I

S

S

N

1

3

9

2

-

7

3

7

I

S

B

N

3 - 4 4 7 - 0 9 4 7 2 - 9

Archivum Lithuanicum

X

8

Klaipëdos universitetas
Lietuviø kalbos institutas
Ðiauliø universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didþiojo universitetas

Archivum

Lithuanicum 8

hARRASSOWITZ VERLAG
W ie S B A D E N 2 0 0 6

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

Giedrius Subačius

Habil . dr .

(filologija / philology),

(vyriausiasis redaktorius / editor),

U niversit y o f I llinois at C h icago ,
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
dr .

Ona Aleknavičienė

(filologija / philology),

Lietuvių kalbos institutas,
Habil .

dr .

Saulius Ambrazas

(filologija / philology),

Lietuvių kalbos institutas,
D oc . dr .

Roma Bončkutė

Vilnius

Vilnius

(filologija / philology),

Kl a i p Ė d o s u n i v e r s i t e t a s
Prof. dr.

Pietro U. Dini

(kalbotyra / linguistics),

Università di Pisa
dr .

Jolanta Gelumbeckaitė

(filologija / philology),

J o h a n n W o l f g a n g G o e t h e - U n i v e r s i tÄt F r a n k f u r t a m m a i n ,
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
dr .

Birutė Kabašinskaitė

(filologija / philology),

V ilniaus universitetas
Prof.

Habil. dr.

Rūta Marcinkevičienė

(filologija / philology),

V y t a u t o D i d ž i o j o u n i v e r s i t e t a s , KAUNAS
D O C . dr .

Bronius Maskuliūnas

(filologija / philology),

ŠiauliŲ universitetas
dr .

Jurgis Pakerys

(filologija / philology),

V ilniaus universitetas
dr .

Christiane Schiller

(kalbotyra / linguistics),

Friedric h - A lexander - U niversit ä T E rlangen - N ü rnberg
Prof. dr.

William R. Schmalstieg ( k a l b o t y r a

/ linguistics),

P e n n s y lva n i a S tat e U n i v e r s i t y
Mgr.

Mindaugas Šinkūnas

(kalbotyra / linguistics),

LietuviŲ kalbos institutas, Vilnius
D oc . dr .

Janina Švambarytė-Valužienė

(filologija / philology),

ŠiauliŲ universitetas
Mgr.

Jurgita Venckienė

(filologija / philology),

Lietuvių kalbos institutas, Vilnius,
V y tauto D id Ž i o j o u n i v e r s i t e t a s , KAUNAS

© Lietuvių kalbos institutas

Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)
Jurgita Venckienė
Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas ir kodifikacija
katalikiškojoje ir pasaulietinėje periodikoje (1889–1905)      9

Christiane Schiller
Der Psalter Davids (1625) von Johann Rehsa
als Quelle für die preußisch-litauische Lexikographie      43

Lina Plaušinaitytė
Die Struktur des deutschen Registers in der
Grundschicht der Clavis Germanico-Lithvana      67

Vilma Zubaitienė
Aštuntasis Ehrenreicho Weismanno Lexicon bipartitum leidimas (1725) –
Pilypo Ruigio žodyno (1747) vokiečių–lietuvių kalbų dalies registro šaltinis      97

Birutė Kabašinskaitė
Žemaitiškieji rengėjo tapatybės pėdsakai XVIII–XIX amžiaus
pagrindiniame katalikų giesmyne 1: Balso širdies pirmojo leidimo kalbos kaita    149

Inga Strungytė
Surinkimininkų raiška Kristijono Endrikio Mertikaičio
giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817)      187

Jurgis Pakerys
Priesaginių veiksmažodžių daryba Kleino, Sapūno‒Šulco ir Hako gramatikose      211

Bronius Maskuliūnas
Savybinių įvardžių formos Mikalojaus Daukšos Katekizme (1595)      233

Daiva Litvinskaitė
Uptono Sinclairio romanas The Jungle (1906) lietuviškai:
Vinco Daukšio vertimas Raistas (1908)    243



Turinys (Contents) 0 0 0

Aurelija Tamošiūnaitė
Feliksas Vereika – Nowenas pri Jezaus Kristaus (1857) rengėjas      261

Giedrius Subačius

Kazimiero Lelio ir Ipolito Liutostanskio
lietuviškos kirilikos modeliai, 1887–1891      279

Publikacijos (Publications)
Jurgita Venckienė

Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos
ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai       319

Recenzijos (Reviews)
Jurgita Girčienė, Naujųjų skolinių atitikmenys:
struktūra ir vartosena, 2005 ( S a u l i u s  A m b r a z as )       335
Grasilda Blažienė, Baltische Ortsnamen
in Ostpreussen, 2005 ( W i ll i a m  R . S c h m alst i eg )       339
Darius Staliūnas (sud.), Raidžių draudimo metai, 2004

( R o m a  B o n č k u t ė )

      343

Eglė Bukantytė, M. Liuterio Naujojo Testamento (1522–1546) įtaka
J. Bretkūno Naujojo Testamento vertimui (1579–1580) sintaksės aspektu, 2006
( J o la n ta gel u m be c ka i t ė )        353
Milda Lučinskienė (par.), Jono Jaknavičiaus 1647 metų
Ewangelie polskie y litewskie, 2005 ( v y ta u tas ka r del i s )       359
Mikas Vaicekauskas, Lietuviškos katalikiškos
XVI–XVIII amžiaus giesmės, 2005 ( B i r u t ė K abaš i n ska i t ė )       365
Dalia Dilytė, Kristijonas Donelaitis ir Antika, 2005

( K r i st i n a Ma č i u ly t ė )

Ona Aleknavičienė (par.), Jono Bretkūno Postilė, 2005

      373

( M i lda l u č i n sk i e n ė )

      377

Straipsniai
(Articles)

Archivum

Lithuanicum

8,

2006

I S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  I S B N  3 - 4 4 7 - 0 9 4 7 2 - 9

Jurgita Venckienė
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas
ir kodifikacija katalikiškojoje ir pasaulietinėje
periodikoje (1889–1905)1

Priešaušrio ir Aušros laikotarpiu pasaulietinę ir katalikiškąją inteligentiją skyrė
religinės pažiūros, bet vienijo „patriotinis karštis“. Kontaktą tarp pasauliečių
inteligentų ir dvasininkų palaikė asmeninės pažintys. Tačiau XIX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje šios dvi grupės, turėjusios ir savo periodinių leidinių, jau
„vedė griežtą polemiką“, nesutarė dėl kai kurių religinių, socialinių ir ekonominių
klausimų2.
Pasauliečiai ir katalikai dvasininkai, remdamiesi savais autoritetais, kūrė savo
rašomąją kalbą. Giedriaus Subačiaus teigimu, „[k]uriamų standartų potekstė –
ženklinti valdžią. [...] Pretenzijos į kalbos standartą – minties apie valdžią
užuomina“3. Įtvirtindami savo rašomosios kalbos modelį, pasauliečiai ir dvasininkai siekė stiprinti įtaką visuomenėje.
Einaras Haugenas skiria keturis bk aspektus: normos pasirinkimą (selection),
kodifikaciją (codification), visuomenės priėmimą (acceptance) ir funkcijų tobulinimą
(elaboration). Straipsnyje analizuojama pasauliečių ir katalikų dvasininkų viešosios
aplinkos kalbos raida, siekiama nustatyti, kada vienas iš šių modelių buvo
pripažintas prestižiškesniu. Daugiausia dėmesio skiriama bendrinės kalbos formavimosi etapams: tarmės pasirinkimui ir kodifikacijai, ypač kodifikacijos poreikio atsiradimui4. Tyrimui pasirinkti periodiniai leidiniai: pasauliečių laikraštis
1   Dėkoju

habil. dr. Giedriui Subačiui už pastabas ir patarimus rengiant šį straipsnį.
2   J[uozas] Ambrazevičius, „Ideologinių gru
pių santykiai ‘Aušros’ ir ‘Varpo’ gadynė
je“, Krikščionybė Lietuvoje. Praeitis. Dabartis. Ateitis, Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys Nr. 726, 1938, 234–237.



3   Giedrius

Subačius, „Standartinė kalba –
valdžios nuosavybė“, Kultūros barai 12,
2003, 64.
4   Einar Haugen, The Ecology of Language,
Stanford, California: Stanford University
Press, 1972, 252; dar žr. Giedrius Subačius,
„Standartinių (bendrinių) kalbų istorijos
chronologija“, Metmenys 84, 2004, 97–115.

Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas
ir kodifikacija katalikiškojoje
ir pasaulietinėje periodikoje
(1889–1905)

Varpas (1889–1905)5 ir dvasininkų laikraščiai Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga (1889–
1896)6 bei Tėvynės Sargas (1896–1905)7. Visi trys leisti Mažojoje Lietuvoje.

1. TARM Ė S PASIRINKIMAS. Aušros leidėjams rašomosios kalbos pagrindu
pasirinkus pietinių vakarų aukštaičių tarmę, diskusijų šiuo klausimu periodinėje
spaudoje nebekilo, tačiau kai kurios formos dar įvairavo. Nevienodumų tarp
pasauliečių ir katalikų laikraščių kalbos galėjo atsirasti dėl kelių priežasčių, bet
labiausiai tikėtina, kad dėl rėmimosi skirtingais kalbininkų darbais; kai kuriais
atvejais įtakos turėjo ir leidėjų tarmė.
Varpo redaktoriai buvo kilę daugiausia iš pietinių vakarų aukštaičių tarmės
ploto, ne vakarų aukštaitis buvo tik Jurgis Šaulys (žr. 1 lentelę):
Redaktorius	Kilimo vieta	Dirbo Varpe
Vincas Kudirka	Paežeriai, Vilkaviškio r.
		
Juozas Adomaitis-Šernas
Šmuiliškė, Šakių r.
		
		
Jonas Kriaučiūnas	Bundzai, Šakių r.
		
Stasys Matulaitis	Stebuliškės, Marijampolės r.
		
Juozas Bagdonas	Slibinai, Vilkaviškio r.
		
Vincas Mickevičius-Kapsukas	Būdviečiai, Vilkaviškio r.
Jurgis Šaulys	Balsėnai, Klaipėdos r.

Vp1–Vp12 1889
Vp1 1897–Vp1 1899
Vp1–Vp12 1890
Vp1–Vp3 1891 (Vp4 1891?)
Vp11–Vp12 1891
Vp5–Vp9 1891
Vp1 1892–Vp4 (ar Vp5) 1895
Vp5 (ar Vp6) 1895–Vp12 		
1896
Vp2 1899–Vp12 1902
Vp1 1903–Vp11/12 1905?
Vp1–Vp12 1903?
Vp1 1904–Vp11/12 1905?

1 lentelė: Varpo redaktoriai8

Varpo leidėjai laikėsi Frydricho Kuršaičio Gramatikos (1876)9. Remtis šia gramatika buvo nuspręsta pirmajame Varpo leidėjų suvažiavime, vykusiame Marijampolėje
5   Varpas,

1889–1905, Tilžė, Ragainė; KVB RSS:
Rsp 05 / Va 303; Lietuvių tautos praeitis
9–13 (31–50), Varpas 1889–1905, paruošė
Juozas Masilionis, Jonas A. Račkauskas,
Liudas Kairys, Chicago: Lietuvių istorijos
draugija, 1989 (toliau – Vp).
6   Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga, 1889–1896,
Tilžė; KTUB: Fz 82. Leidinio pavadinimas
šiek tiek skyrėsi: Żemajcziu ir Lietuwos
ApżwaŁga, 1889 (prospektas; toliau –
ŽLAp); Żemaiczių ir Lietuwos APŻVAŁGA 1,
1890; Žemaiczių ir Lietuwos APŽVAŁGA 2–4,
1890; Žemaicziu ir Lietuvos APŽVAŁGA 5,
1890; nuo 1890-ųjų Nr. 6 – Žemaiczių ir Lietuvos APŽVAŁGA (toliau – ŽLA).

10

SARGAS, 1896–1904, Tilžė;
KTUB: Cž 24, VUB RSS: L R 3532, L R 3533
(toliau – TS).
8   Žr. Vytautas Vanagas, Lietuvių rašytojų są
vadas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 1996, 114, 121, 122, 124, 150, 151.
9   [Frydrichas Kuršaitis,] GRAMMATIK DER
LITTAUISCHEN SPRACHE VON Dr.
FRIEDRICH KURSCHAT [...], HALLE,
VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES
WAISENHAUSES. 1876; KVB RSS:
U 121514 (toliau – KG).
7   TĖVYNĖS
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1888 metų birželio 29 dieną: „P. Kraučūnas patarė sekti Kuršaitį, kurio gramatika
labiausia mums tinkanti“10. Be to, didelės įtakos turėjo Varpe bendradarbiavęs Jonas Jablonskis. Jis kalbinius straipsnius ir recenzijas pradėjo skelbti 1892-aisiais, o
apie 1893-iuosius buvo paskirtas Varpo raštams „kvalifikuoti“11. Jablonskis nustojo
bendradarbiauti 1895-aisiais, bet 1903-iaisiais vėl prisijungė prie varpininkų12.
Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos leidėjai, išskyrus Juozą Angrabaitį13, buvo
žemaičiai (žr. 2 lentelę). Savo laikraščio kalbos pagrindu jie taip pat rinkosi
pietinių vakarų aukštaičių tarmę.
Redaktorius	Kilimo vieta	Dirbo ŽLA
Juozas Angrabaitis	Pervazninkai, Šakių r.
		
Pranciškus Urbonavičius	Baubliai, Kretingos r.
Kazimieras Pakalniškis	Gedgaudžiai, Kretingos r.

ŽLAp 1889–ŽLA3 1890
ŽLA19 1891–ŽLA24 1892
ŽLA4 1890–ŽLA18 1891
ŽLA1 1893–ŽLA24 1896

2 lentelė: Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos redaktoriai14

Tėvynės Sargo leidėjai buvo kilę iš rytų aukštaičių tarmės ploto; tik Antanas
Milukas buvo vakarų aukštaitis kauniškis (žr. 3 lentelę). Savo laikraščio kalbos
pagrindu jie irgi pasirinko pietinių vakarų aukštaičių tarmę.
Redaktorius	Kilimo vieta	Dirbo TS
Felicijonas Lelis	Pumpėnai, Pasvalio r.
Dominykas Tumėnas
Jaskoniškės, Zarasų r.
Juozas Tumas	Maleišiai, Anykščių r.
Antanas Milukas
Šeštokai, Lazdijų r.

TS1 1896–TS6 1897
TS7–TS11 1897
TS12 1897–TS4/5 1902
TS6 1902–TS5 1904

3 lentelė: Tėvynės Sargo redaktoriai15

Pietinių vakarų aukštaičių tarme rėmėsi ir Kazimieras Jaunius. Jo paskaitų
dauguma Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos ir Tėvynės Sargo leidėjų buvo klausę
Žemaičių kunigų seminarijoje. Jauniaus paskaitų nebuvo klausęs tik pasaulietis
Angrabaitis ir, atrodo, kunigas Dominykas Tumėnas: Jaunius seminarijoje pradėjo
dėstyti paskutiniais Tumėno studijų metais, bet skaitė tik kanoninės teisės kursą16.
Tad katalikiškųjų laikraščių leidėjams sektinas turėjo būti Jauniaus Kalbomokslis17.
Grinius, „Atsiminimai“, Varpas, Dr.
K. Griniaus jubilėjinis Nr., Kaunas: „Varpo“ B-vės spaustuvė, 1926, 120.
11   Petras Jonikas, „Vincas Kudirka ir lietuvių
kalba“, Aidai 9, 1958, 396.
12   Arnoldas Piročkinas, Prie bendrinės kalbos
ištakų, Vilnius: Mokslas, 1977, 87, 214.
13   Apie Angrabaitį pasakojama, kad jis buvo
mažamokslis ( J. K-ka, „Juozas Angrabaitis. Knygnešys, redaktorius ir leidėjas“,
Lietuvos Aidas 129, 1934 06 09, 10).
10   K[azys]

11

14   Žr.

Vanagas 1996, 114, 122, 128.
Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Mi
sius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, 263; Vanagas 1996, 116, 130, 134.
16   DIRECTORIUM 1883; Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas: (toliau – AKA) b. 13.
17   [Kazimieras Jaunius,] Lietuviškas Kalbomokslis Baltiko padangėse, 1897; AKA:
b. 422 (toliau – JaunK).
15   Žr.

Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas
ir kodifikacija katalikiškojoje
ir pasaulietinėje periodikoje
(1889–1905)

Nors pasauliečių ir katalikų laikraščiai konkuravo ir kritikavo vienas kitą, tai
TS leidėjams netrukdė domėtis varpininkų kalbos modeliu. TS redaktoriui
Tumėnui (TS7–TS11 1897) Varpo rašyba atrodė pagrįstesnė, net ir sektina:
Mano nuomonę, visųgeriausi rašyba likšiol yra „Var.“ (laikr. 1895) rašyba – ir ar
nebutų verta užrekomenduoti ją Šv. R. vertėjams? [...] Trumpai sakant, „Var.“
rašyba (skaičiau savo amžiuje vienintėlį No 2 1895) man pasirodė gan racijona
liška18.

Taigi Tėvynės Sargo aplinkoje buvo diskutuojama apie Varpo kalbos racionalumą,
todėl labai tikėtina ir jo įtaka.

1.1. F o n e t i k a .
1.1.1. <e> [e] ir <ç>, <ė> [ė] V e i k s m a ž o d ž i o būti p r a e s. k a m i e n E.
1.1.1.1. KG I R JaunK. Kuršaitis pateikė dvejopas veiksmažodžio būti pl. for-

mas: 1) atematines formas su <e> [e] (dſme, dſte 287); jas vadino senomis („alte
Form“); 2) tematines su <ė> [ė] (qſame, qſate 287); šias vadino naujomis („neue
Form“), vadinasi, tuo metu vartojamomis19. Su <ė> KG rašomi ir part. praes. (qſs
287) bei part. indecl. praes. (qſant 287)
Jauniaus Kalbomokslyje aptariamosios formos taip pat rašomos su <ė> (qsame,
qsate 336).

1.1.1.2. PASAU L IE Č IŲ

1889-aisiais Varpe, laikantis KG nurodymų, su
grafema <ç> (<ė>) rašytos veiksmažodžio būti praes. 1, 2 pl. formos (çsame Vp1
1889 2), part. praes. (çsantis Vp1 1889 9). Panaši vartosena išliko iki 1892-ųjų vidurio. Nuo Vp4/5 1892 pramaišiui pavartojama formų su <e>, pavyzdžiui, Vp3
1892 J. Bitaičio [Jono Staugaičio]20 „Archeologiškuose tyrinėjimuose Žemaitijoje“
vartotos formos su <ç>, o Vp4/5 1892 to straipsnio tęsinyje pramaišiui pasitaiko
abi formos:
Vp.

Vp3 1892 40
çsąs, çsančių, çsą.

Vp4/5 1892 61
çsą, esąs, esanti, çsąs, esą(3x) ir kt.

Tuo metu laikraščio redaktorius nesikeitė (redagavo Jonas Kriaučiūnas), bet
nuo Vp4/5 1892 Varpas pradėtas spausdinti Otto von Mauderode’s spaustuvėje.
18   Dominykas

Tumėnas, Laiškas Juozui Tumui [?] iš Šačių, 1896 02 14, 1r–1v; VUB
RS: f. 1 – D 232; rankraštis. Laiško adresatas kelia abejonių: nurodyta, kad visi sig
natūra f. 1 – D 232 pažymėtos bylos laiškai
rašyti Tumui, tačiau, pavyzdžiui, 1899 12
29 laiške rašoma: „O kas gi ten radosi, kad
Tumą isz Kulių Panemunėlin paskyrė?“.
Tikriausiai Tumas minimas ir 1896 02 14
laiške, kuriame svarstyta apie Šventojo
Rašto vertimą: „Nusprendimas paliktas
Tamstai, kurį parašyk T. į M. (m. kaimy-

12

nui)“. Tuo metu Tumėnas gyveno Šatėse, o
Tumas – už 11 km esančiame Mosėdyje
(Directorium 1895, 232, 235; KVB RSS:
R 18182). Atrodytų, kad laiškai, kuriuose
apie Tumą kalbama trečiuoju asmeniu,
adresuoti ne Tumui.
19   KG nurodytos ir gretutinės formos su <e>
(dſame, dſate 287).
20   Slapyvardžiai nustatyti iš: Lietuviškieji
slapyvardžiai 1–2, sudarė ir parengė Jonas
Mačiulis, Vilnius: Lietuvos nacionalinė
M. Mažvydo biblioteka, 2004.
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Tad galbūt šią permainą galima sieti su spaustuvės pakeitimu, netiksliu raidžių
rinkėjų darbu.
Nuo Vp1 1897 pradėjęs redaguoti Vincas Kudirka laikraštyje vartojo tik formas
su <e> (taip buvo nurodęs ir Statrašos ramsčiuose21), tad atsisakė KG vartotų būti
praes. 1, 2 pl., part. praes. ir part. indecl. praes. formų su <ė>.

1.1.1.3. DVASININKŲ

Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje vyravo
veiksmažodžio būti praes. formos su <e> (esame ŽLA20 1891 156, esate ŽLA7 1890
50, esant ŽLA12 1891 90), tad nesilaikyta JaunK (ir KG). Laikraštyje formų su <ė>,
<ç> [ė] tepasitaiko labai nenuosekliai, pvz., Pranciškaus Urbonavičiaus ŽLA10
1890: esant 75, ŽLA11 1890: ėsąs 82; Kazimiero Pakalniškio ŽLA7 1890 (iš eilės):
ėsą 49, esanti 49, esąs 49, esate 50. Galbūt formų su <ė> redaktoriai nevartojo, nes
jos buvo neįprastos jų tarmei? Kuršaičio duomenimis, formas su [ė] turėjo Rytų
Prūsijos lietuvių tarmės, išskyrus teritoriją nuo Rusnės iki Klaipėdos ir toliau
(„Von Russ ab nördl. hinauf nach Memel und weiter“ KG 288–289); Juozas Senkus
sg. ir pl. formas su [ė] fiksavo pazanavykio kapsų šnektoje („Vietoje ar šalia esù,
esì, dsam, dsat /sam, sat/ sakoma dažniausiai ėsù, ėsì, qsam, qsat /kartais ir
būnù, būnì“22).
ŽLA, kaip ir Varpas tokių formų varijavimo laikotarpiu, spausdinta Mauderode’s
spaustuvėje, tad galbūt ir čia spaudmenis galėjo painioti raidžių rinkėjai.
Tėvynės Sargo redaktoriai JaunK irgi nesilaikė: 1, 2 pl. formos, part. praes. ir
part. indecl. praes. dažniau turi <e>, o ne <ė> (praes. 1 pl. esam TS4 1896 37,
praes. 2 pl. esate TS9 1896 10, part. praes. esantįs TS5 1896 15, part. indecl. praes.
esant TS9 1896 36). Iš kitų numerių išsiskiria tik TS12 1897 ir TS1 1898, kuriuose,
atrodo, remtasi Jauniumi ir Kuršaičiu (ėsame TS12 1897 33, ėsate TS12 1897 37,
ėsą TS1 1898 2, ėsant TS1 1898 15). Tuo metu redaguoti pradėjo Juozas TumasVaižgantas, tad tikriausiai jis ir mėgino keisti šitų formų vartoseną. Tačiau jau
TS2 1898 formos su <ė> vėl retos. Tumo sprendimui atsisakyti formų su <ė> galėjo
turėti įtakos varpininkų vartosena: jie jų nebevartojo nuo 1897-ųjų.
ŽLA I R TS.

1.1.1.4. A p i b e n d r i n i m a s. Dvasininkų leidiniuose vyravo aptariamosios
formos su <e>, išskyrus tik TS12 1897–TS1 1898. Pasauliečiai iš pradžių rėmėsi
KG ir vartojo veiksmažodžio būti praes. 1, 2 pl., part. praes. ir part. indecl. praes.
formas su <ç>; 1897-aisiais jie pradėjo vartoti dvasininkų įsivestas formas su <e>.
Tad įsitvirtino dvasininkų pasirinktos formos.
1.1.2. B e n d r a t i e s k a m i e n o <in> [in] ir <į> [ī], [in].
1.1.2.1. KG I R JaunK. Kuršaitis rašė, kad ilgasis balsis (jį žymėjo grafema <į>)

vietoj [in] turimas būsimojo laiko formose, nes [n] būtinai („nothwendig“) išnyksta
prieš [s] (åukſī˛ſiu, mokī˛ſiu 345). Tačiau bendraties ir kitose iš jos daromose formoKudirka,] Statrašos ramščiai, [1890];
VUB RS: f. 1 – E 333 (toliau – StR).
22   Juozas Senkus, Pazanavykio kapsų tarmė (fi21   [Vincas
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lologijos mokslų kandidato laipsnio disertacija, mašinraštis), Vilnius, 1955, 45;
VUB RS: f. 76 – 100.
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se balsis arba dvigarsis turimas savo nuožiūra („beliebig“) (inf. åukſī˛ti ir åukſinti,
mokìnti ir mokti; cond. mokìncźiau ir mok cźiau23 345). Kitoje vietoje Kuršaitis
paaiškino, kad [n] prieš bendraties ar kitas priesagas Prūsijos lietuvių šiaurinėje
šnektoje išnyksta, o pietinėje ir rašomojoje kalboje lieka (wadti ir wadìnti, ſodtas
ir ſodìntas) (KG 43).
Jauniaus Kalbomokslyje (p. 23) nurodyta, kad formos su ilguoju [ī] < [in] prieš
priebalsius [b], [d], [g], [k], [p], [t] nevartotinos:
visiéms reĩkia mineti jóg žõdžių viduryjè ą, ę, į, ų negãli stovèti priẽsz k, t, p, g,
d, b; toddl pįk, trįk, Kurszåiczio ir kitn raszýtojų tùri netìkrą visiems Lietùvems
pritiñkantį, bèt kuriosæ-nekuriosæ tarmesæ teisztariamą jį[,] tůtårpu kåd kiti sãko
pink, trink ir k.

Fut. formos JaunK rašomos su <į> (tåikįsiu, tåikįs 239, tåikįsiąs, džiovsiąs 330).

1.1.2.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Vp1–Vp9 1889 vyravo bendratys ir iš bendraties
kamieno daromos formos su <in> (garsindami Vp2 1889 24, pasijudins Vp4 1889
50). Tokia vartosena skyrėsi nuo KG, kur fut. formose siūlyta žymėti ilgąjį
balsį.
Vp10 1889 pramaišiui su <in> pradedama vartoti formų su <į>. Tikėtina, kad
tuo metu Kudirka rengė ar jau buvo parengęs Statrašos ramsčius (hektografavo
apie 1890-uosius). Iš šiame rinkinėlyje (p. 2) pateiktų „nosinių“ raidžių rašymo
taisyklių galima spręsti, kad <į> siūlyta rašyti ir aptariamosiose bendratyse bei
iš jų daromose formose:
Kada n, arba m išpuola viduryje žodžio [...] ir prietam, abelnai kalbant, balsės
pratįsta, tada yra vartojamos nosbalsės: ą, ę, į, ų 1) [...] 2) sufix’uose prieš g, k, d,
t, s: ukinįkas (ukininkas), gyvędamas, gyvęti, gyvęsiu ir tt.

Tad Kudirka mėgino taikyti polifonetinį principą. Tokių minčių buvo turėjęs
ir Jonas Basanavičius: Aušroje dvibalsį [in] jis mėgino žymėti <į>:
Prusu Lietuvei savo rasztůse vartoja ženklą I perbrauktą dçl paženklinimo garsmo
in, kurį mes Auszros raszyboje su Į iszreiszkiame24.

Netrukus, Vp12 1889, bendraties ir iš jos daromų formų priesagos dvibalsis
[in] jau nuosekliai žymėtas <į>. Kudirkos formos išlaikytos 1890-aisiais, bet nuo
Vp 1891 pavartojamos abi formos: su <į> ir <in>. Tikriausiai dėl tokio nevienodumo Jablonskis Vp1 1893 aiškino, kada reikėtų rašyti „nosinę“:
Rašto dialekte (r. tarmėse) n daugiausiai išnyko galuose žodžių ir vidury prieš
l, r, s, š, ž [...] Sekdamas Kurš. ir Schl – į norçtšiau po balsine rašyti nosinę
žymelę tik tuokart, kada dabartinėje rašto kalboje prieš išnykusią priebalsę (n)
23   Tokia

tvarka žodžiai pateikti KG.

24   J[onas]

B[a]s[anavičius,] „Isz priežasties at
radimo Lietuvoje ‘raszyto akmens’“, Ausz
ra 12, 1885, 385; KVB RSS: Rsp 0 / Au 68.
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prasitęsia dar pati balsinė ir iš patšios lietuviškos kalbos matyti, juog toj vietoje buvo kitąkart n25.

Jablonskio pozicija skyrėsi nuo StR – jis siūlė <į> (ir <ę>) žymėti prieš <s>,
tačiau neberašyti prieš <g>, <k>, <d>, <t>. Vis dėlto tuometinis Varpo redaktorius Kriaučiūnas to Jablonskio nurodymo nepaisė, plg.: Vp5 1893 Suramįs 68
ir pasilinksmins 68, Vp8 1893 Pasirūpįsiu 118 ir nesipriešinsiu 117; taip pat Vp2
1893 pasodinti 24, pavadinta 21, platindamas 21 ir pavadįti 21, sugražįti 21, su
mažįti 23.
Nuo Vp1 1897 vėl redaguoti pradėjęs Kudirka nuosekliai laikėsi Jablonskio (ir
KG) principo: fut. formose, prieš <s>, rašė <į>, kitose formose – <in>, pvz.: Vp5
1897 nesirupink 68 ir rupįsis 70, paniekint 67 ir neniekįsi 67. Vp4 1898 Kudirka
aiškino autoriams:
Abejojant, ar rašyti nosinę, ar palikti n, reikia laikytis šitos tiesos: prieš s, š, ž, l,
r – nosinė, kituose atsitikimuose – n. Pvz. sąlyga, sandora; gyvęsiu, gyventojas;
pažįstamas, pažintis; skųsiu, skundas ir tt.26

Vėlesniuose numeriuose išlaikyta Jablonskio rekomenduota aptariamųjų formų
vartosena.

1.1.2.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. ŽLA Urbonavičiaus redagavimo laikotarpiu (ŽLA4 1890–ŽLA18 1891) dominavo JaunK (ir KG) formos su <in> (atgaivinti ŽLA1 1890 5, rupinties ŽLA2 1891 11) ir fut. su <į> (iszaiszkįs ŽLA4 1890 27,
sustiprįs ŽLA8 1890 60). Tokia vartosena būdinga iki ŽLA19 1891; tada redaktoriumi tapęs Angrabaitis aptariamųjų formų, atrodo, netaisė: tai matyti iš Aleksandro Dambrausko ir Boleslovo Šlamo vartosenos – ji tokia pati skirtinguose
numeriuose, plg.:
Dambrauskas
Šlamas

ŽLA12 1893
atnaujinta 89, patalpinta 89,
rupinties 89
nebudikit 90, pasisveikiti 90,
Susipažįkit 90, pažinti 90

ŽLA22 1893
vaiszintu 169, kaltinti 169,
pripažinti 169
sujudįtas 174, atmyk 174(2x),
sujudinta 174

Tad Angrabaitis nesistengė išlaikyti Urbonavičiaus nustatytos vartosenos. Šių
formų nevienodino ir Angrabaitį pakeitęs Pakalniškis.
Tėvynės Sarge vartotos bendraties ir iš jos kamieno daromos formos su [in] <in>
(neerzindamas TS1 1896 9, pagerinti TS1 1896 18). Būsimojo laiko formos taip pat
dažniausiai turi <in> (atnaujinsi TS5 1896 6, pavaišinsiu TS1 1897 34), o ne Jauniaus
<į>. Pastarosios vartojamos tik kai kurių autorių straipsniuose, pavyzdžiui, ŽLA
redaktoriaus Pakalniškio: atgrąžįs TS12 1897 33, nesirupįs TS7/8 1899 6.
25   [Jonas

Jablonskis] K. Obelaitis, „Dar keletas
žodžių apie mųsų rašybą“, Vp 1, 1893, 9.
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K[udirka], „Kalbos dalykai“, Vp 4,
1898, 62.

26   V[incas]
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1 pav. Tėvynės Sargo informacija skaitytojams apie sprendimą laikytis JablG;
[Tėvynės Sargo redakcija,] „‘Lietuviszkos kalbos Gramatika’“, TS8 1900 68;
KTUB: Cž 24

Nuo TS8 1900 Tumas nusprendė laikytis Petro Kriaušaičio [Jablonskio] Lietu
viškos kalbos gramatikos27: „su sziuo No ‘T. S.’ [...] pradėjome raszyti sulyg tą bendrą
gramatiką“ (TS8 1900 68)28 (žr. 1 pav.). Iš Jablonskio jis nusižiūrėjo fut. formas su
<į> vietoj ankstesnių TS numerių <in> (nespaudįsime TS8 1900 80, pavaiszįs TS9
1900 53). Tačiau tokia vartosena būdinga tik keliems numeriams; vėliau, atrodo,
paliktos autorių vartotos formos, plg. TS2/3A 1901 formos su <į> vartotos Kalniečio
[Vincento Dargio] straipsnyje „‘Varpo’ ir ‘Ukininko’ telkiamoji ‘šviesa’“ (pavadįs
4, pažįsime 4) ir „Nuo Redakcijos“ (spauzdįsime 45), o straipsnyje „Transvaliaus ir
Oranijos [...]“ su <in> (nepripažins 42); TS11/12A 1901 formos su <į> vartojamos
„Žinioje apie ‘Motinėlę’“ (rūpįsis 21, vadįsis 20), Skardinkakčio „Iš Veviržėnų“
(nuplikįs 34) ir „Atsakimuose“ (netalpįsime 49), o <in> – straipsniuose „Kuomet
privalome lietuvišką kalbą vartoti“ (užganėdins 12, užrūpinsime 14), Klaišio „Panemunçlyje“ (neapgins 17), Paupio „Iš Remygalės“ (naikins 28).
Jablonskio, o ne Jauniaus gramatiką Tumas pasirinko neatsitiktinai. Jaunius
tuo metu jam atrodė susidomėjęs tik moksliniais darbais, bet ne visuomeniniais
reikalais, o to, matyt, iš jo buvo tikėtasi. Apie tai Tumas rašė Dambrauskui:
Ant prof. Jauniaus aš seniai pykstu ir ne vieną sykį jį pašiepiau. Jis dėl lietuvių
turi tokią, nelyginant, verčią, kaip Klondike: yra aukso, tik prieikgi, kad geras,
per retai tetirpstančius ledus. Be to, sekdamas vokiečius – „mokslius“, jis išsidirbo
perdidę flegmą ir kraštutinę vienpusystę: už savo „naraúli graficznych“, kaip
išsitarė a. a. Kun. Narmantas, mano klebonas, nieko daugiau neregi ir negeidžia.

27   [ Jonas

Jablonskis,] Lietuviškos kalbos
gramatika. Rašytojams ir skaitytojams vadovėlIS. PARAŠĖ PETRAS
KRIAUŠAITIS. TILŽEJE 1901. SPAUZDINTA PAS OTTO v. mauderode, 1901;
KVB RSS: I R 7631-3 (toliau – JablG).
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28   Tuo

metu gramatika dar nebuvo išspaus
dinta, tačiau Tumas turėjo jos rankraštį –
jam patikėta jį nugabenti į Tilžę (Petras Jonikas, Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje,
Chicago: Lituanistikos instituto biblioteka,
1987, 336).
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Per tągi „kalbininkiškųjų sulyginimų“ pryzmą žiūri ir į Akademijos Aliumnus (gal
ir į profesorius)29.

Su Jablonskiu Tumas artimai bendravo nuo 1893-iųjų, kai persikėlė į Min
taują30.

1.1.2.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečiai KG ir Jablonskio principą bendra-

ties su priesaga -inti formose (išskyrus fut.) žymėti <in>, o fut. formose – <į>
nuosekliai ėmė taikyti nuo 1897-ųjų.
Dvasininkai, remdamiesi Jauniumi, iš pradžių taip pat bendraties priesagoje
žymėjo <in>, fut. formose – <į>. 1891-ųjų pabaigoje ŽLA pasikeitus redaktoriams,
formos su <į> ir <in> imtos vartoti pramaišiui, tad nebesilaikyta JaunK. TS fut.
formose, skirtingai nuo JaunK ir pasauliečių, iš pradžių žymėtas digrafas <in>.
Nuo TS8 1900 Tumas mėgino įsivesti Jablonskio formas su <į>. Šis jo žingsnis
rodo pasauliečių modelio pripažinimą.

1.2. M o r f o l o g i j a.
1.2.1. Į v a r d ž i u o t i n ė s n o m . p l . m . f o r m o s.
1.2.1.1. KG I R JaunK. Kuršaitis įvardžiuotinių būdvardžių

paradigmoje
pirmąją nurodė nom. pl. m. formą su galūne -ieji, antrąją su -iejie, tad atrodytų,
kad normine jis laikė galūnę -ieji (KG 246–247).
Jaunius taip pat rinkosi įvardžiuotines formas su -ieji (plg. JaunK: pirmíeji 15,
pažénklintíeji 35).

1.2.1.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Iki Vp2 1903 Varpe vyravo įvardžiuotinės nom.
pl. m. formos su galūne -iejie (dirbantiejie Vp1 1889 11, jaučiantiejie Vp1 1890 7).
Tokios formos vartotos Aušroje, tačiau skyrėsi nuo KG.
1903-iaisiais (Vp2 1903 1) apsispręsta vartoti Jablonskio teiktas formas:
dvilypuotuose budvardžiuose vyriškos gimties daugiskaitos vardininke vartosime
vieną formą jei, pvz.: baltiejei, didiejei.

Vis dėlto šios formos Varpe neįsigalėjo, o Vp11 1903 redakcija paaiškino, kad
laikysis Jauniaus rašybos31 ir įsives jo vartotas formas su -ieji, nes tokių formų
„Paskutiniųjų skiemenų sutrumpėjimas [...] visai taisyklingai seka tą galūnių
sutrumpėjimą, kurį turime visų lietuvių formose veži, gerus“ (žr. 2 pav.). Varpo
leidėjų rėmimasis Jauniumi atrodo netikėtas, tačiau šį sprendimą galėjo palaikyti ir Jablonskis; 1903 07 12 apie įvardžiuotines formas jis rašė tuometiniam Varpo
redaktoriui Šauliui:
Sakoma baltíejie, baltieji, -jei. Seniausia forma yra baltieji: jie nebetekęs prie
gaidės, žodžio gale, sutrumpbjo (iš baltiejie gavome baltieji, iš baltsosiuos
29   Juozas

Tumas, Laiškas Aleksandrui Dam
brauskui, 1902 11 15, 1r; VUB RS: f. 1 – E
118; rankraštis.
30   J[uozas] Br[a]z[aitis], „Tumas-Vaižgantas
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Juozas“, LE 32, Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, 28.
31   [Varpo] Redakcija, „Mūsų rašyba“, Vp 11,
1903, 249.
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2 pav. Varpo redakcijos paaiškinimas apie įvardžiuotinių formų vartoseną;
[Varpo] Redakcija, „Mūsų rašyba“, Vp11 1903 249;
KVB RSS: Rsp 05 / Va 303

[acc.] – baltuosius, etc.). Kurie rašo ir sako baltiejie, tie sako ir ‘su geruojuo, acc.
geruosiuos, etc...’“32.

Vadinasi, Jablonskiui atrodė svarbiausia išlaikyti sistemą, pasirinkus nom. pl.
formas su -ieji, ir kitas formas vartoti sutrumpintas.

1.2.1.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. Pirmuosiuose Žemaičių ir Lietuvos
Apžvalgos numeriuose vartotos dvejopos įvardžiuotinės nom. pl. m. formos: su
-ieji (žemesnieji ŽLA5 1890 36) ir -iejie (gyvenantiejie ŽLA2 1890 12). Nuo ŽLA6
1890 įsigalėjo JaunK formos su -ieji (Szventieji ŽLA1 1895 2); jos dominavo iki
ŽLA21 1895. ŽLA22 1895 pradėtos dažniau vartoti formos su -iejie, tad, atrodo,
veikė Varpo vartosena; tačiau tokios formos neįsitvirtino – vartotos abi formos,
pavyzdžiui, tuometinio redaktoriaus Pakalniškio: pravoslaunieji ŽLA3 1896 21,
žaliůjantieji ŽLA24 1895 89 ir pravoslauniejie ŽLA9 1896 70, sukviestiejie ŽLA24
1895 188. Atrodytų, kad Pakalniškis ankstesnių numerių -ieji norėjo keisti -iejie,
tačiau nuosekliai jų neįvedinėjo.
Tėvynės Sarge 1896-aisiais dominavo Jauniaus įvardžiuotinės nom. pl. formos
su -ieji (dvasiškieji TS2 1896 11, nuliudusieji TS5 1896 22); kitokios pavartojamos
kai kurių autorių straipsniuose, pavyzdžiui, Tumėno: aukštiejie TS9 1896 24;
N. B. geriejie TS3 1896 45, Mažiejie TS3 1896 42. 1897-aisiais tendencija skirtinguose straipsniuose palikti autorių vartotas formas ryškesnė, plg. TS2 1897: Tumo
32   Jonas

Jablonskis, Laiškas Jurgiui Šauliui,
1903 07 12, Jono Jablonskio laiškai, sudarė
Arnoldas Piročkinas, Vilnius: Mokslas,
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1985, 330–331 (parengėjo nurodyta, kad
laiško originalas saugomas JAV Pensilvanijos valstijos universiteto bibliotekoje).
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apšviestieji 30, gabieji 30 ir kt.; Dėdės Anastazo [Pakalniškio] buvusieji 6; L. Au
kupaičio [Kazimiero Kazlausko] teisingiejie 39, jiejie 41.
TS7–TS10 1897, kuriuos redagavo Tumėnas, vyravo įvardžiuotinės formos su
-iejie (atsiskyrusiejie TS7 1897 33, błaiviejie TS8 1897 4). Nuo 1897 metų 12-ojo
numerio redagavęs Tumas rinkosi Jauniaus formas su -ieji. Po dvejų metų, TS12
1899, Tumui jau atrodė, kad Varpo formos su -iejie rašomajai kalbai tinka vis dėlto
labiau negu Jauniaus.

1.2.1.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečių Varpe iki 1903-iųjų vartotos
įvardžiuotinės formos su galūne -iejie.
Dvasininkų leidiniuose dėl įvardžiuotinių formų ilgai svyruota: ŽLA iš pradžių
vartojo Jauniaus formas, tačiau 1895-ųjų pabaigoje redaktoriui Pakalniškiui
patrauklesnė turėjo atrodyti Vp vartosena. TS leidėjų nuomonės dėl šių formų
irgi skyrėsi: iš pradžių remtasi Jauniumi, bet nuo 1897-ųjų vis dažniau paliktos
autorių vartotos lytys, „jauniškai“ rašyti nebesistengta. Jauniaus formų nebevartojo ir Tumėnas (TS7–TS10 1897), bet redaktoriumi tapęs Tumas jas sugrąžino dar
dvejiems metams; pasauliečių formas dvasininkai galutinai pasirinko 1899-ųjų
pabaigoje.
1903-iaisiais pasauliečiai mėgino įsivesti Jablonskio formas su -iejei, bet tų metų
pabaigoje apsispręsta remtis JaunK (ir KG) ir vartoti formas su -ieji.
1.2.2. (§)Q k a m i e n o į v a r d ž i ų i n s t r . s g .
1.2.2.1. KG ir JaunK. Kuršaitis Gramatikoje nurodė, kad (§)Q kamieno įvardžių

instr. sg. formos sudaromos su galūne -ůmi (jůmì 240, kuriůmì 241, tůmì 236).
Jaunius pateikė formas su -ů (jÌ 207, šiÌ 199, tÌ 199).

1.2.2.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpe iki 2-ojo 1894 metų numerio vartotos
dvejopos (§)Q kamieno įvardžių instr. sg. formos: 1) su -uom(i) (-ům[i]) (jůmi Vp1
1889 8 [jům Vp2 1889 27], kůmi Vp2 1889 22 [kuom Vp2 1889 10]); 2) su -uo (-ů)
(juo Vp5 1893 77, kuo gi Vp12 1891 178). Tad KG formos nebuvo įsigalėjusios. Nuo
Vp3 1894 įvardžių instr. sg. imta vienodinti, pasirinktos formos su -uo (anuo Vp3
1895 42, juo Vp4 1895 67, kuo Vp7 1895 118). Labai tikėtina, kad jas vartoti skatino Jablonskis, ankstesniame numeryje už ilgąsias formas su -mi kritikavęs Basa
navičių ir rinkęsis trumpąsias:
Štai dar kelios klaidos, kuriąs nužvelgiau beskaitydamas pono B-aus tyrinėjimą:
[...] šituomi, tuomi, juomi, kuriuomi (= šituo, tuo, juo, kuriuo)33.

Trumposios formos vyravo daugiau nei metus, o nuo Vp9/10 1895 vėl pramaišiui
vartojamos dvejopos formos. Šią permainą tikriausiai galima sieti su Jablonskio
bendradarbiavimo pabaiga.
33   [ Jonas

Jablonskis] Kaz. Obelaitis, „Etnolo
giškos smulkmenos. Parašė Dr. J. Basa
nåviţius [...]“, Vp 2, 1894, 32.
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Po daugiau nei metų (Vp1 1897) redaktoriumi tapęs Kudirka Varpe vėl vartojo
trumpąsias formas. Atrodo, jas ketino išlaikyti ir po Kudirkos redagavęs Juozas
Bagdonas, tačiau nuo Vp5 1899 nuoseklumo vėl nematyti, pvz., Vp5 1899: kuomi
85, tuom 73, šiuo 83; Vp6 1902: kuriuo 100(2x), tuom 101, 102 (tik KG formos su -mi
retesnės už kitas).
Trumposios formos galutinai įsitvirtino tik Vp6 1902. Atrodo, tam įtakos turėjo
JablG – apie tai užsiminta kiek vėliau: „Išvardžiai reik linksniuoti, kaip nurodyta
gramatikoje“ (Vp2 1903 25).

1.2.2.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. Pirmuosiuose ŽLA numeriuose, kaip ir
Varpe, pramaišiui vartotos dvejopos (§)Q kamieno įvardžių formos su -ům(i) (kůmi
ŽLA3 1890 17 [kům ŽLA1 1890 6]) ir -ů (ků ŽLA3 1890 17). Trumpąsias formas,
pateiktas JaunK, ŽLA pasirinko Urbonavičius (nuo ŽLA5 1890). Jam pasitraukus,
nuo ŽLA19 1891 įvardžių vartosena tapo nenuosekli. Atrodytų, kad tuo metu
redagavęs Angrabaitis rinkosi formas su -ůmi: tokia forma pavartota ir Angrabaičio
Bažnyczioje34 (tůmi 2), be to, ankstesnių, Angrabaičio neredaguotų numerių
Pakalniškio straipsniuose vartotos trumposios formos (taip pat ir jo rašytoje knygos Gyvenimas Iszganytojaus35 prakalboje [jů 11, tů 5, 9]), o nuo ŽLA19 1891 jo
straipsniuose, kuriuos redagavo Angrabaitis, vartojamos pilnosios formos (tůmi
ŽLA19 1891 148, ŽLA21 1891 163[2x], ŽLA1 1893 2). Tad tikėtina, kad formas su
-ůmi, nors nenuosekliai, vartojo Angrabaitis, galbūt orientuodamasis į KG. Vis
dėlto įvardžių instr. sg. formų nesuvienodino nei Angrabaitis, nei Pakalniškis,
vėliau pats vartojęs skirtingas formas; plg. jo vartotus įvardžius:
ŽLA21 1894
ŽLA22 1895
Kůmi 165,
tů 165;
tůmi 164; 		

ŽLA23 1895
ŽLA24 1895
kuriůmi 178,
ků 187, jů 188.
sziůmi 178;			

Tokią Pakalniškio vartoseną sunku paaiškinti. Kitų autorių straipsniai tuo laikotarpiu, atrodo, nebuvo redaguojami, pavyzdžiui, A. J. [Dambrausko] straips
niuose paliktos formos su -ům: kuriům’ ŽLA23 1893 178, nekuriům ŽLA2 1894
11 ir kt.
Tėvynės Sarge iki TS6 1897 dažnesnės trumposios įvardžių instr. sg. formos
(anů TS4 1896 40, jů TS3 1896 24), tad tuometinis redaktorius Lelis orientavosi į
JaunK. Tačiau pasikeitus redaktoriams vartotos dvejopos formos; iki pat TS8 1900
ryškesnių vartosenos tendencijų įžvelgti sunku. Kiek dažniau už kitas pasitaiko
trumposios lytys (sziuo TS3 1898 16, tuo TS6 1899 30), tačiau redakcijos pozicijos
jos tikriausiai nerodo, nes redaktorių Tumėno ir jį pakeitusio Tumo straipsniuose
Angrabaitis,] Bažnyczia V. J. Kris
taus visuresanti, [Tilžė, 1891]; KTUB RSS:
P. Sp. B. 5.
35   GYVENIMAS [IS]ZGANYTOJAUS SVIĖTO
VIESZPATIES MUSŲ JEZAUS KRISTAUS.
PARASZYTAS KETURIŲ EVANGELISTŲ
PAR SZV. PRANCISZKŲ [SERAF]ISZKĄJĮ
34   [ Juozas
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IR S. BONAVENTURĄ BAŽNYCZIOS
DAKTARĄ. (Ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto.) VILNIUJE. DRAUGASAUNARIO L. SUNŲ. – SPAUSTUVĖJE
JŮZAPO ZAVADZKIO. 1879 [1892]; VUB
RSS: L R 6333.
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vartojama kitų formų, pvz.: Tumėno jům TS9 1896 23, tuom TS7 1897 34; Tumo
tůmi TS1 1896 8, tuomi TS12 1897 31 ir kt. Tikėtina, kad redaktoriai paliko autorių
vartotas trumpąsias formas.
Kaip minėta, 1900-ųjų viduryje Tumas nusprendė laikytis JablG normų, tad
TS8 1900 jis pradėjo vartoti ir Jablonskio trumpąsias įvardžių instr. sg. formas.
Varpe Jablonskio gramatikos formos įsigalėjo vėliau, 1902-aisiais.

1.2.2.4. A p i b e n d r i n i m a s.

Įvardžių instr. sg. formos visuose leidiniuose
ilgokai nenusistovėjo. Pasauliečiai JablG formas (sutapusias su JaunK) mėgino
įtvirtinti Vp3 1894–Vp8 1895 ir Vp1 1897–Vp5 1899, tačiau galutinai jos įsigalėjo
tik 1902-ųjų viduryje.
Dvasininkai iš pradžių vartojo JaunK formas, tačiau ŽLA nuo 1891-ųjų pabaigos toleruotos ir tuo metu pasauliečių vartotos formos. TS Lelis (iki TS6 1897)
rėmėsi Jauniumi, vėliau redaktoriai įvardžių instr. sg. neredagavo, tad tikriausiai
pradėjo abejoti ankstėliau kurto standarto įmanomumu. TS8 1900 Tumas įsivedė
trumpąsias formas, tačiau tai lėmė jo sprendimas remtis JablG (Jablonskio formos
sutapo su JaunK), o ne Varpo vartosena – čia tokie įvardžiai galutinai pasirinkti
vėliau negu Varpe. Tad dvasininkai JablG įvardžių instr. sg. formas perėmė anks
čiau negu pasauliečiai.

1.2.3. S a n g r ą ž i n ė s

-ties(i).

1.2.3.1. KG

veiksmažodžių

b e n d r at y s

su

-tis(i)

ir

KG nurodyta, kad sangrąžinės bendraties formos (su
sangrąžos formantu žodžio gale) sudaromos su priesaga -tis (ſaugótiſ 45, ſùk
ti-s 296).
Jaunius rinkosi daugumos žemaičių vartojamas formas su formantu -ties(i)
(dirbt¿-s[i], praust¿s 227).
ir JaunK.

1.2.3.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpe vyravo sutampančios su KG sangrąžinės
bendratys su -tis (bijotis Vp2 1889 24, teisintis Vp1 1889 4), tik retkarčiais pasi
taiko Aušroje vartotų formų su -tiesi. KG formas su -tis tikriausiai palaikė ir Jab
lonskis. Mykolo Miežinio gramatikos recenzijoje jis akcentavo, kad šis vartoja
sangrąžines bendraties formas su -tiesi, užuot „pagal tarmę rašto kalbos ir
sulygintinį kulbų [sic!] mokslą“ rašęs -tis36. JablG paradigmose pateiktos dvejopos
bendratys: sukties ir suktis, šaukties ir šauktis, tačiau prie pirmųjų pažymėta, kad
tai žemaitiškos formos (JablG 44); kadangi rašomajai kalbai Jablonskis rinkosi
„paprastąją suvalkiečių tarmę“ (JablG 2), tai norminėmis laikytinos antrosios –
nežemaitiškos su -tis.
Nuo Vp11 1903 redakcija pradėjo vartoti „žemaičių ir daugelio rytinių
aukštaičių“ bendraties formas su -ties (plg. Vp11 1903 249) (didžiuoties Vp1 1904
36   [ Jonas

Jablonskis] K. Ob., „Lietuviška gra
matika, paraszyta Kunigo Mikolo Mieżi
nio. Tilźeje. 1886 m.“, Vp 6, 1890, 88.
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6, melsties Vp11 1903 261). Atrodo, kad čia, kaip ir įvardžiuotinių nom. pl. formų
atveju, turėjo įtakos Jaunius. Tačiau šios bendratys neįsigalėjo, vėliau vėl vartotos
dvejopos lytys (krimsties Vp4/5 1905 55 ir tikėtis Vp4/5 1905 49).

1.2.3.3. DVASININKŲ

Pirmuosiuose ŽLA numeriuose vartotos
nevienodos sangrąžinių bendračių formos – atrodo, jų vienodinti ir nesistengta,
pvz., ŽLA1 1890:
ŽLA I R TS.

Bijuno [Angrabaičio] 	D. Skrobłaus [Viengalio]
darbůtisi 2, imtisi 3 ir kt.;
girties 4, spirties 4.

Nuo ŽLA4 1890 vyravo JaunK formos su -ties (ŽLA4 1890 praszyties 25, rodyties 31, skaityties 26).
Pasikeitus redaktoriams, ŽLA19 1893 dažniau imta vartoti formų su -tis (bartis
ŽLA1 1895 5, melstis ŽLA19 1893 150), bet vienos formos nebuvo pasirinktos iki
laikraščio leidimo pabaigos. Abejopas bendratis vartojo ir tuometinis ŽLA redaktorius Pakalniškis: Gyvenimo Iszganytojaus (1892) prakalboje jis rašė -ties (darbůties
9[2x], gůsties 11), tokios lytys išlaikytos ir tęstiniame Pakalniškio straipsnyje „Obrussitelei“, nors kituose tų pačių numerių jo straipsniuose vartojamos formos su
-tis(i), plg.:
ŽLA20 1895
ŽLA1/2 1896
„Obrussitelei“: teisinties 8, girdėties 8;
„Obrussitelei“: peszties 157;
„Liudnas atsiminimas [...]“: tikė„Praneszimas“: gintisi 1.
tis 154, rupintis 154;			

Tėvynės Sarge ryškiai dominavo Jauniaus bendratys su -ties (melsties TS2 1896
8, Slėpties TS6/7 1900 70), tik kai kurių autorių straipsniuose vartotos formos su
-tis, plg. TS2 1896 A. Kuronelio [Antano Aleknos]: ginczitis 4, jůktis 5, rupintis 1;
L. Aukupaičio [Kazlausko]: kabintis 28, melstis 27. Abu šie autoriai – kunigai37, tad
jų vartotos formos išduoda orientaciją ne į JaunK, o į pasauliečių kurtą standartą.
TS9 1900 dalyje straipsnių vartojama formų su -tis (T. Kalniečio [Dargio]: sektis
69, tikėtis 70; E. Mažučio [Juozapo Lideikio]: vogtis 72), o kituose – ankstesnių
numerių bendračių su -ties (Dėdės Anastazo [Pakalniškio]: barties 47, važinėties
34; Raseinių Magdės [Prano Turausko]: melsties 56, 58); atrodytų, kad Tumas dalį
straipsnių buvo suredagavęs anksčiau, o kitus – jau apsisprendęs laikytis JablG ir
vartoti formas su -tis. Nuo TS10 1900 Jablonskio formos įsivyravo.

1.2.3.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečiai vartojo KG ir Jablonskio teiktas
sangrąžines bendratis su -tis.
Dvasininkai, kaip ir kitais atvejais, iš pradžių rėmėsi JaunK, bet Žemaičių ir
Lietuvos Apžvalgoje nuo 1891 metų paskutinių numerių matyti abejonių dėl kuAntanas“, LE 1, 1953, 92–93; „Kazlauskas Kazimieras“, LE 11, 1957, 302.

37   „Alekna
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3 pav. ŽLA22 1893 173 nenuosekliai redaguotos tariamosios
nuosakos 1 pl. formos: prisitaikitumeme, iszsimokytumeme,
giedotumeme ir paniekintumime;
KTUB: Fz 82

riamo standarto – „nejauniškos“ formos čia neberedaguojamos. TS redaktoriams
iki 1900-ųjų vidurio tinkamesnės atrodė Jauniaus bendratys, tačiau bendradarbių
orientaciją į pasaulietinę vartoseną išduoda Aleknos ir Kazlausko straipsniai. Nuo
1900-ųjų 9 numerio dvasininkų Tėvynės Sarge įsivestos JablG lytys, taigi perimta
pasauliečių vartosena.

1.2.4. V e i k s m a ž o d ž i ų t a r i a m o s i o s n u o s a k o s 2 s g., 1 , 2 p l.
1.2.4.1. KG ir JaunK. Kuršaitis vartojo tariamosios nuosakos 2 sg. ir 1, 2 pl.

formas su formantu -b- (2 sg. jėßkótumbei, 1 pl. jėßkótumbime, 2 pl. jėßkótumbite 275).
Jaunius nurodė dvejopas 2 sg. formas: „dìrbtumei ii tumi”, „sùktumei ii tumi“
286; 1, 2 pl. formos – i kamienės (dìrbtumime, dìrbtumite; sùktumime, sùktumite 286).

1.2.4.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpo leidėjai vartojo veiksmažodžių tariamosios
nuosakos 2 sg., 1, 2 pl. formas su formantu -tum(ė)- (-tum[e]-) (nežinotumçte Vp11
1890 169, perskaitytume Vp9 1890 136); jos skyrėsi nuo KG.
1.2.4.3. DVASININKŲ

ŽLA tariamosios nuosakos formos
įvairavo nuo pirmųjų numerių: vartotos su formantu -tum(ė)- (-tum[e]-) (nesistorotumei ŽLAp 1889 3, iszsiustumeme ŽLA3 1890 17) ir Jauniaus su -tumi- (galetumime ŽLA2 1890 9, atrastumite ŽLA3 1890 18).
Nuo ŽLA5 1890 pasirinktos Jauniaus 1, 2 pl. formos (suprastumime ŽLA5 1890
36), taip pat jo nurodytos antrosios 2 sg. formos (atrastumi ŽLA5 1890 38, butumi
ŽLA6 1890 44). Tokios formos Urbonavičiui ir Pakalniškiui turėjo būti įprastos,
nes vartojamos ir jų tarmėje (LKA III 108–110, 105 žemėl.).
Tačiau ŽLA14 1893 pradėtos dažniau vartoti -tum(ė)- (-tum[e]-) (butumei ŽLA15
1893 117, atskirtumėme ŽLA20 1893 153; dar žr. 3 pav.). Šios formos laikraštyje
įsigalėjo.
Tėvynės Sarge dominavo tariamosios nuosakos pl. formos su formantu -tum(ė)(-tum[e]-) (nesakytumem TS6 1899 12, neužmirsztumete TS8 1897 24). Atskiruose
ŽLA

IR
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straipsniuose vartota Jauniaus formų -tumi-, pvz.: Tumo jaustumi TS4 1896 37,
turėtumi TS9 1896 19; Pakalniškio butumite TS10 1897 35, nepraszytumime TS7/8
1899 5; Lelio butumite TS2 1897 7, neturėtumite TS2 1897 7; Kazlausko atsibustumime TS4 1896 11 ir kt. Tumo redaguotame TS sg. formos su -tumi dažnesnės už
kitas, jos vyrauja ir jo knygoje Patarmės38 (TS2 1898 priedas) (neapybertumi 5, val
gytumi 19). Tumo tarmė tokių formų neturi (LKA III 105 žemėl.), tad įtakos vartosenai turėjo Jaunius.
Nuo TS9 1900 laikraštyje įsitvirtino JablG formos su -tum(ė)- (negalėtume TS6
1901 6).

