finden sich in Lex Belege, für die
die Sirvydas-Wörterbücher als Quelle wahrscheinlich sind.
So scheint der oben angeführte Beleg aus SD3 391 seinen Reflex in folgendem
Wörterbuchartikel in Lex gefunden zu haben: Abfertigen nusʒuſti Lex 2v. Von diesem
Beleg scheint auch auf der gleichen Seite angeführte Wörterbuchartikel Abgesandter
Paßuſtas ← Paſuſtas Lex 2v beeinflusst worden zu sein, in dem die ursprünglich korrekte Form Paſuſtas in Paßuſtas korrigiert worden ist.
Spuren einer Nichtrealisierung von <ś> mit Parallelen in SD3 finden sich im folgenden Beleg: Helle Skaiſtas, a. ſwi → Sʒwieſus Lex 47r, in dem die Form Sʒwieſus
zunächst als ſwiesus intendiert war. Als Vorlage kann hier die folgende Stelle angenommen werden, vgl. Iáſny / clarus, ſerenus, ‖ ſplendidus, luculentus, ‖ liruſcus, evidens,
lin-‖pidus, liquidus, perſpicu-‖us. ſwiesus / ſkay=‖ſtas / giedras SPr 45r. SPr erscheint
als Vorlage um so wahrscheinlicher, als die entsprechenden Formen im 1625 von
Johann Rhesa herausgegebenen Psalter Davids (RPs), der Hauptvorlage von *Lex,22
jeweils auf andere deutsche Formen bezogen sind und im Falle von skaistus einer
anderen Stammklasse angehören.23 Eine ähnliche Form wie oben zeigt der folgende
Beleg: Glantʒ Sʒwieſybe. swiesa, Skaiſtybe24 Lex 42v, allerdings ohne Parallelen der Schreibung in SPr bzw. SD3.25 Dieser Beleg wie auch andere Belege der Verwechslung von
21
22
23

Vgl. SPr 177r; SD 3 17; SD 3 85; SD 3 428.
S. Schiller 2009, 60.
Die in RPs Ps 104,2 nachzuweisende Form
Schwieſus (vgl. Schwieſus ira Rubas tawa.
Liecht iſt dein Kleid) erscheint unter licht
Sʒwieſus, esnis, ausias Lex 59r. Die in
Ps 12,7 und Ps 19,11 angeführten Formen
ſkaiſtus (vgl. Sʒodis WIEſchpaties ira ſkaiſtus
Ps 12,7 bzw. Inſakimai Wieſchpaties eſti

16

24
25

ſkaiſtus Ps 19,11) sind jeweils Übersetzungen zum deutschen Adjektiv lauter (vgl.
Die Rede des HERRN iſt lauter Ps 12,7 bzw.
Die Gebot des HERRN ſind lauter Ps 19,11).
Vgl. hierzu auch Klarheit Sʒwieſybe ← Swie
ſybe, Sʒwieſumas […] Lex 54r.
Iáſność. Claritas, ful-‖gor candor. świeſibe /
 i=‖beimas / świeſa SD 3 85; świeſa me=‖neſio
SD 3 334; świeſa waka=‖rine SD 3 552.
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<s> und <ß>, die nicht in den Kontext der graphischen Realisierung von palatalem
[∫’] gestellt werden können, müssen im Zusammenhang mit der graphischen Wiedergabe von <ś> gesehen werden. Anders etwa als Sirvydas, der <ś> nur zur Kennzeichnung des palatalen Frikativ [∫’] verwendet, finden sich in KlG beide Grapheme
scheinbar promiscue.26 Folgender Beleg heylſam Isganitingas Lex 49r deutet dementsprechend auf den Einfluss der Orthographie von Klein. In den Wörterbüchern von
Sirvydas wird das litauische Präfix iš- nur mit iß- und i-, niemals jedoch als iś-27
wiedergegeben. KlG benutzt iś- und iß- scheinbar wahllos, wie die folgenden Belege
didôs ‖ iśminties mogus vs. pilnas ißminties KlG 151 zeigen. Für swiesa und Isganitingas muss dementsprechend eine ursprüngliche Schreibung świesa und Iśganitingas
angenommen werden, die zumindest Iśganitingas in C auch tatsächlich zeigt, vgl.
Heilſahm. Iśganytingas, ô. M. C I 925. Die angesichts des partiellen Fehlens des Akuts
auf <c> und <ʒ> in Lex zu vermutende inkonsequente Setzung des Akuts auf dem
<s> in der Vorlage führte offenbar zur Unsicherheit bei der Differenzierung von <s>
und <ś>. Da letzteres Graphem in Lex konsequent in <ſʒ> überführt wurde,28 finden
wir in Lex hyperkorrekte Schreibungen, vgl. Baumgarte Sʒodas Lex 13r für Sodas (lit.
sõdas) und Qvitſchen Safft Sʒermukſnu ßula Lex 69r für ſula (lit. sulà). In diesen Kontext
ist möglicherweise auch folgender Beleg zu stellen Grille Sʒwirplys29 Lex 44r, der
Parallelen zeigt im Beleg: Swiercʒ / Gryllus. ‖ Swirplis SD3 429. Unter der Berücksichtigung hyperkorrekter Schreibung kann wohl auch Lachs Laßaßa Lex 56v auf die
Wörterbücher von Sirvydas zurückgeführt werden, vgl. łoſoś / ſalmo. eſox, & ‖ ezoa,
łaſaßa SPr 74r bzw. Loſoś / Salmo. łaſaßa SD3 156.
Neben der Erklärung von orthographischen Auffälligkeiten, kann die Annahme
der Benutzung von SD3 auch zur Deutung bisher unklarer litauischer Formen in Lex
herangezogen werden.

26

27

Wenn Klein sein Statement über den Gebrauch von <ś> und <sʒ> „Quod Poloni
circa hanc literam monent, vide-‖licet,
smolliùs efferri, quàm quidem ß, idem
nos ‖ quoquehîc monere poſſemus; quod
nempe ś adhi-‖beri debeat, ubi, præſertim
in fine alicujus ſyllabæ, ‖ molliter & cum
ſibilo quodam efferendum eſt“ (KlG 11)
mit den Worten schließt „Verùm id non ita
accuratè obſervatur“ (a. a. O.) nimmt er
offenbar auch auf seinen eigenen Gebrauch der Grapheme Bezug.
Die Schreibung iś- geht in SPr vermutlich
auf Formen von iš-si- zurück. Insofern
sind die Belege iśieymi SPr 202r, SPr 203r,
die im Register von PLKŽ, offenbar fälschlich unter išeiti subsumiert wurden, als
išsieimi zu deuten, vgl. dazu auch iśit eyſ i
nu SPr 48 für išsiteisinu.
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29

Es lassen sich in Lex lediglich zwei Belege
für die Verwendung von <ś> in Lex nachweisen, wobei nicht klar ist, ob in beiden
Belegen tatsächlich <ś> intendiert war,
vgl. Affe Beścianka Lex 4v; Beule Gumbas,
Guśsas, Skaudulys Lex 16v.
Da LKŽe die Form švirplys für Dialektgebiete angibt, die unmittelbar an PreußischLitauen angrenzen (Alksnėnai, Kreis Vil
kav iškis sowie mehrer Orte im Kreis Mar i
jampolė) kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine bewusste
Anpassung der Form an den tatsächlichen,
in Preußisch-Litauen üblichen Lautstand
handelt. Allerdings erscheint die entsprechende Form in C als Swirplys, vgl. Grille.
Swirplys, liô. M. C I 809; Schirck. Swirplys,
ô. M. C II 431.
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So zeigt z. B.
Lex 49r

Heulen

[hominum]

lupor[um]

canum

Raudoti,

raukti,

staukti ‖

sugti.

Von diesen Formen sind nur raudóti und stáugti sicher in der Bedeutung ‘heulen’
belegt. Für die Form sugti gibt das LKŽe neben Lex nur Quellen an, die ihrerseits auf
Lex als Vorlage fußen, vgl. „sùgti, -ia, -ė intr. KŽ; Lex 49, Q 263, C I 922, N, [K]“.
Dafür, dass es sich hierbei um ein mögliches Geisterwort handeln könnte, spricht die
Tatsache, dass Friedrich Kurschat auch dieses Wort nicht kennt. Für raukti, dass das
LKŽe nur in der Grundbedeutung ‘in Falten legen’ und den entsprechenden semantischen Weiterentwicklungen nachweist, liegt zunächst eine Verschreibung für kaukti zu kaũkti ‘heulen’ nahe.
Eine Erklärung für diese Formen ergibt sich, wenn man die Möglichkeit der Benutzung von SD3 an dieser Stelle in Betracht zieht. In SD3 findet sich folgender Wörterbuchartikel:
SD3 135

krʒycʒ ałośnie ʒ ‖ płácʒem / Ploro, eiulo, ‖ edo ploratum, Raumi / ‖
raumu / ſtugau=iu / ſtau=‖giu.

Auch hier finden sich zum (polnischen) Lemma mit der Bedeutung ‘heulen’ vier
litauische Äquivalente. Diese zeigen auffällige Parallelen zu den litauischen Äquivalenten in Lex, mit dem Unterschied, dass die litauischen Formen in SD3 in der 1. Sg.
Präs. als Zitierform angeführt sind, während diese Formen in Lex im Infinitiv erscheinen. Wenn man einräumt, dass staukti und sugti in der Position vertauscht sind, dann
stehen sich die Formen aus SD3 und Lex folgendermaßen gegenüber: Raumi – Raudoti, raumu – raukti, ſtugau=iu – sugti und ſtaugiu – staukti. Dabei sind die Infinitive
Raudoti und staukti als regelgerecht gebildete Zitierformen zu den entsprechenden
Formen der 1. Sg. Präs. zu betrachten. Unter der Annahme, dass hier aus SD3 geschöpft wurde, wurde raumu offenbar nicht, wie von Sirvydas intendiert, als Parallelform zu raumi erkannt, sondern als eigenständiges Verb aufgefasst, wobei offenbar
raumu möglicherweise zu raukiu verlesen wurde, wozu dann der Infinitiv raukti gebildet wurde. Um sugti auf die Form ſtugau=iu zurückführen zu können, bedarf es
neben der Annahme einer Verschreibung von <ſt> → <s> eine weitere und zwar der
Fehlinterpretation der Form ſtugau=iu als zwei alternative Formen der 1. Sg. Präs.
ſtugau und [ſtug]iu, wobei letztere Form nach dem Muster ſtaugiu – ſtaugti einen Infinitiv ſtugti intendiert.
In Lex findet sich eine Anzahl von Mehrwortlemmata, die darauf deuten, dass
das litauische Äquivalent Ausgangspunkt des Lemmatisierungsprozesses gewesen
sein muss. D. h. nicht einem vorhandenen deutschen Lemma wurde ein entsprechendes litauisches Äquivalent zugeordnet, sondern einem vorhandenen litauischen Lexem
wurde ein deutsches Äquivalent bzw., sofern das nicht zu ermitteln war, eine entsprechende Bedeutungsumschreibung zugeordnet und diese entsprechend lemmatisiert. Diese Erscheinung kann, wie die folgenden Belege zeigen, offenbar auch mit
der Verwendung von SD3 in Verbindung gebracht werden, vgl.
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Lex 17r
SD3 361

beyde Hände voll Rießkucʒos
prʒygárść / prʒygar=‖śnie / Vtraq[ue] manus caua-‖ta. Rießkućios.

Lex 19r bogen papier arkuʒas.
SD3 3	Arkuß pápieru. Philu-‖ra. Arkußas popieraus.
Lex 26v	Ecke von Wandt Walinys.
SD3 129 Kráyká oderniona / tæ-‖nia lanea, ſegment[um] panni ‖ long[um]
anguſt[um], Walinis.
Lex 70r	Raum ʒwiſchen den Ʒäen Ißliei.
SD3 415	Spárá miedʒy palcy / ‖ Fiſſura pedum, diuiſio in ‖ digitos, interualla
digito-‖rum. ßliis.

Ausgangspunkt des Lemmatisierungsprozesses scheinen in den oben angeführten
Belegen die lateinischen, zum Teil auch die polnischen Äquivalente gewesen zu sein,
die ins Deutsche übersetzt wurden.
Die angeführten Belege zeigen, dass auch die Vorlage des Lex, d. h. *Lex, Material aus den Wörterbüchern von Sirvydas enthält, und zwar sowohl aus der vermutlich
ersten Auflage, dem Promptuarium, als auch aus dem Wörterbuch, das uns seit der
3. Auflage überliefert ist. Ob dessen Kompilator allerdings das Wortmaterial selbst
aus den Wörterbüchern von Sirvydas extrahierte oder ob er es aus einer anderen
Vorlage übernommen hat und damit eine vermittelte Rezeption vorliegt, ist nicht
sicher zu entscheiden. Um dieses Frage einer Klärung näher zu bringen, soll an dieser Stelle auf das Problem des iš-Präfixes zurückgekommen werden.
Spuren der von Sirvydas häufig verwendeten Form i- finden sich bezeichnender
Weise nicht in Lex – hier ist diese konsequent in iß- überführt worden – sondern in
vermeintlich aus Lex tradiertem Material in C, und zwar in der Ergänzungsschicht.
So zeigt C (vgl. Ʒuͤgling. Augintinis [iô. M.], ‖ Iſunis iô. M. C II 1072 [E]) mit Iſunis
die auch aus SD3 überlieferte Form (vgl. Prʒyſpoſobiony / Ado-‖ptatus, adoptiuus filius. ‖
Iſunis SD3 366), während Lex 110v Ʒügling Augintinnys, Iß́ſunis hat. In gleicher Weise
finden wir in C die Form Iweria (vgl. Raub. Pleßimmas, ô. M. ⌜Iweria [ôs. F.] ‖ […]
Nůpleßia ôs. F.⌝ C II 268),30 die mit ihrem Präfix I- zu der in SD3 überlieferten Form
passt (vgl. Lup / Spolium, ſpolia, ‖ orum. manubiæ, præda. ‖ Nupłeśia / nuopłeßa / ‖
nauda ißwerta / iwer=‖imas / iwera SD3 158), darüber hinaus aber auch Parallelen
zu Lex (vgl. Raub pleßimas, Ißweria, nůpleßia Lex 69r) und KlG (vgl. nůpleśia / iśwer
ia ſpolium, præda KlG 67) zeigt. Für den KlG-Beleg seinerseits ist eine Herkunft aus
SD3 wahrscheinlich. Da die Formen mit i- in C singulär sind und sich nur auf die
beiden Formen beschränken, die sich auch in SD3 nachweisen lassen, muss angenommen werden, dass C nicht Lex, sondern *Lex rezipiert hat, das noch Kennzeichen der
Sirvydschen Orthographie trug. Wenn man diesen Gedanken weiterführt, und in die
30
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Mit den Klammern ⌜ bzw. ⌝ wird hier eine
spätere Ergänzung von der Hand des Wörterbuchautors gekennzeichnet.
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Betrachtung mit einbezieht, dass nicht nur Lex, sondern auch KlG in der Form išveržia
abweichen, würde das bedeuten, dass KlG nicht die Vorlage von *Lex gewesen sein
kann, sondern KlG seinerseits seine Sirvydas-Belege über eine Quelle rezipiert hat,
die auch *Lex als Vorlage diente. Dies könnten z. B. die von Klein aus Sirvydas gemachten Auszüge gewesen sein, deren Anfertigung Voraussetzung für die Benutzung
des Materials aus SPr und SD3 in KlG gewesen sein müssen.31 Die Annahme der Benutzung dieser Aufzeichnungen erklärt sowohl die partielle Nutzung des in den
Wörterbüchern von Sirvydas gebotenen Materials – Klein wählte das Material nur im
Hinblick auf bestimmte Fragestellungen aus – als auch die Verwechslung von <l> und
<t>, da Klein, wie KlG zeigt, durchaus <ł> verwendet hat.32 Zu dieser Vermutung passt
auch der folgende Beleg in Lex 96r Verſprechung Ʒadejimas ← Ʒadeimas, in dem die
ursprüngliche Form Ʒadeimas, die ihre Parallelen im folgenden Beleg in SD3 hat (vgl.
Obiecowánie / Pollici-‖tatio, promiſſio, promiſ-‖ſum. Ʒadeimas SD3 230), in Ʒadejimas korrigiert wurde. Der entsprechende KlG-Beleg kann auch hier nicht die Vorlage gewesen
sein, da wir hier die Form adėjimas haben (vgl. adėjimas promiſſio33 KlG 68).
Allerdings lässt sich die hier offenbar identifizierte Quelle nicht auf die aus den
Wörterbüchern von Sirvydas gewonnenen Aufzeichnungen reduzieren. Da, wie bereits
oben gezeigt wurde, in Lex Belege aus KlG angeführt wurden, die nicht auf SD3 bzw.
SPr zurückgehen, als auch andere Belege, die weder in KlG als auch in den Wörterbüchern von Sirvydas vorhanden sind, jedoch eindeutige Merkmale der hier beschriebenen Kleinschen Orthographie aufweisen,34 wäre es nicht abwegig, darin möglicherweise ein Daniel Klein zuzuschreibendes Vokabular zu sehen. Die fehlende Akzeptanz
seiner Orthographie, die sich sowohl in den vorgenommenen Korrekturen in Lex als
auch z. B. im Grapheminventar des Compendium Gram[m]aticæ Lithvanicæ von Theophil Schultz / Christoph Sappuhn (SŠG), das weder <ć> noch <ś> beinhaltet, zeigt,
grenzen den Kreis der möglichen Urheber jedenfalls erheblich ein.
Wenn wir jetzt wieder auf die These zurückkommen, die bereits 1922 von Gerullis geäußert und von Viktor Falkenhahn 1941 bekräftigt worden ist,35 die allerdings
in der Folgezeit wieder verworfen wurde,36 so doch mit anderen Argumenten und
in einem veränderten Kontext. Übereinstimmend mit Gerullis können in Lex Spuren
31
32

33

S. hierzu Schiller 2010, 213.
Klein führt in KlG 1 <ł> neben <l> als Bestandteil seines litauischen Alphabetes an
und verwendet es auch in seinen Beispielen, vgl. negałe infirmitas à negałêti KlG 67.
Das Graphem <ł> wird vor Klein auch in
RPs verwendet, dort jedoch nahezu ausschließlich im Wortauslaut.
Einen solchen, durch fehlende Adaption
an den preußisch-litauischen orthographischen Usus hervorgerufenen Lapsus Ca
lami zeigt auch KlG, vgl. apkalbeimas / ‖
apik albis criminatio KlG 140 zu Obmowá ob
mow=‖ka & obmowiſko / ‖ calumnia, opprob
rium. ‖ apikałbis apkał=‖beimas SPr 101v.
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Vgl. Luder Sterwinycia Lex 59v; Sandbüchs
Ʒieʒdrinycia Lex 72v; Saug am[m]e
Ʒindinicia Lex 73r; Tabackbüchſe Tabaknycia
Lex 86r; Ther bude Smalnyćia Lex 87r; wolffs
grub wilkinićia Lex 107v.
„Es spricht alles dafür, daß in dem genannten Manuskript [Lex – C. S.] Kleins ‘Lexicon Litvanicum’ in Abschrift erhalten ist“
(Falkenhahn 1941, 338). Falkenhahns Argumentation ist durchaus überzeugend,
da sie auf dem Vergleich von Daniel Klein
zugeschriebenen Korrekturen in Bretkes
Bibelübersetzung und den entsprechenden
Lexemen in Lex basiert.
Drotvinas 1987, 13–15; Palionis 1979, 104.
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der Wörterbücher von Sirvydas sicher nachgewiesen werden. Was die sich daraus
ableitende potentielle Autorschaft von Klein anbelangt, so haben bereits Falkenhahn
und Drotvinas diese jeweils nur auf die Vorlage des Lexicon Lithuanicum bezogen –
letzterer allerdings um diese These dann bekanntlich zu verwerfen.
Jedoch ist anzunehmen, dass auch die Vorlage des Lexicon Lithuanicum (*Lex) selbst
nicht das potentielle auf Klein zurückgehende Vokabular darstellt, sondern ein Kompilat war, das u. a. das Kleinsche Vokabular rezipiert. Im Prozess der Kompilation hat
das sprachliche Material offenbar eine Vielzahl von Veränderungen im Sinne von
Anpassungen an einen von der Kleinschen Orthographie abweichenden orthographischen Usus erfahren, so dass die Kleinsche Orthographie, einschließlich von Spuren
der Orthographie von Sirvydas, in Lex nur noch sporadisch in Erscheinung tritt.

2. Clavis Germanico-Lithvana. Die Clavis Germanico-Lithvana kann als das lexikographisch am besten ausgearbeitete Wörterbuch der preußisch-litauischen hand
schriftlichen Tradition gelten. Nach neueren Forschungen wird mit dem Jahr 1686
ein Terminus post quem für ihre Entstehung angenommen.37 Demzufolge handelt es
sich bei C um eine Handschrift des späten 17. Jahrhunderts. C als Wörterbuch von
außerordentlicher Komplexität hat eine Vielzahl von Quellen kompiliert, die von
Birutė Triškaitė minutiös nachgewiesen worden sind.38 Allerdings ist SD3 als Quelle
in diesem Zusammenhang nicht genannt worden. Die Identifizierung von SD3 als
Quelle für C wird wie bei allen Vertretern der handschriftlichen preußisch-litauischen
Lexikographie durch die verschiedensprachigen Register erschwert.
Ausgangspunkt für die Annahme, dass auch C Material aus SD3 enthalten könnte, war der folgende Beleg:
C I 713

[Frolocken] mit Handen. Plaukśiu au, ſu, ti, ‖ Ploju. Plaukśteru.‖
Ciaukśćiu. Plaſkoju, awau.

Abgesehen von der Tatsache, dass hier ein Mehrwortlemma vorliegt, das eine
nichtdeutschsprachige Quelle als Vorlage nahelegt, können die entsprechenden litauischen Äquivalente, die zweifelsohne nicht zum litauischen Grundwortschatz
gehören, in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Artikeln in SD3 nachgewiesen
werden, vgl.
SD3 104–105
SD3 105

Kláſkam / ábo klßcʒ ‖ rkomá. Complodo. col-‖lido manus, plaudo mani-‖bus. Plaukßiu runkomis ‖ płoiu.
Kláſkam gb ábo i=‖ʒykiem. Sclopo rumpo ‖ buccam, poppyſma
edo ‖ ćiaukśiu / leuwiu. płauk‖ßteriu.

Die Evidenz für die Verwendung von SD3 ist hier so zwingend, dass auch für
andere Belege bei entsprechender Ähnlichkeit der litauischen Äquivalente und bei
Erfüllung der o. g. Kriterien SD3 als Vorlage in Betracht zu ziehen ist. Einige weitere
Belege, die offenbar auch aus SD3 entnommen sind, vervollständigen das Bild, vgl.
37

Triškaitė 2007, 33.

38
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Triškaitė 2008, 44–159; Triškaitė 2009, 63–120.
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C I 580	Erbrechen einen Brief. Atpecʒietiti.
SD3 249 odpiecʒtowáć liſt / ‖ Reſignare, reſoluere, re-‖linere epiſtolam.
Atpe=‖ćieti=iu.
C I 448
SD3 279

Dʒowinti Sellykl Maltʒ darren
od ſłod / Torreo ‖ frumentum, Diáwinu ‖ ſeliklu.

Neben der Tatsache, dass es sich auch hier wieder um Mehrwortlemmata handelt,
spricht im letzten Beleg für SD3 als Quelle die Tatsache, dass C die <e>-haltige Form
Sellyklą hat, die zu SD3 stimmt, während in den übrigen Belegen nur die offenbar für
Preußisch-Litauen übliche <a>-haltige Form39 erscheint.
Auch C zeigt wie Lex orthographische Auffälligkeiten, die an SD3 als Quelle denken lassen. In der preußisch-litauischen Lexikographie erscheinen die Suffixe -tojas
bzw. -ėjas in der Regel als -tojis und -ėjis und nur zuweilen als -tojas und -ėjas. C zeigt
daneben auch die Variante -tojias bzw. -ėjias und interessanterweise dann, wenn das
entsprechende litauische Äquivalent sich auch in den Wörterbüchern von Sirvydas
nachweisen lässt, vgl.
C I 94	Angeber. Pramanytojis, iô. M. ji, jôs. F. Aprai=‖ßytojias, iô. M. Ap
ſkuſtojis, ô. M.
SD3 271	Oſkaryćiel Delator, ‖ accuſator. Apraiśitoiás.
SPr 116r oſkáryćiel accuſa-‖tor, actor. aprayśi-‖toias.
C I 125	Anſtiffter. Pradėtojias, ô. M. Pramanytojis.
SD3 81 Hárcownik / Prouoca-‖tor, excurior, Pradeto=‖ias kariones.
C I 584	Erfinder. Pramanytojias, ô. M.
SD3 501 wymyśłacʒ / Excogi-‖tator Pramanitoias.
SD3 226–227	Nowinarʒ / áwiʒarʒ / ‖ nouorum rumorum fictor, ‖ rumorum auceps.
Nau=‖ijenu pramanitoias.
C II 615
SD3 547
SD3 478

Uͤbelthͤter. Piktadejias, ô. M.
ʒłocʒyńca / Maleficus, ‖ Piktadeia.
wierutny łotr / Certus ‖ nebulo, deiectus ad omne ‖ facin[us], Tikras
piktadeia

Die Schreibung -jias erscheint umso auffälliger in den Kontexten der ersten beiden
angeführten Belege, in denen diese Schreibung deutlich zur Schreibung -jis der anderen litauischen Lexeme kontrastiert. Der Hintergrund für diese Schreibung scheint
wohl die Absicht des Urhebers gewesen zu sein, den Konsonanten [j] mit dem auch
für das Deutsche zur Wiedergabe dieses Lautes üblichen Graphem <j> zu kennzeichnen. Sirvydas orientiert sich bei seiner Orthographie an dem an der lateinischen
Orthographie angelehnten polnischen Vorbild, in der zwischen konsonantischem <j>
und vokalischem <i> graphisch nicht unterschieden wird, sondern beide mit <i>
wiedergegeben werden.
39
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Vgl. M  ltʒen. Sallykl  d  owinnu, au w  ſu,
winti C II 13; Maltʒ. Sallykla, ôs. F. & Sallyk
las, ô. M. C II 10.
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Vor diesem Hintergrund scheinen selbst die folgenden Belege, bei dem die litauischen Äquivalente in C und SD3 partiell abweichen, aufeinander bezogen werden
zu können, vgl.
C I 405	Buchdrucker. Ißſpáuſtojias Raßtô.
SD3 54	Drukarʒ / Impreſſor. ‖ Typographus, librarius. ‖ Iſpaudeias literu /
rá=‖ßto.

Da die Schreibung -jias in C nur vereinzelt nachzuweisen ist (vgl. zum Beleg
belthter. Piktadejias, ô. M. C II 615 auch Mißethter Pıktadêjas, o. M. C II 56), aber
offenbar systematisch mit Belegen aus SD3 in Zusammenhang zu bringen ist, scheint
hier die Verbindung zu SD3 mit großer Sicherheit zu bestehen.
Belege für die Verwechslung von <t> und <l>, die bereits im Zusammenhang mit
Lex besprochen wurden und die auf eine Vorlage deuten, die das Graphem <ł> verwendet, finden sich auch in C, vgl.
C I 953

Hitʒe. Karßtis, cʒô. M. Karßtimele, ês. F. [Karßtimete] ‖ Kaitra, ôs.
Karßtybe, es. F.

Und auch hier ist diese Erscheinung mit der Benutzung von SD3 in Zusammenhang zu bringen, vgl.
SD3 95
SD3 73

Kánicułá. Canuculares ‖ dies, caprificales dies. ‖ Karßtimete / karß
tos ‖ waſaros dienos.
Gorcość. Æſtus, ar-‖dor, feruor. Karßtibe / ‖ kárßtis.

Allerdings ist wie in Lex hier nicht SD3 für die Verschreibung ursächlich, sondern
die Quelle, aus der die SD3-Belege, neben anderen, kompiliert worden sind.
Anders als in Lex finden sich in C häufiger Schreibungen von <ć> und <ś>. Wie
der oben angeführte Beleg dokumentiert (vgl. [Frolocken] mit Handen C I 713), kann
diese Schreibung zwar teilweise mit der Benutzung von Sirvydas’ Schriften in Verbindung gebracht werden, jedoch weichen die Schreibungen diesbezüglich häufig
ab. Für die in C bezeugten SD3-Belege ist die Tendenz zu beobachten, <ś> häufiger
zu setzen, als es aus den Belegen aus SD3 dokumentiert ist (vgl. Plaukśiu, Plaukśteru,
Ciaukśćiu C I 713; Plaukßiu, płaukßteriu, ćiaukśiu SD3 104 f.). Allerdings zeigt C im
Ganzen ein uneinheitliches Bild, was die Distribution von <ś> und <ß> anbelangt,
und neigt dazu <ś> durch <ß> zu ersetzen, vgl. Geſchmckt. Ißredytas ← Isredytas, ô.
M. ta, ôs. F. C I 7372;40 Jog ji iśʒtrinka ← iśtrinka C I 13. Dieser Ersatz von <ś> durch
<ß> zeigt sich auch in einem Beleg, der mit großer Wahrscheinlichkeit auf SD3 als
Quelle zurückgeführt werden kann, vgl.
C I 765
SD 73

40

Gaſt. Swecʒias, ô. M. ‖ Wießne ← Wieſnı, ês. F. de ſexu Fœmin:41
Gość. Conuiua, hoſpes, ‖ diuerſor, aduentor. Swe=‖ćias / de fæm:
Wieśnia.

C I weist für die Seiten 709–808 eine Doppelpaginierung auf. Die hochgestellte 2
verweist auf die zweite Verwendung dieser Seitenzahl.
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Wie die Belege dokumentieren, kann auch für C davon ausgegangen werden, dass
nicht direkt aus SD3 kompiliert wurde, sondern, dass auch hier von einer Vorlage
auszugehen ist, die ihrerseits SD3 kompiliert hat. Diese Vorlage zeigt wie die für Lex
identifizierte Vorlage, die Belege der Wörterbücher von Sirvydas rezipiert hat, ein von
Sirvydas abweichendes Verteilungsmuster der entsprechenden Grapheme. In mehr als
zwei Dritteln der litauischen Äquivalente,42 die in C das Graphem <ś> aufweisen, entfällt deren Realisierung auf das Präfix iš-, und damit auf eine Verwendungsweise, die
für die Schriften Kleins43 üblich ist, jedoch nicht für die von Sirvydas. Auch in anderen
Belegen zeigt die Distribution von <ś> und <ß> stärkere Parallelen zu Klein als zu SD3.
So in der Position von <ś> im Silbenauslaut, vgl. hierzu z. B. die Form Paukśtis in C II
859 Vogel. Paukśtis, cʒiô, M., die zu KlG 64 paukśtis44 passt, während die Belege in SD3
grundsätzlich die Form paukßtis (SD3 126; SD3 136; SD3 284; SD3 369; SD3 499) zeigen.
Das Graphem <ć> findet sich in C, wie auch die Form Ciaukśćiu aus dem oben
angeführten Beleg zeigt, nahezu ausschließlich in Verbindung mit dem Graphem <ś>.
Sichere Belege für die Realisierung von <ć> im Suffix -čia, wie noch in Lex, konnten
nicht ermittelt werden. Häufig, jedoch nicht durchgängig, lassen sich die entsprechenden Belege mit SD3 in Zusammenhang bringen, wie z. B. Paukśćio Kletele (Vogelbaur. Paukśćio Kletele C II 859), der sich in SD3 bezeichnender Weise auf der gleichen
Seite wie der oben diskutierte Beleg befindet, mit SD3 105 Klatka práßa / Cauea. ‖ Kłetele
paukśćiu. Einige der Belege sind bereits in Lex vorhanden, dort allerdings in orthographisch angepasster Form, wie etwa Druͤber. Aukśćiaus C I 484 (vgl. Drüber Aukßcʒiaus
Lex 25r) oder Geſtrige. Wakarykśćias, io. M. C I 7522 (vgl. Geſtrige Wakarykcʒias Lex 42r),
die wohl auf wyey / Supra. Auk=‖ßćiaus SD3 510 bzw. Wcʒorayßy. Heſternus, ‖ Waka
rikśćias SD3 472 zurückgehen.
Auffällig ist die Verteilung des Graphems <ć> in C. Die insgesamt 21 nachgewiesenen Belege finden sich in den Buchstabenstrecken B–J und V–W. Angesichts der
doch geringen Anzahl von Belegen, in denen <ć> innerhalb eines litauischen Äquivalents erscheint – für die Bibelzitate fehlen auch hier die entsprechenden Angaben –,
kann an der Evidenz dieser Verteilung gezweifelt werden. Allerdings zeigt auch das
Graphem <ś> ein ähnliches Verteilungsmuster und stimmt insbesondere mit dem
völligen Fehlen dieses Graphems in der Buchstabenstrecke K–S überein.
Zum Abschluss dieser Ausführungen soll untersucht werden, ob sich Spuren der
Wörterbücher von Sirvydas in C auch außerhalb der litauischen Äquivalente nachweisen lassen. C zeigt zuweilen neben dem deutschen Lemma eine lateinische Glosse zur Bedeutungsdifferenzierung. Ein großer Teil dieser lateinischen Glossen geht,
wie Triškaitė gezeigt hat, auf das Wörterbuch Clavis Germanico-Latina von Johann
Jacob Dentzler zurück.45 Inwieweit auch SD3 – das als dreisprachiges Wörterbuch
auch jeweils die lateinischen Äquivalente enthält – lateinische Glossen geliefert hat,
42

43

182 von insgesamt 260 litauischen Äquivalenten, für die Bibelzitate fehlen die entsprechenden Angaben.
Auf Spuren der von Klein geprägten Orthographie in C hat im Zusammenhang mit
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der Realisierung von <ś> bereits Triškaitė
hingewiesen (Triškaitė 2009, 85).
Siehe auch KlC 17; KlC 42.
Triškaitė 2007, 24–26.
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ist nur schwer festzustellen. Im Folgenden wird versucht, diesbezügliche Beziehungen zwischen C und den Wörterbüchern von Sirvydas herzustellen.
Die lateinische Glossierung Ignavus im Beleg [Faul.] Ignavus. Tingus. Rambus C I 637
zeigt Übereinstimmung mit Gnuśny / Piger, iners, ‖ deſes, ignauus Tingus / ‖ rumbus /
tundus SD3 71. Aufgrund des allgemeinen Charakters kann hier eine zufällige Übereinstimmung nicht ausgeschlossen werden, zumal in dem Wörterbuchartikel des
entsprechenden Substantivs [Faulheit] beide lateinische Glossen erheblich voneinander abweichen, vgl. Faulheit. Negligentia, Ignavia. Tingejimas, ô. M. Tingyſte, ês. F. C I
637; Leniſtwo / leniwość. ‖ Tarditas, eunctatio, mora. ‖ Tingieimas / tingiſte SD3 151. Allerdings stimmen hier die litauischen Äquivalente in beiden Wörterbüchern in Anzahl
und Reihenfolge überein. Insofern stützt sich hier die Evidenz der Verwendung von
SD3 nicht auf die Übereinstimmung der lateinischen Glossierung, sondern auf die
Identität der litauischen Äquivalente.
Hingegen scheint die lateinische Glossierung bellaria in C I 432, obwohl der entsprechende Wörterbuchartikel bereits in Lex vorhanden ist,46 direkt auf SD3 zu verweisen, vgl.
C I 166	Auffſatʒ. Bellaria. Smalſtummas, ô. M.
C I 432 Confeckt. Bellaria. Smalſtúmmas, ô. M.
SD3 474 Wet / wety / Bellaria, ‖ orum. menſæ ſecundæ. ‖ Smałſtumay.

Die Belege, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beziehungen zu SD3 erkennen lassen,
lassen sich in erster Linie im Bereich der Buchstaben von A–J und V–Z nachweisen.
Die Verteilung der SD3-Belege korreliert damit mit der Verteilung der Grapheme <ć>
und <ś> in C. Eine gewisse Konzentration scheinen die Sirvydas-Belege in den Buchstabenstrecken E–H und V–Z zu zeigen. Diese Buchstabenstrecken lassen auch in
formaler Hinsicht untereinander Ähnlichkeiten erkennen. Die Wörterbuchartikel
zeigen hier eine besondere Komplexität was den Umfang und die Gestaltung der
sprachlichen Belege und Bibelzitate anbelangt. In diesen Buchstabenstrecken wird
der Abschriftcharakter besonders deutlich, während der Kompilationscharakter zurücktritt. Insofern ist davon auszugehen, dass C nicht selbst aus SD3 geschöpft hat,
sondern dass die Benutzung von SD3 auf eine der Vorlagen von C zurückgeführt
werden kann. Damit lässt sich die äußerst selektive Verwendung von SD3 und das
vermeintliche Fehlen von SD3 in anderen Buchstabenstrecken erklären.
Angesichts der auffälligen, auf Daniel Klein deutenden orthographischen Gepflogenheiten und der komplexen Gestaltung neigt bereits Schiller dazu, diesen Teil als
Relikte des verschollenen Wörterbuches von Klein zu identifizieren.47 Eine These, die
allerdings noch weiterer Argumente bedarf. Wenn das zuträfe, wäre auch für C die
Rezeption von SD3 mit der Person von Klein in Verbindung zu bringen.

3. Lexicon GERMANICO=LITHVANICVM v o n J a C o b B r o d o w s k i. Das Wörterbuch des Präcentors der kleinen ostpreußischen Kirchengemeinde Trempen, Jacob
Brodowski (ca. 1690–1744), stellt das unbestritten umfangreichste Werk der preußisch46

Confect Smalſtumas Lex 21v.
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Schiller 2009, 262–264.
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litauischen handschriftlichen lexikographischen Tradition dar. Das gilt auch dann,
wenn berücksichtigt wird, dass von dem, wie der Titel GERMANICO=LITHVANICVM
ET LITHVANICO=GERMANICVM es ausweist, ursprünglich zweibändigen Werk nur
das deutsch-litauische Wörterbuch und auch dieses nicht vollständig überliefert ist.
Es scheint naheliegend, dass Brodowski als Zeitgenosse von Ruhig, für den die Nutzung von SD4 nachgewiesen ist, das Wörterbuch bzw. die Wörterbücher von Sirvydas
gekannt und benutzt hat.
Die These von SD3 als möglicher Quelle von B wurde erstmals von Jurgis Lebedys
geäußert, allerdings als bloße Vermutung, ohne konkrete Belege dafür anzuführen.48
Vincentas Drotvinas, der 2009 die Edition des Brodowskischen Wörterbuches besorgte, schenkte in seinem Vorwort der Beziehung von SD3 und B keine Beachtung.49 SD3
als Quelle von B wird auch von Lina Plaušinaitytė, die in ihrer 2010 verteidigten
Dissertation Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas die Quellen von B untersuchte, genannt.50 Allerdings beruhen ihre Darlegungen nicht auf eigenen Untersuchungen. Vielmehr stützt sie sich auf die Dissertation von Vilma Zubaitienė,51 die
darin gezeigt hat, dass Sprachmaterial aus SD3 sowohl in B als auch in das Wörterbuch von Philipp Ruhig gelangte.
Bevor diese Diskussion fortgeführt wird, sollen im folgenden zunächst sichere
Belege für die Benutzung von SD3 durch Brodowski angeführt werden.
Im Gegensatz zu den anderen vermeintlichen, bisher anonymen Wörterbuchautoren kann für Brodowski aufgrund seiner Herkunft die profunde Kenntnis des
Polnischen angenommen werden, die eine umfassende Nutzung von SD3 ermöglichte. Dass Brodowski nicht nur einen polnischen Namen führte, wodurch eine polnische
Herkunft wahrscheinlich ist, sondern tatsächlich über polnische Sprachkenntnisse
verfügte, zeigen u. a. Brodowskis Vergleiche der litauischen Lexik mit der polnischen,
wie etwa im folgenden Beleg:
B 400

Einwohner. Suſiedas Gen 19,25. a Pol Sßiad. ‖ gÿwatininkas Exod 15,15.
[et]c. ‖ giwentojs, Padwarininkas, Obiwatėlis a Pol Obiwatel. ‖ Cʒe
buwÿs, Kaimÿnas pr Nachbahr.

Dennoch war auch Brodowski mit dem Problem konfrontiert, die aus SD3 entnommenen litauischen Äquivalente passenden deutschen Lemmata zuzuordnen zu
müssen. Insofern sind Übereinstimmungen hinsichtlich der polnischen bzw. lateinischen Äquivalente und dem deutschen Lemma – neben der Anführung von Sirvydas
zugeschriebenen Neologismen – ein wesentliches Indiz für die Identifizierung von
SD3 als Quelle für B.
48

„G. H. F. Neselmanas teigia, kad J. Brodovs 
kis lietuviškajai vokiškajai savo žodyno
daliai naudojęs V. Hako žodyną. Tai visai
galimas dalykas. Atrodo, kad jis naudojo
ir D. Kleino gramatiką, gal ir K. Širvydo
žodyną“ (Lebedys 1956, 24); „Savo žod y
nui Brodovskis panaudojo kai kuriuos ki
tų leidinius bei rankraščius (atrodo, anks
tesnę M. Pretorijaus ‘Prūsijos įdomybių’
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51

redakciją, spėjamą F. Pretorijaus ‘Vokie
čių–lietuvių kalbų žodyną’, F. Hako žod y
ną, D. Kleino gramatiką, gal būt, ir K. Sirvydo žodyną)“ (Lebedys 1977, 175).
Drotvinas 2009a, XXX–XXXIV.
Plaušinaitytė 2010a, 161.
Zubaitienė 2007, 55–58. Siehe hierzu auch
die auf der Basis der Dissertation erstellte
Monographie Zubaitienė 2010, 160–178.
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Für die folgenden Komposita auksadaris, reik(i)avietė und pirmapradė, die als von
Sirvydas geprägte Neologismen52 gelten, ist demzufolge eine Herkunft aus SD3 wahrscheinlich, vgl.
SD3 2	Alchimiſtá. Chymicus, ‖ Chryſopæius. Auxadaris / ‖ ſidabradaris.
B 311 Chimicus Aukſodarrÿs
SD3 493
B 313

Wychod poſpolity Fo-‖rica, cloaca. Reykiawiete.
Cloac Ʒokádas, Reikawiete, Sʒikkininkas, Sʒikkinÿcʒe.

SD3 559 ywioł / Elementum, ‖ Pirma pradia dayktu ‖ świeto / pirmaprade.
B 404	Element. Elementas [vel] pradʒia wiſſu [koʒnu – supralinear über wi
ſſu eingefügt] ſutwértu daiktu. Sap 7,17. 2 Petr. 3,10. ‖ Orai Sap. 19,17.
Ʒiwÿlas, pirma pradde.

Ihre Aufnahme in B wurde begünstigt, da Brodowski sich offenbar bei der Lemmatisierung an den lateinischen Äquivalenten orientieren konnte, die er als deutsche
Lemmata übernahm.
Wie die Belege zeigen, werden die litauischen Formen in B nicht unreflektiert
übernommen, sondern dem preußisch-litauischen Sprachgebrauch angepasst; so
erscheint in Aukſodarrÿs der Fugenvokal als <o> und die Endung als -ys.
Eine ähnliche Struktur zeigen die folgenden Wörterbuchartikel. Auch hier erscheint
das lateinische Äquivalent aus SD3 in B in Lemmaposition. Und auch in diesen Belegen
zeigen die litauischen Äquivalente in SD3 und B weitgehende Übereinstimmung, vgl.
SD3 2	Anátomik. Anatomicus, ‖ anatomices peritus. Kuris ‖ menaſi ſunariu
parayki=‖mo ſunariu paraykitoias.
B 81	Anatomicus. Ißmeſinetojis, Praraikitojis Sanarû.

Abweichend zu SD3 zeigt B hier anstelle des Präfixes pa- das Präfix pra-. Darüber
hinaus wurde die Endung an den preußisch-litauischen Sprachgebrauch angepasst
und erscheint als -jis.
Im folgenden Belegen gibt es einen Bezug zum polnischen Lemma, das als Lehnwört
aus dem Deutschen die Zuordnung zum deutschen Lemma beeinflusst hat, vgl.
SD3 143
B 312

Kurfirſt / Elector, Ele-‖ctor Imperatoris, Septem-‖uir imperij. Aprin
kiei=‖as Cieſoriaus.
Churfürſt Ercikis, Kurpirßtas, Aprinkėjas Cecoraus.

An dieser Stelle spricht für SD3 als Quelle auch die Form des Suffixes -ėjas, die zu
SD passt, anstelle des im Preußisch-Litauischen und in B gebräuchlicheren -ėjis.
Für den Nachweis der Verwendung von SD3 durch Brodowski besitzen Übereinstimmungen in Lemma bzw. metasprachlichem Ausdruck und des litauischen Äquivalents bzw. der litauischen Äquivalente die größte Evidenz. Allerdings lässt sich
auch anhand einzelner, in SD3 und B übereinstimmender litauischer Wortverbindun3
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gen, soweit die durch das Lemma ausgedrückte Bedeutung mit der in SD3 übereinstimmt, die Verwendung von SD3 nachweisen.
So scheint die folgende Wortverbindung raštas ant rakšties mit großer Wahrscheinlichkeit auf SD3 zurückzugehen, vgl.
SD3 189	Nágrobek / Epitaphi-‖um. Vraßas rakßtinis / ‖ raßtas vnt rakßties / ‖
vnt grabo.
B 599 Grab Schrifft Stulpas. Důbparaßas, Raßtas ant Rakßties.

Es ist anzunehmen, dass das litauische Äquivalent Atrinktojas Důkles zum deutschen Lemma Exeqvirer ebenfalls auf SD3 zurückgeht. Nur hat Brodowski das Substantiv atrinkieias durch das ihm geläufigere atrinktojas ersetzt, vgl.
SD3 303 poborcá / Exactor pe-‖cuniæ publicæ. Dokłes ‖ atrinkieias.
B 440	Exeqvirer Atrinktojas Důkles. vid Executant. ‖ Atimdinejas, Edikkas.
B 440	Executant vid Exeqvirer.

Dass die Wortverbindung auf SD3 zurückzuführen ist, zeigt das Substantiv duoklė.
Es ist in der Bedeutung ‘Steuer, Tribut’ nach Angaben des LKŽe erstmals in SD3 bezeugt, vgl. pobor / Tributum, ve-‖ctigal, indictio. Dokłe / donis / ćiie SD3 303.
Zum vorläufigen Abschluss dieser Überlegungen soll an dieser Stelle noch auf
einige litauische Lexeme eingegangen werden, die auffällige dialektale Kennzeichen
aufweisen und zuerst in SD3 nachgewiesen worden sind.
Auffällig ist in diesem Zusammenhang die Form Salunka, die sich in SD3 und B
nachweisen lässt, vgl.
SD3 414
B 1035

ſolnicá / ſalinum, ſa=‖łunka.
[Salꜩ]Fäßchen Druſkinne, Druſkinÿcʒia, Salunka,

und mit großer Wahrscheinlichkeit aus SD3 übernommen wurde. Darauf deuten die
ostlitauischen Züge, d. h. <un> für <an>. Die für Preußisch-Litauen zu erwartende
Form wäre salanka aus wr. солóнка.53 Friedrich Kurschat kennzeichnet dieses Lexem
als ihm unbekannt und gibt es mit dem Hinweis auf SD3 an.54
Auch das folgende Lexem padriaubėlė ‘Geliebte’ scheint auf SD3 zurückzugehen, vgl.
SD3 191	Nałonicá. Concubina ‖ pellex. Pałeyſtuwe / pa=‖driaubełe.
B 774 Kebs Weib. ne tikkroji Pati Gen 22,24. ‖ ne priwencʒawota Pati
2 Sam 3,7. C 5,13. ‖ Priemote. Dan 5,2. ‖ Nepriwencʒawota Moterißke
2 Macc 4,30. ‖ Newencʒawóta, Kékße, Priegdienininke ‖ Priegulka,
Padraubele.

Das LKŽe bietet das Lexem padriaubėlis ausschließlich aus dem Wörterbuch von
Sirvydas, vgl. padriaubėlis, -ė smob. SD 165 paleistuvis. Auch dieses Lexem wird von
Friedrich Kurschat als ihm unbekannt gekennzeichnet.55
53
54

Skardžius 1931. Hier zitiert nach der Ausgabe: Skardžius 1998, 251.
Vgl. Klv 365: „[ſalunka, -os, Subst. f. ein
Salzfass. Sz.]“.
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Vgl. Klv 284: „[padraubėlis, f. -ė, Subst. m.
Beischläfer.]“.
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Der Dialektismus kliautė gelangte offenbar ebenfalls aus SD3 in B, vgl.
SD3 468
B 479

Wada / Vitium, macu-‖la. Kliaute.
Flecken macula. Paenklis Lev 13,57. Biaurÿbe Cant 4,7. Péßas, Kliau
te. ‖ Sʒlakkai Jer 13,23. Plÿßys Sap 13,14. Darkummas Eph 5,27.

Das LKŽe weist dieses Wort nur aus dem Wörterbuch von Antanas Juška sowie
aus dem Ort Žemaitkiemis im Kreis Ukmergė, d. h. aus dem ostaukštaitischen Dialekt
von Utena und Panevėžys, nach.56
Diese Belege mögen genügen, um SD3 als Quelle in B zweifellos nachzuweisen.
Wie die Belege zeigen, hat bei der Übernahme der SD3-Belege in der Regel eine Anpassung an den preußisch-litauischen Sprachgebrauch stattgefunden, und zwar sowohl in lautlicher als auch in orthographischer Hinsicht. Belege unterbliebener Anpassung wie etwa die Form Salunka oder [Puls]Schläge Plaſteimas Gÿſlu B 988 (vgl.
Puls / Pulſus venarum, ‖ rythmus venarum. Pła=‖ſteimas giſłu SD3 370) bzw. Arꜩt.
Liekorus. Gen. 50,2. Exod 15,26 etc. ‖ Gÿditojias ‖ Waiſtitojas B 122 (vgl. Lekarʒ /
Doktor / Me=‖dyk. Medicus, Doctor me-‖dicinæ. Giditoias / way=‖ſtitoias SD3 151), in
denen Relikte Sirvydscher Orthographie nachzuweisen sind, dokumentieren in besonderer Weise die Evidenz der Verwendung von SD3.
Viele der sowohl in B als auch in SD3 nachgewiesenen litauischen Äquivalente
lassen sich, wie bereits von Zubaitienė festgestellt, auch im Wörterbuch von Philipp
Ruhig nachweisen.57 An dieser Stelle sollen nur die Übereinstimmungen im deutschlitauischen Teil (RŽvl) diskutiert werden, da sie auf potentielle genetische Beziehungen von B und RŽvl deuten können. Die Verwendung von SD3 im litauisch-deutschen
Teil (RŽlv) bedarf hingegen keiner Diskussion, da Ruhig diese selbst im Vorwort
seines Wörterbuches bestätigt.
Die im Folgenden angeführten Belege zeigen Parallelen in allen drei Wörterbüchern, wodurch eine genetische Beziehung wahrscheinlich ist. So scheint die sowohl
in B als auch in RŽvl nachzuweisende Wortverbindung knygų apdarytojis ihren Ursprung in SD3 zu haben, vgl.
Kśinik / ábo kśi=‖garʒ / Compactor, gluti-‖nator, introligator,
Kni=‖gu apdaritoias.
SD3 90	Introligátor / Libror[um] ‖ compactor, bibliopegus. ‖ Kniginikas /
knigu ap=‖daritoias.
B 300	Buchbinder Knÿgininkas, Knÿgû Apdarÿtojis.
RŽvl 87	Buchbinder, Knygininkas, ‖ ko, m. Knygû Apdaritojis, ‖ ojo, m.

SD3 138

Auch die folgenden Belege offenbaren genetische Beziehungen der drei Wörterbücher untereinander:
SD3 434
B 805
RŽvl 227
56

ßcʒudłek dái / Talitro ‖ parentio. Brinkßteriu ‖ Pirßtu.
[Knipftchen] ſchlagen Brinkßterėti Pirßtais, pikßt pakßt darrÿt’.
Knippchen ſchlagen, Brink=‖ßteru.

Vgl. LKŽe: „kliáutė sf. (1) J, Ut, Žmt 1. SD 3
389, N, [K] yda“.
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Zubaitienė 2010, 173–177.

D i e Wö r t e r b ü c h e r
von Konstantinas Sirvydas
als Quelle für die handschriftliche
preußisch-litauische Lexikographie.
Probleme und Lösungsansätze

SD3 448	Trzepiec ſi / Quatio ‖ pennas, plaudo pennis. ‖ Płeſtenu ſparnays.
SD3 448	Trʒepietánie / Plauſus, ‖ plangor alarum, Płeſtei=‖mas ſparnu.
B 478 Fladdern mit d[en] Flügeln. ‖ pleſdénti Sparnais ‖ nom pleſdėjim’s
Sparnû
RŽvl 142 Flattern, Lákſtaù, Lekió=‖ju, Pleʒdenù.

Wie die vorstehenden Belege zeigen, folgen die in B angeführten Belege SD3 in
stärkerem Maße, während diese in RŽvl erheblich gekürzt worden sind, vgl. Brinkßteru vs. Brinkßterėti Pirßtais bzw. Pleʒdenù vs. pleſdénti Sparnais. Abweichend zu RŽvl
bietet B in beiden Fällen wie auch SD3 die entsprechenden Verbalsubstantive, vgl.:
Knipftchen Brinkßterėjimas, grieimmas B 805 (vgl. ßcʒudłek. Talitrum, ‖ Brinkßtereimas
SD3 434) bzw. pleſdėjim’s Sparnû B 478 (vgl. Trʒepietánie / Plauſus, ‖ plangor alarum,
Płeſtei=‖mas ſparnu SD3 448).
Diese Tendenz von RŽvl, die ursprünglich auf SD3 zurückgehenden Belege zu
verändern, zeigt sich auch in den folgenden Belegen, vgl.
SD3 374	Rárog / Accipiter le-‖porarius, Wanagas kiß=‖kinis / kißkia=imis.
B 447 Falck. Sakalas. Wánagas kißkinnis. Peſlÿs.
RŽvl 133 Falk, Wanagas, go, m. ‖ Sakalas, lo, m. Kiß=‖kinnis, nio, m.

Im vorstehenden Beleg hat Ruhig offenbar nicht erkannt, dass es sich bei Wanagas
kißkinnis um eine Wortverbindung aus Substantiv und Adjektiv handelt. Vielmehr
hat er beide Bestandteile als Substantive aufgefasst und die Wortverbindung durch
den Einschub von Sakalas aufgelöst.
Das gleiche Problem offenbart sich bei der Wortverbindung trintinė piela aus SD3,
die sich sowohl in B als auch in RŽvl nachweisen lässt, vgl.
SD3 295
B 459
RŽvl 136

piła do tárćia drʒewa. ‖ Serra, runcina, Trintine ‖ pieła.
Feile Pelÿcʒia. Trintinne Piela.
Feile, Pėlyćia, ćiôs, f. Piė=‖là, lôs, f. Trintinė, ‖ ês, f.

Während trintinė sowohl in SD3 als auch in B als Adjektiv angeführt ist, und zwar
als Attribut zu piela, erscheint es in RŽvl als Substantiv.58
Im folgenden Beleg
SD3 236	Obrzd / Ceremonia, æ. ‖ & ceremoniæ, arum, ſo-‖lennia. Ceremonia /
bu=‖das.
B 310 Ceremonien. Pajunkimmas, Paprotis, Budas Baʒnÿcios

wird in B offenbar im Zusammenhang mit budas die Ergänzung von Baʒnÿcios für
notwendig gehalten, um die Bedeutung Ceremonien genau wiederzugegeben. RŽvl
präzisiert entsprechend dem litauischen Äquivalent auch das Lemma, vgl. Ceremonie
der Kirche, Ba=‖nyćiôs Búdai, Pajun=‖kimai RŽvl 91.
58

Das LKŽe bietet das Substantiv trintinė in
der Bedeutung ‘Feile’ aus B und den Wörterbüchern von Mielcke, Nesselmann und
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Kurschat. Auch im Index von B (Drotvinas 2009b) wird trintinė als Substantiv
klassifiziert.
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Der Einfluss von SD3 auf B und RŽvl lässt sich auch an den litauischen Äquivalenten des Lemmas Einſiedler nachweisen. Hier wurden offenbar gleich zwei Wörterbuchartikel rezipiert, vgl.
SD3
SD3
B
RŽvl

371	Puſtelnicʒy. Solitarius. ‖ Eremiticus Girißkas.
371	Puſtelnik / Eremita, A-‖nachoreta. Girinikas.
398	Einſiedler Wienſedis, girrißkas Ʒmogus, girrininkas ‖ Lindikkas.
115	Einſiedler, Wiėnſėdys, ‖ dio, m. Girrinkas, ‖ ko, m. mogus
girriß=‖kas

Aus SD3 wurde das Substantiv girininkas ‘Einsiedler’ übernommen sowie aus dem
Adjektiv giriškas die Wortverbindung giriškas žmogus gebildet. Pakalka59 hält das
Lexem girinikas für eine Lehnübersetzung aus dem polnischen pustelnik. In RŽvl
wurde die Abfolge der litauischen Äquivalente geändert.
Auch einige andere Wortverbindungen aus SD3 wurden bei ihrer Übernahme in
B verändert und an den preußisch-litauischen Sprachgebrauch angepasst, vgl.
SD3 484 woyłok / potnik. Strat[um] ‖ equi, ſcordiſcus. Paklo=‖tuwe vnt arklo.
B 104[3]	Schabbrack, Sʒabrak’s, Paklotuwe Bálno.
RŽvl 301	Schabrack, Balno Paklo=‖tùwė

In den folgenden Belegen scheint die offenbar auf SD3 zurückgehende Wortverbindung ebenfalls präzisiert worden zu sein, vgl.
SD3 398	Saydak do ſtrʒał / Pha-‖retra, ßaudiklu indetuwe
B 807 Köcher Seidókas Gen 27,3. Job 39,23. ψ 127,5 etc. ‖ detuwe Wilicʒiû.
Kilpinis.
RŽvl 228 Kcher, Seidokas, oko, m. ‖ Dėtuwė Wylićiu

Hier wurde das Substantiv šaudyklė durch das in Preußisch-Litauen gebräuchlichere vylyčia ersetzt. RŽvl bietet die geringfügig veränderte Wortverbindung dėtuvė vyly
čių. Insofern ist anzunehmen, dass auch hier B der rezipierten Quelle näher steht.
Ein letzter Beleg soll an dieser Stelle angeführt werden. Einem Mehrwort-Lemma
entspricht ein litauisches Mehrwort-Äquivalent, das sich mit geringfügigen Änderungen sowohl in B als auch in RŽvl nachweisen läst, vgl.
SD3 337
B 503
RŽvl 1[5]0

powarʒył mroʒ ioła / ‖ etc. Frigus torret, adurit ‖ pawirino ßałna.
Froſt hats gerühret. Sʒaltis [vel] Sʒalna pagadinno. [vel] pawirrino. ‖
[vel] prigawo [vel] nukando.
Froſt hat gerhret, Sʒalnà nu=‖kándo, pawirrino, Prigá=‖wo.

In den oben angeführten Belege wird deutlich, dass die Belege aus B und RŽvl
deutliche Übereinstimmungen untereinander zeigen. Diese Übereinstimmungen beziehen sich jedoch nicht nur auf die aus SD3 übernommenen Belege. Wie bereits
Zubaitienė bemerkte, gibt es sowohl in B als auch in RŽvl Belege, in denen neben
59
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den offenbar aus SD3 entnommenen litauischen Äquivalenten ein weiteres oder weitere übereinstimmende seltene litauische Äquivalente erscheinen.60 So etwa im folgenden Beleg, in dem in beiden Wörterbüchern neben dem Sirvydas zugeschriebenen
Neologismus reik(ia)vietė in der Bedeutung ‘Abort’ auch užnarvė angeführt ist, vgl.
[Heimlich] Gemach Ʒokáda. 2 Reg 10,27. Wykadas, Uʒnarwe, Sʒikkininkas ‖ Reikawiete,
Sʒikkinÿcʒe B 656 sowie heimlich Gemach Ʒokadas, ado, m. Unarwė, es, F. Reikawėtė,
es, Sʒikkenyćia, ćios, f. RŽvl 197. Ähnliche Übereinstimmungen zeigt auch der folgende Beleg: Dreβ Kaer Dreſkamara, Pakůptuwe banicʒiſku Rÿku [vel] Daiktu B 361;
Dreeskammer, Pakoptuwė banycʒißku Ryku RŽvl 103. Da das Lemma Dreeskammer
nicht im Wörterbuch Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum (1725)
von Ehrenreich Weismann, der Lemmatisierungsgrundlage für den deutsch-litauischen Teil des Wörterbuches von Ruhig, nachzuweisen ist, ist davon auszugehen,
dass dieser Wörterbuchartikel einer anderen Quelle entnommen sein muss. Parallelen
zeigen sich hierbei zu SD3, vgl. Zákryſtya / Sacrarium, ‖ ſupellectilis ſacræ cella. Pakuop
tuwe Banićios ‖ dayktu SD3 520. Allerdings gibt es partielle Abweichungen; so wird
anstelle der Form Gen. Sg. bažnyčios das entsprechende Adjektiv bažnyčiškų angeführt.
Darüber hinaus ersetzt RŽvl das Substantiv daiktai durch das im Preußisch-Litauischen
gebräuchlichere rykai während B beide Lexeme (Ryku [vel] Daiktu) anführt. Dadurch
wird auch hier die größere Nähe von B zu SD3 deutlich. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die litauischen Äquivalente in beiden Wörterbüchern nicht dem
deutschen Lemma Sakristey61 zugeordnet sind.
Ähnliche Übereinstimmungen zeigen auch die folgenden Belege:
SD3 559 ywioł / Elementum, ‖ Pirma pradia dayktu ‖ świeto / pirmaprade.
B 404	Element. Elementas [vel] pradʒia wiſſu [koʒnu supralinear ergänzt]
ſutwértu daiktu. Sap 7,17. 2 Petr 3,10. ‖ Orai Sap 19,17. Ʒiwÿlas, pirma
pradde.
RŽvl 117	Element, Elementas, to, m. ‖ Ʒywylas, lo, m. Pir=‖mapraddė, ês, f.

In B und RŽvl stimmen drei litauische Äquivalente überein, wobei auch hier B SD3
wiederum näher steht. Bei dem zweiten Äquivalent handelt es sich um das Lehnwort
živylas. Es ist unklar, wie weit dieses Lehnwort verbreitet war. LKŽe führt es nur aus
B und RŽvl sowie aus den mit ihnen verwandten Wörterbüchern an.62 Friedrich Kurschat war es unbekannt.63 Es ist anzunehmen, dass ein ähnlicher Artikel auch in der
unbekannten Quelle vorhanden war, die offenbar beide Autoren benutzten.
Diese Beziehungen offenbaren sich auch in folgenden Belegen, die die Autorin64
auf ein bisher unbekanntes Wörterbuch zurückführte. Bei eingehender Betrachtung
dieser Belege kann auch in ihnen der Einfluss von SD3 erkannt werden. So ist z. B.
60
61

62

Zubaitienė 2010, 175 f.
Vgl. Sacrÿſteÿ, Ʒakriſtije. Kamarele, Dreʒka
mar a B 1033; Sacriſtey, Sʒwentlyćia, yćiôs,
f. RŽvl 298.
Vgl. LKŽe: „živylas (sl.) sm. B404, R117,
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MŽ153, N, [K], žyvylas KŽ pradinis elementas“.
Vgl. Klv 526: „źivylas, -o, Subst. m. das Element. Brd. Ruhig. Mielcke“.
S. Zubaitienė 2010, 260.
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anzunehmen, dass das unbekannte Wörterbuch neben dem offenbar aus SD3 entnommenen litauischen Lexem prieplauka (vgl. port / Portus, us. cata-‖plus priepłauka SD3
328) auch prieeira als Äquivalent anführte (vgl. Haafen Prieplauka, Prieirra vid Haaffen
B 616 bzw. Haafen am Meer, Pakrú=‖ßis, ßio, M. Ezech. XXV. 16. ‖ Priėplauka, kos, f.
Priė=‖eira, ros, f. RŽvl 187). Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass beide
litauischen Äquivalente über eine unbekannte Quelle in B und RŽvl gelangten.
Beim Lemma Reich erscheinen in B und RŽvl sogar vier übereinstimmende litauische Äquivalente (pasiturįs, lobjotas, viso pilnas, turtingas), vgl. Reich adj. bagótas, turrÿs,
paſſiturrÿs, apſiėjes, wiſſo pilnas ‖ lobjótas, turtingas B 1009; Reich, adj. Bagotas, óta, ‖
adj. 2. Bagóćius, ćiaus, ‖ m. Wiſſo pilnas, Pra=‖lobęs, buſi, partic. 2. ‖ Turtingas, ga,
Paſi=‖turrys, inti, Lobjotas, ‖ ota RŽvl 290. Zwar war das Lexem pasiturįs Ruhig aus
SD3 bekannt, wie die entsprechende Aussage aus Meletema zeigt:
Sæpè tamen id haud neceſſum eſſe, vel Lexicon Schirwidii Polonico-Latino-Lituanicum
docet, quod non poloniſantia, sed puriora Lituanica vocabula propria identidem producit, licet illa civitate videantur inter non donata, ut de vocibus bagotas, bálkis, brukkas etc. videre eſt, pro qvibus in titulis Bogati, Balka, Bruk, dives, trabs, lithoſtratum
ſubſituit: paſſiturrÿs, Sija, Pagrunda (RgM [76–77]),

jedoch scheint auch hier angesichts der Übereinstimmung sowohl der auf SD3 zurückgehenden litauischen Äquivalente (vgl. Bogacʒ. Diues, opu-‖lentus. Turtingas /
di=‖diaturis / paſituris SD3 20; Máitny / Locuples, ‖ peculatus Turtingas / ‖ paſituris
SD3 162; zamony / ʒamnoyſty. ‖ Præpollens opibus, ma-‖gnis opibus præditus, Pa=‖ſituris
turtingus SD3 523) als auch der litauischen Äquivalente anderer Herkunft, dass hier
von einer separaten unbekannten Quelle auszugehen ist.
Wie die diskutierten Belege zeigen, haben sowohl Brodowski als auch Ruhig bei
der Abfassung des deutsch-litauischen Teils ihrer Wörterbücher SD3 offenbar nicht
direkt, sondern durch eine Mittlerquelle rezipiert. Diese Quelle wäre in einem deutschlitauischen Wörterbuch oder einem Wörterverzeichnis zu suchen, das neben litauischen Äquivalenten preußisch-litauischer Provenienz auch Material aus SD3 enthält,
und zwar sowohl litauische Lexeme und Wortverbindungen als auch von SD3 beeinflusste Lemmata. Dieses lexikographische Quelle bezeichnen wir mit Y.
Ob es sich bei Y um das von Ruhig genannte Wörterbuch von Ernst Dietzel oder
irgendein anderes Wörterverzeichnis gehandelt haben könnte, ist nicht zu abschließend zu klären, da das Wörterbuch von Dietzel nicht überliefert ist.
Bereits Plaušinaitytė hat für B zwei bisher unbekannte Quellen identifiziert.65 Bei
dem ersten, von ihr als A bezeichnet, handelt es sich um ein deutsch-litauisches
Vokabular, das offenbar ein deutsch-lateinisches Wörterbuch aus der Corvinus-Gruppe als Lemmatisierungsgrundlage hatte.66 Spuren dieses vermeintlichen Wörterbuches
finden sich in der Grundschicht von B, so dass Plaušinaitytė davon ausgeht, dass es
65
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sich dabei um eine Vorstudie Brodowskis handelt.67 Spuren des zweiten, von ihr als
P bezeichneten Wörterbuches, beschränken sich auf Ergänzungen litauischer Äquivalente zu bereits vorhandenen Lemmata, die einer späteren Entstehungsetappe
zuzuordnen sind.68 Ob es sich bei diesen Ergänzungen um Relikte eines eigenständiges Wörterbuches handelte, ist allerdings weitgehend unklar. Beziehungen zwischen
dem hier postulierten Wörterbuch Y und A und P konnten bisher nicht hergestellt
werden. Die von Plaušinaitytė A zugeordneten Mehrwortlemmata, die sie aufgrund
formaler Merkmale allein zur Identifizierung von A heranzieht, lassen sich jedenfalls
nicht in RŽvl nachweisen. Ob sie auch die Sirvydas-Belege A bzw. P zuordnet, lässt
Plaušinaitytė offen. Da allerdings, wie bereits gezeigt wurde, RŽvl auch an anderer
Stelle das Material selektiv auswählt, lässt sich eine Beziehung von A und Y nicht
sicher ausschließen.

4. Z u s a m m e n f a s s u n g. Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die
gefundenen Spuren der Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas in den von uns
untersuchten Wörterbüchern erlauben uns von einem Einfluss von SPr bzw. SD3 auf
die preußisch-litauische Lexikographie zu sprechen. Allerdings lassen diese Spuren
keine systematische, direkte Auswertung der Wörterbücher von Sirvydas durch die
jeweiligen Wörterbuchautoren erkennen. Vielmehr muss von einer vermittelten Rezeption ausgegangen werden, die nicht überlieferte Wörterbücher oder Vokabulare
als Mittler voraussetzt, die ihrerseits SPr und SD3 rezipiert haben. Für das Lexicon
Lithuanicum und für die Clavis Germanico-Lithvana scheint es wahrscheinlich, dass das
hypothetische Mittlerwörterbuch bzw. die hypothetischen Mittlerwörterbücher mit
Daniel Klein in Zusammenhang zu bringen ist (sind). Das in den Wörterbüchern von
Jacob Brodowski und Philipp Ruhig identifizierte sprachliche Material aus SD3 lässt
sich mit einiger Sicherheit auf eine gemeinsame Vorlage zurückführen, die neben
SD3 offenbar noch weitere Quellen rezipiert hat. Wer der Urheber dieses Wörterbuches
bzw. Vokabulars war und ob auch hier eine Beziehung zu den Schriften Daniel Kleins
besteht, konnte bisher noch nicht festgestellt werden.
Die Identifizierung der Wörterbücher von Sirvydas als Quelle für die preußischlitauische handschriftliche Lexikographie war in diesem Zusammenhang kein Selbstzweck. Die Spuren dieser Wörterbücher in den überlieferten preußisch-litauischen
handschriftlichen Wörterbüchern dienten als Grundlage für die Ermittlung genetischer
Beziehungen zu hypothetischen, bisher nicht nachgewiesenen Wörterbüchern.
Der Nachweis, dass in den untersuchten Quellen mit Material von Sirvydas zu
rechnen ist, bot darüber hinaus die Basis für Interpretationen von bisher nicht oder
nur unzureichend gedeuteten Merkmalen in Lex, C und B. So könnte die Benutzung
von SD3 ursächlich sein für die Verwendung bestimmter Schriftzeichen, orthographischer Abweichungen, und damit eine Erklärung dafür sein. Die Annahme einer Benutzung von SD3 kann darüber hinaus Erklärungen liefern für bisher nicht zu deutende litauische Lexeme in den überlieferten Wörterbüchern.
67
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Quellen:
B – [ Jacob Brodowski,] LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET LİTHVANİCO=GER
MANİCVM [...] von İacobo Brodowskÿ Præcentor Trempenſi, [vor 1744]; LMAVB RS:
f. 137 – 15; Manuskript. Hier zitiert nach der Faksimile-Ausgabe: Jokūbas Brodovskis,
Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm. Rankraštinis XVIII amžiaus žodynas.
Dokumentinis leidimas su faksimile, perrašu ir žodžių registru 1–2, parengė Vincentas Drotvinas,
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.
C – CLAVIS GERMANICO-LITHVANA; LMAVB RS: f. 137 13–14; Manuskript. Hier zitiert
nach der Faksimile-Ausgabe: Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas 1–2, parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidykla, 1995–1997; 3–4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997 (Teil I in
Band 1 u. 2; Teil II in Band 3 u. 4; Addenda [= IIA] in Band 4, S. 1135–1184).
KlG – [Daniel Klein,] GRAMMATICA Litvanica Mandato & Autoritate SERENISSIMI ELECTORIS BRANDENBURGICI adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem edita à M. DANIE
LE Klein / Paſtore Tilſ. Litv. Præmiſſa eſt ad Lectorem Præfatio non minùs utilis, quàm
neceſſaria. [...] REGIOMONTI, Typis & ſumptibus JOHANNIS REUSNERI, Anno χριστογονίας cIɔ Iɔc. LIII. Hier zitiert nach der Faksimile-Ausgabe: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis redaktorius J[onas] Kruopas, Vilnius: Valstybinė politinės ir
mokslinės literatūros leidykla, 1957, 65–272.
Klv – [Friedrich Kurschat,] Wörterbuch der littauischen Sprache von Friedrich Kurschat. Zweiter
Theil: Littauisch-deutsches Wörterbuch, Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses,
1883.
Lex – LEXICON LITHUANICUM; LMAVB RS: f. 137 – 10; Manuskript. Hier zitiert nach der
Faksimile-Ausgabe: Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas,
parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Mokslas, 1987.
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).
PLKŽ – Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas: Dictionarium trium linguarum
(fotografuotinis leidimas), parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslas, 1979. (Diese Abkürzung
bezieht sich auf den Vorspann und das Register der Edition.)
RgM – [Philipp Ruhig,] MELETEMA, è re ipſa, Autoribus variis, atq[ue] experientia, ſiſtens
LINGVAM LITUANICAM [...] à PHILIPPO RUHIGIO, Inſterb. Pruſſo, Eccleſiæ Walterke
menſis in Diftrictu Inſterburgenfi Paftore Germanico-Lituanico [...] Anno [1735]. Hier zitiert
nach der Faksimile-Ausgabe: Pilypas Ruigys, Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas,
parengė Vytautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 1986, 167–371.
RPs – [Johann Rehsa,] Der Pſalter Davids Deutſch vnd Littawiſch. PSALTERAS DOWIDO VVOKISCHKAI BEI LIETUWISCHKAI. Karaliauꜩoje Pruſſu per Lorinꜩu Segebadu / Mætoſſa
Chriſtaus 1625.
RŽ – [Philipp Ruhig,] Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexicon [...] von Philipp
Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, Inſterburgiſchen Hauptamtes. Knigsberg,
druckts und verlegts I. H. Hartung, 1747 (RŽlv – litauisch-deutscher Teil, RŽvl – deutschlitauischer Teil).
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RŽlv – siehe unter RŽ.
RŽvl – siehe unter RŽ.
SD3 – [Constantin Szyrwid,] Dictionarivm trivm lingvarum, In vſum Studioſæ Iuuentutis, Avctore Constantino Szyrwid è Societate Jesv; Cum Superiorum permiſſu
editum. Tertia editio recognita & aucta, vilnæ, Typis Academicis Societatis Jesv. Anno
Domini M.DC.XLII [1642]. Hier zitiert nach der Faksimile-Ausgabe: Pirmasis lietuvių kalbos
žodynas. Konstantinas Širvydas: Dictionarium trium linguarum (fotografuotinis leidimas),
parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslas, 1979.
SD4 – [Constantin Szyrwid,] DICTIONARIUM TRIUM LINGVARUM, In vſum Studioſae Iuventutis, AVCTORER. P. CONSTANTINO SZYRWID e SOCIETATE JESU [...] Qvarta editio recognita & aucta. Vilnae, Typis Academicis Sociatatis IESV. Anno Domini M. DC. LXXVII
[1677].
SPr – [Constantin Szyrwid, Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum]
[vor 1620]. Hier zitiert nach der Faksimile-Ausgabe: Senasis Konstantino Sirvydo žodynas
(fotografuotinis leidimas), parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.
SŠG – [Theophil Schultz,] COMPENDIUM GRAM[M]ATICÆ LITHVANICÆ Theophili
Schultʒens Past: Cattenov, REGIOMONTI: Typis Friderici Reuſneri, [...] Aō: 1673. Hier
zitiert nach der Faksimile-Ausgabe: Sapūno ir Šulco gramatika = Compendium Gram[m]aticae
Lithvanicae, parengė Kazimieras Eigminas, Bonifacas Stundžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.
[ W e i s m a n n , E ry c , ] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...] auctore
Eryco Weismanno, Stuttgardi, Sum[p]tibus, Joh. Bened. Mezleri & Christoph Erhardi, Anno
MDCCXXV [1725].

Literatur:
D i n i , P i e t r o U [ m b e r t o ] ; G i e d r i u s S u b a č i u s , 1999: „Konstantino Sirvydo Dictionarium
neišlikusio antrojo leidimo (1631) pėdsakai Christiano Mentzelio indekse (1682): fitonimai“,
ALt 1, 11–56.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 1987: „‘Lexicon Lithuanicum’ – rankraštinis XVII a. vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas“, Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų
žodynas, parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Mokslas, 7–25.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 1995: „Pastabos apie Frydricho Pretorijaus žodyną CLAVIS GERMANICO-LITHVANA“, Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių
kalbų žodynas 1, parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
x–xxvvii.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 2009a: „Jokūbas Brodovskis – žodynininkas“, Jokūbas Brodovskis,
Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm. Rankraštinis XVIII amžiaus žodynas.
Dokumentinis leidimas su faksimile, perrašu ir žodžių registru 1, parengė Vincentas Drotvinas,
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, XXI–XLV.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s (Hrsg.), 2009b: Jokūbas Brodovskis, Lexicon Germanico=Lithvanicvm
et Lithvanico=Germanicvm. Rankraštinis XVIII amžiaus žodynas. Dokumentinis leidimas su
faksimile, perrašu ir žodžių indeksu 3. Žodžių indeksas, bendrinių žodžių indeksą sudarė

36

Archivum Lithuanicum 13

Danguolė Stonytė, tikrinių žodžių indeksą sudarė Juozas Karaciejus, Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas.
Fa l k e n h a h n , Vi k t o r , 1941: Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine
Helfer. Beiträge zur Kultur und Kirchengeschichte Altpreussens. Schriften der Albertus-Universität, Geisteswissenschaftliche Reihe 31, Königsberg: Ost-Europa-Verlag.
G e r u l l i s , G e o r g , 1922: „Das Lexicon Lithuanicum Daniel Kleins“, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 50, 233.
G e r u l l i s , G e o r g , 1925: „Lituanica“, Archiv für Slavische Philologie 29, 54–55.
L e b e d y s , J u r g i s , 1956: „Pirmieji smulkiosios lietuvių tautosakos rinkiniai“, Smulkioji lietuvių
tautosaka XVII–XVIII a., paruošė Jurgis Lebedys, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros
leidykla, 6–40.
L e b e d y s , J u r g i s , 1977: Senoji lietuvių literatūra, Vilnius: Mokslas.
Pa k a l k a , K a z y s , 1964: Pirmasis lietuvių kalbos žodynas / Konstantino Širvydo ‘Dictionarium
trium linguarum’ (1629) (Dissertation Universität Vilnius; Manuskript), Vilnius; VUB RS:
f. 6 – 460.
Pa k a l k a , K a z y s , 1979: „K. Širvydo žodyno istorijos metmenys“, Pirmasis lietuvių kalbos
žodynas. Konstantinas Širvydas: Dictionarium trium linguarum (fotografuotinis leidimas), parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslas, 15–92.
Pa l i o n i s , J o n a s , 1979: Lietuvių literatūrinės kalbos istorija, Vilnius: Mokslas.
P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2010a: Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas (Dissertation
Universität Vilnius), Vilnius.
P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2010b: „Du Jokūbo Brodovskio žodyno šaltiniai – Johanno Jacobo
Dentzlerio Clavis Germanico-Latina (1709) bei Andreaso Corvino Fons latinitatis (1638) tipo
hipotetinis žodynas *A“, ALt 12, 83–120.
S c h i l l e r , C h r i s t i a n e , 2009: Zur Geschichte der preußisch-litauischen Lexikographie. Die handschriftliche Lexikographie bis 1744 (Habilitationsschrift), Berlin.
S c h i l l e r , C h r i s t i a n e , 2010: „Daniel Kleins Rezeption der Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas“, Danielius Kleinas ir jo epocha. Straipsnių rinkinys, parengė Artūras Judžentis,
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 204–220.
S k a r d ž i u s , P r a n a s , 1931: Die slavischen Lehnwörter im Altlitauischen, Kaunas. Hier zitiert
nach der Ausgabe: Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai 4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 1998.
T r i š k a i t ė , B i r u t ė , 2007: „Johanno Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos darbas Clavis Germanico-Latina – dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana
šaltinis“, ALt 9, 9–38.
T r i š k a i t ė , B i r u t ė , 2008: Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana
genezė (Dissertation Vytautas-Magnus-Universität und Institut für Litauische Sprache),
Kaunas.
T r i š k a i t ė , B i r u t ė , 2009: „Pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų pėdsakai rankraštiniame
žodyne Clavis Germanico-Lithvana“, ALt 11, 63–120.
Z u b a i t i e n ė , Vi l m a , 2007: Pilypo Ruigio žodynai (Dissertation Universität Vilnius; Manuskript), Vilnius.
Z u b a i t i e n ė , Vi l m a , 2010: Pilypo Ruigio Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches
Lexicon (1747): šaltiniai ir leksikografinis metodas, Vilnius.

37

D i e Wö r t e r b ü c h e r
von Konstantinas Sirvydas
als Quelle für die handschriftliche
preußisch-litauische Lexikographie.
Probleme und Lösungsansätze

Christiane Schiller, Vilma Zubaitienė
K o n s ta n t i n o S i rv y d o ž o d y n a i – r a n k r a š t i n ė s
v o k i e č i ų – l i e t u v i ų l e k s i k o g r a f i j o s š a lt i n i s .
Problemos ir jų sprendimo galimybės

Santrauka
Šio straipsnio tikslas yra įrodyti, kad Konstantino Sirvydo žodynai – 1642 metais Vilniuje išėjęs Dictionarium trium linguarum (SD3) ir prieš 1620 metus pasirodęs Sirvydo žodynas,
mokslinėje literatūroje vadinamas Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum (SPr), – buvo rankraštinės Prūsų Lietuvos leksikografijos šaltiniai. Tikslui pasiekti
atlikta dalinė tekstologinė anoniminių vokiečių–lietuvių kalbų žodynų Lexicon Lithuanicum
(Lex), Clavis Germanico-Lithvana (C), taip pat Jokūbo Brodovskio Lexicon Germanico-Lithvanicum (B) ir Sirvydo žodynų analizė. Rastus sutapimus daugeliu atvejų galima interpretuoti
kaip Sirvydo žodynų rankraštiniuose žodynuose pėdsakus, tačiau jie nėra sistemingi, todėl
veikiausiai atsiradę ne tiesiogiai, bet per tarpinius žodynus ar žodžių rinkinius, kuriuose
buvo naudojama SD ir SPr. Sudarant Lex ir C remtasi hipotetiniu(-iais) tarpiniu(-iais) šalti
niu(-iais), kuris(-ie) veikiausiai susiję su Danieliaus Kleino kūryba. Į Jokūbo Brodovskio ir
Pilypo Ruigio žodynus SD pavyzdžiai pateko per bendrą tarpinį šaltinį, kuriame, be SD
kalbinės medžiagos, remtasi ir kitais šaltiniais. Kas buvo šio žodyno ar žodžių rinkinio autorius, taip pat kokie Kleino raštų ir neišlikusio tarpinio šaltinio, naudoto Lex ir C, santykiai,
iki šiol nėra nustatyta.
Sirvydo žodynų, kaip Prūsų Lietuvos rankraštinės leksikografijos šaltinių, nustatymas
šiame tyrime nebuvo savitikslis. SD pavyzdžiai nagrinėti norint atskleisti genetinius išlikusių rankraštinių žodynų ir iki šiol nenustatytų hipotetinių šaltinių ryšius.
Atpažinus SD medžiagą tirtuose žodynuose buvo patikslinti anksčiau nepaaiškinti ar
nepakankamai išaiškinti pavyzdžiai Lex, C ir B. SD galėjo turėti įtakos tam tikrų raidžių
vartojimui ir rašybos skirtumams. Dėl naudojimosi SD į Prūsų Lietuvos žodynus pateko
Sirvydo naujadarų ir dialektizmų.
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Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas rankraštinis priežodžių, patarlių ir mįslių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel (toliau – PR),
signatūra F 137 – 1. Autentiškas, sudarytojo ranka rašytas antraštinis lapas neišlikęs,
todėl nežinomas nei tikrasis šaltinio pavadinimas, nei sudarytojas, nei rengimo laikas,
nei vieta. Antraštiniai duomenys įrašyti vėliau, nei rašytas pats rinkinys. Pirmajame
buvusio aplanko, į kurį kažkada buvo sudėtas rankraštis, lape yra du šaltiniui atpažinti svarbūs įrašai: 1) antraštė „Littauiſch[e] Sprichwörte[r] ‖ u ‖ Räthſel.“ lapo
viduryje tamsiai rudu rašalu; 2) įrašas „Litth. Sprüchwortter“ lapo viršuje rudu ar
raudonu pieštuku (įrašas išblukęs, sunkiai įskaitomas).
LMAVB Rankraščių skyriaus kartotekiniame kataloge šaltinis įvardytas kaip
„Lietuviškų patarlių, mįslių ir priežodžių rinkinys. Autorius nežinomas. Liet. k.
XVII a. II-oji p. 40 lp. 20 × 17,4. Rankr. restauruotas; I-ame lp. įrašas: Nr. 177
Litauische Sprächwörter und Rätzel1“. Lietuvos bibliografijoje rankraštis įregistruotas
kaip „Littauiſche Sprichwörter und Rätſel. [Lietuviški priežodžiai, patarlės ir mįslės]. B. v., XVII a. pabaiga. [1, 40] lap. 20,5 × 17,4 cm“2.
Rinkinys iki šiol laikytas anoniminiu (tradiciškai vadinamas Anoniminiu priežodžių,
patarlių ir mįslių rinkiniu), todėl itin svarbus uždavinys – jo atribucija: datavimas,
lokalizavimas ir autorystės nustatymas. Dėl autorystės ir sukūrimo laiko yra iškelta keletas hipotezių, tačiau nė viena kol kas neįrodyta. Tai lėmė daugybė priežasčių.
Rinkinys defektinis: neišlikusi pradžia, pabaiga ir dalis vidinių fragmentų. Jis neminimas amžininkų, taigi trūksta ir antrinės informacijos. Netgi tiriant provenienciją, priskirti rankraštį buvusiam Prūsijos valstybiniam archyvui Karaliaučiuje
(Preussisches Staatsarchiv in Königsberg) galima tik remiantis analogijomis su
1

PR antraštiniame lape yra Sprichwörter, Räth
ſel. Šie netikslumai kartojasi kituose dokumentuose, bet toliau nekomentuojami.
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kitais rankraščiais. Daugelį dalykų tenka rekonstruoti pagal kitus šaltinius ir archyvinius dokumentus.

1. PROVENIEN C IJA. Nors proveniencijos tyrimas suprantamas kaip šaltinio
priklausomybės nustatymas pagal ankstesnių savininkų įrašus, knygos ženklus ir
kitus duomenis, tačiau PR proveniencijos analizė pradėtina nuo LMAVB senosios
raidinės signatūros 1. LR – I, įrašytos antraštiniame lape violetiniu rašalu. Ji rodo,
kad rankraštis priskirtas Liudviko Rėzos (Ludwig Jedemin Rhesa, 1776–1840) fondui.
Po signatūra įspaustas apvalus violetinis antspaudas su įrašu „MOKSLŲ AKADEMIJOS
BIBLIOTEKA“ (Ø 12 mm), antspaudo viduje – varpelis. Po antspaudu pieštuku įrašytas skaitmuo „4“, reiškiantis formatą in quarto.
Rėzos fondas bibliotekoje sudarytas po Antrojo pasaulinio karo, kai į Lietuvą iš
Karaliaučiaus krašto buvo atvežta daug knygų ir rankraščių, surinktų per ekspedicijas kultūros vertybėms gelbėti. Tuometės Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinės
bibliotekos3 darbuotojas Vladas Abramavičius4 darbo dienoraštyje rašė, kad 1946-ųjų
sausį į biblioteką atvežta rankraščių, prieš karą buvusių Karaliaučiaus bibliotekoje
bei valstybiniame archyve, rastų Laukstyčių (Lochstädt) pilies griuvėsiuose. Jis paminėjo keletą svarbiausių, tarp jų ir Rėzos bibliotekos rankraščių rinkinį5.
Rėzos fondą bibliotekoje tvarkė ir aprašė vyresnysis bibliotekininkas Jonas
Šiožinys6. 1950 metais parengtame Rankraščių skyriaus informaciniame biuletenyje
Rėzos rankraščių rinkinį jis apibūdino kaip nedidelį („kiekybiškai nedidelis – jis turi
tik 35 inventorinius vienetus arba 3 165 lapus“), bet labai vertingą dėl lietuviškų
XVII–XVIII amžiaus raštijos paminklų – žodynų, eilėraščių – ir lietuvių liaudies dainų7. Biuletenyje PR nėra aprašytas kaip savarankiškas vienetas, tepasakyta, kad tautosakos grupėje „dar yra XVII a. antroj pusėj surinktų lietuviškų patarlių, mįslių,
priežodžių“8. Rankraščių inventoriaus knygoje Šiožinys PR įrašė patį pirmąjį: „Au
torius nežinomas. Lietuviškų patarlių, mįslių ir priežodžių rinkinys“, datavo XVII
amžiaus antrąja puse (įrašyta 1950-11-21)9.
Abramavičiaus sudarytoje fondų apžvalgoje Rankraščių rinkiniai (1963) PR taip pat
priskirtas prie Rėzos surinktų literatūrinių rankraščių ir įrašytas pirmasis: „Litauische
Sprächwörter und Rätzel (XVII a. lietuvių liaudies patarlių, mįslių ir priežodžių
3

4

Biblioteka įkurta 1912 metais Vilniuje advokato, bibliofilo Tado Vrublevskio (Tadeusz
Wróblewski, 1858–1925). 1940 metais perduota iš Kauno atkeltam Lituanistikos institutui, o nuo 1941-ųjų – Lietuvos mokslų
akademijai. Tuomet ji pavadinta Lietuvos
TSR mokslų akademijos centrine biblioteka
(toliau – LMACB), nuo 1990 metų vadinta
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, nuo
2009-ųjų – Lietuvos mokslų akademijos Vrub
levskių biblioteka (toliau – LMAVB).
Vladas Abramavičius (1909–1965) bibliotekoje dirbo 1943–1965 metais, nuo 1947-ųjų –
Rankraščių skyriaus vedėjas.
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6
7
8
9

Abramavičius 1944–1947, 40v–41r. Įrašo
data nėra aiški, gali būti 1946-04-20 (39v)
arba 1947-04-14 (41v).
Jonas Šiožinys (1915–1987) bibliotekoje dirbo 1946–1953 metais.
Šiožinys 1950, 10.
Šiožinys 1950, 10–11.
Lietuvos TSR mokslų akademijos bibliotekos
rankraščių inventoriaus knyga, 1948–1964,
137v–138r; LMAVB. Už informaciją apie
bibliotekinius rankraščių aprašus ir informacinius šaltinius dėkoju direktoriaus pavaduotojai dr. Rimai Cicėnienei ir Rank
raščių skyriaus vedėjai Erikai Kuliešienei.
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rinkinys)“, nurodyta, kad visas Rėzos fondas 1947 metais gautas iš profesoriaus Povilo
Pakarklio Vilniuje10.
Tikroji proveniencijos žymė, rodanti ankstesnį šaltinio savininką, yra tik viena:
signatūra Nō 177., įrašyta antraštinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe tamsiai
rudu rašalu. Nei bibliotekos ar archyvo pavadinimo, nei antspaudo nėra. Priskirti
rankraštį Prūsijos valstybiniam archyvui Karaliaučiuje tenka pirmiausia remiantis
analogija su Lexicon Lithuanicum (toliau – Lex). Šio signatūra „Nō 178.“, įrašyta to
paties asmens tamsiai rudu rašalu viršutiniame dešiniajame kampe. Ji vėliau dar
kartą pakartota kartu su saugojimo vietos nuoroda kairiajame apatiniame kampe:
„Staatsarchiv Königsberg ‖ Handſchriftenſammlung ‖ Nr. 1784t°.“
Tik paskutiniu skaitmeniu tesiskiriančios PR ir Lex signatūros liudija, kad šie
rankraščiai bibliotekoje buvo greta. Abu anoniminiai, abu panašaus formato – in
quarto. Greta turėjo būti dar vienas tokio pat formato ir tuomet taip pat anoniminis
Gotfrydo Ostermejerio (Gottfried Ostermeyer, 1716–1800) straipsnis apie Biblijos
vertimus į lietuvių kalbą Historische Nachricht von der litauischen Bibel11. Jo signatūra
„Nō 176.“, taigi jis irgi laikytas greta. Signatūra įrašyta tamsiai rudu rašalu to paties
asmens kaip PR ir Lex signatūra, o antraštė – to paties asmens kaip PR antraštė.
Kadangi PR nėra įrašo su archyvo pavadinimu Preussisches Staatsarchiv in
Königsberg (rankraščiuose paprastai rašyta sutrumpintai: Staatsarchiv Königsberg),
pradėtu vartoti nuo 1867-ųjų12, ir atitinkamo antspaudo, tai manytina, kad PR signatūra įrašyta tada, kai archyvas dar buvo nepervadintas, t. y. kai dar funkcionavo
pavadinimu Königliches Geheimes Archiv zu Königsberg in Preussen. Į šitaip vadinamą
archyvą po Rėzos mirties (1840) pateko jo turėti rankraščiai, tarp jų Jokūbo Brodovskio
(Jacob Brodowski, 1692–1744) Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm
(toliau – B), anoniminiai Clavis Germanico-Lithvana (toliau – C), Lexicon Lithuanicum
ir kiti13. Pakeitus pavadinimą, archyvo įrašai antraštiniame PR lape, skirtingai nei
B, Lex ir kituose šaltiniuose, neatnaujinti.
Rankraštis Prūsijos valstybiniame archyve Karaliaučiuje galėjo būti saugomas iki
1942-ųjų vasaros. Tolesnė kelerių metų istorija susijusi su Antrojo pasaulinio karo eigos
nulemtu archyvo ir jo bibliotekos likimu. Archyvo paskutiniojo direktoriaus Kurto
Forstreuterio duomenimis, nuo 1942 metų vasaros iki 1943-iųjų rudens svarbiausi dokumentų rinkiniai buvo pamažu išvežami iš Karaliaučiaus ir slepiami pilyse bei dvaruose14. Nuo 1944 metų liepos iki 1945-ųjų sausio vidurio archyvo fondai iš laikinų
saugojimo vietų dalimis vežti į Vokietiją, Graslebeno kalnų kasyklas prie Braunschwei
go, tačiau trūkstant transporto ribotasi tik svarbiausiais dokumentų rinkiniais15.
Tikėtina, kad PR buvo atvežtas į Laukstyčių pilį, stovėjusią maždaug už 35 km į
vakarus nuo Karaliaučiaus, netoli Piliavos (Pillau) uosto16. Šioje pilyje per ekspedici10
11

12
13

Abramavičius 1963, 189.
Ostermeyer, po 1791; faksimilė, perrašas ir
vertimas į lietuvių kalbą: Keturi Gotfrydo
Ostermejerio rankraščiai, 2002, 31–52, 91–123.
Forstreuter 1955, 65.
Nesselmann 1851, VI.

41

14
15
16

Forstreuter 1955, 88.
Forstreuter 1955, 91–92.
Laukstyčiai iki 1945-ųjų priklausė Žuv in in
kų (Fischhausen, nuo 1946-ųjų – Primorsk)
apskričiai, Karaliaučiaus apygardai.
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ją, organizuotą buvusios SSRS mokslų akademijos 1945-ųjų rudenį, rasta daug litua
nistinių rankraščių ir knygų. Ekspedicijoje dalyvavo du lietuviai: teisės istorikas
profesorius Povilas Pakarklis (1902–1955) ir kalbininkas Jonas Kruopas (1908–1975).
Pakarklis kaip pirmąjį radinį nurodo Jokūbo Brodovskio vokiečių–lietuvių kalbų
žodyną, paskui keletą Liudviko Rėzos rankraščių, davusių dingstį ieškoti ir Kristijono
Donelaičio Metų rankraščio17. Nors Pakarklis tarp rastų rankraščių PR nenurodo, jo
informacija svarbi dėl Brodovskio žodyno ir Rėzos rankraščių paminėjimo. Apie PR
nekalbama ir vėlesnių ekspedicijų dalyvių publikacijose, skelbtose periodinėje spaudoje, – ir jiems atmintin buvo įstrigę reikšmingiausi ir didžiausi šaltiniai.

2. DATAVIMAS. LMAVB Rankraščių skyriaus kartotekiniame kataloge ir inventoriaus knygoje PR datuotas kaip XVII amžiaus II pusės, Lietuvos bibliografijoje – kaip
XVII amžiaus pabaigos šaltinis18. Rankraščio panaudos lape, pažymėtame „1“, PR
Šiožinio aprašytas kaip lietuviškas XVII amžiaus pabaigos rankraštis. Nurodant ypatybes, paminėta vandenženklio data:
Popierius sutrūnijęs. Raštas vietomis beveik visai išdilęs. Pirmajame lape įrašas: № 177.
Litauische Sprachwörter und Rätʒel. Popierio filigranas iš 1687 m.

Įrašas apie vandenženklį taip pat Šiožinio, bet kito atspalvio mėlynu rašalu, taigi
vėlesnis. Panaudos lapas nedatuotas, tačiau pagal PR registravimo laiką inventoriaus
knygoje, būklės apibūdinimą manytina, kad aprašas darytas 1950 metais, dar iki
restauruojant19. Šiožinys dirbo iki 1953-05-0120, taigi informacija apie vandenženklį
turėjo būti įrašyta iki šios datos.
Į Lietuvą atvežtas rankraštis buvo labai blogos būklės, neįrištas, tik sudėtas į
suplyšusį aplanką. Kaip jis atrodė, matyti fotografijoje, darytoje iki restauruojant
(ji saugoma kartu su rankraščiu21). Rankraštis restauruotas 1952–1953 metais tuometėje SSRS mokslų akademijos bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo laboratorijoje Leningrade (dab. Sankt Peterburgas). 1953 metų vasario 8-ąją
laikraštyje Literatūra ir menas Vladas Abramavičius paskelbė žinutę, kad rankraštis
sėkmingai restauruotas ir parvežtas į Vilnių22. Šioje žinutėje jis nurodė ir galimą
parašymo laiką:
Sprendžiant iš popieriaus filigrano ir iš lietuviškojo rašto braižo, spėjama, kad
rankraščio data svyruoja tarp XVII amž. pabaigos ir XVIII amž. pirmojo ketvirčio23.

Jurgis Lebedys knygoje Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. Priežodžiai, patarlės, mįslės (1956) šį Abramavičius datavimą paskleidė, bet nei patvirtino, nei paneigė.
Palyginęs biblines sentencijas ir posakius su ankstesniais lietuviškais Biblijos ir ats17
18
19

Pakarklis 1955-03-05, 2.
LB I 516, Nr. 177.
Pirmieji skaitytojai lape registruoti 1952-ųjų
pradžioje: Jurgis Lebedys 1952-01-18, Margarita Vymerytė 1952-02-21.
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Abramavičius 1944–1947, 44r.
Nuotrauka publikuota: Lebedys 1956, įklija
tarp 14 ir 15 puslapio.
Abramavičius 1953-02-08, 4.
Abramavičius 1953-02-08, 4.
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kirų jos knygų leidimais iki 1735 metų, Lebedys nustatė, kad nė vienu iš jų nesiremta. Remtasi tik Danieliaus Kleino Gramatika (1653) ir Kompendiumu (1654), tad jo išvada atsargi, negalutinė, orientuojanti į XVII amžiaus pabaigą:
Tad išeitų, kad anoniminis rinkinys sudarytas po 1664 m. ir prieš 1701 metus. Įtikimiau
būtų manyti, kad jis sudarytas XVII a. pabaigoje, nes jokių duomenų nėra, kad kas
anksčiau būtų stambesnį smulkiosios tautosakos rinkinį turėjęs. Tačiau drauge
pabrėžtina, kad šie religiniai tekstai parašymo laiko nepadeda galutinai nustatyti, nes
rinkinio sudarytojas galėjo būti didelis D. Kleino gerbėjas ir jo koreguotus religinių
tekstų vertimus laikyti geriausiais24.

Šaltinių sąraše Lebedys nurodė tik lietuvišką rinkinio pavadinimą ir saugojimo
vietą: „Anoniminis priežodžių, patarlių ir mįslių rinkinys [rankraštis LTSR MA
Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje, sign. 1. LR-1].“25 Vėlesni tyrėjai datą nurodydavo įvairiai: XVII amžiaus pabaiga (paskutiniai dešimtmečiai, antroji pusė), XVII
amžiaus pabaiga–XVIII amžiaus pradžia (pirmieji dešimtmečiai, pirmas ketvirtis),
kiti visai nenurodydavo. Be Lebedžio knygos, čia paminėtini tik du svarbiausi leidiniai, paskelbę daug PR medžiagos ir išskyrę jį kaip šaltinį: Lietuvių kalbos žodynas
(toliau – LKŽe) bei Lietuvių patarlės ir priežodžiai (toliau – LPP):
LKŽe	PrLXVII = Rytų Prūsijos XVII amžiaus rankraštis, nežinomo autoriaus
40 lapų. (Skaitmenys rodo lapus.)
LPP I 920	PR – Anoniminis priežodžių, patarlių ir mįslių rinkinys / (rankraštis;
Lietuvos MA bibliotekos rankraščių skyrius, 1. LR-1).

Taigi datavimo klausimas aktualus tiek kalbos, tiek tautosakos tyrėjams. Jis siejasi ir su autorystės nustatymo problema.
Vienas tradicinių datavimo nustatymo būdų – popieriaus gaminimo laiko tyrimas.
PR popieriaus tyrimą komplikuoja keli dalykai. Visų pirma, rankraštis defektinis,
išlikęs ne visas. Išlikę tik priežodžiai ir patarlės, prasidedančios raidėmis D (nuo
Dieve duok iš ožkos avelę), E, G, I(J) (iki Imdams sakalo akis tur), S, Š, T, U, V, Z(Ž), ir
mįslės, prasidedančios A, B, Č, D, E, G, I(J), K, L, M, N, O, P (iki Penki pesliai).
Neišlikę priežodžiai ir patarlės, prasidedančios raidėmis A, B, C, Č, D (iki Dieve), K,
L, M, N, O, P, R, taip pat mįslės, prasidedančios R, S, Š, T, U, V, Z(Ž). Taigi neišlikusi nei visa patarlių, nei visa mįslių dalis. Rankraštis tik toks pateko į Prūsijos valstybinį archyvą Karaliaučiuje. Tai rodo vokiškas archyvo įrašas pieštuku antraštiniame
lape: „40 Bl.“. Autorinis rinkinio tekstas iš tiesų eina 40-yje lapų. Tad tik tokios apimties jis atvežtas ir į Lietuvą. Ir tik iš tokio kiekio lapų analizės tenka daryti išvadą
apie popieriaus datavimą.
Antras nepalankus veiksnys – labai bloga į Lietuvą atvežto rankraščio būklė. Jį
reikėjo skubiai restauruoti. LMAVB Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėjos, aukščiausios kategorijos dokumentų restauratorės Birutės Giedraitienės
24

Lebedys 1956, 16.

25
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Lebedys 1956, 48.
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duomenimis, popierius buvo smarkiai pažeistas pelėsio26. Lapai vietomis pragraužti
kiaurai (PR 1, 2, 3, 4, 29 ir kt.). Popieriuje matomos rudos dėmės ir juodi taškeliai –
pelėsių veiklos padarinys. Veikiant drėgmei vėliau atsiradę patakų (jos ypač ryškios
PR 3–16). Dėl pelėsių poveikio yra ne tik teksto spragų, bet vietomis beveik neįžiūrimi kai kurie vandenženklių fragmentai.
Restauratoriai popieriumi sutvirtino pelėsio pažeistus ir dėl įvairių nepalankių
fizinių veiksnių aptrupėjusius lapus. Lapų popierius tvirtintas trimis būdais: 1) atkuriant trūkstamas vietas; 2) laminuojant iš abiejų pusių; 3) pamušant iš vienos pusės.
Trūkstamos autentiškų autorinių lapų (PR 1–40) vietos prie siuvimo linijos ir
pakraščiuose atkurtos pagalbiniu popieriumi. Tam panaudotas senas semtas skudurinis popierius, su sėmimo tinklelio žymėmis. Jo spalva tamsesnė, kryptis kai kur
skiriasi. Atkurtose vietose trūksta vandenženklių fragmentų. Jų beveik nesimato ir
ten, kur lapo dalis pamušta storesniu pagalbiniu popieriumi.
Atkūrus trūkstamas vietas, visi autentiški autoriniai PR lapai (PR 1r–40v) laminuoti kondensatorių popieriumi27: ant abiejų lapo pusių užklijuotas permatomas rusvos
spalvos popierius. Jis gerai matyti ten, kur popierius kiaurai pažeistas pelėsių (PR 1,
3, 4, 7, 14 ir kt.). Laminavimas gerai sutvirtino popieriaus paviršių, padarė jį glotnų,
slidų, užtikrino apsaugą nuo pažeidimų, tačiau būtent dėl to popierius įgavo rusvą
atspalvį, šiek tiek prislopo rašalo spalva, taigi pablogėjo teksto įskaitomumas28. Dėl
patamsėjusio tono ir sumažėjusio kontrasto prasčiau matyti ir vandenženkliai.
Trečia bėda – rankraštis sudėtas ir įrištas ne iš eilės. Po priežodžių ir patarlių,
prasidedančių D–I(J) raide, neradus prasidedančių K raide, sudėta dalis mįslių, prasidedančių K raide (nuo Ką kašelė tur). Mįslės eina iki P raidės (iki Penki pesliai) imtinai, o toliau vėl priežodžiai ir patarlės – nuo S iki Z(Ž). Po jų yra vadinamoji mįslių
pasaka ir mįslės nuo A iki K (iki Kad jauna buvau). Kad sudarytojas buvo sumanęs
visas mįsles dėti po priežodžių ir patarlių, rodo PR 33v pradėtas atskiras skyrius,
kurio pavadinimas „Folgen Littauſche Rätʒel“. Mįslės pradedamos lapo verso pusėje,
taigi prarasto teksto ar kokio nors dirbtinio jungimo įrišant čia nėra. Į dvilapius
dirbtinai sujungti keturi lapai (PR 1 ir 16, 8 ir 9).
Priežodžių ir patarlių bei mįslių išdėstymas pateikiamas 1 lentelėje (jei kurios nors
raidės rinkinio straipsnių trūksta, sutrumpintai nurodoma, nuo kurio jie prasideda
arba kuriuo baigiasi):
26

27

Dėkoju Birutei Giedraitienei už konsultacijas restauravimo ir restauravimo terminų
klausimais. Dauguma terminų iš: Inform a
cij a ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas
(tapatus ISO 5127:2001). Information and documentation – Vocabulary (ISO 5127:2001,
identical), Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008-01-25, 85–122.
Kondensatorių popierius – elektrolitinių
kondensatorių gamybai skirtas popierius,
pagamintas iš ašuotės, arba esparto (isp.
esparto; tai daugiametė varpinė žolė Stipa
tenacissima); popieriaus storis apie 25–
100 μm.
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PR 1–40 lapų popierius buvo gelsvos spalvos. Tikroji spalva vienur kitur dar matyti,
dažniausiai pakraščiuose, prie siuvimo linijos. Kondensatorių popieriumi nepadengtas lopinėlis (apie 4 × 10 mm) yra
PR 18r apatinėje dalyje, maždaug 1 cm
nuo apatinio krašto; yra šviesių vertikalių
linijų, atsiradusių nupjovus klijuojant susidariusias raukšleles – PR 19r, 25v, 26r ir
kt. Paliktų raukšlelių daug (PR 7r, 8v, 10v,
12v, 15v, 18v, 27r, 28v, 32r ir kt.). Vertikaliai einančios rudos linijos kartais sudaro
teksto perbraukimo įspūdį, plg. PR 15v,
18v, 24v, 27v, 29v.
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Lapai

Rinkinio straipsnių tipas

Rinkinio straipsnių seka

PR 1r–3r

Priežodžiai, patarlės

D (nuo Dieve duok iš ožkos avelę)

PR 3v

Priežodžiai, patarlės

E

PR 4r–7r

Priežodžiai, patarlės

G

PR 7v–8v

Priežodžiai, patarlės

I(J) (iki Imdams sakalo akis tur)

PR 9r–11v

Mįslės, minklės

K (nuo Ką kašelė tur)

PR 12r

Mįslės

L

PR 12v–14r

Mįslės

M

PR 14v–15r

Mįslės

N

PR 15v

Mįslės

O

PR 16r–16v

Mįslės

P (iki Penki pesliai)

PR 17r–21r I7

Priežodžiai, patarlės

S

PR 21r I8–22v

Priežodžiai, patarlės

Š

PR 23r–25v

Priežodžiai, patarlės

T

PR 26r–26v

Priežodžiai, patarlės

U

PR 27r–31r

Priežodžiai, patarlės

V
Z(Ž)

PR 31v–32r

Priežodžiai, patarlės

PR 32v–33r

Mįslių pasaka

PR 33v–34v

Mįslės

A

PR 35r I1–II5

Mįslės

B

PR 35r II6

Mįslės

Č

PR 35v–37r

Mįslės

D

PR 37v–38r

Mįslės

E

PR 38v–39r I

Mįslės

G

PR 39r II2–3–40r

Mįslės, minklės

I(J)

PR 40v

Mįslės, minklės

K (iki Kad jauna buvau)

1 lentelė. Priežodžių ir patarlių bei mįslių ir minklių seka PR rankraštyje

Atmestina prielaida, kad patarlės ir mįslės buvo įrištos pramaišiui restauruojant
rankraštį, esą susiūta formaliai paisant tik abėcėlės tvarkos, bet neatsižvelgiant į įrašų
turinį29. Fotografijoje matyti, kad lapai buvo sunumeruoti iki restauruojant, taigi supainioti ne restauruojant ar įrišant, bet anksčiau. Numeruota pieštuku veikiausiai
LMACB darbuotojų (archyvas paprastai numeruodavo rašalu). Ar rankraštis buvo
taip sudėtas Karaliaučiaus archyve, ar atvežus į Lietuvą, nustatyti neįmanoma.
Lapų formatas šiek tiek skirtingas, bet svyravimai nedideli: 20,4–20,8 × 16,8–17 cm.
Rẽtosios linijos horizontalios, atstumas tarp jų apie 2,3–2,5 cm. Vandenženkliai yra
prie lenkimo ir siuvimo linijos.
Abramavičius straipsnelyje mini tik vieną vandenženklį („Sprendžiant iš popieriaus filigrano“)30, rankraščio panaudos lape nurodytas taip pat tik vienas („Popierio
29

Plg. Plaušinaitytė 2010, 275.

30

45

Abramavičius 1953-02-08, 4.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

1 pav. PR 6: vandenženklio su monograma „GG“ apačia;
LMAVB RS: F 137 – 1

filigranas iš 1687 m.“). Iš tiesų jie yra trys: 1) žaltys (gyvatė), įkomponuotas į rugiagėlę; 2) trys kikiliai, tupintys medyje; 3) ąžuolas su gilėmis. Pastarojo išlikusi tik
apatinė dalis.
Pirmasis eina vandenženklis su ąžuolu ir gilėmis, tiksliau, jo apatinė dalis. Ji
matoma dviejuose lapuose: PR 6 ir 8, taigi šaltinio pradžioje. PR 6 sudaro dvilapį su
PR 3, bet šiame ta vieta, kur turėtų būti vandenženklis, pažeista pelėsio ir restauruojant rankraštį pamušta storoku pagalbiniu popieriumi, todėl jokio bent kiek aiškesnio
fragmento nematyti. O PR 8 restauruojant dirbtinai sujungtas su PR 9. Pastarajame
yra kito vandenženklio (su žalčiu) apačia.
Kad PR 6 ir 8 yra vandenženklio su ažuolu apatinė dalis, rodo jam būdingas apie
kamieną apsivijęs žaltys ir raidės „GG“ ant plono pagrindo (plg. 1 pav.). Inicialai „GG“
šifruojami kaip Gottfried Günther. Edmundo Laucevičiaus duomenimis, tai meistras,
apie 1716–1731 metus dirbęs abiejose Ekerio (Ecker, Unter Ecker, Ober Ecker) popieriaus
dirbtuvėse31. Hansas Kohtzas nustatė, kad 1715-aisiais Oberekerio ir Unterekerio popieriaus malūnus savo sūnums nupirko rūmų sekretorius Gottfriedas Güntheris. Abu
sūnūs – Gottfriedas ir Georgas Friedrichas – buvo popieriaus meistrai32. Malūnus tėvas
jiems padalijo 1728 metais: Gottfriedas gavo Unterekerį, jo jaunesnysis brolis Georgas
Friedrichas – Oberekerį33. Taigi monograma „GG“ turėtų būti Gottfriedo.
31
32

Laucevičius 1967a, 115.
Kohtz 1933-01-01, 30. Už šios ir kitų Kohtzo
publikacijų kopijas dėkoju habil. dr. Chris
tiane’i Schiller.
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Kohtz 1934, 59–60; Kohtz 1954-07–09, 121.
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2 pav. PR 9 ir 16: vandenženklis su monograma „CF“;
LMAVB RS: F 137 – 1

Popierius su šiuo vandenženkliu paprastai buvo vadinamas popieriumi su gilėmis
(vok. Dreieckernpapier, Drei-Eckern-Papier). Naudota keletas šio vandenženklio varian
tų. Vien su žalčiu, trimis gilėmis ir monograma „GG“ Laucevičiaus knygoje Popierius
Lietuvoje XV–XVIII a. Atlasas užfiksuoti keturi34. Kuris iš jų buvo PR popieriuje,
nustatyti neturint viršutinės dalies sunku, todėl tenka nurodyti du artimiausius –
Nr. 64135 ir Nr. 889. Vandenženklis Nr. 640 su monograma „GG“ rastas 1714 metų
dokumente36, taigi šis meistras dirbo jau kiek anksčiau, nei nurodo Laucevičius.
PR 6 vandenženklio išlikusios dalies formatas 3 × 6 cm, atstumas tarp retųjų linijų 2,5 cm, linija yra vandenženklio ašis. Linijos neryškios.
34
35

Laucevičius 1967b, 122, 149, Nr. 639–641
ir Nr. 889.
Vandenženklį Nr. 641 su monograma „GG“
žr.: Kelmės dvaro dokumentai, 1624–1725;
LMAVB RS: F 37 – 2173, 19, dokumentas
rašytas 1719 metais.
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36

Kelmės dvaro dokumentai, 1624–1725; LMAVB
RS: F 37 – 2173, 110, dokumentas rašytas
1714 metais.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

3 pav. PR 34 ir 35: vandenženklis su monograma „NK“;
LMAVB RS: F 137 – 1

Antras vandenženklis – žaltys su karūna, apsivijęs rugiagėlę. Popierių su karūnuotu žalčiu gamino Griunverio (Grünwehr) popieriaus dirbtuvė. Vandenženklio
apačioje yra raidės „CF“ (plg. 2 pav.). Tai meistro Christopho Fund(t)o, Griunveryje
dirbusio nuo 1719 iki 1724 metų37, monograma38. Vienas panašus vandenženklis su
inicialais „CF“ yra 1716 metų dokumente, bet kur Fund(t)as tuomet dirbo, nežinoma39.
PR vandenženklio formatas 10,8 × 9 cm, linija nėra ašis, atstumas tarp retųjų linijų
2,3 cm, linijos ryškios40. Jis yra lapuose PR 9 (apačia), PR 11 ir 14 (visas), PR 16 (viršus). Kaip minėta, PR 9 restauruojant dirbtinai sujungtas su PR 8. Dirbtinai suformuotas ir dvilapis PR 1 ir 16 (PR 1 vandenženklio nėra).
37
38
39

Kohtz 1934, 94; Kohtz 1954, 4; Kohtz
1954-07–09, 121.
Laucevičius 1967a, 117; Laucevičius 1967b,
150, Nr. 885.
Laucevičius 1967a, 117; Laucevičius 1967b,
150, Nr. 884. Šį vandenženklį žr.: Kelmės
dvaro dokumentai, 1624–1725; LMAVB RS:
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40

F 37 – 2173, 46, dokumentas rašytas 1716
metais.
Šį vandenženklį dar žr.: Žemaitijos dvarų
dokumentų kolekcija, 1600–1808; LMAVB
RS: F 37 – 200, 109, dokumentas rašytas
1724 metais.
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Trečiasis vandenženklis – trys kikiliai, tupintys medyje. Popierius su trimis kikiliais (vok. Dreifinkenpapier, Drei-Finken-Papier) gamintas Finkeno popieriaus dirbtuvėje. Popierių su vienu, dviem ir trimis kikiliais ši dirbtuvė gamino nuo XVII amžiaus
paskutiniųjų dešimtmečių iki XVIII pabaigos. Vandenženklio apačioje yra raidės
„NK“ (plg. 3 pav.). Tai meistro Nicolo (Nicolaus) Krügerio, Finkeno popieriaus
malūno įkūrėjo, dirbusio nuo 1680 iki ~1720 metų41, inicialai42. Vandenženklio formatas 11,5 × 8,2 cm, linija yra ašis, atstumas tarp retųjų linijų 2,3 cm, linijos neryškios.
Jis yra lapuose PR 19 ir 26, 21 ir 24, 22 ir 23, 32 ir 37, 33 ir 36, 34 ir 35.
Šis vandenženklis matomas geriausiai, jis yra g ir h lankuose, sudarytuose iš 12
lapų43. Juose tekstas eina be pertrūkių. Lankų, lapų, tarp jų ir su vandenženkliais, išsidėstymas pateikiamas 1 schemoje, kur raidės <kk> žymi vandenženklį su trimis kikiliais, <žž> – su žalčiu (kai jie yra abiejose dvilapio dalyse); <gž> rodo, kad pirmoje
dirbtinai suformuoto dvilapio dalyje yra pusė vandenženklio su gile, o antroje dalyje –
pusė vandenženklio su žalčiu; <xg> žymi, kad pirmoje dvilapio dalyje vandenženklio
nematyti, o antroje – vandenženklis su gile; <xž> reiškia, kad pirmoje irgi dirbtinio
dvilapio dalyje vandenženklio nematyti, o antroje – vandenženklis su žalčiu:
I lankas (b *)44

1

2

3

4

5

6

7

8

9
gž

xg

10 11 12 13 14 15 16
žž

xž
II lankas (g)

17 18 19 20 21 22		

23 24 25 26 27 28

kk
kk
kk

III lankas (h)

29 30 31 32 33 34		

35 36 37 38 39 40

kk
kk
kk

1 schema. PR lankų ir lapų struktūra

41
42

43

Kohtz 1934, 82; Kohtz 1954-07–09, 119;
Kohtz 1954, 3.
Laucevičius 1967a, 138; Laucevičius 1967b,
392, Nr. 2852; Kohtz 1954, 3. Šį vandenženklį žr.: Kelmės dvaro dokumentai, 1624–
1725; LMAVB RS: F 37 – 2173, 91, dokumentas rašytas 1720 metais.
Lankų signatūros yra tik trys: b – PR 1r, g –
PR 17r ir h – PR 29r. Lankas b išlikęs ne vi-
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sas, tik 8 lapai (PR 1–8). PR 11r signatūros
vietoje įrašyta „Qu“ ar „Su“ signatūra nelaikytina. PR 11r eina mįslių K raidės tąsa,
o prieš tai buvo signatūra h (PR 29r). Be
to, kitos trys signatūros žymėtos mažosiomis raidėmis.
Žvaigždutė rodo, kad tolesnės lankų signatūros nežinomos.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

Taigi PR sudarytojas naudojo trijų Prūsijos popierių dirbtuvių popierių: Griunverio,
Finkeno ir Ekerio. Rankraščio datavimui ypač svarbus popierius su vandenženkliu,
kuriame yra monograma „CF“. Popierius su šia monograma pradėtas gaminti apie
1716 metus, tad rankraštis turėjo būti rašomas po 1716-ųjų. Taigi PR yra ne XVII,
bet XVIII amžiaus I pusės šaltinis. Autorystės tyrimas rodo, kad jis galėjo būti sudarinėjamas iki 1744 metų (žr. 3.1), o kito asmens pildomas tarp 1744 ir veikiausiai
1780 metų (žr. 3.2).

3. A u t o r y s t Ė. Jau minėta, kad tiek LMAVB Rankraščių skyriaus kartotekiniame kataloge, tiek rankraščių inventoriaus knygoje, tiek LB I rankraštis įregistruotas
kaip nežinomo autoriaus.
3.1. J o k Ū b a s B r o d o v s k i s. Prie rankraščio esančiame panaudos lape, pažymėtame „1“, autorius neįvardytas, bet įrašytas spėjimas: „Autorius nežinomas
[Brodovskis Jokūbas?]“. Šis spėjimas įrašytas Šiožinio tuo pačiu mėlynu rašalu kaip
ir įrašas apie vandenženklį, taigi jie įrašyti vienu metu, bet kiek vėliau, nei sudarytas
pats panaudos lapas (Šiožinys, kaip minėta, bibliotekoje dirbo iki 1953-05-01).
Spaudoje rankraštinį rinkinį su Brodovskio vardu bene pirmasis susiejo Ambraziejus
Jonynas, 1955 metais straipsnio išnašoje informuodamas apie jo rengimą spaudai:
Pirmasis rankraštinis smulkiosios lietuvių tautosakos rinkinys, priskiriamas J. Brodovskiui, yra saugomas LTSR MA Centrinės Bibliotekos rankraščių skyriuje ir šiuo
metu ruošiamas spaudai45.

Autorystės klausimą gana atsargiai 1956 metais kėlė Lebedys. Jam atrodė neabejotina, kad rinkinys buvo Trempų (Darkiemio aps.) precentoriaus Brodovskio nuosavybė ir vienas iš pagrindinių žodyno šaltinių, tačiau dėl jo autorystės jis vis dėlto
abejojo. Nors ir neatmetė galimybės laikyti Brodovskį rinkinio sudarytoju, bet neradęs pakankamų įrodymų, klausimą paliko atvirą:
Taigi klausimas, kas yra anoniminio priežodžių ir mįslių rinkinio sudarytojas, kol kas
lieka neišspręstas. Rašyba čia nieko aiškaus nepasako. Ji iš esmės nesiskiria – tiek
rinkinyje, tiek žodyne yra nenusistovėjusi, bet panaši. Rašysena taip pat nieko aiškaus
nepasako. Ji yra panaši, bet neatrodo visai tokia pat. Visus skirtumus būtų galima
bandyti ir taip aiškinti, kad tarp rinkinio sudarymo ir žodyno išlikusios redakcijos
parašymo yra praėję nemažai laiko (gal koks 20 metų). Bet tai klausimo, kada sudarytas rinkinys ir kas jo sudarytojas, neišsprendžia. Jis laukia specialaus tyrimo46.