1.2.4.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečiai vartojo tariamosios nuosakos formas su formantu -tum(ė)- (-tum[e]-). Dvasininkai ŽLA iki 1891-ųjų pabaigos rinkosi Jauniaus lytis su -tumi-, kiti šio laikraščio redaktoriai, atrodo, toleravo abi
formas. TS dominavo pasauliečių formos, o Jauniaus su -tumi- vartotos tik kai
kuriuose straipsniuose. Nuo 1900 metų rugsėjo dvasininkai perėmė pasauliečių
vartotas formas.
2. k o d i f i k a c i j o s p o r e i k i s . O R T O G R A F I J A. Tarmqs bendrinei kalbai
galutinio pasirinkimo momentu buvo remiamasi Schleicherio ir Kuršaičio gramatikomis; dvasininkai vartojo iš Jauniaus Kalbomokslio nusižiūrėtų formų. Tačiau
kai tarmė buvo pasirinkta, atsirado kodifikacijos39 poreikis, periodikos leidėjai ir
bendradarbiai ėmė kelti naujõs gramatikos, kuri nustatytų pirmiausiai ortografijos taisykles, klausimą:
Idant galçtu, atsirasti ir atsiradus užsilaikyti vienokia statraša, reikia ir vienokios
paramos, vienokio prierankio, iš kurio visiems galima butu išmokti tos statrašos40.
[T]ada sulauksime vienokios raszybos, kada mūsų literatūros vadovai (profesoriai)
atsižadės tinginio, o iszdůs geras gramatikas41.
Isz viso vieko turiame rupinties, darbuoties, kad užtverti musų kałbai ir raszybai
zomatus, idant raszydami nekłaidžiotumem42.

Tumas,] Patarmės Rodos prideranczio elgimos. Priedas prie Nr. 2 „Tėvynės
Sargo“ 1898 [be antraštinio puslapio];
KTUB: Cž 24.
39   Kalbotyros terminų žodyne terminas kodifikacija nepateiktas (Kazimieras Gaivenis, Stasys Keinys, Kalbotyros terminų žodynas,
Kaunas: Šviesa, 1990). Antony R. Lodge
kodifikaciją apibrėžia taip: „Language codification entails the production of grammars (which lay down prescriptive rules
governing spelling, pronunciation, morphology and syntax) and dictionaries
38   [ Juozas
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(lexical inventories which give legitimacy
to certain words but not to others, and
which specify their meaning and value)“
(Antony R. Lodge, French: from Dialect to
Standard, London, New York: Routledge,
1993, 153–154).
40   [ Juozas Adomaitis-Šernas] j. a., „Musų
statrašas“, Vp 2, 1890, 65.
41   [Pranciškus Urbonavičius] Prancelė J.,
„Nereikalinga ‘ł’ su brūkszmeliu mūsų
raszyboje“, ŽLA 1, 1895, 3.
42   [Pranciškus Gaigalas] Embė, „Raszybos dalykai“, TS 8, 1897, 18.
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Ortografija – vienas iš visuomenei labiausiai pastebimų kalbos sluoksnių43, tad
jos kodifikavimu leidėjai pirmiausiai ir susirūpino.
Ankstyvuoju kodifikacijos laikotarpiu, kol neišleidžiamas kodifikuojantis veikalas, dar būna toleruojamas ortografijos, fonologijos ir morfologijos varijavimas
(Subačius 2005, 127). Lietuvių periodikoje toks varijavimas pastebimas iki Jablonskio gramatikos pasirodymo, tiksliau, iki 1900-ųjų vidurio, kai tuometinis
katalikiško Tėvynės Sargo redaktorius Tumas gavo gramatikos rankraštį ir nuspren
dė jos laikytis. Jablonskio gramatika atliko kodifikavimo funkciją (Subačius 2004,
114), kodai tapo prieinami visiems kalbos vartotojams.

2.1. <ç> ir <ė>.
2.1.1. KG ir JaunK.

Kuršaitis pietinių vakarų aukštaičių [ė] žymėjo grafema
<ė> (ėdrùs 224, rėkſnYs 162; dar žr. KG 12).
Jauniaus Kalbomokslis buvo parengtas iš klierikų užrašų ir hektografuotas (Jonikas 1987, 296), tad nebūtinai jame vartojamas grafemas vartojo Jaunius (apie
rašmenis <cz> ir <č>; <sz> ir <š> žr. 2.3.1.). Tačiau labai tikėtina, kad Kalbomokslio
<ė> (įsistebėti 9, sudėtos 65) rinkosi ne užrašų autorius ar perrašinėtojas, o pats
Jaunius, nes tokia grafema vartota ir jo rankraštyje Įstãtymai44 (galbtu 1, taisYklės
1) bei 1911-aisiais išspausdintoje gramatikoje45.

2.1.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Vp1–Vp3 1889 skirtingais šriftais spausdintuose
tekstuose vartotos skirtingos grafemos balsiui [ė] žymėti: <ė> ir <ç>. Tuo metu
laikraštis spausdintas Martyno Jankaus spaustuvėje, tikriausiai jo spaustuvė
neturėjo užtektinai reikalingų spaudmenų. Kita vertus, tokia vartosena rodo, kad
tuo metu Varpo leidėjams (redaktorius buvo Kudirka) <e> diakritiko forma dar
nebuvo svarbi, toleruoti abu ženklai: <˙> ir <ˉ>. Nuo Vp4 1889 laikraštis pradėtas
spausdinti Kristupo Woskos spaustuvėje, vartota tik grafema <ç> (tçvynę Vp4 1889
65)46. Grafema <ç> liko ir nuo 1892-ųjų balandžio–gegužės numerio (Vp4/5 1892)
Varpą perkėlus į Mauderode’s spaustuvę47. Tokia vartosena skyrėsi nuo KG.
43   Giedrius

Subačius, „The Choice of a Symbolic Codifying Work in the History of Standard European Language“, Das Baltikum im
sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation, BALt 4, hrsg. von Jolan
ta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Vilnius: Lie
tuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 129.
44   [Kazimieras Jaunius,] Įstãtymai ir taisYklės,
kuriäs reĩkia užłaikýti apsakinbjant D¿vo žõdį,
[b. d.]; LNB RS: f. 23 – 37; rankraštis. Spė
jama, kad rašyta dėstant Kauno kunigų seminarijoje.
45   [Kazimieras Jaunius,] Kunigo Kazimiero
Jauniaus LIETUVJŲ KALBOS GRAMATIKA. PETERBURGAS. Mokslų Akademijos
spaustuvėje, 1911, 3; KVB RSS: R 12996.
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46   Nuo

1890-ųjų 7 numerio nurodyta, kad
laikraštis spausdinamas Jankaus spaus
tuvėje, tačiau pasikeitė tik spaustuvės pavadinimas – iš Woskos ją perėmė Jankus
(plg. Domas Kaunas, Mažosios Lietuvos
spaustuvės 1524–1940 metais, Vilnius: Moks
las, 1987, 129). 1892 metų balandžio ir ge
gužės mėnesių numeris išspausdintas ne
be Jankaus, o Mauderode’s spaustuvėje.
47   Atrodo, dėl neapsižiūrėjimo pasitaikė ir
<ė> (pvz.: Vp4/5 1892 57 daužç, jurç, sukrutçjo, šnekçjo ir Mėlina, juostelė, nėkuo);
tokie <ė> pavartojimo atvejai telaikytini
korektūros klaidomis.
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1892 metų antroje pusėje pastebimos Jablonskio pastangos Varpe raidę <ç>
pakeisti <ė>: su <ė> Vp8 1892 išspausdintas jo straipsnis48 (girdėti 114, reikėtų 115).
Straipsnis surinktas, atrodo, tuo pačiu šriftu, kaip keletas kitų to numerio
straipsnių („Kalifornijoje“, „Tėvyniški varpai“, „Buti ar nebuti“ ir kt.), tačiau
juose, skirtingai nuo Jablonskio, vartota <ç>. Vp9 1892 <ė> vartota Žemkalnio,
Vp10 1892 – K. G., Vp11 1892 – Greitakojo [Motiejaus Čepo], Vp12 1892 – Vaistinįko
[Adomo Sketerio], taip pat paties Jablonskio straipsniuose ir t. t. Tikėtina, kad
juos galėjo redaguoti Jablonskis (plg. Piročkinas 1977, 122–125).
1893-iaisiais grafema <ė> vartota Jablonskio (Vp1 „Dar keletas žodžių apie
mųsų rašybą“, Vp5 „Kalbos dalykai“, Vp8 „Ar reikalingi tam tikri ženklai ilgojom
i ir u išreikšti?“); nuo Vp5 1893 <ė> pasitaikė pramaišiui su <ç> ir kituose teks
tuose. Nuo Vp11 1893 apsispręsta vartoti <ė>.

2.1.3. DVASININKŲ

Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje balsis [ė] iš
pradžių žymėtas taip pat nenuosekliai: ŽLAp 1889 [ė] žymėtas grafema <e> (gales
1, sauletekio 1). ŽLA1 1890 <e> vartota pramaišiui su <ė> ir <ç> (šių raidžių pasirinkimas priklausė nuo šrifto; plg. skirtingais šriftais surinktus Otto v. Mauderode’s
et Dr. „Atsiliepimą Spaustojo ‘Apźvałgos’“: raszçjus 2, susisznekçti 2, žmonçs 1 ir
kt. ir D. Skrobłaus [Viengalio] „Popieźius Leonas XIII“: mėnesies 2, Karpinėto 2,
Tėvas 2 [plg. 4 pav.]).
Grafema <ė> įsivyravo nuo ŽLA2 1890 (geradėjistes 9, kunigystės 9), tad trejais
metais anksčiau negu Varpe. Atrodo, ne visi ŽLA bendradarbiai pritarė grafemos
<ė> vartosenai. E. M. Varpinio [Lideikio] paprašyta („praszau Jusų – liepti spaudoje užlaikyti mano statraszą“ [ŽLA2 1893 12]), redakcija jo straipsnį „Nauji laik
raszcziai“ išspausdinto neredaguotą, jame vartojama ir grafema <ç>.
Nors ŽLA <ė> jau buvo įsitvirtinusi, Tėvynės Sargo pirmajame numeryje vartota grafema <ç> (tçvynç TS1 1896 1). Raidė <ė> įsivesta TS2 1896 (šnekėti TS2
1896 3), tačiau smulkiausiu – „žinių“ šriftu spausdintas tekstas dar turėjo <ç>.
Tokia vartosena išliko TS3–TS5 1896.
TS6 1896 žinios imtos spausdinti stambesniu šriftu, tad vartota <ė>; be to,
pradėtas vartoti kitas mažas šriftas (juo surinkta Antano Dailidės [Tumėno] „Maliava“), o ankstesniu „žinių“ šriftu su <ç> tesurinktas A. Kuronelio [Aleknos]
straipsnis „Iš Lietuvos Istorijos“. Vėlesnių numerių tekstai smulkiuoju šriftu su
<ç> neberinkti.
Atrodytų, jog Schönke’s spaustuvė iš pradžių „žinių“ šrifte spaudmens <ė>
neturėjo, kita vertus, matyti, kad leidėjai toleravo skirtingų grafemų vartojimą
nevienodų šriftų tekstuose. Tačiau nuo TS6 1896 ir smulkiausias laikraščio šriftas
turi <ė>. Tikėtina, kad to galėjo pareikalauti laikraščio leidėjai, nes grafema <ė>
jau buvo įsitvirtinusi kituose periodiniuose leidiniuose.
ŽLA I R TS.

48
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Straipsnyje Jablonskis vartojo ir grafemą
<ū>; jis tarsi bandė šias grafemas, demonstravo jas skaitytojams.
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4 pav. ŽLA1 1890 2 skirtingais šriftais išspausdinti straipsniai su grafemomis <ç> ir <ė>;
KTUB: Fz 82

2.1.4. A p i b e n d r i n i m a s. Dvasininkai ŽLA <ė> pradėjo vartoti trejais metais anksčiau (ŽLA2 1890) negu varpininkai (Vp11 1893). Tad įsitvirtino dvasininkų
pasirinkta grafema. Ji vartota ir Jablonskio gramatikoje.
2.2. <u> ir <ū> [ū].
2.2.1. KG ir JaunK. Kuršaitis į lietuvių kalbos abėcėlę grafemos <ū> neįtraukė

(trumpajam ir ilgajam [i] davė skirtingus ženklus: <i> [i], <y> „ih in ‘hier’“; KG
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12). Brūkšneliu virš raidės jis žymėjo tik nekirčiuoto skiemens balsio [ū] ilgumą
(krūvä 80, ſūnùs 198, ſūpýnė 95), kitais atvejais žymėta <u> su kirčio ženklu, t. y.
<ú> ar <f> (krúmas 87, malfnas 88, mfßis 90, ſúnūs 199).
JaunK 64 nurodyti ilgieji balsiai o, e, y (ī) ir ū, tačiau atskira grafema balsis [ū]
nežymėtas (plg.: bútu 338, dúmai 32).

2.2.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Grafema <ū> [ū] Varpe pirmą kartą pavartota Jablonskio „Kalbos dalykuose“, išspausdintuose 1892-ųjų 8 ir 12 numeriuose
(būdvardis Vp12 1892 170, rūpi Vp12 1892 170, žiūrėti Vp8 1892 115). Netrukus
Jablonskis žengė dar vieną žingsnį – Vp1 1893 9 straipsnyje „Dar keletas žodžių
apie mųsų rašybą“ aiškino, kodėl lietuvių rašyboje balsį [ū] būtina žymėti atskiru
ženklu:
kolei nesutversime ypatšios raidės dėl u ilgos, tuotarpu turime kakintis nors paprastu paženklinimu ilgumo, ruoželiu ant balsinės raidės [...]. Ar netiktų spaustuvė
nusiliedyti tam tikslui raidę u su antrůju brukšmeliu [sic!] ilgesniu į apatšią? Gera
butų turėti atskira raidė49.

Šiai temai skirtas ir Vp8 1893 straipsnis „Ar reikalingi tam tikri ženklai ilgojom
i ir u išreikšti?“. Tačiau 1893-iaisiais <ū> tevartota Jablonskio, Antano KriščiukaičioAišbės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Motiejaus Lozoraičio, Prano Mašioto straipsniuose. Arnoldo Piročkino manymu, Jablonskis redagavo 1891–1893 metų Kriščiu
kaičio straipsnius (Piročkinas 1977, 124); visai tikėtina, kad jo redaguoti ir kitų
minėtų autorių straipsniai. Kita vertus, tą raidę galėjo vartoti ir patys autoriai,
įtikinti Jablonskio.
Vp11 1893 dalyje straipsnių vartojama <ū> – atrodo, Jablonskiui buvo pavykę
įtikinti tuometinį Varpo redaktorių Joną Kriaučiūną įvesti šią grafemą50 (kaip
minėta, tame pačiame numeryje apsispręsta vartoti ir grafemą <ė> vietoj ankstesnių
numerių <ç>). Tačiau grafemos <ū> vartosena buvo labai nenuosekli, matyti, kad
nebuvo aišku, kur ją žymėti, todėl tose pačiose pozicijose parašoma ir <ū>, ir <u>,
plg. Vp11 1893: būdą 169 ir budų 165, Būtų 165 ir butų 172, mūsų 168 ir musų 165,
nerūpėti 172 ir nerupėti 172, žiūri 172 ir žiurėk 172.
Grafema <ū> tik kai kuriuose straipsniuose vartota ir 1894-aisiais. Dalį jų
Piročkinas mini tarp Jablonskio redaguotų darbų (1977, 122–128). Nuo 1895-ųjų
vidurio, kai Jablonskis nustojo bendradarbiauti (Piročkinas 1977, 87), straipsniai
su <ū> Varpe labai reti.
Apie [ū] žymėjimą Jablonskis vėl užsiminė Vp7 1900, Basanavičiaus knygos
Prie historijos musun rašybos recenzijoje:
49   Dėl

rašmens formos dar nebuvo apsispręsta.
rašė, kad <ū> rekomenduota vartoti Statrašos ramsčiuose. Jis davė nuorodą į
Kudirkos Raštus, tačiau juose apie <ū> nė
ra užsiminta ( Jonikas 1987, 326; J[uozas]

50   Jonikas
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Gabrys, „Vincas Kudirka“, Vinco Kudirkos
Raštai I, Biografija. Satyros. Eilės, surinko ir
spaudai prirengė Juozas Gabrys, Spaudė
v. Mauderodė Tilžėje, MCMIX, 32; KVB
RSS: II R 4676).
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[Basanavičius] visai ne-skiria rašyboje ilgosios ū nuo trumposios, atskiriamųjų ir
dabar žmonių kalboje. Kiek žinau, ir šių dienų vokiečiai, čechai, prancūzai panašius
skirtumus savo rašyboje visada išreiškia51.

Grafemą <ū> Jablonskis vartojo savo gramatikoje, tačiau Varpe ji įsivesta tik
1903-iųjų 8 numeryje. Vp8 1903 paaiškinta: „įvedame naujas atmainas mūsų vartojamoje rašyboje – ir šį kartą labiaus prisiartiname prie p. Kriaušaičio rašybos“
(Vp8 1903 177), o Vp11 1903 patikslinta: „prie ilgosios y vartosime ir ilgąją ū“
(Vp11 1903 250).

2.2.3. DVASININKŲ

ŽLA I R TS.

Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje grafema <ū>
pasirodė 1894-ųjų viduryje: ŽLA14 1894 Damo isz Virbalų straipsnyje „Nů Duses
ir Galadusio“ greta <u> [ū] (aprupįtų 110, atskałunai 110, butu 110, kudykiui 110),
pavartoti ir keli žodžiai su <ū>: dūmus 110, mūs 110(2x), mūsų 110. Tikėtina, kad
<ū> vartojo autorius, nes kituose laikraščio straipsniuose šios grafemos nėra.
Vėlesniuose numeriuose <ū> vartota nenuosekliai, pvz., ŽLA24 1894 186 „Spragaruczio žiedas“ (iš eilės): dūmais, Nuliudo, rūkė, turbut, dūmų, dūmus, butų, žinūnų,
bruksznius ir kt.; ŽLA12 1895 95 „Vilniaus redyboje“: pabūti, mūsų, rūbais, būt’,
dūszių, burys, Duszioje, tulas, budams ir kt. Akivaizdu, kad ŽLA redaktoriams, kaip
ir Varpo leidėjams, nebuvo aišku, kur ši grafema rašytina. Jauniaus Kalbomokslyje
<ū> nevartota, tad ją įsivesti dvasininkus galėjo paskatinti Varpo vartosena.
TS grafema <ū> Tumo iniciatyva pradėta vartoti nuo TS9 1900 (būtų 2, grūdai
6, netrūksta 3[2x]).

2.2.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasaulietiškame Vp grafemą <ū> 1892-aisiais
pradėjo vartoti Jablonskis; galutinai įsivesta Vp8 1903. Dvasininkai šią raidę pavartodavo nuo 1894-ųjų pabaigos (ŽLA14 1894), bet nuosekliai ji pradėta rašyti
nuo TS9 1900, nusprendus laikytis JablG. Tad gramatikoje kodifikuotą <ū> pirmi
nuosekliai pradėjo vartoti dvasininkai.
2.3. <cz>, <sz> ir <č>, <š>.
2.3.1. KG I R JaunK. Kuršaitis

priebalsį [č] žymėjo digrafu <cź> (cźiõbrai 153,
delcźiä 177), o [š] – grafema <ß> (pãßinas 158, ßaltìnis 166).
Jonikas yra pastebėjęs, kad Jaunius atmetė <sz> (tad ir <cz>) jau prieš 1877-uo
sius52. Jo Kalbomokslyje dominuoja grafemos <č>, <š>53. Tačiau 1890-ųjų Petro Ru51   [ Jonas

Jablonskis,] „Prie historijos musun
rašybos. Paraše dr. J. Basanaviţius. Tilžeje,
1899“, Vp 7, 1900, 79.
52   Petras Jonikas, Lietuvių bendrinės rašomosios
kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje,
Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1972, 203.
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ir <cz>, <sz>. Kaip minėta, Kalbomokslis parengtas iš Jauniaus studentų
užrašų, o jie galėjo būti rašę nevienodais
rašmenimis. Pavyzdžiui, JaunK 24–25
rašyta <sz> (isztaria, raszýti, rãsztženklių),
o JaunK 25 naujame skyriuje „Priégaidės
žénklai“ vartota <š> (dẽšinąjį, širdiẽs,
rãšome).

53   Parašoma
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steiko užrašuose rašoma <cz>, <sz>54, digrafus Jaunius vartojo ir rašydamas Įsta
tymus (<cz>: Bažnýczia 5, siuñczia 3, <sz>: dvãsiszkosios ìszkalbos 1, prãktiszk¿ji 1).

2.3.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpe grafemos <č>, <š> vietoj digrafų <cz>, <sz>
įsivestos 1890 metais Kudirkos iniciatyva (plg. laikraszczio Vp1 1889 1 ir prieźaščių
Vp1 1890 1).
2.3.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos redakcija rinkosi rašmenis <cz>, <sz>; apie varpininkų <č>, <š> 1892-aisiais redakcijos straipsnyje rašyta:
bene keta važiůti susivienyti su czekais ir but gerai, kad jie iszsineszintu su savo
sznypsztancziomis ir czirszkencziomis raidėmis lyg žalcziais (č š), tad nors kiek
greicziaus lietuviai pasiimtu łaikyties vienos raszybos, ir neabejotinai, jog grei
cziaus galėtu sustiprėti musų teip dar negausi raszyba55.

Tėvynės Sargo leidėjai, skirtingai nuo ŽLA, iš pradžių perėmė Varpo <č>, <š> ir
vartojo jas iki TS4 1897 (laikraščiai TS4 1897 9, prabočei TS1 1896 1). Nuo TS5 1897,
motyvuodami, kad šios raidės yra nesuprantamos skaitytojams ir apsunkina
skaitymą, jų atsisakė. Tačiau knygoms leisti raidės <č>, <š> jiems atrodė tinkamos:
„Sz, cz, l, (be ł) musų raszybai nereikalinga, [...] ypatingai kningosę. Łaikrasztyje
vienok, iszeinancziamę tokiosę aplinkybėsę, kaip dabartinės, skaitome už reika
lingą – palengvinti skaitymą“ (TS5/6 1898 42). JablG įtikino Tumą vėl vartoti <č>,
<š>, grafemos vėl įsivestos nuo 1901-ųjų.

2.3.4. A p i b e n d r i n i m a s. Katalikiškieji leidiniai grafemas <č>, <š> galutinai įsivedė vienuolika metų vėliau (TS1 1901) negu pasauliečių (Vp1 1890); taigi
perimta pasauliečių norma (kodas).
Atrodo, digrafą pakeisti diakritine grafema buvo sunkiau, negu pridėti ar
pakeisti tik diakritiką. ŽLA ir TS leidėjai manė, kad nauji rašmenys yra neįprasti,
per sunkūs skaityti, stabdo švietimą. Tad nepasitikėta skaitytojų intelektualinėmis
jėgomis. Panašiai mąstė ir varpininkai, neinteligentams skirtame Ūkininke rašmenis
<č>, <š> pradėję vartoti vėliau negu Varpe56.
2.4. <ł> ir <l>.
2.4.1. KG ir JaunK. KG grafema <ł> nevartota (plg. laßůsé 145, źaiſlaj 149, taip

pat žr. p. 12). JaunK tradicinės lietuviškų raštų grafemos <ł> taip pat atsisakyta
(kalbä 116, reikalåuja 113).
54   [Kazimieras

Jaunius,] L¿tùviszkas kałbó
mokslis Petro Rusteiko. Kaunę. 1890;
VUB RS: f. 1 – D 6; rankraštis.
55   [Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos] Rėdystė,
„Dėlko musų łaikraszcziai velinasi spaudoje ir ko visupirmiausei netenka mums
literaturoje?“, ŽLA 22, 1892, 170.
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56   Plačiau

žr. Jurgita Venckienė, „Dvejopa
XIX amžiaus pabaigos laikraščių rašyba“,
Raidžių draudimo metai, sudarė Darius
Staliūnas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 207–213.
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2.4.2. PASAU L IE Č IŲ

Vp1 1899 1).

Vp.

Varpo redakcija raidės <ł> nevartojo (laikraszczio

2.4.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. ŽLA leidėjai kietąjį [l] žymėjo <ł> (łaikrasztis
ŽLA1 1890 1, moksłas ŽLA1 1891 1), o minkštąjį [l] – raide <l>, prieš užpakalinės
eilės balsius dar dėdami ženklą <i> (liudnas ŽLA1 1891 2, obůlių ŽLA11 1890 85).
Tokia vartosena skyrėsi nuo JaunK, čia <ł> nevartota (JaunK 91).
Nuo ŽLA13 1892 minkštojo [l] žymėjimas buvo pakeistas – po <l> neberašytas
ženklas <i>, plg.:
ŽLA12 1892
kailiu 91, lenkpasturgalius 91, liudnos 89,
skaitlius 90;

ŽLA13 1892
brolų 100, maskolaus 100, miestelůsę 100,
nekludant 100, Tolaus 98.

Grafemos <ł> šio laikraščio leidėjai atsisakė nuo 1895-ųjų. Pakeitimas paaiškintas
ŽLA1 1895 Urbonavičiaus straipsnyje „Nereikalinga ‘ł’ su brūkszmeliu mūsų ra
szyboje“.
Tėvynės Sarge grafema <ł> iš pradžių nevartota (laikraščio TS1 1896 2, maldakningę
TS4 1897 3), bet TS5 1897 redaktorius Lelis kartu su digrafais <cz>, <sz> įvedė
grafemą <ł> (błaivystę TS7 1897 1, sałdusis TS6 1897 6). Redakcija motyvavo, kad
naujas rašymo būdas neįprastas skaitytojams („tik painybę padarėmė su iszmetimu ‘ł’“ [TS6 1897 20]).
TS1 1899 tradicinės <ł> nuspręsta atsisakyti („Praszome įsidėti, kad paliovėme
braukę literą ‘ł’, kuri visur tebunie vienoki“ [TS1 1899 64]). Tuo metu JablG, turėjusi
didelio poveikio Tumui, dar nebuvo pasirodžiusi, tačiau paties Jablonskio įtaka
labai tikėtina: 1893-iaisiais paskirtas į Mintaują, Tumas bendravo su Jablonskio
būreliu (Piročkinas 1977, 125). Neatmestinas ir varpininkų kalbos poveikis.

2.4.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečiai grafemos <ł> nevartojo, o ŽLA
leidėjai jos atsisakė 1895-aisiais, TS – dar vėliau, tik 1899 metais. Tuo metu redaktoriui Tumui skaitytojai jau turėjo atrodyti pasirengę naujai vartosenai. Pasau
liečių siūlomas kodas paėmė viršų.
2.5. <ź> ir <ž>.
2.5.1. KG ir JaunK. Kuršaitis gramatikoje [ž] žymėjo grafema <ź> (źårna 180,

źéntas 155; dar žr. p. 12). JaunK vartota grafema <ž> (daržas 115, ženklus 75) (Joniko [1987, 203] duomenimis, tradicinės lenkiškos grafemos Jaunius atsisakė prieš
1877-uosius).

2.5.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Pasauliečiai nevartojo lenkiškos abėcėlės raidės <ż>
(kaip ir <ł>); pirmieji trys Varpo numeriai išspausdinti su grafema <ž> (medžio Vp1
1889 4, žmogus Vp3 1889 45). Nuo ketvirtojo numerio spausdinimą iš Ernesto
Weyerio spaustuvės perkėlus į Woskos, priebalsis [ž] pradėtas žymėti rašmeniu
31
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5 pav. Vp1 1891 1 grafemų <ź> ir <ž> vartosena;
KVB RSS: Rsp 05 / Va 303

<ź> (źemç Vp4 1889 49, źmogumi Vp10 1889 151) (pasitaikydavo tik didžiosios
raidės diakritiko įvairavimo, pvz.: Źemaitçs Vp12 1889 184, Żinoma Vp12 1889 185,
Žmogus Vp12 1889 185). Galbūt tuo metu apsispręsta rinktis Kuršaičio vartotą
grafemą <ź>? Kita vertus, įtakos diakritikui pasirinkti galėjo turėti spaustuvės
galimybės.
Iš pradžių Woskos spaustuvės numeriuose <ź> vartota nuosekliai, tačiau nuo
Vp2 1890 atsirado įvairavimo, pramaišiui pavartojama <ž>, pvz., p. 25: maźų, źinoti,
źodźiai ir mažas, pažinimo, žmonçs. Toks [ž] žymėjimo pasikeitimas galėtų būti
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susijęs su redaktoriaus pasikeitimu: galbūt 1889-aisiais redagavęs Kudirka reikalavo nuoseklumo, o jį pakeitęs Juozas Adomaitis – toleravo abu rašmenis? <ž> ir
<ź> pramaišiui vartotos iki 1892-ųjų vidurio (plg. 5 pav.) – 4/5 numeryje jau dominavo <ž> (žiloje 49, žinau 55). Nuo minėto numerio laikraštis spausdintas nebe
Jankaus, o Mauderode’s spaustuvėje, tad iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad grafema
<ž> pasirinkta ne tuometinio redaktoriaus Kriaučiūno (redagavusio nuo 1891-ųjų),
o spaustuvės. Tačiau p. 57 kelios pastraipos surinktos ne su <ž>, bet su <ź> (maźas,
uźkiemije ir kt.), vadinasi, spaustuvė turėjo spaudmenų su abiem diakritikais.
Todėl tikėtina, kad vartoti vieną grafemą apsisprendė laikraščio redakcija.

2.5.3. DVASININKŲ

Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos prospekte
priebalsis [ž] žymėtas grafema <ź> (Mieźis 1, praźuwo 2, Źirnis 1). ŽLA1 1890,
spausdintame toje pačioje Mauderode’s spaustuvėje kaip ŽLAp 1889, dominuoja
<ž>, o grafemos <ź> ir <ż> pasitaiko retai. Nuo antrojo 1890-ųjų numerio pasirinktas diakritikas <ˇ> (nežinau ŽLA3 1890 19, žagrės ŽLA2 1890 9). Tokia grafema
vartota ir JaunK (žr. JaunK 91).
Tėvynės Sarge vartota grafema <ž> (žiburį TS1 1896 2, Užpernai TS2 1896 29).
ŽLA I R

TS.

2.5.4. A p i b e n d r i n i m a s. Katalikiškuose leidiniuose diakritikas <ˇ> vietoj
<´> pasirinktas 1890-ųjų pradžioje, pasauliečių – dvejais metais vėliau, 1892-ųjų
viduryje. Diakritiko pasirinkimo momentu laikraščiai buvo pradėti spausdinti
Mauderode’s spaustuvėje: ŽLA <ž> įsivesta antrajame Mauderode’s spausdintame
numeryje (ŽLA2 1890), Vp – pirmajame (Vp4/5 1892), tad neatmestina ir spaustuvės
įtaka.
2.6. <ů> ir <uo>.
2.6.1. KG ir JaunK.

KG dvibalsis [uo] žymėtas diakritine grafema <ů> (ùdas
154; dar žr. KG 19). Grafemą <ů> vartojo ir Jaunius (dvilypůt¿ji 211, rudÌ 122).

2.6.2. PASAU L IE Č IŲ

1889-aisiais Varpe vartota KG grafema <ů> (liůsas
Vp1 1889 1); po metų, 1890-aisiais, laikantis StR, <ů> pakeista digrafu <uo> (duo
ti Vp1 1890 1; plg. StR 1).
Kai nuo Vp4/5 1892 laikraštis buvo perkeltas spausdinti į Mauderode’s spaus
tuvę, vietoj digrafo <uo> vėl sugrąžinta diakritinė grafema <ů> (pardůtu Vp4/5
1892), bet ji tevartota mažiau nei metus – Vp2 1893 vėl pasirinktas <uo>. Labai
tikėtina, kad šis pakeitimas padarytas Jablonskio iniciatyva. Tais metais pradėjęs
aktyviau bendradarbiauti Varpe, pirmajame numeryje jis paskelbė straipsnį „Dar
keletas žodžių apie mųsų rašybą“, kuriame siūlė laikytis nuoseklumo žymint
[ie] ir [uo]:
Vp.

Tegul rašytų tuodu diftongu kaip norėtų, kad tik nuosekliai darytų: reikėtų abuodu išreikšti kaip ie – uo (abiedvi balsini šalymais rašant) arba sekant daugelį
jaunųjų mųsų kunigų (Kaunietšių), – kaip sankrovas iš i ir e ant viršaus, iš u ir o
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ant viršaus (¿–ů). Tiktai, kadangi rašymas vienos raidės ant kitos biaurina ir sunkina – pasakysiu, bereikalingai – mųsų raštą ir spaudą, todėl tarautšiau rašyti ir
spausdyti visuomet ie ir uo57.

Jablonskio sugrąžintas digrafas <uo> įsitvirtino ir daugiau nebuvo keičiamas.

2.6.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. ŽLA redaktoriai rinkosi JaunK grafemą <ů>
(łapůsę ŽLA1 1890 1, ůlusis ŽLA2 1893 10), diskusijų dėl jos vartosenos nekilo.
TS iš pradžių (TS1 1896–TS4 1897), kaip ir ŽLA, vartota grafema <ů> (kartu
su diakritiniais rašmenimis <č>, <š>) (išdůti TS4 1897 5, Prusůsę TS1 1896 3), o
nuo TS5 1897 <ů> pakeitė digrafu <uo> (paguodą TS1 1899 2, papuoła TS6 1897
2). <uo> išlaikytas ir 1901-aisiais <cz>, <sz> pakeitus diakritinėmis grafemomis
<č>, <š> (atenčiuose TS1 1901 5, nuošimtis TS1 1901 3). Kaip jau ne kartą minėta,
amžių sandūroje Jablonskio ir Varpo vartosena Tumui atrodė sektina, todėl jis
paliko ir digrafą <uo>.
2.6.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečiai, toldami nuo KG, 1890-aisiais
grafemą <ů> pakeitė digrafu <uo> (išskyrus Vp4/5 1892–Vp2 1893). Dvasininkai
<ů> išlaikė septyneriais metais ilgiau, iki 1897-ųjų vidurio; TS5 1897 įsivestas iš
pasauliečių nusižiūrėtas digrafas <uo>.
2.7. (§)â ir

ç k a m i e n ų v a r d a ž o d ž i ų i r (§)â k a m i e n o į v a r d ž i ų
instr . sg . : <a> I R <ą>, <e> I R <ę>.
2.7.1. KG I R JaunK. Kuršaitis siūlė (§)â ir ç kamienų vardažodžių ir (§)â kamie
no įvardžių instr. sg. galūnę žymėti -a (rankä 170, waldźiä 171), -e (ßwenté 171).
Jaunius aptariamųjų formų galūnėje rašė -ą (szaką 24, v¿tą̀ 105), -ę (gÀsmę 107,
žvåkę 25).

2.7.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpo redakcija, sekdama KG, pasirinko (§)â ir ç
kamienų vardažodžių ir (§)â kamieno įvardžių instr. sg. formas su galūnėmis -a
(smala Vp1 1889 4), -e (stiprybe Vp1 1890 1).
2.7.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. ŽLAp 1889–ŽLA4 1890 vartotos dvejopos
(§)â ir ç kamienų vardažodžių ir (§)â kamieno įvardžių instr. sg. formos: su
galūnėmis -a (płunksna ŽLA1 1890 3), -e (rykszte ŽLA2 1890 12) ir Jauniaus nurodytos su -ą (skarą ŽLA1 1890 6), -ę (degtinę ŽLA2 1890 15). Formos su -a, -e ir -ą,
-ę dažniausiai pavartotos skirtingų autorių, tad atrodytų, kad tuometinis redaktorius Angrabaitis jų nevienodino.
Nuo ŽLA5 1890 redaktoriumi tapęs Urbonavičius įsivedė Jauniaus formas su
-ą, -ę; jas išlaikė ir Angrabaitis bei Pakalniškis (nors kai kuriuose straipsniuose,
galbūt neredaguotuose, pasitaikė ir formų su -a, -e, plg. ŽLA12 1893 Vytauto II
57   Jablonskis

1893, 9. Grafema <¿> katalikiško
je periodikoje nebuvo vartota.
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6 pav. Jablonskio paaiškinimas apie i ir u kamienų daiktavardžių ir būdvardžių
nom. pl. formų vartoseną; JablG 7;
KVB RSS: I R 7631-3

[Šlamo] „Pagirėnų (Podlasių) gobtuvėse arba veselijose“: duktere 90, viena diena
91, tabakierka 91; ŽLA24 1893 A. J. [Dambrausko] „Kaip gudai pravosłaviją pła
tina“: ukvata 187; Žvyrių pusvokiečio Ž. isz N. „Nů Skirsnemunės padangės [...]“:
kiaule 190.
Nuo 1894-ųjų pradžios Pakalniškis atsisakė Jauniaus formų ir įsivedė
pasauliečių su -a (viena diena 2), -e (kantrybe ŽLA1 1894 1); kitokių pasitaikė tik
kai kuriuose straipsniuose.
TS leidėjai pasauliečių ir ŽLA nuo 1894-ųjų įsitvirtinusių formų iš pradžių
neperėmė, o remdamiesi Jauniumi instr. sg. galūnėje rašė -ą (druską TS12 1897 3),
-ę (kirmelę TS9 1896 12). Tik nuo TS6/7 1900 tokios formos turi galūnes -a, -e
(szilta vilnone arba kitokia skepeta TS9 1900 11). Galūnių pakeitimui įtakos galėjo
turėti ir Varpo vartosena, ir JablG rankraštis.

2.7.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečių instr. sg. galūnes -a, -e ŽLA 1894-ai
siais įvedė Pakalniškis. TS leidėjai Jauniaus formas su -ą, -ę vartojo iki 1900-ųjų
vidurio. Nuo TS6/7 1900 galutinai įsitvirtino pasauliečių galūnės, kodifikuotos
JablG.
2.8. i

u k a m i e n ų d a i k tava r d ž i ų i r b ū d va r d ž i ų n o m .
p l . : -ys I R -įs, -us (-ūs) I R -ųs.
2.8.1. KG I R JaunK. KG paradigmose pateiktos i kamieno daiktavardžių nom.
pl. formos su galūne -ys (nãktys 191, wãgys 191), u kamieno -ūs (dañgūs 199, ſúnūs
199) (<ˉ> težymėjo nekirčiuoto skiemens balsio ilgumą; plg. KG 12).
JaunK aptariamosios formos rašytos su galūnėmis -įs (ãvįs 108, dùrįs 108) ir -ųs
(åiškųs 163, stnųs 109).
ir

2.8.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpe vartotos i-kamienių daiktavardžių ir būdvar
džių nom. pl. formos su galūne -ys (Anglys Vp1 1889 4, durys Vp1 1890 9), kaip
nurodyta KG. u-kamienių daiktavardžių galūnėje žymėta <u> (kantrus Vp1 1889
2) (išskyrus Jablonskio ir jo redaguotus ar bendraminčių rašytus straipsnius
[stiprūs Vp8 1892 115, sūnūs Vp1 1893 8]) .
Nuo Vp2 1903 pasauliečiai nusprendė remtis JablG ir aptariamųjų formų
galūnėse žymėti grafemas <į> (akįs Vp2 1903 31, mintįs Vp2 1903 30), <ų> (aiškųs
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Vp2 1903 32, svarbųs Vp8 1903 180). Jablonskis paradigmose buvo pateikęs formas
su -ys, -ūs, o varpininkų įsivestas lytis su -įs, -ųs nurodė kaip galimą variantą
(JablG 7; plg. ir 6 pav.):
Tokiose formose, kaip antai piitys, šírdys, súnūs, pidtūs rašoma vienok žodžių ga
lūnėse paprastai ne į, ų. Ir tosios formos galima būtų rašyti su į, ų: piitįs, šírdįs,
súnųs, pidtųs. Tokis rašymas, jei rašytojams patiktų, sutvirtintų visą priebalsės n
įstatymą žodžių galūnėse.

Nom. pl. formos su -įs, -ųs dominavo iki laikraščio leidimo pabaigos.

2.8.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. Pirmuosiuose ŽLA numeriuose aptariamosios formos įvairavo: vartotos pasauliečių galūnės -ys (akys ŽLA3 1890 20), -us
(Brangus ŽLA1 1890 1) ir Jauniaus formos su -įs (vagįs ŽLA1 1890 5), -ųs (sunųs
ŽLA1 1890 5). Redaktoriumi tapęs Urbonavičius įtvirtino galūnes -įs ir -ųs. Tokią
vartoseną perėmė ir Angrabaitis. Tačiau jį pakeitęs Pakalniškis, atrodo, toleravo
autorių pasirinkimą ir nom. pl. formų neredagavo, plg. ŽLA7 1893 formos su -ys,
-us vartojamos straipsniuose „50 metų jubilėjus vyskupystės Popiėžiaus Leono
XIII“ (patys 50, priežastys 51), Vytauto II [Šlamo] „Pagirėnų (Podlasių) gobtuvės
arba veselijos“ (durys 52, 53) ir Nu–asis „Žalbei“ (vagys 55); formos su -įs, -ųs
pasirinktos straipsniuose „Kovarskas“ (gražųs 53), Vabało „Vabalnykai“ (akįs 54,
parapijonįs 54).
Tėvynės Sarge vartotos Jauniaus i kamieno daiktavardžių nom. pl. formos su
galūne -įs (moterįs TS1 1902 21, vilnįs TS1 1896 8) ir u kamieno daiktavardžių bei
būdvardžių formos su -ųs (jautrųs TS1 1902 6, sunųs TS9 1896 18). Tokia vartosena išlaikyta iki laikraščio leidimo pabaigos.
2.8.4. A p i b e n d r i n i m a s.

Dvasininkai i ir u kamienų daiktavardžių ir
būdvardžių nom. pl. m. lytis su -įs, -ųs išlaikė per visą laikotarpį (išskyrus tik
Pakalniškio redagavimo laikotarpį ŽLA, kai jos vartotos pramaišiui su -ys, -us). Šias
dvasininkų formas Jablonskis gramatikoje pateikė kaip galimą variantą; 1903-iųjų
pabaigoje jas perėmė pasauliečiai. Vadinasi, įsitvirtino dvasininkų formos.

2.9. Q k a m i e n o

v a r d a ž o d ž i ų i r į v a r d ž i ų l o c. s g., v i s ų k a 

-e I R -ę.
2.9.1. KG I R JaunK. Kuršaitis Q kamieno vardažodžių ir įvardžių loc. sg. rašė
su -e (loc. sg. kraßtè 143, tamè 236), taip pat visų kamienų vardažodžių ir įvardžių
loc. pl. formas (kraßtůsè 143, ßweñtėſe 172, tůſè 236).
JaunK loc. sg. formų galūnėse rašyta -ę (vaikę̀ 104), loc. pl. – -sę (pÀvosę 105,
pÂnůsę 104, tuščiůsę̀ 160, tůsę̀ 199).

m i e n ų v a r d a ž o d ž i ų i r į v a r d ž i ų l o c. p l.:

2.9.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. Varpo leidėjai vartojo KG nurodytas loc. sg. formas
su galūne -e (kaime Vp1 1889 2), loc. pl. su -se (padavimůse Vp1 1889 10, upçse
Vp1 1889 3).
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7 pav. Aleksandro Dambrausko nuomonė apie tariamosios nuosakos
3 asmens formų vartoseną; Adomas Jakštas, „Ar jau turim ‘gerą’
raszyba?“, TS4/5 1900 10;
KTUB: Cž 24

2.9.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. ŽLA nuo 1890-ųjų pasirinktos Jauniaus loc.
galūnės -ę (Rymę ŽLA1 1890 2) ir -sę (tůsę krasztůsę ŽLA11 1890 82, trijosę asabosę
ŽLA22 1890 171). Nuo 1894-ųjų pradžios redaktoriumi tapęs Pakalniškis Jauniaus
-ę, -sę pradėjo keisti -e, -se.
TS redaktoriai iš pradžių vartojo Q kamieno vardažodžių ir įvardžių loc. sg.
lytis su -ę, visų kamienų vardažodžių ir įvardžių loc. pl. formas su -sę; TS6/7 1900
jas išstūmė Varpo vartotos formos, plg.:
TS4/5 1900
Kaunę 16, vienamę fabrikę 64,
galunėsę 10, pakraszcziuosę 40;

TS6/7 1900
darbe 7, pabrike 10,
dalyse 49, namuose 28.

2.9.4. A p i b e n d r i n i m a s.  Pasauliečių loc. sg. lytis su -e, loc. pl. su -se vietoj Jauniaus -ę, -sę dvasininkų leistoje ŽLA nuo 1894-ųjų pradėjo vartoti Pakalniškis;
TS jos įsivestos TS6/7 1900, taigi galutinai įsigalėjo tik kodifikuotos Jablonskio
1900 metų viduryje.
2.10. V e i k s m a ž o d ž i ų t a r i a m o s i o s n u o s a k o s 3 a s m u o: -u, -ų.
2.10.1. KG I R JaunK. Kuršaitis gramatikoje nurodė, kad tariamosios nuosakos

3 asmens galūnėje rašoma <ū> (µùktū 283) (kaip minėta, brūkšneliu <¯> Kuršaitis
žymėjo nekirčiuoto [u] ilgumą).
Jauniaus Kalbomokslyje tariamosios nuosakos galūnėje rašoma -u (bútu 338,
dìrbtu 286).

2.10.2. PASAU L IE Č IŲ Vp. 1889-aisiais Varpe tariamosios nuosakos 3 asmens galūnėje rašyta -u (Nepritruktu Vp1 1889 1, pagirtu Vp1 1889 178); 1890-ai
siais hektografuotuose Statrašos ramsčiuose Kudirka siūlė įsivesti -ų (StR 2). Nuo
Vp2 1890 tokias formas jis pradėjo vartoti savo straipsniuose (nustotų Vp2 1890
25, priderçtų Vp9 1890 136). Kitų autorių galūnė -ų dažniau pradėta rašyti nuo
Vp3 1891, tačiau iš pradžių dar nenuosekliai.
2.10.3. DVASININKŲ ŽLA I R TS. ŽLA leidėjai iš pradžių vartojo JaunK pateiktas tariamosios nuosakos 3 asmens formas su galūne -u (nutvertu ŽLA16 1894
124, žadėtu ŽLA24 1893 187); nuo ŽLA17 1894 redaktorius Pakalniškis įsivedė
pasauliečių formas su -ų (paskambintų ŽLA18 1894 143, priderėtų ŽLA17 1894 138).
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TS redaktoriai rinkosi Jauniaus formas su -u (nepirktu TS1 1896 5, priglaustu
TS9 1896 12; dar žr. 7 pav.). Nuo TS8 1900, kartu su kitomis permainomis, Tumas
galūnėje pradėjo žymėti -ų (dirbtų TS8 1900 11, vartotų TS9 1900 32).

2.10.4. A p i b e n d r i n i m a s. Pasauliečių 1890-aisiais įsivestos tariamosios
nuosakos 3 asmens formos su -ų dvasininkijos buvo perimtos po dešimties metų,
TS8 1900, kai jas kodifikavo JablG.
3. I Š V A D O S.

1. Pasauliečių Varpe ir katalikų dvasininkijos Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje bei
Tėvynės Sarge dėl kai kurių formų dar svyruota ir pasirinkus pietinių vakarų
aukštaičių tarmę lietuvių bk pagrindu. Pasauliečių kuriamas standartas stiprėjo
ir darė įtaką katalikiškajai periodikai. Pasauliečių Varpo kalba dvasininkams atrodė
pagrįstesnė – jį leido vakarų aukštaičiai, geriau pažįstantys rašomajai kalbai
pasirinktą tarmę. ŽLA ir TS redaktoriai Kazimiero Jauniaus formų galėjo atsisakyti dėl to, kad jos nebuvo būdingos pietinių vakarų aukštaičių tarmei.
Pasauliečių kalbos poveikis ŽLA matyti nuo 1891-ųjų, kai laikraščio redaktoriumi tapo pasaulietis Juozas Angrabaitis: jis neberedagavo nuo JaunK skirtingų
formų, išskyrus įvardžiuotines būdvardžių ir dalyvių bei sangrąžines bendračių
lytis. Sąmoningu dvasininkijos posūkiu nuo JaunK galima laikyti kunigo Kazimiero Pakalniškio ŽLA (nuo 1893 metų) – autorių pavartotų formų Pakalniškis
nebetaisė į „jauniškas“, nuo ŽLA19 1893, atrodo, mėgino įvesti sangrąžines bendratis su -tis, o nuo ŽLA22 1895 – įvardžiuotinių formų nom. pl. su -iejie.
Panašus ir TS kalbos „pasaulietiškėjimo“ modelis: iš pradžių, kol laikraštį redagavo Felicijonas Lelis, dominavo JaunK formos, o Lelį pakeitęs Dominykas Tu
mėnas (nuo TS7 1891) toleravo skirtingas nuo JaunK autorių pavartotas lytis.
Didžiausio poveikio pasauliečių standartas turėjo Juozo Tumo redagavimo laikotarpiu: 1899-ųjų pabaigoje Tumas pasirinko pasauliečių įvardžiuotines formas su
-iejie (juodiejie); nuo 1900 metų aštuntojo–devintojo numerių ėmė vartoti JablG
rankraštyje siūlytas priesagos -inti veiksmažodžių fut. formas su <į> (pavaiszįs),
sangrąžines bendratis su -tis (sektis), tariamosios nuosakos formas su -tum(ė)(negalėtume).
Dvasininkams pavyko įtvirtinti veiksmažodžio būti praes. kamieno formas ir
su <e> – jas varpininkai nuosekliai pradėjo vartoti nuo 1897-ųjų. Be to, JablG (ir
JaunK) (§)Q kamieno įvardžių instr. sg. formos Tėvynės Sarge galutinai įsitvirtino
nuo TS8 1900, o varpininkai jas įsivedė 1902-ųjų viduryje.
2. Pasauliečių ir dvasininkų periodikoje iki Jono Jablonskio gramatikos
(rankraščio) pasirodymo 1900-ųjų viduryje ortografija įvairavo. Ortografijos
reformą, siekdami atsisakyti tradicinių rašmenų <ł>, <cz>, <sz>, pradėjo varpininkai. Grafemos <ł> jie nevartojo, <cz>, <sz> atsisakė 1890-ųjų pradžioje. Katalikiškoje
aplinkoje šiam pakeitimui nepritarta, motyvuojat naujų rašmenų neįprastumu
skaitytojams. Tik 1899-aisiais galutinai atsisakyta grafemos <ł>, o digrafus <cz>,
<sz> pakeisti grafemomis <č>, <š> dvasininkus įtikino jų kodifikavimas Jablonskio
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gramatikoje. Dvasininkai ilgiau vartojo ir diakritinę grafemą <ů>: pasauliečiai jos
atsisakė nuo 1893-iųjų, katalikai – 1897-ųjų viduryje.
Dvasininkai į pasauliečių normas orientavosi rinkdamiesi (§)â ir ç kamienų
vardažodžių bei (§)â kamieno įvardžių instr. sg., Q kamieno vardažodžių ir įvardžių
loc. sg., visų kamienų vardažodžių ir įvardžių loc. pl., veiksmažodžių tariamosios
nuosakos 3 asmens galūnes. ŽLA redaktorius Pakalniškis pasauliečių vartotas
formas pradėjo įvedinėti 1893-iaisiais, TS – 1900 metų viduryje.
Tačiau Jablonskio nuo 1892 metų vartotą ir gramatikoje kodifikuotą <ū> pirmi
nuosekliai pradėjo vartoti dvasininkai (nuo TS9 1900; varpininkai ją įsivedė 1903
metais).
Dvasininkų vartosena, atrodo, turėjo įtakos pasauliečiams renkantis grafemas
<ė> ir <ž> – ŽLA jas pradėjo vartoti 1890-aisiais, o varpininkai <ž> įsivedė 1892-ųjų
viduryje, <ė> – 1893-iaisiais (<ė> ir <ž> kodifikuotos JablG). Be to, 1903 metais
pasauliečiai perėmė dvasininkų i ir u kamienų daiktavardžių ir būdvardžių nom.
pl. formas.
Dauguma Jablonskio gramatikoje kodifikuotų formų – pasauliečių, tad
dvasininkai 1900-ųjų viduryje buvo priversti pripažinti konkurentų kalbos
modelį.
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T H E S TA N D A R D L I T H U A N I A N O F S E C U L A R A N D C AT H O L I C
PERIODI C A L S : THE C HOI C E OF THE DIA L E C T AND THE NEED
F O R C O D I F I C AT I O N ( T H E E N D O F T H E N I N E T E E N T H C E N T U R Y
TO THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY)

Summary
At the end of the nineteenth century the secular intellectuals and Catholic clergy were
separately developing the bases of their written language models. In this article I analyze
the development of the language of newspapers of these two groups: (1) the secular periodical Varpas (1889–1905); (2) the Catholic Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga (1889–1896) and
Tėvynės Sargas (1896–1904). I aim to identify the time when one of the models was recognized as more prestigious. Most attention is paid to the selection of the dialect and the
rise of the need for codification.
There were certain fluctuations of linguistic features in secular and Catholic periodicals
even after the choice of the dialect for Standard Lithuanian. The secular standard was
gaining strength at a faster pace, however. I treat the year 1893 as the turning point for
the orientation of the Catholic clergy. This year they turned away from Kazimieras Jaunius’
grammar which had been used previously. (The priest Kazimieras Pakalniškis, the editor
of Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga, decided to stop changing the linguistic forms that were
used by the authors.) For the clergy the language of the secular intellectuals seemed more
grounded in the choice of dialect―Varpas was being issued by Southern West Highland
Lithuanians who knew the dialect selected for the standard language better.
Secular intellectuals and Catholic clergy were far more in competition with regard to
the orthography. The “secular-style” writing of some forms was tolerated by the clergy
from the year 1893 on. However, disagreement concerning graphic symbols lasted longer,
since secular intellectuals had started the reform of the orthography with the goal of rejecting the traditional Polish way of writing. The change of traditional characters had been
rejected in the Catholic environment since new characters were thought to be unfamiliar
for the readers. The secular standard finally triumphed over the clerical model in the year
1900 when Juozas Tumas, the editor of Tėvynės Sargas, acknowledged that he had the draft
(manuscript) grammar by the secular linguistic authority Jonas Jablonskis and decided to
follow it. The majority of the grammar’s codified forms followed the secular standard so
the clergy were forced to accept the competitors’ language model in the middle of 1900.
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Der Psalter Davids (1625) von Johann Rehsa
als Quelle für die preußisch-litauische
Lexikographie

Der 1625 in Königsberg von Johann Rehsa herausgegebene Psalter Davids (weiterhin RPs) dürfte als Quelle für die preußisch-litauische Lexikographie spätestens
seit Vincas Urbutis (1988)1 allgemein bekannt sein. Urbutis weist nach, dass der
RPs sowohl für das Lexicon Lithuanicum (weiterhin Lex) als auch für die Vorlage
des s.g. Richter- und des s.g. Krause-Wörterbuches (hier Prä-Richter/Krause genannt
[PRK], bei Urbutis *Q) als auch für das s.g. Richter-Wörterbuch selbst (hier R, von
Urbutis als memelländisches Wörterbuch [klaipėdiškių žodynas] bezeichnet), als Quelle gedient hat. Er stützt sich hierbei auf die jeweiligen Psalm-Zitierungen, die er
mit RPs verglichen hat.
An dieser Stelle soll an die Vorarbeiten von Urbutis angeknüpft werden und
das Ausmaß der Verwendung von RPs in der preußisch-litauischen Lexikographie
genauer bestimmt werden. Dazu werden zunächst sämtliche Psalm-Zitierungen
in Lex, PRK, K und R zusammengestellt. Nach dem Nachweis der in den genannten Wörterbüchern jeweils zitierten Psalmen und deren Rückführung auf RPs soll
folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
1. Ob und in welchem Umfang RPs auch als Quelle für die Clavis GermanicoLithvana (weiterhin C) gedient hat.
2. In welchen Umfang RPs in den untersuchten Wörterbüchern darüber hinausgehend, d.h. ohne Zitierung, als Quelle verwendet wurde.
3. Welche Probleme sich bei der Extraktion von litauischen Äquivalenten aus
dem RPs ergeben können.

1. Z U R G E S C H I C H T E V O N RPs. Der von Johann Rhesa 1625 herausgegebene Psalter Davids stellt eine Bearbeitung des von Johannes Bretke im Rahmen
1   Vincas

Urbutis, „Dar apie 1728 m. klaipėdiš
kių žodyną“, Blt 24(2), 1988, 210.
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seiner Bibelübersetzung verfertigten litauischen Psaltertextes dar, der seinerseits
ungedruckt geblieben ist. Johann Rehsa (1576‒1629), litauischer Pfarrer an St.-Eli
sabeth in Königsberg, hatte nach eigenen Bemühungen den Auftrag erhalten,
den handschriftlichen Bretkeschen Psalter zu bearbeiten und im Druck herauszugeben2.
Die Ausgabe von 1625 bietet, wie die (Alt)Preußischen Katechismen, einen
zweisprachigen Paralleltext, d.h. auf der linken Seite den deutschen Text und
auf der rechten Seite den litauischen. Neben der Verwendung als Lernmittel
ermöglichte diese zweisprachige Ausgabe auch den des Litauischen nur mäßig
kundigen Pfarrern diesen Psalter zur die Vorbereitung seiner Amtshandlungen
zu verwenden.

2.

DER

RPs A L S

ZITIERTE

QUELLE

IN

DEN

D E U T S C H - L I TA U -

I S C H E N W Ö R T E R B Ü C H E R N.

2.1.

In Lex findet sich eine Anzahl von Psalm-Zitierungen, von denen der größte Anteil, jedoch nicht alle, auf RPs zurückgeht4. Die
entsprechenden Beispiele werden in Tabelle 1 angeführt.
LEXICON LITHUANICUM3.

Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent5

Psalmzitie
rung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs6

Litauisches Text
des Psalms in
RPs

1

Lex 4r

Abtrünniger

atpûlenis

Ps 68,7

vnd leſt die
Abtrünnigen
bleiben in der
dürre.

Ir atpůlænius
paliekti
ſauſumoj.

2

Lex 4v

Alber

Ledûſis (l.
Letaſis)7

Ps 19
(Ps 19,9)

Vnd macht die
Albern weiſe.

Ir ‖ daro Letů
ſus protingais.

2   Ausführlicher

zu Rehsas Biographie s.
Friedrich Scholz (Hg.), Textkritische Edition
der Übersetzung des Psalters in die Litauische
Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu La
biau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fassung dieses Psalters von Johannes
Rehsa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach dem
Druck aus dem Jahre 1625 nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von
Martin Luther nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545, unter Mitarbeit von Friedemann
Kluge, Paderborn et al.: Ferdinand Schöningh, 2002, XXXff.
3   LMAB RS: f. 137 – 10; in diesem Artikel
wird sich auf die Faksimile-Ausgabe Vincentas Drotvinas (Einl. u. Hg.), Lexicon

44

Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: Mokslas,
1987 gestützt. Es wird nach der Seitenzählung des Originals zitiert.
4   Auf diesen Fakt ist Drotvinas (1987) in seiner Einleitung zur Faksimile-Ausgabe
nicht eingegangen.
5   Es werden hier und in den folgenden Tabellen nicht sämtliche, sondern nur die für
die Fragestellung maßgeblichen litauischen Äquivalente angeführt.
6   Der deutsche und der litauische Text von
RPs wird nach dem Exemplar, das in Bibliothek der Franckeschen Stiftungen zu
Halle unter der Signatur 190 G 26 aufbewahrt wird, zitiert.
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Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauisches Text
des Psalms in
RPs

3

Lex 10r

Augeneiter

Traßkanos

Ps 6

4

Lex 15v

Beſchwehrer9

Uʒʒadetojas

Ps 58
(Ps 58,6)

Daß ſie nicht
Idant negirdêtu
höre die Stimme balſą ßinio/
des Ʒäube= ‖
Vßßaddetojo
rers/ Des Beſch
werers

5

Lex 27r

Ehr
einlegen

Garbe pa
daryti;
vgl. C I 512

Ps 46,11

Ich wil Ehre
einlegen vnter
den Heyden

6

Lex 29v

Elend
verjag[en]
ein

Prawaryti

Ps 45,8

10

7

Lex 40v

Geiſt der
gutte

Dwaſſe
geraji

Ps 51

11

8

Lex 42v

geʒeiget
(l. gezeu
get)

pagimdits

Ps 51
(Ps 51,6)

ich bin aus ſünd Aſch iſch grieſch
ningos Seklos ‖
lichem Samen
geʒeu= ‖ get
eſmi pagimdits

9

Lex 45r

Had[er]
Waßer

Waid
Wandů

Ps 81
(Ps 81,8)

Vnd verſuchte
dich am Had
derwaſſer.

8

Aſch ſaw pada
rryſiu garbę
tarp Pagoniu

Ir meginau tawę
pas Waid=wan
dæni.

Kompilator von Lex übersieht offenbar,
dass es sich in RPs um die Bestimmtheitsform des Adjektivs handelt, die eine zweifache Flexion aufweist, wobei nur die Flexion im Wortauslaut auf den obliquen Kasus zurückgeführt wurde, während die
zweite Flexion als zum Wortstamm gehörig betrachtet wurde und unverändert
übernommen wurde. Letůſus (lit. lėtúosius)
ist jedoch als Form Akk. Pl. auf die Form
Nom. Sg. Letaſis (lit. lėtàsis) bzw. auf die
Form Nom. Sg. Letuſis (lit. lėtùsis) zurückzuführen.
8   Unklarer Psalmbezug, RPs Ps 6,7 zeigt folgenden Text: vnd netʒe mit meinen ‖ Thränen mein Lager; lit. Bei drekino Aſcharo= ‖
mis Pakloti mano. Wenn der Kompilator
tatsächlich Ps 6,7 meint, so muss von einer
assoziativen Anführung der Psalm-Zitierung ausgegangen werden, die durch eine

Inbeziehungsetzung von Augeneiter zu
Tränen bedingt ist.
9   Zu dt. Beschwörer.
10   Unklarer Psalmbezug, RPs Ps 45,8 zeigt
keine Nähe zu Lemma und Äquivalent.
Das Syntagma Elend verjagen findet sich
im Psalter nicht, das Verb verjagen findet
sich nur in Ps 109,23 bzw. Ps 140,12, wo es
in RPs jeweils mit Formen von lit. pravaryti wiedergegeben wird.
11   gerroghi Dwaſſe in der Bedeutung ‚guter
Geist‘ ist nur in Ps 143,10 nachzuweisen.
Vgl. Ps 143,10: Tawa gerroghi Dwaſſe te ‖
wadʒioj mannę tikkru kelliu; dt. Dein guter
Geiſt führe mich ‖ auff ebener Bahn. In Ps 51
wird das Lexem Dwaſſe zwar dreimal verwendet, aber nicht in der Verbindung gerroghi Dwaſſe, vgl. Ps 51,12: ſchwenta Dwaſſę;
Ps 51,13: linkſma Dwaſſe; Ps 51,18: Dwaſſe
ſmutna.
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7   Der

Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauisches Text
des Psalms in
RPs

10

Lex 56r

Krieger

Kaʒígis
(l. Karʒígis)

Ps 76
(Ps 76,6)

Vnd alle Krie
ger müſſen die
Hand laſ= ‖
ſen ſincken.

Ir ‖ wiſſi
Karßigei tur
Ranką nuleiſti.

11

Lex 71r

Rieſe

Milʒinis

Ps 33,16

Ein Rieſe wird
nicht errettet
durch ſeine
groſſe krafft.

Milßi= ‖ nis
nêra iſchgæl
bamas per io
diddę Silą.

12

Lex 85v

Sündlich

grießningas

Ps 51
(Ps 51,6)

ich bin aus
ſündlichem
Samen geʒeu= ‖ get.

Aſch iſch
grieſchningos
Seklos ‖ eſmi
pagimdits.

13

Lex 108r Wütt[en]

siuſtumas

Ps 58,5

Ihr wüten iſt
gleich wie das
wüten einer ‖
Schlangen

Iû ſiuſtummas
ira kaip ſiuſtu
mmas Sʒâl= ‖
tʒio

14

Lex 109v Ʒer
ſchellen

Ißpleßti

Ps 60,312

Der du die
Erde bewegt
und ʒuriſſen
haſt/ ‖ Heile
jhre Brüche/
die ſo ʒer
ſchellet iſt.

Kurſai tu ßæme
pajuddinai/ ir
iſchplêſchei/ ‖
gydik jôs praple
ſchimus kurri
teipo iſchple
ſchita ira.

15

Lex 112v Ʒustreu
[en]

Ißklaidinti

Ps 44,12

Vnd ‖ ʒuſtrew
eſt vns vnter
die Heyden.

Ir iſchklai= ‖
dini mus tarp
Pagoniû.

16

Lex 22r
(E)

Padèl, pa
dèl; vgl. C I
437

Ps 35,21

Da/ da/ das
ſehen wir
gerne.

Tai/ tai/ tai/ rods
norime.

Da da

Tabelle 1

Wie die Tabelle 1 zeigt, lassen sich von den 16 in Lex anzutreffenden PsalmZitierungen 12 explizit auf RPs als Quelle zurückführen. In den Belegen 3, 6 und
12   Psalm-Zitierung

ursprünglich falsch zugeordnet, Lex 109v: Ʒer ſchlagen sukulti,
sudauʒyti ψ 60.3.
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7 ist der Psalmbezug unklar, 3 und 6 legen eine nachträgliche assoziative Zitierung nahe, die über das deutsche Lemma hergestellt wird. Beleg 16 weist eine
Psalm-Zitierung in der Ergänzungsschicht auf, die nachweislich nicht auf RPs
zurückgeht. Allerdings zeigen sich hier Parallelen zu C I 437: Da da. Padėl, Padėl.
Ψ 35,21, die eine gemeinsame Vorlage vermuten lassen.
Die Art der Zuordnung und die dabei entstandenen Fehler (14) lassen erkennen, dass die Psalm-Zitierungen an dieser Stelle nicht original, sondern bereits
Bestandteil der Vorlage gewesen sind. Ob die ungenaue Zitierungsweise (oft wird
nur der Psalm selbst, aber nicht der entsprechende Vers angegeben) bereits für
die Vorlage kennzeichnend war oder dem Abschreiber anzulasten ist, ist nicht zu
entscheiden.
Ziel der Benutzung von RPs war die Erweiterung des Bestandes an Wörterbuchartikeln, d.h. von Lemmata und Äquivalenten (1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15).
Nur in zwei Fällen sind einzelne litauische Äquivalente zu bereits bestehenden
Wörterbuchartikeln ergänzt worden (2, 13). Um das in RPs vorgefundene sprachliche Material im Wörterbuch verarbeiten zu können, musste der Kompilator die
finiten Formen des Textes in die jeweilige Zitierform überführen, wobei ihm nur
wenige Fehler (vgl. Anm. 7; in Bsp. 14 würde man sicher Ißpleßiti erwarten) unterlaufen sind. Bei Beleg 2 und 10 handelt es sich um lapsus calami, die nicht
sicher dem Kompilator der Vorlage zuzuordnen sind. Daneben hat der Kompilator die litauische Orthographie geneuert. So hat er <ſch> durch <ß>, <ß> durch <ʒ>
und <æ> durch <e> ersetzt. Das Graphem <ů> gibt er durch <û> wider. Als Archaismus muss hingegen die Beibehalten der Form Ʒustreu[en] angesehen werden, dem
die zeitgenössische Form zerstreuen entspricht, die in Lex 109v angeführt ist.
Dem Befund von R und K nach zu urteilen, handelt es sich in Lex um zwei
verschiedene Schichten der Psalm-Zitierungen. Augenscheinlich müssen die Belege 1, 2, 3, 4, 9, 11 und 13, die sich auch in R und K nachweisen lassen, einer
anderen Schicht zugeordnet werden, als die Belege 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 und 16.

2.2. D A S PRÄ-RICHTER/KRAUSE-WÖRTERBUCH. Bei dem Prä-Richter/Krause-Wörterbuch handelt es sich um ein hypothetisches, d.h. selbst nicht überliefertes Wörterbuch, dessen Gestalt aus dem Vergleich des s.g. Richterwörterbuches13 mit dem
s.g. Krause-Wörterbuch14 erschlossen werden kann. Auch für PRK kann eine Verwendung von RPs angenommen werden, da R und K übereinstimmende PsalmZitierungen zeigen, die auf die gemeinsame Vorlage PRK explizit zurückgeführt
werden können, vgl. Tabelle 2:
Litauisches Lexikon, 1728; AFSt J 84;
in diesem Artikel wird sich auf ein Digitalisat dieser Handschrift gestützt.

13   Deutsch
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Krause, d.J., Vokiečių–lietuvių kalbų
žodynas, [XVII a.]; LLTIB R: f. 1 – 5792; in
diesem Artikel wird sich auf eine Kopie
dieser Handschrift gestützt.

14   A.
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Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Zitierter
Psalm

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

1

K 378
R 17610

Pan[n]ier

Karriuna15

Ps 20,6

vnd im Na= ‖
men vnſers
GOttes werffen
wir Panir auff

Ir Wardaną ‖
Diewo pakæ
lliam muſu Ka
rriuną

2

K 407
R 1788

Rebe

Szakkele

Ps 8016
(Ps 80,
11)

Vnd mit ſeinen
Reben die
Cedern Gottes.

Ir jo ‖
ſchakkelemis
Cedras Diewo.

3

K 432
R 19731

Scepter

Sceptras

Ps 45,7

Das Scepter
deines Reichs
iſt ein gerade
Sce= ‖ pter.

Sceptras
Karalyſtes tawo
ira tieſus ‖
Sceptras.

4

K 438
R 19941

Schatte

Szeszélis

Ps 109,
2317

Ich fahre dahin
wie ein Schat
te/ der ver= ‖
trieben wird

Aſch nueimi/
kaip ſcheſchèlis
prawaroms ‖ ira

5

K 516
R 23139

täglich

Kiek dienos.

Ps 145,2

Ich wil dich
taglich loben

Aſch tawę kiek
dienos garbiſiu

6

K 597
R 26910

Vorneh
men

Pramanimas

Ps 106,
4318

Aber ſie erʒür
neten ‖ jhn mit
jhrem fürneh
men

bet anis jruſti= ‖
no ghi/ ſawa
pramanim[m]eis

7

K 643
R 29034

Ziel

Uzmatas

Ps 39,6

Vnd mein Le
ben ein Ʒiel hat

Ir jog giwata
mana ûß= ‖ ma
tą tur

Tabelle 2

Die Benutzung von RPs ist hier auf die Extrahierung einzelner Äquivalente
gerichtet, mit denen bereits bestehende Wörterbuchartikel um zusätzliche ÄquiBeleg zeigt, dass hier RPs gleich
zweifach bei ein und demselben Lexem
benutzt worden ist; vgl. R 176 10 : Pannir –
Karzinna (l. Karriuna). ex. ψ. 20. ψ. 6. (l. ψ
29, v. 6) aut ut alibi Karriuną (l. Karriuna).
Nachdem die bereits in PRK vorhandene
(K 378) Form Karriuna durch lapsus calami
entstellt war, wurde erneut aus RPs geschöpft, wobei Spuren der Exzerpierung

15   Dieser

48

an der Form Akk. Sg. noch sichtbar sind,
die als Zitierform hätte auf die Form Nom.
Sg. zurückgeführt müssen.
16   K 407 hat mit der Angabe „8 Ψ“ falsch zitiert.
17   K 438 hat mit der Angabe „Ψ 119 v 23“
falsch zitiert.
18   K 597 hat mit der Angabe „108 Ψ v 48“
falsch zitiert.
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valente ergänzt wurden. Einzig Beleg 1 lässt eine Ergänzung von Äquivalent und
Lemma vermuten. Auch der Kompilator von PRK hat die litauische Orthographie
geneuert, d.h. <ſch> durch <sz> und <ß> durch <z> ersetzt. Darüber hinaus hat
er auch in die deutsche Orthographie eingegriffen, vgl. Vornehmen für das ältere
Fürnehmen in RPs. Auffällig ist, dass sich diese gemeinsame Schicht der PsalmZitierungen ausschließlich im letzten Drittel der jeweiligen Wörterbücher nachweisen lässt.

2.3. D A S S. G. KRAUSE-WÖRTERBUCH. Die originär K zuzuschreibende PsalmZitierungen sind nicht sehr zahlreich, vgl. Tabelle 3:
Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Zitierter
Psalm

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

1

K 65
(E)

Bach

Upjůſa
(l. Paupis)

Ps 1,3

Der iſt wie ein
Baum gepflantʒet an den ‖
Waµµerbächen

Taſſai ira kaip
Mædis ſodintas
Pa=upjůſa

2

K 213

Gemein
ſchaft
hab[en]

Draugawoti

Ps 50,18

Vnd haſt
gemeinſchafft
mit den
Ehebrechern.

Ir draugawo= ‖
ghi ſu Perßeng
tojeis wentʒia
wonyſtês.

3

K 455
(E)

Schmecken

Raggauju,
awau, su,
auti

Ps 34,9

Schmecket
vnd sehet

Ragâukit ir weiµ
dêkit

Tabelle 3

Die in Tabelle 3 angeführten Psalm-Zitierungen müssen unterschiedlichen
Schichten zugeordnet werden. Bei Beleg 2 handelt es sich um eine nachträgliche
Ergänzung der Psalmangabe, zu einem bereits in PRK existierenden litauischen
Äquivalent. In Beleg 1 hat der Schreiber der Grundschicht versucht eine Form
aus dem Psaltertext zu extrahieren, wobei er Pa= offensichtlich nicht als Präfix
sondern als Präposition aufgefasst hat. Die auf diesem Wege gewonnene Form
Upjůſa zeugt von völlig unzureichender Kenntnis des litauischen Sprachsystems
durch den Abschreiber, vgl. Pa=upjůſa Lok. Sg. zu lit. pãupis ‚das Flußufer‘, das
hier nur als kontextuelles Äquivalent interpretiert werden kann und sich damit
nicht für die Berücksichtigung im Wörterbuch eignet, zumindest nicht als Äquivalent zum dt. Lemma Bach.
Der unter 3 angeführte Wörterbuchartikel mit Psalm-Zitierung (zu einem bereits in der Grundschicht angeführten Lemma mit identischem Äquivalent) ist
nachträglich von anderer Hand ergänzt worden.
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2.4. D as s. g. Richter-wörterbuch. Von allen hier untersuchten Wörterbüchern hat sich das s.g. Richter-Wörterbuch offenbar am intensivsten des RPs als
Quelle bedient. Neben den 7 Psalm-Zitierungen, die auf die gemeinsame Quelle
PRK zurückgehen, finden wir 31 eindeutig auf RPs zurückgehende Psalm-Zitierungen.
Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

1

R 2626

Ausrauf
fen19

Iſzrawti

Ps 129,6

Welches ver
dorret/ ehe
man es auß= ‖
räufft.

kurri padʒiûſta
pirm nei iſch
rawta tampa.

2

R 4032

Beute

Nauda

Ps 119,
162

Ich frewe mich
vber deinem

Æſch dʒaugiůs
iſch tawo Sʒo

Wort/ wie ei= ‖
ner der eine
groſſe Beute
krieget.

dʒio/ kaip ‖
kokę diddę
gaunąs Naûda.

3

R 6042

Drängen

umiti

Ps 129,1

SIe haben mich
offt gedränget
von meiner
ju= ‖ gend auff

ANis manne
tankei umijo
nůg jaunyſtes
mano

4

R 663

Eckeln20

Baiſti
(l. Baidytiſi)

Ps 107
(Ps 107,
18)

Daß jhnen
eckelt für aller
Speiſe

Iog anis baideſi
iſch wiſſos
iſſtrowos

5

R 7337

Elend

Sirata

Ps 86,1

Denn ich bin
elend vnd
arm.

Neſa Sirata ir
pawar= ‖ gęs
eſmi.

6

R 10437

Gewächs

Uglis

Ps 65,1021
(Ps 65,
11)

vnd ſeg= ‖ neſt
ſein Gewächſe.

ir Sʒægno= ‖ ghi
jos ûglj.

7

R 1074

Glied

Eile

Ps 109
(Ps 109,
13)

Ihr Name müſ
ſe im andern
Glied vertilget ‖ werden.

Ir Wardas jû
antroi eiliojè te
prapůl.

19   Vgl.
20   Vgl.

ist nach der Luther-Bibel zitiert worden. Die Zählung in RPs weicht zuweilen
von der Luther-Bibel ab.

auch Urbutis 1988, 211.
auch Urbutis 1988, 211.

21   Hier
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Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

8

R 11721

Heerd

Gardas

Ps 95
(Ps 95,7)

Vnd wir das
Volck ‖ ſeiner
Weide/ und
Schafe ſeiner
Herde.

ir mes Sʒmo= ‖
nes jo Ganniklos/
ir Awys jo
Gardo.

9

R 12612

[Hinter]
dich

Propakalin

Ps 50
(Ps 50,17)

Vnd wirffeſt
mei= ‖ ne Wor
te hinder dich.

atmeti Sʒo= ‖
dʒius maną
propakalin’.

10

R 12936

Hören

Iſzgirſti.

Ps 51
(Ps 51,9)

Laß mich
hören frewde
vnd wonne

Důk man’ iſch
girſti dʒaukſmą
ir linkſmibę

11

R 13219

[Iammer]
Thal

Wargas

Ps 84,7

Die durch das
Iammerthal
gehen

Kurrie waikſch
tʒoj Wargůſè

12

R 13423

[Irr]Weg22

Kreiwas
Kėllias

Ps 95
(Ps 95,10)

Es ſind Leute/
der Hert¸
immer ‖ den
jrreweg wil

Tai ‖ Sʒmones
ira/ kurriu Schir
dys wiſſada
kreiwů kælliu
nor eiti

13

R 14413

[Krieges]
Heer

Kare

Ps 136,15

Der Pharao
vnd ſein Heer
ins Schilffmeer ‖ ſties

Kurſai Pharaona
ir jo Kare Næn
driuma= ‖ rioſna
inſtume

14

R 1475

Lager

Paklotis

Ps 6
(Ps 6,7)

vnd netʒe mit
meinen ‖ Thrä
nen mein
Lager.

Bei drekinu
Aſcharo= ‖ mis
Pakloti mano.

15

R 14842

Ich lauffe

tekku

Ps 119,32

So lauffe ich ‖
den Weg dei
ner Gebot.

Tadda tekku
kelliu tawo
Priſakimû.

16

R 14842

[Laufen]

tekketi

Ps [ohne
Angabe]
(Ps 19,6)

Vnd frewet
ſich wie ein
Heldt ʒu
lauffen den
weg.

Ir dʒiaugiaſſi
kaip Ricierius
tekkêti kel= ‖
liu.

22   Vgl.
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Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

17

R 17423

Ofen

Pa’czias.
Pėczis23

Ps 21,10

Du wirſt ſie
machen wie
einen Fewr
ofen

Tu padaryſi jůs
kaip ir Pætʒiu

18

R 18042

Pochen

Baidyti

Ps 55
(Ps 55,13)

Vnd wenn
mich mein
Haſſer pochet

Ir kadda mannę
Neken= ‖ tʒiaſis
baidytu

19

R 21138

in
Schwang
gehen

iſſilaikyti

Ps 85,14

Daß Gerechtig
keit dennoch
für ihm bleibe ‖ vnd im
ſchwange
gehe.

Idant Teiſybe
wienok po jo
akim butu/ Ir ‖
iſſilaikytu.

20

R 22820

Mit Strah
len

Szairijomis

Ps 140
(Ps
140,10)

Er wird Stra
len vber ſie
ſchütten

Ghis appils jůs
ßarrijomis

21

R 23910

Tückiſch

Klaſtomis

Ps 26
(Ps 26,10)

Welche mit
bösen tücken
vmbgehen

Kurrie klaſtomis
elgiaſi

22

R 25228

[Ver]
ſtreüen24

Iſzneſzoti

Ps 1,4

Sondern ‖ wie
Sprew/ die der
Wind
verſtewet
(l. verſtrewet).

Bet ‖ taip Pælus
kurrius Weias
iſchneſchoi.

23

R 2622

[Un]nütz

Niekam
nehadnas

Ps 119,37

daß ſie nicht
ſehen ‖ nach
vnnützer
Lehre

idant neweiſdetu
pa= ‖ mokſlo
niekam
nehadno

24

R 26433

unterwei
ſe du25

Pamimo
kink

Ps 119,34

Vnterweise
mich

Pamimokink

25

R 27239

Wancken

siubuti
(l. siubůti)

Ps 69,24

Vnd jhre
Lenden laß
jmmer
wancken.

Ir ju Strenos
wiſſadôs
teſiubui.

wie in PRK (1) ist hier offenbar
zweimal aus RPs geschöpft worden, das
zweite Mal mit geneuerter Orthographie.

23   Ähnlich
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24   Vgl.
25   Vgl.

auch Urbutis 1988, 211.
auch Urbutis 1988, 211.
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Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

26

R 27321

Meine
Seele
wartet.

mana Du
ſze lukuria

Ps 130
(Ps 130,6)

Meine Seele
wartet auff den
HERREN

Mana Duſche
lukuria WIEſch
paties

27

R 27328

Waſchen

Mazgoti

Ps 73,13

Vnd ich meine
Hände in vn
ſchuldt ‖ wa
ſche?

Ir jog aſch Ran
kas mana nekal
tybeję maµgoju:

28

R 27539

Wehren

patekti

Ps 89
(Ps 89,30)

Vnd ‖ ſeinen
Stuel/ ſo lange
der Himmel
wehret er
halten.

Ir jo kra= ‖ ſe/
kolei Dangus
pateks/
iſchlaikyſiu.

29

R 2772

Weiſen

Iſzmaniti

Ps 2
(Ps 2,10)

So laſt euch nu
weiſen jhr
Könige

Iſchmannikitegi
todelei jus Ka
rálei

30

R 28430

[Woll]
gefallen

Teintinkti26
(l. intikti)

Ps 19,17

Laß dir wolge
fallen

Teintinka

31

R 28837

Ich dencke raſz (l. aſz)
an die vori atmen[n]u
ge Zeiten
gadinniu

Ps 143
(Ps 143,5)

Ich gedencke
an die vorigen
Ʒeiten

Aſch atmennu
pirmuju ga
ddiniu

Tabelle 4

In der Mehrzahl werden hier litauische Äquivalente zu bereits bestehenden
Lemmata bzw. Wörterbuchartikeln ergänzt. In der zweiten Hälfte, insbesondere
im letzten Drittel erscheinen die Äquivalente bzw. Syntagmen häufig in Sublemmaposition (15, 16, 19, 20, 24, 35, 26, 27, 28, 31). Bei den Belegen 3, 5, 9 und
22 handelt es sich um vollständig neu eingeführte Wörterbuchartikel.
Wie der Kompilator von K hat auch der Kompilator der Vorlage des RichterWörterbuches (Prä-Richter) offenbar erhebliche Schwierigkeiten bei der Überführung der finiten Formen in die jeweilige Zitierform, woraus auf die ungenügende litauische Sprachkenntnis des Kompilators geschlossen werden muss. Die
Mehrzahl der Fehlleistungen hat bereits Urbutis (1988, 211) diskutiert.
Diese Tatsache findet neben den falsch gebildeten Zitierformen wie in (4) und
(30) auch ihren Ausdruck in der unzureichenden Anpassung der Orthographie
an den zeitgenössischen Usus (vgl. Beleg 1 <aw> für <au> bzw. in Beleg 23 nehadnas mit einem für das Preußisch-Litauische des 18. Jh. nicht (mehr) zu bele26   Vgl.
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auch Urbutis 1988, 211.
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genden Graphem <h>). In Beleg 20 ist an eine Rückübersetzung, in Beleg 21 an
eine Reinterpretation des litauischen Syntagmas zu denken.

2.5. CLAVIS GERMANICO-LITHVANA. Die in C angeführten Psalm-Zitierungen sind

bisher nicht eindeutig auf RPs zurückgeführt worden. Tatsächlich lassen sich in
der Vielzahl von Illustrationen, die im deutschsprachigen Text den Psalter als
Quelle benennen, kaum Übereinstimmungen mit RPs feststellen. Die spärlichen
Übereinstimmungen scheinen eher zufällig zu sein, als das sie auf die Verwendung von RPs als Vorlage deuten27.
Dennoch finden sich auch hier Psalm-Zitierungen, die eindeutig auf RPs weisen, in gleich mehreren Schichten.

2.5.1. RPs als

Q uelle in C inner h alb der G rundsc h ic h t28

Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

1

C I 49

Abwen
den

At-Nu
lenkti

Ps 33,10

Vnd wendet
die gedancken
der Völker.

ir nulenkia Du
mas Sʒmoniû.

Nugręßti

Ps 39,12

Wende deine
Plage von mir

Nugreſchk nůg
mannęs tawą
Slogą

At-Nu
kreipti

Ps 40,12

wolteſt deine
Barmher= ‖
tʒigkeit von
mir nicht
wenden

tawa Miela= ‖
ſchirdingyſte
nůg mannęs
neatkreipk

Ne cʒieſu
gim= ‖męs
Waiſus
Moterißkês

Ps 58,9

Wie eine vnʒei
tige Geburt
eines Weibes

kaip netcʒêſu
gimmęs waiſius
moteriſchkês

2

C I 59

unʒeitige
Geburt
eines
Weibes

27   Juozas

Karaciejus hat anhand von willkürlich ausgewählten Psalm-Zitierungen in C
versucht, diese auf RPs zurückzuführen,
allerdings ohne eindeutigen Befund, vgl.
Juozas Karaciejus, [Rec.:] „Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus
vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, parengė Vincentas Drotvinas“, ALt 1, 1999,
171–176.
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28   LMAB

RS: f. 137 13–14; in diesem Artikel
wird sich auf die Faksimile-Ausgabe
Adolfas Ivaškevičius et al. (Hgg.), Clavis
Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII
amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
1995 gestützt. Es wird nach der Seitenzählung des Originals zitiert.
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Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

Anders

Kittokias

Ps 55,20

Denn ſie wer

Neſa anis nebus

werden

buti

den nicht

kittôki

Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

3

C I 86

anders
C I 105

4

Einem

Wie= ‖

Vnd ‖ hänget

Ir ußkore

Schande

nam Gėda

Ps 78,67

jhnen eine

ghiemus amßiną

anhängen

ußkarti

ewige ſchande

Gedą.

an.
C I 173

5

Auffſper

Atſi-Iśſi-

ren das

‡oti

Ps 22,8

Maul

Sperren das ‖

Iſſißodami krato

Maul auf/ vnd

Galwas.

ſchütteln den
Kopf.

C I 176

6

Im Nah

Wardana

vnd im Na= ‖

Ir Wardaną ‖

men Got

Diewo pa-

men vnſers

Diewo pakæ

tes wer

kelliam ‖

GOttes werffen

lliam muſu Ka

ffen wir ‖

Karriuną

wir Panir auf

rriuną

Daß er jhr

idant jû pamink

[Ps 20,6]

Panier
auff
C I 205

7

Ps 34,17

Außrotten

Ißgaißi-

Ihr Ge

nnu [...] Iu

gedächtnüß

lą iſchgaiſchin

dächt= ‖

Paminklą

ausrotte ‖ von

tu‖ nûg Sʒæmes.

nis rotteſtu Tu ißgai ‖
C I 244

8

auß

ßinni

Bedrän

Umiju

der Erden.
Ps 129,1

gen

C I 248

9

10

C I 512

Befallen

U‡gruti

Ps 35,8

Ps 46,11

SIe haben mich

ANis manne

offt gedränget

tankei umijo

von meiner

nůg jaunyſtes

ju= ‖ gend auff

mano29

Er müſſe [...]

Ghis tur [...]

vberfallen

ußgrutas buti

werden

wargais

Ehre

Aß saw

Ich wil Ehre

Aſch ſaw pada

Ich will

pasſidarįſu

einlegen [...]

rryſiu garbę [...] ‖

Ehre

Gar= ‖ bę

Ich wil ‖ Ehre

Aſch paſſi

einlegen

darryſiu garbę

einlegen

29   Die

gleiche Psalm-Zitierung findet sich
auch in R (3), allerdings unter dem Lem-
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Nr.

Seitenzahl

Deutsches
Lemma

Litauisches
Äquivalent

Psalmzitierung

Deutscher Text
des Psalms in
RPs

Litauischer Text
des Psalms in
RPs

11

C I 588

Ergeben
sich erge
ben Meine Seele
ergibt sich
Gott

Paſſidůti
Dußia
mana paſſi
dûſt Die
wui

Ps 62,2

MEine Seele iſt
ſtille zu GOTT

DVſche mana
paſſidůſt Diewui

Tabelle 5

Anders als die späteren Psalm-Zitierungen, die ausschließlich Illustrationen
kennzeichnen, finden wir in dieser Schicht auch Psalm-Zitierungen die litauischen
Äquivalenten bzw. Syntagmen in Lemma- bzw. Sublemmaposition zugeordnet
sind (1, 2, 3, 8, 9). Diese sind hinsichtlich ihrer Funktion vergleichbar mit denen in
den anderen untersuchten Wörterbüchern. Auffällig ist, dass die deutschen Lemmata bzw. der deutsche Text in C zum Teil vom deutschen Text in RPs abweichen
(7, 8, 9, 11), was den Gedanken nahe legt, dass hier durch die Psalm-Zitierung nur
explizit auf den litauischen Text in RPs verwiesen werden soll. In Beleg 11 ist eine
Rückübersetzung des litauischen Textes ins Deutsche in Betracht zu ziehen.
Charakteristisch für die Schicht 1 ist der große Schriftduktus, der sie auf der
graphischen Ebene eindeutig von späteren, nicht auf RPs zurückzuführenden Illustrationen mit Psalm-Zitierung unterscheidet. Diese Schicht lässt sich nur in
dem Teil von C nachweisen, der von Schiller30 als Teil a klassifiziert worden ist,
und ist somit auf eine Vorlage (PRK1) zurückzuführen, die nur in Teil a kompiliert
wurde.

2.5.2.

RPs als

Q uelle

in

C

inner h alb

der

E rg ä nzungs -

. Eine zweite Schicht von Psalm-Zitierungen ist nur
in einem Beleg greifbar. Hierbei handelt es sich um eine Ergänzung des Schreibers
der Grundschicht.

sc h ic h t (S c h reiber A)

31

Schiller, „Clavis Germanico-Lithvana – ein Werk von Friedrich Prätorius
d.Ä.?”, LgB 10, 2002, 159–172.
31   Eine weitere auf den Schreiber der Grundschicht zurückgehende Schicht der PsalmZitierungen ausgliedern zu wollen,
scheint nicht notwendig, auch wenn folgender Beleg es auf den ersten Blick nahe
legt, vgl. C I 714 (E) zu dem Lemma Gemſe.
Hoc Animal Litv. ignorant eapropter nei nominare posſunt das ohne Äquivalent angeführt ist, erscheint folgende Illustration:
30   Christiane
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Die hohen Berge ſind der Gemſen Ʒuflucht u.
die Stein Klippen der Caninchen: Aukßti Kalnai yra Priſitekkejimas Medinnû Oßkû ir Pakalnês Ůlas, Kralikû., Ψ. 104,18. RPs 104,18:
Aukſchti Kalnai ira priſſitekkeghimas ‖ mæddinnû oſchkû/ Ir Pakálknes ira olos Kra= ‖
likû. Dieser Beleg gehört zu einer Schicht,
die weitere Psalm-Zitierungen aufweist,
die sich nicht eindeutig auf RPs als Quelle
zurückführen lassen, vgl. C I 830, C I 942,
C I 1216 u.a.
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C I 456 (E)

(1)

RPs Ps 102,24

Demütigen [...] Pasſilpninti ψ 102,24
Er demütiget [...] meine krafft
Ghis [...] paſilpnin mana ſtiprybę

Es ist dabei nicht eindeutig zu entscheiden, ob die Psalm-Zitierung die Quelle benennt, aus der tatsächlich geschöpft wurde, oder ob sie vielmehr nachträglich
hinzugefügt worden ist.

2.5.3.

RPs als

Q uelle

in

C

inner h alb

der

E rg ä nzungs -

Eine dritte Schicht von auf RPs zurückgehenden
Psalm-Zitierungen findet sich in der Ergänzungsschicht von demjenigen Schreiber, der auch die biblischen Namen ergänzt hat. Dieser führt neben den aus den
Psalmen extrahierten Lemmata und Äquivalenten auch den deutschen und litauischen Psalmentext zur Illustration an, vgl.:

sc h ic h t (S c h reiber B).

(2)

(3)

C I 179 (E)

Für Augen haben. po akkimis turriu, rejau, ſu, ti ‖
Pſal. 16.8. Ich habe den Herrn alleʒeit für Augen. Aſz
wisſa ‖ dós turriu Wieſzpati po akkimis ſawo.

RPs Ps 16,8

Ich habe den HERRN alleʒeit für Augen
Aſch wiſſadôs turriu WIEſchpati po akki= ‖mis ſawo

C I 190 (E)

Auſsführen. Paginnu, nejau, ſu, ti. Pſal. 21.12. ‖ Sie
machten Anſchläge, die ſie nicht kunten außfüh= ‖ ren.
Iſzmiſlijo dumas, kurias negallejo paginėti.

RPs Ps 21,12

C I 191 (E)

(4)

RPs Ps 22,15

Vnd ‖ machten anſchläge/ die ſie nicht kundten
ausführen.
ir ‖ iſchmiſlĳo dumas/ kurrias negallejo pagineti.
Außgeſchütt’. Iſzlietas. Pſal. 22.15. Ich bin außgeschütt
‖ wie Waßer. Iſzlietas eſmi kaip wandů.
Ich bin ausgeschütt ‖ wie Waßer
Iſchlietas eſmi kaip Wandů

An anderer Stelle erscheint mit der Psalm-Zitierung nur ein Verweis, jedoch
nicht das entsprechende litauische Äquivalent, vgl. C I 178: Auffwollen Pſal. 12.6.
Dieser Beleg gibt neben den Biblischen Namen, die ebenfalls ohne litauisches
Äquivalent bleiben, einen Hinweis darauf, dass dieser Kompilator C im Sinne
einer Konkordanz nutzen wollte.

3.

RPs A L S

ERSCHLOSSENE

QUELLE

FÜ R

DIE

D E U T S C H - L I TA U -

Angesichts dessen, dass in allen untersuchten
Wörterbüchern sich RPs als Quelle für eine Vielzahl von litauischen Äquivalenten
nachweisen lässt, liegt der Gedanke nahe, dass auch an anderer Stelle der Psalter
verwendet worden sein könnte, ohne dass diese Verwendung explizit gekennzeichnet worden wäre. Will man diese Verwendung von RPs nachweisen, so sieht
ISCHEN

W Ö R T E R B Ü C H E R.
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man sich vor einige Schwierigkeiten gestellt. Bei einer Vielzahl von Belegen muss
die Frage nach der jeweiligen Quelle unbeantwortet bleiben, weil die entsprechenden litauischen Äquivalente häufig in der litauischen Sprache anzutreffen sind
und die Zuordnung zu dem jeweiligen deutschen Lemma naheliegend ist. Anders
gestaltet sich die Lage, wenn erstens ganze Syntagmen vorliegen, die lemmatisiert
sind, wenn zweitens die Zuordnung des litauischen Äquivalents zum deutschen
Lemma nicht naheliegend ist und sich nur durch den Kontext der jeweiligen Quellen erklären lässt, wenn drittens die Belege sonst unübliche Eigentümlichkeiten in
der Orthographie aufweisen, die sich so in der Quelle finden und wenn viertens
offensichtliche Fehler in den Wörterbüchern sich auch in der Quelle nachweisen
lassen, bzw. durch die (Benutzung der) Quelle erklären lassen.
Der Gedanke zu diesem Beitrag ist mir gekommen, als ich vor der Aufgabe
stand, bei der Vorbereitung der Edition des s.g. Richter-Wörterbuches32 einer Vielzahl der in R fraglichen, zum Teil fehlerhaften Stellen eine Deutung zu geben. Sie
wurde erleichtert durch die Ausgabe von Friedrich Scholz, der in seiner Textkritischen Edition der Übersetzung des Psalters von Johannes Bretke parallel auch den
Rehsaschen Psaltertext angeführt hat und RPs nun allgemein zugänglich gemacht.
Nach der Überprüfung des Psalter Davids konnten eine Vielzahl von Ergänzungen
(d.h. nicht in der Parallelüberlieferung des Krause-Wörterbuches nachzuweisenden
Lemmata und Äquivalenten) auf RPs als Quelle zurückgeführt werden.

3.1. D A S S. G. RICHTER-WÖRTERBUCH.
3.1.1. L EMMATISIERUNG VON SYNTAGMEN .

Eine besondere Evidenz
für die Verwendung von RPs zeigen die folgenden Belege in R, in denen ganze
Syntagmen lemmatisiert wurden, die sich auf RPs zurückführen lassen, vgl.:
(6)

R 1325
RPs Ps 69,18

(7)

R 2407
RPs Ps 94,13

3.1.2. MEHRERE

Angst – Smutka. Sopejimas. Tuzba. Mir iſt Angſt,
uſſiſmutijau
Denn mir iſt angſt
Neſa uſſiſmutijau
Übel ‒ Piktay. Es gehet übel, pikt ſtojaſi.
Daß er gedult habe wenns vbel gehet
Idant kęſtu/ kadda’ pikt ſtojaſi

MIT RPS Ü BEREINSTIMMENDE Ä Q UIVA L ENTE IN

Daneben kann auch die Anführung einzelner Äquivalente die Verwendung von RPs nahe liegen lassen, insbesondere dann,
wenn sich in einem Wörterbuchartikel mehrere (unmittelbar zusammenstehende)
EINEM W Ö RTERBU C HARTIKE L.

32   Erscheint

demnächst: Christiane Schiller,
Udo Sträter (Hgg.), Das Hallesche deutschlitauische Wörterbuch von 1728. Textkritische
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Edition der Handschrift AFSt/H J 84, Berlin:
DeGruyter, 2006.
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Äquivalente als Übersetzungsäquivalente zu dem mit dem Lemma identischen
deutschen Lexem in RPs nachweisen lassen, wie im folgenden Beleg, vgl.:
(8)

R 561

Dämpffen – Uzgnauzti. Uztamiti. Paminti. Geſſyti.
Pazeminti.

RPs Ps 105,25

Vnd dachten ſeine Knechte mit liſt ʒu ‖ dämpffen.
Ir dumojo jo Tarnus Kitryſtomis ‖ paminti33.

RPs Ps 118,12

ſie dämpffen ‖ wie ein Fewr in Dornen
Ir gæſo ‖ kaip Vgnis Ærſchketʒůſa

RPs Ps 81,15

3.1.3. ANF Ü HRUNG
(9)

R 6339
RPs Ps 22,17

So wolt ich jhre Feinde bald dämpffen
Tada aſch ju Neprietelius tojau paßæmin= ‖cʒiau
VON KONTE X TUE L L EN Ä Q UIVA L ENTEN.

Durchgraben ‒ Perkaſti. Perſikaſti. Praſkwerbti.
Sie haben ‖ meine Hände vnd Füſſe durchgraben.
Anis mana Rankas ir Ko= ‖ jas praſkwerbe

Das lit. Verb praskveibti ist in Ku 195434 nur mit der Bedeutung ‚durchbohren,
zerstechen‘ angeführt und damit an dieser Stelle nur ein kontextuelles Äquivalent.
Ebenso im folgenden Beleg:
(10)

R 717
RPs Ps 102,8

Einſahm ‒ Wienas. Praſtolas (l. Praſtotas).
Vnd bin wie ein einſamer Vogel ‖ auff dem Dache.
Ir eſmi kaip Paukſchtis praſto= ‖ tas ant ſtogo.

Hier kann die Form lit. Prastótas Partizip Prät. Pass. zu prastóti ’verlassen’ nicht,
bzw. nicht in erster Linie als Äquivalent zu dt. einsam betrachtet werden.

3.1.4. NI C HTANPASSUNG

DER ORTHOGRAPHIE AN DEN Z EITGE -

N Ö S S I S C H E N U S U S.

(11)

R 9915
RPs Ps 9,16

[Gefangen] nehmen ‒ Apkalti. Sugauti. Gefangen ſeÿn.
inkliuti.
Ihr Fuß iſt gefangen im ‖ Netʒ
Iû Koja inkliuwo Tinklè

R hat hier mit inkliuti die altertümliche Orthographie, die auch RPs bietet, d.h.
<in> für späteres lit. <į>, während sich in R 6842 und R 25229 die zeitgenössische
Form Ykl(i)uti findet.
Formen von lit. pamìnti finden
sich auch in RPs Ps 62,5 und Ps 89,23, die
damit in gleicher Weise als Quelle in Frage kommen.

33   Flektierte
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Kurschat, Litauisch-Deutsches
Wörterbuch. Thesaurus Linguae Lithuanicae
1–4, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1968–1973.

34   Alexander
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Bereits an den mit Psalm-Zitierungen versehenen Belegen in R ist deutlich
geworden, dass dem Kompilator aufgrund von mangelnder Kenntnis des litauischen Sprachsystems bei der Exzerpierung des lexikalischen Materials und dessen Überführung in die entsprechende Zitierform eine Vielzahl von Fehlern unterlaufen ist. Ähnliche Fehler, die sich durch die Verwendung von RPs erklären
lassen, finden sich auch in folgenden Belegen.

3.1.5. F e h l e r h a f t e
R 5030

(12)

RPs Ps 38,7

Z i t i e r f o r m.

Bücken ‒ Paſilenkti. Suſpirieti (l. Suſſirieti zu Suſſirieſti)
Ich gehe krum vnd sehr gebücket
Aſch wâikſchcʒoiju palinkens/ ir labai ‖ ſuſſrietens

Ein lapsus calami in R hat zu der völlig entstellten Form Suſpirieti geführt. RPs
lässt hier die Form Suſſirieti in der Vorlage annehmen, wobei die Zitierform fehlerhaft aus der entsprechenden Form des Partizips Prät. Akt. gebildet wurde. Zu
erwarten wäre die Form Suſſiriesti zu lit. susiriẽsti.
R 1141

(13)

RPs Ps 55,20

Anders – Kittaip. Ne buti kittoki, nicht anders werden.
Denn ſie werden nicht anders
Neſa anis nebus kittôki

An dieser Stelle hat der Kompilator nicht erkannt, dass die in RPs angeführte Form keine Adverbialform, wie im deutschen Ausgangstext, sondern die Form
Nom. Pl. des Pronomens darstellt, die in die Form Nom. Sg. hätte überführt
werden müssen.
Während die oben angeführten Formen als fehlerhafte Formen sofort identifiziert werden können, scheint die folgende Form, zumindest auf den ersten Blick,
nicht falsch, vgl.:
(14)

R 3032

Band ‒ Riſtÿs (l. Riſzÿs). Lankas. Panczas.

RPs Ps 107,14

Vnd jhre Bande zureiß.
ir jû ‖ Pantʒius ſudraſkytû.

Allerdings ist diese Form in den Quellen nicht im Sg. sondern nur im Pl. (vgl.
auch RPs Ps 18,48) bezeugt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es
sich hierbei um ein plurale tantum handelt, was der Kompilator offensichtlich nicht
erkannt hat und die Singularform künstlich gebildet hat.

3.1.6.

L EMMA UND Ä Q UIVA L ENT IN ANTONYMIS C HER BE Z IEH

U N G. In den folgenden Belegen stehen Lemma und Äquivalent zueinander in
antonymischer Beziehung:
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(15)

R 24410
RPs Ps 19,7

[Ver]borgen bleiben ‒ Ne iſſiſlapti.
Vnd bleibet nichts für jhrer Hitʒe verborgen.
ir niekas neiſſiſlâpo ‖ nůg jos karſchtʒio.

(16)

R 24239
RPs Ps 89,23

[Über]wältigen ‒ Ykenkti. Yweikti. Nużewinti. Negaleti.
Die Feinde sollen jhn nicht vberwältigen
Næprietelei jo negalles

Auch diese Belege zeigen eindeutig die Verwendung von RPs. Der Kompilator
hat die Negation nicht erkannt bzw. ignoriert und dementsprechend fälschlicher
Weise die negierten Verbalformen angeführt und sie nicht in die entsprechenden
nichtnegierten Formen iſſiſlapti (l. iſſiſlepti) bzw. galeti, die als Äquivalente zu den
deutschen Lemmata fungieren, überführt.
Für den Nachweis, dass in R auch unzitiert aus RPs geschöpft wurde, wurden hier nur einige Beispiele herausgewählt. Ein systematischer Vergleich von
nicht auf die gemeinsame Vorlage PRK zurückzuführenden litauischen Äquivalenten in R mit RPs, der im Rahmen der Edition des s.g. Richter-Wörterbuches
vorgenommen wird, zeigt, dass in erheblichem Umfang aus RPs geschöpft wurde. Da dieser Vergleich noch nicht abgeschlossen ist, kann der tatsächliche Umfang der Verwendung von lexikalischem Material aus RPs noch nicht exakt
angegeben werden. Für das erste Drittel von R konnte für ca. 100 litauische
Äquivalente RPs als Quelle nachgewiesen werden, insofern ist insgesamt, eine
ähnlich intensive Nutzung von RPs in den anderen Teilen vorausgesetzt, von
ca. 300 litauischen Äquivalenten, die auf RPs als zurückgeführt werden können,
auszugehen.
Nachdem in R eine Vielzahl von litauischen Äquivalenten nachgewiesen wurden, die explizit auf die Benutzung von RPs zurückgehen, sollen auch die übrigen
Wörterbücher auf RPs als Quelle, aus der unzitiert geschöpft wurde, untersucht
werden.

3.2. D A S PRÄ-RICHTER/KRAUSE-WÖRTERBUCH. Dass auch bereits in PRK unzitiert
aus RPs geschöpft wurde, jedoch in bedeutend geringerem Umfang als in R,
zeigen folgende Wörterbuchartikel, die ihren Ursprung offensichtlich in RPs haben, vgl.:
(17)

K 571

Umgehen mit Tück ‒ Klaſtomis elgtiſi elgůs elgiesi.
elgiaſi.

R 25638

[Umb]gehen ‒ Annoti, Wartoti. Elgtiſi. mit Tücken
umgehen Klaſtomis elgtiſi, elgius essi, aſi.

RPs Ps 26,10

Welche mit böſen tücken umbgehen/ Vnd ‖ nehmen
gerne Geſchencke.
Kurrie klaſtomis elgiaſi/ Ir rodas prijm= ‖ ma Balwus.
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(18)

K 334

Mächtig ‒ Macnus. Sylingas. Gallys.

R 15528

Mächtig ‒ Macnus. Sylingas. Gallÿs.

RPs Ps 89,8

GOtt ist faſt mächtig in der ſam[m]lunge der ‖ Heiligen
Diewas galys ira Surinkimè ſchwentujû

(19)

K 446
R 20315
RPs Ps 136,13

Schilffmeer – Nendriu marios.
[Schilff]Meer ‒ Nendriu Marios.
Der das Schilffmeer theilet in ʒwey theil
Kurſai perdalijo Nændriu=marias ing dwi ‖ dalli

3.3. LEXICON LITHUANICUM. Ähnlich wie R lässt auch Lex eine, über die Belege

mit Psalm-Zitierung hinausgehende, intensive Nutzung von RPs erkennen. Evidente Beispiele lassen sich in gleicher Weise wie in R identifizieren.

3.3.1. L EMMATISIERUNG
(20)

Lex 73r
RPs Ps 78,30

VON SYNTAGMEN.

satt all zu sehr per abiddu priwalges.
Da aſſen ſie vnd worden allʒuſatt
Anis walge ir wiſſi per abbidą priwalge

(21)

Lex 71r
RPs Ps 64,7

Rencke geschwinde haben, kytrey elgtiſi
Sind verſchlagen vnd haben geſchwinde Rän= ‖cke.
Ira kytrus/ ‖ ir kytrei ælgiaſi.

3.3.2. PARAPHRASEN
(22)

Lex 16v
RPs Ps 139,8

A L S Ä Q UIVA L ENT.

Betten Patala kloti.
Bettet ich ‖ mir in die Helle
Iey patala klocʒiaus peklona

(23)

Lex 39v
RPs Ps 48,7

Gebahrerin, gimdywe, moterißke gimdancʒe.
Angst wie ‖ eine Gebererin
Ir ſope= ‖ ghimas kaip moterriſchkę Gimdantʒę

3.3.3. MEHRERE

MIT RPs Ü BEREINSTIMMENDE Ä Q UIVA L ENTE IN

EINEM W Ö RTERBU C HARTIKE L.

(24)

Lex 40v
RPs Ps 101,7

Gedeyen paſiſekti, tarpti, inſidûti.
Die Lügner gedeyen nicht bey mir.
Mellagei netarpſta pas mannę.
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RPs Ps 102,29

Vnd jhr Same wird für dir gedeyen.
Ir Sekla jû ‖ po tawa Akkim gerrei inſidůs.

(25)

Lex 28v
RPs Ps 68,7

Einsame Beberne, Wienturte.
Ein Gott/ der den Einſamen das Hauß voll ‖ Kinder
giebt
Diewas/ kurſai bæbærnems Nammus wai= ‖ kais
papildo

RPs Ps 22,21

Errette meine Seele vom Schwerdt/ Meine ‖ Einſame
von den Hunden.
Iſchgælbek Duſchę maną nůg kalawijo ‖ mana
Wienturtę nůg Schunnû.

Die oben angeführten Belege lassen erkennen, dass der Kompilator von Lex
über eine recht gute Kenntnis des litauischen Sprachsystems verfügt. So bildet er
in Beleg 20 aus der Form 3. Prät. das Partizip Präs. Pass., das als sprachsystemkonformes Äquivalent zum deutschen Lemma hier erforderlich ist. Insofern sind,
anders als in R, auch Fehler, anhand derer sich RPs als Quelle identifizieren
ließe, seltener. Beleg 24 lässt hier noch die altertümliche Orthographie der Quelle durchscheinen.
Eine systematische Überprüfung von RPs als Quelle für Lex konnte im Rahmen dieses Aufsatzes nicht durchgeführt werden. Allerdings haben stichprobenartige Untersuchungen gezeigt, dass mindestens ein Viertel des in Lex dargebotenen sprachlichen Materials mit hoher Wahrscheinlichkeit auf RPs als Quelle
zurückgeht.

3.4. CLAVIS GERMANICO-LITHVANA.

Für C gestaltet es sich schwierig, litauische
Äquivalente nachzuweisen, die (angeführt ohne Psalm-Zitierung) sich explizit
auf RPs zurückführen lassen. Neben Beleg C (6), bei dem die Psalm-Zitierung
nachträglich hinzugefügt wurde, liegt ein Bezug zu RPs in folgendem Beleg
nahe, vgl.:
(26)

C I 697
RPs Ps 140,11

[Freveler] böſer Menſch. ¢mogus piktay ſuttęs.
Ein frevel böſer Menſch.
Sʒmogus piktai=ſuttens

Allerdings ist auch hier, wie in einigen anderen Belegen aus C mit PsalmZitierung, nur das litauische Äquivalent identisch, während das deutsche Lemma
modifiziert wurde. Insgesamt gesehen ist die Verwendung von RPs für C nicht
prägend, insofern steht C diesbezüglich außerhalb der Tradition der anderen
deutsch-litauischen Wörterbücher preußisch-litauischer Provenienz.
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4. Z USAMMENFASSUNG. 1. Wie anhand der oben angeführten Belege deutlich wurde, stellt RPs eine wesentliche Quelle für die deutsch-litauischen Wörterbücher preußisch-litauischer Provenienz dar.
2. Die bequeme zweisprachige Einrichtung veranlasste die Wörterbuchkompilatoren immer wieder darauf zurückzugreifen, um den Lemma- und den /bzw.
nur den Äquivalentbestand zu erweitern oder um Zitate daraus als Illustrationen zu verwenden. In Ermangelung einer gedruckten litauischen Bibel scheint
es im 17. Jh. eines der zentralen Hilfsmittel gewesen zu sein. Setzt man die Absicht einer gezielten Vervollständigung des Lemma- und Äquivalentbestandes
voraus, so erlaubte der Psalter unter Zurhilfenahme der Bibelkonkordanz von
Konrad Agricola (im Gegensatz zu den Euangelias bei Epistolas von Bartholomäus
Willent) eine relativ leichte Extraktion der Lemmata und der dazugehörigen
Äquivalente. Jedoch scheint die Verwendung von RPs nie eine systematische gewesen zu sein.
3. Der RPs kann auch als Quelle für die Clavis Germanico-Lithvana nachgewiesen werden. Allerdings scheint Schicht 1 bereits auf eine der Vorlagen zurückzugehen und Schicht 3 ist einer anderen Hand zuzuordnen, so dass der Einfluss
von RPs auf C insgesamt doch relativ gering ist.
4. Die Verwendung eines Textes zur Erstellung von Wörterbüchern stellt die
Kompilatoren vor das Problem, finite Verbalformen bzw. Formen der obliquen
Kasus in die jeweiligen Zitierformen überführen zu müssen. Die Qualität der so
entstandenen Zitierformen hängt maßgeblich von der Sprachkenntnis der Kompilatoren ab. Diese war insbesondere bei den Kompilatoren von K und R (bzw.
von deren Vorlage) offenbar nur mangelhaft. Durch die Kenntnis der Vorlage ist
es nun möglich, eine Vielzahl von Fehlern zu emendieren und zwar nicht punktuell, sondern systematisch.
6. Nachdem in R die auf RPs zurückzuführende Schicht im Rahmen der Edition der Handschrift eindeutig herausgearbeitet und gekennzeichnet wird, wäre
eine derartige Aufarbeitung auch für die anderen Wörterbücher, insbesondere für
Lex, notwendig und wünschenswert. Auf diese Weise könnte die Frage geklärt
werden, inwieweit der Psalter Davids den Lemmabestand und Äquivalentbestand
der jeweiligen Wörterbücher bestimmte. Um diese Aufgabe zu erleichtern, bedarf
es einer Konkordanz von RPs, wie sie etwa für die Euangelias bei Epistolas von
Willent in einer vom Institut für Litauische Sprache in Vilnius angefertigten Fassung vorliegt.
7. Neben dem RPs sollten auch die anderen schriftsprachlichen Quellen, aus
denen die preußisch-litauische Lexikographie geschöpft hat, ermittelt und der
Umfang der Benutzung in den jeweiligen Wörterbüchern bestimmt werden. Nur
so kann der sprachwissenschaftlichen Forschung verlässliches Datenmaterial zur
Verfügung gestellt werden.
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Quellen und Wörterbücher:
C – Adolfas Ivaškevičius et al. (Hgg.), Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII
amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas 1–2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
1995–1997.
Ku – Alexander Kurschat, Litauisch-Deutsches Wörterbuch. Thesaurus Linguae Lithuanicae 1–4,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1968–1973.
K – A. Krause, d.J.: Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, [XVII a.]; LLTIB R: f. 1 – 5792.
Lex – Vincentas Drotvinas (Einl. u. Hg.), Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1987.
R – Deutsch Litauisches Lexikon, 1728; AFSt J 84.
RPs – Johann Rehsa, Der Psalter Davids. Psalteras Dowido, Königsberg: Lorintz Segebad, 1625.
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Christiane Schiller
J ONO R Ė Z OS PSALTERAS DOVYDO ( 1 6 2 5 ) –
VOKIE Č IŲ – L IETUVIŲ L EKSIKOGRAFI J OS Š A L TINIS

Santrauka
Tęsiant ankstesnius Vinco Urbučio (1988, 210) tyrimus, kuriuose Jono Rėzos Psalteras
Dovydo (1625; RPs) nurodytas kaip daugelio Mažosios Lietuvos žodynų (Lexicon Lithuanicum [Lex], vad. Richterio žodyno [R], vad. Richterio žodyno šaltinio [PRK] ir vad. Krause’s
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žodyno [K]) šaltinis, šiame straipsnyje pirmą kartą išsamiai įvertinamas rėmimosi juo
pobūdis ir mastas. Nustatyta, kad RPs buvo šaltinis daugelio psalmių, cituotų minėtuose
žodynuose. Pirmą kartą patvirtinama, kad RPs buvo ir žodyno Clavis Germanico-Lithvana
(C) šaltinis.
Be to, straipsnyje parodoma, kad žodynų sudarytojai įvairiu mastu rėmėsi RPs ir tada,
kai tiesiogiai jo necitavo. Iš to galima spręsti, kad RPs buvo svarbus vokiečių–lietuvių
kalbų žodynų šaltinis.
Christiane Schiller
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Institut für Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft
Kochstr. 4/16
91054 Erlangen, Deutschland
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Die Struktur des deutschen Registers in der
Grundschicht der Clavis Germanico-Lithvana

1. KUR Z ER

Ü BERB L I C K Ü BER DIE FORS C HUNGS L AGE Z UR CLAVIS

Die in letzter Zeit an Anzahl zunehmenden Untersuchungen zur Clavis Germanico-Lithvana1 (weiterhin C) beziehen sich hauptsächlich auf
zwei Problemkreise: zum einen umfassen sie die Fragen der Autorschaft und
Quellen dieses Wörterbuchs.2 Zum anderen gilt die Aufmerksamkeit der Lituanisten der Untersuchung des litauischen Wortbestandes.3 Auf beiden Gebieten
sind bereits Fortschritte erzielt worden, einige althergebrachte Meinungen wurden revidiert. Besonders sei hier der Beitrag von Christiane Schiller (2002) hervorzuheben, der die in der Forschungsliteratur seit Jurgis Lebedys4 so gut wie
unhinterfragt tradierte Hypothese über die Autorschaft von Friedrich Prätorius
mit Recht in Zweifel zieht. Dagegen wurde strukturellen und methodischen Fragen zu C bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ihre lexikographische Methode ist nie eingehender untersucht worden. Es gibt zwar einen Beitrag von
Vincentas Drotvinas5 zur lexikographischen Methode von C, er ist aber nicht sehr

GERMANICO-LITHVANA.

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.
2   Vgl. z.B. Vincentas Drotvinas, „Frydrichas
Pretorijus – Biblijos žodyno autorius“,
Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis,
ats. redaktorė Ingė Lukšaitė, Vilnius:
Apyaušris, 1994, 78–82; Christiane Schiller, „Clavis Germanico-Lithvana – ein Werk
von Friedrich Prätorius d.Ä.?“, LgB 10,
2002, 159–172; Vincas Urbutis, „1728 m.
klaipėdiškių žodyno leksikografiniai
šaltiniai“, Blt 23(1), 1987, 57–75.
3   Vgl. Vincentas Drotvinas, „Pastabos apie
1   Clavis
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Frydricho Pretorijaus žodyną Clavis Germanico-Lithvana“, Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas 1, Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidykla, 1995, x–xxvii.
4   Jurgis Lebedys, „[Fr. Pretorijaus?] ‘Vokie
čių–lietuvių kalbų žodynas‘ (Clavis Germanico-Lithvana) [apie 1675] (CGL)“,
Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a.,
paruošė Jurgis Lebedys, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla,
1956, 508–512.
5   Vincentas Drotvinas, „Dėl Clavis GermanicoLithvana leksikografinio metodo“, IV tarptautinis baltistų kongresas. 1991 m. spalio 2–
4 d. Pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla,
1991, 24.
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umfangreich, stützt sich vorwiegend nur auf das litauische Wortmaterial und
umfasst bei weitem nicht die gesamte metalexikographische Problematik. Angesichts dieser Forschungslage stellt sich dieser Aufsatz die Aufgabe, das deutsche
Register von C eingehender zu untersuchen und dadurch einen Beitrag zur Erforschung der lexikographischen Methode von C zu leisten.

2. EINIGE

METHODIS C HE

VOR Ü BER L EGUNGEN

UND

EINGREN -

Für eine systematische
Untersuchung der lexikographischen Methode eines Wörterbuchs kann eine methodische Unterteilung des Wörterbuchmaterials in die makro- und mikrostrukturelle Schicht hilfreich sein.6 Die Makrostruktur des Wörterbuchs umfasst die
Gesamtheit der Wörterbucheinträge oder Lemmata. Eine makrostrukturelle Analyse geht dementsprechend den Fragestellungen der Herkunft, Auswahl, Anzahl,
Präsentations- und Anordnungsgrundsätze der Wörterbucheinträge nach. Zur
Mikrostruktur eines Wörterbuchs gehören dagegen ganz allgemein die Angaben
zu jedem Eintragswort, welche unter den Gesichtspunkten ihrer Zugehörigkeit
zu bestimmten Angabenklassen, deren Funktion und Anordnung untersucht werden können. Eine solche Zweiteilung ermöglicht eine systematische Erfassung
des Aufbaus eines Wörterbuchs.
Der vorliegende Aufsatz widmet sich ausschließlich der Makrostruktur von C
und wird das deutsche Register unter den Gesichtspunkten der Auswahl und
Präsentation der Lemmata untersuchen. Die Frage nach der Herkunft der Lemmata gehört prinzipiell zwar auch in den Bereich der makrostrukturellen Untersuchung, wird hier aber nur am Rande erwähnt, da, wie erwähnt, bereits einige
Aufsätze zu diesem Thema erschienen sind und weitere Untersuchungsergebnisse zurzeit noch nicht vorliegen. Der bisherige Forschungsstand im Hinblick auf
die Quellen von C lässt sich wie folgt zusammenfassen: C ist keinesfalls – wie
einst angenommen – ein Wörterbuch der biblischen Wörter7, das auf der GrundZUNG

DES

U N T E R S U C H U N G S G E G E N S T A N D E S.