Svarus Lebedžio argumentas nuosavybei įrodyti – B duota nuoroda „vid hiev[on]
in Proverbiis gantʒ ʒu letʒte“ B 304pršt.47. Ši nuoroda orientuoja į vadinamąją mįslių
pasaką, PR įrašytą iš tiesų priežodžių ir patarlių dalies pabaigoje – PR 32v–33r. Ji
palyginti ilga – 48 eilučių, užima du puslapius, todėl Brodovskis žodyno paraštėje
prie antraštinio žodžio Burſch davė tik pradžią „Ein Littauſcher Iunger Burſch, der
45
46

Jonynas 1955, 100.
Lebedys 1956, 25–26.
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Lebedys 1956, 24.
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da heÿrahten wil ρ.“ B 304pršt. ir nukreipė į PR. Lapo nenurodė – ir tai, be kita ko,
liudija, kad PR lapai tuomet nebuvo sunumeruoti.
Prie Lebedžio nurodyto argumento pridėtinas dar vienas panašus pavyzdys, šiuokart nukreipiantis į mįsles. Paraštėje prie žodyno straipsnio Berg iliustracinių pavyzdžių yra mįslės pradžia ir nuoroda į mįsles: „Ænig máas budam’s keturis waldʒiau
ρ vid: Ænig.“ B 221pršt.. Ji laikytina nuoroda į mįslę, esančią PR mįslių skyriuje. Tai
palyginti ilga lietuviška mįslė, ilgas ir jos įminimas, lydimas vokiško aiškinimo, kad
lietuviai batus apsiauna tik prie bažnyčios:
B 221pršt.
PR 13r I7–18

Ænig máas budam’s keturis waldʒiau ρ vid: Ænig.
Maas budams keturis waldʒiau, Uauges Kalnus warcʒiau, numirres
Banÿcʒion ⌜ejau.  Iautis <← ejau. Iautis>48 maʒas budam’s, i. e. wer
ßelis ketturus Pappus ʒinda, uauges are, pamußto i e. numirruſo Skuros Kurpes ſuwa. Dann die Litthaue[n], inſonderheit <← inſonherheit>
das Weiber Volck ʒieh[en] die Schuh nur an, wann ſie in die Kirche nur
gehe[n], vo[n] Hauß geh[en] ſie barfüßig, beÿ der Kirch ʒieh[en] ſie ſie
an, wan[n] ſie aus der Kirch[e] getret[en], ʒieh[en] ſie die Schuhe beÿ
der Kirch wieder aus, v. trag[en] ſie in de[n] Händ[en], nach Hauß
Barfuß gehende &c:

Šie jau du pavyzdžiai pagrindžia nuomonę, kad Brodovskis šį smulkiosios tautosakos rinkinį iš tiesų turėjo.
B ir PR patarlių santykį tyrė Lina Plaušinaitytė daktaro disertacijoje Jokūbo Brodovskio
žodyno leksikografinis metodas49. Ji pritarė Lebedžio teiginiams – sutapimai tarp B ir PR
tokie akivaizdūs, kad nekelia jokių abejonių dėl tiesioginio ryšio. Tai neabejotinas,
nors ir ne vienintelis, B patarlių šaltinis. Plaušinaitytė atkreipė dėmesį dar ir į PR
esančias nuorodas, nukreipiančias veikiausiai į B: „vid. Auge“, „vid. Blind“50. Jos
nuomone, Brodovskis ne tik panaudojo žodynui dabar anonimiškai išlikusį rinkinį,
bet „pats ir buvo jį parengęs arba iš kur nors persirašęs“51. Vis dėlto disertacijoje
pateikti argumentai, kad B ir PR sieja panašios patarlės, yra formalių tarpusavio
sąsajos žymių, vartojamos tos pačios grafemos <ů>, <ė>, <ÿ>, <ʒ>, <>, <cʒ>, tos pačios
santrumpos (v. = vok. und; ſc. = lot. scilicet ir kt.), o akūtas ir laužtinis cirkumfleksas
žymi kirčius ir kai kuriuos linksnius bei formas52, nėra pakankamas įrodymas, kad
B ir PR parašė tas pats asmuo. Tai tik prielaidos – dauguma nurodytų požymių neturi identifikacinės vertės.
Norint įrodyti autorystę, reikia rašysenos analizės – identifikacinio tyrimo, kuris
leistų laikyti rankraštį tam tikro asmens autografu. Tokiõs analizės teko imtis rengiant
kritinį PR leidimą.
Tyrimas atliktas keliais etapais atsižvelgiant daugiausia į rašysenos tyrimo metodiką, išdėstytą Lotharo Michelio knygoje Gerichtliche Schriftvergleichung. Eine Einführung
48

Cituojant čia ir kitur taisymai nurodomi
kampiniuose skliaustuose < >. Jei taisyta
daugiau kaip vienas žodis, taisyto frag
mento pradžia žymima kampeliu ⌜ .
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Plaušinaitytė
Plaušinaitytė
Plaušinaitytė
Plaušinaitytė

2010,
2010,
2010,
2010,

275–280.
276.
280.
278–280.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

4 pav. PR 24v: įrašai antroje skiltyje nėra nuosekli abėcėlinė pirmosios tąsa;
LMAVB RS: F 137 – 1
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in Grundlagen, Methoden und Praxis53. Lyginant rašyseną ir ieškant tapatumo tarp PR
ir B, siekta nustatyti bendrųjų rašysenos požymių pastovumą ir variantiškumą, išskirti specialiuosius požymius, susijusius su raidžių ir jų elementų santykiniu išsidėstymu erdvėje.
Tik pradėjus tirti rankraštį, į akis krito tai, kad įrašai daryti ne vienu metu ir ne
vieno žmogaus. Aiškiai išsiskyrė įrašai, rašyti juodu ar rusvai juodu rašalu (plg. 4 pav.).
Jų yra jau pirmame lape. Šie įrašai sudaro atskirą grupę kaip kito asmens įrašai, jie
tirti atskirai, lyginti su kitais šaltiniais (žr. 2.2).
Pagrindiniai įrašai analizuoti pirmiausia atsižvelgiant į vietą lape ir rašalo spalvą.
Būtent šitie du faktoriai aiškiausiai rodo PR įrašų chronologiją, tad pirmiausia sustotina ties lapo struktūra, t. y. įrašų išsidėstymu lape. Kalbant apie savarankiškus įrašus kaip makrostruktūros elementus, paranku vartoti terminą rinkinio straipsnis, analogišką leksikografijos terminui žodyno straipsnis.
Rinkinio straipsniai lape išdėstyti dviem skiltimis. Jų skaičius tiek lape, tiek skiltyje labai nevienodas. Daugiausia yra pirmoje skiltyje, esančioje kairėje lapo pusėje.
Patarlių ir priežodžių dalyje iš pradžių buvo paliekami maždaug 2–3 cm tarpai, kad
tilptų dar bent vienas 3–4 eilučių straipsnis. Tarpuose tiek sudarytojas, tiek vėliau
antrasis asmuo įrašinėjo naujų. Ypač daug intarpų patarlių ir priežodžių dalyje, o
mįslių dalyje daug mažiau, nors tarpų čia buvo palikta gerokai didesnių.
Antroje skiltyje įrašinėta paprastai vėliau (skiriasi rašalo spalva ir rašysena)54.
Sudarytojas sąmoningai pasirinko pirmąją pagrindine, o antrąją paliko papildymams.
Rinkinio straipsniai antrojoje skiltyje apskritai nėra nuosekli abėcėlinė pirmosios tąsa.
Jei rankraštis būtų perrašomas ar renkamas spaustuvėje, antrosios skilties įrašai negalėtų būti dedami po pirmosios – jie turėtų būti sukeliami į ją pagal abėcėlę, plg.
PR 17v, 24v ir kt. (plg. 4 pav.). Taigi antroji skiltis nėra savarankiška, išskyrus, žinoma, tuos puslapius, kur nėra pirmosios. Akivaizdu ir tai, kad rankraštis negalutinis,
kad jis turėjo būti dar kartą perrašomas. Vėlesnieji įrašai daryti priešokiais, greitosiomis, neatsidėjus taip, kaip rašant ištisai.
PR pagrindinio sluoksnio įrašai pirmiausia lyginti su B pagrindinio sluoksnio
įrašais, o PR papildymai – su B įrašais paraštėse ir vėlesniais prierašais tekste.
Vėlesniųjų įrašų nuolinkis tiek PR, tiek B paprastai mažesnis negu pagrindinio sluoksnio, mažesnė ir judesių koordinacija, skiriasi raidžių dydis. Pagrindinio sluoksnio
įrašų rašalo spalva dabar šviesiai ruda, vėlesnių – ryškesnė šviesiai ruda pilka, pilkšvai ruda, tamsiai ruda, rusvai juoda. Kai kurių vėlesnių įrašų rašalo spalva rodo
buvus jį prastesnės kokybės. Jame buvo per mažai rišamųjų medžiagų, todėl raidės
pasklidę, kontrastas tarp plonųjų ir storųjų linijų sumažėjęs.
Tiek bendrųjų rašysenos požymių, tiek pavienių raidžių ir jų junginių grafikos
analizė leido daryti išvadą, kad B ir PR rašė tas pats asmuo – Jokūbas Brodovskis
(plg. 5–10 pav.), išskyrus įrašus, rašytus kito asmens juodu ar rusvai juodu rašalu
53
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Michel 1982, 78–85, 237–261.
Yra nemažai puslapių – iš viso 27, kur antroji skiltis tuščia: PR 6r, 9r, 10r, 14r, 15r, 16r,
19r, 19v, 20r, 21v, 22v, 25v, 26r, 28v, 29r, 30r,
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31r, 32v, 33r, 33v, 34r, 35v, 36r, 36v, 37r,
37v, 38r. Išimtis tik 9v, 11v, 13v ir 16v – čia
įrašų yra tik antrojoje, o pirmoji tuščia; tai
mįslių puslapiai (lapo verso pusė).

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

5 pav. PR 30v: pagrindinio sluoksnio fragmentas;
LMAVB RS: F 137 – 1

(žr. 3.2), ir įrašus PR 1a lape. Tačiau kad neliktų jokių abejonių, buvo kreiptasi dar
ir į Lietuvos teismo ekspertizės centrą ir paprašyta atlikti Brodovskiui priskirtų
įrašų rašysenos ekspertizę. Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausiosios ekspertės
Anelė Žalkauskienė ir Gintarė Žalkauskaitė padarė tokią išvadą:
Įvertinus bendrųjų ir specialiųjų rašysenos požymių sutapimus, nustatyta, kad jie
esminiai, pastovūs ir sudaro individualią požymių visumą, pakankamą išvadai, kad
ištirtus įrašus parašė Jokūbas Brodovskis55.

Eksperčių nuomone, rankraštyje esantys nedideli bendrųjų požymių skirtumai
(judesių koordinacijos, tempo, raidžių dydžio) paaiškinami tuo, kad įrašai rašyti ne
vienu metu56. Išskirti tik du neilgi įrašai (Die Ʒeiten ſind verſchwund[en] PR 4r I2; Wie
man’s treibt ſo gehts PR 4v II1), kuriuos lyginant su Brodovskio rašysena, nenustatyta
nei tiek sutapimų, nei skirtumų, kad būtų galima padaryti išvadą57.
Taigi PR yra Jokūbo Brodovskio autografas, išskyrus įrašus, darytus vėliau kito
asmens.
55
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Lietuvos teismo ekspertizės centras. Ekspertizių aktas Nr. 11-2904 (11), 2011-12-07, 2–3.
Lietuvos teismo ekspertizės centras. Ekspertizių aktas Nr. 11-2904 (11), 2011-12-07, 4.
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Lietuvos teismo ekspertizės centras. Ekspertizių aktas Nr. 11-2904 (11), 2011-12-07, 5–6.
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3.2. G o t f r y d a s O s t e r m e j e r i S. Jau minėta, kad aiškiai išsiskiria įrašai,
rašyti juodu ar rusvai juodu rašalu. Kad jie rašyti ne Brodovskio, patvirtino ir ekspertizės duomenys: skiriasi tiek bendrieji rašysenos požymiai (sutrikusi judesių koordinacija, lėtesnis tempas, didesnės raidės, vyrauja kampiniai judesiai), tiek specia
lieji (raidžių elementų forma, jungimas, išsidėstymas)58.
Šių įrašų autorystę dėl ryškių individualių rašysenos požymių nustatyti pavyko
gana greitai. Tai Gotfrydas Ostermejeris, 1744 metais po Brodovskio mirties atėjęs į
Trempų parapiją ir iš pradžių užėmęs precentoriaus vietą. 1752-aisiais iškėlus kunigą Gerhardą Ludwigą Mühlenkampfą į Kusus, liko laisva kunigo vieta. 1752-08-29
konsistorijos tarėjai pranešė karaliui, kad parapija iš trijų kandidatų pasirinko
Ostermejerį59. Trempuose kunigu jis dirbo iki mirties (iki 1800-ųjų).
Rašysena lyginta su dviem rankraščių originalais:
1) M[artinus] Lud[ovicus] Rheſa, „Ueberſetʒung des 2ten P[ſalms] ins litthauiſche“,
Acta des Königl. Ober-Schul-Collegii, von den Polniſch- und Litthauiſchen Prediger- und
Schullehrer Seminar ʒu Königsberg in Preuſſen, 1797–1805; GStA PK: I. HA Rep 76 alt
Ältere Oberbehörden für Wissenschaft, Kunst, Kirchen- und Schulsachen, II Nr. 271,
Bl. 42r–42v;
2) [Gottfried Ostermeyer,] Hiſtoriſch[e] Nachricht v[on] d[er] littauiſche[n] Bibel, po
1791; LMAVB RS: F 15 – 299.
Pirmajame dokumente, saugomame Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) Berlyne, yra
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Lietuvos teismo ekspertizės centras. Ekspertizių aktas Nr. 11-2904 (11), 2011-12-07, 4–5.
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Die Pfarr-Stelle ʒu Trempen betreff., 1752;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 44 d, Nr. 233, Bl. 18r–21v.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

7 pav. PR 6v: pagrindinio sluoksnio fragmentas;
LMAVB RS: F 137 – 1

Ostermejerio komentarų apie Liudviko Rėzos į lietuvių kalbą 1797 metais verstą
psalmę (Ps 2,1–12) ir pasirašyta išvada60. Antrasis dokumentas nepasirašytas, bet kad
tai yra Ostermejerio autografas, jau įrodyta remiantis pirmuoju dokumentu ir
Ostermejerio laišku Abrahamui Jakobui Penzeliui61.
Šis laiškas, rašytas 1781-01-06 iš Trempų į Krokuvą62, svarbus ir dėl informacijos
apie Brodovskio žodyną. Ostermejeris rašo, kad Brodovskio žodyną dabar turįs precentorius Gronwaldas. Ostermejeris anksčiau buvo Gronwaldo kláusęs, ar negalėtų
parduoti to veikalo arba bent leistų jį perrašydinti. Tačiau Gronwaldas atmetęs abu
prašymus – jis nesutinkąs jokiomis sąlygomis duoti žodyno, tik jei šis būtų spausdinamas. Kad jie abu jau anksčiau susirašinėjo dėl galimybės žodyną spausdinti, rodo
ir tai, jog Gronwaldas buvo siūlęs Ostermejeriui imtis revizijos. Mat Ostermejeris jam
jau buvo rašęs, kad prieš spausdinant reikia žodyną patikrinti. Tai daryti Ostermejeris
atsisakė, nes tokiam detaliam darbui esąs per senas. Ostermejeris Penzeliui skundėsi, kad Gronwaldas, nors šiek tiek pasimokęs, bet gana aikštingas, niurgzlus ir abuojas žmogus, jam daugiau nebeparašė, bet žadėjo nepalikti jo ramybėje.
Žodyną Wilhelmsbergo precentorius Gronwaldas tikrai turėjo jau 1780 metais. Šį
faktą Ostermejeris mini knygoje Gedanken von den alten Bewohnern des Landes Preussen
60
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Dokumento faksimilė, perrašas ir vertimas
į lietuvių kalbą: Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, 2002, 79–82, 149–150; apie jį
žr.: Citavičiūtė 2002, 21–25.
Gerulaitienė 2002, 7–20.
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Ostermejeris 1781-01-06, 1–6; faksimilė,
perrašas ir vertimas į lietuvių kalbą: Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, 2002,
73–77, 143–148.
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(1780)63. Atsakydamas neįvardytam recenzentui į priekaištus, kad veikale Kritischer
Beitrag zur Altpreußischen Religionsgeschichte (1775)64 rašydamas apie senuosius prūsų
dievus rėmęsis nespausdintu Brodovskio žodynu, Ostermejeris tvirtino jo duomenis
laikąs patikimais ir tiksliai nusirašęs viską, ką savo ranka buvo parašęs Brodovskis.
Jei kas tuo abejojąs, tegu pasižiūrįs į jo žodyną, kurį šiuo metu turįs mokytasis
Vilhelmsbergo precentorius Gronwaldas65.
Ieškant duomenų apie PR ir tikintis, kad jis keliavo kartu su B, pasirodė tikslinga
nustatyti, kas buvo tas mokytasis, bet net vardu neįvardytas precentorius Gronwaldas.
Reikėjo rasti ir jo rašysenos pavyzdžių, sužinoti, ar mokėjo lietuviškai, ar bent kiek
domėjosi literatūrine veikla. Iki šiol neaišku, kaip B pateko į lituanistams mažai žinomą Vilhelmsbergą, Darkiemio apskrities bažnytkaimį. Tai buvę Klikučiai, 1725
metais karaliaus Frydricho Vilhelmo I garbei pavadinti Vilhelmsbergu (mat jis lankėsi
apylinkėse)66. Po 1709–1711 metų maro apylinkėse apsigyveno daug kolonistų – prancūzų ir šveicarų – iš Nassau, Pfalco, Frankų hercogystės. Bažnyčia pastatyta tik
1724–1725 metais, buvo simultaninė – vyko evangelikų liuteronų ir reformatų pamaldos67. Kodėl šio bažnytkaimio precentorius manė turįs teisę spręsti, kokiomis sąlygomis gali Brodovskio rankraštį duoti ar neduoti? Kodėl būtent jis ieškojo spaudai
parengti galinčio žmogaus ir dėl to susirašinėjo su Ostermejeriu?
Nežinant vardo, identifikuoti kunigus ir ypač precentorius, turinčius populiarias
pavardes, be galo sunku. Pirmasis dokumentas, kuriame rastas vardas ir, beje, kiek
kitokia, nei mini Ostermejeris, pavardė, – 1772-01-23 raštas karaliui, rašytas Karaliau
čiaus universiteto Teologijos fakulteto dekano Danieliaus Heinricho Arnoldto,
Theodoro Christiano Lilienthalio ir Gotthilffo Christiano Reccardo. Jame sakoma, kad
63
64
65
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Ostermeyer 1780, XXXV; Ostermejeris
1996, 91.
Ostermejeris 1996, 49–73.
Ostermejeris 1996, 91.
1584 metais užfiksuoti du pavadinimai:
Grablaucken arba Klickkudtschen (Safronovas 2009, 741). Vilhelmsbergas nevadinti-
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nas Vilemsberkiu, kad nebūtų painiojamas
su Willembergo parapija, priklausiusia
Neideburgo aps.
Bažnyčia priklausė Įsruties inspekcijai
(Moeller 1968, 150). Apie Vilhelmsbergą
plačiau žr.: Rogge 1873, 83–87.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

9 pav. PR 31v: vėlesnis įrašas antroje skiltyje;
LMAVB RS: F 137 – 1

jie galėtų skirti į Vilhelmsbergą teologijos studentą Gottfriedą Grunwaldą, jei atsirastų laisva precentoriaus vieta68. 1772 metais Grunwaldas ir buvo paskirtas.
Karaliaučiaus universitete Grunwaldas imatrikuliuotas 1764 metų gegužės 7-ąją:
„Grünwald Godfr.: Saalfeld. Boruss.“69, taigi buvo kilęs iš Zalfeldo (dab. lenk. Zalewo,
Olštyno vaivadija). Zalfeldas gerokai nutolęs nuo vadinamosios Tetznerio linijos Lab
guva–Pėterkaimiai–Narkyčiai–Muldžiai–Juodlaukiai–Trempai–Darkiemis–Žabynai–
Geldapė–Dūbininkai70, rodžiusios pietinę lietuviškų parapijų ribą, iki kurios XVIII
amžiaus antrajame dešimtmetyje dar laikytos lietuviškos pamaldos (po 1709–1711
metų maro čia lietuviai dar sudarė daugumą). Bet lietuviškai, matyt, kalbėta ir
Zalfelde. 1723 metais Zalfeldo vyskupas domėjosi Jono Bretkūno Postile (1591) – esą
apskrityje yra 30 bažnyčių, kurioms ši knyga būtų naudinga71.
Precentoriumi Grunwaldas dirbo maždaug iki 1781 metų birželio, nes 1781-06-15
ordinuotas, o 1781-06-18 introdukuotas Karvaičių bažnyčios (Klaipėdos aps., bažnyčia nuo 1740) kunigu. Skyrimo į Karvaičius dokumentai pradėti tvarkyti 1781-03-29,
kai mirė kunigas Davidas Gottfriedtas Zudnachovius. 1781-04-05 Teologijos fakulteto dekano Reccardo ir Johanno Ernsto Schultzo rašte karaliui pranešama, kad Teologijos
fakultetas kandidatūrai pritarė. Prie laiško pridėtame rašte nurodyta, kad šioje vietovėje kunigas turįs mokėti vokiečių ir lietuvių kalbą72. Tad jei buvo siūlomas
Grunwaldas, jis šį reikalavimą turėjo atitikti – turėjo lietuviškai mokėti.
Šią prielaidą patvirtina ir 1784-10-19 Johanno Christopho Prellwitzo laiškas karaliui, kuriame prašo skirti jį precentoriumi į Vilhelmsbergą ir atsižvelgti ne tik į jo
68

69
70

Wilhelmsberg Praecentorat, 1758–1803; GStA
PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d,
Nr. 975, Bl. 4r–4v.
Erler 1911, 492.
Tetzner 1902, 28–29.
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Kuhnert 1926, 165.
Die erledigte Pfarrr=Stelle in Karwaiten betr.,
1781; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 98 d, Nr. 36, Bl. 27r–32r, 37r–43r.

Archivum Lithuanicum 13

10 pav. B 178: vėlesnis įrašas paraštėje;
LMAVB RS: F 137 – 15

išsilavinimą, bei ir į tai, kad moka čia reikalingą lietuvių kalbą („auf meine ʒurück
gelegten akademiſchen Jare und Kentnis der daʒu nötigen litthauiſchen Sprache“)73.
Tačiau jis paskirtas nebuvo. Grunwaldo vietą 1784-aisiais užėmė Gottliebas Bernhardas
Pastenaci74. Kiek ankstesni – 1746 metų – duomenys taip pat liudija, kad į Vilhelmsbergo
parapiją ieškota lietuviškai mokančio kunigo75.
Karvaičiuose Grunwaldas dirbo neilgai. Karvaičių parapija apskritai norėjo kito
kandidato – precentoriaus Christiano Davido Witticho iš Plaškių. 1781-04-18 parapijos prašymą pasirašė 8 asmenys, tarp jų ir Johannas Reesa, veikiausiai Liudviko Rėzos
tėvas, Witticho giminaitis, tačiau į kunigo vietą jau buvo numatytas Grunwaldas76.
Patraukli prielaida, kad Grunwaldas Brodovskio rankraščius atsivežė į Karvaičius, į
Liudviko Rėzos gimtinę, ir būtent čia juos rado Rėza. Tačiau Rėzai tuomet tebuvo
penkeri šešeri, o Karvaičių bažnyčia, smėliui užpusčius kaimą, 1795 metais perkelta
į Juodkrantę, parapija pavadinta Juodkrantės parapija77. Rankraščiai galbūt galėjo patekti į minėto Witticho (1751–1824) rankas. Jis 1796–1800 metais dirbo kunigu
Juodkrantėje, užaugino Rėzą, vėliau padėjo jam rengti 1825 metų dainyną78.
Nepraėjus nė metams, Grunwaldas iš Karvaičių perkeltas į Kraupiškį (Ragainės
aps., bažnyčia pastatyta 1554–1568) ir tik adjunktu. Sutikimas skirti adjunktu duotas
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Wilhelmsberg Praecentorat, 1758–1803; GStA
PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d,
Nr. 975, Bl. 16r.
Wilhelmsberg Praecentorat, 1758–1803; GStA
PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d,
Nr. 975, Bl. 18r–19v.
Pfarrer zu Wilhelmsberg. Johann Christoph
Cammerhoff, Christian Friedrich Gottfried
Pyllemann, Johann Trentovius, Gottlieb
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Andr eas Kahnert, 1724–1772; GStA PK: XX.
HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d, Nr. 971,
Bl. 28r–34v.
Die erledigte Pfarrr=Stelle in Karwaiten betr.,
1781; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 98 d, Nr. 36, Bl. 37r–37v.
BržA II 329.
BržA II 177–178.

Rankraštinio šaltinio
Litauische Sprichwörter und Rätsel
atribucija

11 pav. PR 10v: Gotfrydo Ostermejerio įrašas antras pirmoje skiltyje;
LMAVB RS: F 137 – 1

Reccardo ir Schulzo 1782-04-18 rašte, paskirtas 1782-05-0279. Kada Grunwaldas tapo
kunigu, bylose duomenų nėra, bet veikiausiai 1782 metų rudenį po kunigo Gottfriedo
Hermanno mirties (mirė 1782-11-23). Friedwaldo Moellerio evangelikų kunigų sąvade Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im
Jahre 1945 nurodoma, kad Gottfriedas Grunwaldas 1781–1782 metais dirbo kunigu
Karvaičiuose, o 1782–1811 metais Kraupiškyje80.
Duomenų apie literatūrinius interesus, deja, nerasta. Jo laiškai susiję daugiausia
su ūkiniais reikalais81, o rašysena neduoda pagrindo kelti hipotezę, kad PR yra jo
ranka darytų įrašų. Tad ir toliau lieka nežinoma, nei kaip B iškeliavo iš Trempų ir
pateko į Wilhelmsbergą, į precentoriaus Grunwaldo rankas, nei kur buvo dar iki
patekdamas į asmeninę Rėzos biblioteką. Aišku viena – kad žodyną Grunwaldas
vertino, norėjo, kad būtų publikuotas, ir ieškojo žmonių, galinčių parengti spaudai.
Sunku suprasti, kodėl Ostermejeris, rėmęsis B ir laikęs jo duomenis patikimais, tokį
vertingą rankraštį kažkam atidavė.
Ostermejeris pirmasis suteikė žinių tiek apie Brodovskį kaip leksikografą, tiek
apie jo žodyną. Ostermejeris atskirai PR nepaminėjo. Tarpusavio sąsajos ir nuorodos
iš vieno šaltinio į kitą rodo, kad Brodovskis PR veikiausiai laikė žodyno dalimi82 ir
79
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Pfarradjunktur Kraupischken, 1690–1782;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 55 d, Nr. 496, Bl. 53r–57v.
Moeller 1968, 62, 77.
Pfarrer zu Kraupischken, 1771–1796; GStA PK:
XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d,
Nr. 494, Bl. 30r–31v.
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Plaušinaitytė tarpusavio sąsajas rodančias
žymes taip pat interpretavo kaip ženklą,
kad Brodovskis PR laikė sudėtine B dalimi
(Plaušinaitytė 2010, 276).
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12 pav. [Gottfried Ostermeyer,] Hiſtoriſch[e] Nachricht v[on] d[er]
littauiſche[n] Bibel, Bl. 14r: straipsnio fragmentas;
LMAVB RS: F 15 – 299

ketino jį pridėti gale, kaip tai padaryta C ir įvairiuose kituose dvikalbiuose XVII–XVIII
amžiaus žodynuose. Taigi tikėtina, kad PR buvo laikomas kartu su žodynu.
Svarbiausios Ostermejerio žinios apie žodyno rašymo istoriją (rinko medžiagą iš
gyvosios kalbos, rašė apie 30 metų), žodyno sandarą (dviejų dalių: pirmoji vokiečių–
lietuvių, antroji lietuvių–vokiečių, pastarąją buvo pradėjęs perrašyti į švarraštį, bet
baigti nespėjo), patarlių gausą (antraštėje nurodyta per 2000). Ostermejerio aprašytas
medžiagos rinkimo būdas padeda suprasti daugiapakopę tiek B, tiek ypač PR įrašų
chronologiją: dėl vieno žodžio ar posakio Brodovskis galėdavęs nukeliauti keletą
mylių, visada nešiodavęsis grifelinę lentelę ir ką nors naujo išgirdęs joje tuoj pat
užsirašydavęs, o grįžęs įtraukdavęs į žodyną.
Diskursą apie Brodovskį Ostermejeris baigia teigiamu žodyno vertinimu dėl gausaus lietuvių patarlių pateikimo. Jas esą reikėtų išrinkti, sutvarkyti ir pridėjus paaiškinimus išspausdinti atskirai. Patarlės parodytų senųjų lietuvių sąmojį ir sulauktų
didelio pripažinimo. Maža to, tai suteiktų progą apgailėti, kad Vokiečių ordinas atėmęs tokiai tautai laisvę. Taigi patarlių paskelbimas Ostermejeriui atrodė galįs būti
tarsi tam tikra moralinė kompensacija:
Beſonders ʒeichnet ſich dieſes letʒte Werk aus durch die Menge Littauiſcher Sprch
wrter, deren ſich nach dem Titel mehr denn 2000 darinn finden. Und dieſe verdienten
wohl herausgeʒogen, in Ordnung gebracht und mit beygefgten Erluterungen
beſonders gedruckt ʒu werden. Sie ſollten gewiß mehr Parade machen, als des Agricola deutſche Sprchwrter, und den Witʒ der alten Littauer ʒur Bewunderung darſtellen:
auch dabey Gelegenheit geben ʒu bedauren, daß der Deutſche Orden ein ſolches Volk
in eine ſo gruliche Sclaverey geſtrʒet und aller Bedienungen unfhig erklret83.
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13 pav. PR 17v: Gotfrydo Ostermejerio įrašas pirmoje skiltyje;
LMAVB RS: F 137 – 1

Ostermejerio įrašai PR nustatyti lyginant rašyseną su minėtais dviem jo autografais.
Kurie įrašai PR rašyti būtent Ostermejerio, atpažinta pagal esminius bendrųjų ir specialiųjų rašysenos požymių sutapimus (plg. 11–15 pav., žr. taip pat 4 pav.). PR
Ostermejeris įrašęs 16 vokiškų ir 11 lietuviškų frazių (53 žodžiai, arba 61 žodžių forma), pataisęs 5 Brodovskio žodžius. Iš tų vienuolikos dešimt yra patarlės ir priežodžiai,
viena mįslė. Keletas Ostermejerio įrašų yra ir Brodovskio žodyne (žr. toliau).
PR dauguma Ostermejerio įrašų su Brodovskio įrašais susiję vertikaliaisiais ryšiais
ir kartu su jais sudaro rinkinio makrostruktūrą. Tai savarankiški įrašai, vadinamieji rinkinio straipsniai. Kiek mažiau įrašų, susijusių horizontaliaisiais ryšiais ir priklausančių mikrostruktūrai. Šie trijų tipų: 1) Brodovskio straipsnių pildymas – įrašytas vokiškas trūkstamas arba papildomas atitikmuo; 2) Brodovskio straipsnių
taisymas – geresnio lietuviško arba vokiško varianto teikimas; 3) pavienių Brodovskio
žodžių taisymas.
Atskirų rinkinio straipsnių, turinčių abu komponentus – lietuvišką ir vokišką, yra
10 (9 priežodžiai ir patarlės, 1 mįslė). Aštuonių iš dešimties lietuviškų smulkiosios
tautosakos vienetų B nėra. Veikiausiai jų nebuvo ir lietuvių–vokiečių kalbų dalyje,
nes Lietuvių kalbos žodyno kartotekoje, saugomoje Lietuvių kalbos instituto
Leksikografijos centre, jų nepavyko rasti84. Ši dalis dabar neišlikusi, bet prieš Antrąjį
pasaulinį karą iš jos rinkta medžiaga Lietuvių kalbos žodynui. Taigi šių tautosakos
vienetų užrašytojas ne Brodovskis, bet Ostermejeris:
PR °1r II5–1185

PR °1v II3–6
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Diewe důk wienam gimt, alle ne wienam dirbt. Gott {la}ße jeden allein
gebohren werden; aber keinem allein arbeiten d. i. ohne Arbeiter (Kinder und Geſinde) beſteht keine Wirthſchaft.
Diews ne źur  Arod ſagt man, wen im Eheſtande die Kinder häufig
koen, und doch wenig Brodt iſt

Ačiū Leksikografijos centro vadovei dr. Zitai Šimėnaitei ir dr. Ritutei Petrokienei už
pagalbą renkant duomenis iš Lietuvių kalbos žodyno kartotekos.
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Ostermejerio įrašai žymimi prieš puslapį
pakelta <°>, o taisymai – kampiniuose
skliaustuose su santrumpa „O.“.
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14 pav. M[artinus] Lud[ovicus] Rheſa, „Ueberſetʒung des 2ten P[ſalms] ins litthauiſche“,
Acta des Königl. Ober-Schul-Collegii, von den Polniſch- und Litthauiſchen Predigerund Schullehrer Seminar ʒu Königsberg in Preuſſen, 1797–1805, Bl. 42r:
Gotfrydo Ostermejerio taisymai (kairėje) ir komentarai (dešinėje);
GStA PK: I. HA Rep 76 alt Ältere Oberbehörden für Wissenschaft,
Kunst, Kirchen- und Schulsachen, II Nr. 271

PR °7v II4–6

Iau brauki ſu Lapais, tikt Sʒakućius palieki. Du lügeſt gewaltig.

PR °10v I2–4

Kas yra graźeſnis po Smerczo, ne kai gyws!  Wėźys der Krebs, we
er gekocht <O. ← geb> iſt.

PR °18r II1–6

Skola ne Můma Schulde[n] muß man beʒahle[n], beßer: Schulden
drück[en] u. liebkoſe[n] nicht, wie eine Mutter.

PR °20v II1–3

Swećias ne ilgay yra, alle da{ug} mato. Ein Gaſt ſieht ſehr viel auch bey
dem kürʒeſten Aufenthalt.

PR °24v I9–12

Tirpulys per mano Kun {}ėjo der Tod iſt über mein Grab gegangen

PR °24v II10–12

Tingin ragiſi, be tojo (ſzojo) pats dirbk Ein fauler Knecht iſt doch beßer,

NB beym unvermutheten Schauder.
als gar keiner.

Iš jų septyni lietuviški – šešios patarlės ir priežodžiai bei viena mįslė – PR užfiksuoti pirmą kartą: PR °1v II3–6, °7v II4–6, °10v I2–4, °18r II1–6, °20v II1–3, °24v I9–12,
°24v II10–12.
Iš rinkinio mikrostruktūros elementų minėtini trijose vietose Ostermejerio įrašyti
trūkstami vokiški atitikmenys, dar vienoje – papildomas atitikmuo (toliau cituojami
abu – pirmiausia Brodovskio lietuviškas, paskui Ostermejerio vokiškas):
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15 pav. M[artinus] Lud[ovicus] Rheſa, „Ueberſetʒung des 2ten P[ſalms] ins litthauiſche“,
Acta des Königl. Ober-Schul-Collegii, von den Polniſch- und Litthauiſchen Predigerund Schullehrer Seminar ʒu Königsberg in Preuſſen, 1797–1805, Bl. 42v:
Gotfrydo Ostermejerio pasirašyta išvada;
GStA PK: I. HA Rep 76 alt Ältere Oberbehörden für Wissenschaft, Kunst,
Kirchen- und Schulsachen, II Nr. 271

PR 5r I23
PR °5r I24–25

Gikis, numirres ne giſis.
Wehre, vertheidige dich, wie l[ang] du lebſt, nach de[m] Tode iſts ʒu
ſpät

PR 5r II3–4
PR °5r II5–6

Gerri Miltai mokinn’ Képėj <O. ← Képėje>, gerri Linai W{é}rpėj
<O. ← W{é}rpėje>.
Gut Mehl giebt gut Brodt Gut Flachs, gut Garbe

PR 19v I4
PR °19v I5

Sukis86 <O. → Sukkas’> kaip appatinne puſſe Girnu.
Ein ſehr fauler Menſch.

PR 4v I8–9
PR °4v II1

Geram ger’s, piktam pikt’s. √So wie mans macht, ſo hatts ma[n] auch.
Wie man’s treibt ſo gehts

√

√

√

√
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Keletas Ostermejerio įrašų yra ir Brodovskio žodyne. Straipsnyje Inſterburg po
lietuviško atitikmens Ÿſtrutis juodu rašalu prirašyta „/ Iſra die Inſter“ B °75626, o
straipsnyje Pregel po atitikmens Prėglus prirašyta „beßer Pregora“ B °98523. Ostermejeriui
priskirtinas ir įrašas pilku rašalu „/ alii Jurbarkas.“ B °78630, esantis Brodovskio duotame Prūsijos bažnyčių sąraše greta vietovardžio Georgenburg Iurborgs. Šitie upėvardžiai ir vietovardis jam buvo aktualūs. Ostermejeris, knygoje Gedanken von den alten
Bewohnern des Landes Preussen (1780) diskutuodamas su savo veikalo Kritischer Beitrag
zur Altpreußischen Religionsgeschichte (1775) recenzentu Antonu Friedrichu Büschingu
dėl istoriniuose dokumentuose užfiksuotų duomenų patikimumo, pabrėžė, kaip
svarbu remtis kalba bei kitomis aplinkybėmis ir pateikė upėvardžio Pregora etimologiją (minimi ir vokiški Įsros bei Jurbarko pavadinimai):
Aus einer Urkunde, die in den Actis Boruſſicis Tom. II. p. 611. ſeqq. vorkommt, lernet
man, daß der Pregel eigentlich Pregora heiſſe, oder ehemals ſo genennet worden. Will
ich nun die Bedeutung dieſes Namens wiſſen, ſo giebt die allein die Sprache an die
Hand. Prie heißt bey, an, und Gora ein Berg: Priegora iſt alſo ſo viel, als der Fluß am
Berge. Will ich nun weiter wiſſen, was dieſe Benennung veranlaſſet, ſo findet man
das auch in der Sprache nicht; man muß an den Ort hin, wo der Pregel ſeinen Anfang
nimmt. Die Vereinigung der Angerappe mit der Inſter geſchiehet unter einem hohen
und langen Berge, worauf Georgenburg und Rettinen liegt; und daher kommts, daß
der daraus entſtehende Fluß, der Fluß am Berge heißt87.

Gramatikoje Neue Litauische Grammatik88 upėvardžius Priegora ir Įsra Ostermejeris
pateikė kaip pavyzdžius daiktavardžių, kurių giminę esą galima nustatyti pagal
reikšmę: „Femina, die Namen [...] der Flüſſe, als: Priegora der Pregel, Iſra die Inſter“
OG 1920–28.
Keltinas klausimas, kada Ostermejeris įrašė įrašų tiek PR, tiek B. Tai gali padėti
išsiaiškinti tik lyginimas su jo paties veikalais ir ieškojimas rėmimosi PR ir B požymių.
Priežodžių ir patarlių nemažai yra jo OG (apie 25), daugiausia sintaksei skirtoje trečiojoje dalyje „Dritter Haupttheil. SYNTAXIS“. Aštuonios iš jų artimos PR ir B, bet
vis dėlto netapačios. Ypač ryškiai skiriasi vokiški atitikmenys, plg.:
OG 15017–10
PR 23r I12–13
B 611pršt.
B 79919 ir pršt.
OG 14128–29
PR 31r I1–2
87

tas Iautis Dobilus ne mindos der Ochs wird den Klewer nicht betreten,
d. i. er wird noch vor dem Frhjahr ſterben.
√
Tas daugiaus Dóbilo nemŷs. √Der wird de[n] Guckuck nicht mehr
höre[n].
Pr Der wird den Guckuck [nich]t mehr hören. Tas dóbilo daugiaus
ne mÿs.
Prov Tas daugiaus Dóbilo nemÿs. Der wird de[n] Guckuck nicht mehr
hören.
kurs wogs, tas ne pralobs kein Dieb wird reich
Wokdam’s ne pralopſi. √Geſtohle[n] √Gutt fahſelt nicht.

Ostermeyer 1780, XVI–XVII.
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B 451pršt.

Geſtohl[en] Gutt fahſelt nicht Wógdam’s ne pralóbſi.

B 572pršt.

Geſtohlen Gutt fahlſelt <corr. fahſelt> nicht. Wógdam’s ne pralóbſi.

B 612pršt.

Geſtohlen Gutt fahſelt nicht. Wógdam’s ne pralóbſi <← pralópſi>.

OG 14128–29

girts ßeßeis, o pagiroms wos wienu ein Trunkener fhrt mit Sechſen,
aber wenn er ausgeſchlafen, kaum mit einem.

PR 6r I9–11

Girt’s penkeis; ßéßeis, o pagirom’s ne wienais. √Truncken reich, nüch

√

ter[n] arm. vid arm.
B 120pršt.

Pr Trunck[en] reich, nüchter[n] arm. Girt’s ir waʒůt’s, pagirom’s ne
pėßcʒes. Girts penkeis, ßéßeis, o pagirom’s nei wienais.

B 9535–7

Prov Truncke[n] reich, nüchter[n] arm Girt’s ir waůt’s, pagiroms ne
peßcʒes. vel Girts penkeis, ßeßeis o pagiroms ne wienais.

B 100923–25

Prov Truncken reich, nüchter[n] arm. Girt’s ir waůt’s, Pagirom’s nei
Peßcʒes. vel Girt’s penkeis, ßeßeis, o Pagirom’s nei wienais.

OG 15121–22

Diewe důk wienam gimt’, alle ne wienam būt’ Gott laſſe mich allein
gebohren werden, aber nicht allein ſeyn, leben.

PR °1r II5–11

Diewe důk wienam gimt, alle ne wienam dirbt. Gott {la}ße jeden allein
gebohren werden; aber keinem allein arbeiten d. i. ohne Arbeiter (Kinder und Geſinde) beſteht keine Wirthſchaft.

RgB 875–6

Diewe důk, wienam gimt’, ne wienam bût’: Ohne Gesind iſt ein
ſchlechtes Leben.

Atkreiptinas dėmesys į paskutinį pavyzdį. Šios patarlės nėra B, o į PR ji įrašyta
Ostermejerio, tačiau OG yra kitas variantas ir tik su vienu vokišku atitikmeniu. Jie
artimi RgB 875–6: „Diewe důk, wienam gimt’, ne wienam bût’: Ohne Geſind iſt ein
ſchlechtes Leben.“ Taigi PR, B ir OG variantų skirtumai gana ryškūs ir tai duoda
pagrindo tvirtinti, kad Ostermejeris, rašydamas gramatiką, nesirėmė nei PR, nei B.
Apskritai tiek Ostermejerio įrašai PR, tiek pavyzdžiai OG daug nuosaikesni, neutralesni, ne tokie dviprasmiški, pateikiami paprastai po citatų iš Biblijos ar kitų religinių raštų.
Darytina atsargi išvada, kad Ostermejeris PR pildė tik atėjęs į parapiją, t. y. iki B
ir, tikėtina, kartu su juo ir PR, patenkant į Vilhelmsbergą, į precentoriaus Gottfriedo
Grunwaldo rankas. Ostermejeris jų veikiausiai neatgavo. Veikiausiai B pateko į jo
didžiojo oponento, Pilkalnio kantoriaus Kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb
Mielcke, 1733–1807) rankas. Žodyno Litauisch–deutsches und Deutsch–litauisches Wör
terbuch (1800) pratarmėje Milkus nurodė rėmęsis B89, pačiame žodyne pateikė apie
300 jo priežodžių ir patarlių. Beveik tūkstančio puslapių žodynas, be abejo, rengtas
ne vienus metus. Ieškant lėšų spaudai, 1797 metais žurnale Preussisches Archiv jau
buvo paskelbta prenumerata90. Tad ir šaltiniai ilgą laiką turėjo būti šalia.
89

Mielcke 1800, 3r–4r.
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Lebedys 1956, 516.
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4. L o k a l i z a v i m a s. Nustatant šaltinio atribuciją, privalu nurodyti ir jo sukū-

rimo vietą. Šiuo atveju tyrimo nereikia. Rankraštis Jokūbo Brodovskio parašytas
Trempuose, antrojo asmens – Gotfrydo Ostermejerio – pildytas taip pat Trempuose,
Darkiemio apskrities bažnytkaimyje (21 km į pietus nuo Įsruties, 12 km į šiaurės
vakarus nuo Darkiemio).

5. Iš v a d o s. 1. Ištyrus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje
saugomo rankraštinio priežodžių, patarlių ir mįslių rinkinio Litauische Sprichwörter
und Rätsel (PR, signatūra F 137 – 1) vandenženklius, nustatyta, kad rankraštis nėra
XVII amžiaus, kaip manyta iki šiol. Vėliausia vieno popieriaus gaminimo pradžios
data gali būti 1716-ieji, taigi rankraštis galėjo būti rašomas po 1716-ųjų. Rankraštis
nebaigtas, spaudai neparengtas. Išlikęs ne visas.
2. Pagrindinis rankraščio sudarytojas – Trempų (Darkiemio aps.) precentorius
Jokūbas Brodovskis (Jacob Brodowski, 1692–1744). Jo žodyno Lexicon GermanicoLithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm ir PR rašysenos analizė leidžia daryti išvadą,
kad PR yra Brodovskio autografas. PR sukūrimo vieta – Trempai.
3. Antras asmuo, rankraštyje padaręs įrašų, yra Gotfrydas Ostermejeris (Gottfried
Ostermeyer, 1716–1800), 1744 metais po Brodovskio mirties atėjęs į Trempų parapiją
ir užėmęs precentoriaus vietą, 1752–1800 metais dirbęs kunigu. Iš viso Ostermejeris
įrašė 16 vokiškų ir 11 lietuviškų frazių (53 žodžiai, arba 61 žodžių forma), pataisė 5
Brodovskio žodžius. Rankraštis jo pildytas tarp 1744 ir veikiausiai 1780 metų.
4. Dauguma Ostermejerio įrašų su Brodovskio įrašais susiję vertikaliaisiais ryšiais
ir kartu su jais sudaro rinkinio makrostruktūrą. Aštuonių lietuviškų smulkiosios
tautosakos vienetų B nėra, taigi jų užrašytoju laikytinas ne Brodovskis, bet Ostermejeris.
Iš jų septyni lietuviški vienetai užfiksuoti pirmą kartą.
Šaltiniai ir literatūra:
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Vilnius: Žara, 21–25.
Die erledigte Pfarrr=Stelle in Karwaiten betr., 1781; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 98 d, Nr. 36.
Die Pfarr-Stelle ʒu Trempen betreff., 1752; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 44 d,
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Kelmės dvaro dokumentai, 1624–1725; LMAVB RS: F 37 – 2173.
Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Žara, 2002.
K o h t z , H a n s , 1933-01-01: „Die Papiermühle zur Ecker im Herzogtum Preussen“, Mitteilungen
des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreussen 3, Königsberg, 29–35.
K o h t z , H a n s , 1934: Ostpreuβische Papierfabrikation. Inaugural-Dissertation, Königsberg i. Pr.,
Stallupönen: Buch- und Verlagsdruckerei H. Klutke.
K o h t z , H a n s , 1954: „Die Herkunft ostpreussischer Papiermacher“, Papiergeschichte 4,
Mainz, 2–9.
K o h t z , H a n s , 1954-07–09: „Papiermacher und Familienforschung mit besonderer Besich
tigung Ostpreussens“, Ostdeutsche Familienkunde 3, 97–125.
K u h n e r t, E r n s t, 1926: Geschichte der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg. Von
ihrer Begründung bis zum Jahre 1810, Leipzig: Karl W. Hiersemann.
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L a u c e v i č i u s , E [ d m u n d a s ] , 1967a: Popierius Lietuvoje XV–XVIII a., Vilnius: Mintis.
L a u c e v i č i u s , E [ d m u n d a s ] , 1967b: Popierius Lietuvoje XV–XVIII a. Atlasas, Vilnius: Mintis.
LB I – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis,
1969.
L e b e d y s , J u r g i s , 1956: „Pirmieji smulkiosios lietuvių tautosakos rinkiniai“, Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. Priežodžiai, patarlės, mįslės, paruošė Jurgis Lebedys, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 5–40.
Lex – LEXICON LITHUANICUM, [XVI a. vid.]; LMAVB RS: F 137 – 10; faksimilinis leidimas:
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Žalkauskienė ir Gintarė Žalkauskaitė, Vilnius, 2011-12-07.
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LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas (t. 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).
LPP – Lietuvių patarlės ir priežodžiai 1, parengė Kazys Grigas (darbo vadovas) ir kt., Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.
M i c h e l , L o t h a r , 1982: Gerichtliche Schriftvergleichung. Eine Einführung in Grundlagen,
Methoden und Praxis, Berlin, New York: Walter de Gruyter.
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heraus gegebene ʒwar ʒum Grunde gelegt, aber mit ſehr vielen Wrtern, Redens=Arten
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Mielcke, Cantor in Pillckallen [...] Königsberg, 1800. Im Druck und Verlag der Hartungſchen
Hofbuchdruckerey. 2r–4v.
M o e l l e r , F r i e d wa l d , 1968: Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis
zur Vertreibung im Jahre 1945 1. Die Kirchspiele und ihre Stellenbesetzungen, Hamburg:
Selbstverlag des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e. V.
N e s s e l m a n n , G [ e o r g ] H [ e i n r i c h ] F [ e r d i n a n d ] , 1851: „Vorrede“, Wörterbuch der
Littauiſchen Sprache von G. H. F. Neſſelmann. Königsberg. Verlag der Gebrüder Bornträger,
V–XI.
OG – [Gottfried Ostermeyer,] Neue Littauiſche Grammatik ans Licht geſtellt von Gottfried
Oſtermeyer, der Trempenſchen Gemeine Paſtore Seniore und der Kniglich=Deutſchen
Geſellſchaft ʒu Knigsberg Ehren=Mitglied. Knigsberg, 1791. gedruckt bey G. E. Hartung,
Knigl. Preuß. Hofbuchdrucker und Buchhndler.
[ O s t e r m e y e r , G o t t f r i e d , ] 1775: Gottfried Oſtermeyers, Paſtors ʒu Trempen im Amte
Nordenburg. kritiſcher Beytrag ʒur Altpreußiſchen Religionsgeſchichte. Marienwerder in
der Knigl. Weſtpreuß. Hofbuchdruckerey bey Johann Jacob Kanter. 1775; vertimas į lietuvių
kalbą: Gotfrydas Ostermejeris, Rinktiniai raštai, parengė ir išvertė Liucija Citavičiūtė, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 49–73.
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į Krokuvą; Bayerische Staatsbibliothek München: Penzeliana II (Ostermeyer, Bl. [1–6]; faksimilė, perrašas ir vertimas į lietuvių kalbą: Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Žara, 2002, 73–77, 143–148.
[ O s t e r m e y e r , G o t t f r i e d , ] po 1791: Hiſtoriſch[e] Nachricht v[on] d[er] littauiſche[n] Bibel;
LMAVB RS: F 15 – 299, buv. MLF–LXXXI, neįrištas rankraštis; faksimilė, perrašas ir vertimas
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Žara, 2002, 31–52, 91–123.
O s t e r m e j e r i s , G o t f ry d a s , 1996: Rinktiniai raštai, parengė ir išvertė Liucija Citavičiūtė,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Pa k a r k l i s , P [ o v i l a s ] , 1955-03-05: „Daina negali žūti“, Lietuvos pionierius 9(416), 2.
Pfarradjunktur Kraupischken, 1690–1782; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d,
Nr. 496.
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P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2010: Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas (daktaro disertacija), Vilnius.
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Eigenſchaften; Aus vielen Scribenten, und eigener Erfahrung, mit Fleiß angeſtellet, und ʒu
reiferer Beurtheilung der Gelehrten, ʒum Druck gegeben, von Philipp Ruhig, Pfarrern und
Seniore ʒu Walterkehmen, im Hauptamt Inſterburg. Knigsberg, druckts und verlegts
Iohann Heinrich Hartung, 1745; faksimilė, perrašas ir vertimas į lietuvių kalbą: Pilypas
Ruigys, Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė Vytautas Jurgutis ir Vale
rija Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 1986, 20–164.
R h e s a , M [ a r t i n u s ] L u d [ o v i c u s ] , 1797: „Ueberſetʒung des 2ten P[ſalms] ins litthauiſche“,
Acta des Königl. Ober-Schul-Collegii, von den Polniſch- und Litthauiſchen Prediger- und Schullehrer
Seminar ʒu Königsberg in Preuſſen, 1797–1805; GStA PK: I. HA Rep 76 alt Ältere Oberbehörden
für Wissenschaft, Kunst, Kirchen- und Schulsachen, II Nr. 271, Bl. 42r–42v.
[ R o g g e , A d o l f, ] 1873: Geſchichte des Kreiſes und der Dioeceſe Darkemen von Adolf Rogge,
Pfarrer in Darkemen. Darkemen, Druck und Verlag von M. Glaſer.
S a f r o n o va s , Va s i l i j u s , 2009: „Vilemsberkis“, Mažosios Lietuvos enciklopedija 4, Vilnius:
Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 741.
Š i o ž i n y s , J [ o n a s ] , 1950: „Liudviko Rėzos rinkinys (LR)“, Lietuvos TSR mokslų akademija.
Centrinė biblioteka. Rankraščių skyriaus informacinis biuletenis Nr. 4, paruošė Lietuvos TSR
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mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius, vadovaujant direktoriaus pav. mokslo
reikalams T[adui] Adomoniui, Vilnius, 10–13; LMAVB RS: Rc-1/4.
T e t z n e r , F r a n z , 1902: Die Slawen in Deutschland. Beiträge zur Volkskunde der Preussen, Litauer
und Letten, der Masuren und Philipponen, der Tschechen, Mährer und Sorben, Polaben und
Slowinzen, Kaschuben und Polen, Braunschweig: Druck und Verlag von Friedrich Vieweg
und Sohn.
Wilhelmsberg Praecentorat, 1758–1803; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d,
Nr. 975.
Žemaitijos dvarų dokumentų kolekcija, 1600–1808; LMAVB RS: F 37 – 200.

Ona Aleknavičienė
Z u r Z u s ch r e i b u n g d e r h a n d s ch r i f t l i ch e n
Q u e l l e Litauische Sprichwörter und Rätsel

Zusammenfassung
Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrages steht die bisher als anonym betrachtete
Sammlung Litauische Sprichwörter und Rätsel (PR) der Vrublevski Bibliothek der Litauischen
Akademie der Wissenschaften, die dort unter der Signatur F 137 – 1 geführt wird. Diese
Sprichwort- und Rätselsammlung wird im Hinblick auf ihre Autorschaft, Datierung und
Lokalisierung analysiert.
Nach der Begutachtung der Wasserzeichen konnte festgestellt werden, dass die vorliegende Handschrift nicht, wie bisher angenommen, ins das 17. Jahrhundert datiert werden kann.
Von den drei gefundenen Wasserzeichen bieten zwei jüngste mit dem Jahr 1716 einen Terminus post quem, so dass die Handschrift nicht vor 1716 zu datieren ist. Das Manuskript ist
unvollendet geblieben und daher nicht druckreif gewesen. Es ist nur defektiv überliefert.
Aufgrund der Handschriftenanalyse kann PR dem Trempener Präcentoren Jacob
Brodowski (1692–1744) zugeschrieben werden. Eine Schriftvergleichung von PR mit dem
Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm (B) von Jacob Brodowski lässt keine
Zweifel an dessen Autorschaft. PR wurde in Trempen zusammengestellt.
Die zweite Person, von der Eintragungen im Manuskript nachgewiesen werden konnten, ist Gottfried Ostermeyer (1716–1800). Ostermeyer trat 1744 die Nachfolge von Jacob
Brodowski als Präcentor in Trempen an und war von 1752–1800 Pfarrer in diesem Ort.
Insgesamt konnten ihm 16 deutsche und 11 litauische Phrasen (53 Wörter bzw. 61 Wortformen) zugeschrieben werden, an fünf Stellen finden sich Korrekturen Ostermeyers im
Brodowskischen Text.
Die Mehrheit der von Ostermeyer gemachten Zusätze sind mit den Eintragungen von
Brodowski durch vertikale Beziehungen miteinander verbunden und zusammen mit diesen formen sie Makrostruktur der Sammlung. Acht dieser Sprichwörter bzw. Rätsel lassen
sich nicht in B nachweisen, insofern ist hier Ostermeyer als Aufzeichner anzunehmen. Von
diesen sind sieben litauische Einheiten erstmals nachgewiesen.
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Ona Aleknavičienė
Th e A t t r i b u t i o n o f t h e M a n u s c r i p t
s o u r c e Litauische Sprichwörter und Rätsel

Summary
The article analyzes the issues of the authorship, dating, and localization of the manuscript collection of proverbs and riddles Litauische Sprichwörter und Rätsel (PR) that up to
now was being labeled as “anonymous.” This manuscript source is kept in the Vrublevskiai
Library of the Lithuanian Academy of Sciences (Call Number: F 137 – 1).
The analysis of its paper watermarks revealed that the manuscript was not from the
17th century as was assumed so far. The latest year of manufacturing one kind of the paper
that was used for the manuscript was 1716. Thus, the manuscript must have been written
in or after 1716. The unfinished manuscript was not prepared for publishing. It did not
survive in its entirety too.
The author of this article claims that the manuscript was in effect compiled by Trempai
(District of Darkiemis) precentor Jokūbas Brodovskis (Jacob Brodowski, 1692–1744). The
analysis of his longhand in his manuscript dictionary Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm (B) and PR leads to the conclusion that PR is the autograph of Brodovskis, obviously produced in Trempai.
Another person, who made some inscriptions in the manuscript, is Gotfrydas Ostermejeris (Gottfried Ostermeyer, 1716–1800). In 1744, after the death of Brodovskis, Ostermejeris
arrived at the parish of Trempai and took over the position of precentor (in 1752–1800 he
worked as a priest there). There are 16 German and 11 Lithuanian phrases (53 words or
61 word forms) that were inscribed by Ostermejeris in PR. He also corrected 5 words inscribed by Brodovskis.
Most of Ostermejeris’ inscriptions are written above Brodovskis’ text, and together they
form the macrostructure of the collection. Eight Lithuanian folklore items of PR were not
mentioned in B, therefore, they should be attributed to Ostermejeris and not to Brodovskis.
Seven of those Lithuanian items were registered for the first time ever.
Ona Aleknavičienė 		

Gauta 2011 m. lapkričio 25 d.

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: aleknaviciene@lki.lt
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Nežinomas XIX amžiaus
pradžios giesmyno egzempliorius:
identifikavimo galimybės1

2010 metais Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Miunchene rastas lietuviško giesmyno egzempliorius iki šiol Lietuvos bibliografijoje nėra aprašytas. Pilnas giesmyno
pavadinimas: Iß naujo ‖ pérweiʒdẽtos pagérintos ‖ Gieſmjû=‖Knygos, ‖ kurroſa ‖ bran
giáuſos ſénos ir naujos ‖ Gieſmes ‖ ſuraßytus ‖ Diewui ant Garbês ‖ ir ‖ Pruſû Karalyſtẽje ‖
ẽſantiems Lietuwninkams ‖ ant Dußû Ißgánimo ‖ podraug ſu ‖ Maldû=Knygomis, ‖ kurro
ſa ‖ ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos ‖ randamus yra. ‖ Karaláucʒuje, ‖ Ißſpáuſtos ka
ralißkoje Knyg=Drukkawo=‖nėje Artungo2.

1. MIUN C H ENO G IESM Y NO E G ZEMPLIORIUS (toliau – MhG) yra palyginti gerai išsilaikęs: trūksta tiktai vokiškos prakalbos ir vieno vidurinio lietuviškos
Giesmyno egzempliorius rastas ir straipsnio
medžiaga surinkta Žavintos Sidabraitės
dviejų mėnesių stažuotės (2010 metų kovo–balandžio mėnesiais) Liudviko Maksimiliano universitete Miunchene metu. Si
dabr aitė dėkoja Vokietijos mokslų akademijos mainų tarnybai už suteiktą stipendiją, taip pat – Liudviko Maksimiliano
universiteto Evangelinės teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos katedros vedėjui
prof. Harry Oelke’i, visokeriopai rėmusiam tyrimo metu.
Das Material zu diesem Beitrag trug Žavinta
Sidabraitė während ihres Studienaufenthaltes an der Ludwig-Maximilian-Universität in München vom März bis April 2010
1
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zusammen. Sidabraitė bedankt sich herzlich bei dem DAAD für die Gewährung
des Stipendiums und bei dem Lehrstuhlinhaber für die Kirchengeschichte an der
Fakultät der Evangelischen Theologie,
Prof. Harry Oelke, für seine mannigfache
Unterstützung während ihres Aufenthaltes in München.
Margarita Sutiagina dėkoja Lietuvos mokslo
tarybai už Studentų mokslinės praktikos
stipendiją.
2 Bavarijos valstybinės bibliotekos Miunc he
ne duomenų bazėje yra prieinama skait
men inė egzemplioriaus kopija, šifras –
Liturg 520u.

Nežinomas XIX amžiaus
pradžios giesmyno egzempliorius:
identifikavimo galimybės

prakalbos lapo. Lietuviška pratarmė nepasirašyta. Giesmynas yra dviejų dalių (616 p.),
su juo kartu įrištas vientisos paginacijos maldynas (iš viso 791 p.).
Giesmyno spausdinimo metai, kaip įprasta XIX amžiaus pirmosios pusės praktikai,
antraštiniame lape nenurodomi. Bavarijos valstybinės bibliotekos kataloge giesmyno
leidimo metai taip pat nėra nurodyti, tiktai pažymėta, jog giesmynas galėjo būti išleistas apie 1830 metus. Tai itin populiaraus Mažojoje Lietuvoje formato (in 12°) giesmynas, lietuvininkų iki šiol vadinamas „siaurike“.
MhG leidimo metus apytikriai leidžia spėti knygos atvarte išlikęs rankraštinis
įrašas: „Giesmu Knigos ira Barbes Megalle iſz Kiauleikiu Weinam Diewui ant Garbes – 1834”3.
MhG antraštinio puslapio rašyba atitinka 1832 metų plataus formato (in 8°) Karolio Gotardo Keberio (Karl Gotthard Keber, 1756–1835) giesmyno antraštės rašybą:
formos ẽſantiems su cirkumfleksu (kituose XIX amžiaus pirmosios pusės egzemplioriuose rašoma eſantiems), taip pat pakartotos dvi ir vėlesniems giesmynams būdingos
korektūros klaidos ſuraßytus (2x) vietoj ſuraßytos ir randamus (2x) vietoj randamos.
MhG giesmių autorių ir vertėjų sąrašas pateikiamas 1 priede.
MhG aptikta tik viena paginacijos klaida – nenumeruotas p. 539. Giesmių numeracijos klaidų tradiciškai yra daugiau: vietoj giesmės Nr. 32 rašoma 31, vietoj 124 – 123,
177 – 127, 183 – 182, 256 – 236, 259 – 239, 294 – 264, 322 – 312, 429 – 439, 438 – 483,
446 – 440, 476 – 477, 492 – 582, 528 – 428; 260 giesmė visai neturi numerio; po 361
giesmės numerio parašytas ne taškas, kaip kitur, o skliaustelis.

2.
KA

X I X AM Ž IAUS PIRMOSIOS PUS Ė S G IESM Y N Ų LEIDIMO PRA K TI -

yra glaudžiai susijusi su XVIII amžiuje vykusiais procesais.

2.1. Pačioje XIX amžiaus pradžioje, 1806 metais, buvo išspausdintas Kristijono

Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb Mielcke) parengtas giesmynas Sénos ir naujos ‖
krikßcʒonißkos ‖ Gieſmės, ‖ ypacʒey ‖ Senniemſiems ant Géro ‖ ſu dideleis Raßtais ‖ ißſpáuſ
tos ‖ draug ſu ‖ naujom’s Maldû Knygélemis. ‖ Karaláucʒuje, ‖ Knygdrukawonej’ Lebrekto
Eringo. ‖ Mette 1806. Tiesa, tai nebuvo oficialusis, o didelėmis raidėmis išspausdintas
naudoti namuose skirtas giesmynas. Tačiau rengtas jis buvo keletą paskutinių XVIII
amžiaus dešimtmečių, laikantis oficialiojo giesmyno modelio ir tikintis konsistorijos
leidimo spausdinti kaip reformuotą oficialųjį giesmyną. Tokio leidimo nebuvo gauta.
Milkaus giesmynas tapo paskutine XVIII amžiaus pabaigoje dėl giesmynų leidimo
principų vykusios polemikos tarp Gotfrydo Ostermejerio (Gottfried Ostermeyer) ir
minėtojo Kristijono Gotlybo Milkaus sukeltos įtampos kontekste parengta ir išspaus3

Spėjama, kad Barbe Megalle gimė 1812 metais, mirė 1860 metų spalio 31 dieną, Kiauleikių kaime (dabartinis Kretingos rajonas).
Įrašo metu jai buvo dvidešimt dveji. Ištekėjo už Adomo Wilgallio (1816–1861) iš kai-
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dinta lietuviška knyga4. Griežtu Milkaus giesmyno kritiku tapo Gumbinės kunigas,
aktyvus lietuvių kultūrinio gyvenimo dalyvis Keberis. Jis priekaištavo Milkui dėl
nevykusių kalbos ir poetikos redagavimų, o 1832 metais pats parengė ir išleido naują oficialaus giesmyno redakciją5. Šiuo giesmynu Keberis iš esmės grįžo prie Adomo
Frydricho Šimelpenigio (Adam Friedrich Schimmelpfennig) rengto XVIII amžiaus
vidurio giesmyno redakcijos.

2.2. XVIII amžiaus viduryje Šimelpenigis sujungė oficialųjį Bažnyčios patvirtin-

tą giesmyną su nepaprastai tuo metu išpopuliarėjusiu pietistiniu Fabijono Ulricho
Glazerio (Fabian Ulrich Glaser) giesmynu ir išleido dviejų dalių oficialųjį giesmyną
Iß naujo pérweiʒdẽtos ir pagérintos Gieſmû=Knygos, kurrůſe brangiáuſos ſénos ir naujos
Gieſmes ſuraßytos Karaliaučiuje 1750 metais6. Ši oficialiojo giesmyno redakcija labai
paplito ir XVIII amžiaus antroje pusėje buvo nuolat perspausdinama. Paskutinis
mums žinomas vadinamas Šimelpenigio giesmyno leidimas išėjo 1791 metais7.

2.3. LB pagal šaltinius aprašytas dar vienas 1810 metais išėjęs Šimelpenigio gies-

myno leidimas8. Silvestras Baltramaitis nurodo, kad tai buvęs plataus (in 8°) formato giesmynas9. Šią informaciją perrašo Vaclovas Biržiška, pridėdamas sudarytojų –
Jono Jokūbo Kvanto (Johann Jacob Quandt) ir Šimelpenigio – pavardes10.

2.4. Šimelpenigio dviejų dalių giesmyno struktūrą perėmė Keberis. Šiandien yra
žinomas minėtasis 1832 metų plataus formato (in 8°) giesmyno leidimas, kuris liudija Keberį atsisakius bemaž visų Milkaus kalbos ir stiliaus taisymų, apsiribojus tik
nežymiais, daugiausia rašybos dalykų, Šimelpenigio giesmyno keitimais. Tiesa, Keberis prie Šimelpenigio giesmyno pridėjo trečią dalį (132 giesmės), sudarytą daugiausia iš Ostermejerio ir Milkaus giesmynuose skelbtų bei dalies dar niekur nespausdintų giesmių11.
2.5. Lietuvių kultūros darbuotojas, literatūrinės draugijos narys Rudolfas Švedė
(Rudolph Schwede) straipsnyje apie lietuviškų giesmynų istoriją nurodė, jog 1832
metais buvo išleisti du Keberio parengti lietuviški giesmynai – plataus (in 8°) ir
siauro (in 12°) formato12. Tą patį Senųjų lietuviškų knygų istorijoje teigia ir Biržiška:
4

5

6

Plačiau apie Kristijono Gotlybo Milkaus
giesmyno rengimo aplinkybes žr. Sidab
raitė 2006, 74–113.
Šiuo atveju Keberio principingumas ypač
stebina – lietuvių kalba jam nebuvo gimtoji, o išmokta aktyviai padedant Kristijono Gotlybo broliui Danieliui Frydrichui
Milkui (Daniel Friedrich Mielcke). Žr. Girdzijauskas 1990, 11–12.
Lietuvos bibliografijoje tik pagal šaltinius aprašyto (LB I 386, Nr. 1097) pirmojo Šimelpe-
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nigio giesmyno leidimo egzempliorių Getingeno universiteto bibliotekoje surado Guido
Michelini. Žr. Michelini 2008, 289–291.
7 LB I 388, Nr. 1103.
8 LB I 388, Nr. 1104.
9 Балтрамайтисъ 1904, 27.
10 Biržiška 1924, 119.
11 Apie Keberio giesmyno trečiosios dalies
giesmių šaltinius plačiau žr. Michelini
2009, 181–184.
12 Schwede 1891, 402–403.
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„šis [Keberio 1832 metų] giesmynas buvo iš karto išleistas dviem įvairiais formatais“13.
Šiandien mums žinomi yra tiktai plataus formato reprezentantai14.

2.6. Lietuvoje saugomi keturi spėjamo 1836 metų leidimo egzemplioriai. Nacio
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionaliniame publikuotų dokumentų archyviniame fonde yra trys egzemplioriai: sign. C 639095 (toliau – ~1836 I), C 610019
(~1836 II), C 656859 (~1836 III); Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių
skyriuje vienas – sign. LR 926 (toliau – VUG)15. Šiek tiek vėlesniu laikytinas naujesnių
lankų turintis Sankt Peterburgo universiteto bibliotekoje esančio egzemplioriaus
leidimas (toliau – PG), kurio mikrofilmo kopija yra Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekoje, – sign. Mf. 711. Tyrimo metu peržiūrėti ir du neidentifikuoti giesmynai, saugomi Nacionaliniame publikuotų dokumentų archyviniame
fonde: sign. C 593945 ir C 662268 (toliau – NG I ir NG II).
3.

Nustatant galimus
MhG leidimo metus pirmiausia remtasi išsamiausiu XIX amžiaus pirmosios pusės
lietuviškų giesmynų tyrimu – Birutės Kabašinskaitės straipsniu „Karolio Gotardo
Keberio giesmynų genezė ir kalba: XIX amžiaus pirmoji pusė“16. Apibrėžiant galimų
MhG leidimo metų ribas buvo svarbios dvi prielaidos: 1) prielaida, jog giesmynas
negalėjo būti išėjęs vėliau, nei darytas rankraštinis įrašas, t. y. vėliau nei 1834 metais;
2) Kabašinskaitės tyrimo prielaida, kad bibliotekoje Rygoje saugomas giesmynas
(toliau – RgG) yra giesmyno leidimo, pasirodžiusio tarp 1791 ir 1836 metų (tikėtina,
nerasto 1810 metų leidimo), reprezentantas. Patikrinus Kabašinskaitės straipsnyje
nurodytas RgG paginacijos ir korektūros klaidas, nustatyta, kad MhG jos nebūdingos.
Nesutapo ir dauguma nurodytų rašybos atvejų, o tie, kurie sutapo, buvo būdingi ir
RgG, ir spėjamam anksčiausiajam 1836 metų leidimui17.
MhG LEIDIMO MET Ų NUSTAT Y MO G ALIM Y B Ė S.

4. MhG SANT Y K IS

Peržiūrėti kai kurie rašybos atvejai didžiąja dalimi patvirtina Kabašinskaitės pagal senesnių,
naujesnių, naujausių lankų santykį nustatytą spėjamą leidimų eiliškumą18 ir rodo
MhG artimumą senųjų lankų rašybai.
13
14

15

SU 1 8 3 6 MET Ų LEIDIMO E G ZEMPLIORIAIS.

Biržiška 1953, 123.
Egzemplioriai: Vilniaus universiteto bibliotekoje – VUB: L R 741 ir VUB: L R 949; Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje – LNB: A 2 – 832.
Už suteiktą informaciją autorės dėkoja Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėjai Virginijai Galvanauskaitei; ypač nuoširdi padėka šio skyriaus mokslo darbuotojai Indrei Trapnauskaitei, padėjusiai sutikrinti giesmyno
duomenis.
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16
17

18

Kabašinskaitė 2001, 13–54.
Autorės labai dėkoja Birutei Kabašinskaitei,
pasidalijusiai turima RgG kopija ir padėjusiai sutikrinti rūpimus rašybos atvejus.
Plačiau žr. Kabašinskaitė 2001, 28. Kai kurie rašybos neatitikimai pagal Kabašinskaitės nustatytus lankus, nors nėra esminiai, vis dėlto skatina kelti versiją, kad to
paties, pavyzdžiui, senojo, lanko galėjo
egzistuoti keli surinkimo variantai.
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4.1. Simptomiškai atrodo formų Bẽduei 277 ir treßk ‘trėkšk’ 276 rašymo atvejai.

Abi šios formos, be MhG, būdingos VUG, ~1836 I, ~1836 II, ~1836 II ir yra artimesnės
XVIII amžiaus giesmynų formoms Bėdullei ir trėßk. Spėjamai vėlesniuose XIX amžiaus giesmyno leidimuose atitinkamai rašoma Bẽdnieji ir trekßk (PG, NG I, NG II)
(žr. 2 priedą).

4.2. MhG aptikti trijų giesmių pavadinimų užrašymo registre atvejai, kuriuose išlaikyta XVIII amžiaus leidimams būdinga forma, nors giesmyno tekste ji jau taisyta.
4.2.1. Giesmė

„Verleih’ uns Frieden gndiglich“ 115 išspausdinta lietuvišku
pavadinimu „Pakáj důk iß Malonês“. Tokia pirmosios giesmės eilutė yra būdinga
visiems tirtiems XIX amžiaus pirmosios pusės giesmynams. Tačiau registre šios giesmės pavadinimas varijuoja. MhG išspausdintas pavadinimas, buvęs XVIII amžiaus
giesmynų tekste ir registre: Pakaj mums ſuték 599. Ši senesnė giesmės eilutė registre
dar išspausdinta ~1836 I ir VUG. Kituose spėjamuose 1836 metų leidimuose randama dvejopa forma: senesniajam variantui artimesnė Pakáj duk iß Malonis (~1836 II,
~1836 III) ir giesmyno tekstą atitinkanti forma Pakáj důk iß Malonês (NG I ir NG II)
(žr. 2 priedą).

4.2.2. Giesmės „Jau Gentis mieli, kam jus“ 392 pavadinimas MhG registre taip
pat išspausdintas pagal XVIII amžiaus variantą: „Jus Géntis mieli, kam jus“ 595 ir
pagal abėcėlę įdėtas paskutinėje J raidės pozicijoje. Riktas aptiktas taip pat ~1836 I ir
VUG egzemplioriuose. ~1836 II, ~1836 III, NG I klaida ištaisyta „Jau Géntys mieli,
kam jus“, tačiau giesmės pavadinimas, pažeidžiant abėcėlės eiliškumą, vis tiek išspausdintas J raidės gale. Tai tik patvirtina prielaidą, kad korektūros klaidos ar kokie
kiti dalykai taupant dažnai buvo taisomi jau esančiuose rinkiniuose (žr. 2 priedą).
4.2.3. Panašiai situacija susiklostė su giesmės „Tamſam Stalde, ßtay Stébuklas“

28 pavadinimu. Registre išsaugota XVIII amžiaus forma „Tamſe Stalde, ßtay Stébuk
las“ 601. Tačiau šis riktas išsilaikė bene ilgiausiai, jis pataisytas tik vėlesniuose NG I
ir NG II egzemplioriuose (žr. 2 priedą).

4.3. Aptiktų korektūros riktų atvejai rodo, kad spaustuvininkai ne itin rūpinosi
klaidų taisymu: naudodami turimus neišardytus lankų rinkinius, nepaisydami to,
kad juose įsivėlusios klaidos tikrai turėjo būti žinomos iš ankstesnių spaudinių, jie
pasitenkindavo pripuolamu vieno ar kito atvejo pataisymu.
4.3.1. Iškalbingas atsainaus požiūrio pavyzdys galėtų būti registre įvelta korektūros klaida Dirwe [Diewe] 598, kuri ne tik kliuvo giedotojų akiai, bet galėjo užtraukti ir konsistorijos rūstybę. Vis dėlto klaidinga forma perspausdinta bemaž visuose
tirtuose egzemplioriuose, pataisytas variantas atsiranda tik NG.
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Veiksmažodžio formos dabj’ [daboj’] 79 klaida nebūdinga sąlygiškai senesniais
laikomiems egzemplioriams ~1836 I ir ~1836 II, tačiau aptinkama VUG, PG, ~1836 III,
NG I ir NG II egzemplioriuose.
Veiksmažodžio palank [palauk] 348 korektūros klaida iš tirtų egzempliorių būdinga tik MhG (žr. 2 priedą).

4.3.2. Peržiūrėjus giesmių numeracijos riktus, nustatyta, kad artimiausi šiuo

požiūriu MhG yra ~1836 I ir ~1836 II egzemplioriai (būdingos tos pačios numeracijos
klaidos) ir VUG (aptiktas vienas neatitikimas). Kituose egzemplioriuose ištaisytų
riktų yra daugiau (žr. 4 priedą).

5. I Š VADOS. 1. Rankraštinis MhG įrašas liudija, kad giesmyno egzempliorius
negalėjo būti išspausdintas vėliau nei 1834 metais.
2. Rašybos ypatybių peržiūra patvirtina, kad MhG artimiausias, bet ne identiškas,
spėjamiems 1836 metų leidimams, sudarytiems iš senųjų lankų.
3. Žinoma, kad pirmasis Karlo Gotardo Keberio giesmyno leidimas išėjo 1832
metais dviem formatais – plataus in 8° ir siauro in 12° (leidimas aprašytas tik pagal
šaltinius). Birutė Kabašinskaitė, remdamasi leidėjo Georgo Friedricho Hartungo liudijimu, kad 1832 metų siauro leidimo spaustuviniai rinkiniai nebuvę išardyti, darė
prielaidą, kad 1836 metų leidimas galėjo būti labai artimas ar „netgi visiškai identiškas nerastajam 1832 metų leidimui“19.
4. Tikėtina, kad MhG yra nerasto 1832 metų leidimo reprezentantas (kitaip reikėtų kalbėti apie dar vieną, 1833 ar 1834 metais pasirodžiusį, giesmyno leidimą).
Literatūra ir šaltiniai:
~1836 I; II; III – [Karolis Gotardas Keberis,] [1836]: Iß naujo pérweiʒdẽtos pagérintos Gieſmjû=
Knygos, kurroſa brangiáuſos ſénos ir naujos Gieſmes ſuraßytus Diewui ant Garbês ir Pru
ſû Karalyſtẽje ẽſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygomis,
kurroſa ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randamus yra. Karaláucʒuje, Ißſpáuſtos
karalißkoje Knyg=Drukkawonėje Artungo; LNB NPDAF: C 639095; C 610019; C 656859.
B i r ž i š k a , Va c l o va s , 1924: Lietuvių bibliografija 2. 1800–1864, Kaunas: Valstybės spaustuvė.
B i r ž i š k a , Va c l o va s , 1953: Senųjų lietuviškų knygų istorija 1, Chicago: Chicagos lietuvių
literatūros draugija.
G i r d z i j a u s k a s , J u o z a s , 1990: „Kristijonas Gotlybas Milkus“, Kristijonas Gotlybas Milkus,
Pilkainis, parengė Liucija Citavičiūtė ir Juozas Girdzijauskas, Vilnius: Vaga, 5–34.
K a b a š i n s k a i t ė , B i r u t ė , 2001: „Karolio Gotardo Keberio giesmynų genezė ir kalba: XIX
amžiaus pirmoji pusė“, ALt 3, 13–54.
19
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Kabašinskaitė 2001, 44.
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LB – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis,
1969.
LBP – Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861. Papildymai, Vilnius:
Mintis, 1990.
„Megallen“, GenWiki – das Genealogie (http://wiki-de.genealogy.net/Megallen; žiūrėta
2011-09-20).
MhG – [Karolis Gotardas Keberis,] [1832]: Iß naujo pérweiʒdẽtos pagérintos Gieſmjû=Knygos,
kurroſa brangiáuſos ſénos ir naujos Gieſmes ſuraßytus Diewui ant Garbês ir Pruſû Kara
lyſtẽje ẽſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygomis, kurro
ſa ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randamus yra. Karaláucʒuje, Ißſpáuſtos karalißko
je Knyg=Drukkawonėje Artungo; Valstybinė Bavarijos biblioteka: Liturg 520u.
M i c h e l i n i , G u i d o , 2008: „Atrastas svarbus lietuviškas giesmynas“, Res Humanitariae 4,
289–291.
M i c h e l i n i , G u i d o , 2009: Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a.
pabaigos, Klaipėda: Klaipėdos universiteto spaustuvė.
NG I; II – Iß naujo pérweiʒdẽtos pagérintos Gieſmjû=Knygos, kurroſa brangiáuſos ſénos ir
naujos Gieſmes ſuraßytus Diewui ant Garbês ir Pruſû Karalyſtẽje ẽſantiems Lietuwninkams
ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygomis, kurroſa ne tiktay ſénos, bet ir naujos
Maldos randamus yra. Karaláucʒuje, Ißſpáuſtos karalißkoje Knyg=Drukkawonėje Artungo;
LNB NPDAF: C 593945; C 662268.
PG – Iß naujo pérweiʒdẽtos pagérintos Gieſmjû=Knygos, kurroſa brangiáuſos ſénos ir naujos
Gieſmes ſuraßytus Diewui ant Garbês ir Pruſû Karalyſtẽje ẽſantiems Lietuwninkams ant
Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygomis, kurroſa ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos
randamus yra. Karaláucʒuje, Ißſpáuſtos karalißkoje Knyg=Drukkawonėje Artungo, [1838];
LMAVB: Mf. 711 (originalas – Sankt Peterburgo universiteto biblioteka: E. II – 2556).
RgG – Ißnaujo pérweiʒdėtos pagérintos Gieſmû Knygos, kurrůſa brangiáuſos ſénos ir naujos
Giesmes ſuraßytos [...] Karaláucʒuje, Ißſpáuſtas karalißkoje Knyg=Drukkawonéje Artungo;
Baltijas Centrālā bibliotēka: 50; 52; inv. nr. 6169.
S c h w e d e , R [ u d o l f ] , 1891: „Zur Geschichte der litauischen Gesangbücher“, Mitteilungen
der Litauischen litterarischen Gesellschaft 16, 339–405.
S i d a b r a i t ė , Ž av i n ta , 2006: Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
VUG – [Karolis Gotardas Keberis,] [1836]: Iß naujo pérweiʒdẽtos pagérintos Gieſmjû=Knygos,
kurroſa brangiáuſos ſénos ir naujos Gieſmes ſuraßytus Diewui ant Garbês ir Pruſû Kara
lyſtẽje ẽſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygomis, kurro
ſa ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randamus yra. Karaláucʒuje, Ißſpáuſtos karalißko
je Knyg=Drukkawonėje Artungo; VUB RSS: LR 926.
Б а л т р а м а й т и с ъ , С [ и л в е с т р ъ ] , 1904: Списокь литовских и древне-прусскихь книгь, изданныхь сь 1553 по 1903 годь. Приложенiе къ «Сборнику библiографическихъ матерiаловъ
для географiи, [...] этнографiи Литвы». Составиль С. Балтрамайтись, С.-Петербургъ:
Типографiя В. Безобразова и Комп.
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Žavinta Sidabraitė, Margarita Sutiagina
AN UN K NO W N C OP Y O F A 1 9 T H C ENTUR Y H Y MNAL :
POSSIBILITIES O F IDENTI F I C ATION

Summary
In 2010, in the National Library of Bavaria in Munich, a copy of the Lithuanian hymnal
Iß naujo pérweiʒdẽtos pagérintos Gieſmjû=Knygos (Revised and Improved Hymnal; MhG) was
discovered, which was not noticed by the compilers of the national Lithuanian bibliography so far. This is a hymnal in a very typical format (in 12°) for Lithuania Minor; up to now
this shape of the book is called “siaurikė” (narrow [book]) by the local Lithuanians.
Munich’s copy is in quite good shape; only a page of the German preface and a page
from the middle of the Lithuanian preface are missing. The Lithuanian preface is not
signed. The hymnal consists of two parts (616 pp.) plus a prayer book bound together with
consecutive pagination (all in all 791 pp.). The year of printing is not given, according to
the usual practice in the 19th century. The year of publication is also absent from the catalog of the National Library of Bavaria; it contains only the presupposition that the book
might have been printed about 1830.
We can assume the approximate time of publication by the longhand inscription on the
front pastedown page: “Giesmu Knigos ira Barbes Megalle iſz Kiauleikiu Weinam Diewui
ant Garbes – 1834” (The hymnal belongs to Barbe Magalle from Kiauleikiai; Glory to God
alone – 1834). Thus, the hymnal must have been printed before or in 1834.
It is known that the first edition of Carl Gotthard Kebers’ hymnal was published in 1832
in two formats: wide (in 8°) and narrow (in 12°; the latter edition is known only from the
secondary sources). The printer Georg Friedrich Hartung has attested that the typeforms of
the 1832 edition were not dismantled; thus, the edition of 1836 must have been very similar
to that of 1832. Analysis of the orthographical features has confirmed that Munich’s copy
of the hymnal is closest to the tentative 1836 edition (which was produced using the old
quires). Therefore it is highly probable that MhG is a representative of a so far unknown
edition of 1832 (otherwise we would have to assume about one more edition of 1833 or
1834, which is not mentioned in any sources at all).
Žavinta Sidabraitė
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P r i e d a s. MhG k r i p t o n i m ų s ą r a š a s

1.	Berentas

I. A. B. I.

I. B. Arch. Inſt.

J. B. A. J.

I. A. Caesar.

I. A. Caeſar. P.

J. A. Caesar. P. C.

J. B. Arch. Inst.

	Jonas
2. Cezaris
	Jonas

C.

	Andrius
3. Cintijus

C. C.

Kristupas
4.	Dicelijus

Ern. Diez.

	Ernestas
5. Gaidys

Ern. Diezelii

Ern. Diezelii P. W.

P. W.
Mich. Galli.

	Mykolas
6. Glazeris

E. U. G. P. D.

F. U. G. P. D.

F. U. G. P. O.

F. U. G. D. D.

Iohann Hurtel.

Joh. Hurtel.

Johann Hurtel.

M. D. Klein,

M D Klein;

M. Dan. Klein.;

M. D. Klein;

P. Tilſ.

M. D. Klein.

M. Dan Klein.

M. D Klein.

Joh. Klein.

Johann Klein.

Fabijonas
	Ulrichas
7. Hurtelijus
	Jonas
8. Kleinas
	Danielius
9. Kleinas
	Jonas
10.	Leopoldas

J. H. Leopoldi.

	Jonas
Henrikas
11.	Liūdemanas

M. Wilh.

	Vilhelmas

I. Ludem.

M. Wilh. J. Ludem.

	Jonas
12.	Liuneburgas

A. D. L, P. M.

A. D. L. P. M.

13.	Martinijus

Wilhelm.

Wilhelm Martin.

	Vilhelmas

Martin.

14.	Meisneris

Math. Wilh.

	Matas

Meiſner. P. Skaisg.

	Abraomas
	Dovydas

Matth. Wilh. Meiſner. P. Skaisg.

	Vilhelmas
15.	Milkus

F. G. M. P. G.

P. G. M. P. G.

P. G. P. M. G.

	Petras
Gotlybas
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Nežinomas XIX amžiaus
pradžios giesmyno egzempliorius:
identifikavimo galimybės

16.	Partacijus
Frydrichas
ir Partacijus
	Jonas

Frid. Partat. I. P. L.

17.	Perkūnas
	Jokūbas vyr.

Jakob Perkuhn. Paſt. Ißdag.

18.	Polis
Kristupas

Chriſtoph Polii
P. Pillup.

Chriſtoph Polii, P. Pillup.

19.	Pretorijus
Frydrichas vyr.

Frid. Praetor.

Frid. Praetor.
Paſt. Zill.

20.	Pretorijus
	Matas

M. Matt. Praet.
P. N.

Matthaei Praetorii, Past. Nibb.

21.	Rabė
Frydrichas
Kristupas

C. F. Rabe, P. N.

F. C. R. P. N.

22.	Rikovijus
	Jonas

J. M. Rich.

M. I. Rich.

23.	Ruigys
	Pilypas

P. R. P. W.

24. Šimelpenigis
	Adomas
Frydrichas

A. F. S. P. P.

25. Šmitas
Kristupas

Chr. Schmied.

26. Šperberis
	Jonas
	Jokūbas

J. J. S. Paſt. Ruſſ.

27. Šteinas
	Jurgis

Georg. V. Stein, Paſt. Zabin.

28. Štimeris
Kristijonas

C. St. P. S.

29. Šusteris
Frydrichas
	Zigmantas

F. F. S. Paſt.
F. E. S. Paſt. Budw. F. F. S. Past.
Budw.
Budw.;
F.F.S. Paſt. Bud.

30. Švoba
	Melchijoras

M. Schwab.;
M. Schwab.
P. W.;
M. Schwaben
P. W.

M. Schwaben.;
M. Schwaben.
P. W.;
Meich.
Schwaben.
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Fried. Praetor. Past. Zill.

M. J. Rich.

Melch. Schwaben.;
Melch.
Schwaben,
P. W.
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F. S. S. P. Budw.

Melch.
Schwaben.
P. W.;
Michl.
Schwaben.

2

P r i e d a s. K a i k u r i ų MhG f o r m ų a t i t i k m e n y s k i t u o s e g i e s -

myno egzemplioriuose

MhG

RgG

VUG

~1836 I

~1836 II ~1836 III PG

NG I

NG II

dabj’
79

?

dabj’
(s)

daboj’
(s)

daboj’
(s)

dabj’
(s)

dabj’
(s)

dabj’
(n)

dabj’
(n)

treßk 276

trekßk

treßk
(s)

treßk
(s)

treßk
(s)

treßk
(s)

trekßk
(n)

trekßk
(n)

trekßk
(n)

Bẽduei
277

?

Bẽduei
(s)

Bẽduei
(s)

Bẽduei
(s)

Bẽduei
(s)

Bẽdnieji
(n)

Bẽdnieji
(n)

Bẽdnieji
(n)

palank
348

?

palauk
(s)

palauk
(s)

palauk
(s)

palauk
(s)

palauk
(n)

palauk
(n)

palauk
(n)

Jus
Gentis
mieli
595

Jus
Gentis
mieli

Jus
Gentis
mieli
(s)

Jau
Gentis
mieli
(s)

Jau
Géntis
mieli
(s)

Jau
Géntis
mieli
(s)

?

Jau
Géntis
mieli
(n)

Jau
Gentis
mieli
(n)

Pakáj
mums
ſutek
599

Pakáj
mums
ſutek

Pakáj
mums
ſutek
(s)

Pakáj
mums
ſutek
(s)

Pakáj
duk iß
Malonis
(s)

Pakáj
duk iß
Malonis
(s)

?

Pakaj
důk iß
Malonês
(n)

Pakaj
důk iß
Malonês
(n)

Tamſe
Stalde
601

Tamſe
Stalde

Tamſe
Stalde
(s)

Tamſe
Stalde
(s)

Tamſe
Stalde
(s)

Tamſe
Stalde
(s)

?

Tamſam
Stalde
(n)

Tamſam
Stalde
(n)

3

P r i e d a s. MhG p u s l a p i o p a g i n a c i j o s k l a i d a i r j o s a t i t i k -

menys kituose giesmyno egzemplioriuose

MhG

RgG

VUG

~1836 I

~1836 II

~1836 III

PG

NG I

NG II

539 p. nenumeruotas

?

t (s)

t (s)

t (s)

t (s)

k (s)

t (s)

t (n)

4 p r i e d a s. MhG g i e s m i ų

pa g i n a c i j o s k l a i d o s i r j ų at i t i k m e -

nys kituose giesmyno egzemplioriuose

Teisinga
giesmių
paginacija

MhG

RgG

VUG

~1836
I

~1836
II

~1836
III

PG

NG I

NG II

32 (p. 28)

31

?

k (s)

k (s)

k (s)

t (s/n)

t (s/n)

t (n)

?

124 (p. 112)

123

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

177 (p. 169)

127

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

83

Nežinomas XIX amžiaus
pradžios giesmyno egzempliorius:
identifikavimo galimybės

Teisinga
giesmių
paginacija

MhG

RgG

VUG

~1836
I

~1836
II

~1836
III

PG

NG I

NG II

183 (p. 174)

182

k

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

256 (p. 260)

236

k

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (nj)

t (nj)

259 (p. 264)

239

k

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (nj)

t (nj)

260 (p. 265)

Nenumeruota

t

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (n)

t (n)

t (n)

322 (p. 334)

312

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (n)

t (n)

t (n/nj)

429 (p. 448)

439

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

446 (p. 469)

440

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (n)

t (n)

t (n)

476 (p. 508)

477

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (n)

t (n)

t (n)

492 (p. 527)

482

?

t (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (n)

t (n)

t (n)

528 (p. 568)

428

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

k (nj)

k (nj)

438 (p. 458)

483

?

k (s)

k (s)

k (s)

k (s)

t (n)

t (n)

t (n)

k – klaida
t – ištaisyta
(s; n; nj) – lankai (senasis, naujesnis, naujausias)20.

20

84

Kabašinskaitė 2001, 28.
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Укишкасис календорюс 1902 метамс
ir Пасака апе жувиника ир жувеле:
rengėjo problema
1. Lietuviškos spaudos kirilika rengėjams nuo pat spaudos lotyniškais rašmenimis

draudimo pradžios problemų kėlė lietuvių bendrinės kalbos nebuvimas. Nors tarp
kirilikos lietuvių kalba iniciatorių buvo žmonių, kurie tikėjosi, jog kirilika padės
standartizuoti lietuvių rašomąją kalbą1, įvyko atvirkštinis procesas – maždaug XIX
amžiaus devintuoju dešimtmečiu nelegali lietuvių spauda lotyniškais rašmenimis
pradėjo veikti ir raštų, parengtų kirilika, kalbą. Bendrinė kalba, susiformavusi lotyniškais rašmenimis, pradėjo skverbtis į kirilika rengiamus lietuviškus raštus2.
Pirmieji tekstai, kuriuose jaučiamas bk poveikis, – Jono Juškos3 bei Eduardo Volterio4 kirilika parengti leidiniai. Jų ortografija labai skyrėsi nuo Stanislovo Mikuckio,
Tomo Žilinskio, Jono Krečinskio ir kt. parengtų tekstų visų pirma tuo, kad rusiškas
raidynas buvo labai modifikuotas, stengtasi kuo geriau perteikti lietuvių kalbos fonetiką. Dar vienas svarbus kirilika išleistas leidinys, kuriame akivaizdžiai juntama
bk įtaka, yra 1891 metų Jano Pajevskio parengta (išversta) Литовская грамматика5 – tai 1879-aisiais išėjusios Juliaus Schiekoppo Litauiſche Elementar=Grammatik6
vertimas į rusų kalbą. Schiekoppo gramatika – tai sutrumpintas Frydricho Kuršaičio
gramatikos variantas. Būtent per Schiekoppo gramatiką į kirilika rengiamus lietuviškus tekstus pamažu ėmė skverbtis besiformuojančios bk ortografijos ir fonetikos bei
morfologijos ypatybės.

2. Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo pradžioje (1865–1871 metais) imperijos valdžia kalendorių leidybai skyrė nemaža dėmesio. Taip elgtasi, matyt, neatsitik1
2
3

Dolbilov 2004, 128–129; Staliūnas 2004, 91–92.
Žr. Subačius 2011b, 231–240.
Juška, 1867. Juškos tekstas pasirodė dar
prieš susiformuojant bk, tačiau jam didelę
įtaką padarė Rytų Prūsijos ortografijos
tradicija.

85

4
5
6

Volteris, 1887.
Литовская грамматика, 1891 (toliau – Лг).
Litauiſche Elementar=Grammatik I 1879 (toliau – SchG).
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tinai – kalendoriai buvo itin populiarūs prieš uždraudžiant spaudą. Kita vertus, jais
bandyta paskatinti gausų valstiečių sluoksnį skaityti ir rašyti lietuvių kalba ne lotyniškais rašmenimis, o kirilika. Pasak Vytauto Merkio, kalendorių leidyba itin aktyvi
buvo 1865–1871 metais7. Daugiausia kalendoriai leisti „Vilniaus švietimo apygardos
iniciatyva bei lėšomis, o juos spausdino Vilniaus spaustuvininkas A. Syrkinas“8. Kalendorius Vilniaus švietimo apygardai rengė Laurynas Ivinskis ir Jonas Krečinskis.
Tuo tarpu Lenkijos Karalystėje ir jai priklausiusioje Užnemunėje Vilniuje leistų
kalendorių užsakinėjama nebuvo. Viena vertus, tai nulėmė skirtingi kalendoriai:
Vilniaus ir Kauno gubernijose buvo naudojamas Julijaus, o Suvalkų – Grigaliaus
kalendorius9. Antra vertus, Vilniuje spausdinti tekstai (tarp jų ir kalendoriai) Suvalkų
gubernijoje netiko ir dėl tarmių skirtumų. Būtent juos viename iš 1900 metų dokumentų apie lietuviškų knygų kirilika nepasisekimo priežastis mini ir liaudies švietimo ministras Nikolajus Bogolepovas:
неудача литовскихъ книгъ русской печати въ предѣлахъ Сувалкской губерніи
вызвана была, между прочимъ, слѣдующими обстоятельствами: 1) для борьбы съ
печатаніемъ книгъ буквами латинской азбуки Правительство располагало здѣсь
всего лишь 5 изданіями; 2) книги эти напечатаны были на неупотребитель
номъ въ краѣ нижне-литовскомъ нарѣчіи [čia ir toliau paryškinta mano – A. T.];
разница же между симъ послѣднимъ и верхне-литовскимъ соотвѣтствуетъ раз
личію между великорусскою и малорусскою рѣчью [...]10.

Kalendoriai kiriliniu raidynu Suvalkų gubernijoje nebuvo leidžiami beveik visą
spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpį. Pirmąkart paskelbti kalendorių
Suvalkų gubernijoje sumanyta 1900 metais, tačiau, užtrukus cenzūrai, aprobata jį
spausdinti gauta tik 1902-ųjų sausio viduryje11. Taip 1902 metais pasirodė pirmasis
ir paskutinis Suvalkų gubernijoje kirilinėmis raidėmis išleistas kalendorius Укишкасис
календорюс 1902 метамс12 (1 pav.). Tais pačiais metais Suvalkuose šviesą išvydo ir
dar viena kirilika parengta lietuviška knygelė – Aleksandro Puškino „Pasakos apie
žveją ir žuvelę“ vertimas į lietuvių kalbą Пасака апе жувиника ир жувеле13.
Kaip teigia Vladas Žukas, 1900 metais į Sankt Peterburgo cenzūros komitetą iš
viso buvo nusiųsti keturių lietuviškų knygų, perrašytų kirilika, rankraštiniai tekstai ir šventiko Šimanskio pasirašytas prašymas leisti išspausdinti šiuos leidinius
rusiškomis raidėmis14. Sumanymo išleisti keturias lietuviškas knygeles kirilika iniciatorė buvo Suvalkų mokyklų direkcija. Tačiau iš keturių atsiųstų tekstų išspausdinti buvo tik du – jau minėtieji Ук ir Пажж15. Tarp Ук ir Пажж bendra ne tik
tai, kad abu leidiniai pasirodė tais pačiais 1902 metais Suvalkuose, bet ir tai, jog
Merkys 1994, 92.
Merkys 1994, 92.
9 Merkys 1994, 94.
10 Копiя, 2004, 104.
11 Merkys 1994, 94.
12 Укишкасис календорюс 1902 метамс, 1902
(toliau – Ук).
7

13

8

86

14

15

Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ. Пасака апе жу
виника ир жувеле, 1902 (toliau – Пажж).
Šventikas Šimanskis prašymą pasirašė Suvalkų mokyklų direkcijos viršininko vardu
(Žukas 1961, 143).
1901 metų sausio 31 dieną cenzūra leido
spausdinti visas keturias knygeles (Žukas
1961, 144).

Archivum Lithuanicum 13

1 pav. Ук, antraštinis puslapis;
LLTIB: 0.54
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2 pav. Kazio Griniaus įrašas Ук 28 puslapyje, liudijantis
Ук rengėją buvus Juozą Grabauską;
LLTIB: 0.54

abiejų leidinių rengėju įvairiuose šaltiniuose nurodomas tas pats asmuo – mokytojas Juozas Grabauskas16.
Grabauskas (1873–po 1941) kilęs iš Plutiškių kaimo (dab. Prienų rajonas), 1891
metais baigė Veiverių mokytojų seminariją ir mokytojavo įvairiose valdinėse pradinėse mokyklose: Žiūriuose, Šipliškėse, Gibuose, 1904–1915 metais Seinuose17. 1917–
1920 metais studijavo Tambovo universitete, 1915–1918 metais Tambove dirbo „Žiburio“ mergaičių gimnazijoje18. 1920 metais grįžo į Vilnių, redagavo Vilniaus garsą,
Nasza Ziemia, tačiau 1922 metais buvo lenkų ištremtas į Lietuvą19. 1922–1923 metais
dirbo „Eltos“ skyriaus vedėju, 1923–1935 metais Švietimo ministerijos mokyklų vizitatoriumi20.
Pirmą kartą Grabauskas kaip Ук rengėjas minimas 1903 metų Varpo 6–7 numeryje pasirodžiusiame Kazio Griniaus (pasirašiusio slapyvardžiu R.U.D.) straipsnelyje
,,Peržvalga raštų“. Grinius teigia:
aną kalendorpalaikį sutaisė nekursai lietuvis, kaimo mokyklos mokintojas, Grabauskas. Mat vargšas, prasikaltęs kuo pirmiaus prieš savo viršininką Čebotarevą, tuo savo
darbu vėl norėjo į jo malonę įsigerbti21.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomo Ук egzemplioriaus 28 puslapyje Griniaus įrašas ranka dar kartą patvirtina Ук rengėją buvus Grabauską (žr. 2 pav.):
Tai paskutiniai rusifikacijos pasistengimai. Kalendorius sutaisytas Prad[inių] Mokyk
lų Mokytojaus Grabausko, rodos, iš paliepimo Suv[alkų] Mok[yklų] direkcijos viršininko Nenadkevičiaus.
16

17

Nežinia, ar Grabauskas kirilinėmis raidėmis perrašė ir kitas cenzūrai atsiųstas
knygeles. Labai gali būti, kad būta kelių
perrašinėtojų.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904.
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18
19
20
21

„Grabauskas Juozas“ 1956, 404.
„Grabauskas Juozas“ 1956, 404.
LB II(1), 415.
[Grinius] R.U.D. 1903, 166.
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Grabausko kaip Ук rengėjo galimybe kiek abejojo Merkys22, nors tokių abejonių
priežasčių nenurodė. Vėlesni šaltiniai, Ук rengimą priskyrę Grabauskui, bene visada
rėmėsi cituotąja Varpo medžiaga – vadinasi, Griniaus pastabomis.
Kitos knygelės – Пажж – rengimo (vertimo) skyrimas Grabauskui kiek prieštaringas. Lietuvos TSR bibliografijoje prie šaltinių, kuriais remiantis nustatytas Пажж
rengėjas, pateikiamas minėtasis Griniaus straipsnis 1903 metų 6–7 Varpo numeryje23.
Varpe Grinius tiesiogiai lyg ir nepasako, kad Пажж vertėjas (rengėjas) būtų buvęs
Grabauskas, nors tokią mintį sugestijuoja frazė „ta pati fabrika“:
Apart to kalendoriaus da teko man matyti kitą lietuviškai maskolišką knygutę tos
pačios fabrikos, tai yra vertimas Puškino pasakos „Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ – Па
сака апе жувиника ир жувеле“ (Viena pusė maskoliškai, kita – lietuviškai. Spausdinta Suvalkuose pas Brinmaną 1902 metuose, in 8⁰, 17 pusl.)24.

Tačiau „ta pati fabrika“ šiame kontekste gali būti interpretuota dvejopai: ne tik
kaip tas pats rengėjas (Grabauskas), bet ir kaip tas pats sumanymo užsakovas ar
sumanytojas (Suvalkų mokyklų direkcija), tuo labiau kad Suvalkų mokyklų direkcija 1900 metais buvo užsimojusi iš viso atspausdinti net keturias knygeles25. Vadinasi,
direkcija galėjo būti pasamdžiusi bent keletą žmonių, rengusių lietuviškus tekstus
kirilinėmis raidėmis. Grabauskas galėjo būti tik vienas iš jų.
Tų pačių metų Vienybės lietuvninkų 35 numeryje išspausdintoje apžvalgoje cituojamas
Griniaus straipsnelis iš Varpo 6–7 numerio apie Ук ir Пажж pasirodymą:
„Varpas“ num. 6 ir 7 pranesza apie „ukiszką kalendorių“ 1902 metams, iszleistą
Suvalkų mokyklų direkcijos virszininko Czebotarevo. Tą kalendorpalaikį sutaisęs
kaimo mokyklos mokintojas Grabauckas, kuris ten kuomi prasikaltęs priesz
Czebotarevą tuomi darbu norėjo vėl jo malonę užsipelnyti. Tas kalendorius (maskoliszkoms raidėms) iszėjo gale 1902 metų, tarp żmonių neiszsiplatino, o Czebotarevui kasztavo 100 rublių jo iszleidimas. – Teipgi tas pats Grabauckas iszvertęs į
lietuviszką (maskoliszkomis raidėmis) Puszkino „Pasaka apie żuvininką ir żuvelę“,
iszleista Suvalkuose, ant vieno lakszto maskoliszkai, ant kito lietuviszkai (maskol.
raidėms). – Juozas Grabauckas yra katalikas, mokintoju yra Gibuose, Pokrovsko
valscziaus, Seinų pavieto26.

Abiejų leidinių rengimas šįkart aiškiai priskirtas Grabauskui. Daug vėliau (1937
metais) Puškino pasakos vertėju (knygelės rengėju) Grabauską įvardija Juozas Žlabys-Žengė27:
Tačiau 1902 m. buvo išversta ,,Skazka o rybakie i rybkie“. Ją išvertė Juozas Grybauskas [sic!] ir graždankos transkripcija antraštė buvo tokia: ,,Pasaka apie žuvinika ir
žuvele“. Ji buvo atspausdinta Suvalkuose Brikmano [sic!] spaustuvėje ir visas leidinys
sudarė tiktai 17 puslakščių. Vertėjas Juozas Grybauskis [sic!] buvo ,,Gibų, Seinų pa22
23
24

Merkys 1994, 94, 283 išn.
LB II(1), 954.
[Grinius] R.U.D. 1903, 166.

25
26
27
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Žukas 1961, 143.
[Anonimas] 1903, 413.
Ž[labys-Žengė] 1937-02-08, 2.
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vieto, mokytojas“. Tiesa, dėl to vertimo yra atskira nuomonė, kad ta pasaka buvo
išversta Pr. Vaičaičio, [sic!] (,,Sekupasakos“). Taip yra manoma dr. K. Griniaus ir pažymima, kad pasaka patariant Suvalkų mokyklų direkcijos buvo išleista Juozo Grybausko [sic!] rusų raidėmis28.

Iš citatos matyti, jog abejonių dėl Пажж vertėjo autorystės yra, tačiau ŽlabysŽengė vertėju vis dėlto laikė Grabauską. Svarbi šiuo atveju Žlabio-Žengės pastaba,
jog Grinius vertėją manė buvus Praną Vaičaitį. Ona Petrėnaitė, 1950 metais apžvelgusi Puškino vertimus į lietuvių kalbą, teigia, jog rimtų duomenų Vaičaičio autorystei pagrįsti vis dėlto nėra29. Kiek abejodamas Пажж rengėju (vertėju) buvus Grabauską mano Merkys30.
Šiuo straipsniu suabejota, ar Ук ir Пажж galėjo parengti tas pats žmogus (Grabauskas). Abejoti, kad knygas rengė tas pats asmuo, verčia ne tik prieštaringi aptartųjų bibliografinių šaltinių duomenys, bet ir skirtingi abiejų tekstų rengimo kirilika principai. Tiek Ук, tiek Пажж išleisti tais pačiais – 1902 – metais. Abu leidiniai,
atrodo, buvo parengti apie 1900 metus, tačiau dėl vėluojančių cenzūros aprobatų
išleisti 1902 metais31. To paties rengėjo tekstuose turėtų būti daug bendrybių.
Straipsnio tikslas – išanalizuoti 1902 metais išleistų knygelių Укишкасис календорюс
1902 метамс ir Пасака апе жувиника ир жувеле rengimo principus ir patvirtinti arba
paneigti to paties abiejų tekstų rengėjo (Grabausko?) ir galimo Пажж vertėjo Vaičaičio hipotezę.

3. Ук o r t o g r a f i j o s y p a t y b ė s .
3.1. <e>. Grafema <e> Ук žymimas bk trumpasis [e] ir ilgasis [e·]: апдеда 30 ‘ap32

deda’; бет 30 ‘bet’; вакаре 5 ‘vakare’; геру 5 ‘gerų’; ледас 7 ‘ledas’; ленгва 25 ‘lengva’;
мес 30 ‘mes’; нетрукус 7 ‘netrukus’; пер 13 ‘per’; секдами 29 ‘sekdami’; туриме 30
‘turime’; ужтемимас 11, 23 ‘užtemimas’. Visame tekste kitokie garsai grafema <e>
nežymimi, išskyrus keletą pavyzdžių su bk [·] (pavyzdžius žr. 3.2).

3.2. <é>33. Grafema <é> Ук žymimas bk [·]: атвéрé 31 ‘atvėrė’; атéjо 29 ‘atėjo’; бай

мéjе 30 ‘baimėje’; вéл 9, 29 ‘vėl’; вéяс 7, 11 ‘vėjas’; жвакé 29 ‘žvakė’; жолé 5 ‘žolė’; пусé 9
‘pusė’; Ругсéjо 3 ‘rugsėjo’; Саулéс 5, 7, 11, 28 ‘saulės’; швентéс 4, 6, 12 ‘šventės’.
Kaip jau minėta, keletą kartų bk [·] žymėta ir grafema <e>, pvz.: кирмелю 23
‘kirmėlių’; Менесіо 4, 6 ‘mėnesio’; Неделіос 6 ‘nedėlios’ (šis žodis dažniau rašytas su
<é>, plg.: недéля 3, 8 ‘nedėlia’). Kitų žodžių, kur bk [·] žymėtas <e>, pasitaikė labai
nedaug; tikriausiai jie prasprūdę atsitiktinai.
28
29
30
31
32

Ž[labys-Žengė] 1937-02-08, 2.
Petrėnaitė 1950, 46.
Merkys 1994, 96.
Merkys 1994, 94, 96.
Trumpai Ук balsinių grafemų vartosenos
ypatybės apžvelgtos Sankt Peterburgo

33
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valstybinio universiteto bakalaurantės Lidijos Nikolajevnos Pijanzinos bakalauro
darbe, žr. Пиянзина 2011, 59–61.
Pijanzina neaptaria diakritiko formos virš
<e>, Ук žymimą <é> autorė transkribuoja
kaip <ė> (Пиянзина 2011, 59).

Укишкасис календорюс 1902 метамс
i r Пасака апе жувиника ир жувеле:
rengėjo problema

4 pav. УК, 6–7 puslapiai su formomis jис ‘jis’, антроjе ‘antroje’, вéяс ‘vėjas’,
валандоjе ‘valandoje’, кѣтас ‘kietas’, ледас ‘ledas’, нетрукус ‘netrukus’,
Саулéс ‘saulės’, снѣгас ‘sniegas’, УКИНИНКУ ‘ūkininkų’, шалчіо ‘šalčio’,
швѣчя ‘šviečia’, шяме ‘šiame’;
LLTIB: 0.54
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Raidė <é>, matyt, kėlė nemažai sunkumų spaustuvininkui, nes tekste matyti įvairių jos variantų (skiriasi diakritiko forma virš <e>): <> (ШВЕНТс 5 ‘šventės’), <ê>
(вêюота 21 ‘vėjuota’), <è> (Швентè 12 ‘šventė’). Spaustuvininkas Šeinmanas, matyt,
neturėjo visų reikiamų dydžių <é> literos, todėl didžioji raidė kartais surinkta <>
(virš <E> ne akūtas, o vertikalus brūkšnelis), pvz.: ШВЕНТс 5 ‘šventės’; o kartais
<É>, pvz.: ГИМИНÉ 32 ‘giminė’; цѣсорѣнÉ 32 ‘ciesorienė’. Šeinmanas turbūt neturėjo ir pusjuodžio šrifto grafemos <é>, nes pusjuodžiu šriftu spausdintuose žodžiuose (pvz.: Микалояйтé 32; Теодорайтé 32; Александрайтé 32) grafema <é>
yra šviesaus šrifto. Pasitaikę atvejai su <ê> ir <è> rodo, jog spaustuvininkui visų
pirma buvo svarbus diakritiko ant <e> buvimas. Neturint pusjuodžio šrifto ar didžiųjų é raidžių, lengviausia buvo pasirinkti grafemą <e> be jokio diakritiko, tačiau pastangų dėta daugiau. Vadinasi, labai norėta išlaikyti garsų [·] ir [e], [e·] skirtumą bei
pavaizduoti jį grafiškai.
Vienas pirmųjų į kirilikos raidyną grafemą <ė> bk [·] žymėti (sekdamas Mažosios
Lietuvos rašomosios kalbos tradicija) įsivedė Jonas Juška34. 1887 metais kirilika išspausdintoje Dieviškoje liturgijoje <ė> vartojo ir Volteris. Be Juškos ir Volterio parengtų tekstų, <ė> vartota ir 1891 išleistoje Лг. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Schiekoppo gramatikoje, iš kurios versta Лг, raidė <ė> nevartojama, plg.: wéjas SchG 7 – вяс
Лг 11; źolê SchG 10 – жол Лг 23; źwâke SchG 10 – жвãкė Лг 2335. Greičiausiai Лг
rengėjai <ė> bus perėmę tiesiogiai iš Kuršaičio gramatikos36, plg.: wjas KG 145 – вяс
Лг 11; źol KG 55 – жол Лг 23. Kalendoriaus rengėjo pasirinkimas aiškiai diferencijuoti grafemas <e> ir <é> skirtingiems garsams žymėti taip pat rodo jo orientaciją į
fonetinį kirilikos raidyno principą, kartu ir orientaciją į Mažosios Lietuvos lietuvių
rašomosios kalbos tradiciją.

3.3. <я>. Grafema <я> vartota šioms pozicijoms:

a) -ja- žymėti: вèяс 5 ‘vėjas’; гряуя 19 ‘griauja’; курсуоянти 38 ‘kursuojanti’; Мари
ямполéс 37 ‘Marijampolės’; науяjи 3, 4 ‘naująjį’; яву 27 ‘javų’; Ядвигос 22 ‘Jadvygos’;
b) bk [e] žymėti tose pozicijose, kur tuo metu lotyniškų raidžių spaudoje rašyta
<ia>, pvz.: гейджя 11 ‘geidžia’; гряусмай 17 ‘griausmai’; илгяуся 3 ‘ilgiausia’; кетуряс
21 ‘keturias’; накчя 5, 28 ‘nakčia’; попѣряус 3 ‘popieriaus’; праджя 3, 5 ‘pradžia’;
ришяйс 30 ‘ryšiais’; швѣчя 7 ‘šviečia’; шяме 5, 7, 9 ‘šiame’;
c) bk [e·] žymėti tose pozicijose, kur tuo metu lotyniškų raidžių spaudoje rašyta
<ę>: мейля 30 ‘meilę’; присигатавоя 29 ~ prisigatavoję ‘prisiruošę’; убагистя 29 ~
ubagystę ‘skurdą’; швентя 29 ‘šventę’.
b) ir c) rodo, kad sudarytojas mokėjo bendrinės rašomosios kalbos lotyniškomis
raidėmis normas ir ten, kur lotyniškomis raidėmis rašyta <ia>, įsivedė <я>, o lotyniš34
35

Subačius 2008, 77.
SchG visi žodžiai sukirčiuoti. Diakritikas
virš <e>, skirtingai nei Ук, nežymi garso [  ·].
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Kuršaitis 1876 (toliau – KG).
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ką <e> keitė kiriline <e>. Ук rengėjas stengėsi grafiškai skirti ir tas pozicijas, kurios
lotyniškomis raidėmis žymėtos <ę>. Šiai pozicijai rinkosi grafemą <я>. Vadinasi, <я>
ir <e> distribucija rodo bk įtaką.
Grafema <я> nepainiota su <e>. Žodžių su toje pačioje pozicijoje pavartota <я>
arba <e> nerasta. Matyt, rengėjas buvo gana tvirtai apsisprendęs, kada kurią raidę
vartoti. Tad tekstas šiuo atžvilgiu daug nuoseklesnis nei ankstesnių rengėjų (Mikuckio, Ivinskio, Krečinskio), kur grafemos <e>, <я> dažnai konkuravo, žymėdamos
garsus [e], [e·] tų pačių žodžių šaknyse37.

3.4. <ѣ>. Grafema <ѣ> (jatj) Ук dėsningai žymimas bk dvibalsis [ie]: Антрѣjи 3
‘antrieji’; билѣту 38 ‘bilietų’; висѣмс 30 ‘visiems’; гѣдра 13 ‘giedra’; дѣна 3, 4, 5, 8
‘diena’; жѣма 17 ‘žiema’; кѣтас 7 ‘kietas’; Лѣтувоjе 28 ‘Lietuvoje’; мѣсто 3 ‘miesto’; снѣгас 5, 7, 27 ‘sniegas’; шѣно 17 ‘šieno’.
Pasitaikė du skolinti vardai, kur [ie] pažymėtas ne grafema <ѣ>, o <e>: Тимоте
яус 8 ‘Timotiejaus’; Агнешкос 10 ‘Agnieškos’.
Tokia <ѣ> distribucija yra skirtinga, pavyzdžiui, nuo Krečinskio rengtų raštų, kur
<ѣ> dažniausiai buvo žymimi garsai [e], [·], [ie]38, tačiau <ѣ> vartotas vak. a. [ie]
žymėti Ivinskio ir Mikuckio parengtame leidinyje АБЕЦЕЛЕ ЖЕМАЙТИШКАЙ-ЛѢ
ТУВИШКА39, Žilinskio rengtuose raštuose40, Kazimiero Lelio knygelėje ЛѢТУВОСЪ
КРЯУЧѢМЪ41 ir Лг42.
3.5. <j>. Ук rengėjas modifikavo rusų raidyną ir įsivedė lotynišką raidę <j>. Ši
grafema vartota skiemens pradžios pozicijoje garsui [j] žymėti: jис 7, 28 ‘jis’; jог 30
‘jog’; антроjе 5, 7 ‘antroje’; валандоjе 5, 7, 9 ‘valandoje’; видурнактиjе 5 ‘vidurnaktyje’; пабайгоjе 5 ‘pabaigoje’; періjодо 3 ‘periodo’.
Pirmieji <j> raidę į kirilika rengiamų raštų raidynus įsivedė Juška ir Volteris43. Tai
labai papiktino rusų valdininkus, siekusius, kad rusų kalbos raidynas būtų kuo mažiau modifikuotas. Pasak Merkio:
[D]idžiausia nepasitenkinimo priežastis [Volterio Dieviškąja liturgija – A. T.] buvo kur
ne kur skliaustuose sužymėti retesnių žodžių, terminų sinonimai (jie sukelsią neleistiną religinių dalykų daugiaprasmiškumą) ir toji nelemtoji lotyniškoji j, perkelta iš
J. Juškos sudarytojo raidyno44.

<j> vartojimas buvo suvokiamas kaip lotyniškumo (kartu ir katalikybės) skverbimasis ne tik į kiriliką, bet ir į religinę sferą (modifikuotu raidynu buvo spausdinama
stačiatikių liturgija).
37
38
39
40

Subačius 2004, 142, 145, 153 ir kt.
Subačius 2004, 158–159.
Абецеле Жемайтишкай-Лѣтувишка, 1864.
Žr. Subačius 2004, 142.
Subačius 2004, 148.
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Лѣтувос Кряучѣмъ, 1887. Žr. Subačius
2006, 282–283.
Žr. Subačius 2005, 50.
Plačiau žr. Subačius 2008.
Merkys 1994, 91.
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Pasak Subačiaus, nors Juškos ir Volterio kirilikos modeliai su <j> buvo griežtai
atmesti, maždaug nuo 1887 metų daugelis kirilika rengtų lietuviškų knygų <j> turėjo45. Ši grafema vartota ir 1891 metų Лг. <j> vartosena Ук dar kartą įrodo, kad aptariamojo kalendoriaus rengėjui buvo svarbus fonetinis raidyno principas ir kad jis
buvo veikiamas lotyniškomis raidėmis susiformavusios bk.

3.6. <i>. Grafema <i> Ук rengėjas gana dėsningai žymėjo priebalsių minkštumą
prieš <o>, pvz.: мéнесіо 5 ‘mėnesio’; шалчіо 7 ‘šalčio’; швѣсіос 11 ‘šviesios’; шіо 5 ‘šio’.
Kitose pozicijose <i> nerašyta.
Ук jeras <ъ> atspaustas tik vieną kartą (адъютантас 37 ‘adjutantas’, plg. rus.
адъютант), o grafemų <э>, <ы> visai nevartota. Nėra įsivesta ir jokių naujoviškų
raidžių nosinėms lietuvių kalbos balsėms žymėti. Tad galima teigti, jog Ук rengėjas,
siekdamas tiksliau perteikti lietuvių kalbos fonetiką, rusišką raidyną modifikavo
minimaliai. Tekste gana dėsningai laikytasi vienodos rašybos – tai rodo, jog rengėjas
tiksliai žinojo, kada kurias raides vartoti, nepainiojo skirtingų jų pozicijų.
4. Пaжж o r t o g r a f i j o s y p a t y b ė s.
4.1. <e>. Grafema <e> knygelėje vartojama dviem pozicijoms žymėti:

a) bk trumpajam [e] ir po kirčiu pailgėjusiam [e·]: верпалус 3 ‘verpalus’; гивено
3 ‘gyveno’; жемай 15 ‘žemai’; женкло 9 ‘ženklo’; мане 3 ‘mane’; пер 7 ‘per’; свети
мас 15 ‘svetimas’; сенукас 3 ‘senukas’; стебукла 5 ‘stebuklą’; треюс 3 ‘trejus’; уж
мокести 3, 5 ‘užmokestį’. Rengėjas grafemai <e> suteikė lotyniškos, o ne rusiškos
raidės turinį;
b) bk [·]: атведе 15 ‘atvedė’; ветра 17 ‘vėtra’; Жмонес 15 ‘žmonės’; жолемис 3
‘žolėmis’; калбет 11 ‘kalbėt’; лаўке 17 ‘laukė’; мелинас 5 ‘mėlynas’; норечяў 5 ‘norėčiau’;
паклаўсе 5 ‘paklausė’; прадеіо 3, 7 ‘pradėjo’; сюнте 11 ‘siuntė’; ужтѣсе 3 ‘užtiesė’.
Ук grafema <e> vartojama skirtingai nei Пажж. Пажж ši raidė žymi garsus [e],
[e·] ir [·], o Ук <e> – tik [e], [e·]. Tai ryškus dviejų tekstų skirtumas. Kita vertus, <e>
grafemos distribucija Пажж panaši į kitų ankstesnių rengėjų raštų – pavyzdžiui,
Mikuckio, Ivinskio, Žilinskio, Lelio bei kitų. Krečinskis ir Liutostanskis grafemą <e>
vartojo net keturiose pozicijose: vak. a. [e], [e·], [·] ir [ie].
Skirtingą bk garsų [e], [e·] ir [·] žymėjimą Ук ir Пажж galima sieti ir su spaustuvių resursais. Tiek Ук, tiek Пажж spausdinti Suvalkuose, tačiau skirtingose spaustuvėse: Ук – Šeinmano, o Пажж – Brinmano spaustuvėje. Raidė <é>, Ук vartota bk
garsui [·] žymėti, nežymėta Пажж. Galbūt Brinmano spaustuvė šios raidės neturėjo, todėl [e], [e·] ir [·] garsų skirtumas grafiškai nebuvo pavaizduotas. Kita vertus,
tuo sunku patikėti: kaip bus matyti vėliau, Brinmano spaustuvė turėjo kitų rusiškoje abėcėlėje nesančių raidžių (<ў> [galbūt pasiskolintą iš baltarusių raidyno] ir <>),
tad jei Пажж rengėjas būtų skirtingai žymėjęs [e], [e·] ir [·] pozicijas, jos greičiausiai
būtų buvusios išlaikytos.
45
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4.2. <я>. Grafema <я>, panašiai kaip ir Ук, Пажж vartota šiose pozicijose:

a) -ja žymėti: коліоя 9 ~ kolioja ‘plūsta’; наўя 7 ‘naują’; тикрая 9 ‘tikrąją’;
b) bk [e] ir [e·] žymėti tose pozicijose, kur tuo metu lotyniškų raidžių spaudoje
rašyta <ia> (ar <ią>), pvz.: брангя 11 ‘brangią’; Гейджя 17 ‘geidžia’; гиляс 17 ‘gilias’;
кокя 3, 5 ‘kokia’; лабяў 7, 9 ‘labiau’; Лигяй 3 ‘lygiai’; маряс 3, 5(2x), 7, 13, 17 ‘marias’;
пачяс 3 ‘pačias’; сюнчя 11, 15 ‘siunčia’;
c) bk [e·] žymėti part. praet. act. nom. sg. m. galūnėse: линктереяс 5, 7, 9, 17
‘linkterėjęs’; паемяс 5 ‘paėmęs’; памятяс 15 ‘pametęs’; сугавяс 5 ‘sugavęs’; сулаукяс
17 ‘sulaukęs’; сускиляс 5, 7, 17 ‘suskilęs’. Skirtingai nei Ук, kitos žodžio galo pozicijos, kurios lotyniškais rašmenimis žymimos <ę>, Пажж grafema <я> nežymėtos
(plg. 3.3.c).
Grafemos <я> vartosena gana nuosekli ir tvarkinga visose minėtose pozicijose.
Nebuvo pastebėta paralelių formų su <e>. Matyt, rengėjas gana aiškiai žinojo ar buvo
susikūręs taisyklę, kada vartoti <я>, kada <e>. Пажж rengėjas orientavosi į bk rašybos lotyniškomis raidėmis normas: ten, kur lotyniškomis raidėmis rašyta <ia>, vartojo <я>, o kur <e> – <e>. Tad <я> ir <e> vartosenos distribucija Ук ir Пажж čia
beveik sutampa.