6   Ausführlicher

zu dieser Unterteilung sowie
allen anderen in diesem Aufsatz verwendeten metalexikographischen Begriffen
(Register, Lemma, Lemmatisierungsprinzipien, Anordnungsgrundsätze etc.) siehe:
Herbert Ernst Wiegand, Franz Josef Hausmann, „Component Parts of General Monolingual Dictionaries: A Survey“, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 1,
hrsg. von Franz Josef Hausmann et al.,
Berlin, New York: de Gruyter, 1989, 328–
360; Herbert Ernst Wiegand, „Aspekte der
Makrostruktur im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch: alphabetische Anordnungsformen und ihre Probleme“, Wörter-
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bücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 1,
hrsg. von Franz Josef Hausmann et al.,
Berlin, New York: de Gruyter, 1989, 371–
409; Herbert Ernst Wiegand, „Der Begriff
der Mikrostruktur: Geschichte, Probleme,
Perspektiven“, Wörterbücher. Dictionaries.
Dictionnaires. Ein internationales Handbuch
zur Lexikographie 1, hrsg. von Franz Josef
Hausmann et al., Berlin, New York: de
Gruyter, 1989, 409–450.
7   Diese Annahme beruhte auf der Aussage
Theodor Lepners in seiner Abhandlung
Der Preusche Litthauer: „Es hat Herr Fridericus Pretorius, ältester Pfarrer unter allen
Predigern unsers Preuschen Litthauen, ein
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lage der Konkordanz von Conrad Agricola entstanden ist, sondern ein synthetisches, aus mehreren Quellen kompiliertes Wörterbuch.8 Schiller hat die bislang
ausführlichste Untersuchung der Quellen von C unternommen und nachgewiesen, dass mindestens vier anhand von einigen überlieferten Handschriften (Lex,
s.g. Krause-Wörterbuch [K] und s.g. Richter-Wörterbuch) hypothetisch angenommene Quellen diesem Wörterbuch zugrunde gelegt wurden, und zwar *KR1, *KR2
(Vorgänger des Krause- und des Richter-Wörterbuchs), *Lex (Vorgänger des Lex)
und das eigentliche alte Wörterbuch von Prätorius (Prät), dem die Bibelkonkordanz von Agricola zugrunde lag.9 Dabei ist Prät nur für die Anfertigung der
Grundschicht verwendet worden und *Lex nur in die Ergänzungsschicht von C
eingearbeitet worden, die aus den Wörterbüchern *KR1, *KR2 übernommenen
Einträge finden sich in beiden Schichten (Schiller 2002, 159–172).
Der kompilatorische Charakter von C spiegelt sich bereits in seinem äußeren
Erscheinungsbild wider. Rein formal sind hier mindestens zwei Schichten zu unterscheiden: die so genannte Grundschicht, zu welcher die auf den voll beschriebenen Hauptseiten von C verzeichneten Einträge gehören, und das restliche,
später nachgetragene Material, das auf den zunächst leer gelassenen (oder erst
später zwischen die Seiten des Grundtextes eingeschobenen) Seiten geschrieben
wurde und das als Ergänzungsschicht bezeichnet wird. Angesichts dieser allein
schon aufgrund äußerlicher Kriterien feststellbaren Zweischichtigkeit wäre es wenig sinnvoll, die Untersuchung der lexikographischen Makrostruktur am ganzen
Wörterbuchmaterial durchzuführen. Da nur die Grundschicht des Wörterbuchs
mehr oder weniger homogen wirkt und den Eindruck einer systematischen und
in einem Arbeitsgang entstandenen Kompilation erweckt, werden in dieser Arbeit
nur die Einträge auf den voll beschriebenen Hauptseiten untersucht. Darüber
hinaus werden auch die auf diesen Hauptseiten befindlichen, jedoch eindeutig
von anderer Hand als der des Hauptwörterbuchschreibers stammenden Einträge
Wörterbuch aller Wörter, so in der Heiligen Schrift nach der Konkordantz=Bibel
Agricolae zu finden: [...] geschrieben fertig [...]“ (Theodor Lepner, Der Preusche
Litthauer, Danzig, 1744, 108). Da C seit Lebedys (1956, 508–511) mit dem bei Lepner
erwähnten Wörterbuch von Prätorius
identifiziert wurde, galt sie in der Forschung als Wörterbuch der Bibelwörter.
Das beste Zeugnis für diese Einstellung
gibt der Titel eines Artikels von Drotvinas
ab: „Frydrichas Pretorijus – Biblijos žody
no autorius“ (1994, 78–82). Inzwischen hat
auch der letztgenannte Autor seine Meinung revidiert, vgl. Vincentas Drotvinas,
„Dėl Fridricho Pretorijaus Clavis Germanico-Lithvana vokiškojo registro šaltinių“,
Žmogus ir žodis 1, 1999, 8–13.
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8   Vgl.

Urbutis 1987, 57–75; Lina Plaušinaitytė,
„Die Quellen von Clavis Germanico-Lithvana“, Klb 51(3), 2002, 107–119; Schiller 2002,
159–172.
9   Die Konkordanz des biblischen Wortschatzes von Conrad Agricola Concordantiae Bibliorum: Das ist Biblische Concordantz und
Verzeichnuß der Fürnembsten Wörter [...] erschien im Jahre 1610 und erlebte im Laufe
des 17. Jahrhunderts 5 Auflagen (die letzte, revidierte, 1674). Man nimmt an, dass
das Wörterbuch von Prätorius auf einer
der älteren Ausgaben der Konkordanz basierte. Vgl. Plaušinaitytė 2002, 113; Schiller 2002, 163.
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außer Acht gelassen. Die Einträge in den Addenda werden im Rahmen dieses
Aufsatzes ebenfalls nicht behandelt.
Die Untersuchung des makrostrukturellen Aufbaus von C erfolgt in zwei Abschnitten, in denen die Struktur des deutschen Registers unter zwei Gesichtspunkten, dem der Lemmatisierung und dem der Alphabetisierung, behandelt
wird. Die Untersuchung soll die Frage nach der methodischen Einheitlichkeit der
Grundschicht von C beantworten und die Prinzipien seiner lexikographischen
Konzeption verdeutlichen.

3. L EMMATISIERUNG

IN C.

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welche Wortschatzeinheiten in C lemmatisiert, d.h. als Stichwörter präsentiert werden. Darüber hinaus wird dargestellt, nach welchen Grundsätzen und
in welcher Form die vom Wörterbuchverfasser als Stichwörter ausgewählten
sprachlichen Einheiten als Lemmata angesetzt werden. Zum Lemmabestand der
Grundschicht von C zählen alle Wörterbucheinträge, die auf der Seite links angeordnet und ganz oder zum großen Teil in der fetten Frakturschrift angeführt
sind, unabhängig davon, ob ein dem Stichwort zugehöriger Wörterbuchartikel
mit Äquivalenten und Beispielen vorhanden ist oder nicht.
Allgemein lässt sich feststellen, dass das deutsche Register von C alle Wortarten führt. Eine stichprobenartige Auszählung hat ergeben, dass Substantive den
ersten Platz (annähernd 55% des Gesamtbestandes) und die Verben den zweiten
Platz (ca. 25%) einnehmen. Adjektive und Adverbien machen zusammen ungefähr
15% aus. Die restlichen 5% entfallen auf Zahlwörter, Pronomina und Interjektionen bzw. interjektionsartige Ausdrücke.

3.1.

Substantive werden in C
in der Regel in der jeweiligen konventionellen Nennform (Nom. Sg.) lemmatisiert.
Dieses lexikographische Darbietungsprinzip wurde von den damaligen deutschlitauischen Lexikographen anscheinend durchaus bewusst angewandt. Davon
zeugt die Beobachtung von Schiller, die aus einem Vergleich des Lemmabestandes
von C mit der Bibelkonkordanz von Agricola resultiert: Lemmata, die in der
Konkordanz von Agricola im Plural angeführt werden, erscheinen in C im Singular (Schiller 2002, 163). Die Frage ist nur, ob diese Anpassung bereits von
Prätorius als dem direkten Bearbeiter der Konkordanz oder erst vom Verfasser
von C, der das Wörterbuch der Bibelwörter von Prätorius (Prät) benutzt hat,
vorgenommen wurde. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Präsentation der biblischen Wörter im Singular auf Prätorius zurückgeht. Wäre es der Verfasser von
C gewesen, der die Strategie der „Singularisierung“ des biblischen Wortschatzes
bewusst angewandt hat, so fiele es schwer zu erklären, warum er nicht gleich
alle Lemmata im Singular anführte. Denn einige Substantive laufen in C der
üblichen Ordnung zuwider und werden im Plural lemmatisiert:
L EMMATISIERUNG DER SUBSTANTIVE.

Aehr Spitʒen. Ak¾tai, û. M. pl. (C I 63)
Erbſen. ¢irnai. ¢iekai (C I 583)
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Johanns Beeren. A‰wókles, û Pl. F.
(C II 495)
Kaµtanien. [kein Äquivalent] (C II 518)
Meyen. Ber‡as, ô. M. (C III 52)

Nelchen. Négelkes, û. F. (C III 132)
Pfirſichen. [kein Äquivalent] (C III 215)
Romayen. Ramskes, û. F. (C III 335)10

Anscheinend waren beim Lemmaansetzen nicht die Einheitlichkeit der lexikographischen Methode sondern andere Kriterien am Spiel. Analysiert man die obigen Beispiele, so kann man bald eine Vermutung über die Art dieser anderen
Kriterien aufstellen. Bei den obigen Beispielen handelt es sich um Bezeichnungen
für Blumen und Früchte, die im alltäglichen Sprachgebrauch häufig im Plural vorkommen. Der übliche Gebrauch hätte ein Grund für das Ansetzen dieser Lemma
im Plural sein können. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass die Äquivalente in vielen Fällen ebenfalls im Plural angegeben werden. Bei manchen der
Äquivalente sind sogar entsprechende grammatische Angaben gemacht worden
(vgl. Beispiele oben). Wenn der Gebrauch es nahe legt, werden in C selbst zu Lemmata im Singular Äquivalente im Plural, häufig mit entsprechenden grammatischen Angaben, angeführt: [Johanns] Kraut Kupoles, û. F. Pl. (C II 495), Kalmuß.
Kalmes. Wilk-dalgei (C II 511), Kannenkraut. Eµµskai, û. Pl. M. (C II 514).
Diese Vorgehensweise ist aber auch nicht auf den Kompilator von C sondern
bereits auf seine Vorgänger zurückzuführen, denn beinahe alle oben aufgelisteten
Lemmata (mit Ausnahme von Meyen) lassen sich auch in dem mit C auf eine
gemeinsame Quelle zurückgehenden s.g. Krause-Wörterbuch11 nachweisen. Der
Schreiber von C hat sie aus der Quelle unverändert übernommen, entweder weil
die Pluralform für ihn plausibel erschien, oder weil er automatisch arbeitete.
Manche pluralische Lemmaformen gehen auf die Konkordanz von Agricola
zurück: Kappen. Pawo‡os, û. F. pl. (C II 515), Treppen. Lippynôs, û. Pl. it. Li
ppyne, ês (C IV 24).12 Wenn man bei den beiden letztgenannten Beispielen die
Gebräuchlichkeit der Pluralform als einen (zumindest zusätzlichen) möglichen
Grund für die Anführung der Lemmata im Plural angeben kann, so trifft diese
10   Anschaulichkeitshalber

werden die deutschen Lemmata, die in C in Frakturschrift
stehen, in diesem Aufsatz im Fettdruck
wiedergegeben. Die litauischen Äquivalente in Antiquaschrift erscheinen in Normaldruck. Alle Angaben, die in C in kleinerer Kurrentschrift ausgeführt sind,
darunter auch Angaben in lateinischer
Sprache, werden durch Kursivschrift
gekennzeichnet. Die Zahl direkt hinter
dem Wörterbuchkürzel C bezieht sich auf
den entsprechenden Faksimileband, weiterhin wird die Seite im Faksimileband
angegeben.
11   Das so genannte Krause-Wörterbuch wird in
der Handschriftensammlung des Instituts
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für litauische Literatur und Volkskunde
aufbewahrt (Signatur f. 1–5792). Für diesen
Aufsatz wurde eine Kopie dieses Wörterbuchs herangezogen, die sich im Handapparat der lexikographischen Abteilung des
Instituts für litauische Sprache befindet.
12   Den Vergleich der hier und weiter im Text
von mir angeführten Beispiele mit den
Einträgen in der Konkordanz von Agricola
(Ausgabe 1674, die allerdings mit älteren
Ausgaben, die Prätorius herangezogen haben soll, im großen und ganzen übereinstimmt) hat Frau Dr. Schiller unternommen. Sie hat mir freundlicherweise erlaubt, mich auf ihre Hinweise zu beziehen. Dafür gilt ihr mein herzlicher Dank.
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Erklärung nicht auf alle in abweichender Form lemmatisierten Substantive zu.
Ein pluralisches Lemma wie Diebs=Geſellen. Waggiû-Draugas (C I 464) oder ein
Lemma in Dativ mit einem noch nicht reduzierten Dativ-e: Siech=Bette. Liggû
Patalas (C III 544) mögen zunächst als Schreibfehler erscheinen. Betrachtet man
die zu diesen Lemmata gehörigen Wörterbuchartikel, so merkt man, dass die
abweichenden Lemmaformen mit den in den Beispielsätzen verwendeten Formen
identisch sind.13 In dieser Form waren die betroffenen Lemmata auch in der Konkordanz vorzufinden.
Diese Beispiele zeugen davon, dass zum einen bereits der Verfasser des Prät
nicht alle pluralischen oder anderswie gearteten Substantivformen der Konkordanz von Agricola in den Nominativ Singular überführt hat, und zum anderen
die Arbeit an C von einem Abschreibungsautomatismus gekennzeichnet war, in
dessen Ergebnis die abweichenden Lemma-Formen unkorrigiert übernommen
wurden.

3.2. L EMMATISIERUNG DER VERBEN. Im Unterschied zu den sonst relativ einheitlich lemmatisierten Substantiven, zeichnet sich die Präsentation der
deutschen Verben in C durch größere Unregelmäßigkeiten aus. Die Verben werden in der Regel im Infinitiv angeführt. Allerdings gibt es auch flektierte Verbformen, die in C einen Lemmastatus haben. Man findet z.B. zwei Konjugationsformen von „sein“, und zwar die 1. Pers. Sg. Präs. (Bin. Eſmi, buwau, buſu, buti
[C I 356]) und die 3. Pers. Sg. Präs. (Iſt. Yra, eµti [C II 499]) sowie die 2. Pers. Sg.
Imp. von „lassen“ (Laß. Te-eµt. Teµtow [C II 629]). Die beiden erstgenannten Formen Bin und Iµt finden sich auch in der Konkordanz, also ist ihr Lemmastatus
wahrscheinlich in erster Linie quellenbedingt. Die Suppletivität sowohl der deutschen Lemmaformen als auch der litauischen Äquivalente kann ein zusätzlicher
Grund für ihre Anführung gewesen sein. Von einer systematischen, auf einer
entsprechenden lexikographischen Konzeption beruhenden Aufnahme der suppletiven Verbformen in das Register von C kann allerdings nicht die Rede sein,
denn weitere Verbformen, die in einem solchen Fall im Lemmabestand zu erwarten wären (z.B. 1. Pers. Pl. Präs. sind, bzw. die 3. Pers. Sg. Prät. war, Konjugationsformen der Modalverben etc.) sind in C nicht vorhanden.
Die Form laß ist ebenfalls in Agricola belegt, allerdings ist sie dort als Adverb gemeint und lediglich mit einem Verweis auf „lässig“ versehen. Ein adverbiales Lemma Laß ist auch in C vorhanden und führt das Äquivalent „Rambus“ (C II 629), womit es mit dem entsprechenden Eintrag in K übereinstimmt
(K 318). Folglich ist die Aufnahme von laß als ein verbales Lemma in C nicht
quellenbedingt bzw. nur insofern quellenbedingt, als das den Quellen entnommene Adverb laß den Wörterbuchschreiber dazu brachte, an eine gleich lautende
Fürsten sind Diebs=Gesellen (C I 464),
Der Herr wird ihn erqvicken auff µeinem
Siechbette (C III 545).

13   Deine
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Verbform zu denken, die er sofort eingetragen und mit zwei ihm bekannten litauischen Äquivalenten versehen hat: „Te-eµt. Teµtow“ (C II 629). Dagegen führt
die auf der folgenden Seite lemmatisierte entsprechende Infinitivform Laßen die
Verben „Leidʒu, Paliekmi“ (C II 630) als Äquivalente. Dies zeigt, dass der Kompilator die beiden verwandten Einträge nicht miteinander abgeglichen hat.
Des Weiteren fällt bei der Lemmatisierung der Verben in C die Behandlung
der reflexiven Verben auf. Der getrennten Lemmatisierung von einfachen und
reflexiven Verben könnte der Wunsch zugrunde liegen, dem Wörterbuchbenutzer
schneller zum richtigen litauischen Äquivalent verhelfen zu wollen:
Beſauffen µich. Ap- Priµígerru
Beſauffen einen anderen. Ap- Pri-girdyti (C I 295)
Schelten. Barru, Koloju, Sauµtu, Ambiu
Schelten µich. Barr{¾}s (C III 419–420)

Insbesondere war diese Vorgehensweise dann sinnvoll, wenn die Äquivalente
für das reflexive und nicht-reflexive Verb im Litauischen auf unterschiedliche
Verbalstämme zurückgeführt werden konnten, wie z.B.:
Beſudeln. Suwalkioju, Apdarkau, Iśtrinnu
Beſudeln µich. Apµibjaurinnu, Susµiµmurkßtinu (C I 323)

Somit belegen diese Beispiele eine „benutzerfreundliche“ Ausrichtung des
Wörterbuchs: Hier werden neben den Nennformen gelegentlich auch diejenigen
Einheiten angeführt, deren Äquivalente gar nicht oder nicht ohne einige Sprachkenntnisse aus den angegebenen Äquivalenten zur Nennform ableitbar sind. Allerdings handelt es sich auch hier keinesfalls um eine systematische Zugangsweise. Die meisten Verben führen keine reflexiven Parallelformen, auch dann nicht,
wenn diese rein theoretisch möglich oder gar notwendig wären. Z.B. stehen die
Verben Freuen (C II 79), Kr÷mmen (C II 594) als Lemmata ohne das Reflexivpronomen, obwohl die ihnen zugeordneten deutschen Beispielsätze das reflexive
Verb enthalten. Die Tatsache, dass reflexive Verben innerhalb des Wörterbuchartikels zu entsprechenden nicht-reflexiven Lemmata auftauchen, ändert nichts an
der Schlussfolgerung, dass es sich bei der Einzellemmatisierung von reflexiven
Verben um zufällige Aufnahmen handelt und nicht um eine auf die lexikographische Vollständigkeit abzielende Strategie.

3.3.

Betrachtet man weiter die
Darbietung von Verben im Register von C, so fällt bald auf, dass neben den Nennformen des Verbs zahlreiche Partizipien vertreten sind. Ihre Präsentation ist in C
relativ uneinheitlich und kann dadurch zu interessanten Einsichten verhelfen.
Einige der lemmatisierten Partizipien stellen lediglich Verweislemmata dar:
Sie führen kein Äquivalent, sondern werden mit einem Verweis auf die Nennform
versehen:
L EMMATISIERUNG VON PARTI Z IPIEN.
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Geflochten. v. Flechten
Geforcht. v. Fürchten (C II 166)
Geſtohlen v. Stehlen

Geſtoßen v. Stoßen (C II 227)
Geworffen v. Werffen (C II 243).

Bei den partizipialen Verweislemmata handelt es sich häufig um Partizipien
starker und unregelmäßiger Verben. Solche Verweise bei unregelmäßigen Verbformen hätten unter Umständen eine gewisse Berechtigung: Sie könnten dem
Wörterbuchbenutzer nicht-deutscher Herkunft helfen, die richtige Nennform des
Verbs zu finden. Da die Wörterbücher in Preußisch-Litauen aber in erster Linie
für deutschsprachige Pfarrer und Übersetzer deutscher religiöser Literatur bestimmt waren, wären Verweise dieser Art in einem Wörterbuch eher überflüssig
gewesen. Noch weniger begründet scheint die Aufnahme zahlreicher Partizipien
schwacher Verben als Verweislemmata:
Geflickt. v. Flicken (C II 166)
Get÷ncht. v. Tünchen (C II 234)
GewÕßert. v. Wäßern (C II 238).

Anscheinend handelt es sich in all diesen Fällen weniger um den Verweis auf
die Infinitivform als solche (sie wäre für einen Deutschen ohnehin einfach zu
rekonstruieren) als um den Verweis auf die Stelle, wo man die gesuchte Bedeutung finden kann. Dass nicht die Rekonstruktion der exakten grammatischen
Ausgangsform sondern die Darbietung der semantisch adäquaten Information
im Vordergrund steht, zeugen m. E. folgende Verweislemmata, die nicht auf die
entsprechende Infinitivform verweisen, sondern nur die Stelle aufzeigen, wo man
die entsprechenden Bedeutungen findet:
Geweſen v. bin (C II 242)
Gewehrt v. Gewapnet (C II 239)

Aufgrund dieser Beobachtung kann man eine Vermutung hinsichtlich der Zielsetzung und der beabsichtigten Benutzer von C wagen: anscheinend hatte man
einen des Deutschen mächtigen Benutzer im Sinne, der bei seiner Übersetzungsarbeit nach passenden litauischen Äquivalenten sucht. Deswegen lag es dem Verfasser der Verweise nicht so sehr daran, auf die grammatisch korrekten Ausgangsbzw. Nennformen zu verweisen, sondern vielmehr daran, zu dem passenden
Äquivalent hinzuführen. Wem diese „benutzerfreundliche“ Einstellung aber zu
verdanken ist, – dem Kompilator von C oder den Verfassern bzw. Abschreibern
seiner Quellenvorlagen – ist nicht eindeutig zu bestimmen: Zahlreiche Verweise
deuten auf die erst viel später folgenden Einträge hin (vgl. z.B. GewÕßert. v. Wäßern [C II 238]), so dass es durchaus möglich ist, dass der Kompilator von C, der
mit einigen Vorlagen gleichzeitig arbeitete und das Endergebnis seiner Arbeit nur
schwer absehen konnte, die Verweise einfach aus den Quellen abgeschrieben hat.
Den Großteil der im Wortbestand von C verzeichneten Partizipien bilden allerdings nicht die Verweislemmata, sondern ordentliche Wörterbuchartikel, d.h.
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sie führen Äquivalente und gelegentlich auch biblische Beispielsätze mit litauischer Übersetzung.
Abgebrauchet. Iśdíllintas, Iśdill²s
(C I 15)
Abgemergelt. Iśwårgintas, Nuwårgintas, Nuwårg²s (C I 19)
Abgenüt¸t. Nudíllintas (C I 19)
Abgeredt. Pérkalbetas (C I 19)
Abgericht. Iśmokint’s. Nutaiµytas
(C I 19)
Abgeſchoben. Atµtsmtas (C I 19)
Abgeſchreckt. Nugåndintas (C I 19)
Abgeſondert. Atµkírtas (C I 19)
Angeboten. ¦- Pa-µslitas (C I 99)
Angebunden. Pririßtas (C I 99)

Angereit¸t. ¦-Pa-kusµintas (C I 103)
Eingedruckt. ¦µpåuµtas (C I 531)
Eingeladen. Pakwieµtas (C I 532)
Erlogen. Mélas, Mell¾ta (C I 603)
Gedrehet. Tékintas
Geehrt. Pagerbtas (C II 158–159)
Ger÷ttelt. Nukrecʒu, Sukrattau
Geſchaffen. Sutwertas (C II 211)
Geſchminckt. Króµitas
Geſchm÷ckt. Ißredytas (C II 215)
Ge¸wungen. Nemittuµey, Nemitt²s
(C II 247)

Obwohl zu den meisten der oben genannten Partizipien es auch entsprechende Verben im Infinitiv im Register von C gibt (mit Ausnahme von abgemergelt,
abgeschoben, eingedruckt), wurde hier nicht die Verweismethode angewendet.
Sicherlich kann man hier die benutzerorientierte Konzeption von C als Erklärung
heranziehen, denn es war dem Benutzer bequemer, wenn die Äquivalente zu
den Partizipien gleich neben dem entsprechenden Wort standen, und nicht erst
mit Hilfe eines Verweises aufgefunden werden konnten. Wenn dies aber die
einzige Erklärung wäre, dann müsste man sich fragen, warum Verweislemmata
überhaupt Eingang in das Register von C gefunden haben? Folglich muss der
Grund woanders liegen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es sich hier
um solche Partizipien handelt, die nicht nur zur Bildung der Zeitformen im
Deutschen gebraucht werden können, sondern auch attributiv oder als Prädikative verwendet werden und in dieser Verwendungsweise sich bereits verselbstständigt haben. Der Wörterbuchschreiber empfand sie als eigenständige Lexeme
und daher als lemmatisierungswürdig. Da die meisten der oben aufgelisteten
Partizipien entweder in der Konkordanz von Agricola oder in K nachweisbar
sind, muss man annehmen, dass diese Vorgehensweise bereits für die Verfasser
der Quellen von C charakteristisch war und ihr Kompilator sie einfach übernommen hat.
Vergleicht man die Wörterbuchartikel zu den lemmatisierten Partizipien mit
entsprechenden Infinitivartikeln, so ergibt sich, dass die jeweiligen Äquivalente
nicht bei allen Paaren identisch sind. Im Gegenteil können sie entweder völlig
verschieden sein, oder unterschiedliche Synonyme haben, oder zumindest unterschiedlich präfigiert sein, vgl.:
Abbrauchen µich. Parµidirbti (C I 4)
Abgebrauchet. Iśdíllintas, Iśdill²s (C I 15)
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Abgeredt. Pérkalbetas (C I 19)
Abreden. Suµikalbêti (C I 31)
Abgericht. Iśmokint’s. Nutaiµytas (C I 19)
Abrichten. Iśmokínnu. Suµitérmenu. Susipaißinu. Suµsibjaurinu (C I 32)
Gedrehet. Tékintas (C II 158)
Drehen. Kraipju [eventuell später nachgetragen]. Sukti et suktiµi (C I 479)
Ge¸wungen. Nemittuµey. Nemitt²s (C II 247)
¨wingen. Wer[cʒu] et priwercʒu (C IV 547)

Diese Beispiele zeigen, dass der Kompilator von C im Falle der Partizipien
sich nicht die Mühe gemacht hat, das neue Wörterbuchmaterial mit dem bereits
aufgezeichneten abzugleichen, um Überschneidungen zu vermeiden, Wörterbuchartikel gegenseitig zu ergänzen bzw. Querverweise einzufügen. Dies untermauert
auch die oben aufgestellte Behauptung, dass die Aufnahme der partizipialen Verweislemmata nicht auf einem systematischen Zugang des Wörterbuchkompilators
beruht, sondern vielmehr eine quellenbedingte Eigenschaft von C darstellt.
Aufschlussreich scheint m. E. auch die Analyse der Verteilung der Partizipien
in der Grundschicht von C zu sein. Während besonders der erste Originalband
zahlreiche Partizipien anführt, fehlen sie im zweiten so gut wie ganz. Natürlich
muss man in Kauf nehmen, dass aufgrund der morphologischen Struktur der
Partizipien diese gehäuft im Buchstabenbereich „G“ vorkommen, aber wenn die
Grundschicht von C das Ergebnis einer systematischen und nach einem einheitlichen Konzept abgefassten Arbeit darstellen sollte, müsste es auch im zweiten
Wörterbuchteil rein theoretisch zumindest einige Partizipien mit Präfixen mit-,
miß-, ver-, vor-, zer- geben (genauso, wie es sie vorhin mit Präfixen ab-, an-, ent-,
er- gegeben hat), zumal andere Verbalableitungen mit diesen Präfixen durchaus
vertreten sind (Mißbrauch, Mißbrauchen [C III 60]; Verdienen, Verdienſt [C IV
84]; Verendern, Verenderung [C IV 91]). Die Konkordanz von Agricola enthält
durchaus Partizipien dieser Art, und die Frage, warum der Verfasser des Prät sie
nicht übernommen hat, kann nicht beantwortet werden.
Eine Ausnahme bilden demgegenüber adjektivisch gebrauchte Partizipien mit
Präfix un-, die an den entsprechenden Stellen zahlreich vertreten sind: UngefÕlſcht,
UngefÕrbt, Ungefragt, Ungehauen, Ungelegen (C IV 219–220); Ungeneht, Ungerochen, Ungeſalt¸en (C IV 223); Unverborgen, Unverboten (C IV 271). Allerdings
können sie den anderen Partizipien nicht gleichgestellt werden, denn sie sind
nicht aus Verben, sondern aus anderen, bereits stark lexikalisierten Partizipien
ohne das Verneinungspräfix abgeleitet. Hier sei auch angemerkt, dass nicht alle
dieser Partizipien in C eine Entsprechung ohne die Verneinungspartikel haben.
Die Partizipien gefälscht, gefärbt, verboten gibt es in C nicht, obschon die entsprechenden Verben in der Grundschicht vertreten sind. Die Ergänzungsschicht des
zweiten Originalbandes enthält dagegen durchaus einige Partizipien. Zum Bei-
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spiel ist das Partizip verborgen auf den Ergänzungsseiten sogar zweimal eingetragen (C IV 77, 78), was man wiederum als Folge kompilatorischer Arbeitsweise
des Verfassers von C deuten kann.
Die Analyse der Vorkommenshäufigkeit von Partizipien in der Grundschicht
hat außerdem gezeigt, dass die zweite Hälfte von C sich zumindest in dieser
Hinsicht von der ersten unterscheidet. Man kann hier eine Parallele zu der von
Schiller aufgestellten Hypothese ziehen, gemäß der im Laufe der Anfertigung der
Grundschicht von C zweimal ein Wechsel der Vorlagen stattgefunden hat: der
erste ist auf S. 805 des Originalbandes I (C II 183), der zweite auf S. 528 des
Originalbandes II (C III 536) anzusetzen. Anscheinend bleibt ab diesem zweiten
Wechsel das alte Prät die einzige Quelle (Schiller 2002, 167). Aus morphologischen
Gründen (Partizipien kommen nur in bestimmten Buchstabenbereichen vor) kann
man nicht behaupten, dass die Partizipien in der Grundschicht ab dem Augenblick des Quellenwechsels verschwinden, allerdings scheint ihr vollständiges Fehlen in der zweiten Wörterbuchhälfte diese Hypothese zumindest indirekt zu bestätigen. Die Überprüfung der Konkordanz von Agricola auf das Vorhandensein
der Partizipien mit Präfixen ver-, vor-, zer- etc. hin hat gezeigt, dass solche hier
durchaus vorhanden sind. Dies bestätigt noch einmal die von Schiller stammende Beobachtung, dass bereits der Verfasser von Prät die Lemmata aus Agricola
selektiert und an seine Bedürfnisse angepasst hat (Schiller 2002, 163).
Wie den oben angeführten Beispielen zu entnehmen ist, handelt es sich in C
stets um die lemmatisierten Partizipien des Perfekts. Die Formen des Partizip
Präsens als Lemmata sind äußerst selten anzutreffen, was im Prinzip auch dem
deutlich seltneren Gebrauch dieser Formen im Deutschen entspricht. Einige Beispiele:
Abnehmend Mond (C I 31)
Folgend (C II 59)

Hierbei handelt es sich um zwei bereits stark lexikalisierte Wortschatzeinheiten. Rein grammatische Formen von Partizip I kommen weder als ordentliche
Lemmata noch als Verweislemmata vor.
Sämtliche oben aufgelisteten Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Präsentation von Partizipien weisen darauf hin, dass der Verfasser von C keinem stringenten Wörterbuchkonzept folgte und eine Vereinheitlichung und Abgleichung
des Quellenmaterials nicht angestrebt hat.

3.4. L EMMATISIERUNG

VON

KOMPARATIV -

UND

SUPER L ATIV -

Für die Präsentation der Adjektive und Adverbien
(durch die oft gleiche Erscheinungsform ist die Unterscheidung für die Zwecke
dieser Arbeit wenig sinnvoll) in C ist es typisch, dass neben der Nennform auch
Komparativ- und Superlativform mancher Adjektive als selbstständige Wörterbucheinträge angeführt werden (Matt, Matter, Matteſte [C III 28]; Nichtig, NichFORM

DES AD J EKTIVS.
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tiger, Nichtigſte [C III 144]; Offt, Offter, Offteſte [C III 180]; Schnell, Schneller,
Schnelligſt [C III 480]). In etwas abweichender Anordnung und leicht modifizierter Form finden sich diese Adjektive auch in K14, so dass die Lemmatisierung von
Komparativ- und Superlativformen als ein bereits den Quellen von diesen beiden
Wörterbüchern eigenes Merkmal erscheint. Dafür, dass die lemmatisierten Komparationsformen in C abgeschrieben sind, spräche auch das ordentliche und saubere Schriftbild an entsprechenden Stellen.
Die lemmatisierten Steigerungsformen stehen in C direkt unter der betreffenden Positivform und werden gelegentlich nicht vollständig aufgeführt, sondern
durch Platzhaltersymbole (kleine Striche oder Punkte) mit entsprechenden Endungen wiedergegeben: Næhtig, ---ger, ---gſte (C III 159). Allerdings ist es bei
weitem nicht bei allen Adjektiven der Fall. Zahlreiche davon sind lediglich in der
Nennform angeführt und nur mit einem in der Positivform angeführten Äquivalent ausgestattet.
Weiterhin sei angemerkt, dass der Wörterbuchverfasser die Steigerungsformen
der unregelmäßig gesteigerten Adjektive bzw. Adverbien dort anführt, wo sie
alphabetisch hingehören und keine semantisch-grammatischen Gruppierungen
bildet, so dass z.B. die Form Beßer zwischen Beſprit¸en und Beßern (C I 315)
steht, Beſte zwischen BeſtÕubert werden und Beſtechen (C I 316), Mehr zwischen
Meht und Mehren (C III 36), Meiſten zwischen Meiſch und Meiſter (C III 39),
wobei parallel auch die Form Am meiſten lemmatisiert ist, die ebenfalls rein
alphabetisch zwischen Am Ende und Amſel (C I 80) eingeordnet wurde. Auch
die nicht-suppletive Superlativform von alt Elteſt steht hier zwischen den Lemmata Eltern und Embſig (C I 556), wobei dies auch auf die im Verhältnis zu
Nennform alt unterschiedliche Schreibung zurückzuführen ist. Die Komparativform älter (oder *elter) fehlt ganz, das Komparationsparadigma ist also unvollständig. Insgesamt ist die Beziehung zwischen den Einträgen Elteſt und Alt einer
näheren Betrachtung wert, denn in dem zum Eintrag Alt gehörenden Wörterbuchartikel – obwohl das Adjektiv nur in der Positivform lemmatisiert wird – finden sich Äquivalente für Komparativ- und Superlativformen, welche graphisch
unter der Positivform und rechts etwas eingezogen stehen und durch entsprechende lateinische Abkürzungen indiziert sind (C I 76). Hier hat man es mit einer
für C sonst nicht üblichen Erweiterung der Mikrostruktur zu tun. Diese Erweiterung geht möglicherweise auf den Kompilator selbst und nicht auf die Vorlagen
zurück, denn erstens ist es für die Struktur dieses Wörterbuches untypisch, verschiedene Formvarianten der Lemmata innerhalb der Mikrostruktur anzugeben,
und zweitens findet man hier neben der emphatischen („Wyrauµeµis“) Superlativform einen Hinweis auf Daniel Klein („vid. Klein, p. 27“), der eher als eine
Arbeitsbemerkung des Kompilators, denn als Übernahme aus irgendeiner Quelle
die Abfolgen: Matt, Matter, Matteµte
(K 340); Nichtig, Nichtigkeit, Nichtiger, Nich
tigµte (K 366–367), Offt, Offter, Offterµte

14   Vgl.
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(K 374–375); Schnell, Schneller, Schnelleµte
(K 459).
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gedeutet werden kann.15 Die Wahrscheinlichkeit, dass hier abgeschrieben worden
ist, vermindert sich auch wegen der Tatsache, dass K an dieser Stelle weder die
Komparativ- noch Superlativform von Alt aufweist.16 Es geht hier allem Anschein
nach um eine autonome Entscheidung des Schreibers von C, die Mikrostruktur
des Wörterbuchartikels um das Komparationsparadigma zu ergänzen. Dass danach beim Buchstaben E der Superlativ desselben Adjektivs noch einmal lemmatisiert und nicht mit einem Verweis auf den Eintrag Alt, sondern mit einem
Äquivalent und biblischen Beispielsatz versehen wird, zeigt dagegen, dass der
Kompilator diese Form aus der Quelle automatisch übernommen hat.

3.5. L EMMATISIERUNG

Uneinheitlich erscheint auch
die Präsentation der Zahlwörter in C. Von den Zahlwörtern von 1 bis 9 sind in
der Grundschicht alle mit Ausnahme von ein vertreten: Es erscheint erst auf der
Ergänzungsseite (C I 522). Der Kompilator führt neben Ordinalzahlen auch Kardinalzahlen und zusammengesetzte Zahlwörter auf, z.B.:
DER NUMERA L IA.

Drey, Dreyhundert, Dreyßig, Drey tauſend (C I 483–484)
Sechs, Sechſte, Sechs¨ehn, Secht¸ig (C III 536)
Neun, Neundte, Neun ¨ehn, Neun ¨ehende, Neun u. ¨want¸ig, Neun u. ¨wantzigſte
etc. (C III 137–141).

Schiller hat festgestellt, dass die Anführung einiger Numeralia in numerischer
und nicht alphabetischer Reihenfolge aus der Quelle *KR2 übernommen ist (Schiller 2002, 167). Diese Bemerkung trifft in C auf zwei Gruppen der Zahlwörter,
nämlich auf diejenigen, die sechs- als Anfangskonstituente haben und diejenigen,
die mit neun- anfangen. Während aber K zu allen einfachen Numeralien Gruppierungen dieser Art enthält, bilden die restlichen zusammengesetzten Zahlwörter in C keine geschlossenen Gruppen und werden nach dem Alphabet zwischen
die anderen Zusammensetzungen mit dem gleichen Zahlwort als Anfangskonstituente eingeordnet:
F÷nff, F÷nff finger Kraut, F÷nffJÕhrig, FunffSinnen, Funff¨ehn, Funff¨ehender,
Funfft¸ig (C II 107, 110)
Acht, Achterley, in die Acht thun, Achten dafür, Achten hoch, nichts, wenig, Acht geben,
haben, Acht¨ehn (C I 55–56).17
gibt es in C mehrere Hinweise
auf Klein und Schultz. Diese Tatsache gibt
uns auch einen gewissen Aufschluss über
die Arbeitsweise des Wörterbuchverfassers: Er hat neben den lexikographischen
Quellen auch die Grammatiken des Litauischen benutzt.
16   Die Formen Elter und Elteµte finden sich im
s. g. Krause-Wörterbuch an der ihnen alphabetisch zustehenden Stelle (S. 153).
15   Übrigens
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17   Eine

vergleichbare Verfahrensweise ist für
die ältere deutsche Lexikographie nicht
unüblich: zum Beispiel werden zusammengesetzte Zahlwörter in Georg Henischs deutsch-lateinischem Wörterbuch
Teütsche Sprach und Weißheit (1616) nach
alphabetischer Ordnung zwischen andere
Zusammensetzungen mit derselben Anfangskonstituente eingereiht. (Vgl. Georg
Henisch, Teütsche Sprach und Weißheit. The-
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Folglich kann man auch in Bezug auf die Zahlwörter zum einen von der Verwendung einiger Vorlagen und zum anderen von einer unsystematischen Darbietungsweise reden.
Das Zahlwort „zwei“ wird in C in allen drei genusspezifischen Formen, die
im Deutschen bis ins 16. Jahrhundert beibehalten wurden (Mask. zween, Fem.
zwo, Neutr. zwei18), lemmatisiert und mit jeweils verschiedenen Äquivalenten bzw.
Verweisen versehen:
1) ¨ween. Du. Dwi (C IV 540)
2) ¨wey, v. ¨ween. Dwejetas (C IV 543)
3) ¨wo. v. Foem: à ¸ween (C IV 547)

Der dritte Eintrag stellt ein Verweislemma dar, der mittlere ist ebenfalls mit
einem Verweis auf den ersten Eintrag und einem substantivischen Äquivalent
versehen. Der Eintrag ¸ween, der eigentlich die maskuline Genusform von „zwei“
darstellt, wird sowohl mit einem maskulinen als auch mit einem femininen Äquivalent übersetzt. Solche Übernahmen einer Genusform in ein anderes Genus kamen in der frühneuhochdeutschen Periode gelegentlich vor. Allerdings setzte sich
im Verlauf des 17. Jahrhunderts die neutrale Einheitsform „zwei“ durch (Reichmann 1993, 206–207). Folglich spiegelt C in dieser Hinsicht einen älteren Sprachzustand des Deutschen wider. Dies ist wiederum quellenbedingt, denn alle drei
Formen befinden sich auch in der Konkordanz von Agricola.

3.6. L EMMATISIERUNG DER ANDEREN W ORTARTEN. Weitere weniger umfangreiche Wortarten (Pronomina, Präpositionen, Konjunktionen) sind in
C sehr unregelmäßig repräsentiert und stellen somit einen weiteren Beweis für
das wenig systematische Vorgehen des Kompilators dar. Während die gängigen
Präpositionen und Konjunktionen hier recht gut vertreten sind, finden sich von
den Personalpronomina in der Grundschicht von C lediglich Ich (C II 482) und Du
(C I 488); das Pronomen Er ist auf einer Ergänzungsseite eingetragen (C I 577).
Andere Personalpronomina wie sie, es, wir, ihr oder ihre Flexionsformen sind als
Lemmata nicht vertreten. (Sie fehlen übrigens auch in K). Possessivpronomina
sind ebenfalls nicht vollständig repräsentiert: Lediglich die Formen Mein (C III 56),
saurus linguae et sapientiae Germanicae,
Nachdruck der Ausgabe Augsburg 1616,
Hildesheim, New York: Olms 1973). In der
späteren Lexikographie setzt sich eine andere Verfahrensweise durch. Zusammengesetzte Zahlwörter haben keinen selbstständigen lemmatischen Status mehr, sie
treten als Einträge innerhalb eines Nestes
auf (Vgl. z.B. Matthias Kramer, Het koninglyk Neder-Hoog-Duitsch, en Hoog-Neder-
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Duitsch Dictionaire = Das königliche NiderHoch-Teutsch, und Hoch-Nider-Teutsch Dictionarium 2, Nürnberg, 1719). Somit reiht
sich C in dieser Hinsicht unter die Vertreter der älteren lexikographischen Tradition ein.
18   Oskar Reichmann, et al.: Frühneuhochdeutsche Grammatik, Tübingen: Niemeyer, 1993,
206–207.
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Unſer (C IV 248), Euer (C I 627) haben einen Lemmastatus. Etwas größer ist
die Zahl der indefiniten Pronomina (vgl. Alle beyde, Alle, Alles [C I 64]; Beyde
[C I 343]; Etwas [C I 624]; Jemand, Jener, Die Jenigen [C II 486]; Kein [C II 523];
Niemand [C III 155]). Dagegen sind die so genannten Pronominaladverbien sehr
zahlreich vertreten (folgende Beispiele aus C I): Dadurch, Daf÷r, Dagegen, Daher,
Dahin (443); Damit (444); Daneben (447); Daran, Darauff, Darauß, Darein, Darinn (448); Darnach (451); Dar÷ber, Darumb, Davon, Darvor, Darwegen, Darwieder, Dar¸u (452); Hieher, Hiemit, Hienieden, Hierauff, Hierauß, Hierdurch,
Hierinn (C II 406–407) u. a.

3.7. L EMMATISIERUNG

Einen zahlenmäßig zwar unbedeutenden, thematisch und stilistisch jedoch interessanten Bestandteil des Gesamtregisters von C bilden Interjektionen, exklamative Ausdrücke
und andere gesprächsrelevante Spracheinheiten, die alle unter dem Begriff Gesprächswörter19 subsummiert werden können. Die Aufnahme solcher Gesprächswörter in ein historisches Wörterbuch wie C ist keine Selbstverständlichkeit, denn
in der älteren Wörterbuchpraxis wurde solchen Einheiten in der Regel sehr wenig
Aufmerksamkeit geschenkt.20
Zum einen gibt es im Register von C Interjektionen, die der Bibelkonkordanz
entnommen und mit biblischen Beispielsätzen veranschaulicht sind:
VON

GESPR Ä C HS W Ö RTERN.

Ach! (C I 55)
Awe (C I 227)
Ja woll (C II 482)

O! (C III 164)
Pfuy (C III 223)

Zum anderen gibt es längere exklamative Ausdrücke, die lediglich ins Litauische übertragen sind und keine biblischen Illustrationen haben:
Alß mir Gott helffe (C I 76)
Beh÷tte Gott (C I 268)

Da Gott f÷r µey (C I 443)
H÷tte dich (C II 470)

Diese Ausdrücke gehen auf nicht-biblische Vorlagen zurück. Die drei letzteren finden sich auch in K. Es handelt sich hierbei um Elemente der gesprochenen Sprache, die Eingang in das Wörterbuch gefunden haben. Eine so geringe
Anzahl der Beispiele lässt keine Schlussfolgerungen zu, man kann aber annehmen, dass der Kompilator (und/oder der Verfasser der Quelle) nicht allein die
Hilfe bei der Übersetzung religiöser Texte als Ziel des Wörterbuchs im Sinne
hatte, sondern auch über seine Verwendung für allgemeine Kommunikationszwecke nachdachte.21
19   Vgl.

Armin Burkhardt, „Die Beschreibung
der Gesprächswörter im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch“, Wörterbücher.
Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 1, hrsg. von
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Franz Josef Hausmann et al., Berlin, New
York: de Gruyter, 1989, 822–830.
20   Vgl. Burkhardt 1989, 824.
21   Dass C nicht für die Übersetzung religiöser
Texte allein gedacht war, zeigt unter ande-
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3.8. L EMMATISIERUNG

UNTER DEM ASPEKT DER W ORTBI L DUNG.

Unter dem Aspekt der Wortbildung betrachtet zeichnet sich der Lemmabestand
von C durch das Vorhandensein zahlreicher Zusammensetzungen und Ableitungen aus. Man folgt hier durchgehend dem Prinzip ein Lexem – ein Lemma, d.h.,
jede neue Zusammensetzung bzw. Ableitung wird als separater Wörterbucheintrag angesetzt. Auf diese Weise entstehen lange Reihen von mehreren aufeinander
folgenden Lemmata mit gleichem Erstglied. Bei den Zusammensetzungen und
manchen Ableitungen mit längeren Präpositionen als Anfangsglied wird wahrscheinlich aus zeitökonomischen Gründen ein „Formalisierungsverfahren“ angewendet: Die sich wiederholenden Anfangskonstituenten werden weggelassen und
graphisch durch Platzhaltersymbole gekennzeichnet:
Jagd=Bude
----Hund

----Schlitten
----Strick (C II 475)

Innerhalb von großen Abfolgen mit gleichem Anfangsglied wird ab und zu
ein Eintrag vollständig angeführt. Manchmal hat das eine bestimmte Logik: ein
vollständiger Eintrag kommt an der Stelle des Wechsels von Anfangsbuchstaben
in der zweiten Konstituente. Somit wird dem Benutzer das Auffinden des Wortes
erleichtert:
Nachſpotten
----ſprechen
----ſpringen
----ſp÷ren
Nachſchreyen
----ſch÷tteln
Nachſtehen

----ſtellen
----ſtellung
----ſtreben
Nachtheil
----theilig
----thun (C III 115)

Allerdings wird dieses „Sparverfahren“ weder durchgehend noch systematisch angewandt: Bei zahlreichen kleineren Reihen von Zusammensetzungen und
Ableitungen werden die sich wiederholenden Teile vollständig angeführt.
Ähnliches lässt sich auch über die Getrennt- oder Zusammenschreibung der
Zusammensetzungen sagen. Verbale und adjektivische Zusammensetzungen werden meistens zusammen geschrieben: Freylaßen, Freyſtehen (C II 86–87), Geldgierig (C II 183). Substantivische Zusammensetzungen können getrennt, mit einem kleinen schrägen Gleichniszeichen oder zusammen geschrieben werden,
wobei die zweite Konstituente groß- oder kleingeschrieben werden kann. Eine
rem auch das thematische Spektrum seines Wortbestandes. Es umfasst bei weitem
nicht nur die Themen, die mit dem Glauben, der Kirche, Religion und der Bibel
verbunden sind, sondern durchaus auch
andere Wortschatzbereiche: Realien des
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Bauernlebens, Begriffe aus den Bereichen
der Öffentlichkeit, Verwaltung, Kultur,
Tier- und Pflanzennamen ohne Bibelbezug, aktuelle Ortsnamen, zeitgenössische
Berufsbezeichnungen etc.
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Systematik scheint es hier nicht zu geben. Zwei wortbildungsmäßig gleichwertige zusammengesetzte Lexeme können nebeneinander stehen und unterschiedlich
geschrieben werden, vgl.:
Abend=Regen vs. Abendroth (C I 8)
AmbtMann vs. Ambts=Gehülffe (C I 83)
Blutgang vs. Blutt=Geld (C I 376)
Freuden Feſt vs. Freuden=Geſang (C II 78)
Steinhauffen vs. Stein=Klufft (C III 564)

Einerseits kann man es sicherlich darauf zurückführen, dass die deutsche
Rechtschreibung bis weit ins 19. Jahrhundert so gut wie nicht geregelt war.22
Andererseits aber zeigt die Verwendung unterschiedlicher Schreibweisen bei
gleichwertigen nebeneinander stehenden Einheiten, dass es dem Kompilator wenig daran lag, den Versuch der orthographischen Vereinheitlichung der aus verschiedenen Quellen stammenden Lemmata zu unternehmen.

3.9. L EMMATISIERUNG VON MEHR - W ORT - EINHEITEN. Das Prinzip,
nach dem jede sprachliche Einheit einzeln lemmatisiert wird und keine semantischen bzw. grammatischen Gruppierungen entstehen, gilt in C nicht nur für Wörter und Wortformen, sondern auch für mehrgliedrige Konstruktionen.
Präpositionalgruppen, phraseologische Strukturen, Kollokationen, die nach
heutigem Verständnis in den Wörterbuchartikel, d.h. in die Mikrostruktur, gehören (als Angaben zu den sinngemäß wichtigen Einzellexemen der jeweiligen
Wortkombination), werden in C als jeweils unabhängige Wortschatzeinheiten
verstanden und einzeln lemmatisiert. Für die Bezeichnung dieser mehrgliedrigen Konstruktionen wird hier der von den Theoretikern der Lexikographie geprägte Begriff Mehr-Wort-Strukturen verwendet. Eine Mehr-Wort-Struktur umfasst im Sinne von Hausmann, Werner „nicht nur Wortschatzeinheiten mit einem bestimmten Status (Lexikalisierung, phraseologische Fixierung etc.), sondern beliebige aus mehreren Einheiten in derselben Verwendungsinstanz [...]
bestehende Wortkombinationen. In Frage kommen neben phraseologischen Einheiten der verschiedensten Art sowie Kollokationen z.B. auch Wortverbindungen ohne jegliche syntagmatische Fixierung, für die als zielsprachliche Äquivalente Wörter oder Wortkombinationen stehen, die vom Wörterbuchbenutzer
nicht ohne Weiteres über die Äquivalente der einzelnen Wörter der ausgangssprachlichen Wortkombination erschlossen werden können.“ 23 C enthält zahlrei22   Die

erste umfassende und einheitliche Regelung der deutschen Orthographie kam
erst mit der I. Orthographiekonferenz im
Jahre 1876, deren Ergebnisse in der
grundlegenden Arbeit von Conrad Duden
Das vollständige orthographische Wörterbuch
der deutschen Sprache (1880) festgehalten
wurden.
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23   Franz

Josef Hausmann, Reinhold Otto Werner, „Spezifische Bauteile und Strukturen
zweisprachiger Wörterbücher“, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 1, hrsg.
von Franz Josef Hausmann et al., Berlin,
New York: de Gruyter, 1989, 2731.
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che mehrgliedrige Konstruktionen in unterschiedlichsten Formen und Darbietungsweisen, die alle unter dem Begriff Mehr-Wort-Strukturen erfasst werden
können.
Beim ersten Anblick entsteht der Eindruck, dass der Verfasser von C überhaupt
keinen Unterschied zwischen den Ein- und Mehr-Wort-Lemmata machen wollte.
Die meisten Mehr-Wort-Strukturen werden sowohl hinsichtlich formaler Kriterien
(Verwendung von Graphemen, Stellung in der Anordnung, Platzierung auf der
Seite) als auch inhaltlich (Artikelaufbau und die Angabenstruktur) wie die ganz
gewöhnlichen Ein-Wort-Einträge behandelt: sie werden vollständig in Frakturschrift angeführt, stehen in einer Reihe mit Ein-Wort-Lemmata, folgen der strikten
alphabetischen Ordnung (ungeachtet der Wortgrenzen), führen Äquivalente und
Beispielsätze, vgl. die Beispielabfolgen: 24
Alßdenn,
Alß mir Gott helffe (C I 76)
Amme,
Am Ende,
Am meiſten,
Amſel (C I 80)
Doller,
Doll und Voll,
Doll werden (C I 472)
Durchgang,
Durchgebrochenes Schloß,
Durchgehen (C I 495)
G÷te,
Gutter Dinge ſeyn,
G÷ttlich thun,
G÷ttigkeit,
G÷ttig,
Gutter Muht,
G÷ttlich (C II 299–302)
InſchlÕger,
In ſich ſchlagen,
Inſiegel (C II 491)

Nachgraben,
Nach Hauſe bringen,
---- kommen,
Nach=Hoch¨eit (C III 111)
Von hinden,
Von Jugend auff,
Von Kind auff,
Von Næhten,
Von nu an,
Von oben an,
Von ſich laßen,
---- legen,
---- ſtoßen,
Von ſtatten gehen,
Von Stund an,
Von Tag ʒu Tag,
Von wannen (C IV 300, 303–304)
¨÷nglein,
¨u nicht machen,
---- werden,
¨u Ohren faßen,
---- nehmen, ¨uordnen (C IV 515–516)

Allerdings ist die Darbietung der Mehr-Wort-Einheiten in C nicht einheitlich:
neben vollständig in Fraktur angeführten Mehr-Wort-Einheiten gibt es solche,
deren erster Teil in Fraktur- und der Rest in Kurrentschrift angeführt sind:
24   Um

die Eigenartigkeit der Einordnung dieser mehrgliedrigen Lemmata besser zu
veranschaulichen, werden die jeweils da-
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vor- und dahinterstehenden Einträge mit
angeführt.
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Acht geben/haben (C I 56)

Bein unterschlagen (C I 271)

Ambt vertreten (C I 83)

[Maal] auf die Welt bringen (C III 7)

Angelegen µeyn laßen (C I 100)

Schabernack einen thun (C III 387)

Angenehm µeyn (C I 103)

Angesichts dieser Uneinheitlichkeit stellt sich die Frage, ob die Verwendung
von unterschiedlichen Schriften systematisch ist und welchem Prinzip dabei gefolgt wird. In vielen Fällen – aber nicht durchgehend – kann man die Schreibweise der Mehr-Wort-Lemmata mit ihrer Struktur in Verbindung bringen. Diejenigen
Ausdrücke, die vollständig in Fraktur angeführt sind, fangen in der Regel nicht
mit dem für diesen Ausdruck sinnwichtigsten Wort an, sondern mit einem beliebigen anderen Wort, das am Anfang dieses Ausdrucks in seiner „natürlichen“
Form steht, z.B. In ſich ſchlagen (C II 491); ¨uſpott werden (C IV 531) Wenn der
betreffende Mehr-Wort-Ausdruck nach dem sinnwichtigen Wort eingeordnet wird,
steht nur das erste Wort in Fraktur-, der Rest aber in Kurrentschrift:
Achten. Hoch. Diddey atboti
Nichts. Neatboti
Wenig. Maʒu – menku – laikyti (C I 55)
Ankommen ist ihm die Lust. ¦µigeide (C I 111)
Bekandt µich machen. Apµipa‡inti (C I 272)
Hangen µich einen an den Halß. Verb: Draptisi (C II 327)

Warum manche Mehr-Wort-Einheiten in ihrer „natürlichen“ Form und andere
nach dem sinnwichtigen Wort lemmatisiert und eingeordnet werden, ist eine
schwer zu beantwortenden Frage. Anscheinend hat der Kompilator es so in den
Quellen vorgefunden und unhinterfragt übernommen.
Unter dem Aspekt der äußeren Erscheinungsform von Mehr-Wort-Strukturen
betrachtet kann man von mindestens zwei verschiedenen Quellen von C sprechen, deren eine rein mechanisch nach dem Alphabet lemmatisierte Mehr-WortEinheiten enthielt und keine Differenzierung der Schrift auswies, und die andere
hingegen zumindest in dieser Hinsicht etwas moderner war und die Mehr-WortStrukturen nach dem sinnwichtigen Wort anordnete. Diese zunächst als reines
Gedankenspiel anmutende Annahme lässt sich gut mit der von Schiller aufgestellten Hypothese über die Quellen der Grundschicht von C (vgl. oben, Abschnitt 2.) verknüpfen, wenn man die Mehr-Wort-Einheiten mit unterschiedlicher
Erscheinungsform hinsichtlich ihrer Verteilung in der Grundschicht vergleicht.
Man macht bald die Beobachtung, dass für die Grundschicht des ersten und einen Teil des zweiten Originalbandes, welche laut Schiller auf zwei Quellen zurückgehen, beide Typen von Mehr-Wort-Strukturen eigen sind. Die Mehr-WortEinheiten, die ganz in der Frakturschrift angeführt und nicht oder nicht unbedingt nach dem sinnwichtigen Wort eingeordnet sind, treten im letzten Teil des
Wörterbuchs, dessen Grundschicht möglicherweise ausschließlich aus dem Prät
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übernommen wurde, verstärkt auf. Die Mehr-Wort-Einträge, die sowohl Fraktur
als auch Kurrentschrift aufweisen, bilden hier eher eine Ausnahme (unter ca. 80
Mehr-Wort-Lemmata enthielten lediglich acht in Kurrentschrift angeführte Wörter). Dem gemäß könnte man annehmen, dass die Mehr-Wort-Lemmata in Frakturschrift dem biblischen Prät und die in zwei Schriftarten angeführten Lemmata einer anderen Quelle entstammen. Für die Zwecke dieser Arbeit bleibt jedoch
eine andere Feststellung wichtiger, nämlich, dass die formale Vereinheitlichung
der aus unterschiedlichen Quellen stammenden Mehr-Wort-Lemmata in C nicht
stattgefunden hat.

3.10. L EMMATISIERUNG

MEHRDEUTIGER

W ORTS C HAT Z EINHEI -

Neben der Lemmatisierung der Mehr-Wort-Strukturen erscheint auch die
lexikographische Darbietung von mehrdeutigen Wortschatzeinheiten in C einer
näheren Betrachtung wert. Mehrdeutige Wörter werden in C nach dem oben an
anderen Beispielen bereits mehrmals verdeutlichten Prinzip: eine Wortschatzeinheit – ein Lemma ins Wörterbuch aufgenommen. Eine deutschsprachige Lautform,
welche auf mehrere verwandte oder nicht verwandte Inhaltseinheiten bezogen
werden kann25, tritt hier als eine Abfolge von gleichlautenden Stichwörtern auf,
denen jeweils mindestens ein eigenes litauisches Äquivalent zugeordnet ist. Die
Lemmatisierung jedes einzelnen Sprachzeichens im Fall der Mehrdeutigkeit erklärt sich aus dem monosemen Zeichenbegriff, der die lexikographische Tradition
in Teilen Europas noch bis ins 18. Jh. hinein geprägt hat.26 Die praktische Auswirkung einer solchen Arbeitsmethode ist ähnlich wie bei der Lemmatisierung
der Mehr-Wort-Strukturen der Anstieg der Anzahl der Lemmata.
Stehen in C zwei oder mehrere gleich lautende Lemmata neben einander, so
wird das eine meistens nur mit Äquivalent, die restlichen aber zur Differenzierung mit einem in Kurrentschrift angeführten Marker versehen. In C werden
Marker unterschiedlicher Art verwendet: bedeutungsdifferenzierender deutscher
Kommentar, lateinisches Äquivalent, deutsches Synonym oder Verweis, wobei die
ersten beiden Markerarten am häufigsten Verwendung finden, wohingegen Syno
nyme und Verweise nur ganz selten auftreten. Die Entscheidung für den Marker
einer bestimmten Art scheint völlig willkürlich getroffen zu sein, eine Regelmäßigkeit ist nicht zu erkennen:
T E N.

25   Nach

dem modernen sprachwissenschaftlichen Verständnis müsste man sicherlich
eine Unterscheidung zwischen polysemen
und homonymen Bedeutungsverhältnissen
treffen. Allerdings ist die Realisierung einer solchen Differenzierung im Wörterbuch des ausgehenden 17. Jahrhunderts
nicht zu erwarten, daher werden hier unter dem Begriff „mehrdeutig“ sowohl po-
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lyseme als auch homonyme Einheiten zusammengefasst.
26   Ekkehard Zöfgen, „Homonymie und Polysemie im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch“, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur
Lexikographie 1, hrsg. von Franz Josef
Hausmann et al., Berlin, New York: de
Gruyter, 1989, 780.
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Art oder Geµtalt. Budas. Prandas
Art oder Geµchlecht. Weiµle
(C I 143)

Mahlen. Mallu.
Mahlen Pingere. Molawoju. Gleʒnoju. Kro
µiu (C III 12)

Fluß des Haubts. Plastis
Fluß. Uppe (C II 55, 58)

Rahn. R´µtas
Rahn darauff das Flöß=Holt¸ lieget, Bendsga
(C III 268)
Richten. Taisu. Rėdiju. Ißrédiju
Richten s. Tödten. Gadínnu. Nu‡awínnu
Richten. Judicare. Ssdiu. Kreipju (C III 319)

Maal. Czielus
Maal am Pferd. Molugas. Ôpgamas
(C III 7)
Mahl. Convivium. Cʒeµtnis.
Swetyba
Mahl so angeboren. Apgamas
Mahl. Signum. ¢enklas. Pa‡enklas
Mahl. Macula. Pėßas
Mahl. Kartas. Sykis (C III 11–12)

Schale. Dubbus Blsdas
Schale am Meßer. Krauna (C III 395)
Schoß, ¨ins. Meʒlawa
Schoß aus einem Gewehre. Sʒowimmas. Sʒu
wis (C III 491)

Laut Vilma Zubaitienė und Evalda Jakaitienė, die dem Problem der Mehrdeutigkeit in der älteren zweisprachigen litauischen Lexikographie nachgegangen
sind, sollen sich die Verfasser älterer Wörterbücher mit Litauisch als Zielsprache
über die Mehrdeutigkeit der Lemmata kaum Gedanken gemacht haben. Sie hätten vielmehr ihr primäres Ziel, dem fremdsprachigen Wort ein passendes litauisches Äquivalent zuzuordnen, verfolgt.27 Angesichts der in C vorgefundenen
mehrdeutigen Lemmata kann man dieser Behauptung nicht uneingeschränkt zustimmen. Im Gegenteil zeigt die Art und Weise, wie sich der Verfasser von C um
die Differenzierung der Bedeutungen bemühte, dass er sich des Problems der
Mehrdeutigkeit durchaus bewusst war und nach Lösungen suchte.
Die Verwendung der lateinischen Äquivalente zur Bedeutungsunterscheidung
findet sich in ähnlicher Form auch bei Agricola. Daher kann man annehmen, dass
der Kompilator von C diese Differenzierungsmethode aus Agricola über die Vermittlung von Prät übernommen hat. In allen anderen Fällen der einzeln lemmatisierten mehrdeutigen Lexeme mit bedeutungsunterscheidenden Markern ist eine
Bestimmung der Herkunft der Marker nicht möglich gewesen. In K gibt es bei
mehrdeutigen einzeln lemmatisierten Lexemen nur selten bedeutungsdifferenzierende Angaben, und selbst dann entsprechen diese Angaben nicht immer den
Angaben in C, vgl.:
C
K
Schale. Dubbus Blsdas
Schale oder Schüµµel Bludas,
Schale am Meßer. Krauna (C III 395)
Schale über ein Ding Lukµztas. Zewe
		 (K 435).
27   Evalda

Jakaitienė, Vilma Zubaitienė,
„Daugiareikšmiai žodžiai senuosiuose

dvikalbiuose lietuvių kalbos žodynuose“,
ALt 3, 2001, 356.
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Die Tatsache, dass der Kompilator von C unterschiedliche Differenzierungsmethoden angewendet hat, zeugt wiederum davon, dass man keine einheitliche
Konzeption für dieses Wörterbuch besaß und entweder unterschiedliche Problemlösungen aus dem Quellenmaterial übernahm oder beim Kompilieren spontane
Entscheidungen traf.
Die Verwendung von Markern zur Bedeutungsdifferenzierung bei gleichlautenden Lemmata ist auch in anderer Hinsicht aufschlussreich. Sie erhärtet die
bereits formulierte Vermutung (vgl. den Abschnitt über die partizipiale Verweislemmata) darüber, dass der Wörterbuchverfasser (oder die Verfasser der lexikographischen Wörterbuchquellen) einen Deutschen als Adressaten im Sinne hatte,
der nach litauischen Äquivalenten zwecks Textübersetzung suchte und dessen
Litauisch-Kenntnisse möglicherweise nicht ausreichen würden, um gleichlautenden Lemmata passende Äquivalente zuzuordnen. Ein so konzipiertes Wörterbuch
hätte den Bedürfnissen der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts am besten entsprochen:
In dieser Zeit herrschte ein Mangel an litauischer religiöser Literatur28, der nur
durch die Übersetzungsarbeit abgedeckt werden konnte. Die Übersetzer der
Schriften ins Litauische waren aber zum großen Teil Deutsche29 und waren bei
ihrer Arbeit auf das Vorhandensein eines deutsch-litauischen Wörterbuches dieser
Art angewiesen.

4. DIE ANORDNUNG DER L EMMATA. Die Lemmata von C sind initialalphabetisch angeordnet. Wie oben bereits vorgeführt, wird jedes zu bearbeitende Lexem bzw. jede Wortkombination einzeln lemmatisiert und mehr oder weniger strikt nach dem Alphabet geordnet. Da nur wenige semantische Gruppierungen in der Anordnung vorzufinden sind, kann man von dem so genannten
itemalphabetischen Anordnungsprinzip sprechen (im Unterschied zum nest-,
nischen- und artikelalphabetischen Prinzip der initialalphabetischen Anord28   Bis

zum 18. Jh. haben die Protestanten in
Kleinlitauen immer noch keine vollständige und verbindliche Bibelübersetzung gehabt. Der desaströse Zustand des litauischen religiösen Schrifttums wurde von
der zeitgenössischen kirchlichen Obrigkeit
erkannt und in einigen Schriften der damaligen Zeit thematisiert, vgl. RECESSVS
GENERALIS Der Kirchen Viµitation
Inµterburgiµchen und anderen Littawiµchen
Embter im Hertzogthumb Preuµµen, Königsberg, 1639. Eindeutige Aussagen über den
Mangel an litauischer Literatur und den
Bedarf an einem Wörterbuch, mit dessen
Hilfe „die Translatirung“ litauischer Texte
ermöglicht würde, finden sich in einem
von der kurfürstlichen Kanzlei an den
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Erzpriester von Insterburg im Jahre 1673
abgefassten Brief, welcher im Vorwort zu
Philipp Ruhigs Littauisch-Deutschem und
Deutsch-Littauischem Lexikon, 1747, abgedruckt wurde. Zitiert nach dem Abdruck
des Vorworts in: Pilypas Ruigys, Lietuvių
kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas,
parengė Vytautas Jurgutis, Valerija
Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 1986, 376–377.
29   Nach Angaben von Domas Kaunas machen
Deutsche unter den Autoren und Übersetzern der litauischen Bücher im Zeitraum
zwischen 1547 und 1807 beinahe 70% aus.
Vgl. Domas Kaunas, Lietuviškosios knygos
istorija 1. Mažosios Lietuvos knyga, Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla 1992, 27.
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nung). Diese Form der Anordnung ist für ältere zweisprachige Wörterbücher
häufig zu belegen.30
Die Grundschicht enthält Lemmata zu folgenden Anfangsbuchstaben: <A, B,
C, D, E, F, G, H, J/I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U/V, W, ¨>. Alle Lemmata bzw.
Mehr-Wort-Lemmata werden in initialer Großschreibung angeführt. Zur leichteren Orientierung für den Benutzer sind in C oben auf jeder Seite der Grundschicht
zwei (seltener ein oder drei) Anfangsbuchstaben des ersten Lemmas dieser Seite
angegeben. Ändert sich innerhalb der Lemmaabfolge einer Seite der zweite Anfangsbuchstabe, so werden oben auf der Seite gleich einige Buchstabenkombinationen angegeben (z.B. Os. Ot. [C III 192]). Der Wechsel des Anfangsbuchstabens
bedeutet nicht zugleich den Wechsel auf eine neue Seite. Meistens erfolgt er auf
derselben Seite und wird lediglich durch die Angabe eines oder zweier neuer
Anfangsbuchstaben gekennzeichnet, die eingezogen bis zur Mitte der Seite eine
Art Überschrift des neuen Abschnittes bilden. Der Wechsel auf eine neue Seite
erfolgt nur dann, wenn dies objektiv durch die Anzahl der Stichwörter auf der
Seite bedingt ist. Solche Darbietungsweise vermittelt den Eindruck, dass die
Grundschicht von C als ein selbständiges und durchgehendes Werk geplant wurde, bei dem ursprünglich nur sehr wenig Platz für etwaige Ergänzungen vorgesehen war. Daher konnte das zusätzlich hinzugekommene Quellenmaterial nicht
mehr in die Grundschicht eingearbeitet werden, sondern musste auf den zusätzlichen, möglicherweise erst später zwischen die voll beschrifteten Seiten eingeschobenen, Seiten ergänzt werden.
Allerdings ist die Grundschicht von C auch unter dem Aspekt der Alphabetisierung inhomogen. Man kann innerhalb der Grundschicht eine Veränderung
in der lexikographischen Darbietungsweise beobachten. Im ersten Handschriftenband (Teile 1. und 2. der Faksimile-Ausgabe) werden die Buchstabenabschnitte
in zahlreiche Unterabschnitte gegliedert. Einen Unterabschnitt bilden die Lemmata mit zwei gleichen Anfangsbuchstaben. Ändert sich der zweite Anfangsbuchstabe, so fängt ein neuer Unterabschnitt an, der durch die Angabe der zwei ersten
Buchstaben des folgenden Lemmas gekennzeichnet wird. Solche Unterteilung
hört im Buchstabenbereich „H“ auf (zuletzt wurde der Wechsel von Hi zu Ho.
gekennzeichnet [C II 431, entspricht Seite 953 des Originals]). Man kann dieses
darauf zurückführen, dass der Wörterbuchverfasser ab einem bestimmten Augenblick es einfach zu langwierig fand, die Unterabschnitte zu kennzeichnen und
darauf verzichtet hat. Man kann sich aber auch fragen, ob der Wechsel in der
Darbietungsweise nicht damit zusammenhängt, dass kurz davor, wie Schiller es
nachgewiesen hat, der Wechsel der Quelle stattgefunden hat (Schiller stellt es auf
dem Übergang von 804 zu 805 fest, S. 183 des 2. Faksimilebandes) (Schiller 2002,
167). Nach dem Wechsel zu einer anderen Quelle, welche eine Kennzeichnung
der Abschnitte nicht mehr bot, hat der Wörterbuchverfasser noch einige Abschnitte von sich aus gekennzeichnet, und es dann gelassen.
30   Vgl.
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Einige weitere Besonderheiten der Alphabetisierung sind sämtlichen deutschen Wörterbüchern jener Zeit eigen: zwischen konsonantischem <J> und vokalischem <I> wird in Initialstellung kein graphischer Unterschied gemacht, beide
Grapheme werden als <I> wiedergegeben. Die Anfangsbuchstaben <U> (vokalischer Anlaut) und <V> (konsonantischer Anlaut) werden graphisch zwar unterschieden, in der Anordnung aber auch wie ein Buchstabe behandelt.31
<F> und <V> werden im Anlaut nach dem üblichen Brauch als zwei verschiedene Zeichen aufgefasst. Im Inlaut dagegen wird zwischen ihnen nicht immer
ein Unterschied gemacht. Anscheinend spielt hier die Aussprache des inlautenden
<v> wie [f] eine Rolle. Vgl. die Abfolge: Provident¸ Gottes, Profit, Profit haben
(C III 248).
Uneinheitlich erscheint sowohl die Schreibung als auch die Anordnung der
umgelauteten Buchstabenzeichen. Die Umlaute werden in der Regel mit übergeschriebenem Umlauts-e gekennzeichnet. Lediglich im Anlaut kommen ab und
zu aufgelöste Formen <Ae> und <Oe> vor. Die heute übliche Umlaut-Kennzeichnung durch einen übergesetzten Doppelpunkt ist bei den in Frakturschrift angeführten Einträgen ganz selten. Sie tritt dagegen gehäuft in den in Kurrentschrift
angeführten Teilen der Einträge auf. Auch hier zeigt sich, dass der Wörterbuchverfasser entweder keine einheitliche Einstellung zur Schreibung hatte oder sich
dieser Frage wegen der damals vorherrschenden Formenvielfalt gar nicht bewusst war. Selbst unmittelbar nebeneinander stehende gleichstämmige Wörter
können unterschiedlich geschrieben werden: Abfällig und direkt dahinter AbfÕlliger (C I 11).
In der Anordnung werden sowohl die aufgelösten als auch die mit dem übergesetztem e gekennzeichneten Umlaute wie nicht umgelautete Buchstaben betrachtet und eingeordnet:
Ahnen, Aehnlich, Aehnlichkeit, Ahorn=Baum, Aehre (C I 63)
Arm, Armſelig, Armee, Aermel, Armband (C I 140)
Bann, BÕr, BÕrenhaut, BÕrenleiter, BÕren=Tat¸, BÕren=Mutter, Barfuß (C I 235–236)
Faſt=Tag, FÕſt, FÕſtung, Fatal (C II 14)
Pæbel, Pochen (C III 231)

Inkonsequenzen gibt es in der Behandlung des inlautenden <h>. Manchmal
wird es bei der alphabetischen Anordnung wie ein selbstständiges Graphem behandelt: Abt, Abtheilung, Abthun, Abthun, Abtilgen (C I 44, 47); Feg=Opffer,
Fehl, Fehlen, Fehrlich, Fehrligkeit, Feier (C II 18–19). In anderen Fällen dagegen
wird es bei der Anordnung ignoriert:
31   Eine

deutliche Trennung zwischen Konsonant und Vokal mit Hilfe von <j> und <i>
wird im Deutschen erst im 17. Jh. zur Regel. Vgl. Reichmann 1993, 43. Ähnliches
gilt auch für die Trennung der Grapheme
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<v> für Konsonanten und <u> für Vokale.
Vgl. Wilhelm Schmidt, Geschichte der deutschen Sprache, 7., verb. Aufl., Stuttgart:
Hirzel, 1996, 283.
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Anhefften, Ahn=Herr, Anher, Anherkozen (C I 108)
Natter Wurt¸, Naht, Natter (C III 127)
Raſt, Raht, Raht. Consiliarius, Rahten, Rahtgeber, Rat¸e (C III 272–275)

Die uneinheitliche Behandlung des <h> kann damit zusammenhängen, dass
es im Inlaut keinen Lautwert mehr hatte und lediglich als Dehnungszeichen gedient hat. Dass sein Status dem Wörterbuchverfasser nicht ganz klar war, zeigen
folgende Beispiele:
Roſtig, Roht, Rother, Rotheſte, Ræhte, Ræhtlich, Ræthel Stein, Roht Bart (C III 336,
339)
Muster, Muht, Muttig, Muthigkeit, M÷thlein k÷hlen, Muht faßen, Muht ſincken
laßen, Muhtmaßen, Muhtmaßung, Muthwill, Muthwilliger, Muhtwill treiben
(C III 96, 99, 100)

Auch die Doppelkonsonanten werden in der alphabetischen Anordnung unterschiedlich betrachtet. Meistens wird kein Unterschied zwischen einem einfachen und einem Doppelkonsonanten gemacht:
Blutt, Blut=Acker, Blut=BrÕutigamb, Bluttd÷rſtig, Bluten, Blut=fluß, Blut=freund,
Blut=freundſchafft, Blutgang, Blutt=Geld, Blutt=Gericht, Blutt=Hauß, Blutt=Hund
usw. (C I 375 ff.)

Interessant ist an den obigen Beispielen auch, dass hier der Doppelkonsonant
<tt> noch eindeutig nicht als Zeichen der Kürze des vorangehenden Vokals verwendet wurde. Die Doppelkonsonanz zur Bezeichnung der vokalischen Kürze
setzt sich im deutschen Sprachraum in der frühneuhochdeutschen Periode durch32
und dürfte im ausgehenden 17. Jahrhundert bereits eine verbreitete Erscheinung
darstellen. Da es hier anscheinend nicht der Fall ist, könnte man es als einen
weiteren Hinweis darauf deuten, dass man es in C eher mit einem älteren Sprachstand des Deutschen zu tun hat.
Andererseits gibt es Beispiele, in denen Doppelkonsonanz offensichtlich als
2 Buchstaben aufgefasst und entsprechend in die alphabetische Anordnung integriert wurde: Ofen=Kr÷ck, ---- Loch, Ofenwiſch, Offen, Offenbahr, Offenbahren,
Offtmahls, Ohm (C III 176, 179–180).
Es gibt in C außerdem noch Fälle, in denen das alphabetische Anordnungsprinzip auch bei ganz klaren Buchstaben-Laut-Verhältnissen (im Unterschied zur
Schreibung von <h> und Doppelkonsonanz) nicht konsequent eingehalten wird.
Eine Begründung dafür gibt es offenbar nicht, es sei denn, man geht von einem
Vorhandensein verschiedener Quellen aus:
Anſtand, Anſtatt, AnſtÕndig, Anſtechen (C I 124)
Armee, Aermel, Armband, Armbruſt, Arm (C I 140, 143)
32   Frédéric

G. Hartweg, Klaus-Peter Wegera,
Frühneuhochdeutsch, Tübingen: Niemeyer,
1989, 97.
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Auffblaſen, AuffblÕhen, Auffgeblaſen, Auffbrechen (C I 148, 151)
Dreſpicht, Drohen, Drohung, Drein ſehen, Dreiſt (C I 480, 483)

In vielen Fällen der Nichteinhaltung der zu erwartenden Reihenfolge kann
man vermuten, dass die nicht auf dem Alphabet basierende Nebeneinanderstellung mancher Wörter semantische oder auch wortbildungstechnische Ursachen
haben kann. So folgen auf die alphabetisch geordnete Reihe der Zusammensetzungen mit „Arg-“ von Argliſtig bis Argwohnen die Einträge Aergern, Aerger
und Aergernuß (C I 139–140). Ein weiteres Beispiel dieser Art: Oder, Oder auch,
Oede, Oeffnen, Oeffneng, Oel, Oelung, Ohr am Krug, Ofen (C III 175–176).
Auch Schiller bemerkt, dass in C die Tendenz beobachtbar ist, zusammengesetzte Substantive zusammenzufassen und damit die alphabetische Anordnung zu
stören (Schiller 2002, 163).
Noch einige Unregelmäßigkeiten in der alphabetischen Anordnung der Lemmata kann man nicht nur durch Quelleneinfluss sondern auch durch die Auswirkungen des vom Wörterbuchverfasser vermutlich gesprochenen ostpreußischen
Dialekts erklären. So kommen die Einträge Hælle und Hellenband33 (man beachte auch die unterschiedliche Schreibung!) zwischen die Einträge Hell und Hellepart (C II 367). Der Eintrag „Helle“ für Hölle ist auch in Agricola in dieser Form
und entsprechender Anordnung zu finden. Anscheinend hat der Kompilator von
C (oder des Prät) die Schreibung dieses Wortes (nicht aber der Zusammensetzung
Hellenband!) zwar an die zeitgenössische Hochsprache angepasst (Hælle), den
alten Platz in der alphabetischen Anordnung aber beibehalten. Höchstwahrscheinlich hängt die Beibehaltung der alten Anordnung nicht nur mit automatischem
Abschreiben aus den Quellen zusammen, sondern auch damit, dass in den ostpreußischen Dialekten der Vokal [ö] entrundet und wie ein [e] ausgesprochen
wurde.34 Das Wort Hælle kommt an der ihm alphabetisch gebührenden Stelle
noch einmal vor mit einem Verweis (v. Helle) auf den obigen Eintrag (C II 446).
Die Regeln der deutschen Orthographie waren im 17.–18. Jahrhundert noch
im Entstehen begriffen,35 so dass man eine vollständige Einheitlichkeit in den
Schriften der damaligen Zeit auch nicht erwarten kann. Die Analyse der Alphabetisierungsgrundsätze in der Grundschicht von C zeigt, dass der Wörterbuch33   Interessanterweise

enthält der biblische
Beispielsatz zum Wort Hellenband einen
gerundeten Vokal: Der Hollen Bande umbfiengen mich (C II 367). Dies weist wiederum auf einen gewissen Automatismus
beim Abschreiben der Quellen hin.
34   Nach der üblichen Gliederung gehört die
Gegend, in welcher das Wörterbuch entstanden sein muss, der so genannten
Mundart des Ostgebietes, das ein Niederpreußisches Dialekt ist, an. Für diesen
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Dialekt war unter anderem auch die
Entrundung der gerundeten Vokale [ö],
[ü] üblich. Vgl. Wilhelm Foerste, „Niederdeutsche Mundarten“, Deutsche Philologie
im Aufriß 1, hrsg. von Wolfgang Stammler,
2., überarb. Aufl., Berlin: Schmidt, 1978,
1894–1896. Ferner auch: Walther Ziesemer,
Die Ostpreußischen Mundarten, Wiesbaden:
Sändig, 1970, 125–136.
35   Vgl. die Anmerkung Nr. 26.
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verfasser grundsätzlich versucht hat, die strikte alphabetische Ordnung einzuhalten. Zahlreiche Abweichungen davon sowie die uneinheitliche Behandlung derselben orthographischen Erscheinungen zeigen aber, dass er es ihm schwer fiel,
verschiedene Vorlagen einheitlich zu integrieren und er nicht gewillt oder nicht
in der Lage war, eine orthographische Vereinheitlichung vorzunehmen.

5. Z USAMMENFASSUNG UND S C H L USSFO L GERUNGEN. Die Untersuchung des deutschen Registers in der Grundschicht von C hat gezeigt, dass
weder die lexikographische Vollständigkeit noch die einheitliche Anwendung einer bestimmten lexikographischen Methode in diesem Wörterbuch gewährleistet
sind. Die Untersuchung der Lemmatisierungsgrundsätze in C hat insgesamt gezeigt, dass die Lemmatisierung grundsätzlich nach dem Prinzip eine Wortschatz
einheit – ein Lemma erfolgte, das den älteren Wörterbüchern insgesamt eigen ist.
Daher haben unterschiedliche lexikalische Einheiten: Wörter in ihren Nennformen, Wortformen sowie einige Wörter umfassende Mehr-Wort-Strukturen den
Lemmastatus. Solche Vorgehensweise hat zur Folge, dass die Anzahl der Lemmata in C relativ hoch ausfällt (C zählt laut Drotvinas [1991, 24] mehr als 15.000
Lemmata) zum anderen bedingt sie, dass die Struktur des Wörterbuchartikels
(die Mikrostruktur) relativ übersichtlich bleibt.
Die Analyse der Repräsentation von Wortarten in C zeigt, dass selbst die Wörter, die einer kleinen und mehr oder weniger geschlossenen Gruppe angehören
(wie die Zahlwörter oder Personalpronomina), weder einheitlich noch lückenlos
repräsentiert sind. Vieles deutet darauf hin, dass der Wörterbuchverfasser keine
eindeutigen Auswahlkriterien für das Ansetzen bestimmter Wortarten als Lemmata hatte sondern vielmehr das übernommen hat, was ihm die Quellen angeboten haben, ohne die einzelnen Lemmata bzw. Lemmata-Gruppen untereinander
abzugleichen.
Auch unter dem Aspekt der Alphabetisierung betrachtet bietet C kein homogenes Bild. Zum einen kann man viele Uneinheitlichkeiten durch die Inkonsequenz der deutschen Orthographie im 17.–18. Jh. erklären, zum anderen aber
sind die Abweichungen innerhalb eines Werkes so offensichtlich, dass man vermuten kann, dass der Kompilator auch in dieser Hinsicht nicht nach einer Vereinheitlichung gestrebt hat. Anscheinend ging es ihm in erster Linie um die Zusammentragung des Materials aus möglichst vielen ihm zugänglichen Quellen
und nicht so sehr um die systematische Bearbeitung desselben.
Vieles weist darauf hin, dass bei der Erstellung des deutschen Registers der
methodische Einsatz des Wörterbuchverfassers relativ gering war. Seine Eigenleistung bestand in erster Linie in der Zusammentragung des Materials aus verschiedenen Quellen so wie in der weitgehenden aber nicht vollständigen Nivellierung der äußerlichen Erscheinungsform der Wörterbuchartikel.
Die Untersuchung der Grundschicht des deutschen Registers von C unter den
Gesichtspunkten der Lemmatisierung und der Alphabetisierung hat ergeben, dass
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C ein inhomogenes und in seiner Struktur sowie Darbietungsprinzipien wenig
standardisiertes Wörterbuch ist.
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Ž o d y n o Clavis Germanico-Lithvana p a g r i n d i n i o
leksikos sluoksnio vokiškojo registro struktūra
Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno Clavis GermanicoLithvana (C) pagrindinio leksikos sluoksnio vokiškojo registro struktūra. Jame keliamas
klausimas, ar C, kuris buvo sudarytas remiantis įvairiais šaltiniais, laikomasi nuoseklios
leksikografinės strategijos. Tuo tikslu nagrinėjama žodyno pagrindinio leksikos sluoksnio
vokiškojo registro struktūra, ypač atsižvelgiant į lematizavimo ir alfabetizavimo principus.
Tyrimas parodė, kad C kaip atskiros lemos pateikiami labai įvairaus pobūdžio leksiniai
vienetai ir strukūros (žodžiai, žodžių formos, žodžių junginiai, posakiai ir pan.). Nors
žodyno sudarytojas stengėsi laikytis vienodos lemų pateikimo tvarkos, daugybę kartų jam
nepavyko išvengti nukrypimų, skirtumų ir nenuoseklumo, atsiradusių visų pirma dėl
šaltinių įvairovės. Kai kurie nukrypimai gali būti aiškinami ir praktiniais sudarytojo sumetimais, mėginimu atspindėti kalbinę realybę, noru pateikti vartotojui kuo naudingesnę
informaciją. Ne visuomet aiškūs lemų atrankos principai, nevienoda jų pateikimo forma
ir tvarka liudija, kad autorius neturėjo griežtos ir vientisos leksikografinės strategijos,
dažniausiai perimdavo šaltinio pateikimo principus, o kartais elgėsi spontaniškai ir padarydavo savų pakeitimų, kurių motyvus galima tik nuspėti. Akivaizdu, kad žodyno sudarytojo pirminis tikslas buvo surinkti kuo platesnės apimties leksikografinę medžiagą,
bet ne nuosekliai ją apdoroti.
Lina Plauðinaitytë
Vokiečių filologijos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
e. p.: lina.plausinaityte@flf.vu.lt
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Aštuntasis Ehrenreicho Weismanno
Lexicon bipartitum leidimas (1725) –
Pilypo Ruigio žodyno (1747) vokiečių–
lietuvių kalbų dalies registro šaltinis1

Nustatyti dvikalbio žodyno registro šaltinį – vienas iš istorinės leksikografijos
tikslų. Nuo žodyno prototipo priklauso daugybė dalykų: žodyno struktūra, leksikos apimtis ir pobūdis, gramatinės ir semantinės informacijos kiekis ir kt.
Lietuvių kalbotyroje jau yra darbų, kuriuose nagrinėti dvikalbių ar daugiakalbių,
spausdintų ar rankraštinių žodynų svetimosios(-ųjų) kalbos(-ų)–lietuvių registrų
šaltiniai. Antai Kazys Pakalka nustatė, kad Konstantinas Sirvydas, sudarydamas
vadinamąjį Promptuarium2, rėmėsi Nicolajaus Volckmaro Dictionarivm Qvatvor
Lingvarvm (1613)3 „Polonicolatina“ dalimi, o rašydamas Dictionarium trium lingua
rum, kurio išėjo keli leidimai, naudojosi Gregorijaus Knapijaus Thesavrvs4 (1621)
registru5. Giedrius Subačius įrodė, kad Simono Daukanto mažojo lenkų–lietuvių
1   Straipsnis

rengtas per mokslinę stažuotę
Hercogo Augusto bibliotekoje (Herzog
August Bibliothek, HAB, Wolfenbüttel).
Už stipendiją bei puikias darbo sąlygas
dėkoju Möllgaardų fondui (Marga-undKurt-Möllgaard-Stiftung), Hercogo Augusto bibliotekos direktoriui prof. dr. Helwigui Schmidt-Glintzeriui, Stipendijų sky
riaus vedėjai dr. Gillian Bepler, sekretoriato ir bibliotekos darbuotojams.
2   Taip žodynas vadinamas remiantis Sirvydo
amžininko Saliamono Risinskio knygų
sąrašo įrašu „Prompt[u]arium dictionum
Polonicarum Latinarum et Lituanicarum“,
žr. Ingė Lukšaitė, „Salomono Risinskio bibliotekos Vilniuje sąrašas“, Iš Lietuvos
bibliotekų istorijos, Vilnius: LTSR valsty
binė respublikinė biblioteka, 1985, 29.
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Volckmar,] Dictionarivm Qvatvor
Lingvarvm, Latiné, Germanicé & Polonicé,
Per Nicolavm Volckmarvm [...], Gedani: Prostat in Nobilis Dantisci Bibliopolio Balthasar Andreano, [1613].
4   [Gregorius Knapius,] Thesavrvs Polonolatinograecvs; sev promptvarivm lingvae Latinae et
Graecae, Polonorum vſui accomodatum [...]
Opera Grigorii Cnapii, Cracoviae, [1621].
5   Žr. Kazys Pakalka, „Dėl K. Širvydo žodyno
‘Dictionarium trium linquarum’ lenkiško
sios–lotyniškosios dalies šaltinio“, LMAD,
Serija A, 1(8), 1960, 217–221; Kazys Pakalka, „K. Širvydo žodyno istorijos metmenys“, Pirmasis lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslas, 1979, 15–42.
3   [Nicolaus

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

kalbų žodyno6 pagrindas – trikalbis Jano Litwiñskio lenkų–lotynų–prancūzų kalbų
žodynas7, o didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas sudarytas pagal Stanisławo
Ropelewskio lenkų–prancūzų kalbų žodyno8 lenkiškąjį registrą.
Pastaruoju metu daugėja darbų, nagrinėjančių Mažosios Lietuvos rankraštinių
žodynų vokiečių–lietuvių registrų šaltinius9.
Šio straipsnio tikslas – nustatyti ir aprašyti Pilypo Ruigio žodyno Littauiſch–
Deutſches und Deutſch–Littauiſches Lexicon10 (toliau – RŽ) vokiečių–lietuvių kalbų
dalies (toliau – RŽvl) registro šaltinį.

1. RŽvl

Ruigys savo žodyno pratar
mėje „Vorede des Autoris. Geneigter Leſer!“ glaustai išvardydamas RŽ šaltinius
pamini, kad RŽvl registro pagrindu paimtas Weismanno žodynas (toliau – WŽ),
„legte ¸um Grunde des deutſchen Regiſters das Lexicon WEISMANNI“ (RŽ [V]).
Taigi Ruigys pats nurodo RŽvl registro šaltinį, tačiau pateikia tik savo žodyno
prototipo autoriaus pavardę, neduodamas jokių detalesnių žinių nei apie jo auto
rių, nei apie žodyną12.
Ši citata lietuvių kalbos istorijos, bibliografijos, knygotyros ir kituose veikaluose interpretuojama nevienodai: netiksliai rašomas Weismanno vardas, WŽ leidimo metai bei vieta, WŽ pobūdis.
Vaclovas Biržiška, remdamasis Ruigio pratarme, bibliografijoje13 pateikia tik
netranskribuotą vokiškojo RŽvl šaltinio autoriaus pavardę, plg. „vokiečių teksto
r e g i s t r o š a l t i n i o a u t o r y s t ė.
11

6   Mažuoju

vadinamas rankraštinis Simono
Daukanto lenkų–lietuvių kalbų žodynas
(saugomas LLTI R: SD 13), didžiuoju –
taip pat rankraštinis Daukanto lenkų–
lietuvių kalbų žodynas (LLTI R: SD 12),
plg. Giedrius Subačius, „Dėl S. Daukanto
lenkų–lietuvių kalbų žodynų genezės“,
LKK 26, 1987, 151.
7   [ Jan Litwiński,] Słownik polsko–łacińsko–francuzki na zasadach słowników Knapskiego,
Danneta i Troca ułożony i pomnożony przez
X. Litwińskiego 1–2, Warszawa, Wilno,
1815.
8   [Stanisław Ropelewski,] Słownik polsko–francuzki, Berlin: B. Behr, 1843–1847, poszyt I–
VIII, 3412 s., žr. Subačius 1987, 151–157;
Giedrius Subačius, „Simono Daukanto
žodynai“, LAIS 1: Tautinės savimonės
žadintojai: nuo asmens iki partijos, 1990, Vilnius: Sietynas, 20–32; Giedrius Subačius,
„Simono Daukanto Didysis lenkų–lietuvių
kalbų žodynas“, Simono Daukanto raštai,
Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1,
parengė Giedrius Subačius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 21–29.
9   Vincentas Drotvinas, „Dėl Fridricho Pretorijaus ’Clavis Germanico-Lithvana’ vokiško
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jo registro šaltinių“, Žmogus ir žodis 1, 1999,
Vilnius: VPU leidykla, 8–13; Lina Plauši
naitytė, „Die Quellen von Clavis Germanico
Lithvana“, Klb 51(3), 2002, 107–119; Christiane Schiller, „Clavis Germanico-Lithva
na – ein Werk von Friedrich Prätorius
d.Ä.?“, LgB 10, 2002, 159–172; Vincas Urbu
tis, „1728 m. klaipėdiškių žodyno leksikografiniai šaltiniai“, Blt 23(1), 1987, 57–75.
10   [Pilypas Ruigys,] Littauiſch–Deutſches und
Deutſch–Littauiſches Lexicon [...] von
Philipp Ruhig [...] Kænigsberg, druckts
und verlegts I. H. Hartung, 1747.
11   Pratarmė rašyta 1744 metų gegužės 11
dieną.
12   Netikslu rašyti: „Pil. Ruigys teigia, kad
savo žodynui vokiškąją dalį yra paėmęs iš
Ch. E. Veismanno (pusiau transkribuota
forma – V. Z.) žodyno (Lexicon bipartitum
latino-germanicum et germanico-latinum)“, žr. Algis Rubinas, „Pilypo Ruigio
ir Kristijono Gotlybo Milkaus leksikografiniai darbai“, LKK 35, 1995, 221.
13   Vac[lovas] Biržiška, Lietuvių bibliografija
XVI–XVIII amž., Kaunas: Švietimo Ministerijos Knygų Leidimo Komisija, 1924, 59–60
(toliau – BržLB).
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pamatą sudarė Weismann’o žodynas“. Ta pati informacija kartojama ir Lietuvių
enciklopedijoje, plg. „šiam žodynui vokiečių dalį paėmė iš Weismanno“14.
Kas pirmasis nustatė Weismanno vardų inicialus, nežinoma. Vincentas
Drotvinas rašo15, kad bene pirmą kartą Weismannas (tiksliau Veismanas) minimas
Jurgio Lebedžio darbe16. Tačiau RŽvl šaltinis nurodomas jau Lietuvos TSR bibliografijoje17. Abiejuose darbuose pateikiami tie patys Weismanno vardų inicialai Ch. E.,
vartojama transkribuota pavardės forma Veismanas, tie patys ir žodyno leidimo
metai (1741). Informacija skiriasi dviem dalykais: pirma, LB I jau pateikiama tiksli WŽ pavadinimo pradžia („Lexicon bipartitum latino-germanicum et germanicolatinum“), antra, LB I nurodoma 1741 metų WŽ leidimo vieta (Stuttgart)18.
Tiksliausiai WŽ pavadinimą pateikia Vytautas Jurgutis Ruigio Tyrinėjimo lietu
viškajame leidime19. Pavadinime yra ir autoriaus vardas: „auctore M. Eryco Weiss
manno“. Jurgutis remiasi dviem LB I neminėtais leidimais (1707 ir 1725), nurodo
jų leidimo vietą20, prideda pastabą apie abiejų žodynų struktūros panašumus21.
Tačiau leidimo pratarmėje, parašytoje Vytauto Mažiulio, kaip ir anksčiau, nurodomas tas pats 1741 metų WŽ leidimas22. Taigi paaiškinimuose ir pratarmėje pateikiami skirtingi duomenys.
Vėlesniuose darbuose Jurgučio informacija apie WŽ neatsispindi, t. y. niekas
iš tyrėjų nebando išsiaiškinti, kodėl skiriasi WŽ autorystės duomenys bei leidimo
metai. Tik XVI–XVIII amžiaus prakalbų ir dedikacijų leidimo komentaruose nuroenciklopedija 26, Bostonas: Lietuvių
enciklopedijos leidykla, 1961, 96.
15   Vincentas Drotvinas, „Dėl Pilypo Ruigio
‘Littauiſch=Deutſches und Deutſch= Littau
iſches Lexicon [...] (Königsberg, 1747)’ vo
kiečių–lietuvių dalies registro šaltinių:
Ehrenreicho Weismanno ‘Lexicon bipartitum, latino-germanicum et germanico-latinum [...]’“, Lt 1, 2005, 25.
16   „Vokiškoje žodyno dalyje Ruigys pasirėmė
Ch. E. Veismano abipusiu lotynų–vokiečių
kalbų žodynu (1741 m.)“, Jurgis Lebedys,
Senoji lietuvių literatūra, Vilnius: Mokslas,
1977, 169.
17   „Vokiškosios žodyno dalies pagrindu
paimtas Ch. E. Veismano žodynas ‘Lexicon bipartitum latino-germanicum et germanico-latinum’ (Stuttgart, 1741)“ (Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos
lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis,
1969, 362–363 [toliau – LB I]).
18   Taip pat žodynas apibūdinamas ir knygoje:
Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 4. Lietuvių kalba XVIII–XIX a., Vilnius:
Mokslas, 1990, 259.
19   Plg. 594 paaiškinimą: „Lexicon bipartitum
Latino-Germanicum, et Germanico-Lati14   Lietuvių
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num, in quo Latinitas prisca et pura...,
auctore M. Eryco Weissmanno...Editio sexta. Francofurti ad Moenum, 1707. Tas pats,
Editio octava, auctior et emendatior, ten
pat, 1725“ (Vytautas Jurgutis, „Paaiškini
mai“, Pilypas Ruigys, Lietuvių kalbos kilmės,
būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė Vytautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius:
Vaga, 1986, 480).
20   1725 metų leidimo vieta nurodoma neteisingai. Jis leistas ne Frankfurte prie Maino, kaip šeštasis leidimas, bet Stuttgarte
(žr. toliau).
21   „Iš Veismano žodyno Pil. Ruigys ne vien pa
sitelkė vokišką registrą antrai savo žodyno
daliai, bet priėmė abiem dalims žodžių
pateikimą lizdais“ (Jurgutis 1986, 480).
22   „Žodyno pratarmėje nurodyta jo rengimo
pradžia (1733 m.) ir panaudoti šaltiniai:
vokiškajai daliai – Ch. E. Veismano abipusis lotynų-vokiečių kalbų žodynas
(1741 m.)“ (Vytautas Mažiulis, „Pilypas
Ruigys“, Pilypas Ruigys, Lietuvių kalbos
kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė
Vytautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 1986, 8. Mažiulis greičiausiai
remiasi Lebedžiu, žr. 16 išnašą.
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doma, kad 1707 metais WŽ buvo išleistas pirmą kartą23, o modalinis žodelis matyt sako, kad tiksliai nežinoma, ar Ruigys tikrai rėmėsi 1741 metais Stuttgarte
leistu WŽ.
Leono Gineičio lietuvių literatūros istoriografijos veikaluose minima ta pati
transkribuota autoriaus pavardė su inicialais (Ch. E. Veismanas) bei tie patys
leidimo metai (1741)24. Skirtumas tas, kad autorius WŽ apibūdina kaip vienpusį
(lotynų–vokiečių)25. Gineitis bando pateikti daugiau informacijos apie WŽ autorių
personalijų rodyklėje26. Čia pirmą kartą nurodomi vardai, o ne inicialai (Christianas
Eberhardas Veismanas) bei gyvenimo data (1677–1741), tačiau vardai ir gyvenimo
metai netikslūs – sūnus, žymus bažnyčios istorikas, teologas Eberhardas Weis
mannas supainiotas su tėvu leksikografu ir pedagogu Ehrenreichu Weismannu.
WŽ taip pat vienpusiu, tik ne lotynų–vokiečių kalbų, o vokiečių–lotynų kalbų,
laiko Antanas Balašaitis27 bei Domas Kaunas28.
Taigi iki šiol minėtuose darbuose nesiskiria du dalykai: manoma, kad WŽ
parašė Christianas Eberhardas Weismannas (1677–1741), antra, kad Ruigys rėmėsi
1741 metų WŽ leidimu. Vienur WŽ apibūdinamas kaip vienpusis (lotynų–vokiečių
ar vokiečių–lotynų), kitur – kaip dvipusis (lotynų–vokiečių ir vokiečių–lotynų
kalbų).
Naujausiuose Drotvino darbuose jau aiškiai abejojama, ar Ruigys naudojosi
1741 metų WŽ leidimu. Drotvinas mano, kad Ruigys galėjo remtis vienu iš
ankstesnių WŽ leidimų29, 1725 metų WŽ leidimu30, 1725 ar 1715 metų WŽ leidimu
(Drotvinas 2005, 36)31. Tačiau lyginamoji WŽ leidimų analizė neatlikta, todėl vyraujanti nuomonė, kad Ruigys rėmėsi artimiausiu pagal išleidimo metus 1741
metų leidimu nėra nei įrodyta, nei paneigta.
23   „Tai

vokiečių leksikografo Ch. E. Veismano
‘Lotynų–vokiečių ir vokiečių–lotynų kalbų
žodynas’ (I leid. – 1707 Frankfurte prie
Maino). Čia, matyt, turimas galvoje Štut
garto 1741 metų leidimas“ (Regina Kože
niauskienė, XVI–XVIII amžiaus prakalbos ir
dedikacijos, Vilnius: Mokslas, 1990, 623).
24   Leonas Gineitis, Lietuvių literatūros istoriografija (ligi 1940 m.), Vilnius: Vaga, 1982,
56; Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija (iki 1940 m.), parengė Leonas
Gineitis, Vilnius: Vaga, 1988, 515 (toliau –
LLICh).
25   Plg. LLICh 515. Tebėra neaišku, kaip naudodamasis lotynų–vokiečių kalbų žodynu,
Ruigys sudarė vokiečių–lietuvių kalbų
žodžių registrą.
26   Plg. „Veismanas, Christianas Eberhardas
(Weismann, 1677–1741), evangelikų teologas, bažnyčios istorikas, Tiubingeno un-to
prof.“ (LLICh 613).
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Balašaitis, Žodžiai ir žodynai, Vil
nius: Mokslas, 1984, 64.
28   Domas Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga:
Lietuviškos knygos raida 1547–1940, Vilnius:
Baltos lankos, 1996, 140.
29   Plg. Mažosios Lietuvos enciklopedija 2, Vil
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins
titutas, 2003, 801.
30   Vokiško straipsnio išnašose Drotvinas pateikia tik 1725 metų leidimo nuorodą, plg.
Vincentas Drotvinas, „Die Anfänge der litauischen Philologie an der Königsberger
Universität (16.–18. Jahrhundert)“, Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Klaus Garber, Manfred Komorowski und Axel E. Walter, Tübingen:
Max Niemeyer Verlag, 2001, 417.
31   Paskutinę išvadą Drotvinas (2005, 32–36)
daro, lygindamas Weismanno Lexicon bipartitum 1725 metų vokiečių–lotynų kalbų
registrą su RŽvl.
27   Antanas
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Kita vertus, Drotvinas pirmą kartą koreguoja žodyno autoriaus vardą
(Christianas Eberhardas ´ Ehrenreichas (sutr. Erich, lot. Eryc), pateikia glaustą
Ehrenreicho Weismanno (1641–1717) biografiją, aprašo 1725 metų WŽ leksikografinį
metodą, lygina RŽvl ir WŽ vokiečių–lotynų (toliau – WŽvl) dalis32. Savo darbą
Drotvinas vadina preliminariomis pastabomis apie WŽ autorystę, leksikos turinį
ir leksikografinį metodą ir pirmosiomis parengiamosiomis įžvalgomis (Drotvinas
2005, 36), todėl šiame darbe pateikiama naujų duomenų apie WŽ ir jo autorių.

1.1. E h r e n r e i c h o

Weisman no Bio g raf i j o s ir v eik lo s fak -

Glaustą Ehrenreicho (Ericho) Weismanno biografiją yra pateikęs Johannas
Heinrichas Zedleris savo universalijų žodyne33:

tai .

Weißmann, (Ehrenreich oder Ericus) ein Lutheriſcher Theologe, ward den 15 Iulius 1641. auf dem Schloſſe Weyerburg in Ober=Oeſterreich gebohren, von dannen
er ſich aber gar bald mit ſeinem Vater, wegen der Religions=Verfolgung, hinweg,
nach Preßburg in Ungarn, und nachgehends, aus eben der Urſache, in dem Iahr
1656. von dar nach Heylbronn begeben muſte. In dem Iahr 1657. ward er ¸u
Stuttgard als ein Alumnus in das Kloſter Maulbronn aufgenommen; Kam 1658. in
das hohe Kloſter Bebenhauſen, und das Iahr darauf in das theologiſche Stipendium nach T÷bingen, allwo er 1660. Baccalaureus, und 1662. Magiſter ward. Eben
daſſelbe Iahr ward er PrÕceptor und Kirchen=Diener in dem Kloſter Hirſchau,
allwo er 18 Iahr lang blieb, und ſeine Deutſche Grammatic, Rhetoricam ſacram, und
das bekannte offt gedructe Lexicon Latino-Germanicum, ſchrieb. In dem Iahr 1680.
ward er, als Special=Superintendent, nach Weiblingen, und 5 Iahr darauf nach
Kirchheim, 1693. als Special=Superintendent, Hoſpital=Prediger, und Beyſiãer des
Conſiſtorii, nach Stuttgard, auch 1698, ¸um PrÕlaten von Herren=Alb, und 1704.
¸um Stiffts, Prediger beruffen. Er widerſeãte ſich den Collegiis pietatis ¸u T÷bingen,
halff auch 1709. die pietiſtiſchen Unruhen ¸u Eßlingen beylegen. Er ward endlich
1711. ¸um Abt ¸u Maulbronn, Generall=Superintendenten, und F÷rſtlich=W÷rtem
bergiſchen Kirchen=Rathe, ernennt, allwo er auch den 23 oder 24 Februar 1717. in
dem 76 Iahre ſeines Alters geſtorben iſt.

Taigi, pagal Zedlerį, Erichas (Ehrenreichas) Weismannas yra gimęs 1641 metų
liepos 15 dieną Aukštutinėje Austrijoje, Weyerburgo pilyje34. Richardo Wolfo
lotynų kalbų žodynų bibliografijoje ši informacija patikslinama, t. y. teigiama, kad
Weismannas yra gimęs ne Aukštutinėje, bet Žemutinėje Austrijoje35. Pasitaiko ir
kitokių Weismanno vardo ir pavardės rašybos variantų, plg.: Weisman Ehrenreich,
32   Apskritai

tai pirmasis mėginimas palyginti
abu šaltinius (ankstesni darbai rėmėsi tik
bibliografine WŽ nuoroda), plačiau žr.
Drotvinas 2005, 32–36.
33   Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon 54. Wei–Wend, Graz:
Akademische Druck- und Verlagsanstalt,
1998, 1454–1455 (toliau – ZUL).
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34   Iš

tikrųjų Weyerburgo pilis priklausė
Žemutinei Austrijai, plg. to paties Zedlerio universalijų žodyne pateiktą
informaciją: „Weyerburg, ein groſſes
Schloß im Viertel unter Manhartsberg, in
Nieder=Oesterreich“ (ZUL 55 1177).
35   „Ehrenreich (Ericus) Weismann, am 15. Juli
1641 als Sohn von Johannes Weismann,
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Weissmann Ehrenreich, Vejsman Erenrejch, Weismann Ehrenreich, Weissmann Erich,
Weissmann Ernreich, Weismann Ernreich, Weismann Ehrnreich, Weismannus Erycus,
Weismann Erycus, Weismannus Erich, Weismannus Erycus, Weißmann Ehrennreich,
Weißmann Ehrnreich.
Dėl konfesinių persekojimų (Verfolgund der Proteſtanten)36 Weismannas kartu su
tėvu persikėlė į Presburgą (Preßburg)37 Vengrijoje, kur prabėgo jo vaikystė ir mokykliniai metai38. 1657-aisiais šeima išvyko į Württembergo kunigaikštystę, Heil
bronną39. Tais pačiais metais Weismannas išlaikė egzaminą į Maulbronno vienuolyno mokyklą, ir jau po metų tapo Maulbronno vienuolyno alumnu. Vėliau pri
vačiai dėstė Tübingene40. Nuo 1659-ųjų studijavo Tübingeno universite, 1660-ai
siais jam suteiktas teologijos mokslų bakalauro, po dvejų metų (1662) – magistro
laipsnis41. Nuo 1662-ųjų dirbo Hirsau vienuolyno kolegijos mokytoju (Klosterschul
präzeptor)42. Buvo vienas iš lotynų kalbos mokyklos (Schola Anatolica) struktūros
bei dėstymo metodikos kūrėjų43, vokiškai parašė lotynų kalbos gramatiką pradedantiesiems44.
Hirsau vienuolyne Weismannas praleido 18 metų ir, anot Konstanto Wurz
bacho, parengė spaudai savo svarbiausią darbą – lotynų–vokiečių kalbų žodyną45.
Pfleger des Baron Rudolf von Teufel, zu
Weierburg in Niederösterreich geboren“
(Lateinische Wörterbücher – Eine illiustrierte
Bibliographie von Richard Wolf (2001–2006),
žr. http://www.richardwolf.de/latein/weismann.htm).
36   [Konstant von Wurzbach,] Biographiſches
Lexicon des kaiſerthums Oeſterreich, enthaltend die Lebensſki¸¸en der denkwürdigen
Perſonen, welche ſeit 1750 in den öſterrei
chiſchen Kronländern geboren wurden oder
darin gelebt und gewirkt haben. Von Dr.
Conſtant von Wur¸bach, 54. Weil–Weninger, Wien: Druck und Verlag der. k. k.
Hof- und Staatsdruckerei, 1886, 190.
37   Presburgas, dabartinė Bratislava, anuomet
buvo Habsburgų Vengrijos sostinė (Drotvinas 2005, 27). Taip pat plg.: „Preßburg,
Lat. Poſonius, vor Alters Piſonium, eine
vornehme Kænigl. Freyſtadt in Nieder=
Ungarn, liegt an der Donau, 2. Meilen von
der Oeſterreichiſchen GrÕnãe, und 8 von
Wien“ (ZUL 29 325).
38   „erhielt seine erste Ausbildung in der von
seinem Vater gegründeten deutschen Schu
le in Preßburg, besuchte dann das dortige
Gymnasium“, žr. Wolf, http://www.ri
chardwolf.de/latein/weismann.htm.
39   „auf der Flucht der Gegenreformation ins
protestantische Heilbronn flüchtete“, žr.
Wolf, http://www.richardwolf.de/latein/
weismann.htm.
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40   Plg.

Wolf, http://www.richardwolf.de/latein/weismann.htm.
41   [ Johann Nicolaus Stoll,] Sammlung aller Ma
gister-Promotionen, Welche ¸u T÷bingen von
Anno 1477–1755. geſchehen, darinnen nebſt
dem Vor=und ¨u=Namen das Vaterland, die
Aemter, und andere dergleichen UmſtÕnde der
vorkommenden Perſonen aus vielen bewÕhrten
Urkunden ¸uverlÕßig angemercket werden, [...]
Von Iohann Nicolaus Stoll, Buchdrucker,
Stuttgart: Stoll, 1756. Remtasi perspaudu:
[ Johann Nicolaus Stoll,] Sammlung aller
Magister-Promotionen, Welche ¸u T÷bingen
von Anno 1477–1755. geſchehen [...], Amsterdam: B. R. Grüner N. V., 1972, 232.
42   Apie literatūros paskaitas Hirsau vienuolyno kolegijoje užsimenama ir Lexicon bipartitum pratarmėje, žr. toliau.
43   Parašė veikalą Bedenkhen von denen Trivialund Closterschulen, plg. Wolfram Hauer,
Lokale Schulentwicklung und städtische Lebenswelt. Das Schulwesen in Tübingen von
seinen Anfängen im Spätmittelalter bis 1806,
Tübingen: Franz Steiner Verlag, 2000, 428.
44   „Abgelehnt wird die Einführung der lateinischen Grammatik für Anfänger, die der
Hirsauer Klosterschulpräzeptor M. Ehrenreich Weißman in deutscher Sprache abgefaßt hat“ (Hauer 2000, 433).
45   „während dieſer ¨eit ſein oft gedrucktes la
teiniſch=deutſches Wörterbuch, ſein Hauptwerk, ſchrieb“ (Wurzbach 1886, 190).
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Nuo 1680 metų paskirtas Waiblingeno dekanu. Čia redagavo savo žodyną, parašė
Bibliją vaikams46. Po 5 metų persikėlė į Kirchheimą, gyveno Tecke, Nürtingene47.
Nuo 1893-iųjų – Stuttgarto specialusis superintendentas, prelatas ir konsistorijos
narys. Priklausė Tübingeno pietistų mokyklai (Collegiis pietatis). Nuo 1711 metų –
Maulbronno vienuolyno abatas, Württembergo kunigaikštystės generalinis superintendentas bei kunigaikščio patarėjas. Mirė 1717-aisiais Maulbronne eidamas 76 metus.
Tėvo biografiją yra išspausdinęs sūnus Christianas Eberhardas Weismannas
savo darbo Introduction In Memorabilia Ecclesiastica Historiæ Sacræ48 pirmajame
tome. Trumpą savo biografiją yra poetiškai aprašęs ir pats Weismannas. Ji pirmą
kartą išspausdinta WŽ septintajame (1715) leidime:
Galiausiai, maloningasis skaitytojau, trokštu, kad tu sužinotum apie nuostabų
mano gyvenimo likimą, prieš kurio pabaigą, manau, paskutinį kartą prisidėjau,
kad šis žodynas būtų išleistas. Po to, kai mane sunkiu laiku motina Austrija
pagimdė, o Vengrija mokyklose išlavino, Württembergas mane, jaunuolį, ištremtą
dėl religijos, padedant Dievo apvaizdai priėmė į meilės glėbį. Pirmą kartą su
valstybės reikalais susidūriau prieš penkiasdešimt aštuonerius metus žymiajame
Maulbronno vienuolyne. Atėjau nieko neturėdamas, buvau vienišas, įžengiau lydimas tik lazdos, kaip įprasta pabėgėliams, tačiau vėliau, pabaigęs mokslus,
dangiškuoju paliepimu ir šios kunigaikštystės valdovų sprendimu, vienas po kitų,
pirmiausiai vienuolyno, vėliau bažnytines, o galiausiai patarėjo pareigas eiti pa
skirtas, nugyvenau ilgiausią savo gyvenimo tarpsnį. Atsitiko taip, kad senyvo
amžiaus paguodai, kaip šviesiausiojo valdovo patarėjas, svarbiausias kunigaikštystės
superintendentas ir abatas to paties vienuolyno, kur pirmiausiai pradėjau mokytis,
išprususios jaunuomenės malone priėmiau piemens lazdą ir žibintą 49 ir, būdamas
šių visų savo darbų epogėjuje, paskutinį kartą prisidėjau prie šios knygos 50.