4.3. <ѣ>. Grafema <ѣ>, kaip ir Ук, žymėtas vak. a. dvibalsis [ie]: вѣна 3, 11 ‘viena’; Дѣву 3, 7(2x), 9, 13 ‘Dievu’; жѣдай 11 ‘žiedai’; іѣ 3, 13 ‘jie’; каралѣне 11, 13,
15(2x), 17 ‘karaliene’; кѣк 9 ‘kiek’; Нѣко 17 ‘nieko’; Прѣш 9, 11, 13, 17 ‘prieš’; Тѣкто 9 ‘tiek to’. Pasitaikė vienas atvejis, kur <ѣ> pavartota [e] pozicijai žymėti: свѣтиму
13 ‘svetimų’.
4.4. Ук grafema <ъ> žodžio galo pozicijoje nevartota. Пажж pasitaikė tik pora
atvejų: ко-тикъ 15 ‘ko tik’; пастотъ 9 ‘pastot’.
4.5. <i>. Пажж grafema <i> rengėjas žymėjo dvi pozicijas:

a) [j] skiemens pradžioje, pvz.: іис 3 ‘jis’; Ісай 3 ‘jisai’; науіо 7 ‘naujo’; нуеіо 7
‘nuėjo’; рейкалаўіи 5 ‘reikalauji’ (bet plg. рейкалаўи 9); сеноіе 3 ‘senoje’;
b) priebalsių minkštumą prieš [o·]: атсилсіо 7 ‘atsilsio’; вайксчіот 11 ‘vaikščioti’;
виршугалвіо 11 ‘viršugalvio’; ловіо 7 ‘lovio’.
Iš pavyzdžių matyti, jog, skirtingai nei Ук, Пажж rengėjas skiemens pradžios
pozicijoje garsą [j] žymėjo ne <j>, o <i>.

4.6. <ў>. Пажж rengėjas modifikavo rusišką raidyną ir įtraukė rusiškoje kirili-

koje nesančių raidžių. Viena tokių – grafema <ў>. Ja žymėtas antrasis bk dvibalsio
[au] dėmuo, pvz.: аўксо 5, 7, 9, 11, 17 ‘aukso’; буваў 5 ‘buvau’; наўя 7 ‘nauja’; норечяў
5 ‘norėčiau’; паклаўсе 5, 9, 17 ‘paklausė’; Плаўкіок 5 ‘plaukiok’; рейкалаўіи 5, 7, 9
‘reikalauji’; сакаў 13 ‘sakau’; саў 5, 7, 9, 11 ‘sau’. Tačiau pasitaikė keletas atvejų, kai
antrasis dvibalsio [au] sandas pažymėtas <y>: стаугля 17 (sic!) ‘staugia’; сулаукяс 17
‘sulaukęs’.
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5 pav. ПaЖЖ, 9 puslapis su formomis аржлинейс ~ aržuoliniais ‘ąžuoliniais’,
аўксо ‘aukso’, гринчя ‘gryčią’, Дѣву ‘Dievu’, дда ‘duoda’, женкло ‘ženklo’,
лабяў ‘labiau’, линктереяс ‘linkterėjęs’, не нор ‘nenori’, Нори ‘nori’, паклаўсе
‘paklausė’, пастотъ ‘pastot’, Прѣш ‘prieš’, саў ‘sau’, стов ‘stovi’, тикрая
‘tikrąja’, триобелес ‘trobelės’, Тѣк-то ‘tiek to’, укиникя ‘ūkinyke’;
LLTIB: B – 493
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Grafema <ў> vartota pirmuosiuose kirilika parengtuose lietuviškuose raštuose,
konkrečiai – Mikuckio, Ivinskio ir Žilinskio tekstuose46. Grafemą <ў> įvairių kirilika
rengtų lietuviškų tekstų korektūrose įnirtingai diegė ir Zacharijus Liackis, tiesa, į
spaudinius ji vis nepatekdavo47. Kitų rengėjų raštuose (Krečinskio, Lelio, Liutostanskio) <ў> nevartota – matyt, dėl to, kad ji buvo „svetima“ rusų kalbos raidynui. <ў>
vartoseną galima sieti ir su spaustuvių specifika. Grafema <ў> nevartojama rusiškame raidyne, todėl spaustuvininkas turėjo ją išlieti specialiai arba, labiau tikėtina,
pasiskolinti iš baltarusių kalbos raidyno. Raidžių <y> ir <ў> dydis Пажж skirtingas:
<ў> yra didesnė nei <y>, o tai rodo, jog ji turėta ne visų dydžių ir ne to dydžio, kuriuo
surinktas pagrindinis tekstas. Spausdinimas skirtingose spaustuvėse, žinoma, galėjo
nulemti kai kurių spaudmenų parinkimą. Tačiau <ў> vartosena Пажж rodo, jog šį
tekstą greičiausiai tvarkė ne Ук rengėjas.

4.7. <>. Kita rusiško raidyno modifikacija Пажж yra grafema <>. Šia raide

žymėtas bk dvibalsis [uo]: аржлинейс 9 ~ aržuoliniais ‘ąžuoliniais’; вдега 17 ‘uodega’;
дда 7, 9 ‘duoda’; дсю 3 ‘duosiu’; км 3 ‘kuom’; Намсе 13 ‘namuose’. Raidė <>
galėjo būti įsivesta sekant Mažosios Lietuvos rašomosios kalbos pavyzdžiu, kur dvibalsiui [uo] žymėti vartota lotyniška grafema <ů>. Tačiau ji galėjo būti perimta ir iš
kitų kirilinių raštų. <> į lietuviškos kirilikos modelius buvo įsivedę Juška ir Volteris;
ji vartota ir Лг.

4.8. Galima palyginti šias ortografines Ук ir Пажж ypatybes (žr. 1 lentelę).
Raidė

Garsas Ук

Garsas Пажж

<e>

[e], [e·]

[e], [e·], [·]

<é>

[·]

–

<я>

[e], [e·] (bk <ia>, <ę>)

[e], [e·] (bk <ia>, bet <ę> tik part. praet. act.
nom. sg. m. galūnėse)

<ѣ>

[ie]

[ie]

<i>

minkštumas

[j], minkštumas

<j>

[j]

–

<ў>

–

antrasis dvibalsio [au] sandas

<>

–

[uo]

1 lentelė. Kai kurių aptartų Ук ir Пажж rašybos bruožų palyginimas

Matyti, jog Ук ir Пажж ortografijoje sutampa tik grafemos <ѣ> ir iš dalies <я>
vartosena. Ук rengėjas, skirtingai nei Пажж, garsus [e], [e·] ir [·] žymėjo skirtin46

Subačius 2004, 142, 145, 148–149, 154–155.
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Subačius 2011a, 320.
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gomis grafemomis, t. y. aiškiai grafiškai diferencijavo /e/ ir /·/ vartoseną. Tuo tarpu Пажж [e], [e·] ir [·] žymėti ta pačia grafema – <e>. Ук rengėjas, modifikuodamas kirilinį raidyną, [j] žymėti įsivedė grafemą <j>. Kiriliniame Пажж raidyne ši
grafema nevartota. Tačiau Пажж, kitaip nei Ук, įsivestos grafemos <ў> ir <>. Šie
rašybos skirtumai verčia abejoti, ar abu tekstus gana skirtinga ortografija tikrai
parengė tas pats žmogus – Grabauskas. Skirtingi kirilikos modeliai orientuotų į du
rengėjus.

5. F o n e t i n ė s,

m o r f o l o g i n ė s, l e k s i n ė s y p a t y b ė s, g r a m a t i kų

Fonetinių ir morfologinių skirtumų tarp Ук ir Пажж ne tiek daug. Ryškiausia abu tekstus skirianti ypatybė tėra priesagų -inink- ir -inyk- vartosena. Kitos aptartos ypatybės, kaip bus matyti, daugeliu atvejų sutampa. Viena vertus, jos rodo, jog
abiejų tekstų autoriaus būta kilusio iš pietinių vakarų aukštaičių teritorijos. Antra
vertus, tiek viename, tiek kitame juntama aiški gramatikų įtaka, kuri rodo stiprų
besikuriančios bk poveikį kirilika rengtiems tekstams. Tačiau gramatikų poveikis iš
dalies apsunkina vieno ir kito teksto rengėjo gimtosios tarmės lokalizavimą.
į t a k a.

5.1. -inink- i r -inyk-. Vienas iš ryškesnių Ук ir Пажж morfologinių skirtumų –
priesagų -inink- ir -inyk- vartosena. Ук gana dėsningai žymėta daiktavardžių priesaga -inink-: BИРШИНИНКАЙ 37 ‘viršininkai’; Укининкай 11 ‘ūkininkai’; УКИНИНКУ
7, 9 ‘ūkininkų’ ir kt. Пажж vartotas priesagos variantas -inyk-, pvz.: укиникя 9(2x)
‘ūkinyke’; укинике 13 ‘ūkinyke’; жувиника 3 ‘žuvinyką’. Variantų su -inink- Пажж
nefiksuota. Skirtinga priesagos variantų -inink- ir -inyk- vartosena vėlgi orientuotų į
du skirtingus Ук ir Пажж rengėjus.
LKA duomenimis, daiktavardžiai su priesagos variantu -inink- vartojami vakarų
aukštaičių teritorijoje maždaug iki ribos ties Bajoraičiais, Žvirgždaičiais, Barzdais,
Šunkariais, Kriūkais. Nuo šios ribos į pietus ir rytus vartojamos formos su -inyk- (LKA
III 115 žemėl.). Plutiškėse, iš kur kilęs Grabauskas, fiksuota priesaga -inyk-. Tačiau
Grabauskas buvo mokytojas, todėl jau apie 1900 metus galėjo būti perėmęs gramatikose pateikiamą priesagą -inink-, plg. Лг pateikiamas lytis: дарбиникас Лг 16 ‘darbininkas’; смалиникас Лг 16 ‘smalininkas’. Kaip norminė tokia forma pateikta ir
KG: kakliniñkas 85 ‘tam tikras antkaklis’; arkliniñkas 85, ſmaliniñkas 85 ‘smalininkas’;
úkininkas 85 ‘ūkininkas’. Пажж rengėjas, atvirkščiai, nesivadovavo Лг lytimis, vartojo gimtosios šnektos formas.
5.2. [in] (bk [i·]< *į). Tiek Ук, tiek Пажж dėsningai vartotas prielinksnio (priešdėlio) į variantas in, pvz.: ин Ук 30 ‘į’; инженгимас Ук 31 ‘įžengimas’; Инпéдинис Ук
32 ‘įpėdinis’ ir ин Пажж 3, 5(3x) ‘į’; Ин Пажж 11 ‘į’. Tokia vartosena būdinga ir
Grabausko gimtajai Plutiškių šnektai (LKA II 53, 54 žemėl.).
5.3. [v] p r i d ė j i m a s p r i e š ž o d ž i o p r a d ž i o s [uo]. Tiek viename, tiek
kitame tekste pavyzdžių su šia pozicija nėra daug. Ук pasitaikė pavyzdžių ir su
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pridėtiniu [v] (вуолактис 41(2x); вуолактус [sic!] 42 ‘uolektis’), ir be [v] (уодай 5
‘uodai’). Plutiškėse, iš kurių kilęs Grabauskas, leksema uodas užfiksuota su pridėtiniu [v] (LKA II 93 žemėl.). Vadinasi, jeigu Ук parengė Grabauskas, leksemą uodas
jis užrašė nesiremdamas savąja šnekta. Пажж rastas tik vienas pavyzdys su žodžio
pradžios [uo]; jis užrašytas su pridėtiniu [v]: вдега 17 ‘uodega’.

5.4. Į v a r d ž i u o t i n ė s f o r m o s. Ук retkarčiais pasitaikė įvardžiuotinių būdvardžių nom. pl. m. formų su -iejie: тикинтѣjѣ 29 ‘tikintieji’; Пирмѣjѣ 30(2x)
‘pirmieji’; tačiau pramaišiui vartotos ir formos su -ieji: Пирмѣjи 3 ‘pirmieji’; Антрѣjи
3 ‘antrieji’; Третѣjи 3 ‘tretieji’; Кетвиртѣjи 3 ‘ketvirtieji’. LKA duomenimis, įvardžiuotinė forma -iejie vakarų aukštaičių teritorijoje vartojama gana nedideliame plote. Ji fiksuota maždaug nuo Žiudaičių, Medininkų, Paulių šiaurėje iki Sintautų, Bajoraičių ir Griškabūdžio pietuose (LKA III 51 žemėl.). Plutiškėse, iš kurių kilęs Grabauskas, tokios vartosenos nefiksuota.
Įtakos vartoti formas su -iejie Ук rengėjui galėjo padaryti minėtoji Лг. Pirmajame
gramatikos leidime įvardžiuotinių būdvardžių paradigmoje tokios nom. pl. m. formos pateiktos kaip šalutinės, pvz.: балт jѣ 77 ‘baltieji’; гер jѣ 76 ‘gerieji’;
минкштjѣ 76 ‘minkštieji’ ir kt. Tačiau antrajame leidime48, išspausdintame 1896
metais, formos su -iejie vienuose pavyzdžiuose (gerieji, minkštieji) pateiktos kaip
pagrindinės, kituose (baltieji, didieji, saldieji) – kaip šalutinės, plg.: герjѣ (jи) 46
‘gerieji’ ir балтjи (jѣ) 47 ‘baltieji’. Toks nevienodas formų pateikimas Лг vertėjo
perimtas iš SchG (plg. pavyzdžius SchG 31). SchG pateiktus pavyzdžius palyginus
su pateiktaisiais KG matyti: iš KG nurašytus pavyzdžius (baltieji, didieji, saldieji)
Schiekoppas pateikė taip, kaip užrašyta Kuršaičio (pagrindinė forma -ieji, šalutinė
-iejie, plg. KG 246), tuo tarpu savo paties sugalvotus pavyzdžius (gerieji, minkštieji)
pateikė tik su -iejie. Лг šiuo atveju sekė Schiekoppu, todėl ir perėmė jo gramatikoje
paliktas dvejopas normas. Ук rengėjui įtaką galėjo padaryti ir nevienoda įvardžiuotinių formų vartosena lietuviškoje spaudoje (pavyzdžiui, Aušroje vartotos formos ne
su -ieji, bet su -iejie, teigia Jurgita Venckienė49). 1901 metų Jono Jablonskio (Petro
Kriaušaičio) gramatikoje taip pat fiksuotos trejopos galimos įvardžiuotinių būdvardžių nom. pl. formos: baltiéjei (-jie, -ji), didiéjei (-jie, -ji)50.
Пажж pavyzdžių su įvardžiuotinių būdvardžių nom. pl. m. formomis (nei -iejie,
nei -ieji) nefiksuota. Tačiau pasitaikė vienas dat. sg. f. atvejis su -aijai – тикрайяй 13
‘tikrajai’. Pasak Zigmo Zinkevičiaus, įvardžiuotinių būdvardžių dat. sg. f. formos su
-aijai fakultatyviai vakarų aukštaičių kauniškių vartojamos apie Vilkaviškį51. Antra
vertus, dat. sg. f. formos -aijai pateiktos kaip pagrindinės Лг2, pvz.: гẽраjяj 48 ‘gerajai’;
дѝджяјяј 49 ‘didžiajai’; мнкштајяј 48 ‘minkštajai’; plg. KG gẽraijai 248 ‘gerajai’;
JaG báltaijai 19 ‘baltajai’. Vadinasi, gramatikose fiksuotų įvardžiuotinių būdvardžių
48
49

Литовская грамматика, 1896 (toliau – Лг2).
Venckienė 2007, 37.

50
51
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Lietuviškos kalbos gramatika, 1901, 19 (toliau – JaG).
Zinkevičius 1966, 278, 289.
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formų įtaką galima įžvelgti tiek Ук, tiek Пажж. Greičiausiai paveikiausia tiek vieno,
tiek kito teksto rengėjui buvo Лг. Grinius teigia:
Tas rusiškas lietuvių kalbos gramatikos [Schiekoppo – A. T.] vertimas buvo Suvalkų
gubernijos lietuvių mokykloms priverstinis, ir mokytojai, pradinių mokyklų ir gimnazijų ir Veiverių mokytojų seminarijos, kurie dėstė lietuvių kalbą, turėdavo vadovautis ta gramatika. [...] Prūsų mokyklos, kur būdavo dėstoma lietuvių kalba, ta pačia
gramatika naudodavosi. Ji būdavo vartojama Tilžės, taip pat Klaipėdos gimnazijose52.

Jau minėta, jog Grabauskas buvo Veiverių seminarijos auklėtinis, ilgą laiką dirbęs
mokytoju valdiškose mokyklose. Vadinasi, su šia gramatika turėjo būti gerai susipažinęs; nenuostabu, jeigu būtų perėmęs ir joje pateiktas lytis.

5.5. P r a e s. 3 g a l ū n i ų t r u m p i n i m a s. Пажж trumpintos praes. 3 galūnės: не нор 13 ‘nenori’; нор 9 ‘nori’ (bet plg. Нори 9 ‘nori’); сед 13 ‘sėdi’ (bet plg.
седи 17 ‘sėdi’); стов 9 ‘stovi’; тур 7 ‘turi’. LKA duomenimis, sutrumpėjusi i kamieno
veiksmažodžių praes. 3 forma vakarų aukštaičiams kauniškiams nėra būdinga53. Šių
formų trumpinimas įprastesnis žemaičiams ir rytų aukštaičiams (LKA III 94 žemėl.).
Tačiau Rima Bacevičiūtė teigia, kad Šakių šnektoje (pietinių veliuoniškių) ir šiandien
kai kurie žodžiai (pvz.: tur, gal, reik) „sistemingai vartojami be galūnės“54. Bet vargu
ar Пажж rengėjas buvo kilęs iš šiaurinių vakarų aukštaičių šnektų teritorijos. Пажж
fiksuota priesaga -inyk- bei prielinksnio (priešdėlio) in vartosena rodo, jog rengėjas
greičiausiai buvo kilęs iš pietinių ar pietvakarinių vak. aukštaičių šnektų.
i kamieno praes. 3 galūnių trumpinimą Пажж galbūt galima sieti su gramatikų
įtaka. Лг2, SchG, KG kaip pagrindinės pateiktos55 sutrumpintos i kamieno praes. 3
formos, plg.: Лг2 мл’ (-и) 261; SchG myl’ (-i) 41; KG mýl’ (-i) 274 – ‘myli’. Tačiau,
kaip matyti iš pavyzdžių, gramatikose pateiktos formos su apostrofais, nurodančiais
sutrumpėjusią galūnę, o Пажж rengėjas apostrofų nežymėjo.
Labiau tikėtina, jog i kamieno praes. 3 galūnių trumpinimą nulėmė pasakos
eiliavimo struktūra, t. y. siekis išlaikyti tą patį skiemenų skaičių tam tikrose eilučių
porose. Pavyzdžiui, eilutėje Сенуте яў тур наўя лови 7 ~ Senutė jau tur naują lovį
trumpoji forma тур greičiausiai pavartota norint išlaikyti tą patį (devynių) eilutės
skiemenų skaičių kaip ir prieš tai buvusioje eilutėje (Сугрижо сенис пас сенуте 7 ~
Sugrįžo senis pas senutę), mat originale šiųdviejų eilučių skiemenų skaičius taip pat
vienodas. Pramaišiui greta trumpoji (не нор) ir ilgoji (Нори) formos pavartotos ir
šioje poroje: Яў іи не нор бут укиникя, ‖ Нори пастоть тикра баіорка 9 ~ Jau ji
nenor būt ūkinyke, ‖ Nori pastot tikra bajorka. Akivaizdu, jog abiejose eilutėse siekta
52
53

Grinius 1947, 196.
Reikėtų pridurti, jog nekirčiuotų galūnių
trumpinimas buvo būdingas striukiams –
Mažosios Lietuvos vakarų aukštaičių šiaurinei patarmei (Zinkevičius 2006, 187);
šiandien tokio trumpinimo esama ir šios
patarmės tęsinyje Lietuvoje, t. y. šiauri-
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nėse kauniškių patarmėse (Bacevičiūtė
2009-04-20, 3).
Bacevičiūtė 2010, 238.
Kaip jau minėta, tokios formos buvo būdingos Mažosios Lietuvos vakarų aukštaičių
šiaurinei patarmei; jas gramatikoje fiksavo
ir Kuršaitis.
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išlaikyti tą patį (devynių) skiemenų skaičių. Plg. abi trumpąsias formas šioje poroje: Яў не нор іи бути баіорка, ‖ Нор бут пати саў каралѣне 13 ~ Jau nenor ji būti
bajorka, ‖ Nor būt pati sau karaliene (abiejose eilutėse išlaikyti devyni skiemenys).
Tad i kamieno praes. 3 formų trumpinimą Пажж turbūt reikėtų sieti su eiliavimo
ypatumais.
Ук veiksmažodžių praes. 3 formos nėra dažnos. Fiksuotuose pavyzdžiuose vyrauja nesutrumpintos formos: стови 30 ‘stovi’; тури 29(2x) ‘turi’. Tačiau pasitaikė ir
viena sutrumpinta forma тур 13 ‘turi’, matyt, atsitiktinė.

5.6. C o n d. 2 s g. Пажж vartotos cond. 2 sg. formos su formantu -tumbei:
бутумбей 17 ‘būtumei’; тарнаўтумбей 17 ‘tarnautumei’. Cond. 2 sg. formos Ук
visai nevartotos. LKA duomenimis, vak. aukštaičių teritorijoje tokios formos visai
nefiksuotos; -tumbei vartojama tik rytų aukštaičių teritorijoje (Ignalinos apylinkėse)
bei Būbinčiuose (Klaipėdos r.) ir Rusnėje (LKA III 105 žemėl.). Пажж rengėjas šias
formas, kaip ir trumpąsias i kamieno praes. 3 ar įvardžiuotinę dat. sg. f. -aijai, galėjo
nusižiūrėti iš gramatikų, pvz.: маттумбеj Лг 106 ‘matytum(ei)’; пентумбеj Лг
106 ‘penėtum(ei)’; сктумбеj Лг 106 ‘suktum(ei)’. Tokios formos pateikiamos ir KG,
pvz.: ſùktumbei 275 ‘suktum(ei)’; pentumbei 275 ‘penėtum(ei)’; matýtumbei 275
‘matytum(ei)’; jėßkótumbei 275 ‘ieškotum(ei)’. Vadinasi, formų su -tumbei vartoseną
galima sieti su aiškia Лг įtaka Пажж rengėjui.
5.7. -telėti, -terėti. Пажж gana dėsningai fiksuota veiksmažodžių su priesaga
-terėti vartosena: дирстереiо 15 ‘dirsterėjo’; линктереяс 5, 7 ‘linkterėjęs’; пляўкш
тереіо 17 ‘pliaukšterėjo’; риктереiо 11 ‘rikterėjo’; твинктереiо 13 ‘tvinkterėjo’. LKG
rašoma, jog „tarmėse šių veiksmažodžių vartosena įvairuoja: dzūkai, o vietomis ir
vidurio aukštaičiai turi priesagą -terėti, rytų aukštaičiai – -telėti, žemaičiai – priesagas
-telėti, -terėti ir -telti, o vakarų aukštaičiai – -telėti, -telti“56. LKA nurodoma, kad beveik
visame vakarų aukštaičių tarmės plote pramaišiui vartojamos formos su -telėti ir
-telti (LKA III 143 žemėl.). Plutiškėse formos su -terėti (ar -terti) nefiksuotos (LKA III
143 žemėl.).
Priesagą -terėti Пажж rengėjas galėjo būti perėmęs ir iš Лг, kur tokios formos
neretai vartotos: чптерю 150 ‘čiupteriu’; чптерėти 150 ‘čiupterėti’; дрѝкстерю
150 ‘driksteriu’. Formų su -terėti pateikta ir KG, plg.: kìmßteriu KG 126 (plg. кѝмштерю
Лг 150); ßúkteriu KG 126 (plg. шктерю Лг 150). Ук veiksmažodžių su priesagomis
-telėti/-terėti nepastebėta. Priesagos -terėti vartosena vėl orientuoja į gramatikų įtaką.
5.8. L e k s i k a. Šiek tiek susiaurinti gimtąją Пажж rengėjo tarmę padeda Пажж

fiksuotos kelios tam tikrose vak. aukštaičių šnektose vartojamos leksemos:
a) grinčia. Leksema grinčia Пажж gyvenamojo namo reikšme pavartota keletą
kartų, pvz.: гринчя 7, 9 ‘gryčią’; Гринчіос 7 ‘gryčios’. LKA duomenimis, grinčia varto56
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jama dalies vak. aukštaičių kauniškių. Plutiškėse šios leksemos vartosenos atvejų LKA
nefiksuoja, tačiau grinčia vartojama su Plutiškėmis besiribojančiose gretimose Kazlų
Rūdos, Skriaudžių, Mozūriškės apylinkėse (LKA I 2 žemėl.). Tad Grabauskui ši leksema galėjo būti girdėta;
b) trioba. Пажж gana nuosekliai minkštinamas [r] leksemoje troba (trobelė): тріобеле
9 ‘trobelė’; тріобелеіе 3 ‘trobelėje’; триобелес 9 ‘trobelės’. [r] minkštinimas leksemoje troba būdingas nemažai daliai vak. aukštaičių, tarp jų ir Plutiškių šnektai, iš kurios
kilęs Grabauskas (LKA II 88 žemėl.);
c) stonia. ‘Arklidės’ reikšme Пажж pavartota leksema stonia: стоня 11 ‘stonią’.
Šis daiktavardis, LKA duomenimis, paplitęs į rytus maždaug nuo Čekiškės, Skriaudžių
ir Balbieriškio (LKA I 50). Netoli šios ribos esančiose Plutiškėse stonia taip pat galėjo
būti vartota.
Tarminės leksikos ir fonetinių ypatybių duomenys rodo, jog gimtosios Пажж
rengėjo tarmės galbūt reikėtų ieškoti tarp pietinių vakarų aukštaičių, maždaug apie
Skriaudžius, Mozūriškes, Mauručius. Ši teritorija ribojasi su Grabausko gimtąja Plutiškių šnekta, tad sustiprina jo kaip Пажж vertėjo tikėtinumą.

5.9.

Galima palyginti apibendrintai aptartas fonetines ir morfologines Ук ir
Пажж ypatybes (žr. 2 lentelę).
Ypatybės

Ук

Пажж

Лг

Plutiškės

-inink-

-inink-

-inyk-

-inink-

-inyk-

in (bk į)

in

in

in

in

[v] prieš [uo]

vuolektis, bet
uodas

vuodega

–

vuodas

įvardž. formos

-iejie, -ieji

-aijai

-iejie, -ieji, -aijai

-ieji

praes. 3 trumpinimas

–

+ (be apostrofo)

+ (su apostrofu)

–

cond. 2 sg.

–

-tumbei

-tumbei

-tum(ei)

-terėti

–

-terėti

-terėti

-telėti

2 lentelė. Aptartų fonetinių ir morfologinių Ук ir Пажж ypatybių palyginimas

Ук ir Пажж panašiai vartotos kelios ypatybės: prielinksnis (priešdėlis) in, prieš
[uo] pridėta [v], sekant gramatikomis išlaikytos ilgesnės įvardžiuotinių būdvardžių
formos. Пажж rengėjas, atrodo, bus buvęs labiau veikiamas gramatikų – tai rodo
cond. 2 sg. formos su -tumbei ir priesagos -terėti vartosena. Stipresnė Лг įtaka rodo,
jog Пажж rengėjas turėjo būti gerai su ja susipažinęs. Vadinasi, labai gali būti, jog
Пажж išvertė mokytoju dirbęs asmuo. (Kaip jau minėta, Grabauskas ilgus metus
dirbo mokytoju Suvalkų gubernijoje, kurioje Лг buvo visoms mokykloms privalomas
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vadovėlis57.) Пажж fiksuoti tarminės leksikos duomenys taip pat leidžia vertėjo
gimtosios tarmės ieškoti kiek į rytus nuo Plutiškių esančioje teritorijoje. Tad beveik
visos aptartos kalbinės ypatybės neneigia Grabausko kaip Пажж rengėjo tikėtinumo.
Tačiau jeigu jis ir išvertė Пажж, perrašyti ją turėjo kitas asmuo, nes Ук ir Пажж
taikyti skirtingi lietuviškos kirilikos modeliai aiškiai rodo buvus du skirtingus rengėjus. Tad kirilinėmis raidėmis Пажж perrašė ne Grabauskas.

6. V e r t ė j o P r a n o V a i č a i č i o h i p o t e z ė. Kaip galimas Пажж vertėjas kai kuriuose straipsnio pradžioje cituotuose šaltiniuose nurodomas Pranas Vaičaitis58. Jo autoryste labai abejojo tiek Žlabys-Žengė, tiek Petrėnaitė, tačiau svarių
argumentų savo abejonei pagrįsti nepateikė. Siekiant nustatyti, ar Vaičaitis galėjo
būti išvertęs Пажж, toliau trumpai palygintos kai kurios Пажж ir vieno iš nedaugelio išlikusių rankraštinių Prano Vaičaičio tekstų – Puškino dramos Šykštus
raitelis59 – vertimo kalbinės ypatybės60. ŠR Vaičaitis vertė apie 1899-uosius, minint
šimtąsias Puškino gimimo metines61. Panašiu metu turėjo būti verstas ir Пажж. Tad
jei Пажж vertėjas tikrai buvo Vaičaitis, abu tekstai turėtų turėti nemaža kalbinių
bendrybių.
6.1. -inink- i r -inyk-. Пажж nuosekliai vartotas priesagos variantas -inyk-, pvz.:
укиникя 9(2x) ‘ūkinyke’; жувиникас 3 ‘žuvinykas’. Variantų su -inink-, kaip jau minėta, Пажж nefiksuota. Vaičaičio verstoje dramoje vartota tik priesaga -inink-, pvz.:
nabšninks 12 ~ nabašninkas ‘velionis’; skolinnkas 11 ‘skolininkas’. Priesagos variantas -inink- būdingas ir gimtajai Vaičaičio Sintautų šnektai (LKA III 115 žemėl.). Tad
priesagų -inink- ir -inyk- vartosena Пажж ir ŠR nesutampa.
6.2. [in] (bk [i·]< *į). ŠR nevartotas Пажж įprastas prielinksnio (priešdėlio) į

variantas in. Vaičaitis ŠR dėsningai išlaikė gimtosios šnektos į [i·] (LKA II 53, 54 žemėl.), pvz.:  3, 9(2x) ‘į’; Įena 3 ‘įeina’. Tad prielinksnių (priešdėlių) in ir į vartosena
Пажж ir ŠR nesutampa.

6.3. P r a e s. 3 g a l ū n i ų t r u m p i n i m a s. Пажж trumpintos praes. 3 galūnės, pvz.: нор 9 ‘nori’; сед 13 ‘sėdi’; стов 9 ‘stovi’; тур 7 ‘turi’. Vakarų aukštaičių
kauniškių teritorijoje tokio trumpinimo esama tik veliuoniškių teritorijoje (LKA II 22
žemėl.). Pasak Bacevičiūtės, sistemingai kai kurie žodžiai trumpinami pietinių veliuoniškių (Šakių) šnektoje62. Maža tikimybė, jog Пажж vertėjas buvo kilęs iš šiaurinių kauniškių šnektų ploto. Kaip jau minėta (žr. 5.5), trumpąsias (arba retkarčiais
57
58
59

Grinius 1947, 196.
Ž[labys-Žengė] 1937, 2; Petrėnaitė 1950, 46.
Vaičaitis, Šykšt  s ra  telis (toliau – ŠR). Norėčiau nuoširdžiai padėkoti prof. Giedriui
Subačiui, parūpinusiam rankraščio skait
menines kopijas.
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Kadangi išlikusi ŠR rankraščio dalis labai
nedidelė, kai kurių kitų ypatybių vartosena tikrinta periodikoje spausdintuose Vaičaičio kūriniuose.
Vaičaitis 1996, 415.
Bacevičiūtė 2010, 238.
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ilgąsias) lytis Пажж vertėjas rinkosi atsižvelgdamas į skiemenų skaičių eilutėje. Tad
trumpųjų formų vartoseną Пажж greičiausiai nulėmė eiliavimo subtilybės.
Vaičaičio vertime i kamieno praes. 3 galūnės taip pat trumpintos, pvz.: gl 4(2x),
9 ‘gali’; tr 1, 9 ‘turi’; żir’ 4 ‘žiūri’. Tačiau pramaišiui vartotos ir netrumpintos formos,
pvz.: gli 5, 9 ‘guli’; Nṍri 9 ‘nori’; stṓvi 9 ‘stovi’; tri 8 ‘turi’; Ƶiri 8, 11 ‘žiūri’. Kaip
minėta, Šakių šnektoje, kuriai priklausytų ir gimtoji Vaičaičio Sintautų pašnektė,
trumpinimo atvejų esama. Tačiau vertimo analizė, kaip ir Пажж atveju, sugestijuoja, jog trumpąsias ar ilgąsias i kamieno veiksmažodžių praes. 3 formas Vaičaitis rinkosi atsižvelgdamas į eiliuoto teksto ritmą ir skiemenų skaičių eilutėje (metrą). Tad
Пажж vertėjo ir Vaičaičio traktuotė šiuo atveju sutampa. Tai, jog trumpųjų (ar ilgųjų) formų rinkimąsi nulėmė eiliavimas, rodo, pavyzdžiui, remarkose išimtinai vartotos tik netrumpintos formos (Nṍri, Ƶiri). Atsižvelgdamas į reikalingą skiemenų
eilutėje skaičių ir ritmą, Vaičaitis retkarčiais trumpino ir kitas leksemas, plg.: grṑvs
1 ir grṑvas 1 ~ grovas ‘grafas’; tvs 4 ir tvas 4 ‘tėvas’. Tad i kamieno veiksmažodžių
praes. 3 galūnių trumpinimą Vaičaičio vertime irgi lėmė ne tiek tarmė, kiek eiliavimo
metrika. Ilgųjų ir trumpųjų formų derinimas rodo, jog Vaičaitis buvo dėmesingas
originalo eilutės struktūrai, frazuotei. Albertas Zalatorius teigia, kad į vertėjo darbą
Vaičaitis žvelgė atsakingai ir moderniai: „jis ne vien tiksliai atkūrė originalo prasmę
ir ritmiką, bet stengėsi išlikti kūrybingas ir laisvas“63.

6.4. C o n d. 2 s g. Пажж vartotos, matyt, iš gramatikų nusižiūrėtos cond. 2 sg.
formos su formantu -tumbei: бутумбей 17 ‘būtum[ei]’; тарнаўтумбей 17 ‘tarnautu
m[ei]’. Rankraštiniame ŠR tekste cond. 2 sg. formų nefiksuota. Tačiau kituose, spausdintuose, Vaičaičio tekstuose64 fiksuotos formos tik su -tum, pvz.: atstmtum ПЛП 26
‘atstumtum’; nedarytum VL 1897b 589. Cond. 2 sg. formų su formantu -tumbei Vaičaičio tekstuose nefiksuota – vadinasi, šios lyties vartosena Пажж ir Vaičaičio tekstuose skiriasi.
6.5. I m p e r.

Versdamas ŠR (ir kitus tekstus) Vaičaitis pramaišiui vartojo
dvejopas imper. 2 sg. formas:
a) su formantu -k, pvz.: griḕ bk 6 ‘griebk’; Išḕik 12 ‘išeik’; Klausk 3 ‘klausyk’; ne
dṹ ok 4 ‘neduok’; Paduṍk 1 ‘paduok’; Pamk 6 ‘paimk’;
b) su formantu -kie, pvz.: atnškie 6 ‘atnešk’; Dṹokie 6 ‘duok’; nesišykštkie 3 ‘nesišykštėk’; pasakkie 2 ‘pasakyk’; Ƶiurkie 4 ‘žiūrėk’.
Trumpųjų ir ilgųjų imper. 2 sg. formų pramaišinę vartoseną vėl nulėmė eiliavimas.
Gali būti, jog abi formos XIX amžiaus pabaigoje dar buvo gyvai vartojamos Vaičaičio
gimtojoje šnektoje, nors XX amžiuje surinkti LKA duomenys imper. 2 sg. formų su -kie
63
64

2 s g.

Zalatorius 1996, 21.
Peržvelgtas Puškino dramos Undinė vertimas, išspausdintas 1904 metais (Пушкин
въ Литовскомъ Переводѣ, 1904, toliau –
ПЛП), ir 1903 metais Plimute pirmąkart išleista Vaičaičio rinktinė (Eilės Pranciškaus
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Vaičaičio (Sekupasakos), 1903). Kadangi šiame leidime Vaičaičio tekstai redaktorių
gerokai keisti (žr. Vaičaitis 1975, 374–375),
reikiamos vietos sutikrintos ir cituojamos
iš Vienybės lietuvninkų (VL) laikraščio numerių.
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vartosenos Sintautuose jau nefiksuoja (LKA III 108 žemėl.). Ilgųjų (senovinių) imper. 2
sg. formų vartoseną kaip skiriamąjį Vaičaičio kalbos bruožą mini ir Zalatorius65.
Пажж ilgųjų imper. 2 sg. formų nefiksuota. Vartotos tik lytys su formantu -k,
pvz.: Гришк 9 ‘grįžk’; Ейк 5 ‘eik’; Палейск 3 ‘paleisk’; папрашик 7 ‘paprašyk’; Паси
клоніок 7 ~ pasikloniok ‘nusilenk’; Плаўкіок 5 ‘plaukiok’; Сусимилк 5 ‘susimilk’. Jei
Пажж būtų vertęs Vaičaitis, labai tikėtina, jog bent sporadiškai būtų prasprūdusios
ir ilgosios imper. 2 sg. lytys. Skirtinga imper. 2 sg. formų vartosena Пажж ir ŠR
menkina Vaičaičio kaip galimo Пажж vertėjo hipotezės galimybę.

6.6. -telėti, -terėti. Пажж fiksuota nuosekli veiksmažodžių su priesaga -terėti
vartosena: дирстереiо 15 ‘dirsterėjo’; линктереяс 5, 7 ‘linkterėjęs’; пляўкштереіо 17
‘pliaukšterėjo’. Kaip jau minėta (žr. 5.8), LKA duomenimis, beveik visame vakarų
aukštaičių tarmės plote pramaišiui vartojamos formos su -telėti ir -telti, priesagos
-terėti vartosena fiksuota tik pietvakariniame vak. aukštaičių kampe apie Pajevonį,
Klampučius, Kybartus, Alksnėnus (LKA III 143 žemėl.). Labai tikėtina, jog priesagą
-terėti Пажж rengėjas buvo perėmęs iš Лг ar kitų gramatikų (žr. 5.8).
Vaičaičio gimtojoje Sintautų šnektoje priesagos variantas -terėti nefiksuotas (LKA
III 143 žemėl.). Jo verstame ŠR veiksmažodžių su priesagomis -telėti, -terėti nevartota,
jie reti ir kituose Vaičaičio tekstuose. Poezijoje fiksuoti du pavyzdžiai (tvykstelėj’ VL
1897a 442 ‘tvykstelėjo’ ir żvilgterėjęs VL 1898 518 ‘žvilgterėjęs’) rodo, jog Vaičaitis,
matyt, bus vartojęs abu priesagos variantus. Jeigu Пажж būtų vertęs jis, tikėtina,
būtų prasprūdę ir lyčių su -telėti.
6.7. Galima palyginti šias Пажж ir Vaičaičio tekstų kalbines ypatybes (žr. 3

lentelę).

Ypatybės

Пажж

Vaičaičio tekstai (ŠR, Undinė, eilės)

-inink-

-inyk-

-inink-

in (bk į)

in

į

praes. 3 trumpinimas

+

+

cond. 2 sg.

-tumbei

-tum

imper. 2 sg.

-k

-kie, -k

-terėti

-terėti

-telėti, -terėti

3 lentelė. Пажж ir Vaičaičio tekstų kalbinių ypatybių palyginimas

Пажж ir Vaičaičio tekstų kalbą skiria nemaža ypatybių. Visų pirma skiriasi priesagų -inink- ir -inyk- vartosena: Пажж išimtinai vartotas tik variantas -inyk-, ŠR (ir
kituose Vaičaičio tekstuose) – -inink-. Skiriasi ir priešdėlio (prielinksnio) variantų in
65
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ir į vartosena: Пажж nuosekliai vartotas in, tuo tarpu Vaičaitis išlaikė gimtajai tarmei
būdingą variantą į. Galbūt veikiamas gramatikų Пажж vertėjas, skirtingai nei Vaičaitis, nuosekliai vartojo cond. 2 sg. formą -tumbei, priesagą -terėti. Vaičaitis atitinkamai vartojo gimtajai tarmei įprastą cond. 2 sg. formą -tum; dėl pavyzdžių stokos
sunku įžvelgti priesagų -telėti ir -terėti vartosenos tendencijas. Vaičaitis beveik visuose savo tekstuose pramaišiui vartojo tiek ilgąsias imper. 2 sg. formas su -kie, tiek
trumpąsias su -k. Taip ilgosios ir trumposios (-k) imper. 2 sg. formos vartotos ŠR.
Пажж rengėjas ilgųjų formų nevartojo, tik trumpąsias.
Vienintelė iš visų aptartų Пажж ir Vaičaičio tekstus siejanti ypatybė – i kamieno
veiksmažodžių praes. 3 trumpųjų formų vartosena. Tiek Пажж vertėjas, tiek Vaičaitis trumpąsias ir ilgąsias formas pramaišiui vartojo atsižvelgdami į skiemenų skaičių
eilutėje. Tačiau įvairių morfologinių formų trumpinimas ritmo ar metrikos sumetimais
buvo būdingas ir kitiems to laikotarpio lietuvių poetams66. Aptarti kalbiniai Пажж
ir Vaičaičio tekstų skirtumai aiškiai rodo, jog Пажж vertėjo būta ne Vaičaičio.

7. Iš v a d o s. 1. Darbe aptartų dviejų tekstų Укишкасис календорюс 1902 метамс

ir Пасака апе жувиника ир жувеле ortografijos analizė atskleidė, kad juos turėjo parengti skirtingi žmonės. Tokią išvadą leidžia daryti skirtingi leidinių kirilikos modeliai. Nors
rusiškas raidynas abiejų rengėjų buvo modifikuotas, įsivesta rusiškoje kirilikoje nesančių raidžių, bet, kitaip nei būtų galima tikėtis (jei abu tekstus būtų rengęs vienas žmogus), modifikuota labai nevienodai: Ук rengėjas įsivedė grafemas <é> ir <j>, tuo tarpu
Пажж rengėjas vartojo grafemas <ў> ir <>, garsui [j] žymėti rinkosi grafemą <i>.
2. Abiejuose tekstuose juntama stipri 1891 metais rusų kalba išleistos Лг įtaka. Kai
kurios kalbinės ypatybės tiek Ук, tiek Пажж siejasi su Лг (kartu ir KG) pateiktomis
normomis. Лг įtaką Ук galima sieti su priesagos -inink- ir įvardžiuotinių būdvardžių
nom. pl. m. -iejie vartosena. Пажж, sekant Лг, vartotos įvardžiuotinių būdvardžių dat.
sg. f. formos -aijai, veiksmažodžių priesagos -terėti, cond. 2 sg. formos -tumbei. Лг veikė ir abiejų tekstų ortografiją: Ук rengėjas iš šios gramatikos perėmė grafinį [·] ir [e],
[e·] ir garsų skyrimą, tuo tarpu Пажж rengėjas vartojo pagal lotynišką grafemą <ů>
susidarytą <>. Spaudos draudimo pabaigoje bk jau veikė kirilika rengiamus raštus.
3. Ук analizė atskleidė, jog kai kurios kalbinės ypatybės (priesagų -inink- ir -inyk-,
įvardžiuotinių formų vartosena) nesutampa su Juozo Grabausko gimtąja šnekta,
tačiau jų vartoseną iš dalies galima paaiškinti gramatikų (Лг) ir bk įtaka. Todėl pakankamai rimtų kalbinių argumentų atmesti (ar visiškai pagrįsti) Grabausko Ук
teksto rengėjo hipotezę nėra. Tačiau neatmestina galimybė, jog Ук tekstą buvo parengęs kitas žmogus, o Grabauskui buvo patikėta tik teksto transliteracija kirilinėmis
raidėmis. Tai paaiškintų kalbinius Ук ir Пажж skirtumus.
4. Kalbinių Пажж ir Prano Vaičaičio tekstų ypatybių palyginimas paneigė Vaičaičio kaip galimo Пажж vertėjo hipotezę. Skirtinga priesagų -inink- ir -inyk-, prie66

Pavyzdžiui, ПЛП išspausdintuose Stanislovo Dagilio vertimuose ritmo sumetimais
pramaišiui vartojamos ne tik trumposios
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ir ilgosios i kamieno, bet ir a kamieno formos: gùl 44 ‘guli’, svéikin’ 43 ‘sveikina’,
stóv’ 48 ‘stovi’.
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linksnių (priešdėlių) į ir in, imper. 2 sg. formų su -kie ir -k, cond. 2 sg. formų su -tum
ir -tumbei vartosena aiškiai atskleidė, jog Vaičaitis nėra Пажж vertėjas. Пажж kalbos ypatybės rodo, jog vertėjas turėjo būti kilęs iš gretimų, su Grabausko gimtąja
Plutiškių šnekta besiribojančių pietinių, pietrytinių vakarų aukštaičių šnektų. Tad
galimybė, jog Grabauskas išvertė Пажж, didelė. Tačiau ortografinė Ук ir Пажж
analizė parodė, jog Пажж kirilinėmis raidėmis perrašė ne jis.
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Aurelija Tamošiūnaitė
Th e a u t h o r s h i p p r o b l e m o f Укишкасис календорюс 1902 метамс
( ‘ F ARMERS ’ C ALENDAR F OR 1 9 0 2 ’ ) a n d O F ALE K SANDR PUS H K IN ’ s
Пасака апе жувиника ир жувеле ( ‘ T a l e o f a f i s h e r m a n
and a little fish’)

Summary
The article deals with the linguistic and orthographic issues of two 1902 Lithuanian
texts in Cyrillic (Укишкасис календорюс 1902 метамс [‘Farmers’ Calendar for 1902’; Ук]
and Aleksandr Pushkin’s Пасака апе жувиника ир жувеле [‘Tale of a Fisherman and a Little
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Fish’; ПаЖЖ]). Various bibliographical sources refer to Juozas Grabauskas as the author of
these two publications. However, contradicting accounts, especially regarding the authorship of Пажж, suggest that there might have been two different authors involved. This
hypothesis was tested in the article.
Orthographical analysis revealed that the texts were prepared using different models of
Lithuanian Cyrillic. This implies that there were two separate individuals who transcribed
(prepared) these texts in Lithuanian Cyrillic. Both authors modified the Russian Cyrillic
alphabet; the modifications, however, were different: the author of Ук introduced the
graphemes <é> for [·] and <j> for [j], while the author of Пажж used graphemes <ў> and
<>, and marked the sound [j] with the grapheme <i>.
The language of both texts was strongly influenced by the norms of the developing
Standard Lithuanian, more specifically by the norms of Литовская грамматика
(‘Lithuanian Grammar’; Лг), which was published in Russian in 1891 and was widely used
in most of the Suvalkai province schools of the time.
The linguistic analysis of Ук revealed that some of the linguistic features used in the
text do not correspond to the native dialect of Grabauskas. However, these linguistic differences may be explained by the influence of Лг. Thus, there is no serious linguistic evidence to reject (and to prove sufficiently) that the author of this book was Grabauskas. On
the other hand, it is still possible that Ук was prepared by an unknown person, and
Grabauskas only transliterated it from the Latin script into the Cyrillic. This may explain
linguistic differences between Ук and Пажж (the latter seems to be translated by him).
The comparison of certain linguistic features observed in Пажж and in Pranas Vaičaitis
(who is sometimes referred to as the translator of Пажж) texts revealed that there is no
linguistic evidence to support Vaičaitis’ authorship. On the other hand, the analysis of
Пажж suggests that the translator of Pushkin’s tale must have been from that dialect area
that stretches east from Plutiškės (the native village of Grabauskas). Therefore, it is very
likely that Пажж was translated by Grabauskas. Orthographical analysis, however, indicates that the text was transliterated into Cyrillic by somebody else.
Aurelija Tamošiūnaitė 			
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Banginis mūsų raštijos bangose1

1. Paslaptingo, milžiniško vandens gyvūno žinduolio (Balaena), ilgą laiką laiky-

to žuvimi, pavadinimą nemaža Europos indoeuropiečių kalbų įgijo per Biblijos
vertimus. Verčiant Bibliją teko ieškoti atitikmenų dar mįslingesniems hebrajiško
teksto žodžiams liāān, tannīn, dāg gādōl2, kurie, regis, įvardijo mitinį chaosą simbolizuojantį didžiulį slibiną, jūrų pabaisą, kartais tiesiog didelę žuvį ar krokodilą.
Toks žydų Biblijos žodžių neaiškumas, neapibrėžtumas buvo atspindėtas ir graikiško varianto: čia dažniausiai rašoma neaiškios reikšmės (ir etimologijos) gr. κῆτος
‘jūros pabaisa ar pan. (Homeras); banginis (Aristotelis)’3. Romėnai savo Biblijai pasiskolino graikų terminą ir jam suteikė kiek konkretesnę reikšmę – lot. cetus ‘didelis
jūros gyvūnas (ypač banginis, ryklys, delfinas)’.
Vėliau dalis kitų „jaunesnių“ Europos kalbų taip pat perėmė šį skolinį ne tik
atitinkamoms Biblijos vietoms versti, bet ir apskritai pritaikė konkrečiam jūros gyvūnui, Balaena, vadinti, plg.: sen. bažn. sl. китъ, bulg., rus., ukr. кит, baltarus. кiт,
serb.-kroat. kȉt, slovėn. kit. Čekai, slovakai bei lenkai pasirinko sinoniminį Biblijos
žodžių junginį, pabrėžiantį to vandens gyvūno didumą. Jie banginį pavadino hebr.
dāg gādōl, lot. grandis piscis ‘didelė žuvis’ (plg. ir gr. κῆτος μεγάς, lot. grandis cetus)
vertiniu: ček. velryba, slovak. veľryba, lenk. wieloryb4.
Šiuo požiūriu išsiskiria romanų kalbos. Čia kaip banginio pavadinimas įsitvirtino ne graikiškosios Septuagintos ar lotyniškosios Vulgatos žodis, o visai kitas skolinys – it. balena, pranc. baleina, isp. ballena. Jis perimtas iš lot. balaena ‘banginis’,
kurio ištakos yra gr. φάλ(λ)αινα ‘banginis’, vartotas nebažnytiniuose (Aischilo,
1

2

Labai dėkoju kolegėms Onutei Aleknavičienei, Birutei Triškaitei ir Ritai Petrokienei,
padėjusioms ieškoti mūsų banginio pėdsakų senuosiuose ir naujesniuose tekstuose.
Gesenius 171915, 382, 884. Žr. Pr 1,21;
Job 7,12; Job 40,25; Ps 74,14; Ps 104,26;
Ps 148,7; Jn 2,1 [1,17] ir kt.
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3

4

Žr. dar Sir 43,25 [27]; Dan 3,57 [79] ir Naujojo Testamento Mt 12,40. Dėl etimologijos
žr. Frisk 1973, 845. Be minėto žodžio, dažnai vartojama ir gr. δράκων ‘slibinas, gyvatė’.
Šis žodis vartotas jau pirmajame lenkiškame
visos Biblijos vertime, vadinamame Leopolita (Leopolita, 1561, 24, I 9).

Banginis m ū s ų r a š t i j o s b a n g o s e

Aristotelio ir kt.) veikaluose5. Tiesa, XVI–XVIII amžiuje banginių būriui moksliškai
pavadinti pasitelkti žodžiai, perimti iš minėtojo lotynų žodžio cetus ar išvestinio
būdvardžio cetaceus – it. cetaceo, pranc. cétacé, isp. cetacea.
Germanų kalbos Biblijos vertimui parinko savą žodį, nuo seno reiškusį ‘banginis’:
sen. vok. aukšt. (h)wal, vid. vok. aukšt. wal6, vok. Walfisch, sen. angl. hwæl, angl. whale,
sen. šiaurės germ. hvalr (germ. *hwala-). Germ. *hwala- ‘banginis’ kilmė taip pat nėra
aiški: etimologai jį sieja su prūsų kalis ‘šamas’ (šis lyginamas su suom. kala ‘žuvis’),
labai abejojant minimi ir kiti galimi giminaičiai: lot. squālus ‘ryklys’7.

2.1. Rytų baltai, Bibliją pradėję versti gana vėlai, dažnai sekė kaimynais. Latvių

senuosiuose tekstuose lenkų pavyzdžiu dažnai buvo vartojami vertiniai lat. liela zivs
(Glücko Biblija), ta vislielāka zivs (Stenders). Pasitaikydavo ir originalesnių pavadinimų: junginiu jūras zvērs (Glücko Biblija) veikiausiai norėta pabrėžti biblinio jūros
padaro svetimumą, egzotiškumą. XIX amžiaus pradžioje–XX viduryje latvių vartotas
hibridas (pusiau vertinys, pusiau skolinys iš vokiečių kalbos) – lat. valzivs, o nuo XX
amžiaus vidurio įsigalėjo trumpesnis valis8.

2.2. Lietuvių kalboje dabar įsitvirtinęs banginis smarkokai skiriasi nuo šio vandens
žinduolio pavadinimų kitomis kalbomis. Sinchroniškai jį galima traktuoti kaip aiškų
darinį, vardažodinės ypatybės turėtoją (priesagos -inis vedinį iš banga). Jo darybinė
reikšmė galėtų būti nusakyta maždaug taip: tas, kuris būna bangose, susijęs su bangomis. Istoriškai žvelgiant ir daug nepatyrinėjus galima teigti, jog tai vėlyvas naujadaras, atsiradęs lietuvių kalbos dirvoje. Tačiau iš kur toks pavadinimo motyvas?
Kitose kalbose šis jūrų gyvūnas niekada nebuvo siejamas su banga. Būti tarp bangų
ar jas sukelti būdinga ne tik banginiams.
2.3. Senuosiuose lietuviškuose tekstuose vartoti kitokie banginio pavadinimai.
Didžiosios Lietuvos tekstuose nuo XVII amžiaus dažniausiai rasime didė žuvis (SD 478,
SlG9 II 66)10, didžiažuvis (KN1 66 Ps 74,14 Didźiáźuwiá gałwą), didžuvis (ChST 2, Bitnerio
5

6

7
8

Graikų žodis yra susijęs su gr. φαλλός
‘membrum virile’. Tačiau tiksli pirminė
jo reikšmė nėra aiški, nes nežinoma ir pirminė φαλλός reikšmė. Plačiau žr. Frisk
1991, 987, 988.
Beje, lenkai šį vokiečių terminą pasiskolino
moksliniam banginių šeimos įvardijimui:
lenk. walenie.
Pfeifer 2005, 1533; Kluge 211975, 834. Savaip –
Mažiulis 1993, 88–89.
Dėl latvių valis ir kitų žodžių (taip pat ir
šaltinių nuorodų) žr. Karulis 1992, 477. Janio Ryterio Lietuviškai-latviškame žodyne
greta lat. valzivs nurodytas bangzivs (Ryte-
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ris 1929, 98) veikiausiai yra vertinys iš lietuvių kalbos (nei Miūlenbacho-Endzelyno
žodyne, nei kituose latvių kalbos žodynuose šio žodžio rasti nepavyko). Dėl liet.
žodžio žr. 3.1.
9 Giesmes tikieimvy katholickam pridiarancias,
1646 (toliau – SlG).
10 Tiek Konstantino Sirvydo, tiek Saliamono
Mozerkos Slavočinskio tekstuose dažnas
parašymas Dide  uwis tarsi rodo autorių
norą čia matyti dūrinį (su netipišku jungiamuoju balsiu ė; dėl dūrinių jungiamųjų
balsių žr. Urbutis 1965, 451).
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Naujas Testamentas11 21), didžuvė (GiNI 19)12. Panašiai kaip ir latvių tekstuose, tai vertiniai iš lenkų wiełoryb, plg. dar Lauryno Ivinskio skolinį wielorybai13, Serafino Kušeliausko weloribas14. Veikiausiai vertiniu iš lenkų kalbos reikėtų laikyti ir vadinamosios
Jokūbo Morkūno postilės (1600) pavadinimą smarki žuvis: „Jonaßás Pránáßás [...] buwo
smárkioy ǯuwiiá“ (MP 59r). Šalia minėtų vertinių kartais vartotas ir skolinys iš Vulgatos Cetus (SP I 270; SP II 69) arba mitinį slibiną įvardijantis drako (SP I 270) bei šio
atitikmuo slavizmas smakas: Smakas mariu (SP II 69)15. Iš ypatingesnių atvejų galima
paminėti XIX amžiaus pabaigoje Ivinskio siūlytą naujadarą rijūnas16, įvardijantį Senojo Testamento Jonos knygoje aprašomą jūrų gyvį, tačiau jį Ivinskis laikė rykliu17.
Be to, dėmesio nusipelno Ivinskio rankraštiniame lenkų–lietuvių kalbų žodyne esantis delfino apibūdinimas kaip triszkuniun drāuga (LLŽ 171), t. y. delfinas esąs tryškūnių (ar tryškuonių?; LKŽ neužfiksuota) pobūdžio, rūšies, – tai turbūt naujas banginių
pavadinimas, akcentuojantis kvėpuojant iš jų trykštančias vandens garų čiurkšles18.
Įdomus yra ir Jurgio Elisono XX amžiuje nurodytas naujažodis kalas (veikiausiai
savaip pritaikytas prūsizmas ar finizmas; beje, LKŽe jis taip pat neužfiksuotas), prie
kurio prirašyta santrumpa V. Dar19.
Mažosios Lietuvos tekstuose matyti kita tradicija. XVI amžiaus pabaigos pirmajame lietuviškame Biblijos vertime, atliktame Jono Bretkūno, vartota dar gana įvairių
atitikmenų: vertinys didė žuvis (žr. BB Mt 12,40; BB Ps 74,14 ir kt.; BP II 35826; LDK
tradicija?), lotynizmas cetas (siūlytas taisymuose) ir savitesni, pritaikyti neišprususiems
to meto Mažosios Lietuvos skaitytojams žodžiai – slibinas (BB Ps 104,26 [taisymas]),
slavizmas velbliūdas (iš tiesų – ‘kupranugaris’; BB Job 7,12), matyt, kaip egzotiško
gyvūno atitikmuo, ir eršketo (Acipenser sturio) pavadinimas, spėjamas prūsizmas eš

11
12

13
14
15

16

Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus
Kristaus, M DCCI (toliau – BiNT).
Išnašose ir literatūros sąraše neišskleidžiamos santrumpos nurodytos: „Archivum
Lithuanicum santrumpos“, 2005, 17–28.
Ivinskis 1861, 43.
Pekla su giesmemis, 1879, 582.
Šiaip jau daugelyje Didžiosios Lietuvos
tekstų graikiškos ir lotyniškos Biblijos
δράκων, draco (dažniausiai nesietinas su
banginiu ar kokia didele žuvimi) verčiamas slavizmu smakas: ſmarkaus ſmako
(KN 80), ſmarkus ſmakas (MP 118).
Vartotas vertime „Sūdna diena ir Naktis
pirmoji per Edwardą Youngą“ (Ivinskis
1995 [1860], 64–65), išspausdintame, bet
neplatintame veikale Pasauga kiekwieno
giwo sutwierimo (Ivinskis 1995 [1876], 4,
45) ir kitur.
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17

18

19

Ivinskis 1995 [1876], 45; Ivinskis 1995, 584.
Šiuo požiūriu LKŽe netiksliai nurodo
reikšmę ‘banginis’.
Dėkoju kolegei Birutei Jasiūnaitei už mintį
Ivinskio triszkuniun sieti su veiksmažodžiu trykšti.
Elisonas 1920a, 94, 138. Elisono žodynėlio
santrumpų aiškinamajame sąraše šios ar
panašios santrumpos nėra (matyt, praleista). Tai galėtų būti vardo, pavardės, slapyvardžio ar leidinio pavadinimo pirmosios
raidės. Deja, tolesnės paieškos rezultatų
nedavė: peržiūrėta nemaža XIX amžiaus–
XX amžiaus pirmos pusės knygų apie
gamtą, periodikos leidinių, veikalai pagal
vėlesnę Elisono sudarytą zoologijos leidinių bibliografiją (žr. Elisonas 1928, 317–
338; Elisonas 1930, 220–229; Elisonas 1929,
87–94 ir kt.), tačiau pavadinimo kalai rasti
nepavyko.
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ketras20 (BB 1 Moz 1,21; BB Mt 12,40 [paraštėje]), parinktas dėl šios Prūsų lietuviams
pažįstamos žuvies didumo. Pastaroji mintis buvo pasigauta rankraštinių XVII–XVIII
amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų (Lex; C; Richterio; vadinamojo Krauzės; neišlikusio XVIII amžiaus Jokūbo Brodovskio žodyno21). Čia vok. Wallfisch atitikmuo (ar
vienas iš atitikmenų) yra liet. eršketrys ‘eršketas’22; eršketra ‘eršketas’ (Erßketris Lex
102a; Erśketris C 896 [papildymas]; erſƶketrys R 272, Q 605, Q1 23; erßketra B 474).
Variantas eršketras vienąkart pavartotas ir Jono Rėzos psalmyne (1625): „Tu ſukuli
Galwas Ærſchketrû“ (RPs Ps 74,14), plg.: „Du ʒuſchlegſt die Kpffe der Walfiſche“
(L 2116); „Tu ſukuli galwas didʒụ ßuwụ [paraštėje cetu – B. K.]“ (BB 65v). Tačiau
nuo XVIII amžiaus Mažojoje Lietuvoje įsigali visiškai kitas didžiojo Biblijos jūrų
padaro pavadinimas. Tai mūsų banginio pradžių pradžia.

3.1. Pirmasis banginio prototipą pavartojo, regis, Jonas Rėza Psaltere Dovydo (1625) –

tai bangos žuvis. Šis pavadinimas aptinkamas du kartus: „Thenai ira bangôs ßuwis“
(RPs Ps 104,26); „Liaupſinkit WIESchpatj [...] Iûs Bangos Sʒuwys“ (RPs Ps 148,7). Jį
atitinka Martino Lutherio Biblijos (1545) vok. Walfisch. Kaip jau minėta, vienu atveju
Walfisch išverstas ir kaip eršketras (RPs Ps 74,14).
Kitas tekstas, kuriame įrašyta bangos žuvis, – rankraštinis XVII amžiaus pabaigos
žodynas Clavis:

Wallfiſch. Bangôs uwis, iês. F. [papildyta] Erśketris. Gleichwie Jonas war drey Tage
und drey Nacht in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Son drey Tage und
3 Nacht mitten in der Erden sein: Lygey kaip Jonkus tris Dienas ir tris Naktis buwo
Pilwe Bangos uwies, taipo Sunaus mogaus tris Dienas ir tris Naktis bus widdurij’
emês, Matth. 12.40 (C II 896).

Taigi kaip pagrindinis Wallfisch atitikmuo teikiama bangos žuvis.
XVIII amžiuje jau visuotinai buvo pereita prie minėto pavadinimo; įvairavimų,
svyravimų spausdintuose tekstuose nėra (išimtis – rankraštiniai vokiečių–lietuvių
kalbos žodynai R, Q, Q1, kurie išties yra XVII amžiaus žodynų nuorašai24). Tai matyti Lietuvos kalvinistų iš esmės viduriniu rašomosios kalbos variantu parengtame
BiNT (1701), kuriame Mažosios Lietuvos būdingesni žodžiai pateikiami skliaustuose:
„piłwė diduwiês (bangôs uwiês)“ (BiNT 21 Mt 12,40). Tai patvirtina ir vėliau iš20

21

Žr. Žulys 1966, 152–155; Mažiulis 1988, 289
ir kt. LKŽ iš: Geitler 1875, 107, Aleksandro
Kuršaičio žodyno nurodytas šketras ‘banginis’ yra žodis nebuvėlis. Jis atsirado neteisingai perskaičius Bretkūno Biblijos sakinį „Ir Diewas leida didʒius Eſchkętrus ir
wiſsakias Schwieris“ (BB 1 Moz 1,21). Parašymo Eſchkętrus <E> išties čia labai panaši į skliaustą.
Richteris 1728 (toliau – R); [Vokiečių–lietuvių kalbos žodynas], priklausė Krauzei
(toliau – Q); [Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas], buvęs Karaliaučiaus archyve (to-
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22

23
24

liau – Q 1 ); Brodovskis, apie 1740–1744
(toliau – B).
Dėl eršketras, eršketas etimologijos žr. Fraenkel 1962, 122; Mažiulis 1988, 289; Топоров
1979, 88–91.
Dėl Q 1 duomenų žr. Zubaitienė 2009, 72,
182.
Dėl žodynų tarpusavio sąsajų ir genezės
žr. Urbutis 1987, 57–75; Urbutis 1988a, 80–
93; Urbutis 2000, 731–739; Schiller 2002,
159–172; Schiller 2005, 153–159; Triškaitė
2008, 73–74.
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ėjęs vien vakariniu rašomosios kalbos variantu parašytas 1727 metų Naujas Testamentas, 1728 metų Psalteras Dowido (redaguotas Jono Rėzos psalmyno variantas), 1735 ir
1755 metų Biblijos vertimai. Čia Lutherio Biblijos Walfisch, kuris pasitaiko aštuonis
kartus25, verčiamas tik kaip bangos žuvis26. Šis terminas įtrauktas į įtakingus Friedricho
Wilhelmo Haacko (HŽ 17, 223), Pilypo Ruigio (RŽ 12), Kristijono Gotlybo Milkaus
(MŽ 20, 527) žodynus, XIX amžiuje – kaip antrasis vokiškojo žodžio atitikmuo – minėtas Frydricho Kuršaičio vokiečių–lietuvių kalbų žodyne (Kvl II 336). XIX amžiuje ir
vėliau populiaresnis tapo dūrinys bangžuvė (žr. Liudviko Rėzos redaguotą Naują Testamentą27). Kaip pirmasis arba vėliau kaip vienintelis atitikmuo jis teikiamas Kuršaičio
žodynuose: vokiečių–lietuvių kalbos žodyne – „Wallfisch, der, bañgźuwė, bangôs
źuwis, -iės“ (Kvl II 336), lietuvių–vokiečių žodyne – „bañgźuwė, -ės, Subst. f. der
Wallfisch“ (Klv 39).

3.2. Kilmės atžvilgiu bangos žuvis, bangžuvė nėra iš karto permatomas. Tirdama
vokiečių kalbos įtaką laikraščio Naujasis Tilžės keleivis (1924–1950) leksikai, Indrė
Brokartaitė-Pladienė yra užsiminusi, kad žodžio bangžuvė, bangžuvis antroji dūrinio
dalis žuvis yra atsiradusi dėl vok. Walfisch poveikio28. Tačiau iš tiesų skolinimasis čia
padarė dar didesnę įtaką – visas žodis ar žodžių junginys traktuotinas kaip specifinis
vertinys iš vok. Walfisch ar Wallfisch (dėl rašybos svyruota29). Vok. Walfisch savo kilme
yra vadinamasis aiškinamasis dūrinys (vok. verdeutlichende Zusammensetzung), kuriuo
kalbos vartotojai mėgino padaryti aiškesnį vienišą, neskaidrų žodį vok. Wal. Pradinio
žodžio Wal (tiksliau, germ. *hwala-) etimologija nėra išaiškinta (žr. 1). Pirminė pragermanų žodžio reikšmė veikiausiai buvo ‘didelė žuvis’.
Taigi vok. Walfisch, Wallfisch (ir iki XIX amžiaus į leksikos periferiją nustumtas Wal)
kalbos vartotojui buvo nelabai aiškus žodis. Tokie žodžiai dažnai paveikiami vidinės
reinterpretacijos (tai vienas iš liaudies etimologijos tipų) – susyja su fonetiškai panašiais,
negiminiškais žodžiais. Galima numanyti, kad lietuviškosios Biblijos rengėjas, redaktorius, ieškojęs atitikmens Lutherio vartotam pavadinimui, savo (ar tuo metu vyravusiu tarp Prūsijos lietuvių) supratimu pamorfemiui išvertė vokišką žodį – bangavimo,
bangos žuvis, taigi Walfisch / Wallfisch pirmąjį sandą susiejo su vok. wallen ‘banguoti’,
Wall ‘vandens bangavimas, kunkuliavimas, verpetas’. Panašių vertinių su liaudies
etimologijos įtaka turi ir kitos kalbos, plg. slavų pusiau vertinius: kašubų sěrcoch ‘hercogas’, atsiradusį vok. Herzog susiejus su vok. Herz ‘širdis’, aukšt. lužitėnų kurwjer’ch
25

26

27
28

L Gen 1,21; L Job 7,12; L Ps 74,14; L Ps
104,26; L Ps 148,7; [apokrifiniuose ST tekstuose] L Sir 43,25 [27]; L Dan 3,55 [79];
L Mt 12,40.
Žr.: Das Neue Teſtament, 1727, 50; [Rėza]
1728, 128, 183; Biblija, 1735, 2, 718, 796,
842; Biblia, 1755, 2, 718, 796, 816, 842, 1305,
1415, [Naujajame Testamente] 18.
bang  uwiês (Naujas Teſtamentas, 1823, 22).
Brokartaitė-Pladienė 2007, 81.
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29

XVIII–XIX amžiuje įsivyravo homografas
su <ll>, vėliau dėl vok. Wal ‘banginis’ įtakos pereita prie Walfisch. Wallfiſch dažnai
rašoma ir Mažosios Lietuvos dvikalbiuose
tekstuose – C, 1727 metų Naujame Testamente ir 1728 metų psalmyno leidimo vokiškoje dalyje; Ruigio, Milkaus, Kuršaičio
žodynuose. RPs vokiškoje dalyje dukart
rašoma su viena <l>, o Ps 148,7 – Wallfiſche
ar Walkfiſche (korektūros klaida?).
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‘kurfiurstas’, atsiradusį vok. Kurfürst antrąją dalį suvokus kaip vok. First ‘šelmuo,
gūbrys’30. Tačiau Walfisch ir wallen sąsaja galėjo ir nebūti visuotinai vyraujanti Mažosios
Lietuvos dvikalbių lietuvių galvose. Tai galėjo būti individuali redaktoriaus pseudoetimologija, o gal net tiesiog sąmoningas žaidimas žodžiais – tikslesniems apibrėžimams
trūksta duomenų. Žodžio dirbtinumą, regis, patvirtina ir Georgo Nesselmanno lietuvių
kalbos žodyne esantis komentaras: „Bangôs żuwis. der Wa[l]lfiſch, durch die Bibel nun
einmal legitimirte falſche Ueberſetʒung des deutſchen Wortes“31.

3.3. Iki galo neišaiškintas lieka šio specifinio vertinio autorystės klausimas. Labai

tikėtina, kad jį sukūrė 1625 metų RPs rengėjas ar vėlesnės vertinimo komisijos nariai.
Kaip žinia, psalmyno Rėza nevertė, jis tik redagavo Bretkūno vertimą. Vėliau tekstą
vertino ir taisė septyni specialiai paskirtos komisijos nariai: Petras Kleikys, Valentinas
Fojerštokas, Kristupas Sapūnas, Jurgis Virčinskis, Kristupas Šteinas, Jurgis Beselmanas,
Zacharijas Blotnas32. Kruopščiai į Bretkūno teksto redagavimo tendencijas gilinęsis
Vladas Žulys nustatė, kad redaguojant stengtasi kuo labiau priartėti prie Martino Lu
therio psalmyno vertimo. Konkrečiau įvertinti kiekvieno redaktoriaus indėlio neįmanoma – rankraščių su taisymais neišliko. Yra žinoma, kad, be Rėzos, labiausiai prie šio
darbo prisidėjo Sapūnas, dar Kleikys. Remdamasis Bretkūno Biblijos rankraščiais, kuriuose išliko ir Rėzos rankos taisymai, Žulys teigia, kad veikiausiai Rėza labiausiai
taisė, perrašinėjo psalmyno pradžią, 1–30 psalmę (toliau redagavimų mažėja). Ypač
išsiskirianti 71–99 psalmė – čia redaguota visai nedaug, pasitaiko nemažai įvairių rašybos nenuoseklumų. Žulys spėja, kad tai galįs būti autentiškas, komisijos dėl nežinomų priežasčių nesuvienodintas Rėzos teksto variantas, nors vėliau apsidrausdamas
tyrėjas priduria: visiško aiškumo nesą – Rėza šią vietą galėjęs tiesiog mažiau taisyti33.
Jei pirmasis Žulio spėjimas teisingas, tuomet bangos žuvis nėra Rėzos kūrinys: 74 psalmės vok. Walfisch atitikmuo – eršketras. Pavadinimas bangos žuvis pasirodo tik tolesnėse psalmėse. Iš komisijos narių į vertinio autorius labiausiai galėtų pretenduoti Sapū
nas – turėjęs nemažą autoritetą, be to, parašęs lietuvių kalbos gramatiką, žodyną.

3.4. Specifinis banginio pavadinimas užmena naujų mįslių ir rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų tyrėjams. Kodėl nei Lex, kuriame naudotasi RPs, nei vėlesniame
R, kuriame įtraukta nemažai papildomos medžiagos iš Rėzos veikalo34, nėra užfiksuoto termino bangos žuvis? Kodėl C pastarąjį terminą pateikia kaip pagrindinį?
Atsakymus taip pat tegalima pateikti klausimų forma. Gal Lex ir jo pirmtakai
atspindi ankstesniąją eršketro tradiciją, o C – naujesnę, į XVII amžiaus pabaigą Mažojoje Lietuvoje įsivyravusią bangos žuvies tradiciją35? Gal R, Q ir Q1 sudarytojai (vei30
31
32
33

Cienkowski 1972, 55; Hinze 1965, 414; Bielfeldt 1933, 177–179.
Nesselmann 1851, 321.
Žr. Žulys 1971, 88–91; BPs XXXI–XXXIV;
Zinkevičius 1988, 83–85.
Žulys 1970, 38.
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34
35

Žr. Schiller 2006, 44–54, 58–63; Urbutis
1988b, 210–211.
Šitoks manymas paremia Birutės Triškaitės
mintį, jog C datavimas keltinas į XVII amžiaus pabaigą ar vėliau (Triškaitė 2008,
113, 118).
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kiausia vokiečiai) tiek geografiškai, tiek informacijos požiūriu buvo nutolę nuo Prūsų Lietuvos, jos XVIII amžiaus pradžios veikalais naudojosi labai ribotai ir nežinojo
naujų madų?

4.1. Terminas bangos žuvis, bangžuvė XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje konkuravo su iš senųjų Lietuvos tekstų ateinančia didžuve. Labai įvairiai buvo
pateikiama dvikalbiuose ar daugiakalbiuose žodynėliuose, religiniuose tekstuose,
nedidelėse pažintinėse knygelėse apie gamtą, gyvūnus, žurnalų straipsniuose, pvz.:
Serapino Kušeliausko (?) didžuwe36; Mykolo Miežinio didžuvis37; Tėvynės Sargo didžiažuvių38; Petro Saurusaičio didźuvis39; Juozo Adomaičio-Šerno didżuvių40, didżżuvius41;
Juozapo Ambraziejaus didžuvis, -vio, didžuvė, -vės42; Martyno Jankaus ir Jono Šliūpo
bangžuvių43; Silvestro Baltramaičio bangzuves44; Petro Vileišio Bangžuvis, bangžuvę45,
Antano Bacevičiaus bangžuvēs46, Stasio Matulaičio bangżuvēs47, Antano Lalio bangżuvē48, bangžuvis49.
Kartais terminus kaitaliojo ir tie patys autoriai. Štai Jonas Balvočius-Gerutis iš
pradžių vartojo bangžuvys50, vėliau perėjo prie Didžuvė51. Atvirkščiai elgėsi mūsų
Biblijos vertėjas Juozapas Skvireckas, plg. didžuvies52 ir bangžuvies53. Vėlesniuose Biblijos tomuose jau vyravo bangžuvis54.
Į šį pavadinimų duetą XX amžiaus pradžioje tyliai įsijungė dar du variantai: banginis ir banguolis. Pirmasis, šių dienų požiūriu įprastas žodis, pasirodė 1905 metais (ne
1906-aisiais, kaip teigė Arnoldas Piročkinas55) dviejuose veikaluose – Poliaus Ber[t]o
Dievo galybė („buvo daugybė banginių ir ruonių“56) ir Vladislovo Krakovskio (t. y.
Władysławo Gumplowicziaus) Naujoji Zelandija („daugiausiai žinomas – banginis,
milžinų didumo gyvulys“57). Nustatyta, jog pirmąjį veikalą vertė Antanas Purėnas bei
Juozas Tūbelis (tikriausiai pasinaudota ir neišleistu Kazimiero Jokanto vertimu Apie
gyvulius58), o antrojo vertėjas – Jurgis Šaulys59. Tačiau pavadinimą banginis sudarė ne
šie žymūs mūsų kultūros ir politikos veikėjai. Tikrąjį termino kūrėją yra nustatęs
Piročkinas – tai Jonas Jablonskis, daugelio bendrinės kalbos terminų kūrėjas60.
Tai, kad banginis pavartotas kitame, ankstesniame, veikale (ne tik Piročkino nurodytame Sergejaus Mečiaus Trumpame žemės aprašyme, verstame Tūbelio61), esmės ne36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Kušeliauskas 1859, 151.
Miežinis 1894, 51 (toliau – M).
[Anonimas] 1899, 12.
Saurusaitis 1900, 60.
[Adomaitis] Šernas 1905, 84.
[Adomaitis] Šernas 1900, 366.
Ambraziejus 1907, 413.
Jankus, Šliūpas 1892, 423.
Baltramaitis 1904, 53.
Vileišis 1898, 35.
Bacevičius [1907] 1903, 53.
M[atulaitis] 1904, 34.
Lalis 1903, 42.
Lalis 1912, 277.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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[Balvočius] Gerutis 1907, 69.
[Balvočius] Gerutis 1912, 390.
Skvireckas 1906, 40.
Skvireckas 1916, 21. Tas pat pavadinimas
vartojamas ir: Skvireckas 1913, 83.
Skvireckas 1921, 848, 908, 956.
Piročkinas 2000b, 16.
Purėnas, Tūbelis 1905, 19.
Šaulys 1905, 40; pan. ir 61.
Plačiau apie šį spėjimą žr. Piročkinas
1978, 13.
Žr. LB III(1) 195.
Piročkinas 2000b, 16.
Tūbelis 1906, 9, 56.
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keičia: ir minėtus du 1905 metų veikalus galima sieti su žymiuoju mūsų bendrinės
kalbos puoselėtoju. Jokių abejonių nekyla dėl „Aušros“ knygų leidimo draugijos leidinių (tokia yra ir Krakovskio Naujoji Zelandija) – juos visus redagavo Jablonskis62.
Labai tikėtina, kad jis taip pat kiek taisė ir Dievo galybę. Yra išlikęs 1905 metų Jablonskio laiškas Jonui Basanavičiui, kuriame jis rašė grąžinąs minėtąją knygą, bet prieš
spausdinimą norėtų ją gauti pasižiūrėti63. Būtent šią knygą kartu su kitomis aštuoniomis Jablonskis rekomendavo kaip vadovėlį ir mokymo priemonę caro valdžios švietimo organams64. Netiesioginis redagavimo įrodymas būtų ir tai, jog šioje knygoje
vartojami pavadinimai dramblys65, žinduolis66, kuriuos atitinkamiems gyvūnams, jų
grupėms vadinti, manytina, taip pat pritaikė Jablonskis67. Darybos požiūriu banginis
puikiai dera prie kitų įprastų daiktavardinių -inis vedinių, gerai įsilieja į bendrinės
kalbos sistemą. Tarp nomina attributiva su -inis yra nemaža pavadinimų pagal vietą,
plg.: balìnis ‘velnias’, namìnis ‘namų gyventojas’, pažastìnis ‘marškinių pažasties keturkampis lopiniukas’68; prie šios grupelės galėtų būti šliejamas ir bangìnis.
Taigi labai tikėtina, kad banginis pradėtas vartoti Jablonskio dėka. Pridurtina, kad
tai nebuvo jo naujadaras tikrąja šio žodžio prasme – tiksliau tai reikėtų vadinti Jablonskio perdirbiniu. Prieš akis žymusis kalbininkas turėjo pirmtaką – bangžuvę. Nėra
stebėtina, kad šį pavadinimą reikėjo perdirbti: antrasis dūrinio dėmuo klaidingai
nurodė, jog įvardijamasis gyvūnas yra žuvis (kaip minėta, iš tiesų tai žinduolis). Beje,
bandymų perdirbti ir savaip pritaikyti bangžuvę būta ir anksčiau. Štai rankraštiniame
XIX amžiaus antrosios pusės Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodyne yra bangė, tik jis
įvardija ne banginį, o delfiną69; Martynas Jankus, Jonas Šliūpas 1892 metais rašė apie
bangų arklį, bangarklį (vok. Wallroß)70.

4.2. Nors Jablonskis savąjį banginį vėliau įtraukė į Mūsų žodynėlį71, kitų autorių

šis jūrų žinduolis vadintas ir senesniais pavadinimais. Keliakalbiai žodynai dažnai
pateikdavo keletą variantų, plg. Lalio anglų–lietuvių kalbos žodyno (1915) bangżuvē,
didżuvē72 (jo lenkų–lietuvių žodyne [1912; identiški leidimai 1919, 1922] – tik bang62
63
64
65
66
67

Piročkinas 1978, 11–12.
Piročkinas 1978, 13, 26 išn.
Piročkinas 1978, 50.
Purėnas, Tūbelis 1905, 36, 38.
Purėnas, Tūbelis 1905, 40.
Plg. Piročkinas 2000a, 4. Žinoma, čia dar
reikėtų nuodugnesnių tyrimų. Dramblio
pavadinimas aptinkamas 1905 metais išėjusiuose leidiniuose apie gamtą, gyvūnus,
kurie sietini su „Aušros“ draugija (pavyzdžiui, Jokantas 1905, 9). Vėliau šį pavadinimą perėmė ir nemaža kitų autorių, žodynų sudarytojų (pavyzdžiui, Juozapas
Ambraziejus). Anksčiau nei 1905 metais
išleistuose veikaluose vartojami skoliniai
slonius, elepantas, dar šlapis ir pan. Taigi
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Jablonskio ranka čia labai tikėtina (Algirdas Sabaliauskas netiksliai teigė, kad pirmasis dramblio pavadinimą paminėjo
Balvočius-Gerutis, žr.: Sabaliauskas 1994,
76). Tačiau žinduolio pavadinimą rasime
ir tose knygose, kuriose nebuvo vartojamas nei drambl ys, nei banginis, plg. Čikagoje leistą Stasio Matulaičio Žemės istorija:
šlapis; żinduoliai; bangžuvēs (M[atulaitis]
1904, 34, 35).
Urbutis 1965, 345.
LLŽ 171 Jures bàngiē.
Jankus, Šliūpas 1892, 423.
Jablonskis 1918, 61.
Lalis 1915, 796.
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žuvis73); Jurgio Šlapelio lenkų–lietuvių kalbos žodyno (1929) bangìnis (jis laikomas
pagrindiniu pavadinimu), dìdžuvė, bañgžuvė, banguõlis74.
Didžiausią įtaką banginiui išplisti padarė gamtininko Jurgio Elisono darbai75. Šį
terminą, pasitaręs su Jablonskiu, jis įtraukė į 1920 metų Zoologijos sistematikos terminų
žodynėlį76: „Kalbos dalį sutvarkyti padėjo g. J. Jablonskis, kurio patariamas nustačiau
beveik visus verstus pavadinimus“77. Šalia termino banginiai skliaustuose nurodyti ir
kiti galimi – banguoliai, kalai. Tačiau banginiai laikomi pagrindiniu, vartotiniausiu pavadinimu – į jį kreipiamos nuorodos („Banguoliai, ver. – žiūr. ‘banginiai’“78), jis išspausdintas išretintu šriftu, plg.: „Pažymėtais išretintu šriftu pavadinimais galima naudotis
be didelių abejonių, kaipo tikrais beveik kiekvienu atsitikimu“79. Tais pat metais buvo
išleistas ir Elisono vadovėlis Stuburinių gyvulių zoologija80, tačiau čia terminai dar kiek
įvairuoja: vadovėlyje rašoma apie banguolių klasę (dabartinės zoologijos požiūriu – būrį)
ir banginį81, o žodynėlyje tiek konkrečios gyvūno rūšys, tiek jo klasė (t. y. būrys) siūloma vadinti banginiais („Cetacea, b a n g i n i a i“; „Balaena mysticetus, g r e n l a n d i j o s
bang inis“)82. Regis, rengdamas vadovėlį Elisonas nesitarė su Jablonskiu (veikiausiai
vadovėlis rašytas anksčiau už žodynėlį) – apie jį žymusis kalbininkas nė nežinojo:
Jau parašęs šį straipsnį [Jono Barono Gamtos pradžiamokslio (1920) recenziją – B. K.],
patyriau, jog yra išėję dabar (1920 m.) Vilniuje ir keli kiti gamtos vadovėliai: Elisono
Zoologija, Borodino Botanika...83

Vėlesniuose savo darbuose Elisonas jau visur nuosekliai vartojo vien tik banginio
terminą84. Jo bei Jablonskio dėka toks pavadinimas vartotas ir mokyklų vadovėliuose, skaitiniuose apie gamtą85.

4.3. Banginio brolis banguolis XX amžiaus pradžios raštijoje žinotas gana menkai.

Kieno ir kada jis įsivestas, nepavyko nustatyti. Pirmasis jį kartu su banginiu išgarsino
Šlapelis 1907 metais išleistame žodynėlyje86. Jis nurodė žodžius imąs iš jau išleistųjų
tekstų: „Skaitydami lietuviškai parašytus laikraščius ir knygas, mųsų žmonės užeina
nemaža nesuprantamų žodžių“87. Kiek vėliau šį žodį tam tikrai banginių rūšiai pa73
74
75

Lalis 1912, 277.
Šlapelis 1929, 26, 56.
Apie tai yra rašęs ir Kazimieras Gaivenis:
„žodis banginiai kaip tam tikro sistematikos vieneto [...] pavadinimas tikriausiai
yra terminologizuotas J. Elisono“ (Gaivenis 1997, 79). Tačiau kiti Gaivenio svarstymai dėl banginio kaip naujadaro nėra visai
teisingi – remtasi netiksliais LKŽ duomenimis. Kaip nurodė Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro darbuotoja
Rita Petrokienė, LKŽ prie minėto pavadinimo klaidingai vartojama ir santrumpa
Mt. Povilas Matulionis termino banginiai
niekada nėra vartojęs.
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Elisonas 1920a, 94, 138, 139.
Elisonas 1920a, 4–5.
Elisonas 1920a, 94.
Elisonas 1920a, 106.
Elisonas 1920b.
Elisonas 1920b, 190, 272.
Elisonas 1920a, 138, 139.
Jablonskis 1935, 221 (išn.).
Plg. Elisonas 1925, 567–569.
Plg. [Matjošaitis] Esmaitis 1921; Elisonas
1938.
Šlapelis 1907, 20.
Šlapelis 1907, 3.
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vadinti pasitelkė Lalis: „Narwal sm. zool. vienaragis banguolis“88, nors šiaip jau
banginį tame pat žodyne jis vadino bangžuviu89. Įdomu, kad 1915 metų anglų–lietuvių
žodyne banguoliu ragadančio Lalis jau nebevadino: vienragē bangżuvē90. Kaip buvo
rašyta (žr. 4.2), banguolis, gretutinis Balaena pavadinimas, įtrauktas į ankstyvuosius
Elisono darbus91. Kaip sinoniminis nepagrindinis terminas banguolis vėl prisimintas
Šlapelio naujai pertvarkytame 1938 metų lenkų–lietuvių kalbų žodyne: „bangìnis 2 =
banguõlis 2, bañgžuvė 1 – wieloryb“92. O Jono Barono 1932 metų rusų–lietuvių žodyne banginių būriui suteiktas banguolės pavadinimas: „Кашалóт, z. kašalòtas (banguõlės rūšis)“93. Šis banguolio morfologinis variantas, Barono pavartotas tik vieną
kartą, veikiausiai atsirado netiksliai pasirėmus pirmojo Elisono zoologijos vadovėlio
terminais. Nemaža įtakos turėjo tai, kad dažniausi -uolis vediniai yra asmenų pavadinimai, šalia kurių beveik visada eina moteriškosios giminės forma: aukštuolis, -ė;
baltuolis, -ė; sausuolis, -ė ir kita (bet: marguolė)94.
Terminas banguolis, kaip ir banginis, yra toks pat perdirbinys iš bangžuvė ar bangžuvis (prieš akis veikiausiai turėtas XIX amžiaus pabaigoje labai paplitęs gyvuolis
‘gyvūnas, gyvulys’95). Tačiau darybos požiūriu ne toks tipiškas, koks atrodo esąs
banginis. Tarp -uolis ypatybės turėtojų pavadinimų žymiai dažnesni yra būdvardiniai,
o ne daiktavardiniai vediniai. Pastarieji yra gana įvairios darybinės reikšmės, čia
sunkoka išskirti kokias nors ryškesnes grupeles: pasitaiko pavadinimų pagal būdingą dalį, panašumą ir kita, pvz.: meduolis; raguolis; snieguolė ‘darželiuose auginama
pirmoji pavasario gėlė’96. Daiktavardinių vedinių su -uolis retumą, neįprastumą matė
ir Jablonskis. Todėl jis kritikavo naujadarą turtuolis:
Rašomosios kalbos žodis turtuolis (= didelio turto žmogus), kad ir rodosi žmoniškas,
bet šale [sic!] žodžių: bičiuolis (bičiulis), pavyduolis (pavydus), šykštuolis (šykštus), varguolis (vargus), ar šiaip ar taip, – netinka; be to, „turtuolį“ visiškai atstoja žmonių
žodis „didžiaturtis“97.

Kol kas nėra žinomas pavadinimo banguolis sumanytojas nei pasirodymo laikas,
tačiau galima daryti prielaidą, jog šis žodis nebuvo Jablonskio kurtas. Jei banguolis
pasirodė anksčiau nei banginis, tikėtina, kad didysis mūsų bendrinės kalbos puoselėtojas jį, kaip ir naujadarą turtuolis, atmetė dėl nurodytųjų motyvų. Tuomet galima
būtų teigti, kad banginis yra perdirbtas ne tiesiogiai iš bangžuvė ar pan., o prieš akis
turint žodį banguolis.
Taigi banginis, o ne banguolis, paplito dėl Jablonskio autoriteto. Tačiau kai žodis
nepriklauso siaurai vartojamiems terminams, kalba ne visuomet paiso autoritetų –
Jablonskio kritikuotasis turtuolis dabartinėje bendrinėje kalboje visiškai prigijo.
88
89
90
91
92
93

Lalis 1912, 99.
Lalis 1912, 277.
Lalis 1915, 452.
Elisonas 1920a, 94; Elisonas 1920b, 190, 272.
Šlapelis 1938, 30. (Beveik identiškas leidimas – 1940.)
Baronas 1932, 198.
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Urbutis 1965, 346.
Bene pirmasis šį žodį pavartojo Mikalojus
Daukša (DP 520). XIX amžiuje jis įtrauktas
į Klv žodyną (Klv 126); tik jį teikė Miežinis
(M 72).
Urbutis 1965, 346.
Jablonskis 1935, 76–77. Rašyta 1911 metais.
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5. A p i b e n d r i n i m a s. Vandens žinduolio Balaena lietuviškas pavadinimas, kaip

ir kai kuriose kitose kalbose, susijęs su paslaptingo vandens gyvūno (hebr. tannīn,
gr. κῆτος, lot. cetus) įvardijimais Biblijos vertimuose.
Tiek paslaptingas Biblijos vandens gyvūnas, tiek (vėliau) konkretus žinduolis Balaena XVI–XVII amžiaus lietuviškuose tekstuose vadintas gana įvairiai. Nuo XVII
amžiaus matyti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos terminų takoskyra: Lietuvos valstybės
tekstuose vartotas vertinys iš slavų kalbų didė žuvis, didžuvė, -is ir pan., o Rytų Prūsijos veikaluose Balaenai vadinti iš pradžių taikytas eršketro pavadinimas (iš tiesų –
‘stambi kremzlinė žuvis, sturys [Acipenser sturio]’), vėliau, ypač nuo XVIII amžiaus, –
bangos žuvis. Pastarąjį žodžių junginį nuo XIX amžiaus antros pusės pakeitė sudurtinis
variantas – bangžuvė, bangžuvis.
Pavadinimas bangos žuvis pirmąkart pasirodė Jono Rėzos redaguotame psalmyne
(1625) – tai specifinis vertinys iš vok. Walfisch ar Wallfisch, pirmąją dalį klaidingai
susiejus su panašiai skambančiu vok. wallen ‘banguoti’, Wall ‘bangavimas’. Tokia
sąsajos priežastis gali būti liaudies etimologija arba individuali pseudoetimologija,
sąmoningas žaidimas žodžiais. Šio specifinio vertinio spėjamas autorius galėtų būti
Kristupas Sapūnas arba Jonas Rėza.
Dabartinis bendrinėje kalboje įsitvirtinęs pavadinimas banginis pirmąkart pavartotas 1905 metų veikaluose (vertimuose) – Poliaus Ber[t]o Dievo galybė ir Vladislovo
Krakovskio Naujoji Zelandija. Šis naujadaras perdirbtas iš žodžių bangžuvė, bangžuvis
(atsisakant klaidingų asociacijų su žuvimi) arba iš naujadaro banguolis (jei paaiškėtų,
kad jis buvo vartotas jau anksčiau); darybos požiūriu banginis puikiai prisiderinęs
prie kitų įprastų daiktavardinių -inis vedinių, gerai įsilieja į bendrinės kalbos sistemą.
Labai tikėtinas jo sumanytojas yra Jonas Jablonskis.
Hipotetiškai galima teigti, kad naujadaras banguolis, fragmentiškai vartotas Jurgio
Šlapelio, Antano Lalio, vėliau Jurgio Elisono ir Jono Barono, buvo sudarytas dar prieš
banginį ir tekstuose nepaplito dėl Jablonskio autoriteto.
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Birutė Kabašinskaitė
L i t h u a n i a n banginis ‘ wh a l e ’
o n t h e Wav e s o f o u r W r i t i n g s

Summary
As in some other languages, the Lithuanian name for the sea mammal Balaena is related to the mysterious animal that is referred to in the Bible (Hebr. tannīn, Gk. κῆτος,
Lat. cetus).
Both the mysterious biblical animal and (later) concrete mammal Balaena had been
translated in quite different ways in 16–17th century Lithuanian texts. The difference between the texts of Lithuania Major and Lithuania Minor in naming the animal was obvious from the 17th century on: in the Grand Duchy of Lithuania the loan-translation from
Slavic didė žuvis, didžuvė, -is, etc. ‘a huge fish’ was popular, and in the texts of Eastern
Prussia the word eršketras was initially used (really, the term for another huge fish, selachian [Acipenser sturio]), and later, from the 18th century on, the term bangos žuvis gained
acceptance there. This combination of the two words was substituted for a compound
bangžuvė, bangžuvis.
The denomination bangos žuvis occurred for the first time in the edition of Psalms (1625)
by Jonas Rėza. It was a specific translation from German Walfisch (or Wallfisch); the first
segment was mistakenly associated with the similar Germ. wallen ‘to wave’, Wall ‘waving’.
The reason for such a connection may have been either folk etymology or individual pseudoetymology (conscious pun). The author of this specific loan-translation might have been
either Kristupas Sapūnas or Jonas Rėza.
The contemporary Standard Lithuanian term banginis was used for the first time in the
translations of 1905: (a) Polius Ber[t]as, Dievo galybė (God’s Might) and (b) Vladislovas Krakovskis, Naujoji Zelandija (New Zealand). This neologism was recreated either from
bangžuvė, bangžuvis (the association with ‘fish’ was rejected) or from another neologism
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banguolis (in case it is proved that it was used prior to 1905). The word banginis with the
suffix -inis fits well with the analogous derivatives and matches the system of Standard
Lithuanian well. It is highly probable that the author could have been Jonas Jablonskis.
Hypothetically, one can assume that the neologism banguolis that was occasionally used
by Jurgis Šlapelis, Antanas Lalis, and later by Jurgis Elisonas and Jonas Baronas, was introduced prior to banginis; but because of Jablonskis’ authority it was not accepted.
Birutė Kabašinskaitė
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The Morphology of Baltic
1. N o u n

In the Baltic languages (differently from Germanic,
OInd and Classical Gk) there are relatively few compound words.1 Particularly old
is Li viešpatìs ‘lord’ (cf. OInd viś‑pátiḥ ‘chief of a settlement or tribe’). In the Baltic
languages the absolute majority of derived nouns and Adjs are suffixal and ending
derivatives. Various derivational affixes have been studied for a long time.2 Vincas
Urbutis3 began to apply modern methods to the study of noun formation and relying
on these described exhaustively the system of noun formation in contemporary Li
distinguishing thereby the various semantic derivational categories. The derivational category is the class of derivatives which have a common derivational meaning
and special derivational affixes. Recent research shows that Baltic distinguishes three
old categories of nouns derived from verbs [1.1–1.3]4 and five old categories derived
from nouns [1.4–1.8].5
f o r m a t i o n.

1.1. N o m i n a

Originally in the Baltic languages (just as in PIE6)
in this derivational category derivatives with *‑ti‑ predominated (cf. Li būtìs and Sl
*bytь, OInd bhūtis ‘existence, being’) and *‑tu‑ (cf. Li lietùs, Latv liêtus ‘rain’). Forms
of the infinitive and supine developed from these. Later in the Baltic languages derivational endings became more widespread, particularly with *‑o‑ (cf. Li miẽgas, Latv
mìegs ‘sleep’) and *‑ā (cf. Li snaudà, Latv snaũda ‘somnolence’).
During the independent development of the Li language, derivatives with the
suffix ‑imas/‑ymas (< *‑i‑mo-), e.g., piešìmas ‘drawing,’ and in the Latv language derivatives with the suffix ‑šana (< *-sjo‑nā), e.g., bûšana ‘existence,’ which came from
another Adj suffix ‑no/‑nā, were created. Close to the latter are derivatives in ‑s‑na
1
2

a c t i o n i s.

Skardžius 1943, 393 ff.; Urbutis 1965, 252,
437 f.
Cf. particularly Leskien 1891; Endzelīns 1943;
Endzelīns 1948; Endzelīns 1951; Skardžius
1943; Otrębski 1965.
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Urbutis 1965; Urbutis 1978.
Ambrazas 1993.
Ambrazas 2000a.
Cf. Benveniste 1948.
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which are productive in OP, e.g., billīsna ‘sayings.’7 Derivatives of similar origin in Li
with ‑s‑e‑na are productive only in the Low Li dialect,8 where at one time the Curonians lived, cf. Low Li eĩsena ‘going, walking.’

1.2. N o m i n a a g e n t i s. In the Baltic languages derivatives of Adj character
with the suffixes *‑tā‑jo‑, *‑ē‑jo‑, e.g., Li artójas, Latv arājs (< *artājs), OP artoys ‘plowman,’ Li siuvjas, Latv šuvējs ‘tailor’ play the most important role in this derivational
category. Here they have completely ousted the names of actors with the old suffixes *‑tel‑/‑ter‑/‑tor‑, cf. Sl *datel’ь and OInd dā́tar, dātár, Gk dṓtōr, dōtḗr beside Li
davėjas ‘giver, donor.’9
1.3. N o m i n a

The basis of this category of derivational paradigm is composed of derivatives with *‑tlo‑ which have cognates in many related
languages, cf. Li árklas ‘plow,’ Latv aklas, Gk árotron, etc. However, in the Baltic
languages to form the names of tools or instruments they began to use very widely
suffixes derived from the nomina actionis suffix *‑tu‑. These include the suffixes
*‑tuv‑/*‑tov‑/*‑tev‑, cf. Li sėtùvas, sėtuv and Latv sȩ̄tuvs, sȩ̄tuve, sȩ̄tuva, sȩ̄tuvis, sȩ̄tava,
sȩ̄tave, sȩ̄teve ‘bast basket;’ káištuvė/kaištùvė ‘scraper, shaving knife,’ kaištùvas ‘scraper,
knife for scraping hides or skins,’ and OP coestue ‘brush,’ etc.
i n s t r u m e n t i.

1.4. N o m i n a q u a l i t a t i s. At one time the nomina qualitatis were formed
essentially with the same derivational suffixes as the nomina actionis.10 These categories were better distinguished in the Baltic languages when derivatives with the
suffix *‑ībā became more widespread, cf. Li dialect lýgyba, Latv līdzība ‘equality.’
1.5. N o m i n a c o l l e c t i v a. In OP there is a whole group of collective derivatives with the old derivational ending in *‑ā, cf. slayo ‘sled’ (cf. Li šlãjos ‘sled’) :
slayan ‘sled runner.’11 In Li and Latv these are very rare, cf. Li álksna/alksnà ‘alder
grove,’ Latv àlksna ‘swampy place.’ Still it is from the derivational ending *‑ā, that
most likely the collective plural ending with ‑ai has its origin (cf. Li dial. liepaĩ ‘lime
grove’) siuvėjaĩ ‘tailor’s family,’12 the rather old affix *‑ij‑ā appearing in Li brolijà ‘brothers and sisters’ and Sl bratrьja ‘brothers,’ Attic Gk phratría and Homeric phrḗtrē ‘clan,
tribe’ and also some newer suffixes.13
The Balts also use collective nouns with the Adj suffix *‑ī‑no (cf. Li šeimýna, OP
seimīns ‘domestic servants’, cf. Li beržýnas and Sl *berzina ‘birch grove’14), also encountered partially in the Italic, perhaps Germanic and Albanian15 and Thracian16
languages.
See further Bammesberger 1973, 87 ff.;
Schmalstieg 1974, 64 ff.; Parenti 1998.
8 Urbutis 1965, 295.
9 Sławski 1976, 50.
10 Ambrazas 1994.
11 For more about these see Mažiulis 1981;
Дегтярев 1994.
7
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1.6. N o m i n a f e m i n i n a. Particularly old are the nomina feminina with the
derivational ending *‑ā (which earlier had been characteristic of nomina collectiva),
cf. Old Li ašva, OInd áśvā, Avestan aspā, Lat equā ‘mare.’ In the Baltic languages these
were ousted by derivatives with *‑(j)ē, cf. Li draugà ‘company, circle, society,’ draũgė.17
Differently from Indo-Iranian (but similarly to the Italic and Celtic languages) in the
Baltic languages the corresponding nomina feminina with *‑ī/‑(i)jā are rare.18
1.7. D i m i n u t i v e s. In the Baltic languages (as in other related languages, cf.
Jurafsky 1996, 565 ff. and lit.) the suffix *‑ko‑ played an important role in the creation
of diminutives. OP nominal derivatives with the suffix *‑iko‑ were productive (e.g.,
malnijkix ‘small child’). Diminutives are formed in Li with the suffix *‑u‑ko‑ (e.g.,
berniùkas ‘boy, lad’) in East High Li dialects also with *‑ā‑ko‑ (e.g., berniõkas ‘boy, lad’)
and in some Latv dialects with *‑ē‑ko‑ (e.g., bērnēks ‘small child’).
It is true that in the course of time Li diminutives with ‑elis‑ became common (e.g.,
vaikẽlis ‘small child’) , and Latv derivatives with ‑iņš(‑iņa) and ‑ītis(‑e) appeared. The
latter two suffixes are connected with a special kind of complementary distribution,
cf. brālītis ‘little brother,’ saulīte ‘little sun,’ but dēliņš ‘little son.’19
1.8. N o m i n a a t t r i b u t i v a. Diminutives with *‑ko‑ and nominalizing Adjs
with *‑(i)‑jo‑, *‑no‑, *‑en‑, *‑ro‑, *‑o‑, *‑isko‑, *‑mo‑ furnish the basis for this derivational category.20 In the Baltic languages the nomina attributiva compound suffix
with *‑in‑īko‑/*‑in‑eiko‑ is especially productive (cf. Li laukinỹkas ‘farmer,’ OP laukinikis ‘landholder,’ Latv laũcinieks ‘farmer’) perhaps in the distant past borrowed from
Proto-Sl.21
1.9. N o u n d e c l e n s i o n. The Baltic descendants of the PIE *‑(j)o (= Baltic
*‑[j]a), *‑(j)ā, *‑(j)ē stem declensions are still productive, whereas the Baltic descendants of the PIE *‑i, *‑u, and especially the consonant stem declensions are not. Nouns
of these unproductive categories are gradually shifting to the productive categories.
In Li old Adjs of the Baltic *‑u stem declension and old nouns of the Baltic *‑ju stem
declension are passing to the *‑ja stem declension, whereas new words are appearing
in the Baltic *‑u stem and *‑ju stem declensions. One encounters also perhaps a few
remnants of the *‑ī, *‑ū stem declensions in declensions of other stems.
1.9.1. T H E PIE *‑(j)o STEM = BALTI C *‑(j)a STEM. The PIE *‑(j)o stem =
Baltic *‑(j)a stem: Sg N Li (tv)‑as, Latv (tv)‑s ‘father,’ OP (Deiw)‑as, (Deiw)‑s, and
(Deiw)‑is ‘God’ (<*‑os); G Li (tv)‑o, Latv (tv)‑a < *-ā (Abl?), OP (Deiw)‑as; D Li (tv)‑ui
(borrowing from *‑u stem?), Latv (tv)‑am (< Adj or pronoun); A Li (tv)‑ą, Latv (tv)‑u,
17
18
19

For more see Ambrazas 2000a, 71 ff., 79 ff.
For more see Ambrazas 2000a, 74 ff.; Ambrazas 2004a, 67 ff.
For more see Rūķe-Draviņa 1959, 168 ff.,
22 ff.
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21

Ambrazas 2000a, 113 ff.; Ambrazas 2000b.
Cf. Ambrazas 2000a, 118 ff.; Ambrazas
2004a, 57.
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OP (Deiw)‑an < *‑oN; I Li (tv)‑u, Latv (tv)‑u (< *‑ō); L Li (tv)‑e (< *‑en), Latv (tv)‑ā
(< ‑ā stem); V Li (tv)‑e, Latv (tv) < *-e; Pl N Li (tv)‑ai, Latv (tv)‑i (< *‑oi), G Li (tv)‑ų,
Latv (tv)‑u < *-ōN or borrowing from *‑u stem? (all Baltic nouns regardless of stem
have the same G Pl ending so this ending will not be analyzed again); D Li (tv)‑
am(u)s (< *‑om[u]s), Latv (tv)‑iems (<Adj or pronoun); A Li (tv)‑us, Latv (tv)‑us
(< *-ōs); I Li (tv)‑ais, Latv (tv)‑is (< *‑ois); L Li (tv)‑uose, Latv (tv)‑uôs (< *-ōs‑u/‑en);
Li Du N A V (tv)‑u (< *‑ō); G L (tv)‑au (< *‑ou). The ‑(j)a stem endings are the same
but may have the Sg N Li (bról)‑is, Latv (brāl)‑is, A Li (bról)‑į, Latv (brāl)‑i ‘brother.’
In Li nouns of accent classes 3 and 4 the Sg N (dag)‑ỹs ‘thistle’ (< *‑ijas [?]) is encountered). Some recently created cases derive from the addition of certain postpositions
to the inherited PIE endings, e.g., the Li Il Sg ending deriving from the addition of
the postposition *‑nā to the A Sg *‑an to form *‑annā > (darž)‑an ‘into the garden;’22
Old Li Ad Sg (Diev)‑íep, ‑ipi ‘in God’ (< postposition *‑pi < *p[r]ē + an old Sg D or L
*‑ie < *-ẹ < *‑oi23); EB Al Sg (Diev)‑ópi ‘to God’ (< postposition *‑pi < *p[r]ē + the G24).
Similar forms were created for other stems.

1.9.2. T H E IE *‑(j)ā STEM DE C LENSION = BALTI C *-(j)ā STEM. The IE
*‑(j)ā stem declension = Baltic *-(j)ā stem: Sg N Li (líep)‑a (definite Adj ‑ó‑ji), Latv
(liẽp)‑a ‘linden tree,’ OP (mens)‑ā ‘flesh’ (< *‑ā) (exceptionally Sg N < *‑ī, e.g., Li patn‑ì
‘wife’); G Li (líep)‑os, Latv (liẽp)‑as (< *‑ā+s); D Li (líep)‑ai, Latv (liẽp)‑i (< *‑ā+i); A Li
(líep)‑ą, Latv (liẽp)‑u, OP ‑an < *‑n (analogical replacement of the A Sg by the circumflex in order to distinguish the A Sg from the acute I Sg *‑n, see Rosinas 200525); I Li
(líep)‑a, Latv (liẽp)‑u; L Li (líep)‑oje, Latv (liẽp)‑ā (< *‑ājen); V Li (líep)‑a, Latv (liẽp)‑Ø
(< *‑a); Pl N Li (líep)‑os, Latv (liẽp)‑as (< *‑ās); D Li (líep)‑om(u)s, Latv (liẽp)‑ams (< *‑āmōs),
and OP (genn)‑āmans ‘wives’ (< *‑āmans); A Li (líep)‑as, Latv (liẽp)‑as, OP (genn)‑ans
‘wives’ < *‑āNs, but see Rosinas 2005,26 I Li (líep)‑omis, Latv dialect ‑amis (< *‑āmīs); L
Li (líep)‑ose, Latv (liẽp)‑âs (< *‑āse), but see Rosinas 2005;27 Du N A V Li (líep)‑i (< *‑ie <
*‑āi); D Li (líep)‑om < *‑āmō; I (líep)‑om < *‑āmī.28
1.9.3. T H E BALTI C *‑ē STEM DE C LENSION. The Baltic *‑ē stem declension
is completely parallel to the Baltic *‑ā stem declension. Thus Sg N Li (gérv)‑ė, Latv
(dzērv)‑e, OP (gerw)‑e ‘crane’ < *‑ē; G Li ‑ės, Latv ‑es (< *‑ēs); D Li ‑ei, Latv ‑i (< *‑ei < *‑ēi);
A Li ‑ę, Latv ‑i < *‑en < *‑ēn; I Li ‑e, Latv ‑i < *‑én < *ḗn; L Li ‑ėje, Latv ‑ē < *‑ējen; V Li
‑e (< *‑e); Pl N Li ‑ės, Latv ‑es (< *‑ēs); the G ending *‑un is always preceded by a
palatalized stem consonant, cf. G Li (gérvi)‑n, Latv (dzērvj)‑u; D Li ‑ėmus, Latv ‑ēms
(< *‑ēmos); The A Pl originally = the N Pl (Latv ‑es) but under acute stress Li Pl A
kat‑ès vs. N kãt‑ės ‘cats;’ I Li ‑ėmis, Latv dialect ‑emis < *‑ēmís;29 L *‑ēse; Du N A V Li
‑i < *‑ie < *‑ei < *‑ēi; D Li ‑m < *‑ēmō; I ‑qm < *‑ēmī, but see Mažiulis 1970.30
22
23
24
25
26

Rosinas
Rosinas
Rosinas
Rosinas
Rosinas

2005,
2005,
2005,
2005,
2005,

164.
165.
165.
175.
177.

27
28
29
30
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Rosinas 2005, 175–177.
Rosinas 2005, 175–178; Mažiulis 1970,
160–162; Schmalstieg 2004.
Rosinas 2005, 180.
Mažiulis 1970, 160–162.
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1.9.4. T H E

*‑i STEM DE C LENSION. The Baltic *‑i stem declension
contains nouns inherited as such from CB or PIE, and words which have been transferred to this class from the consonant stems: Sg N Li (av)‑ìs, Latv (av)‑(i)s ‘sheep,’
OP ‑is (< *‑is); G Li (av)‑iẽs, Latv (av)‑(i)s (< *‑eis); D Li dialect ‑ie, Latv ‑i, OP ‑ei <
PIE *‑ēi (F D Li ‑iai < *‑jā stem declension and the M D ‑iui < *‑ja stem declension);
A Li (ãv)‑į, Latv (av)‑i, OP ‑in (< *‑in); I Li (av)‑imì (< *‑imī), Latv (av)‑i; L Li (av)‑yjè,
Latv (av)‑ī with vowel *‑ī by analogy with the the Pl L (see below); V Li ‑ie (<*‑ei);
Pl N Li (ãv)‑ys, Latv (av)‑is (<*‑ijes < *‑ejes);31 G Li (avi)‑n, Latv (avj)‑u with preceding
palatalized stem consonant; D Li (av)‑imùs, Latv (av)‑ms (< *‑īmṓs); A Li (av)‑ìs Latv
(av)‑is (< CEB *‑īs, but the OP A Pl ‑ins < *‑ins); I Li (av)‑imìs, Latv (like D), but dialect ‑imis (< *‑ims); L Li (av)‑ysè, Latv (av)‑îs (< *‑īse).32 The Li Du N A V (av)‑ì (< *‑ī);
D Li (av)‑ìm (< *‑īmō); I Li (av)‑i (< *‑īmí), but see Mažiulis 1970.33
BALTI C

1.9.5. T H E BALTI C *‑u STEM DE C LENSION. The Baltic *‑u stem declension:
Sg N Li (tuig)‑us, Latv (tìrg)‑us (< *‑us); G Li (tuig)‑aus, Latv (tìrg)‑us (< *‑ous); D Li ‑ui
(< ‑u + ‑i from other stems34), Latv (tìrg)‑um (with stem vowel ‑u‑ + pronominal D Sg
ending ‑m), OP pecku ‘cattle’; A Li (tuig)‑ų, Latv (tìrg)‑u (< *‑un); I Li (tuig)‑umi (<*‑um),
Latv (tìrg)‑u (like A); L Li (tuig)‑uje and Latv ‑ū (< *‑ōjen or *‑ujen);35 V Li (tuig)‑au,
La Mik‑u ‘oh Michael’ (< *‑ou); Pl N Li (tuig)‑ūs, Latv (pȩl)‑us ‘chaff’ (< *u9es or by
analogy with other stems with identical N Pl and A Pl36 or by the addition of *‑s to
the N Du *‑ū?); 37 D Li (tug)‑um(u)s, (< *‑umṓs), Latv D and I (pȩl)‑ūm (*< ‑ū stem form
or by analogy with other stems?); A Li (turg)‑ùs, Latv ‑us (< *‑ūs or *‑uns); I Li (tug)‑
umis (< *‑ums);38 Old Li (dang)‑usu ‘in heaven’ < *‑usu or may have been pronounced
‑ūsu (< *‑ū stems); Du Li N A (dang)‑ù ‘two skies’ (< *‑); D Li (dang)‑ùm (< *‑umṓ);
I Li (dang)‑u (< *‑um).39
1.9.6. Th e

The Sg ‑n stem
N Li akm‑uõ ‘stone’ (< *‑ōn); *‑r stem Li ses‑uõ ‘sister’ (< *‑ōr) and Li dukt‑ ‘daughter’
(< *‑ēr), but for a different view see Schmalstieg 1980.40 The Li stem for all cases
other than the Sg N is akmen‑, dukter‑, seser‑. Latv has for the most part reshaped the
Sg N according to the rest of the paradigm, thus, e.g. N akmens ‘stone;’ G Li akmeñs,
Old Li ãkmen‑es, Latv akmens (< ‑es); D Old Li ãkmen‑ie (< *‑ei), ãkmen‑iui (borrowed
from *‑ja stems), Latv akmen‑im (borrowed from *‑i stems); A Li ãkmen‑į, Latv akmen‑i
(< *‑in < PIE vocalic *‑‑ the phonological merger of *‑in < PIE vocalic *‑ with *‑in <
PIE *‑in set the stage for large scale adoption of other ‑i stem endings by the etymological consonant stems); Old Li I akme‑mi ‘with stone’ suggests that the ending ‑mi
(< *‑mī) was originally added directly to the nominal stem,41 but cf. contemporary Li
31
32
33
34
35

B a l t i c c o n s o n a n t s t e m d e c l e n s i o n.

Kazlauskas 1968, 198; Schmalstieg 1973,
199–200.
See also Rosinas 2005, 189.
Mažiulis 1970, 160–162.
Mažiulis 1970, 272.
Rosinas 2005, 192.
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Rosinas 2005, 193.
Schmalstieg 1973, 199–200.
Rosinas 2005, 194.
Rosinas 2005, 195.
Schmalstieg 1980, 59–60.
Rosinas 2005, 197.
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akmen‑imì (‑i stem); L Li akmenyjè, ‑ije, ‑ij, Latv ‑ī < *‑ījen;42 Pl N Li akmeñ-(è)s (< *‑es),
Latv akmen‑is (i‑stem), akmeņ‑i (‑ja stem);43 G Li akmen‑n, Latv akmeņ‑u (‑ja stem); D
contemporary Li akmen‑ìm(u)s (i‑stem), Latv akmeņ‑iem (< pronoun or Adj declension);
A Li ãkmen‑is, Old Latv ‑is < *‑s (which merged with the A Pl ‑i stem ending); I Old
Li akme‑mis ‘(with) stones’ (< *akmenmis),44 contemporary Li akmen‑imìs (‑i stem), Latv
(like D); L akmen‑ysè, ‑isu (‑i stem with the lengthened variant ‑īsu), Latv akmeņ-uôs
(‑ja stem). Old Li N Du Du žmun‑e ‘two men.’ Li Sg N mnuo ‘moon, month’ is the
only ‑s stem retaining an apparent etymological form, although the ‑i stem mnesis
or the *‑ja stem mėnesỹs also occur. The stem mėnes‑ occurs in all other cases.

2. A d j e c t i v e

In the Baltic languages Adj formation has been
investigated less than the formation of nouns. Still it seems that here it makes sense
to distinguish three old, but closely related derivational categories.45
f o r m a t i o n.

2.1. A d j e c t i v e s

In the Baltic languages there
are old verbal Adjs with the suffixes *‑lo‑, *‑no‑, *‑ro‑, *‑o‑, *‑u‑,47 *‑o‑.

2.2. A t t r i b u t i v e

o f a c t i o n o r r e s u l t.

46

Adjs inherited from late PIE with the suffix *‑(i)jo‑ have almost disappeared in the Baltic languages, and have become nouns,
e.g., Li vasãris ‘summer, spring,’ Latv galējs, galījs ‘ultimate, extreme, last.’48 The nominalization of this type of derivative (e.g. the aforementioned nomina agentis with
*‑tā‑jo‑, *‑ē‑jo‑) created the conditions for the spread of the (i)jo‑ stems in the Baltic
languages.49
On the other hand the derivational suffixes *‑i‑no‑/‑in‑jo‑,50 *‑is‑ko‑,51 *‑ā‑to‑, *‑ō‑to‑,
*‑ē‑to‑, *‑ī‑to‑52 are widely used to create nominal Adjs.
42
43
44
45
46

47

A d j e c t i v e s.

Rosinas 2005, 198.
Endzelīns 1971, 164.
Rosinas 2005, 199; Kazlauskas 1968, 248.
For more see Ambrazas 2005a; Ambrazas
2007.
There were apparently old alternations
among the suffixes *‑lo‑, *‑no‑, *‑ro‑, cf. Li
leĩl‑as ‘very slender, thin’ (also Li liẽl‑as,
Latv liẽls ‘big,’ OP lai‑l‑īsnan (Marter) ‘torment,’ Li leĩnas ‘very slender, thin’ (also
Middle Irish līan ‘soft,’ Old Icelandic linr
‘mild, soft, weak’) and Gk leir ṓ s ‘thin and
pale (person);’ Li kib‑lùs, kib‑nùs, kib‑rùs
‘sticking to; captious’ (for more see Amb
razas 2006).
Cf. Li platùs, OInd p  thu, Gk platús ‘broad,
wide.’ In Li the ‑u stem Adjs were very
productive and ousted the ‑o stems from
use (Skardžius 1943, 33 ff.; Zinkevičius
1981, 20 ff.; Vanags 1989; 1990). But if one
keeps in mind that OP Adjs in *‑u are rare
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48
49
50

and that in Latv they have almost disappeared, the massive spread of this type in
Li might be rather recent (Vanags 1992).
In general ‑u stem Adjs in the Baltic languages partially replaced the old oxytone
*‑o stem derived Adjs, cf. Gk phorós ‘carrying’ (cf. Hamp 1984; Hamp 1994).
For more see Skardžius 1998b, 433 ff.; Am
br azas 2005b, 131 ff.
Cf. Ambrazas 1992b.
For more see Ambrazas 2004b. The suffix
‑ino‑/‑injo‑ is characteristic not only of the
Baltic languages, but also the Sl, Italic and
Gk languages, cf. Li krùvinas, Old Church
Sl krъvьnъ ‘bloody,’ Li vãsarinas/vasarìnas
‘spring (grain); summer; lukewarm’ and
partially Gk ẽar, Lat vērnus ‘spring.’ Another productive Adj suffix *‑īn‑go‑ developed from ‑īno‑ on Baltic soil (for more
about this see Skardžius 1998a, 100 ff.;
Ambrazas 2003; Kaukienė 2004, 90 ff.).
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2.3. D i m i n u t i v e s. Adj diminutives with the suffix *‑ā‑ko‑ are very productive

in Li. In Latv the comparative degree of Adjs has developed from them, cf. Li mažó
kas ‘rather small’ and Latv mazâks ‘smaller.’53 Li diminutives of archaic formation with
‑int‑elis(‑ė), have developed from ancient nouns with *‑nt‑.54

2.4. A d j e c t i v e d e c l e n s i o n. Originally the Adj declension did not differ
from the noun declension. The *‑o stem = Baltic *‑a stem pairs with the IE *‑ā stem
declension = Baltic *‑ā stem to furnish M and F Adjs respectively, thus Sg N M Li
gẽr‑as ‘good,’ F ger‑à. Baltic *‑ja stem Adjs with the Sg N M ‑is pair with the Baltic F
*‑ē, thus Sg N M Li dìdel‑is ‘big,’ F dìdel‑ė. The Li and Latv M Adj declension has
adopted some endings of the demonstrative pronouns, thus Sg D Li ger‑ám, L ger‑amè,
Pl N ger‑ì, D ger‑íem(us), Du D ger‑íem, I ger‑iẽm.55 Baltic *‑u stem Adjs with the Sg N
‑us pair with the Baltic *‑jā stem to furnish M and F Adjs respectively, thus Li Sg N
M plat‑ùs, G plat‑aũs ‘wide,’ etc., N F plat‑ì, G plačiõs, etc. The definite Adj is formed
in principle (with various phonetic adjustments) from the addition of the corresponding case and number form of the 3rd person personal pronoun to the inflected Adj,
thus Li Sg N M mažàs‑is ‘the small’ < ‑as + jìs ‘he,’ G mãžo‑jo < ‑o + jõ, etc. Latv Sg N
M mazaĩs < ‑a + *‑ìs, G mazã, etc.
3. N u m e r a l s.
3.1. C a r d i n a l

n u m e r a l s. The cardinal numerals are usually declined. Sg
N M Li víenas, Latv viens, OP ains ‘one’ are all declined like *‑a, *‑ā stem Adjs, F Li
vienà, Latv viena, OP aina, etc. The Du M N A Li dù ‘two,’ F dvì share the same G dvie
jn, D dvíem, the same I dviẽm, but the Li L M is dviejuosè and the F is dviejosè. Latv
51

Attributive Adjs in *‑isko‑ make up one of
the most prominent word formation traits
common to the Baltic, Sl and Germanic
languages, cf. Old Church Sl božьskъ,
Gothic gudisks and the analogical Li die
viškas, Latv dievisks ‘divine’ used in the
oldest documents, cf. Old Li giwena iu ga
libes Diewißkos ‘their divine powers live...’
(SP II 227 28–29 ); Old Latv ( J. Langius) Deewiski (Deewigi) Wahrdi, das ist Deewa Wahrdi
‘divine words, i.e., the words of God’
(Blinķena 2002, 187); also OP en prūsiskan
tautan (im Land zu Preussen) ‘in the Prussian land.’ It is true that some manifestations of this type are also found in some
other languages (cf. Porzig 1954, 201–202).
The suffix *‑isko‑ could have arisen from
the diminutive suffix *‑ko‑. In Gk the suffix
*‑isko‑ retained the diminutive function,
e.g., anthrōpískos ‘little man’ (for more see
Petersen 1913; Chantraine 1933, 405 ff.).
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Cf. Li barzdótas and Lat barbātus ‘bearded.’
Of similar origin might be the new superlative degree forms in the Celtic languages
of the British Isles (Gāters 1955, 47; de
Bernardo Stempel 1989), cf. also Lat
merācus : merus ‘unmixed, undiluted, pure,
real’ (Brugmann 1906, 498 ff.). In the old
Indo-Iranian languages diminutives were
formed with ‑k‑ not only from nouns, but
also from Adjs (Edgerton 1910; Wackernagel, Debrunner 1954, 515 ff.).
Cf. Li baltiñtelis and Old Czech bělúcí ‘very
white’ (Aitzetmüller 1950; Machek 1961),
Gothic nehvundja ‘nearest; neighbor ’
(Blažek 1999, 320), in part also Hittite
aššuwant‑ : aššu‑ ‘good;’ andarant‑ : andara
‘blue’ (for more about the latter see Zeilfelder 2000, 171 ff. and literature).
Endzelīns 1971, 167.
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divi ‘two’ is uncharacterized as to gender and case and the only occurring OP form
is dwai. Li šitas, Latv sìmts ‘hundred’ (‑a stem noun declension). Li ttkstantis ‘thousand’ (‑ja stem, formerly F i‑stem). Latv tũkstuotis ‘thousand’ (‑ja stem). OP attests
only the A Pl tūsimtons.

3.2. O r d i n a l

Li pìrmas ‘first’ is an ordinary ‑a, ‑ā stem Adj and
Latv pìrmais a definite Adj. OP has the M Sg N pirmas, but elsewhere shows the
definite declension, e.g., Sg A pirmannien. Li añtras, Latv ùotrs ‘second’ are regular
Adjs. Most likely OP antars (cf. A Sg āntran) was also. Li trẽčias, Latv treš(ai)s ‘third’
and the succeeding ordinal numerals (with ‑t‑ suffix) have the ‑a, ‑ā stem Adj declension, e.g., M ketvii‑t‑as, F ‑à ‘fourth,’ etc.
n u m e r a l s.

4. P r o n o u n s.
4.1. D e m o n s t r a t i v e

p r o n o u n s. The pronoun declension is similar to
that of the Adjs, e.g., M Sg N Li šìs, Latv šis, OP schis ‘this,’ Li tàs, Latv tas, OP stas
‘that’; G Li šiõ, Latv šā̀, Li tõ, Latv tā̀, OP stesse(i); D Li šiãm(ui), Latv šam, šim, OP
schismu, Li tãm(ui), Latv tam, OP stesmu, etc.

4.2. I n t e r r o g a t i v e a n d r e l a t i v e p r o n o u n s. The Li interrogative,
relative pronoun N kàs ‘who, what’ is declined: G kõ (with possessive meaning kienõ
‘whose’), D kám, A ko, I kuõ, L kamè, Latv N kas, G kà, D kam, A kùo, I kùo. The Latv
L does not exist, but the Adv kur ‘where’ or the L kurā of kurš ‘which, who’ may be
used. OP has Sg N kas, D kasmu (with hypostasis from the Sg N), Pl N quai = /kai/,
A kans. Li Sg N M kurìs, F kurì ‘which, who’ < kur ‘where’ + jìs ‘he,’ jì ‘she’ is declined
like the corresponding pronouns. The Latv cognate Sg N kurš ‘which, who’ is declined
like a regular soft stem Adj.
4.3. P e r s o n a l p r o n o u n s. The stem of the 1st and 2nd Sg, 1st Pl N is different from that of the other cases, thus
1st Sg

1st Pl

N

Li aš, Latv es, OP as ‘I’

Li, Latv mẽs

G

Li mans, Latv manis, mani, etc.

Li mtsų, Latv mūsu, OP nuson etc.

2nd Sg

2nd Pl

N

Li, Latv tu, OP tu (also toū)

Li jms, Latv jũs

G

Li tavs, Latv tevis (dial. tavi)

Li jtsų, Latv jūsu, OP etc. iouson, etc.

The reflexive pronoun Sg G Li savs, Latv sevis are declined like the corresponding
2nd Sg pronouns Li tavs, Latv tevis respectively. The Li G forms màno ‘my,’ tàvo ‘thy,
your (Sg),’ (reflexive) sàvo ‘one’s own’ are used as possessive pronouns and in agentive
function. The Li 3rd person pronoun Sg M N jìs ‘he’ is declined much like the cor-
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responding *‑ja stem Adj: G jõ, D jám(ui), A jk, etc., F N jì, G jõs, etc. Latvian has the
3rd person pronoun Sg M N viņš ‘he’ (F viņa ‘she’) declined as a *‑ja/*‑jā stem Adj.
The OP 3rd person pronoun is Sg M N tāns, G tennessei, D tennesmu, A tennan, etc.

5. V e r b.
5.1. V e r b

In the Baltic languages the formation of verbs, which
is intertwined with inflectional and syntactic characteristics, is not as yet systematically investigated. From the synchronic point of view there are only the first attempts
to classify the Li verbs into certain semantic groups or derivational categories.56 Still
historical investigations lead one to suspect that a large number of these may be of
nominal origin., cf. Li ‑inti, ‑auti, ‑uoti, ‑yti, ‑oti.57

5.2. V e r b

f o r m a t i o n.

The apparent etymologically 3rd person singular
form of the Baltic verb functions with Sg, Pl and Du subjects. Baltic retained, however, the PIE difference between athematic and thematic verbal endings. The etymological present tense archaic athematic endings of Old Li bti ‘to be’ are: (3 person)
es‑ti, Sg 1 es‑mi, 2 esi < *es‑si, Pl 1 es‑me, 2 es‑te.58 The Latv 1 Sg ȩs‑mu ‘I am’ (like Li
dial. esmù and probably OP asmu, etc.) shows a contamination of the etymological
ending *‑mi with the thematic 1 Sg ending ‑u.59 OP shows the 3 person ast, æst, est
and other variants, 1 Sg asmai, asmau, asmu, 2 essei, assai, asse, æsse, Pl 1 asmai, 2 astai,
estei, asti.60 In the contemporary Baltic languages the Pres tense verb is completely
thematic, e.g., 1 Sg Li es‑ù, etc., Latv es‑u ‘I am,’ etc. The athematic endings differ
from the thematic endings only in the 1 Sg and the 3rd person. The thematic 1 Sg
ending Li, Latv ‑uo retained in the reflexive ‑uo‑s(i), < PIE *‑ō is ordinarily shortened
to ‑u. The Li 2 Sg ending ‑i (in Latv reconstructed as *‑i) may derive from thematic
*‑ei > *‑ie > ‑i or athematic *‑i in which case the diphthong observed in the reflexive
‑ie‑s(i) is analogical to the diphthong in the 1 Sg, i.e., ‑u : ‑uo‑s(i) :: ‑i : ‑ies(i).61 The 1 Pl
ending Li ‑me, Latv ‑m < *‑me, the 2 Pl ending Li ‑te, Latv ‑t < *‑te, the Li 1 Du ending
‑va < *‑va, and the Li 1 Du ending ‑ta < *‑ta. The long vowels or diphthongs encountered in the various reflexive forms, e.g., Li 1 Pl ‑mės, Latv ‑mies, etc. are all probably
analogical.62 The thematic 3 person ending Li ‑a (< PIE *‑o) shows only the thematic
vowel, with no trace of the *‑t(i) familiar from other IE languages. In the thematic
paradigm the ‑a has been generalized to all persons (except 1, 2 Sg), cf., e.g. Sg 1 Li
ved‑ù, Latv vȩd‑u ‘I lead,’ 2 Li ved‑ì, Latv vȩd, 3 person Li vẽd‑a, Latv vȩd, Pl 1 Li vẽd‑ame,
Latv vȩd‑am, 2 Li vẽd‑ate, Latv vȩd‑at, Li 1 Du vẽd‑ava, 2 vẽd‑ata.63 (The Pl and Du can
56
57

58
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be formed by the addition of 1st Pl ‑me, 2nd ‑te, 1st Du ‑va, 2nd Du ‑ta to the 3rd
person.) A sample ‘half-thematic’ conjugation (i.e., with 1 Sg ‑u, other present forms
without evidence of the etymological thematic vowel) is Li žin‑óti, Latv zin‑ât ‘to
know’: Sg 1 Li žin‑aũ, Latv zin‑u < *‑āu, 2 Li žin‑aĩ, Latv zin‑i < *‑āi, 3 person Li žìn‑o,
Latv zin‑a < *‑ā, etc. A sample ‘half-thematic’ verb with the *‑i‑ stem present and the
*‑ē‑ stem infinitive is Li gul‑ti, Latv dial. gul‑êt ‘to lie’: Sg 1 Li gul‑iù, Latv guļ‑u <
*‑ju, 2 Li gul‑ì, Latv gul‑i < *-ie < *ei(?), 3 person Li gùl-i, Latv gul < *‑i, etc.64 The type
may also be represented in OP turrettwey ‘to have’ = Li tur‑ti, see Schmalstieg 1974,65
Smoczyński 2005.66 The Baltic preterit is formed with either the suffix *‑ā‑ or *‑ē‑ plus
the personal endings. An example of the *‑ā‑ preterit: Li jùsti, Latv just ‘to feel’: Sg 1
Li jut‑aũ, Latv jut‑u < *‑āu, 2 Li jut‑aĩ, Latv jut‑i < *‑āi, 3 person Li jùt‑o, Latv jut‑a <
*‑ā, etc. An example of the *‑ē‑ preterit: Li nèšti, Latv dialect nest ‘to carry’: Sg 1 Li
neš‑iaũ, Latv neš‑u < *‑ēu, 2 Li neš‑e, Latv nes‑i < *‑ēi, 3 person Li nẽš‑ė, Latv nes‑e <
*‑ē.67 The future tense stem is formed by adding ‑s‑ to the infinitive stem, thus Li tàp
ti, Latv tapt ‘to become’: Sg 1 Li tàp‑siu, Latv tapš‑u < *‑sju, 2 Li tàp‑si, Latv tap‑si <
*‑si, 3 person Li tàp‑s, Latv tap‑s < *‑s, Pl 1 Li tàp‑sime, Latv tap-sim < *‑sime, etc.68
Athematic forms such as Li dialect Pl 1 eis‑me ‘we shall go,’ 2 eis‑te are probably more
original than standard eĩs‑i‑me, eĩs‑i‑te. There are various explanations for the connecting vowel ‑i‑, see Kazlauskas 196869 and Schmalstieg 2000.70 Li has a frequentative
past tense formed with the suffix ‑dav‑, e.g., 1 Sg tàp‑dav‑au ‘I used to become,’ etc.
In Latv a special debitive mood is formed by prefixing the element jā‑ to the 3rd
person verb, e.g., jā‑mãca ‘must teach.’ The OP morpheme ‑ai‑ < PIE optative *‑oi‑
expresses the imperative, cf., e.g., 2 Pl id‑ai‑ti ‘eat!’. The old optative in ‑ai may also
be attested in such Li dialect imperatives as rãš‑ai ‘write’ see Zinkevičius 1966,71
Schmalstieg 2000.72 Similarly for the Li 3 person optative te‑dirb‑iẽ (< *‑oi‑) ‘may he/
she work’ the same PIE optative morpheme may be posited. The Li dialect imperative
2 Sg duõ ‘give!’ may reflect an old root imperative.73 The usual contemporary Li imperative is formed by adding the morpheme ‑k‑ to the infinitive stem, e.g., 2 Sg
dúo‑k(i), 2 Pl dúo‑k‑ite ‘give!,’ 1 Pl dúo‑k‑ime ‘let us give’ (or perhaps to the old etymological root imperative, here with acute intonation according to the infinitive stem,
see Zinkevičius 198174). The Latv imperative is usually identical with the 2 person of
the indicative. With the exception of the 1 Sg the Li conditional was apparently originally formed by the addition of personal endings (etymologically from the 3 preterit bit[i]) to the etymological supine ‑tų (< ‑tum). At an early time there was a paradigm Sg 1 rašyčia (‑io, ‑iau) ‘I would write,’ 2 rašytumbei, ‑i, 3 person rašytų, Pl 1 ra
šytumbime, 2 rašytumbite, etc. The origin of the 1 Sg ending ‑čia < *‑tjā is a mystery,
64
65
66
67
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but probably on the basis of other forms of the conjugation the 1 Sg rašytumbiau was
formed. With the simplification of ‑mb‑ to ‑m‑ such forms as Sg 1 rašytumiau, 2 ra
šytumei, Pl 1 rašytumime, 2 rašytumite came into existence. On the basis of the 1 and
2 Sg the 1 and 2 Pl and dual adopted the ē stem conjugation giving Pl 1 rašytumėme,
2 rašytumėte, etc., now usually reduced to Pl 1 rašytume, 2 rašytute, etc.75
The Pres Act Prt is formed by the addition of the formant ‑nt‑ to the Pres stem of
verbs in *‑(j)a, *‑(j)ā giving a stem ‑ant‑ to which the Adj endings may be added (verbs
with a present stem in *‑i have ‑int‑). The Sg N M may be illustrated by Li ved‑o‑s,
Latv dial. vȩd‑u‑s ‘leading,’ OP sīd‑an‑s ‘sitting’ < *‑ant‑s, the Sg N F Li vẽd‑ant‑i, Latv
dial. vȩd‑uot‑i ‘leading.’ An alternative *‑(j)a stem Sg N M is represented in Li vẽd‑ant‑is.
The Li N Pl M Prts vedo < *‑an and vẽd‑ant‑ys are both encountered. Otherwise the
declension parallels that of the *‑ja/*‑jā stem Adj. The Fut Act Prt is formed on the
Fut stem *‑sj‑, cf. Li b‑sią‑s ‘future, which will be,’ Latv bû‑šu‑s < *‑sj‑ant‑s and it is
declined like the Pres Act Prt. The Pst Act Prt Sg N M Li lìk‑ę‑s ‘having left,’ Latv
lic‑is ‘having put,’ derives from *‑en‑s, Pl N M Li lìk‑ę < *‑en. All the other cases are
derived with a formant ‑us‑ the declension of which parallels that of the *‑ja/*‑jā stem
Adj, thus Sg G M Li lìk‑us‑io, Latv lik‑uš‑a, Sg N F Li lìk‑us‑i, Latv lik‑us‑i, Sg G F Li
lìk‑us‑ios, Latv lik‑uš‑as etc. Note, however, OP Sg N M īd‑uns ‘having eaten.’ The Pres
Psv Prt is derived from the Pres stem by means of the EB suffix ‑m‑, e.g., Sg N M Li
dãro‑m‑as, Latv darã‑m‑s ‘being done.’ The commonly quoted OP Pres Psv Prt
poklausī‑man‑as ‘being heard’ should probably be read as *poklausīna‑m‑as.76 The Fut
Psv Prt is formed by the addition of the suffix ‑m‑ to the Fut stem, e.g., Li bsi‑m‑as
‘future,’ Latv būša‑m. A special Li Adv Act Prt in ‑dam‑as, Latv ‑dam‑s, is formed on
the Pres stem, e.g., Li eĩ‑dam‑as, Latv ie‑dam‑s ‘going.’ The Pst Psv Prt is formed by
the addition of ‑t‑ to the infinitive stem, e.g., Li dúo‑t‑as, Latv duô‑t‑s, OP dā‑t‑s ‘given.’ All Prts with the formants ‑m‑ or ‑t‑ are declined like regular *‑a/*‑ā stem Adjs.

Abbreviations:
Abl = ablative
A = accusative
Act = active
Ad = adessive
Adj = adjective, adjectival
Adv = adverb(ial)
Al = allative
B = Baltic
C = Common
D = dative
Du = dual
75

E = east
F = feminine
Fut = future
G = genitive
Gk = Greek
I = instrumental
Il = illative
L = locative
Lat = Latin
Latv = Latvian
Li = Lithuanian

Schmalstieg 2000, 216–232; Zinkevičius
1981, 122–128.
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M = masculine
N = nominative
OInd = Old Indic
OP = Old Prussian
(P)IE = (Proto-)Indo-European
Pl = plural
Pres = present

Prt = participle
Pst = past
Psv = passive
Sg = singular
Sl = Slavic
V = vocative
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Saulius Ambrazas
William R. Schmalstieg
BALT Ų K ALB Ų MOR F OLO G IJA

Santrauka
Baltų kalbose skiriamos trys senos veiksmažodinių daiktavardžių darybos kategorijos
(1.1–1.3) ir penkios senos iš daiktavardžių sudaromų daiktavardžių kategorijos (1.4–1.8).
Aptariama iš proto-indoeuropiečių prokalbės paveldėtų baltų kalbų daiktavardžių links-
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niuočių kilmė ir santykinis produktyvumas (1.9–1.9.6). Baltų kalboms būdingos trys senos
būdvardžių darybinės kategorijos: veiksmo ar rezultato būdvardžiai, atributiniai būdvardžiai ir deminutyvai (2–2.3). Būdvardžių linksniavimas panašus į daiktavardžių (2.4). Kiekiniai skaitvardžiai linksniuojami kaip daiktavardžiai (3.1), o kelintiniai skaitvardžiai – kaip
būdvardžiai (3.2). Parodomieji, klausiamieji ir santykiniai įvardžiai linksniuojami labai panašiai kaip būdvardžiai (4.1–4.2), o asmeniniai įvardžiai turi daug galūnių, būdingų daiktavardžiams ir būdvardžiams (4.3). Aptariama veiksmažodžių daryba ir asmenavimas (5).
Saulius Ambrazas 				
Lietuvių kalbos institutas
William R. Schmalstieg
814 Cornwall Road
State College, PA 16803, USA
el. p.: emily@leanonemily.com

Gauta 2011 m. birželio 27 d.

Publikacijos
(Publications)

Archivum
ISSN

L i t h u a n i c u m 13, 2011

1392-737X,

p.

149–212

Alina Kuzborska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Žavinta Sidabraitė
Klaipėdos universitetas

13 naujai surastų Prūsijos valdžios įsakų1
Prūsijos valdžios įsakai, XVI–XIX amžiais publikuoti lietuvių kalba, yra reikšmingas kultūros paveldas, įdomus daugelio sričių tyrinėtojams – istorikams, kalbininkams,
sociologams, kultūrologams. Publikuoti Prūsijos valdžios įsakai, nurodymai, perspėjimai lietuvių valstiečiams yra autentiškas lietuvininkų kasdieninio gyvenimo liudijimas. Be to, tai vieni pirmųjų lietuviškų spaudinių, kurie apie keturis šimtmečius
buvo nuolat leidžiami. Toks tęstinumas atskleidžia krašto gyvenimo ir lietuvių rašto
kalbos pokyčius.

1. PR Ū SIJOS

VALD Ž IOS Į SA K Ų PUBLI K AVIMO ISTORIJOS AP Ž VA l g a.

Įsakų vertimai kaip kultūrinis kalbinis paveldas pradėti publikuoti XIX amžiaus
viduryje pirmiausia vokiškoje Prūsijos spaudoje – žurnaluose Neue preussische Provinzialblätter ir Altpreussische Monatsschrift. Lietuviškais įsakais domėjosi kalbininkas
Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas, etnologai Adalbertas Bezzenbergeris, Hugo Weberis.

1.1. XIX amžiuje paskelbti keturi lietuviški įsakai: 1) dėl stropesnio krikščionių

tikėjimo išpažinimo Tilžės apskrities bažnyčioms ir jų parapijų žmonėms Ng Diewa
1

Žavinta Sidabraitė straipsnio medžiagą rinko dviejų mėnesių stažuotės (2010 metų
kovo–balandžio mėnesiais) Liudviko
Maksimiliano universitete Miunchene
metu. Sidabraitė dėkoja Vokietijos mokslų akademijos mainų tarnybai už suteiktą
stipendiją, taip pat nuoširdžiai dėkoja
Liudviko Maksimiliano universiteto Evangelinės teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos katedros vedėjui prof. Harry
Oelke’i, visokeriopai rėmusiam tyrimo
metu.
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Sidabraitė während ihres Studienaufenthaltes an der Ludwig-Maximilian-Universität in München im März bis April 2010
zusammen. Sidabraitė bedankt sich herzlich bei dem DAAD für die Gewährung
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13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

meilies (1578-12-06)2; 2) nurodymai Ragainės apskrities bažnyčioms ir jų parapijų
žmonėms Iʃch malanes Diewa (1578-12-06)3; 3) prekybą reguliuojantis įsakas Iʃch Diewo
malones (1589-09-22)4; 4) įsakas, draudžiantis laužyti ir deginti tvoras Karaliʃʒka Gromata (1724-08-09)5. Prie visų šių publikacijų buvo pridėti ir kalbos komentarai. Dviejų pirmųjų įsakų originalai buvo saugomi Karaliaučiaus valstybiniame archyve, ket
virtojo originalą turėjo kalbininkas Augustas Leskienas. Šiandien šių trijų originalų
rasti nebeįmanoma.

1.2. XX amžiaus pradžioje Prūsų valdžios įsakai ėmė dominti ne tik Vokietijos

mokslininkus, bet ir Lietuvos šviesuomenę. Iki Antrojo pasaulinio karo paskelbti
dar aštuoni įsakai Vokietijoje ir Lietuvoje leidžiamuose žurnaluose. Perspausdinti
du XVII amžiuje Prūsijoje paskelbti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio universalai – Mes Wladislaus / Ketwirtaʃʃis 16396 ir Mes Wladislaus Ketwirta
ʃis 16417; elgetauti draudžianti Atnaujinta Gromata (1748-04-28)8. Trys įsakai išspausdinti žurnale Praeitis: užsienio pirklius draudžiantis užkabinėti Paliepimmas Kara
liʃkas (1753-07-05), pašarą kariuomenei pristatyti nurodantis Apʃakimas (1796-05-29)
ir Naujosios Prūsijos gyventojams skirta Gromata (1796-07-01)9. Skundimosi karaliui
tvarką reguliuojantį Apʃakimą (1799-05-21) žurnale Tauta ir žodis paskelbė Vaclovas
Biržiška10.
Dviejų iš minėtų Praeityje skelbtų įsakų originalai šiandien neberandami – tai 1796
metų gegužės 29 dienos įsakas dėl pašaro pristatymo kariuomenei ir tų pačių metų
liepos 1 dienos įsakas Rytų Prūsijos žmonėms dėl pastočių davimo ir naudojimo.

1.3. Iš karto po Antrojo pasaulinio karo (1945–1947 metais) Lietuvos mokslų

akademijos iniciatyva imtasi organizuoti ekspedicijas į Karaliaučiaus ir Klaipėdos
kraštą. Ekspedicijų tikslas buvo rasti ir surinkti karo metu išsibarsčiusius lituanistikai
svarbius spaudinius ir archyvinę medžiagą. Paieškoms vadovavo profesorius Povilas
Pakarklis11.
Be kitų svarbių dokumentų (Kristijono Donelaičio, Mato Pretorijaus [Matthaeus
Praetorius] rankraščių, Jokūbo Brodovskio [Jacob Brodowski] žodyno ir pan.), ekspedicijų metu buvo rasta ir nemažai spausdintų lietuviškų Prūsijos valdžios ediktų.
Pirmiausia atrastus teisinius dokumentus spaudoje aprašė Pakarklis12. 1946 metais
šio mokslininko buvo publikuotas pirmasis iš naujai rastų ediktų – tai 1729 metų
sausio 25 dienos įsakas dėl druskos pirkimo kvotų13. 1951 metais Lietuvos istorijos
2
3
4
5
6
7
8

Nesselmann 1852, 241–246.
Bezzenberger 1877, 459–475.
Bezzenberger 1878, 118–120.
Weber 1878, 470–473.
Fenzlau 1935, 115–125.
Radtke 1937, 133–141.
[Bruožis] A. B. Namiškis 1921, 81–87.

Janulaitis 1930, 347–359.
Biržiška 1931, 253–352.
11 Apie ekspedicijų organizavimo peripetijas
ir jų rezultatus plačiau žr. Marcinkevičius
2000, 184–194; Jurginis 1978, 144–151.
12 Pakarklis 1945-12-16.
13 Pakarklis 1946-09-08.
9

10
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instituto darbų pirmame tome Pakarklis paskelbė 1914, o 1955 metais Lietuvos mokslų
akademijos darbų pirmame tome – dar devynis naujai rastus įsakus15.

1.4. 1960 metais buvo išleistas fundamentalus Povilo Pakarklio ir Konstantino
Jablonskio parengtas iki to laiko rastų Prūsijos valdžios įsakų rinkinys Prūsijos valdžios
gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams16. Į šį rinkinį buvo sudėti
104 tiek iš anksčiau raštijos tyrinėtojams žinomi, tiek ir paties sudarytojo Pakarklio
po Antrojo pasaulinio karo Karaliaučiaus krašte organizuotų ekspedicijų metu rasti
įsakai. Rinkinys ypač vertingas tuo, kad jame skelbiamos dokumentų fotografijos, –
taip išsaugomas dokumento autentiškumas. Prieš dokumentų fotografijas yra pateiktos trumpos visų fotografuotų įsakų anotacijos, kuriomis labai paranku naudotis
norint greitai rasti vieną ar kitą įsaką, be to, anotacijos „įkandamos“ ir su gotiškais
rašmenimis nesusipažinusiam istorijos mėgėjui. Rinkinio pabaigoje įdėti du tyrinėtojams svarbūs skyreliai – „Lietuviškieji Prūsijos valdžios įsakai, kurių originalai šiuo
metu nesurandami“ ir „Lietuviškieji Prūsijos valdžios skelbimai, kurių tekstai vėliau
nebuvo išspausdinti ir kurių originalai šiuo metu nebesurandami arba yra sugadinti“, – suteikiantys informacijos apie neberandamus spaudinius17.
2. Į s a kų v e r t i m a s į l i e t u v i ų k a l b ą x v i i i a m ž i u j e. Prūsijos
valdžios įsakai į lietuvių kalbą pradėti versti XVI amžiaus pabaigoje. Vis dėlto iki
XVIII amžiaus įsakai nebuvo verčiami sistemingai.
2.1. Atėjus į valdžią karaliui Frydrichui Vilhelmui I (1713–1740), siekiant kuo

plačiau į valstybės ūkio tvarkymo reikalus įtraukti karalystės gyventojus, aktyviau
imta versti įsakus į vietines kalbas, taip pat ir į lietuvių.
1720 metų rugsėjo 4 dienos potvarkiu buvo nurodyta, kad nevokiškose parapijose įsakų turinys būtų kunigų paaiškinamas vietinėmis kalbomis. Potvarkis pakartotas
1724 metais. 1725 metų lapkričio 16 dieną išėjo įsakas, kuriame nurodoma, kad valdžios ediktai reikiamu kiekiu būtų spausdinami lenkų ir lietuvių kalbomis. Tačiau
ir po šito potvarkio liko neaišku, kokie įsakai turėjo būti verčiami ir spausdinami
lietuvių kalba, o kurių esmė tiktai perteikiama kunigų žodžiu.

2.2. Įsakų vertimo į lietuvių kalbą istorija išsamiai netyrinėta iki pat XX amžiaus

vidurio. 1950 metais Prūsijos kultūros paveldo Slaptojo valstybinio archyvo Berlyne
14
15

Pakarklis 1951, 244–277.
Pakarklis 1955, 99–132. Čia publikuotų penkių 1712–1788 metų įsakų kalbą 1958 metais išspausdintame straipsnyje „Naujai
rastų XVIII amžiaus lietuviškų dokumentų
kalbos tyrimas“ („Sprachliche Untersuchungen zu neugefundenen litauischen
Dokumenten aus dem XVIII. Jahrhun-
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dert“) analizavo Halės universiteto mokslininkė Gertrud Bense (Bense 1957–1958,
653–663).
Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir
apsakymai lietuviams valstiečiams, 1960 (toliau – PVG).
Plačiau apie rinkinio turinį ir publikavimo
principus žr. Jablonskis 1960, 3–7.
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mokslo darbuotojas Kurtas Forstreuteris paskelbė straipsnį „Über den Druck von
litauischen Mandaten im 18. Jahrhundert“ („Apie lietuviškų mandatų spausdinimą
XVIII amžiuje“)18, kuriame remdamasis buvusiame Karaliaučiaus valstybiniame
archyve saugotais dokumentais19 apžvelgė valdžios mandatų vertimo į lietuvių kalbą istoriją, pristatė XVIII amžiuje mandatus vertusius ir užmokesčio už darbą prašiusius vertėjus. Tai iki šiol lieka išsamiausias Prūsijos valdžios įsakų vertimo istorijos tyrimas.

2.2.1. Kurtas Forstreuteris nurodo, kad nuo 1721 metų įsakus į lietuvių kalbą
vertė Karaliaučiaus lietuvių bažnyčios Sakaimyje kunigas Christophas Heinrichas
Wegneris. Prašymuose apmokėti Wegneris ir jo našlė įvardija 10 verstų įsakų. Vieno
Wegnerio vertimo (1724 metų rugpjūčio 9 dienos įsakas) yra išlikęs perspaudas, o
dar 15 vertimų aprašyti pagal šaltinius20. Atsižvelgiant į archyviniuose dokumentuose nurodytus Wegnerio vertėjavimo metus, jo versti galėtų būti šiame straipsnyje
publikuojami 7 anksčiausi įsakai – nuo 1721 iki 1731 metų (žr. 1 lentelę), tačiau vertimo autorystės paliudijimų kol kas nesurasta.
Mandatus į lietuvių kalbą vertė Dovydas Frydrichas Zudnachovijus (David Friedrich Zudnachovius; žinomas vienas jo verstas 1763 metų lapkričio 17 dienos įsakas)21,
Jonas Paulius Pečys (Johann Paul Petsch), Frydrichas Gotlybas Šulcas (Friedrich
Gottlieb Schultz), Kristijonas Liudvikas Sakersdorfas (Christian Ludwig Sackersdorf).
Pastarojo vertimas amžiaus pabaigoje sukėlė diskusiją dėl vertimų kokybės22. Vieno
vertimo autorystė yra priskiriama Kristijonui Donelaičiui arba Adomui Frydrichui
Šimelpenigiui (Adam Friedrich Schimmelpfennig)23, vienas Donelaičio vertimas aprašytas pagal šaltinius24.
Pagal šaltinius aprašyti keturi Petro Gotlybo Milkaus (Peter Gottlieb Mielcke)
vertimai25. (Pats Milkus ataskaitoje mini penkis 1732–1733 metais verstus įsakus.)
Šiame straipsnyje publikuojamas 1796 metų Apʃakimas (žr. 1 lentelę) galėtų būti
verstas Milkaus sūnaus Pilkalnio kantoriaus Kristijono Gotlybo arba jo konkurento
Engewaldto, nes tuo metu jie abu kaip tik varžėsi dėl vertėjo vietos26.
Karaliaučiaus universiteto studentas Jonas Braškys (Johannes Broscovius), įsakus
vertęs apie 1740 metus, prašydamas atlyginimo rašo išvertęs 14 įsakų. Šešis jo
18
19

20
21
22
23
24
25

Forstreuter 1950, 393–399.
Byla saugoma Prūsijos kultūros paveldo
Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne:
Übersetzung der Patente in die polnische und
litauische Sprache; GStA PK: XX EM 22 a.
PVG 623–628.
PVG 216–219.
Plg. Sidabraitė 2006, 36–42.
PVG 25, 191–198.
PVG 631.
PVG 629. Minėtoje Povilo Pakarklio parengtoje Prūsijos valdžios įsakų antologijoje
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p. 623–624 painiojami įsakų vertėjas Kristijonas Gotlybas Milkus, Pilkalnio kantorius, ir jo tėvas Petras Gotlybas Milkus.
Kristijonas Gotlybas valdžios įsakų vertėjo
pareigas pusmetį ėjo apie 1788–1789 metus, todėl menkai tikėtina, kad galėjo išversti 1796 metų gegužės ir liepos mėnesiais išspausdintus įsakus. Juo labiau to
padaryti negalėjo jau miręs Petras Gotlybas Milkus (mirė 1753 metais). Plačiau
žr. Sidabraitė 2006, 36–42.
Forstreuter 1950, 397.

Archivum Lithuanicum 13

verstus įsakus 1960 metais publikavo Pakarklis27, dar šeši aprašyti pagal šaltinius28,
iš jų trys – 1738-09-30, 1740-01-10, 1740-02-02 – publikuojami šiame straipsnyje.
Braškio plunksnai galėtų priklausyti dar dviejų publikuojamų įsakų – 1741-06-24
ir 1741-08-16 – vertimai, tačiau autorystė nėra paliudyta (žr. 1 lentelę).

2.2.2. Pagal formalius nurodymus įsakų vertimas buvo neblogai apmokamas –
vienas taleris už lapą (vok. Bogen29)30. Tačiau archyviniai dokumentai rodo, kad atlyginimai už vertimus nuolat vėluodavo. Forstreuteris liudija, kad, pavyzdžiui, Wegnerio našlė dar 1732 metais, jau po vyro mirties, prašė išmokėti priklausančius pinigus už keturis velionio verstus įsakus (8 taleriai)31. Dokumentai taip pat liudija,
kad Wegnerio įpėdinis Petras Gotlybas Milkus 1733 metais prašo išmokėti pinigus
už 1732 metais atliktus vertimus (valdžios skola siekė 10 talerių)32.
2.2.3. 1732 metų liepos 9 dienos valdžios nurodymu įkuriamas įsakų vertėjo į
lenkų ir lietuvių kalbas etatas su 20 talerių metiniu atlyginimu33. Tačiau neatsiradus
abi kalbas mokančio kandidato, liko galioti ta pati tvarka: paskiriems vertėjams buvo
mokama po vieną talerį už lapą.
3. N a u j a i r a s t i p r ū s i j o s v a l d ž i o s į s a k a i. Šiame straipsnyje pub
likuojama 13 naujai rastų XVIII amžiaus įsakų (žr. 1 lentelę), taip pat nurodoma
vienuolika žinomų įsakų naujų egzempliorių (žr. 2 lentelę). Visi šie egzemplioriai
yra saugomi Lenkijoje – Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje ir Valstybiniame archyve Olštyne.
Naujai skelbiami įsakai apima laikotarpį nuo 1721 iki 1796 metų.
3.1. Du įsakai yra susiję su Prūsijos valdžios XVIII amžiaus pirmoje pusėje vykdyta krašto kolonizavimo politika. Įsakų šia tema žinota du: 1723 metų spalio 22 dienos
įsakas, draudžiąs kolonistams bėgti iš Prūsų žemės34, ir 1736 metų rugsėjo 19 dienos
įsakas dėl iš Prūsijos bėgančių būrų baudimo35. Naujai atrasta Atkartůtaji Karalißka Gro
mata (1721-02-05) yra ankstyviausias iš dabar žinomų, vadinamosios pirmosios kolonizavimo bangos metu išleistas ediktas, matyt, glaudžiai susijęs su 1721 metais vykusiais intensyviais Prūsijos vyresnybės pasitarimais kolonizacijos klausimais36. Gromata
buvo orientuota tiek į vietinius gyventojus, kurie nepakeldami mokesčių ruošėsi pa27

28
29

30

PVG 111–114, Nr. 17; PVG 123–126, Nr. 20;
PVG 131–134, Nr. 22; PVG 139–142, Nr. 24;
PVG 151–154, Nr. 27; PVG 155–158, Nr. 28.
PVG 631–632. Plačiau žr. Forstreuter 1950,
395–396 ir PVG 630–631.
XVIII amžiuje Prūsijos valstybiniai raštai
buvo rašomi ant popieriaus „Bogen Folio“
(atitinka DIN A2). Už suteiktą informaciją
autorės dėkoja Arthurui Hermannui.
Plg. XVIII amžiaus pabaigoje Įsruties turguje karvė kainavo 14 talerių.
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Forstreuter 1950, 395.
Sidabraitė 2006, 14–15.
Atlyginimas visai neblogas. Plg. XVIII amžiuje Kretingalės parapijos kunigo metinė
alga buvo 33 taleriai ir 30 grašių ( Juška
1997, 294).
PVG 71–74.
PVG 107–108.
Plačiau žr. Matulevičius 1989, 57–58.

13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

likti ūkius, tiek į ūkius jau palikusius valstiečius (šie kviečiami sugrįžti), tiek į potencialius kolonistus. Visiems yra žadamos reikalingos lengvatos: atleidimas nuo mokesčių, pagalba maisto produktais, sėjai reikalingais grūdais, netgi atleidimas nuo karo
prievolės. Iš tiesų istorikai liudija, kad pagalba buvo reali: 1721–1727 metais „provincijos kolonizavimui ir reformoms buvo skirta 2,4 [...] mln. talerių“37.
Antrasis publikuojamas šios temos Karalißkas Apſakimas (1740-01-10)38 yra kolonizacijos programos baigiamojo laikotarpio dokumentas, paliudijantis, kad, nepaisant
visų valdžios pastangų, „apſodinnimas puſtû Ubû Pruſû Karalyſtėje ėſanćiû, ne pagal
Nor ſékaſi“, t. y. kad 1740 metais Prūsų Lietuvoje dar buvo neapgyvendintų ūkių.

3.2. Net trys naujai surasti įsakai yra skirti Prūsijos valdžios vykdytam prekybos
druska monopoliui įtvirtinti. PVG publikuoti du įsakai šia tema liudijo, kokiomis
žiauriomis priemonėmis valdžia siekė apsaugoti savo pelną: už atvežtinės druskos
vartojimą grėsė didžiulės baudos, kūno bausmės, o ypač nepaklusniems – ir kartuvės
(1722-12-20)39. Be to, kaip liudija kitas įsakas, valdžia buvo nustačiusi druskos pirkimo kvotas kiekvienam gyventojui, o jų nevykdantiems piliečiams taip pat grasinta
mirties bausme: tie, kurie per mažai pirktų druskos „pirm kart keturis deßimtis o
antr ßimtis plôkiu ant ſubinês gauti o trecʒi kart be kokiôs Malonês tur pakarti
buti“ (1925-01-25)40.
Surasta „druskos temos“ Karalißka Gromata (1740-02-02)41 liudija, kaip išradingai
gyventojai bandė apeiti nurodymus. Įsake grasinant kūno bausmėmis lietuvininkai
perspėjami negabenti į Lenkiją sūdyti mėsos ir lašinių, taip pat nevaryti į Lenkiją
skersti gyvulių, kad ten būtų galima svetima druska skerdieną sūdyti.
Kitais dviem įsakais Prūsijos valdžia siekia apsaugoti savo druskos rinką nuo
svetimšalių samdomų darbininkų bei pirklių keliamos, druskos įvežimo grėsmės
(Artimeʃnis ißguldimas, 1731-04-04 ir Atnaujintas Apſakimas, 1741-06-24). Atnaujintas
Apſakimas atkreipia akis gyva, sklandžia lietuvių kalba.
3.3. Du atrasti įsakai – Karalißka Gromata (1724-12-21) ir Atkartůtas ir aßtrintas
Karálißkas Priſákimas (1738-09-30)42 – nustato vaško kokybės kontrolės ir pardavimo
taisykles. Tai pirmieji aptikti šios temos ediktai43. Karalißkos Gromatos išdavimo priežastys yra paaiškinamos tekste ir atskleidžia valdžios pastangas kontroliuoti parduodamų vietinių ir įvežtinių produktų kokybę: kadangi iš „Maʒkôlû / Lenkû bey Lietuwninku“ žydų įvežamų taukų, miltų bei kitų produktų bloga kokybė „labbay
diddey ſkuſta tapė“, vyresnybė, nenorėdama, kad „Kupcʒyſte ſu Waßku gallauſey
abelnay pameſta bey prapuldyta butu“, išleido šį įsakymą. Kaip nurodo pavadinimas,
37
38
39
40
41

Matulevičius 1989, 54.
Įsakas nurodomas prie Braškio verstų ediktų (žr. Forstreuter 1950, 395–396).
PVG 75–78.
PVG 95–98.
Įsakas buvo aprašytas pagal šaltinius
(PVG 631).
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42
43

Įsakas buvo aprašytas pagal šaltinius
(PVG 630).
1738 metų įsakas iki šiol buvo aprašomas
pagal šaltinius (PVG 630; LB I 60, Nr. 171;
Kaunas 1996, 119).
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1738 metų Atkartůtas ir aßtrintas Karálißkas Priſákimas yra kol kas nerasto 1724 metų
analogiško edikto vaško kokybės kontrolės nuostatų pakartojimas.

3.4. 1728 metų spalio 15 dienos Karalißka Gromata del ypirkimô Ruggiû ing Karaliß
kus Spykerius yra bene vienintelis iš žinomų Prūsijos valdžios ediktų, liudijančių vyriausybės įsikišimą į rinką bandant reguliuoti kainas. Iš įsako aiškėja, kad 1728 metai
buvo labai derlingi, dėl to kritusios grūdų kainos. Šiuo įsaku vyriausybė įsipareigojo
laisvoje rinkoje neparduotus grūdus fiksuota kaina supirkti į savo sandėlius.
3.5. Lenkijos valstybiniame archyve Olštyne aptiktas vienas XVIII amžiaus pabaigos įsakas dėl miškų apsaugos nuo gaisrų. 1796 metais kovo 17 dieną išleistas
Apſákimas yra ankstesnių – 1775 metų sausio 3 dienos ir tų pačių metų birželio 27
dienos – ediktų papildymas44. Apʃákime pažymima, kad dėl per menko gyventojų – tiek
miestiečių, tiek kaimiečių – uolumo gesinant netoli kilusius gaisrus miškai patyrė
didelių nuostolių. Šiuo ediktu piliečiai skatinami būti skubresni, ir už laiku suteiktą
talką pažadamos premijos nuo 5 iki 10 dolerių. Iki šiol buvo žinomi du girių gaisrų
prevencijai skirti įsakai. Pakarklio parengtoje antologijoje skelbiamas 1794 metų birželio mėnesio 2 dienos įsakas, kuriame pažadamos premijos už miško padegėjo išdavimą: už netyčinio padegėjo išdavimą pažadėta 25 dolerių, o už tyčinio – 50 dolerių
premija45. Įdomu, kad tokios pat premijos žadamos ir po 30 metų (1804 metų liepos
mėnesio 7 dienos įsakyme)46.
3.6. 1729 metų birželio 8 dienos Karalißka Gromata priklauso gana gausiai pirklių

veiklą reglamentuojančių įsakų grupei (PVG yra paskelbta apie 15 prekybą kaip nors
reguliuojančių įsakų). Surastajame įsake, remiantis tarpvyriausybiniais susitarimais,
reglamentuojama prekyba lenkiškomis ir mozūriškomis prekėmis, taip pat grasinama
bausmėmis už pirklių bandymus išvengti tokioms prekėms taikomų mokesčių.

3.7. Trys surasti įsakai papildo vieną iš gausiausių skelbtų įsakų grupę – būtent

karo prievolę reglamentuojančius įsakymus. 1730 metų rugsėjo 15 dienos Karalißka Gromata yra ankstyviausia iš žinomų detalių instrukcijų, kaip gaudyti iš dalinių pabėgusius
kareivius bei žemesniuosius karininkus47. Kiti du rasti įsakai – 1725 ir 1741 metų – priklauso vadinamųjų malonės gromatų, kuriomis buvo skelbiama amnestija pabėgusiems
karo prievolininkams, kategorijai (PVG publikuoti devyni amnestijos skelbimai). Abu
įsakai surašyti pagal tą patį naratyvą: maloningasis karalius, sužinojęs, kad yra daug
tokių nuo karinės prievolės į svetimas žemes pabėgusių prūsų kareivių, kurie mielai
grįžtų į tėvynę, jei nebijotų bausmės, išleido malonės įsaką... Iš panašaus pobūdžio
44

1775 metų sausio 3 dieną išspausdintas
Girriû Iſtatimas per Rytû Pruſſû ir Lietuwôs
ʒémę buvo išsamus 38 puslapių dokumentas, reglamentuojantis girių priežiūrą ir
naudojimą (LBP 25, Nr. 284a). Apie vėlesnį
birželio 27 dienos įsaką kol kas nieko nėra
žinoma.

155

45
46
47

PVG 422.
PVG 482–485.
Domo Kauno nurodyta 1788 metų sausio
8 dienos dezertyrų gaudymo instrukcija
iš esmės yra 1730 metų nurodymų pakartojimas (žr. Kaunas 1996, 132).
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įsakų skelbiama 1741 metų rugpjūčio 6 dienos Atlaidos Gromata išsiskiria neįprastai
ilgu – šešių mėnesių – amnestijos terminu (paprastai būdavo duodami 3 mėnesiai) ir
žadama pinigine šešių dolerių parama bėgliams (1737 metų įsakymas žadėjo paramą
nuo 10 iki 30 dolerių, kituose materialinis palaikymas neminimas visai).

4. Iš v a d o s. 1. Lietuviški Prūsijos valdžios įsakai pradėti publikuoti XIX amžiaus

viduryje. Pirmuosius ediktus paskelbė vokiečių kalbininkai ir etnografai – Georgas
Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas, Adalbertas Bezzenbergeris, Hugo Weberis.
XIX amžiuje Vokietijos žurnaluose paskelbti keturi įsakai. XX amžiaus pirmojoje
pusėje Prūsijos valdžios įsakus imasi publikuoti ir kultūros tyrinėtojai Lietuvoje (Augustinas Janulaitis, Vaclovas Biržiška ir kiti). Iki Antrojo pasaulinio karo pasirodo dar
aštuonios įsakų publikacijos.
Po karo Lietuvos mokslininkų ekspedicijų metu Karaliaučiaus ir Klaipėdos krašte
surinktus spaudinius ėmėsi publikuoti Povilas Pakarklis. 1960 metais išleista Pakarklio
parengta įsakų antologija Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams
valstiečiams48. Joje publikuoti visi tuo metu žinomi Prūsijos ediktai, išleisti iki 1812
metų; iš viso 107 įsakai. Knygos pabaigoje nurodomi penki ediktai, kurių žinomos tik
ankstesnės publikacijos, tačiau originalai neberandami; taip pat pateikiamas 33 įsakų,
kurių tekstai nebuvo perspausdinti ir kurių originalai neberandami, sąrašas.
2. Prūsijos valdžios įsakai į lietuvių kalbą pradėti versti XVI amžiaus pabaigoje,
tačiau iki XVIII amžiaus sistemingo vertimo nebuvo. Aktyvesnis įsakų vertimas į
vietines kalbas, taip pat ir į lietuvių, susijęs su Frydricho Vilhelmo I vykdyta valdymo reforma. Nuo 1720 metų įsigalėjo potvarkis, reikalaujantis, kad nevokiškų parapijų kunigai bendruomenėms paaiškintų leidžiamus įsakus, o 1725 metais išleidžiamas nurodymas versti valdžios įsakus į lenkų ir lietuvių kalbas.
Iki šiol išsamiausiai XVIII amžiaus valdžios įsakų vertimo į lietuvių kalbą istoriją
yra pristatęs Vokietijos mokslininkas Kurtas Forstreuteris straipsnyje „Über den Druck
von litauischen Mandaten“49. Straipsnis parašytas remiantis archyviniais dokumentais.
Jame pristatomi vertėjai, nurodoma kai kurių įsakų vertimo autorystė, darbo ir apmokėjimo už jį sąlygos.
Įsakus buvo patikėta versti lietuviškai mokantiems kunigams. Vienas pirmųjų
vertėjų buvo Karaliaučiuje kunigavęs Christophas Heinrichas Wegneris. Žinoma, kad
įsakus į lietuvių kalbą vertė Dovydas Frydrichas Zudnachovijus, Jonas Paulius Pečys,
Frydrichas Gotlybas Šulcas, Adomas Frydrichas Šimelpenigis, Kristijonas Donelaitis,
Kristijonas Liudvikas Sakerdorfas, Petras Gotlybas ir Kristijonas Gotlybas Milkai,
Engewaldas. Vertimų išlikusi mažoji dalis. Bene daugiausia iki mūsų dienų išliko Jono
Braškio vertimų (PVG publikuojami šeši vertimai, šiame straipsnyje – dar trys).
3. Šiame straipsnyje publikuojama 12 Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje ir vienas
Lenkijos valstybiniame archyve Olštyne naujai surastas lietuviškas įsakas. Du iš publikuojamų įsakų – 1738 metų rugsėjo 30 dienos ir 1740 metų vasario 2 dienos – buvo
aprašyti pagal šaltinius, apie vieną – 1740 metų sausio 10 dienos – buvo žinota iš
Forstreuterio straipsnio. Kiti devyni įsakai yra naujai rasti.
48

PVG.

49
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Forstreuter 1950, 393–399.
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Visi publikuojami įsakai yra išleisti XVIII amžiuje. Didžiosios dalies (išskyrus
trijų minėtųjų, verstų Braškio) vertimo autorystė kol kas gali būti tik spėjama.
Iš publikuojamų įsakų du yra susiję su Prūsijos valdžios XVIII amžiuje vykdyta
krašto kolonizacija. Atrasta 1721 metų Karalißka Gromata yra anksčiausias iš žinomų
tokio pobūdžio spaudinių. Ji priklauso vadinamajai pirmajai kolonizacijos bangai, kai
Prūsijos vyriausybė ištuštėjusios Rytų Prūsijos apgyvendinimui skyrė itin daug administracinių ir finansinių išteklių. 1740 metų Karalißkas Apʃakimas priklauso vieniems
paskutinių kolonizacijos tema leistų ediktų ir paliudija, kad, nepaisant visų valdžios
pastangų, krašto apgyvendinimas nevyko taip sklandžiai, kaip buvo sumanyta.
Trys naujai surasti druskos prekybos monopolį įtvirtinantys ediktai svariai papildo du iki šiol žinotus įsakus šia tema. Naujieji įsakai paliudija ilgai (įsakai apima
laikotarpį nuo 1722 iki 1741 metų) tvyrojusią įtampą tarp valdžios pastangų įtvirtinti prekybos druska monopolį ir gyventojų nuolatinio bandymo jo išvengti, pavyzdžiui,
vežti sūdyti mėsą į Lenkiją ar Mozūriją, išvaryti ten skersti gyvulius ir pan.
Du įsakai, skirti vaško kokybės kontrolei, yra kol kas vieninteliai žinomi įsakai
šia tema, be kita ko, parodantys Prūsijos valdžios pastangas kontroliuoti ir kai kurių
kitų parduodamų produktų kokybę. Dėmesį atkreipia itin gyva šių įsakų kalba.
1728 metų ediktas dėl rugių pirkimo Karalißka Gromata kol kas yra vienintelis
žinomas tokio pobūdžio įsakas. Juo valdžia pasižadėjo valstiečiams nustatyta kaina
į karališkus sandėlius supirkti perteklinius grūdus.
Lenkijos valstybės archyve Olštyne surastas įsakas įsiterpia į gausią miškų apsaugai skirtų įsakų grupę. Šiuo ediktu gyventojams nurodoma skubiai gesinti aplinkiniuose miškuose kylančius gaisrus, taip pat žadamos premijos už tyčinių ar netyčinių
padegėjų išdavimą.
1729 metų birželio 8 dienos Karalißka Gromata priklauso pirklių veiklą reglamentuojančių įsakų grupei.
Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje surasti trys karinę prievolę liečiantys įsakai.
Vienas iš šių įsakų – 1730 metų rugsėjo 15 dienos Gromata – yra ankstyviausia žinoma dezertyrų gaudymo instrukcija. 1725 ir 1741 metų įsakai priklauso vadinamųjų
malonės gromatų grupei, kuri sukarintoje Prūsijos valstybėje buvo viena gausiausių.
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l e n t e l ė. N a u j a i s u r a s t i P r ū s i j o s v a l d ž i o s į s a k a i

Data

Antraštė

1721-02-05

Atkartůtaji Karalißka Gromata / Iog Kara
lißka Majeſtota Sʒton Sawo Tikkruju
Pruſißku Padunu Wiſſu budu pagerinti /
ir jeyb jie ißlaikim ſaw reikalaujanti
turrėtu maloningiauſey rupintisſi nor.
Důta Berline / den 5. Februar. 1721.

BN50: XVIII. 3. 6706 dl.51
BN: mf. B1708052

1724-12-21

Karalißka Gromata / Iog wisſas ant Kup
cʒyſtés nůg Swétimû atweſtas Waßkas
aßtrauſey tur brôkôtas buti. [...] Důta [...]
Berlyne dwideßimtoj ir pirmoj dienoj ſau
ſiô mėneſês / tukſtancʒame ſekmame ßim
tame bey dwideßimtame ketwirtame méte.

BN: XVIII. 3. 6814 adl.
BN: mf. B17175

1725-12-11

Karalißka Gromata / Iog Wisſiems nůg
Regimentû Bey iß emês ing Lenkû em
nubėguſiems Padůnims Kadda po dû o
ilgiauʃey trijû menėſiû sugryß / ſtrôpa tur
padowanôta buti. Důta Berlyne den 11.
Decembr. 1725. Knigsberg. Gedruckt in
der Knigl. Preußiſ. Hoff=Buchdruckerey.

BN: XVIII. 3. 6833 adl.
BN: mf. B17193

1728-10-15

Karalißka Gromata del ypirkimô Ruggiû
ing Karalißkus Spykerius Pruſû ʒemeje/
Iog mones ſawô jawus ant Turgaus ant
reggimò pardawimô weſti tur / O kadda Ne
pus=Dôleri u ketwirt gauti gal / jie tadda jawus ſawô ing Karalißkus Spykerius
weſti / bey u kiekwien Ketwirti= pus Do
ler gauti tur. […] Důta Karalaucʒeje penkioliktoj dienoj lapkryſtiô Mėneſês 1728.

BN: XVIII. 3. 6878 adl.
BN: mf. B17233

1729-06-08

Karalißka Gromata / jog Lenkai (kadd kittaip jiems ne wisſi taworai Sʒalin tur imti
buti) ne dryſti tur aplinkui mieſt Kara
laucʒ bey Karalißk muit wadůti. […]
Berlyne den 8. Junii 1729.

BN: XVIII. 3. 6895 adl.
BN: mf. B17249

50

Vertėjas

Pateikiamų dokumentų originalai yra saugomi Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje
(Biblioteka Narodowa – BN), Spec. fondo
skyriuje (Plac Krasińskich 3/5). Dokumentų
mikrofilmų kopijos saugomos Mikrofilmų
skyriuje (pagrindiniai bibliotekos rūmai,
Aleja Niepodległości 213). Šiai publikacijai
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52

Saugojimo vieta
ir signatūra

buvo panaudotos skaitmenintos originalo
versijos iš Nacionalinės bibliotekos Mikrofilmų skyriaus fondų. Autorės dėkoja skyriaus vedėjai poniai Monikai Komudai už
pagalbą parūpinant dokumentų kopijas.
Originalo signatūra.
Mikrofilmo signatūra.
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Data

Antraštė

1730-09-15

Karalißka Gromata Jog wisſi / Kurriems
maieji Appecyrey Arba praſti alnerei
Wirßaus ſawô Garniʒonû ſutikk / tû pa
cʒiû Pasſus praßyti bey ſaw tůs ugyni
mô důtu paroditi / o tůs ugindamus u
ßalin begancʒus laikyti bey taip prieß jůs
elgtisſi tur / kadd ne ſtatyta dėl tô ſunk
ſtrôp nor kentėti. Bey Jog tie wirßaus ſa
wô Garniʒonû esʃ maieji Appecyrei bey
praſtieji alnėrei ſawo Pasſus mieſtůſe bey
kiemůſe per kurriůs kellauja wisſur parô
diti bey paraßydinti tur důti / o kas tieſa
tattai wislab pri ißwengimô tôs ßalin bėgantiems ſtatytôs ſtropôs. [...] Berlyne 15.
Septembr. 1730.

BN: XVIII. 3. 6906 adl.
BN: mf. B17260

1731-04-04

Artimeʃnis ißguldimas ikcʒoley důtojû
Karalißkû Yſtatimû bey priſakimô dėley
Udrauſtôs Swétimôs Druskôs / ka ſky
rumis wisſiems perkellaujantiems / arba
kittaip ßôje Karalyſtėje isſilaikantieras Len
kams ir kittiems artimaſiems / ypacʒey
bettaig Wyßkupißkams Kullėjams ir kittiems ſwetimams mônems prieit. Důta
Berlyne den 4. April. 1731.

BN: XVIII. 4. 905 adl.
BN: mf. B17595

1738-09-30

Atkartůtas ir aßtrintas Karálißkas Príſákí
mas / Kad ant Waßko Bróko Kupćiawimo
Mieſtůſe Prúſû Karalyſtês aßtrey laikoma
butu. Důtas Berlynė 30t Dien Mėneſſio
Straʒdinnio 1738. Karaláućiuje Ráßtais
ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk Reiſner.

Jonas Braškys (Johannes Bros
covius)53

BN: XVIII. 4. 1009 adl.
BN: mf. B17670

1740-01-10

Karalißkas Apſákimas kad Wíſſėms Swetí
mėms kurrie Pruſû Ʒémeje puſtus Ubus
priimti kettinna, du / tris / ar kéturi tokie Ubai pagal Walnû Bud, o dar priegtam ſu ßeßeis Waln=Métais priraßyti bus.
Důtas Berlynė 10t Dien Meneſſio
Waſſarinnio 1740. Karaláućiuje / Raßtais
ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk Reuſner.

Jonas Braškys (Johannes Bros
covius)54

BN: XVIII. 4. 1033 adl.
BN: mf. B17689

53

Vertėjas

Forstreuter 1950, 395–396.

54
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Forstreuter 1950, 395–396.
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Data
1740-02-02

Antraštė

Vertėjas

Saugojimo vieta
ir signatūra

Karalißka Gromata kad niek’s ſudit Mė

Jonas Braš-

BN: XVIII. 4. 1036 adl.

ſ / Laßinus ir Taukus iß ſwétimû / Ʒémjû

kys (Johan

BN: mf. B17691

 Pruſû Karalyſt weßtu ir ney wiens ſa

nes Bros

wo Galwyus Lenkůſe pamußtu / ſu ſwéti

covius)55

ma Druſka ſuditu / ir paſkuy wėl  Muſû
Ʒém weßtu prie Korawonês Pamétimo /
ir déßimt’ ikk’ penkisdeßimt’ Dolerû / ir
dar pagal Ißradimm prie ſunkiôs Kuno
Korawonês. Důta Berlynė 2tr Dien Mė
neſſio Kowinnio 1740. Karaláućiuje / Raß
tais ißſpáuſta pas Ion Pricʒk Reuſner.
1741-06-24

Atnaujintas Apſakimas del tikro Paſſida

BN: XVIII. 4. 1046 adl.

bojimo prie Pardáwimo ir Ißwéʒimo ſwé

BN: mf. B17699

timôs Drúskôs, ant Ißlaikimo Kupcʒyſtês
ſu ſwetimaiſais ir kad nů tôs ſwétimôs
Druſkôs Pruſû Karalyſtês Padonams nieka nepardůta butu prie tôs jau pirma
ſtattytôs Kuno ir Gywaſcio Korawonês.
Důtas Bérlynie 24ta Diena Meneſſio
Berʒinnio 1741. Karalaucʒuje, Raßtais
ißpauſtas pas Ion Pricʒk Reuſner.
1741-08-16

Atlaidos Gromata tiems kurrie nů Wieß

BN: XVIII. 4. 1050 adl.

paties Pruſû Karalaus Abaʒo ißbeg yra

BN: mf. B17702

ar butu tikkri Ʒalnerei ar Paſininkai bu
w kad jie cʒeſe ßeßû meneſiû gerra walle
iſiranda ir kad ſugryßtantiejie begunai
ßeßis dolerus gáuti tur. Ißdůta Abaʒe pas
Strelus dienoj 16. Pjuwjo 1741. Karaláu
cʒuje, Ißſpáuſta Raißtais Iono Pricʒkaus
Reusnero.
1796-02-17

Apſákimas. [...] Berlineje 17toj’ Dienoje

APO56: S – 211

Kowinnio Mẽnẽſio, Mettè 1796.

55
56

Forstreuter 1950, 395–396.
Apſákimo originalas saugomas Lenkijos
valstybinio archyvo Olštyne bibliotekos
Senųjų spaudinių skyriuje (Archiwum
Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów
18). Tai vieno lapo dokumentas (form.
35,5 × 21). Tekstas gerai įskaitomas. Lapo
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kairėje pusėje apačioje yra apvalus Valstybinio archyvo antspaudas. Šalia pieštuku
užrašyta dokumento signatūra: S – 211.
Autorės dėkoja Valstybinio archyvo Olštyne direktorei poniai Annai Karpińskai už
dokumento kopijas ir leidimą Apſákimą
publikuoti.

13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

2

l e n t e l ė. Ž i n o m ų P r ū s i j o s v a l d ž i o s į s a kų n a u j a i a p t i k -

ti egzemplioriai

Data

Antraštė

Saugojimo vieta
ir signatūra

1729-01-25

Karalißka Gromata / Iog tie / Kurrie ne Tiek druskos
kiek jiems nůg Druskôs Padabbôtojû priſakyta / Ims /
Ney tů dėl ſaw priderincʒey uʒtarti gallês / Pirm
kart keturis deßimtis / o antr ßimtis plôkiu ant
ſubbinês gauti / o trecʒi kart be kokiôs Malonês tur
pakarti buti. Berlyne den 25. Januar. 1729.

BN: XVIII. 3. 6887 adl.
BN: mf. B17241

1738-07-18

Karálißkas Apſákimas / Kad Ne jokios Malkos ney Padarrynei / ney kittos draug ſu Medinneis Paukßcʒeis ir
tokiom’s Skúrom’s be gillůjenćiû Ʒénklû  Mieſtû Wartus Prúſû Karalyſtês prie Ißwéngimo tôs ant to ſtatty
tôs Korawonês ne bus léiſtos. Suraßytas Berlynė / 18t
Dien Mėneſſio Lėpinnio 1738. Karaláucʒuje / Ráßtais
ißſpáuʃtas pas Ion Pricʒk Reiſner.

BN: XVIII. 4. 995 adl.
BN: mf. B17660

1738-07-28

Karalißkas Priſakimas / kad nieks be Sweikátôs Ʒenklû
arba Páſû ſwétimus Taworus  Pruſû Ʒém weßtu; ir
kad nieks be Parodijimo tokio Sweikátôs Ʒenklo  Prúſû
Ʒém daugiaus lèiſtas butu. Suraßytas Berlynėj’ 28m
Dien Meneſſio Lėpinnio 1738. Karaláucʒuje / Raßtais
ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk Reuſner / kurs Karálaus
Priſakimus ir kittas jo Reikmenes Raßtais ißſpáudʒia.

BN: XVIII. 4. 999 adl.
BN: mf. B17663

1738-09-09

Atkartůtas ir aßtrintas Karalißkas Apſakimas / Kad
Ubbag=Ʒĳdai kurrie po Swiet báſtoſi/ ſennus Drabuźus nuſipirkdami / ir pardůdinėdami  Ʒemmes Ma
łoningiáuſojo muſû Karalaus daugiaus ne bus léiſti /
bet tůjaus prie Rubéaus atgalliôs warryti. Suraßytas
Berlynė / dewint Dien Mėneſſio kurrie Lietuwninkai
Straʒdinn / o Wokiecʒei September wadinna. 1738.
Karaláućiuje / Ráßtais ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk
Reiſner / kurs Karalaus Priſakimus / ir kittas Io Reik
menes Raßtais ißſpáudia.

BN: XVIII. 4. 1003 adl.
BN: mf. B17666

1738-09-26

Karálißkas Priſákimas / Kad ney Ʒalnerei, ir kitti Ʒmo
nes iß Ungarû bey Sibenbirgiû Ʒémês pareidami ney
Taworai iß tû Ʒémjû atweßti Pawietrôs deley  Ʒémmes
Maloningiauſo muſû Karalaus bus léiſti. Důtas Berlynė / 26t Dien Mėneſſio Straʒdinnio. 1738. Karaláu
ćiuje / Ráßtais ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk Reiſner.

BN: XVIII. 4. 1006 adl.
BN: mf. B17668
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Data

Antraštė

Saugojimo vieta
ir signatūra

1739-10-23

Karalißka Gromata kurroj’ pikt’s Paprotis Burû kadda
jie ſawo Iawus  Mieſtus wedami arba Nedėl=Dienom’s

BN: XVIII. 4. 1020 adl.
BN: mf. B17680

 Banicʒ=Kėmus waʒůdami ténay ikki témſtant Karcʒe
moſa paſſiliekt / paſkuy priſigér Nammů grydami /
Arklius perguje / ir patraukinn’ / prie ſunkiôs Spanß=
Mantelio / ir dar ſunkéſnês Korawonês pagal Nupel
nimm aßtráuſey udraudamas yra. Berlynė 23t Die
n Mieneſſio Lapkrićio 1739. Karaláucʒuje / Raßtais
ißſpáuſta pas Ion Pricʒk Reuſner.
1739-11-30

Apſakimas / Kurrem’ Maloningiáuſaſis Muſu Karalus
wiſſus prieß Ʒigonus, ir kittus ſwétimus Ubbagus tul
Karta ißdůtus Apſakimus aßtrey atkartůja. Důtas Berlynė 30t Dien Mieneſſio Grodinnio 1739. Karaláu
ćiuje / Raßtais ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk Reuſner.

BN: XVIII. 4. 1024 adl.
BN: mf. B17683

1739-12-26

Atkartůtas ir aßtras Apſakimas prieß Perbėgimm
Padunû iß Prúſû bey Lietuwôs Ʒémes. Důtas Berlynė
26t Dien Mieneſſio Sauſinnio 1739. Karaláućiuje /
Raßtais ißſpáuſtas pas Ion Pricʒk Reuſner.

BN: XVIII. 4. 1030 adl.
BN: mf. B17687

1746-03-12

Małonês=Gromata wisſiems nů Pruſu małoningiaùſojo
Karalaus Abao ir Regimentû ißbeguſėms alnerems ir
Recrutams iey jie ſu gerru wel ſugryſʒtu arba po al
niereis wėl ſluyti pareitu raßyta Berlyne. Dienoje 12.
Karwelinno Méte 1746. Karaláucʒuje, Ißſpáuſta Kará
lißkoj’ Knygû=Spáuſtuwej’.

BN: XVIII. 4. 1076 adl.
BN: mf. B17727

1746-11-06

Apſákimas kad ta Korawonês Atlaida wiſſiems nůg
Pruſû Karálaus ábaʒo bey regmentû pabėguſiems al
nėrams ant 12tôs dienôs mėneſſio karwelinnio ßiamme
metè paſulita ikki pirmai dienai mėneſſio berinnio ſé
kanćio méto 1747. dár tolaus důta bus. Ißraßytas Berlyne ßéßt dien mėneſſio grodinnio metè 1746. Karaláu
cʒuje, Ißſpáuſta Karálißkoj’ Knygû=Spáuſtuwej’.

BN: XVIII. 4. 1082 adl.
BN: mf. B17732

Apſákimas kurrůmi wiſſiems  inn důdama yra, kad

APO: S – 210

1794-02-28

ir deley ko ant Prúſû Rubbéaus po Karalaucú ir Gum
binnês Kamarôs, butent nů Klaipedôs ikki Soldawôs
dabbar daugiaus Uweiʒdû paſtatiti, ne kaip pirma bu
wo. Berlinej’ 28toj’ Dienoje Kowinnio Meneſio Mettè
1794. ißdůtas. Karalaucʒuje, Ráſʒtáis ißſpauſtas per
G. L. Artungą Karalaus Drukor.
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1721-02-05 įsakas, [1];
BN: mf. B17080
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1721-02-05 įsakas, [2];
BN: mf. B17080
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13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

1721-02-05 įsakas, [3];
BN: mf. B17080
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1721-02-05 įsakas, [4];
BN: mf. B17080
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Prūsijos valdžios įsakų

1724-12-21 įsakas, [1];
BN: mf. B17175
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1724-12-21 įsakas, [2];
BN: mf. B17175
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13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

1724-12-21 įsakas, [3];
BN: mf. B17175
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1724-12-21 įsakas, [4];
BN: mf. B17175

171

13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

1725-12-11 įsakas, [1];
BN: mf. B17193
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1725-12-11 įsakas, [2];
BN: mf. B17193

173

13 naujai surastų
Prūsijos valdžios įsakų

1725-12-11 įsakas, [3];
BN: mf. B17193
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1725-12-11 įsakas, [4];
BN: mf. B17193
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Prūsijos valdžios įsakų

1728-10-15 įsakas, [1];
BN: mf. B17233
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1728-10-15 įsakas, [2];
BN: mf. B17233
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Prūsijos valdžios įsakų

1728-10-15 įsakas, [3];
BN: mf. B17233
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1728-10-15 įsakas, [4];
BN: mf. B17233
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Prūsijos valdžios įsakų

1729-06-08 įsakas, [1];
BN: mf. B17249
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BN: mf. B17249
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1729-06-08 įsakas, [3];
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1730-09-15 įsakas, [1];
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184

Archivum Lithuanicum 13
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BN: mf. B17260
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1730-09-15 įsakas, [3];
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186

Archivum Lithuanicum 13

1730-09-15 įsakas, [4];
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BN: mf. B17670
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1738-09-30 įsakas, [2];
BN: mf. B17670
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Prūsijos valdžios įsakų

1738-09-30 įsakas, [3];
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The ‘London Glossary’
(London, British Library: C.38.b.47, fols. [1–6]):
A late 17th century Lithuanian–English glossary
Printed in Königsberg in 1680, the Calvinist catechism Pradzia pamoksla del maʒu
weykialu1 must have found its way to England soon after. By 1703, when the only
exemplar known today was bought for Sir Hans Sloane’s library in London, a handwritten Lithuanian–English glossary went with it: the ‘London Glossary’. A short –
although quite useful – description has been given by Alfonsas Laučka,2 obviously
based on the microfilm3 referred to by Juozas Balčikonis4 and in LBP,5 but the ‘London Glossary’ has never been edited. The following article offers an edition and
critical evaluation of the text, based on an autopsy of C.38.b.47, in order to make
the full text available to scholars.

1.

L o n d o n, B r i t i s h L i b r a r y: C . 3 8 . b . 4 7, f o l s. [ 1 – 6 ]: D e s c r i p t i o n

Among its collection of rare Lithuanian books,6 the British
Library in London preserves what seems to be the unique extant exemplar of the
PRADZIA PAMOKSLA Del Maʒu Weykialu […] Karalauciuy / Drukawoia Reisnera Tewayniey. Meatu M. DC. LXXX.
In this octavo volume, shelfmarked C.38.b.47, the 40 printed pages of the anonymous Calvinist catechism (henceforth referred to as AnC)7 are preceded by a short
o f t h e e x e m p l a r.

1
2
3
4
5
6
7

All titles are given in the original spelling.
Laučka 1968, 307–311.
LMAVB: Mf 334.
Balčikonis 1961, 239.
LBP 98.
See Navickienė, Zmroczek 1998 for an overview.
On the catechism, see Balčikonis 1961, 239–
242; Palionis 1967, 78–79; LB I 51, No. 150,
and Jakulis 1971, 87–99. An edition, based
on an autopsy of the text, has been pre-

213

pared by Daniel Jaroszewski as his Magister thesis ( Jaroszewski 2010, as yet unpublished), and I am very grateful to him for
letting me use his readings and indexes of
AnC. Many thanks go to habil. dr. Chris
tiane Schiller, prof. habil. dr. Giedrius
Subačius, dr. Birutė Triškaitė and dr.
Mindaugas Šinkūnas for reading the draft
version and suggesting several improvements. Last but not least, I have to thank
the editors for their unfailing patience.

The ‘London Glossary’
(London, British Library: C.38.b.47,
fols. [1–6]): A late 17th century
Lithuanian–English glossary

Fig. 1. Title page of the 1680 Pradzia pamoksla;
London, British Library: C.38.b.478

8
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All photographs of C.38.b.47 by permission
of the British Library; © The British Library Board.
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Fig. 2a. Watermark as seen from fol. [2v];

Fig. 2b. The same, turned upside down;

author’s sketch

author’s sketch

handwritten Lithuanian–English glossary. As its six leaves were separately mounted
when the volume was given its present British Museum binding in 1932, details of
the original measurements and binding cannot be ascertained.9
The paper used for the glossary is smoother and lighter in colour than that used
for the catechism; fol. [2] bears (part of) a watermark (height c. 4,8 cm, width c.
2,2 cm) in the upper inner corner (see fig. 2a). It is best seen from the verso, against
the light.10
What is left of the watermark shows part of a crowned shield, turned upside down
(see fig. 2b). It is very similar to – although not identical with – the crowned shield
of a watermark illustrated in Heawood (see fig. 3).11
A crowned shield of this style might have borne a horn as in fig. 3,12 or else a
fleur-de-lis.13 The horn in a crowned shield was common ‘in Holland and elsewhere
from about 1660’,14 English attestations dating from the 1660s into the 18th century15
and beyond. The fleur-de-lis type is attested in England from 1662 to 1698 as well as
during the whole of the 18th century.16 In sum, the watermark brings us no nearer
to an exact dating of the glossary.
The stamp ‘Bound 1932’ can be found on the
inner back cover. The volume measures
16,8 cm × 10,8 cm × c. 0,9 cm, and the leaf
size is now 9,5 × 10,8 cm.
10 A part of this watermark appears in a similar position on fol. [5], but it is very much
obscured by the writing.
11 Heawood 1930, fig. 66. Reproduced by permission of Oxford University Press.
9
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12

13
14
15
16

On fol. [5v], there is a fragment of what
might have been a horn, but it is too small
for reliable identification.
Cf. Heawood 1930, fig. 32.
Heawood 1930, 285.
Heawood 1930, 284–285; Heawood 1931,
480.
Cf. Heawood 1930, 277; Heawood 1931,
476. Sloane’s Jamaica (1725) is one of many
examples (cf. Heawood 1931, 476).
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Fig. 3. Heawood 1930, fig. 66. Horn in crowned shield;
author’s sketch

The Pradzia Pamoksla is stamped ‘MVSEVM ‖ BRITAN‖NICVM’ in black ink on
the verso of the title page (see fig. 1, where the stamp shows through).17 The octagonal stamp is Harris’s type [1b], which is one of the three earliest stamps procured
for the British Museum. It was applied to items from the Sloane and Edwards collections and also to new acquisitions from 1757 to 1780.18 Black was the colour used
for the Sloane collection, but also for some later items.19 It can be proved that the
book did indeed belong to Sir Hans Sloane20 (1660–1753), the famous naturalist,
collector and founding father of the British Museum. The ‘principal means of identifying his books’ is an alphanumeric marking he devised for numbering them: it
consists of ‘a letter and a number, […] commonly written in the corner of a titlepage
or flyleaf’.21 As Sloane’s various identification marks were often lost or damaged,22
we are lucky to find a perfectly legible Sloane number ‘w : 768’23 on fol. [1r] of the
glossary, which proves not only that Sloane owned the book but also that the glossary was already bound with the Pradzia Pamoksla at the time when he acquired the
volume, because it was marked on the title page of the glossary, not on that of the

17

18
19
20

This was the usual position (see Harris
2009, 422). There is a similar stamp on the
last printed page of the volume; it belongs
to a later type, Harris’s type [1c] (see
Walker 2009, 90–91; Harris 2009, 417).
See Harris 2009, 416–417.
Harris 2009, 422; Walker 2009, 90.
On Sir Hans Sloane, see e.g. MacGregor
1994; more extensive biographies are provided by De Beer 1953 and Brooks 1954.
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21

22
23

‘Identifying Sloane’s books’ (SPBC). The
Sloane number was ‘used by Sloane apparently as both accession number and
shelfmark’; books were normally placed
by size rather than by category (Walker
2009, 93).
Walker 2009, 89.
Lower-case letters were used for quarto
and smaller formats, as in our example.
(See Walker 2009, 93.)
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catechism.24 So from the very beginning of the British Museum, the book has been
kept there, as part of one of the three founding collections of the British Museum.
We can only speculate as to how this Calvinist catechism found its way from
Königsberg to England. Neither do we know where or when exactly the book came
into Sloane’s possession; no earlier owner seems to have left his mark on it. Its former
British Museum shelfmark ‘1018.h.16’ on the flyleaf was crossed out in pencil and
the modern shelfmark ‘C.38.b.47.’ entered below. The pencilled line following the
shelfmark reads ‘K. Lithuanian Congregation’. In the photograph (see p. 220 below),
the first letter ‘K.’ is much clearer than in the original exemplar, where ‘K.’ is legible
only with the help of a magnifying lens and a lamp: the letter is smudged and faded,
only the vertical stroke to the left is clearly visible.25 Laučka26 interprets ‘K.’ as an
abbreviation for Karaliaučiaus or Königsberg, which is mere conjecture.
The glossary itself (henceforth referred to as LoV)27 is written in ink, in one hand
throughout. Michelle P. Brown has dated the handwriting to the end of the 17th
century;28 it is certainly not Sloane’s.29 Sloane started collecting books about 1680; the
system of ‘Sloane numbers’ described above seems to have been used between 1689
and 1725.30 The book must have come into his possession during that time. LoV, whose
Lithuanian entries stem from the exemplar of the catechism it is bound with (see
below), can then be externally dated to the time between 1680, the printing of the
catechism, and 1725, when the system of Sloane numbers ceased to be used. Bearing
in mind that the glossary was bound with the catechism at the time when Sloane
acquired the volume, we can narrow down the date somewhat further. In the handwritten catalogue which records Sloane’s books in the order of their acquisition31 the
entry for ‘w: 768’32 is on p. 558 in what is now vol. III.33 The entry reads:
24

25
26
27

Unfortunately there is no indication of the
place and date of the purchase or of the
previous owner. On Sloane’s marks to note
the date and price of his acquisitions, see
Harris 2009, 39, with further references,
examples are given in Walker 2009, 91–
92; see also ‘Identifying Sloane’s books’
(SPBC). The pencilled marking ‘11 – Lb’ in
the upper right-hand corner of the title
page of the catechism seems to be one of
the first series of Montagu House pressmarks (room, press, shelf ) (Harris 2009,
405–406). On the verso of the title page,
there is a mark looking like ‘9 V d’ (a similar mark, reading ‘7 N d’ appears on London, BL, 783.c.6, another Sloane book; see
Walker 2009, 96, fig. 10). This seems to be
a Montagu House pressmark of the second series. (See Harris 1998, plan A.)
Autopsy; 4 April 2011.
Laučka 1968, 307.
Old Lithuanian primary sources are abbreviated according to the system developed
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28

29

30
31
32

33

for the Berlin ALEW project (ALEW is
short for German Altlitauisches etymologisches Wörterbuch ‘Etymological Dictionary of Old Lithuanian’); LoV is short for
German Londoner Vokabular.
See Navickienė, Zmroczek 1998, 268: ‘žod y
nėl is parašytas XVII a. pabaigoje univ er
sitetą baigusio asmens, kurio raš ys en oj e
tipiškai derinami cursivo anglicana, secretary ir italik bruožai’. In what follows, I
will assume that the glossator was male.
For illustrations of Sloane’s own handwriting, see e.g. Brooks 1954, ill. 8, or Nickson
1994, 263, fig. 102.
Cf. Nickson 1994, 264, 266.
Sloane’s catalogue (London, British Library:
Sloane MS. 3972C).
I am giving the Sloane numbers exactly as
they appear in Sloane’s catalogue; hence
the irregularities.
See Nickson 1988, 53 on the binding of the
volumes.
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w: 768: Pradzia Pamokſla del Mazu Weyklialu [sic]. Idant ‖
Mokitus pazint zimes raſzta, judeima [sic] ir Skeytima cionayg ‖
ira pridotas Katechiſmas [sic]34 Maziaſnis.

On the right-hand margin is written: ‘1680. 8°’.35 Among previous entries are
‘w. 660’ and ‘w. 661’, whose publication date is given as 1703 (III.534), ‘w. 682’, published ‘Lond. 1703’ (III.549), and ‘w. 762’, published ‘Amſt: 1703’ (III.557). I can find
no book with a publication date later than 1703 entered on the pages before 558. The
first entry dated to 1704 that I can find in the catalogue is the one for ‘8.14 & 15’,
between ‘w: 873’ and ‘w: 874’ (III.617), which seems to be a later addition to the
entry for ‘8.13’ following on ‘w: 873’. The first entry with a publication date of 1704
which cannot be a later addition is for ‘Nic: Sanſon Geographia Sacra […] Amſt: 1704’
(Q [or 2?]: 27, III.630), after ‘w. 886’ (III.625).
This order of entries gives us a terminus post quem: LoV / AnC cannot possibly have
been acquired earlier than 1703. For the terminus ante quem, let us again take recourse
to Sloane’s catalogue: Sloane bought a number of books from the library of Robert
Hooke (d. 3 March 1703). The sale began on 29 April 1703;36 the printed sale catalogue,
Bibliotheca Hookiana, is shelfmarked ‘w.877’. This was ‘[p]robably the copy sent to
Sloane before the sale’,37 thus its Sloane number ‘w.877’ can with some certainty be
dated to 1703.38 Since Sloane numbers are accession numbers, ‘w : 768’ must be a
little earlier.39 Thus we can conclude from Sloane’s catalogue that LoV / AnC was
acquired no earlier and no later than 1703.
It may seem surprising that Sloane bought the Pradzia Pamoksla, as his main interest
as a collector certainly lay elsewhere, in natural history, botany, medicine, and the like.
But his catalogue also has entries like ‘Mithridates Gesneri […] Tig: 1610’ (‘w: 771’,
III.558) or ‘Nauch Charſtianſchi Zaſlovignſchi […] Dottrina Chriſtiana per la Natione
illirica nella propria Lengua […]’ (‘w: 775’, III.558). There is a ‘New Testamt. in the
Polish Language’, dated 1606 (‘w: 843’, III.562) as well as a ‘Catechiſme in the. Moſcovite
Language’ (undated, ‘w. 845’, III.562) and a ‘Prayer Book in the. Armenian Language’
(undated, ‘w. 847’, III.562). These and similar items show that books in less-known
languages certainly had a chance of being acquired for Sloane’s library.
It will be convenient to give an edition of the text with a full set of photographs,
followed by a short commentary. In the edition, I have marked both misreadings of
Lithuanian words and mistakes in the English translations by a dagger (†) following
the word in question.
34
35

36
37
38

ſ in Katechiſmas is corrected from s; it is certainly not z.
As is to be expected in a library catalogue
of this bulk, the handwritten glossary is
not separately mentioned.
Mandelbrote 2009, 98.
Mandelbrote 2009, 101; see also his fig. 1.
The entry in question is the 5th entry
under this number; it reads: ‘w:877. […]
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R. Hooke Catalogus Librorũ cũ append:
[?] 1703 – 8’ (III.618, according to autopsy;
4 April 2011).
This is in accordance with Mandelbrote
(Mandelbrote 2009, 123–124), who dates
the entry of the batch of ‘w’ numbers from
‘w. 666’ to ‘w. 878’ in Sloane’s library catalogue to 1703.
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Th e L o n d o n G l o s s a r y : p h o t o g r a p h s a n d e d i t i o n

flyleaf, verso
1018. h. 16
C.38.b.47.
[K.] Lithuanian Congregation
fol. [1r]
w : 768
I Suppoſe it
the Langŭage of
Livonia
Lithŭania
5

gŭes at the ſignification
of Several words
1–6

2

4
5

Contrary to the description of C.38.b.47 in the Sloane Printed Books catalogue
(SPBC), I think this sentence is in the same hand as the rest of the glossary.
For the last letter e in Suppoſe, cf. the (fol. [1r]5) and esp. thoſe (fol. [6v]a22).
it: to be read as it, rather than in; for the carelessly written t cf. spirit (fol.
[3r]b10, b16), and esp. it (fol. [4v]a11), while in is written differently, cf. fol. [2v]a13,
fol. [3r]b3, b23, fol. [3v]a2, etc.
Livonia crossed out in pencil.
Lithŭania written in pencil; same hand?

fol. [1v]
a

5

ateyk

com

bŭk

bedon†

ánt

on, for

bet

but

árlaysk†

forgiŭe

bearná

manſervan

arlaydiame†

forgive

aminuju }

age of

areys† ſudit

to Judg

átlaydŭna†

forgivnes

ámina

life

aſʒ

I

abroza

Images†

ant

in

aŭkſʒtay

above

amiu

10

b

ages
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15

20

aſʒ esmi
armink†
arſiłſeima†
atſistjeja†
ártima
artinoja
a2
a3
a4

a5
a6
a7
a8
a9

a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
b2

I am
remember
of reſt
reſt
neighbor
idem

ateyk: 2 occurrences in AnC, [6v]28 and [7r]13 (the text of the Lord’s Prayer and
its subsequent explanation).
ánt: this spelling occurs 16x in AnC, e.g. [6v]29 ánt iame[s] (Lord’s Prayer).
árlaysk: sic, misread probably from AnC [7r]1 ȧtlayſk (Lord’s Prayer), or else
from [7v]17 átłayſk (commentary on the Lord’s Prayer). The typical misreading
of t for r can be seen also in line 5 arlaydiame, line 8 areys and in many
other places. The form occurs three times in AnC (the third occurrence, [18v]22
atłayſk, has word-initial a- without a diacritic).
arlaydiame: sic, misread from AnC [7r]2 átłaydiame (Lord’s Prayer, the only
instance of this spelling in AnC).
amiu: 6 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [7r]5 (Lord’s
Prayer).
aminuju: 3 occurrences in AnC, e.g. [7r]5 (Lord’s Prayer).
areys: sic, misread from AnC [6r]8 áteys (Creed). The phrase áteys ſudit [6r]8 is
rendered by ‘to judge’ instead of ‘will come to judge’.
átlaydŭna: sic, misread from átłaydima, 6 occurrences in AnC (spelling variants
included), e.g. [6r]11 ȧtłaydima (Creed). Laučka reads LoV’s English translation
as forgiv us instead of forgivnes (Laučka 1968, 309).
ámina: 11 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [6r]12 (Creed).
aſʒ: 7 occurrences in AnC, e.g. [4v]12 (Ten Commandments).
abroza: from AnC [4v]17 Abroʒȧ (Ten Commandments). As English equivalent,
the plural form is given instead of the singular.
ant: 64 occurrences in AnC, e.g. [4v]18 ȧnt (Ten Commandments).
aŭkſʒtay: from AnC [4v]19 (Ten Commandments).
aſʒ esmi: from AnC [4v]12 (Ten Commandments).
armink: sic, misread from AnC [4v]31 Atmink (Ten Commandments).
arſiłſeima: sic, from AnC [4v]31 átſiłſeimȧ (Ten Commandments). ł is corrected,
probably from ſ.
atſistjeja: sic, misread from AnC [5r]8 átſiſłſeja, which is misprinted for átſiłſeja
(Ten Commandments).
ártima: 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]16 (Ten Commandments).
artinoja: sic, misread from AnC [5r]18 ȧrtimojȧ (Ten Commandments).
buk: in this spelling, 8 occurrences in AnC; the only one fitting the English
translation as a 3 sg ‘be done’ is [6v]28 (Lord’s Prayer). The English equivalent
bedon is wrongly read as be ðou in Laučka 1968, 308.
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b3
b4

bet: in this spelling, 5 occurrences in AnC, e.g. [7r]3 (Lord’s Prayer).
bearná: cf. AnC [5r]19 bearná (Ten Commandments). If the English gloss ever
read manſervant with -t, this is no longer visible, not even under a lamp (autopsy; 4 April 2011).

fol. [2r]
d

5

10

dánguja

heaven

dánguy

in heaven

dŭonos

give†

dienŭ

day

dŭok

bread†

diewa

God

daritoy

creator

dángaus

of heaven

dwáſios

Spirit

diena

day

dángousná†

into

d
15

dienoſe

daies

deaſziney

right hand

dirbk

work

diewo

God

dangŭ

heaven

dwáſia

Spirit

duas†

give

diewás

God

dariſi

act

diewu

Gods

diewuy }

God

darik

make

dangŭis

Heavenly

druota

graven

diewe

20

heauen

diewa ir ʒmoniŭ

dayku†

between God & man

dáraw†

Shew

dowaney

in vain

dienás

daies

dwaſiay :

dirbſi

Labor

ant dangŭis ir ant
aus
ʒiames

dárbus

works

dárba

work

dŭkte

daughter

dwaſia ſʒwenta
Holy Gost

25

in Heaun and in Earth
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a14

dienoſe: from AnC [5r]6 (Ten Commandments).

a15

dirbk: from AnC [5r]2 (Ten Commandments).

a16

dangŭ: from AnC [5r]7 dángu (Ten Commandments).

a17

duas: sic, misread from AnC [5r]12 duos (Ten Commandments).

a18

dariſi: from AnC [5r]14 (Ten Commandments).

a19

diewe: 10 occurrences in AnC; the first being [16r]20.

a20

diewuy: 12 occurrences in AnC; probably from AnC [5r]31 Diewuy (questions
and answers on the Creed).

a21

dangŭis: misread from dangaus? Cf. a27.

a22

diewa ir ʒmoniŭ: from AnC [11v]27–[12r]1 Diewa ir ʒmoniu (100 short quotations
from Holy Scripture).

a24
a26

dwaſia ſʒwenta: from AnC [6r]9 Dwȧſi ſʒwent (Creed).
dwaſiay: 3 occurrences in AnC; probably from [6v]1 Dwáśiay (questions and
answers on the Creed).

a27–28

ant dangŭisaus ir ant ʒiames: dangŭis corrected to dangaus. From AnC [11v]20–21
(100 short quotations from Holy Scripture).

b2

dánguja: probably from AnC [6v]27 dánguja (Lord’s Prayer).

b3

dánguy: from AnC [6v]29 (Lord’s Prayer).

b4

dŭonos: from AnC [6v]30 (Lord’s Prayer). On the mistake in translation, see
p. 253–254.

b5

dienŭ: from AnC [6v]30 dienu (Lord’s Prayer).

b6

dŭok: from AnC [6v]30 (Lord’s Prayer). On the mistake in translation, see

b7

diewa: 10 occurrences of the acc. sg. and 40 occurrences of the gen. sg. in AnC

p. 253–254 and table 3.
(e.g. [4v]28, in the Creed).
b8

daritoy: from AnC [5v]30 (Creed).

b9

dángaus: 9 occurrences in AnC; probably from AnC [5v]30 (Creed).

b10

dwáſios: 5 occurrences in AnC; probably from AnC [6r]2 (Creed).

b11

diena: 5 occurrences in AnC; probably from AnC [6r]5 (Creed).

b12

dángousná: sic, misspelt from AnC [6r]6 dánguoſná (Creed).

b14

deaſziney: from AnC [6r]7 (Creed).

b15

diewo: 10 occurrences in AnC, e.g. [6r]7 (Creed).

b16

dwáſia: 9 occurrences in AnC (spelling variants included), probably from AnC

b17

diewás: 21 occurrences in AnC (spelling variants included); e.g. AnC [4v]11

b18

diewu: from AnC [4v]15 (Ten Commandments).

b19

darik: from AnC [4v]17 (Ten Commandments).

b20

druota: from AnC [4v]17 druotȧ (Ten Commandments).

b21

dayku: sic, probably misspelt from dayktu, 4 occurrences in AnC, e.g. [4v]18

[6r]9 Dwȧſi (Creed).
Diewas (Ten Commandments).

(Ten Commandments). No English translation given.
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b22

b23
b24
b25
b26
b27
b28

dáraw: sic (cf. aw in LoV [6r]a12 tawe), from AnC [4v]25 dárau (Ten Commandments). The translation by ‘show’ stems from the corresponding English phrase
‘shew mercy’, see table 4.
dowaney: from AnC [4v]28–29 dowanay (Ten Commandments).
dienás: 2 occurrences in AnC, e.g. [4v]32 dienȧs (Ten Commandments).
dirbſi: from AnC [4v]32 (Ten Commandments).
dárbus: 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]1 dȧrbus (Ten Commandments).
dárba: from AnC [5r]2–3 dȧrba (Ten Commandments).
dŭkte: from AnC [5r]3 dukte (Ten Commandments).

fol. [2v]
e

f

esi

in†

esmi

am

a2
a3

–

esi: from AnC [6v]27 (Lord’s Prayer). The mistake in translation stems from
the word order in the English Lord’s Prayer; cf. table 1.
esmi: 5 occurrences in AnC, e.g. [4v]12 (Ten Commandments).

fol. [3r]
g

5

10

H

gialbek

deliver

galibe

power

gárbá

glory

galinti

mighty

gimes

born

giwu

Living

griekŭ

ſins

garbiusi†

worſhip

giminey

generation

galwijas

Cattel

them

giwas – burŭmey†
galućio†
a2
a3
a4
a5

power

gialbek: from AnC [7r]3 giałbek (Lord’s Prayer).
galibe: 3 occurrences in AnC, e.g. [7r]5 (Lord’s Prayer). There is a smudge in
power, not a correction (autopsy; 4 April 2011).
gárbá: 5 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [7r]21 (questions
and answers on the Lord’s Prayer).
galinti: from AnC [5v]29–30 wiſogalinti (Creed) or [6r]19–20 wiſogalinti (questions
and answers on the Creed).

228

Archivum Lithuanicum 13

fol. [3r]

229

The ‘London Glossary’
(London, British Library: C.38.b.47,
fols. [1–6]): A late 17th century
Lithuanian–English glossary

fol. [3v]

230

Archivum Lithuanicum 13

a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13

gimes: from AnC [6r]2 (Creed) or [6r]25 (questions and answers on the Creed).
giwu: from AnC [6r]8 (Creed) or [6r]30–31 (questions and answers on the Creed).
griekŭ: 16 occurrences in AnC, e.g. [6r]10–11 Grieku (Creed).
garbiusi (or garbinsi?): from AnC [4v]21 gȧrbinſi (Ten Commandments). ‘worship
them’ is from the English text.
giminey: from AnC [4v]24 (Ten Commandments).
galwijas: from AnC [5r]4 gȧlwijas (Ten Commandments).
giwas – burŭmey: sic, misread from AnC [5r]11 giwás butumey (Ten Commandments). No English translation given.
galućio: sic. This entry must be misread from AnC [6r]7 wiſogȧlinćio (Creed) or
[6r]30 wiſogálinćio (questions and answers on the Creed). The English translation ‘power’ is obviously guesswork.

fol. [3v]
i

5

10

15

k

ir

is

kursay

who art

ir

and

karaliste

kingdom

ing

in

kayp

as

ira

is

kaltes

debts

jo

his

kaltiemus

ourdebts†

iſʒ

of

kiełeſi

he roſe

iſʒ

from

krikśćioniu

ir

or

kŭna

reſurection†

Jems

them

kŭrje

which

ja

it

kiátwirtoy

forth

idant

that

tŭ kŭrie

of them who

ił

gay†

kurs

who

imk

take

kasjose†

in init†

Joytu†

not thoŭ†

kŭria

which

kałbeſi

bear fals
witnes†

kriiawotas

Crŭcified

a3
a4

ir: well over 200 occurrences in AnC. As ir is the first word beginning with i
in the Lord’s Prayer, the erroneous translation by ‘is’ stems from AnC [6v]29
teyp ir ánt iames ‘as it is on Earth’. A less compelling explanation would be
confusion of ir and ira (cf. a5).
ir: probably from AnC [7r]1 (Lord’s Prayer).
ing: 20 occurrences in AnC; probably from [7r]3 (Lord’s Prayer).

a5

ira: more than 60 occurrences in AnC; probably from [7r]4 irȧ (Lord’s Prayer).

a2
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a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13

a14
a15

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9

b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17

jo: 20 occurrences in AnC, e.g. [6r]1 (Creed).
iſʒ: 49 occurrences in AnC, e.g. [6r]2 (Creed).
iſʒ: 49 occurrences in AnC, e.g. [6r]6 (Creed).
ir: on account of the English rendering, probably from [5r]20 (Ten Commandments).
Jems: 3 occurrences in AnC, e.g. [4v]21 (Ten Commandments).
ja: translation by ‘it’ from AnC [5r]9 (Ten Commandments), where j refers to
diena Nedelos.
idant: 33 occurrences in AnC, e.g. [4v]31 idȧnt (Ten Commandments).
ił gay: sic, from AnC [5r]11 iłgay (Ten Commandments), misspelt as two words.
English equivalent missing; perhaps gay erroneously taken as English word?
See p. 248.
imk: from AnC [4v]28 (Ten Commandments).
Joytu: sic, from AnC [5r]3 joy tu (Ten Commandments). The English translation
‘not thou’ is based on guesswork from the context (ne dirbk dȧrba nejokia joy tu
ir Sunus tawo); the glossator did not recognize joy as a locative case form.
kursay: 11 occurrences in AnC, e.g. [6v]27 kurſay (Lord’s Prayer).
karaliste: 6 occurrences in AnC, e.g. [6v]28 káráliſte (Lord’s Prayer).
kayp: 6 occurrences in AnC, e.g. [6v]29 (Lord’s Prayer).
kaltes: 2 occurrences in AnC, [7r]1 kaltes (Lord’s Prayer) and [7r]18 káłtes (questions and answers on the Lord’s Prayer).
kaltiemus: from AnC [7r]2 káłtiemus (Lord’s Prayer).
kiełeſi: 2 occurrences in AnC, [6r]5–6 kiełeſi (Creed) and [6r]28 kiełeśi (questions
and answers on the Creed).
krikśćioniu: 2 occurrences in AnC, [6r]10 (Creed) and [6v]6–7 (questions and
answers on the Creed). No English translation given.
kŭna: 8 occurrences in AnC, e.g. [6r]11 Kuná (Creed). The erroneous translation
of kŭna by ‘resurrection’ stems from the English wording in this passage.
Significantly, the glossator leaves prikielima (from AnC [6r]11) untranslated,
see LoV [5r]a12.
kŭrje: from AnC [4v]18 kurje (Ten Commandments).
kiátwirtoy: from AnC [4v]24 kiȧtwirtoy (Ten Commandments).
tŭ kŭrie: from AnC [4v]19, 24, 26 (Ten Commandments); tŭ kurie is entered a
second time under t.
kurs: 11 occurrences in AnC, e.g. [4v]30 (Ten Commandments).
kasjose: sic, taken as one word; from kás joſe [5r]7 (Ten Commandments).
kŭria: 5 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [5r]12 kuri (Ten
Commandments).
kałbeſi: from AnC [5r]16 káłbeſi (Ten Commandments); the translation ‘bear false
witness’ is guesswork based on the English wording.
kriiawotas: from AnC [6r]4 nukriiawotás (Creed) or [6r]26–27 Nu-‖kriiawotȧs
(questions and answers on the Creed).
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L
łŭdia

m
witnes

5

10

15

a2
b2

b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16

mŭsŭ

oŭr ŭs

mŭms

ours

mes

we

mus

us

mirŭśiu

the dead

manes

me

miel aſʒirdiste†

mercij

mili

Love

mano

mine

mariás

Sea

motina

mother

mŭćitás

Suffer

mires

dye

mirŭſiu

dead

moteries

wife

łŭdia: from AnC [11v]20 ludia (100 short quotations from Holy Scripture).
mŭsŭ: 61 occurrences in AnC, e.g. [6v]27 muſu (Lord’s Prayer). For the English
equivalents given, cf. the first and second occurrence of muſu in the Lord’s
Prayer.
mŭms: 13 occurrences in AnC, e.g. [6v]30 (Lord’s Prayer).
mes: 4 occurrences in AnC, e.g. [7r]2 (Lord’s Prayer).
mus: 27 occurrences in AnC, e.g. [7r]4 (Lord’s Prayer).
mirŭśiu: 2 occurrences in AnC, [6r]6 numiruśiu (Creed) and [6r]31 miruśiu (questions and answers on the Creed).
manes: 2 occurrences in AnC, [4v]15–16 and [4v]25 mans (Ten Commandments).
miel aſʒirdiste: sic, from AnC [4v]25 miełaſʒirdiſt (Ten Commandments).
mili: 4 occurrences in AnC, e.g. [4v]26 (Ten Commandments).
mano: 22 occurrences in AnC, e.g. [4v]27 (Ten Commandments).
mariás: from AnC [5r]7 (Ten Commandments).
motina: 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]10 Motina (Ten Commandments).
mŭćitás: cf. 2 occurrences in AnC, [6r]3 Numućitás (Creed) and [6r]26 Numucitás
(questions and answers on the Creed).
mires (part. praet. act.): cf. AnC [6r]4 numirs (Creed); translation not quite
correct.
mirŭſiu: entered twice, see b6.
moteries: from AnC [5r]19 (Ten Commandments); t corrected from another
letter which is no longer discernible as there is a smudge (possibly r).
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fol. [4v]
n

5

10

15

20

o

ne

not

nŭog

from

otie†

neſang

for

nŭmŭćitás

Sŭffered

nukriiawotas

was crŭcified

nŭmires

dyed

nŭengia

deſcended

nŭmiruśiu

the dead

mirŭśiu

the dead

namŭ

hoŭſe

new[a]los

of bondage

nejokta†

likenes†

neytŭ

or that

nes

for

nereysibe†

offences†

nekienćia

hate

nejokta†

any

namuose

gates

nedelos

Sabboth

ney

not, neither

thoſe

under

nor
a2
a3
a4
a4–5
a5
a6
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14

ne: 39 occurrences in AnC, e.g. [4v]15 (Ten Commandments).
nŭog: 29 occurrences in AnC, e.g. [7r]4 (Lord’s Prayer).
neſang: 13 occurrences in AnC, e.g. [7r]4 (Lord’s Prayer).
under is marked as belonging to the following line.
nŭmŭćitás: 2 occurrences in AnC (see mŭćitás, LoV [4r]b13).
nukriiawotas: 2 occurrences in AnC (see kriiawotas, LoV [3v]b17).
nŭmires: from AnC [6r]v numirs (Creed).
nŭengia: from AnC [6r]5 (Creed).
nŭmiruśiu: 5 occurrences in AnC, e.g. [6r]6 (Creed).
mirŭśiu: 2 occurrences in AnC (see LoV [4r]b6). Entered twice under m and
again here.
namŭ: 3 occurrences in AnC, e.g. [4v]14 (Ten Commandments).
new[a]los: from AnC [4v]14 newalos (Ten Commandments).
nejokta: sic, misread from AnC [4v]17 nejokia (Ten Commandments), wrongly
translated as ‘likeness’ on account of the word order of the English text (cf.
a19).
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a15
a16
a17

a18
a19

a20
a21
a22
b2

neytŭ: taken as one word, from AnC [4v]19 ney tu (Ten Commandments).
English translation misread from a handwritten gloss ‘or thou’?
nes: 12 occurrences in AnC, e.g. [4v]21 Nes (Ten Commandments).
nereysibe: sic, misread from AnC [4v]23 neteyſib (Ten Commandments). The
translation ‘offences’ (with pl. for Lith. sg.) must stem from the corresponding
English text the glossator had in mind; KJV has iniquitie, BCP 1662 has ſins
(see table 4 below).
nekienćia: from AnC [4v]25 (Ten Commandments).
nejokta: sic, misread from AnC [4v]17 nejokia (Ten Commandments), as shown
by the mistaken translation, which was induced by English word order:
nejokia páweykſła AnC [4v]17–18 corresponding to ‘likeness of any thing’. (See
table 4 below.)
namuose: from AnC [5r]5 namuoſe (Ten Commandments). The translation ‘gates’
stems from the corresponding English text.
nedelos: from AnC [5r]9 (Ten Commandments).
ney: 14 occurrences in AnC, e.g. [4v]21 (Ten Commandments).
otie: sic, taken as one word, cf. AnC [7r]12 o tie (Lord’s Prayer).

fol. [5r]
p

5

r

pagŭndiina†

temtation

pikta

Evil

prigŭli

petitions†

Poná

Lord

práſidejo

was con=
ceived

pannos
10

Virgin

po

under, on

pakaſtas,

was bŭried

peakłon

into hel

prikielima
poakim
paweyksla

before
of anij
thing†

15

priſakimŭ

Command
ments

20

pabeygſi

doe†

páſʒ Láwina†

bleſsed

páſʒwente

hollowed†

prieſʒ
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pagieyſi

covet

pona mŭſŭ

our Lord

ponas diewas mŭſŭ
the Lord our God

25

ponas wienas ira
is one Lord
a2

a3
a4

a5
a6
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a16
a18
a19
a20

a21
a22

pagŭndiina: sic, misread from pagundima (the letter corrected was possibly m,
autopsy; 4 April 2011). From AnC [7r]3 págundima (Lord’s Prayer) or [7r]19
págundim (questions and answers on the Lord’s Prayer).
pikta: 4 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [7r]4 piktá (Lord’s
Prayer).
prigŭli: 7 occurrences in AnC, e.g. [7r]11–12 (questions and answers on the Lord’s
Prayer). Probably the glossator took tris priguli to mean ‘three petitions’, hence
the mistranslation.
Poná: 53 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [7r]8 Poná (questions and answers on the Lord’s Prayer).
práſidejo: 2 occurrences in AnC, [6r]2 (Creed) práſidejo and [6r]24 práſideio (questions and answers on the Creed).
pannos: 2 occurrences in AnC, [6r]3 (Creed) Pánnos and [6r]25 Pánnos (questions
and answers on the Creed).
po: 19 occurrences in AnC, e.g. [6r]3 (Creed).
pakaſtas: 2 occurrences in AnC, [6r]4 pakáſtȧs (Creed) and [6r]27 pakaſtás (questions and answers on the Creed).
peakłon: 2 occurrences in AnC, [6r]5 peákłoń (Creed) and [6r]28 peakłon (questions
and answers on the Creed).
prikielima: 6 occurrences in AnC, e.g. [6r]11–12 (Creed). No English equivalent
given.
poakim: from AnC [4v]15 poȧkim (Ten Commandments).
paweyksla: from [4v]18 páweykſła (Ten Commandments). On the mistranslation,
see the note on LoV [4v]a19 above.
priſakimŭ: 3 occurrences in AnC, [4v]3, 9, 26 (Ten Commandments).
pabeygſi: from AnC [4v]32 pȧbeygſi (Ten Commandments). The English translation ‘do’ instead of ‘finish’ stems from the English text.
páſʒ Láwina: sic, mistaken as two words; 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]8–9
pȧſʒłȧwinȧ (Ten Commandments).
páſʒwente: 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]9 (Ten Commandments). The English
equivalent hollowed seems to be misspelt for hallowed, the same spelling occurring again on the following page, cf. LoV [5v]a2.
prieſʒ: 4 occurrences in AnC, e.g. [5r]16 (Ten Commandments). No English
equivalent given.
pagieyſi: from AnC [5r]19 págieyſi (Ten Commandments).
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a23

a24
a26

pona mŭſŭ: several occurrences in AnC, either as gen. sg. (e.g. AnC [11v]8, the
paragraph just before the beginning of ‘100 short quotations from Holy Scripture’) or as acc. sg., e.g., abbreviated, AnC [6r]1 P. muſu (Creed). The English
translation points to an acc. sg. From his knowledge of the Creed the glossator
could easily complete the word form, as he had already encountered pona
several times.
ponas diewas mŭſŭ: from AnC [11v]18 (100 short quotations from Holy Scripture).
ponas wienas ira: from AnC [11v]18–19 (100 short quotations from Holy Scripture).

fol. [5v]
ſz
ſʒweskis

5

S
hollowed

Sawiemus,

to others†

ſʒiadieŭ†

daily

Sunu

Son

ſʒłowe

glorij

ſedi

Sat, Sit

ſʒwento

Holy

surinkima,

Commŭ
nion

10

ſʒwentŭjŭ

Saints

Swerimŭ†

other

ſʒwestumen†

thoŭ

Sau

to thee

Sanctifie

Sikłomoſi†

bow

ſʒiáſʒas

Six

Stipras

Jealous

ſʒiaſʒioſe

in ſix

Seargti

keep

ſʒienawok

honor

Seakma

ſeaventh

sweaćias

ſtranger

Swiećuma†

fals

a2

a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
b2
b3

ſʒweskis: from Sʒwſkis AnC [6v]27 (Lord’s Prayer) or [7r]12 (questions and answers
on the Lord’s Prayer). Again the English equivalent is spelt hollowed for hallowed.
ſʒiadieŭ: sic, misread from ſʒidien AnC [6v]31–[7r]1 (Lord’s Prayer) or ſʒiadień
[7r]17 (questions and answers on the Lord’s Prayer).
ſʒłowe: 2 occurrences in AnC, e.g. [7r]5 (Lord’s Prayer).
ſʒwento: misread from ſʒwenta? (39 occurrences in AnC.)
ſʒwentŭjŭ: from AnC [6r]10 (Lord’s Prayer).
ſʒwestumen: sic, misread from AnC [4v]31 ſʒwſtumey (Ten Commandments).
ſʒiáſʒas: from AnC [4v]32 ſʒiȧſʒias (Ten Commandments).
ſʒiaſʒioſe: from AnC [5r]6 (Ten Commandments).
ſʒienawok: 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]10 (Ten Commandments).
Sawiemus: from AnC [7r]2 (Lord’s Prayer); the erroneous English translation ‘to
others’ was caused by the word order in the corresponding English text.
Sunu: 3 occurrences in AnC, e.g. [6r]1 (Creed).
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b4

ſedi: from AnC [6r]6 (Creed) and [6r] 29 (questions and answers on the

b5

surinkima: 3 occurrences in AnC, e.g. [6r]10 (Creed).

Creed).
b7

Swerimŭ: sic, misread from AnC [4v]15 ſwetimu (Ten Commandments).

b8

Sau: from AnC [4v]17 (Ten Commandments).

b9

Sikłomoſi: sic, from AnC [4v]20–21 Neſikłonioſi (Ten Commandments).

b10

Stipras: 2 occurrences in AnC, e.g. [4v]22 (Ten Commandments).

b11

Seargti: 2 occurrences in AnC, e.g. [4v]26 (Ten Commandments).

b12

Seakma: 2 occurrences in AnC, e.g. [5r]8 (Ten Commandments).

b13

sweaćias: from AnC [5r]5 ſweaćias (Ten Commandments).

b14

Swiećuma: sic, misread from AnC [5r]17 ſwiećiimȧ (Ten Commandments). The
erroneous translation stems from the English wording of the passage; [ne-]
teyſaus ſwiećiimȧ is rendered by fals witnes (cf. LoV [6r]a20).

fol. [6r]
t
tewe
tawas
tawo
5

10

15

20

u
father

}

thine

teip ir

as it is

taw†

thine

tris

three

tikju

I believe

treaćia

third

tewo

father

ten

whence

tawe

thee

tewu

of the fathers

tukstāć

in† thouſands

tárnás

manſervt

tarne

maidſervant

tawuoſe

in thine

togidec†

wherefore

taŭ

thee

teyſaŭs

witnes†

tŭrek

have

trećioy

third

tu kuriemanes†

of them

tŭkurie†

of [?] them

uźengia,

aſcended

u widis

viſiting

u múſzi

kil

uz taritojas

me
diator
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25

teypag ŭʒtaritojas
mediator between
Tewuy
Tewas
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22
a23
a24

a25
a27
a28

}

father

tewe: 7 occurrences in AnC, e.g. [6v]26–27 (Lord’s Prayer).
tawas: 3 occurrences in AnC, e.g. [6v]28 tawás (Lord’s Prayer).
tawo: 48 occurrences in AnC, e.g. [6v]28 (Lord’s Prayer).
teip ir: 2 occurrences in AnC, e.g. [6v]29 teyp ir (Lord’s Prayer). The English
translation ‘as it is’ stems from the English Lord’s Prayer.
taw: probably misread from tawo, 48 occurrences in AnC, on account of the
English rendering the entry must be based on AnC [7r]4 tawo (Lord’s Prayer).
tris: 3 occurrences in AnC, e.g. [7r]11 (questions and answers on the Creed).
tikju: misread from tikiu, 8 occurrences in AnC, e.g. [5v]29 (Creed).
treaćia: 3 occurrences in AnC, e.g. [6r]5 (Creed).
tewo: 2 occurrences in AnC, [6r]7 (Creed) and [6r]30 (questions and answers
on the Creed).
ten: 2 occurrences in AnC, [6r]8 (Creed) and [6r]30 (questions and answers on
the Creed).
tawe: 11 occurrences in AnC, e.g. [4v]13 (Ten Commandments).
tewu: from AnC [4v]23 (Ten Commandments).
tukſtāć in: sic; apparently misread from AnC [4v]26 tukſtãćiu (Ten Commandments).
tárnás: 4 occurrences in AnC, e.g. [5r]4 tárnȧs (Ten Commandments).
tarne: from AnC [5r]4 (Ten Commandments).
tawuoſe: from AnC [5r]5 (Ten Commandments).
togidec: sic, misread from Togidel AnC [5r]8 (this would be easier to understand
if the glossator copied the glossary from handwritten notes).
taŭ: 9 occurrences in AnC, e.g. [5r]12 (Ten Commandments).
teyſaŭs: from AnC [5r]16 neteyſaus (Ten Commandments). On the mistake in
translation, see the note on [5v]b14 above.
tŭrek: 2 occurrences in AnC, e.g. [4v]15 (Ten Commandments).
trećioy: from AnC [4v]24 (Ten Commandments).
tu kuriemanes: sic, taken as two words; from AnC [4v]24–25 tu kurie mans (Ten
Commandments).
tŭkurie: sic, taken as one word; from AnC [4v]26 tu kurie (Ten Commandments).
The English equivalent is carelessly written; probably it is of them, cf. the
corresponding entry in LoV [3v]b12.
teypag ŭʒtaritojas: from AnC [11v]27 (100 short quotations from Holy Scripture).
tewuy: 3 occurrences in AnC, e.g. [6r]18 (questions and answers on the Creed).
tewas: 3 occurrences in AnC, e.g. [11v]21 (100 short quotations from Holy Scripture).
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b2
b3
b4
b5

uźengia: from AnC [6r]6 Uengia (Creed).
u widis: from AnC [4v]22 uwidis (Ten Commandments).
u múſzi: from AnC [5r]13 umuſʒi (Ten Commandments).
uz taritojas: sic, from AnC [11v]27 Uʒtaritojȧs (100 short quotations from Holy
Scripture).

fol. [6v]
w

5

ʒ

iames
iwara†
iames
iamey
iamemis

Earth

ʒistatos†

adulteri

allmighty

engia

deſcended

brought

ʒodis

word

wardás

name

wala

will

wiſu

this†

wien

one

wiſo

all

wiſo gálućio†
wediau
10

Eternal†
Land
beneath
the Earth

wandenija

water

ʒmoniŭ

men

wogsi

steal

ʒmogus

man

wesk

lead

Wiſogalis,

allmighty

15

wienŭ ira

are one

wienas teypag ŭztaritojas,

there is

one god†
wienas ira diewas
there is one god

20

o tie tris wienŭ Jra
and thoſe 3 are one
a2
a3
a4
a5
a6
a7

wardás: 4 occurrences in AnC, e.g. [6v]27–28 wá[r]dás (Lord’s Prayer).
wala: 3 occurrences in AnC, e.g. [6v]28–29 w[a]ła (Lord’s Prayer).
wiſu: from AnC [6v]30 (Lord’s Prayer). The erroneous English rendering ‘this’
is caused by the divergent word order in the English Lord’s Prayer.
wien: 2 occurrences in AnC, e.g. [5v]29 (Creed).
wiſo: 4 occurrences of wiſo in AnC, but here probably from [6r]7 wiſogȧlinċio
(Creed); see the following entry.
wiſo gálućio: sic, misread from [-]gálinćio, from AnC [6r]7 wiſogȧlinċio (Creed)
taken as two words.
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a9

wediau: from AnC [4v]13 iſʒ wediau (Ten Commandments).

a10

wandenija [waudenija?]: from AnC [4v]20 wȧndenija (Ten Commandments).

a11

wogsi: AnC [5r]10 wogſi (Ten Commandments).

a12

wesk: either from AnC [7r]3 Neweſk (Lord’s Prayer) or from [7r]19 ne weſk (questions and answers on the Lord’s Prayer).

a13

wiſogalis: 4 occurrences in AnC, e.g. [18r]12 WJſogalis (Morning Prayer).

a15

wienŭ [wienŭ,?] ira: from AnC [11v]22–23 (100 short quotations from Holy Scripture).

a16

wienas teypag ŭztaritojas: from AnC [11v]26–27 (100 short quotations from Holy
Scripture). By mistake, the glossator seems to have copied the English gloss
belonging to the following entry twice.

a19

wienas ira diewas: from AnC [11v]26 (100 short quotations from Holy Scripture).

a21

o tie tris wienŭ Jra: from AnC [11v]22–23 (100 short quotations from Holy Scripture).

b2

iames: 14 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [6v]29 (Lord’s

b3

iwara: sic, misread from iwata, 2 occurrences in AnC, here from [6r]12 (Creed);

Prayer).
the erroneous translation is caused by the divergent word order of the English text.
b4
b5
b6

iames: 14 occurrences in AnC, e.g. [5v]30 (Creed).
iamey: from AnC [4v]19 iamey (Ten Commandments).
iamemis: from AnC [4v]20 (Ten Commandments). Here, as everywhere else
in LoV, case is not indicated (with the exception of some clear genitives).

b7

ʒistatos: sic, from AnC [5r]14 Necʒiſtatos (Ten Commandments).

b8

engia: from AnC [6r]5 Nuengia (Creed).

b9

ʒodis: from AnC [11v]21 Ʒodis (100 short quotations from Holy Scripture).

b10

ʒmoniŭ: 7 occurrences in AnC (spelling variants included), e.g. [12r]1 (100 short
quotations from Holy Scripture).

b11

ʒmogus: 6 occurrences in AnC, e.g. [12r]1 (100 short quotations from Holy
Scripture).

3. C o m m e n t a r y a n d c o n c l u s i o n s. As can be seen from the edition,
LoV does not contain a single word which is not found in the catechism. The spellings
match; there are only minor discrepancies, e.g. not all the diacritical marks appearing
in AnC are rendered in LoV. Wherever LoV misspells, it is either by misreading of AnC
itself, or else by misreading of notes taken from AnC (see below). The most frequent
error of the first type is r instead of t (two letters which are notoriously easily confused
in black-letter typefaces like the Schwabacher used for the text of AnC). However, LoV
is not a complete glossary to AnC – at some point the compilator seems to have
given up what must have appeared to him an unprofitable task.
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Fig. 4. giwás butumey (AnC [5r]11);
London, British Library: C.38.b.47

As stated on p. 217, the glossary is written in one hand throughout. I shall call the
person who wrote it ‘the glossator’, although the possibility remains that two persons
were involved in the compilation, the first taking notes from AnC, and the second,
copying the handwritten notes into LoV as we have it now (see below).
That the entries in LoV were taken from the very exemplar of AnC it is now bound
with seems the most probable assumption. If the following observation is correct, this
could even be proved: in AnC fol. A v = [5r]11, there is a smudge looking like a hand
written hyphen between giwás and butumey. It is different from the printed hyphens;
moreover, printed hyphens are confined to the ends of lines throughout AnC. The
glossator copied the words in question as giwas-burumey [sic], see LoV fol. [3r]a10.40
Several mistakes point to the fact that the glossary is one step removed from AnC.
The glossator seems to have copied it, at least in part, from incomplete handwritten
notes he himself (or possibly an unknown person before him) had taken from the
text. Consider the following entries: First, ił gay (LoV [3v]a13). If the glossator copied
this from some handwritten notes which had iłgay – possibly somewhat carelessly
written and as yet without an English translation attached – he could easily misread
it as two words, taking ‘English’ gay as a translation for ‘Lithuanian’ ił. He did not
verify the word form from AnC, else he would have noticed the mistake. dáraw (LoV
[2r]b22) as a misreading of dárau is easier to explain from a handwritten text, the same
goes for Joytu (LoV [3v]a15) instead of joy tu. Both páſʒ Láwina (LoV [5r]a19) instead of
paſʒławina and miel aſʒirdiste (LoV [4r]b8) instead of mielaſʒirdiste could not easily have
been misread as two words in the printed text of AnC. ſʒiadieŭ (LoV [5v]2) is obviously miscopied from handwritten ſʒiadien, mistaking handwritten n for u (which is
not consistently written as ŭ). The same mistake occurs again in the entry tukſtāć in
thouſands (LoV [6r]a14): tukſtāć in is a misreading of tukſtāćiu, which would be hard to
explain from the printed text. The same goes for togidec (LoV [6r]a18) instead of togidel:
the letters c and l are easily confused in a handwritten text, but not in the Schwabacher typeface. Last, in LoV [6v]a17–20 the English gloss there is one god was inadvertently copied twice.
All in all, LoV contains 251 entries. The edition presented above confirms the fact
already stated by Balčikonis and Laučka41 that all entries in LoV are based on AnC.
40

See also Laučka’s remarks on this gloss
(Laučka 1968, 309–310).

41
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Specifically, almost all the words entered in LoV are taken from three basic elements
of the catechism: the Lord’s Prayer, the Creed and the Ten Commandments. The 16
remaining entries are from the beginning of ‘100 short quotations from Holy Scripture’
(AnC [11v]18–[12r]2). In AnC, the Ten Commandments are given first, followed by the
Creed and the Lord’s Prayer, whereas the glossator started with the Lord’s Prayer (see
below). How did he manage to isolate these passages within the continuous questionanswer structure of AnC? They are not specifically marked and thus difficult to spot
for someone who – judging from the mistakes he made – was not a speaker of Lithuanian. Did he have some help, at least in the beginning of his task?
The glossator must have had plans to continue work on the glossary. A whole
column each was left blank for words beginning with f and h – which also shows
that, obviously, the glossator did not know much about Lithuanian. (If he had completed his note-taking, the glossator would have found that throughout the whole of
AnC there is only one word beginning with f – namely, an acc. pl. fundamentus in
[15v]13 – and none at all beginning with h.)42
The arrangement on fol. [2r] indicates he originally left blank a column for c(ʒ)
entries as well, but later on had to use the lower half of it when he ran out of space
for d entries. This implies that on fol. [2r], column b was written first. As neither the
Lithuanian Lord’s Prayer nor the Creed nor the Ten Commandments contain any
lexemes beginning with r, the r column on fol. [5r] remained empty. Apart from the
title page of AnC, the first r word our glossator might have noticed is raſʒta in the
heading Simtas Trumpu Paſakimu. Iſʒ raſʒta Sʒwenta […] (AnC [11v]14–16) – but he did
not translate the heading.
For comparison with the glosses given in LoV, the relevant passages from AnC
are quoted here in full:
The Lord’s Prayer (AnC fol. [6v]26–[7r]6):43
Te[=]‖we muſu kurſay eſi dȧnguja: Sʒwſkis wȧ[r=]‖dȧs tawȧs. Ateyk káráliſte tawo:
Buk w[a=]‖ła tawo / kayp dánguy teyp ir ánt iame[s.] ‖ Duonos muſu wiſu dienu /
duok mums ſʒi[a=]‖dien. Ir ȧtlayſk mums muſu kaltes / kayp ‖ ir mes átłaydiame
ſawiemus káłtiemus. ‖ Neweſk muſu ing págundima: Bet giałbek ‖ mus nuog piktá.
Neſang tawo irȧ káráliſte / ‖ ir galibe / ir ſʒłowe / ánt ȧmiu ȧminuju / ‖ Amen.

The Creed (AnC fol. [5v]29–[6r]12):44
Tikiu ing wien Diewa / Tewa wiſoga=‖linti / Daritoy dȧngaus ir iames. Tikiu ing ‖
Ieʒuſ Chriuſa [sic] Sunu jo wienatij P. muſu. ‖ Kurſay práſidejo iſʒ Dwáſios S. Gimes
iſʒ ‖ Mários Pánnos. Numućitás po Pontſku ‖ Piłotu / nukriiawotás / numirs / ir
páka=‖ſtȧs. Nuengia peákłoń; Treaćia diena kie=‖łeſi iſʒ numiruśiu. Uengia
dánguoſná / ſe=‖di po deaſʒiney Diewo Tewo wiſogȧlinċio. ‖ Iſʒ ten áteys ſudit giwu
42
43

See Jaroszewski 2010, 94, 134.
Cf. Jaroszewski 2010, 24–27. Letters partly
obscured by the binding of AnC are here
given in square brackets. In the original,
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they are visible with the help of a lamp
(see Jaroszewski 2010, 25 n. a and passim,
where all the readings are given).
Cf. Jaroszewski 2010, 20–23.
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ir miruśiu. Tikiu ‖ ing Dwáſi ſʒwent. Sʒwenta Bánićia ‖ Krikśćioniu: Sʒwentuju
ſurinkima: Grie=‖ku átłaydima: Kuná iſʒnumiruśiu [sic] prikieli=‖ma: Ir ámina iwata.
Amen.