Weißmann,] Kinderbibel, das ist
Kern und Außzug biblischer Historien: Alten
und Neuen Testaments, Stuttgart: Zubrodt,
1684. Kaip ir žodynas, vaikų Biblija buvo
daug kartų perleidžiama.
47   [Christian Gottlieb Jöcher,] Allgemeines Ge
lehrten=Lexicon, Darinne die Gelehrten aller
StÕnde ſowohl mÕnn=als weiblichen Ge
ſchlechts, welche vom Anfange der Welt bis
auf ieãige ¨eit gelebt, und ſich der gelehrten
Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt, Leben, merckw÷rdigen Geſchichten, Abſterben
uns Schrifften aus den glaubw÷rdigſten Scribenten in alphabetiſcher Ordnung beſchrieben
werden 4. S–Z, hrsg. von Christian Gottlieb
Jöcher, Leipzig: in Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung, 1751. Remtasi
perspaudu: [Christian Gottlieb Jöcher,]
Allgemeines Gelehrten=Lexicon, Hildesheim:
46   [Ehrnreich
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Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1961,
1877.
48   [Christian Eberhard Weismann,] Christiani
Eberhardi Weismanni Introductio In Memorabilia Ecclesiastica Historiæ Sacræ Novi Testamenti [...], Stuttgardiæ Sumptibus Mezlerio-Roeslinianis, 1718.
49   T. y. dvasininko regalijas.
50   Vertė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė. „Denique, Lector Benevole, ſcire Te admiranda
vitæ meæ fata cupio, ſub cujus terminum
ultimam, puto, huic Lexico edendo manum admoveo: Poſtquam enim me, triſtiſſi
mis temporibus, Mater Auſtria genuit, Hun
garia in Scholis educavit, tandem Wirtembergia adoleſcentem religionis causó exulem in ſinum amoris, divinæ quidem
Providentiæ ductu, ſuſcepit, primus heîcce
terrarum ad Muſas publicas annos ante
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1.2. Be WŽ, Weismannas yra parašęs vokiečių kalbos gramatiką (eine Deutſche
Grammatik)51, retorikos knygą (Rhetorica Sacra, Tübingen, 1679, in 8), veikalą
„Aurifodina biblica“, 10 homiletikos tomų (Homiletiſche Schriften, X Tomi homiletici), Bibliją vaikams (eine Kinder=Bibel)52, knygą apie katekizaciją (Kinder=Adel, oder
eine Catechiſation der Bibl. Hiſt. Stuttgard, 1708, in 8) (žr. ZUL 54, 1455; Wurzbach
1886, 190).
2. E h r e n r e i c h o W e i s m a n n o Lexicon Bipartitum. Apie WŽ vokiečių
leksikografijos istorijai bei leksikografijos bibliografijai skirtuose veikaluose53 nepavyko rasti jokių duomenų. Todėl teigti, kad WŽ buvo vienas populiariausių
dvikalbių lotynų–vokiečių ir vokiečių–lotynų kalbų žodynų XVII amžiaus antrojoje pusėje ir XVIII amžiuje54 yra rizikinga55.
Keturi XVII amžiaus WŽ leidimai pateikiami Williamo Joneso bibliografiniame
veikale56. Čia nurodomi išsamūs WŽ pavadinimai, trumpai aprašoma WŽ struk
octo & quinquaginta acceſſus fuit in celeberrimo Monaſterio Maulbronnenſi: Veni
egenus, fui deſertus, inceſſi bacillo comite,
ut ſolent extorres: at poſtquam coronide
ſtudiis impoſitó, Cøleſti imperio & Summatum in hoc Ducatu ſuffragio, alió ſuper
alió vice primam Monaſticis, porro
Eccleſiaſticis, tandem Conſiſtorialibus negotiis præfectus, longiſſimum vitæ meæ
ſpatium decurri, factum eſt, ut in ſolatium
grandioris ævi, tanquam SERENISSIMI
PRINCIPIS Conſiliarius, Superintendens in
Ducatu generalis, & illius ipſius Monaſterii,
in quo ſtudia prima orſus ſum, Juventutis
literariæ beneficio, ABBAS pedum & lampada acciperem, inque hoc laborum
meorum faſtigio huic libro edendo manum
imponerem extremam“ (WŽ 7 [IX–X]).
51   Pagal Hauerį (2000, 428), lotynų kalbos
gramatiką vokiečių kalba.
52   Konstantas Wurzbachas (1886, 190) klaidingai vaikų Bibliją vadina vaikų elementoriumi (Kinderfibel), taip pat Drotvinas
(2005, 27).
53   Žr. Helmut Henne, Deutsche Wörterbücher
des 17. und 18. Jahrhunderts. Einführung
und Bibliographie, hrsg. von Helmut Henne, Hildesheim, Zürich, New York: Georg
Olms Verlag, 2001; Peter Kühn, Deutsche
Wörterbücher. Eine systematische Bibliographie, Tübingen: Max Niemeyer Verlag,
1978; Wolfram Zaunmüller, Bibliographisches Handbuch der Sprachwörterbücher. Eine
internationales Verzeichnis von 5600 Wörter-
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büchern der Jahre 1460–1958 für mehr als 500
Sprachen und Dialekte, Stuttgart: Hiersemann, 1958.
54   Plg. Drotvinas 2005, 28.
55   Vokiečių literatūroje minimi šie žymesni
XVIII amžiaus pradžios lotynų–vokiečių ir
vokiečių–lotynų žodynai: Jakob Bayer, Pae
dagogus Latinus [...] sive Lexicon GermanicoLatinum et Latino-Germanicum, Mainz,
1724; Johann Leonhard Frisch, Teutsch-Lateinisches Wörterbuch, Berlin, 1741; Benjamin Hederich, Lexicon manuele latino-germanicum, Leipzig, 1739; Benjamin Hederich, Promtuarium latinitatis probatae et
exercitae, oder vollständigstes Teutsch-Lateinisches Lexicon, Leipzig, 1729; Adam Friedrich Kirsch, Abundans Cornucopiae linguae
Latinae et Germanicae selectum, Nürnberg,
1714; Christoph Ernst Steinbach, Volständiges Deutsches Wörter-buch vel Lexicon germanico–latinum, Breslau, 1734, plg. Dietfried Krömer, „Die zweisprachige lateinische Lexikographie seit ca. 1700“, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein
internationales Handuch zur Lexikographie 3,
hrsg. von Franz Jozef Hausmann et al.,
Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991,
3030–3034.
56   William Jervis Jones, German Lexicography
in the European Context. A descriptive bibliography of printed dictionaries and word lists
containing German language (1600–1700),
Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2000,
694–697.
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tūra. Jonesas Ericho Weismanno leksikografinę veiklą vadina „early inception of
strong eighteenth-century traditions“57 (Jones 2000, XIV).
Iš XVIII amžiaus WŽ leidimų vokiečių ir rusų bibliografijoje paprastai minimas
kuris nors vienas ar pora. Tik internetinėje Wolfo lotynų kalbų žodynų bibliografijoje (2001–2006) pateikiami dešimties WŽ leidimų metai ir leidimo vieta58.
Kompiuteriniame Grimmų žodyno variante tarp 25 000 šaltinių pateikiami
ketvirtojo, penktojo, septintojo ir aštuntojo WŽ leidimo metai ir leidimo vieta59.
Koks buvo tų leidimų santykis, nenagrinėjama. Apskritai Grimmų žodyne WŽ
naudotasi nedaug. Iš viso yra apie 277 WŽ nuorodų: kai kur nurodoma tik
pavardė, kitur dalis ir puslapis arba leidimo metai, dalis ir puslapis. Dažniausiai
pasitaiko ketvirtojo leidimo (1698) nuoroda prie F raidės žodžių. Nuo P, T raidžių
daugėja septintojo leidimo (1715) nuorodų, o raidės Ž registre jau pateikiama
keletas žodžių iš Weismanno pirmojo lotynų–vokiečių kalbų žodyno (1673) ir
paskutiniojo WŽ leidimo (1775), plg. Zirbelnusz, f. [...] zirbelnüszlein Weismann.
lat.-germ. lex (1673), 929; zwitschern, v. Weismann lex. bip. (1775) 2, 567.
Nedaug informacijos apie WŽ paskirtį, paplitimą bei leidybą ne leksikografijai
skirtuose darbuose, plg.: naudojamas mokyklose (Schulbuch, Unterrichtswerk), skirtas vietinėms reikmėms (den örtlichen Bedarf), plačiai paplitęs (weitverbreitet), daž
nai spausdinamas (oft gedruckt)60.
WŽ aptariamas tarp dvikalbių XVII amžiaus pabaigos ir XX amžiaus vidurio
lotynų–vokiečių ir vokiečių–lotynų kalbų žodynų61. Atkreipiamas dėmesys, kad
WŽ žodžiai pateikiami dvejopai: pagal abėcėlę surašyti struktūriškai neskaidomi
žodžiai (nichtzusammengesetzten und nichtabgeleiteten Wörter), o dūriniai (Komposita)
ir vediniai (Ableitungen) įtraukiami į pamatinių žodžių lizdus. Dėl tokio žodžių
pateikimo būdo pridėta daugybė nuorodų, padedančių surasti žodį. Taip pat
57   XVII–XVIII

amžiuje suvoktas didžiojo
vokiečių kalbos žodyno poreikis, kuriame
turėjo būti kodifikuota vokiečių aukštaičių
tarmė, plg. „die Epoche des 17. und 18.
Jahrhunderts, die das große deutsche
Wörterbuch anstrebt, in dem das vorbildliche Hochdeutsch kodifiziert werden
soll“ (Helmut Henne, „Zur Geſchichte
deutscher Wörterbücher: Die aufsteigende
Linie“, Drosdowski, Henne, Wiegand, Nachdenken über Wörterbücher, Mannheim,
Wien, Zürich: Bibliographisches Institut,
1977, 15).
58   Nenurodomi tik penktojo ir šeštojo leidimo
metai, supainiota trečiojo ir ketvirtojo
leidimų spausdinimo vieta.
59   Plg. „Weismann, Erich *1641 Weyerburg /
Oberöſt. †1717 Maulbronn. – lexicon bipartitum, latino-germanicum et germanico
latinum. Offenbach/ M. 1698 [1698]. –
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dass. Frankfurt/ M. 1703. II in I. – QV VII –
[1698]. – dass. Stuttgart. 1715. II in I.
[1698]. – dass. Stuttgart. 8 1725. II [1698]“
(Deutsches Wörterbuch. Elektronische Ausgabe der Erstbearbeitung von Jakob und
Vilhelm Grimm, Qvellenverzeichnis).
60   Žr. Petra Schad, Buchbezitz im Herzogtum
Württemberg im 18. Jahrhundert (dissertation), Stuttgart: Thorbecke, 2002, 220; Reinhard Wittmann, Ein Verlag und seine Geschichte: Dreihundert Jahre J. B. Metzler
Stuttgart, Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1982, 23; Wurzbach
1886, 190.
61   Žr. Krömer 1991, 3034; Dietfried Krömer,
Selbstverständlichkeiten? Zweisprachige Wörterbücher seit dem 16. Jahrhundert, http://
www.phil-hum-ren.unimuenchen.de/
GermLat/Acta/Kromer.htm.
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nurodoma, kad WŽ, kaip ir dažname ano meto dvikalbiame žodyne, stengtasi
pateikti frazeologijos ir perkeltinės vartosenos pavyzdžių, patarlių (adagia, proverbia, usus proverbialis). Tai esą rodo ir žodyno pavadinimas. Trečia, Weismannas
priskiriamas prie puristų, teikusių vartoti ne modernią, o klasikinę romėnų
literatūros autorių kūrinių lotynų kalbą.
WŽ (tiksliau vokiečių–lotynų kalbų dalis), kaip trikalbio vokiečių–lotynų–rusų
žodyno šaltinis62, yra tirtas rusų leksikografijos istorikų63. Fiodoras Sorokoletovas
nustatė, kad WŽ žodžiai grupuojami lizdais. Dariniai keliami į antraštinio žodžio
lizdą, vartosenos pavyzdžiai nuo antraštinio žodžio skiriami dar ir grafiniu ženklu
„§“. WŽ beveik nesą gramatinių charakteristikų, išskyrus atvejus, kai skiriami homografai, plg. das Melcken ‘melžimas’ ir Melcken ‘melžti’. Daugiareikšmių žodžių
reikšmės pateikiamos atskirais antraštiniais straipsniais. Kartais prie jų prirašoma
papildomų žodžių, padedančių skirti žodžio reikšmę, pvz.: Frucht ‘medžio vai
sius’, Frucht oder Nutz ‘nauda’ ir Frucht des Leiben ‘vaisius’. Žodžių reikšminiai
niuansai ryškėja iš frazių ir sintaksinių konstrukcijų, plg.: Abbrechen – in Hauß biß
auf den Boden abbrechen, eine Frucht abbrechen, an der zahl abbrechen, der Speiß abbrechen, den Arm abbrechen, den Faden abbrechen (ÈÐË 92–93). Be to, WŽvl gausu specialiosios terminijos, žodžiai dažnai skaidomi reikšmėmis (Kosta 1983, 14–16).
Sorokoletovo manymu, WŽ, anot pačių vokiečių, dėl gausių dialektizmų ir
archaizmų nebuvo „pavyzdinės“ vokiečių kalbos žodynas. Tačiau WŽ sukaupta
daug lotynų ir vokiečių kalbos pavyzdžių bei frazeologijos (ÈÐË 92). Dėl to WŽ
registras buvo tinkamas naujiems kitakalbiams žodynams sudaryti, plg.:
HIemit hat man die Ehre demſel=‖ben das in die Rußiſche Spra=‖che ÷berſeãte
Weißmanniſche Teutſch=‖Lateiniſche Wærter=Buch nunmeh=‖ro vællig ¸u ÷berreichen. Daß man ‖ dieſes Autoris Lexicon ¸um Grunde ‖ geleget, iſt deswegen
geſchehen, weil ‖ man bereits davon eine Uberſeãung ‖ vor ſich gefunden: vornehmlich aber ‖ weil man getrachtet hat, nur erſt ei=‖ne ſtarcke Menge von
Rußiſchen ‖ Wærtern und Redens=Arten ¸uſam=‖men ¸u bringen, wo¸u denn
dieſes ‖ Weißmanniſche Wærter=Buch, ſei=‖ner darinnen bekannter maaßen ‖
hÕuffig an¸utreffenden Lateiniſchen ‖ Wærter und Phraſeologie wegen, am ‖
bequemſten geſchienen (WŽvlr [I]).
und Rußiµches Lexicon,
Samt Denen Anfangs-Gr÷nden der Rußiµchen
Sprache, St. Petersburg, Gedruckt in der
Kayser. Academie der Wiµµenµchafften
Buchdruckerey, 1731 ( 21782) (toliau –
WŽvlr). Perspaudas: Weismanns Petersburger Lexicon von 1731 1–2, München: Verlag
Otto Sagner, 1982, 1983.
63   Norbert Breien, „Die Weißmanischen Wörterbücher – ein kurzer Vergleich der Erstund Zweitauflage“, Weismanns Petersburger Lexicon von 1731 3. Grammatischer Anhang, München: Verlag Otto Sagner, 1983,
23–33; Heinz Geyer, „Zum Sprichwortbe62   Teutµch-Lateiniµch-
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stand im dreisprachigen Petersburger Lexicon vom 1731“, Weismanns Petersburger
Lexicon von 1731 3. Grammatischer Anhang,
München: Verlag Otto Sagner, 1983, 38–45;
Peter Kosta, „Das Weismannsche ‘Peterburger Lexicon’ (1731) und das ‘Lexicon
trejazyčnyj’ (1704) von F. P. Polikarpov“,
Weismanns Peterburger Lexicon von 1731 3.
Grammatischer Anhang, München: Verlag
Otto Sagner, 1983, 5–22; Èñòîðèÿ ðóññêîé
ëåêñèêîãðaôèè, îтâ. ðеäàêòîð Ô¸дор Ï.
Ñîðîêîëåтîâ, Càíêт-Ïåтåðáóðã: Íaóêa,
1998, 88–98 (toliau – ÈÐË).
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Tą patvirtina bent jau du faktai: WŽ vokiečių–lotynų kalbų dalies registras
panaudotas vokiečių–lietuvių (RŽvl) ir vokiečių–lotynų–rusų kalbų (WŽvlr) žody
nų registrams64.
Taigi WŽ greičiausiai buvo skirtas vienam Vokietijos regionui65 (Württembergo
kunigaikštystei, Stuttgarto, Tübingeno miestui ir apylinkėms) kaip mokymosi
priemonė. Dėl leksikos, vartosenos pavyzdžių bei semantinės informacijos gausos
WŽ gerai atitiko savo praktinę mokyklinę paskirtį – padėti išversti tekstą iš lotynų
į vokiečių kalbą ir atvirkščiai. Todėl jis neprarado aktualumo, buvo redaguotas
ir leistas net keliolika kartų.

2.1. WŽ l e i d i m a i. Iš viso išėjo dvylika WŽ leidimų. Septyni autoriui esant
gyvam, penki – po jo mirties.
2.1.1.

Pirmasis WŽ leidimas (tiksliau – lotynų–vokiečių kalbų
žodynas, toliau – WL) pasirodė 1673, ne 1674 metais66 (plg. antraštiniame lape
pateiktus duomenis: „Anno M. DC. LXXIII“67; Jonesas remiasi Stuttgarto Württem
bergo bibliotekos egzemplioriumi [Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek:
Phil. oct. 2699]). WL leidimo vieta – Stuttgartas (Stuttgardiæ), ne Frankfurtas
prie Maino68. WL leido Johanno Wyricho Rösslino leidykla („Typis & Sumptibus
Johannis Wyrichi Rösslini“).
Antraštiniame WL lape minima autoriaus austriškoji kilmė bei pareigos: „M.
ERICO WEISMANNO, Austr. Præcept. Colleg. Hirsaug“. Iš čia sužinome, kad
Erichas Weismannas, rašydamas WL, jau buvo Hirsau vienuolyno kolegijos mokytojas (Praeceptor).
WL pavadinime tikrai nurodoma tik viena lotynų–vokiečių kalbų dalis (plg.
Latino-Germanicum Lexicon69). Tačiau minimas žodžių ir frazių indeksas: „Accessit
WŽ1 – 1 6 7 3.

metų WŽvlr – kolektyvinis Imperato
riškosios Sankt Peterburgo mokslų akademijos darbas, žr. ÈÐË 88. Rusų leksikografai, atrodo, nėra nustatę, kuriuo WŽ
leidimu remtasi sudarant WŽvlr registrą,
plg. ÈÐË 92; Kosta 1983, 10. Dažniausiai
remiamasi artimiausiu pagal leidimo datą
1725 metų leidimu. Kartu su WŽvlr išleista
pirmoji rusų kalbos gramatika, plg. Michael Schütrumpf, „Die ‘Anfangsgründe
der russischen Sprache’ von V. E. Adodurov“, Weismanns Peterburger Lexicon von
1731 3. Grammatischer Anhang, München:
Verlag Otto Sagner, 1983, 46.
65   Panašūs regioniniai žodynai buvo
leidžiami įvairių Vokietijos žemių
gimnazijų ir universitetų poreikiams
(Drotvinas 2005, 29).
66   Drotvino (2005, 28) pateikta pirmojo leidimo data (1674) yra klaidinga. Taip pat žr.:
Kosta 1983, 9; ÈÐË 92.
67   Žr. Jones 2000, 694.
64   1731
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68   Plg.

Drotvinas 2005, 27.
‖ LEXICON. ‖ in quo
LATINITAS PRISCA & PURA, ‖ hoc est ‖
VOCABULORUM ‖ I. Genuinæ Origines. ‖
II. Propria & Tropica significatio. ‖ III.
Classico~Phraseologica applicatio. ‖ IV.
Realis in Proverbiis & Sententiis ‖ USUS ‖
Ex Probatissimis Lexicographis ‖ & ‖ Aureo
Chiliadum opere Erasmi: ‖ JUSSU SUPERIORUM ‖ Würtembergicis exterisq[ue]
Scholis ‖ in commodum, ‖ Methodo ad docendum perspicuó, ‖ explicatur. ‖ Auctore ‖ M. ERICO WEISMANNO, ‖ Austr.
Præcept. Colleg. Hirsaug. & ‖ Eccles. Minist. ‖ Cum gratió & Privilegio Serenissimi ‖
Domini Ducis Wurttemb. ‖ Accessit Index
Phrasium vocumq[ue] amplissimus. ‖
STUTTGARDIÆ, ‖ Typis & Sumptibus ‖
IOHANNIS WYRICHI RÖSSLINI, ‖ Typogr. ordin. ‖ Anno M. DC. LXXIII ( Jones
2000, 694).

69   Latino~Germanicum

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

Index Phrasium vocumq[ue] amplissimus“. Taigi, atrodo, jau WL buvo vokiečių–
lotynų kalbų registro užuomazgų.
Jonesas (2000, 684) taip aprašo WL:
Part 1 of this
listing words
together with
with German
to both parts,

edition consists of a detailed Latin-German dictionary (1118 pp.),
by roots, and giving Latin synonyms and references to authors,
German equivalents. Part 2 is an alphabetical list of Latin names
explanations (pp. 1119–1176). There is an extensive German index
and a shorter Latin index of derivative forms.

Žodyno struktūros apibūdinimas ankstesnį teiginį tarsi patvirtintų.

2.1.2. WŽ

– 1 6 8 5. Jonesas (2000, 695) mini tris išlikusius WŽ antrojo leidimo
egzempliorius: Londono (London, Institute of Germanic Studies, School of
Advanced Study: BD 2 [B 108] Wei 2 [PC]), Oksfordo (Oxford, Bodleian Library:
BB 48 Med) ir Tübingeno (Tübingen, Universitätsbibliothek: Cc 20.4). Šiame
straipsnyje remiamasi Greifswaldo universiteto bibliotekos egzemplioriumi
(Greifswald, Universitätsbibliothek: 520/Ci 759)70.
WŽ2 išleistas didelio 4o formato taip pat Stuttgarte (STVTGARDI) po 12 metų
(1685). Leidėju nurodomas Johannas Gottfriedas Zubrodtas71. Lexicon bipartitum
buvo pirmasis Zubrodto leidinys, kuriam suteikta Saksonijos kunigaikščio privile
gija72 (antraštiniame WŽ2 lape įrašyta „Cum Privilegio Saxonico“ [Wittmann 1982,
46]). Žodynas surinktas Georgijaus Drullmanno spaustuvėje, plg. antraštinio lapo
įrašą „Sumptibus IOH. GOTHOFREDO ZUBRODT. Typis Joh. Georgii Drull
manni“.
WŽ2 pavadinimas pakeistas, plg.: Lexicon ‖ Bipartitum. ‖ Latino-Germa
nicum, Et germanico-latinum: In Quo ‖ Latinitas prisca & pura: Quoad
Vocum Origines, Significationes, Phra- ‖ seologiam, & Vsum Proverbialem, Poëticum,
Mythologicum. ‖ Ex ‖ Probatissimis Lexicographis ERASMI Chiliadibus, ‖ vario
rumque Criticorum monumentis. ‖ JVSSV SVPERIORVM ‖ Methodo perspicuó
explicatur.
Taigi WŽ2 – pirmasis leidimas, kuriame WŽ apibūdinamas kaip dvipusis
Lexicon bipartitum, paminimos abi dalys (latino-germanicum et germanico-latinum).
Todėl teigti, kad tik nuo trečiojo leidimo WŽ buvo dviejų dalių, nėra jokio
pagrindo73.
2

70   Už

pagalbą persiunčiant šį egzempliorių
dėkoju Greifswaldo universiteto bibliotekos darbuotojai Juttai Rumschkowski.
71   Plačiau apie leidėjo ir knygrišio Johanno
Gottfriedo Zubrodto (1650–1690) veiklą
žr. Wittmann 1982, 27–60.
72   Dokumento, kuriame žodynui suteikta
Saksų privilegija (Herzogliches Privileg
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zum „Lexicon Bipartitum“ von 1685),
kopiją žr. Witmann 1982, 56–57.
73   Drotvinas 2005, 28: „manoma, kad pirmiau
sia (1674 m.) žodynas išleistas vienos –
lotynų–vokiečių – dalies, bet nuo trečiojo
leidimo (1694 m.) buvęs dvikalbis“.
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Kaip ir WL, WŽ2 antraštiniame lape minimos Weismanno pareigos ir gyvenamoji vieta: „AUCTORE ‖ M. ERYCO WEISMANNO, Diøces. Waiblingensis in
Ducatu Würtemb. Superint. Speciali“. Taigi Weismannas redagavo WŽ2, taip pat
žodžių ir frazių indeksą greičiausiai pavertė vokiečių–lotynų kalbų dalimi jau
kunigaudamas Waiblingene (čia jis gyveno penketą metų).
Po leidimo nuorodos (Editio Secunda) pridedamas sakinys apie WŽ2 turinį:
„Cui, quam amplissima facta sit accessio, prøsertim in iis, quø Notitiam Naturø ‖ & Botanices spectant“. Iš čia sužinome, kad autorius WŽ2 pildęs botanikos
terminais ir kt. žodžiais, susijusiais su gamta. Šis sakinys kartojamas iki aštuntojo
leidimo, t. y. visuose paties autoriaus redaguotuose žodynuose.
WŽ2 pirmą kartą spausdinama lotyniškoji pratarmė (PRÆFATIO) apie žodyno struktūrą, šaltinius, leksikos pobūdį. Ji kartojama ir kituose leidimuose (žr.
toliau).
Pirmoji WŽ2 lotynų–vokiečių kalbų dalis (toliau – WŽlv2) paginuota (681 p.), ji
jau turi savo pavadinimą („PARS PRIMA ‖ LEXICI ‖ LATINO - ‖ GERMANICA: ‖
INSERVIENS. ‖ RESOLUTIONI ‖ AVTORVM. ‖ Voces insuper & Phrases Classi
cas ‖ Debito Ordine exhibens“. Antroji vokiečių–lotynų kalbų dalis (toliau – WŽvl2)
taip pat turi atskirą pavadinimą („LEXICI ‖ PARS SECUNDA. ‖ GERMANICO-‖
LATINA. ‖ INSERVIENS. ‖ COMPOSITIONI. ‖ Voces & Phrases Classicas ‖ Debito
ordine exhibens“), tačiau ji nepaginuota. WŽlv2 pabaigoje atskirai pateikiamas
tikrinių vardų sąrašas su vokiškais paaiškinimais74. Dalis tikrinių žodžių įtraukiama
ir į WŽvl.

2.1.3. WŽ

WŽ3 egzempliorių išlikę Oksforde (Oxford,
Bodleian Library: 30541. e. 45), Paryžiuje (Paris, Bibliothéque Nationale de France:
X. 2223) (Jones 2000, 696–697), Gothoje (Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek:
P 8o 00255 [01/02] ir Greifswalde (Greifswald, Universitätsbibliothek: 523/Ci 759
4E)75. WŽ4 saugomas Berlyne (Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz:
Wb 1912).
Trečiasis (Editio Tertia) ir ketvirtasis (Editio Quarta) 4o formato WŽ leidimai76
išėjo atitinkamai 1692 (ne 1694, kaip kad nurodė Drotvinas [2005, 28]) ir 1698
metais.
WŽ3 ir WŽ4 pavadinimai tokie pat kaip WŽ2. Tik antraštiniame lape nurodomi
kiti Weismanno titulai. Taip pat skiriasi leidėjai ir leidimo vieta. Iš antraštinio
WŽ3 lapo sužinome, kad, rengdamas WŽ3, Weismannas dirbo Tecke Württembergo
kunigaikštystės specialiuoju superintendentu, plg. „Diøces. Kircho-Teccium in
Ducatu Würtemb. Superint. ‖ Speciali“, o rengdamas WŽ4 buvo Stuttgarto spe3

– 1 6 9 2; WŽ4 – 1 6 9 8.

tikrinių žodžių įtraukiama ir į WŽvl.
rėmėsi šio straipsnio autorė.
76   WŽ 3 ir WŽ 4 antraštinius lapus bei keleto
puslapių kopijas galima pasižiūrėti internetiniame XVII amžiaus vokiškų knygų
74   Dalis
75   Juo
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sąvado (VD 17 – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des
17. Jahrhunderts) puslapyje, žr. http://
www.d17.de.
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cialusis superintendentas, plg. „Superintend. Speciali Stuttgardiæ, in Ducatu
Württembergico“.
Abu leidimai išleisti tame pačiame mieste – Offenbache prie Maino (OFFENBACI
AD MOENVM), toje pačioje spaustuvėje, plg. „Typis Bonaventuræ de Launoy,
Illustrissimi Comitis ab Ysenburg & Büdingen Typographi ‖ Aulici & Cancellariæ
ordinarii“ ir „Typis Bonaventuræ de Launoy, Illustrissimorum Comitum ab
Ysenburg & Büdingen Typographi ‖ Aulici & Cancellariæ ordinarii.“ 77
WŽ3 nurodomi du leidėjai, WŽ4 – vienas, plg. „Sumptibus PHILIBERTI
BRUNNII, & AUGUSTI MEZLERI, Bibliopol.“ ir „Sumptibus AUGUSTI MEZLERI,
Bibliopol. Stuttgard.“78
WŽ3 ir WŽ4 turi dar po vieną iliustruotą antraštinį lapą, kuriame pavaizduota
soste sėdinti ir vienoje rankoje vaisių kekę, kitoje – deglą laikanti moteris –
sukrikščionintas Išminties (Sapientia) simbolis. Po jos kojomis Cicerono, Terencijaus,
Virgilijaus ir Plauto knygos. Ant sosto pamato užrašyta: „Lexicon Bipartitum
‖ Latino-Germanicum ‖ Auct. M. Erÿco Weismanno P. et S. K. T. ‖ Editio Tertia“.
Panašus antrasis antraštinis lapas yra ir dešimtajame WŽ leidime (WŽ10). Tik jame
jau minimas vėlesnis WŽ7: „Lexicon ‖ Bipartitum ‖ Latino=Germanicum ‖
Auct. ‖ M. Erÿco Weismanno ‖ P. et S. K. T. ‖ Editio Septima“.
Iš tokios iliustracijos ryškėja žodyno leksikos pobūdis. Taip pat galima būtų
manyti, kad WŽ4–WŽ6 rėmėsi WŽ3, o vėlesni leidimai – WŽ7.
Puslapių skaičiumi abiejų leidimų lotynų–vokiečių ir vokiečių–lotynų kalbų
dalys beveik nesiskiria (WŽlv3, WŽlv4 – 3–706 p.; WŽvl3 – 471 p., WŽvl4 – 41–472
p.79). Todėl tikėtina, kad WŽ4 mažai arba visai neredaguotas. Greičiausiai WŽ4 yra
WŽ3 perspaudas (tam prieštarautų antraštiniame lape pateikta informacija [„Auc
tior et emendatior“, t. y. pataisyta ir papildyta80]).
Taigi vien XVII amžiaus pabaigoje išėjo keturi WŽ leidimai. WL Weismannas
parašė būdamas 32 metų Hirsau vienuolyno kolegijos lotynų kalbos ir literatūros
paskaitoms. Po keliolikos metų jį paredagavo: sudarė dvi dalis, pridėjo terminijos.
Tokios struktūros žodynas imtas kas keletą metų (atrodo, su nedideliais pakeitimais arba visai be jų) pakartotinai leisti.

2.1.4.

XVIII amžiuje iš viso išspausdinti aštuoni
WŽ leidimai. Penktasis (WŽ5) ir šeštasis (WŽ6) leidimai pasirodė Frankfurte prie
WŽ5 – 1 7 0 3; WŽ6 – 1 7 0 7.

77   Būtent

Offenbache 1685–1724 metais dirbo
Bonaventuros de Launoy spaustuvė.
78   Brunnas Philibertas III (1655–1697) turėjo
savo leidyklą Tübingene (1681–1696). Po
Zubrodto mirties tapo Metzlerio firmos
dalininku (Wittmann 1982, 70–72). Augus
tas Metzleris (August Metzler, 1654–1713)
laikomas Metzlerio leidyklos įkūrėju ir
pradininku. Buvo Zubrodto pavaldinys,
jam mirus perpirko dalį leidyklos, o jau
nuo 1692 metų (vėliausiai 1693-iųjų) laiko-
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mas vieninteliu Metzlerio leidyklos
savininku, plačiau žr. Wittmann 1982, 60–
110. Iš pradžių knygos buvo leidžiamos
dviejų leidėjų: Brunno Philiberto ir Au
gusto Metzlerio (Wittmann 1982, 71).
Maždaug nuo 1698-ųjų Metzleris knygas
leido tik savo vardu.
79   WŽ 4 leidime vokiečių–lotynų dalis pradėta
numeruoti tik nuo 41 puslapio.
80   Pataisytais ir papildytais vadinami ir
vėlesni WŽ leidimai.
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Maino (Francofurti ad Moenum) 1703 ir 1707 metais. Leidėjas – Augustas Metzleris
(plg. „Sumptibus Augusti Mezleri, Bibliopol. Stuttgart.“). Spausdinta Joanno
Philippo Andrejaus spaustuvėje („Typis Joannis Philippi Andreæ“). WŽ5 egzempliorius yra išlikęs Norvegijoje (Oslo, Folkemusem: 02wd04963).
Jonesas (2000, 697) pateikia dešimties XVIII amžiaus WŽ leidimų metus, plg.:
„Futher editions reported: 1703, 1704, 1715, 1725, 1731, 1732, 1741, 1758, 1774,
1775“. Tačiau jis nėra tikslus: sumaišyta šeštojo leidimo data (WŽ6 pasirodė ne
1704, o 1707 metais81), tarp WŽ leidimo metų nurodomi ir kito žodyno, pasinaudojusio WŽvl registru, metai: 1731 metais Sankt Peterburge išėjo WŽvlr82. Abejo
tina, kad WŽ buvo išleistas ir 1774 metais (tam prieštarautų leidimų eiliškumas:
WŽ11 – 1758, WŽ12 – 1775).

2.1.5. WŽ

7

2.1.6. WŽ

8

1715 metais Stuttgarte išėjo septintasis 4o formato WŽ
leidimas. Vienas WŽ egzempliorius yra išlikęs Augsburge (Staats- und Stadt
bibliothek Augsburg: 4o Spw 480)83. WŽ7 – paskutinis paties autoriaus redaguotas žodynas. Jame Weismannas jau pristatomas kaip Maulbronno vienuolyno
abatas, Württembergo kunigaikščio patarėjas bei šios kunigaikštystės generalinis
superintedentas („Auctore Eryco Weismanno ‖ Sereniſſimi Ducis Conſiliario, Ab
bate Monaſterii Maulbronnenſis & Superintendente Generali in Ducatu Wirtem
bergico“; tokie Weismanno titulai minimi visuose vėlesniuose žodyno leidimuose).
Iš antraštinio WŽ7 lapo sužinome, kad pratarmėje pridedama žodyno autoriaus
biografija, plg. „juxtà cum relatu de Auctoris vitó, Praefatio docebit“.
Kad WŽ7 nebuvo daug redaguotas (bent jau vokiečių–lotynų kalbų dalis, toliau – WŽvl7), rodo WŽ4, WŽ5 ir WŽ7 puslapių palyginimas: pirmosios lotynų–
vokiečių kalbų dalies (toliau – WŽlv7) puslapių skaičius skiriasi 8 puslapiais
(WŽlv4, WŽlv5 – 720 p., WŽlv7 – 728 p.), WŽvl7, palyginti su WŽlv4 ir WŽlv5,
puslapių skaičiumi nesiskiria (visur nurodoma 472 p.).
–

1 7 1 5.
7

Aštuntasis (Editio octava; plg.
1 pav.), devintasis (Editio nona) ir dešimtasis (Editio decima) WŽ leidimai taip pat
išėjo Stuttgarte. WŽ8 egzempliorių turi Berlyno (Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz: WB 1915), Müncheno (München, Bayerische Staats
bibliothek: 4 L. lat. 521 m.), Schwerino (Schwerin, Landesbibliothek MecklenburgVorpommern: LC III 1658: 8) ir Wolfenbüttelio (Wolfenbüttel, Herzog August
Bibliothek: S: Alv.: Lg 13784) bibliotekos. WŽ9 egzempliorių yra išlikusių Weimare
– 1 7 2 5; WŽ9 – 1 7 3 2; WŽ10 – 1 7 4 1.

81   Tai

patvirtintų bibliografinė Jurgučio nuo
roda, žr. 19 išnašą.
82   Tradicija WŽvlr vadinti Weismanno žodynu
yra ir rusų leksikografijos istorijos darbuo
se, plg. ÈÐË 88–91.
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83   Juo

ir rėmėsi straipsnio autorė. Už pagalbą
persiunčiant šį egzempliorių dėkoju Augsburgo bibliotekos darbuotojai dr. Brigitte’i
Schürmann.
84   Šiuo egzemplioriumi rėmėsi autorė.

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

1 pav. Ehrenreicho Weismanno þodyno Lexicon Bipartitum (1725) antraðtinis lapas;
HAB: S: Alv.: Lg 137
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(Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Bb 1 : 8 [a])85, Helsinkyje (Helsingin
yliopiston kirjastot: Hh Vr Weismann) ir Vašingtone (The Library of Congress:
PA 2365, 65W4 1732). WŽ10 egzempliorių yra Jenoje (Jena, Thüringer Universitätsund Landesbibliothek: 4 Gl. IV, 61/1), Münchene (Bayerische Staatsbibliothek: 4
L. lat. 521 n), Schwerine (Schwerin, Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern:
LC III 1658: 10).
WŽ8 ir WŽ9 antraštiniame lape minimi du leidėjai – Augusto Metzlerio sūnus
Johannas Benedictas Metzleris ir Christophas Erhardas, plg. „Sum[p]tibus Joh.
Bened. Mezleri & Christoph. Erhardi“86. WŽ10 išleistas tik sūnaus Metzlerio
lėšomis. Visi leidimai – 4o formato.
WŽ8, ypač vokiečių–lotynų kalbų dalis, buvo redaguotas, plg. įrašą antraštinia
me lape: „cui quàm ampliſſima facta ſit accessio, præſertim in Parte Libri poste
riore Germanico-Latina“. Palyginti su WŽ7, WŽ8 lotynų–vokiečių kalbų dalis (to
liau – WŽlv8) didesnė 32 puslapiais (WŽlv8 sudaro 752 p.), WŽvl8– 48 puslapiais
(WŽvl8 – 520 p.). WŽ9 ir WŽ10 nuo WŽ8 puslapių skaičiumi nesiskiria.
Iš antraštinio WŽ8 lapo aiškėja, kad WŽ8 leistas Weismannui mirus, plg. „cum
relatu de Auctoris vitó & morte“. Be to, WŽ8 prie pratarmės pridedama pratarmėlė
apie naują žodyno redakciją (žr. toliau).

2.1.7. WŽ

Vienuoliktajame (Edicio undecima) ir dvyliktajame (Editio duo-decima) WŽ leidimuose nurodomi du miestai: Frankfurtas ir
Leipcigas (Francofurti et Lipsiae). WŽ11 antraštė pataisyta: Eryci Weismanni Lexicon
Bipartitum Latino-Germanicum et Germanico-Latinum [...].
Paskutiniuose leidimuose įdėta Leipcigo universiteto senosios literatūros ir
teologijos profesoriaus Johanno Augusto Ernesto (1707–1781)87 pratarmė: „Editio
undecima. cum praefacione Io. Aug. Ernesti“.
WŽ12, atrodo, buvo toliau redaguotas, plg. antraštinio lapo informaciją „in
faciliorem ordinem redacta, et multis partibus aucta et emendata“. Tačiau WŽ12
leidimas greičiausiai yra WŽ11 perspaudas: sutampa abiejų dalių puslapiai (WŽlv11,
WŽlv12 – 1134 p.; WŽvl11, WŽvl12 – 567 p.). Todėl tie pakeitimai turėjo būti padaryti maždaug prieš 17 metų.
WŽ11 ir WŽ12 nuo ankstesnių leidimų skiriasi formatu: vietoj didesnio 4o formato pasirinktas 8o.
11

– 1 7 5 8; WŽ12 – 1 7 7 5.

85   Šio

egzemplioriaus kopija rėmėsi autorė.
Už pagalbą dėkoju Erdmannui von Wilamowitz-Möllendorffui.
86   Johannas Benedictas Metzleris (1696–
1754) – leidyklos savininkas 1718–1753 ar
1754 metais, 1722–1740 metais Christophas Erhardas buvo Metzlerio leidyklos
dalininku, žr. Ute Liebert, Geschichte der
Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchverlage
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im 19. Jahrhundert, Stuttgart: Lithos Verlag,
1984, 37; Witmann1982, 111–134; Ernst
Metelmann, Die Geschichte der J. B. Metzlerschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart
(1682–1957), Stuttgart, 1957, 41.
87   Abejotina, ar jis buvo WŽ 11 ir WŽ 12 redaktoriumi (tokios nuomonės laikosi Drotvinas [2005, 29]).

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

2.1.8. WŽ – 1 7 7 4. Wilhelmo Engelmanno bibliografiniame veikale dar minimas 1774 metų WŽ leidimas (Editio nova). Jo redaktoriumi laikomas Christianas
Zimmermannas (1705–1777)88. Nežinoma, ar Zimmermannas redagavo ankstes
nius WŽ leidimus, tačiau vienas iš redaktorių jis galėjo būti. Zimmermannas studijavo Maulbronno vienuolyne, paskui Tübingene, dirbo lotynų kalbos mokytoju
Stuttgarto gimnazijoje89.
Taigi iki 1747 metų išėjo septyni paties Weismanno rengti ir 3 kito asmens ar
asmenų redaguoti leidimai. Pats autorius žodyną rengė iki 1715-ųjų (po dvejų
metų mirė). Galima skirti tris WŽ rašymo etapus: ankstyvąjį (WL ir WŽ2), vidurinįjį
(WŽ3–WŽ6) ir vėlyvąjį (WŽ7). Vėlesni leidimai WŽ8–WŽ10 yra kitų asmenų redaguotas ir pildytas WŽ7 variantas.
2.2. wž

s t r u k t ū r a, š a l t i n i a i i r l e k s i k a.

pasirinktas WŽ8 leidimas.

WŽ struktūrai aprašyti

2.2.1. P a v a d i n i m a s. Pirmąją informaciją apie

WŽ8 pobūdį, jame pateiktą
leksiką bei autorių sužinome iš išsamaus pavadinimo90:
Lexicon ‖ bipartitum, ‖ latino-germanicum, ‖ Et ‖ germanicolatinum, ‖ in quo ‖ latinitas priSca et pura, ‖ Quoad ‖ vocum
origines, significaTionEs ‖ phraSeologiam, ‖ Et uſum ‖ proverbialem, poeticum, mythologicum, ‖ Ex Probatiſſimis ‖ lexicographis,
Eraſmi Chiliadibus ‖ variorumque criticorum monumentis, ‖
Jussu superiorum ‖ Methodo perſpicuó explicatur, ‖ auctore ‖ Eryco
Weismanno [...].

Taigi WŽ8 – dvikalbis dviejų dalių (lotynų–vokiečių ir vokiečių–lotynų kalbų)
žodynas. Jame, remiantis žymiausiais leksikografais, Erazmo (Desiderius Erasmus
Roterdamus [1469–1536]) Chiliada (Chiliades) bei kitų kritikų darbais, pateikiama
Engelmann,] Bibliotheca Philologica oder Alphabetisches Verzeichniss derjenigen Grammatiken, Wörterbücher, Chrestomathieen, Lesebücher und anderer Werke, welche
zum Studium der griechischen und lateinischen Sprache gehören, und vom Jahre 1750,
zum Theil auch früher, bis zur Mitte des
Jahres 1852 in Deutschland erschienen sind,
hrsg. von Wilhelm Engelmann, Leipzig:
Verlag von Wilhelm Engelmann, 3 1853.
Remtasi perspaudu: Wilhelm Engelmann,
Bibliotheca Philologica oder Alphabetisches
Verzeichniss derjenigen Grammatiken, Wörterbücher, Chrestomathieen, Lesebücher und
anderer Werke [...], Dr. Martin Sändih oHG,
1972, 194.

88   [Wilhelm
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Johann Georg Meusel, Lexicon der vom
Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen
Schriftsteller 15, Leipzig, 1816. Remtasi
perspaudu: Johann Georg Meusel, Lexicon
der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen
teutschen Schriftsteller 15, Hildesheim:
Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968,
406–407.
90   RŽ pavadinime taip pat vartojamas žodis
Lexicon, aprašoma žodyno leksika bei leksikos šaltiniai, plg.: „Littauiſch–Deutsches
und Deutſch–Littauiſches Lexicon, Worinnen ein hinlÕnglicher Vorrath an Wærtern
und Redensarten, welche ſowol in der
H. Schrift, als in allerley Handlungen und
Verkehr der menſchlichen Gesellſchaften
vorkommen, befindlich iſt [...]“.
89   Plg.
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žodžių kilmė, reikšmė, frazeologija, perkeltinis, poetinis ar mitologizuotas žodžių
vartojimas.

2.2.2. P r a t a r m ė.

Po antraštinio lapo eina dešimties puslapių nenumeruota lotyniška pratarmė (PRÆFATIO) „Sveikinu malonųjį skaitytoją“: (IMMANUEL!
LECTORI BENEVOLO SALUTEM!). Pratarmėje iš pat pradžių užsimenama, kad
tai naujas žodyno leidimas:
Maloningasis skaitytojau, štai prieš tavo akis nauju pavidalu iškyla mūsų žodynas,
kurį kartkartėmis perleidžiame, kadangi manome nesant bevertį91.

Toliau išvardijami antikinės literatūros autoriai, iš kurių veikalų buvo sudaryta tiek analitinė lotynų–vokiečių, tiek sintetinė vokiečių–lotynų kalbų dalis92:
Autoriai, iš kurių [veikalų] buvo surinkta abiejų dalių – tiek analitinės, tiek
sintetinės – medžiaga, yra tik klasikai ir tie, kurie iki šiol mokslo tarybos (Senatus
litterarius) vienbalsiai buvo patvirtinti: Ciceronas, Plautas, Terencijus, Cezaris, Saliustijus, Virgilijus, Ovidijus, Horacijus, Juvenalis, Persijus, Marcialis, Katulas, Varonas, Kolumela, Katonas, abudu Plinijai, Seneka, Livijus, Tacitas, Svetonijus, Lukrecijus, Stacijus, Justinas, Kurcijus, Kvintilianas93.

Išvardijęs romėnų autorius Weismannas dar mini leksikografijos darbų, romėnų
autorių žodžių bei frazių rinkinių sudarytojus94. Iš jų pirmiausia išskiriamas
Ambrozijus Kalepinas (Ambrosius Calepinus [1435–1511]), daugiakalbių žodynų
autorius:
Mokyčiausi vyrai jų veikalų gražiausias vietas neįtikėtinomis pastangomis ir derindami įvairius žodynus tarsi Amaltėjos ragą surinko ir taip lotynų kalbos
tezaurą sudarė. Tai buvo Kalepinas, kuris ryškiai degantį šio darbo deglą perdavė
kitiems [...]95.
facie oculos Tuos, Amice Lector,
ſubit Lexicon noſtrum, cujus inſtitutum ut
pauliſper repetamus, non ſupervacaneum
eſſe judicavimus“ (WŽ 8 [I]).
92   Ruigys taip pat savo žodyno dalis skirstė į
analitinę ir sintetinę, plg. „Des
Littauiſchen Wærterbuchs Erſter und
Analytiſcher Theil“ (RŽlv [1]) ir „Des
Littauiſchen Wærterbuchs Ʒweyter und
Synthetiſcher Theil“ (RŽvl [1]).
93   „Autores, ex quibus coaluerunt utriusque
Partis, Analyticæ pariter ac Syntheticæ,
paginæ, ſunt nonniſi Claſſici, & Senatui literario hactenas sumyήfwV probati; CICERO: PLAUTUS: TERENTIUS: CÆSAR:
SALLUSTIUS: VIRGILIUS: OVIDIUS: HORATIUS: JUVENALIS: PERSIUS: MARTIA91   „NOva
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LIS: CATULLUS: VARRO: COLUMELIA:
CATO: UTERQUE PLINIUS: SENECA: LIVIUS: TACITUS: SUETONIUS: LUCRE
TIUS: STATIUS: JUSTINUS: CURTIUS:
QUINTILIANUS“ (WŽ 8 [I]).
94   Ruigys žodyno pratarmėje taip pat užsi
mena apie ankstesnius leksikografinius
veikalus Mažojoje Lietuvoje, žr. RŽ [III].
95   „Quorum flores & laborem incredibili an
tehàc labore variisque concinnatis Lexicis,
velut cornu Amaltheæ, Literatiſſimi Viri
compegerunt, linguæque Latinæ, etſi diversó methodo, theſaurum congeſſerunt.
Quales ſunt Calepinus, qui lampada
iſthujusce ſtudii loculenté accenſam tradidit reliquis“(WŽ 8 [I]).

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

WŽ šaltinių sąraše pateikiama tokia žodyno nuoroda: V. Cal. vide Calepini
Lexicon (WŽ [XIII]). Ambrozijaus Kalepino žodynų būta įvairių: septynkalbių,
aštuonkalbių, vienuolikakalbių ir kt.96
Be Kalepino, minimi Martinijus (Matthias Martinius [1572–1630]), etimologijos
srityje esą už kitus įžvalgesnis („in cura Etymologiæ aliis ſagacior“); Nizolijus
(Mario Nizolius [1498–1566]), nepaprastai sumaniai cituojantis Ciceroną („Ciceronis
mire ſolers excerptor“)97, Erazmas, veikale Chiliades aiškinantis graikų, lotynų ir
senesnę literatūrą („Græcæ Latinæque & quidem antiquioris literaturæ explanator
Eraſmus, in aureo Chiliadum opere“). Antikinės literatūros autoriais naudojęsis ir
Faberis (Basilius Faber [apie 1520–1575/1576]) scholastinės lotynų kalbos tezaure
(„in theſauro Latinitatis Scholaſticæ“)98, Frizijus (Joannes Frisius, Tigurinus [1505–
1565]) žodyne, nagrinėjančiame, kaip žodžiai vartojami posakiuose („in Dictionario,
quoad vocum in Phraſibus uſum locupletiſſimo“)99, Corvinas (Andreas Corvinus
[1589–1648]) kritiniame lotynų kalbos veikale („in Fonte Latinitatis, veré Critico“)100,
Taubmannas (Fridericus Taubmannus [1565–1613]) Plauto citatų, išrinktų iš įvairių
autorių, rinkinyje („in curis Plautinis ex medulla Philologorum concinnatis“),
Wendelinas (Marcus Friedrich Wendelin [1584–1652]) naudingiausiame posakių
rinkinyje („in farragine Phraſium utiliſſimó“), Parėjas Cicerono ir komedijų autorių
žodyne („in Lexicis Ciceroniano-Comicis“) ir kt. (WŽ8 [I–II]). Taigi WŽ galima laikyti klasikinių romėnų autorių vartotų žodžių ir posakių rinkiniu.
Weismannas sakosi pasinaudojęs šiais darbais, kad padėtų mokiniams ad linguæ ſtudium:
Iš visų šių autorių kiek leido jėgos šitą veikalą surinkome, tam kad taptų aišku,
jog taip galima mokiniams, studijuojantiems lotynų kalbą, parodyti, aiškų, malonų
96   Apie

Kalepino žodynų XVI amžiaus leidimus žr. Peter O. Müller, Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts. Konzeptionen
und Funktionen frühneuzeitlicher Wörterbücher, Tübingen: Max Niemeyer Verlag,
2001, 117–128; apie XVII amžiaus – žr.
Jones 2000, 131–164. Taip pat Dietfried
Krömer, „Lateinische Lexikographie“,
Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires.
Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 2, hrsg. von Franz Josef Hausmann et
al., Berlin, New York: Walter de Gruyter,
1990, 1715–1716; Axel Heinemann, „Polyglotte Wörterbücher als Ausdruck einer
neuen Mehrsprachigkeit“, Mehrsprachigkeit
in der Renaissance, hrsg. von Christiane
Maas, Anett Volmer, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2005, 267–278.
97   Tai italų gramatiko ir filosofo Marijaus Nizolijaus veikalas Thesaurus Ciceronianus,
žr. VD 16 – Verzeichnis der im deutschen
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Sprachbereich erschienenen drucke des XVI.
Jahrhunderts 1(14). Mil–Ni, 1989, 1786–
1795.
98   Basilijaus Faberio veikalas Thesaurus erudiotionis scholasticae, plg. WŽ šaltinių są
raše: „V. F. vid. Fabri Theſaurus Latinitatis
Scholoſticæ“. Apie XVI amžiaus leidimus
žr. Müller 2001, 84–88, 128–135; apie XVII
amžiaus leidimus žr. Jones 2000, 333–346.
99   Plg. WŽ šaltinių sąraše: „V. Friſ. vid. Friſii
Dictionarium“. Apie Joanno Frisijaus
žodyno XVI amžiaus leidimus žr. Müller
2001, 78–84, 89–94, 102–117; apie XVII
amžiaus leidimus žr. Jones 2000, 362–372.
100   Tai vienas iš Andrejaus Corvino veikalo
Fons latinitatis leidimų, plg. WŽ šaltinių
sąraše esančią nuorodą „V. Corv. vid. Corvini Fontem Latinitatis“. Apie XVII
amžiaus šio veikalo leidimus žr. Jones
2000, 252–257.
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ir tikromis puošmenomis padabintą, o ne tuščios kritikos erškėčiais ar nežinomų
dalykų, žodžių ir nereikalingų smulkmenų apsunkintą kelią101.

Kad žodynas neatrodytų tik kaip kompiliacinis darbas, Weismannas pabrėžia
jo naujumą, nurodo priežastis ir motyvus, kodėl tokį žodyną iš naujo sudarė:
O kad kas nors nepamanytų, kad mes nešame kroką į Kilikiją102 ir jau anksčiau
atliktą darbą iš naujo darome, išsamiau išdėstysime argumentus, kuriais šis darbas
pagrįstas103.

Pirmiausia žodyne išsamiai nagrinėjama leksika ir visos kalbos paslaptys
(„univerſæ linguæ myſteria“). Mokiniams esą svarbu padėti išsiaiškinti, jei kas
neaiškaus ar nežinomo skaitant autorius („in Autorum lectione“) iškiltų, o ne šiaip
išmokti žodelius ar posakių gausybę.
Toliau autorius kritikuoja ankstesnius žodynus, nes vieni iš jų yra sudaryti be
tvarkos („ſine ordine & arte derivandi ſunt conſripta“), todėl mokinius nuolat
klaidina painūs klystkeliai, tarsi labirintas Tesėją. Kiti lotynų kalbą lotyniškai
aiškina, t. y. nežinomą dalyką nežinomu („Alia Latinum Latino explicant, ignotum
ignoto“). Treti vartoja sinonimus („voces ſynonymas compilant“) ir neparodo tikrosios atskirų žodžių reikšmės („nec propriam ſignificationem ſingularum vocum
oſtendunt“), todėl nepatyrusių dažnai viešai pasakoma kas nors visai netinkama
(paž.: tinka tarsi svogūnai). Ketvirti pateikia atskirų žodžių kratinį be vartosenos
pavyzdžių („ſolarum Vocum exponunt farraginem, ſine normó uſus & applicationis“). Toks kelias esą prastas ir nenaudingas („quæ via pariter ſterilis eſt & arida“).
Penkti frazes sujungia pagal tam tikras temas nepaaiškindami paprastų dalykų
(„Phraſes certis titulis omniſsó ſimplicium doctrinó ſubnectunt“). Taip mokiniams
skaitomas autorius tampa matomas „tik viena akimi“ („in legendo autore unus
tantùm oculus patet“).
Dar kiti vardija atskiras temas („ſolas RES nominant“) ir nekaitomas kalbos
dalis (partesque indeclinabiles), nepaiso žodžių vartosenos. Tarsi užtektų išvardinti
smulkius dalykus („pauculas res appellare“), o kalbos prigimties („linguæ verò
indolem“), kuri yra svarbiausias dalykas, kaip reikiant nenagrinėti.
Autoriaus nuomone, nepakanka bandyti surinkti iš vieno autoriaus veikalėlio
tarsi iš upeliuko visų lotynų kalbos pavyzdžių vandenyno104, nes istorikai Istorijas
(Hiſtorias Hiſtorici), Tulijus105 Laiškus ir Retoriką (Epiſtolas & Oratoria), Seneka Moralę
101   „ex

quibus omnibus ſtudio quanto fieri
potuit hoc volumen concinnavimus, prout
viſum fuit, poſſe diſcipulis ad linguæ
ſtudium admiſſis planam, ſuavem, merisque ſparſam floſculis, non autem
ſupervacaneæ Critices ſentibus, aut rerum
feré ignoratum, dictionumque inutilium
ſcrupulis aſperam viam hóc methodo
oſtendi“ (WŽ 8 [II]).
102   T. y. dirbame nereikalingą darbą.
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verò, invectare nos crocum in Ciliciam,
remque pridem actam denuò agere, aliquis ſentiat, argumenta, quæ laborem
hunc ſuaſerunt, altias explicatum imus“
(WŽ 8 [II]).
104   „ex unius Autoris lectiunculó, tanquam ex
amne Oceanum, univerſa Latinitatis velle
haurire documenta“ (WŽ 8 [III]).
105   Turimas omeny Ciceronas.
103   „Ne
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(moralia), Kolumela kartu su Varonu Apie žemdirbystę ir ūkį (Rem ruſticam & øconomicam), Vitruvijus Mechaniką (Mechanica), Plinijus Gamtą (Naturam), Vegetijus
Karybą (Bellica), komedijų autoriai Draugiškus pokalbius (Sermones familiares), o
poetai savo kūrinius parašė tik jiems būdinga kalba („peculiari ſermonis indole
ſcripſerunt“). Taigi, norint tiksliai išmokti kalbą („ad linguam recté colendam“),
reikia peržvelgti kiek įmanoma įvairesnius autorius, naudotis klasikinių autorių
veikalais (Autore claſſico) tarsi rašymo pavyzdžiais (ſcriptionis reguló uti).
Toliau Weismannas aprašo savo žodyno paskirtį, ypatumus ir struktūrą:
Todėl manome, kad padėsime mokyklų [auklėtiniams], jei atskleisime tikrąją
žodžių kilmę, taip pat pateiksime tiesioginę ir tropinę reikšmes bei klasikinę ir
frazeologinę vartoseną. Galiausiai nurodysime, kaip žodis vartojamas patarlėse ir
sentencijose. Taip vienu darbu parodysime būdą, kaip sėkmingai skaityti autorius,
ir atskleisime kalbos grynumą106.

Būtent kalbos grynumo esą trūkę senesniuose žodynuose bei kituose žodžių
kilmę tiriančiuose Servijaus, Festo, Varono, Katono, Skaligerio ir kitų veikaluose,
nes į juos dažnai buvo įtraukiama ir graikiškos kilmės, ir neaiškios, ginčytinos
bei labai dviprasmiškos darybos žodžių107.
Žodyno autorius pabrėžia vartosenos pavyzdžių svarbą: pateikti žodžius su
įprasta vartosena ir konstrukcija yra tiek pat svarbu, kiek dailininkui mokėti naudotis teptuku, o skulptoriui gulsčiuku108. Tačiau taip pat priduria, kad išrinkti
visų pavyzdžių iš kūrinių neįmanoma, nes jų nesudėtum net į tris Iliadas (trigemina Ilias), todėl atrinkti tokie posakiai, kurie padėtų mokiniams apibūdinti
įvairius reiškinius, pvz.: adducere aliquem in odium (‘supykti, priversti pykti’) – adducere in amorem, ſpem; verecundiam, metum, ſuſpicionem, nequitiam (‘priversti pamilti, suteikti viltį, gerbti, išgąsdinti, sukelti įtarimą, tapti lengvabūdiškam’).
Ypatingą dėmesį autorius sakosi skyręs nekaitomoms kalbos dalims bei jų
vartojimui:
Taigi pirmiausia pasistengėme, kad nekaitomos [kalbos] dalys būtų aiškiau aptartos, todėl plačiai aprašomas prieveiksmių, jungtukų ir prielinksnių, kurie ypač
svarbūs gražiai ir sklandžiai lotynų kalbai, vartojimas109.
conſultum fore ſcholis putavimus,
ſi genuinas Vocum Origines monſtremus:
ſignificationem Propriam & Tropicam
ſubjiciamus; claſſico-Phraſeologicam copiam
exhibeamus, denique uſum in proverbiis &
ſententiis locupletem doceamus: ſicque rationem feliciter legendi Autores, orationisque puritatem uno negotio, uno etiam faſce
complectamur“ (WŽ 8 [III]).
107   „Primitivis inſerta ſunt ſæpé, quæ vel
Græciæ natales debent, vel derivationem patiuntur obſcuram, ambiguam, quin & longis
ductam ambagibus“ (WŽ 8 [III]).
106   „Quare
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ut genuinus uſus & conſtructio adjungatur, tam neceſſe eſt, quam pictori
ſcientia ducendi peniculi: quid proſit lapis
fabro marmorario, quando eum neſcit
amuſſi applicare?“ (WŽ 8 [IV]).
109   „Præprimis verò id operam dedimus, ut
partes indeclinabiles plenias tractarentur:
unde Adverbiorum, Conjunctionum &
Præpoſitionum uſus, qui multum facit ad
genuinam venuſtamque Latinitatem, prolixé
hoc ſcripto traditur“ (WŽ 8 [IV]).
108   „Vocibus,
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Pagrindiniu savo šaltiniu Weismannas laiko Erazmo Chiliadą (šis šaltinis įvar
dijamas ir žodyno pavadinime):
Daugiau nei XXV centurijas posakių (adagium) perėmėme iš auksinio Erazmo veikalo Chiliades, nes jų grožis ir sunkiau suprantama gramatika paskatino tai padaryti, mat kaip jaspis aukso apsode, taip ir posakis kūrinyje, jei tik skoningai
pateikiamas. Tačiau tarsi Ariadnės siūlą, vedantį prie senovės pažinimo, kai kurių
kilmę nutylėsime, kad neatrodytų, jog nieko nepalikome besimokančių pastangoms ir gabumams110.

Toliau autorius apibūdina, kokius tikrinius žodžius yra pateikęs savo žodyno
pirmosios dalies antrajame skirsnyje („Sectione II. Partis primæ Analiticæ“). Be
miestų, žmonių, kalnų, upių ir kt. pavadinimų, pateikiami ir tokie, kurie dažniau
vartojami poezijoje, kad skaitytojas pajustų senovės žavesį ir paslaptingumą („antiquitatis dulcedinem & myſteria“). Iš Erazmo paimta daug patarlių su tikriniais
žodžiais. Miestų sąrašą, pirmiausia Vokietijos, pasiūlė pati šio amžiaus istorija. O
svetimšalių vardai, apeigų pavadinimai daugiausia imti iš tinkamiausio Comes
Natalis veikalo bei Gerardo Joanno Vossijaus veikalo Theologió Gentilis.
Daugelį bendrinių žodžių, pasak Weismanno, dera perimti iš kritikų („Ex
Appellativis multæ voces ſolent proſcribi à Criticis“), o kai kuriuos, laikomus netikrais ir barbariškais (ſpuriæ & barbaræ), pasiskolinti iš kruopštaus dano Olajaus
Borrichijaus veikalo Cogitationes de Latinitate & Linguæ.
Galiausiai autorius sakosi nemažai dėmesio skyręs žodžių tarimui:
Be to, ir poetines kategorijas, kur tik tai leido spausdinimo technika ir būtina buvo
parodyti, pateikiame skiemenimis, ypač pirminių žodžių (vocum primitivarum), kad
būtų lengviau kurti eiles, o tarimo taisyklės būtų dar aiškesnės111.

Autorius pabrėžia, kad naujasis leidimas yra papildytas daugybe žodžių, kurių
iki šiol trūko. Pridėta teologų, teisininkų, medikų, filosofų, gramatikų, oratorių ir
poetų terminų („Termini Technici“), reikalingų vienai ar kitai mokslo šakai perimti. Be to, nemažai žmonių jau anksčiau yra pageidavę, kad nebūtų praleisti žolių,
medžių, gėlių, akmenų, gyvūnų ir kitų dalykų, kurie rūpi gamtininkams, pavadinimai, todėl įdėta ir botanikos terminų, rinktų iš specialiai tam skirtų veikalų.
Tačiau atsisakoma kai kurių ano meto viešajai vartosenai būdingų graikiškų
žodžių, nes „mūsų kritika“ (Critica noſtra) ir pernelyg žiaurus amžius yra linkęs
skurdinti kalbą.
Centurias ultrà XXV. quod ex
aureis chiliadibus Eraſmi inſperſimus,
eorum decus & reconditior literatura irri
tamento fuit: quod enim Jaſpis in auro, id
eſt adagium in ſcriptione, ſi ſcité adhibeatur: imò velut Ariadnes filum, ad
inveſtigandam antiquitatem; paucorum
originem tacemus, ne videamur docen-

110   „Adagiorum
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tium fidei & induſtriæ nihil reliquum
feciſſe“ (WŽ 8 [IV]).
111   „Quo fine etiam quantitates Poëticas, ubicunque id Typus permiſit, & neceſſe viſum
fuit, ſyllabis, præcipué vocum Primitivarum,
unde in ſcribendis verſibus eſſet adminiculum, & pronunciandi leges eò certius
conſtarent, impoſuimus“ (WŽ 8 [V]).
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Aprašydamas WŽvl8, Weismannas teigia, kad antroji WŽ dalis („Lexici Synthe
ticam“) yra visiškai nauja (šį teiginį galima suprasti, prisiminus, kad pratarmė
kartojama nuo WŽ2). Tam, pasak autoriaus, prireikė daugybės pastangų. Pirmiausia
todėl, kad buvo sunku vokiečių kalbos idiomas (idiotiſmi Germanicæ Linguæ), kurių
pasirodė didelė gausybė, paaiškinti senąja ir grynąja lotynų kalba. Juk nieko nesą
sunkiau, kaip abiejų kalbų dvasią taip suvokti ir atskirti, kad nedingtų nė vienos
iš jų savybės ir kalbos neprarastų viso grožio.
Posakiai, anot Weismanno, sujungti pagal temas (phraſes thematibus ſubjunctæ)112
leidžia aiškiau suprasti, kas yra būdinga kiekvienam rašymo stiliui („in quo
ſcribendi genere quid præſtitum ſit“). Dauguma jų iš tinkamiausių autorių („ex
probatiſſimis Autoribus“) veikalų į WŽvl8 surinkta, kad mokytojams, kaip ir mokiniams, nereikėtų vargti ieškant pavyzdingų autorių (Autorum elegantiis).
Aptardamas WŽ8 leksiką, Weismannas nurodo, kad sentencijos protui ir dvasiai lavinti rinktos 18 metų per Hirsau kolegijoje vykusias literatūros paskaitas
(„inter curas literarias, Collegio Hirſaugienſi totis octo decemque annis præſtitas“)
iš Senekos, Ovidijaus, Plauto, Terencijaus, Juvenalio, Persijaus, Horacijaus
kūrinių113. Taip pat buvo stengtasi analitinėje žodyno dalyje (in Parte I. Analyticó,
t. y. WŽlv8) neduoti nieko netikro ar barbariško (fictum aut barbarum), tik pateikti jaunimui klasikinę lotynų kalbą.
Weismannas sakosi parašęs žodyną, siekdamas nors truputį jaunuolius paskatinti tobulinti lotynų kalbą. O savo žodynu siūlo taip naudotis: iš pradžių greitai
permesti akimis žodžius pagal abėcėlę, kad jų šaknis įsimintų. Tada išvestinius
žodžius, posakius, patarles, sentencijas kruopščiai tyrinėti, skaityti, kartoti ir vėl
peržiūrėti114.
Pabrėždamas žodyno svarbą kalbos studijoms, Weismannas remiasi savo
amžininkų D. Wolffijaus ir D. Habrechto mintimis. Pasak Wollfijaus, jaunuoliai
kiekvieną dieną turį skirti laiko žodynui, jį peržvelgti nuo pradžios iki galo ir
nuolat skaityti. Taip per metus esą galima sužinoti tiek dalykų, kiek kartais
nesužinai ir per dešimtį metų115.
112   Turima

omeny, kad posakiai pateikiami su
posakiu susijusio žodžio lizde.
113   Ši frazė liudytų, kad medžiagą žodynui
Weismannas rinko ir pats, ne tik naudojosi
ankstesniais leksikografiniais darbais.
114   „Percurrite alacriter vel primitiva ordine
Alphabetico, ut radices reliquarum vocum
tanquam clavo trabali memorió figatis: vel
ad ductum Autoris, quem legitis, themata
cum derivatis, compoſitis, Phraſibus, Proverbiis, Sententiis, certo non tamen cumulato
penſo diſcite, recitate, repetite, perlegite,
inque uſum ſive ſcribendo, ſive loquendo
conferte“ (WŽ 8 [VIII]). RŽ pratarmėje taip
pat užsimenama apie žodyno struktūrą,
plg.: „Im Littauiſchen Indice habe die Pri-
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mitiva, Derivativa, Compoſita, Decompo
ſita micht bem÷het ordentlich ab¸uſeãen,
die Nomina mit dem Genitivo und Genere, die Verba mit den vornehmſten Temporibus, Perfecto, Futuro, Infinitivo; die
Æquivoca ¸u unterſcheiden, die Synonima
inſonderheit aus der Littauiſchen Bibel
an¸uf÷hren“ (RŽ [VI]).
115   „Optimé conſulturi ſunt ſtudiis ſuis
adoleſcentes, ſi quotidié aliquid temporis impendant lectioni Lexicorum; quæ ab initio ad
finem percurrenda & ſæpé relegenda ſunt: ſic
enim multa cognoſcent uno anno, quæ alioquin (NB.) toto decennio non occurriſſent:
Comm. in Iſocrat“ (WŽ 8 [VIII]).
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Pagal Habrechto citatą su Biblijos paralele teigiama, kad daug lengviau pažinti
gyvūnus, aplankius Nojaus arką nei keliaujant po pasaulį, nes Nojaus arkoje jų
surinkta kiekvienos rūšies po porą. Taip žodžius lengviau išmokti iš žodyno (ex
Epitome linguæ) nei padrikai skaitant ar girdint116.
Weismannas nesigina, kad dėl žodžių gausumo, žmogaus proto ribotumo ir
labai skirtingų kritikų nuomonės, jis galėjęs ne kartą suklysti. O skaitytojų prašo
vadovautis Varono kritiko Aristarcho mintimi: „Jis apie žodžius daug pasakė tinkamai, geriau protingo pasiklausti nei prikaišioti, jei ko neįstengė [padaryti]“ 117.
Pratarmės pabaigoje pateikiama pusės puslapio jau anksčiau minėta Weismanno
biografija, poetiškai parašyta paties autoriaus.