The Ten Commandments (AnC fol. [4v]15–[5r]21):45
1. Ne turek Diewu ſwetimu poȧkim ma=‖ns.
2. Ne darik ſau Abroʒȧ druotȧ ir nejokia ‖ páweykſła tu dayktu kurje irȧ ȧnt dȧngaus ‖
aukſʒtay / ir kurie ant iames iamey / ney tu ‖ kurie irȧ wȧndenija po iamemis.
Neſikło=‖nioſi jems ney iu gȧrbinſi. Nes ȧſʒ eſmi Po=‖nȧs Diewȧs tawo ſtiprȧs / uwidis
meay=‖łes / ȧtkiarſʒidamȧs neteyſib Tewu / ȧnt Su=‖nu trećioy ir kiȧtwirtoy giminey /
tu kurie ‖ mans nekienćia. O dárau miełaſʒirdiſt ȧnt ‖ tukſtāćiu tu kurie mane mili /
ir ſeargti pri=‖ſakimu mano.
3. Ne imk wárda Ponȧ Diewȧ tawo do=‖wanay: Nes pámſtiſis Ponás Diewas ȧnt ‖ to
kurs jo wȧrd noproſnay imȧ.
4. Atmink idȧnt diena átſiłſeimȧ ſʒwſtu=‖mey. Per ſʒiȧſʒias dienȧs dirbſi ir pȧbeyg
ſi ‖ wiſus dȧrbus tawo: bet ſeakma diena irȧ ȧt=‖ſiłſeimȧs Ponȧ Diewȧ tawo: ne dirbk
dȧr=‖ba nejokia joy tu ir Sunus tawo / dukte ta=‖wo / tárnȧs tawo ir tarne tvwo [sic] /
gȧłwijas ‖ tawo / ir ſweaćias kurs irá namuoſe tawuo=‖ſe. Nes ſʒiaſʒioſe dienoſe
ſutweria Wieſʒ=‖pats / dángu / ir iam mariás / ir kás joſe irá: ‖ ir átſiſłſeia [sic]
diena ſeakma. Togidel pȧſʒłȧwi=‖nȧ Ponás diena Nedelos ir paſʒwente j.
5. Sʒienawok Tewa tawa / ir Motina ‖ tawa: idȧnt iłgay giwás butumey ánt ia=‖mes /
kuri Ponas Diewas tawȧs duos tau.
6. Ne umuſʒi.
7. Necʒiſtatos ne dariſi.
8. Ne wogſi.
9. Ne káłbeſi prieſʒ ártima tawa neteyſaus ‖ ſwiećiimȧ.
10. Nepágieyſi namu ȧrtimojȧ tawȧ / ney ‖ págieyſi Moteries jo / ney bearná / ney
ſam=‖dinikies / ney iaućia / ney áſilà / ir nejokia dayk=‖ta / kurs irȧ jo.

On the title page of LoV, our unknown glossator admits to having sometimes
taken recourse to guessing. How did he arrive at his ‘guesses’?
The glossary gives us all the necessary hints. Its alphabetical arrangement is according to first letters only,46 i and j are grouped together, š (written <ſʒ>) is separated from s (written <ſ>), all the <ʒ> entries have ž-.47 The Lithuanian entries are
45
46
47

Cf. Jaroszewski 2010, 16–19.
A mistake occurs on fol. [4v], with miruśiu
among the n entries.
Except for ʒistatos† [6v] b7 , which should
have <cʒ> for č and does not belong here.
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nor the Ten Commandments nor the first
four quotations of the Simtas Trumpu Paſ a
kimu in AnC contain any words beginning
with c, č, f, h and z.
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given in the order in which the glossator extracted them from the text. This can be
shown, for instance, from the t entries, with tewe, tewo, tewu, tewuy and tewas appearing in line [6r]a2, [6r]a10, [6r]a13 and [6r]a26–27 respectively. A necessary step towards a
useful arrangement would have been to group all the case forms of one word together – this step was never taken, see e.g. the case forms of diewas ‘God’ on fol. [2r].
The glossator must have started his work with the Lord’s Prayer: Tewe is the first t
entry, muſu the first m entry, kurſay the first k entry, etc. All the words from the AnC
Lord’s Prayer appear in LoV.
The following table gives the Lord’s Prayer from AnC together with the corresponding English glosses in LoV:
AnC

Translation in LoV

Tewe

father (6ra2)

muſu

our, us (4rb2)

kurſay

who art (3vb2) †

eſi

in (2va2) †

dȧnguja:

heaven (2rb2)

Sʒwſkis

hollowed [for hallowed] (5va2)

wȧ[r]dȧs

name (6va2)

tawȧs.

thine (6ra3)

Ateyk

com (1va2)

káráliſte

kingdom (3vb3)

tawo:

thine (6ra4)

Buk

bedon [i.e. be done] (1vb2) †

w[a]ła

will (6va2)

tawo /

thine (6ra4)

kayp

as (3vb5)

dánguy

in heaven (2rb3)

teyp ir

as it is (6ra5)

ánt

on, for (1va3)

iames.

Earth (6vb2)

Duonos

give (2rb4) †

muſu

our, us (4rb3)

wiſu

this (6va4) †

dienu /

day (2rb5)

duok

bread (2rb6) †
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AnC

Translation in LoV

mums

ours (4rb5) †

ſʒi[a]dien.

daily (5va3) †

Ir

and (3va3)

ȧtlayſk

forgiue (1va4)

mums

ours (4rb5) †

muſu

our, us (4rb3)

kaltes /

debts (3vb6)

kayp

as (3vb5)

ir

is (3va2), and (3va3)

mes

we (4rb4)

átlaydiame

forgive (1va5)

ſawiemus

to others †

káłtiemus.

ourdebts (3vb7) †

Neweſk

not (4va2), lead (6va12)

muſu

our, us (4rb3)

ing

in (3va4)

págundima:

temtation (5ra2)

Bet

but (1vb2)

giałbek

deliver (3ra2)

mus

us (4rb5)

nuog

from (4va2)

piktá.

Evil (5ra2)

Neſang

for (4va4)

tawo

thine (6ra4)

irȧ

is (3va5)

káráliſte /

kingdom (3vb3)

ir

and (3va3)

galibe /

power (3ra3)

ir

and (3va3)

ſʒłowe /

glorij (5va4)

ánt ȧmiu ȧminuju /

on, for (1va3), age of ages (1va6–7)

Table 1. The Lord’s Prayer in AnC and LoV
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The English wording is closer to – but not identical with – the text of Matthew
ch. 6, v. 9–13 in the King James Version (1611; henceforth: KJV) than to that in the Book
of Common Prayer (1662 text; henceforth: BCP).48 Some divergences may be due to the
glossator’s own efforts to grasp the meaning of the Lithuanian sentences he was
translating.
In the following table, all word forms in the Lord’s Prayer where the translations
in LoV differ from either KJV or BCP are given in italics.
KJV

BCP 1662

Our father which art in heauen, hallowed be
thy name.

OUR Father, which art in heaven; Hallowed be
thy Name.

Thy kingdome come. Thy will be done, in
earth, as it is in heauen.

Thy kingdom come. Thy will be done in earth,
As it is in heaven.

Giue vs this day our daily bread.

Give us this day our daily bread

And forgiue vs our debts, as we forgiue our
debters.

And forgive us our treſpaſſes, As we forgive
them That treſpaſs againſt us.

And lead vs not into temptation, but deliuer
vs from euill:

And lead us not into temptation; But deliver
us from evil. Amen.

For thine is the kingdome, and the power, and
the glory, for euer, Amen.
Table 2. The Lord’s Prayer in the King James Version and the Book of Common Prayer

The mistakes in translation typically stem from the word order in the corresponding English text. Take, for example, the sentence Duonos muſu wiſu dienu / duok mums
ſʒiadien (AnC [6v]30–[7r]1). In LoV we find these entries:
LoV

LoV

dŭonos

give (2rb4) †

dŭok

bread (2rb6) †

mŭsŭ

oŭr ŭs (4rb3)

mŭms

ours (4rb5) †

wiſu

this (6va4) †

ſʒiadieŭ†

daily (5va3) †

dienŭ

day (2rb5)

Table 3. Example from the translation of the Lord’s Prayer

48

The KJV is quoted from the Digitized King
James Version of 1611, BCP 1662 is quoted
from the document images on Early English Books Online; the relevant passages
of the Catechism are on image 33. BCP’s
trespasses instead of debts is not only in
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In accordance with the comparatively fixed word-order he was used to, the glossator naturally expected the imperative to introduce the sentence. Therefore, he
rendered duonos by give, and so on: give us this day […].49 Of the three words left, he
guessed that -dien in ſʒiadien had to mean something like dienu and day, and mums
something like musu, us or our. The remaining duok of course had to be the equivalent of bread.
When the glossator had finished the entries for the Lord’s Prayer, he moved on
to the Creed, then to the Ten Commandments, as can be seen from the order of entries, see e.g. the d entries on fol. [2r]. The glosses on the ‘100 Short Quotations on
Holy Scripture’, starting on fol. [11v] in AnC, were left unfinished: four of the 100
Bible verses were covered, the last lexemes entered are ʒmoniu and ʒmogus ([12r]1).
A full analysis of the glossary according to the method outlined above would take
up too much space here. However, from the apparatus, the texts of the Creed and
the Ten Commandments in AnC, and the following table on the versions in KJV and
BCP, all the necessary information can be gathered.
KJV

BCP 1662
The Creed

–

I Believe in God the Father Almighty, Maker
of heaven and earth:
And in Jeſus Chriſt his onely Son our Lord,
who was conceived by the holy Ghoſt, Born
of the Virgin Mary, Suffered, under Pontius
Pilate, Was crucified, dead, and buried, He
deſcended into hell; The third day he roſe
again from the dead, He aſcended into heaven,
And sitteth at the right hand of God the Father
Almighty; From thence he ſhall come to judge
the quick and the dead.
I believe in the holy Ghoſt; The holy Catholick
Church; The Communion of Saints; The
forgiveneſs of ſins; The reſurrection of the
body, And the life everlaſting. Amen.
The Ten Commandments

(Ex 20) 1 And God spake all these words, saying, 2 I am the Lord thy God, which haue
brought thee out of the land of Egypt, out of
the house of bondage:

THe ſame which God ſpake in the twentieth
Chapter of Exodus, ſaying, I am the Lord thy
God, who brought thee out of the land of
Egypt, out of the houſe of bondage.
49
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muſu ‘Our Father ’, and to his first English
gloss ‘our ’ he now added ‘us’.
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KJV

BCP 1662

3

Thou shalt haue no other Gods before me.

I. Thou ſhalt have none other Gods but me.

4

Thou shalt not make vnto thee any grauen

II. Thou ſhalt not make to thy ſelf any graven

Image, or any likenesse of any thing that is in

image, nor the likeneſs of any thing that is in

heauen aboue, or that is in the earth beneath,

heaven above, or in the earth beneath, or in

or that is in the water vnder the earth.

the water under the earth.

Thou shalt not bow downe thy selfe to them,

Thou ſhalt not bow down to them, nor wor-

nor serue them: For I the Lord thy God am a

ship them. For I the Lord thy God am a jealous

iealous God, visiting the iniquitie of the fathers

God, and viſit the ſins of the fathers upon the

vpon the children, vnto the thirde and fourth

children unto the third and fourth generation

generation of them that hate me:

of them that hate me, and ſhew mercy unto

5

6

And shewing mercy vnto thousands of them

that loue mee, and keepe my Commande-

thouſands in them that love me, and keep my
commandments.

ments.
Thou shalt not take the Name of the Lord

7

III. Thou ſhalt not take the Name of the Lord

thy God in vaine: for the Lord will not holde

thy God in vain: for the Lord will not hold

him guiltlesse, that taketh his Name in

him guiltleſs that taketh his Name in vain.

vaine.
Remember the Sabbath day, to keepe it

8

9

IV. Remember that thou keep holy the Sabbath-day.

holy.
Sixe dayes shalt thou labour, and doe all thy

Six days ſhalt thou labour, and do all that thou
haſt to do;

worke:
But the seuenth day is the Sabbath of the

but the ſeventh day is the ſabbath of the Lord

Lord thy God: in it thou shalt not doe any

thy God. In it thou ſhalt do no manner of

worke, thou, nor thy sonne, nor thy daughter,

work, thou, and thy ſon, and thy daughter,

thy man seruant, nor thy mayd seruant, nor

thy man-ſervant, and thy maid-ſervant, thy

thy cattell, nor thy stranger that is within thy

cattle, and the ſtranger that is within thy

gates:

gates.

10

For in sixe dayes the Lord made heauen and

For in ſix days the Lord made heaven and

earth, the sea, and all that in them is, and

earth, the ſea, and all that in them is, and

11

rested the seuenth day: wherefore the Lord

reſted the ſeventh day: wherefore the Lord

blessed the Sabbath day, and halowed it.

bleſſed the ſeventh day, and hallowed it.

Honour thy father and thy mother: that thy

V. Honour thy father and thy mother, that thy

dayes may bee long vpon the land, which the

days may be long in the land which the Lord

Lord thy God giueth thee.

thy God giveth thee.

12

13

Thou shalt not kill.

VI. Thou ſhalt do no murther [sic].

14

Thou shalt not commit adultery.

VII. Thou ſhalt not commit adultery.

15

Thou shalt not steale.

VIII. Thou ſhalt not ſteal.
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KJV

BCP 1662

16

Thou shalt not beare false witnes against thy
neighbour.

IX. Thou ſhalt not bear false witneſs against
thy neighbour.

Thou shalt not couet thy neighbours house,
thou shalt not couet thy neighbours wife, nor
his man seruant, nor his maid seruant, nor his
oxe, nor his asse, nor any thing that is thy
neighbours.

X. Thou ſhalt not covet thy neighbours houſe,
thou ſhalt not covet thy neighbours wife, nor
his ſervant, nor his maid, nor his ox, nor his
aſs, nor any thing that is his.

17

Table 4. The Creed and the Ten Commandments in KJV and BCP

To summarize, the ‘London Glossary’ cannot be considered a primary source of
Old Lithuanian in its own right. As a document of cultural history, however, it deserves our attention. Let us bear in mind that it was a minor detail – a marginal note
in a polyglot collection of Lord’s Prayers – which triggered research on Samuel
Bogusław Chyliński’s Bible translation and thus ultimately led to the rediscovery of
the remaining fragments of a work which was long considered non-existent.
Still, our picture of Lithuanian–English contacts during the second half of the 17th
century is far from complete. Other ‘minor details’ may turn out to be well worth
exploring, other questions may be well worth posing. How did John Wilkins, member of the Royal Society, obtain the Lithuanian text of the Lord’s Prayer he printed
in his famous Essay (1668)?50 Who brought the Pradzia Pamoksla to England? Who
tried – and failed – to glean some knowledge of Lithuanian from its pages? More
research needs to be done on Lithuanian Calvinists in England and their interrelations with the English.
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Rankraščio antraštiniame lape yra toks mįslingas įrašas:
PURPURA
ISZGANİMA
MUKOS IEZUSA
Ąnt Dyinu Deszimtyis Iszdalita
Ir pri Ąnt apmyslyiema o Dwasyszkas
wargusy patiekas, Nobaźnam skaititojou.
Metusy 1707 nu W. I M X.
ALEKSANDRA DAWGİALY
S. Th. L. Koznadyie Ordynaryina Wylniuj
S. Dwases Z K M.
AFIERAWOTA
Ąnt wysodydiausi Troszkiyma
Dusziu Apmyslyiymy tos Mukas
milyntiu storony
K. IUZAPA GRYGALAUS SZYMAKA
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S. Thl: aklualna Bakalarza, topatyis Zoka[na]
Kozn: so pazwaleny Wiresnibys
PARDROKAWOTA
xxxxxxxxx

Diel pazitka Dwasyszka ir par[t]łumoczita isz Lynkiyska ąt Ƶemajty[szka] (p. 10–11)

Tiems, kurie domėtųsi tolesne rankraščio istorija, tikriausiai būtų įdomus rankraštyje esantis kito asmens, anot Alekso Girdenio, visiško mažaraščio, įrašas, kurio tekstas
dabartine kalba ir rašyba būtų toks: „Panos Rozalijos Luševičiūtės iš Tverų miestelio
nuosava knyga. Jeigu pasitaikytų pamesti, prašo į bažnytėlę, į zakristiją atnešti“1.
Dabartiniam mūsų skaitytojui gali pasirodyti kiek neaiški čia vartojamo žodžio
purpura reikšmė. Tai skolinys iš lenkų kalbos, kuris tiek lenkų, tiek lietuvių religinėje literatūroje gana gausiai vartojamas tam tikro tamsiai raudonos, t. y. purpurinės,
spalvos apsiausto, skraistės reikšme. Perkeltinė žodžio reikšmė jau aiškinama ir čia
mūsų aptariamos knygos pradžioje:
Monarcha Rima pyrmusiusy omżiusy, użiwoje purpuras tyktaj dieł azdabas Majestota sawa, kiytims po nutrotyiema giwenyma newałno bowa anos użiwoty! Monarcha
ąt Monarchu Iszganitos Pons Purpurats dąngiyszks apsydyng purpurato szwęntomis
Ronomis Mukas sawa Szwęncziawsemy Sakramęnty sodietomis netyktaj azdabyi
duszy żmogaus wyso obagiausy, ale tad yr kuna ano szwyisiby kajpo Dongiyszko
apdara purpuro… (p. 13)

Purpuros rankraštis į mokslinę apyvartą pateko gerokai anksčiau, nei buvo išspausdintas. Pirmoji apie jį prabilo buvusi Lietuvių kalbos ir literatūros instituto darbuotoja, vėliau aspirantė, mūsų raštijos istorijos tyrėja Dalia Gargasaitė (1938–1998). Ji iš
karto pastebėjo, kad tekstas perdėm žemaitiškas, be to, atkreipė dėmesį, jog sakinys
„so pazwaleny Wiresnibys pardrokawota“ lyg ir rodytų, kad rankraštis buvo parengtas spaudai ir rengiamasi leisti nebe pirmą kartą. Tačiau tokios išspausdintos knygos
niekur neteko aptikti2.

Į rankraštį, recenzuodami Alekso Girdenio ir Danutės Girdenienės knygą 1759
metų „Ziwato“ indeksas, dėmesį atkreipė Juozas Aleksandravičius ir Jonas Palionis.
Jie, tartum suabejodami, ar teisingai Ziwatas kvalifikuojamas kaip geriausias XVIII
amžiaus šiaurės žemaičių tarmės paminklas, priduria:
Tikslumo dėlei čia būtų pravertęs dar žodis spausdintas, nes esama gerų ir rankraštinių
šios tarmės paminklų, pvz., neseniai (1979 m.) surastas „Purpura iszganima mukos…“
(307 lapų turintis 1707 m. nuorašas), žr. Lietuvos bibliografija, I, 1547–1861, Papildymai,
Vilnius, 1990, 104)3.

Ši Aleksandravičiaus ir Palionio pastaba užkliuvo Reginai Venckutei ir Giedriui
Subačiui, recenzavusiems mūsų minėtą 1759 metų „Ziwato“ indeksą ir kitą Alekso Girdenio su Petru Skirmantu parengtą knygą – faksimilinį 1759 metų „Ziwatą“4. Daugiau1
2

Girdenis 2009, 326.
Gargasaitė 1985, 110–111.

3
4
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Aleksandravičius, Palionis 1998, 126, 9 išn.
Venckutė, Subačius 1999, 192–198.
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sia jie rėmėsi rankraščio rašyba (žodžio gale nuosekliai vartojami balsių junginiai su
<j>: <aj>, <ej>, <oj>, <uj> dvibalsiams [ai], [ei], [oi], [ui] žymėti – <j> šiuose dvibalsiuose žymėti Lietuvos lenkai pradėjo tik pirmaisiais XIX amžiaus dešimtmečiais). Gerokai
vėlesnį laiką, recenzentų nuomone, rodo ir kai kurios fonetinės žemaičių lytys. Venckutės ir Subačiaus galutinė išvada: „Purpuros teksto ypatybės skatina jo autoriaus
ieškoti tarp Daukanto ir Valančiaus amžininkų, o ne XVIII amžiaus pradžioje“5.
Papildęs dar daugybe naujų argumentų, šiai hipotezei visiškai pritarė ir Girdenis.
Įvairių samprotavimų pareikšta taip pat dėl rankraščio autorystės ir 1707 metų
datos. Girdenis, plačiau į šias problemas nesigilinęs, teigė:
[G]ana tikėtina, kad nurodytieji 1707 metai pridera originalui, iš kurio buvo verčiama.
Purpuros vertėjas nėra žinomas, pagaliau net neaišku, ar turime vertimo originalą ar
nuorašą, gal net nuorašo nuorašą (p. 5).

Venckutei ir Subačiui
tikėtiniausia, kad buvęs ankstesnis rankraštis, kurį Šimakas perrašė ir rengė spausdinti. Išlikęs tekstas gali būti Šimako rankraščio XIX amžiaus nuorašas. Prierašas, jog
versta iš lenkų kalbos, gal gali reikšti, kad pirmasis senasis Daugelo rankraštis buvo
verstas iš lenkų kalbos?6

Iš anksto tektų konstatuoti, kad aptariamoji knyga yra labai gerai parengta ir už
Girdenį šio darbo geriau niekas tikriausiai nebūtų galėjęs atlikti. Mums tik norėtasi
truputį papildyti su šiuo veikalu susijusius dalykus, į kuriuos veikalo parengėjas per
daug nekreipęs dėmesio, – o jie skaitytojui taip pat gali būti įdomūs. Pagaliau net ir
mūsų spaudoje būta priekaištų, kad veikalo parengėjas netyrinėjęs šios problemos
platesniame kultūros istorijos kontekste, nelietęs spaudos draudimo sukelto spausdintų knygų perrašinėjimo, kontrafakcinių knygų repertuaro, jų paklausos ir t. t.7
Tiesą sakant, šią „spragą“ puikiai užpildė priekaištus reiškęs Mikas Vaicekauskas: jo
ypač įdomus straipsnis „Lietuviška rankraštinė knyga spaudos draudimo laikotarpiu“8
galėtų būti lyg tam tikra Girdenio parengto veikalo įžanga.
Skaitytoją ypač turėtų dominti antraštiniame rankraščio lape minimos dvi asmenybės. Gal truputį ir juokinga, bet, veltui ieškoję platesnių žinių apie jas lenkiškuose
šaltiniuose, šį tą suradome ten, kur mūsų ieškojimus reikėjo pradėti, – lietuviškose
enciklopedijose.
Vaclovas Biržiška, rašydamas apie Daugėlą (slaviškai Dovgiallo, Davgialo), Lietuvos
šeimą, kildinusią save iš Jaunučio Gediminaičio ar iš Trakų vaivados Jaunio, XVIII–XIX
amžiuje davusią kelis žymius bažnytinės hierarchijos atstovus, mini ir Aleksandrą
5
6
7
8

Venckutė, Subačius 1999, 197.
Venckutė, Subačius 1999, 197.
Vaicekauskas 2010, 143.
Vaicekauskas 2009, 20–28. Reikėtų atkreipti
dėmesį, kad rankraštinė knyga šiuo laikotarpiu buvo labai populiari ir tarp mūsų
likimo brolių latgaliečių. Ten ji sudarė ištisą latgaliečių literatūros etapą. Čia perrašinėta, o kartais buvo ir kuriamà ne
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tik religinė, bet ir pasaulietinė literatūra.
Ypač įdomus faktas, kad tose vietovėse,
kur darbavosi knygų perrašinėtojai, apie
1900 metus (t. y. praėjus 35 metams po
spaudos draudimo panaikinimo) buvo
ypač didelis valstiečių raštingumas –
76,5 %, o vietovėse, kur rankraštinė literatūra nebuvo paplitusi, būta tik 39,2 %
raštingų. Plg. Stafecka 2004, 224–254.
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[Daugėlą]. XVII amžiaus pabaigos–XVIII amžiaus Vilniaus dominikoną, Šventosios
Dvasios bažnyčios pamokslininką, išspausdinusį Niebo sprawiedliwym piekło grzesznikom 1714, Magnus Dominus et laudabilis nimis 1719, Purpura zbawienia 17079.
Vadinasi, iš karto paaiškėja, kad Aleksandras Daugėla buvo ne koks nors perrašinėtojas ar vertėjas, o lenkiškojo knygos originalo autorius.
Kad šis aiškinimas nekeltų jokių abejonių, reikėtų surasti Daugėlos knygą ir jos
tekstą palyginti su Girdenio knygos tekstu ar Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraščiu. Tačiau kad tokia Daugėlos knyga tikrai buvo išspausdinta,
abejonių nekyla: 1820 metais egzempliorius dar buvęs Žemaičių Kalvarijos dominikonų
bibliotekoje. Kataloge yra pažymėta, kad knyga išspausdinta Vilniuje, tik kažkodėl
leidimo metai ten nurodyti ne 1707, bet 1747. Tačiau čia veikiausiai sąrašo sudarinėtojo
klaida. Šioje bibliotekoje buvo ir kita jau mūsų minėta Daugėlos knyga. Pilna jos antraštė iš dalies atskleidžia ir knygos turinį, labai giminingą Purpuros turiniui: Niebo sprawiedliwym, piekło grzesznikom, przez historie i przykłady o cnotach prowadzących do nieba i grzechach prowadzących do piekła, w tych kazaniach ogłoszone i dla duchownego wszelkiego stanu
osobom pożytku do druku podane (1714). Knyga dedikuojama žymiam Vilniaus dvasininkui,
Vilniaus vyskupystės koadjutoriui, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Augusto II sekretoriui Motiejui Juozapai Ancutai10. Yra žinių, kad 1842 metais biblioteka sudegė. Kartu sudegė ir tasai Purpuros egzempliorius.
Keistoka, kad lenkiško Purpuros originalo egzemplioriaus nerandame kitose Lietuvos bibliotekose. Čia galėjo lemti ir tai, kad ši knyga buvo išspausdinta labai sunkiu Lietuvai laiku, kai siautėjo švedų ir rusų kariuomenės, kai buvo plėšiami ir deginami vienuolynai, jų bibliotekos, bajorų dvarai, kai Vilniuje tūkstančiai išmirė nuo
bado, maro ir kitų ligų, kai Lietuva neteko apie trečdalio savo gyventojų11.
Venckutės ir Subačiaus recenzijoje raginama išsiaiškinti, ar Aleksandras Daugėla
nebuvo tas pats Motiejaus Valančiaus Žemaičių vyskupystėje minimas Aleksandras
Vaclovas Daugėla, kuris 1696 metų liepos 4 dieną kaip liudytojas pasirašė po nuosprendžiu keturioms sudegintoms Kražių valsčiaus „raganoms“12.
Manytume, kad tai du skirtingi asmenys, nes tiek antraštiniame knygos lape, tiek
ir vėlesnės jo knygos antraštiniame lape, tiek ir Biržiškos nurodomas tik vienas vardas – Aleksandras. Žemaičių vyskupystėje yra minima dar keletas Daugėlų. Tačiau su
mus dominančia knyga jie neturi nieko bendra.
Apie antrąjį rankraščio antraštiniame lape minimą asmenį Juozapą Šimaką (lenk.
Szymak Józef Tomasz Grzegorz) žinoma, kad jis darbavosi Vilniuje. 1747 metais čia
jis gavo teologijos bakalauro, kiek vėliau – daktaro laipsnį13. Vadinasi, bet kokia jo
veikla, susijusi su Purpura, buvo įmanoma tik netrukus po 1747 metų. Šimakas taip
pat yra buvęs Vilniaus dominikonų vienuolyno viršininkas ir Lietuvos dominikonų
provincijolas. Parašė ir Vilniuje išleido: Przerogatywa zakonu kaznodziejskiego 1755 (čia
Biržiška 1937, 82–83; dėl straipsnio autorystės plg. p. VII.
10 Pacevičius 2000, 290–309; dėl mus labiausiai dominančių faktų plg. p. 291, 296, 300.
11 Lietuvos istorija, 1936, 384–387.
12 Valančius 1972, 349.
9
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Vilniaus Jėzaus Draugijos akademijos
laipsnių teikimo knygoje yra rašoma, kad
1758 metų lapkričio mėnesį daktaro laipsnį kartu su kitais gavo ir Josephus Szymak, plg. Akademijos Laurai, 1997, 367.
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panaudojo Lietuvos dominikonų vienuolynų kronikas), Żywot św. Panskich z zakonu
kaznodziejskiego 176014.
Vaicekausko nuomone, Purpuros perrašinėtojas yra bene pats garsiausias šios
srities darbuotojas Jurgis Japertas, iš Laukžemės parapijos Kalgraužių sodos15.
Pavarčius Vaicekausko straipsnyje ir Girdenio knygoje skelbiamus faksimilinius
puslapius, toks teiginys tartum būtų per drąsus. Pavyzdžiui, visiškai skirtingai ten
rašoma šiaip jau dažnai vartojama raidė <s>. Tačiau artimiau susipažinus su kitomis
Japerto perrašytomis knygomis, paaiškėja, kad raidę <s> jis vartojęs dvejopą. Bet ta
kitokia <s> čia nuosekliai vartojama tik antraštiniuose puslapiuose ir įvairiose kitu
rašalu parašytose antraštėse. Purpuros rankraštyje šio skirtumo nepastebėta. Be to,
reikia turėti galvoje, kad Japertas savo darbą dirbo 30 metų. Per tokį laikotarpį ir
rašysena galėjo kiek nors pasikeisti.
Bet grįžkime prie Girdenio knygos. Purpuros tekstas perteikiamas labai autentiškai,
specialiais ženklais nurodomi net išbraukti rašmenys, taisomi (įrašomi) akivaizdūs
jų praleidimai. „Svarbesnių Purpuros kalbos bruožų apžvalgoje“ labai kruopščiai išnagrinėjama rankraščio rašyba. Pabrėžiama, kad čia nerandama pačių ryškiųjų priebalsių grafikos bruožų, būdingų XVIII amžiaus vidurio žemaitiškam tekstui. Ten, kur
Ziwate rašoma dvibalsė <aw>, Purpuroje beveik visur yra <au>. Daugiausia rašybos
ir tarmės fonetikos analizė Girdeniui leidžia padaryti išvadą, kad jo išnagrinėti rankraščio tarmės ir jo rašybos reiškiniai
Purpurą s m a r k i a i t o l i n a nuo Ziwato ir artina prie dabartinių šiaurės vakarų
kretingiškių šnektų. O tai ne tik tvirtai įrodo rašinio pradžioje (§ 2) prisimintą Venckutės ir Subačiaus hipotezę, bet ir leidžia manyti, tas Purpuros rankraštis, kurį skaitome dabar, turėjo būti parašytas kokiu šimtu metų vėliau negu Ziwatas – bent
jau XIX amžiaus viduryje, gal net trečiajame šio amžiaus ketvirtyje. Per trumpesnį
laiką tokių esminių pokyčių įvykti negalėjo (p. 342).

Kitoje vietoje, remdamasis kai kuriomis tarmės ypatybėmis, Girdenis patikslina,
kad „Purpura neabejotinai atstovauja gana siauro pajūrio ruožo šnektoms“ (p. 344).
Kai kurias Purpuros tarmės ypatybes jis sieja tiesiog su konkrečiomis dabartinių šiaurės
žemaičių tarmės vietovėmis.
Šalia itin išsamiai aptarto Purpuros vokalizmo, konsonantizmo, rašybos sistemos,
daugybės morfologijos pavyzdžių tartum pasigestume kiek platesnio tarmės sintaksės apibūdinimo. Suprantama, šiam darbui tinkamai atlikti yra reikalingas lenkiškas
knygos originalas. Tačiau būtų labai pravertęs ir vienas kitas pavyzdys iš tų subtilių
sintaksės bruožų (p. 5), nes šiaip jau norint tokių bruožų surasti, ieškoti jų reikia labai
ilgai. Kažkodėl knygos autorius nesiryžo apžvelgti ir Purpuros leksikos, bent jau tiek,
kiek jo buvo padaryta Ziwate. Būtų buvę labai įdomu palyginti abiejų šių žemaičių
tarmės paminklų leksiką. Gal čia būtų buvę įmanoma rasti šį tą, kas yra būdinga
Motiejaus Valančiaus ir Simono Daukanto aplinkai, – ar Purpuroje vis dar vyrauja ta
14
15

„Szymak Józef Tomasz Grzegorz“, 286.
Vaicekauskas 2010, 143. Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto bibliotekoje saugomi 55 vienetai jo perrašytų tekstų. Jo ir
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kito garsaus perrašinėtojo darbai buvo rodomi 1900 metų Pasaulinėje parodoje Pa
ryžiuje, plg. Vaicekauskas 2009, 20–28.

Purpura iszganima mukos Iezusa

pati „prestižinė“ Bromos atvertos ing viečnastį literatūros tipo leksika, kurią pastaruoju metu mes gal per daug jau teisiname. Lenkiški skoliniai čia toli gražu buvo vartojami ne tik toms sąvokoms, kurioms to meto lietuvių kalba neturėjo savų žodžių.
Iš svarbesnių leksikos dalykų tik sužinome, kad Ziwate randame beveik visas akmens
lytis, o Purpuroje – tik kūlį. Tačiau turėdami taip stropiai parengtą ir gražiai išleistą
šį žemaičių tarmės paminklą, visa tai galės atlikti jau ir kiti.
Už pagalbą autorius nuoširdžiai dėkoja Lietuvių kalbos instituto bibliotekos vedėjai Vilijai Lukševičienei.
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Im Frühjahr 2009 galt es des 400. Geburtstags des Magisters Daniel Klein (1609–
1666; lit. Danielius Kleinas) zu gedenken, geboren in Tilsit (lit. Tilžė, heute Sowjetsk)
und eben dort von 1637 bis zu seinem Tode Pfarrer an der litauischen (evangelischen)
Kirche. Der Nachwelt bedeutend blieb er als Verfasser der Grammatica Litvanica, der
ersten gedruckten Grammatik der litauischen Sprache, erschienen in Königsberg (lit.
Karaliaučius) 1653, sowie eines litauischen Gesangbuches, Naujos Giesmju Knygos,
Königsberg 1666, und eines ebendort und im gleichen Jahr erschienenen Gebetbuches,
Maldu Knygeles. Ein in der Vorrede zu seiner Grammatik erwähntes Lexicon Lithuanicum, ein deutsch-litauisches Wörterbuch, ging nie in Druck, die Originalhandschrift
gilt als verschollen. Zu erwähnen bleibt noch, dass der in lateinischer Sprache abgefassten Grammatik von 1653 ein Jahr später unter dem Titel Compendium LitvanicoGermanicum, Oder Kurtze und gantz deutliche Anführung zur Littauschen Sprache / wie
man recht Littausch lesen, schreiben und reden sol eine verkürzte deutschsprachige Ausgabe für vielleicht weniger gelehrte Interessenten folgte.
Das waren gute Gründe, Daniel Klein und seinem Werk vom 25. bis 27. Juni 2009
eine wissenschaftliche Konferenz an der Universität Vilnius und in Tilsit unter dem
Titel Danielius Kleinas ir jo epocha (Daniel Klein und seine Epoche) zu widmen. Die auf
dieser Konferenz gehaltenen Vorträge bilden die Grundlage des vorliegenden Sammelbandes, der durch einige zusätzliche Aufsätze ergänzt wurde. Der Herausgeber,
Artūras Judžentis, ordnete die 14 Beiträge nach thematischen Gesichtspunkten in drei
Abteilungen: 1. „Gyvenimas ir darbai“ („Leben und Werk“), 2. „Giesmės ir maldos“
(„Lieder und Gebete“), 3. „Kalba“ („Sprache“). Ein kursorischer Blick über die Beiträge und ihre Autoren zeigt den internationalen Charakter sowohl der Konferenz als
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auch der Publikation. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland,
Italien, Litauen und Tschechien sind daran beteiligt, Baltisten in der Mehrzahl, jedoch
auch Kultur- und Literaturwissenschaftler. Die Artikel liegen entweder in deutscher
oder in litauischer Sprache vor. Eine Zusammenfassung in deutscher, englischer oder
litauischer Sprache ermöglicht eine kurze Information über den jeweiligen Inhalt eines
Beitrages. Bemerkenswert sind, weil in Anthologien dieser Art durchaus nicht selbstverständlich, Personen- und Ortsregister im Anhang des Bandes (S. 259–266).
Im ersten Beitrag – „‘nennet Er mich einen unbeſonnenen Kerle, auch einen Delatorem’. Versuchte Erläuterungen zu einem Brief von Daniel Klein aus dem Jahre
1654“ (S. 11–30) – untersucht Liane Klein einen Beschwerdebrief des Pfarrers an den
Großen Kurfürsten über den rüden Umgang der lokalen Obrigkeit in Tilsit mit ihm.
Die Autorin hatte bereits früher einiges zum Inhalt dieses wieder aufgefundenen
Schreibens veröffentlicht1 und wendet sich nunmehr im wesentlichen dem archivalischen Schicksal des Briefes, dem Papier samt Wasserzeichen und der Orthographie
und Schreibweise Daniel Kleins zu. Inhalt und Briefform lassen einige Rückschlüsse
auf die soziale Stellung des Pastors, auch auf sein Selbstbewusstsein zu. Dankenswerterweise wurden dem Aufsatz ein vollständiges Faksimile des Briefes, eine deutsche Transkription und eine Übersetzung ins Litauische beigegeben (S. 20 sqq.).
Die Frage, wo das Manuskript des Lexicon Lithuanicum geblieben oder verschwunden sein könnte, greift Christiane Schiller in ihrem kurzen Artikel – „Das Wörterbuch
von Daniel Klein – ein Opfer der Flammen?“ (S. 31–34) – auf. Eine frühere These
Liucija Citavičiūtės, die Handschrift sei während des Zweiten Nordischen Krieges
verbrannt, basierte auf einem Schreiben Kleins von 1659 an den Großen Kurfürsten.2
Schiller kann anhand eben dieses Briefes, dessen Transkription im Auszug abgedruckt
ist, und seiner Formulierungen nachweisen, dass darin von einem Brandverlust des
Manuskriptes kaum die Rede sein kann. Sie schließt aus den Ausführungen Kleins
eher, dass das Wörterbuch aufgrund widriger Umstände nie vollendet wurde (S. 33).
Das tatsächliche Geschick der Handschrift bleibt damit freilich weiterhin ungeklärt.
Regina Koženiauskienė geht in ihrem Aufsatz – „Šlovės retorika gramatikui Da
nieliui Kleinui (proginės iškalbos konstravimo modeliai)“ („Lobreden auf den Grammatiker Daniel Klein – Konstruktionsmodelle der Gelegenheitsrhetorik“; S. 35–46) – auf
das Konkurrenzverhältnis der litauisch schreibenden Geistlichen in Preußisch-Litauen ein (S. 37). Sie sieht darin einen wesentlichen Hintergrund der Lobreden und
Elogen, die Kleins Veröffentlichungen vorangestellt wurden. Der Artikel untersucht
die rhetorischen Konstruktionen dieser Klein und seiner Arbeit gewidmeten Enkomien, die maßgeblich von Königsberger Berühmtheiten auf dem Gebiet der Dichtkunst
wie Simon Dach und Jakob Michael Reich gespendet wurden. Die Verfasserin kann
verdeutlichen, wie wichtig diese Preislieder für Klein und seine Anerkennung, nicht
zuletzt durch den Landesherrn, gewesen sein müssen (S. 44).
Mit der Beziehung zwischen Dach und Klein befasst sich der Beitrag „Daniel Klein
und Simon Dach – Beispiele gelehrter Kommunikation und kulturellen Transfers in
Kleinlitauen im 17. Jahrhundert“ von Axel E. Walter (S. 47–65). Im Anschluss an eine
1

Klein 2009.

2
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biographische Skizze zu Person und Werk Dachs beleuchtet der Verfasser die literarische Kommunikation zwischen den beiden Protagonisten. Sie materialisierte sich
demnach in zwei lateinischen Preisgedichten Dachs zu Kleins Magisterpromotion
und für die litauische Grammatik, sowie dessen Aufnahme von fünf Liedern Dachs
in sein Gesangbuch von 1666. Eines davon übertrug Klein selbst ins Litauische, worin Walter ein Beispiel eines „spezifischen kulturellen Transfers“ (S. 60) erkennt, der
das Herzogtum Preußen im 17. Jahrhundert auszeichnete.
Einen Brückenschlag anderer Art leistet Olga Fojtíková mit ihrer vergleichenden
Untersuchung, „Lauryno Benedikto Nudožeriškio Grammaticae Bohemicae […] libri
duo (1603) ir Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (1653) prakalbos“ („Die Vorreden
zu Laurentius Benedictus Nudozierinus Grammaticae Bohemicae […] libri duo (1603)
und Daniel Kleins Grammatica Litvanica (1653)“; S. 66–116). Vavřinec Benedikt z Ne
dožier (Laurentius Benedictus Nudozierinus, 1555–1615) verfasste, in lateinischer
Sprache, die erste Grammatik des Tschechischen, die Klein bekannt war und gewissermaßen als Vorbild diente. Im Vergleich der Vorreden beider Grammatiken kann
die Verfasserin die gemeinsame Sorge beider Autoren um die Vernachlässigung der
sogenannten „Volkssprachen“ – Tschechisch und Litauisch –, ihren Kampf gegen
entsprechende Vorurteile nachweisen (S. 70 sq.). Beide Grammatiker betonten ihr
methodisches Prinzip: ihr Material aus der jeweils lebendigen, das heißt gesprochenen und geschriebenen, Sprache bezogen zu haben (S. 72 sq.). Nedožiers faksimilierte Vorrede samt litauischer Übersetzung ergänzt den Artikel (S. 78–116).
„Dėl Danieliaus Kleino giesmyno sudarymo aplinkybių“ („Zu den Entstehungsumständen des Kleinschen Gesangbuches“), überschreibt Guido Michelini seinen
Artikel, in dem er eine fesselnde Darstellung seiner eigenen Forschungen zu Kleins
Gesangbuch und dem litauischen Kirchenlied in Preußen gibt (S. 119–125). Michelini, Autor grundlegender Publikationen zu Quellen und Umfeld der litauischen evangelischen Kirchenlieder,3 gibt Einblick in die Schwierigkeiten dieses Unterfangens
angesichts so mancher während des Zweiten Weltkrieges in deutschen Bibliotheken
verlorengegangener historischer Gesangbücher.
Dem schließt sich ein Beitrag Žavinta Sidabraitės, „Danieliaus Kleino giesmių
recepcija XVIII amžiaus švietėjiškos minties tradicijoje“ („Die Rezeption der Kirchenlieder Daniel Kleins in der Tradition der Aufklärung des 18. Jahrhunderts“; S. 126–145),
an. Die Verfasserin untersucht die redaktionellen Bearbeitungen der Lieder aus Daniel Kleins Gesangbuch im Zeichen der Aufklärung. Wesentlich beteiligt an den
Reformen waren Christian Gottlieb Mielcke (1733–1807) und Gottfried Ostermeyer
(1716–1800), die auch beide über das „Wie“ gegeneinander polemisierten. Das von
Ostermeyer selbst 1781 herausgegebene litauische Gesangbuch scheint allerdings als
Quelle ebenfalls verloren: „iki šiol, deja, nerastas nė vienas egzempliorius“ („bisher
wurde leider kein einziges Exemplar aufgefunden“; S. 126).4 Immerhin, so kann
3

Cf. unter anderem die 2009 erschienen
Schriften: Michelini 2009a; Michelini
2009b.

4

269

Diese Feststellung musste auch schon Domas Kaunas in seiner Gesamtdarstellung
Mažosios Lietuvos knyga (Kaunas 1996, 167)
treffen.
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Sidabraitė nachweisen, zeugen die Diskussionen zwischen den Kontrahenten vom
tiefen Respekt vor der einstigen Leistung Kleins. Zu den Einzelheiten der Korrekturen der Liedtexte nach Stil, theologischen Unschärfen, Lexik, gibt die Verfasserin
jeweils einige Beispiele.
Anhand zahlreicher Beispiele verfolgt Gertrud Bense das redaktionelle Geschick
des von Daniel Klein ebenfalls 1666 herausgegebenen litauischen Gebetbuchs in ihrem
Beitrag: „Maldos Čėsu Pavietros: Bemerkungen zum Gebetbuch von Daniel Klein“
(S. 146–158). Sie findet die Texte Kleins noch im 1936 in Klaipėda vom evangelischen
Konsistorium herausgegebenen Gesang- und Gebetbuch Pagerintos Giesmių Knygos
und kann damit anhand der redaktionellen Eingriffe die Entwicklung der litauischen
Schriftsprache vom 17. bis ins 20. Jahrhundert hinein verfolgen (S. 151 sqq.).
Ebenfalls der Rezeptionsgeschichte des Gebetbuches widmet sich Jūratė Pajėdienė
mit dem Artikel: „Danieliaus Kleino Maldų knygelės: vertinimo istorija ir vertybių
schema“ („Geschichte der Wertschätzung des Gebetbüchleins Daniel Kleins und
dessen Wertekanon“; S. 159–175). Angesichts der zahlreichen Neuausgaben des Gebetbuches und der damit verbundenen Eingriffe in die Texte stellt sich natürlich die
Frage der Originalität (S. 161 sq.). Die Verfasserin untersucht deshalb die Texte Kleins
auf der Basis der ersten Ausgabe von 1666 auf ihre Struktur, die Lexeme, die Epitheta für Gott und die himmlische Hierarchie (S. 163 sqq.). Sie kann damit Grundzüge
des Wertekanons Kleins und seiner theologischen Anthropologie nachweisen und
verlangt nicht zuletzt wegen seiner geistlichen und poetischen Qualitäten eine neue,
wissenschaftlich aufbereitete Ausgabe des Originaltextes (S. 173).
Pietro Umberto Dini analysiert in seinem Artikel, „Pastabos apie kai kurias Danie
liaus Kleino kalbines idėjas“ („Anmerkungen zu einigen sprachlichen Einsichten Daniel Kleins“; S. 179–189), Kleins Vorrede zur Grammatik auf dessen Ansichten zur
litauischen Sprache hin. Zentral geht es dabei um die Beschreibung des Litauischen
als „sarmatisch“ und „barbarisch“. Dini kommt zu dem Schluss, dass Klein – ebenso
wie Simon Dach in seiner Zueignung – das Litauische neu, das heißt nicht mehr als
„barbarisch“, nicht als „ungeregelt“ (confusa), sondern als grammatisch genormte
Sprache bewertete (S. 183). Ob Kleins Gedanken sich mit dem Werk des berühmten
Florentiner Humanisten Lorenzo Valla (1405/7–1457) De Lingvae latinae elegantia (Lyon
1438–1444) in Verbindung bringen lassen, wie Dini zu bedenken anbietet (S. 184),
muss vorläufig Spekulation bleiben. Bei der Beschäftigung mit der preußischen Hohenzollern-Dynastie sind Fehler nicht selten. So meldet auch Dini Kleins Grammatik
von 1653 als einem „König“ Georg Friedrich Wilhelm gewidmet (S. 180), gemeint ist
gewiss Kurfürst Friedrich Wilhelm, der „Große Kurfürst“ (1620–1688).
Mit dem Beitrag „Lietuvių kalbos ortografijos reformos Danieliaus Kleino gramatikoje. Abėcėlė“ („Die Reform der Orthographie des Litauischen in Daniel Kleins
Grammatik. Das Alphabet“; S. 190–203) zeichnet Jolanta Gelumbeckaitė den Einfluss
beider Grammatiken Daniel Kleins auf die Entwicklung der Orthographie des Litauischen nach. Sie findet darin ein erstes litauisches Alphabet mit diakritischen Zeichen,
insgesamt 37 Schriftzeichen (S. 196) mit Übernahmen aus polnischen und großlitauischen Beispielen. Mit Kleins Normierung war ein Schritt zur Anpassung der Schrift
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an das phonologische System der Sprache vollzogen. Wie die Verfasserin nachweisen
kann, wurde das ABC mit einigen Änderungen später doch von Gottfried Ostermeyer in dessen Grammatik von 1791 übernommen, womit er der heutigen Orthographie
des Litauischen bereits nahe kam (S. 200).
Christiane Schiller überprüft in ihrem Beitrag, „Daniel Kleins Rezeption der Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas“ (S. 204–220), akribisch analysierend, wie weit
Klein in seinen beiden Grammatiken auf das Material in den „Wörterbüchern“ Sirvydas’ (Szyrwid), das heißt die verschiedenen Auflagen von dessen Dictionarium
trium linguarum von 1629, zurückgegriffen hat. Ein solcher Zugriff liegt nahe, da Klein
explizit Material im Wilnaer (Vilniuser) Dialekt benutzt hat. Schiller führt damit
Gedanken und Ansätze Adalbert Bezzenbergers und Georg Gerullis’ weiter und einer
methodischen Bearbeitung zu. Mindestens typisch ostaukštaitische Wortformen kann
sie bei Klein nachweisen (S. 209 sq.). Schwieriger scheint der Nachweis von Lexemen
aus den Wörterbüchern von Sirvydas – ein Beispiel für eine sehr wahrscheinliche
Übernahme ließ sich jedoch anführen (S. 212). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
stellt die Verfasserin im Anhang (S. 217–220) die von ihr gefundenen Belege für
Übereinstimmungen zwischen Klein und Sirvydas zusammen.
Eglė Bukantytė vergleicht in ihrem Aufsatz, „Kai kurie Danieliaus Kleino sintaksės
aspektai” („Aspekte der Syntax Daniel Kleins“; S. 221–231), einige Syntagmen nach
ihrer Darstellung in Kleins Grammatik und ihrem Gebrauch in den Texten seines
Gesangbuches von 1666. In den Vergleich werden überdies Texte aus den Gesangbüchern von Jonas Bretkūnas (1589) und Lazarus Sengstock (1612) einbezogen. Die Autorin konzentriert sich dabei auf Beispiele des Reflexivpronomens (lit. sangrąžinis
įvardis, S. 222 sq.), des Zahlwortes „zehn“ mit nachfolgendem Genitiv (S. 223 sq.)
sowie auf die biblischen Ortsbezeichnungen (S. 224 sqq.). Das Ergebnis zeigt, dass
Anspruch der Grammatik und Realität des Sprachgebrauchs in den Liedtexten nicht
immer übereinstimmen. Die Verfasserin sieht darin den Einfluss deutscher und lateinischer Grammatik, bei den biblischen Ortsnamen – ob flektiert oder unflektiert – die
Vorgaben der Tradition und Bedingungen des Versmaßes.
Im abschließenden Beitrag des Bandes, „Vardažodis XVII–XVIII amžiaus Mažosios
Lietuvos gramatikose” („Das Nomen in den Grammatiken Kleinlitauens des 17. bis
18. Jahrhunderts“; S. 232–258), geht Vilma Zubaitienė der Darstellung der nominalen
Wortarten der litauischen Grammatiken von Klein bis zu Christian Gottlieb Mielckes
Sprach-Lehre von 1800 nach. Anhand von Paradigmen aus insgesamt sieben Grammatiken – Kleins deutschsprachiges Compendium zählt als eigenständiges Werk – zeichnet
die Verfasserin die Darstellung der nominalen Wortarten nach. Sie kann belegen, dass
alle litauischen Grammatiken dieses Zeitraumes sich auf Kleins Grammatica Litvanica
stützen, am stärksten wohl das Werk Friedrich Wilhelm Haacks von 1730,5 am wenigsten Gottfried Ostermeyers Neue Littauische Grammatik von 1791. Im Zuge der Ent5

Haacks von ihm selbst so genannte „kurtzgefaßte“ litauische Grammatik bildete
den Anhang zu seinem VOCABVLARIVM
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wicklung ergaben sich jedoch auch nicht unerhebliche Unterschiede in der Zahl der
Kasus, der Flexionsformen und sogar des grammatischen Geschlechtes (S. 255).
Eine Anthologie mit diesem Inhalt wendet sich naturgemäß an einen begrenzten
Interessenten- und Leserkreis: Baltisten hauptsächlich, vergleichende Sprachwissenschaftler vielleicht und Buchhistoriker. Der Titel des Bandes, Danielius Kleinas ir jo
epocha, scheint doch etwas zu weit auszuholen. Bei allem Interesse, das die einzelnen
Beiträge in ihrem jeweiligen Metier verdientermaßen finden sollten: Von der „Epoche“
Daniel Kleins ist doch ziemlich wenig die Rede. Das bedingt schon die Beschränkung
auf den relativ engen geographischen Raum des ehemaligen Ostpreußen, präziser:
auf Preußisch-Litauen. Darüber hinaus führen die Beiträge nur ziemlich selten, etwa
nach Prag zu Nudozierinus, nach Vilnius zu Sirvydas oder zu Lorenzo Valla nach
Italien, – alles keine unmittelbaren Zeitgenossen des Magisters aus Tilsit.
Wünschenswert für den Band wäre ein einleitender und orientierender Artikel
über das „Geburtstagskind“ Daniel Klein und sein kulturelles und politisches Umfeld gewesen, nicht zuletzt im Hinblick auf eine etwas erweiterte Leserschaft. Darin
wäre sicher der kulturhistorische Ort innerhalb der Epoche zu umreißen gewesen.
Vor allem hätte sich Gelegenheit geboten all das einzuordnen, was in fast allen
Beiträgen des Bandes, mehr oder weniger explizit, zum Ausdruck kommt: die Bedeutung Preußisch-Litauens (Mažosios Lietuvos), als Zentrum interkulturellen Austausches im mehrsprachigen Gebiet. Denn darin war der Magister Daniel Klein –
kundig nicht nur der klassischen, sondern ebenso der gesprochenen Sprachen seines
Lebensraumes – einer der wegweisenden Protagonisten der Transfers zwischen der
deutschen und litauischen Kultur.
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Eine zusammenhängende, d. h. original getreue Wiedergabe des im Titel genannten preußisch-litauischen Gesangbuchs bietet die hier zu besprechende Monographie
von Guido Michelini nicht. Vielmehr wird eine vielseitige Betrachtung versucht vom
Liedbestand dieses evangelischen Gesangbuchs Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos
Giesmû Knygos 1732 (weiterhin zitiert als GK 1732) und dessen nächsten Auflagen
1745, 1748, 1750. Die Veröffentlichung ist eine Bestätigung des bleibenden Interesses,
das der Beschäftigung mit Sprach- und Kulturgeschichte des litauischen religiösen
Schrifttums, hier speziell aus dem 18. Jahrhundert, entgegen gebracht wird.
Im ersten Teil (S. 9–63) werden der historische Kontext der Zusammenstellung
des Gesangbuchs und Miszellen seiner traditionellen Weiterführung behandelt. Im
zweiten Teil (S. 65–209) werden Liedtexte geboten, geordnet nach den Autoren ihrer
litauischsprachigen Fassungen. Der Bibliographie (S. 211–213) folgen ein Register
litauischer Lieder und ihrer Quellen (S. 215–224), alphabetisch geordnet nach litauischen Textanfängen, und ein Register erstmals für GK 1732 übersetzter deutscher
Lieder (S. 225–226), geordnet nach deutschen Textanfängen. Zusammenfassungen in
Deutsch und Italienisch bilden den Schluss (S. 227–230).
Bei Michelini im Untertitel heißt es „Mörlino traktato pritaikymas poezijoje“ („Die
Befolgung des Mörlin-Traktats in der Dichtkunst“). Wenn er dann in seinem Vorwort
betont, dass es ihm vor allem darum geht, die redaktionelle Gesangbucharbeit von
Johann Behrendt (1667–1737) zu untersuchen, so ordnet er die geistlichen Liedtexte
dem literarischen Bereich der Dichtkunst zu, einfach als Sonderfall für die Anwendung der Prinzipien des Mörlin-Traktats zugunsten eines „Loquendum cum vulgo“
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in der Poesie. Es geht ihm bei seinem Versuch vor allem darum, in der redaktionellen Gesangbucharbeit von Johann Behrendt dessen Anwendung der Prinzipien des
Mörlin-Traktats nachzuweisen. Dabei glaubt Michelini sich an der 2008 in Vilnius
erschienenen Neuausgabe des Principium primarium in lingva Lithvanica von Michael
Mörlin1 (1641–1708) orientieren zu können (vgl. Bibliographie S. 213) und den allgemeinen Bekanntheitsgrad vom Inhalt dieses Traktats bei seinen Lesern voraussetzen
zu dürfen. Auf den Mörlinschen Text oder auf wesentliche Passagen daraus geht
Michelini nämlich gar nicht ein.
Auf Seite 15 beginnt Michelini mit von ihm so genannten „traditionellen“ Bezügen zu den Texten der vorausgegangenen Gesangbuchausgabe, des 1705 von Friedrich S. Schuster (1671–1750) redigierten Gesangbuchs Naujos [...] Giesmju Knygos. Er
versucht, Textübernahmen und -weglassungen aus dem 1705er Gesangbuch in ein
einsichtiges Prinzip der 1732er Redaktion zu bringen. Dabei scheint es ihm wichtig
zu sein, zwischen dem Vorkommen von Varianten, d. h. von Änderungen bzw. „Verbesserungen“ bereits gedruckter Liedtextfassungen in der Redaktion von Behrendt
und dessen Umgang mit Texten neuer Übersetzungen / Erstübersetzungen einen
praktischen Unterschied zu machen. Wenn man so will, ein willkürlicher Ansatz,
ob und wie bei der Betreuung übernommener älterer Texte Behrendt die Prinzipien
des Mörlin-Traktats anders befolgt habe als bei der Bereitstellung neuer Texte.
Unsicherheiten tun sich Michelini ebenso auf beim Umgang mit verschiedenen
Übersetzungen derselben Vorlage, mit entsprechenden alten und noch älteren Duplikaten. So liest man S. 17, dass etwa die neuen Texte „Mieli Krikßćionis dzaukimės“
und „Jau mes mielėji Krikßczonis linksmay“ verschiedene Übersetzungen seien von
derselben Vorlage „Nun freut euch lieben Christen“, was nun aber nicht stimmt. In
dem der Rezensentin zugänglichen Gesangbuch Pagerintos Giesmių Knygos (weiterhin
zitiert als PGK 1936) findet man für „Mieli Krikßćionis dzaukimės“ als Nr. 398 ein
Lied in fünf Strophen mit dem Anfangstitel „Mieli Krikßczionys, dziaugkitēs‘“, mit
dem deutschen Titel „Sei freudig, arme Christenheit“ sowie mit der Autorenangabe
„PGMPG/Thilo“. Diese Angabe besagt, dass der Autor der litauischen Übersetzung
Peter Gottlieb Mielcke (1692–1753) war und der Autor des deutschen Originals Valentin Thilo (1607–1662), ein Mitglied des Dichterkreises um Simon Dach (1605–1669)
(vgl. S. 140). Dagegen findet man für „Jau mes mielėji Krikßczionys linksmay“ in
PGK 1936 als Nr. 208 „Jau més mielieji Krikßczionys linksmay wisi giedokim‘“, ein
Lied in zehn Strophen mit dem deutschen Titel „Nun freut euch, lieben Christen
gmein“ und mit der Autorenangabe „JBAJ/Luther“. Es handelt sich also um das weit
verbreitete Rechtfertigungslied von Martin Luther (1523); das Kürzel „JBAJ“ benennt
Johann Behrendt. Das deutet lediglich darauf hin, dass Behrendt der letzte Textbearbeiter gewesen ist und nicht etwa der Autor des litauischen Textes dieses Liedes,
das bereits seit Bretkun 1589 belegt ist.
1
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Wenn Michelini seine „neuen Texte“ „Dźauk’tes ô Krikßćionis mieli“ und „Nu
dźaukis krikßćioniu pulke“ als die beiden Varianten einer gleichen Vorlage „Nun
freut euch lieben Christen“ behandelt, wie diese bereits in der 1705er GesangbuchAusgabe enthalten gewesen sein sollen (vgl. S. 17), so steigert er seine Unsicherheit
durch die soeben beschriebene Verwechslung von Luther-Lied und Thilo-Lied. Da
dürfte es ihn eigentlich nicht verwundern, den „neuen“ Text „Mieli Krikßćionis dzau
kimės“ im Hauptteil von GK 1732 zu finden und unabhängig davon den „neuen“
Text „Jau mes mielėji Krikßczonis linksmay“ erst im Anhang von GK 1732 (vgl. S. 38
oben und Anm. 198). Ob aus dem Vergleich dieser beiden Textfassungen, die wirklich
voneinander unabhängig sind, der Schluss gezogen werden kann, dass die letztere,
die Behrendtsche Textfassung eine bessere Übersetzung sei, ist absolut fraglich, zumal
Behrendt nicht der Erstübersetzer gewesen ist.
Fehlerhaft ist in der o. g. Argumentation von Michelini S. 17 zunächst die Zuordnung einer Übersetzung von „Nun freut euch lieben Christen“ in GK 1732 zu Christian Gottlieb Mielcke (1733–1807). Nach dem derzeitigen Kenntnisstand seiner Biographie war dieser Christian Gottlieb Mielcke 1732 ja noch nicht einmal geboren! In
Michelinis Monographie gibt es im zweiten Teil einen Abschnitt über den Vater Peter
Gottlieb Mielcke (1692–1753), nämlich S. 133–182 „Petro Gotlybo Milkaus kūryba“.
Dieser Peter Gottlieb Mielcke sei 1732 der litauische Autor von „Mieli Krikßczionys,
dziaugkitēs’“ 5 Verse gewesen (vgl. S. 38 und S. 140–141); zu beachten wäre auch
die bereits von der Rezensentin erwähnte Notierung in PGK 1936 „PGMPG/Thilo“.
Der Thilo-Text „Sei freudig, arme Christenheit“ ist, wie gesagt, nicht identisch mit
den zehn Versen „Nun freut euch, lieben Christen gmein“ (1523) von Martin Luther.
Die Behrendtsche Fassung „Jau mes mielėji Krikßczonis linksmay wissi giedokim“
(S. 89–91) ist eine neuerliche „Variante“ (s. o.), die es noch in PGK 1936 gibt. Übrigens
dürfte Michelini nicht der erste Erforscher preußisch-litauischen evangelischen
Liedguts gewesen sein, der Schwierigkeiten hatte, die beiden hier genannten deutschen Lieder in Registern zwecks Vergleichs auseinander zu halten.2
Das Thilo-Lied lässt sich belegen z. B. im 1744er Königsberger Gesangbuch von
Georg Friedrich Rogall (1701–1733).3 Das wäre ein Hinweis darauf, dass man im
Rahmen der 1732er Redaktion nicht auf die Halleschen Pietisten und Rogall verzichtet habe (S. 43 „atsiribota nuo […]“); dazu weiter unten mehr.
Wenn schon von GK 1732 im Ganzen (vgl. die Zuordnungen wie Hauptteil und
Anhang) gesprochen wird, so vermisst man eine (im Schriftbild) übersichtliche Darstellung von GK 1732 als Ganzes, einschließlich verlässlicher Register sowie nachvollziehbarer Feststellungen zu gewissen charakteristischen Liedmerkmalen wie
2
3

Vgl. Pociūtė 1995, 157, 166.
Erstes Erscheinen des Rogallschen Gesangbuchs 1731. Bereits 1927 waren die ersten
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Metrik, Verszahl, Noten oder Melodieangabe, Anonymität – um nur ein paar Punkte zu nennen, die einzelne oder umfassende Textvergleiche erleichtern könnten. Für
eine störende Unübersichtlichkeit der Darstellung ist schon die genannte Seite 17 ein
Beispiel, wo etwa in der sehr klein gedruckten Anmerkung 18 jeweils der vierte Vers
der beiden Fassungen (von Mielcke und Behrendt, man vergleiche auch S. 89–90),
neben- bzw. durcheinander geboten wird. Man versuche ferner, sich auf den Seiten
49 bis 51 zu orientieren. Worauf beziehen sich ab Seite 51 die Nummern, die man
„vergleichen“ („Plg.“) soll? Unserer Meinung nach stört die Unübersichtlichkeit der
graphischen und systematischen Darstellung und verstellt dem interessierten Leser
einen produktiven Zugang zu Michelinis Monographie.
Und über Michelinis missglückte Anmerkung 18 (S. 17) und die darauf in Anmerkung 19 folgende Wiedergabe „Kitaip mano Ostermejeris (1996, p. 358–359)“ (zu
Ostermeyer vgl. Bibliographie unter 19964) sollten hier besser keine Worte mehr
verloren werden. Oder doch: Bei dem angebotenen Textvergleich eines vierten Verses
(von Behrendt und Mielcke, s. o.) heißt es: „Berento tekstas yra paprastesnis ir sklandesnis“. Nach welchen Maßstäben soll der Behrendt’sche Text „einfacher und flüssiger“ sein? Im Sinne der „Herausbildung eines sprachkritischen Bewußtseins“?5 Die
bloße Aufzählung einzelner bzw. gehäufter Veränderungen in Texten des GK 1732
ist allein noch kein Nachweis für eine exklusive Befolgung des Mörlin-Traktats. Auf
Verbesserung von Texten zielende Veränderungen im Hinblick auf ihre rationale und
emotionale Akzeptanz bei den Mitgliedern einer Gemeinde sind wohl in jeder Gesangbuchredaktion zu beobachten.
Immerhin deutet Michelini selbst (S. 32) prinzipielle Unterschiede an bei der Redaktionsarbeit von Behrendt und dessen verdienstvollen Vorgänger Daniel Klein
(1609–1666). Er vermerkt, Klein habe seine Aufmerksamkeit vor allem konzentriert
auf die Texte und ihre Quellen, ihm sei bei der Redaktion seines Gesangbuchs von
1666 am meisten gelegen gewesen an der Verbesserung von Dichtkunst und sprachlicher Sinngebung. Was Kleins „traditionelle“ Gesamtleistung für die litauische Sprache und Kultur angeht, ist das nicht nur angesichts seiner Grammatiken ziemlich
eng formuliert. Dagegen soll Behrendt emsig bemüht gewesen sein, die Texte dem
Zeitgeist („pagal XVIII a. standartus“) anzupassen. Leider habe Ostermeyer („Plg.
1996, p. 346–356“) diese Prinzipien falsch verstanden und Kleins Gesangbuch-Redaktion bevorzugt. Nun ja, schließlich konnte Daniel Klein, bei all seiner Begabung und
Kompetenz für die litauische gesprochene und geschriebene Sprache jener Zeit, noch
nicht auf den Traktat von Mörlin eingehen und wie Behrendt das Prinzip zu seiner
Umsetzung anwenden. Und Ostermeyer hielt seinerseits Klein für den begabteren
Sprachkönner und litauischen Literaten als den Johann Behrendt – ohne den MörlinTraktat im Besonderen als Maßstab für seine Beurteilung anzusetzen...
4

Ostermejeris 1996.
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Es stellt sich die Frage, ob der Anspruch, mit einer textkritischen Darstellung
von GK 1732 die besondere Umsetzung des Traktats von Mörlin in der Dichtkunst
(„Mörlino traktato pritaikymas poezijoje“) zu dokumentieren, nicht etwa zu weit
gegriffen ist. Im ersten Teil seiner Monographie erhebt Michelini speziell diesen
Anspruch, indem er die „traditionelle Weiterführung“ (s. o.) von GK 1732 auf die
vergleichende Betrachtung ausgewählter Textbeispiele in ihrer zeitlichen Abfolge
reduziert. Mit seitenlangen unübersichtlichen Gegenüberstellungen von Liedzeilen,
Textstücken, lexikologischen Einheiten und Teilphrasen als jeweilige Vergleichsgrundlagen kann diesem Anspruch schwerlich Genüge getan werden. In gleicher
Weise ließe sich jedweder Prosatext als „verbessert“ analysieren. Man vermisst einen
Hinweis auf traditionelle Besonderheiten von gereimten religiösen Texten und auf
die Abgrenzung von entsprechendem Umgang mit „gewöhnlichen“ Texten. Allein
die Aufzählung von sprachlichen Abänderungen bringt nicht die intendierte Erläuterung der Besonderheiten.
Bisweilen widersprüchlich sind Michelinis Ausführungen zur Befolgung des
Mörlin-Traktats unter verschiedenen Konditionen: Bei der Betreuung übernommener
älterer Texte habe Behrendt die Prinzipien des Mörlin-Traktats stärker befolgt als
bei der Bereitstellung neuer Texte, d. h. bei Erstübersetzungen – oder auch nicht. In
seinen eigenen Übersetzungen habe Behrendt oftmals den Aufbau der Originals
vereinfacht:
bendrus principus jis čia pritaikė sistemingiau nei redaguodamas ir naujuose variantuose, kuriais pakeitė 1705 m. leidinio tekstus; […] versdamas Berentas daug kur
supaprastino originalų sandarą (S. 36).

Wenn man so vorgeht, als liefe eo ipso die Befolgung des Mörlin-Traktats in der
redaktionellen Arbeit von Behrendt allein auf graphische, grammatische, syntaktische und lexikologische „Verbesserungen“ hinaus, tut man wohl damit nicht nur
Daniel Klein Unrecht, sondern ebenfalls denen, die sich – praktisch und theoretisch – um eine sprachliche Verbesserung von Gesangbuchtexten gekümmert haben,
in vielen Sprachen und Konfessionen. Dazu gehören gewiss alle, die sich Gedanken machen um Möglichkeiten und Grenzen innerhalb dieses poetischen Genres
„religiöse Liedtexte“.
Michelini stellt fest, dass für die Übersetzungen zu GK 1732 nur örtliche, d. h.
Königsberger Gesangbücher benutzt wurden: „Tai reiškia, kad verčiant į lietuvių
kalbą tikriausiai pasinaudota tik vietiniais giesmynais“ (S. 43). Aus anderweitigen
Gesangbüchern sei auch anderes, quasi „orthodoxes“ Liedgut ausgewählt worden,
z. B. Texte von Simon Dach und Paul Gerhardt (1607–1676). Es ist, gelinde gesagt,
recht ungenau, Texte von Dach und Gerhardt als „orthodox“ zu bezeichnen. Die von
Michelini angedeutete „orthodoxe“ Diskrepanz wird von ihm erklärt mit der leitenden Rolle von Johann Jakob Quandt (1686–1772), dem einflussreichen Vertreter der
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orthodoxen Richtung in Königsberg. Auf diese Weise wird von Michelini die dortige
pietistische anti-orthodoxe Tendenz nicht in Abrede gestellt, aber es wird auch nicht
nachgewiesen, dass Quandt und Behrendt sich damals abgegrenzt hätten vom Geistreichen Gesangbuch der Halleschen Pietisten. Immerhin wurde Behrendt von den
Halleschen Pietisten kontaktiert und zeigte Bereitwilligkeit zur Korrektur ihm zugesandter, ins Litauische übersetzter pietistischer Texte.6 1731 hat Rogall seinerseits das
Geistreiche Gesangbuch bei der Herausgabe seines bekannten „örtlichen“, d. h. Königsberger Gesangbuchs Kern alter und neuer Lieder benutzt. Dabei hatte der Hallesche
Pietist Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) etliche Dach- und GerhardtTexte in sein Geistreiches Gesangbuch (1704 ff.) aufgenommen.
Mit Blick auf die Gestaltung von Gesangbuchtexten zeugt es von einer fragwürdigen Verabsolutierung des Anliegens des Mörlin-Traktats und leichtem Unverständnis gegenüber anderen Anliegen geistlicher Lyrik im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts, wenn noch auf derselben Seite empfohlen wird:
Nemažai vertimų parengta laikantis Mörlino idėjų. Pats skaitytojas galės tuo įsitikinti, lygindamas antrojoje monografijos dalyje pateikiamus lietuviškus tekstus ir vokiškus jų originalus (S. 43).

Wovon soll sich der Leser selbst überzeugen? Vom „sprachkritischen Bewusstsein“
(s. o.), das Folgendes bewirkt: Die unter Beachtung des Mörlin-Traktats entstandenen
litauischen Texte sind „einfacher und flüssiger“. Oder von der Entscheidung, inwiefern sich gerade diese Texte von jenen pietistisch genannten Gepflogenheiten abgegrenzt haben, denen die Königsberger deutschen Gesangbücher in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gefolgt sind? Die Gesangbücher von 1719 Berührte
Harfe Davids, von 1723 Des Singens Vernünftiger Gottes-Gottesdienst, von 1730 Der
singende Christ und schließlich die große Rogall-Ausgabe 1744 sind – anerkanntermaßen nicht ohne pietistischen Einfluss – in Liedtexten mit pädagogisch-karitativer
Wirkung in möglichst „einfacher und flüssiger“ Sprache allgemein ausdrucksfähig
und volksnah gestaltet. Wieso kann man pietistisch beeinflusste Verfahrensweisen
nicht auch von den Autoren oder Begutachtern der übersetzten Texte in GK 1732
erwarten?
In der deutschen evangelischen Liederkunde stellen die pietistischen Gesangbücher
des 18. Jahrhunderts eine eigene Periode dar. Darum wäre folgender Titel: Pietistų
„Psalmių knygos“ istorinis kontekstas,7 wie ihn Michelini für eine weitere seiner Publikationen zum preußisch-litauischen Gesangbuch verwendet hat, fälschlicherweise
von ihm nur auf die „pietistische“ Gemeinschaftsbewegung im 19. Jahrhundert bezogen worden. Jene Gemeinschaftsbewegung also, wie sie, nachdem sie sich im 18.
Jahrhundert in Sachsen, Anhalt (Halle), Thüringen, Schlesien (Herrnhut) herausge6

Aleknavičienė, Schiller 2002, 43–78.
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bildet hatte, praktische Gesellschaftsformen nicht allein im damaligen nordöstlichen
Preußen begünstigte und lokal noch lange weiterlebte. Gemäß derartigen Kriterien
erachtet es die Rezensentin als nicht opportun, von Psalmbüchern der Pietisten bzw.
pietistischen Psalmbüchern erst im 19. Jahrhundert zu sprechen und Angehörige der
Gemeinschaftsbewegungen mit Pietisten gleichzusetzen. Es geht uns hier, wie gesagt,
um den Hinweis, dass Michelini auch in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
mit pietistischen Einflüssen auf die Königsberger Gestaltung litauischer Gesangbücher
argumentieren sollte, nicht nur mit der Befolgung des Mörlin-Traktats.
Da den meisten „Lesern“ GK 1732 nicht vorliegen dürfte, wäre es im diesem
Zusammenhang wichtig, darüber informiert zu werden, ist GK 1732 oder eine seiner
Auflagen bis etwa 1745 anonym, d. h. ohne Nennung von Textautoren, angelegt oder
nicht. Mit anderen Worten: Wie können Dritte so genau verifizieren, ob z. B. Friedrich
Christoph Rabe (S. 192), Christian Stihmer (S. 176), Johann Jacob Sperber (S. 197) in
GK 1732 Autoren der jeweiligen litauischen Textfassungen sind und von welchen
Liedern? Und ob bestimmte Lieder wirklich anonym sind, ob vielleicht Michelini
selbst sein Wissen nur aus der Sekundärliteratur bezogen hat? Gibt es wenigstens in
den besprochenen Auflagen von GK 1732 Kryptonyme z. B. für Johann Behrendt
(„J. B. A. J.“), Adam Friedrich Schimmelpfennig („A. F. S. P. P.“), Philipp Ruhig
(„P. R. P. W.“)? Bekanntermaßen suchte das Königsberger deutsche zeitgenössische
Gesangbuch damals eine absolute Anonymität zu wahren, nach dem Vorbild der
ersten Halleschen Pietisten. Lilienthals Gesangbuch 1723 (vgl. S. 212) ist offensichtlich
noch nicht anonym. Der großen Rogall-Ausgabe ist 1744 original angebunden die
Nützliche Lieder=Concordantz [...] von Friedrich Samuel Bock. Man störte sich also bald
wieder an der Anonymität. Um GK 1732 diesen zeitgenössischen Gegebenheiten
entsprechend einordnen zu können, wäre es wichtig zu wissen: Ist die Behrendtsche
Redaktion „anonym“ vor sich gegangen oder nicht?
Es fällt weiterhin auf, wie „anonym“ seinerseits Michelini mit dem nicht unbedeutenden litauischen Autor Fabian Ulrich Glaser (1688–1747) umgeht. Weder im
relativ ausführlichen Inhaltsverzeichnis (S. 5) noch in der relativ dünnen Bibliographie
(S. 211–213) taucht der Name Glasers auf. Immerhin liest man auf S. 51 „spausdinti [...] Glazerio 1740 m. giesmyne Kélos Nobaźnos Giesmes“, mit der Anmerkung 312:
„Plg. Nr. 46, 33, 1, 25, 103, 106“, wo man wieder nur vermuten kann, dass Liednummern in irgendeiner Auflage von GK 1732 gemeint sind. Ab S. 52 wird Glaser in
diversen Anmerkungen genannt.
Beim Weiterlesen ist der Rezensentin danach Folgendes aufgefallen:
Visai įmanoma, kad 1738 m. leidime išspausdint[i] [...] ir Glazerio tekstai Ak Gélbetojau! tu mannę, Ak Jėzau Diewo Awinėl, Ak tu ßwenczausesis Diewe, Darryk miel’s Diewe
su mannim’, Naktis dabbar praßoko jau, Źmogus aß bėdnas nieks esmi, kurių ankstesnieji
variantai užrašyti Glazerio rankraštyje Nammû Sźuilês ir Baźnycźês Pamôkslas (1729–
1732), bet neperimti į 1740 m. Kélias Nobaźnas Giesmes (S. 54, 56).
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Woher bezieht Michelini dieses Wissen? In seiner Bibliographie sind weder „Glazerio rankraštis Nammû Sźuilês ir Baźnycźês Pamôkslas (1729–1732)“ (hier zitiert als
NSBP) noch Kélios Nobaźnos Giesmes (hier zitiert als KNG) angeführt. Warum fehlen
diese beiden Publikationen von Glaser ebenso wie die 1738er Auflage von GK 1732
in der Bibliographie, während die Belege für die Benutzung anderer früherer Auflagen von GK 1732 genau erläutert werden? (Vgl. S. 212).
Wahrscheinlich („visai įmanoma“) müssten diese Glaser-Texte, wenn sie schon
in der 1738er Auflage vorhanden waren, mit dem Kryptonym „FUGPD“ (= Fabian
Ulrich Glaser Pastor in Didlauken) oder anders für Glaser gekennzeichnet gewesen
sein. Und woher weiß Michelini, dass diese Lieder in NSBP stehen und in KNG
nicht? Hat er NSBP wirklich eingesehen? Hätte er es sorgfältig in der Hand gehabt
hat, könnte er zumindest die von der Rezensentin angestellte Vermutung, der Text
„Naktis dabbar praßoko jau“ sei in Deutsch und in Litauisch eine Glasersche Originalfassung, bestätigen oder widerlegen. Die Handschrift zeigt nämlich Korrekturen auf der deutschen und auf der litauischen Seite, die für eine eigenständige
Erarbeitung seitens Glaser sprechen (vgl. die in der Bibliographie S. 213 unter
Bense 2001a genannte Monographie8). Man zögert ungern, Michelini zu unterstellen, er habe mit Studien anderer Lithuanisten gearbeitet, ohne sie entsprechend
zu zitieren.
Mit einigem Vorbehalt gesagt: Ein nutzerfreundlicher Umgang mit Nachweisen
von Quellen und Daten aus der Sekundärliteratur ist nicht unbedingt Michelinis
Stärke. Man kann sich des Gefühls nicht erwehren, Michelini wolle den Eindruck
erwecken, im Bereich von Inhalt und Geschichte der preußisch-litauischen Gesangbücher als einziger in den letzten Jahrzehnten gearbeitet zu haben. Er zitiert in seinem
Text fast nur sich selbst; hingegen zitiert er gern Gottfried Ostermeyer, und zwar aus
den Ausgewählten Schriften Rinktiniai raštai.9 Ferner ist es auch nicht ersichtlich, ob
er in seiner Argumentation immer direkt mit den in seiner Bibliographie genannten
Textausgaben von GK 1732 gearbeitet hat. Um festzustellen, dass Michelini Glasers
Kélos Nobaźnos Giesmes nachweisen konnte (wenn auch nicht das in Halle befindliche
Exemplar), muss man in seiner Publikation Mažosios Lietuvos giesmynų istorija10 nachsehen. Dort findet man auch eine bibliographische Angabe zu Nammû, Sźuilês ir
Baźnycźês Pamôkslas.11 Er lässt sich jedoch nicht darüber aus, in welchem Zustand
sich die von ihm erwähnte Handschrift Glasers befindet. Sie ist, nebenbei gesagt, sehr
gut erhalten und Michelini hätte diese recht interessante, wenn auch recht umfangreiche und stellenweise fragmentarische Hinterlassenschaft des Fabian Ulrich Glaser
leicht im Lesesaal der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek zu Vilnius
benutzen können. Michelini hätte leichter damit umgehen können als mit dem schad8
9

Bense 2001, 184–186.
Ostermejeris 1996.

10
11
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haften Original von GK 1732 in der Staatsbibliothek des Preußischen Kulturbesitzes
zu Berlin und mit einem entsprechenden Mikrofilm in Vilnius, wie er es in seinem
Vorwort schildert (S. 7).
Das äußerst umfangreiche Beispielmaterial, das Michelini augenscheinlich mit
viel Eifer und Fleiß zusammen gestellt hat, lässt Irrtümer in Schreibung, Transliteration, Lesung und Druck, wie sie wohl selten oder niemals zu vermeiden sind, nur
vermuten. Selbstverständlich ohne hier in dieser Arbeit irgendwelche technische
Versehen vorauszusetzen, wurde eine gezielte Suche vernachlässigt. Auffallen konnte S. 19 Passieklgim’s, ein offensichtlich fehlerhafter Druck für Passielgim’s. Weiter soll
hier nichts konstatiert werden.
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Po Konstantino Sirvydo Dictionarium trium lingvarum bemaž iki pat XIX amžiaus
pabaigos Didžiojoje Lietuvoje nepasirodė nė vieno didesnio spausdinto lietuvių kalbos žodyno. Apie du šimtmečius sąlygos leisti lietuviškas knygas čia buvo itin nepalankios, todėl beveik visi naujesni XIX amžiuje rengti žodynai liko nespausdinti ir
permainingu mūsų rašomosios kalbos formavimosi laikotarpiu neteko reikšmingesnio
vaidmens, kokį greičiausiai būtų suvaidinę, jeigu būtų buvę išleisti savo laiku1.
Aktyviausi XIX amžiaus žodynų rengėjai ir kitokios lietuviškos raštijos ugdytojai
buvo garsieji žemaičiai – Dionizas Poška, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas,
Jurgis Pabrėža, Motiejus Valančius ir kiti. Gausėjančiame priešaušrio švietėjų būryje
matome ir pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėją Lauryną Ivinskį, kuris buvo užsimojęs sudaryti kelis savo meto visuomenei reikalingus lietuvių kalbos žodynus2.
Medžiagą jiems, tartum bitė medų, ilgai ir kantriai rinko iš gyvosios kalbos ir anksčiau išspausdintų Sirvydo ir Mažosios Lietuvos žodynų, tačiau vieno, kad ir be galo
1

Per visą XIX amžių Didžiosios Lietuvos leksikografija iš esmės buvo rankraštinė.
Stambesnieji jos leksikografų darbai buvo
išleisti ne Lietuvoje tik pačioje XIX amžiaus pabaigoje: 1894 metais Tilžėje išėjo
Mykolo Miežinio Lietuviszkai-latviszkailenkiszkai-rusiszkas žodynas (Miežinis
1894), o Antano Juškos lietuvių–rusų–lenkų žodyno pirmoji knyga – 1897 metais
Peterburge.
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Ivinskis ėmėsi rašyti du dvikalbius žodynus: didelį lenkų–lietuvių ir carinės prie
spaudos sąlygomis gyvenančiai Lietuvai
itin reikalingą rusų–lietuvių kalbų žodyną, kurį buvo numatęs išplėsti iki keturkalbio, t. y. papildyti jo straipsnius lotyniškais ir lenkiškais atitikmenimis (keturkalbio žodyno išlikusi tik pati pradžia −
96 puslapiai, dalis A raidės). Pastaruosius
du žodynus yra aprašęs Jonas Kruopas
(Kruopas 1960, 191–198).

Lauryno Ivinskio
lenkų–lietuvių kalbų
žodynas

darbštaus, žmogaus pastangų neužteko visiems sumanymams iki galo įvykdyti. Tam
reikėjo daug laiko, fizinės ištvermės ir – svarbiausia – bent kiek viltingesnės perspektyvos išleisti savo darbo vaisius į dienos šviesą. Nelengvos XIX amžiaus antrosios
pusės lietuviškos spaudos sąlygos, matyt, buvo toji lemiama priežastis, kodėl Ivinskis nė vieno iš sumanytų ir pradėtų rašyti žodynų nepabaigė. Vis dėlto savo misiją
jie iš dalies atliko, nes nemažai Ivinskio užrašytų žodžių iš mūsų dienas laimingai
pasiekusių jo rankraščių spėjo patekti į ne vieną LKŽ tomą.
Rankraštinis leksikografijos palikimas dėl daugelio priežasčių negali būti visuotinai lengvai prieinamas, todėl už tai, kad šiandien galime paimti į rankas Lietuvių
kalbos instituto išleistą Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodyną, turime būti dėkingi
leidinį parengusiai Onai Kažukauskaitei. Savo adresatą, plačiąją visuomenę, beveik
po pusantro šimtmečio pagaliau pasiekęs darbščiojo mūsų raštijos darbininko žodynas (toliau – LLŽ) ir prie jo pridėta rankraščio faksimilės skaitmeninė plokštelė nuo
šiol kartu su anksčiau publikuotu rankraštiniu Daukanto lenkų–lietuvių kalbų žodynu (toliau – DaDLL) bus vertingas, visiems patogus naudotis senosios leksikos ir
apskritai lietuvių kalbos istorijos tyrimo šaltinis.
LLŽ yra stambiausias Ivinskio leksikografinis veikalas, kurį, amžininkų liudijimu,
jis rašęs iki paskutinio atodūsio. Turima žinių, kad LLŽ buvęs parašytas iki S raidės
pabaigos (iš viso 2688 puslapiai), tačiau išliko tik A–R raides apimanti rankraščio
dalis (2060 p., 23621 straipsnis)3, o 628 puslapiai su S raidės žodžiais yra negrįžtamai
dingę arba iki šiol nesurasti. Dabar pirmą kartą publikuojama išlikusioji žodyno dalis
užima centrinę vietą dideliame puošniame leidinyje (1–523 p.)4. Perteikiant rankraštį
spaudmenimis išlaikytas autentiškas LLŽ tekstas, išnašose pridėta būtinų tekstologinių
pastabų, komentuojančių lenkiškąją ir lietuviškąją dalis. Be paties žodyno, leidinyje
skelbiami du apžvalginiai straipsniai: Onos Kažukauskaitės „Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas“5 ir Małgorzatos Kilar „Słownik polsko–litewski Wawrzyńca Iwińskiego jako źródło do badań nad polszczyzną litewską“6. Abu straipsniai turi
santraukas: pirmasis – lenkų, antrasis – lietuvių kalba. Po jų dar eina trumpas rank
raščio parengimo principų paaiškinimas ir Ivinskio vartotų santrumpų sąrašas.
Įžanginiame Kažukauskaitės straipsnyje išdėstyta LLŽ genezė ir jo rankraščio
likimo istorija, smulkiai aprašytas pats rankraštis ir atskleistas santykis su jo prototipu – 1861 metais Vilniuje išėjusiu vadinamuoju Orgelbrando, arba Vilniaus, lenkų
kalbos žodynu7, kuris Ivinskiui galėjęs būti žodžių registro pagrindu ir leksikografi3

4

1959 metais ją surado Lenkijoje gyvenęs
etnologas Vytautas Armonas (Witold Armon, 1924–2002). Rankraštis saugomas
Lenkijos mokslų akademijos bibliotekoje
Krokuvoje.
Didelis leidinio formatas leido į vieną puslapį sutalpinti po keturis rankraščio puslapius, yra įdėta iliustracijų – vieno kito
rankraščio puslapio ir atskirų lapelių su
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6
7

papildymais faksimilių (iš viso 20, žr. leidinio p. 1; 97; 98; 111; 258; 432; 438; 445;
459; 468; 490; 503; 505; 514; 515; 519; 523).
Kažukauskaitė 2010, IX–XXV.
Kilar 2010, XXVI–XLII.
Visas pavadinimas labai ilgas; sutrumpintai
šis žodynas dažniausiai vadinamas Słownik wileński (toliau – SWil).
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nio metodo bei metakalbos pavyzdžiu. Pastebėta, kad SWil ir LLŽ straipsniai ne visada sutampa, dėl to galima manyti, kad Ivinskis naudojosi ne vien SWil, bet ir kitais
lenkų kalbos žodynais, o gal ir pats savo nuožiūra kai ką keitė: du SWil straipsnius
sujungdavo į vieną arba vieną straipsnį išskaidydavo į du ir daugiau, į registrą įtraukė žodžių, kokių SWil nebuvo, o prie kai kurių esamų prirašė kitokį, jam įprastesnį,
variantą. Lietuviškoji LLŽ dalis Kažukauskaitės straipsnyje, matyt, taupant vietą,
apibūdinta gana konspektyviai, nors šiek tiek platesni rašybos, fonetikos ir kirčiavimo komentarai čia kaip tik būtų buvę laiku ir vietoje, nes Ivinskio susidarytas rašybos modelis ir kitos jo raštų kalbos savybės kol kas labai nedaug tenagrinėtos8.
Antrojo straipsnio autorė Małgorzata Kilar į LLŽ pažvelgė kaip į reikšmingą Lietuvos lenkų kalbos tyrimo šaltinį ir nuosekliai aprašė tas lenkiškosios jo dalies rašybos, fonetikos, morfologijos, žodžių darybos ir leksikos ypatybes, kuriomis Lietuvoje vartota XIX amžiaus lenkų kalba nukrypsta nuo to paties meto bendrinės kalbos
normų. Nesutapimai su centrinio arealo normomis paprastai atspindi skirtumus,
kurių pakraštiniuose arealuose atsiranda dėl kalbų interferencijos. Mat juose dėl
gretimos kalbos poveikio randasi įvairių inovacijų, bet kartu išlieka nemažai archaizmų, ypač fonetinių ir leksinių. Lyginant pakraštinių arealų kalbą su bendrinės kalbos
normomis galima lengviau pastebėti vadinamuosius frekvencinius regionalizmus,
t. y. atskiriems arealams būdingus kalbos faktus, kurie juose dažnesni negu kitose
tos pačios kalbos vartojimo vietose. Lenkiškojoje LLŽ dalyje Kilar rado daug tai patvirtinančių faktų. Tarkim, priebalsių s, ś ir š rašybos svyravimai, kai LLŽ vietoj <s>
parašoma <ś> (pavyzdžiui, Boleśny 789, o ne norminis bolesny ir pan.), bendrinės
lenkų kalbos požiūriu XIX amžiuje jau buvo fonetiniai ir ortografiniai archaizmai, o
žodžiai Dziwosy 257; Pardonować 1071; Podpiwek 1158; Przegryzek 1314; Przestanek 1347;
Rańtuch 1626; Reczka 1641; Resztować 1674 – leksiniai10. Kita vertus, lenkų kalbos
skoliniai Barysz 3911; Kul 496; Odliga 839; Pokurstać 1189; Pundel 1577; Rogajsz, Rogojsz
1698; Rojsło, Rojst 1704; Rupieć 2010 (reikšme ‘rūpėti’) laikytini leksiniais regionalizmais, nes jie būdingesni pakraštiniams arealams, kuriuose galima sąveika su baltarusių ir lietuvių kalbomis12. Be jų, LLŽ yra užfiksuota fonetinių regionalizmų, liudijančių skirtumus tarp Lietuvos lenkų kalbos „žemaitiškojo“, t. y. Kauno gubernijos,
Šiuo tarpu galima nurodyti glaustus Ivinskio kalbos aprašymus Jono Palionio ir Zig
mo Zinkevičiaus veikaluose ir du Vytauto
Vitkausko straipsnius (Palionis 1979, 183–
184, 192–193; Zinkevičius 1990, 162–166;
Vitkauskas 1996, 17–26; Vitkauskas 1997,
29–32).
9 Čia ir toliau skaitmuo nurodo, kuriame LLŽ
rankraščio puslapyje yra cituojamas žodis.
10 Žodžių Dziwosy ir Pardonować SWil nėra. Iš
to, koks duotas lenk. dziwosy ‘plepalai, nesąmonės, kvailystės’ lietuviškas atitikmuo
(Stebŭkl’ìngi dàrbāj, – apsi-ejìmai, – būdai
257), atrodytų, kad Ivinskiui šis žodis ne8
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buvo visai aiškus arba jo reikšmė Lietuvos
lenkų kalboje buvo pasikeitusi.
Kilar straipsnyje klaidingai nurodyta šio
žodžio vieta: iš tikrųjų jis yra ne 59, bet
39 LLŽ puslapyje. Beje, SWil fiksuoja variantą Borysz, o LLŽ jų yra du: Barysz 39 ir
Borysz, barysz 80.
Šie lenkų kalbos skoliniai į ją greičiausiai
yra patekę per baltarusių kalbą, į kurią,
savo ruožtu, buvę pasiskolinti iš lietuvių.
Kilar straipsnyje smulkiai aprašytas jų
arealinis paplitimas ir kilmės aiškinimai
lenkų, baltarusių ir lietuvių kalbų etimologiniuose žodynuose.
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kuriai XIX amžiuje priklausė Žemaitija, ir Vilniaus variantų. Iš žemaičių kilęs Ivinskis dažniau nei Vilniaus varianto vartotojai neskyrė priebalsių c ir ć, painiojo balsius
o ir ó, tarkim, vietoj ć rašė c (Cwiek 138), vietoj o – ó (Archaniół 17) arba, atvirkščiai,
vietoj ó – o (Dowod 210). Į lenkų kalbos žodynus neįtraukti, bet LLŽ atskirais straipsniais einantys apeliatyvai Pogrobek 1176; Pokurć 1188; Porcjunkuł 1223; Prasowidełko
1276 ir pagoniškųjų dievybių vardai, kaip antai Ragana 1617; Raupuża 1632; Rungis
2009 ir kt., Kilar nuomone, esą tiesiogiai paimti iš lietuvių kalbos, minimaliai pakeitus, o kartais ir visai nepakeitus jų formos.
Lietuviškoji LLŽ dalis, kurioje, palyginti su lenkiškuoju registru, sukaupta gerokai
daugiau leksinės medžiagos13, be jokios abejonės, irgi vertintina kaip reikšmingas XIX
amžiaus lietuvių kalbos duomenų šaltinis. Ypač svarbi LLŽ savybė yra pažymėta žodžių
kirčio vieta (tiesa, ne visų ir ne visada tiksliai), be to, prie kiekvieno žodžio yra morfologinių, o prie kai kurių – ir kitokių kvalifikacinių pažymų14. Žodžiai iliustruojami
dažniausiai lenkų kalbos žodžių junginių ir paprastų bei frazeologinių posakių vertimais15, o paties žodyno sudarytojo rišlios kalbos pavyzdžių galima rasti skaitant jo
suformuluotus retesnių žodžių ir įvairių sričių terminų reikšmės paaiškinimus16.
Ivinskis buvo kilęs iš pietų žemaičių17 ir, kaip kiti žemaitiškai rašę jo amžininkai,
taikėsi prie nežemaitiškai kalbančių lietuvių, kai kurias savo tarmės fonetikos ir
morfologijos lytis aukštaitino, orientuodamasis į vidurinį rašomosios kalbos variantą, Didžiojoje Lietuvoje nuo Daukšos laikų siejamą su vakarų aukštaičių Kėdainių
apylinkių šnektomis. Pagal LLŽ paliktas nesuaukštaitintas žemaitybes palyginti nesunku atsekti Ivinskio gimtąją tarmę, atsispindinčią net tokiame specifiniame tekste
kaip žodynas. Be visiems žemaičiams bendrų fonetinių ir morfologinių lyčių, LLŽ
yra užtektinai tokių, kurios būdingos pietų žemaičių varniškių tarmės šiaurrytinėms
šnektoms. Jos leidžia manyti, kad Ivinskis kalbėjo ta šiaurrytine varniškių šnekta,
kuria kalbama apie Užventį ir Kolainius bei artimiausiose jų apylinkėse18.
Taikydamasis prie visų lietuvių, Ivinskis atsisakė dalies žemaitybių, bet anaiptol
ne visų. Bene nuosekliausiai jis aukštaitino kelias, kurių savo raštuose paprastai
13

14

15

Lietuviškosios dalies apimtį padidina iš
įvairių šaltinių surinkti gausūs sinonimai,
gretutiniai žodžių variantai ir ilgoki terminų reikšmės aprašymai.
LLŽ metakalbos ypatybės aprašytos įvadiniame Kažukauskaitės straipsnyje (Kažukauskaitė 2010, XVII).
Pvz.: [go]lizna zimowej, sannej drogi; źia
mièw īłka 326; Miotać przeklęstwa brāszk ’in
té, didej kèjkté, sŭ welnejs ir kiałmajs majsźìté
588–589; Ptak buja po powietrzu. Pāuksztis
ant òra skłānda 1561; Puścić głos z całego
gardła; palèjsté kakarìne 300; Strzelanie z
przerwami. Szàudimas rētkartejs 1572. Kai
kurie ekspresyvesni žodžiai pailiustruoti
gražiais frazeologizmais: Bestwić Szān
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16

17

18

d’ité, ing szunies dienàs iszdièté 45; Marudzić Tr ǔ kté, peslòté, marūdieté, dŭ szŭni ǔ
łŭpté 563.
Lietuvoje nesiveisiančio gyvūno pavadinimo reikšmė paaiškinta taip: Girafa, ǵiwolis
werblūda wējsles tures pirmànses kòjes łabaj
ìłgas, kursaj par taj stòwia kaipo pasist’īpes
309; fizikos termino Refraktor ‘lęšinis te
leskopas’ – pabukłas, kurio stìkłas spìnduli
s ǔ lenk 1644.
Iš rastų krikšto metrikų išrašų žinoma, kad
Ivinskis 1810-08-15 krikštytas Šilalės bažnyčioje.
Vitkausko nuomone, Ivinskiui artimiausia
esanti Užvenčio ir rytinių Pavandenės
apylinkių šnekta (Vitkauskas 1996, 25).
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vengdavo ir kiti žemaičių švietėjai: a) paliko žodžių galūnių dvibalsius ai, ei (visi
žemaičiai juos vienbalsina ir taria [a.], [e.])19; b) pakeitė žemaitišką a kamieno daiktavardžių dat. sg. galūnę; c) vyriškosios giminės žodžių nom. sg. galūnėje išlaikė trumpąjį balsį a20 ir d) atsisakė savo tarmės mišriųjų dvigarsių [m], [n], kuriuos beveik
visuose žodžiuose21 reguliariai pakeitė į am, an22, pvz.:
a) Dàjktaj 2043; Gìlēj 313; Kàrsztaj 328; knīngaj atsklejstaj 1574; Mìłtaj 555; Pāuksztej
217; pīrsztajs 176; rētkartejs 1572;
b) Diewuj 76; moksłuj 573; siedièjimuj 540; Tièwuj 1488 (pietų žemaičiai vietoj šios
galūnės turi kitą – tevu· ~ tvuo)23;
c) Bàłtas 59; Gŕības 348; Isztirpìtas 1883; Kupròtas 300; Lēnkamas 307; Paźinìmas 573;
Ǔrwas 534;
d) Āntras 220; Brângŭs 219; dântis 427; Samd’ìté 632; Stambé 254; Zāmbia 1648 ir kt.
LLŽ matyti aiškios pastangos vengti vadinamojo dūnininkavimo, t. y. ryškiõs skiriamosios pietų žemaičių fonetikos ypatybės – diftongoidų [i], [u], kurie akustiškai
yra labai panašūs į ilguosius balsius [i·], [u·], tariamų vietoj aukštaičių ie, uo. Aukštaitinti juos, matyt, buvo sunkiau nei ką tik minėtas kitas žemaitybes, ypač jei pasitaikydavo žodis, dėl kurio aukštaitiško tarimo Ivinskis negalėjo būti visai tikras. Leng
viausiai jam sekėsi aukštaitišku ie pakeisti [i] morfologiškai sąlygotose padėtyse: LLŽ
šis dūnininkų diftongoidas, galima sakyti, be išimčių pakeistas įvardžiuotinių žodžių
nom. pl.24 (antriejej 220; atlìkŭsiejej 843; gaunamièjej 182; Brangièjej 1578; Paprastièjej 1238;
prastièjej 108; Smulkièjej 535), i kamieno daiktavardžių gen. sg. galūnėje (àngliēs 1995;
Àwis, -ẃīs (-wiēs) 1050; szàliēs 2023; szìrdiēs 619; Żânsis, -ansiēs 306) ir sangrąžinių veiksmažodžių bendratyse (Grùmtiēs 164; Skōlintiēs 177; sǔkties 166; Ruṕinties 179).

19

20

Žodžio kamieno dvibalsiai ai, ei Ivinskio
šnektoje nevienbalsinami (Ējté 395; Wājkas
244). Vienintelė išimtis LLŽ yra veiksmažodis teirautis ir jo vediniai: teràuties, Ter ā
wim os, teràutojas 29; tēràutiēs 198; tērāwimos 1655. Kadangi Ivinskis į savo žodyną
įdėdavo jam žinomų to paties žodžio fonetinių variantų (pvz.: Dàjktas [Dàkts, Dàjkts]
2042; Ējszmas, jēszmas, īszmas 1784 ir pan.),
galima spėti, kad teràuties, tēràuties jis bus
nugirdęs iš kurios nors žemaičių šnektos,
kurioje šios šaknies ei yra suvienbalsintas
(plg. terautęis DaDLL I 73), tik neaišku, kodėl šiam variantui teikė pirmenybę.
Veiksmažodžių praes. 3 formą, kurios galūnę visi žemaičiai irgi trumpina, Ivinskis
pramaišiui rašo ir žemaitiškai, ir aukštaitiškai, pvz.: atwed 1742; iswadin 1817; Isz
perk 1746; pàrwejk 1746; plièsz 1634 ir nuo
ējna 1757; rējkia 395; Sprògsta 1572. Nesuskaičiavus, kurių variantų LLŽ pavartota
daugiau, sunku pasakyti, ar iš tikrųjų
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21

22

23
24

sprogsta tipo formos yra viena dažniausių
Ivinskio raštų aukštaitybių (Zinkevičius
1990, 166), tačiau apskritai susidaro įspūdis, kad žemaitiški ir aukštaitiški šios formos variantai LLŽ vartojami apylygiai, o
gal ir su žemaitiškųjų persvara.
Kur ne kur pasitaiko viena kita išimtis:
pavyzdžiui, B ǔ mba 1087, 1578 (le. Pępek,
Pupek atitikmuo); Igūndīnté 1834 parašyti
tarmiškai.
Šiaurrytinėse varniškių šnektose pirmasis
šių dvigarsių dėmuo yra susiaurintas; at
skirose šnektose jo tarimas svyruoja tarp
[ọm], [ọn] ir [  m], [  n]. Užvenčio šnektoje dvigarsiai am, an šiandien tariami
[  m], [  n].
LLŽ ir kamieno, ir galūnių dvibalsiai ai, ei,
ui rašomi <aj>, <ej>, <uj>.
Fonetiškai šios formos suaukštaitintos nepriekaištingai, tačiau morfologiškai vis
tiek yra žemaitiškos, nes jų galūnė -ai
aukštaičiams nebūdinga.

Lauryno Ivinskio
lenkų–lietuvių kalbų
žodynas

Ten, kur morfologija buvo sunkiau pasikliauti, – žodžių šaknyse ir kai kuriose
darybinėse morfemose (priešdėlyje ar priesagoje) – dūnininkų [i], [u] aukštaitiškais
ie, uo keičiami gana nenuosekliai: nedvejojant jie suaukštaitinti žinomų žodžių kamienuose (Àguōna 555; Dejuòté 378; Duòté 161; Duòk 161; gièdāns 7; Kłuònas 350; Lieżǔ
wis 385; Pièwa 510; Puòdas 194, 301; Spiesté 1703; swiêsŭs 159; Szłuòta 589; Wiènu 53;
wiêta 115 ir kt.), kitur duoti abu – aukštaitiškasis ir žemaitiškasis – to paties žodžio
variantai (Kuodēlis, kudēlis 401; Niēżas, Nīżas 480; Nuòmetas, nùmetas 642; R’ìtas, riètas
548; Rǔduō, Rǔdūn 383; Ùsis, uòsis 384), bet nemažai palikta ir tokių, kurių kamieno
[i], [u] visai nepakeisti, pvz.: Apùkas 1571; Atźimawòté 897; Bŕìdis 382; Dùbiē 190;
gŕiżtas 7; ko grùdīs 2018 (nesuaukštaitinta praes. 2 galūnė); Gùsties, gùdzioties 61; nùmoté
źiāme 248; Pŕìpūlis 5; R’īkté (duona) 477; ŕìtiēs 439; ŕitièté (isz kiāuśzia) 440; Spūgiètas
480; Sùpis (pāukśztis) 407; sūsties 605; Ùst’ité 753; wiełùstas 735; źiwiètas 72 ir kt.25
Kad Ivinskiui nebuvo iki galo aišku, kada savo tarmės [i], [u] kesti į ie, uo ir
kada jų kesti nereikia, liudija hipernorminiai žodžiai, kurių kamieno ilgieji balsiai
y, ū, palaikius juos aukštaičių ie, uo atliepiniais, automatiškai pakeisti į ie, uo, pvz.:
akièbroksztas 1625 (yra ir Ak’ìbroksztas 48); ałkuòné 536; ankstièbas 1625; Erszketiènas26
130; Liêtis 1693; pliêta (šalia Pl’îta) 105; pragièsté (šalia Ŭżgiedòté) 393; Skiēriŭs 303;
Szejmièna 1235 (yra ir Szejḿina 147); Szniēpśzté 492; Szuòdas 351; szuòdinas 351; tuóks
tanćziŭ 234; wirszuòkālnis 346; wirszuòné 317; Źièdantēsis 402; Źiedièté, praźièsté 506;
źiedrǔmas 69 ir kt.
Hipernorminių žodžių27 LLŽ gausu dar ir todėl, kad kartą nusistatęs vartoti priešdėlį nuo-, Ivinskis jį pridėdavo ir prie veiksmažodžių, ir prie daiktavardžių, rašė
nuokràjćzioté 848; Nuołàużtas 836; nuòłŭpas 771; nuot’īnses 890; Nuosiḿīnté 174; Nuòskardas
1042 ir pan. Gali būti, kad pirmenybę jam suteikė neįžvelgęs trumpojo ir ilgojo balsio
kaitos skirtingų vedinių priešdėliuose. Mat šiaurrytinėse varniškių šnektose veiksmažodžiai gauna priešdėlį nu-, o iš jų sudaryti vardažodžių galūnių vediniai – nū(nubraukti : nūbraukos, nuleisti : nūlaidus). Vardažodžių priešdėlio ilgąjį balsį ū klaidingai palaikęs tokiu ū, kuris jo šnektoje atliepia aukštaičių uo, Ivinskis paprasčiausiai apibendrino tariamai aukštaitišką šio priešdėlio formą ir visur vartojo nuo-, nepaisydamas nevienodos jo distribucijos.
25

26

Nenuoseklaus aukštaitinimo pavyzdys galėtų būti žodžio Korset 463 reikšmės paaiškinimas: drab ǔ źia lièmun arba stùmun. Iš jo
matyti, kad Ivinskis nebuvo linkęs keisti
nazalizuotos priebalsinio kamieno daiktavardžių galūnės (plg. kitoje vietoje parašytą stuòmūn 1788), o šaknyse [i  ], [u  ] keitė į ie, uo gana nereguliariai.
LLŽ yra nemažai priesagos -ynas vedinių su
nepakeistu y arba nurodomi gretutiniai jų
variantai, pvz.: Anżuolìnas 160; Kel ḿ ìnas
414; sziarmŭkśzńìnas 375 ir Agŭrk’ìnas, wogurklienas 912; Gubiènas, gub’ìnas 90;
Puśzìnas, pŭśziènas 79.
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27

Tarp jų pasitaiko vienas kitas keistokas –
tartum iš kitos tarmės nugirstą žodį Ivinskis būtų pritaikęs ne prie aukštaičių, o
prie savo paties šnektos fonetikos, pvz.:
Łùszas 402; pùśzties 610; papùsztas 896; papuśzté 1053. Šiuos žodžius Ivinskis, kurį
laiką gyvenęs Rietave, galėjo būti girdėjęs
iš šiaurės žemaičių (plg. łůs zis DaDLL I
263; papouszti DaDLL II 426). Dūnininkams luošas, puošti nėra įprasti: jų plote,
taip pat ir apie Užventį, dažniausiai sakoma ligaš as ‘paliegęs, neįgalus žmogus’;
rėdyti(s), pasišviesti ‘dabinti(s), gražinti(s),
gražiai apsirengti’.
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LLŽ paliktoms fonetinėms žemaitybėms pridera tos, kurių aukštaitinti Ivinskis,
matyt, nematė būtino reikalo.
Viena jų – vietoj kaitmeninių afrikatų č, dž visų žemaičių turimi minkštieji priebalsiai , , išriedėję iš junginių *t, *d padėtyje prieš supriešakėjusį galūnės balsį a.
Tokios kilmės dėsningos beafrikatės žemaitiškos formos yra a kamieno daiktavardžių
daugiskaitos vardininkas, naudininkas ir įnagininkas (Mēdej 221; Naśztej 756; Pāuksz
tej 217; Płāutej 523; medems 1639; pāukśztems 194; rētkartejs 1572; żōdejs 1668)28 bei ia
kamieno būdvardžiai ir iš jų sudaryti prieveiksmiai (didej 589; kłājdēj 777; płatej 1691;
Skaudej 208; stātēsis 374; Tǔsztas 1585; tǔszté 40; Tǔsztej 1583 ir kt.)29.
LLŽ neaukštaitinami ir iš ė, o kilę žemaičių dvibalsiai [ie], [uo], tik pirmasis rašomas
<ie>, t. y. taip, kaip tariamas (dièté 26; Drungnièté 526; Plieẃiètas 72; Riētis 546; Sejliège
ris 133; Sièkła 657; Siuntinièté 453; Szièłstans 99; welièna 334; Wèrsmie 47; Żwajzdiē 353),
o antrasis – tikrojo tarimo neatitinkančia raide <o> (giedòté 203; Godièjimos 567; Iszmò
k’ité 665; Kêrćze, -ćziōs 420; kòjes 50; òbul’īs 370). Kadangi vietomis į LLŽ yra prasprūdę
žodžių, parašytų su <uo>, pvz.: ant kuō 654 (šalia ant ko 47); pas kuo 331; àugałuotas 199;
Barzduòtas 84; Gałwuòtas 316; Liètuotas 241; Piłwuòtas 91 (šalia dumbłòtas 113; Kupròtas
300); Wagòté, waguòté 86, turbūt galima manyti, kad raide <o> perteikdamas žemaičių
[uo] Ivinskis rėmėsi susiklosčiusia rašybos tradicija30, o ne realiu tarimu.
Nekirčiuotos linksniuojamųjų žodžių galūnės, kurių paveldėtieji balsiai *ā, *ē žemaičių tarmėje anksti sutrumpėjo ir tariami ne [o·], [ ·], bet [a], [e], irgi dažniausiai
paliktos nepakeistos31, pvz.: àrklia 201; kàuła 186; òra 266; grāźes diēnas 554; kòjes 50;
Weźièćzias 213; Łowa, -as 540; Nāgines 408; Rēples 105; Uògas 456, gen. sg. waǵīstes 528;
żōdzia 425, o priešakinis siauras balsis [ẹ], kuris atvirose nekirčiuotose galūnėse yra
kilęs iš sutrumpėjusių *ē, *ā ir *ī, nuosekliai perteikiamas raide <é>32, pvz.: Kàrwé, -es
480; mērgé 254; Skŭt’īklé 92; Kòjé, -es 754; Sàujé, -jes 302; Pàté 558; prastòjé 109; Stambé
254; Sûnké 90 ir kt. Raidė <é> rašoma ir veiksmažodžių bendraties gale, kuriame
žemaičiai taip pat taria [ẹ]: Ējté 166; łajk’ìté 248; Tingièté 322; użmìgté 54.
Žodžio kamieno mišrieji dvigarsiai an, en, in, un prieš pučiamuosius priebalsius
rašomi taip, kaip tariami Ivinskio šnektoje (su išlaikytu tautosilabiniu n), pvz.:
28

29

Gen. sg. forma Ivinskio šnektoje turi kait
menines afrikatas (Bŕìdis, -dzia 382; Pap iè
dis, -dzia 1242; Pāukśztis, -ksćzia 1561; Zièm
mit’īs, -ićzia 668), nors kai kuriose šiaurrytinėse dūnininkų šnektose ji irgi gali būti
beafrikatė, pvz.: iš ù  vi  t  / iš ù  ve  t  ~ iš
Užvenčio (Vaiguva).
Gretutinių beafrikačių variantų pasitaiko
itin retai, ir jie greičiausiai yra paimti iš
kurio nors spausdinto lietuvių kalbos žodyno. Pavyzdžiui, tokiu laikytinas prie
Kúrtas, Kúrtasis 317 įterptas Kúrczas su netipiškai parašyta <cz> vietoje <ćz>. Pats
Ivinskis greičiausiai būtų parašęs <Kúr
ćzias>, plg.: arćziàusej 70; Kêrćze, -ćziōs 420.
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30

31

32

Raidė <o> paprastai atitinka žemaičių [uo]
ir kitų Ivinskio amžininkų raštuose, pvz.:
Ƶ uwiedijoj’ kło stogus tosziemis DaDLL I 99.
Nenuoseklumo jas rašant, žinoma, pasitaiko, pvz.: pīłwo 1387; P ē jlia 90; net
dransìbies 1543; sukrātie 1523.
Į šios raidės fonetinę vertę bene pirmasis
atkreipė dėmesį ir apytikriai nurodė jos
vartojimo tendenciją Vitkauskas (Vitkauskas 1996, 24). Čia, matyt, reikėtų pabrėžti,
kad virš e rašomas akūtas (dešininis ženklas) su kirčio ir priegaidės žymėjimu neturi beveik nieko bendra, išskyrus tai, kad
raide <é> perteikiamas balsis [ẹ] yra nekirčiuotose galūnėse.

Lauryno Ivinskio
lenkų–lietuvių kalbų
žodynas

Anżuolìnis33 166; Drânsŭs 887; Gałànstŭwas 561; gànsćzioties 521; Kànsnis 426; Nesŭ
granźìnamas 690; Rānstas 33; Sauliègrānża 1344; Skłānstis 762; tanśìté 755; grēnżté 216;
rēnstas 131; Tènwas 129; Tenwièté 128; Bŕìnsté 646; L’īnsté 527; Nepaźìnstamas 749; Siunsté 170; Skùnsté 50034; èjnāns35 53; Kraunans 217; gièdāns 7; miegstans 567; Spàudans 174;
Tikans 169. Dvigarsiai an, en, un jo šnektoje yra nepakitę ir kai kuriose kaitomųjų
žodžių galūnėse: įvardžių kas, anas ir kt. acc. sg. (kan 179), būtojo laiko dalyvių nom.
pl. galūnėse (pawirten 517; Sudziùwen 608) ir iki kirčio atitraukimo kirčiuotą galūnę
turėjusių žodžių gen. pl.36 (dwijun èjłun 8; piningun 182; Płaukun 290; Swećziun 683;
Sztułpun 33; żoliun 1115; żwajzdziun 23).
LLŽ palikta ir dar viena Ivinskio šnektos ypatybė – nazalizuoti ilgieji balsiai y, ū,
turimi atskiruose žodžiuose, pvz.: gìnsłas 1899; isz jùnsu 1914; knīngu 1640; pìńīngŭs
248; Sk’īnstis 126; Skinstìmas 2039; trins 1633. Taip pat vartojami nazalizuoti y, ū tam
tikrose morfologiškai sąlygotose padėtyse: įvardžiuotinių žodžių linksnių formose
(brangēsńīnsis 219; Didinsis 19; Ẃirēsńinsis 307; mażùnsius 444; swetimùnsius 613; paskutiniūnju 1527), vyriškosios giminės žodžių loc. pl. (àuliūnse 247; deganćziunse kałnunse 517; rāsztunse 165) ir priebalsinio kamieno daiktavardžių nom. sg.37 (Àkmūn 404;
Rǔdūn 383; Szun 373).
Laikydamasis nuomonės, kad priimtiniausia rašyba turėtų būti fonetinė38, Ivinskis
stengėsi žymėti į LLŽ dedamų žodžių kirčio vietą. Kadangi jo šnektoje kirtis atitrau33

34

35
36

37
38

Savo tarmės dvigarsį [  n] Ivinskis nuosek
liai keitė į an, todėl jis pakeistas ir šioje
pozicijoje.
LLŽ sporadiškai pasitaiko kitaip parašytų
dvigarsių, pvz.: Skiłąndis 1192; sprąnstis
1062; Pàrgręnżté (šalia pragrēnżté) 1354;
Praręnsté 1338. Jie, kaip ir kiti su nosinėmis raidėmis parašyti žodžiai (Atminąns
1066; Łąnkas 1064; Pàrtręnkté 1368; S  nt ie
wis 1386; Węnćziawōné 1054; źēmę 1567)
greičiausiai yra paimti iš kokio nors
spausdinto šaltinio, nes Ivinskio rašybai
nosinės raidės nebūdingos.
Kada ne kada pasitaiko variantų be an: ēsas
49; newāłdas 56.
Nekirčiuotose baritonų galūnėse -un anksčiau neteko tautosilabinio n ir sutrumpėjo:
bìćziŭ 247; łāpŭ 656; żōdziŭ 265 (galūnės
balsio trumpumas žymimas lankeliu).
Šių formų pasitaiko ir suaukštaitintų, pvz.:
ràumuo 1539; R ǔ duō 383.
1843 metais ar kiek vėliau rašytame straipsnyje „O Pisowni języka Litewskiego“
Ivinskis mini principą „rašyti taip, kaip
tariama“ (Ivinskis 1843b, 25), tačiau praktiškai jo laikytis, matyt, nebuvo paranku,
ypač kai reikėdavo perteikti asimiliacinius
priebalsių pokyčius morfemų sandūrose.
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Tokiais atvejais fonetiškai perteiktų priebalsių LLŽ pasitaiko itin retai (pvz.: Adbułaj 668; Witpadis 625), dažniausia rašoma
morfologiškai – dùbkasīs 338; iszdìrbt ās is
560; Pàrriszté 1374; Sīrgté 115; Użkibìmas
118; użsitēnsté 1378; ŭżźenkl’inté 646 ir
pan., tačiau grafiškai perteikti kitokius
pozicinius priebalsių variantus Ivinskis
vis dėlto stengėsi. Pavyzdžiui, pozicinį
priebalsių minkštinimą prieš priešakinės
eilės balsius (ypač prieš ilgąjį balsį i) žymėjo arba raidėmis <ǵ>, < ḿ >, <ń> ir pan.,
arba statmenu brūkšneliu šalia raidės b’,
d’, k’ ir pan., taigi nuosekliai rašė ǵiwēnima 188; Szej ḿ ìna 147; ńīkté 752; tau ṕ ìté 500;
daŕìté 351; Ẃìras 558; B’īmbałas 31; ried’ìties
610; łajk’ìties 578; Kl’ìsté 67; ùst’ité 753.
Tiesa, poziciškai suminkštinti priebalsiai
LLŽ taip žymimi maždaug iki O raidės
pabaigos (1058). Toliau daugelio priebalsių pozicinį minkštinimą žymėti nustota,
išimtis padaryta tik žvarbiesiems č, š, ž –
jie visame LLŽ tekste rašomi <ćz>, <śz>,
<ź> (ćzìżté 40; gèlźies 124; Kwepinićze 1088;
Paźìnté 1561; śzìrde 1835; Wieśzièté 330). Po
minkštųjų priebalsių LLŽ reguliariai rašomas jų minkštumo ženklas <i>: gièsmiun
2029; Kêrćze, -ćziōs 420; Kłàjdzioté 67 (afri-
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kiamas pagal visuotinio kirčio atitraukimo dėsnį39, tam prireikė įvairių diakritinių
ženklų, leidžiančių skirti neatitrauktą, atitrauktinį ir šalutinį kirtį, kirčiuotų ilgųjų
skiemenų priegaidę bei su kirčiu ir priegaide susijusias balsių, dvibalsių ir mišriųjų
dvigarsių fonetines ypatybes. LLŽ vartojami tokie diakritikai:
1) paprastasis stogelis (Bârzda 84; Pîrtis 519);
2) apverstasis stogelis (mǔlkis, lǔrbis 547; Mǔśzté 59);
3) gulsčiasis, smaigaliu į kairę pakreiptas stogelis (Brna 304; pjkŭs 508)40;
4) dešininis ženklas (pújkej 508; Túrtaj 179; wējkté 216);
5) kairinis ženklas (Gràżŭs 508; Màlté 591; Szàuksztas 548);
6) brūkšnelis (Pāuksztej 217; Āszara 548; żōdziŭ 265);
7) lankelis (Àjszkŭs 179; śzèriŭs 173; Ŭbaǵīné 217).
Kol LLŽ rankraštis buvo sunkiau prieinamas, diakritikų paskirties beveik niekas,
išskyrus Vytautą Vitkauską, plačiau nekomentavo. Jis pastebėjo, kad Ivinskio vartojami kirčio ženklai aiškiai rodo jo šnektoje veikiantį visuotinio kirčio atitraukimo
dėsnį (Àwiża 1051; àtmajnōs 2017; żòliē 2046) ir kad kirčiuotuose ir šalutinį kirtį turinčiuose tvirtagaliuose skiemenyse pailgėjęs pirmasis dvibalsio ar mišriojo dvigarsio
dėmuo žymimas brūkšneliu (Gārsas 1937; dējwé 2012; Dàjktiszkāj 2044)41.
Dabar, kai LLŽ bet kada galima patogiai turėti po ranka, bus galima smulkiai
ištirti ir aprašyti jame vartojamų diakritikų paskirtį. Šiuo tarpu knieti pasakyti, kas
krito į akis, provizoriškai pavarčius LLŽ.

39

40

kata dž LLŽ rašoma <dz>); leśziùté 1903;
mèdziŭs 217; Mièćzioté 2058; siùłas 476;
Smúrgiŭs 593; śzèriŭs 173; wâldzia 1085;
wājs iaus 51; źiurièté 1081 ir kt. Be šio ženk
lo rašomas tik minkštasis l (Aptèrloté 985;
Blàuté 1744; L ǔ rbis 521; Spietlus 1702), tačiau galūnėse (tikriausiai dėl „paradigmos spaudimo“, t. y. analogijos su tokiomis pat kitų žodžių formomis) gana dažnai ir po [  ] parašomas <i>: ǵìwolia 985; su
kàjliŭ 997; Pējlia 90. Kietieji priebalsiai l,
š, ž žymimi raidėmis <ł>, <sz>, <ż>: Łās zas
480; żŭd’ìti ē s 605.
Žemaičiai kirtį nuo trumpos ir tvirtagalės
galūnės atitraukia ne į priešpaskutinį, bet
į pirmąjį žodžio skiemenį ar net į prie žodžio prišlijusius proklitikus, pvz.: skàud u
līs 2060; ànt krŭszōs 335; ìsz widāus 2060;
pô butus 1903. Be to, atitraukus kirtį, galūnėse lieka šalutiniai kirčiai. Nuo tvirtapradžių galūnių ir žodžio vidurio kirčiuotų
skiemenų kirtis neatitraukiamas: ǵiwàm
212; muszàu 59; pūćziàu 178; źiedàms 194;
Kiap ǔ ré 143; Szaltēnis 484 ir kt.
Diakritinius ženklus Ivinskis aprašė kitame
straipsnyje „O pisowni i iloczasie Języka
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Litewskiego“ (Ivinskis 1843a), tačiau tokio gulsčiojo stogelio jame visai nemini:
straipsnyje nurodytas kitoks – į priešingą
(dešinę) pusę smaigaliu pakreiptas stogelis. Kaip rodytų paties Ivinskio duoti šio
stogelio vartojimo pavyzdžiai (b  nga; r  n
ka;  nga), juo buvo sumanyta žymėti kirčiuotą skiemenį, kuriame šiaurės rytų dūnininkai vietoj vakarų aukštaičių am, an
turi ọm, ọn ar  m,  n (su susiaurintu pirmuoju dėmeniu). Straipsnis rašytas 1843
metais ar kiek vėliau, kai Ivinskis šių savo tarmės dvigarsių dar neaukštaitino
(Kruopas 1960, 194), tačiau rašydamas
LLŽ, juos jau reguliariai keitė į am, an ir
kirčiuotuose skiemenyse žymėjo taip pat
kaip visus mišriuosius dvigarsius, kurių
pirmasis dėmuo yra a: Kâłwa 328; Rânka
1651; Rānkŭ 560; Gâmta 1520; Āntra kārta
1633. Todėl į dešinę smaigaliu pakreipto
gulsčiojo stogelio LLŽ jam nebereikėjo.
Tiesa, kartą (gal apsirikus) jis yra parašytas: K  r, bet toje pačioje eilutėje pasitaisyta: Kŭr ējśi 187.
Vitkauskas 1996, 24.