2.2.3. P r a t a r m ėlė.

Po pratarmės WŽ8 yra maždaug pusės lapo anoniminė
pratarmėlė apie WŽ leidimą: „Nova Præfatiuncula Edit. Octavæ“, pasirašyta
kriptonimais M. C. F. ir K. P. M.
Joje pirmiausia dėkojama žodyno autoriui, nusipelniusiam ne tik Bažnyčiai
(Eccleſia Chriſtiana), bet ir literatūros mokslui (de Republica Literaria):
8

Manome, kad laimingasis šių dviejų dalių žodyno autorius, labai gerbiamas buvęs
Maulbronno vienuolyno abatas ponas Weismannas, kaip sako posakis, sudainavo
savo gulbės giesmę, kaip ir pridera gyvenimo pabaigai. Dėl šios priežasties Įžangos
pabaigoje atsisveikino su išsilavinusiu pasauliu, kaip pati patirtis išmokė. Mat vos
praėjus dvejiems metams po to, kai 1715 metais šį savo žodyną septintą kartą
išleido, 1717 metų septintą kovo mėnesio Kalendų dieną118 ramiai pasimirė, atlikęs
įvairias, tikrai labai kilnias ir neabejotinai aukštas pareigas ir literatūros mokslui
nusipelnęs ne mažiau nei krikščioniškajai Bažnyčiai. Jo palaikai ramiai ilsisi kape,
tačiau siela džiūgauja tarp šventųjų dangiškojoje tėvynėje ir jo nuopelnų atminimas niekada neišblės!119
multò facilius eſſet, viſu
dignoſcere omnia animalia, viſitando arcam
Noæ, continentem ex omni genere bina ſelecta,
quàm peragrando totum Terrarum Orbem, donec caſu in aliquod animal incidiſſet: eódem
prorſus ratione multò facilius omnia vocabula
addiſcentur, ex Epitome linguæ, in qua fundamenta omnium continentur, quàm ſparſim audiendo & legendo, donec caſu quis in tot vocabula incidat. Citant. Joh. Amos. Comen.
Præf. in Jan. Lingu. reſeratam p. m. 251.
§ XI“ (WŽ 8 [VIII–IX]).
117   „Qui de verbis multa dixerit commodé, potias
boni conſulendum, quàm ſi quid nequiverit reprehendendum“ (WŽ 8 [IX]).
118   Vasario 23 dieną.
119   „BEatum nunc Lexici hujus Bipartiti Auctorem, maximè Venerandum quondam
Maulbronnenſis Monaſterii Abbatem, Do116   „Quemadmodum
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minum WEISMANNUM, Cygneam, ut fert
adagium, decantaſſe cantionem, cum
ſcilicet vitæ finem adeſſe auguraretur,
aque de cauſſa in calce Præfationis Orbi
Literato ultimum diceret Vale, ipſa interim
edocuit experentia. Cum enim Lexicon hoc
ſuum ſeptima vice Anno R. S. MDCCXV.
luci publicæ redderet, biennio poſt vix
exacto, VII. Cal. Mart. Anni MDCCXVII.
placide diem obiit ſupremum, variis perfunctus, iisque ſplendidis certe, ac denique ſummis, muneribus, & optime de Republica Literaria non minus, quam
Eccleſia Chriſtiana A. C. meritus. Oſſa ejus
placide quieſcant in monumento, exultet
autem anima inter ſanctos in Patria cœleſ
ti, & memoria meritorum nunquam intermoriatur!“ (WŽ 8 [X]).

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

Toliau aprašoma, kaip ir kodėl buvo pildomas WŽ8:
Dabar, kai leidėjas rengia naują leidimą, atrodo, kad kai kuriuos dalykus antrojoje kūrinio dalyje – sintetinėje – reikia ne ištaisyti (nes kurį gi tokį žymų veikalą
reikia taisyti), o papildyti120.

Anoniminis autorius teigia, kad Weismannas savo darbu nenorėjo varginti
gerbiamų vadovo sūnų, aukštuomenės vyrų, užimtų kur kas svarbesniais reikalais. Taigi tai pavedė kitam žmogui, kurį vadinamosios scholastikos dulkės pakankamai ilgai lavino ir privertė šia knyga pakankamai daug naudotis, kad savo
mokinius išmokytų analizės ir sintezės („ut diſcipulos, quos erudiebat, in Analyſi
& Syntheſi“).
Vėliau, atrodo, WŽ8 imtas redaguoti ir kitų žmonių, plg.:
Kol tai vyko, ir kitiems parūpo, kad pirmiausia Sintezėje121 būtų kuo daugiau ne
tik paprastų žodžių reikšmių, bet ir frazių bei gimtosios kalbos, t. y. vokiečių,
idiomų. Nenuostabu, nes kas pats vienas gali visą gausą gyvosios kalbos, kuri
šiuo metu tobulėja, ir išmanyti, ir atsiminti?122

Dėl žodžių bei tobulėjančios vokiečių kalbos pavyzdžių trūkumo WŽ8 papildytas daugiau nei 3000 žodžių ir frazių:
Taigi šio darbo tikslas buvo naują knygos leidimą papildyti ne visai menku
skaičiumi siūlomų žodžių ir frazių, kurių vien tik antrojoje dalyje susidarė daugiau nei trys tūkstančiai. Nutylėsiu, kiek jų buvo pirmojoje dalyje. Manome, kad
tai padės gležniems protams besimokančiųjų, kurie iki šiol daugelio dalykų veltui
ieškodami, savo mokytojus klausimais labai nukamuodavo123.

Pratarmėlės pabaigoje naujasis redaktorius ragina skaitytoją dažnai naudotis
šiuo menku darbeliu ir palankiai atsiliepti, o papildymus siųsti leidėjui, kuris
pasirūpinsiąs, kad jie būtų įtraukti į naujesnį leidimą:
Tačiau nesitikėk, kad čia galėsi viską lengvai atrasti. Be abejonės, liks tokių dalykų,
kurie kitiems atrodys įtrauktini. Todėl prašoma žmonių, kuriems tokie pasitaikytų,

120   „Nunc,

cum novam editionem Bibliopola
meditaretur, & nonnulla non quidem
emendanda, (quis enim opus tam egre
gium emendatione opus habere cenſeret)
ſed addenda potius viderentur, in Parte
præſertim Libri poſteriore ſeu Synthetica“
(WŽ 8 [X]).
121   Turima omeny vokiečių–lotynų kalbų
dalis.
122   „Hoc autem dum fiebat, accidit, quod &
aliis, ut inprimis in Syntheſi complures
non ſolum Simplicium Vocum ſignificatio
nes, Verum Phraſes quoque & Idiotismi
Linguæ Vernaculæ hoc eſt, Germanicæ,

122

adhuc deſiderarentur. Nec mirum: Quis
enim Linguæ vivæ, quæ quotidie excolitur, copiam omnem ſolus vel calleat vel
recordetur?“ (WŽ 8 [XI]).
123   „Operæ proin pretium videbatur, novæ
Libri Editioni addere numerum haud ſane
contemnendum vocum & Phraſium probatarum, qui in Parte tantum poſteriori ultra
tria millia excurrit: Taceo, quæ acceſſere
priori. Conſultum hoc modo fore teneris
diſcentium ingeniis exiſtimamus, qui hactenus multa, quæ occurrebant, fruſtra
quærentes, multum rogando fatigarunt
docentes“ (WŽ 8 [XI]).
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pranešti ir paaiškinti leidėjui, kuris pasirūpins, kad būtų tinkamai įtraukta į tolesnį,
jei Dievas duos, leidimą124.

Pratarmėlė, kaip minėta, pasirašyta kriptonimais, kurių nepavyko iššifruoti. Iš
paskutinio sakinio tik aišku, kad ji rašyta vieno asmens tais pačiais metais, kuriais
išėjo WŽ8, plg. „Rašiau parapijos bibliotekoje 1725 metais po Kristaus gimimo“125.

2.2.4. Š a l t i n i ų s ą r a š a s. Po pratarmės ir pratarmėlės pateikiamas
autorių ir kūrinių, kuriais naudotasi sudarant WŽ8 sąrašas („NOTA / De citationibus Lexicorum & Aſterſcis ſequentes Characteres“), plg.:
V. Cal. vide Calepini Lexicon. ‖ V. F. vid. Fabri Theſaurum Latinitatis Scholaſticæ. ‖
V. Corv. vid. Corvini Fontem Latinitatis. ‖ V. M. vid. Matthiæ Martini Etymologicum. ‖ V. Niz. vide Nizolii Theſaurum Ciceronianum. ‖ V. Chil. vid. Chiliades
Eraſmi. ‖ G. O. Græcæ Originis. ‖ V. T. vid. Taubmanni Opus in Plautum. ‖ Prov.
Proverbium ex Chiliadibus. ‖ V. Par. vid. Parei Lexica Ciceroniano-Comica. ‖
C. N. Comitem Natalem. ‖ V. Voſſ. vid. Voſſii Theologiam Gentilem, & Phyſiolo
giam. ‖ V. Friſ. vid. Friſii Dictionarium. ‖ V. Ol. Bor. vid. Olaum Borrichium in
Cogitationibus de ætatibus Latinæ linguæ126.

Šių šaltinių nuorodų gausu WŽlv. WŽvl jos vartojamos retai.

2.2.5. A t s i l i e p i m a i. Prieš pirmosios dalies pirmą skirsnį pateikiami trijų
autorių atsiliepimai apie WŽ („Judicia quorundam Eruditorum, ‖ De præſenti Lexi
co Bipartito dextre ſententium“), paimti iš to meto veikalų. Pirmieji du atsiliepimai
yra lotyniški. Vieną iš jų parašė Georgijus Vinholdas (Georgius Andreas Vinhold):
Lexicon Bipartitum M. ERYCI WEISMANNI præſentem copiam (variandæ orationis) uno tanquam obtutu repræſentat, cum quicquid à qualibet radice oritur, mox
oculis ſubjicet. Et licet in eo paſſim nonnulla vocabula non ubique uſitata inveniantur: Conſulto tamen fecit Auctor, quod pariter ſingulorum appoſuit auctoritatem, à quo Scriptore quælibet uſitata fuerint127.

Antroji ištrauka yra iš Johanno Langės (Johannes Chriſtianus Langius) darbo
Tirocin. pratarmės („Eloqu. Præf“):
In eximiis, quibus Scholaſtica pubes ad apparatum & ſupellectilem vocum &
Phraſium comparandam probe inſtructa eſt, præſidiis, Lexica, & ex illis abſolutum
numeris omnibus Venerandi maxime Maulbronnæ Abbatis.
124   „Nec

tamen omnia plane jam hic inveniri
poſſe credas. Reſtabunt ſine dubio adhuc,
quæ aliis adjicienda videbuntur. Rogantur
autem, quibus iſta occurrunt, ut ad Bibliopolam deferre, illumque de iſtis certiorem
facere velint, qui transmiſſa probe curabit,
ſequenti, ubi Deo placuerit vitam concedere, Editioni inſerenda“ (WŽ 8 [XI]).

123

125   „Scribebam

in Muſeo Parochiali, Anno à
Partu Virginis Salutifero MDCC XXV“
(WŽ 8 [XI]).
126   Kūrinių pavadinimai nėra tikslūs, taip pat
nenurodoma jų leidimo metų.
127   Prie pavardės pateikta šaltinio santrumpa
Promtuar ir puslapis: „elocut. pag. 14“.

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

Trečioji ištrauka – iš Halės gimnazijos rektoriaus, poeto, giesmių kūrėjo
Johanno Jänicheno (1659–1731) darbo Wegweiſer ¸u der Variation:
Qu. Wann ich die Va r i a t i o n nach einem bewÕhrten L e x i c o einrichten will,
welches wird man wohl am beſten dabey gebrauchen kænnen?
R. Mir hat dieſes Nuãens wegen unter allen andern am beſten gefallen das Lexicon WEISMANNI in Q u a r t o, theils / weil der Auctor in der P r æ f a t i o n ſehr
betheuret / daß er nichts darinnen vom Latein vorgebracht / was nicht aus denen
p r o b a t i s A u c t o r i b u s C l a ſ ſ i c i s hergenommen ſeye; Theils / weil er Parte
II. Die P h r a ſ e s S y n o n y m i c a s L a t i n a s alſofort ¸u der Teutſchen Phraſi in
der Alphabetiſchen Ordnung mit beygeſeãet / daß man nicht erſt / wie in vielen
andern Lexicis mit Verdruß geſchiehet / die eine hier / die andern an vielen
unterſchiedenen Orthen ¸uſammen ſuchen muß.

2.2.6. L o t y n ų – v o k i e č i ų

k a l b ų d a l i s (WŽlv8).

2.2.7. V o k i e č i ų – l o t y n ų

k a l b ų d a l i s (WŽvl8).

Ji turi savo antraštinį
lapą: „PARS PRIMA ‖ LEXICI ‖ LATINO- ‖ GERMANICA, ‖ INSERVIENS ‖
RESOLUTIONI ‖ AUTORUM. ‖ Voces inſuper & Phraſes Clasſicas ‖ debito ordine exhibens.“ Ji atskirai paginuota (3–752 p.). Puslapiai padalinti pusiau horizontaliu brūkšniu, todėl antraštiniai lotynų kalbos žodžiai ir jų ekvivalentai
rašomi dviem stulpeliais. Kiekvieno stulpelio viršuje yra išspausdintos mažiausiai
dvi pirmosios raidės (pvz.: AC, EL OB ir pan.), rodančios, kad stulpelyje žodžiai
prasideda šitomis raidėmis. Kai stulpelio viršuje žodis turi vienàs dvi pirmąsias
raides, o apačioje – kitas, pateikiamos abi raidžių kombinacijos, pvz.: AB (pirmas
žodis Aboleo, vid. oleſco) AC (paskutinis žodis Accerſo, v. cieo)128.
Antraštiniai žodžiai rašomi lotyniškomis, ekvivalentai – gotikinėmis raidėmis.
Lotyniškų žodžių reikšmės skiriamos skaitmenimis. Gausu šaltinių nuorodų.
WŽlv8 suskirstyta į du skirsnius: pirmajame nagrinėjami bendriniai žodžiai
(„Partis I. / SECTIO PRIMA, / DE / APPELLATIVIS“, 3–688 p.), antrajame – tikriniai („Partis I. / SECTIO SECUNDA. / DE / PROPRIIS NOMINIBUS“). Tikrinių
žodžių sąrašas yra gana išsamus – užima per 60 puslapių (689–752 p.). Čia pateikiami lotyniški miestų, kunigaikštysčių, šalių, tautų, istorinių herojų ir kt. pavadinimai. Jie gan dažnai detaliau paaiškinami vokiškai, pvz.: „Magellanus: war
ein Portuges, der auch geholffen, Neu=und Weſt =Indien erfinden“ (WŽlv8 724);
„Orion: ein guter A ſ t r o n o m u s, der darum hernach von der Gættern ¸u einem
Geſtirn iſt gemacht worden. (Oriones.) vid. Voſſ. I. 2. c. 35“ (WŽlv8 731); „Plato,
-onis, 3. m. ein ſehr ber÷hmter alter P h i l o ſ o p h u s, hat gelehrt, die Welt werde
nach 40000. Iahren wieder in ihr voriges Weſen kommen vid. Voſſ. I. 1. c. 41.
I. 2. c. 35.“ (WŽlv8 735).
Ji pavadinta „PARS
SECUNDA ‖ LEXICI ‖ GERMANICO- ‖ LATINA, ‖ INSERVIENS ‖ COMPOSI
128   Tokių

124

nuorodų yra ir RŽvl.
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TIONI, ‖ Voces & Phraſes Clasſicas debito ordine exhibens“. Ši dalis turi atskirą
paginaciją (3–520 p.). Žodžiai, kaip ir WŽlv8, pateikiami dviem stulpeliais.
Pagrindinis skirtumas – retai numeruojamos vokiškų žodžių reikšmės. Paprastai
jos skiriamos į atskirus antraštinius žodžius. Retai nurodomi ir žodžių šaltiniai.
WŽvl8 daugiau nei 200 puslapių mažesnė už WŽlv8, tačiau WŽlv8 labai išplečia
klasikos kūrinių ir kitų autorių veikalų pavadinimų nuorodos.
WŽvl8 baigiamas sakiniu: „Si quicquam irrepſit vitiorum, Candide Lector,
Ipſemet æquanimo corrige judicio“.

3. WŽ L EIDIMŲ IR RŽvl L YGINAMO J I ANA L I Z Ė . Žodyną Ruigys pradėjo
rašyti 1733 metais (RŽ [V]). Nuo kurios dalies jis pradėjo ir kaip rašė RŽ, nėra
žinoma. Jeigu jis iš tikrųjų naudojosi WŽvl10 (1741), RŽvl galėjo parašyti maždaug
per šešerius metus. Tada per pirmuosius aštuonetą metų jis turėjęs rengti RŽlv
arba, anot Drotvino (2005, 26) „sudarinėti vokiečių–lietuvių registrą pagal Šventąjį
Raštą“. Tačiau RŽ Ruigys galėjo rašyti ir kitaip: pradėti nuo RŽvl arba abi dalis
rašyti pagrečiui.
Kad RŽvl galėjo būti rašoma ir ilgiau nei šešerius metus, liudytų šie faktai:
RŽvl yra bent dvigubai didesnė, joje įtraukta daugiau lietuvių kalbos žodžių,
nemažai naudotasi Biblija (iš jos perkelta per 2000 žodžių ir žodžių junginių su
tiksliomis Biblijos vietų nuorodomis). Kadangi registras perimtas iš svetimo
žodyno, vokiškiems žodžiams reikėjo surasti ar sukurti tinkamų lietuvių kalbos
atitikmenų. Visa tai galėjo trukti ilgiau. Kita vertus, RŽvl pasinaudota jau sudarytu registru, o RŽlv registrą Ruigys sudarė pats, remdamasis Frydricho Vilhelmo
Hako129, Konstantino Sirvydo130, Ernesto Dicelijaus131 žodynais.
Nežinant, kaip buvo rašomas RŽ, neatmestina galimybė, kad Ruigys pradėjo
rašyti RŽ jau turėdamas prieš akis kurį nors WŽ leidimą. Tada jis būtų turėjęs
remtis ankstesniu nei WŽvl10 leidimu.
Norint tiksliai nustatyti, kuriuo WŽ leidimu remtasi sudarant RŽvl registrą,
reikia atlikti lyginamąją WŽ leidimų ir RŽvl registrų analizę.
RŽ rašymo eiliškumui, WŽ leidimų skirtumams bei WŽ leidimų ir RŽvl tarpusavio ryšiams nustatyti buvo sulyginti WŽvl2 (1685), WŽvl3 (1692), WŽvl7 (1715),
WŽvl8 (1725), WŽvl9 (1732), WŽvl10 (1741) ir RŽvl registrai.
129   [Frydrichas

Vilhelmas Hakas,] Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm [...] von Friederich Wilhelm Haack, Halle, Druckts Stephanus Orban, Univerſ. Buchdr., [1730]. Ruigys
pratarmėje jį vadina „Hrn. Haacken Vocabularium ÷ber das neue Teſtament“ (RŽ
[VI]).
130   [Konstantinas Sirvydas,] Dictionarium
trium lingvarum, In vſum Studioſae
Iuventutis, AVCTORE R. P. CONSTANTI-
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NO SZYRWID [...], Vilnae, Typis Academicis Societatis IESV. Anno Domini M. DC.
LXXVII [1677], plg. „SCHIRWIDII Polniſch
und Littauiſches Lexicon, ſo zu Wilda A.
1677. gedruckt“ (RŽ [VI]).
131   Ruigys Dicelijaus darbą vadina „die locos
des ſel. Hern Ernesti Dizelii“ (RŽ [VI]).
Nėra aišku, ar Dicelijus buvo parašęs
lietuvių–vokiečių ar vokiečių–lietuvių
kalbų žodyną.

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

WŽ leidimų lyginamoji analizė atlikta norint išsiaiškinti, kokios buvo WŽ redagavimo tendencijos, ar jos kito, o jei kito, tai kaip, lyginant ankstyvuosius ir
vėlyvuosius paties Weismanno redaguotus WŽ leidimus, ar visada WŽ buvo redaguotas. Siekiama atsakyti į 4 klausimus:
a) ar galėjo RŽvl registro šaltiniu būti vienas iš pirmųjų XVII amžiaus WŽ
leidimų;
b) ar galėjo RŽvl šaltiniu būti 1715 metų WŽvl7;
c) ar galėjo RŽvl šaltiniu būti 1725 metų WŽvl8;
d) ar galėjo RŽvl šaltiniu būti 1741 metų WŽvl10.

3.1. P i r m i e j i

Palyginus WŽvl2 ir WŽvl3 leksiką ir
leksikografinį metodą, matyti, kad WŽvl buvo plečiamas keliais būdais: 1) pridedama registro žodžių ar žodžių junginių, 2) išskiriama papildomų žodžio
reikšmių ar homonimų132, 3) į lizdus įtraukiama vis daugiau vedinių, darinių ir
ypač vartosenos pavyzdžių, 4) pridedama naujų lotyniškų ekvivalentų.
Į WŽvl3 pateko daugiau specialiosios leksikos, ypač botanikos terminų, plg.:
Gybiã/ larus, gavia (ein Vogel.) WŽvl3 187; hinſchkraut/ dulcis amara WŽvl3 208;
Hohlwurã/ cava radix, ariſtolochia; Kærbelkraut/ chærephyllum WŽvl3 235.
Į registrą įtraukta ir kitų retesnių žodžių, pvz.: Belt/ das Balthiſche Meer. ſinus
Balthicus WŽvl3 55; Impatroniren ſich/ vendicare ſibi aliquid, invadere WŽvl3 219;
Keder/ eſca piſcium WŽvl3 225; Labyrinth/ Labyrinthus WŽvl3 244; Loſament/ hoſ
pitium WŽvl3 261; Mameluck/ Apoſtata, deſertor, transfuga, profugus WŽvl3 265;
Matron/ Matrona WŽvl3 268; Oculiſt/ Medicus ocularis WŽvl3 290. WŽvl3 pildytas
miestų, šalių, upių ir kitais tikriniais pavadinimais: Granobel/ Gratianopolis WŽvl3
181; Luppe/ Lupia. [fluv.] WŽvl3 263; Pathmo/ (die Inſul.) Pathmos WŽvl3 294.
Dažnai į WŽvl3 antraštinių žodžių lizdus įrašyta naujų darinių (dažniau
dūrinių, daug rečiau vedinių). Dūrinių paprastai (bet nenuosekliai) prirašomas
tik antrasis dėmuo, pvz., Haarband. redimiculum. =Schnur. tænia, =Strang. peucedanus, (herba.), =W÷rã. nymphæa WŽvl3 188. Beje, daiktavardis Haarband, nors
ir yra žodžio Haar vedinys, pateikiamas kaip atskiras antraštinis žodis.
WŽvl3 atkreiptas dėmesys ir į naujas žodžių junglumo bei vartosenos galimybes. Neretai antraštinių žodžių lizduose pateikiama po vieną ar kelis naujus
vartosenos pavyzdžius, pvz., [Hand]: an der Hand ſeyn, ich woltte nicht die Hand
drum umkehren, an/ ¸ur Hand gehen, einem in die Hand gerathen, ¸u Hand ſtoſſen
WŽvl3 191.
Tiriant WŽvl2 ir WŽvl3 žodyno straipsnio struktūrą, pastebėti du pagrindiniai
bruožai: a) WŽvl3 išskirta daugiau reikšmių, b) vokiškiems žodžiams WŽvl3
paaiškinti papildomai parenkama po vieną ar porą naujų ekvivalentų, t. y. pridedama vertimo variantų, plg.:
WŽ l e i d i m a i I r RŽvl.
3

132   WŽ

dažnai neskiriamos daugiareikšmių
žodžių reikšmės ir homonimai.
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a)

WŽvl2
WŽvl3 148
WŽvl2
WŽvl 181
3

WŽvl2
WŽvl3 290

b)

WŽvl2
WŽvl3 188

Gelenck. articulus: junctio: junctura: vertebræ: verticuli
Gelenck. articulus: junctio: junctura: vertebræ: verticuli: an den
Fingern / condyli
Grau. canus, incanus
Grau. canus, incanus. [...] 2. an der Farb. cinereus, glaucus
Oberſter. ſupremus, primarius, primicerius
Oberſter. ſupremus, primarius, primicerius. 2. im krieg /
chiliarchus, dux
Haacken. hamus, manus, uncus
Haacken. hamus, manus, uncus, harpago

Taigi WŽvl3 registras, registro žodžių lizdai, žodyno straipsnis gerokai praplėsti.
WŽvl3 nuo WŽvl2 skiriasi papildomos leksikos, reikšmių bei ekvivalentų sinonimų
gausumu.
Palyginus WŽvl2, WŽvl3 ir RŽvl registrus, nustatyta, kad RŽvl registras yra
daug artimesnis WŽvl3. Tarp WŽvl3 ir RŽvl yra daugiau sutampančių antraštinių
žodžių ir į antraštinių žodžių lizdus įrašytų darinių, plg. vien M raidės žodžius:
Maal, oder Fleck, Major, Mammeluck, Maſer, Matroſe, Matte, Maut, Melodey, Monarch,
Monarchie; Mantel=krag, Maſt=darm, /Meel/=wurme, /Miß/=wachs ir kt. (visų šių
žodžių nėra WŽvl2).
Panašesnė su WŽvl3 ir RŽvl žodyno straipsnio struktūra: RŽvl, kaip ir WŽvl3,
išskiriama daugiau reikšmių, tos reikšmės dažnai sutampa, plg.:
WŽvl2
WŽvl 44
3

RŽvl 51

Banck. ſcamnum: biſellium
Banck. ſcamnum: biſellium. 2. im Meer / brevia
Banck, ¸u ſiãen, Sólas, lo, m.
Bank, Sandbank im Meer, Pėſkû Kálnai Márioſe

Kita vertus, RŽvl registre yra daug daugiau vokiškų žodžių ir žodžių junginių,
o tokie registrų skirtumai galėjo atsirasti dėl dviejų priežasčių: pirma, perrašydamas
WŽvl Ruigys papildė registrą savais žodžiais, t. y. plėtė WŽvl registrą, antra,
Ruigys rėmęsis kuria nors vėlesne WŽ redakcija.

3.2. WŽvl

Tiriant WŽvl3 ir WŽvl7 leksikografinį metodą, pa
aiškėjo, kad Weismannas iš esmės jo nekeitė: nerasta atvejų, kad antraštiniai ir
lizdiniai žodžiai būtų sukeisti vietomis, žodžiai papildyti gramatinėmis charakteristikomis. Atrodo, nėra ir išbrauktų dėl pakitusios vartosenos žodžių.
Didesnis skirtumas tik tas, kad WŽvl3 (kaip ir ankstesniame WŽvl2) tik vartosenos pavyzdžiai, veiksmažodinės konstrukcijos, sustabarėję posakiai pateikiami
lizduose ir rašomi šiek tiek toliau nuo skilties kairiojo krašto, o dariniai (dažniausiai
priesaginiai vediniai ir dūriniai, kurių sutampa pirmasis dėmuo) pateikiami kaip
7

( 1 7 2 5 ) ir RŽvl.
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ir pamatiniai žodžiai, neatitraukti nuo kairiojo krašto. Tačiau dariniai surinkti
kiek mažesniu šriftu, t. y. nuo pamatinių žodžių skiriami grafiškai.
Bent jau nuo WŽvl7 (netirti WŽvl4– WŽvl6 leidimai) apsisprendžiama tokius
vedinius, kaip ir vartojimo pavyzdžius, pateikti antraštinio žodžio lizduose, t. y.
jie yra ne tik mažesnio šrifto, bet ir atitraukti nuo kairiojo skilties krašto.
Tarp WŽvl3 ir WŽvl7 skirtumų nėra tiek daug, kaip tarp WŽvl2 ir WŽvl3. Naujais
antraštiniais žodžiai registras mažai pildytas. Todėl galima daryti išvadą, kad ir
WŽvl4–WŽvl6 leidimuose buvo naudojamasi WŽvl3 registru, o į gyvenimo pabaigą
Weismannas WŽ nedaug redagavo. Sunkiau atsakyti, kurie papildymai jau buvo
padaryti prieš WŽvl7, o kurie tik WŽvl7.
Lyginant WŽvl3 ir WŽvl7, matyti, kad WŽvl7 daugiau darinių, t. y. plečiamas
antraštinio žodžio lizdas, plg. naujus WŽvl3 ir WŽvl7 sutampančių žodžių Gethæn,
Hammer, Haupt, Hauß ir Heer darinius, kurių dar nėra WŽvl3: /Gethæn/=leiſe,
ſuſurrus WŽvl7 156; [Hammer]: Hammerſchmidte WŽvl7 174; /Haupt/=Haar. capillus,
/Haupt/=Quartier. prætorium WŽvl7 178; /Hauß/=mann. paterfamilias WŽvl7 179; /
Heer/=paucker. tympanotriba WŽvl7 179.
WŽvl7 išskiriama ir daugiau reikšmių negu WŽvl3. Kad jas būtų lengviau
atpažinti, prirašomas sintaksinio ir leksinio junglumo pavyzdys, plg.:
WŽvl3 175

Gipffel. cacumen, apex, faſtigium, vertex. des Hauſes. culmen,
faſtigium

WŽvl7 159

Gipffel. cacumen, apex, faſtigium, vertex. des Hauſes. culmen,
faſtigium. eines Baums. vertex, caput arboris

WŽvl3 245

Laden. (verb.) invitare, vocare. den Wagen laden. onerare, Haß auff
ſich laden/ odium incurrere

WŽvl7 228

Laden. (verb.) invitare, vocare, den Wagen laden. onerare, Haß auff
ſich laden. odium incurrere. B÷chſen laden. infercire bombardam

WŽvl7 toliau plečiama vokiškų žodžių ekvivalentų, dažniausiai sinonimų,
eilė, t. y. vokiškam žodžiui parenkama dar po vieną ar porą lotyniškų atitikme
nų, plg.:
WŽvl3 177

Gl÷ck. fors, fortuna, ſors

WŽvl7 162

Gl÷ck. fors, fortuna, ſors, res proſperæ, ſecundæ, proſperitas

WŽvl3 183

Groß. grandis, magnus, ingens

WŽvl7 167

Groß. grandis, magnus, ingens, decumanus

Akivaizdžiausia tendencija pildyti WŽvl7 antraštinių žodžių lizdus vartosenos
pavyzdžiais, pvz.: [Gebott]: einem ¸u Gebott ſtehen WŽvl7 141; [Geſindt]: Geſinde
halten WŽvl7 154; [Handel]: er hat gute HÕndel WŽvl7 192. Tokių pavyzdžių WŽvl3
dar nėra.
Sutampančių žodžių skaičius WŽvl7 ir RŽvl yra didesnis nei WŽvl3 ir RŽvl.
Naujų WŽvl7 intarpų antraštinių žodžių lizduose (pavyzdžiui, iš minėtų dūrinių
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ir RŽvl yra Hammerſchmiede, Hausmann, Heerpaucke) ir ypač registre (pvz.: Glimpff.
modeſtia, lenitas, moderatio WŽvl7 171 – Glimpf, Apc‡ėdijimas, imo, m. RŽvl 179;
HÕrmelin. mus alpinus WŽvl7 176 – HÕrmelin, S¸armů, ens, m. RŽvl 191), taip pat
pridėtų žodžių registro vietos sutapimas WŽvl7 ir Rlvž leistų manyti, kad Ruigys
rėmėsi ne ankstesniu nei WŽvl7. Taigi visi WŽvl2–WŽvl6 leidimai negalėjo būti
RŽvl šaltiniu.

3.3. WŽvl

Sulyginus WŽvl7 ir WŽvl8 registrus, matyti, kad
jie labai skiriasi. Į WŽvl8 registrą įtraukiama nemažai naujų antraštinių žodžių ir
žodžių junginių, plg. C ir P raidžių intarpus: Campieren, Caper, Capſel, Carthaune,
Caſquet, Catheder, Convoy; Paquet, Parole geben, Paſſagier, Patriot, Perſonalien,
Phantaſie, Pickelhering, Proportion, Puder. Neretai dariniais (jie pridedami tiek iš
naujos eilutės, tiek šalia antraštinio žodžio), sintaksinėmis konstrukcijomis ir vartosenos pavyzdžiais plečiami registro žodžių lizdai. Pavyzdžiui, daiktavardžio
Haupt lizde dar pridėta tokių darinių: /Haupt/=Kirche, =Urſach, =Wacht, =Winde
WŽvl8 195, o daiktavardžio Herã lizde – naujų vartosenos pavyzdžių, kaip antai:
[Herã]: das Herã im Maul haben, das Herã an etwas hÕngen, weſſen das Herã voll
iſt / deſſen geht der Mund ÷ber, ins Herã eines Lands eindringen, kein Herã ¸u einem
haben, er hat mir das Herã genommen, das Herã klopfft mir, ich habe das Herã nicht
WŽvl8 204.
Taigi pasitvirtina nuomonė, kad WŽvl7 labai pakeitė naujas redaktorius ar redaktoriai. WŽvl8 pratarmėlėje nurodyta, kad WŽvl8 yra per 3000 papildymų.
Belieka išsiaiškinti, kiek tie papildymai susiję su RŽvl registru.
Palyginus WŽvl7, WŽvl8 ir RŽvl registrus, nustatyta, kad į RŽvl perimta per
600 (tai sudaro apie 20%) naujų WŽvl8 žodžių, žodžių junginių ir vartosenos
pavyzdžių.

3.3.1.

( 1 7 2 5 ) ir RŽvl.

8

WŽvl8 ir RŽvl yra tokių registro žodžių, kurių nėra WŽvl7, plg.:

WŽvl8 18
RŽvl 18
WŽvl 25
8

RŽvl 25
WŽvl8 51
Rvlž 51
WŽvl8 137
Rvlž 140
WŽvl 181
8

Rvlž 182
WŽvl8 314
Rvlž 283

Anatomie. Anatome, laceratio mortuorum
Anatomie, Supjáuſtimas ir Per‡urėjimas wiſſo Kúno
Anmarſchieren. accedere, iter facere ad aliquem, adventare
anmarſchiren, Primaráeroja, S¸én tráukias ¢alnėrei
Ballaſt, die Schiffe ¸u beſchwehren. ſaburra
Ballaſt, Krowà ákrutû
Fiſcal. fiſcarius, fiſci cauſam agens
Fiſcal, Fiſkólas, ólo, m.
Granadier. pyrobolarius
Granadirer, Granadėrus, ėraus, m.
Puder. pulvis odoratus, Cyprius
Puder, Haarpuder, Púderis, rio, m.
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WŽvl8 339
Rvlž 301

Schabracke. tegumentum equorum, dorſnale
Schabrack, Balno Paklotùwė

WŽvl8 įdėta naujų vokiškų žodžių be ekvivalento, jie aiškinami nuoroda į kitą
vokišką žodį. Toje pačioje abėcėlės vietoje tokie žodžiai pateikiami ir RŽvl. Tik
vietoj nuorodinio būdo RŽvl dažniau parenkamas ekvivalentas, plg.:
WŽvl8 225
RŽvl 218
WŽvl8 353
RŽvl 311

Kaldaunen. v. Kutteln
Kaldaunen, S±krapponei, niû, m. pl.
Schleppe. v. Schwaiff
Schleppe, vom Kleide, ůdega, gôs, f.

3.3.2.

WŽvl8 ir RŽvl registruose pastebėta naujų žodžių junginių, kurių nebuvo WŽvl7, plg.:
WŽvl8 19
RŽvl 18
WŽvl8 23

Anbefohlner maſſen. juxta præceptum, vimandati, ad explendum
mandatum
anbefohlener maaßen, Kaip pálėpta
Anheiſchig. ſich machen. recipere alicui aliquid. v. verſprechen,
¸uſagen

RŽvl 23
WŽvl8 87

anheiſchig ſich machen, ſ. verſprechen, Apſi‡addu, Pà‡addu
Caution ſtellen. obſide de pecunia cavere, obſidem dare

RŽvl 91

Caution, Verſicherung ſtellen, Laid± ſtataù

WŽvl8 101

Ebbe und Flutt, acceſſus & receſſus maris

RŽvl 108
WŽvl8 106
RŽvl 113

Ebbe und Fluht, Wandens (iá Juriû) Nuſekkimmas ir
U‡twinnimmas, Nutekėjimas ir Attekėjimas
Einfinden ſich an einem Ort. devenire aliquo, ſiſtere ſe præſentem
einfinden ſich an einem Ort, Atſirandù Wiėtoj’ kokioj’, Ateimi katrûl

Kad toks junginių sutapimas neatsitiktinis, rodo perimtų junginių specifiš
kumas.

3.3.3.

RŽvl, kaip ir WŽvl8, yra pridėta vedinių, kurių dar nebuvo WŽvl7.
Priešdėliniai vediniai WŽvl8 pateikiami dvejopai: kaip ir kiti darybiškai neskaidomi antraštiniai žodžiai, t. y. neatitraukti nuo kairiojo skilties krašto, ir kaip
lizdo žodžiai, plg. priešdėlių hin-, nach-, vor- vedinius. RŽvl pastebima tendencija priešdėlinius vedinius, kaip ir kitus darinius, pateikti lizduose.
Nauji priešdėliniai vediniai sudaro apie 30% visų WŽvl8 A raidės papildymų.
Vien į WŽvl8 A raidės registrą įtraukta per 40 naujų priešdėlinių veiksmažodžių,
kurie yra ir RŽvl, pvz.: Abbeeren WŽvl8 3 – abbeeren RŽvl 3; Abf÷ttern WŽvl8 5 – abfuttern RŽvl 5; AbglÕtten WŽvl8 6 – abglÕtten RŽvl 6; Abkæpffen WŽvl8 7 – abkæpfen
RŽvl 7; Anbauen WŽvl8 18 – Anbauen RŽvl 18; Andringen. auf einen WŽvl8 20 – andringen, auf einen RŽvl 20; Aufg÷rten WŽvl8 35 – aufg÷rten RŽvl 35; Aufnæthigen
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WŽvl8 37 – aufnæthigen RŽvl 37; Ausarten (ſich.) WŽvl8 41 – ausarten RŽvl 41;
Ausbalgen, den Balg ab¸iehen WŽvl8 41 – ausbalgen, den Balg ab¸iehen RŽvl 41.
WŽvl8 yra ir kitų priešdėlių vedinių (plg. ein-, ÷ber-, ver-, um-, unter-, wieder-,
¸u- vedinius), kurie dar neįtraukti į ankstesnį WŽvl7. Kai kurie iš jų perrašomi ir
į RŽvl. Didelis perimtų vedinių tankumas neleistų manyti, kad Ruigys priešdėlinius
vedinius sugalvodavo pats.
WŽvl8 daugiau negu WŽvl7 priešdėlinių ar nepriešdėlinių veiksmažodžių bei
būdvardžių abstraktų. Nauji abstraktų pavadinimai WŽvl8 sudaro apie 15% visų
A raidės registro papildymų. Jie įrašomi naujoje eilutėje po savo pamatinių žodžių
(dažniausiai veiksmažodžių). Pavyzdžiui, jau po WŽvl7 buvusių veiksmažodžių
Abmeſſen, Abnæthigen, Abrichten ¸u etwas, Ank÷ndigen, Annahen, Aufdecken, Ausbeſſern
pateikiami Abmeſſung WŽvl8 8, Abnæthigung WŽvl8 9, Abrichtung WŽvl8 9, Ank÷n
digung WŽvl8 24, AnnÕherung WŽvl8 25, Aufdeckung WŽvl8 34, Ausbeſſerung WŽvl8
41. Kai kurie, bet ne visi, veiksmažodžių abstraktai perkeliami ir į RŽvl, plg.:
Abnæthigung, Iáver‡immas, mo, M. RŽvl 8; Abrichtung, Paprátinimas, imo, m. RŽvl
9; Ank÷ndigung, Apſákimas, mo, m. RŽvl 24 ir pan.
Įtraukta naujų abstraktų ir kitose WŽvl8 vietose. Dalis jų yra ir RŽvl registre
(a) arba registro žodžių lizduose (b), plg.:
a)

b)

WŽvl8 109

Einrichtung. diſpoſitio, ordinatio, conſtitutio, moderamen

RŽvl 115

Einrichtung, …taiſimas, …prowijimas, imo, m.

WŽvl8 58

Bekanntſchafft. notitia, familiaritas

RŽvl 59
WŽvl8 410
RŽvl 353

[Bekannt]: Bekanntſchaft, ¢innė, ês, f. Paſi‡innimas, mo, m. Pá‡intis,
ês, f.
TrÕgheit. pigritia, torpor, ſegnities, languor
[TrÕge, ſ. faul]: TrÕgheit, Tingiėjimas, Wéngimas, mo, m.

Kartais WŽvl8 pridedama ir kitokių vedinių, pavyzdžiui, veikėjų pavadinimų,
būdvardinių prieveiksmių ir pan. Jie įrašyti ir RŽvl, plg.: AufwÕrter WŽvl8 39 –
Aufwarter RŽvl 40; Ʒauderer WŽvl8 502 – Ʒauderer RŽvl 410; Thærlich WŽvl8 406 –
thorlich RŽvl 351 ir pan.
WŽvl8 ir RŽvl randame sutampančių dūrinių, kurie dar nebuvo įtraukti į
WŽvl7. Vieni dūriniai WŽvl8 pateikiami kaip registro žodžiai, pvz.:
WŽvl8 335

Sachwalter. advocatus, patronus

RŽvl 297

[Sache]: Sachwalter, Advocat, Appokótas, óto, m.

WŽvl 386

Standrecht. Judicum militare; criminale ſub dio

8

RŽvl 337

[Stand]: Standrecht, ¢alnėriû Prowà

Kaip matyti, Ruigys šiuos dūrinius įtraukia į daiktavardžių Sache ir Stand
lizdus.
Kiti dūriniai, tokių daugiausia, WŽvl8 pateikiami žodžio, sudarančio dūrinio
pirmąjį dėmenį, lizde, plg.:
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WŽvl8 161
RŽvl 166

WŽvl8 253
RŽvl 239
WŽvl8 397
RŽvl 344
WŽvl8 399
RŽvl 345

[Gelb]: Gelbſchnabel. imberbis juvenis, puer nondum pubes, primæ
lanuginis adoleſcens
[Gelb]: Gelbſchnabel, Gelt=Noſis, ſė, ſubſt. mob. Snarglys, lė, ſubſt.
mob.
[Lauf]: Lauff=Stern. Planeta
[Lauf]: Laufſtern, Ʒwaig‡dė bėgúnė
[Strick]: Stricknadel. acus Babylonica, textoria
[Strick]: Stricknadel, Stulpà, pôs, F.
[Stund]: Stundenglaß, clepsydra, clepſammium
[Stunde]: Stundenglas, Stiklas Smiltinnis Stundus ród±s

Tokie dūriniai nedažni, todėl jų sutapimas RŽvl ir WŽvl8 gana iškalbingas.

3.3.4.

WŽvl8 antraštinių žodžių lizduose dsama naujų vartosenos pavyzdžių.
Tik nedaug jų įtraukta į RŽvl. RŽvl vartosenos pavyzdžiai nuosekliau perimami tik
pirmųjų A, B, iš dalies D ir E raidžių registruose. Iki žodyno vidurio perimtų
pavyzdžių dar pasitaiko, o paskutinių raidžių registruose jų vos vienas kitas. Grei
čiausiai WŽ vartosenos pavyzdžiai Ruigiui turėjo atrodyti neaktualūs (juk jie buvo
rinkti iš klasikinių romėnų autorių kūrinių, o RŽ paskirtis – versti religinius raštus),
galbūt sunkiai išverčiami (pavyzdžiui, vokiečių kalbos frazeologija). Todėl kiekvieno junginio sutapimas WŽvl8 ir RŽvl svarbus šių žodynų panašumams nustatyti.
WŽvl8 ir RŽvl pasitaiko sutampančių laisvųjų junginių, kurių dar nebuvo
WŽvl7. Jie RŽvl, skirtingai nei WŽvl8, pateikiami atskiromis eilutėmis, plg.:
WŽvl8 153
RŽvl 158

WŽvl8 193
RŽvl 190

WŽvl8 290
RŽvl 264

Garbe. merges. binden, colligare mergites
Garbe, Pėdas, do, m.
Garbe binden, Riáù Pėd±
Hanff. cannabis. Samen. ſemen cannabis. den Hanff brechen.
decorticare cannabim
Hanf, Kanápė, ês, (grudinnės) Feimel, Plei¸gės, giû, f. pl.
Hanf brechen, Minnù
Nadel. acus. einfÕdemen. immittere lina per acum
Nadel, ádata, tôs, f.
Nadel einfÕdmen, …weriu ádat±

Ypač svarbu, kad RŽvl ir WŽvl8 registro žodžių lizduose yra vienodų
frazeologinių junginių, kurių nebuvo WŽvl7, pvz.:
WŽvl8 13
RŽvl 13

[Achſel]: ÷ber die Achſel anſehen. alto deſpicere ſupercilio,
contemnere. vid. verachten
[Achſel]: Achſel, ÷ber die Achſeln anſehen, Niėkinu, Per Péćius … k±
‡urù
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WŽvl8 58

[Bein]: auf die Bein kommen. erigi, vires accipere

RŽvl 58

[Bein]: auf die Beine kommen, Atſitėſu, Paſigáunu

WŽvl8 386

RŽvl 337

[Stand]: § Sich in ſchlechten Stand befinden. male ſe habere,
deteriori conditione eſſe
in beſſern Stand kommen. melius ſe habere, recipere vires, opes
[Stand]: im ſchlechten Stande ſeyn, Menkay ſtówju, Gywenu blogay
in beßern Stand kommen, Atſigáunu

3.3.5. WŽvl8 ir RŽvl išskiriama daugiau vokiško žodžio reikšmių negu WŽvl7.

Reikšmės WŽvl8 pateikiamos dviem būdais: viename antraštiniame žodžio straipsnyje (kartais numeruojamos) ir atskirais straipsniais. RŽvl daug dažniau reikšmės
išskaidomos į du žodžių straipsnius, pvz.:
WŽvl8 5
RŽvl 5

WŽvl8 21
RŽvl 21

WŽvl8 162
RŽvl 166

WŽvl8 176
RŽvl 179

WŽvl8 392
RŽvl 340

Abgeben: fieri, evadere. vel: tradere, deponere
§ einen Arãt abgeben. agere medicum
Abgeben, atdůmi
abgeben einen Arãt, Liėkorum’ eſmì
Anf÷hren. [...] ans Land anf÷hren. appellere ad littus. ein Ʒeugnuß
anf÷hren. allegare teſtimonii loco
anf÷hren, mit dem Wagen, Priwe‡u, ‡iau, áu, áti
anf÷hren Ʒeugniß, Iáluddijim± priwedu
Gelenk. articulus: junctio: junctura: vertebræ: verticuli: an den
Fingern, condyli. am Halm. geniculum
Gelenk, Linkimmas, mo, m.
Gelenk am Kornhalm, Kiélis, lio, m.
Glied. membrum, artus. an der Ketten. annulus: in der Schlacht=
Ordnung. ordines. am Stengel. nodus
Glied, an der Kette, Sánaris, rio, m.
Glied am Leibe, Gliedmaß, S±naris, rio, M. Lev. XXII. 13
Glied an den Kindern, Gimminė, ês, f. Eilė, ês, f. Eilė Waikû Gen.
L. 23
Glied am Stengel, ûgis, gio, m.
Stichblatt/ (im Kartenſpiel.) chartula victrix. am Degen. manubrium,
laminula capularis
Stichblatt am Degen133
Stichblatt in Karten, Kortà muáanti

Dažnesnis vokiško žodžio skaidymas reikšmėmis, tų reikšmių sutapimas WŽvl8
ir RŽvl tai pat liudytų, kad RŽvl artimesnis WŽvl8 negu WŽvl7.
133   Antraštinis
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žodis neišverstas.

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

Taigi išnagrinėjus WŽvl7, WŽvl8 ir RŽvl registrus, galima drąsiai teigti, kad dau
giausia sutapimų yra tarp WŽvl8 ir RŽvl registrų. Tačiau norint įrodyti, kad Ruigys,
sudarydamas RŽvl, rėmėsi būtent 1725 metų WŽvl8, reikia paneigti, kad jis negalėjo
pasinaudoti WŽvl9 ar WŽvl10.

3.4. WŽvl , WŽvl

Sulyginus WŽvl8, WŽvl9, WŽvl10 registrus, nustatyta,
kad pastarieji leidimai beveik nesiskiria. Tačiau, kad WŽvl9 ir WŽvl10 buvo
spaustuvėje perrenkami iš naujo, rodo keli dalykai:
a) registro praleidimai. Antai WŽvl10 praleista 37, o WŽvl9 – 30 žodžių ir žodžių
junginių, esančių WŽvl8. Pavyzdžiui, WŽvl8 yra, o WŽvl9 ir WŽvl10 praleisti šie
žodžiai ir žodžių junginiai: Appellirung WŽvl8 30, Diſciplin WŽvl8 96; Verheeler
WŽvl8 432; [Ein¸iehen]: Pferd ein¸iehen. ductitare in equile WŽvl8 112; [inniglich]:
inniglich bitten. precari ardenter, medullitus. v. hoch bitten. WŽvl8 222. WŽvl8 ir
WŽvl9 yra, o į WŽvl10 jau nepatekę, pavyzdžiui, šie žodžiai ir žodžių junginiai:
Beſchohren WŽvl8 64, WŽvl9 64, ſchæppeln WŽvl8 360, WŽvl9 360; [Bund]: Es ¸u bund
machen WŽvl8 84, WŽvl9 84; [Feucht]: feucht Wetter WŽvl8 135, WŽvl9 135;
b) registro žodžio priesagos keitimas. Pavyzdžiui, daiktavardžių niß´n÷ß:
Bekenntn÷ß WŽvl8 58, WŽvl9 59 – Bekenntniß WŽvl10 58; n÷ß´niß: EmpfÕngn÷ß
WŽvl8 113 – EmpfÕngniß WŽvl9 113, WŽvl10 113; nuß´niß: Erkantnuß WŽvl8 121,
WŽvl9 121 – Erkantniß WŽvl10 121; Erlaubnuß WŽvl8 122 – Erlaubniß WŽvl9 122,
WŽvl10 122; veiksmažodžių len´eln: Einwindlen WŽvl8 112 – Einwindeln WŽvl9 112,
WŽvl10 112; Ermanglen WŽvl8 122 – Ermangeln WŽvl9 122, WŽvl10 122. Tokie pakeitimai rodo, kad žodyno rinkėjai negalėjo atsispirti vokiečių kalbos naujovėms.
RŽvl atitinkami daiktavardžiai rašomi su priesaga -niß (Bekenntniß RŽvl 59, Em
pfÕngniß RŽvl 118, Erkenntniß RŽvl 125, Erlaubniß RŽvl 125), o veiksmažodžiai – su
priesaga -eln (einwindeln RŽvl 116, ermangeln RŽvl 126);
c) registro eilučių apkeitimas. Pavyzdžiui, žodis ar žodžių junginys surenkamas ne toje pačioje abėcėlinėje vietoje, plg.: Burgerrecht einem geben WŽvl8 84, Nur
obenhin dar÷ber gehen WŽvl8 92, Gaſtrecht WŽvl8 154, Gottespfenning WŽvl8 180.
Manytina, kad rinkėjas, pastebėjęs praleistą žodį ar žodžių junginį, teksto iš naujo neperrinko, bet įdėjo jį po jau surinktų žodžių. Antai pavyzdys Burgerrecht
einem geben WŽvl10 eina prieš daiktavardį Burgerrecht WŽvl10 84, pavyzdys Nur
obenhin dar÷ber gehen, turėjęs eiti po antraštinio junginio Dar÷ber gehen, pateikiamas kaip antraštinio junginio Dar÷ber legen pavyzdys WŽvl10 92 ir pan.; žodžių
abėcėlės tvarkos atitaisymų nepastebėta;
d) rašybos pakeitimai. Pavyzdžiui, vietoj mažosios raidės perrenkama didžioji,
vietoj ß galūnėje ´ s (Achtloß WŽvl8 14 – Achtlos WŽvl9 14, WŽvl10 14; Gitterweiß
WŽvl8 175 – Gitterweis WŽvl10 175), vietoj i ´ ie (Ablaßbrieff WŽvl8 7, WŽvl9 7 –
Ablaßbriff WŽvl10 7; Circkelſchmid WŽvl8 87 – Circkelſchmied WŽvl9 87, WŽvl10 87),
vietoj en ´ ē (Biſcoten WŽvl8 74, WŽvl9 74 – Biſcotē WŽvl10 74; Dar¸wiſchen flieſſen
WŽvl8 93, WŽvl9 93 – Dar¸wiſchē flieſſē WŽvl10 93); skirtingai rašomi sudurtiniai
žodžiai, pvz.: Abendeſſen WŽvl8 4 – Abend=Eſſen WŽvl9 4; WŽvl10 4 ir pan.; tai rodo,
kad vokiečių kalbos žodžių rašyba pamažu kito, žodyno rinkėjas žodžius rinko
pagal jam priimtinas rašybos taisykles ar pan.;
9

10

I R RŽvl.
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e) grafikos keitimas. Nenuosekliai atsisakoma įstrižojo brūkšnio tarp antraštinių
žodžių ir ekvivalentų, tarp antraštinių žodžių ir sinonimų, pvz.: Fichtenbaum/
Fichtenwald WŽvl8 136, WŽvl9 136 – Fichtenbaum, Fichtenwald WŽvl10 136; Fingerbreit/
Ʒwerchfinger WŽvl8 137, WŽvl10 137 – Fingerbreit, Ʒwerchfinger WŽvl9 137; Gleichheit/
æqualitas patitas, ſimilitudo WŽvl8 176 – Gleichheit. æqualitas patitas, ſimilitudo
WŽvl9 176, WŽvl10 176.
RŽvl ir minėtų leidimų ryšiams nustatyti svarbiausi praleidimai registre. Todėl
nuosekliai buvo sulyginti WŽvl8, WŽvl9, WŽvl10 registrai.

3.4.1. WŽvl8

ir RŽvl registruose toje pačioje abėcėlinėje vietoje yra keletas
žodžių ir žodžių junginių, kurie WŽvl9 ir WŽvl10 registruose praleisti:
WŽvl8 12

Abwehren. prohibere, inhibere

WŽvl9 12

–

WŽvl10 12

–

RŽvl 12

abwehren, Nudraud‡iù, Prawaraù, Nubaidaù

WŽvl8 49

Aus¸ahlen. v. ¸ahlen

WŽvl 49

–

WŽvl10 49

–

9

RŽvl 50

aus¸ahlen, ſ. ¸ahlen, Iámóku (pridėtas ekvivalentas)

WŽvl8 70

Bewandt ſeyn. comparatum eſſe

WŽvl9 70

–

WŽvl

10

70

RŽvl 70

–
bewand ſeyn, alſo, Toks, toktay, tokiù yra: Taip ſtów (pridėtas
sinonimas alſo)

WŽvl8 71

Beyſpiel. exemplum. v. Exempel

WŽvl 71

–

WŽvl10 71

–

9

RŽvl 72

Beyſpiel, ſ. Exempel, Pawéikſlas, lo, m. Páwi¸dis, d‡io, m.
Pawei¸das, do, m. (nuoroda ſ. Exempel atkelta į priekį)

WŽvl8 310

Plappern. blaterare

WŽvl 310

–

WŽvl10 310

–

9

RŽvl 279

Plappern, Pluákù, Pluákinėju, Matt. VI. 7. Ʒauniju, Talac‡nóju. ſ.
plaudern (pridėta nuoroda ſ. plaudern)

WŽvl8 474

Wammes. thorax

WŽvl 474

–

9

WŽvl10 474
RŽvl 392

–
Wammes, der Weiber, Kóbotas, to, m. (pridėtas priklausomybės
kilmininkas der Weiber)
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A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

2 pav. WÞvl8 58: veiksmaþodþio Beiµµen lizde surinktas þodis Beißigkeit ‘mordacitas’,
jis dar surinktas WÞvl9, bet jo jau nėra WÞvl10, plg. 3 pav.;
HAB: S: Alv.: Lg 137

136

Archivum Lithuanicum 8

3 pav. RÞvl 59: veiksmaþodþio Beißen lizde yra veiksmaþodinis
abstraktas Beißigkeit ‘Gailummas’;
VUB RSS: LR 935. Buv. Enzio Jagomasto egz.
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A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

3.4.2.

WŽvl8 ir RŽvl registro žodžių lizduose yra vedinių, kurių nėra WŽvl9
ir WŽvl arba tik WŽvl10:
10

WŽvl8 58

[Beiſſen]: Beißigkeit. mordacitas (plg. 2 pav.)

WŽvl9 58

[Beiſſen]: Beißigkeit. mordacitas

WŽvl

10

58

RŽvl 59

–
[Beiſſen]: Beißigkeit, Gailummas, mo, m. (plg. 3 pav.)

WŽvl8 76

[Blæd, ſchwach]: Blædigkeit. imbecillitas, infirmitas. languor, des
Baupts134. veſania

WŽvl9 76

–

WŽvl10 76

–

RŽvl 78

Blædigkeit des Hauptes, Nedrutybė Galwôs (perimtas tik junginys
Blædigkeit des Hauptes, daiktavardžio Blædigkeit nėra)

WŽvl8 176

[Gleich]: Gleichn÷ß. parœmia, ſimilitudo, comparatio

WŽvl9 176

–

WŽvl

10

176

RŽvl 179

–
[Gleich, eben]: Gleichniß, in Worten, Prilyginimas, mo, m. (pridėta
sintaksinė konstrukcija in Worten)

WŽvl8 446

[Verweſen]: Verweſer. Vicarius

WŽvl 446

–

WŽvl10 446

–

9

RŽvl 374

Verweſer im Amte, Wėtininkas, ko, m. (pridėta sintaksinė
konstrukcija im Amte)

3.4.3. WŽvl8 ir RŽvl registro žodžių lizduose yra sutampančių darinių, kurių

nėra WŽvl9 ir WŽvl10:
WŽvl8 95

[Dencken]: Denck=Ʒettel. libellus memorialis

WŽvl 95

–

WŽvl10 95

–

9

RŽvl 99

[Dencken, ſ. gedenken]: Denck¸ettul, Paminnėjimo=Laiákas,
Paminklo=¢énklas, Mal. III. 16. Atminnimo=¢énklas, Matt. XXIII.
(Denck=Ʒettel ´ Denck¸ettul)

WŽvl8 118

[Erde]: Erdbeer. fragum

WŽvl9 118

–

WŽvl

10

118

RŽvl 123

–
[Erde]: Erdbeer, ¢iémůgiė, ůgiês, f.

134   Korektūros
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WŽvl8
WŽvl9
WŽvl10
RŽvl

192
192
192
190

[Hand]: /Hand/ =voll. manipulus, pugillus, pugillaris
–
–
[Hand]: Handvoll, Sáuja, jôs, F. Gnûátė, ês, F.