Lauryno Ivinskio
lenkų–lietuvių kalbų
žodynas

Lankelio, kurį Ivinskis nuosekliai rašė virš raidės <u>42, vartojimo tendencija – bent
iš pirmo žvilgsnio – atrodo gana aiški: juo žymimas trumpasis u nekirčiuotuose
pradiniuose ir vidiniuose žodžio skiemenyse bei nekirčiuotose ar dėl kirčio atitraukimo jo netekusiose galūnėse, pvz.: àjszkŭs 535; Bûgnŭs 43; Dângŭs 672; dāngŭ 672;
dugnōlŭs 431; dùmŭ 460; mēdziŭ 8; łŭpinièté 176; su màzgŭ 40; Nèl’īnksmŭs 561; Piłwò
ćziŭs 91; apej żmōgŭ 760; Bŭrbŭluòté 43; cǔkrŭmi 456; łàjst’itŭwas 227; siŭwìmas 247;
Sŭnēśzté 529; Tŭrt’ìngas 553; tûrtŭs 179; Ŭżtīrpes 216; Wìkrŭs 164 ir kt. Vadinasi, lankelis vartojamas pirmiausia kaip balsio kiekybės ženklas ir drauge rodo, kad balsis
u yra nekirčiuotame skiemenyje.
Paprastuoju stogeliu LLŽ reguliariai žymimi ilgieji skiemenys, kai kirtis į juos yra
atitrauktas nuo trumpos galūnės: Âuszra 89; bâłsŭ 7; Biâurŭs 92; dâjna 1062; Dâuba
191; Dôwena 164; dûrta 1633; Gâjżus 130; Gâmta 1520; kâjtra 1490; kâłba 40; kâlbi 27; apej
kiâules 1062; kîrsta 1633; Krêjwŭma 488; Kûlnis 1106; Liêpsna 1123; Mêłżama 187; Ôbelis
370; Ôpus 1105; pl’înije 243; sûnus 43; Sûnké 90; śzîrdis 223; świêsa 89; Tâjkŭs 535; twân
ka 1490; Trôba 109 ir kt.43 Šį stogelį, matyt, derėtų interpretuoti kaip atitrauktinio
kirčio, t. y. labiau kirčio vietos, o ne kirčiuoto skiemens priegaidės ženklą. Kad jo
paskirtis greičiausiai bus buvusi tokia, galima spėti sugretinus atitrauktiniu kirčiu
kirčiuojamą žodžio formą su kitomis to paties žodžio formomis, išlaikančiomis nepakitusią kirčio vietą, pvz.: instr. sg. bâłsŭ 7 (kirtis dėsningai atitrauktas nuo trumpos
galūnės) / nom. sg. Bāłsas 315 (kirtis neatitrauktas, kirčiuota ilga šaknis pažymėta
priegaidę nurodančiu ženklu), tas pat: nom. sg. Gâłwa 316 / acc. sg. gàłwa 611 (šio
žodžio kirčiuotos šaknies priegaidė yra kitokia nei žodžio basas). Panašių pavyzdžių
LLŽ galima rasti gana daug: âłga 987 / āłga atiduòté 987; ânżūlije 167 / ànżuoła 167,
Ànżuołas 160; Dângŭs 672 / Siekans dāngŭ 672; Diêna 247 / grāźes diēnas 554; nom. ir
acc. pl. Dŭ kârtŭ 229 / Āntra kārta 1633; Kńînga 528 / kńīngas 6, kńīngŭ 7; Krêjwŭma
488 / Krējẃīnté 488; Mâłda 597 / Duodans māłda 76; Rânka 1651, Sŭ rânka 644 / Rānkŭ,
rānkomis 560; nom. sg. wêrćzia 464 / tŭrièté wērćzia 464; wiêta 332 / wiēta ŭźīmté 660;
żmôgŭs 560 / apej żmōgŭ 760 ir kt.
Kai kirtis į ilgą skiemenį yra dėsningai atitrauktas ne nuo trumpos, bet nuo ilgos
tvirtagalės galūnės, jis LLŽ žymimas kairiniu ženklu: àrkliūn, àrklēj 1664; Dùbiē 190;
Dẃìnīs 70; gen. sg. gàłwōs 548; Gèjdulīs 1554; Gèrkliēs 120; kòsztŭẃīs 546; Pìrszl’īs 254;
plièwiē 543; zàjbaj 1603; Źìwie 461; żwàjzdiē 36. Šiuo atveju kairinis ženklas, kaip ir
paprastasis stogelis, irgi pirmiausia žymi atitrauktinį kirtį, bet ne jį gavusio skiemens
priegaidę, pvz.: gen. sg. Gèrkliēs 120 (kirtis dėsningai atitrauktas nuo ilgos tvirtagalės
galūnės) / acc. sg. gērkle 120 (kirtis neatitrauktas, kirčiuota ilga šaknis pažymėta priegaidę nurodančiu ženklu44); plg. dar: gen. sg. gàłwōs 548 / acc. sg. gàłwa 611.
42

Kadangi LLŽ nebaigtas ir sudarytojo galutinai nesuredaguotas, suprantama, yra
likę daug žodžių, parašytų visai be šio
diakritiko, pvz.: Apłupinièté 778; drungnumi stòties 526; priswìłusia 1458; wējkałus
1670 ir kt.
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43

44

Paprastuoju stogeliu pažymėtų skiemenų,
į kuriuos kirtis nėra atitrauktas, pasitaiko,
bet labai retai, pvz.: Lêngwŭs 522; Lûdnŭs
571; Mândrŭs 551.
Šiaurės rytų dūnininkų šnektose šio žodžio
šaknies priegaidė yra tvirtagalė.
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Iš visų Ivinskio vartojamų diakritikų pats daugiareikšmiškiausias yra kairinis ženklas: juo žymimas ne tik atitrauktinis kirtis, dėsningai peršokęs į pirmąjį žodžio skiemenį nuo ilgos tvirtagalės galūnės, bet ir nepakitusią kirčio vietą išlaikiusių ilgųjų
skiemenų tvirtapradė priegaidė, taip pat į trumpuosius skiemenis tiek nuo trumpos,
tiek nuo ilgos tvirtagalės galūnės atitrauktas kirtis, pvz.: Àkłāj 644; Àłus 1113; Àtsiāuta
93; bàłana 217; Kàkta 153; lìga 1553; mèdziŭs 217; pèkła 1099; ràgus 1398; stìprŭs 105; szà
kal’īs 217; sznèkŭs 603; wàgiūn 35; Wìdŭrej 537; Wìnis 355; acc. pl. źìnias 453 ir kt. Be to,
kairiniu ženklu žymimi ir neatitrauktinį kirtį turintys skiemenys, jeigu juose yra paveldėtieji trumpieji balsiai i ir u, kurių žemaičiai kirčiuotoje padėtyje neilgina, pvz.:
jŭtìmas 155; Kìbté 531; Krìksztas 119; lìpté 528; użmìgté 116; Wìsas 103; dùktere 1538; Isz
mùśzté 1537; Pribłùkté 1390; Pùsmiris 1523; pùs-gīwis 1523; ùżpakaliu 1527 ir kt.
Savotiška išimtis yra skiemenys su trumpuoju balsiu u: jų kirtis (ir atitrauktinis,
ir neatitrauktinis) dažniausiai45 žymimas apverstuoju stogeliu46, pvz.: Krǔsza 334;
Kǔpra 299; Srǔba 1193; Sǔła 91; Trǔpŭs 481; Ǔgnis 973; mǔśzté 43; kǔbiłŭs 426; pakrǔtin
tas 1227; Pǔsratis 1195; Pǔsté 90; sǔkté 43; Transzǔmas 1574; Ǔżdangćziu 1573. Gali būti,
kad apverstasis stogelis čia yra tam tikra priemonė, leidžianti skirti žodžius su trumpuoju ir ilguoju šaknies balsiu, pvz.: Krǔsza 334 (atitrauktiniu kirčiu kirčiuotas trumpasis u) / Krûwa 498 (taip pat kirčiuotas ilgasis ū); Mǔśzté 59; Pǔsté 90 ‘tinti, brinkti’;
sǔkté 43; sǔsté 67 (kirčiuotos šaknies trumpasis u) / Mūśzis 77; Pūsté 161 ‘leisti ar
sukelti stiprią oro srovę’; Ūktiēs 113 (kirčiuotos tvirtagalės šaknies ilgasis ū); sūsté
439; Trǔkté 41 ‘tęstis’ / Trùkté 82 ‘stigti’ (kirčiuotos tvirtapradės šaknies ilgasis ū)47.
Neatitrauktą kirtį turintys ilgieji skiemenys LLŽ žymimi dvejopai – kairiniu ženklu ir brūkšneliu, pvz.: Kiètas kajp miētas 449. Brūkšnelis yra tvirtagalės (a), kairinis
(nepaisant jo daugiareikšmiškumo) – tvirtapradės priegaidės ženklas (b), pvz.:
a) Atrēmté 849; ējté 477; īmté 227; k’īb’inté 215; Kńīburté 1058; Nekāłtas 738; Niēkas
752; pīrsztajs 176; pribājgté 179; pŕipłāukté 179; Pūmpuras 1068; Rānkŭ 560; Riētis 546;
Rūkté 460; Skōl’inté 177; sl’īnkté 547; Tīlpté 582; Ūktiēs 113; wērsties 546; źēngté 477;
źẃīra 515;
b) àjszkŭs 535; akìłas 200; atskìrté 546; bùté 500; dròżté 216; dùmŭ 460; gèrté 547; apej
gìwas 1365; giwèntojŭ 49; Grùmimōs 165; isispìres 1390; Kèjkté 432; Màlté 591; ḿìnioté
45

46

47

Apverstasis stogelis nėra vienintelis tokių
skiemenų kirčio ženklas – LLŽ nemažai jų
yra pažymėta ir kairiniu ženklu, pvz.:
dùktere 1538; Trùputi 1543 ir kt.
Kadangi šiaurrytinėse varniškių šnektose
trumpieji balsiai i, u tariami [  ], [  ] (neįtempti, šiek tiek paplatinti), galbūt galima spėti, kad pasirinkęs apverstąjį stogelį
kirčiuotam trumpajam u žymėti, Ivinskis
kartu žymėjo ir šio balsio tarties ypatybę –
bet tuomet kyla klausimas, kodėl jokių
papildomų diakritikų neturi balsis i.
Plg. panašią apverstojo stogelio ir brūkšnelio bei kairinio ženklo paskirtį dar ir šiuo-
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se pavyzdžiuose: P ǔ tŭ 177 / pūćziàu 178;
Weln i ǔ kas / welniùkśztis 175; Tŭrièté 577 /
Tūr ièties 578 ‘laikytis’. Vis dėlto, nepaisant
tendencijos nekirčiuotą trumpąjį u žymėti
lankeliu, o kirčiuotą – apverstuoju stogeliu arba kairiniu ženklu, trumpojo u ir ilgojo ū skirtumas LLŽ perteikiamas nelabai
aiškiai, plg.: Primùśzté 1388 ir dùmŭ 460
(kairiniu ženklu pažymėtas ir kirčiuotas
trumpasis, ir kirčiuotas ilgasis tvirtapradis u). Tas pat pasakytina ir apie trumpojo
i ir ilgojo y skirtumo perteikimą, plg.:
pramìsté 1386; apej gìwas 1365.

Lauryno Ivinskio
lenkų–lietuvių kalbų
žodynas

172; Mŭrmièté 605; Pìłnas 553; Priklìsté 1390; Rùstas 200; Sàmprōtis 194; sièlenas 1042;
Spjàuté 1126; Stebièkes 1575; tànkŭs 266; Tàrpas 8; Ẃìngis 427.
Brūkšnelį tvirtagalės priegaidės ženklu Ivinskis, matyt, bus pasirinkęs todėl, kad
juo norėta pažymėti dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių pirmąjį dėmenį, kurį dauguma
žemaičių pailgina, nes šios priegaidės spūdis koncentruojamas ant pirmojo dvigarsio
dėmens48, o kairinis ženklas tvirtapradei priegaidei žymėti greičiausiai labiau pritiko
iš klausos suvokus tvirtapradžių dvigarsių pirmąjį dėmenį esant trumpesnį nei tariamų tvirtagališkai, plg.: acc. sg. gàłwa 611 ir āłga 987.
Brūkšneliu žymima ir iki kirčio atitraukimo buvusių kirčiuotų galūnių, kuriose
aiškiai girdimas šalutinis kirtis, tvirtagalė priegaidė (Dùbiē 190; dùbkasīs 338; Gèrkliē
301; kòsztŭẃīs 546; òbul’īs 370; Swètīs 330; szàliēs 2023; źiǔbŭŕīs 902; Żmogŭs, -gāus 152),
taip pat šalutinį kirtį gavę ilgieji tvirtagaliai pokirtiniai skiemenys: Dàuǵīnté 608;
Drūngńīnté 520; Ìszl’īnas 313; Krējẃīnté 488; màłkińīnkas 217; niēk-tāuźis 69; pìńīngŭs
248; Pŕìwārdis 264; pǔsdiēnis 247; sòtiēs 207; Szīmtińīnkas 105; úrkszt’īné 534 ir kt.
Brūkšneliu LLŽ žymimi ir kirčiuotų skiemenų pailgėję paveldėtieji trumpieji balsiai a, e, pvz.: Āpdāngtis 350; Āszara 548; Kwēźis 677; Mēsté 350; Perēklé 657; Prāwardzioté 1386; Pŕibāl’inté 178; rāsztu 1655; sŭprāsté 199; szāszas 480; Tēpté 42; Użtārimas49
1238; Wēsté 444.
Kiek kitaip priegaidės žymimos, kai kirčiuotuose skiemenyse yra dvibalsis ui ir
mišrieji dvigarsiai ul, ur. Tokių skiemenų tvirtapradė priegaidė žymima apverstuoju
stogeliu, tvirtagalė – dešininiu ženklu, pvz.: atsidǔrté 980; Dǔlkes 501; Iszkǔlté 1855;
Kǔrpes 500; Lǔrbis 521; mǔlkis 547; pastǔrgalis 2060; Pǔlté 2058; rǔjśzté 496; sǔltiemis 530;
ǔrwas 433, Ǔrwas 534 ir kt.50; Agúrkas 912; búrbŭlus 43; Gúltiēs 520; gúrbas 445; łújtas
435; Mújłas 612; pújkej 508; Púrwas 72; Smúrgiŭs 593; Sztúłpas 449; Túrtaj 179; Túrtińinkas
7551; úrkszt’īné 534; Zújkia 503 ir kt. (apverstąjį stogelį čia, matyt, reikėtų interpretuoti
kaip tvirtapradžių ui, ul, ur pirmojo dėmens trumpumo ženklą, t. y. atsvarą ilginamam
pirmajam tvirtagalių dvigarsių dėmeniui, plg.: atsidǔrté 980 ir Túrkszté 44).
Motyvai, dėl kurių būtent skiemenų su ui, ul, ur priegaidės žymimos kitaip, nelabai aiškūs: juk skiemenų su mišriaisiais dvigarsiais um, un priegaidės žymimos
48

49

50

Galbūt todėl (jei ne dėl kokių kitų priežasčių) ir kirčiuoto tvirtagalio skiemens ilgasis balsis y kai kada parašomas ne <ī>, bet
<ij>, pvz.: dalijka 1387; susipijkté 1243 (nors
yra ir Dal’īkas 105; P’īkté 164).
Iš tvirtapradę šaknį turinčių pirminių
veiksmažodžių sudaryti priesagos -imas
vediniai LLŽ kirčiuojami žemaitiškai:
padièjimas 178; Sk’ìrimas 303; sŭkl’ìdimas
66; ŭżàugimas 654; Użpùlimas 23 ir kt.
Žodžių, kurių šaknis su dvibalsiu ui būtų
pažymėta apverstuoju stogeliu, LLŽ nedaug: K ǔ jl’īs 428 (dėsningai atitrauktas
kirtis, plg. kújlia 442); k ǔ jsis 451; sm ǔ jka 9;
ant sm ǔ jkos 2032 (kirtis neatitrauktas; abe-
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jotina, ar šių žodžių šaknies priegaidė
Ivinskio šnektoje iš tiesų tvirtapradė).
LKŽ duomenimis, turtininkas žinomas iš
XVII amžiaus raštų. Jei LLŽ būtų buvęs
užbaigtas ir išleistas savo laiku, šis žodis
greičiausiai būtų nukonkuravęs skolinį bagočius, ir galbūt nebūtų prireikę iš naujo
sudaryti šiandien vietoj bagočiaus prigijusio turtuolio. Ko vertas turtininkas, gražiai
yra pakomentavęs Aleksas Girdenis: „[bagočiaus] Aiškinamasis žodis pasirinktas
sąmoningai: turtininkas neabejotinai vertesnis už turtuolį jau vien todėl, kad jį teikė Jonas Jablonskis“ (Purpura iszganima
mukos Iezusa, 2009, 379, 10 išn.).
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kairiniu ženklu ir brūkšneliu, pvz.: Nuostùmté 1869; Skùnsté 500; Stùmdité 1911 (tvirtapradė priegaidė); Drūmsté 550; Dūmblas 386; Kūmpas 489; płŭdūnkis 298; Rūmbas 82;
sūnkté 277; Trūmpas 480 (tvirtagalė priegaidė). Atrodo, kad ir pats Ivinskis abejojo52,
ar būtina skiemenų su ui, ul, ur tvirtagalę priegaidę išskirtinai žymėti dešininiu ženk
lu, ir į LLŽ pabaigą vis dažniau ją pažymėdavo brūkšneliu: Apkūrsté 1414; Isimūjlijes,
mūjła 1860; pūrwinas 2048; tūrtas 1367; tūrta 1965; tūrtaj 1967; zūjki 1966.
Ivinskio susikurtas savitas diakritikas – smaigaliu į kairę pakreiptas gulsčiasis
stogelis – LLŽ pasitaiko itin retai. Juo irgi žymimi tik tie kirčiuoti skiemenys, kuriuose yra mišriųjų dvigarsių ul, ur: Brbułas 36; Brna 304; stòties krtŭmi 318; pjkŭs 508;
pràpltis 30 (šalia pràpúltis 47); Smłkŭs 218; Smlkmena 218; Smłkŭma 217. Daugiau
žodžių su šiuo diakritiku LLŽ, regis, nėra. Kol neturime lietuviškosios dalies žodžių
indekso, jo vartojimo dažnumas lieka nenustatytas, ir iš vos kelių pavyzdžių sunku
ką nors pasakyti apie jo paskirtį. Sugretinus nom. Brna 304 ir acc. Bǔrna 1909, instr.
krtŭmi 318 ir nom. Kúrtas, Kurczas 317; pjkŭs 508 ir pújkej 508 (plg. dar Smłkŭma
217 ir Krêjwŭma 488), atrodytų, kad šiuo gulsčiuoju stogeliu žymimas atitrauktinis
kirtis, tačiau tam tarsi kiek prieštarautų Brbułas 36, kur kirtis neatitrauktas, ir Smł
kŭs 218 (beje, moteriškosios giminės forma smûlké 1575 rodytų, kad Ivinskio šnektoje šis būdvardis greičiausiai nepriklausė baritonams).
Nepaisant įvairių nenuoseklumų, kurie nebaigtame rašyti ir redaguoti žodyne
yra savaime suprantami, galima konstatuoti, kad LLŽ gana tiksliai atspindėti svarbiausi pietų žemaičių varniškių šiaurrytinių šnektų fonetikos ir kirčiavimo bruožai.
Iš žodyno puslapių jo sudarytojas prabyla su aiškiu savo gimtosios šnektos akcentu,
ir tas akcentas yra tarsi gilusis LLŽ žemaitiškumo podirvis, kurio Ivinskis nepridengė aukštaitybių sluoksniu, o greičiau priešingai – jį paryškino ir padarė akivaizdžiai
juntamą.
Nesu kilusi visai iš tų pačių vietų kaip Ivinskis, bet jo šnekta gana artima tai,
kurią išsinešiau iš gimtųjų namų, ir gal todėl pietų žemaičių akcentas, girdimas nuo
pirmo iki paskutinio LLŽ puslapio, padarė stipriausią įspūdį. Morfologijos, žodžių
darybos ypatybės ir leksika šįkart liko nuošalyje, tačiau galiu paliudyti, kad į jas tikrai
verta atidžiai įsižiūrėti. Visas LLŽ kalbos ypatybes, be jokios abejonės, būtų daug
lengviau aprašyti ir tirti, jei leidėjai įvykdytų leidinio pagarsenėje (‘pratarmėje’) duotą pažadą parengti ir išleisti LLŽ lietuviškosios dalies žodžių indeksą (p. VII).
Sklaidant LLŽ, akis netikėtai užkliuvo už žodžio recenzija reikšmės paaiškinimo:
Kratinièjimas, pàrwejzdiejimas (iszlejstun knīngu) 1640. Taigi – pirmiausia peržiūrėjimas,
nebūtinai kritinis vertinimas, kaip šiandien dažniausiai suprantame. Užverčiu LLŽ
vildamasi, kad ši pagaliau dienos šviesą išvydusi ir su meile parengta knyga skaitytojams teiks atradimo džiaugsmo, nes ją pavartę ar, Ivinskio žodžiais tariant, perkratinėję, aptiks svarbių ir įdomių jau per pusantro šimto metų nuo mūsų nutolusios
rašomosios lietuvių kalbos faktų.
52

Jo abejones, matyt, rodytų ir žodžio kiūlkis
298 komentaras dabartiniame LLŽ leidiny-
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je: „Brūkšnį virš u kerta akūto ženklas,
turbūt ū pataisyta iš ú“ (p. 75, 30 išn.).

Lauryno Ivinskio
lenkų–lietuvių kalbų
žodynas
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Nuostata, kad apie Antaną Baranauską (autorių, apie kurį viską žinome ir kurį
esame palikę nuolankiai dulkėti klasikų panteone) kone viskas parašyta, yra stebėtinai gaji. Ir ne tik tarp ne filologų. Be visų kitų dalykų, tai liudija, kad Baranausko
vieta lietuvių literatūros panteone vis dar tvirta, mat jis tebėra beveik iki nepastebėjimo įprasta XIX amžiaus lietuvių literatūrinio ir kultūrinio peizažo figūra, kurią
savąja knyga Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai mėgina užklausti Paulius Subačius.
Negalima sakyti, kad Subačiaus knyga apie Baranauską buvo netikėtumas, mat
šis mokslininkas paskelbė nemažai baranauskianos tekstų, kurie ir yra čia aptarsimos
knygos pagrindas. Kaip „Pratarmėje“ prisipažįsta autorius, knygą sudaro „beveik
du dešimtmečius kauptos filologinės ir istorinės pastabos“ (p. 9). Vis dėlto šis leidinys nėra straipsnių rinktinė – anksčiau rašyti tekstai jungiami, plečiami ar trumpinami, vienur ar kitur įtraukiami ar ryškinami teminiai kontrapunktai, papildomais
dygsniais jungiantys skyrių tekstus į vieną daiktą. Tad knyga Antanas Baranauskas.
Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai yra daugiau apibendrinanti, (pa)taisanti bei tikslinanti tai, ką Subačius per pastaruosius du dešimtmečius rašė apie Baranauską.
Knygoje, be įžanginių tekstų ir „Priedo“, yra keturi skyriai, ar – kaip įvardija pats
autorius (p. 14) – teminiai koncentrai, kuriuos stengiamasi pateikti kaip daugiau ar
mažiau vientisus (į poskyrius suskirstytus) pasakojimus. Taigi susiduriame (jau) ne
su straipsnių rinkiniu, tačiau ir (dar) ne su monografija. Kad tai ne monografija, t. y.
tekstas, nagrinėjantis vieną temą ar problemą, perspėjama 13 leidinio puslapyje:
„norime persergėti dėl nepagrįstų lūkesčių tuos, kurie čia tikisi rasti nuoseklią Baranausko biografiją ir jo kūrybos apžvalgą. Tokių pretenzijų ši knyga neturi.“
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Nors pretenzijų į nuoseklų biografijos ir kūrybos problemų gvildenimą knyga
neturi, tačiau, kaip išduoda pavadinimas, čia kalbama ir apie biografiją, ir apie kūrybą. Beje, šiedu sandai suvoktini ne kaip atskiri, o kaip vienas kitą papildantys ir
aiškinantys. Štai kaip jie komentuojami knygos pradžioje:
[T]ekalbame apie poeto gyvenimą kaip tekstą, t. y. kalbiškai ir kitaip užfiksuotą ženk
lų seką, kurios rišlumą lemia vienokio ar kitokio skaitymo pastanga. [...] Antroji knygos pusė skirta tekstologiniam žvilgsniui į tekstų gyvenimus arba istorijas, kurias tik
iš pradžių kontroliuoja rašytojas [...] (p. 13–14)1.

1. G y v e n i m a s

Manyčiau, vertėtų stabtelėti prie leidinio
pavadinimo, tiksliau, prie jame fiksuojamos vienaskaitinės Baranausko gyvenimo
teksto sampratos. Išties, jo gyvenimas buvo vienas, tačiau ar dėl to gali būti vienas (ir
todėl tikrasis) gyvenimo tekstas? Deja, Subačius nedetalizuoja gyvenimo teksto sampratos, tad dar sykį grįžkime prie jau cituotos vietos: „tekalbame apie poeto gyvenimą
kaip tekstą, t. y. kalbiškai ir kitaip užfiksuotą ženklų seką, kurios rišlumą lemia vienokio ar kitokio skaitymo pastanga“ (p. 13). Vėliau ši samprata ataidi 22 puslapyje:
„‘Laimėjusieji’ sąmoningai ar ne kontroliavo diskursą primesdami Baranausko gyvenimo tekstui visiškai svetimas reikšmes ir likdami abejingi jo intencijoms [čia ir toliau
paryškinta mano – T. A.]“. Problema atkristų, jeigu gyvenimo teksto sąvoka būtų
mėginama žymėti biografinių Baranausko tekstų visumą, tačiau paryškintos vietos
leidžia manyti, kad Subačius kalba apie vieną gyvenimo tekstą, kurio perskaitymo
adekvatumas gali būti tikrinamas ir orientuojamas pagal aprašomojo asmens intencijas. Visgi, mano supratimu, gyvenimo teksto sampratai reikėtų daugiskaitos, t. y.
gyvenimo tekstą keisti į biografinio teksto sampratą, kuri žymėtų vieną iš galimų
perskaitymo variantų.
Daugiskaitos poreikį rodo ir knygos tekstas – štai 66 puslapyje aptariamas dokumentas, kuriame Baranauskas pasergi „kad neleistina rašyti Antanas vietoj Anton’,
Ona vietoj Anna [...]“. Vėliau Subačius pagrįstai teigia, kad toks nurodymas
i r b i o g r a f i j a.

gali būti palaikytas kliudymu lietuvių tautinio atgimimo skleidžiamam kalbiniam
sąmoningumui, pãstanga užkonservuoti suslavintas asmenvardžių formas. Tačiau dokumente pateikti argumentai byloja, kad metrikų įrašai ne pagal „įsigalėjusį paprotį“
ir, savo ruožtu, tikintiesiems išduoti tokių metrikų išrašai kelia rimtų problemų – tenka ilgai susirašinėti ir prarasti lėšų įrodinėjant paveldėjimo teisę, tvarkant atleidimo
nuo kariuomenės reikalus, bajorystės ir kitus reikalus (p. 66).

Knygoje pateiktas pavyzdys puikiai tinka tiek rodant praktinę Baranausko veiklos
argumentaciją, tiek dar kartą patvirtinant jo atsiribojimą nuo tautinio atgimimo. Mat
čia nurodomu atveju lygiai taip pat galimà tokia pozicija: kad, susidūręs su tokia
opia problema kaip vardo ir pavardės (o tai yra vieni svarbesnių tapatybės žymenų)
1

Knygos pavadinimas bei jos turinys gražiai
atliepiamas 6 puslapyje, kuriame pateikia-
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mos šešių Baranausko parašų variantų
faksimilės.
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rašymas, sufraganas, užuot stengęsis pakeisti ydingą ir lietuviams priešišką asmenvardžių rašymo praktiką, ir toliau palaiko lietuviškumą ignoruojantį diskursą ir taip
trikdo lietuviškosios tapatybės formavimą(si). Tad, teoriškai, Baranausko nurodymas
nekeisti pavardžių rašybos gali būti matomas bent iš dviejų ideologiškai skirtingų
perspektyvų.
Bėda, kad iškilus tokiam (kad ir dirbtinai sukonstruotam) dokumento interpretacijų konfliktui nė viena pozicija, regis, negali pasiūlyti lemiamų argumentų, išskyrus
save pačias. Todėl svetimos, Baranausko gyvenimo tekstui primetamos reikšmės pasirodo ne dėl to, kad jos nesutampa su autorinėmis intencijomis, – svetimumas yra nesutampančių biografinių tekstų santykio padarinys. Tad šioje vietoje gyvenimo tekstas
tampa bent dviem biografiniais tekstais ir pasirinkimo situacijoje galime ne nuspręsti,
o apsispręsti dėl vienos iš pozicijų teisingumo. Norėčiau pabrėžti, kad tokia pati situa
cija nereiškia, kad atskiri biografiniai pasakojimai yra vienodai (ne)pagrįsti bei neturi
galimybių konkuruoti dėl savo pagrįstumo. Tokie susidūrimai, parodydami esminį
gyvenimo teksto politekstiškumą, neužkerta kelio kritiškai užklausti vienokio ar kitokio skaitymo. Priešingu atveju, abejotina taptų šios recenzijos tęsimo prasmė, juo labiau
kad joje dar nesyk teks konstatuoti Subačiaus atliekamų reinterpretacijų pagrįstumą.

2. BARANAUS K AS ATSITIESIA. Baranausko biografijai skirtas pirmasis ir
polemiškiausias knygos skyrius „Asmenybės hermeneutika“. Šioje dalyje Subačius
siekia koreguoti nusistovėjusius Baranausko veiklos vertinimus, daugiausia dėmesio
skirdamas mažiau „apšviestai“ jo veiklai Bažnyčios struktūroje. Užbėgant už akių
galima pasakyti, kad knygos polemiškumas ne tiek neigia ankstesnius požiūrius, kiek
juos tikslina, o labiausiai ginčijami yra negatyvūs Baranausko biografijos ir tekstų
vertinimai. Tiesa, noras ginčytis, išjudinti ankstesnes interpretacijas ne visada produktyvus – tai rodo ir bene silpniausias knygos poskyris „Apie Apšvietą ir Romantizmą“. Jame Baranauską siekiama kontekstualizuoti ne kaip Romantizmo atstovą, o
kaip asmenį, esantį Apšvietos ir Romantizmo sandūroje. Ir nors tam randama nemažai argumentų, tačiau pateikiamos detalės nesugula į aiškesnę sistemą, todėl lieka
Apšvietos inkliuzais romantinėje sistemoje.
Kadangi pirmasis knygos skyrius skaitytinas nusistovėjusių Baranausko vertinimų
kontekste, trumpai jį nupasakosiu, idant būtų aiškiau, kokius judesius savo knygoje
atlieka Subačius.
Baranauską, kuris net prakeikimu bandė saugoti savo tekstų vientisumą („Kto
zmieni pisownę, niech nie dozna szczęścia; a tem bardziej, kto zmieni choć jedne
słowo tekstu“2), ištiko gana ironiškas likimas. Saugodamas savo tekstus nuo iškraipymo, jis negalėjo reguliuoti jų recepcijos, kuri (kaip vienas iš formuojančių veiksnių)
buvo įtraukta į ideologinę tautinio atgimimo struktūrą, lėmusią vėlesnį Baranausko
atstūmimą bei radikalų jo asmenybės atskyrimą nuo poetinių tekstų („Tauta pasijutusi atstumta, paminta, senei apraudojo dainių ‘Anykščių šilelio’, vyskupui dar gyvam
2
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beėsant“3). Baranausko poetiniai tekstai smarkiai veikė XIX amžiaus tautinį atgimimą,
tačiau jis pats viešai, regis, taip ir nepasisakė už nepriklausomos etnolingvistinės
Lietuvos idėją (greičiau priešingai, jeigu jam priskirtumėme Paskutinio pamokslo vieno
žemajcziu kunigo priesz smerti autorystę4). Tautinio atgimimo diskurse lietuviškumo
žadinimas paprastai tapatinamas su atskiros etnolingvistinės valstybės nepriklausomybės siekiu, tačiau Baranausko atveju tai negaliojo. Dėl to per tautinio atgimimo
ideologijos prizmę matoma Baranausko biografija ėmė atrodyti kaip savotiška banga,
kylanti iš ankstyvųjų lenkiškų eiliavimų, kuriuos ima keisti lietuviškai rašomi tekstai:
„Anykščių šilelis“, „Kelionė Petaburkan“, „Dainų dainelė“ ir kt.
Iš šios perspektyvos Baranausko nustojimas rašyti (tarsi kažkodėl jis būtų privalėjęs rašyti) pasirodo kaip nukrypimas (o jį tik dar labiau išryškino vėlesnis Maironio
nuoseklumas), kurio priežastimi laikytas įsitraukimas į poeto talentą sužlugdžiusią
bažnytinę veiklą (Subačius 24 puslapyje taikliai pastebi, kad, aiškinant šį biografinį
momentą, retrospektyviai taikoma Altorių šešėly schema). Nuo to momento Baranausko darbai matomi kaip laipsniškas krytis, kurį aiškiausiai iliustruoja neįsitvirtinusi
utopinė rašybos sistema, daugybę laiko ir pastangų suriję, tačiau mažne bevaisiai
likę matematiniai tyrinėjimai, tautiniu požiūriu abejotina veikla einant Seinų vyskupo pareigas bei taip ir neišversta Biblija. Toks būtų labai bendras, abstrahuotas ir,
žinoma, nepilnas vaizdas.
Kad galynėjimasis su nusistovėjusiais vertinimais yra vienas pagrindinių Subačiaus
knygos užmojų, rodo teksto ištrauka viršelio atvarte:
Humanitariniame diskurse poeto ir vyskupo vaizdinys nuo pat jo mirties buvo dviprasmiškas. Nekvestionuotas „Anykščių šilelio“ klasiškumas, tačiau skeptiškai žvelgta į „Pasikalbėjimą Giesminyko su Lietuva“, pripažįstami lituanisto lingvisto nuopelnai, tačiau greta kaltinta polonofilija. Kontroversijas didžia dalimi lėmė laicizmas ir
tautinė ideologija, o kurstė gyvieji klasikai. Romantiškai sudramatintas pasakojimas
apie vidinių prieštaravimų draskomą ir nepalankios konservatyvios aplinkos traumuojamą kūrėją pasirodė esąs be galo tvarus. Svetimumas Baranauskui kaip dvasininkui, ypač saviugdai, sielovados pareigoms ir Bažnyčios reikalams it šešėlis lydi
visas jo asmenybės interpretacijas5.
3
4

[Mongirdas] Apuokas 1903, 13.
Nors Regina Mikšytė ginčija šio teksto autorystės priskyrimą Baranauskui („Baranausko autorystę paneigia šio rašinio ling
vistinė analizė [Z. Zinkevičius, A. Salys]“,
Mikšytė 2001, 710), tačiau tarp Vilniaus
universiteto bibliotekoje saugomų Baranausko rankraščių yra ir šis veikalas
(VUB RS: f. E – 162; rankraštis). Rankraštis
dar neleidžia autorystės priskirti Baranauskui, tačiau net jeigu tai būtų nuorašas, jis vis viena rodo, kad Paskutinis pamokslas nebuvo Baranauskui nepažįstamas
ir (ideologiškai) svetimas tekstas.
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5

Tai kiek sutrumpintas 22–23 puslapiuose
esantis tekstas. Beje, Subačius gal kiek sutirština sakydamas, kad svetimumas Baranauskui kaip dvasininkui apima kone visas jo asmenybės interpretacijas, mat būta
tekstų, palankiai aprašančių jo kaip dvasininko veiklą. Kaip tokius tekstus bendrinantį galima paminėti Aiduose per du numerius paskelbtą 130-osioms gimimo metinėms skirtą Juozo Vaišnoros straipsnį
„Vysk. A. Baranauskas“ (Vaišnora 1965).
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Paskutiniame citatos sakinyje minimą svetimumą Subačius ir stengiasi pergalėti
knygoje. Tai darydamas, mokslininkas savo teksto „laikančiąją konstrukciją“ iš baranauskianai įprasto tautinės ideologijos lauko perstumia į Bažnyčios istorijos valdas.
Toks žiūros perslinkimas suteikia galimybių kurti nuoseklesnį Baranausko biografinį pasakojimą, mat leidžia preciziškiau kalbėti apie didžiąją jo gyvenimo dalį: laikotarpis nuo įstojimo Varnių seminarijon iki mirties Seinuose apima beveik pusę šimto
metų – dalį, kurioje daugiau dėmesio iki šiol skirta atkarpai iki 1863 metų, t. y. iki
paskutinio (simboliškai, o ne chronologiškai) jo eilėraščio „N’aramũmas“. Už šios
„literatūrologinės“ ribos paprastai imdavo slopti ir tautinio pasakojimo dėmesys. O
už jos, žinoma, buvo ne tamsa, tačiau tamsoka Baranausko „paklydimų“ erdvė. Būtent Bažnyčios istoriko kompetencijos leidžia Subačiui visai kitaip skaityti šį Baranausko gyvenimo etapą. Tik nežinia, ar čia taikytina etapo samprata, mat religija,
regis, buvo kertinis Baranausko pasaulėjautos matmuo – tai liudija visi jo tekstai nuo
ankstyvųjų lenkiškų eiliavimų6 iki matematinių tyrimų7. O katalikų tikėjimui buvo
subordinuoti visi kiti jo veiklos aspektai. Tokia hierarchija nusistovėjo ne Baranauskui
studijuojant Varniuose, Peterburge ar dėstant Kaune – taip buvo visą laiką nuo jo
vaikystės, nuo jo augimo itin religingoje šeimoje. „Antanas Baranauskas gimė Anykščių miestelio dalyje, vadinamoje Jurzdiku prie bažnyčios, t. y. bažnytinės jurisdikcijos,
arba bažnyčiai priklausiusių žemių valdoje“8, – metaforiškai tariant, šioje valdoje
gimęs Baranauskas iš jos niekad ir neišvyko.
Bažnyčios istoriko kompetencija Subačiui leidžia ne tik atnaujinti Baranausko
biografijos skaitymą – ji taip pat praverčia ir antrojoje knygos dalyje („Veikalų
prãsmės“), nagrinėjant poetinius tekstus9. Tarp svarbesnių pirmojo knygos skyriaus
darbų minėtinas ir toliau tęsiamas Baranausko Biblijos vertimo reabilitavimas (poskyris „Apie hierarcho kasdienybę“).
Biografinėje dalyje, „tiesindamas“ Baranausko veiklą Bažnyčios struktūroje, o
tekstų analizėse akcentuodamas religinius kūrinių aspektus, Subačius bando „sutaikyti“ Baranauską su jo poetiniais tekstais, t. y. įveikti minėtąjį svetimumą. Galima
sakyti, kad tyrėjui tai pavyksta, mat šioje biografinio teksto versijoje Baranauskas
pasirodo ne kaip po įvairias veiklos sritis spontaniškai besimėtantis autodidaktas, o
kaip stebėtinai kryptingai ir nuosekliai veikęs asmuo. Šalia to būtina pabrėžti, kad
Subačiaus knygoje naudojamasi iki šiol neskelbtais ir ne kiekvienam (juolab – ne
6

7

Iliustruojančiu, bet ne vieninteliu, pavyzdžiu čia galėtų būti 1852 metais Anykščiuose rašytas eilėraštis „Burza“.
Štai ką rašo matematinių Baranausko susirašinėjimų adresatas Antanas DambrauskasJakštas: „Iš viso kas augščiaus pasakyta
tariamės, kiekvieną skaitytoją suprasiant,
jog B. [Baranauskas – T. A.] nors ir labai
daug laiko ir triūso matematikai paaukojo,
bet-gi nei ant valandėlės nebuvo virtęs
matematiku specijalistu siauromis pažiū-
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8
9

romis, nieko apart savo skaitlių ir formulų
nematančiu. Matematika jam niekados nebuvo tikslu, bet vien tik įrankiu. Su jos pagelba norėjo jis savo protą išlavinti o
draug, lyg kokiomis kopėčiomis prilipti
prie dar augštesnių doros tiesų ir net pačių tikėjimo paslapčių“ (Dambrauskas
[ Jakštas] 1907, 10–11).
Mikšytė 1993, 8.
Beje, panašiu aspektu Baranausko tekstus
nagrinėja ir Dalia Čiočytė.
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kiekvienai) prieinamiems duomenimis iš Vatikano slaptojo archyvo, Lomžos vyskupijos archyvo bei Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo. Tai ne tik suteikia papildomų žinių apie Baranauską, bet ir leidžia knygos autoriui aiškiau ir tvirčiau grįsti savo
kuriamą koncepciją.
Subačiaus pasakojime lietuvių ir lenkų susipriešinimas, kova su Rusijos imperijos
politika bei Baranausko vaidmuo šiose prieštarose įtikinamai rodomas ne iš modernaus tautiškumo, o iš religinės perspektyvos, kurioje įtampa tarp katalikų lenkų ir
lietuvių nėra tokia svarbi kaip katalikybės ir stačiatikybės prieštara. Ši religinė įtampa – bent Baranauskui – nebuvo tiesiog religinių institucijų konkurencijos išraiška;
tam tikras pasirinkimas lėmė ne tik teisingą (Romos kataliko) buvimo pasaulyje būdą,
bet (svarbiausia) ir tai, kur po mirties keliaus siela. Kaip parodo Subačius (poskyryje „Apie lietuvius Europoje“), tokia nuostata lėmė ir erdvės skirstymą, tiksliau, Europos (kuri jam buvo „kur kas labiau dvasinė ir kultūrinė, o ne geografinė kategorija“, p. 47) ribų nustatymą. Nors iš šiandienės perspektyvos Baranausko pozicija gali
atrodyti radikaloka ir monologiška (knygoje kaip tik ir stokojama tokių momentų
pastebėjimo, kurie kartais, regis, apeinami sąmoningai), tačiau ji rėmėsi globalesnėmis
ir fundamentalesnėmis nuostatomis nei modernaus tautiškumo perspektyva, taip iš
akių neretai pamesdama svarbius pastarosios orientyrus. Visgi mokslininko teiginys,
kad „[š]iandien, nepaisant visų istorijos akibrokštų, tai [Lietuva – T. A.] laisvėjantis
katalikiškas kraštas. Vadinasi, kūnu tapo Baranausko projektas“ (p. 109–110), neatrodo įtikinamas. Ne dėl to, kad dabartinis, Lietuvoje matomas katalikiškumas vargu
ar tenkintų (o greičiausiai – pašiurpintų) konservatyvią programą siūliusį Baranauską, o dėl to, kad niekas nesiėmė vykdyti jo projekto. Tad šiuo atveju galima būtų
kalbėti nebent apie detales, bet ne apie ištisą projektą.
Subačiaus skaityme Baranauskas „atsitiesia“ aukštesnis nei kada nors iki šiol, ir
kaip niekad iki šiol jis nesulaukia negatyvių apibūdinimų. Nors knygos pradžioje
užsimenama, kad apie Baranauską galima kalbėti alpinistiniais tropais10, tačiau kartais
jis ima atrodyti pernelyg aukštas – knygoje gausu teigiamų Baranausko vertinimų
(pvz.: „Vyskupiška kasdienybė intriguoja ir savaip inkorporuoja didingus poetinės,
tautinės bei mokslinės biografijos įvykius“, p. 68; „Net ir kasdieniškai triūsdama [sic!]
Baranauskas nuveikė ypatingus darbus ir buvo toks didelis, kad liko (tebelieka?)
nesuprastu – vienišu kalnu erdviame ir ‘kelmuotame’ modernios lietuvybės peizaže“,
p. 71). Toks ryžtingas Baranausko „vertikalėjimas“ liudija apie tam tikrus praleidimus –
kitaip tariant, sėkmingai kovodamas su Baranausko figūros dviprasmiškumu, Subačius
kartais pavojingai priartėja prie pernelyg vienprasmiško ir monolitiško Baranausko,
kuris, regis, toks nebuvo. Pavyzdžiui, tam prieštarauti galėtų ne tik jo dienoraščio
10

„Leisdami laisvai veikti diachroninės rekonstrukcijos vaizduotei tartume, kad Antanas Baranauskas sueiliavo kalnuotą Lietuvą, nes poezija slaptu būdu ‘atsiminė’
indoeuropiečių protėvynę. Vienas dalykas
tikrai leidžia kalbėti apie jį alpinistiniais
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tropais – tik iš atokumos regėti virš kitų
iškilusi nepralenktos asmenybės viršūnė. [...] Nauju rakursu aprėpti kūrėjo paveldo visumą įmanu tik iš ‘paukščio skrydžio’, be detalių – trumpu straipsniu ar
lengvo stiliaus apybraiža“ (p. 13).
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įrašas, kuriame kalbama apie žaidimą kortomis iš poterių, bet ir 1854 metais rašytas
eilėraštis „Hołd wdzięczności dla zwierzchności“, kuriame yra ir tokios eilutės:
Celem mym Sława niezakalana
Wolność od ludźkiéj obmowy
Celem Ojczyzna nasza kochana
I za Cesarza’ krew ma rozlana
I saméj nie szczędzić głowy.
[...]
Względem Zwierzchności co teraz czuję
Z tajników serca wywiodę
Za te Ich dary szczerze dziękuję
Wzgląd Wasz wysoce sobie szacuję
I moich starań nagrodę11.

Beje, pastarąjį eilėraštį randame ne tik pagrindiniame ankstyvųjų Baranausko
eilėraščių šaltinyje, eilių sąsiuvinyje Wiersze, – šis tekstas kartojamas12 ir brolių Baranauskų tėvui paruoštoje silva rerum. Tad užsispyrusiu kovotoju su imperine politika13
jis tapo tik vėliau, studijų seminarijoje laiku. Ne visada knygoje pateikiamos šios
kovõs formos yra įtikinamos: „jis buvo netrumpų pamaldų, išplėtotų pamokslų, iškilmingumo ir bažnytinio teatrališkumo, kurį sąmoningai priešino skurdžiai imperijos provincijos kasdienybei, šalininkas“ (p. 53). Neaišku, iš ko sprendžiama, kad
tokio sąmoningo priešinimo būta. Net jeigu būta, priešinama galėjo būti ne imperijos
provincijos, o tiesiog provincijos kasdienybei.
Tokių nepaaiškintų (tai nereiškia, kad klaidingų) įvardijimų esama ir daugiau.
Štai 58 puslapyje teigiama: „Šios polaisvės pareigos taip pat rodo, kad Valančius ti11
12
13

Baranauskas 1995, 67–68.
Jo svarbą rodo ir tai, kad tai yra pirmasis
po dedikacinio eilėraščio einantis tekstas.
Išraiškūs to pavyzdžiai pateikti Vaišnoros
straipsnyje: „Rusų valdžia kartais palankesnius kunigus apdovanodavo kryžium
ar ordinais. Tai nebuvo kokie valdžiai
parsidavėliai; tas dovanas dažniau gaudavo už tai, kad klebonas pavaišindavo
užklydusį iš medžioklės gubernatorių ar
kitą aukštą valdininką iš Petrapilio. Paprastai gubernatorius pranešdavo Kurijai,
kurie kunigai yra apdovanoti, ir pavesdavo vyskupui įteikti tas dovanas. Baranauskas įsakė tuos kunigus sukviesti į
Kuriją ir iškilmingai prie visų Seinų kunigų įteikti dovanas už nuopelnus rusų
valdžiai. Po dovanų įteikimo, kryžių ir
ordinų ant kaklo užkabinimo vyskupas
pasakydavo sveikinamąją kalbą, kurioje
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būtinai pabrėždavo: ‘Mano krūtinė nėra
sub iaurinta jokiais ordinais’. Kunigams
tai buvo didžiausia bausmė: jie su ašaromis maldaudavo, kad tik nereiktų dalyvauti tose ceremonijose. Rusų valdžia,
sužinojusi apie vyskupo elgesį, nustojo
dalijusi kryžius ir ordinus Seinų vyskupijos kunigams. [...] Ministras tylėjo, bet
dar tais pačiais metais išrado kitą reikalą:
pranešė vyskupui, kad valdžios atstovas
lankysiąs seminariją, susipažinsiąs su jos
tvarka ir prižiūrėsiąs, kad joje nevyrautų
antivalstybinė nuotaika. Į tą raštą vyskupas atsakė maždaug taip: ‘Seminarija yra
vakarienbutis, kur Kristus mokė apaštalus, bet Kristus ten neįsileido nei Erodo,
nei Piloto atstovų, todėl ir jis negalįs įsileisti valdžios atstovų ... ’“ (Vaišnora
1965).
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kėjosi pasitelkti Baranauską rimtesniems (gal neviešiems?) reikalams“, o jau kitoje
pastraipoje klaustukas virsta teiginiu: „1869-aisiais, kai Baranauskas ėjo profesoriaus
pareigas tuščioje seminarijoje, o iš tiesų visą energiją skyrė kalbos tyrimams ir slaptiems Valančiaus pavedimams, vyskupas nusprendė jį paaukštinti“ (p. 59). Beveik
visus čia išsakytus priekaištus galima būtų atremti knygos pradžioje išsakyta pozicija nepretenduoti į portreto vientisumą bei poleminiu daugelio poskyrių pobūdžiu,
tačiau net ir turint tai omenyje, druskos stokojama.

3. K OVA

„‘Anykščių šilelio’ tekstualumas“ – taip pavadinta trečioji knygos dalis, kurioje (kaip ir ketvirtojoje „Naujųjų leidimų ribos“) nag
rinėjamos jau tekstologinės problemos. Čia išskirčiau poskyrį „Apie politekstą“, kuriame analizuojama 1882 metų „Anykščių šilelio“ publikacija Ostlitauische texte, – šiame leidinyje spausdinami du poemos variantai: vienas užrašytas Baranausko sukurta
bendrine lietuvių kalbos rašyba14, kitas – tarminiu vadinamas variantas.
SU BABELIO MITU.

Veimare paskelbto rinkinio pirmajame sąsiuvinyje dviem skirtingais užrašymais priešpriešiniuose puslapiuose išspausdintas „Anykščių šilelis“ modernia kalba būtų vadinamas daugialypiu leidimu (angliškai – multiple edition). Literatūrinių tekstų skelbimo
istorijoje tai išskirtinis atvejis visos Europos mastu, nes iki XX a. nėra žinoma kito
pavyzdžio, kad daugialypis poetinio kūrinio leidimas būtų pasirodęs paties autoriaus
valia, jam gyvam esant, o ne redaktorių ar leidėjų sprendimu (p. 146).

Pastarąją citatą pateikiu daugiau kaip įdomų pastebėjimą, tačiau jau minėtame
poskyryje man kur kas svarbesnis atrodo naujas Baranausko polifonine rašybos sistema pateiktos poemos (o kartu ir visų kitų šia rašybos sistema užrašytų tekstų15)
skaitymas. Iki tol ši sritis buvo kalbininkų rūpesčių sfera, kaip kad matematiniai
Baranausko tyrimai – matematikų; dėl to jo darbų vertinimas išsisklaidydavo tarp
atskirų mokslų diskursų, kurie greta vienas kito buvo suglausti 19-ame Literatūros ir
kalbos tome. Tačiau net specialistų (mintyje turiu ne literatūrologus) rašyti tekstai
daugiau vertino rezultatus, bet neužčiuopė juos kildinančių priežasčių. Žinoma, to
ir nebuvo galima tikėtis: tokia užduotis galėjo kilti tik tuomet, kai bent viena koja
atsistojama kultūros antropologijos lauke, tik pradėjus domėtis, kokia pasaulėjauta
ir pasaulio suvokimo būdas įgalina vienokius ar kitokius projektus bei darbus, nepriklausomai nuo vėlesnės jų reikšmės. Apie tai užsimena ir Subačius: „Jei domėsimės
tik tuo, kokios priežastys ir aplinkybės trukdė jo [rašybos – T. A.] projektą realizuoti, ar buvo įmanu jį įgyvendinti lingvistinės ekonomijos požiūriu, niekuomet adekvačiai neįvertinsime nei šios inovacijos masto, nei prasmės“ (p. 125).
14

Dėl visa ko priminsiu, kad, kurdamas naują rašybą, Baranauskas siekė sudaryti sistemą, pagal kurią vienodai užrašytą tekstą
atskiros tarmės atstovas galėtų perskaityti
savaip.
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15

Vertėtų pridurti, kad šios problemos narp
liojimas prasideda dar antrojo skyriaus
paskutiniajame poskyryje „Apie uždraustus rašmenis“, tad vėliau pateiksimos citatos bus ir iš šio poskyrio.
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Į Baranausko rašyba užrašytos poemos nagrinėjimą Subačius įtraukia ir naujesniems literatūros tyrinėjimams būdingą kultūros antropologijos perspektyvą, kuri
suteikia galimybių atskleisti vientisesnį Baranausko veiklos vaizdą. Tiesa, antropologinė žiūra knygoje nėra plėtojama, bet, vienaip ar kitaip, žingsnis žengtas, ir jis yra
vienas pirmesnių, atidengiančių galimybę į daugmaž homogenišką pasakojimą sulydyti poetinius Baranausko tekstus, jo rašybos sistemą, matematinius tyrimus bei
garsų užrašymo sistemą ar, tarkim, Maironio minimą domėjimąsi homeopatija16.
Regis, kultūros antropologija galėtų būti sritis, padėsianti įveikti problemą, apie
kurią bylojama paskutiniu 10-oje išnašoje cituojamu sakiniu.
Štai kaip Subačius siūlo skaityti polifonine rašyba paskelbtą „Anykščių šilelį“: „Jis
[Baranauskas – T. A.] skyrė 11 lietuvių tarmių, tad reikėtų daryti prielaidą, kad teoriškai unikali žymėjimo sistema teikia tiek pat principinių fonetinių versijų, principinių tarimo galimybių“ (p. 147). Galima pridurti, kad 11 poemos tarimo variantų
būtų tuomet, jei skaitytojas skaitytų neišklysdamas iš savosios tarmės tako, tačiau
įtraukus ir „mišrius“ skaitymus, poemos variantų gausai apskaičiuoti prireiktų atskiros formulės. Tad joks kitas lietuvių literatūros tekstas tarimo variantų gausa negalėtų varžytis su „Anykščių šileliu“. Todėl galima pritarti šiam Subačiaus teiginiui:
„1882 ‘Anykščių šilelio’ leidimas gali būti interpretuojamas kaip siekio kontroliuoti
vieno atlikimo standartą, t. y. pretenzijos į kalbinį vyravimą, atsisakymas“ (p. 151).
Lietuviškų tarmių gausmą mėginanti apimti Baranausko rašyba siekia joms suteikti
bendrą grafinį pagrindą – rašybos sistemą, turinčią labai specifinius grafemos ir fonemos santykius.
Poskyryje „Apie uždraustus rašmenis“ Subačius pateikia nuomonę:
Baranausko sumanymas galėjo būti adresuojamas tik aukšto literatūrinio sąmoningumo visuomenei. Vadinasi, jis tokią visuomenę numanė, įsivaizdavo, jos tikėjosi. Skleisdamas savo bendrinės rašybos idėją, jis drauge skleidė ir šį orų požiūrį į lietuvių
tautą bei jos ateitį. Utopija buvo įkvepianti, padrąsinanti, uždeganti. [...] Baranausko
laikysena šiuo požiūriu gali būti vertinama kaip kalbinio dominavimo atsisakymas.
Bendrinės kalbos projektas, kuris implikuoja tarimo laisvę, būtiną kultūrinei komunikacijai, byloja apie dalinį galios suspendavimą, jos padalijimą tarp daugelio subjektų (p. 126, 127).

Manyčiau, kad čia pateiktos išvados yra labiau išvestinės – jos daugiau ar mažiau
tinka rašybos sistemai, tačiau nenurodo jos kilmės. Taip pat nežinia, ar bendrinės
rašybos projektą galima tiesiai vadinti bendrinės kalbos projektu. Mano manymu,
bendrinės kalbos sąvoka čia taikytina nebent visai kita prasme, mat Baranausko
kurta „bendrinė kalba“ yra kur kas utopiškesnė (bet dėl to tik dar įdomesnė), nei
atrodė daugeliui jo rašto sistemos kritikų. Šią sistemą įgalina nuostata (nebūtinai ji
16

Reikėtų pabrėžti, kad panašus žiūrėjimo į
Baranauską būdas kiek anksčiau netiesiogiai užduodamas Mindaugo Kvietkausko
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tekste „Kam klausytis nežinėlių?“ (Kvietkauskas 2000, 102–105).
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turi būti tiesiogiai išreikšta), kad skirtinga fonetika gali būti apskliausta bendros
rašybos. Tačiau koks šio bendrumo pagrindas? Sakyti, kad už to slypi bendrõs ir
vieningos, kad ir skirtingomis tarmėmis šnekančios, Lietuvos samprata, būtų nemaža dalimi teisinga, tačiau to neužtenka, nes stokojama bent minimalios (ir būtinos)
kalbotyrinės argumentacijos. Bendrumo Baranauskas ieško ne distiliuodamas tarmes,
o atlikdamas gaubiamąjį judesį – už šio pagarbą tarmių įvairovei liudijančio gesto
slypi įsitikinimas, kad bendrinė kalba yra ne tai, ką dar reikia sukurti, o tai, kas jau
prarasta (šia prasme tai yra ne bendrinė, o bendroji kalba). Mano supratimu, Baranausko rašybos sistema iškyla kaip lietuviškojo Babelio mito įveika, mito, kuris pateikiamas Baranausko tekste „Apie žemaičių ir lietuvių liaudies kalbą“ (1857):
Kalbos istorija taip glaudžiai siejasi su tautos istorija, kad be jos negali būti suprasta. [...] Lietuvių kalba, šiandien apleista, susiskaldžiusi į daugelį neišbaigtų tarmių,
daugybe svetimų kalbų žodžių užtemdyta, iš pradžių tokia nebuvo [...]. Permetę
akimis tas pastabas, įsitikinsime, kad lietuvių kalba turėjo kadaise tobulesnes formas, didesnį žodžių išteklių, bet ilgainiui sunyko ir savo dabartinėje būklėje gali
būti palyginta su puikių ir prabangių rūmų griuvėsiais, kur sudaužyti meniški skulptūros ir architektūros kūriniai žūsta netvarkingai išmėtyti. Senovės mėgėjui, tyrinėjančiam senosios architektūros ir dailiųjų menų dvasią, kruopščiu darbu pavyktų
atkasti iš griuvėsių tuos gabalėlius ir tvarkingai sudėlioti į vietą, atitinkančią tyrinėjimus, lygiai ir lietuvių kalbos smulkios atšakos galėtų būti sukauptos į vieną ir
sudaryti visumą, panašią į senąją, jeigu tik tie, kuriems ji yra reikalingiausia, panorėtų pasiaukoti tam darbui17.

Baranausko rašybos sistema kyla kaip siekis sukaupti tuos gabalėlius, suimti
susiskaldžiusias tarmes į vieną rašto sistemą ir taip susisiekti su buvusia viena ir
stipria kalba18, kuri galingai išplėstų pasaulį ir leistų jį artikuliuoti tiksliau ir aiškiau
(analizuodama „Anykščių šilelį“ Brigita Speičytė parodė, kokios artikuliacijos problemos užfiksuotos poemoje19). Beje, tiek suirusio rūmo topika, tiek praeities vaizdavimas siejasi su metais vėliau pradėtu rašyti „Anykščių šileliu“. Kalbos ir poemos
artumą ryškina ir Baranausko vartotas priebalsės pavadinimas – siaũdis (25-oji poemos
eilutė: „Kur tik kłausaj, wis linksma: szłama, użia, siuodżia“20).

4. TE K ST Ų

Po tokio (per) ilgo ekskurso galų gale grįžkime prie knygos,
prie paskutiniojo jos skyriaus „Naujųjų leidimų ribos“. Pastarojo skyriaus pagrindą
sudaro dvi recenzijos, viena jų – ALt skelbtas labai išsamus naujųjų Baranausko
raštų 1 tomo vertinimas21, kita – Ritos Šepetytės sudarytos Baranausko Rinktinės22
17
18

RIBOS.

Baranauskas 1986 [1913], 211–213.
Vėliau, kiek daugiau nei po šimto metų,
panašų mėginimą (tačiau visai kitomis
priemonėmis) atlieka ir Sigitas Geda.

19

20
21
22
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Speičytė 2004, 323–342. Vėliau sau parankesnių pasaulio artikuliavimo būdų Baranauskas aptinka matematikoje.
Baranauskas 1995, 177.
Subačius 2001, 253–280.
Baranauskas 2001.
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recenzija. Tačiau šis skyrius nėra tik vertinamojo pobūdžio, mat, skaičiuodamas pagrindines ligšiolinių leidimų bėdas, Subačius čia stengiasi nužymėti ribas būsimoms
Baranausko tekstų publikacijoms. Šis teminis koncentras dar kartą parodo, kokie
problemiški yra XIX amžiaus tekstų (net tokių atraminių kaip „Anykščių šilelis“)
leidimai. Apskritai XIX amžiaus literatūra, o ypač spaudos draudimo laikotarpis,
tekstologams yra didis galvos skausmas, mat tai laikas, kai su nauja jėga atgimsta
rankraštinė literatūra, tekstai ima sklisti daugybe nuorašų, o dalis jų išlieka vėliau
atkurti iš atminties ar kaip dainos.
Knyga baigiama „Priedu“, kuriame skelbiamos dar neviešintų Vatikano slaptajame archyve saugomų Baranausko skyrimo tituliniu Tespijos vyskupu ir Žemaičių
vyskupijos sufraganu (1884) bei Baranausko skyrimo Seinų vyskupijos ordinaru (1897)
kanoninio proceso dokumentų faksimilės bei jų vertimai, kurie dar kartą parodo
specifinių kompetencijų poreikį norint aiškiau suprasti (ir paaiškinti) biografinį Baranausko tekstą.
Knygoje iki galo nesutvarkytas šaltinių ir literatūros sąrašas. Pagal Subačiaus pasirinktą tvarką, leidinio tekste po citatos skliausteliuose pateikiama jos autoriaus pavardė, cituojamo teksto leidimo metai bei puslapis – visų metrikų reikia ieškoti knygos gale esančiame šaltinių ir literatūros sąraše. Tačiau kartkartėmis užmetant akį į šį
sąrašą, nepavyko rasti bent vieno teksto: 137 puslapyje nurodomo Levenstono 1992
metų leidinio (galima spėti, kad tai yra Edwardo A. Levenstono knyga The Stuff of
Literature: Physical Aspects of Texts and their Relation to Literary Meaning). Beje, 95 puslapyje cituojamo Dobilo, literatūros sąraše ieškotina ne ties D, o ties L raide, mat čia
jis pateikiamas jau kaip Lindė-Dobilas. Visgi šie riktai bendro knygos vaizdo nesugadina. Mėginant reziumuoti, galima sakyti, kad savojoje knygoje Antanas Baranauskas.
Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai Paulius Subačius pateikia pagrįstai atnaujintą tiek
Baranausko biografijos, tiek dalies jo poetinių tekstų skaitymą, taip parodydamas, kad
Baranauskas siūlo gerokai daugiau atsakymų, nei esame jo užklausę.

Literatūra ir šaltiniai:
B a r a n a u s k a s , A n ta n a s , 1986 [1913]: „Apie žemaičių ir lietuvių liaudies kalbą“, Literatūra ir kalba 19. Antanas Baranauskas, vyr. redaktorius K[ostas] Korsakas, parengė R[egina]
Mikšytė, Vilnius: Vaga, 210–215.
B a r a n a u s k a s , A n ta n a s , 1995: Raštai 1. Poezija, parengė Regina Mikšytė, Marius Daškus,
Vilnius: Baltos lankos.
B a r a n a u s k a s , A n ta n a s , 2001: Rinktinė, sudarė ir parengė Rita Šepetytė, Vilnius: Baltos
lankos.
B a r a n a u s k a s , A n ta n a s , 2003 [1900-01-08]: Laiškas Justinui Silvestrui Dovydaičiui, Antanas Baranauskas, Raštai 7/1. Dienoraštis. Laiškai įvairiems adresatams, sudarė Regina Mikšytė, Marius Daškus, Vilnius: Baltos lankos, 247.
D a m b r a u s k a s [ J a k š ta s ] , A [ n ta n a s ] , 1907: Vyskupas Antanas Baranauskas, kaipo
matematikas. Parašė kun. A. Dambrauskas, Kaunas: Saliamono Banaičio spaustuvė.
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Silvestro Gimžausko (1845–1897) kaip kunigo švietėjo ir poezijos kūrėjo, kaip
kovotojo už gimtosios kalbos teises palikimas ir veikla gausiau buvo apžvelgta
tarpukario Lietuvos tyrėjų (pavyzdžiui, Vaclovo Biržiškos, Vinco Maciūno, Vinco
Mykolaičio-Putino, Vaižganto) darbuose, bet dėl kunigystės mažai minėta, nors
nenutylėta, sovietinėje Lietuvoje1. O jo homiletinis palikimas imtas nuosekliai tirti
Pauliaus Subačiaus2.
Gimžauską galima lyginti su Jonu Katele3: abu XIX amžiaus pabaigoje, įsibėgėjus
kultūriniam nacionalizmui, bandė krikščionybę priderinti prie naujo, etniškai orientuoto tautos kelio. Gimžauskas buvo tos kunigų kartos, kuri prisidėjo prie tautinės
bažnyčios kūrimo. Todėl čia aptariamas 2010 metais išleistas Gimžausko Pamokslų
rinkinys ne tik gerokai ir svariai papildo lietuviškosios homiletikos spausdintus
šaltinius ir Lietuvos leidybos praktikos tekstų parengimo istoriją, bet atskleidžia,
kokiais būdais XIX amžiaus pabaigoje tikybą buvo bandoma sieti su tautiškumu.
Gimžausko pamoksluose, nors ir negausiai, kalbama apie gimtosios kalbos vertę,
pavyzdžiui:
1

2
3

Plg.: Lietuvių literatūros istorija, 1958, 71;
„Gimžauskas Silvestras“, 1966, 560; Vanagas, Vidugiris 1966, 216–221; Zinkus 1985–
1988, 617; Vėbra 1968, 63, 80, 166, 173;
Umbraziūnas 1970, 74.
Subačius 2010, xix.
Jonas Katelė (1831–1908) gimė Suvainiuose
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(Kupiškio valsč.). Nuo 1872 metų iki mirties klebonavo Panemunėlio parapijoje.
Spaudos draudimo laikotarpiu rūpinosi
švietimu lietuvių kalba; jo žinia ir rūpesčiu Panemunėlyje veikė slaptas Klojimo
teatras. Jam pjeses rašė Vaižgantas, čia
teatru užsikrėtė Maironis.

Silvestras Gimžauskas, Pamokslai

Laimingas, kas pažindams kalbą kaipo Dangaus dovaną, – garbin Aukščiausiojo
geradėjystes, meilę Jam savo ir atsigerinimą iš savo pusės išreiškia. Kaipgi yra aukšta
žmogaus kalba, kai apsakinėja teisybę, sūdija[,] kaip priguli, kaip liepia padėjimai
atiduoda garbę dorybei, geriems darbams, – nemokančius mokin, parsekiotus links
mi[n], silpnus pastiprin!
Kaipgi aukštas yra žodis mūsų, kai nėpykantą gisia, artin pri savęs atitolintas širdis,
o visur sandermę ir meilę sėja! Šitai koks aukštas pašaukimas mūsų kalbos, tos brangios dovanos, katra mus aukščia[us] stato už visus kitus sutvėrimus! – (p. 8–9)
Mokinkit priderysčių tikėjimo Švento, poterių[,] katekizmų, mokinkit vaikus rašto
prig[imtoj] kalboj, negailystokit pinigų knygelėms, mokinkit juos nuog pačios
mažiuomenės, atmindami ant to, kad jauną medelį kurion pusėn palenksta, teip jisai
ir palinks (p. 141).

Pasitaiko pamoksluose gražių retorinių pasažų:
Toliaus klausyk ausims tavo[,] kaipo kiekvienas Dziegoriaus kirtimas primena tau
kaskart artimesnį esant Dievo Sūdą ir amžiną gyvenimą. Klausyk[,] kaip aplink tave
stovintes kušta, tyliu šneka... Klausyk, kaip sunkiai kvėpuoja kriūtinė tavo ir jau
išduoda paskutinį karkimą. – //
Klausyk varpų skambinimo apie tavo mirimą. –
Klausyk ir tų maldų, katras dievobaimingi tau mirštant kalbės nusiklaupę... su ašaromis
apžadėdami tavo dūšią Dievui visagaliančiam... Išstatyk sau mislei, jog tau jau paduoda Kristaus ant Kryžiaus paveizdą pabučiuoti, o tu imi drebančioms rankoms
savo, i spaudi pri lūpų... dasilytėk mislių to kūno tavo, iš katro jau gyvenimas eina,
ir neužilgo kirmilų krūva apvirs... dasilytėk išdžiūvusių nuog ligos ir stingstančių jau
pečių tavo... nušluostyk ranka tavo tą šaltą prakaitą, katras rieta tau nuog veido...,
arba pridėk ranką tavo pri širdes tavo, katra vos tiktai jau muša kliba... Jau atejo valanda paskutinė, jau pasaulė pasibaigė dėl tavęs... (p. 60)

Panašiai kaip Kristijonas Gotlybas Milkus, Kristijonas Donelaitis ir kiti, Gimžauskas
savo pamoksluose panaudodavo originaliosios kūrybos gabalėlius – taip kartais pasitaiko vokiečių ar skandinavų homiletikos praktikoje. Be to, pamoksluose, nors gana
retai, yra to meto kasdienybės atspindžių, kurie išplečia mūsų žinias apie XIX amžiaus
pabaigos valstiečio, mažo miestelio gyventojo buitį ir rūpesčius – pavyzdžiui:
Paskaitykit tiktai visas veselias jūsų, darytas kaip tartum tyčiai dėl Dievo garbės paniekinimo; dienoms šventomis, nedėlioms, kur susirinkęs visas kiemas, o labai tankiai
ir daugiaus, par pačias mišias šventas, kai Kristus už jus ant altoriaus geria keliką
karčiausių kentėjimų, tuokart jūs, nedievobaimingi girtuoklės veselnykai, su muzikoms
namie girtuokliaunat, patys tą dieną neklausydami mišių šventų, [be]t dar kitų daugybę atatraukdami nuo Bažnyčios [šv]entos? //
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Sulaukę pavakarių, kai dievysti žmones iš Bažnyčios grįžta namo, tuokart jūs rengiatės pri šliūbo, tankiai padarot ne vienas 2ta mylių kelią, kol parakvijos Bažnyčią pasieksta, ir tai dėl to daugumui tokia ilga kelionė ir vėjas su šalčiu apynio iš galvos
neištraukia. Nesuskato jaunieji iš bažnyčios išeiti, o pusgirčiai piršliai juos jau ir vėl
pri žydo šimkiun veda, o kam gi juos ti veda? (p. 115)
Bet ką čionai labai un tų užsistoti, kurie šventas dienas uogynuose, grybynuose, miškuose šaudydami, un vandenio žuvaudami, arba su žydais keliaudami, arba un šono
kriokdami perleidžia šventas dienas, bet kokia gi nauda tankiai ir iš tų, kurie šventandie bažnyčion skubinas!? (p. 215).

Visa tai Pauliaus Subačiaus ir Renatos Taučiūtės parengtą kritinį Gimžausko pamokslų leidimą tyrėjams daro itin įdomų ir aktualų: atveria galimybę tirti XIX amžiaus
pabaigos pamokslų pobūdį, katalikų tikėjimo ir tautiškumo santykių istoriją, Gimžausko homiletikos raidą, originaliosios kūrybos ir pamokslų sąsajas bei jo lietuvių
kalbos vartojimo kaitą bendrinės lietuvių kalbos formavimosi fone.
Pamokslus sudaro vieno iš parengėjų (Subačiaus) įvadas (p. ix–xxi); pamokslų,
rašytų 1878–1897 metais, fragmentų faksimilės (p. xxv–xliv); tekstologinio aparato
santrumpos (p. 2); redaguoti tekstai (p. 3–473); komentarai (p. 475–530); žodynėlis
(p. 531–559); pamokslų rodyklės (p. 560–569); Šventojo Rašto citatų rodyklė (p. 570–
579); vardų rodyklė (p. 580–608); santrauka anglų kalba (p. 609–610).
Pirmasis įvado sakinys išreiškia ilgai brandintą Subačiaus idėją – parengti ir išleisti kritinį leidimą, kurių paskutiniais metais Lietuvoje trūko:
Vilniaus vyskupijos kunigo, garbės kanauninko Silvestro Gimžausko (1845 X 13 –
1897 IX 27) pamokslų kritinis leidimas yra pirmoji publikacija, daranti lengviau
prieinamą XIX a. II p. šio žanro veikalų korpusą4.

Vis dėlto atrodo, kad kritinio leidimo sampratą rengėjai truputį susiaurino. Toks
leidimas grindžiamas išsamiu publikuojamo teksto istorijos ištyrimu. Tačiau susipažinus su leidinio komentarais, atrodo, kad teksto istorijai skiriama per mažai dėmesio: poskyris „3.3. Teksto istorija ir pagrindinis tekstas“ užima šiek tiek daugiau negu
puslapį (p. 520–521). Žinoma, tam tikrų teksto istorijos tyrimo elementų esama: pavyzdžiui, aprašomas originalo įrišimas, katalogo kortelės turinys, aptariama rankraščio būklė, struktūra, pamokslų datavimas, pagaliau rašyba, fonetika, morfologija,
sintaksė. Tačiau pasigendama išsamesnio Gimžausko kūrybinio kelio aprašymo, pamokslo ir pamokslo plano sampratos išskleidimo. Antai komentaruose nėra pateikta
rankraščio taisymų analizės, todėl neaišku, ar likusios publikuotuose tekstuose klaidos yra tik nekalti knygos rengėjų lapsus calami, ar tai atsitiko dėl per mažo dėmesio
autoriniams taisymams.
4
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Patyrinėjus rankraštį matyti, kad Gimžauskas taisydamas žodį ar kelis žodžius:
a) braukė, o šalia, virš ar po išbrauktojo rašė naują variantą; b) palikdavo nebrauktą,
o šalia ar virš žodžio(-ių) rašė naują skliaustuose; c) kartais virš neišbraukto taisomo
žodžio ar teksto dalies užrašydavo naują variantą be skliaustų. Viskas labai paprasta, kai taisomas žodis išbrauktas ar suskliaustas. Pirmuoju atveju publikacijos skaitytojas leidinio tekste mato pakeistąjį žodį, o išbrauktasis parašytas puslapio apačioje tekstologiniuose komentaruose. Antruoju atveju tekste randa suskliaustąjį, ir tada
taip pat nekyla teksto supratimo problemų. Tačiau trečiuoju atveju, kai pagrindiniame tekste taisomasis žodis ar žodžiai autoriaus nebuvo išbraukti, leidinio rengėjai
elgiasi skirtingai.
Kartais naujas variantas pateikiamas pačiame tekste, bet skliaustuose (pavyzdžiui,
rankraštyje yra parašyta „kuriamis“, o virš neišbraukto žodžio užrašyta „katra“, P 119;
leidinyje parašyta „kurį (katrą)“, p. 67). Kartais tokio pobūdžio taisymas leidinyje
pateikiamas išnašoje (pavyzdžiui, rankraštyje parašyta „dasilyti“, o virš neišbraukto
žodžio užrašyta „dasilieczia“, P 633; leidinio tekste parašyta „dasilyti“, o išnašoje
„s l add dasiliečia“, p. 283). Kartais rengėjai tokio pobūdžio taisymą rašo pačiame
tekste tarp kablelių (pavyzdžiui, rankraštyje yra „visuomeniška“, o virš neišbraukto
žodžio užrašyta „prieš visus“, P 669; leidinio tekste „visuomeniška, prieš visus,“, o
išnašoje – tekstologinis komentaras „ins“, t. y. „insertum įterpta“, p. 303). Kartais toks
pat Gimžausko taisymas parašomas tekste be skliaustų ir kablelių (pavyzdžiui, rankraštyje yra parašyta „priderę“, o virš neišbraukto žodžio užrašyta „atsineša“, P 425v;
leidinyje parašyta „pridera atsineša“ ir išnašoje – „p del atsineš“, p. 210). Tačiau paanalizavus visą sakinį matyti, kad Gimžauskas tiesiog negalėjo apsispręsti, kurį žodį
rašyti: žodis „atsineša“ yra taisytas antrą kartą, nes iš pradžių autorius parašė „atsiran“, t. y. „atsiranda“, o tada taisė į „priderę“ ir „atsineša“. Visas sakinys rankraštyje
atrodo taip: „Bet be tų vaisiu, [atsiran] kurie priderę/atsineša in Dievų, turi dar širdis
musų išdůti vaisius ir dėl artimuju“ (P 425v). Rengėjai jį parašė taip: „Bet be tų vaisių,
kurie pridera atsineša in Dievą, turi dar širdis mūsų išduoti vaisius dėl artimųjų“
(p. 210). Kitoje rankraščio vietoje randame parašytą „Išgaišintos“, o virš neišbraukto
žodžio užrašyta „Prazudytos“ (P 545). Pamokslų rengėjai parašė „Pražudytos išgarsintos“ (p. 237), o visas sakinys skamba taip: „Pražudytos išgarsintos dovanos viršprigimtos, o ypač mylista pašventinančioja“. Kad autoriui buvo būdinga rašyti virš
neišbraukto žodžio kitą variantą, matome ne vienoje rankraščio vietoje, pavyzdžiui,
virš neišbraukto žodžio „švino“ užrašyta „cino“ (P 831); „stanbūnas/ʒaltys“ (P 433).
Panašiai nevienodai rengėjų elgtasi perteikiant taisymus mėlynu pieštuku, t. y. vėlesnės kilmės korektūras. Pavyzdžiui, rankraštyje parašyta „tu mana runkos nesuturi“,
o viršuje mėlynu pieštuku užrašyta „Kunigams“ (P 259). Rengėjai vėlesnės kilmės
taisymą pažymėjo tik išnašoje „s l add graph kunigams“ (p. 151). Tačiau kitą kartą, radę
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tokio pobūdžio taisymą, jį jau perkėlė į patį tekstą tarp kablelių. Pavyzdžiui, rankraštyje yra „tevui“, o šalia mėlynu pieštuku parašyta „ukininkui“ (P 669), leidinyje –
„tėvui, ūkininkui“, o išnašoje nurodoma „add graph“ (p. 303).
Iš rankraščio matyti, kad Gimžauskas visą gyvenimą turtino žodyną, valė svetimybes iš pamokslų kalbos. Todėl šalia religinėje raštijoje įprasto skolinio matome
„naują“ lietuvišką žodį. Tik detalus viso rankraščio taisymų istorijos atkūrimas būtų
neleidęs įsivelti tokio pobūdžio klaidoms ir nenuoseklumams.
Detalus leksikos raidos tyrimas, tikėtina, padėtų tiksliau nustatyti pamokslų parašymo laiką. Pavyzdžiui, yra publikuoti du pamokslai: „4 dorybės nepakrutinamos“
(p. 364–368) ir „Dorybės pamatinės“ (p. 373–376). Akivaizdu, jog kalbama apie pagrindines krikščioniškąsias dorybes, kurios ankstyvesnės kilmės pamoksle vadinamos
nepakrutinamomis, o vėlesniame – pamatinėmis. Palyginus tekstus, matyti autoriaus
branda. Panašiai galima palyginti ir kitus tos pačios tematikos pamokslus, kurie
pateko į rinkinį. Tačiau yra vienas „bet“ – pamokslų išdėstymo leidinyje pobūdis.
Leidinys buvo parengtas pagal išlikusį vienintelį šaltinį, saugomą Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Rengėjai ištyrė ir nustatė, kad tekstai į
vieną rinkinį buvo suformuoti kartu su įvairiais užrašais (ne pamokslais) ne paties
autoriaus („nėra sudarytas autoriaus“, p. 518). Komentaruose skaitome:
Pamokslų ir pluoštų numeracijos, bendro pamokslų sąrašo nebuvimas, pluoštų išdėstymas, šaltinio būklė greičiau paremia priešingą teiginį – į rankraštyną pateko ir kaip
vienas saugojimo vienetas, įgijęs taip pat ir fizinio vieneto (įrišto tomo) formą, žinomas
tik autorystės, tematikos ir funkcijos, bet jokios kitos tvarkos nesaistomas rankraščių
rinkinys (p. 478).

Todėl nustačius, kad pamokslai rinkinyje sudėti atsitiktinai („labiausiai tikėtina,
jau po kanauninko mirties“, p. 518), ne paties autoriaus, rengėjams buvo svarbu
apsispręsti, kaip atrinkti tekstus, kokia tvarka juos publikuoti.
Rengiant leidimą atlikta tekstų atranka: skelbiami visi ištisiniai lietuviški pamokslai,
rišlios ilgesnės pamokslų atkarpos, sistemingi išplėstiniai pamokslų planai. Vienu
kitu atveju gana fragmentiški tekstai įdėti dėl retesnės temos ar įdomesnės raiškos
(p. 518).

Apsisprendimas išdėstyti pamokslus tokia tvarka kaip rankraštyje motyvuojamas taip:
Šaltinio autoritetas yra leidimo konstravimo atrama tuo požiūriu, jog pamokslų išdėstymas knygoje atitinka jų seką autografų rinkinyje. Joks kitas sprendimas neatrodė net
svarstytinas, nes: a) autoriaus sudarytas turinys ar sąrašas nėra žinomas, b) chronologinės pamokslų rašymo sekõs patikimai rekonstruoti neįmanoma; c) išdėsčius pamokslus pagal bažnytinį kalendorių tektų be rimtesnių motyvų kažkur įrikiuoti teks-
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tus, kurių sąsaja su liturginiais laikotarpiais ir šventėmis nėra akivaizdi, d) teminis
surikiavimas būtų dar didesnis redaktoriaus voliuntarizmas (p. 519).

Argumentai rimti – vis dėlto kai kurie faktai rodo, kad dėti tašką šiuo klausimu
būtų ankstoka.
Pavyzdžiui, rengėjai atkreipia dėmesį, kad
[a]nkstyvesniam rašymo laikui priskirtinuose pamoksluose, visais atvejais pramaišiui
su <s>, <z>, <ƶ>, <v>, vartojamos grafemos:
<ſ> (ypač dvigubos raidės atvejais: <ʃʃ>, <ʒ>, <ǯ>, <w> (p. 493),

o vėliau Gimžauskas jau greta vyraujančių grafemų <sz>, <cz>, <w> ima rašyti <š>,
<č>, <v> – bet tuo nepasinaudota apytikriam rankraščių datavimui. Reikia pastebėti,
kad rengėjai nepaminėjo, jog ankstyvuoju periodu Gimžauskas rašė ir <ß> (pvz.,
„dangißkasis“, „Nejeßkanti“, P 603, 807). Be to, jis keitė dvibalsių rašymą su <i> ar
<j>, minkštąjį priebalsį rašė su <i> ar <j>. Todėl detalesnė Gimžausko rašybos, leksikos
kaita, rankraštinių tekstų lyginimas su tekstais, publikuotais autoriui gyvam esant,
būtų leidę pamokslus – kad ir ne pamečiui, ne tiksliai chronologiškai – priskirti bent
vienam kūrybinio darbo etapui.
Trumpai pavarčius rankraštį, pastebėta, kad tarp įvairių planų ir išrašų gali būti
vertingos rengėjui medžiagos. Pavyzdžiui, Gimžausko įrašyta „Kaipo dogmatas prip
1854 m.“ (P 19), o skliausteliuose jau vėliau tamsesniu rašalu pasižymėta „(31 metu
atgal)“ – vadinasi, taisyta 1885 metais. Toliau tame pat puslapyje surašyta ir daugiau
datų, su prierašais, prieš kiek metų nuo Gimžausko atliekamų taisymų (kaip galima
suprasti pagal kontekstą) ir kur įvyko koks Marijos apsireiškimas. Vėliau datos
taisytos tos pačiõs, t. y. tamsios, spalvos rašalu kaip ir 1885 metais. Pavyzdžiui,
„1842 [...] (40 atgal)“ skaičius „40“ taisytas į „42“. Vadinasi, tekstas buvo parašytas
1882 metais, ir pagal kad ir negausių datuoto puslapio žodžių rašybą matome tuo
metu Gimžauską rašius <š>, <ë>, <č>. Reikia paminėti, kad Gimžauskas, pasirinkęs
naują grafemą, iš pradžių ją rašydavo nenuosekliai, palikdamas ir senesnį variantą –
pavyzdžiui, parašė „Šzvintu“ (P 629v), arba kai, matyt, nutarė rašyti <š>, visame
tekste dar rašomas <sz>, bet yra ir „Raštas Š.“ (P 807v). Todėl galima teigti, kad
ankstyvojo periodo pamokslų (rašytų nuo 1879 metų, kai dar vyrauja grafemos <ʃʃ>,
<ʒ>, <ǯ>, <w>) rankraštiniame rinkinyje nėra daug. Daugiau yra pamokslų, rašytų
apie 1882 metus, kai pamažu, labai nenuosekliai pereita prie <š>, <č> rašymo. Vyrauja pamokslai, kuriuose jau nuosekliai rašoma <š>, bet dar pramaišiui – <č> ir <cz>.
Neretai tekstuose <š> rašomas nuosekliai, bet dar išlaikoma <cz>. Tačiau tik ilgesnis
tyrimas leistų ką nors daugiau pasakyti apie pamokslų datavimą remiantis rašybos
kaita. Čia norėta pastebėti rašybos kaitą esant labai ryškią – todėl nesuprantama,
kodėl nebuvo pasiremta jos analize Gimžausko kūrybos periodams nustatyti.
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Neatkūrus pamokslų tekstų istorijos, nelabai motyvuota ir tekstų atranka. Pavyzdžiui, leidinyje publikuotas pamokslas „Artimo meilė“ („Artima mejle“, P 807–814)
yra senesnis (čia rašomos grafemos <sz>, <cz>, pasitaiko ir <ß> – bet ir minėtasis
pavyzdys, kai parašoma <š>: „Raštas Š.“, P 807v) ir mažiau išplėtotas negu rinkinyje likęs nepublikuotas to paties pavadinimo pamokslas „Artimo meilė“ („Artimo
meile“, P 975–985v) – ir kilme vėlesnis (rašoma <š>, <č> – „rišiai“, „vaikščiodams“,
P 975), ir gerokai ilgesnis, turiningesnis, intelektualesnis. Kai kurie pastarojo pamokslo teiginiai primena Tomo Akviniečio mokymą apie dorybes ir sielą. Įdomu matyti,
kaip Gimžauskas renkasi terminus. Pavyzdžiui:
Dievas důda Dovanas Ƶmogui (suteikia mylystes, prigimtoje tvarkoje ir viršprigimtoje tvarkoje).
Mylystos prigimtos ir viršprigimtos. Prigimtos mylystos (kurios nèpakèlia Ƶmogaus
aukščiaus jo prigimimo ir kurios pridērę in laikinį gyvenimą) Kaipotai: sveikata, protas, lůsi valia, regèjimo, girdèjimo, jautimo, galvojimo, valdʒios. Viršprigimtos mylystos (kurios pridēra į ʒmogaus išganymą) (P 979).

Šiame pamokslo variante pateikiama garsioji šv. Pauliaus citata apie meilę: „‘Meile yra Kantri, yra maloninga: Meile nèpavidi, nedaro pikto, nèpasipučia. N`asti
išsikèlianti, nejieško kas savo yra, nerustindinas, negalvoję pikto’ (S Paul)“ (P 977).
Todėl rengėjų komentaruose, nors ir gana plačiuose, galima pasigesti kelių pamokslų viena tema variantų analizės ir konkretesnės publikuoto teksto pasirinkimo
motyvacijos. Rengėjai tik pastebi esant tikėtina, jog Gimžauskas „iš naujo parafrazavo tą patį autoritetingą veikalą ar kitakalbio pamokslo pavyzdį, užuot pasinaudojęs
ankstesniu savo paties rankraščiu“ (p. 519). Kitas pamokslo variantas nelaikomas
nauja redakcija, todėl nebandyta nustatyti vėliausios redakcijos teksto, nesiekta leidinio skaitytojui plačiau paaiškinti pamokslų variantų pobūdžio ir vieno iš jų publikavimo motyvacijos.
Trumpai patyrinėjus matyti, kad, pavyzdžiui, minėtasis „4 dorybės nepakrutinamos“ laikytinas ankstyvesniu teksto „Dorybės pamatinės“ (P 373) planu. Šiuo atveju pasielgta teisingai tik dėl to, kad šie tekstai rankraštiniame rinkinyje atsitiktinai
buvo sudėti vienas po kito, o, sprendžiant pagal rašybą, pirmasis ir yra ankstesnės
kilmės (rašoma <sz>). Tačiau kitaip pasielgta su pamokslu „Rožių vainikas“ (p. 467).
Publikuoti pasirinktas ankstesnis variantas (čia vartojamos grafemos <sz>, <cz>, <ß>).
Vėliau parašytas pamokslas „Apie svarumą maldu Roziu Vainiko“ (P 1073–1075v;
rašoma <š>, <č>, yra įrašytas įrašas su metais „Leonas XIII 1889 m.“) liko nepublikuotas.
Minėta, kad rinkinyje ne visi pamokslai turi pamokslo struktūrą, yra išbaigti. Atkuriant teksto istoriją ir autoriaus kūrybinę laboratoriją, būtų buvę svarbu aprašyti ne
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tik parengtus, išbaigtus tekstus, bet ir medžiagą, kuri buvo renkama tekstui kurti,
planus ir t. t. Komentaruose gana išsamiai aptariant originalą, nenagrinėti kiti įrašai,
kurie Gimžausko tyrėjui gali būti įdomūs. Pavyzdžiui, liko neįdėtas „6 Prasiradimai
prieš Dvasių Šv.“ (P 731–734v) ir „Ape maldų“ (P 735–737), o panašiai neišsamus,
tik pirmąjį teksto variantą primenantis „Dievo kūnas“ į leidinį pateko (p. 344–347).
Taip pat nedėti visai rišlūs „Nesvetimoterjauk“ (P 827–829), „Neturesi svetimu Dievu“ (P 831–834v), „Gailyste (sutrinimas)“ (p. 835–837). Į rinkinį pateko „Guodok tėvą
tavo ir motiną tavo“, bet jis labai neišbaigtas kaip pamokslas, nes užrašytos, bet
neišplėtotos pagrindinės tezės. „Tēvu priderėjimai del vaiku“ (P 1119–1121v) nėra, o
čia yra, pavyzdžiui, žodžiai „darbnų“, „ʒmonemušiu“: „Kas kētina buti tevu ir motinu turi vesti gyvenimų darbnų, su tvarku ir susiturejimu (nemetant savo turto)“
(P 1119); „Boleslovas (ugdytas bedieves Drahomiros motinos, kurių ʒeme praryjo)
paliko ʒmonemušiu!“ (P 1121); arba toks sakinys: „Vaiko širdis yra minkštas šiltas
vaškas, kur viskas prilimpa“ (P 1121). Na ir dar vienas pavyzdys. Parengėjai žodyne
nenurodo, kad žodžio „zaunyti“ reikšmė yra ir ‘loti’5, o Gimžauskas rašo: „zaunyjant
(lojant) šunes todėl zaunija“ (P 833). Taigi akivaizdu, kad nepublikuotuose išrašuose
ar planuose yra vertingos medžiagos Gimžausko kalbai tirti, teksto genezei atkurti
ir kad rengiant leidinį, sudarant komentarus, jais buvo per mažai pasinaudota – bent
komentaruose tai niekaip neatsispindi.
Pabaigai dar keletas pastabų. Aprašydami šaltinio būklę, rengėjai nelabai tiksliai
nurodė aptrupėjusius ar nuplėštus lapų kraštus, o tai būtų svarbu pateikiant tekstologinį komentarą. Rašoma: „Beveik visų didesniojo formato lapų nulankstyti, nutrinti, nuplyšę iki 10 mm išoriniai apatiniai kampai, kai kurių – ir vidiniai apatiniai
kampai“ (p. 477). Yra keletas pamokslų, kurių visų puslapių apatiniai išoriniai kampai nutrupėję net iki 6 cm, pavyzdžiui, pamokslo „Rožiu vainikas“. Galima pastebėti, kad komentuojant defektuotą tekstą nenurodyta, kiek žodžių galėję būti nutrupėjusiame gabaliuke (sprendžiant pagal braižą – kartais net po du). Gausiau
nutrupėję kampai dar yra pamokslų „Dominica VII post Pentecost[en] (p. 127),
„Apreiškimas Švč. Marijai P[anelei]“ (p. 182). Pamokslo „X N[egeisk]“ nuplėšta pati
pradžia su beveik visu pavadinimu, o glaustas komentaras (a 9 l ill, def) tepasako,
kad 9 eilutės yra neįskaitomos.
Svarbu pastebėti, kad šifruojant rankraštį padaryta negausių klaidų. Pastebėta,
kad laužtiniuose skliaustuose defektuotos vietos ne visada nurodytos arba nurodytos netiksliai. Komentaruose neteisingai pasirinkta defektuotas vietas nurodyti santrumpa def. Taip neaišku, kiek teksto dingo: raidė, kelios raidės, žodis, keli žodžiai.
Nurodant defektuotas vietas, kartais nebuvo paliekamas daugtaškis [...], bet, remian5
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tis autoriaus rašymo ypatumais, buvo mėginama atspėti pradingusią teksto dalį.
Pavyzdžiui, leidinyje parašyta „linksmi[n]“, o rankraštyje „linsmi[n]“ (p. 8); parašyta „išpažįsta[m]“, kai rankraštyje matosi „iszpaz[..]“, o kita dalis žodžio nutrupėjusi (p. 182); parašyta „Kom[uniją]“, kai matosi „Komunija“ (p. 218). Tačiau kartais
nurodyta netiksliai, pavyzdžiui: „Jo g[alyb]ę“, o iš tikrųjų matosi „g[aly]bį“ (P 389);
rankraštyje „ti“ , leidinyje „tik“, o nuosekliai rašant turi būti „ti[k]“ (p. 439). Parašyta „užgęst[a]“ (p. 196), o originale matyti „uzgysi-[...]“. Pasitaiko blogai iššifruotų
vietų. Pavyzdžiui, iššifruota „contrab.“, bet turbūt turėtų būti „contra“, nes visas
sakinys: „De scientia contrab. matrim.“, t. y. De scientia contra matrimonium (p. 75);
iššifruota „(2jetas arklių ir ligonį)“, bet aiškiai matyti „in“, o ne „ir“ (p. 104); palikta „už tą peiktą gėdą“, nes originale „pejkta“6 (P 218), bet tai turbūt Gimžausko
rašybos klaida – turėtų būti „už tą piktą gėdą“ (p. 129); rašoma „nu“, bet greičiausiai turi būti „mok“, nes taip aiškiau pagal kontekstą „Apie vaikų nemokėjimą (Pėt
nyčioj nevesti) Kas reik [mok]“ (p. 112, išn.). Originale parašyta „nu to patės“
(P 390v) – leidinyje perteikta „dėl to paties“ (p. 196). Iššifruota „praudavosi“ (p. 218),
o rankraštyje labiau panašu, kad <s> yra, nors ir susiliejusi su raidės <u> korpusu
(P 501). Parašyta „Kinuosu“ (p. 218), o turbūt turėtų būti „Kūnuose“, nors rankraštyje apsirikta: „Kinesu“ (p. 501), nes visas sakinys skamba taip: „Velykinė netikra
jauno žmogaus Kinuosu“. Nepateikta ir komentaro dėl galimo autoriaus apsirikimo,
nors kitoje vietoje vietoj „Apaštojas“ tekste rašyta „Apaštolas“, o komentaruose:
„orig vid ex err Apaštojas“ (p. 106).
Baigiant savo pastabas, norisi pasakyti, kad toks svarus ir turiniu, ir apimtimi
leidinys daugeliu aspektų yra Lietuvos leidybinės praktikos įvykis. Paulius Subačius
ir Renata Taučiūtė skaitytojui pateikė itin kvalifikuotai atliktą darbą, kuris sulauks ir
specialistų, ir plataus skaitytojų rato dėmesio.
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„Ir teip, broliai Katalikai, pražuvo ta pragaruose už vieną sunkų prasiradimą, katro
išpažinti nenorėjo! Kaipgi dabar sunkiai
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par amžius reik jai kęsti už tą peiktą
gėdą! –“ (p. 129).

Silvestras Gimžauskas, Pamokslai

Va n a g a s , V [ y ta u ta s ] ; A [ l o y z a s ] Vi d u g i r i s , 1966: „Silvestras Gimžauskas“, Ignalinos
kraštas, redakcinė komisija: A[ntanas] Tyla (pirmininkas), Vilnius: Vaga, 216–221.
Vė b r a , R [ i m a n ta s ] , 1968: Lietuvos katalikų dvasininkija ir visuomeninis judėjimas (XIX a.
antroji pusė), Vilnius: Mintis.
Z i n k u s , J o n a s , 1985: „Gimžauskas Silvestras“, Tarybų Lietuvos enciklopedija 1, mokslinė
redakcinė taryba: J[onas] Zinkus (pirmininkas), Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 617.
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Ieva Šenavičienė gerai žinoma ne tik XIX amžiaus Lietuvos istorijos, bet ir literatūros tyrėjams1. 2010 metais išėjusi nauja tyrėjos monografija Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse – tai mokslininkės ilgamečio, nuoseklaus, sisteminio XIX amžiaus tyrinėjimo rezultatas. Monografijos autorė remiasi dauguma
ankstesnių fragmentiškų ir skirtingų katalikų dvasininkijos dalyvavimo sukilime
tyrimų, dažniausiai grindžiamų ne tiek archyviniais šaltiniais, bet ir pažintų faktų
perrašymais, atsiminimais, – taip išanalizuoja ir, iš esmės papildžiusi naujais duomenimis, pateikia gana išsamų ir aiškų vaizdą. Naujoji, kaip ir ankstesnės, Šenavičienės knyga patraukia autorės pagarba faktams, sklandžiu ir įdomiu pasakojimu.
Išsamiai kalbama apie katalikų dvasininkijos 1863 metų sukilimo išvakarėse elgesį:
apsisprendimo dalyvauti arba nedalyvauti sukilime motyvus, dalyvavimo ãpimtis,
santykius su pasaulietine ir dvasine valdžia, šių sąsajas su politine valdžia (nurodant
kuo tikslesnius bausmių duomenis); aptariamà ir agitacinė literatūra tautinėmis kalbomis. Tyrimo objektas – Vilniaus, Gardino, Kauno gubernijų katalikų dvasininkų
veikla 1861–1862 metų patriotinio pakilimo laikotarpiu; lyginama ir su Augustavo
gubernijos padėtimi.
1863–1864 metų sukilimas Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos teritorijoje buvo vienas
svarbesnių įvykių buvusiose Abiejų Tautų Respublikos žemėse, todėl šiai istorijos
atkarpai tyrėjų dėmesio netrūksta. Ieva Šenavičienė po įvado esančioje dalyje „Istoriografija ir šaltiniai“ pateikia kruopščią istoriografijos ir šaltinių analizę bei kritiką.
Pamini didžiąsias kai kurių ankstesnių šios temos tyrėjų klaidas.
1
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Lietuvos katalikų dvasininkija
1863 metų sukilimo išvakarėse

Pirmasis knygos skyrius „Vilniaus ir žemaičių vyskupijų katalikų dvasininkija
patriotiniame sąjūdyje“ yra svarbiausias ir didžiausios apimties. Pasakoti pradedama
nuo patriotinio sąjūdžio užuomazgų, Lenkijos karalystėje plintant patriotiniam pakilimui. Aptariamos istorinės laikotarpio ypatybės, kurios sudarė palankesnes sąlygas
burtis, keistis liberalizmo idėjomis, galvoti apie išsivadavimą iš priklausomybės nuo
Rusijos gniaužtų. Liberalesnė Aleksandro II valdymo politika bei bendra Europos
situacija aktyviau nusiteikusiesiems sudarė sąlygas burtis į draugijas. Trumpai apžvelgiamos grupelės ir draugijos, kurios kūrėsi Varšuvoje ir kituose Lenkijos miestuose. 1860 metais Varšuvoje prasidėjo pirmosios manifestacijos (p. 33), o 1861 metų
vasario–balandžio mėnesiais jau būta žūčių. Žinia apie jas sujaudino buvusios Respublikos pakraščius, pasiekė Vilniaus, Kauno, Gardino gubernijas. Šenavičienė cituoja dalyvį, kurį stebino greitas patriotizmo plitimas: „visas kraštas pasinėrė į kilnų ir
sąžiningą darbą ir kiekvieną išjudino stipriausias tikėjimas jo sėkme“ (p. 35).
Šie Jano Stelos-Savickio žodžiai ištarti žinant bendrą žmonių nuotaiką. Vilniuje
nebuvo nė akademinio jaunimo, nė stiprios amatininkų klasės, o bajorija sutarė su
Vilniaus generalgubernatoriumi Vladimiru Nazimovu, kuris buvo „švelnesnės rankos“,
nenorintis konfliktuoti nei su žemvaldžiais, nei su dvasininkija. Pirmąsias manifestacijas Lietuvoje organizavo bajorija; jos prasidėjo kaip religinės, vėliau įtraukė ir miestų gyventojus – inteligentus, jaunimą, valdininkus, prekeivius, amatininkus (p. 37).
Apie šias manifestacijas Šenavičienė pateikia daug svarbių faktų, suskirsto jas į rūšis
(patriotiniai giedojimai, politinio pobūdžio pamokslai, istorinių įvykių ir asmenų
metinių minėjimai, aukų rinkimas, procesijos), pastebi, kad daugiausia jų buvo ten,
kur gyventa katalikų (p. 37). Autorė mano, kad Katalikų Bažnyčia buvo patogi vieta
susirinkimams ne tik dėl galimybės talpinti daug žmonių, bet ir todėl, kad ten kariškiams (iki įvesta karo padėtis) brautis nebūdavo leidžiama. Be to, „[k]atalikų dvasininkai atstovavo katalikiškajai lenkų kultūrai, tad bažnyčių prieglobstyje patriotams
buvo gana saugu“ (p. 38).
Knygoje nepaminima, bet turbūt vertėtų, kad po 1831 metų sukilimo prieš Rusijos politiką Lietuvoje buvo nusiteikę daugelis katalikų kunigų. Tokios nuostatos šaknų
reikėtų ieškoti Napoleono atvykimo į Lietuvą laikotarpiu – tada „vyskupas Juozapas
Arnulfas Giedraitis buvo išleidęs ganytojišką laišką, ragindamas žmones ir dvasiškiją dėkoti Dievui už išvadavimą krašto iš rusų valdžios“2. Yra žinoma ir kitų vyskupo
Giedraičio tekstų, kurie neleidžia abejoti jo patriotiniais jausmais, – o būdamas autoritetingas, jis veikė ir pavaldinius3. Ankstesni tyrėjai sako:
1831 m. priešrusiškas Lietuvos kunigų nusistatymas tiek buvo aiškus, jog laikinosios
Lenkijos valdžios pirmininkas kunigaikštis Adomas Čartoryskis patarė vykstantiems
į Lietuvą lenkų generolams Chlapovskiui ir Gelgaudai įtraukti į sukilimą kunigus,
kad per juos krašto žmones patrauktų į lenkų pusę. Panašiai elgėsi vietos sukilėliai.
2

Bičiūnas 1934, 43.

3
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Laikinoji Telšių apskrities valdžia 1831 m. kovo 1 d. kunigams skelbė: teatsimena
dvasinis luomas, kad būdamas gausiai apdovanotas žemėmis, pinigais ir beneficijomis,
jeigu nenorės dėti aukų pagal visų savo išgalių, tai žus po altorių ir bažnyčių griuvėsiais. Įnirtusių už visokius suvaržymus kunigų nereikėjo ilgai raginti. Daugumas jų
tuoj imasi religinių priemonių revoliucijos dvasiai žmonėse sutvirtinti: meldžiasi už
krašto vaduotojus, laimina žuvusius karo lauke, laimina sukilėlių ginklus, laidoja
užmuštuosius, su bažnytinėm vėliavom pasitinka Gelgaudo ir Chlapovskio kariuomenę. Maža to: kunigų tarpe randasi ir tokių, kurie patys net į rankas ginklą ima, ar
bent, kaip Veliuonos klebonas kun. K. Nezabitauskis, gabena ginklus iš Prūsų ir duoda paraką naujai milicijai4.

Knygoje Šenavičienė pamini, kad baltųjų idėjinis simbolis buvo „lenkų konservatyviosios emigracijos vadovas A. J. Čartoriskis“ (p. 89). Autorė cituoja Liudviko Vronovskio žodžius: „senoji religijos ir politikos sąjunga ne tik nenustojusi egzistuoti,
bet dar sustiprėjo, kai tauta persekiojama, ir dabar sudaranti nedalomą tautinio charakterio vienovę“ (p. 162). Įtakos sąjūdžiui turbūt turėjo ir politinių kalinių grįžimas
iš tremties. Nurodoma, kad 1860 metais į Lietuvą parvyko 353 tremtiniai5.
Tyrėja neakcentuoja (tai nebuvo ir jos tyrimo uždavinys), kad tiek patriotinėms
kunigų nuotaikoms, tiek lietuviškiems agitaciniams tekstams platinti nemaža įtakos,
matyt, turėjo ir Motiejaus Valančiaus išugdytoji kunigų karta. Valančius, pats kilęs
iš valstiečių, bajorus laikė aukštesne tautos dalimi – jos klausė ir buvo pasirengęs jai
tarnauti. Be abejonės, daugelis jo ugdytinių galėjo būti užsikrėtę ne tik lituanistinėmis
mintimis, bet ir visuomeninės veiklos nuostatomis, tam tikromis teatrališkomis profesinio elgesio formomis, liaudies retorika. Tokios mintys ypač peršasi skaitant apie
gana teatralizuotas manifestacijas:
Antai 1861 m. balandžio 20 (8) d. per tokias Mišias Vilniaus Šv. Jono ir bernardinų
vienuolyno bažnyčiose stovėjo katafalkai, žvakidėse degė daugybė žvakių, giedojo
kviestiniai chorai. Telšiuose tą pat dieną Mišios vyko tyloje, be pamokslo, dalyvavo
bajorija, daug liaudies. Iš smėlio buvo supilti penki improvizuoti kapai, pirmąkart
užsivilktas gedulas, vyko pinigų, daiktų rinkliava. Krekenavos parapijos bažnyčioje
per gedulines pamaldas buvo pastatytas perlaužtas kryžius, simbolizuojantis Rusijos
vyriausybės niokojamą katalikybę (p. 40).

Žinoma, Bažnyčiai visais laikais buvo būdingas tam tikras teatrališkumas, tačiau
iš Šenavičienės pateiktų pavyzdžių matyti, kad ne visos manifestacijos organizuotos
išmoningai. Todėl kyla klausimas, kas būdavo jų spiritus movens. Galima padėkoti
autorei, kad į tokius detalius pasakojimus atkreipė dėmesį – jie pateko ir į knygą.
Detalėmis išplėstas istoriografinis tekstas knygą labai praturtina, daro įdomią ne tik
specialistui. Be to, skaitant išsamiai dokumentuotus pasakojimus, kyla idėjų, kaip
būtų galima toliau plėtoti tyrėjos pateiktą medžiagą.
4

Bičiūnas 1934, 44.
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Knygoje neakcentuojama, bet 1856–1858 metais atsiradęs blaivybės judėjimas turbūt taip pat mokė jungtis, organizuotis, – o juk Blaivybės draugija buvo įsteigta
beveik patriotinių judėjimų išvakarėse (1860).
Be to, galima kalbėti apie nuolatinę Bažnyčios parengtį kovoti dėl išlikimo. Juk
jai jau ne kartą teko karo veiksmais plėsti įtakos sferas. Ypač aktyviai 1861–1862 metų
įvykiuose dalyvavo Lenkijos karalystės bažnyčios, kur patriotinis sąjūdis glaudžiau
siejosi su religija. Katalikų Bažnyčios istorija rodo, kad iš esmės ji yra agresyvi struktūra. Žmones ji traukė ne teikiamomis laisvėmis, o ritualais. 1861–1862 metų manifestacijų teatrališkumas (ypač giesmės) turėjo būti patrauklus, stipriai veikiąs emociškai, todėl jaudino ir žemųjų luomų atstovus.
Monografijos autorė, ištyrusi šaltinius, patikslina pirmosios patriotinės manifestacijos datą, vietą, asmenis. Teigiama, kad anksčiausiai žuvusiųjų Varšuvoje minėjimai
prasidėjo Gardino gubernijoje 1861 metų kovo 9 (vasario 25) dieną, antroji „patriotinius
gedulo renginius ėmė organizuoti Vilniaus gubernija“, o pirmojo paminėjimo Lietuvoje iniciatorius – grafas Jonas Tiškevičius (p. 39). Šenavičienė nurodo, kad „[p]irmąja
ir populiariausia politinės vienybės, bendrų troškimų išsakymo forma tapo iš Lenkijos karalystės atkeliavęs patriotinis himnas ‘Boże coś Polskę’” (p. 41), bei atkreipia
dėmesį, jog giedojimai ir pamokslai su politiniu turiniu galėjo prasidėti dviem savaitėmis anksčiau, negu teigta iki šiol. Jų pradžia – Kauno gubernijoje 1861 metų balandžio 26 (14) diena (p. 41). Pirmosios manifestacijos „davė didžiulį postūmį miestiečių
patriotinėms nuotaikoms“, žmonių rinkdavosi vis daugiau, o bažnyčioje jie jau nebetilpdavo, tad giedojimai persimetė į kitas „religinio garbinimo vietas“ (p. 44). Knygoje pateikiama ir statistinė manifestacijų lentelė (p. 67–68).
Sakoma, kad „[p]atriotiniai giedojimai buvo labiausiai paplitusi politinio pobūdžio
patriotinių religinių manifestacijų rūšis, be jų neapsieidavo joks patriotinis renginys“
(p. 47). Čia recenzijos autorei prieš akis iškyla paralelė su dvidešimties metų senumo
įvykiais (1988–1991), kai Lietuva laisvę išsikovojo dainomis ir taikiu piliečių susitelkimu. Taikiu būdu – dainomis ir beginklėmis demonstracijomis – išreikštas siekis
pelnė pasaulio demokratinių valstybių simpatijas bei paramą. Daina jungia ir derina
ne tik artimų žmonių emocijas, nusiteikimą, moko žiūrėti vienon kryptin, bet yra ir
žodžio pratęsimas – paraginimui užtenka užuominos, o daina toliau padaro savo
darbą. Skaitant Šenavičienės knygą panašių paralelių kyla ir daugiau. Todėl manytina, kad autorei pavyko užčiuopti ir perteikti tipologinius visuomenės aktyvėjimo
momentus.
Be giedojimų, itin svarbūs buvo ir politinio pobūdžio pamokslai, istorinių įvykių
ir asmenų sukakčių minėjimai, aukų rinkimas, procesijos. Manifestacijų sumažėjo ir
išnyko, kai po Pohuliankoje įvykusio susirėmimo su karinėmis pajėgomis žinia apie
žuvusius pasklido Vilniuje ir kitur, – dėl to vyko gedulinės šv. Mišios už mirusiuosius, platinta proklamacija apie Vilniaus įvykių reikšmę. 1861 metų rugsėjo 3 (rugpjūčio 22) dieną paskelbta karo padėtis. Tuomet kareiviams buvo leista įeiti į baž-
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nyčias, uždraustos manifestacijos. Tačiau Šenavičienė, surinkusi duomenis, teigia,
kad „[g]yventojų nuotaikos įvedus karo padėtį nepasikeitė, tik vietoje atviros demonstracijos įgavo tylų viltingų pokyčių laukimo pobūdį, amžininkų vadinamą
visuotinės tylos demonstracija“ (p. 62).
Poskyryje „Pasaulietinės ir dvasinės valdžios potvarkiai dėl manifestacijų“ nagrinėjama Rusijos valdžios reakcija, nurodymai dvasininkams dėl paklusnumo, kunigų
delsimo politika vykdant valdžios įsakymus. Šenavičienės pateiktos citatos iš caro
valdžios nurodymų rodo valdininkų retoriką, valdžios įžvalgumą. Valdžia gerai suvokė Bažnyčios įtaką žmonėms, todėl stengėsi per jos vadovus paveikti dvasininkus,
kad šie neprisidėtų prie manifestacijų. Caras Aleksandras „pareiškė pageidavimą,
kad katalikų dvasininkija turėtų parodyti daugiau dėmesio stiprindama valstietijos
ištikimybę ir paklusnumą Sostui ir valdžiai“ (p. 69). Tyrėja pateikia faktų, kaip į
valdžios įsakymus reaguodavo konkretūs vyskupai. Pavyzdžiui:
Žemaičių vyskupas M. Valančius iš pradžių pasitenkino tuo, kad išsiuntinėjo dvasininkijai metropolito aplinkraščio kopiją. Aplinkraštį dekanams, liepiantį raginti tikinčiuosius paklusti valdžiai, išleido tik 1861 m. balandžio 6 (kovo 24) d., kai 1861 m.
kovo 27 (15) d. dar kartą gavo tokį nurodymą iš arkivyskupo. Rusišką aplinkraščio
vertimą arkivyskupas pristatė vidaus reikalų ministrui. Jame atkartota didžioji dalis
1851 m. rugpjūčio 19 (7) d. ganytojo laiško apie pareigas ir prievoles monarchui ir
valdžiai, kurį M. Valančius parašė caro Nikolajaus I vainikavimo metinėms (p. 70).

Taigi Valančius net nesiruošė gaišti laiko formuluodamas sakinius – tiesiog perrašė senąjį tekstą. Skaitytojui belieka įsivaizduoti, kokiais žodžiais vyskupas galėjo
„palydėti“ tokius atsainius raštus, arba kaip atsainiai, bent jau kai kurių kunigų, jie
galėjo būti skaitomi šv. Mišiose.
Knygoje detaliai aptarta, kaip augo gedulinių šv. Mišių už žuvusiuosius manifestacijose skaičius, kaip jos darėsi vis iškilmingesnės, įvairesnės. Tyrėjos surinkti ir
pateikti faktai palieka erdvės skaitytojo minčiai, fantazijai. Juk labai žmogiška, kai
atskirų parapijų bažnyčios lenktyniauja viena su kita dėl puošybos, šventinių pamaldų įvairumo ir pan. Tikėtina, kad noras pralenkti, suorganizuoti kuo iškilmingesnes
manifestacijas buvo gajus ir 1863 metų sukilimo išvakarėse.
Monografijoje taip pat išsamiai atkuriama Rusijos caro ir rusų valdininkų reakcija į manifestacijas. Tyrėjai pavyko įtaigiai sukurti Vilniaus generalgubernatoriaus
Nazimovo portretą. Atpasakojami dokumentai arba cituojamos jų ištraukos. Tekstų
raiška, ypač leksika, gerai perteikia žmogaus individualumą (nors tai ir kanceliariniai tekstai). Nazimovas buvo kultūringas, išsilavinęs, nestokojantis pagarbos kitiems
asmuo – tai rodo, pavyzdžiui, ištrauka, kurioje autorė išlaiko jo raštų leksiką:
Vilniaus generalgubernatorius pageidavo, kad kunigai paskelbtų žmonėms, jog patriotiniai giedojimai įžeidžia šventą vietą, ir lieptų giedotojams pasišalinti iš bažnyčios.
Toleruojančius betvarkę bažnyčiose dvasininkus prašė nušalinti nuo pareigų (p. 72).
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Knygoje pateikiama pavyzdžių, kaip į Nazimovo raštus atsakydavo dvasininkai.
Vyskupas Adomas Stanislovas Krasinskis rašė, kad „nurodė kunigams prie parapijų
bažnyčių priklijuoti skelbimus, kad būtų laikomasi pagarbos šventovei, padorumo
ir ramybės, nes bažnyčia – maldos, nuolankumo ir garbinimo namai“ (p. 73). Tyrėja
pateikia pavyzdžių, kaip Valančius delsė kunigams platinti valdžios nurodymus.
Apibendrindama ji sako:
vyskupai pasaulietinės valdžios nurodymus dvasininkijai perduodavo tik po vieno,
kartais ir dviejų mėnesių, o perduodami vengdavo reikšti savo nuomonę, taigi vargiai
buvo galima tikėtis veiksmingesnio dvasininkijos, o per ją – ir gyventojų elgesio modeliavimo (p. 75).

Kadangi administracinės priemonės buvo neveiksmingos, patriotinis sąjūdis vakarų gubernijose stiprėjo, pasukta teisminių ir karinių priemonių link; patriotines
manifestacijas nutraukti ėmėsi policija, teismai. 1861 metų rugsėjo 3 (rugpjūčio 22)
dieną Vilniaus generalgubernatorius paskelbė karo padėtį (p. 80). Toliau knygoje
tiriama karo padėties situacija, trėmimų, bausmių pradžia.
Poskyryje „Organizuota opozicinė veikla“ aptariama, kaip vyko telkimasis. Čia,
nesiekiant išsamesnio vaizdo, bendrais bruožais apibūdinami krašto visuomenėje
vykę pokyčiai, baltųjų ir raudonųjų politinių grupuočių veikla ir pan.
Poskyryje „Dvasininkijos laikysenos sąjūdyje klasifikacija“ paminima, kad susivienijus Italijai ir netekus Popiežiaus valstybės aukščiausia Bažnyčios valdžia neigiamai žiūrėjo į revoliucinius judėjimus dėl nepriklausomybės. Be to, dar po padalijimo
Šventasis Sostas pritarė Rusijos, Austrijos, Prūsijos veiklai. Žinoma, labiausiai bijota,
kad dvasininkų dalyvavimas pakenks Katalikų Bažnyčios Rusijos imperijoje gyvavimo sąlygoms, tad Pijus IX, siekdamas išvengti naujų persekiojimų, nepritarė dvasininkų dalyvavimui manifestacijose. Jis „1863 m. sausio 28 d. audiencijoje sukilimą
pavadino beprotybe, žinią apie jo pradžią – liūdna naujiena“ (p. 108). Šenavičienė
pastebi, kad „popiežius kaip žmogus“ nebuvo prieš ATR atkūrimą, kad jis ir jo aplinka „linkėjo lenkams sėkmės“ (p. 108), tačiau atvirai to reikšti, žinoma, negalėjo.
Ypač dokumentuotai parašytas poskyris „Bausmės“. Šenavičienė teigia, kad vyravo administracinės bausmės, tačiau buvo ir trėmimų, įkalinimų, dvasininkų funkcijų
siaurinimo, perkėlimų ir kt. Knygoje rašoma: „[t]urimais duomenimis, 1861–1862 m.
buvo pradėtas tyrimas prieš 50 Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų katalikų dvasininkų.
Nubausti 35 dvasininkai (14 – Žemaičių, 21 – Vilniaus vyskupijos), iš jų 4 įkalinti,
10 ištremta“ (p. 202). Be to, autorė pastebi, jog Vilniaus ir Žemaičių vyskupijose baustų dvasininkų skaičius buvo mažesnis nei Lenkijos karalystėje. Nubaustų dvasininkų
apžvalga leido mokslininkei kalbėti apie sąjūdyje dalyvavusių dvasininkų skaičių.
Jį aptariant (poskyris „Dalyvavimo sąjūdyje mastas“), šaltinių analizė rodo, jog
„1861–1862 m. politiniuose įvykiuose dalyvavo maža dalis visų Vilniaus ir Žemaičių
vyskupijų dvasininkų“ (p. 203). Tyrėja nurodo, kad turimais duomenimis „sąjūdį
parėmė 4–4,8 proc., prieš jį pasisakė 2,2 proc.“ (p. 203).
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Antrasis skyrius „Seinų vyskupijos katalikų dvasininkija patriotiniame sąjūdyje“
pats trumpiausias, parašytas anksčiau skelbto straipsnio pagrindu6 (šiek tiek išplėtotas ir pakoreguotas). Čia, kaip autorė mini įvade, tik palyginimui aptariamas Augustavo gubernijos dvasininkijos įsitraukimas į opozicinę veiklą, dalyvavimas baltųjų ar raudonųjų organizacijose.
Filologams aktualiausias trečiasis skyrius „Agitacija: kalba ir religija“. Jo pradžioje rašoma:
Prasidėjus patriotiniam sąjūdžiui paskatinti valstiečius paremti nepriklausomos valstybės idėją mėginta panaudojant patriotinį įdirbį, dvasininkijos autoritetą, renginius,
žodinę agitaciją, literatūrinio pobūdžio agitacinius tekstus, patriotinių giesmių perdirbinius, atsišaukimus (p. 170).

Čia panaudoti publikuoti ir nepublikuoti šaltiniai. Šenavičienė pateikia pirmųjų
patriotinio himno, perdirbto lietuviškai, nuorašo variantų. Vienas jų buvo platinamas
Kaune, kitas – Panevėžyje. Kauniškį variantą palyginusi su lenkiškuoju, tyrėja konstatuoja: šis „savo turiniu artimiausias lenkiškajam“. Panevėžio himno variante
Dievo maldavimo tikslas yra tas pats – tėvynės nepriklausomybė. Religinės retorikos
jame visiškai nėra – gal išskyrus tai, kad himnas baigiamas žodžiu „Amen“, t. y.
pažymimas jo sakralinis, maldos pobūdis (p. 184).

Taip pat analizuojamas trečiasis perdirbinys, priskiriamas Mikalojui Akelaičiui.
Pastebima, kad šiame variante „kvietimo vienybei nėra“ (p. 187), pabrėžiamas religinis patriotinio sąjūdžio motyvas. Šenavičienė mano, jog čia „nepalyginti stipresnis
orientavimasis į lietuviškąjį etnosą“ bei „išradinga ir stipri religinė retorika, kurios
nėra ankstesniuose himnuose“ (p. 188).
Išlikusių užrašytų patriotinio sąjūdžio agitacinių tekstų analizė rodo, kad vieningos
programos ir sutarimo nebūta. Lietuvių „valstiečiams kaip veiksmingiausias agitacinis
svertas buvo jų tikėjimas, baltarusių valstiečiams – socialiniai dalykai“ (p. 205). Lietuvių pamoksluose labiau suaktualintas tikėjimo persekiojimo motyvas.
Baigiant galima trumpai pasakyti, kad monografijoje pateikti duomenys, autorės
faktų analizė brėžia ne vieną tolesnių tyrimų kryptį.

Literatūra:
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Prieš mus – nauja, jau ketvirtoji iš eilės (pirmoji išleista prieš trylika metų1) kalbos
istoriko Giedriaus Subačiaus monografija. Tiesa, skaičius „keturi“ šio tyrėjo įdirbio
anaiptol neatspindi, nes, be gausių straipsnių mokslo spaudoje, paskelbta dar ir
unikalių rankraštinių XIX amžiaus lietuvių kalbotyros šaltinių, iš kurių vienas – tritomis Simono Daukanto Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas (DaDLL) – dažnam jo
kolegai (tarp jų – ir šių eilučių autorei) tapo kone parankine knyga. Tačiau kad ir
kaip skaičiuotume, naujausioji Subačiaus monografija ženklina ryškų posūkį nuo
XVIII amžiaus pabaigos–XIX amžiaus pradžios į XIX amžiaus antrosios pusės lietuvių kalbos, o plačiąja prasme ir į kultūros bei istorijos, problematiką. Tik galbūt čia
labiau tiktų ne žodis „posūkis“, bet „apibendrinimas“, nes šio tyrėjo mokslo interesų
pokytis deklaruotas jau gerokai anksčiau – minint lietuviškos spaudos atgavimo
100-ąsias metines, t. y. jubiliejiniais 2004 metais. Būtent tada šiame tyrimų lauke
Subačius prisistatė solidžiu mokslo straipsniu, išspausdintu net trijų Lietuvos mokslo institutų išleistoje knygoje Raidžių draudimo metai (parengtoje 2004 metų gegužės
27–28 dieną Šiauliuose vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos lietuviškos spaudos tradiciniais rašmenimis draudimo epochai, pagrindu)2.
Nuo tada kirilinė lietuvių kalba tampa pagrindine šio tyrėjo aistra. Tenka tik
apgailestauti, kad šiai naujai tyrimo krypčiai aptariamos knygos autorius viešai įsipareigojo Šiauliuose, o ne Panevėžyje – mieste, kuris, jo žodžiais, vienu metu volens
1

Subačius 1998.

2
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Subačius 2004, 139–173.
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Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus
L i a c k i s , A n d r i u s Po i d ė n a s

nolens tapo „tam tikru lietuviškos kirilikos formavimo centru“ (p. 225). Taigi per
septynerius metus šia tema spaudoje paskelbta dešimt (tiek pavyko suskaičiuoti)
mokslo straipsnių3, o štai šiais metais – ir solidi monografija Lietuvių kalbos ekspertai
Rusijos imperijos tarnyboje, skirta „kalbiniams, sociolingvistiniams, filologiniams lietuviškų tekstų kūrimo kirilikos abėcėle aspektams, kirilinių rankraščių ekspertavimo
istorijai, ekspertų Dmitrijaus Kaširino [Дмитрiй Федоровичъ Каширинъ] (1812–
1896), Zacharijaus Liackio [Захаръ Антоновичъ Ляцкiй] (1836–1899) ir Andriaus
Poidėno [Андрей Адамовичъ Пойденасъ] (1859–1901) biografijoms“ (p. 16).
Taigi knyga yra ne tik lingvistinė, bet ir istorinė studija. Tai rodo ir trijose iš keturių
monografijos „Įvado“ dalių pavadinimuose esantis žodis „istorija“: „Redagavimo istorija“ (p. 19), „Ekspertavimo istorija“ (p. 20) ir „Lingvistinės minties istorija“ (p. 20).
Didelę pagarbą autorius rodo ne tik spausdintam, bet ir pirminiam, archyviniam,
šaltiniui, savo darbuose nuosekliai naudoja istorikų darbo metodus, juos puikiai
derindamas su kalbininko dirbtuvėje įprastais įrankiais, taip sukurdamas savitus
kūrinius. Tai bene būdingiausias šio tyrėjo bruožas. Visa tai sudaro galimybę ir šį
naują Subačiaus darbą – trims XIX amžiaus vyrams skirtą ir trims jau XXI amžiuje
gyvenančioms moterims dedikuotą knygą – pavadinti unikaliu. Žinoma, tokia išvada derėtų pabaigai, tačiau elgiuosi panašiai kaip ir čia aptariamos knygos autorius,
kuris jau įvadinėje (sic!) tyrimo dalyje konstatuoja, kad „šis imperijos valdininkų
Vilniuje kurtas kirilikos raidžių lietuvių kalbai taikymo projektas neperaugo šalutinio
bandymo statuso“, „plačiau nė neišsiskleidė“ (p. 21).
Suvokdama, kad dėl minėtųjų priežasčių visapusiškiausiai šią knygą galėtų
recenzuoti tik pats jos autorius, laukdama, kol ji bus (galbūt jau buvo?) aptarta ir
kalbininkų bendrijoje, pamėginsiu į ją pažvelgti istorikės akimis. O esminė mano
pozicija bus tokia: priešingai nei Subačius, manau, kad šis jo aprašytas nenusisekęs
Rusijos administratorių projektas, jų „pastangos valdyti lietuvių kalbos raštą“ (p. 21)
nėra jokia marginalija. Istorijoje, taip pat ir lietuvių kalbos istorijoje, nėra šalutinių,
paraštinių dalykų – čia svarbu viskas. Tai, beje, puikiai rodo ir aptariama monografija, jos autoriaus įdėtas triūsas ir „sugaištas laikas“ tiriant šią mūsų praeities
„marginaliją“.

1. T e m a

Knygos leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal
Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą, išleido Lietuvių kalbos
institutas, recenzavo – ir tai visiškai suprantama – kalbininkas ir istorikas: Aleksas
Girdenis ir Darius Staliūnas. Knygą sudaro „Pratarmė“ (p. 10–15), „Įvadas“ (p. 16–21)
ir trys skyriai: „Dmitrijus Kaširinas“ (p. 22–115), „Zacharijus Liackis“ (p. 116–285),
„Zacharijus Liackis ir Andrius Poidėnas“ (p. 286–402). Monografijoje rasime ir apibendrinamąjį autoriaus žodį, pavadintą „Pabaiga“ (p. 403–408), išsamią santrauką
anglų kalba (p. 409–438), „Literatūros ir šaltinių sąrašą“ (p. 439–446). Atskirai surai r p r o b l e m a.
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Žr. Subačius 2006, 279–316; Subačius 2008,
73–82; Subačius 2010, 133–156 ir kt.
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šyti tyrime naudoti „Archyviniai dokumentai“ (p. 446–448), pateiktos „Bibliotekų ir
archyvų santrumpos“ (p. 448) bei „Asmenų ir vietų rodyklė“ (p. 449–458).
Taigi knygos struktūra – nesudėtinga, tradicinė, nepretenduojanti į modernumą,
o pagrindinių knygos skyrių pavadinimai – tarytum „nurašyti“ nuo jos pačios viršelio, nors tikriausiai būta atvirkščiai – knygos struktūra autoriui padiktavo ir jos
pavadinimą. Tad akivaizdu, kad tyrimo novatoriškumas, jo intriga – pačiame tekste,
minėtų skyrių „viduje“. Žodį „novatoriškumas“ rašau neatsitiktinai, nes tema, į
kurią įsitraukė Subačius ir kurią, bendriausia prasme ir paties aptariamos knygos
autoriaus žodžiais, galėtume pavadinti lotyniškų raidžių draudimo laiku (p. 16) –
viena populiariausių ir faktografine prasme labiausiai ištirtų, bent jau istoriografijoje, t. y. istorikų tekstuose4. Tad atrodė, kad šiuo klausimu pasakyti ką nors nauja
vargu ar įmanoma.
Negalima atmesti ir psichologinio momento: slėgė ir šioje srityje dirbusių iškilių
tyrėjų, tarp kurių galima paminėti Vytautą Merkį, Antaną Tylą, Leoną Mulevičių, Ri
mantą Vėbrą, Petrą Joniką, autoritetas – bent jau iki 2004-ųjų, kai buvo surengta minėtoji jubiliejinė konferencija ir jos pagrindu išleista knyga Raidžių draudimo metai.
Dabar jau galima drąsiai teigti, kad ši gana nedidelės apimties knyga (272 p.) ženk
lino naują problematikos kryptį ar net naują istoriografijos epochą5. Jau rašiau, kad
kaip tik čia savo pirmąjį rašinį šia tema paskelbė ir aptariamos knygos autorius –
kartu su savo kolege Jurgita Venckiene6 taip jis tapo naujos epochos kalbos istorijos
tyrimuose pirmeiviu. Kiek šiame žingsnyje būta atsitiktinumo, o kiek sąmoningo
pasirinkimo – galėtų atsakyti tik pats autorius, tačiau akivaizdu, kad jis stojo į vieną
gretą su tyrėjais, kurių darbuose „galime rasti ne tik interpretacijų, skirtingų nuo
tradicinio požiūrio į šią problemą lietuvių istorinėje literatūroje, bet ir naujų reikšmingų empirinių faktų“7. Nauja buvo ir tai, kad šią grupę sudarė ne tik lietuvių (pirmiausia reikėtų paminėti jų lyderį Staliūną8), bet ir užsienio šalių tyrėjai – istorikai Henrykas Głębockis, Michailas Dolbilovas, Aleksejus Milleris, Theodoras R. Weeksas,
Borisas Uspenskis ir kt. Jų tyrimo objektas buvo ne tik lietuviškasis, bet ir latviškasis,
baltarusiškasis, ukrainietiškasis, net tiurkiškasis bei žydiškasis kontekstai, kitaip tariant – visa (arba beveik visa) imperinė lingvistinė aplinka, valdžios intervencija į
tam tikros kalbos funkcionavimą9. Kad ir koks skirtingas būtų buvęs jų tyrimo objektas (turiu omenyje ne pačią problemą, bet analizei pasirinktą etninę grupę), kad ir
kokie nevienodi jų naudoti šaltiniai, šie tekstai piršo dvi gana radikalias (turiu omenyje ankstesnę istoriografiją) mintis: pirma, kad lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas nebuvo iš anksto nulemtas, ir antra, kad jis atsirado ne tik dėl
4
5

6

Plačiau apie tai žr. Staliūnas 2004a, 7.
Šios išskirtinės knygos vertė puikiai perteikta ir jai rašytose recenzijose, plg.: Berenis
2005, 240–244; Bončkutė 2006, 343–352.
Venckienė 2004a, 207–212. Taip pat žr. vėlesnius šios tyrėjos darbus: Venckienė 2004b,
315–318; Venckienė 2006, 319–332.
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krašt uose buvo rašęs – deja, fragmentiškai – tik Merkys (Merkys 1978, 62–65).
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tam tikrų politinių aplinkybių (pirmiausia 1863–1864 metų sukilimo), bet ir dėl kai
kurių valdininkijos grupių nuostatų:
Dariaus Staliūno tyrimai leidžia teigti, kad kai kurie kirilicos10 įvedimo iniciatoriai ar
bent jau didesnė jų dalis bei lietuvių kilmės inteligentai suprato šią priemonę kaip
būdą apsaugoti lietuvius nuo polonizacijos ir galimybę puoselėti jų autentišką kultūrą, aišku, lietuvius „perkeliant“ iš lenkiškos į rusiškąją civilizacinę orbitą. Tuo tarpu
kai kurie Vilniaus švietimo apygardos [toliau VŠA – R. G.] pareigūnai tradicinio lietuvių raidyno pakeitimą kirilica suvokė kaip vieną iš šios etninės grupės bent jau
dalinės asimiliacijos įrankių11.

Taigi bene esminę Staliūno ir jo kolegų istorikų išvadą, „kad Rusijos valdininkai,
keisdami tradicinius rašmenis lietuvių leidiniuose rusiškais, turėjo gana skirtingus
tikslus“, kuo puikiausiai patvirtino čia pat išspausdinti „filologiniai Giedriaus Subačiaus tyrimai“12. Tačiau, mano galva, buvo svarbus ne tiek tame leidinyje paskelbtų
istorikų tyrimų patvirtinimas, kiek paties Subačiaus aiškiai suvokta situacija: skirtingai nei apie to tarpsnio lietuvių kalbą lotyniškomis raidėmis, apie „kirilinėmis raidėmis kuriamą lietuvišką raštą, jo kalbinius aspektus“ rašyta labai mažai (p. 16). Jau
minėjau, kad pildydamas šią spragą per pastaruosius metus tyrėjas išspausdino ne
vieną straipsnį. Ragino ir kolegas – ne tik Venckienę, bet ir Daivą Litvinskaitę13. Tačiau, be abejonės, nuosekliausiai dirbta paties Subačiaus: ne tik gilintasi į lietuviškų
kirilinių raštų specifiką, t. y. į pačius tekstus, bet ir stengtasi rekonstruoti jų atsiradimo, rašymo, redagavimo istoriją; gilintasi ir į tų raštų autorių bei redaktorių biografijas. Dirbta labai kruopščiai, ieškant ir randant naujų, iki šiol net istorikams nežinomų faktų, rekonstruojant arba iš naujo „atrandant biografijas“, taip kuriant savitą
(bent jau Lietuvoje) žanrą – istorinę lingvistinę biografiją.
Pirmą kartą ši svarbi „vidinė“ lietuvių kirilinės kalbos istorijos pusė – ir tai ypač
svarbu – dėl Subačiaus tyrimų įgauna ne tik aiškią, bet ir griežtą chronologinę seką:
Stanislovas Mikuckis, Tomas Žilinskis, Laurynas Ivinskis, Jonas Krečinskis, Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas. Pirmą kartą mūsų istoriografijoje ir kalbos istorijoje šiame visomis prasmėmis nelinksmame istorijos periode (vienintelė šviesioji jo pusė – laiminga pabaiga) į pirmą vietą taip ryškiai iškeliamos ne
datos, ne įstatymų aktai, ne dokumentai, ne skaičiai – kitaip tariant, ne pats proce10

Knygos sudarytojas, kaip ir įprasta istorikų
darbuose, rašo „kirilica“, tačiau tame pačiame leidinyje spausdinamame Subačiaus
straipsnyje autoriaus pageidavimu vartojamas terminas „kirilika“ (Subačius 2004,
139, * išn.). Į šią aplinkybę atkreipė dėmesį ir Roma Bončkutė. Tyrėjos manymu,
nors žodis „kirilika“ ir teisingesnis, nors
priimtas vartosenoje, tačiau nuo to nukenčia knygos kokybė ir visuma: „šiame lei-

330

11
12
13

dinyje visur rašant kirilica, žodis kirilika
be išplėtoto paaiškinimo lieka tik netikėta
inovacija“ (Bončkutė 2006, 350). Istorikai
ir toliau tradiciškai laikosi „kirilicos“ termino, plg.: Didžiosios knygnešių bylos,
2006; Staliūnas 2009 ir kt.
Staliūnas 2004a, 10.
Staliūnas 2004a, 11.
Žr. Litvinskaitė 2005, 123–138.
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sas, ne pati įvykių eiga, bet asmenybės, konkretūs veikėjai, kirilikos taikymo lietuvių
kalbai atstovai.
Tačiau „pirmą kartą“ sakau su išlyga: naujausiuose tyrimuose (Michailo Dolbilovo,
Dariaus Staliūno) vadinamoji biurokratinė šio periodo istorija anaiptol nenuasmeninta, ji jau irgi turi savo svarbius veikėjus: ne tik Michailą Muravjovą, Ivaną Kornilovą,
Aleksandrą Hilferdingą, Nikolajų Sergijevskį, bet ir mažiau ryškius, tačiau mūsų istorijai labai svarbius vardus – Nikolajų Novikovą, Ivaną Šulginą, Vasilijų Kuliną (daugumos šių ir dar kitų, iki šiol mažai žinomų valdininkų pavardes rasime ir Subačiaus
knygoje). Tačiau minėtus istorikus domino ne tiek išsamios šių valdininkų – „draudimo dalyvių“ (Dolbilovo terminas) – biografijos ir asmenybės, kiek jų biurokratinis
mentalitetas, iniciatyva (o laisvės jai buvo palikta gana daug), konkretūs administraciniai sprendimai vykdant rusinimo politiką. Tiesa, turime dar porą to meto istorijos
įasmeninimo pavyzdžių – Tylos studiją, skirtą Garšvių knygnešiams, Merkio sudarytą knygnešių ir draudžiamos to meto spaudos laikytojų registrą, fundamentalų Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinyną14. Tačiau tai jau vadinamoji herojinė
šio laikotarpio istorijos pusė, ženkliai kitokia nei anoji (pavadinkime ją represine,
biurokratine arba, vartojant čia aptariamos knygos autoriaus terminą, administracine
istorija). Taigi „knygnešių laikai“, istoriko Merkio mūsų sąmonėje įtvirtintas apibrėžimas15, šiandien kalbininko Subačiaus dėka jau turi neabejotiną alternatyvą – definiciją „lietuvių kalbos ekspertų laikai“. Beje, abu pavadinimai – tiek „knygnešys“, tiek
„ekspertas“ – biurokratinėje Rusijos valdininkų kalboje nebuvo vartojami. Žodžio
„knygnešys“ atsiradimo laikas ir aplinkybės vis dar tiksliai nenustatyti, tad vienintelis „konkretus“ faktas – LE paskelbta informacija, kad 1884 metais Jonas Šliūpas pats
save pavadino knygnešiu16. Žodis „ekspertas“ taip pat sugalvotas čia aptariamos
knygos autoriaus, pakeitęs Merkio tyrimuose vartotą „recenzentą“17.
Taigi: trys konkretūs „imperijos administratorių Vilniuje lituanistikos patikėtiniai“ – su savo biografijomis ir savo mąstymu, tiek lingvistiniu, tiek ir politiniu,
kuris neatsiejamas nuo pirmojo. Trys specifiniai Rusijos imperijos valdininkai, turėję
ne tik ambicijų kopti karjeros laiptais, bet ir įgimto smalsumo, trys „lituanistinės
pakraipos“ švietimo sistemos (ir ne tik jos – turiu omenyje Liackį) tarnautojai, tapę
jiems negimtosios (išskyrus Poidėną) kalbos ekspertais, ir jų darbo vaisiai, ypač du
svarbiausi – 1868 metais išleistas Móксласъ дэлъ ишмóкима руссишко-летýвишкосъ
грóмятосъ и артымéтыкосъ (toliau – МДИ) ir 1875 metais pirmą kartą pasirodęs
Русишкасъ моксласъ дэлъ летувнику (toliau – PM). Pastarasis – „svarbiausias per
visus keturis rusiškų raidžių diegimo dešimtmečius (1864–1904) imperijos vadovėlis,
į kurį įsileista kirilinė lietuvių kalba“, pagrindinė knyga valstybinėse mokyklose,
14
15
16
17

Tyla 1991; Merkys 1994a; Kaluškevičius,
Misius 2004.
Merkys 1994b.
[Balčiūnas] Švaistas 1957, 160.
Merkys 1994b, 84. Beje, žodis „ekspertas“
reiškia ne tik asmenį ekspertizei atlikti,
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bet ir to dalyko žinovą. Subačiaus knygos
herojus žinovais – tiesiogine to žodžio
prasme – pavadinti būtų sunku. Be abejo,
problema būtų išspręsta, jeigu žodis „ekspertas“ būtų rašomas kabutėse. Tačiau ir
knygos tekstas nuo to gerokai pasunkėtų.
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sulaukusi net devynių laidų (p. 19–20). Jau vien ši aplinkybė sako, kad gilintis į šių
leidinių redaktorių biografijas buvo verta.
Ypač į pagrindinio, ryškiausio ir kitų tyrėjų darbuose itin retai minimo Subačiaus
knygos herojaus – iš Barysavo apskrities kilusio bajoro, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žymios Liackių giminės palikuonio, karininko, Polocko ir Maskvos kadetų korpusų bei garsiosios 1855 metais įsteigtos Mikalojaus akademijos18 auklėtinio,
kurį laiką Kronštato tvirtovės karo inžinieriaus Zacharijaus Liackio. Jis – ir Kauno
gubernijos Valstybės turto rūmų civilinis inžinierius, ir Panevėžio apskrities iždininkas, ir vienas iš šio miesto realinės gimnazijos statytojų, ir senojo Panevėžio dvaro
savininkas. Liackis – ir oficialios lietuvių kalbos pedagogikos Rusijos Šiaurės vakarų
krašte pradininkas (p. 146), ir pirmasis lietuvių kalbos mokytojas Panevėžio mokytojų seminarijoje. Beje, pastarasis faktas ypač svarbus, juolab kad vis dar pasitaiko
teigiančių, jog lietuvių kalbos dėstymo šioje mokykloje pradžia sieta su Jono Jablonskio (sic!) vardu19; klystama ir dėl lietuvių kalbos pamokų skaičiaus20. Ne mažiau
vertingas, net pikantiškas, ir kitas Liackio biografijos faktas – 1883 metais, nors ir „ne
visai savo noru“, jis tapo pirmuoju Auszros laikraščio numerių ir Praneszimai lietuvisz
kos draugystēs „Byrutēs“ vertėju į rusų kalbą (p. 283).
Įdomus ir antrasis pagal spalvingumą (monografijoje jis aprašomas pirmas) veikėjas – Maskvos universiteto Moralinių ir politinių mokslų skyriaus absolventas, rusų
kalbos ir literatūros (kurį laiką ir istorijos) mokytojas, Kauno liaudies mokyklų direkcijos inspektorius, 1835 metais Maskvoje išleistų rusų kalbos gramatikos pamokų
(Грамматическiе уроки Русскаго языка) autorius, dar ir šiandien Pasvalio savivaldybėje tebestovinčio, nors ir perstatyto, Kalno dvaro savininkas Dmitrijus Kaširinas,
knygos autoriaus šmaikščiai pavadintas „Liackio priešistore“ (p. 13). Ir šio valdininko, lietuvių kalbą mokėjusio „tik šiek tiek“ (p. 55), biografija monografijoje pristatyta itin nuodugniai, netgi su smulkmenomis, pavyzdžiui, kad „žydų ar prancūzų
madų pavyzdžiu“ Kaširinas po smakru nešiojęs barzdelę (p. 36–37). Detalė, beje,
nereikšminga tik iš pirmo žvilgsnio, nes šio valdininko, kaip, beje, ir Liackio, atvaizdo dar nerasta (p. 114). Tačiau aptikti Kalno dvaro planai, rasta ir Kaširino laiškų,
kuriuose jis aprašo savo kasdienybę (p. 102–103, 108). МДИ autoriaus portretą pa-

18

19

Kitaip – Nikolajaus inžinierių akademija.
Šioje vienoje prestižiškiausių imperijos
aukštųjų mokyklų buvo dėstoma ne tik
fortifikacija, topografija, geležinkelių statyba, braižyba, bet ir architektūra, aukštoji matematika, net mineralogija bei karo
istorija.
Paradoksalu tai, kad pats Jablonskis atsiminimuose pirmuoju lietuvių kalbos mokytoju seminarijoje savęs nevadina, nors ir
pripažįsta, kad jo paskyrimas į šią vietą
daugeliui buvo netikėtas: „Panevėžio seminarijoj aš, lietuvis mokytojas ne pravo

332

20

slavas, buvau tuomet didžiausia naujiena:
visiems valdžios žmonėms buvo tat negirdėtas neregėtas dalykas“ ( Jablonskis
1929, 13).
Plačiau apie tai žr. Subačius 2007, 301–312.
Tačiau kad ir kokias dideles pastangas bū
tų įdėjęs šis tyrėjas, tiek senojoje (p. 117),
tiek naujoje Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje nurodomas tas pats klaidingas lietuvių kalbos pamokų seminarijoje skaičius,
plg. „Panevėžio mokytojų seminarija“
2010, 390–391. Straipsnyje neminima ir
pirmojo mokytojo Liackio pavardė.
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gyvina ir jo palikuonių fotografijos iš asmeninio šeimos archyvo, ir Kaširinų giminės
likimo aprašymas (p. 110–115). Rasti ir Kaširino mirties metrikai, įrašyti Panevėžio
cerkvės metrikų knygoje (p. 114). Pagaliau ne be lietuvių kalbos eksperto proprovaikaičių Irenos Burkauskienės ir Reginos Bielskienės pagalbos identifikuotas ir jo kapas
Gegabrastos kapinėse keli kilometrai nuo Kalno dvaro (p. 114, 115, 41 pav.). Taigi
rekonstruodamas Kaširino biografiją Subačius rėmėsi ir gausiais Lietuvos bei Rusijos
archyvų šaltiniais, ir menkais, bet unikaliais kadaise didelio, bet pokario suiručių
beveik sunaikinto asmeninio Kaširino šeimos archyvo likučiais. „Irena ir Regina
nieko nebuvo žinojusios apie savo proprosenelį Dmitrijų Kaširiną“, – rašo knygos
autorius (p. 114), ir šie žodžiai daugiau nei iškalbingi. Subačiaus atliktos Kaširino
biografijos rekonstrukcijos svarbą patvirtina ir faktas, kad net Merkys savo fundamentaliuose veikaluose Kaširiną mini vos kartą kitą, tik fragmentiškai apie jį rašo ir
Staliūnas21. Daugiau dėmesio Kaširinui, tuomet Kėdainių gimnazijos rusų kalbos ir
literatūros mokytojui, aktyviai dalyvavusiam „rusiškų liaudies mokyklų steigimo
Kauno gubernijoje kompanijoje“, skiria tik Antanas Kulakauskas22.
Kiek blankesnis knygoje yra Panevėžio mokytojų seminarijos auklėtinio, stačiatikio,
taigi jau akivaizdaus „rusinimo produkto“, itin uolaus valstybės tarnautojo ir VŠA
globėjo Sergijevskio numylėtinio, trečiojo knygos herojaus, Liackio „post scriptum“
(p. 13), liaudies mokyklų, o vėliau ir minėtos seminarijos mokytojo, Liackio konkurento ir jo vietos šioje mokykloje „perėmėjo“ Andriaus Poidėno portretas. Skirtingai
nei Kaširinas ir Liackis, Poidėnas neturėjo aukštojo išsilavinimo, bet (ir čia buvo akivaizdus jo pranašumas prieš minėtus kolegas) buvo gimtakalbis, nes nuo Biržų kilęs,
lietuvis. Būtent šis lietuvių kalbos ekspertas, jo lituanistiniai gebėjimai kadaise padarė įspūdį Eduardui Volteriui (p. 295, 367). Ir Subačius konstatuoja, kad, lyginant su
Liackiu, šio eksperto recenzijos buvo ne tik ilgesnės, bet ir konceptualesnės (p. 395).
Vis dėlto Liackis kartais per pamokas prabildavęs ir lietuviškai, o Poidėnas niekada
to nedarydavęs (p. 154, 398)23. Kad ir kaip ten būtų, Poidėnas – tikras gerai istorinėje
literatūroje žinomo knygnešių talkininko, Naujamiesčio uriadninko Vasilijaus vel
Vosyliaus Poidėno (1857–1931) brolis (p. 290–291)24. Faktas įsimintinas, ypač turint
omenyje žodžių „knygnešys“ ir „ekspertas“ priešpriešą.
21

22
23

24

Merkys 1978, 82–83; Merkys 1994b, 83; Staliūnas 2004b, 96–97; Staliūnas 2004b, 100–
101; Staliūnas 2007, 255, 259–260; Staliūnas 2009, 402, 404 ir kt.
Kulakauskas 2000, 61–63.
Knygos autorius remiasi Petro Būtėno perteiktais Liackio mokinio ir Poidėno įpėdinio, Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos mokytojo Vladimiro Lukino
prisiminimais (Būtėnas 1937, 650, 651).
Kaip nurodo Subačius, Vasilijus Poidėnas
minimas ne tik Stasio Butkaus prisimini-
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muose, bet ir Tylos monografijoje bei „kapitaliniame suvestiniame“ Kaluškevičiaus
ir Misiaus veikale (p. 290–291): Butkus
2
1938, 80; Tyla 1991, 15, 45 ir kt.; Kaluškevičius, Misius 2004, 373. Apie Vasilijų Poidėną rašo ir Merkys (Merkys 1994b, 79,
84, 91, 95). Tačiau Andriaus Poidėno brolio vardo nerandame kitame plačiais archyviniais dokumentais paremtame Merkio darbe (Merkys 1994a), nėra jo ir solidžioje Katiliaus knygoje (Didžiosios knyg
nešių bylos, 2006).
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Tačiau Subačiaus knygoje šie faktai – kad ir kokie svarbūs, kad ir kaip sunkiai
būtų buvę rasti25 – nedominuoja; jie – tik būtinas fonas. Kaip minėjau, Subačiui labiausiai rūpi vadinamųjų ekspertų darbo vaisiai – jų rengti ir redaguoti lietuviški
raštai rusiškomis raidėmis. Ir tai visiškai suprantama – juk ir rašytos ne įprastos, bet
lingvistinės biografijos.
Nesugebėčiau deramai įvertinti šioje knygoje pateiktos kalbinės lietuviškų kirilinių raštų analizės, tačiau neabejoju, kad tyrimas atliktas profesionaliai. Pasakysiu tik,
kad Subačiaus darbas tiesiog pribloškia nepaprastu, išimtiniu, o iš pirmo žvilgsnio
tarytum net „perdėtu“ dėmesiu šiems tekstams: juk jie – anaiptol ne literatūros,
mokslo ar pedagoginės minties šedevrai, o viso labo dirbtiniai, sukonstruoti, taigi
abejotinos kokybės (nors ir kruopščiai ekspertuoti) ir, žiūrint iš istorinės perspektyvos,
itin trumpą gyvenimą nugyvenę kūriniai. Tačiau taip teigdama prieštaraučiau pati
sau – juk, kaip sakiau, tyrėjui negali būti nereikšmingų dalykų. Juolab kai kalbama
apie tokį subtilų mūsų istorijos tarpsnį. Tad tik iš pirmo žvilgsnio stebina Subačiaus
išvada, kad, pavyzdžiui, Kaširino vienintelis „lituanistinis“ veikalas (p. 116), t. y.
МДИ, yra daug sudėtingesnės struktūros, jog šis valdininkas, net pačių jo užsakovų
nuostabai, formavo jį kaip visai kitokį rusų kalbos ir rašto vadovėlį (p. 50). Negana
to, kad rengdamas jį spaudai Kaširinas rėmėsi bent septyniais (sic!) – būtent tiek jų
rado knygos autorius – spausdintais šaltiniais (p. 43) ir kad jie toli gražu dar neapima visos knygos, nes МДИ yra vietų, „kurių lietuviškų šaltinių nepavyko nustatyti“
(p. 90). Tik kurį laiką stebiesi tuo, kad kiekvienas МДИ šaltinis aptartas atskirai,
nurodant sutampančią ir besiskiriančią leksiką, aptariant kalbos formų ir rašybos
išlaikymą bei koregavimą (p. 43–99).
Tas pat (galbūt net dar atidžiau, dar kruopščiau) ir analizuojant tuo metu Panevėžyje bene vienintelio „stačiatikių tikėjimo asmens, ‘iš pagrindų’ mokančio ‘lietuvių ar
žemaičių tarmę’“ (p. 124), t. y. Liackio, parašytus ar redaguotus lietuviškus kirilinius
kūrinius – tiek 1873 metais parengtą pirmąją oficialią lietuvių kalbos mokymo programą vadinamajame Šiaurės Vakarų krašte (deja, išlikęs tik dvidešimt metų vėlesnis
jos nuorašas; p. 146–154), tiek 1875 metais recenzuotą ir redaguotą vadovėlį РM. Šiam
svarbiausiam lituanistiniam to meto oficialiosios valdžios kūriniui skirta didžiausia
knygos dalis – daugiau nei šimtas puslapių (p. 158–250). Aptarta filologinė ir kalbinė
PM istorija, itin sudėtingas šio vadovėlio redagavimas, ištirtas visas jo „sluoksnynas“
(Subačius suskaičiavo bent dvidešimt skirtingos kilmės PM teksto lygmenų, p. 158),
nusakytas „įvairių anonimų ir spėjamų rengėjų bei vertėjų indėlis“ (p. 158).
25

Vertėtų atkreipti dėmesį, kad, be Lietuvos
valstybės istorijos archyvo, Rusijos nacionalinės bibliotekos Sankt Peterburge saugomų dokumentų, tyrėjas naudoja ir Baltarusijos valstybinio istorijos archyvo
Minske, Kauno apskrities archyvo, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
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bibl iotekos, Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekos, Rusijos valstybinio istorijos archyvo Sankt Peterburge,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos ir Rusijos mokslų akademijos
archyvo medžiagą.
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Nepavyko rasti, kad tiek daug kartų būtų pertvarkomas koks nors kitas lietuviškos
kirilikos tekstas. Pagal įdėtas pastangas pati solidžiausia Rusijos administratorių
knyga jiems patiems turėjo atrodyti esąs tobulas vadovėlis, imperijos leidybos triumfas (p. 174).

Būtent šioje, Liackiui skirtoje recenzuojamos knygos dalyje, rasime ir detektyvinį elementą: remiantis ne tik archyviniais dokumentais, bet ir dedukcijos metodu
identifikuojamas paslaptingasis lietuviškų kirilinių raštų leidėjo Abelio Syrkino
vertėjas, prisidėjęs prie ketvirtojo PM sluoksnio vertimo ir, kaip paaiškėja vėliau,
šeštojo teksto lygmens redagavimo (p. 199–217, 235–237). Taip Subačiaus dėka greta šiandien daugeliui vis dar egzotiško Liackio vardo į kirilinės lietuvių kalbos istoriją įrašomas ir ne mažiau įspūdingas molėtiškio žydo Morducho Berko Levino
vardas: „Syrkino surastą vertėją, – rašo Subačius, – toliau tikslinga vadinti Morduchu Berko Levinu, nes jo autorystė ypač tikėtina ir kitų alternatyvų nėra“ (p. 210).
Aiškėja, kad Levinas prisidėjo ne tik prie PM leidimo, bet net ir „laikytinas pirmuoju Puškino eilių vertėju į lietuvių kalbą“ (p. 214). Taip „per Liackio biografiją“ įme
nama dar viena istorijos mįslė, tyrėjus jaudinusi nuo 1969 metų, kai Rimantas Si
deravičius paskelbė du anksčiausius Aleksandro Puškino vertimus į lietuvių kalbą
kirilinėmis raidėmis26.
Apskritai kalbinė oficialiojo eksperto Liackio ir „užsislėpusio įsikišėjo“, „spaustuvės sraigtelio“ (p. 242, 248) Levino dvikova – bene įspūdingiausia Subačiaus monografijos dalis. PM rankraštyje palikti šių lietuviškųjų kirilinių raštų veikėjų minties
ženklai leidžia vertinti ir jų kalbines intencijas, ir rašybos pomėgius, ir tarmės vartojimą, ir, žinoma, daryti apibendrinimus: „Levino kalba regisi buvusi subtilesnė už
Liackio, nors būtent Liackis tapo jos vertintoju“ (p. 228); „Tokie atvejai, kaip hiperkorekcinių priešdėlių vengimas, tarsi rodytų Leviną kiek geriau jautus gyvąją kalbą
ir jos poreikius, mažiau orientavusis į dirbtinai sukurtas taisykles, traukusias Liackį
prie rusų kalbos rašybos“ (p. 248); „Matyt, Levinas buvo bent šiek tiek geresnis kalbos mokovas už Liackį“ (p. 248); „Apskritai PM didelės knygos dalies rengėjas, galutinis kalbos tvarkytojas buvo Syrkino vertėjas-redaktorius Morduchas Berko Levinas“ (p. 249). Taigi Subačiaus išvados – Liackio nenaudai. Tačiau ne tik Liackio, bet
ir Jono Krečinskio, kuriam Lietuvos bibliografiniuose leidiniuose priskiriamas PM
sudarymas. „Krečinskio nebegalima laikyti PM sudarytoju“ (p. 250). Sakinys lakoniškas ir griežtas, bet, žiūrint plačiau, revoliucinis – Tauragės mokytoją Krečinskį,
kuriam švietimo administracija 1867–1872 metais patikėdavo didžiąją dalį lietuviškų
kirilinių leidinių, keičia Molėtų žydas Levinas ir jo „pavaduotojas“ (p. 249) Panevėžio
mokytojas ir iždininkas Liackis.
Taip pat kruopščiai ir su ne menkesne intriga knygos autorius aptaria ir kitas
smulkesnes Liackio parašytas recenzijas: 1) trims poeto, kalbininko, sukilėlio ir policininko (sic!) Juozapo Miliausko vel Milevskio (pseud. Miglovara, 1845–1937) rank
26
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Сидеравичюс 1969, 137–151.
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raščiams, 2) garsiojo rusų publicisto, ekonomisto, verslininko ir išradėjo Ivano Posoškovo (Иванъ Тихоновичъ Посошковъ, 1652–1726) brošiūrai Тевишкас тестаментаc
Русишкам карейвюй (vertė vyresnysis raštininkas Kiškis, perdarinėjo Silvestras Balt
ramaitis), 3) ekskunigo, Suvalkų berniukų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojo ir
garsių poleminių rašinių žydų klausimu autoriaus, vieno iš „vėlyvo kirilikos taikymo
lietuvių kalbai periodo“ atstovo27 Ipolito Liutostanskio (Ипполитъ Iосифовичъ Лю
тостанскiй, 1835–1915) išverstam Levo Tolstojaus apsakymui Ишляйси угни, не уж
гясинси bei 4) knygyno Rygoje savininko, kalendorių leidėjo Juozapo Liaugmino
(1861–po 1908) parengtam 1896 metų kalendoriui (p. 254–272, 297–310, 314–326,
379–386). Posoškovo kūrinio, dabar saugomo Rusijos valstybiniame istorijos archyve
Sankt Peterburge, bei Liackio korektūrinių komentarų analizė itin vertinga, nes leidinukas arba visai nebuvo išleistas, arba tiesiog neišliko – jo nefiksuoja jokie Lietuvos
bibliografiniai leidiniai (p. 297). Nuo šiol jau turėtų žymėti.
Kiek santūriau (lyginant su minėtaisiais) knygos autorius aptaria tik vadinamuosius neekspertinius, t. y. viešumai skirtus, Liackio darbus, galbūt išskyrus vieną – IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje skaitytą ir atskira knygele 1893
metais Panevėžyje, Naftalio Feigenzono spaustuvėje, išleistą pranešimą Значенiе
Литовскаго языка въ вопросѣ o происхожденiи Руси (p. 352–362). Priežastį nuspėti
nesunku, iš dalies ją nurodo ir pats Subačius: „Liackio tekstas įdomus visų pirma
tuo, kad gerokai plačiau atskleidžia jo lingvistines pažiūras“ (p. 354). Apie kitus
du mūsų laikus pasiekusius Liackio spaudinius – 1885 metais Panevėžyje, toje
pačioje Feigenzono spaustuvėje, išleistą knygelę Новое oбъясненiе гpозы, всѣxъ трехъ
родов молнiи и огней Св. Эльма ir 1894 metais laikraštyje Bиленскiй вѣстникъ
paskelbtą straipsnį „Oбъясненie названiя ‘Острая брама’“ (p. 275–280, 362–364)
tai pasakyti būtų sunkiau. Tiesa, dėl lituanistinio pastarojo kūrinio pobūdžio knygos autorius, atrodo, neabejojo – ne tik dėl grynai lietuviškos rašinio tematikos, bet
ir dėl kai kurių kalbinių Liackio argumentų, pavyzdžiui, kad
lietuviškas Aušros vartų Vilniuje pavadinimas esąs tikresnis (jo žodžiais, „Aштра,
или ашра, брома“), o lenkiškasis „ocтра брама“ – iškraipytas, netiksliai supratus
lietuvišką žodį „аштра“ (suprask, „aštri“) (p. 362).

Tačiau vadinamąją meteorologinę Liackio knygelę, nors ir rasdamas joje svarbių
faktų, patvirtinančių nepaprastą autoriaus smalsumą (mano galva, ne tik prigimtinį,
bet ir atsineštą iš inžinierių akademijos), jo erudiciją („Liackis neretai rėmėsi senovės
mąstytojais ir įvairių amžių mokslininkais: Seneka, Dekartu, Faradėjumi ir kt.“,
p. 278), Subačius apibūdino kaip „visai nesusijusią su lituanistika“ (p. 275). Galbūt
norėta pasakyti: „lietuvių lingvistika“? Juk akivaizdu (ir tam didžiausias įrodymas
čia recenzuojama knyga), kad ir pats Liackis, ir visa jo kūryba, taigi ir Panevėžyje
leista knygelė Новое oбъясненiе гpозы, всѣxъ трехъ родов молнiи и огней Св. Эльма
jau pati savaime yra „lituanistika“. Ir ne tik dėl tų kelių joje fiksuotų „grynų litua27
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nizmų“, t. y. lietuviškai užrašyto žodžio весуласъ (p. 280), kartais minimų geografinių
Lietuvos vardų, tokių kaip Panevėžys, Ukmergė, Birštonas, Anykščiai ir Šiauliai, ar
aplinkybės, kad „Liackis naudojosi ne tik laikraščiuose aprašytais tolimų šalių, bet
ir vietiniais Lietuvos pavyzdžiais“ (p. 278).
Andrius Poidėnas, trečiasis čia aptariamos knygos herojus-ekspertas, nors ir trumpai gyvenęs (lyginant su savo vyresniaisiais dviem kolegomis), taip pat sugebėjo
pasižymėti lietuviškų kirilinių raštų recenzavimo srityje. Jo recenzijas Subačius vadina netgi konceptualesnėmis. Tačiau, bent iš pradžių, Poidėno dirbta kartu su Liackiu, todėl ir trečiasis monografijos skyrius pavadintas ne „Andrius Poidėnas“, bet
„Zacharijus Liackis ir Andrius Poidėnas“. Jau Posoškovo kūrinio leidinuke Subačius
pastebėjo „turbūt Andriaus Poidėno taisytų raidžių“ (p. 300, 102 pav. parašas), beje,
konstatuodamas, kad „jo rašysena kaligrafiškesnė“ (p. 301). Tačiau šie menki ir dargi tik tikėtini Poidėno, o ne kito asmens, taisymai tuomet, 1887-aisiais, neparodė „daug
ar ypatingų jo lietuviškos kirilikos rašybos nuostatų“ (p. 311). Ilgainiui „Poidėno
žvaigždei kylant“ ir jam vis giliau „kasantis į Liackio daržą“ (p. 367), taigi vis augant
konkurencijai tarp šių dviejų mokytojų, o VŠA vadovybei vis labiau palaikant Poidėną, daugėjo ir jam ekspertuoti patikėtų kūrinių. Štai Poidėno skaityta Levo Tolstojaus
knygelės Кауказа невальникасъ korektūra Subačiui leido pasakyti, kad korektūros
skaitytojas Poidėnas gerokai skyrėsi nuo korektūros skaitytojo Liackio (p. 343).
Pirmoji savarankiška Poidėno recenzija datuojama tik 1899 metais, t. y. praėjus
ketveriems metams nuo to, kai Panevėžio mokytojų seminarijoje jis perėmė Liackio
lietuvių kalbos pamokas. Ši aplinkybė neatrodys tokia keista, jeigu prisiminsime, kad
1899-ieji – Liackio mirties metai. Vadinasi, eksperto Liackio autoritetas buvo stipresnis nei galima įsivaizduoti po nesėkmės, patirtos IX Rusijos archeologų suvažiavime,
juolab kad ir paskutinė žinoma jo recenzija datuojama 1896 metais (Juozo Liaugmino
kalendoriui), jam jau nebedirbant (sic!) seminarijoje. Taigi negalima atmesti prielaidos,
kad šis ketverių metų Poidėno neveiklumo laikotarpis galėjo būti tik tariamas: galbūt
naujojo lietuvių kalbos mokytojo recenzijos tiesiog neišliko arba – o tai taip pat tikėtina – Subačiaus buvo tiesiog pražiūrėtos. Tačiau bent jau kol kas knygos autoriaus
mintį, jog 1895 metais „Poidėnas perėmė ne tik Liackio lietuvių kalbos pamokas Panevėžio seminarijoje, bet ir neoficialaus lietuviškų tekstų eksperto pareigas“ (p. 392),
būtinai reikėtų koreguoti.
Kad ir kaip ten būtų, toji pirmoji šiandien žinoma autonomiška Poidėno recenzija, skirta literato, teatralo, knygininko ir knygnešio Liudviko Jakavičiaus (1871–1941)
į lietuvių kalbą laisvai išverstai Nikolajaus Gogolio pjesei Женитьба (lietuviškas
variantas Vestuvės), nieko nesako apie lingvistinę recenzento mąstyseną, nes kūrinys
buvo verstas ne kirilikos, bet lotyniškomis raidėmis, „[t]odėl Poidėnas net nerado
reikalo recenzuoti draudžiamąją rašybą“ (p. 395). Anot Subačiaus, visas Poidėno
dėmesys tą kartą buvo sutelktas į pernelyg laisvo Gogolio kūrinio vertimo kritiką
(vietoj Sankt Peterburgo, pjesės veiksmo vieta Jakavičius pasirinko Panevėžį, o vietoj
peterburgiečių veikėjų – panevėžiečius). Kaip šmaikščiai pastebėjo tyrėjas, taip „Poidėnas gynė ne tik Gogolio kūrinio integralumą, bet ir panevėžiečių garbę“ (p. 394).
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Visai kitoks yra tais pačiais, 1899, metais datuojamas Poidėno atsiliepimas apie
dar vieną Miliausko kūrinį – vadovėlį Буквiнiсъ. Kaip teigia Subačius, ši recenzija
„gerokai detalesnė, nei buvo įprasta Liackiui“ (p. 395), todėl knygoje jai skirta itin
daug dėmesio (p. 395–402). Įvertinimui pateiktas rankraštis buvo parašytas kirilika,
tačiau ir dabar Poidėnas ne tiek buvo linkęs koreguoti kalbą ir rašybą („[t]ik recenzijos pabaigoje Poidėnas priėjo prie Miliausko rašybos vertinimo“, p. 398), kiek pateikti bendrą vertinimą, t. y. aptarti šio vadovėlio autoriaus „intencijas Rusijos Šiaurės vakarų krašto politikos kontekste“ (p. 395). Kitaip tariant, Poidėno recenzijoje
vyravo ne lingvistika, bet politika. O ir būti kitaip negalėjo – jau patys savaime lietuviški kiriliniai raštai buvo politika, jos negalėjo apeiti nei Kaširinas, nei Liackis, nors,
kaip parodė Subačiaus tyrimas, būtent gimtakalbis lietuvis Poidėnas pasirodė esąs
konservatyviausias (p. 402).
Kitaip tariant, kad ir kokie kilnūs būtų buvę čia recenzuojamos knygos autoriaus
ketinimai rašyti tik lingvistines savo herojų biografijas, nebuvo galima apeiti ir jų
ideologijos. Dar daugiau – būtent ši kruopšti jų kirilinių tekstų, recenzijų ir net
dėstytų lietuvių kalbos pamokų turinio analizė padėjo rekonstruoti ir jų politines
pažiūras. „Liackis tempė lietuvišką žodį prie rusiško“, – teigia Subačius, išanalizavęs
šio eksperto parengtą 1873-iųjų metų lietuvių kalbos Panevėžio mokytojų seminarijoje mokymo programą (p. 150). „[N]egalima abejoti, – pastebi tyrėjas jau kitoje
vietoje, aptardamas 1875 metais VŠA pareigūnų atliktą šio lietuvių kalbos mokytojo pamokų reviziją, – kad Liackio metodika slėpė ir politinius tikslus – surasti duomenų parodyti, kad lietuvių ir rusų kalbos yra panašios, kad lietuviams rusų kalba
esanti sava. Tai kartu sugestionavo, kad ir Rusijos politika lietuviams nesanti primesta“ (p. 156). „Liackiui buvo patikusi tuo metu populiari lyginamoji kalbotyra, jis
jautėsi įkvėptas naujo darbo ir per pamokas užsiiminėjo įrodinėjimu, kad lietuvių
kalbą galima atrasti rusų kalboje“, – daro išvadą, remdamasis Panevėžio mokytojų
seminarijos 1874 metų ataskaita (p. 157). „Akivaizdi Liackio ideologija lietuvių tarmėse ieškoti ryšio su rusų kalba“, – rašo ir įsigilinęs į pirmąją, 1873 metais parašytą,
jo recenziją (p. 161). Arba štai toks Subačiaus pastebėjimas, atsiradęs perskaičius
Liackio raportą apie Miliausko rankraščius:
Betgi Liackis, pramokęs lietuviškai, turėjo žinoti, kad istorinis rusų ir lietuvių kalbos
panašumas visai nepakankamas bendrauti. Todėl kraštutinė abiejų kalbų panašumo
sugestija, matyt, neatsirado dėl Liackio nesupratimo. Jis turėjo sąmoningai formuoti
kalbos teoriją, derančią su politine Lietuvos, kaip senųjų rusų žemių, samprata. Lietuvius Liackis darė rusais – nors ir šiek tiek kitokiais (p. 268).

Dar griežtesnės išvados apie Poidėno mąstyseną. Šį ekspertą, remdamasis Staliūno knygoje pateiktomis žodžio rusifikacija reikšmėmis28, Subačius nedviprasmiškai
pavadino lietuvių asimiliacijos gynėju (p. 398). „Poidėnui, lietuviui, net ir kirilinė
28
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lietuvių literatūra atrodė žalinga“, – rašo tyrėjas, įsigilinęs į šio eksperto recenziją,
parašytą Miliausko vadovėliui Буквiнiсъ (p. 397).
Knygos įvadinėje dalyje Subačius teigia, jog šis jo darbas skirtas „kalbiniams,
sociolingvistiniams, filologiniams lietuviškų tekstų kūrimo kirilikos abėcėle aspektams“ (p. 16). Tačiau giliau susipažinusi su knygos turiniu šiame apibrėžime pasigendu dar vieno žodžio – „politiniams“. Kitaip tariant, ne tiesiogiai, bet „per kalbą“,
„filologiniais tyrimais“ (cituotieji Staliūno žodžiai), Subačius patvirtino tai, ką remdamiesi tik vadinamaisiais grynaisiais istorijos šaltiniais teigia ir istorikai. Tiesa, sakydama „per kalbą“ negaliu dar kartą neatkreipti dėmesio į jau minėtą aplinkybę – šios
knygos autoriaus pagarbą ne tik kalbos, bet ir istorijos šaltiniui (akivaizdžiausias
įrodymas – knygos gale pateiktas įspūdingo dydžio naudotų archyvinių dokumentų
sąrašas). Ir čia įžvelgčiau didelį šio tyrėjo pranašumą prieš kolegas istorikus, kurie
dažnai „ignoruoja“ vadinamąjį kalbos ar literatūros šaltinį, kitaip tariant, „palieka jį
filologams“. Subačiui svarbūs jie abu: pirmasis – kaip pagrindas, kaip išeities taškas
jo tyrimui, antrasis – kaip būtina sąlyga perprasti pirmajam.

2. S t i l i u s, a r b a k n yg o s a u t o r i a u s k a l b ė j i m a s. Tokia Subačiaus
pozicija daug kuo lėmė ir rašymo būdą. Itin kruopščią kalbinę kirilinio teksto analizę čia pat pagyvina istorinis fonas: rankraščio ar spaudinio atsiradimo, jo likimo
istorija (paprastai iki šiol niekur nefiksuota, nes nauja, archyvinė, pirmą kartą Subačiaus skelbiama), svarbi to teksto autoriaus biografijos detalė (Subačiaus rasta ne
tik archyvuose, bet ir kraštotyrinėse kelionėse po memorialines knygos herojų vietas). Taip tekstas tampa ne tik „lengvesnis“, bet ir geriau įsisavinamas bei įsisąmoninamas.
Dar vienas Subačiaus rašymo bruožas, kurį užčiuopiau kituose jo darbuose ir
kuris itin ryškus šioje knygoje: rūpestingą, nepaprastai išsamią, net kelių dešimčių
puslapių apimties teksto analizę paprastai vainikuoja labai konkreti, lakoniška, dažniausiai vieno sakinio, bet tolesniam tyrimui itin svarbi išvada. Štai paskutinis sakinys, kuris apibendrina beveik šimto (sic!) puslapių dydžio vadovėlio PM atsiradimo istoriją: „Krečinskio nebegalima laikyti PM sudarytoju“ (p. 250). Konsekvencija glausta, o esmė – turint omenyje ir ankstesnę bibliografiją, ir istoriografiją – tiesiog revoliucinė. Arba štai kitas pavyzdys – apie Liackio pasirengimą IX Rusijos
archeologų suvažiavimui, apie puikų jo pranešimo įvertinimą parengiamojo komiteto posėdyje, apie pripažinimą ir jo „triumfo valandą“, suvažiavimą, kai jis „kaip
lygus su lygiais“ rengėsi kalbėtis su garsiausiais Rusijos ir užsienio mokslininkais
(p. 349). Ir vėl labai trumpas, bet esmę nusakantis sakinys: „Lietuvių kalbos mokymo patirtis padėjo jam kilti“ (p. 349).
Taigi Subačiui būdingas itin pagavus, kartais net detektyvinis kalbėjimas. Be abejo, įtakos tam turėjo ir darbas archyvuose: sunkios, varginančios dokumentų paieškos,
kurias gali atpirkti tik atradimo džiaugsmas. Šio džiaugsmo knygoje daug. Kaip ir
jausmo, kad kartu su autoriumi eini tuo pačiu tiesos paieškos keliu. Be abejo, tai ir
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talento žymė. Šioje knygoje Subačius tarytum susilieja su savo herojų pasauliu, gyvena jame; kartais netgi atrodo, kad gali iš anksto nuspėti tolesnius jų veiksmus ir
net mintis. Be abejo, tai ne tik įgimtų gabumų, bet ir didžiulio, sunkaus darbo gavinys. Štai kad ir šis fragmentas, apie VŠA globėjo Nikolajaus Sergijevskio pageidavimą (išsakytą rašte Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriui Stepanui Boričevskiui),
kad mokytojas Liackis įvertintų Miliausko rankraštį Литовская Азбука (1883):
Sergijevskis prašė atidžiai įvertinti, detaliai motyvuoti ir tučtuojau atsiųsti. Net tarp
eilučių įterpė prašymą raportuoti kuo greičiau („въ возможной скорости“). Pirmą
kartą prašydamas Liackio nuomonės apie Miliausko elementorių, Sergijevskis nevartojo žodžių atidžiai, detaliai ar tučtuojau, tačiau nusivylęs paviršutiniškumu išmoko
griežčiau formuluoti pageidavimus (p. 261).

Vis dėlto šiame „įsijautime“, šiame „susitapatinime“ su savo herojais, o ypač su
jų tekstais, slypi ir pavojus – labai sunku išlaikyti pusiausvyrą, pernelyg nenutolti ir
nuo akademizmo. Štai trys sakiniai, kuriuose tokią grėsmę įžvelgčiau:
Tuo šioje Miliausko elementoriaus byloje ir padėtas taškas. Dvi Liackio recenzijos ir
politizuotas Sergijevskio laiškas Feoktistovui Miliausko rankraštį pribaigė (p. 260).
Taisydamas Liackis buvo tikras liūtas, generolas, dominuojantis mūšio lauke. O Poidėnas, buvęs Liackio mokinys – tik avelė, paprastas kareivis, kovojęs su klaidomis
patyliukais (p. 313).
Liackio teorijos buvo pavadintos visiškai nemokslinėmis ir net vaikiškomis. Iš įsivaizduotų mokslo aukštumų Liackis buvo nusviestas ant žemės ir pašluotas po kilimu (p. 351).

Pasakyta vaizdingai, bet ir kiek šiurkštokai, gal net vulgariai. Tokių vietų knygoje nedaug.
Tačiau jeigu tektų nurodyti ne tik turinio, bet ir stiliaus prasme tobuliausią šios
monografijos dalį, neabejodama pasakyčiau, kad tai jos „Pabaiga“. Prisipažinsiu, iš
pradžių sutrikau – toks solidus darbas ir toks „neakademinis“ finalas. Bet netrunki
įsitikinti, kaip kruopščiai ši knygos dalis apgalvota, kiek ir kokių (sic!) minčių į ją
sudėta, kad, pagaliau, tik tokia pabaiga ir tinka šiai knygai. Galbūt tik su viena nedidele pastaba: manau, kad šį monografijos apibendrinimą vertėjo pavadinti ne „Pabaiga“, bet stipresniu graikišku žodžiu „Epilogas“. Sakau tai, turėdama omenyje tos
knygos dalies turinį. Galbūt tokia ir buvusi pirminė autoriaus mintis, tačiau vengta
pasikartojimo – juk vienas iš paskutiniųjų monografijos skyrelių pavadintas „Zacharijaus Liackio epilogas“ (p. 387–389)?
Bet kuriuo atveju į čia aptariamą knygą žiūriu – ir turiu tam pagrindo – ne tik
kaip į mokslo veikalą, bet ir kaip į žodžio meno kūrinį. Juk kaip dar, jeigu ne „epilogu“ būtų galima įvardyti tuos du ryškiausius šios dalies siužetus: „nuvargusia
netvirta“ Sergijevskio ranka 1900 metais Liaudies švietimo ministrui Nikolajui Bogolepovui rašytą raštą, kuriame, nors ir nujausdamas artėjantį rusų kalbos raidžių
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vartojimo lietuvių kalboje panaikinimą, iš paskutiniųjų „gynė didįjį savo gyvenimo
triūsą“, „bandė įrodinėti rusiškų raidžių lietuvių kalbai svarbą“, kuriame sakė, kad
„lietuvis valstietis buvo patikėjęs rusiška mokykla“ (p. 403–405), ir dar įspūdingesnį – knygoje pacituotą bei pakomentuotą pasvaliečio Petro Survilo iš Jungtinių Amerikos Valstijų giminėms į Lietuvą 1907 metų gruodžio 3 dieną, t. y. praėjus trejiems
metams po lotyniškos abėcėlės sugrąžinimo, vis dar kirilikos raidėmis (sic!) rašytą
laišką. „Niekas jau nereikalavo rašyti rusiškomis raidėmis, ir vis dėlto Survilas pasirinko jas“ (p. 406). Tačiau – ir tai itin svarbu – kirilika Survilas laiškus rašė neilgai,
nors mokydamasis valstybinėje mokykloje prie rusiškų raidžių buvo labiau pripratęs.
Du paskutinius, 1909-ųjų metų, laiškus į Pasvalį jau siuntė rašytus lotyniškomis
raidėmis29. Galbūt šią permainą lėmė Survilo adresato (adresatų) gebėjimas skaityti
tik lotyniškomis raidėmis30, galbūt būta ir kitų priežasčių, tačiau akivaizdu viena – šio
kalbos projekto, kuriam buvo įdėta tiek daug pastangų, poveikis buvo trumpalaikis.
Negana to: tą rodo ir visi trys kirilika rašyti Survilo laiškai – minimali buvo ir žymiojo PM įtaka. „Atrodo, – rašo čia aptariamos knygos autorius, atidžiau pažvelgęs
į šių laiškų ortografiją, – jis [Survilas – R. G.] rašė savaip, nekreipdamas dėmesio į
ilgą mokymo rašyti iš PM tradiciją“ (p. 406).
Taigi šiuose dviejuose pavyzdžiuose – nuolatinio monografijos veikėjo, net tris
dešimtmečius VŠA valdžiusio pareigūno, švietimo ideologo Sergijevskio liaudies
švietimo ministrui rašytame dokumente ir tik paskutiniuose knygos puslapiuose
pasirodančio mažai kam žinomo pasvaliečio ūkininko ir emigranto, bet šio aukšto
valdininko ir jo komandos kurtos mokyklos „produkto“ Survilo laiškuose – atsispindi ne tik kirilikos lietuvių kalbai projekto trumpalaikiškumas, bet ir jo absurdiškumas,
o tam tikra prasme ir jo vykdytojų dramatiškumas. Ir tai iškalbingiau už bet kokias
kanonines išvadas. Knygos turinys, jos vidus, jos stilius diktuoja ir jos pabaigą. Šiuo
atveju darna buvo išlaikyta.

3. T o b u l y b ė s r i b o s. Po to, kas buvo pasakyta, sunku rašyti apie tai, kas
recenzuojamoje knygoje kelia abejonių ar tiesiog tobulintina. Dauguma mano išsakytų pastabų bus diskutuotinos, tačiau norėčiau pasinaudoti proga ir išsakyti tai,
kas, manau, rūpi ne vienam XIX amžiaus tyrėjui. Todėl kai kurios mintys bus bendrojo pobūdžio, o kai kurios – skirtos tik Subačiaus monografijai. Tačiau visos jos
kilo skaitant būtent ją.
Kadangi į šią knygą žiūriu ne tik kaip į mokslo tyrimą, bet ir kaip į kūrinį plačiąja prasme, turiu dvi pastabas. Pirmoji – dėl kai kurių „Pratarmės“ ir „Įvado“ minčių
pasikartojimo. Žinau, kad tokia monografijos autoriaus pozicija, tokia jo rašymo
maniera būdinga ir kitiems jo darbams, tačiau šį kartą mane ji glumina ir net perša
mintį apie prastą teksto redakciją. Antroji pastaba tam tikra prasme susijusi su pirmąja, nes taip pat apie pasikartojimą – nors ne tik apie jį. Knygos autorius tiek archyvinių, tiek spausdintų šaltinių bei monografijų citatas pateikia tik originalo kalba.
29

Žr. Tamošiūnaitė 2010, 157–182.
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Žinoma, tai knygą daro ne tik solidesnę, bet ir įtaigesnę, o turint omenyje archyvinius
šaltinius – padeda gana autentiškai rekonstruoti to meto atmosferą. Negana to, ši
knyga – tai pirmiausia lingvistinis tyrimas. Tad kalbu ne apie pačias archyvinių dokumentų citatas (jos rusų kalba), bet apie autoriaus pomėgį čia pat perpasakoti jų
turinį savais žodžiais. Galbūt taip siekiama įtvirtinti mintį, galbūt – pagelbėti nemokantiems rusų kalbos, bet akivaizdu, kad knygos tekstas gerokai pasunkėja, jis bereikalingai apkraunamas. Kartais persistengiama cituojant ir šiandieninių lietuvių
autorių knygas – turiu omenyje Staliūno monografiją (2007). Nėra reikalo ir net netikslu cituoti anglišką (p. 116, 118, 157 ir kt.), o ne lietuvišką šios lietuviškai parašytos
knygos tekstą, juolab kad ir pats Staliūnas rašo, jog naujasis, lietuviškasis, knygos
variantas iš esmės nesiskiria nuo pirmojo – angliško leidimo, „taigi knyga yra tokia
pati, kokia ji buvo parašyta 2006 m. rudenį“31.
Į akis krinta ir tai, kad kai kurių ne lietuvių kalba leistų ar rašytų leidinių, straipsnių, grožinės literatūros kūrinių ar rankraščių, taip pat periodinių leidinių pavadinimai į lietuvių kalbą yra išversti, pavyzdžiui: „Грамматическiе уроки Русскаго языка
(Rusų kalbos gramatikos pamokos)“ (p. 38); „Руководство къ изученiю Русско-литовской
грамоты (Vadovėlis rusų–lietuvių raštui mokytis)“ (p. 158); „‘Русская зима’ (‘Rusiška
žiema’) ir ‘Cказка о рыбаке и рыбке’ (‘Pasaka apie žvejį ir žuvelę’)“ (p. 214) ir kt.,
tačiau kitų – visai neversti (p. 276, 278, 297 ir kt.). Be to, visuomet derėtų pirma rašyti autentišką rankraščio ar leidinio pavadinimą, o tik po to – jo vertimą. Čia galima
nurodyti kad ir Liackio knygelę Новое oбъяснение гpозы, всѣxъ трехъ родов молнiи
и огней Св. Эльма. Minėdamas šį leidinį Subačius prioritetą atiduoda verstiniam jo
pavadinimui Naujas audros, visų trijų žaibo rūšių ir Šv. Elmo ugnių išaiškinimas (p. 275),
o originalui prioritetą atiduoda tik iliustracijos parašuose (p. 277, 96 pav.; 279, 97 pav.).
Puškino poemos Евгенiй Онѣгинъ apskritai nurodomas tik lietuviškas, t. y. verstinis,
pavadinimas (p. 214). Knygos autorius nenuoseklus ir minėdamas laikraščio Auszra
pavadinimą – tai jį rašo originaliai (p. 282), tai transkribuoja (p. 281, 283).
Pasigesčiau precizijos ir įvardijant kai kurias valdžios, mokslo, švietimo institucijas bei pareigybes. Tikslus vienos svarbiausių to meto Kauno gubernijos švietimo
įstaigos pavadinimas – Kauno gubernijos liaudies mokyklų direkcija (orig. „Дирекцiя
народныхъ училищъ Ковенской губернiи“), savo ruožtu Minsko gubernijos – Minsko gubernijos liaudies mokyklų direkcija (orig. „Дирекцiя народныхъ училищъ
Минской губернiи“), o viena reikšmingiausių pareigybių toje įstaigoje buvo Kauno
(atitinkamai Minsko) gubernijos liaudies mokyklų inspektorius (orig. „Инспекторъ
народныхъ училищъ Ковенской [arba „Минской“ – R. G.] губернiи“). Tačiau šioje knygoje paprastai rašoma „mokyklų direkcija“, „mokyklų direkcijos inspektorius“
(p. 22, 24, 100, 168, 186, 337, 420 išn. ir kt.) ir tik Nikanoras Saveljevas įvardijamas
teisingai, t. y. kaip „Kauno liaudies mokyklų direkcijos“ vadovas (p. 158). Iš pirmo
žvilgsnio tai tik niuansas, tačiau „liaudies mokykla“ buvo specifinė to meto švietimo
įstaiga, kitokia nei kitos tos sistemos mokyklos, todėl žodis „liaudis“ čia svarbus.
31
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Kita vertus, tik liaudies mokykloms ir buvo sukurtos direkcijos – ir čia silpnoji mano
argumento pusė.
Kad ir kaip ten būtų, reikėtų rašyti ne „Panevėžio pedagogų taryba“ (p. 174), bet
„Panevėžio mokytojų seminarijos pedagogų taryba“ arba tiesiog – „pedagogų taryba“. Šiandien istorikai jau rašo ne „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaro mar
šalka“ (p. 129), bet „maršalas“. Pirmenybę visada teikčiau – bent jau minint pirmą
kartą – istoriškai nusistovėjusiems specifiniams pavadinimams, tokiems kaip „konviktas“, „kadetų korpusas“, o ne bendriniams, nors ir teisingai prasmę perteikiantiems
žodžiams „bendrabutis“, „kadetų mokykla“ (p. 29, 135). Šį kartą, nusižengdama
principui visuomet ieškoti kuo autentiškesnio, originalui artimiausio lietuviško atitikmens, pirmenybę atiduočiau mūsų mokyklos tradicijai ir net paprasčiausiai logikai,
tad primygtinai siūlyčiau rašyti ne „Kauno moterų gimnazija“ (orig. „Ковенская
женская гимназiя“, p. 100), bet „Kauno mergaičių gimnazija“, ne „Vilniaus Marijos
aukštesnioji moterų mokykla“ (orig. „Виленское Марiинское высшее женское
училище“, p. 276), bet „Vilniaus Marijos aukštesnioji mergaičių mokykla“, juolab
kad čia pat teisingai rašoma „Suvalkų berniukų gimnazija“ (p. 315), o ne „Suvalkų
vyrų gimnazija“ (orig. „Сувалкская мужская гимназiя“).
Vilniuje veikė tik Lietuvos dvasinė seminarija – specialiojo mokslo įstaiga stačiatikiams, tuo tarpu Maskvoje – ir dvasinė seminarija, ir dvasinė akademija. Pastarojoje buvo įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tad jau skaitydama knygą spėjau, kad
VŠA globėjas Sergijevskis bus studijavęs ir kurį laiką dirbęs ne Maskvos dvasinėje
seminarijoje (sic!), o Maskvos dvasinėje akademijoje (p. 119, 162 išn.). Priešingu atveju apie aukštąjį jo išsilavinimą nebūtų nė kalbos. Ir iš tikrųjų, patikrinusi šaltinį, iš
kurio buvo semtasi žinių apie šią itin svarbią Sergijevskio biografijos detalę, įsitikinau,
kad knygos autorius suklydo arba tiesiog neteisingai nurašė. „Высшее образованiе
онъ получилъ въ Московской духовной академiи [sic!], гдѣ окончилъ курсъ по
первому разряду“, – teigiama anoniminio autoriaus rašytame buvusio VŠA globėjo
nekrologe32. Kad ir kas būtų buvęs šio rašinio autorius, jis turėjo puikiai žinoti senatoriaus Sergijevskio biografiją. Tuo tarpu Liackio uošvis Afanasijus Kovalevskis tikrai
studijavo Lietuvos dvasinėje seminarijoje: p. 254 priešpaskutinėje skyrelio „2.9. Jelena Liackaja (1878)“ eilutėje greičiausiai bus įsivėlusi korektūros klaida, turėtų būti:
ne „baigė Vilniaus dvasinę akademiją 1845 metais“, bet „baigė Vilniaus dvasinę seminariją 1845 metais“.
Remdamasis tokio pat pobūdžio šaltiniu, tik šį kartą jau Sergijevskio pavaldinio
Liackio nekrologu, Subačius pateikia įdomų faktą, kad pastarasis „susirašinėjo su
Žemės ūkio ministerija, buvo jos narys korespondentas“ (p. 278). Beje, minėtame
šaltinyje rašoma: „и въ теченiе многихъ лѣтъ состоялъ членомъ-корреспонден
томъ отдѣла сельскаго хозяйства при министерствѣ земледѣлiя“, t. y. buvo Žemdirbystės (sic!) ministerijos Žemės ūkio skyriaus narys korespondentas (p. 276). Šį
kartą abiem atvejais 1837 metais įkurtos ministerijos pavadinimas nurodytas netiks32
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liai: beveik šešis dešimtmečius ji vadinosi Valstybės turtų ministerija (orig. „Mини
стерствo государственныхъ имуществъ“) ir tik 1894 metais buvo pervadinta į Žemdirbystės ir valstybės turtų ministeriją (orig. „Mинистерствo земледѣлiя и государ
ственныхъ имуществъ“). Nėra aišku, kada Liackis pradėjo susirašinėti su šia žinyba,
bet galima spėti (tai rodo ir žodžiai „въ теченiе многихъ лѣтъ“), kad dar iki jos
reorganizavimo. Negana to, aplinkybė, kad nekrologe vadinamas nariu korespondentu, sako, kad jis galėjęs priklausyti specialiam šios ministerijos padaliniui, vadinamajam Mokslo komitetui (orig. „Ученый комитетъ“). Šis komitetas tikrai turėjo
narius korespondentus, „renkamus iš asmenų, garsių savo žiniomis arba turinčių
patirtį administracinėje ir ūkinėje veikloje, taip pat tokių, kurie savo veikalais yra toje
srityje ypač pagarsėję“33. Mokslo komitetas visuomet galėjo kreiptis į juos patarimo.
Narius korespondentus tvirtindavo pats ministras34.
Bet šiuo atveju ne tiek svarbu ministerijos pavadinimas, kiek atsiradusi galimybė
dar išplėsti ir taip jau plačią Liackio veiklos apimtį, kalbėti apie jo autoritetą ne tik
vietos, bet ir aukščiausiame imperijos biurokratiniame aparate. Kitaip tariant, iš pirmo
žvilgsnio nereikšmingas faktas suteikia naujų spalvų ir taip spalvingai Liackio biografijai. Beje, skaitydama šią knygą pagalvojau, kad dabar Subačiaus dėka jau galime
drąsiai teigti, jog greta Pijaus, Konstantino ir Eustachijaus Tiškevičių, greta garsiojo
šubravco Ignacijaus Šidlovskio Liackis – pati ryškiausia iš Barysavo apskrities kilusi
XIX amžiaus asmenybė. Visai įmanoma, kad bent jau su broliais Tiškevičiais jam teko
ir asmeniškai susitikti. Pagalvojau ir apie kitą aplinkybę: Konstantinas Tiškevičius,
1857 metais mokslo tikslais plaukdamas Neries upe, labiausiai apgailestavo dėl to,
kad nemoka lietuvių kalbos, tuo tarpu trisdešimčia metų jaunesnis jo kraštietis Liackis (Tiškevičius gimė 1806-aisiais, o Liackis – 1836-aisiais) tą kalbą jau buvo išmokęs
taip, kad buvo pakviestas tapti jos ekspertu. Todėl recenzuojamos knygos autoriui
patarčiau būtinai dar kartą paskaityti arba bent rankose palaikyti, de visu, o ne elektroniniame Lenkijos nacionalinės bibliotekos kataloge apžiūrėti (p. 133, 197 išn.) 1847
metais Vilniuje brolių Tiškevičių iniciatyva išleistą knygą Opisanie powiatu borysowskiego pod wzgłędem statystycznym, geognostycznym, historycznym, przemysłowo-handlowym i
lekarskim, z dodaniem wiadomości: o obyczajach, śpiewach, przysłowiach i ubiorach ludu,
gusłach, zabobonach i t. d. Ne tik todėl, kad joje minimas Liackiams priklausęs Seliščės
dvaras (p. 132–133), bet pirmiausia todėl, kad iš tos knygos galima susidaryti vaizdą
apie ekonominį, socialinį, kultūrinį ir net intelektinį gimtojo Liackio krašto gyvenimą,
neabejotinai turėjusį poveikio ir jo pasaulėjautai.
Dar viena mintis „Liackio tema“. Kuo labiau gilinausi į čia aptariamą knygą, tuo
labiau kilo abejonė, ar autorius nebus suklydęs parinkdamas jai pavadinimą, – kitaip
tariant, ar neturėtume jame matyti tik Liackio pavardės? Juk visas knygos siužetas tik
ir sukasi apie šį svarbiausią jos herojų. Prisiminkime gražų Subačiaus pastebėjimą:
Kaširinas – tik Liackio „įžanga“, o Poidėnas – tik jo „epilogas“. „Knygos idėja ėmė
33
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formuotis kaip kalbinė Zacharijaus Liackio (1836–1899) biografija“ – toks ir pirmasis
Subačiaus monografijos sakinys (p. 10). Ne kuo kitu, bet šiandieninių panevėžiečių
refleksijomis „Liackio tema“ ši knyga ir baigiama (p. 408).
Grįždama prie kai kurių diskutuotinų knygos pusių, visų pirma joje vartojamų
terminų, pirmiausia atkreipčiau dėmesį į XX amžiaus 2–3-iuoju dešimtmečiais tiek
mokslo, tiek populiarioje spaudoje išplitusį, o vėliau Meilės Lukšienės ir kitų švietimo istorijos tyrėjų perimtą ir taip dar kartą įtvirtintą „valdinės mokyklos“ (p. 20, 103,
406 ir kt.) pavadinimą. Manau kad šie pažodžiui iš biurokratinės rusų kalbos išversti žodžiai (orig. „казенная школа“) mokslo tekste gali būti vartojami tik kaip sinonimas kitam, neutralesniam, „valstybinės mokyklos“ pavadinimui. Rusijos imperijos
laikais egzistavo dvi pagrindinės švietimo įstaigų rūšys: valstybinės ir privačios (joms
priklausė ir nelegalios, vadinamosios slaptosios) mokyklos. Greta jų dar būta ir trečiosios – konfesinės mokyklos, tačiau ji anaiptol nedominavo. Suprantama, „valdinė
mokykla“ taip pat reiškia valdžiai, valstybei priklausomą, iš jos iždo išlaikomą įstaigą. Antra vertus, bent jau lietuvių kalboje, šis žodis turi ir neigiamą, politinių aplinkybių nulemtą atspalvį, suprask, svetima, ne mūsų mokykla (kažkas panašaus į
niuansą tarp „Rusijos imperijos“ ir „carinės Rusijos“). Kaip jau minėjau, ši „terminija“ tinka beletristiniam, literatūriniam, bet ne mokslo kūriniui.
Panašus niuansas – tik šį kartą be politinio atspalvio – ir dėl valstybės švietimo
reikalus administruojančios žinybos pavadinimo. Pažodinis vertimas į lietuvių kalbą – „Liaudies švietimo ministerija“ (orig. „Mинистерствo нарoднаго просвѣщенiя“),
tačiau labai dažnai, ypač pastaruoju metu, tiek istorikai (išimtis – Kulakauskas35 ir
Merkys36, nuosekliai vartojantys autentišką pavadinimą37), tiek ir jų kolegos šią žinybą dažniausiai vadina tiesiog „Švietimo ministerija“, argumentuodami tuo, kad rusiškas žodis „народ“ gali reikšti ne tik ‘liaudį’, bet ir ‘tautą’, taigi vargu ar įmanoma
rasti tikslų lietuvišką atitikmenį38. Paradoksalu, tačiau dėl žodžių „народная школa“
vertimo tokių abejonių nekyla – ir verčiama, ir mokslo darbuose rašoma tik „liaudies
mokykla“39. Čia recenzuojamos knygos autorius šiuo klausimu nėra nuoseklus: dažniausiai rašo „Švietimo ministerija“, „švietimo ministras“ (p. 20, 119, 162 išn., 174,
177, 349 ir kt.), bet kartais ir – „Liaudies švietimo ministerija“, „liaudies švietimo
ministras“ (p. 121, 158, 167).
35
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Kulakauskas 2000.
Merkys 2004b.
Paskutiniame, jau po mirties pasirodžiusiame žymaus XIX amžiaus istoriko Vėbros
darbe taip pat rašoma tik „Liaudies švietimo ministerija“ ir „liaudies švietimo ministras“ (Vėbra 2001, 37, 38). Nors publikuodami šį veikalą leidėjai vadovavosi autoriaus valia, negalima atmesti prielaidos,
kad ši precizija galėjo būti ir knygos redaktorės Loretos Urtės Urbaitės nuopelnas, nes savo ankstesniuose tyrimuose is-
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torikas rašo „Švietimo ministerija“ (plg.
Vėbra 1990, 39). Beje, minėtame paskutiniame Vėbros darbe prioritetas atiduodamas ir terminui „valstybinė mokykla“
(Vėbra 2001, 37).
Taip pat žr. Staliūnas 2000, 14, 24 išn.
Tiesa, kartais istorikai visai be reikalo, bet,
matyt, turėdami omenyje šios mokyklos
paskirtį ir kokybę, rašo „vadinamoji liaudies mokykla“ (Staliūnas 2005, 94, 95,
97 ir kt.).
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Minėdama šios knygos terminiją negaliu aplenkti ir žodžio „administratorius“. Tai
dažniausiai – greta žodžio „ekspertas“ – knygoje sutinkamas Rusijos valdžios atstovus
Lietuvoje apibūdinantis vardas. Nors man ne prastesnis atrodo ir tradicinis žodis
„pareigūnas“, manau, kad ilgainiui Subačiaus pasiūlytas „administratorius“ pasklis
ir plačiau – taip pat ir po istorikų tekstus. Svarbu, kad būtų tinkamai vartojamas, nes
ne kiekvienas Rusijos imperijos valdininkas buvo ir administratorius. Nepastebėjau,
kad šios knygos autorius būtų suklydęs. Šis žodis gerokai patrauklesnis negu įprasti,
bet griozdiški: „administracijos atstovas“, „administracinė valdžia“ ar net „rusų administracijos atstovas“; be to, ir konkretesnis už žodį „administracija“. O būtent jie, ir
dar keletas kitų – „imperijos valdininkai“, „imperijos valdžia“, „vietos valdžia“, „vadovaujantys VŠA valdininkai“, „švietimo sistemos pareigūnai“ arba tiesiog „valdininkai“ ar net „biurokratai“ – dažniausiai ir vartojami istorikų darbuose.
Tačiau autorius klysta vartodamas kai kuriuos geografinius vardus. Jau senokai
spaudoje rašoma ne „Bobruiskas“, bet „Babruiskas“ (p. 29, 31, 32, 33 ir kt.), ne „Borisovas“, bet „Barysavas“ (p. 123, 128, 131, 185 išn., 132, 133 ir kt.), ne „Molodečnas“,
bet „Maladečina“ (p. 119, 161 išn., 130), ne „Radoškovičiai“, bet „Radaškonys“
(p. 130), nei „Gaina“, bet „Aina“ (p. 130, 133) ir kt. Savo ruožtu nemanau, kad lenkiškus vietovardžius būtina rašyti originalo kalba – beveik visi jie dėl bendros mūsų
šalių istorijos jau nusistovėję lietuvių istoriografijoje, taip pat ir tokie kaip Chelmas
ar Lovičius (p. 101, 102). Galbūt knygos autorius turėjo savo logiką, savo taisykles,
tačiau jos nebuvo paaiškintos. Rašyčiau ir „Lenkijos Karalystė“, o ne „Lenkijos karalystė“ (p. 101), t. y. abi didžiąsias raides – taip pat kaip ir „Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė“.
Pabaigoje paminėsiu keletą smulkių dalykų. 1835–1850 metais Baltarusijos švietimo apygardą globojo ne „Everastas Gruberas“ (p. 31, 40, 41), bet Evarestas Gruberis (Эварестъ Андреевичъ Груберъ, 1792–1859), be kita ko, vėliau tapęs ir tikruoju Laikinosios Vilniaus archeologijos komisijos nariu. Pasvarstyčiau (nors turbūt jau
ir vėlu) ir dėl eksperto Poidėno vardo: galbūt vertėjo vartoti pilną jo variantą „Andriejus“, o ne trumpinį „Andrius“. Vis dėlto būtent toks vardo variantas būdavo
paplitęs ir Subačiaus pirmtakų darbuose. Ir dar dėl vieno asmenvardžio rašybos.
Knygos autorius (kaip, beje, ir ne vienas kitas tyrėjas) rašo „Janis Spruogis“ (p. 296,
297, 380 išn., 333, 362), t. y. latvišką šio archyvaro, archeografo, folkloristo, istoriko,
latviškų knygų cenzoriaus vardo ir pavardės variantą. Pripažindama visus šio asmens
nuopelnus latvių kultūrai, bet turėdama omenyje istorinį kontekstą, šio valdininko
politines pažiūras, imperinį, rusiškąjį, šovinizmą (net ir Poidėnas prieš jį tik nykštukas) – kitaip tariant, „teisybės vardan“, juolab kad plačiąja prasme jis buvo Subačiaus knygos herojų aplinkos žmogus, – rašyčiau „Ivanas Sprogis“ (orig. „Иванъ
Яковлевичъ Спрогисъ“), o žodžius „Vilniaus archyvaro latvio Janio Spruogio“ keisčiau į „latvių kilmės Vilniaus archyvaro Ivano Sprogio“ (p. 333).
Taip pat tiksliau būtų rašyti ne „1863 metų sukilimas“ (p. 30, 31, 119, 161 išn.),
bet „1863–1864 metų sukilimas“, ne „Rusijos IX archeologų suvažiavimas“ (p. 21,
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347–362 ir kt.), bet „IX Rusijos archeologų suvažiavimas“. Beje, 2009 metais paskelbtame rašinyje tyrėjas taip ir rašo: „IX Rusijos archeologų suvažiavimas“40.
Šioje Subačiaus knygoje matydama nepaprastą autoriaus pagarbą tiek kalbos, tiek
ir istorijos šaltiniui, rašyčiau ne „Literatūros ir šaltinių sąrašas“, bet „Šaltinių ir literatūros sąrašas“, dar tiksliau – „Spausdintų šaltinių ir literatūros sąrašas“, nes priešingu atveju atskirai pateiktą „Archyvinių dokumentų“ sąrašą tektų integruoti į
bendrą registrą, o tai, beje, būtų visai logiška. Pagirtina, kad knygos autorius pateikė
„Bibliotekų ir archyvų santrumpų“ sąrašą41, bet pasigedau tyrime naudotų archyvinių fondų, taip pat knygos lentelių bei iliustracijų registrų.
Keletas žodžių apie iliustracijas ir estetinę knygos išvaizdą. Paveikslų gausa Subačiaus monografijoje tikrai įspūdinga – jų net 131. Svarbu ir tai, kad dauguma iliustracijų – unikalios, archyvinės, anksčiau neskelbtos. Tai pirmas toks kirilinei lietuvių
kalbai skirtas tyrimas, kuriame tekstas ir iliustracija – lygiaverčiai knygos dalyviai.
Bent jau toks buvo autorius sumanymas. Tačiau jis nebuvo iki galo įgyvendintas:
dažnai puikūs ir itin reti paveikslai neišryškinti, neatskleisti visu savo unikalumu,
kitaip tariant, „netarnauja jam“, nors kai kurie iš jų savo įtaiga, juose pateikta informacija galėtų būti netgi stipresni už pačius žodžius. Žinau, kad iliustracijos ir teksto
harmonija pasiekiama tik didelių pastangų dėka (dailininkas Alfonsas Žvilius, maketavo Saulius Juozapaitis), o ir knyga – anaiptol ne tik „susiūti popieriaus lapai, kuriuose išspausdinti kokie nors tekstai“42. Bet čia jau tektų diskutuoti su pačiu LKŽ.

4. I r k r yž i u o č i a i t u r ė j o v a r d u s. Tokios būtų redakcinės ir kelios
diskusinės pastabos, perskaičius šį visomis prasmėmis puikų, novatorišką ir tikrai
naujos kartos kūrinį. Giedriaus Subačiaus monografija – ne tik svarbus įnašas į lietuvių kalbos, spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis, pagaliau lituanistinės lingvistinės minties, bet ir į Lietuvos švietimo, Panevėžio mokytojų seminarijos, o plačiąja prasme ir Panevėžio miesto istoriją. Ši knyga, kaip rodo ir jos „Pratarmė“, –
daugelio žmonių, ypač panevėžiečių, geranoriškos pagalbos rezultatas. Stebėtinas
autoriaus gebėjimas tuos žmones suburti, sutelkti bendram darbui. Knygos atsiradimui, atrodo, „pritarė“ net patys jos herojai – turiu omenyje kone mistišką ilgai Panevėžio stačiatikių kapinėse ieškoto Zacharijaus Liackio kapo atsivėrimą 2007-aisiais,
108-ųjų jo mirties metinių išvakarėse (p. 10–11).
Monografija turi ir dar vieną privalumą, kurį tiesiog būtina paminėti. Ši knyga – tai
ženklus postūmis rekonstruojant tuomet, XIX amžiaus Lietuvoje, itin svarbų, bet iki
šiol tik fragmentiškai tirtą ypatingo Lietuvos visuomenės sluoksnio – valdininkijos,
valstybės tarnautojų, kuriuos šių dienų tyrėjai priskiria prie to meto inteligentijos,
pasaulį43. Ne tik atkuriant valstybės tarnautojų, tarp jų ir pedagogų, švietimo sistemos
40
41

Subačius 2009, 305–322.
Nuo 2009 metų Lietuvos mokslų akademijos biblioteka jau turi kitą pavadinimą –
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevs-
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kių biblioteka, taigi ir kitą trumpinį: ne
„LMAB“, bet „LMAVB“.
LKŽ VI 240.
Žr. Bairašauskaitė 2011, 376–377.
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darbuotojų kasdienybę, jų buitį, t. y. jų viešąją ir privačią erdvę, bet ir tiriant specifinį šios biurokratinės Lietuvos visuomenės segmentą, turėjusį ir literatūrinių, mokslinių, kitaip tariant, intelektinių aspiracijų. Jau kiek anksčiau buvo pristatytas aukštas Rusijos imperijos administratorius, Vilniaus žandarų valdybos viršininkas, prozininkas, dramaturgas Vasilijus von Rothkirchas vel Rotkirchas (Василий фонъ
Роткирхъ, 1819–1891), aistringai domėjęsis lietuvių mitologija44. Buvo rašyta ir apie
kitą valdininką – muitininką, pašto tarnautoją, Druskininkų mineralinių vandenų
prižiūrėtoją, mokytoją, Vilniaus viešosios bibliotekos darbuotoją Carlą von Schmithą
(Карлъ фонъ Шмитъ vel Шмидтъ vel Шмиттъ, [~1795–1797]–187645), puoselėjusį
idėją išspausdinti lietuvių mitologijos ir archeologijos raritetų albumą Necrolithuanica, asmenį, atstovavusį „rusiškajam“ Lietuvos mokslui I Rusijos archeologų suvažiavime Maskvoje – beje, taip pat nesėkmingai kaip ir Liackis IX, vykusiame Vilniuje46. Ir štai dabar Subačiaus dėka matome dar tris XIX amžiaus Rusijos imperijos
tarnautojus, turėjusius ambicijų ir drąsos brautis į lietuvių lingvistikos sritį. Kitaip
tariant, šią knygą galima vertinti ir kaip svarų įnašą į intelektinės XIX amžiaus Lietuvos minties, o plačiąja prasme – ir Lietuvos kultūros, istoriją. Kaip minėjau, apie
kūrybinius šių valstybės tarnautojų siekius rašyta mažai. Paprastai jie vykdė administratorių (tik kai kurie iš jų, pavyzdžiui, von Rotkirchas, ir patys buvo administ
ratoriai) užsakymus, tačiau akivaizdu, kad tai buvo mokslui, literatūriniam darbui
neabejingi asmenys, negana to, suvokę save kaip naujos, rusiškosios, kultūros šiame
krašte nešėjus ir kūrėjus. Recenzuojamoje knygoje aprašomas šiuo požiūriu dėsningas epizodas – Dmitrijaus Kaširino noras turėti garsiojo VŠA globėjo Ivano Kornilovo fotografiją: „kad jo vaikai išsaugotų atmintyje Kornilovą ir žinotų, jog jų tėvas
buvo vertas Kornilovo atminties“ (p. 102).
Be abejonės, šios aplinkybės daug lemia ir psichologinę su šiuo specifiniu pasauliu susitikusio tyrėjo būseną: rašyti apie vadinamuosius neigiamus mūsų istorijos
herojus, šiuos ypatingus Rusijos imperijos valdininkus – tai ne tik atsiriboti nuo bet
kokių anksčiau suformuotų istoriografinių nuostatų, ne tik siekti didžiausio objektyvumo, bet ir nuolat susidurti su skaitančios ir net mokslo visuomenės reakcija.
Taip pat su jos klausimu: kam apskritai toks tyrimas reikalingas, jeigu atidesnio
žvilgsnio vis dar laukia daugybė šviesių ir mūsų istorijai tikrai nusipelniusių herojų? Tikriausiai ir čia aptariamos knygos autorius sulaukė, sulaukia ir dar sulauks
panašių klausimų. Tačiau tik taip – tą rodo ir Subačiaus monografija, tik pažinus
aną, daugelį metų anapus rimtų tyrimų, taigi ir anapus mūsų istorijos, buvusį pasaulį galima gauti ir istorijos pilnatvės vaizdą. Negana to, tik parodant anuomet
44
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Гришкайте 1994, 106–128; tas pats straipsnis lietuvių kalba: Griškaitė 1996, 194–223;
Griškaitė 2003 ir kt.
Katilius 2006, 10.
Griškaitė 2004, 74–102; Griškaitė 2006, 25–
94 ir kt. Įdomių Lietuvoje dirbusių ir lite-
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vykusius procesus „iš vidaus“, galima suvokti, kaip buvo konstruojamas, kaip buvo
kreipiamas vienos tautos likimas. Tačiau tokia vidinė analizė išryškina ir kitą akivaizdžią tiesą: šios akcijos dalyviai jau iš anksto buvo pralaimėtojai – ne tik dėl jos
dirbtinumo, jos nenatūralumo, bet ir dėl itin žemos jų pačių kvalifikacijos. Prisiminkime Subačiaus nuostabą arčiau susipažinus su Kaširino kaip lietuvių kalbos eksperto gebėjimais: „Apsiimtas gana didelis darbas, rengtas pats didžiausias iš visų iki
tol buvusių vadovėlių lietuviška kirilika – ir nemokėta pakankamai lietuviškai?“
(p. 55). Bet tą patį galima pasakyti ir apie von Schmithą bei von Rotkirchą – ir jie,
nemokėdami lietuvių kalbos, tiesiogiai beveik nebendraudami nei su to meto lenkakalbiu, nei lietuviakalbiu Lietuvos mokslo elitu, rengė grandiozinius Lietuvos
archeologijos ir mitologijos darbus. Kita vertus, ir jų projektai buvo nesėkmingi –
svarbiausi darbai taip ir liko tik rankraščiai, nes kad ir koks būtų buvęs politinis
kontekstas ir net politinis spaudimas, Rusijos imperijos mokslo pasaulis gyveno
pagal pasaulinius standartus, kitaip tariant, mokslo darbams kėlė didelius kokybės
reikalavimus.
Prieš penketą metų „Pratarmėje“ von Schmitho albumui Necrolithuanica rašiau:
Leidinio rengėjams bene svarbiausiu šio rankraščio privalumu tapo suteikta galimybė
kiek atidžiau pažvelgti į „paslaptingąjį“, iki šiol beveik nepažintą „eilinių“ Rusijos
administracijos pareigūnų pasaulį, suvokti juos ne tik kaip privalomojo viešojo gyvenimo, bet ir – kaip tuomet bene esminio mūsų kraštui dvasinio gyvenimo matmens
kūrėjus. Pagaliau – dar kartą įsitikinti, jog ir jie, kad ir kaip nelengva mums būtų tai
viešai ištarti, buvo ne mažiau „tikri“ ir ne mažiau svarbūs mūsų XIX amžiaus, dažnai
vadinamo ir istorizmo amžiumi, statytojai47.

Tą patį galėčiau pasakyti ir dabar – nors ne tik šių Rusijos valdininkų biografijos,
bet ir jų darbai buvo gerokai primiršti arba net visai užmiršti, nors neišliko net ir jų
atvaizdų (nepavyko rasti ne tik Kaširino ir Liackio, bet ir von Schmitho bei von Rotkircho fotografijų), vis dėlto jie buvo „tuomet bene esminio mūsų kraštui dvasinio
gyvenimo matmens kūrėjai“, kitaip tariant, „ne mažiau svarbūs“ ir „tikri“ mūsų istorijos veikėjai. Kai pirmą kartą perskaičiau Teodoro Narbuto veikalą Dzieje narodu
litewskiego, nustebau, kad visi šio istoriko aprašomi kryžiuočių ir kalavijuočių riteriai
(o jų buvo daug) taip pat turėjo savo vardus, kitaip tariant, buvo lygiaverčiai istorijos veikėjai – greta lietuvių, lenkų ir rusinų. Man tai buvo atradimas. Bet šiandien tai
vadinu abipusiu istorijos įasmeninimu ir pagrindine sąlyga bešališkai, t. y. maksimaliai teisingai, mūsų praeities rekonstrukcijai. Giedriaus Subačiaus monografija – pats
tiesiausias kelias į šią tiesą.
47

Griškaitė, Katilius, Mickevičius 2006, 8.
Jeigu čia recenzuojamos knygos autorius
būtų atidžiau paskaitęs minėtą darbą, ja
me būtų radęs ir Kaširino vardą (Katilius
2006, 22; Griškaitė 2006, 37). Beje, su albu-
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Zigmas Zinkevičius ist nicht nur ein ausgewiesener Kenner der litauischen
Onomastik,1 sein besonderes Interesse gilt darüber hinaus auch dem litauischen Erbe
in den weißrussischen und polnischen Grenzregionen. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, dass sich der Autor in einer Studie den Familiennamen litauischer Provenienz in den historisch litauisch besiedelten Gebieten von Suwałki und Augustów
im heutigen Polen zuwandte. Begünstigt wurde diese Studie durch das 2007 erschienene Telefonbuch des Kreises Suwałki, das dem Autor als Datengrundlage diente.
Formuliertes Ziel des Autors war es, die Relikte litauischer Personennamen in den
heute stark polnisch überprägten Familiennamen nachzuweisen. Zinkevičius geht in
seiner Studie jedoch über dieses Ziel hinaus, indem er auch das vermeintlich jotvingische Erbe miteinbezieht.
Der Aufbau der Studie folgt der Klassifizierung der einzelnen Namenarten. Sie
beginnt mit den Familiennamen auf der Basis der alten zweigliedrigen litauischen
Personennamen (S. 15–22) und den entsprechenden Kurzformen (S. 23–34), gefolgt
von den Familiennamen auf der Basis patronymischer Bildungen (S. 35–39) und den
von christlichen Personennamen und ihren Ableitungen gebildeten Familiennamen
(S. 40–55). Sie schließt mit der Besprechung der von Beinamen gebildeten Familiennamen (S. 56–71). Im Anhang der Studie folgen Zusammenfassungen in litauischer,
1
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Kürzlich vom Autor erschienen: Lietuvių
asmenvardžiai (Zinkevičius 2008).

Zigmas Zinkevičius, Lietuviškas
paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto
L e n k i j o j e p a v a rd ė s e . Po l o n i z a c i j o s
apybraiža

polnischer und englischer Sprache (S. 72–79). Das dargebotene Namenmaterial wird
durch zwei Register erschlossen. Das erste Register verzeichnet die rekonstruierten
litauischen Namenformen (S. 97–102), das zweite bietet die tatsächlich im Telefonbuch verzeichneten polnischen Namenformen (S. 103–110). Ein Verzeichnis der Abkürzungen der genannten Orte (S. 94) sowie das Literaturverzeichnis (S. 95–96)
vervollständigen die Schrift.
Das litauische Erbe in Nordostpolen ist wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen gewesen, jedoch ist den Personennamen resp. Familiennamen bisher
kaum Aufmerksamkeit geschenkt worden. Insofern ist es ausdrücklich zu begrüßen,
dass sich der Autor dieser Fragestellung angenommen hat. Allerdings lässt das zugrunde gelegte Datenmaterial aufgrund der fehlenden historischen Tiefe und der
starken polnischen Überformung vielfach nur eine hypothetische Zurückführung auf
litauische Namenformen zu.
Insofern kann es angesichts des Anspruchs des Autors, alle potentiell litauischen
Familiennamen berücksichtigen zu wollen, nicht ausbleiben, dass auch Familiennamen
anderer Provenienz als vermeintlich litauisch klassifiziert werden.
So verwundert es in diesem Zusammenhang, dass für den nicht zuletzt durch die
Affäre des damaligen Präsidenten der USA, Bill Clinton, mit Monica Lewinski bekannt
gewordenen Familiennamen Lewiński eine litauische Herkunft in Erwägung gezogen
wird. Vielmehr scheint neben der slawischen Deutung, die vom Autor zumindest als
möglich erachtet wird, eine Zurückführung auf den jüdischen Personennamen Lewin
wahrscheinlicher.
Eine genaue Klärung der Herkunft kann in diesem Fall die Ermittlung der Verteilung des entsprechenden Familiennamens im gesamten polnischen Sprachgebiet
herbeiführen. Trotz der Migration großer Teile der polnischen Bevölkerung nach
dem zweiten Weltkrieg gibt die aktuelle Verteilung relativ verlässlich Auskunft über
die historische Verbreitung der Familiennamen. Als Datenquelle bietet sich das von
Kazimierz Rymut zusammengestellte Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku2 an. Diese Quelle kann im Gegensatz zu einem Telefonbuch eine absolute Vollständigkeit bezogen auf das Jahr 2002 beanspruchen, da sie sämtliche
Einwohner Polens verzeichnet.
Von einem Familiennamen litauischer Provenienz würde man eine Konzentration
in den vom Autor untersuchten Kreisen Suwałki und Augustów sowie in den südlichen Gebieten des ehemaligen Ostpreußens, in den Kreisen der Woiwodschaft
Ermland-Masuren (Województwo warmińsko-mazurskie) erwarten. Eine solche Verteilung zeigen z. B. Belege für die in Polen nachzuweisenden Namenformen Kalwajtys, Kalwajt, Kalwejt sowie Kalweit zum litauischen Familiennamen Kalvaitis. Vgl.
Abbildung 1.
2

354

Rymut 2003.
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Abb. 1. Verbreitung der Familiennamen Kalwajtys, Kalwajt, Kalwejt
und Kalweit in Polen (2002)3

Für den bereits oben erwähnten Familiennamen Lewiński weist Rymut hingegen
mit 5959 Namensträgern (einschließlich der weiblichen Namensform Lewińska)4 eine
große Anzahl aus, die sich über ganz Polen verteilen. Auch für andere, von Zinkevi

3

Daten aus Rymut 2003, 4561–4562. Anwendung unter www.genpol.com/moduleMapa.htm (Karte erstellt am: 2.09.2011).
Für die Namenformen Kalwajtys, Kalwajt,
Kalwejt sowie Kalweit weist Rymut insgesamt 295 Vorkommen nach. Die Verteilung
der Namensträger (p. = pl. powiat ‘Kreis’,
m. = pl. miasto ‘Stadt’): p. suwałski 43,
p. piski 31, p. olecki 28, m. Suwałki 23,
p. gołdapski 16, p. ełcki 15, p. warszawski
15, m. Toruń 11, p. kolneński 10, m. Elbląg
9, p. żarski 8, m. Olsztyn 7, m. Szczecin 7,
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4

p. białostocki 6, p. garwoliński 6, p. policki 5, p. pruszkowski 5, p. elbląski 4, p. kętrzyński 4, m. Częstochowa 4, p. pilski 4,
p. sejneński 4, p. tczewski 4, m. Bydgoszcz
3, p. wielicki 3, p. krakowski 2, m. Sos
nowiec 2, m. Słupsk 2, p. stargardzki 2,
p. słupski 2, p. grajewski 1, p. iławski 1,
p. kościański 1, m. Dąbrowa Górnicza 1,
m. Gdańsk 1, m. Gorzów Wielkopolski 1,
m. Skierniewice 1, m. Łomża 1, m. Świnoujście 1, p. wołomiński 1.
Rymut 2003, 6277 f.
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Abb. 2. Verbreitung des Familiennamens Sikora in Polen (2002)5

čius genannte Familiennamen, wie etwa Sikora (S. 19),6 Rogala (S. 18)7 oder Komorowski
(S. 17)8 ist eine litauische Provenienz nicht wahrscheinlich. Diese Namen sind im
Polnischen weitverbreitet, gut etymologisierbar und werden auch in den einschlägigen
polnischen Namenlexika, wie etwa Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny 1–29 sowie dem Słownik staropolskich nazw osobowych 1–710 – die
man allerdings im Literaturverzeichnis von Zinkevičius vermisst – als polnische Familiennamen ausgewiesen. Die Verteilung des Familiennamens Sikora zeigt dementsprechend das für einen polnischen Namen zu erwartende Bild. Vgl. Abbildung 2.
5

6

7

Daten aus Rymut 2003, 10108 f. Anwendung
unter www.genpol.com/module-Mapa.htm
(Karte erstellt am: 2.09.2011). Rymut weist
44654 Namensträger für Sikora in ganz Polen nach. Auf die Aufschlüsselung nach
Kreisen wird hier verzichtet.
Der Familienname Sikora ist zweifellos auf
das polnische Appelativum sikora ‘Meise’
zurückzuführen, vgl. Rymut 2001, 423.
Der Familienname Rogala kann auf das

356

gleichlautende polnische Appelativum rogala ‘Rehbock’ zurückgeführt werden, vgl.
Rymut 2010, 214.
8 Der Familienname Komorowski gilt als von
den Ortsnamen Komorów bzw. Komorowo
abgeleiteter Herkunftsname, vgl. Rymut
1999, 430.
9 Rymut 1999–2001.
10 Słownik staropolskich nazw osobowych 1–7,
1965–1987.
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Abb. 3. Verbreitung des Familiennamens Nazaruk in Polen (2002)11

Sicherer ist die Zuordnung der suffixalen Bildungen der Familiennamen, da das
spezifisch litauische Sprachmaterial eindeutiger identifiziert werden kann, wie etwa
bei den Familiennamen auf -ajtis (lit. -aitis). Fragliche Zuordnungen scheinen hingegen im Zusammenhang mit dem Suffix -uk- vorgenommen worden zu sein. Dieses
im Litauischen gut bezeugte Diminutivsuffix hat Parallelen in den slawischen Sprachen, so auch im Weißrussischen und Ukrainischen. Insofern ist es hier schwierig
anhand der polnischen Namenformen eine litauische Herkunft nachzuweisen. Diese
darf für die von Zinkevičius als litauisch ausgewiesenen Namenformen Artemiuk,
Gawryluk oder Nazaruk (S. 44 f.) wohl bezweifelt werden. Die bei Rymut angeführten
Daten zeigen für alle genannten Namen eine eindeutige Konzentration im weißrussisch-polnischen Grenzgebiet, in den Kreisen Hajnówka, Biała Podlaska, Białystok
11

Daten aus Rymut 2003, 176. Anwendung
unter www.genpol.com/module-Mapa.htm
(Karte erstellt am: 2.09.2011). Rymut weist
1541 Namensträger für Nazaruk in ganz
Polen nach. Die Verteilung der Namensträger (p. = pl. powiat ‘Kreis’, m. = pl. miasto
‘Stadt’): p. hajnowski 216, p. bialski 193,
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m. Biała Podlaska 90, m. Białystok 77,
p. włodawski 65, m. Chełm 62, p. warszawski 61, p. bielski 54, m. Szczecin 36,
p. żarski 34, p. parczewski 29, p. sztumski
29, m. Lublin 28, p. iławski 20, m. Wrocław 19 usw.
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und Włodawa. Stellvertretend sei hier die Verteilung des Familiennamens Nazaruk
angeführt. Vgl. Abbildung 3.
Noch weniger wird man Namenformen wie Diemjaniuk, Michaluk oder Wawruk
als aus einer slawischen Basis mit dem litauischen Suffix -uk- gebildete Familiennamen, wie vom Autor vorgeschlagen (S. 46), sondern als originär slawische Familiennamen betrachten müssen, zumal diese in der Ukraine und Weißrussland weitverbreitet sind. Das gleiche scheint für die mit dem Suffix -ik- und -in- gebildeten Familiennamen zuzutreffen, von denen die wenigsten der vom Autor angeführten
Familiennamen tatsächlich litauischer Provenienz sein dürften.
In diesem Zusammenhang verwendet Zinkevičius den Begriff „litauisches Erbe“
in einem unüblich weiten Sinn. Selbst die slawischen Familiennamen mit offensichtlich weißrussischen phonetischen Merkmalen, wie etwa Harasim, Hawryło oder Hołub,
werden, entsprechend seiner Vorstellung „juk gudų kalba buvo tarsi savitas Lietuvos
valstybės raštinių kalbos ‘šnekamasis’ variantas“ (S. 54), dem Erbe des litauischen
Staates („Lietuvos valstybės paveldas“) zugeordnet. Der Identifizierung litauischer
Familiennamen wäre mit einer Definition auf sprachwissenschaftlicher Basis allerdings
mehr gedient.
Zigmas Zinkevičius hat mit seiner Schrift einen wichtigen Schritt zu einer umfassenden Erfassung der Familiennamen litauischer resp. baltischer Provenienz im heutigen Polen getan. Aufbauend auf seinen Ergebnissen sollten in Zukunft verstärkt
historische Quellen, wie Kirchenbücher, Steuerlisten etc., ausgewertet werden, um
den Bestand litauischer Familiennamen im heutigen Polen präziser identifizieren zu
können. In diesem Zusammenhang sollte sich nicht nur auf die Gebiete von Suwałki
und Augustów beschränkt werden, sondern auch die masurischen, ehemals zu Ostpreußen gehörenden Gebiete miteinbezogen werden.
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Kalbininko, visuomenės veikėjo prelato Povilo Januševičiaus (1866–1948) asmenybė yra gerai žinoma Bažnyčios istorijos ir lituanistinių dalykų mylėtojams. Jo veikla yra katalikų dvasininkijos kultūrinių interesų ir socialinės laikysenos pokyčių,
stiprėjant lietuvių tautiniam sąjūdžiui ir kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei,
pavyzdys. Šis žmogus taip pat yra glaudžiai susijęs su bendrinės lietuvių kalbos
formavimosi procesais. 1890 metais su kunigo šventimais baigęs Žemaičių vyskupijos seminariją, o 1898 metais – Romos katalikų dvasinę akademiją Sankt Peterburge,
1898–1919 metais Januševičius Žemaičių seminarijoje dėstė lietuvių kalbą ir homiletiką. Padėjo Jonui Jablonskiui redaguoti Antano Juškos lietuvių kalbos žodyną. Sekdamas savo buvusiu seminarijos dėstytoju Kazimieru Jauniumi, 1900–1905 metais
išleido keletą lietuviškų rašybos, gramatikos vadovėlių.
Vos grįžęs į Kauną, įsitraukė į lietuvišką veiklą. 1905–1906 metais su kitais įsteigė
Šv. Kazimiero draugiją lietuviškam laikraščiui leisti, lietuvišką katalikišką knygyną,
bendradarbiavo lietuviškoje periodinėje spaudoje. Vėliau spaudos reikalus palikęs
Aleksandrui Dambrauskui (Jakštui), užsiėmė socialine veikla. Rūpinosi moterų padėtimi – 1907 metais surengė pirmąjį moterų suvažiavimą, globojo Lietuvių katalikių
moterų draugiją, leido žurnalą Lietuvaitė, nuo 1918 metų – Moterų balsą. Daug laiko
skyrė našlaičiams – 1919 metais įkūrė, koordinavo Vaikelio Jėzaus draugiją, kuri
steigė prieglaudas, berniukų, mergaičių amatų mokyklas.
1919–1938 metais prelatas taip pat buvo Kauno Švč. Trejybės bažnyčios klebonas,
joje laikė lietuviškas ir lenkiškas pamaldas. 1938 metais, Kauno visuomenėje kilus
konfliktui dėl lenkiškų pamaldų bažnyčioje, atsistatydino.
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Pr e l a t o Pov i l o Ja n u š e v i č i a u s
f o t o g r a f i j ų k o l e k c i j a , a l b u m a s n r. 7 .
Sic dictas photographias...

Pastaruoju metu didesnio dėmesio susilaukė Januševičiaus memorialinis palikimas.
2004 metais istorikė Vilma Žaltauskaitė publikavo unikalų šaltinį – Januševičiaus
studijų metais Romos katalikų dvasinėje akademijoje Sankt Peterburge rašytą dienoraštį Visokių atsitikimų sąrasza: 1895–18981, kuris yra autentiška medžiaga, atspindinti laikotarpio kultūrinę, socialinę, politinę jaunosios katalikų dvasininkijos jauseną.
Šiandien Žaltauskaitę galima pavadinti nuoseklia Januševičiaus rašytinio ir ikonografinio palikimo puoselėtoja: jo publikavimo darbą 2010 metais pratęsė mokslininkės spaudai parengtas asmeninis prelato fotografijų albumas. Šis albumas yra
glaudžiai susijęs su jo studijomis Žemaičių vyskupijos seminarijoje ir Romos katalikų dvasinėje akademijoje, tad gražiai papildo dienoraštį. Mokslininkė teigia:
Nedažnai tyrėjui nusišypso sėkmė viename šaltinyje, pavyzdžiui, dienoraštyje, skaityti apie ėjimą fotografuotis, o kitame šaltinyje – fotografijų albume – atrasti daugiau
nei prieš šimtmetį darytas fotografijas...2

Tai ir paskatino ją imtis albumo publikavimo darbo.
Žaltauskaitė rašo, kad Januševičiaus albumas buvo sukomplektuotas (sudėliotas)
1898 metais, t. y. Januševičiaus dvasinių studijų pabaigoje ar vos joms pasibaigus3.
Jame vyrauja XIX amžiaus 9–10 dešimtmečių Žemaičių vyskupijos seminarijos klierikų ir Sankt Peterburgo dvasinės akademijos studentų portretai. Tarp 67 į albumo
įpjovas įdėtų fotografijų tik 8 yra giminaičių, pasauliečių. Be to, albume įterptas
(išėmus dvi nuotraukas?) XX amžiaus 4-ojo dešimtmečio spaudinys, raginantis prenumeruoti vienuolių marijonų laikraštį Šaltinis, su marijonų – arkivyskupo Jurgio
Matulaičio ir kunigo Stanislovo Mažeikos – atvaizdais. Albume taip pat yra 8 palaidos (neįsegtos) XX amžiaus pradžios fotografijos. Akivaizdu, kad jos, kaip ir Šaltinio
reklama, į jau sukomplektuotą studentišką albumą įdėtos vėliau.
Januševičiaus albumo publikacijos struktūra turi visas mokslinei publikacijai būdingas dalis: įvadą, publikuojamąjį šaltinį, priedus. Įvadiniame straipsnyje „Apie
‘Daiktus lagamine’ arba fotografiją dvasininko gyvensenoje XIX a. pabaigoje–XX a.
pradžioje“4, susidedančiame iš trijų skyrių, istorikė aptaria fotografijos fenomeną ir
fotografijų albumus fotografijos istorijos tyrimų kontekste, atskirai prelato Januševičiaus albumą ir fotografijos vietą dvasininko gyvenime.
Pirmajame skyriuje imponuoja Žaltauskaitės fotografijos istorijai ir netgi fotografijos filosofijai skirtų darbų apžvalga, rodanti, kad ji, prieš imdamasi šio darbo, rimtai gilinosi į jau paskelbtus Lietuvos, taip pat į Lenkijos, Rusijos, Latvijos fotografijos
istorijos tyrimus.
Antrasis skyrius skiriamas Januševičiaus albumo išvaizdai, būklei, struktūrai, jo
fotografijų chronologijai ir fotografuojamiesiems, fotoateljė. Trijuose poskyriuose
pateikiama statistinių duomenų apie albume aptinkamų giminaičių, dvasininkų,
1
2

Povilas Januševičius, Visokių atsitikimų sąrasza
2004.
Žaltauskaitė 2010, 6.
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4

Žaltauskaitė 2010, 24.
Žaltauskaitė 2010, 9–54.
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pasauliečių, paties Januševičiaus fotografijų, jam dedikuotų nuotraukų, identifikuotų, neidentifikuotų asmenų skaičių. Aptariamas galimas Januševičiaus santykis su
nuotraukas jam dedikavusiais, albume galinčiais būti, bet neatpažintais kolegomis,
bendraminčiais, taip pat – su galėjusiais jame būti, tačiau nesančiais asmenimis. Išsakomi hipotetiniai pasvarstymai apie nuotraukas, atliktas įvairiose fotoateljė, kaip
galimą asmens, socialinės grupės horizontaliojo mobilumo rodiklį. Šiek tiek pasigendama fotografijų, kurios susijusios su Januševičiaus socialine veikla, aptarimo.
Trečiajame skyriuje „Apie ‘Daiktus lagamine’...“, kuris galėtų tikti ir įvado pradžiai,
per įvairių dvasinių asmenų ikonografinį, rašytinį palikimą, mokslinę literatūrą tyrinėjama fotografijos vieta dvasininko gyvenime. Nurodomos progos, kuriomis fotografuotasi, fiksuojama grupinių nuotraukų hierarchinė tvarka, luominio bendrumo
demonstracija, aptariama fotografijos kaip dovanos, asmeninio ryšio funkcija. Kitaip
nei gana sunkiai skaitomame pirmajame skyriuje, pastarajame pateikiamas gyvas
pasakojimas: vaizdingi dvasininkų prisiminimai, susiję su fotografavimu, susipina
su gana filosofiniais apmąstymais apie fotografijos sakralizavimą, nufotografuoto
asmens galių ir funkcijų delegavimą fotografijai, jos tapsmą komercijos objektu, kultūrinio kodo funkcijos įgijimą.
Įvado pabaigoje yra išvados. Po įvado eina naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas
ir teksto santrauka anglų kalba.
Bet kokioje publikacijoje svarbiausias yra pats publikuojamas šaltinis ir jo publikavimo aparatas. Januševičiaus albumas publikuojamas pateikiant jo fotografijų atspaudus ir komentarus, prieš tai atskirame skyrelyje aptariami pasirinkti komentavimo principai. Po nuotraukų pateikiami jau komentaruose naudojamų šaltinių ir
literatūros sąrašai. Be to, publikacija taip pat turi atskirą publikacijos iliustracijų sąrašą, santrumpų sąrašą bei asmenvardžių ir vietovardžių rodykles.
Patį šaltinį mokslininkė publikavo itin kruopščiai, labai išsamiai aprašė kiekvieną
fotografiją, nepraleido ir pavienių albume esančių nuotraukų. Autorė apibūdino fotografijų vietą albumo struktūroje, jų parametrus, kartoninių kortelių, ant kurių buvo
klijuojamas nuotraukos, nugarėles, užrašus ant jų, nurodė fotografus, fotoateljė, lygino kortelių, rėmelių, užrašų spalvas. Identifikavo kai kuriuos nufotografuotus asmenis, aptarė jų biografijų fragmentus, santykį su Januševičiumi, ranka darytus įrašus ant nuotraukų5. Ji taip pat nustatė apytikres nuotraukų datas, kai kur išsiplėsdama net į mokslines diskusijas. Tikslindama dviejų fotografo Vaclovo Zatorskio fotoateljė buvimo vietą ir veikimo laikotarpį, iškėlė naujų prielaidų. Galima pritarti
5

Komentaruose esama netikslumų. Antai Režica dabar vadinama Rėzekne, Frydr ich
štatas (Žaltauskaitė rašo: „Fridrigš tad
tas“) – Jaunjelgava, tad, laikantis publikacijoje naudojamo vietovių vardų pateikimo principo, dabartinius pavadinimus
taip pat reikėjo nurodyti skliaustuose.
Albume publikuojamos dviejų vaikų nuo-
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traukos (fot. 60), darytos Frydrichštate, –
fotografo vardas ir nuotraukos padarymo
vieta yra sietina su šiuo miestu, o ne su
Šenbergo (Skaistkalnės) parapijoje esančia
koplyčia (p. 197). Fotografijoje greičiausiai
pavaizduoti Januševičiaus giminaičiai ar
krikšto vaikai, nes Frydrichštatas nuo jo
gimtinės Biržų yra tik už 70 km.

Pr e l a t o Pov i l o Ja n u š e v i č i a u s
f o t o g r a f i j ų k o l e k c i j a , a l b u m a s n r. 7 .
Sic dictas photographias...

Žaltauskaitės teiginiui, kad pagal ant nuotraukos nugarėlės nurodytą fotoateljė adresą negalima tiksliai nustatyti jos padarymo datos. Tačiau tenka atmesti jos abejones
dėl to, ar Zatorskis turėjęs dvi ateljė Nikolajaus prospekte vienu metu, ir prielaidą,
kad antroji ateljė galėjusi būti kitoje vietoje (p. 88–89). Tokią prielaidą galima būtų
kelti tik tuomet, jei būtų išlikusi bent viena Zatorskio ateljė nuotrauka su nugarėlės
vinjetėje nurodytu kitokiu nei Nikolajaus prospekto adresu.
Identifikuodama albumo fotografijų asmenis, datas, mokslininkė neapsiribojo tik
publikuotais darbais. Labai svarbu, kad, analizuodama nuotraukas, Žaltauskaitė naudojosi Kauno arkivyskupijos kurijos archyve, taip pat Kauno apskrities archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos valstybės istorijos archyve, Sankt Peterburgo centriniame valstybiniame istorijos archyve, Rusijos valstybiniame istorijos
archyve Sankt Peterburge, Vilniaus, Kauno bibliotekose, Biržų krašto, Vilniaus, Kauno, Šiaulių muziejuose sukauptais dokumentų ir ikonografiniais rinkiniais – fotografijomis, jų kartoninėmis kortelėmis, įrašais. Januševičiaus albumo asmenų nuotraukos,
jų parametrai, datos buvo sulygintos su dvasininkų Kazimiero Bukonto (1872–1961),
Juozapo Liasauskio (1861–?), Jono Mačiulio (Maironio; 1862–1932), Kazimiero Michalkevičiaus (1865–1940), Juozapo Skvirecko (1878–1959), Kazimiero Šaulio (1872–1964),
taip pat neidentifikuotų dvasininkų (Januševičiaus amžininkų) fotografijų albumais,
Seinų kunigų seminarijos klierikų, kunigų, pasauliečių fotografijomis.
Įvade Žaltauskaitė išsikėlė uždavinį ištirti Januševičiaus albumą „kaip vizualinį
šaltinį, gebantį atskleisti XIX a. pabaigos–XX a. pradžios kultūrinį socialinį dvasininko ir šios socialinės grupės portretą“6. Ji pabrėžė:
Šioje knygoje tyrimas apie fotografiją dvasininko gyvensenoje XIX a. pabaigoje – XX a.
pradžioje ir P. Januševičiaus albumo fotografijų komentarai – vieninga visuma – būtina
vizualiniam šaltiniui pažinti ir interpretuoti (p. 55).

Vis dėlto, nors fotografijos vaidmenį dvasininko gyvenime XIX–XX amžių sandūroje ir albumo nuotraukas mokslininkė aptarė gana išsamiai, skaitytojui taip ir lieka
neaišku, kiek konkrečiai Januševičiaus albumas kaip vizualusis šaltinis yra pajėgus
atspindėti socialinį dvasininko portretą. Manytume, kad atsakymas į šį klausimą
galėjo būti albumo informatyvumo lygmens ir specifikos vertinimas.
Nėra abejonės, kad vizualiojo šaltinio kalbėsena, juolab socialinė istorinė kalbėsena, didele dalimi priklauso nuo jo informatyvumo: esant pakankamam informacijos kiekiui, galima tikėtis, kad pavyks apčiuopti savitus asmens, o per jį – socialinės
grupės, kuriai jis priklauso, paveikslo potėpius. Januševičiaus albumo atveju – pamatyti dvasininkijos santykių su visuomene fragmentus, atskleisti naujas ganytojo ir
visuomeninės veiklos sąsajas, nustatyti idėjinius kontaktus tarp atskirų asmenų, apie
kuriuos iki šiol jokių duomenų nebuvo, ir pan. Esant nepakankamam informacijos
kiekiui belieka kalbėti tik bendrais bruožais.
6
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Apie 80 proc. Januševičiaus fotografijų albumo sudaro dvasininkų portretai. Žaltauskaitė rašo:
P. Januševičiaus albumas – dvasininko albumas ir būtent ši asmens biografijos dalis
akcentuojama bei reprezentuojama, su ja pirmiausia supažindinama7.

Vis dėlto nenorėtume sutikti, kad kunigas ruošė albumą reprezentacijai, stengdamasis akcentuoti savo buvimą dvasininku. Akivaizdu, kad albumas yra privatus, ne
oficialus. Privatų albumą mažai kas mato, jis tik retkarčiais atsiverčiamas, jo nuotraukos renkamos, dėliojamos atminčiai, jausmams gaivinti. Labiau įtikintų prielaida,
kad tokią albumo specifiką lėmė konkretus Januševičiaus biografijos tarpsnis: uždaroje unifikuotoje institucinėje mokykloje studijuojančio jaunuolio albumas kitoks ir
negalėjo būti.
Antra, iš visų albumo fotografijų Januševičiui dedikuotųjų yra tiktai trys, o, pagal
autorę, kaip tik „keitimasis fotografijomis turi aiškią socialinę prasmę: atspindi socia
linių ryšių palaikymo lūkestį“8. Su tuo negalima nesutikti: antai dvi dedikuotos dvasinės akademijos studentų bajoraičių, kurie buvo atvykę ne iš Žemaičių vyskupijos,
kaip Januševičius, ir kuriems sava buvo lenkiška kultūrinė aplinka, fotografijos tarsi
paremia ankstesnę mokslininkės išvadą apie nuosaikią, nekonfliktinę Januševičiaus
nuostatą lenkiškos kultūrinės akademijos aplinkos atžvilgiu9. Deja, kitos albumo
nuotraukos yra be dedikuojamųjų užrašų.
Didelis Žaltauskaitės nuopelnas tas, kad tarp nededikuotų nuotraukų buvo identifikuoti 33 asmenys, iš kurių 25 – seminarijos klierikų ir akademijos studentų, likusios – pasauliečių (ar pasauliečių su dvasininkais). Tačiau ir po tokio darbo albume
neidentifikuotų fotografijų vis dėlto liko daugiau kaip pusė. Kadangi identifikuodama asmenis ir jų portretų datas Žaltauskaitė nuotraukas lygino su kitų dvasininkų
albumais, o šiam darbui pasitelkė ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro,
Informacinių technologijų tyrimų skyriaus specialistus, veidų identifikavimo žinovus,
galima prognozuoti, kad daugumos neidentifikuotų asmenų nepavyks atpažinti ir
ateityje. Autorė sutinka, kad neidentifikuotos fotografijos nevizualizuoja asmenų,
nekuria biografinio naratyvo, tačiau teigia, kad ir jos yra reikšmingos fotografijos
istorijai, taip pat ir dvasininkijos kaip socialinės grupės komunikacijos tyrimui: jos
įvardija ir nurodo buvusius ryšius, jų palaikymo formą, nes čia gali būti Januševičiaus
bendramokslių, gal ir lituanistų10. Toks teiginys gal ir turi pagrindo kaip abstrakcija,
tačiau neįasmeninti nepasirašyti portretai konkrečių Januševičiaus ryšių, juolab jų
pobūdžio, neatskleidžia, – šiuo požiūriu iškalbingesnis būtų vietoj nuotraukų į albumą įdėtas kanceliarinis bendramokslių sąrašas. Tad manytume, kad Januševičiaus
albumo pagrindinės chronologinės ribos bei studijų pobūdis, neidentifikuotųjų dvasinės įstaigos studentų portretų vyravimas silpnina šio šaltinio istorinę kalbėseną,
drauge rodo jo vienpusiškumą.
7
8

Žaltauskaitė 2010, 29.
Edwards 1999, 233 (cituojama iš: Žaltauskaitė 2010, 25).
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Žaltauskaitė 2010, 25–26; Povilas Januševičius, Visokių atsitikimų sąrasza, 53.
10 Žaltauskaitė 2010, 27.
9
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Nors Žaltauskaitė ir žadėjo Januševičiaus albumo analizę pristatyti kitų dvasininkų albumų kontekste11, ji šį pažadą ištesėjo tik identifikuodama asmenis ir datuodama nuotraukas, bet nepalygino bendros albumo specifikos su kitais albumais. O toks
lyginimas būtų buvęs tiesiausias kelias į atsakymą, kiek vieno dvasininko fotografijų albumas geba atspindėti visos socialinės grupės santykius ir vertybines nuostatas.
Tuo tarpu dabar negalime pasakyti, ar Januševičiaus albumui būdinga portretų galerija, jos struktūra (Bažnyčios hierarchų, studijų draugų, kitų kunigų, giminaičių,
pasauliečių, grupinių nuotraukų kiekio santykis ir vieta albume) yra panaši, ar nepanaši į Skvirecko, Liasauskio, Šaulio, Michalkevičiaus, Bukonto, Mačiulio (Maironio),
taip pat – į neidentifikuotų dvasininkų albumus. Ką gali rodyti šie panašumai ar
skirtumai? Ar egzistavo tam tikras dvasininko albumo šablonas? Ar nededikuotų
portretų gausa yra būdinga to meto dvasininkų albumams apskritai? Kaip į privatų
albumą galėjo patekti nededikuoti kunigų, klierikų, akademijos studentų portretai,
daryti fotoateljė, t. y. teisiškai priklausantys konkrečiam asmeniui, jeigu albumas,
sakysim, nebuvo asmeniui kolektyviai dovanotas12? Juk be dedikacijų asmenys savo
portretinių nuotraukų šiaip sau nedovanoja ir šiandien. Kokiu kitu keliu galėjo susiformuoti toks albumas? Galbūt Januševičiaus albumo „vaiduokliai“ yra susiję ne
su asmeniniais kontaktais, o, tarkime, su profesinės informacijos kaupimu? Koks
galėtų būti jo mechanizmas? Arba, sakysim, ar daug dvasininkų rinkdavosi tik krikščionių fotoateljė, ar užsukdavo ir į laikomas žydų. Belieka tikėtis, kad ateityje mokslininkė ir toliau nuodugniai domėsis ne tik Januševičiaus, bet ir kitų iškilių dvasininkų albumais, tad tokios spragos pamažu išnyks.
Antra vertus, kaip tik Januševičiaus albumo vienpusiškumas (vyraujantys seminarijos, akademijos studentų, kitų dvasininkų portretai) leidžia iš jo gauti tam tikros
specifinės informacijos. Ši informacija suteikia galimybę pamatyti bendrą XIX amžiaus
pabaigos dvasinės įstaigos studento išorės portretą, iš dalies – bandyti kalbėti, kas
XIX–XX amžių sandūroje keitėsi dvasininko išvaizdoje, įpročiuose. Kol kas skaitytojui paliekama pačiam įsižiūrėti į žengiančių į svarbų gyvenimo etapą jaunuolių veidus, akis, pajusti iš nuotraukų sklindantį dvasingumą, nuotaikas, išraiškas, skirti
kelias minutes baltų kunigo apykaklaičių, sutanų, kitų dvasininkų drabužių įvairovei,
simboliniams atributams, šukuosenų madoms, pozoms. Neprarasime vilties, kad
Žaltauskaitė, ateityje tirdama katalikų dvasininko socialinį portretą, ras galimybių
plačiau pasinaudoti ir šia informacija13.
Nepaisant minėtų pastabų ir pasvarstymų, reikia sutikti, kad Januševičiaus albumas pirmiausia yra šaltinis apie asmenį – socialinį subjektą, todėl daugiau ar mažiau
11
12

Žaltauskaitė 2010, 19.
Tokiu atveju albumo pradžioje ant atskiro
lapo būdavo užrašoma dovanotojų dedikacija asmeniui, po kuria pasirašydavo
visi nusifotografavusieji (plg. p. 41–42,
7 ir 8 pav.).
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Antai įvade mokslininkė sėkmingai aptarė
kai kuriuos išorinio Januševičiaus portreto
bruožus (žr. Žaltauskaitė 2010, 29–30).
Kiek mums žinoma, didelį gausiai iliustruotą darbą apie Lietuvos kapitulų regalijas XIX–XX amžiuje rengia žurnalistas
Vilius Kavaliauskas.
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atspindi jo santykį su socialine aplinka, juo labiau kad kelios nuotraukos tiesiogiai
yra susijusios su visuomenine prelato veikla. Socialiniam dvasininko portretui neabejotiną vertę turi paties Januševičiaus, jo giminaičių, Katalikų bažnyčios hierarchų
Mogiliavo arkivyskupo Simono Martyno Kozlovskio, vyskupų Karolio Hrynevickio,
Albino Pranciškaus Simono, Žemaičių vyskupijos seminarijos rektoriaus Jeronimo
Kiprijono Račkauskio, profesoriaus Justino Silvestro Dovydaičio, našlaičių prieglaudas steigusio Karolio Lubianeco portretai. Albume taip pat yra lituanistinei, lietuviškajai visuomenės veiklai atsidavusių kunigų fotografijos: Antano Aleknos, Juozapo
Žiogo, Pranciškaus Marijos Urbonavičiaus, Henriko Laumianskio, su jais bendradarbiavusios lietuviško knygyno Biržuose steigėjos prelato sesers Onos Januševičiūtės,
Lietuvių katalikių moterų draugijos narės Kauno „Saulės“ mokyklos ir mokytojų
„Seminarijėlės“ mokytojos Jadvygos Stanelytės. Grupinėse nuotraukose matyti Januševičiaus įkurtos „Seminarijėlės“ lankytojai, su ja susijusios kultūrinės draugijos
„Daina“ nariai, tarp kurių – kompozitorius Juozas Naujalis. Su Panemunėlio valsčiaus
Rukšių dvaro savininkais Neniškiais įsiamžinęs prelatas poetas Jonas Mačiulis (Maironis), jo bičiulis Panemunėlio klebonas Juozapas Budrikis (Budrikas), Žemaičių seminarijos profesorius Kazimieras Paltarokas, 1914–1922 metais Kazokiškėse kunigavęs
Vincentas Valavičius. O už jų – ar tik ne toji pati Stanelytė, kuriai Maironis parašė
eiles „Ant Drūkšės ežero“? O kunigo Eligijaus Dulevičiaus fotografija (fot. 66; beje,
patikslinsime – daryta Leonhardo von Wirschikowski’o Rygos ateljė vasaros filiale
kurortinėje Majuorų gyvenvietėje, Jūrmalos dalyje), rodanti, kad jis tikriausiai užėjo
nusifotografuoti poilsiaudamas, – tai vėlgi savitas dvasininko gyvenimo rakursas.
Manytume, kad minėtų nuotraukų aptarimas, taip pat – albumo informatyvumo,
jo specifikos vertinimas, jauno dvasininko studento portreto analizė galėjo prasmingai papildyti publikacijos įvado turinį. Šiuo atveju ir išvadų apibendrinimai nebūtų
buvę tokie abstraktūs, atsieti nuo Januševičiaus asmenybės, tinkantys bet kokio laikotarpio dvasinio asmens fotografijai apskritai14.
Čia išsakytos pastabos ir pasvarstymai nepaneigia bendrosios Januševičiaus albumo, kaip šaltinio, vertės. Žvelgiant laiko aspektu, kiekvieno šaltinio publikacija turi
išliekamąją vertę, nes leidžia išsaugoti ateities kartoms apvalytą nuo užmaršties dulkių ir sulig mokslo bei laikmečio galimybėmis įrėmintą unikalią išnykusios praeities
dalelę. O į kiekvieną šaltinį galima žvelgti įvairiais rakursais. Neabejotina, kad naudos Januševičiaus albume ieškos ir atras ne vien tik tradiciniai istorikai, bet ir biografai, filosofai, teologai, fotografijos istorikai, menotyrininkai, ikonografijos, kultūrinės ir socialinės antropologijos, socialinės psichologijos specialistai, kiti skaitytojai.
Nespėliosime, kuriems iš jų šiandien bus iškalbingesnis Januškevičiaus albumas,
tačiau reikia tikėtis, kad, plečiantis metodų ir žinojimo ratui, jame nufotografuoti
asmenys dar atskleis savo paslaptis. Juk, bylojant literatūriškai, žiūrėdamas į nuotrauką, „tu gali matyti tik tai, ką esi pasiruošęs matyti – kas atspindi tavąsias tam
tikro laikotarpio mintis“15.
14

Žaltauskaitė 2010, 45.
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„Tice, George“, 1997.

Pr e l a t o Pov i l o Ja n u š e v i č i a u s
f o t o g r a f i j ų k o l e k c i j a , a l b u m a s n r. 7 .
Sic dictas photographias...

Belieka nuoširdžiai pagirti publikacijos parengėją Vilmą Žaltauskaitę už kryptingą prelato Povilo Januševičiaus memorialinio palikimo puoselėjimą, dėmesį netradiciniams šaltiniams, drąsą imtis šiaip istorikui nebūdingo sumanymo ir, žinoma, už
puikų šaltinių publikavimo pavyzdį.
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Lietuvos mokslų akademijos seminaras
„Epigrafika, arba įrašai senuosiuose leidiniuose,
dokumentuose ir paminkluose: pranešimai,
dialogai, kontaktai“
2011 metų balandžio 19 dieną Lietuvos mokslų akademijoje įvykęs seminaras
yra antrasis LMA užsienio nario Guido Michelini’o iniciatyva LMA surengtas seminaras1. Gana specifinės šiųmečio seminaro temos – epigrafikos (gr. ἐπιγραφή
‘įrašas, užrašas’) – platumą gerai atspindi didžiulis rengėjų siūlytų potemių spektras:
nuo epigrafikos tyrimų svarbos lituanistikos mokslams, epigrafinių įrašų informacinės ir komunikacinės funkcijos, jų tipologijos ar epigrafinio įrašo, proveniencijos
ir marginalijos santykio iki konkrečių įrašų paveldo objektuose ar spaudiniuose
tyrimų. Galbūt dėl to šiemet, skirtingai nei pernai, pranešėjų buvo beveik dvigubai
daugiau – net septyni.
Domas Kaunas, taręs įžanginį žodį, išreiškė viltį, kad šie seminarai taps gražia
tradicija. Lietuvoje epigrafika gana menkai eksploatuojama, nors kitose šalyse yra
įsteigta specialių institucijų, pavyzdžiui, veikia Amerikos, Britų epigrafikos draugijos,
kuriamos metodikos ir leidžiami specialūs leidiniai2. Lietuvoje tyrimų šia tema dar
nėra daug: Kaunas paminėjo Włodzimierzo Appelio bei Eugenijos Ulčinaitės leidinį3
ir Martyno Purvino bei Marijos Purvinienės knygą4.
Arvydas PACEVIČIUS (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas) pranešime
„Epigrafinio įrašo, proveniencijos ir marginalijos santykis“ remdamasis konkrečiais
pavyzdžiais iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos iki XX am1
2

Plačiau apie pirmąjį seminarą žr. Aleknavičienė, Triškaitė 2010, 381–395.
Kaip puikų pasaulinių pasiekimų šioje srityje pavyzdį Kaunas išskyrė knygą Die
Inschriften der Stadt Trier 1, 2006.
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žiaus pradžios (t. y. modernios visuomenės ir kultūros apraiškų susiformavimo)
atskleidė šių įrašų sąsajas ir skirtumus.
Pranešėjas atsiribojo nuo knygos įrašų klasifikacijos ir knygos ženklų tipologijos5,
mat šiai temai 2003 metais buvo skirta konferencija, po kurios išleistas teminis straipsnių rinkinys6.
Pacevičius apibūdino sąvokas marginalija, proveniencija ir epigrafinis įrašas. Marginalijos – tai knygos įrašai, susiję su knygos turiniu, jais neretai polemizuojama su
autoriumi. Proveniencijomis vadinami knygos įrašai teikia informacijos apie knygos
savininką ar dalykus, tiesiogiai nesusijusius su knygos turiniu ar (ir) jos autoriumi,
žymi knygos priklausomybę7. Todėl proveniencijos, kurioms priskiriami rankraštiniai
įrašai, antspaudai, ekslibrisai, superekslibrisai, lipdės ir kiti knygos nuosavybės ženklai, tyrėjų paprastai atskiriamos nuo marginalijų, liudijančių ne knygos, o skaitytojo minties nuosavybę. Kartais po marginalijomis būdavo pasirašoma – pavyzdžiui,
taip darydavo Motiejus Valančius, XVI amžiaus Vilniaus arkikatedros kanauninkas
Venclovas Čirka. Tai lyg autografuotos marginalijos.
Epigrafiniams įrašams priskiriami moto, maksimos, sentencijos, aforizmai, devizai,
epitafijos, gnomos, heraldiniai ir kitokie įrašai akmenyje, medyje, metalo, molio ir
kituose dirbiniuose. Daugiausia epigrafų Lietuvoje yra bažnytinio paveldo objektuose (altoriuose, liturginiuose reikmenyse, relikvijoriuose, ambonose, varpuose, antkapiuose, paveiksluose, votuose, skryniose, spintose ir pan.). Jų turinys siejasi su aptartomis marginalijomis ir proveniencijomis.
Grafičių (teplionių, piešinių knygose ar užrašų ant sienų, plytų) Lietuvoje išlikę
mažai dėl vėlyvokos mūro architektūros, dažnų perstatymų.
Pastaruoju metu Lietuvoje atliekant archeologinius kasinėjimus rasta nemažai
epigrafinių inskripcijų. Kaip itin svarbų Pacevičius minėjo pranciškonų, veikusių iki
Lietuvos krikšto 1387 metais, palikimą.
Kas sieja epigrafinius ir knygų įrašus? Pacevičius išskyrė šiuos bendrus žanrinius
panašumus:
1) Donaciniai arba fundaciniai įrašai pasitaiko tiek epigrafiniuose, tiek knygos
įrašuose – abiem atvejais skatinama už labdarius ar geradarius melstis (pavyzdžiui:
„Šitą knygą paaukauja dėl Molėtų naujos bažnyčios dienoje pašventymo Molėtų
parapijoniai Jokūbas ir Tamošius Šežius iš Gojaus 1905 metuose 20 dieną lapkričio“8).
Lenkiškų įrašų randama daugiau nei lietuviškų9.
2) Moto, gnomos viešose vietose su emblemomis. Moto – trumpas epigrafas, posakis, šūkis, glausta sentencija, asmens pasirinkta kaip elgesio taisyklė, dažnai pasi5
6

Plačiau žr. Pacevičius 2004, 50–57.
Konferencija „Knygos nuosavybės ženklai
kaip knygos kultūros paveldas“ vyko 2003
metų rugsėjo 18–19 dienomis Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Pranešimų pagrindu parengti straipsniai
paskelbti žurnale Knygotyra 42, 2004.
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Plačiau žr. Braziūnienė 2004, 9–24; Braziūnienė 2008.
Čia ir toliau pavyzdžiai ar jų vertimai dėl
sudėtingo šaltinių prieinamumo teikiami
ne originalo, o dabartine rašyba.
Plačiau apie donacinius įrašus žr., pavyzdžiui, Pamirštoji mecenatystė, 2010.
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taikanti heraldiniame pavelde, bet gerai pažįstama ir iš knygų – tiek spausdintų, tiek
rankraštinių. Pabrėždavo žmogiškąsias vertybes (drąsą, garbę, sąžinę), pavyzdžiui:
„Ištverk ir susitvardyk.“
Gnomos – koncentruoti teiginiai, mintys, atspindinčios gilesnę prasmę. Žinoma,
kad jų buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Įspūdingos Vilniaus jėzuitų naujokyno 1612–1614 metais tapytos gnomos, lydėjusios besiilsintį, kopiantį, valgantį, klausantį dvasinio skaitinio, ruošiantį valgį, sergantį, miegantį, žengiantį pro vartus vienuolį, jo žvilgsnį Dievop10. Jos plito viešojoje erdvėje (pastatų fasaduose, asmeniniuose kambariuose), turėjo embleminę išraišką.
Moto genetiškai artimi yra įrašai knygose, kuriuose kalbama pirmuoju asmeniu,
tapatinantis su knyga ar kitu daiktu (pavyzdžiui, varpu). Pvz.: „Esu ištikimiausia
Tomo Digonio tarnaitė“ (knyga), „buvau geras, ištikimas garbiojo Benedikto Strijkovskio daiktas“ (knyga).
3) Memorialiniai, dedikaciniai įrašai. Antkapiniai epigrafiniai įrašai glaudžiai
susiję su memorialiniais knygos įrašais. Staiga mirus knygos savininkui, joje buvo
paliekami įrašai su tipiška pradžia „Post fata“, „Post mortem“, „Post obitum“. Tipiška antkapinė formuluotė yra „Kviečiame pasimelsti...“, kartais melstis kviečiama ir
autoriaus knygos dedikavimo proga. Kita vertus, dedikatorija jau XVI amžiuje (ir
Lietuvoje) išsikristalizavo į atskirą žanrą, dedikacijos tyrinėtojų buvo taikliai pavadintos poetiniais lydraščiais.
Sąsajų tarp epigrafinių ir knygos įrašų Pacevičius minėjo ir daugiau. Pasak jo, tiek
knygos, tiek epigrafiniai įrašai atspindi tam tikro laikotarpio paleografinius ypatumus,
rašymo manierą. Iš serijinių įrašų, pavyzdžiui, bažnytinių metrikų knygų, galima
spręsti apie rašto raidą: seniausiuose rašyta gotikine majuskula, vėliau – protorenesansiniu ir humanistiniu kapitaliniu raštu, o XVII amžiaus pabaigoje bei XVIII amžiuje įsitvirtina minuskulinis šriftas.
Pacevičius nurodė, kad epigrafinių ir knygos įrašų esminis skirtumas – funkcionavimas viešojoje (epigrafinio) ir privačiojoje (knygos) erdvėje.
Baigdamas pranešėjas pabrėžė, kad regioninis ir chronologinis žvilgsnis į epigrafiką leidžia pamatyti, jog Lietuvoje rašto ir mažosios literatūros formų raida panaši
į Vakarų Europoje vykusius procesus.
Silva POCYTĖ (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas) pranešime „Įrašai senųjų Klaipėdos krašto kapinių antkapiniuose paminkluose: daugiakalbės krašto istorijos liudijimai“ pristatė protestantiškos kultūros ir
krašto istorijos „archyvą po atviru dangumi“, kuris fiksuojamas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.
Pačios pranešėjos bei jos kolegų nuo 2006 metų renkama medžiaga buvo lyginama su Jurgio Mališausko nuo 1977 metų kartu su Klaipėdos konservatorijos studentais sukauptais duomenimis (daugiau kaip 600 įrašų)11. Ligšiolinis įdirbis tiriant kapinių įrašus nėra didelis. Tema tirta gana fragmentiškai (Jurgio Mališausko, Domo
Kauno, Žavintos Sidabraitės, Martyno ir Marijos Purvinų ir kt.), todėl stokojama
10

Jovaiša 2004, 17–25.

11
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analitinių darbų. Kompleksinius tyrimus sunkina tai, kad įvairių tyrėjų sukaupta
medžiaga saugoma atskiruose archyvuose, t. y. nėra bendros ir išsamios duomenų
bazės. Be to, kapinių paminklai nyksta (naikina gamta arba jie vagiami).
Pasak Pocytės, metaliniuose lietiniuose kryžiuose, porcelianinėse plokštelėse ir
betoniniuose paminkluose puikiai perteikta protestantiška tradicija. Istorikei atrodė
svarbus įrašuose įžvelgiamas glaudus ryšys su išėjusiuoju, religinis išprusimas, lietuviškų antkapių daugiakalbiškumo, visuomenės raštingumo aspektai.
Protestantiško Klaipėdos krašto populiariausi antkapiniai užrašai – eilutės iš giesmių (pavyzdžiui: „Ak, gražus dangau, tėviške gerųjų“). Kaip teigia Pocytė, iš įrašų
matyti, kad Klaipėdos krašto žmonės buvo ne tik tvirtai tikintys, bet ir religiškai
išprusę. Kartais būdavo įrašoma tik konkrečiõs Biblijos vietos nuoroda, tačiau tikintieji žinojo, į kokio turinio tekstą ji orientuoja, koks pagrindinis moto, su kuriuo išėjusysis gyveno (pavyzdžiui, nuoroda „1 Kor 13,8“ vokiškame antkapiniame įraše
orientuoja į Šventojo Rašto žodžius „Die Liebe höret nimmer auf“).
Įrašų formuluotės, dažniausiai mažybinės formos (pvz.: mylims tetatis, mylema
motinėlė, miela dukterelė, mielims vyrs su savo duktike), liudija artimus giminių ryšius.
Antkapiniai įrašai akivaizdžiai atspindi ir Klaipėdos krašto dvikalbiškumą. Dažniausiai vardas ir pavardė rašoma lietuviškai, o kitas tekstas – vokiškai. Paralelus
dviejų kalbų vartojimas suvokiamas kaip daugiaamžė šio krašto kultūrinė aplinka.
Kaip teigia Pocytė, dvikalbiai užrašai liudija, viena vertus, lietuvių kalbos vartojimą,
kita vertus, lietuvininkų akultūraciją, asimiliaciją. Pridurtina, kad kai kuriais atvejais
galbūt galima įžvelgti net lietuvių diskriminacijos apraiškų (tai, pavyzdžiui, galėtų
liudyti pranešėjos paminėtas faktas, kad Plaškių vokiečiai buvo laidojami šventoriuje, o lietuvių kilmės gyventojai – atokesnėse kapinėse). Kitakalbių sulietuvėjimo randama tik pavienių pavyzdžių (aptikta pavardė Rylus galbūt yra škotiškos kilmės).
Įrašuose teikiamos informacijos laukai kartais apima ne tik vardą, pavardę (bene
dažniausiai čia pasitaikanti pavardė Naujoks), bet ir profesiją – aukštesnio socialinio
sluoksnio asmenų statusas paprastai būdavo pabrėžiamas prie pavardės (kunigas,
mokytojas, girininkas, pašto viršininkas ir pan.). Retkarčiais nurodoma gyvenimo ar
kilmės vieta, paminklo fundatoriai (dėkingas žentas, sūnėnas, draugai). Itin retai
įvardijama mirties priežastis (pavyzdžiui, tragiškos mirties atveju: „ertruncken beim
Baden in Memel“). Seniausi įrašai siekia XVIII amžiaus pabaigą, pats seniausias
surastas įrašas datuotas 1789 metais (Vėžininkų kapinėse).
Įrašų duomenys gali teikti informacijos genealogams, juose galima stebėti visuomenės raštingumą: kaip keičiasi rašto kultūra, rašyba, tad, anot pranešėjos, jie turėtų
teikti peno kalbos istorikams.
Pasak Pocytės, iš epitafinių įrašų kapinėse lyg mozaikos dalelių galima sudėlioti
Klaipėdos krašto istoriją, taip iš dalies kompensuojant Antrojo pasaulinio karo metu
prarastus istorijos šaltinius.
Kaunas priminė, kad nacių laikais iš visų Klaipėdos krašto parapijų bažnyčių
metrikų knygos buvo pervežtos į Leipcigą, kur iki šiol saugomos didžiuliame genea
logijos archyve.
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Seminaro klausytoja pabrėžė, kad reikėtų detaliau pasidomėti, ar Klaipėdos krašto epigrafiniai įrašai kuo išsiskiria iš kitų protestantiškų kapinių. Jos nuomone, metalinių antkapių gamyba tikriausiai daugiausia priklausė nuo liejyklų. Ji atkreipė
dėmesį, kad panaši Biržų krašto reformatų antkapių ir jų įrašų specifika.
Kšištofas TOLKAČEVSKIS (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Paveldo informacijos ir komunikacijos studijų programos magistrantas) pranešime „Pilietiškumo raiška XIX amžiaus I pusės prestižinių kapaviečių epigrafiniuose įrašuose“
aptarė įrašus Vilniaus Bernardinų kapinių kolumbariumuose ir koplyčioje nuo XIX
amžiaus pradžios iki XIX amžiaus 3–4 dešimtmečio (t. y. nuo kolumbariumų pastatymo 1810 metais iki laikotarpio, kai įrašai trumpėjo). Šie įrašai iki mūsų dienų neišliko, todėl pranešėjas rėmėsi Vaclovo Veitkos ir Liudviko Alberto Zaštauto nuorašais,
kuriuos paskelbė Vida Girininkienė knygoje Vilniaus Bernardinų kapinės 1810–201012.
Adomo Honorio Kirkoro (1818–1886), Vladislovo Zahorskio (1858–1927) kelionių
po miestą vadovuose13 kapinės įtrauktos į lankytinų įdomių vietų sąrašą. Dėl memorialinės (priminimas apie mirusiojo asmenybę, nuveiktus gerus darbus) ir panegirinės
(deklaruojant mirusiojo dorybes) funkcijos epitafijos būdavo puošnios (rašomos stilizuotu šriftu, dažnai eiliuotos, išpuoštos herbais ar kita simbolika), kad atkreiptų
praeivių dėmesį.
Pasak pranešėjo, matomiausia ir lankomiausia kapinių vieta turėjo būti įspūdingi
kolumbariumai, iškilios šeimų koplytėlės, mauzoliejai ir kapinių koplyčios. Šios laidojimo vietos turėjo būti prestižinės ir nepigios, todėl ten atgulė kilmingieji miestiečiai, aukštieji bažnyčios vadovai ir kultūros darbuotojai. Jų epitafijos ilgesnės, meniškesnės ir informatyvesnės negu eilinių žmonių.
Tolkačevskio nuomone, ilgi XIX amžiaus epigrafiniai įrašai turėjo savitą misiją – ne
tik teikti informacijos apie velionį (jo profesiją, pasiekimus darbe, nuopelnus visuomenei), bet ir atspindėti tos epochos vertybes bei dvasią. Todėl pranešėjo tikslas buvęs
ištirti pilietiškumo, vienos iš pamatinių XIX amžiaus vertybių, apraiškų pėdsakus.
Tolkačevskis nurodė, kad pilietiškumas, meilė Tėvynei (tuomet ji, pasak pranešėjo,
vis dar suvokta kaip buvusi bendra Lietuvos ir Lenkijos valstybė) ir patriotizmas –
XIX amžiaus romantinės visuomenės pamatas. Kad pilietiškumą Vilniaus visuomenė
laikė vertybe, liudija antkapių įrašai, kuriuose, greta religinių, šeimyninių dorybių,
minimas ir pilietiškumas.
Pasak pranešėjo, epitafiniai įrašai atsirado iš laidotuvių pamokslų. Pasirėmęs Viktorijos Vaitkevičiūtės žodžiais, kad „[a]tsižvelgiant į adresatą bei žanro reikalavimus
laidotuvių pamokslai buvo kuriami kaip dorybių pavyzdžiai“14, pranešėjas teigė, jog
ir epitafijos galėjo būti tam tikri sektino gyvenimo pavyzdžiai.
Tolkačevskis teigia, jog prestižinių kapaviečių epitafijose pilietiškumas pasireiškia
kaip patriotizmas arba darbštumas. Eiliuotoje epitafijoje („Meilės tėvynei karštos
liepsnos įkvėptas kovojo, kai kraštas jį šaukė į šventą gynybą [...]“) kapitonas Gas12
13

Vilnaus Bernardinų kapinės 1810–2010, 2010.
Žr. Kirkor 1856; Zahorski 1910.
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peras Rusčicas pristatomas kaip karžygys, vykdantis savo pareigas. Pranešėjo manymu, tokio stipraus patriotizmo apraiškos galėjo atkeliauti per imperialistines madas, kadangi XIX amžiaus idealas buvo kuo ekspansyvesnė nacionalinė valstybė15.
Nors XIX amžiuje Lietuvos–Lenkijos valstybė jau nebeegzistavo, šios srovės ir čia
galėjo turėti gilių tradicijų. Nuo seno valstybę turėjo ginti kilmingieji bajorai16. Vaitkevičiūtė teigia, kad „Baroko epocha, paženklinta gausių karų, akcentavo kario svar
bą“17 ir į pirmą vietą kėlė „riteriškas vertybes – bajorą-riterį, kurio pagrindinė parei
ga turėjo būti tėvynės gynyba“18. Šios idėjos, pasak pranešėjo, galėjo persikelti į epitafijas ir išlikti iki XIX amžiaus.
Kitas būdas išreikšti pilietiškumą, Tolkačevskio nuomone, – pasiaukojamai dirbti tėvynės ir visuomenės labui. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto fizikos profesoriaus
Stepono Stubelevičiaus (1762–1814) antkapio įraše teigiama: „Stropiai vykdė piliečio,
bičiulio pareigas, atsidavęs pašaukimo dalykui tarnavo visuomenės labui.“
Pasak Vaitkevičiūtės, Baroko epochoje pilietiškumas siejamas tik su elitinio luomo
atstovais19. Tolkačevskio manymu, Bernardinų kapinių prestižinių ir neturtingų kapaviečių epitafijų turinys liudija, kad XIX amžiuje piliečiu save laikyti jau buvo svarbu visiems visuomenės nariams (pavyzdžiui, yra antkapių, kur apsiribojama tik
įrašu, kad asmuo buvo pilietis).
Apibendrindamas Tolkačevskis nurodė, kad pilietiškumas XVIII–XIX amžiuje
visuomenei buvo ypač reikšmingas: piliečiais laikyti ne tik karšti patriotai, bet ir
asmenys, pasiaukoję visuomenei darbais. Dažnai epitafijose vartojamas žodis pilietis,
net ant asmenų, niekuo nenusipelniusių, kapų, reiškė, kad piliečio statusas buvo
garbės reikalas. Pranešėjo manymu, XIX amžiuje Vilniaus miesto prestižinių kapaviečių epitafijos gali būti svarbus šaltinis socialiniams pokyčiams, tradicijoms ir visuomenės mentalitetui tirti.
Guido MICHELINI (Parmos universitetas, Italija) skaitė pranešimą „Rankraštiniai
prierašai Mažosios Lietuvos giesmynuose iki Danieliaus Kleino“. Vieninteliame žinomame pirmojo oficialaus Mažosios Lietuvos giesmyno – Martyno Mažvydo (apie
1520–1563) Giesmės Chrikščioniškos (1566, 1570; toliau – MžG) – egzemplioriuje nebuvo jokių rankraštinių prierašų20: jis į Karaliaučiaus valstybinį archyvą pateko iš Prūsijos kunigaikščio bibliotekos visai nenaudotas.
Rankraštinių giesmių randama Jono Bretkūno (1536–1602) Giesmių Duchaunų,
Kolektų ir Parafrazio konvoliutuose (1589) – tiek dingusiame Karaliaučiaus21, tiek dabar Upsaloje22 saugomame egzemplioriuose. Žinių apie per Antrąjį pasaulinį karą
dingusį Karaliaučiaus egzempliorių yra pateikęs Adalbertas Bezzenbergeris (1851–
15
16
17
18
19
20

Dinzelbacher 1998.
Avižonis 1975, 355.
Vaitkevičiūtė 2008, 142.
Vaitkevičiūtė 2008, 144.
Vaitkevičiūtė 2008, 140.
Apie šį mūsų dienų nepasiekusį MžG egzempliorių galima spręsti iš Jurgio Geru-
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lio paskelbtos faksimilės: Gerulis 1922,
149–592.
Turėjo signatūrą Ca 144 8 .
Jis saugomas Upsalos universiteto bibliotekoje: 123:322 (žr. LB I 63–64, Nr. 180). Apie
šiame egzemplioriuje esančias įrašytas
giesmes žr. Palionis 1990, 60–76.
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1922)23. Bretkūno giesmynas rėmėsi Martino Lutherio Geistliche Lieder. Bretkūnas
neišspausdino daug svarbių Mažvydo giesmių, todėl Karaliaučiaus egzemplioriuje
buvo prirašyta giesmių iš MžG ir giesmė „Chvola tau būk, saldus Dieve“, kuri vėliau
paskelbta Lozoriaus Zengštoko (Lasar Sengstock, 1562–1621) giesmyne Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos (1612; toliau – ZG).
Šiame egzemplioriuje įrašytos dar dvi giesmės, kurių nebuvo MžG ir kurios nebuvo skelbtos vėliau. Deja, vien iš Bezzenbergerio pateiktų duomenų sunku daryti
svaresnes išvadas.
Upsalos egzemplioriuje irgi įrašyta keletas giesmių iš MžG, taip pat Ambrosijaus
Lobwasserio (1515–1585) giesmės „Freut euch, freut euch all in gemein“ vertimas
„Džiaukitės, džiaukitės, jūs krikščionys“ ir vienos strofos kūrinėlis „Bernelis pašlovintasis“, kurie vėliau paskelbti ZG. Michelini’o manymu, Zengštokas turėjo naudotis
tekstais iš bažnyčioje paplitusių rankraščių. Tai liudija ir ZG išspausdinti Augustino
Jomanto (1525–1576), kuris tuo metu jau buvo seniai miręs, tekstai. Pasak pranešėjo,
Zengštokas apie pusę ar daugiau naujų tekstų perrašė iš rankraštinių variantų24.
Michelini paminėjo vieną tipologinį analogą: panašiai buvo rengiami ir vokiški
giesmynai. Antai 1665 metais Karaliaučiuje išleistame neoficialiame giesmyne Preußi
sches neuvermehrtes über vorige Editiones ganz vollständiges Gesangbuch (spausdino Pascha
Mense) yra dešimtys niekur atitikmenų neturinčių giesmių. Tai, pasak pranešėjo, rodo,
kad ir šis giesmynas buvo pildomas remiantis rankraštiniais vokiškais tekstais.
Michelini nurodė, kad ZG yra išlikę du egzemplioriai: vienas (defektinis) saugomas Vilniuje25, kitas – Berlyne26. Berlyno valstybinės bibliotekos egzemplioriaus pabaigoje prirašytos trys giesmės: „Gražiai, o žmonės“, „Pabusk, o dūšia mano“, „Dieve dangaus ir žemės“ (jas yra tyrusi Izabelė Matusevičiūtė27). Visi trys tekstai – vertimai iš vokiečių kalbos.
Pirmoji giesmė versta iš „Mit Ernst ihr Menschen Kinder“, pirmąkart išspausdintos 1642 metais Preußische Festlieder, vadinasi, anksčiau negalėjo būti išversta. Prie jos
įrašyta „H. M. Engel“. Pasak Michelini’o, vertėjas negalėtų būti Mykolas Engelis
sūnus (Michael Engel, 1650–1707), nes tokiu atveju giesmė galėjo būti išversta anksčiausiai 1670 metais, o tai atrodo nelabai įtikinama, mat tuomet jau buvo vartojamas
Danieliaus Kleino (1609–1666) giesmynas Naujos giesmių knygos (1666, toliau – KlNG).
Todėl Michelini linkęs manyti, kad giesmę galėjo versti Mykolas Engelis vyresnysis
(t. y. minėtojo Mykolo Engelio tėvas, miręs 1687)28. 1732 metų Jono Berento (Johann
Behrendt, 1667–1739) giesmyne Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos giesmių knygos įdėtas
23
24
25

26

Bezzenberger 1877, XII–XIV.
Plg. Michelini 2009, 58.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka: LK–17/8 (žr. LB I 457–459,
Nr. 1294–1296).
Valstybinė Prūsijos kultūros paveldo bib
liot eka Berlyne: Ep 10200 (žr. LBP 79,
Nr. 1294–1296). Reikėtų pridurti, kad iš
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paveldo slaptajame valstybiniame archyve
Berlyne: XX StUB Königsb. Nr. 55 (žr. Šinkūnas 2007, 395, 397).
Matusevičiūtė 1938, 88–101.
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I 386).
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visai kitoks, savarankiškas, Petro Gotlybo Milkaus (Peter Gottlieb Mielcke, 1692–1762)
šios giesmės vertimas.
Antroji giesmė „Pabusk, o dūšia mano“ anoniminė, versta iš vokiško originalo
„Wach auff, mein Herz, und singe“, pirmąkart išspausdinto 1647 metais. Šis vokiškas
tekstas vėliau buvo išverstas Jurgio fon Šteino (Georg von Stein; 1617–1699) ir išspausdintas antrajame, 1685-ųjų, Kleino giesmyno leidime, vadinamajame Jono Rikovijaus (1652–1703) giesmyne.
Trečiąją giesmę „Dieve dangaus ir žemės“ vertė Muskulas (prie jos įrašyta „D.
Muſculi“, jo tapatybė neidentifikuota)29 iš vietinės 1642 metų vokiškos publikacijos.
1685 metų giesmyne įdėtas Ernesto Dicelijaus (Diezelius, 1629–1692) vertimas, tad,
pasak pranešėjo, Rikovijus rankraštinėmis giesmėmis nesirėmė.
Iš keturių KlNG Torunės (buvusiame Karaliaučiaus) egzemplioriuje30 įrašytų rankraštinių giesmių31 Michelini aptarė tris. Dvi iš jų – to paties vokiško šaltinio, giesmės „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“, vertimai. Tai Mykolo Engelio sūnaus
„Jėzau Kristau, tu mums padėk“ ir Jono Andriaus Cezario (Johann Andreas Caesar,
apie 1650–1710) „Pon Jėzau Kristau, mums pašok“. Frydrichas Šusteris (Friedrich
Schuster, 1671–1750) 1705 metais paskelbė savo vertimą „Ak, Jėzau! Mus dabar
pristok“. Šių vertimų vokiškas šaltinis Karaliaučiuje išspausdintas tik 1719 metais,
kitur anksčiau – 1648-aisiais.
Trečioji rankraštinė giesmė – to paties Cezario vertimas „O kas kraujai!“ iš vokiškos giesmės „O teures Blut! O rote Flut!“, išleistos Karaliaučiuje 1690 metais. Berentas 1732 metais išleido savo vertimą „Ak, kaip kraujas didei šventas“. Berento vertimo paprastumą Michelini interpretuoja kaip Michaelio Mörlino (1641–1708) principų32
taikymą, taip polemizuodamas su Dainora Pociūte, tai siejusia su XVIII amžiaus
racionalizuota, „baroką“ prislopinančia poetika33.
Reziumuodamas Michelini teigė, kad giesmynuose įrašytos rankraštinės giesmės
rodo, jog giesmynus stengtasi vienaip ar kitaip papildyti. Nors Zengštokas dar pasirėmė rankraštiniais giesmių variantais, tačiau vėlesniuose giesmynuose į juos nebeatsižvelgta, o skelbti nauji, savarankiški tų pačių giesmių vertimai.
Pacevičius domėjosi, ar būta mėginimų versti giesmes iš lietuvių kalbos į vokiečių.
Michelini teigė, kad paprastai oficialiuose lietuviškuose giesmynuose būdavo skelbiami vertimai iš vokiečių kalbos. Vokiečių liuteronai turėjo gausybę savų giesmių,
29

Iš ortografijos matyti, kad tekstas įrašytas
ne anksčiau kaip XVII amžiaus antrojoje
pusėje (Šinkūnas 2010, 132). Šios giesmės
vertėjas galbūt galėjo būti Johannas Wolfgangas Musculus, 1678–1686 metais kunigavęs Trempuose, o 1686–1725 metais –
Stal upėnuose (žr. Moeller 1968, 138, 144)
ir pasirašęs 1719–1722 metų Martino Lu
therio Mažajame katekizme: „Johann Wolff
gang Muſc ul[us] Pfarrer ʒu Stallupehnen“
(Lysius 1993, 143) – B. T., M. Š.
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tad versti jas iš kitų kalbų (bent lietuvių) nebuvo jokio reikalo. Vis dėlto jis nurodė
vieną atvejį Gotfrydo Ostermejerio (Gottfried Ostermeyer, 1716–1800) giesmyne Giesmės šventos, bažnyčioje ir namiej giedojamos (1781), kai originali lietuviška giesmė buvo
išversta į vokiečių kalbą. Jos autorius – pats Ostermejeris, o vertėjas – geras jo bendramintis, liuteronų kunigas Wilhelmas Lau (1730–1807). Čia tiktų pacituoti ir paties
Ostermejerio mintis apie originalias lietuviškas giesmes bei vokiškų giesmių vertimus
į lietuvių kalbą, išdėstytas jo knygoje Erste littauische Liedergeschichte (1793):
Kai ateityje bus rengiamas naujas giesmynas, prašyčiau nepamiršti ir lietuvių poetų.
Lietuvių kalba jau sukurtos kelios originalios giesmės, kokių nerasime jokia kita kalba ir kurios yra labai reikalingos. Be to, kai kurie vertimai toli pralenkia vokiškus
originalus ir visiškai galėtų būti vėl atverčiami į vokiečių kalbą34.

Angelė MIKELINSKAITĖ (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovė) skaitė pranešimą
„Įrašai Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos knygose“. Savo apimtimi biblioteka nėra
didelė, bet įdomi tuo, kad beveik visos knygos yra užsienio kalbomis, lietuviškų tėra
vos trys šimtai35. Daugelyje Juozo Miltinio (1907–1994) knygų esama rankraštinių
įrašų. Pranešėjos tikslas buvęs sugrupuoti ir apibrėžti šiuos įrašus. Ji rėmėsi Veronikos Gerliakienės sistema, sudaryta pagal Torunės universiteto profesoriaus Włodzimierzo Appelio sistemą, skirtą bažnyčių trumpiesiems įrašams klasifikuoti36. Pranešime kalbėta tik apie trumpąsias literatūros formas.
Pagal paskirtį Miltinio bibliotekos knygose esančius įrašus Mikelinskaitė suskirstė į: 1) aiškinamuosius; 2) fundacinius ir donacinius; 3) sentencinius; 4) proginius;
5) memorialinius; 6) įspėjamuosius; 7) autografus ir kitus.
Aiškinamieji įrašai paaiškina šalia esantį vaizdinį, teikia apie jį informacijos, paprastai yra labai lakoniški (1–3 žodžiai).
Fundaciniais ir donaciniais įrašais įsiamžinama arba patenkinami mecenavimo
siekiai. Mikelinskaitė teigė, kad šios grupės įrašai Miltinio bibliotekoje patys gausiausi tikriausiai neatsitiktinai, mat režisieriaus asmeninė biblioteka sukaupta fundatorių dėka (daugiausia užsienio lietuvių), kurie siuntė knygas pagal paties režisieriaus sudarytus reikiamų knygų sąrašus.
Sentenciniai įrašai ne tokie gausūs. Tai didaktinio pobūdžio įrašai, užrašyti kaip
posakis ar sentencija (pavyzdžiui, vienoje iš knygų įrašyta Sofoklio „Antigonės“
523 eilutė graikų kalba: „Mylėti, o ne neapkęsti aš gimiau“ [Antano Dambrausko
vertimas]).
Proginiai įrašai fiksuoja istorinį ar gyvenimo įvykį. Pranešėja nurodė, kad dažniausiai jie susiję su dviem progomis: a) naujojo teatro steigimu bei atidarymu ar
spektaklių premjeromis; b) režisieriaus vardinėmis.
34
35

Ostermejeris 1996, 406.
Žr. Juozo Miltinio asmeninė biblioteka 1–2,
2008–2009.
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Memorialinių įrašų, skirtų žymiems asmenims atminti, Miltinio knygose rastas tik
vienas. Tai Petro Karužos (1906–1933) pomirtinėje knygelėje Giesmės apie daiktus ir žmones37 esantis įrašas „Juozai, persiunčiu amžiną atilsį Petro paskutinį atsisveikinimą“.
Įspėjamiesiems įrašams, kuriais įspėjama apie bausmes už knygos niokojimą,
negrąžinimą laiku, sąlygiškai priskirtinas taip pat tik vienas užrašas. Tai Balio Lukošiaus (1908–1987) žodžiai „Pavogiau ir dovanoju“, greta kurių po 20 metų atsirado
kitas įrašas: „Grąžinu atsišaukusiam savininkui. Dominykas Urbas.“
Autografai atskleidžia gavėjo ir kūrėjo santykį, charakterio savybes. Miltinio bibliotekoje tokių įrašų nemažai. Antai Juozas Grušas (1901–1986) yra įrašęs: „Juozui
Miltiniui, susidedančiam iš Dievo ir žvėries, tokio balasto kaip žmogus jame nėra.“
Minėtinas ir Algirdo Juliaus Greimo (1917–1992) įrašas: „Juozui Miltiniui, bendrakeleiviui, prasmės ir reikšmių ieškotojui.“
Tomas PETREIKIS (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir
dokumentotyros instituto doktorantas) pranešimą „Marginalijos kaip knygos istorijos
šaltinis“ pradėjo pastaruoju metu užsienyje ir Lietuvoje pasirodžiusių intriguojančių
publikacijų apie marginalijas bei jų ateitį apžvalga. Jis nurodė, kad amerikiečių dienraštis paskelbė Dirko Johnsono straipsnį „Book Lovers Fear Dim Future for Notes in
the Margins“38 – atsaką į Čikagos bibliofilų išleistą knygą Other People’s Books: Association Copies and the Stories They Tell39, kurioje atskleisti 52-ų knygų likimai. Johnsonas
kėlė mintį, kad daug knygų su vertingomis marginalijomis guli bibliotekų saugyklose, tad visuomenė apie jas nieko nežino, nors jos yra svarbios praeities liudytojos.
Į šias mintis Jonas Udellas atsakė savo tinklaraštyje: „Fear not, book lovers. The
future of marginalia is bright!“40 Jis įtikinėja, kad šiuolaikinės technologijos (knygų
skaitmeninimas) gerina marginalijų prieigą, tad nėra reikalo baimintis. Lietuvių
žurnalistai Juozapas Paškauskas ir Ugnė Galadauskaitė įvairiuose interneto dienraščiuose išplatino pranešimą „Bibliofilai baiminasi dėl pastabų knygų paraštėse
likimo“ – jie pakalbino ir profesorių Pacevičių, kuris pasidalijo mintimis apie marginalijas ir jų svarbą.
Pasak Petreikio, vargu ar tokio susidomėjimo knygų pastabomis galėjo tikėtis terminą marginalija pasiūlęs anglų poetas romantikas ir literatūros kritikas Samuelis Tay
loras Coleridge’as (1772–1834). 1818 metais jis pirmą kartą publikavo savo paties pastabas knygų paraštėse ir pavadino jas marginalijomis. Šis žodis nebuvo atradimas – jis
vartotas lotynų kalba ir reiškė paraštes arba paraštėje skriptoriaus paliktus įrašus, kurie žymėjo tam tikras teksto turinio anotacijas, padedančias geriau susiorientuoti knygoje. Coleridge’as iš puslapio dalies įvardijimo sukūrė terminą, apibūdinantį įrašus ne
tik paraštėse, bet ir visoje knygoje.
Pranešėjas nurodė, kad pirmosios marginalijos žinomos iš XII amžiaus. Jų atsiradimo priežastys aiškinamos įvairiai. Viena iš jų psichologinė – žmogaus noras komentuoti. Vis dėlto, Petreikio manymu, labiau tikėtina, kad marginalijos atsirado dėl
37
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poreikio esmines teksto mintis žymėtis paraštėse, jog prireikus netektų visos knygos
ilgai vartyti. Tai buvo ypač svarbu viduramžių dvasininkams. Teologinių disputų
metu oponentai savo argumentus paprastai paremdavo Biblijos ar Bažnyčios tėvų
minčių citatomis. Todėl viduramžių skaitytojas neapsiribojo vien teksto suvokimu:
jis tekstą konspektavo, komentavo, išsirašydavo esmines citatas, o kartais ginčydavosi su knygos ar net ankstesnės marginalijos autoriumi.
XIX amžiaus pradžioje marginalijomis susidomėjo bibliofilai, bibliotekininkai ir literatūros istorikai. Bibliofilai pradėjo „medžioti“ žymių žmonių bibliotekų knygas su
marginalijomis. Knygų aukcionai parduodamų knygų kataloguose pradėjo teikti žinių
apie leidiniuose esančius rankraštinius įrašus. Bene pirmasis, 1860 metais, savo biblio
tekoje saugomų knygų su marginalijomis katalogą išleido Kembridžo universitetas.
Lietuvoje marginalijos pradėtos žymėti tik aštuntuoju XX amžiaus dešimtmečiu –
Stasys Skrodenis parengė knygą Kalbininko Kazimiero Jauniaus rankraštinis palikimas:
katalogas ir publikacijos41. Kiek vėliau pasirodė Nojaus Feigelmano katalogas Lietuvos
inkunabulai42. Pranešėjas akcentavo, kad nors senųjų leidinių ir asmeninių bibliotekų
katalogai Lietuvoje leidžiami profesionaliai, juose žymimi visi knygos ženklai, bet
bibliotekų kortelių kataloguose marginalijos niekada nežymėtos, o ir dabartiniuose
elektroniniuose kataloguose dėmesys kreipiamas tik į proveniencijas.
Paprastai marginalijų „atradimo“ galimybės priklauso bibliotekininkams. Kaip
pavyzdį pranešėjas paminėjo Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojos Onos
Matusevičiūtės43 1962 metų atradimą – rankraštinius lietuviškus poterius, kurių išsamią kalbinę analizę vėliau atliko Jurgis Lebedys ir Jonas Palionis44.
Iš bibliofilų ir bibliotekininkų aplinkos marginalijos pateko į knygotyros istorikų
akiratį. Michailas Tichomirovas (1893–1965), laikomas rusų marginalijų tyrimų pradininku, pirmasis pradėjo skelbti XIV–XVII amžiaus įrašus. Aštuntajame dešimtmetyje Sovietų Sąjungoje radosi ir pirmieji teorinio pobūdžio marginalijų tyrimo darbai,
kuriuos pradėjo archeografė ir rankraštinės knygos specialistė Irina Vasiljeva.
Lietuvoje tuo metu irgi vyko tam tikrų procesų, siejamų su Levu Vladimirovu
(1912–1999), kuris 1964 metais paskelbtame straipsnelyje rašė:
Savo tyrinėjimuose istorikai dar labai mažai panaudoja tokį žinių šaltinį, kaip įrašai
knygose, padaryti jų savininkų arba skaitytojų, įvairūs nuosavybės atžymėjimai (ekslibrisai), marginalijos, pastabos ir pan.45

Petreikis iš formuluotės sprendžia, kad Vladimirovui marginalijos sąvoka buvusi
nauja.
Vakaruose paskelbta daug teorinės literatūros. Petreikis išskyrė Heather J. Jackson,
Eamon Duffy ir Tatjanos Nikolajevos Nikolovos-Houston darbus46.
41
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Kaip esminę problemą Lietuvoje Petreikis įvardijo tai, kad čia marginalijos dar
nesuvokiamos kaip svarbus knygos istorijos šaltinis. Pranešėjas pabrėžė, jog tam tikros
marginalijos vienintelės tiesiogiai liudija knygos funkcionavimą socialinėje aplinkoje.
Petreikio nuomone, Lietuvoje nėra susiklosčiusių marginalijų tyrimo tradicijų,
todėl stokojama autentiškų fundamentalių teorinio pobūdžio darbų. Pasak pranešėjo, problema brandinama, reikia vieno žmogaus, kuris imtųsi nuosekliai tirti marginalijų problemas. Pacevičius ir Kaunas pabrėžė, kad marginalijos tirtinos laipsniškai
ir ne vieno tyrėjo, mat vienam tyrėjui perversti gausybę šaltinių yra neįmanomas
dalykas. Be to, marginalijoms tirti reikalinga didelė mokslinė patirtis. Tik sutelkus
daugybę duomenų galima parengti išsamų apibendrinamąjį darbą.
Domo KAUNO (Lietuvos mokslų akademija) pranešimas „Knygos įrašas – dokumentas“ – tai pernai perskaitytojo „Bažnytinės agendos vartojimo tradicijos ir paveldo požiūriu“47 tęsinys. Pranešime kalbėta apie labai retą atvejį – vienoje Mažosios
Lietuvos knygoje rastą įrašytą dokumentą.
Kaunas dar kartą aiškinosi, kas yra epigrafika. Jis nurodė, kad epigrafas paprastai turi dvi prasmes: 1) tekstas, užrašytas materialiame paminkle, visada lakoniškas,
struktūruotas, turi apibendrinamąją, viešąją prasmę (plg. Pacevičiaus pranešimą); 2)
tekstas, užrašytas knygos priešantraštiniame lape, turi išvestinę prasmę – tai gali būti
trumpojo žanro kūrinys, aforistinis posakis, išreiškiantis pagrindinę kūrinio mintį
lakonišku visuotinai pripažinto teksto, pavyzdžiui, Biblijos, fragmentu. Jis, kaip ir
įrašas ant statinio ar daikto, tampa dvasinio akto įžanga.
Kaunas atkreipė dėmesį, kad lietuvių literatūros moksle epigrafo terminu įvardijama kas kita. Antai Lietuvių literatūros enciklopedijoje nurodoma, kad epigrafas yra
literatūros kūrinio citata, o epigrama – trumpiausia poetinė forma, atsiradusi VII–VI
amžiuje pr. Kr. Graikijoje iš eiliuotų įrašų antkapiuose, pastatuose, induose48. Kitoje
literatūros mokslininkų parengtoje knygoje49 taip pat atsiribojama nuo istorijos, knygotyros, komunikacijos ir informacijos mokslų, o ypač nuo antikos tyrėjų.
Pasak Kauno, knygų rankraštiniai įrašai turinio, formos ir funkcijos požiūriu pasižymi didžiule įvairove. Vieni rečiausių įrašų – dokumentai. Kaunas užsiminė, kad
sąvoka dokumentas vis sparčiau praranda apibrėžtį. Komunikacijos ir informacijos
moksluose dokumentu vadinama informacija bet kokioje laikmenoje. Dokumentu
laikoma ir grožinė knyga. Tad tai, pasak Kauno, galima pavadinti entropija, arba
neapibrėžtumu. Tačiau kai kurie įrašai atitinka griežtai tradicinius dokumento reikalavimus. Tai teisiniai dokumentai, kurių knygose pasitaiko itin retai.
Unikalus Kauno radinys – teisinis dokumentas, įrašytas Prūsijos bažnytiniame
apeigyne, išleistame Berlyne 1895 metais50. Kaunas priminė, kad agenda – apeiginė
knyga, atsiradusi kartu su Bažnyčia. Lietuviškų agendų ištakos siekia XVI amžiaus
Mažąją Lietuvą (MžF, 1559).
47
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Prūsijos valstybėje agendos rengtos kolektyvinėmis jėgomis, rezultatą visada tvirtindavo valstybės vadovas – kunigaikštis, vėliau karalius. XIX amžiuje Prūsijoje agendų išleista kelis kartus: 1822 metais išėjo vokiška agenda, kurios vertimas į lietuvių
kalbą pasirodė 1825-aisiais, 1830 metais paskelbtas naujas lietuviškos agendos leidi
mas, galiojęs daugiau nei pusę amžiaus – iki naujos vokiškos agendos paskelbimo
1895-aisiais Berlyne ir jos vertimo į lietuvių kalbą bei išleidimo 1897 metais Tilžėje51.
Agendos paprastai leistos didelio formato, ant patvaraus storo popieriaus, mat
jomis būdavo labai dažnai naudojamasi, ir ne tiek bažnyčioje, kiek už jos ribų (pavyzdžiui, laidotuvėse). Kaunas akcentavo, kad kiekviena agenda turi gausybę rankraštinių prierašų. Mat keičiantis apeigoms, kunigai pataisas įsirašydavo paraštėse.
Be to, įrišdami agendas, šiam tikslui jie dažniausiai kartu įrišdavo ir daug tuščių
puslapių. Dėl dažno naudojimo tos knygos dabar visos labai sudėvėtos.
Toliau Kaunas supažindino su minėtuoju teisiniu dokumentu. Jis įrašytas vokiškai
gotikiniu šriftu 1895 metų agendos priešlapyje. Pirmoje priešlapio pusėje nurodytas
toliau esančio dokumento pobūdis (Saugų bažnytinės bendruomenės nutarimas) ir
jo priėmimo data (1895 metų gruodžio 13 diena). Tuo metu Saugų parapijoje (įkurta
XIX amžiaus viduryje) kunigavo filologas Kristupas Jurkšaitis (1852–1915), išleidęs
pasakų rinkinį, rengęs lietuvių kalbos gramatiką ir žodyną.
Antroje priešlapio pusėje įrašytas pats dokumentas. Kairėje paraštėje išvardyti
posėdžio dalyviai (kunigas, bažnyčios tarybos vyresnieji, eiliniai nariai). Pirmasis
dienotvarkės klausimas – pasitarimas dėl naujos vokiškos ir lietuviškos agendos
priėmimo: parapijos turėjo teisę svarstyti Prūsijos karaliaus aprobuotą agendą, galėjo nuspręsti, kokių nuostatų tam tikroje parapijoje svarbu laikytis.
Kaip liudija dokumentas, Saugų parapijos taryba vienbalsiai nutarė naująją agendą priimti, tačiau kartu išdėstė, kokie skyriai turėtų būti įtraukti iš senosios 1822-ųjų
agendos (į lietuvių kalbą išverstos 1825 metais). Rekomenduojami skyriai (Krikšto,
Šv. Vakarienės ir kt.) pabraukti arba prirašyti raudonai. Dokumentą pasirašė devyni
tarybos nariai ir kunigas Jurkšaitis.
Kaunas dar kartą pabrėžė, kad nors tai – vienintelis jam žinomas tokio pobūdžio
dokumentas, užfiksuotas knygoje, jo nuomone, į marginalijų pasaulį reikėtų įtraukti ir tokią kategoriją kaip teisinis dokumentas.
Baigiantis seminarui jo rengėjai ir dalyviai, apibendrindami pranešimuose nagrinėtus klausimus, dar kartą pabrėžė, kad, nors epigrafikos tema Lietuvoje mažai eksploatuota, ji, be jokių abejonių, tarpdalykinė, tad įvairių mokslo sričių atstovai gali
atrasti savų tyrimų lauką. Kaunas prelegentus ragino pranešimus rengti spaudai ir
teikti Knygotyrai, taigi reikia tikėtis, kad netrukus sulauksime ir išsamių epigrafikos
temai skirtų mokslo straipsnių.
Seminaro vadovas Michelini pasiūlė kitų metų seminaro temą – „Religinės raštijos indėlis bendrinės kalbos susiformavimui“.
51
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Mindaugas Šinkūnas
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Tarptautinė mokslinė konferencija,
skirta Samuelio Boguslavo Chylinskio
Biblijos 350 metų jubiliejui,
„LDK ir protestantiškoji Europa XVII a.“1
2011 metų gegužės 2–4 dienomis pirmosios lietuvių kalba spausdintos Biblijos
jubiliejui skirtą konferenciją surengė Lietuvos istorijos institutas, bendradarbiaudamas
su Nyderlandų Karalystės ir Jungtinės Karalystės ambasadomis Lietuvoje bei Kėdainių krašto muziejumi. Finansinę paramą renginiui suteikė Lietuvos mokslo taryba
bei Kultūros rėmimo fondas.
Samuelio Boguslavo Chylinskio veikla glaudžiai susijusi ne tik su gimtąja LDK,
kuriai jis skyrė savo darbus ir jėgas, Olandija, kur studijavo ir subrendo kaip asmenybė, Anglija, kur atliko didžiuosius savo gyvenimo darbus, bet ir Mažąja Lietuva,
kur bent kurį laiką užsibūdavo keliaudamas iš Londono į tėvynę ir atgal, netiesiogiai –
su šalimis, su kuriomis buvo susiję jo rėmėjai ir bendraminčiai. Todėl Chylinskio
gyvenimo ir veiklos tyrimai apima Lietuvos evangelikų reformatų santykių su keletu
Europos šalių istoriją: idėjų kaitą, mokslo, tikybos bei kultūros idėjų sklaidą, yra susiję ir su politinių permainų istorija. Visi konferencijoje skaityti pranešimai kokiu nors
aspektu liečia Chylinskio gyvenimo ir veiklos istoriją arba Chylinskio Biblijos (ChB)
istorijos šaltinių tyrimus. Du pranešimai buvo skirti Šventojo Rašto vertimų į nacionalines kalbas kontekstui XVII amžiuje apibūdinti. Pranešimų visuma atskleidžia
Chylinskio veiklos istoriją bendresniame XVII amžiaus Europos kontekste.
Bene vienintelis pirmą kartą lietuviškai spausdintos Biblijos jubiliejaus paminėjimas skatina tolesnius akademinius ChB istorijos bei konteksto tyrimus. Kodėl ši data
apskritai yra minėtina? Visų pirma, kalbame apie antrąkart į lietuvių kalbą išverstą
ir pirmąkart lietuviškai spausdintą Šventąjį Raštą (spausdintoji dalis apėmė maždaug
pusę Senojo Testamento – siekė 43 psalmę). Sėkmingai pradėtas lietuviškos Biblijos
spausdinimas Londone prisidėjo prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimo pro1

Dėkoju konferencijos pranešėjams, sudariusiems galimybę pasiremti jų pranešimų
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medžiaga. Už likusias klaidas ir netikslumus atsako tik autorė.

Ta r p t a u t i n ė m o k s l i n ė k o n f e r e n c i j a ,
skirta Samuelio Boguslavo Chylinskio
Biblijos 350 metų jubiliejui,
„LDK ir protestantiškoji
E u r o p a X VII a . “

testantiškose Vakarų Europos valstybėse. Tiek savo darbais ir idėjomis, tiek laiškuose žymiems to meto Anglijos veikėjams Chylinskis kūrė Lietuvos kaip kultūringo
krikščioniško krašto vaizdą, knygelėje An Account of the translation of the Bible2 pristatė lietuviškai išleistas evangelikų reformatų knygas, suformulavo naujų lietuviškų
tikybinių leidinių poreikį ir būtinybę iš naujo sueiliuoti psalmes pagal paprastesnes,
Anglijoje paplitusias melodijas, kad jas galėtų giedoti visi tikintieji (tuo metu Europos
Protestantų Bažnyčioje taikytos prancūziškos melodijos dėl tonų sudėtingumo ir
giedančiųjų nepatyrimo buvusios per sudėtingos, nors visais kitais atžvilgiais puikios).
Informacija apie Londone 1660 metais išleistą (nors iki galo neišspausdintą ir skaitytojui neprieinamą) lietuvišką Bibliją pateko į garsiausius XVII amžiaus pabaigos–XIX
amžiaus bibliografinius ir enciklopedinius leidinius, ir šitaip plačiai sklido žinia apie
lietuvišką kultūrą.
Minint Chylinskio svarbiausiojo darbo – Biblijos vertimo – jubiliejų, negalima
palikti nuošalyje vertėjo asmenybės. Čia svarbu atkreipti dėmesį ne tik į jo išsilavinimą, dalykinius gebėjimus, įsitraukimą į bendrą veiklą su garsiausiais to meto Europos intelektualais, bet ir į drąsią pilietinę poziciją bei atsidavimą savo kraštui. Pats
vienas, be oficialios paramos iš šalies užmezgęs reikiamus kontaktus, išvertęs Bibliją į lietuvių kalbą, radęs lėšų pragyventi svetimame krašte ir pradėti ją spausdinti,
Chylinskis visų pirma siekė tarnauti savo krašto Bažnyčiai ir žmonėms. Perpratęs
savanaudiškas oficialaus evangelikų reformatų sinodo pasiuntinio ir kai kurių kunigų intencijas, surado drąsos joms priešintis. Nesvarbu, kad jo pasipriešinimas baigėsi ne taip, kaip mums norėtųsi, – šiandien greta kitų dalykų turime iš jo pasimokyti
ir pilietinės drąsos bei atsakomybės.
Konferenciją atidarė Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys.
Pabrėždami tarpvalstybinių kultūrinių ryšių ir jų tęstinumo svarbą, bendradarbiavimu ir sveikinimo kalbomis konferenciją pagerbė Nyderlandų Karalystės ambasadorius Jo Ekscelencija Joepas Wijnandsas ir Jungtinės Karalystės reikalų patikėtinis
Lietuvoje Stephenas Conlonas. Pradžios žodį tarė Lietuvos Reformacijos istorikė
Ingė Lukšaitė.
Gina Kavaliūnaitė pranešime apibūdino visų žinomų – tiek naudotų ankstesnių tyrėjų, tiek neseniai jos pačios surastų – ChB istorijos šaltinių grupes. Iš studijų Franekeryje teturime tiktai Chylinskio imatrikuliacijos Franekerio akademijoje
įrašą ir Franekerio akademijos rektoriaus rekomendaciją Chylinskiui kaip gabiam
studentui. Gausiausia ChB istorijos šaltinių grupė yra laiškai. Tai paties Chylinskio
arba jam rašyti laiškai, jo globėjų tarpusavio korespondencija ir Lietuvos kalvinistų
sinodo laiškai į Angliją. Informacijos duoda ne tik laiškų turinys, bet ir juos rašiusiųjų asmenų biografijos. Apie iš Lietuvos rašytų laiškų autorius sunkiau kalbėti, nes
surinkta, susisteminta ir ištirta toli gražu ne visa archyvinė medžiaga, bet Chylinskio
autoritetai ir rėmėjai Anglijoje – tai žinomos asmenybės, kurių veikla, gyvenimas ir
darbai gana išsamiai aprašyti literatūroje. Būtent tai leidžia atkurti gana patikimą
aplinkos, į kurią lygiavosi ir širdyje greičiausiai laikė sava Chylinskis, vaizdą. Tre2
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Chylinski 1659.
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čioji šaltinių grupė (spausdinti leidiniai) – tai dvi Chylinskio rašytos knygelės3, Oksfordo universiteto profesorių ir kitų mokslo žmonių išduotas liudijimas apie Chylinskį kaip gerai pasirengusį Biblijos vertėją4, Franekerio universiteto rektoriaus rekomendacija Chylinskiui kaip pavyzdingam studentui5.
Šie leidiniai buvo žinomi ir anksčiau; atskirai pristatyti jų nebereikia. Daugiau
dėmesio dera skirti Lietuvos istoriografijoje lig šiol nežinotai knygelei, parašytai Chylinskio priešininko ir Lietuvos kalvinistų sinodo delegato Anglijoje. Tai Jano Krzysz
tofo Krainskio A Relation of the distressed State of the Church of Christ6. Chylinskio Account
išspausdinta 1659 metais, Ratio – apie 1660 metus, o Krainskio A Relation – 1661 metais.
Labiausiai tikėtina, kad Krainskis ją išleido iš Biblijai skirtų rinkliavų lėšų, kai Chylinskis buvo išvykęs į Lietuvą, ir kad tai yra savotiškas bandymas išlyginti pusiausvyrą tarp Chylinskio ir delegato veiklos. A Relation – knygelė Apie apverktiną Lietuvos
protestantų bažnyčių padėtį – skirta sužadinti gailestingų anglų užuojautą, kuri paskatintų juos aukoti skurstantiems tikėjimo broliams7.
Chylinskio veiklos ir istorinio konteksto tyrimams daug informacijos duoda LDK
kalvinistų sinodų (juose buvo svarstomi klausimai, susiję su pasiuntinių į Angliją dėl
rinkliavų skyrimu, dėl Biblijos vertimo ir kiti) protokolų tekstai. Visoje Anglijoje vykdytų rinkliavų, skirtų lietuviškai Biblijai spausdinti ir nusiaubtoms lietuviškoms bažnyčioms atstatyti, klausimai buvo svarstomi Anglijos karaliaus Karolio II Slaptojoje
Taryboje. Tiriant ChB istoriją, remiamasi atitinkamais Slaptosios Tarybos protokolais.
Kaip atskiras šaltinis minėtinas Karolio II įsakas dėl rinkliavų lietuviškai Biblijai spausdinti ir Slaptosios Tarybos memorandumas, skelbiantis, jog minėtosios rinkliavos
negali būti precedentas panašioms rinkliavoms ateityje. Visai neseniai Longleat House bibliotekoje sero Thynne’o archyve buvo rasti brevių, išsiuntinėtų į skirtingas Ang
lijos žemes, sąrašai, įvairiuose archyvuose8 rasti rinkliavų, vykdytų kai kuriose parapijose, sąrašai. Šie šaltiniai dar laukia atskiro tyrimo. Dėl savo apimties ir minimų
daugybės faktų ypatingo dėmesio nusipelno dar 1971 metais Ingės Lukšaitės publikuota Lietuvos kalvinistų sinodo delegato Krainskio ataskaita kalvinistų Sinodui9.
3
4
5
6
7

Chylinski 1659; Chylinski [1660].
A Copy of the Testimonium, 1659.
Rector Magnificus & Senatus Academiæ Frisiorum quæ est Franequeræ, [1660].
Krainski 1661.
Knygoje labai realistiškai aprašomi kazokų
žiaurumai, prieš kuriuos net totoriai neatrodantys tokie baisūs: gyviems plėšiami
skalpai, kapojamos rankos ir galvos ir t. t.;
prieš visa tai nukirsdinimas kalaviju esanti palaima. Labiausiai kentėję kunigai; kai
kurių žūtį Krainskis aprašė nurodydamas
ir pavardes: tėvas ir sūnus Smolsky (iš Vilniaus), kunigas Slawinsky (iš Holovčino)
ir Chylinskio tėvas Adrianas Chylinskis,
kuris, nepaisant garbingo amžiaus, mokytumo ir pamaldumo, buvo užkluptas na-
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8

9

muose ir, surištomis rankomis bei kojomis, iš lėto kankintas virš deginamų skiedrų ir šieno. Kai kurie buvę ištremti, išvaikyti, priversti palikti namus; bažnyčios
sudegintos.
Gloučesteršyro (Gloucestershire) archyvuose, Čedvorto (Chedworth) ir Aston-subEdge parapijų registruose, Bury archyve,
Safolko (Suffolk) grafystės taryboje, Herefordšyro (Herefordshire) archyve, Bridstou
(Bridstow) parapijos registre, Kembridžšyro (Cambridgeshire) archyvo sudėtiniame Boksvorto (Boxworth) parapijų registre.
Lukšaitė 1971, 97–108. Ataskaitos originalas
saugomas Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibl iotekoje.

Ta r p t a u t i n ė m o k s l i n ė k o n f e r e n c i j a ,
skirta Samuelio Boguslavo Chylinskio
Biblijos 350 metų jubiliejui,
„LDK ir protestantiškoji
E u r o p a X VII a . “

Ir galiausia du svarbūs ankstesniems tyrėjams nežinoti šaltiniai, leidę tiksliai nustatyti Chylinskio mirties datą, sužinoti jo mirties aplinkybes, priežastį ir palaidojimo
vietą. Tai įrašas St Giles & Cripplegate (Šv. Egidijaus ir luošių arba vingiuoto kelio
vartų) parapijos knygoje apie Chylinskio mirtį ir St Giles & Cripplegate parapijoje
veikusių nakvynės namų šeimininkų Williamo Medgate’o ir Edwardo Phippso prašymas atlyginti Chylinskio gydymo, slaugymo ir laidojimo išlaidas. Parapijos mirusieji būdavo laidojami bažnyčios šventoriuje. Tarp 1662 ir 1666 metų bažnyčia išsinuomojo didžiulį sklypą, kad būtų kur laidoti maro aukas. Šventorius virto milžiniškomis
kapinėmis. Čia buvo laidojama iki XIX amžiaus; mokestis už palaidojimą išaugo nuo
1 iki 18 svarų10. Taigi dabar nuvykę į Londoną jau galime aplankyti bažnyčią, kurios
šventoriuje esančiose viduramžius menančiose kapinėse palaidotas pirmos lietuviškos
spausdintos Biblijos vertėjas Samuelis Boguslavas Chylinskis (1 pav.)11.
Toje pačioje St Giles & Cripplegate bažnyčioje palaidotas ir Chylinskio amžininkas,
„Prarastojo Rojaus“ autorius Johnas Miltonas; George’as Foxas, Society of Friends
įkūrėjas; Johnas Wesley, metodizmo įkūrėjas; Williamas Blake’as, dailininkas ir rašytojas; Williamas Turneris, peizažistas, ir kiti.
Ingės Lukšaitės pranešime „Lietuvos evangelikų reformatų sinodo stipendininkai užsienio universitetuose XVII a. pirmojoje pusėje“ buvo pateiktas bendresnis
LDK evangelikų reformatų švietimo sistemos vaizdas. XVII amžiaus LDK studentų
judėjimą Europos universitetuose tyrė Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istorikai.
Išsamiausias čia yra Vaclovo Biržiškos darbas Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV–XVIII amžiais12. Deja, įrašų iš Franekerio akademijos Biržiškos pateiktame
sąraše nėra. Lukšaitė pabrėžė, kad evangelikai reformatai tiek Lietuvoje, tiek Europoje siekė, jog superintendento pareigoms būtų skiriami magistro laipsnį turintys
asmenys. Prelegentė teigė, jog po keleto nepavykusių bandymų Vilniuje įkurti evangelikų reformatų universitetą per paskutinį XVI amžiaus ketvirtį atsirado tradicija
aukštąjį mokslą įgyti užsienyje. Ne iš didikų šeimų kilę jaunuoliai į užsienio universitetus pakliūdavo kaip studijuoti vykstančių didikų studijų vadovai ar patarnautojai
arba patys ieškodavo mecenatų studijoms, arba – ir tai buvo įprasčiausias kelias – su
Lietuvos evangelikų reformatų sinodo stipendijomis. Sinodo stipendininkų institutas
susiformavo XVI amžiuje ir buvo pagrindinis būdas teikti išsilavinimą būsimiesiems
dvasininkams. Studijos užsienyje pratęsė tėvynėje įgytą vidurinįjį mokslą; tai buvo
švietimo sistemos dalis. Lėšos studijoms buvo kaupiamos iš pajėgių bendruomenės
narių beneficijų ir aukų, pagrindinės lėšos buvo gaunamos iš didžiųjų mecenatų,
daugiausia Radvilų; taip pat jų buvo ieškoma ir užsienio valstybėse (Anglijoje, Danijoje, Vokietijoje).
10
11

Gordon, Dewhirst 1985.
Į St Giles & Cripplegate bažnyčią (vieną iš
nedaugelio viduramžių laikų bažnyčių
Londone, pastatytą apie 1080 metus) galima nueiti pėsčiomis nuo Šv. Pauliaus ka
tedros, kurią lanko beveik visi į Londoną
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12

atvykę turistai. Eikite Barbikano ir Londono muziejaus kryptimi ir ją rasite pasislėpusią tarp modernių pastatų kitapus vi
duramžių miesto sienos liekanų.
Biržiška 1987.
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1 pav. Londonas, St Giles & Cripplegate bažnyčia. Jos šventoriuje palaidotas pirmos
lietuviškai spausdintos Biblijos vertėjas Samuelis Boguslavas Chylinskis (kapas neišlikęs);
asmeninis Ginos Kavaliūnaitės archyvas, Vilnius

Lukšaitė nurodė, kad iki XVII amžiaus pradžios daugiausia LDK evangelikų reformatų studijavo Karaliaučiaus, Bazelio, Leipcigo, Vitenbergo, Altdorfo ir Frankfurto prie Oderio universitetuose. Prasidėjus Trisdešimtmečiam karui, buvo vykstama
į Jungtines Nyderlandų provincijas. Į Lietuvą grįžtantys stipendininkai parsiveždavo
ne tik mokslo žinių, bet ir kylančios, neseniai nepriklausomybę išsikovojusios šalies
patirtį; užsienyje studijavusieji skaitė parsivežtas knygas ir skleidė kitokią mąstyseną,
nei buvo įsigalėjusi Lietuvoje. Baigdama Lukšaitė pabrėžė: ChB vertimo precedentas
įtvirtino siekį išspausdinti Bibliją lietuvių kalba, ir šį siekį vainikavo Samuelio Bythnerio Naujojo Testamento leidimas 1701 metais. Užsienio stipendininkų kūrybos
vaisiais Lietuvos kultūra deramai nepasinaudojo dėl keleto priežasčių: Evangelikų
bažnyčia buvo mažumos bažnyčia, kurią buvo siekiama likviduoti; taip pat dėl socialinių ir politinių Lietuvos raidos aplinkybių.
Ferenco Postmos pranešime „Nauji duomenys apie lietuvius, studijavusius
Franekerio akademijoje“ buvo ne tik užpildyta Lukšaitės minėtoji spraga apie studentų sąrašų iš Franekerio akademijos nebuvimą, bet ir pateikta naujos informacijos.
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Atkreiptas dėmesys į du lietuviškus proginius eilėraščius, parašytus ir išspausdintus
Franekeryje studijavusių Lietuvos reformatų stipendininkų.
Į Franekerio akademijos13 Album Studiosorum14 įtraukta daugybė iš Lietuvos ir Lenkijos kilusių studentų; daugiausia jų buvo XVII amžiuje. Postma surado 225 studentų,
įsimatrikuliavusių kaip lietuviai arba lenkai, pavardes. Be jų, dar bent 40 buvo atvykę
tęsti studijų iš Gdansko. Pranešėjas pabrėžė, kad XVII amžiuje Franekerio akademijoje dirbo du lenkų kilmės teologijos profesoriai – Johannes Maccovius (Makowsky;
1588–1644) ir Nicolaus Arnoldus (1618–1680). Jie abu buvo įtakingi, akademijoje dirbę
ilgai, ir galėjo paskatinti į mažą Fryzijos miestelį vykti studijuoti lietuvius, lenkus bei
gdanskiečius. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad dauguma Album Studiosorum įregistruotų studentų yra įrašyti kaip lenkai – netgi prie Chylinskio pavardės pažymėta
„polonus“. Kaip lietuviai į sąrašą įtraukti 25 asmenys: Matthias Krasnowiecki (1636),
Johannes Borzymowski (1637), Georgius Holowczynski, Johannes ir Nicolaus Gruzewsky (1638), Johannes Progulbicki (1645), Johannes Audsielewicius (1645), Georgius
Skrocki (1678), Paulus Andreae Lubiewskis (1661, 1668), Alexander Nicolai (1662),
Samuel Audziejewicz (1674), Theodorus Skrocki (1648), Georgius Skrocki (1678) ir
Adamus Wolck (1678). Lietuvių kilmės turėję būti ir Johannes Halesius (1638), Johannes Szydlowskis (1640), Carolus ir Johannes Oginskiai (1641) ir Reczynskių giminės
nariai. Dauguma šių studentų mokėsi Teologijos fakultete, aktyviai dalyvavo paskaitose ir disputuose, daugelis iš jų viešai gynė savo darbus, vadinamąsias Disputationes
exercitii gratia. Šių disputacijų pranešėjas yra radęs daugelyje Europos bibliotekų ir
archyvų. Du lietuviai – Alexander Nicolai (1667) ir Paulus Lubiewski (1669) – apgynė
Disputatio pro gradu ir gavo teologijos mokslų daktaro laipsnius. Šie studentai parašė
nemažai panegirikų (carmina) ne tik lotynų ir lenkų kalbomis, bet ir lietuviškai. Lietuviškas panegirikas parašė ir išspausdino Johannes Progulbicki (1647)15 bei Samuel
Reczynski (1654)16. Po studijų Franekeryje nemaža dalis lietuvių ir lenkų studentų
keliavo tęsti mokslų kituose Olandijos universitetuose – pavyzdžiui, Leidene.
Sugiko Nishikawa, atlikusi tyrimų apie Anglijos protestantų teiktą paramą tikėjimo broliams Europoje, kalbėjo apie platesnį paramos, kurios vienas iš objektų
buvo ir lietuviškos Biblijos spausdinimas bei karų nuniokotų Lietuvos bažnyčių šalpa, organizavimo ir teikimo kontekstą. Jos pranešimo tema – „Protestantų propaganda šaltojo religijų karo metu: nuo Hartlibo iki Krikščioniškos minties sklaidos bendrijos (SPCK17) įsteigimo“. Nuo XVI amžiaus pabaigos Anglija kaip protestantiškos
bendruomenės narė angažavosi kovoms prieš Romos katalikus. Šalims, kuriose kontrreformacija ėmė viršų, buvo teikiama finansinė parama, tų šalių evangelikų reformatų studentams steigtos stipendijos universitetuose. Hartlibo būrelis, susiformavęs
pasibaigus paskutiniams religiniams karams Vakarų ir Centrinėje Europoje, puoselė13
14
15

Franekerio akademija įkurta 1585 metais,
uždaryta 1811 metais.
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Leidinyje Aplavsvs Academici Honori &
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jo idealios bendruomenės idėją, kurią turėjo sudaryti susivieniję protestantai. Hartlibo
būrelio suformuluota ir ugdyta protestantų vienijimo idėja gyvavo iki pat XVIII amžiaus pradžios. Būrelyje aktyviai veikė Andrew Marvellas ir Johnas Miltonas, o jo
vedliai – Samuelis Hartlibas, Janas Amosas Komenskis ir Johnas Dury – patys buvo
protestantų pabėgėliai iš Šiaurės ir Centrinės Europos, išlaikę glaudžius ryšius su
tėvyne ir daug prisidėję prie konfesinio bei bažnytinio protestantų tinklo kūrimo
visoje Europoje. Be abejo, šios sąsajos susipynusios su diplomatiniais, akademiniais
prekybiniais ir šeimyniniais santykiais. Panašių intelektinių interesų ir idėjų skleidėja buvo ir kita 1660 metais įkurta institucija – Karališkoji draugija (Royal Society).
Prancūzijoje Liudviko XIV pastangos sumažinti protestantų įtakos lauką davė
naujų paskatų religiniam antagonizmui ir padidino protestantizmo krizę Europoje.
Protestantų pralaimėjimai XVII amžiaus pabaigoje skatino imtis veiksmų, ir nauja
Anglijos protestantų karta, besisėmusi idėjų iš Hartlibo būrelio, Roberto Boyle’o
bendraminčių ir Karališkosios draugijos siekinių, 1699 metais įkūrė Krikščioniškosios
minties sklaidos bendriją (SPCK). SPCK kūrė korespondentų tinklą su kontinento
protestantais, rinko informaciją, teikė paramą ir platino antikatalikiškus veikalus.
Taigi tęsė Dury’o, Roberto Boyle’o ir Henry’o Comptono idėjas. XVIII amžiaus pradžioje (nuo 1720 metų) Anglijos monarchai nebetraktavo savo šalies kaip reformatų
tikybos Europoje tvirtovės, o tarptautinio protestantų tinklo kūrimo nebelaikė prioritetu. SPCK veikė šiek tiek ilgiau: 1730 metais, kai Kėdainių ir Zalcburgo protestantai kreipėsi dėl paramos, karaliaus įsakas nebebuvo išleistas, bet SPCK suteikė pagalbą per privačius asmenis. Vėlesnių SPCK kartų mąstymas tapo anglocentriškesnis,
ir taip baigėsi šaltasis religinis karas.
Elmanto Meilaus pranešime „Situacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir
aplink ją Tvano metu“ apžvelgta situacija bendroje Lenkijos ir Lietuvos valstybėje,
svarstyta, kaip ji veikė Chylinskio bei jo artimųjų likimus, aptarta, kiek negausūs
Chylinskio biografijos duomenys atspindi realią tuometę situaciją. 1654 metų pavasarį, kai Chylinskis pradėjo studijuoti Franekerio akademijoje, caras Aleksejus Michailovičius užpuolė LDK ir Ukrainą. Netrukus į konfliktą įsitraukė beveik visos
LDK kaimynės. Pirmaisiais karo metais maskvėnai užėmė pusę baltarusiškų LDK
žemių, o 1655 metų gegužę tęsė žygį ir iki rudens užkariavo didžiąją valstybės dalį,
taip pat ir sostinę Vilnių bei Kauno miestą. Tų pačių metų liepą į karą įsitraukė
švedai: didžioji kariuomenės dalis įsiveržė į Lenkiją ir užėmė beveik visą teritoriją.
Mažesnioji – žygiavo į Lietuvą, ir tų metų rudenį beveik be pasipriešinimo jai atiteko šiaurinė Lietuvos dalis bei Žemaitija. Bendrõs lenkų ir lietuvių valstybės praktiškai nebeliko.
Meilus atkreipė dėmesį, kad istoriografijoje nenuosekliai rašoma apie Chylinskio
bandymą grįžti į Lietuvą po vienų ar dvejų studijų metų, ir nurodė, kad iki 1655 metų
vasaros Gdanską buvo galima pasiekti be didesnių kliudymų, o tais pačiais metais
prasidėjo miesto, atsisakiusio paklusti švedams, žiemos blokada, kuri truko ilgiau
nei metus. Galimybė pasiekti Gdanską atsirado 1656 metų liepos mėnesį, kai olandų
laivynas, neleisdamas švedams įsigalėti Baltijos jūroje, atvėrė uostą iš jūros pusės.
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Taigi Gdanske Chylinskis veikiausiai buvo pirmojoje 1655 metų pusėje, bet, gavęs
žinių apie maskvėnų invaziją, grįžo atgal į Olandiją.
Meilus įvairiuose šaltiniuose tikrino Krainskio knygelėje A Relation esančių aprašų apie reformatų kunigų Smolskių, Slawinskio ir Chylinskio tėvo kankinimus pagrįstumą. Pranešėjas surado ir pateikė duomenų apie kariuomenių savivalę tuometinėje LDK teritorijoje, apie gyventojų skundus ir bandymus pažaboti siautėjimus – tai
caro įsakai, draudžiantys plėšti kariuomenei maistą vežančius valstiečius arba apskritai plėšikauti ir imti valstiečius į nelaisvę (už tai net buvo grasinama mirties bausme), šlėktų ir kunigų skundai dėl kareivių padarytų skriaudų ir kiti karo pėdsakų
liudijimai. Tačiau nebuvo rasta žiaurių kankinimų, aprašytų Krainskio, faktus patvirtinančių dokumentų.
Elżbieta Bagińska pranešime „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų
reformatų stipendininkų karjeros: Gabrieliaus Dyjakiewicziaus pavyzdys“ kalbėjo
apie Lietuvos Vienetai svarbų asmenį – Gabrielių Dyjakiewiczių, Palenkės superintendentą; pristatė jo biografiją, veiklą ir jo darbų reikšmę. Kaip ir Chylinskis, Dyjakiewiczius studijavo teologiją protestantiškuose Europos universitetuose, o vėlesniaisiais savo darbais daug prisidėjo prie Lietuvos ir Lenkijos evangelikų bendradarbiavimo stiprinimo, taip pat įdėjo daug pastangų vienyti Augsburgo tikėjimą išpažįstančius evangelikus su evangelikais reformatais. Gabrielius Dyjakiewiczius, Dubingių
bažnyčios senjoro sūnus, gimė 1660 metais. Mokėsi Slucko gimnazijoje, vėliau, gavęs
Reginos iš Mirskių Kłokockos stipendiją, išvyko į Karaliaučiaus universitetą, kuris
buvo populiarus tarp evangelikų jaunimo ne tik dėl geografinės padėties, bet ir dėl
palankaus prūsų valdžios požiūrio. Po dvejų metų iškeliavo į Leideną, kur studijavo
rytų kalbas, teologiją ir filosofiją. 1686 metais paskirtas Slucko gimnazijos korektoriumi, vėliau – diakonu ir pamokslininku, tuo pačiu metu paskirtas ir Žeimių bažnyčios
pamokslininku. Po kurio laiko tapo Vengrovo bažnyčios ordinariniu pamokslininku,
kur daug dėmesio skyrė administraciniams darbams bei parapijos reikalams, – už tai
1694 metais buvo paskirtas Palenkės distrikto kosenjoru. Kaip Vengrovo pamokslininkas seimų metu vykdavo į Varšuvą, kurioje buvo uždrausta steigti evangelikų
bažnyčias, ir teikė dvasinių patarnavimų visiems seimo pasiuntiniams evangelikams.
Dėl Dyjakiewicziaus pastangų pagerėjo Lietuvos ir Lenkijos evangelikų santykiai,
ypač ėmus bendradarbiauti su Danieliumi Ernestu Jablonskiu, Jano Amoso Komenskio anūku; Dyjakiewiczius skatino suartėti su liuteronais. Gabrieliaus Dyjakiewicziaus
sūnus Martynas, tęsdamas šeimos tradicijas, studijavo Leidene ir Frankfurte prie
Oderio, buvo Kėdainių gimnazijos rektorius bei pamokslininkas.
Stephenas Rowellas pranešime „Šventojo Rašto vertimai Anglijoje ir Lietuvoje iki XVII a.“ kalbėjo apie Šventojo Rašto vietą dvasiniame gyvenime iki Reformacijos – šitaip praplėtė bendrą vaizdą ir suteikė galimybę įvertinti, kokioje dirvoje
formavosi protestantiškų vertimų poreikis. Pranešėjas akcentavo, kad protestantų
judėjimai galėjo atsirasti tiktai ten, kur katalikybė jau buvo stipri, o Bažnyčios pareigūnai nesugebėjo tinkamai atsakyti į tikinčiųjų lūkesčius. XV amžiuje Lietuvos katalikų bendruomenė buvo linkusi į Sakramentų garbinimą ir praktikavo religinį gyve-
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nimą. Tuo metu ėmė reikštis ir bandymai išvengti vietos ordinarijų kontrolės. Miestiečiai ir didikai ieškojo atlaidų raštų savo bažnyčioms, prašydavo teisės pasirinkti
nuodėmklausį, įteisinti nelegalią santuoką, nesantuokinio vaiko gimimą, dalyvavo
procesijose, Dievo kūno garbinime, klausė pamokslų, garbino šventųjų relikvijas.
Rowellas pabrėžė, kad, vertinant Šventojo Rašto vaidmenį, reikia kalbėti apie vertimus
į suprantamą kalbą, bet netapatinti jos su gimtąja. Jis atkreipė dėmesį, kad didikai
Goštautai jau antroje XV amžiaus pusėje namuose turėjo Šventąjį Raštą bažnytine
slavų, čekų ir lotynų kalbomis. 1514 metais Smolensko vyskupas Juozapas inicijavo
Penkiaknygės vertimą į rusėnų kalbą. Brastos Bibliją jos mecenatas Radvila išspausdino lenkų kalba – kalba, kuri tarp išsilavinusių, valdančiųjų lietuvių perėmė gudų
kalbos vietą. Ypatingą dėmesį prelegentas atkreipė į Pranciškaus Skorinos (kuris
paprastai priskiriamas prie stačiatikių arba tuo metu dar neegzistavusių protestantų,
arba etniškai vien prie baltarusių kultūros) vaidmenį Lietuvos Šventojo Rašto vertimo
tradicijose. Sprendžiant pagal jo paties ir pagal vėliau sūnui Martynui duotą vardą,
Skorina buvęs ne stačiatikis, o katalikas arba unitas. Prahoje išmokęs spausdinimo
meno, Skorina išleido rusėnišką Psalmyną (1517), vėliau išspausdino 23 atskiras
Senojo Testamento knygas, Vilniuje išleido Apaštalų darbus ir laiškus (1525).
Nors į anglų kalbą Bibliją pradėta versti žymiai anksčiau, Anglijos kelias panašus
į lietuviškąjį: praėjus nepilnam šimtmečiui po krikščionybės įvedimo į anglų karalystes, Šventasis Raštas VII amžiuje dalimis buvo išverstas į anglosaksų kalbą (šv.
Bedos ir Aldhelmo vertimai). XIII amžiuje visa Biblija išversta į valdančiojo sluoksnio
anglų-normanų kalbą (Richard Rolle). XIV amžiuje žymaus Reformacijos pirmtako
Johno Wycliffe’o sekėjai Bibliją į anglų kalbą išvertė du kartus (pirmąjį kartą – pažodžiui, ir šis vertimas buvo sunkiai suprantamas). Williamo Tyndale’o išverstas Naujasis Testamentas po ilgų pastangų 1525 metais išspausdintas Vormse – tai pirmasis
vertimas į anglų iš originalo kalbos. Nors Tyndale’as buvo sudegintas kaip eretikas
(liuteronas), jo vertimo tekstas turėjo įtakos katalikiškos Biblijos vertėjų darbui, kurių
veikalas išspausdintas Prancūzijos miestuose Duė ir Reimse atitinkamai 1582 ir 1602
metais. Aprobuotos karaliaus Jokūbo Biblijos (1611) vertėjai taip pat dalį teksto perėmė iš katalikų ir Tyndale’o variantų. Taigi, tiriant protestantiškų vertimų genezę,
būtina atsižvelgti į ankstesnįjį kontekstą ir suvokti, kad kelias į plačiai suprantamą
Bibliją yra labai ilgas ir keblus.
Gintautas Sliesoriūnas pranešime „Lietuvos įvaizdis angliškuose XVII a. leidiniuose“ aptarė leidinius, iš kurių Anglijos, kurioje paramos ieškojo ir Lietuvos
protestantai, visuomenė sėmėsi žinių apie Lietuvą. Jis išskyrė tris grupes leidinių,
kurie Anglijoje galėjo formuoti Lietuvos įvaizdį. Tai pasaulio ar Europos atlasai ir
aprašymai bei jų aktualizuojami pakartotiniai leidimai; autorių, asmeniškai susipažinusių su Lietuva, darbai (galėję pakoreguoti įsigalėjusį stereotipinį vaizdinį) ir
leidiniai, kuriuose pateiktos atsitiktinės žinios apie Lietuvą.
Kalbėdamas apie Lietuvos vaizdinius, išpopuliarintus pirmosios grupės leidiniuose, Sliesoriūnas nurodė, kad juose buvo kuriamas Lietuvos kaip pagoniškos prietarų
šalies vaizdas, netgi teigta, kad Lietuvos moterims leidžiama turėti oficialių meilužių,
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o vyrams – ne; Lietuva buvo pristatoma kaip atšiauraus klimato, miškingas, pelkių
ir nepravažiuojamų kelių kraštas. Išskirtinis dėmesys skirtas sostinei Vilniui, Europos
didmiesčiui, kuriame daug įvairių tikėjimų šventyklų. Lietuvos bajorija apibūdinta
kaip arogantiška ir neklusni, valstiečiai engiami kaip vergai, gyvenantys kartu su
gyvuliais. Šie teiginiai pateko į Anglijoje parengtus atlasus bei žinynus ir net XVII
amžiaus pabaigoje buvo pateikiami kaip aktualūs, o geografinė informacija būdavo
nuolat atnaujinama.
Kalbėdamas apie antrosios grupės leidinius Sliesoriūnas pabrėžė, kad gausiõs
XVII amžiaus angliškos kelionių literatūros kontekste Lenkijos ir Lietuvos Respublikai skirtų kūrinių yra palyginti maža. Jis paminėjo du leidinius – 1600 metais išleistą Samuelio Lewkenoro knygą apie universitetinius miestus18 (Vilnius čia aprašytas
kaip daugiatautis ir daugiakonfesis miestas; pagal šventyklų įvairovę jam galėjęs
prilygti nebent Amsterdamas19) ir Gilberto Eleazaro knygelę20 apie antiprotestantiškas
riaušes Vilniuje 1639 metais, kurioje pasakojama apie katalikų išlietą pyktį nepavykus
nusiaubti evangelikų liuteronų ir reformatų bažnyčių. Eleazaro knygelė buvo lūžio
taškas, nuo kurio ėmė kisti ankstesnis Lietuvos kaip religinio pakantumo šalies vaizdinys ir pradėjo sklisti vis daugiau žinių apie Lietuvą kaip šalį, kurioje persekiojami
protestantai. Iš vėlesnių leidinių, kuriuose buvo rašoma apie politinę Lietuvos ir
Lenkijos santvarką, paminėti du – Gasparo de Tende’s21 ir karaliaus Jono Sobieskio
asmeninio gydytojo Bernardo O’Connoro knygos22.
Kaip trečiosios grupės leidinio pavyzdį Sliesoriūnas pateikė Williamo Camdeno
knygą apie angliškų vardų ir pavardžių kilmę23. Knygoje įterptas pasakojimas apie tai,
kaip Tomas iš Valdeno miesto Esekse apkrikštijęs barbarą Vytautą. Sliesoriūnas nurodė, kad šios legendos pagrindas – Thomaso Netterio iš Valdeno Esekse (1370–1430),
Pizos ir Konstancos suvažiavimų dalyvio, Anglijos karaliaus nuodėmklausio, apsilankymas Lenkijoje, Lietuvoje bei Vokiečių ordine. Baigdamas pranešėjas atkreipė dėmesį, kad Chylinskis savo knygelėje An Account bandė pataisyti angliškuose leidiniuose
suformuotą neigiamą Lietuvos įvaizdį ir lietuvių kalbą pristatė kaip itin plačiai vartojamą. Chylinskis teigė, jog lietuviškai kalbama ne tik LDK teritorijose, bet ir kaimyniniuose kraštuose – Livonijoje, Kurše, Rusioje, Prūsijoje, netgi Maskolijoje. Pranešimas
užbaigtas taikliai pajuokaujant, kad po tokios Chylinskio padarytos reklamos anglams
nebeliko kitos išeities, kaip tik skelbti visuotines rinkliavas.
Peteris Eredicsas pranešime „Olandiškosios Statenbijbel suvokimas Vengrijoje
XVII amžiuje“ kalbėjo apie į Chylinskio panašų atvejį Vengrijoje: apie Statenbijbel
(pagrindinio ChB vertimo šaltinio) komentarų vertimą į vengrų kalbą XVII amžiaus
viduryje. Trisdešimtmečio karo metu daugelis Vengrijos studentų vyko mokytis nebe
į Vokietijos, o į Olandijos universitetus. Jie mokėjo lotynų kalbą, o studijuodami Europos aukštosiose mokyklose išmokdavo anglų, vokiečių arba olandų kalbas ir pasta18
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rajai neretai atiduodavo pirmenybę. Olandijoje buvo spausdinama nemažai vengriškų
knygų – ne tik tikybinių (katekizmų, egzegezių), bet ir mokslinių (pavyzdžiui, Utrechte išleista pirmoji vengriška enciklopedija – Jánoso Apáczai Csere’s [1625–1659] Magyar
encyclopedia). Eredicso pranešimas buvo skirtas Istváno Szathmári’o Ötvöso (?–1665)
ir jo knygos Titkok jelenese24 istorijai pristatyti. Apie vertėją Szathmári Ötvösą žinoma
nedaug – grįžęs po studijų į Vengriją 1654 metais jis profesoriavo Šarošpatako akademijoje, septynerius metus buvo pamokslininkas Šiaurės Vengrijoje, Érsekújváro
mieste, 1663 metais turkams užėmus miestą pasitraukė į Kocso kaimą, kur dirbo ligi
mirties (1665). Statenbijbel Apreiškimo Jonui komentarų vertimas į vengrų kalbą buvo
išspausdintas tik po vertėjo mirties. Eredicsas kol kas yra žengęs pirmąjį žingsnį –
nustatęs Titkok jelenese vertimo šaltinį. Šiuo metu lygindamas tekstus atlieka vertimo
technikos tyrimus, siekia nustatyti, ar verčiant būta keitimų, o jei būta – kokie jų
motyvai. Taip pat atlieka tyrimus šiomis kryptimis: vertėjo gyvenimas ir kūryba,
Titkok jelenese istorija, teksto struktūros bei turinio skirtumai tarp vertimo šaltinio ir
vengriškojo originalo, vertimo suvokimas ir reikšmė Vengrijoje.
Rūta Čapaitė pranešime „Lotyniškojo kursyvo daugiasluoksniškumas pagal
Chylinskio Biblijos istorijos šaltinius“ kalbėjo apie XVII amžiaus Vidurio ir Vakarų
Europoje vartotus du lotyniškojo kursyvo tipus – gotikinį ir humanistinį – bei jų
variantus. Remdamasi rankraštiniais Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniais, pranešėja
parodė, kaip gotikinio ar humanistinio kursyvo pasirinkimas buvo susijęs su rašomo
teksto paskirtimi; apibūdindama rašiusiojo raštą, atkreipė dėmesį į senamadiškas
formas ir į naujas tendencijas rodančius pavidalus.
Pranešime „Chylinskio laiškų filologiniai aspektai“ Eugenija Ulčinaitė kalbėjo apie Chylinskio laiškus, 1659–1664 metais rašytus Oksfordo universiteto profesoriams Henry’ui Wilkinsonui, Johnui Wallisui bei Robertui Boyle’ui. Ulčinaitė pabrėžė, kad Chylinskio laiškai parašyti taisyklinga klasikine lotynų kalba, kurioje išsaugota netgi klasikinė periodo struktūra. Laiškuose yra citatų iš klasikinės romėnų
literatūros (Vergilijaus, Horacijaus), antikinės istorijos, mitologijos vardų, aliuzijų į
Senojo Testamento siužetus. Vienur kitur vartojami graikų kalbos žodžiai. Dėl to
pranešėja siūlė Chylinskį kaip homo trium linguarum priskirti Renesanso humanistų
tipui. Tai kelią nemažą nuostabą, nes antroji XVII amžiaus pusė jau nebebuvo palanki klasikinio lotynų kalbos stiliaus vartosenai. Iš dalies tai lėmė apskritai mokymo lygio smukimas, iš dalies – vis didesnis tautinių kalbų vartojimas viešajame
gyvenime ir raštijoje. Antroje XVII amžiaus pusėje vyraujančia tampa lingua vulgaris
stilistika, įvairūs „makaronizmai“ (pavyzdžiui, Krainskio ataskaitoje arba Lietuvos
kalvinistų sinodo protokoluose).
Visas konferencijos pusdienis buvo skirtas istorinių tekstų skaitmeninimo problemoms. Wolfas Dieteris Syringas, daugelį metų kūręs kompiuterines programas,
24
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skirtas daugiakalbiams Biblijos tekstams analizuoti ir apdoroti, sukūręs programą,
pagal kurią buvo parengtas lingvistiškai anotuotas BNT vertimo tekstas, perskaitė
dvi įvadines teorines paskaitas-pranešimus: „Istorinių tekstinių duomenų apdorojimas: kultūrinio paveldo saugojimas ir pateikimas. Esama padėtis (1)“, „Šaltiniai.
Priemonės (2)“ – ir vedė praktinį seminarą, kur dalyviai patys galėjo dirbti su tekstų fragmentais.
Teorinėje Syringo pranešimo dalyje kalbėta, kad istorinių tekstų tyrimo galimybės
išaugo, kai kompiuteriais imta apdoroti sudėtingus duomenis, pradėta atkurti istorinių diakritinių ženklų įvairovę, „paviršinius“ tekstinius duomenis pildyti „gilumine“ redakcine bei lingvistine informacija. XX amžiuje buvo ne kartą bandyta standartizuoti vartojamus formatus (ir tie bandymai paprastai būdavo ignoruojami). Taip
buvo sukurta daug bazių, paremtų skirtingomis duomenų perteikimo schemomis,
kurios yra arba nesuderinamos, arba jomis mažų mažiausia sudėtinga naudotis.
Jeigu tekstiniai duomenys perteikiami naudojant „Word“ (arba kitos tekstų rengyklės)
formatą ir specialiuosius šriftus, daugeliu atvejų jie jau prarasti, nes yra techniškai
bei morališkai pasenę ir nebėra, kas galėtų ar norėtų šiuos duomenis konvertuoti.
Pagal kai kuriuos projektus buvo parengta kritinių leidimų su mažiausiai vienu
kritiniu aparatu; esami duomenys yra tinkami ir vertingi spausdintai versijai, tačiau
juos sudėtinga arba neįmanoma naudoti elektroninėje terpėje. Kai kurių projektų
duomenys pateikiami įvairiais pavidalais (išsamūs tekstai, žodžių sąrašai, konkordancijos), bet jei reikia taisyti korektūros klaidas, kiekvieną klaidą reikia taisyti visose versijose, ir tai – daugybės laiko reikalaujantis užsiėmimas. Praktiniame seminare buvo pasiūlyta keletas būdų, kaip nepakliūti į minėtuosius spąstus. Seminaras
paskatino diskusijas, kaip turėtų būti saugomas ir mokslo tyrimams bei geresniam
istoriniam suvokimui atveriamas tekstinis istorinis Lietuvos paveldas.
Paskutinę konferencijos dieną pranešėjai ir svečiai aplankė XVI–XVII amžių Reformacijos centrą – Kėdainius. Esame dėkingi Kėdainių krašto muziejaus direktoriui
Rimantui Žirguliui už su meile pravestą nepakartojamą ekskursiją. Konferencijos
medžiaga bus publikuojama Lietuvos istorijos instituto leidžiamame mokslo žurnale
Lithuanian Historical Studies; Syringo pranešimo apie istorinių tekstinių šaltinių skait
meninimą pagrindu parengtą straipsnį ketinama išspausdinti žurnale Knygotyra.

Šaltiniai ir literatūra:
A Copy of the Testimonium given to the Translator, and of the approbation of his undertaking,
by several Reverend Doctors of Divinity, with the Professors of the same, and other Persons
of Note, in the University of Oxford. Oxford: Hen. Hall, 1659.
Aplavsvs Academici Honori & Famæ. Clarissimi & Consultissimi Viri, D. Lavrentii Banck [...],
Franekeræ, Excudebat Idzardus Alberti, Typographus in Academiâ Franequeranâ, 1647.
B i r ž i š k a , Va c l o va s , 1987: Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV–XVIII amžiais,
rengė ir papildė M[ykolas] Biržiška, su A[dolfo] Šapokos įvadu, Chicago: Lituanistikos
instituto leidykla.
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[ C a m d e n , W i l l i a m , ] 1674: Remains concerning Britain: their languages, names, surnames,
allusions, anagramms, armories, moneys, impreses, apparel, artillerie, wise speeches,
provervs, poesies, epitaphs, Printed for [...] Charles Harper [...] and John Amery, London
1674. (Ankstesni leidimai – 1637, 1657.)
Carmina Gratulatoria consecrata honori & famæ Nobilissimi, Præstantiss[imi] verèque Conspicui Iuvenis Viri, D. Conradi Viglii [...] Franekeræ, Excudit Idzarus Balck, Illustrium Frisiæ Ordinum & eorumdem Academiæ Typographus Ordinarius. Anno 1654.
ChB – [Samuelis Boguslavas Chylinskis,] BIBLIA tatey ira Rasztas Szwętas seno ir naujo
TESTAMENTA. Pirmą kartą dabar perguldytas Lietuwiszkań lieźuwiń. uźmarioſe. nog
Samuelies Baguslawo CHylinska. Lietuwniko. ó nakłodu Diewo-baymos Karalistes Anglios,
uź karalawima Jo Milistos Karalaus, KAROLO ANTROIA Karalaus Anglios, Szkocios,
Irlandios ir Francios. (Spausdinta Senojo Testamento dalis, Londonas: E. Teiloro spaustuvė, 1660–1662. Senasis Testamentas: Gina Kavaliūnaitė, Samuelio Boguslavo Chylinskio Bib
lija. Senasis Testamentas 1. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės. = Vetus Testamentum lingua donatum a Samuelo Boguslao Chylinski unȃ cum texto belgico, Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas. Naujasis Testamentas: ChNTf, ChNTt, ChNTi.)
C h y l i n s k i , S a m u e l B o g u s l aw, [1660]: RATIO Inſtitutæ Tranſlationis Bibliorum in LINGUAM LITHVANICAM [...], Oxford.
C h y l i n s k i , S a m u e l B o g u s l aw, 1659: An Account of the translation of the Bible into the Lithvanian Tongve [...], Oxford: Printed by Hen. Hall, 1659.
[ D e T e n d e , G a s pa r , ] 1698: An Account of Poland. Containing A Geographical Description
of the Country, the Manners of the Inhabitants and Wars they have been Engag’d in; the
Constitution of that Government; Particularly the Manner of Electing and Crowning their
King; his Power and Prerogatives: With a Brief History of the Tatars. By Monsieur Hauteville, who Resided about 25 Years in that Kingdome. London 1698.
[ E l e a z a r , G i l b e r t, ] 1641: Newes from Poland, Wherein is declared the cruell practice of
the Popish Clergie against the Protestants [...]. London: Printed by E. P. for Nathaniel
Butter and are to sold at his shop at St Austins Gate, 1641.
F o c k e m a A n d r e a e , S [ y b r a n d u s ] J [ o h a n n e s ] ; T h . J . M e i e r (eds.), 1968: Album
Studiosorum Academiae Franekerensis (1585–1811, 1816–1844) 1. Namlijst der studenten, Franeker: T. Wever.
G o r d o n , C a r o l i n e ; W i l f r i d D e w h i r s t, 1985: The Ward of Cripplegate in the City of
London, London: the Cripplegate Ward Club.
[ K r a i n s k i , J a n K r z y s z t o f, ] 1661: A Relation of the distressed State of the Church of Christ
[...] in the Great Dukedom of Lithuania. Printed in the Year of our Salvation, 1661.
L e w k e n o r , S a m u e l , 1600: A discovrse not altogether vnprofitable, nor vnpleasant for such
as are desirous to know the situation and customes of forraine Rities without trauelling to
see them. Containing a Discourse of all those Rities wherein doe flourish at this day priuiledged vniuersities. Written by Samvuel Levvkenor, Gentleman, London 1600 [77 fol.].
L u k š a i t ė , I n g ė , 1971: „Lietuviškos S. B. Chilinskio biblijos spausdinimo aplinkybės“, LMAD,
A serija, 1(35), 97–108.
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„LDK ir protestantiškoji
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[ M o r d e n , R o b e r t, ] 1693: Geography Rectified or a Description of the World [...] The third
edition, Enlarged. To which is added a Complet Geographical Index to the whole Alphabetical digest, London 1693. (Kiti leidimai – 1688 etc.)
[ O ’ C o n n o r , B e r n a r d , ] 1698: The History of Poland in the several letters to Persons of
Quality Giving an Account of the Ancient and Present state of that Kingdomes, London
1698, vol. I–II.
Rector Magnificus & Senatus Academiæ Frisiorum quæ est Franequeræ, Lectori Salutem in
Domino, [Oxford, ~1660].
[ S z at h m á r i Ö t v ö s , I s t vá n , ] 1668: Titkok jelenese, Avagy, Sz. Janos Apostol MennyeiLatasa. Rövid magyarázo jedzésekkel edgyütt. Mellyek, a’ Belgiomi ujjonnan fordíttatott,
és rövid Magyarázatokkal meg-bővittetet Bibliábol, Magyar nyelven szedegettettek. Szeben:
Udvarhélyi Mihály által 1668.
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Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos
duomenų bazės (AKdb) sumanymo
ištakos ir pirmieji darbai
1. Į v a d a s. Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės (AKdb) kūrimo

ištakomis galima laikyti 2008 metus, kai grupė PLB Lituanistikos katedroje (Ilinojaus
universitete Čikagoje, UIC) dirbusių, stažavusių ir studijavusių kalbininkų sumanė
kaupti asmeninio pobūdžio rankraštinius tekstus. Iniciatyvinę duomenų bazės kūrimo grupę tada sudarė doc. dr. Violeta Kalėdaitė (VDU), prof. Giedrius Subačius
(PLB Lituanistikos katedra UIC, Lietuvių kalbos institutas) ir Aurelija Tamošiūnaitė
(PLB Lituanistikos katedros doktorantė UIC). Tais pačiais metais prie AKdb kūrimo
iniciatyvos prisijungė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų
knygų ir rankraščių skyrius (projekto koordinatorės Alma Masevičienė ir Jolita Steponaitienė), taip pat Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedra (doc. dr.
Asta Kazlauskienė, dr. Andrius Utka) ir Lietuvių kalbos institutas. 2010 metais į
AKdb kūrimą įsitraukė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra (dr. Daiva Aliūkaitė, Rūta Deksnė).
AKdb kūrimo tikslai tiek prieš trejetą metų, tiek dabar lieka tie patys: kaupti,
skaitmeninti ir padaryti elektroninėje terpėje prieinamus asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenis – žmonių laiškus, atvirlaiškius, atsiminimus, dienoraščius, taip
pat nuotraukų, kelionių užrašus, užrašų knygeles, mokinių raštelius ir kitus asmeninio pobūdžio rankraščius. Kaupiamos medžiagos chronologinės ribos – XIX amžiaus
antroji pusė–XXI amžius. AKdb formuojama kaip trejopo pobūdžio duomenų rinkinys:
rankraštiniai egodokumentai (jie saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje), skaitmeninės jų kopijos ir transkribuoti tekstai. Be šių, renkami ir metaduomenys apie egodokumentus, jų autorius ir gavėjus.
Per trejus metus surinkta ir suskaitmeninta daugiau kaip 2000 tokių ranka rašytų
tekstų. Siekiant AKdb pildyti, plėsti ir padaryti viešai prieinamą, 2011 metais, parė-
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mus Lietuvos mokslo tarybai, imta įgyvendinti mokslo projektą „Asmeninės lietuvių
rašomosios kalbos duomenų bazės formavimas“1. Projekto darbus šiuo metu vykdo
dešimt darbuotojų, kurie dvejus su puse metų kaups ir apdoros AKdb medžiagą,
kurs duomenų bazės interneto svetainę. Iki projekto pabaigos 2013 metais AKdb
numatoma papildyti naujai surastais rankraštiniais egodokumentais, sukurti ir vartotojams pristatyti AKdb duomenyną.
Šiuo apžvalginiu straipsniu norima trumpai supažindinti su AKdb kūrimo inicia
tyva, užsibrėžtais tikslais, uždaviniais ir kūrimo principais.

2. T i k s l a s. Kaip minėta, AKdb kūrimo tikslas yra kaupti privačios rašomosios
lietuvių kalbos pavyzdžius ir padaryti juos viešai prieinamus tyrėjams. AKdb unikali tuo, jog čia kaupiami ne tik ir ne tiek archyvuose ar bibliotekose, bet visų pirma
žmonių saugomi rankraščiai, t. y. tokie rankraštiniai dokumentai, kurie jokia forma
neprieinami tyrėjams. Šiam projektui svarbūs visų visuomenės narių, net menkai ar
visai neišsilavinusių, tik pramokusių rašyti žmonių egodokumentai (visų pirma –
laiškai), saugomi tiesiog namuose. Tokie rašytinės kalbos pavyzdžiai būna skirti
asmeninėms reikmėms, niekieno neredaguoti, todėl gerai parodo kalbines rankraščio
autoriaus nuostatas, rašomosios kalbos polinkius ir įgūdžius.
Ne kiekviena šeima saugo rankraščius. Visų pirma dėl to, kad savininkai ar jų
palikuonys tokius dokumentus mažai vertina. Pasitarnavę jie kurį laiką palaikomi,
bet, kaip ir visi per daug vietos užimantys „nereikalingi“ daiktai, tvarkantis ar kraustantis išmetami. Nemaža dalis asmeninių rankraščių, kaip teigia apklaustos šeimos,
buvo sunaikinta Antrojo pasaulinio karo metais, per politinę suirutę, gyventojams
išvykstant. XXI amžiuje vis plačiau įsigali įvairios technologijos, beveik nelieka ranka rašytų laiškų, atvirlaiškių, raštelių – juos užgožia elektroniniai laiškai, interneto
svetainių pokalbiai ar trumposios mobiliųjų telefonų žinutės. Todėl vienas iš AKdb
projekto tikslų – apsaugoti nuo pražūties kuo daugiau asmeninės lietuvių rašomosios
kalbos pavyzdžių, kurių kasdien mažėja.
AKdb sukaupti egodokumentai bus pravartūs ne tik kalbininkams. Rankraščiuose užfiksuotos individualios nuomonės ir požiūriai, atsiminimai, niekur nepublikuoti įvairūs literatūriniai mėginimai, XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus emigrantų
išgyvenimai, privalomąją karo tarnybą įvairiose buvusiose socialistinėse šalyse atlikusių lietuvių vyrų kasdienybė. Tai individualios žmonių patirtys, kurios nepateko
į tradicines istorijas ir kurios galėtų būti svarbi medžiaga istorikams, sociologams,
kultūros antropologams, literatūros tyrinėtojams. Surinkti egodokumentai taip pat
yra išsamus informacijos šaltinis besidomintiems šeimos ar giminės istorija – jie gali
atskleisti netikėtų giminės istorijos faktų. Kartu su asmeninio pobūdžio rankraščiais
renkamos ir nuotraukos su užrašais, kurios laikui bėgant galėtų tapti svarbiu šaltiniu
istorikams bei genealogams.
1
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AKdb yra kalbininkų vykdomas projektas. Jiems ši bazė sudarys sąlygas tirti
bendrinės kalbos santykio su tarmėmis raidą, bendrinės lietuvių kalbos skvarbą,
įgalins pažvelgti į realią didelės lietuvių kalbos vartotojų dalies rašto kalbos vartoseną ir rašomosios kalbos kaitą nuo XIX amžiaus pabaigos iki XXI amžiaus pradžios.
Lietuvių kalbotyroje asmeninės rašomosios lietuvių kalbos rankraščiai beveik netyrinėti2, nėra sukaupta gausesnių, viešai prieinamų privačios rašomosios lietuvių kalbos archyvų. Esami lietuvių kalbos tekstynai (Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas3,
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas4, Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas5) remiasi sinchroniniais duomenimis. Vienintelė diachroninio pobūdžio Senųjų raštų duomenų bazė6 pristato visų pirma spausdintą senųjų ir senesniųjų lietuviškų raštų paveldą. Tad AKdb
tikslas yra dvejopas: papildyti diachroninio pobūdžio tyrimus dar vieno kalbos sluoksnio – privačiosios laisvosios rašomosios kalbos7 – duomenimis ir įgalinti įvairių rašomosios kalbos atmainų diachroninius ar lyginamuosius tyrimus. AKdb sukauptų
duomenų pagrindu vėliau bus galima parengti ir specializuotus laiškų tekstynus8.
AKdb papildys jau esamas lietuvių kalbos duomenų bazes asmeninės-privačios
rašomosios kalbos duomenimis. Be to, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje surinkti egodokumentai suteiks galimybę lyginti šalyje gyvenusių (gyvenančių) žmonių ir diasporos rašomąją kalbą.

3. D u o m e n ų

Egodokumentai renkami iš žmonių, kilusių iš įvairių geografinių Lietuvos vietovių, taip pat iš gyvenusių ar gyvenančių išeivijoje.
Rankraštinių tekstų ieškoma skelbiant apie jų rinkimo akciją Lietuvos ir užsienio
žiniasklaidoje9, apklausiant pažįstamus žmones. Ateityje planuojama rengti laiškų
rinkimo ekspedicijas. Egodokumentų atrankos principas – visokio žanro ir pobūdžio
lietuviški rankraščiai, rašyti skirtingo išsilavinimo ir iš įvairių socialinių sluoksnių
kilusių vyrų ir moterų.
Kadangi laiškai, užrašai ir kiti asmeninės paskirties rašomosios kalbos pavyzdžiai
yra skirti konkrečiam adresatui ir kaupiami privačiose kolekcijose, žmonės dažniau
ne dovanoja laiškus, bet juos paskolina. Kartais, prieš atiduodami, juos „cenzūruoja“,
2

3
4
5

r i n k i m a s.

Išskyrus keletą projekto vykdytojų Aurelijos Tamošiūnaitės ir Jurgitos Venckienės
skelbtų publikacijų, žr.: Tamošiūnaitė 2008,
111–136; Tamošiūnaitė 2009, 325–358; Tamošiūnaitė 2010, 157–182; Venckienė 2004,
315–318; Venckienė 2006, 319–332. Daugiau apie lietuvių kalbininkų studijose
analizuotus laiškus žr. Tamošiūnaitė
2008, 112.
Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas (žiūrėta
2011-06-29).
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (žiūrėta
2011-06-29).
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas (žiūrėta
2011-06-29).
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6
7
8

9

Senųjų raštų duomenų bazė (žiūrėta 201106-29).
Dėl termino žr. Miliūnaitė 2009, 43.
Tokius laiškų tekstynus yra sukūrę, pavyzdžiui, Helsinkio universiteto kalbininkai,
žr. VARIENG (žiūrėta 2011-05-30).
Nuo 2008 metų apie laiškų rinkimo akciją
nuolat skelbta išeivijos dienraštyje Draugas, keli programiniai straipsniai paskelbti
Lietuvos ir išeivijos žiniasklaidoje, pvz.:
Subačius 2008-04-12, 4, 13; Tamošiūnaitė
2008-06-07, 3; Subačius, Tamošiūnaitė
2009a, 12–13; Subačius, Tamošiūnaitė
2009b, 3–5; Masevičienė 2010, 12–13;
Tamošiūnaitė 2011-01-01, 5.
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t. y. neduoda tų, kuriuose, jų nuomone, gali būti šeimai nemalonios informacijos.
Didelė dalis laiškų saugotojų sutinka, kad rankraščiai būtų naudojami mokslo tikslams, bet kai kas nepageidauja, kad jie iš karto būtų skelbiami interneto svetainėje.
Tada prašoma nustatyti terminą, kuriam praėjus laiškus bus galima viešinti.
AKdb sukauptus egodokumentus galima sąlygiškai skirstyti į keturis pagrindinius
laikotarpius: a) rašomosios lietuvių kalbos pavyzdžiai nuo antrosios XIX amžiaus
pusės iki 1918 metų. Šio laikotarpio tekstai pasižymi tuo, kad yra rašyti bendrinei
kalbai dar esant pradinėje kūrimosi pakopoje; b) rankraščiai, rašyti 1919–1944 metais,
kai vyko intensyvus bendrinės lietuvių kalbos formavimasis nepriklausomoje ir Ant
rojo pasaulinio karo metu okupuotoje Lietuvoje; c) tekstai, rašyti 1945–1990 metais,
sovietų okupuotos Lietuvos bendrinės kalbos laikotarpiu; d) rankraščiai nuo 1990 iki
šių dienų, kai bendrinė kalba labiausiai susiformavusi.
Šiuo metu didžiausią sukauptų egodokumentų dalį AKdb sudaro laiškai (apie
4000). Esama ir atvirlaiškių, 7 asmenų dienoraščiai, 2 žmonių atsiminimai, nuotraukos ir jų užrašai, netgi viena rankraštinė 1894 metais rašyta receptų knyga.

4. D u o m e n ų a p d o r o j i m a s. Kiekvienam rankraščio autoriui pildoma at
skira specialiai AKdb projektui susikurta anketa. Joje fiksuojami teksto autoriaus
biografiniai duomenys: lytis, gimimo ir mirties datos, gyventos vietos, darbovietės,
pareigos, išsilavinimas. Anketoje užrašomos žinomos ar nuspėjamos rankraščio parašymo ir gavimo datos. Ši informacija yra labai svarbi rankraščio tyrimo dalis, suteikianti daug žinių apie individualaus žmogaus rašomosios kalbos ypatybes, nulemtas būtent šių ekstralingvistinių veiksnių. Ekstralingvistiniai duomenys iš dalies
sisteminami atsižvelgiant į Helsinkio universitete parengtų anglų laiškų tekstynų
rengimo principus10 ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje naudojamus aprašomuosius bibliografinius kriterijus.
Jeigu žinomas laiško arba kitokio pobūdžio rankraščio gavėjas, užrašomi jo biografiniai duomenys ir jo santykis su egodokumento autoriumi. Senesni rankraščiai
paprastai saugomi ne gavėjo ar autoriaus, bet kitų šeimos narių ar giminaičių, todėl
formoje užfiksuojama ir dokumentų saugojimo vieta. Jeigu be šių duomenų rankraščių saugotojas turi pastabų ar komentarų, susijusių su autoriaus biografiniais duomenimis ar rankraščiais, jam suteikiama galimybė tai patvirtinti raštu.
Aprašant laiškus neretai susiduriama su laiško autorystės problema ir biografinių
rašančiojo duomenų trūkumu. Tai ypač būdinga XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus
pradžioje rašytiems laiškams. Dovanotojai, trečios ar ketvirtos kartos žmonės, neretai jau neprisimena ar nieko nežino apie rašiusius giminaičius, todėl negali pateikti
laiškų tyrimams labai svarbios biografinės informacijos. Aprašant senuosius laiškus
susiduriama ir su autorystės problema. Ne visada laiško turinys pateikia pakankamai faktų autoriui nustatyti, tuo labiau kad XX amžiaus pradžioje buvo įsigalėjusi
10
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praktika, pačiam diktuojant, patikėti laiškus rašyti geriau mokančiajam. Čia labai
praverstų naujesniosios lietuvių rašysenos istorijos tyrimai, kurių, deja, kol kas
beveik nesama.
Surinkti egodokumentai skaitmeninami 400 dpi, nuotraukos su užrašais, seni,
sunkiai įskaitomi (pavyzdžiui, pieštuku rašyti) laiškai – 600 dpi skiriamąja geba. Kol
kas skenuojama įprastais, specialiai rankraščiams nepritaikytais skaitytuvais. Dokumentai skaitmeninami spalvotai, po skenuojamu lapu padėjus juodą foną. Skaitmeninant aplink originalą apibrėžiamas kiek didesnis skenavimo laukas, kad būtų aiškiai matyti lapų kraštai11.
Nuskenuoti dokumentai transkribuojami, stengiantis kuo tiksliau perteikti originalų rankraščio tekstą: išlaikomas rankraščio eilučių ilgis, žodžių kėlimai, puslapių
numeravimas, rašančiojo braukymai ir taisymai, t. y. naudojamas diplomatinis perrašas12. Transkripcijų išnašose pateikiami specialisto komentarai, paaiškinantys teksto rašymo ypatybes. Perrašius tekstus ir parengus komentarus, projekto vykdytojų
planuojamos dvi originalių tekstų ir transkripcijų patikros.
Kitas projekto vykdymo etapas – biografinės informacijos apie egodokumentų
autorius rengimas, informacijos apie laišką, trumpų egodokumentų turinio santraukų rašymas, duomenų bazės rodyklių ruošimas paieškai ir tekstų pateikimas bend
rine lietuvių kalba. Ši informacija bus pateikiama atskirame teksto faile. Projekto
vykdytojų siekiamybė yra tokiu būdu apdoroti visus AKdb sukauptus egodokumentus, tačiau pirmenybė teikiama tiems lietuvių rašytinės kalbos dokumentams,
kurie, rankraščių saugotojams leidus, bus iš karto skelbiami duomenų bazės svetainėje internete.
AKdb interneto svetainės ir duomenyno modelis kol kas kuriamas, renkamasi
anotavimo programas. Projekto kūrėjai nori AKdb sukauptus duomenis padaryti
prieinamus visų sričių mokslininkams. Todėl planuojama sukurti tokį duomenų
bazės modelį, kurio paieškų sistema įgalintų ieškoti tinkamų dokumentų atsižvelgiant
į įvairias kategorijas: išsilavinimą, amžių, gyventas vietas, tarmę, laiške aprašomas
realijas, laiško pobūdį (kareivių laiškai, meilės laiškai, išeivių laiškai) ir pan.

5. A p i b e n d r i n i m a s. Keletą metų gyvuojančiu, o 2011 metais ir finansinę

paspirtį gavusiu AKdb kūrimo projektu siekiama ne tik sukurti dar vieną elektroninę duomenų bazę, bet ir dėti pastangas, kad būtų išsaugotas baigiantis išnykti rašytinio laiško paveldas. Egodokumentus kaupia ir tiria Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, nuo 2010 metų vykdantis projektą „Lietuvos egodokumentinis
paveldas“ (LEGODOK)13, kurio tikslas – aprašyti, susisteminti Lietuvoje esantį ego11

Laiškai ir kiti egodokumentai AKdb renkami nuo 2008 metų, tad per pirmuosius
dvejus metus nemažai laiškų suskaitmeninta be juodo fono. Kai kurie dovanotojai
AKdb rengėjams laiškų skaitm enines ko-
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pijas atsiunčia patys. Nors prašoma atsižvelgti į AKdb rengėjų nustatytus skait
meninimo standartus, jų laikosi ne visi.
Subačius 2001, 38–39.
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dokumentinį paveldą ir jį pateikti elektroninėje erdvėje. Skirtingai nei LEGODOK,
AKdb dėmesys visų pirma krypsta į lietuvių kalba rašytus egodokumentus (XIX
amžiaus antroji pusė–XXI amžius), taip pat į tuos, kurie saugomi ne bibliotekose ar
archyvuose, t. y. kurie viešai neprieinami ir yra privačiose asmeninėse kolekcijose.
Todėl savo pobūdžiu AKdb, projekto kūrėjų nuomone, gražiai papildys Lietuvoje
kylančią egodokumentų kaupimo ir tyrimo, jau kelis dešimtmečius vykdomo kitose
valstybėse, iniciatyvą.
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