3.4.4. WŽvl8

ir RŽvl sutampa 2 žodžių junginiai, iš kurių vieno nėra nei
WŽvl9, nei WŽvl10, o antras neperinktas tik į WŽvl10, plg.:
WŽvl8 59
WŽvl9 59
WŽvl10 59
RŽvl 60
WŽvl8
WŽvl9
WŽvl10
RŽvl

101
101
101
107

[Beleg]: § Mit Ʒeugen belegen. convincere autoritatibus & teſtibus:
obruere aliquem teſtimoniis: teſtes adhibere: uti teſtibus (plg. 4 pav.)
–
–
[Belege]: belegen, mit Ʒeugen, Luddidininkais iáródau (pakeista
žodžių tvarka; plg. 5 pav.)
[Durſt]: Durſt ſterben. ſiti enecari
[Durſt]: Durſt ſterben. ſiti enecari
–
[Durſt]: Durſtes ſterben, U‡trókátu

Vieną žodžių junginį RŽvl taip pat galėtume laikyti perimtu iš WŽvl8. Tačiau
jis galėjo būti įtrauktas ir iš Biblijos (tai rodo Biblijos nuoroda prie ekvivalento),
o su WŽvl8 sutampa tik iš dalies, plg.:
WŽvl8
WŽvl9
WŽvl10
RŽvl

133
133
133
136

[Fehl=Bitte]: § Fehlbitte thun. repulſam alicujus rei ferre
–
–
[Fehler]: Fehlbitte, Maldà ne tropijanti, Nůproſnà.
Fehlbitte thun laßen, Prááim± paniėkinu Marc. VI. 26

3.4.5. WŽvl8 ir

RŽvl sutampa frazės dalis, o WŽvl9 ir WŽvl10 ji koreguota ar
netiksliai surinkta: unterſchlagen ´ abſchlagen:
WŽvl8 58
WŽvl9 58
WŽvl10 58
RŽvl 58

[Bein]: § Einem die Bein unterſchlagen. dolo malo aliquem
deludere, ſupplantare, objecto pede aliquem humi dejicere
[Bein]: § Einem die Bein abſchlagen. dolo malo aliquem
deludere, ſupplantare, objekto pede aliquem humi dejicere
[Bein]: § Einem die Bein abſchlagen. dolo malo aliquem deludere,
ſupplantare, objekto pede aliquem humi dejicere
[Bein]: Bein unterſchlagen, Koj± pakiáu, beſiimmant

WŽvl8 ir RŽvl tokia pat frazės dalis, WŽvl10 – koreguota: Dings ´ Einigs:
WŽvl8
WŽvl9
WŽvl10
RŽvl

116
116
116
119

Entheben
Entheben
Entheben
Entheben

eines Dings. v. ÷berheben
eines Einigs. v. ÷berheben
eines Einigs. v. ÷berheben
einem eines Dinges, Aplenkiù k± kom… (Dings ´ Dinges).
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A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

4 pav. WÞvl8 59: daiktavardþio Beleg lizdo junginys Mit ¨eugen belegen ‘convincere
autoritatibus & teµtibus: obruere aliquem teµtimoniis: teµtes adhibere: uti teµtibus’
praleistas WÞvl9 ir WÞvl10, plg. 5 pav.;
HAB: S: Alv.: Lg 137

140
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5 pav. RÞvl 60: daiktavardþio Belege lizde yra junginys belegen,
mit ¨eugen ‘Luddidininkais iáródau’;
VUB RSS: LR 935. Buv. Enzio Jagomasto egz.
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A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

WŽvl8, WŽvl9 ir RŽvl vienoda frazės dalis, o WŽvl10 ji koreguota: brechen ´
krachen:
WŽvl8
WŽvl9
WŽvl10
RŽvl

3.4.6.

117
117
117
121

Ent¸wey brechen. (act.) confringere: diffringere, (paſſ.) rumpi, frangi
Ent¸wey brechen. (act.) confringere, diffringere, (paſſ.) rumpi, frangi
Ent¸wey krachen. (act.) confringere, diffringere, (paſſ.) rumpi, frangi
en¸wey brechen, activ. Sukullu, neutr. Suſikullu

WŽvl8 ir RŽvl išskirtas homografas, kurio nėra WŽvl9 ir WŽvl10:

WŽvl8 303

WŽvl9 303
WŽvl10 303
RŽvl 273

Otter. lutra. =falle. decipula
Otter. preſter, vipera
Otter=ſtich. ictus viperæ, morſus viperinus. =¸ung. ophiogloſſum
Otter. preſter, vipera
Otter=ſtich. ictus viperæ, morſus viperinus. =¸ung. ophiogloſſum
Otter. preſter, vipera
Otter=ſtich. ictus viperæ, morſus viperinus. =¸ung. ophiogloſſum
Otter, Fiſchotter, Udra, drôs, f.
Otter, Schlangenotter, Durſtſchlange, Angìs, iês, f.

Taigi palyginus WŽvl8, WŽvl9 ir WŽvl10, galima teigti, kad sudarant RŽvl remtasi ne 1741 metų WŽvl10, o 1725 metų WŽvl8. Tiesa, į RŽvl perkelti toli gražu ne
visi WŽvl8 registro žodžiai ir žodžių junginiai, neįtraukta ir daug lizdo žodžių,
vartosenos pavyzdžių. Taip pat galima pasakyti, kad Ruigys RŽvl registrą pildė
ir savais žodžiais bei žodžių junginiais. Tačiau tai jau kito tyrimo objektas.
RŽlv ir RŽvl sudaryti remiantis visiškai kitais šaltiniais: RŽlv registrą Ruigys
sudarė pats, naudodamasis ankstesniais spausdintais Sirvydo, Hako ir rankraštiniu
Dicelijaus žodynais, o RŽvl registras perimtas iš WŽvl8. RŽlv ir RŽvl pagrįstai
galima laikyti atskirais Ruigio žodynais.

4. I švados. 1. RŽvl registro šaltinio Lexicon bipartitum autorius – ne Chris
tianas Eberhardas Weismannas (1677–1741), o jo tėvas Ehrenreichas Weismannas
(1641–1717). Iš viso išėjo 12 Lexicon bipartitum (WŽ) leidimų. WŽ – klasikinių
romėnų autorių žodžių ir frazių rinkinys, papildytas aktualia terminija. Medžiaga
žodynui rinkta ir iš ankstesnių žodynų. WŽ skirtas Württembergo kunigaikštystės
apylinkių mokykloms vertimams iš lotynų kalbos į vokiečių ir atvirkščiai.
2. Išskirtini trys WŽvl rašymo etapai: ankstyvasis (WL ir WŽ2), vidurinysis
(WŽ3–WŽ6) ir vėlyvasis (WŽ7). Weismannas redagavo tik septynis pirmuosius WŽ
leidimus. Nuo WŽ8 žodynas redaguotas kito ar kitų asmenų. Nustatyta tokia WŽvl
leidimų chronologija:
a) WŽvl2 (1685) – pirmą kartą sudaryta vokiečių–lotynų kalbų dalis;
b) WŽvl3 (1692) – redaguotas WŽvl2 variantas;
c) WŽvl4–WŽvl6 – nedaug ar visai nekoreguoti WŽvl3 variantai;
d) WŽvl7 (1715) – paskutinis paties Weismanno rašytas ir pildytas žodynas;
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e) WŽvl8 (1725) – iš naujo kito redaktoriaus (ar redaktorių) redaguotas
WŽvl7;
f) WŽvl9 (1732) – tai WŽvl8 perspaudas, o WŽvl10 – WŽvl9 perspaudas.
3. WŽvl3–WŽvl8 leidimai buvo pildomi ir redaguojami keliais būdais:
a) pridedama registro žodžių ir žodžių junginių;
b) dariniais bei vartojimo pavyzdžiais plečiamas registro žodžio lizdas;
c) papildoma naujomis vokiško žodžio reikšmėmis, ekvivalentų sinonimais.
4. Daugiausia registro sutapimų yra tarp WŽvl8 ir RŽvl. Keliolika WŽvl9 ir (ar)
WŽvl10 praleistų žodžių bei žodžių junginių sutampa RŽvl ir WŽvl8 registruose ar
registro žodžių lizduose. Taigi Ruigys, sudarydamas RŽvl, rėmėsi WŽvl8 (1725).

Literatūra ir šaltiniai:
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B r e i e n , N o r b e r t, 1983: „Die Weißmannschen Wörterbücher – ein kurzer Vergleich der
Erst- und Zweitauflage“, Weismanns Petersburger Lexicon von 1731 3. Grammatischer
Anhang, München: Verlag Otto Sagner, 23–33.
BržLB – Vac[lovas] Biržiška, Lietuvių bibliografija XVI–XVIII amž., Kaunas: Švietimo
Ministerijos Knygų Leidimo Komisija, 1924.
Deutsches Wörterbuch. Elektronische Ausgabe der Erstbearbeitung von Jakob und Vilhelm
Grimm, Qvellenverzeichnis.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 1999: „Dėl Fridricho Pretorijaus ‘Clavis Germanico-Lithvana’
vokiškojo registro šaltinių“, Žmogus ir žodis 1, Vilnius: VPU leidykla, 8–13.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 2001: „Die Anfänge der litauischen Philologie an der
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šaltinių: Ehrenreicho Weismanno ‘Lexicon bipartitum, latino-germanicum et germanico-latinum [...]’“, Lt 1, 25–37.
[ E n g e l m a n n , W i l h e l m , ] Bibliotheca Philologica oder Alphabetisches Verzeichniss derjenigen
Grammatiken, Wörterbücher, Chrestomathieen, Lesebücher und anderer Werke, welche zum
Studium der griechischen und lateinischen Sprache gehören, und vom Jahre 1750, zum Theil
auch früher, bis zur Mitte des Jahres 1852 in Deutschland erschienen sind, hrsg. von Wilhelm
Engelmann, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 31853. Perspaudas: Wilhelm Engel
mann, Bibliotheca Philologica oder Alphabetisches Verzeichniss derjenigen Grammatiken, Wör
terbücher, Chrestomathieen, Lesebücher und anderer Werke [...], Dr. Martin Sändih oHG, 1972.
G e y e r , H e i n z , 1983: „Zum Sprichwortbestand im dreisprachigen Petersburger Lexicon
vom 1731“, Weismanns Petersburger Lexicon von 1731 3. Grammatischer Anhang, München:
Verlag Otto Sagner, 38–45.
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700–1900 155. Wein-Wer, bearbeitet
unter der Leitung von Hilmar Schmuck und Will Gorzby, Bibliographische und redaktionelle Beratung: Hans Popst und Rainer Schöller, München, New York, London, Paris:
Sauer, 1986.

143

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

G i n e i t i s , L e o n a s , 1982: Lietuvių literatūros istoriografija (ligi 1940 m.), Vilnius: Vaga.
[ H a k a s , F r y d r i c h a s Vi l h e l m a s , ] Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germa
nico-Litthvanicvm [...] von Friederich Wilhelm Haack, Halle, Druckts Stephanus Orban,
Univerſ. Buchdr., [1730].
Hauer, Wolfram, 2000: Lokale Schulentwicklung und städtische Lebenswelt. Das Schulwesen in
Tübingen von seinen Anfängen im Spätmittelalter bis 1806, Tübingen: Franz Steiner Verlag.
H e i n e m a n n , A x e l , 2005: „Polyglotte Wörterbücher als Ausdruck einer neuen
Mehrsprachigkeit“, Mehrsprachigkeit in der Renaissance, hrsg. von Christiane Maas, Anett
Volmer, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 267–278.
H e n n e , H e l m u t, 1977: „Zur Geſchichte deutscher Wörterbücher: Die aufsteigende
Linie“, Drosdowski, Henne, Wiegand, Nachdenken über Wörterbücher, Mannheim, Wien,
Zürich: Bibliographisches Institut.
H e n n e , H e l m u t, 2001: Deutsche Wörterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts. Einführung und
Bibliographie, hrsg. von Helmut Henne, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms
Verlag.
[ J ö c h e r , C h r i s t i a n G o t t l i e b , ] Allgemeines Gelehrten=Lexicon, Darinne die Gelehrten
aller StÕnde ſowohl mÕnn=als weiblichen Geſchlechts, welche vom Anfange der Welt bis auf
ieãige Ʒeit gelebt, und ſich der gelehrten Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt, Leben,
merckw÷rdigen Geſchichten, Abſterben uns Schrifften aus den glaubw÷rdigſten Scribenten in
alphabetiſcher Ordnung beſchrieben werden 4. S–Z, hrsg. von Chriſtian Gottlieb Iæcher,
Leipzig: in Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung, 1751. Perspaudas: [Christian
Gottlieb Jöcher,] Allgemeines Gelehrten=Lexicon [...] 4. S–Z, hrsg. von Chriſtian Gottlieb
Iæcher, Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1961.
J o n e s , W i l l i a m J e rv i s , 2000: German Lexicography in the European Context. A descriptive bibliography of printed dictionaries and word lists containing German language (1600–
1700), Berlin, New York: Walter de Gruyter.
J u r g u t i s , V y ta u ta s , 1986: „Paaiškinimai“, Pilypas Ruigys, Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir sa
vybių tyrinėjimas, parengė Vytautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 405–484.
K a u n a s , D o m a s , 1996: Mažosios Lietuvos knyga: Lietuviškos knygos raida 1547–1940,
Vilnius: Baltos lankos.
K l i n g a i t ė - D a s e v i č i e n ė , N i j o l ė , 2005: Ehrenreicho Weismanno Lexicon bipartitum
lotyniškos pratarmės ir pratarmėlės vertimas (rankraštis).
[ K n a p i u s , G r e g o r i u s , ] Thesavrvs Polonolatinograecvs; sev promptvarivm lingvae Latinae
et Graecae, Polonorum vſui accomodatum [...] Opera Grigorii Cnapii, Cracoviae, [1621].
K o s ta , P e t e r , 1983: „Das Weismannsche ‘Peterburger Lexicon’ (1731) und das ‘Lexicon
trejazyčnyj’ (1704) von F. P. Polikarpov“, Weismanns Peterburger Lexicon von 1731 3.
Grammatischer Anhang, München: Verlag Otto Sagner, 5–22.
K o ž e n i a u s k i e n ė , R e g i n a , 1990: XVI–XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos, Vilnius:
Mokslas.
K r ö m e r , D i e t f r i e d , 1990: „Lateinische Lexikographie“, Wörterbücher. Dictionaries.
Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 2, hrsg. von Franz Jozef
Hausmann et al., Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1713–1722.
K r ö m e r , D i e t f r i e d , 1991: „Die zweisprachige lateinische Lexikographie seit ca. 1700“,
Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 3,
hrsg. von Franz Jozef Hausmann et al., Berlin, New York: Walter de Gruyter, 3030–3034.

144

Archivum Lithuanicum 8

K r ö m e r , D i e t f r i e d : Selbstverständlichkeiten? Zweisprachige Wörterbücher seit dem
16. Jahrhundert, http://www.phil-hum-ren.unimuenchen.de/GermLat/Acta/Kromer.htm.
K ü h n , P e t e r , 1978: Deutsche Wörterbücher. Eine systematische Bibliographie, Tübingen: Max
Niemeyer Verlag.
L e b e d y s , J u r g i s , 1977: Senoji lietuvių literatūra, Vilnius: Mokslas.
LB I – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis,
1969.
L i e b e r t, U t e , 1984: Geschichte der Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchverlage im 19.
Jahrhundert, Stuttgart: Lithos Verlag.
Lietuvių enciklopedija 26, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, 96.
[ L i t w i ñ s k i , J a n , ] Słownik polsko–łacińsko–francuzki na zasadach słowników Knapskiego,
Danneta i Troca ułożony i pomnożony przez X. Litwińskiego 1–2, Warszawa, Wilno, 1815.
LLICh – Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija (iki 1940 m.), parengė Leonas Gineitis,
Vilnius: Vaga, 1988.
L u k š a i t ė , I n g ė , 1985: „Salomono Risinskio bibliotekos Vilniuje sąrašas“, Iš Lietuvos
bibliotekų istorijos, Vilnius: LTSR valstybinė respublikinė biblioteka, 17–45.
Mažosios Lietuvos enciklopedija 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
M a ž i u l i s , V y ta u ta s , 1986: „Pilypas Ruigys“, Pilypas Ruigys, Lietuvių kalbos kilmės,
būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė Vytautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius:
Vaga, 5–18.
M e t e l m a n n , E r n s t, 1957: Die Geschichte der J. B. Metzlerschen Verlagsbuchhandlung in
Stuttgart (1682–1957), Stuttgart.
M e u s e l , J o h a n n G e o r g , 1816: Lexicon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen
Schriftsteller 15, Leipzig. Perspaudas: Johann Georg Meusel, Lexicon der vom Jahr 1750
bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller 15, Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuch
handlung, 1968.
M ü l l e r , P e t e r O ., 2001: Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts. Konzeptionen und
Funktionen frühneuzeitlicher Wörterbücher, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Pa k a l k a , K a z y s , 1960: „Dėl K. Širvydo žodyno ‘Dictionarium trium linquarum’
lenkiškosios–lotyniškosios dalies šaltinio“, LMAD, Serija A, 1(8), 217–221.
Pa k a l k a , K a z y s , 1979: „K. Širvydo žodyno istorijos metmenys“, Pirmasis lietuvių kalbos
žodynas, Vilnius: Mokslas, 15–42.
P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2002: „Die Quellen von Clavis Germanico Lithvana“, Klb 51(3),
107–119.
[ R o p e l e w s k i , S ta n i s ł aw,] Słownik polsko–francuzki, Berlin: B. Behr, 1843–1847, poszyt
I–VIII.
R u b i n a s , A l g i s , 1995: „Pilypo Ruigio ir Kristijono Gotlybo Milkaus leksikografiniai
darbai“, LKK 35, 221–225.
R u i g y s , P i ly pa s , 1986: Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė Vytautas
Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius: Vaga.
RŽ – [Pilypas Ruigys,] Littauiſch–Deutſches und Deutſch–Littauiſches Lexicon [...] von
Philipp Ruhig, [...] Kænigsberg, druckts und verlegts I. H. Hartung, 1747.
S c h a d , P e t r a , 2002: Buchbezitz im Herzogtum Württemberg im 18. Jahrhundert (disserta
tion), Stuttgart: Thorbecke.
S c h i l l e r , C h r i s t i a n e , 2002: „Clavis Germanico-Lithvana – ein Werk von Friedrich
Prätorius d.Ä.?“, LgB 10, 159–172.

145

A š t u n t a s i s E h r e n r e i c h o We i s m a n n o
Lexicon bipartitum l e i d i m a s ( 1 7 2 5 ) –
P i l y p o  R u i g i o ž o d y n o ( 1 7 4 7 )
vokiečių–lietuvių kalbų dalies
registro šaltinis

S c h ü t r u m p f, M i c h a e l , 1983: „Die ‘Anfangsgründe der russischen Sprache’ von
V. E. Adodurov“, Weismanns Peterburger Lexicon von 1731 3. Grammatischer Anhang,
München: Verlag Otto Sagner.
[ S i rv y d a s , K o n s ta n t i n a s , ] Dictionarium trium lingvarum, In vſum
Studioſae Iuventutis, AVCTORE R. P. CONSTANTINO SZYRWID [...], Vilnae, Typis
Academicis Societatis IESV. Anno Domini M. DC. LXXVII [1677].
[ S t o l l , I o h a n n N i c o l a u s , ] Sammlung aller Magister-Promotionen, Welche ¸u T÷bingen
von Anno 1477–1755. geſchehen, darinnen nebſt dem Vor=und Ʒu=Namen das Vaterland, die
Aemter, und andere dergleichen UmſtÕnde der vorkommenden Perſonen aus vielen bewÕhrten
Urkunden ¸uverlÕßig angemercket werden, [...] Von Iohann Nicolaus Stoll, Buchdrucker,
Stuttgart: Stoll, 1756. Perspaudas: [Iohann Nicolaus Stoll]: Sammlung aller MagisterPromotionen, Welche ¸u T÷bingen von Anno 1477–1755. geſchehen [...], Amsterdam: B. R.
Grüner N. V., 1972.
S u b a č i u s , G i e d r i u s , 1987: „Dėl S. Daukanto lenkų–lietuvių kalbų žodynų genezės“,
LKK 26, 151–157.
S u b a č i u s , G i e d r i u s , 1990: „Simono Daukanto žodynai“, LAIS 1. Tautinės savimonės
žadintojai: nuo asmens iki partijos, Vilnius: Sietynas, 20–32.
S u b a č i u s , G i e d r i u s , 1993: „Simono Daukanto Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas“,
Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1, parengė Giedrius Subačius,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 8–54.
U r b u t i s , Vi n c a s , 1987: „1728 m. klaipėdiškių žodyno leksikografiniai šaltiniai“, Blt
23(1), 57–75.
VD 16 – Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts.
1(14). Mil–Ni, 1989, 1786–1795.
VD 17 – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts, žr.
http://www.d17.de.
[ Vo l c k m a r , N i c o l a u s , ] Dictionarivm Qvatvor Lingvarvm, Latiné, Germanicé & Polonicé,
Per Nicolavm Volckmarvm [...], Gedani: Prostat in Nobilis Dantisci Bibliopolio Balthasar
Andreano, [1613].
[ W e i s m a n n , C h r i s t i a n E b e r h a r d , ] Christiani Eberhardi Weismanni Introductio In
Memorabilia Ecclesiastica Historiæ Sacræ Novi Testamenti [...], Stuttgardiæ Sumptibus
Mezlerio-Roeslinianis, 1718.
[ W e i s s m a n n , E h r n r e i c h , ] Kinderbibel, das ist Kern und Außzug biblischer Historien:
Alten und Neuen Testaments, Stuttgart: Zubrodt, 1684.
W i t t m a n n , R e i n h a r d , 1982: Ein Verlag und seine Geschichte: Dreihundert Jahre J. B.
Metzler Stuttgart, Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Wo l f, R i c h a r d – Lateinische Wörterbücher – Eine illiustrierte Bibliographie von Richard Wolf
(2001–2006), žr. http://www.richardwolf.de/latein/weismann.htm.
[ W u r z b a c h , K o n s ta n t v o n , ] 1886: Biographiſches Lexicon des kaiſerthums Oeſterreich,
enthaltend die Lebensſki¸¸en der denkwürdigen Perſonen, welche ſeit 1750 in den öſterreichiſchen
Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben [...] 54. Weil–Weninger,
Wien: Druck und Verlag der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
WŽ1 (WL) – [Eryc Weismann,] Latino-germanicum Lexicon [...] auctore M. Eryco Weismanno,
Stuttgardiae, Typis & Sumptibus Johannis Wyrichi Rösslini, Anno M. DC. LXXIII
[1673].

146

Archivum Lithuanicum 8

WŽ2 – [Eryc Weismann,] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...]
auctore Eryco Weismanno, Stuttgardi, Sumptibus Ioh. Gothofredo Zubrodt. Typis Joh.
Georgii Drullmanni, Anno 1685.
WŽ3 – [Eryc Weismann,] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...]
auctore Eryco Weismanno, Offenbaci ad Moenum, Sumptibus Philiberti Brunii, &
Augusti Mezleri, Bibliopol. Typis Bonaventuræ de Launoy, Illustrissimi Comitis ab
Ysenburg & Büdingen Typographi Aulici & Cancellariæ ordinarii, M DC XCII [1692].
WŽ7 – [Eryc Weismann,] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...]
auctore Eryco Weismanno, Stuttgardiae, Sum[p]tibus haeredum Augusti Mezleri, Anno
CIŠ IŠ CCXV [1715].
WŽ8 – [Eryc Weismann,] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...]
auctore Eryco Weismanno. Stuttgardiae, Sum[p]tibus, Joh. Bened. Mezleri & Christoph.
Erhardi, Anno MDCCXXV [1725].
WŽ9 – [Eryc Weismann,] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...]
auctore Eryco Weismanno. Stuttgardiae: Mezler & Erhard [1732].
WŽ10 – [Eryc Weismann,] Lexicon bipartitum, Latino-germanicum, et Germanico-latinum [...]
auctore Eryco Weismanno. Stuttgardiae, sum[p]tibus, Johannis Benedicti Mezleri, Anno
MDCCCLI [1741].
WŽvlr – Teutµch-Lateiniµch- und Rußiµches Lexicon, Samt Denen Anfangs-Gr÷nden der Rußiµchen
Sprache, Gedruckt in der St. Petersburg, Kayserl. Academie der Wiµµenµchafften Buch
druckerey, 1731. Perspaudas: Weismanns Petersburger Lexicon von 1731 1–2, München:
Verlag Otto Sagner, 1982, 1983.
Z a u n m ü l l e r , Wo l f r a m , 1958: Bibliographisches Handbuch der Sprachwörterbücher. Eine
internationales Verzeichnis von 5600 Wörterbüchern der Jahre 1460–1958 für mehr als 500
Sprachen und Dialekte, Stuttgart: Hiersemann.
Z i n k e v i č i u s , Z i g m a s , 1990: Lietuvių kalbos istorija 4. Lietuvių kalba XVIII–XIX a., Vilnius:
Mokslas.
ZUL 29 – Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon 29. Pr–Pz, Graz:
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1996.
ZUL 54 – Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon 54. Wei–Wend,
Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1998.
ZUL 55 – Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon 55. Wene–Wiee,
Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1998.
ÈÐË – История русскоé лексикографии, îтâ. ðеäàêòîð Ô¸дор Ï. Ñîðîêîëåтîâ, CàíêтÏåтåðáóðã: Íaóêa, 1998.

Vilma Zubaitienė
T H E E I G H T H E D I T I O N O F LEXICON BIPARTITUM B Y E H R E N R E I C H
W EISMANN ( 1 7 2 5 ) AS A SOUR C E FOR THE GERMAN‑ L ITHUANIAN
PART OF THE DI C TIONARY BY PI L YPAS RUIGYS ( 1 7 4 7 )

Summary
In the foreword to the dictionary, Ruigys himself mentioned only the name of the
author of the source, indicating neither the exact title nor the year of the publication. In
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the Lithuanian bibliography it is thought that Ruigys used the 1741 dictionary by
Weismann. In his recent study Vincentas Drotvinas claims that Ruigys could have referred
to the 1725 dictionary or one of the earlier editions by Weismann.
The article explores the history of the editions of the Lexicon bipartitum by the German
lexicographer and educator Ehrenreich Weisman (abbr. germ. Erich, lat. Eryc), presents
some facts from the biography and activities of the author.
In order to find out which editions of the dictionary by Weismann Ruigys could have
used, all the editions are described and their chronological sequence is provided. The first
edition is a Latin‑German dictionary, thus it could not have been the source for the
German‑Lithuanian part of the dictionary by Ruigys. Starting with the second edition, the
dictionary has a German‑Latin part. It is possible to distinguish three periods in editing the
dictionary by Weismann: the early (WL and WŽ2), the middle (WŽ3–WŽ6) and the late (WŽ7).
WŽ8–WŽ10 editions were published posthumously. WŽ8 is an edited version of WŽ7, done by
some other person(s). WŽ9 and WŽ10 do not differ from WŽ8 in the number of pages.
A more detailed analysis of the foreword and preface to the dictionary is provided
with the aim of discussing the purpose, sources and type of lexis of the dictionary. The
main sources were earlier German dictionaries and works by Roman authors. The second
German‑Latin part was updated with terms relevant in those days.
The article also presents a comparative analysis of the German‑Latin editions (WŽvl2
[1685] WŽvl3 [1692], WŽvl7 [1715], WŽvl8 [1725], WŽvl9 [1732], WŽvl10 [1741]) of the Lexicon
bipartitum by Ehrenreich Weismann and the German‑Lithuanian part (RŽvl) of the dictionary by Pilypas Ruigys.
When studying the differences of WŽvl2, WŽvl3, WŽvl7 and WŽvl8, the following ways
of adding lexis and editing were identified: (1) register words and word collocations were
added, (2) additional word meanings and homonyms were distinguished and new Latin
equivalents were added, (3) more derivatives, compounds and usage examples were included in the families of words.
A comparison of the registers of WŽvl8, WŽvl9 and WŽvl10, revealed that WŽvl9 is a
reissued version of WŽvl8, and WŽvl10 is a reissued version of WŽvl9.
In WŽvl9 and WŽvl10 a small number of WŽvl8 words and collocations were omitted,
out of which 12 words and 5 collocations are found in the register of RŽvl. Also, in RŽvl
and WŽvl8 there are 3 phrases, partially corrected or printed with the original errors in
the later editions.
The comparative analysis of WŽ editions and RŽvl showed that, in order to make a
German‑Lithuanian register, Ruigys adopted German words and collocations from WŽvl8
(1725).
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Žemaitiškieji rengėjo tapatybės
pėdsakai XVIII–XIX amžiaus
pagrindiniame katalikų giesmyne 1:
Balso širdies pirmojo leidimo kalbos kaita1

1. Lietuvių raštijos istorija susiklostė taip, kad žemaičių tarmė XVI–XVII
amžiuje netapo senųjų tekstų kalba. Kaip įtikinamai parodė Zigmas Zinkevičius2,
buvo orientuojamasi į aukštaičių tarmę – susiformavo vidurio, rytų ir vakarų
rašomosios kalbos variantai. Tačiau jau nuo pirmųjų spausdintų lietuviškų tekstų
žemaičių tarmė vis prasprūsdavo kaip tam tikras kalbos fonas, antrinis klodas.
Šitai gerai matyti Martyno Mažvydo katekizme (1547), Saliamono Slavočinskio
giesmyne (1646) ir kai kuriuose kituose tekstuose. Daug svaresnę poziciją žemaičių
tarmė ėmė užimti nuo XVIII amžiaus. Tai ypač pasakytina apie antrąją amžiaus
pusę, kai pasirodė perdėm žemaitiškas Žyvatas (1753 ar 1759)3. XIX amžiuje jau
susikūrė žemaitiškų tekstų tradicija, atsirado sąmoningai žemaitiškai rašiusių
žmonių, kurie šitaip formavo ir savo žemaičių tapatybę4.
1    Straipsnis

parengtas vykdant VU projektą
Littera: Lietuvių tautinis identitetas XVI–
XX a. kultūrų dialogo kontekstuose, kurį remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų
fondas.
2    Žr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 3. Senųjų raštų kalba, Vilnius: Mokslas,
1988; diskusiją dėl rašomosios kalbos
variantų ir interdialektinės kilmės žr. Jonas Palionis, „Dėl lietuvių literatūrinės
kalbos kilmės ‘interdialektinės’ koncepcijos“, Blt 23(2), 1987, 184–192; [Rec.:] „Z[ig
mas] Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija
3. Senųjų raštų kalba, Vilnius: Mokslas,
1988, 298 p.“, Blt 26(1), 1990, 22–25.
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metų leidimas nėra išlikęs, neaišku, ar
jis apskritai egzistavo, žr. LB I 55. Apie
Žyvato kalbą žr. Aleksas Girdenis, Danutė
Girdenienė, „Įvadinės pastabos“, 1759
metų „Ziwato“ indeksas, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 1997,
11–44; „Įvadinės pastabos“, 1759 metų „Ziwatas“, parengė Aleksas Girdenis, Petras
Skirmantas, Vilnius: Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas, 1998, vii–xiv.
4    Žr. Giedrius Subačius, Žemaičių bendrinės
kalbos idėjos, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Žemaitiškieji rengėjo tapatybės
p ė d s a k a i X VIII – X I X a m ž i a u s
p a g r i n d i n i a m e k a t a l i k ų g i e s m y n e 1:
Balso širdies p i r m o j o l e i d i m o
kalbos kaita

1.1. Žemaičių tapatybės užuomazgos XVIII amžiuje kalbos požiūriu tirtos nedaug. Gausiau ir išsamiau analizuoti bažnytinės prozos tekstai5. Žemaičių tarmės
įtaka bažnytinei poezijai beveik nenagrinėta. XVIII amžiuje išleistą pagrindinį
katalikų giesmyną Balsas širdies6 trumpai aptaręs Jurgis Lebedys tekonstatavo, kad
„nebepastebima literatūrinės kalbos gryninimo tendencijos, bet žymiai padaugėja
svetimybių, ypač naujų giesmių vertimuose“7. Zinkevičius gilindamasis į pačią
giesmyno kalbą užsiminė, jog nors giesmyno kalba gerokai įvairuojanti, jos
pagrindą sudarantis vidurinis raštų kalbos variantas, o dalis žemaitybių galėjo
atsirasti dėl iš Slavočinskio giesmyno perimtų tekstų (Zinkevičius 1990, 36t.). Taip
pat jis pridūrė, kad vėlesniuose Balso širdies leidimuose žemaitybių padaugėjo.
Šio straipsnio tikslas – remiantis Balso širdies (toliau – BŠ) 1726 metų leidimo
kalbos analize atskleisti žemaičių tarmės ir vidurinio rašomosios kalbos varianto,
lauktino bažnytinėje poezijoje, santykį XVIII amžiaus pirmoje pusėje. Ši kalbos
analizė yra ir tam tikrą žemaičių savimonės sklaidą liudijantis aspektas.
2. Balsas širdies i r j o l e i d i m a i. Kada išėjo pirmasis BŠ leidimas ir kas
buvo jo parengėjas, tiksliai nežinoma. Spėjama, tai buvęs Pranciškus Šrubauskis,
ir knygelė išėjusi dar jam gyvam esant, prieš 1680 metus8. Tačiau ir autoryste, ir
leidimo metais ne be pagrindo abejojama Lietuvos TSR bibliografijoje: „Vargu ar
buvo reikalo, praėjus tik trisdešimčiai metų po S. Slavočinskio giesmyno išlei
dimo, imtis jį iš pagrindų pertvarkyti“ (LB I 403). Taigi kol nėra tikslesnių duo
menų, šiame straipsnyje pirmuoju BŠ leidimu laikomas 1726 metų leidimas; jo
parengėjas – jėzuitų ordinui priklausęs žmogus.
XVIII–XIX amžiuje giesmynas buvo perleistas keliolika kartų. Dabar įvairiose
bibliotekose saugoma keturiolika jo leidimų: 1726, 1752?, 1757, 1762, 1774, 1790,
5    Plg.

Subačius 1998, 32–39, 44–68; Zigmas
Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 4.
Lietuvių kalba XVIII–XIX a., Vilnius: Mokslas, 1990, 35–50.
6    BAłsas sirdies Pas Wieſzpati Diewa, Pa
nna Swenćiauſe MARIA. Ir jo Swentus Danguy Karalaujanćius szaukiancios. Per
Gieſmes Pagal iſzpaźinimo Baźnićios Swentos Katalickos Rimo Sudetas; O dabar
naujey ſudałaydimu Wireſniuju Izduotas.
Per wiena Kuniga Societatis Jesu. Metuoſe
nuog Użgimimo balſingo Zodżio Amźino
1726. W Wilnie w Drukarni Akademie:
Soc: Jesu; LMAB: LK – 18/26. Dėkoju
LMAB direktoriui Juozui Marcinkevičiui
ir Retų spaudinių skyriaus vedėjai Daivai
Narbutienei, davusiems leidimą skaitmenizuoti šią retą knygą.
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7    J[urgis]

Lebedys, „1646 metų giesmynas“,
S[aliamonas] M[ozerka] Slavočinskis, Giesmės
tikėjimui katalickam priderančios 1646, fotografuotinis leidimas, paruošė Jurgis Lebedys, Vilnius: Valstybinė politinės ir moks
linės literatūros leidykla, 1958, 52.
8    Žr. BržA I 321t., plg. Zinkevičius 1990, 36;
Mikas Vaicekauskas, „Pranciškus Šrubaus
kis: asmenybė ir ‘Balsas širdies’“, Lietuvių
katalikų mokslo akademijos metraštis 10,
1996, 183–188; „Lietuviškų katalikiškų
XVII–XVIII amžiaus giesmių anonimišku
mas: probleminiai svarstymai“, ALt 6,
2004, 131–146; Giesmės dangaus miestui,
XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių gies
mių antologija, parengė Dainora PociūtėAbukevičienė, Mikas Vaicekauskas, Vil
nius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 1998, 357 ir kt.
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1793, 1796?, 1798, 1801, 1806, 1814, 1817, 1818 metų 9. Bibliografiniai šaltiniai mini
daug daugiau leidimų, antai Vaclovas Biržiška ir Lietuvos TSR bibliografija jų
priskaičiuoja ne mažiau kaip dvidešimt (BržA I 322; LB I 403–408). Bet remiantis
ir vien turimais egzemplioriais jau galima susidaryti gana tikslų vaizdą apie BŠ
giesmių kaitą.

2.1. 1 7 2 6 m e t ų BŠ p a g r i n d i n i a i š a l t i n i a i. Abejonių nekeliantis,
akivaizdus yra ikšiolinių minėto giesmyno tyrėjų teiginys, jog BŠ pagrindas – 1646
metais išleistos Saliamono Slavočinskio Giesmės tikėjimui katolickam priderančias10
(toliau – SlG); psalmės dažnai imtos ir iš reformatų Knygos Nobažnystės (1653; toliau – KN)11. Beje, iš KN perimtos ir kai kurios giesmės12. Šių dviejų šaltinių kalbos
pamatas – vidurinis raštų variantas (vadinamųjų vidurio aukštaičių arba vakarų
aukštaičių šiaurinė patarmė). Slavočinskio giesmynas dar turi ir nemaža autoriaus
gimtosios Viduklės–Nemakščių (paaukštaitės žemaičių) šnektos ypatybių (Zinke
vičius 1990, 206, 209tt.). Kaip nurodė Zinkevičius, giesmės, matyt, buvo iš pradžių
išverstos žemaičių tarme, vėliau – suaukštaitintos. Taigi dar vienas BŠ kalbos klodas – žemaičių paribio šnekta. Yra ir trečias klodas, susijęs su trečiuoju tiriamo
giesmyno šaltiniu, – rytų aukštaičių tarmė. Šios tarmės ypatumų tekste pasitaiko
todėl, kad parengėjas naudojosi ir rytietiškuoju giesmynėliu, pridėtu prie anoniminio Roberto Belarmino katekizmo vertimo (1677; toliau – BK)13.
Minėtais trimis šaltiniais kai kuriais atvejais naudotasi labai neįprastai. Perimamos giesmės, psalmės ne tik smarkokai redaguotos, bet ir durstytos gabaliu
kais viena su kita. Antai giesmės „ATmink krikśćionie kâ JEZUS kientejo“ (p. 65)
dauguma posmų imta iš BK giesmynėlio (45)14, o kai kurios eilutės – iš SlG (I 83).
Panašiai yra ir „JEme nuog Diewa dowana niemaża“ (p. 107), plg. BK 52 ir SlG
9    Žr.

literatūros sąrašą ir 18 išn. Labai dėkoju
LNB Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo skyriaus vedėjai Rūtai Eglinskienei už galimybę tirti čia esančius
mikrofilmuotus BŠ egzempliorius.
10    Giesmes tikieimvy katholickam
pridiarancias, o per metu sżwiētes
giedamas: Kuriūp priſiduoda Pſalmay Dowida. ś. [...] Auctore Salomone Mozerka Slawoczynski [...] Vilnæ. Typis Academicis Societatis IESV, Anno Dni
1646. Žr. Lebedys 1958, 52; Zinkevičius
1990, 36; Giesmės dangaus miestui, 357.
11    Nemaža KN psalmių savo ruožtu seka SlG
tekstais, nors jos ir labai perkurtos (žr. Lebedys 1958, 50). BŠ perėmė 18 SlG ir 14
KN psalmių (dar keturios psalmės sudarytos iš kelių).
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isz dangaus Anjoła“ (p. 8), plg. KN
122, „Tu kuris dangu aukſzta, paſtatey
mandagiey“ (p. 228), plg. KN 206, „Gayle
man jog grieśijau“ (p. 248), plg. KN 226; ir,
kaip įžvalgiai pavyko nustatyti Mikui Vaicekauskui (Mikas Vaicekauskas,
Lietuviškos katalikiškos XVI–XVII amžiaus
giesmės, Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2005, 83), „Garbink
nû duśia manoi“ (p. 205), plg. KN 176.
13    Iš čia perimta 12 giesmių (dar trys giesmės – sudarytos iš kelių).
14   Atrodo, kad BK giesmynėlio rengėjas versdamas šią giesmę žvilgčiojo į KN giesmę
„DUmok krikśćionie, káypo v† mus po
nás“ (p. 150). Įdomu, kad kita giesmė
„SWieſibe ſwieto wiſo“ BK 47, kuri ištisai
perimta į BŠ (p. 82), iš tiesų yra šiek tiek
paredaguotas SlG I 109 („Swieta świeſa
ſugruwa“) tekstas.
12    „DIewas
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I 148 (vienas posmas), „O Duśia żmogaus kiek wiena“ (p. 78; giesmės pradžia
perkurta), plg. BK 47 (trečias posmas15) ir SlG I 93 (nuo ketvirto posmelio). Psalmės
kartkartėmis sudarytos iš KN ir Slavočinskio tekstų, pvz., „SZaukiu Tawęſp o
Diewe ſawo niakaltibey“ (p. 119), plg. KN 4 ir SlG II 210–11, „KAralau dangaus
ſzaukia tarnas Tawo“ (p. 133), plg. KN 29 ir SlG II 11 (2–3 eil. ir paskutinius
posmelius), „Pone aſz Tawę garbinſiu“ (p. 136), plg. KN 32 (taip pat 31) ir SlG II
12, „JEy pats Diewas namu niapaſtatis“ (p. 186), plg. KN 105 ir SlG II 58; kai
kada derinti vien KN esantys du psalmių variantai („ŁAymingas żmogus tokſay
kiek wienas“, p. 118: KN 1 ir 2).
Iš 154 (114 giesmių ir 40 psalmių) BŠ tekstų tik 29 (25 giesmės ir 4 psalmės),
regis, yra visiškai nauji. Atrodo, parengėjui svarbiausia buvo ne pateikti naujų
giesmių ir psalmių, o suredaguoti, pertvarkyti jau esamas. Ne vieno katalikiškų
giesmynų tyrėjo pastebėta, jog teksto perkūrimas, skolinimasis, neoriginalumas
buvo labai būdingas XVI–XVIII amžiui16. Todėl sunku atsiginti minties, jog ir tie
neva nauji vertimai (ar originalūs kūriniai) iš tiesų yra perimti iš mums nežinomų
šaltinių (rankraštinių giesmynėlių?), kuriuos galėjo turėti to meto jėzuitai. Kaip
mini Jūratė Trilupaitienė, „jėzuitai nenurodydavo savo pavardės leidiniuose, kurie nebuvo jų originalūs darbai“17.

2.2. G i e s m i ų k a i t a v ėl e s n i u o s e BŠ l e i d i m u o s e. Vėlesni BŠ leidimai išlaikė pirmojo leidimo struktūrą, skyrius; jie buvo kiek papildomi naujomis giesmėmis, kai kurių giesmių atsisakyta. Nuo 175218 ir 1757 metų leidimo
buvo pridėtos keturios giesmės: skyriaus „Pieśni Adwentowe“ gale – „Kas nor
Ponnay MARIEY słuźit“, paskutiniame skyriuje „Pieśni Rozmaite“ įterpta giesmė
apie šventąjį Antaną „Linkſminkis Dangau, linkſmink duśi mana“ ir šventąjį Judą
Tadą „Kas źmoniu ſwieto bijos abgiawimu“ bei pabaigoje pridėta „TIkiu juog
Diewas ir, o ir teyſingas“.
Nuo 1762 metų leidimo į giesmyno galą buvo įdėtas naujas skyrius lietuvišku
pavadinimu „GIESMES PAR Miſsias Zokoniku Surinkima JEZUSA GIEDAMAS“
(vėliau, nuo 1790, – lenkiškai „PIEŚNI MISSYONARSKIE“). 1762 metų leidime
šis skyrius turėjo septynias giesmes19, kurios randamos ir, spėjama, nuo 1765 metų
šis posmas BŠ panaudotas du kartus:
minėtoje giesmėje ir ištisai iš BK perimtoje
„SWieſibe ſwieto wiſo“.
16    Žr., pavyzdžiui, Vaicekauskas 2004,
131–146.
17    Jūratė Trilupaitienė, „Lietuvos bažnytinė
muzika XVII a. pirmojoje pusėje: tarp tra
dicijų ir naujovių“, Tiltai 6 priedas: Vakarų
Lietuvos katalikiškoji kultūra IV, Klaipėda:
Klaipėdos universitetas, 2001, 50t.

15    Beje,
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18    LNB

turimas vienintelis egzempliorius
(LNB: A 1/774) defektinis, neaišku, kuriais
metais išėjęs. Kadangi nuo 1757 metų leidimo jis skiriasi tik spaustuvės rinkiniu,
šiame darbe bus remiamasi nedefektiniu
1757 metų egzemplioriumi.
19    „Sweyka Marya giedokiem“, „Małone ma
no, małone ſirdinga“, „Kada Diewas łoſ
kaws“, „DIEWE, DIEWE Tiewe muſu“,
„Łaba dien: ſaldźiauſis Jezau“, „Łaba nakt:
Saldźiauſis Jezau“, „Diewe milu tawi“.
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pradėtame leisti giesmynėlyje Giesmės apie Švenčiausią Paną Mariją20. Jei ši knygelė
(pirmasis leidimas) tikrai išėjo vėliau nei 1762 metais, minėtosios giesmės perimtos būtent iš BŠ (beje, joje yra ir keletas senųjų BŠ giesmių, ir tokių, kurios pasirodo tik daug vėlesniuose BŠ leidimuose). 1774 metų leidime buvo toliau pildomas pridėtasis paskutinysis skyrius (4 giesmės21), tačiau kai kurių senesniųjų
giesmių atsisakyta. Iš skyriaus „Pieśni Adwentowe“ nebeperimtos dvi dar iš SlG
ateinančios giesmės („WErkſme dażname padetas“, „ZWayzde Mariu śwenćiau
ſioja“), o paskutinysis skyrius neteko „DIEWE, DIEWE Tiewe muſu“; šių giesmių
nebėra ir visuose vėlesniuose BŠ leidimuose.
XVIII amžiaus pabaigoje ir XIX amžiaus pradžioje BŠ skyriai pildomi labai
minimaliai: nuo 1790 metų leidimo giesmyno gale pridėta giesmė „O duśia kiekwiena, myſlik ſau kaſdiena“, o nuo 1801 metų – skyriaus „Pieśni Rozmaite“ gale
dvi giesmės „Werkiet Aniołay“ ir „O Diewy, tau ſzłowy ant amźiu“. Regis, tik
1798 metų BŠ leidimas pabaigoje turi pridėtą dar vieną giesmę: „Sirdis maloniauſe
ir uż wis graźiauſe“22. Visos keturios minėtos giesmės, kaip gal ir 1774 metais
pridėtosios, veikiausiai nebuvo specialiai verstos ar kurtos BŠ giesmynui. Jos per
imtos iš to meto maldaknygių ar nedidelių giesmynėlių. Štai giesmė „Werkiet
Aniołay“, dar 1759 metais išspausdinta Žyvate, kaip rodo tam tikri pakeitimai,
tikėtina, į BŠ atėjo iš maldaknygės Aukso Altorius23, plg. 1793 metų leidimo Aukso altoriaus24 eilutes werk oray litus (p. 461), BŠ werk oray litu (p. 252) ir Žyvato
werk oray litotas (p. 333); Werkiete, kurio ukſmie paguldiete º Kur ira Diewa Dwaſy
uźdęngiete (p. 462 = BŠ 250) ir Žyvato Werkiete, kurio uksmie paguldiete º Kuna, yr
Diewa Dwaſy uźdęngiete (p. 334) ir kt. Matyt, iš čia atėjo ir „O Diewy, tau ſzłowy
ant amźiu“ (plg. 1793 metų Aukso altoriaus labai panašų variantą p. 469), nors
anksčiau ši giesmė pasirodė knygelėje Novena švento Antono (1775?, 137)25. „O
duśia kiekwiena“ pirmiausia turbūt išspausdinta 1765? metų Giesmėse apie
Švenčiausią Paną Mariją (plg. 1773, 19: „O Dusie kiekwiena Mislik ſau kas diena“),
tačiau rašyba ir kai kuriais taisymais BŠ variantas panašesnis į 1796 metų minėto
LB I 106. Išlikę tik vėlesni leidimai, plg.
GIESMES APE SZWĘCIAUSE PANNA
MARIA [...] 1773. Vilniuy Drukarnioy J. K.
M. Akadem. Societatis JESU.
21    „TRayce Diews Tiewas, Sunus“, „O Diewy
Tiewy, Diewy małoningas“, „UNgoy tawa
Diewy ſtowiu“, „DIewas muſu giełbietoy
yr twirtibi“.
22    Kadangi turimi 1793 ir 1796? metų egzemplioriai yra defektiniai, be pabaigos, ne
įmanoma nustatyti, ar minėta giesmė buvo
pridėta ir juose.
23    Maldaknygės pavadinimas (Altorius duchaunas, Aukso Altorius), struktūra buvo kaitaliojami; įvairiai redaguota ir kalba. Spė
jama, kad pirmasis Altoriaus duchauno lei20    Žr.
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dimas išėjo 1733–1751, o pavadinimu Aukso altorius maldaknygės pasirodė 1787
metais, žr. LB I 16tt.
24   Auksa Ałtorius Arba AFieraS kwepancias ant auksa Ałtoriaus [...].
Metuoſe nug Użgimimo Chryſtuſa Pona
1793. Wilniuy Drukarnioy K. J. M, Akademijos.
25    Be antraštinio lapo. Pavadinimas imtas iš
1850 metų leidimo: NOWENA SZWĘNTA
ANTONA STEBUKLINGA UŻTARITOJE.
WYSUN WIERNUJU [...] WILNIUJ. Spaus
tuwieje Juozapa Zawadzki. 1850. Spėjama,
parengė Simonas Jakštavičius, žr. LB I
290t.
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giesmynėlio tekstą (1796, 19); kita vertus, ir šiųdviejų kai kurios eilutės iš esmės
skiriasi, plg. BŠ 267: Poniu aukſa śiubus [...] ſzalen met ir Giesmių 1796, 18t.: Poniu
aukſa śiubus [...] I purwa imeta Nes ſmertis nemata, Kas tay ir26. Jei šie skirtingi taisymai nėra perimti dar iš kokio nors kito šaltinio, galima manyti, jog giesmę
paredagavo (gal net bandydamas vengti skolinių, plg. Puſzku 20 ´ ginkłu 267)
1790 metų BŠ leidimo parengėjas (matyt, remdamasis neišlikusiu ankstesniu
Giesmių apie Švenčiausią Paną Mariją leidimu, kurio redakcija buvo artima 1796
metų leidimui).
1774 metais pridėtas giesmes galima rasti Juozapo Bukatos Knygelėje aprašančio
je broctvą (1773)27 (žr. p. 248, 258, 287, 296), bet abiejų tekstai kiek skiriasi; giesmės
galėjo būti perimtos ir iš kitų katalikiškų leidinėlių.
Akivaizdu, kad papildomai BŠ pridėtųjų giesmių genezę ir keliones susekti
sunku, nes daugelio katalikiškų knygelių – galimų šaltinių – tiksli išleidimo data
nėra žinoma, nėra ir išlikusių visų jų leidimų.

3. BŠ k a l b o s k a i t a. Ištyrus Lietuvos bibliotekų turimus BŠ leidimus pa
aiškėjo, kad labiausiai giesmynų tekstai bei kalba pertvarkyta 1726, 1774 ir 1790
metų leidimuose28. Kitų leidimų kalba taisyta tik šiek tiek, dažniausiai skiriasi
rašyba.
Toliau straipsnyje bus nagrinėjama vien 1726 metų leidimo BŠ kalba.
4. 1 7 2 6 m e t ų BŠ k a l b o s k e i t i m a i. Giesmyno rengėjas formuodamas
pirmąjį leidimą naudojosi mažiausiai trimis gana skirtingais (kalba ir rašyba)
lietuviškais XVII amžiaus šaltiniais. Taigi norėdamas suvienodinti jų kalbą jis
turėjo neblogai išmanyti to meto tekstuose vyravusias tarmes, tekstų rašybos
ypatumus.
4.1. Giesmyno

naujovė – pridėta lietuviška pratarmė „Małoningam ſkaytito
jop“ (p. I–VI). Ji nėra perimta iš lietuviškų šaltinių, turbūt versta ar parašyta
paties rengėjo. Tad pratarmės, taip pat ir prieš ją pridėtų Senojo Testamento iš
traukų bei viso knygos pavadinimo kalbos ypatybės leistų apytikriai nustatyti,
kokios tarmės atstovas buvo jos rašytojas. Panagrinėjus išsamiau matyti, jog šie
tekstai parašyti taikantis prie vidurinio rašomosios kalbos varianto (vakarų aukš
taičių tarmės šiaurinės dalies) savybių29, tačiau keletas (ypač morfologinių) formų
rodo, kad autoriaus būta žemaičio.
požiūriu Giesmių apie Švenčiausią Paną
Mariją leidimų tekstai tarpusavyje daug
artimesni.
27    [ Juozapas Bukata], KNIGIALE APRASZAN
TI BROCTWA PAMOKSŁA KRIKSCIONISZKA [...] 1773 [...] WILNIUY DRUKARNIE J. K. MILISTOS AKADEMIOS.
26    Šiuo
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28    Vėlesniųjų

leidimų (po 1726 metų) kalbą
ketinu aptarti kitame straipsnyje.
29    Žymimas kietasis [l] prieš [e] tipo
vokalizmą: gałetumey IV, pagiałbeima III.
Tiesa, tai daroma ne visada nuosekliai: galetumey V.
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4.1.1. Tam tikri pratarmės rašybos bruožai kelia painiavą, tad jos atspindimą
fonologiją vertinti sunku.
1. Daugeliu atvejų <ia>, <ie> žymi platųjį [æ], plg.: atniaſza II, niatykray III,
użmokieſti III, knigiałe V, knigiełey II, (acc. sg.) wyſokie V, malonie V, źinie I, duśie II.
Tačiau <i> (junginyje <ie> vartojamas kaip minkštumo ženklas) pasitaiko ne tik
prieš [e], bet ir prieš [ė] (ypač pozicijoje po [k, g], atrodo, ir [n]30), be to, <ie> gali
žymėti ir dvibalsį [ie], pvz.: mielauſi II, użtieſo II, IV, Diewop I. Taigi formos apturieſi
IV (greta yra ir aptureſi VI, aptureti III, V) Awinielis V, miniedamas V nebūtinai
atspindi žemaičių [ie] ~ bk [ė].
2. Dėl vartojimo retumo ir nenuoseklumo galima tik spėlioti, ar <y> traktuotinas kaip žemaičių [ẹ] žymėjimo bandymas31 (dažniausiai vis- šaknies žodžiuose,
5x), pvz.: acc. pl. f. wyſas I, wyſokiuoſe II, gen. sg. wyſo II (su wiſ[-] – 14 atvejų);
gen. sg. atsykielima V (1x; šiaip jau sangrąžos dalelytė žymima <ſi> ar <ſe>, plg.
fut. 3 Nia atſiraſes II), niatyktay I, ar čia tik atsitiktiniai (spaustuvininko?) parašymai
sekant lenkų ortografijoje žodžio šaknyje (wy-, ty-, ry-) dažna grafema, plg. dar
BŠ Krykśćioniſzkam II, Rymo III, bet: Rimo (antraštinis puslapis), Chryſtuſa IV(3x),
Chryſtuſo V, bet: Chriſtoſo III, Chriſtuſo IV.
3. Iš kitų rašybos ypatybių minėtinas žodžio pradžios, intervokalinio [j] dažnas
žymėjimas <j> (giedoja I, nia-jauſtu IIt., niajeſzkotum III, kientejo V, jog III, jo III); išim
tis – tik formos su -imas: giedoimo II, giedoimas II, parſekioima III, padeima III, Padeima
VI, pagiałbeima III, ateima III, IV(2x), priżadeima IV, kianteima V. Turbūt ne dėl šio, ne
tiksliai pritaikyto rašybos ypatumo, o dėl lenkų kalbos Anyoł, Anjoł įtakos pratar
mėje rašoma Anjołamus II, Anjołays IV, plg. į giesmyną įdėtų lenkiškų giesmių pa
vadinimų Anjoły 177, Anjołach 231; plg. ir SlG (le.) Anyołá I 12, KN Anyołowie 133.
4. Kaip būdinga Konstantino Sirvydo tekstams (ir nemažai daliai vėlesnių
XVIII amžiaus Lietuvos raštų), grafemomis <ś> bei <ſz> lenkų ortografijos pavyz
džiu nurodytas atitinkamai palatalizuotas ir nepalatalizuotas [š]: śirdies I(2x), II,
duśie II, iſzganima III, dangiſzka V.
5. Vartotos (tiesa, retai) ir nosinės grafemos bei numanomi jų variantai su
stogeliais: <â>, <±>, <û>, <ę>. Jos žymėtos tik vienskiemenių įvardžių acc. sg. (tâ
I, II, kâ III, VI), kai kurių dviskiemenių vardažodžių kirčiuotame gen. pl. (tykr±
II, kuriâ V, ciel± III32, żolû V, bet metu III) ir dar keliose formose (sawęs V, męs VI)33.
Raidžių su stogeliais įvedimas gana netipiškas XVIII amžiaus Lietuvai, juolab kad
šalia vartojama be stogelio <ę>. Gali būti, tokie rašmenys mėgdžiojo kai kurias
BK grafemas (stogelis ir grafemos dvigubinimas čia žymėjo balsio ilgumą), plg.:
acc. sg. f. iuû 37; gen. pl. dunguû 40; keitimą nuû ‘nū’ BK 52 ´ nû BŠ 108. Ryšį
su BK ortografija nurodo ir atsitiktinai ant dvibalsių, balsių pratarmėje (ir giesmyne) kartkartėmis pasitaikantys stogeliai: duôda I; plg. BK Duôk 54, mûſu V ir
BK iuuſu 47, gen. sg. ſûdo 57.
priſakie II, regieti II, gen. sg. pakalnies
II, paſkutinies III.
31    Tokių bandymų būta jau Mažvydo katekizme, žr. Zinkevičius 1988, 32.
30    Plg.:
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kaip kartais ir SlG, čia žymi <³>.
su lauktina nosine šaknyje
pratarmėje nepasitaikė.

32    <±>,

33    Formų
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4.1.2. Fonologijos požiūriu dalį teksto ypatumų galima interpretuoti įvairiai.
1. Kaip jau minėta, dėl nenusistovėjusios rašybos sunku pasakyti, ar kai kuriose formose, dažniausiai žodžių šaknyje, atspindėtas žemaičių [ie].
2. Beveik dvigubai daugiau gen. sg. atvejų yra su -a (bk -o), pvz.: Diewa I, II,
ſwieta III, użgimima IV, ſawa I, II ir kt.; veiksmažodžiai (tiesa, šių pavyzdžių apskritai labai nedaug) turi nekirčiuotą galūnės -a: praet. 3 giedoja I, palika I(2x), buwa
VI. Tokios nekirčiuotos galūnės -a būdingos tiek žemaičių, tiek (rytų, pietų) aukš
taičių tarmėms. Palyginti maža teksto apimtis aiškių išvadų daryti neleidžia. Že
maitiška turbūt galima būtų laikyti gen. sg. priepuole III galūnę, liudijančią že
maičių tarmėms būdingą supriešakėjimą -io > -ia > -e.
3. Regis, tikrai žemaitiška yra ir beafrikatė forma – [tegul] paśwente ‘pašvenčia,
pašventina’ IV (greta forma ir su afrikata: nom. pl. żodźiey IV) bei sangrąžos
dalelytė su paplatintuotu [ẹ] – fut. 3 Nia atſiraſes II.
4. Į akis krinta išimtinai vien prielinksnio, priešdėlio formos par(-) vartojimas:
parmaldiſi IV, par wis IV, parſtos IV, parſekioima III. Tokia forma būdinga ne tik
žemaičiams, bet ir vidurio, rytų aukštaičiams34, tad interpretuoti galima įvairiai.
5. Ribotas nosinių grafemų ir jų variantų su stogeliais rašymas pratarmėje
veikiausiai atspindi šių garsų nykimo procesą. Visai nepaliudytas ir dar XVI
amžiuje silpniausią nosinį rezonansą turėjęs [į], plg.: (acc. sg.) użgimuſi IV, mielauſi
II, użmokieſti III. Nosinės ir jų atitikmenys stogeliai kirčiuotose galūnėse (acc. sg.,
gen. pl.) ir pan. galėjo būti dedami iš tradicijos, tikro senojo nosinumo nebežymėjo.
Tiesa, neatmestina mintis, jog rinktis būtent tokią žymėjimo poziciją skatino
nosinių garsų refleksai žemaičių tarmėje (kirčiuotose galūnėse, vienskiemeniuose
žodžiuose ir šaknyje jie čia nesutrumpinti, neredukuoti, kai kuriose šnektose įgiję
antrinį nosinumą [Zinkevičius 1966, 75tt.]). Veikiausiai su žemaičių nosinių refleksais susijusios ir cond. 3 formos su -um mokietum II, giedotum II, niadatirtum
III, niaſibijotum III (13x; tik trys atvejai su -u; žr. 1 pav.). Panašios tariamosios
nuosakos formos su -u·n/ -u·m/ -ọm užfiksuotos žemaičių tarmės šiaurėje, šiaurės
vakaruose (Kalnalis, Tirkšliai, Viekšniai). Ilgas galūnės balsis turimas ir pietų
žemaičiuose (Karklėnai; žr. Zinkevičius 1966, 78). Žinoma, čia neatmestina ir
cond. daugiskaitos formų su -m- įtaka.
4.1.3. Kai kurios pratarmės morfologinės ypatybės neabejotinai laikytinos
žemaitybėmis: žemaitiška yra parodomojo įvardžio acc. pl. formos galūnė -us anus
VI; liepiamosios nuosakos formos (§a kamieno) 2 sg. Linkſminkies III, 1 pl. melſkiami
VI, 1 pl. gieyſkiem VI (nors vartota ir aukštaitiškų formų – gieyſkim VI, Paraśikite
II, mokikite II).
Žemaitiška veikiausiai yra ir praes. 1 pl. turem I35, adj. super. acc. sg. forma
(i§a kamieno) mielauſi II, asmeninio įvardžio acc. sg. tawi (psalmės ištraukose; nors
Zinkevičius, Lietuvių dialektologija,
Vilnius: Mintis, 1966, 423.
35    <e> čia galėtų nurodyti ir ne -’am, žemai
čiams būdingo v. §a kamieno galūnę, o
34    Zigmas
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[ẹm], tuomet veiksmažodžio forma atspin
dėtų žemaičių tarmei (ir kai kurioms
panevėžiškių šnektoms, žr. Zinkevičius
1966, 67) būdingą [i] platinimą.
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1 pav. BŠ pratarmė, III: specifinės formos – cond. 3 su -um, priešdėlis par-;
LMAB: LK – 18/26

panašių formų būta ir Daukšos tekstuose, jas turi ir dabartiniai vidurio aukštaičiai,
žr. Zinkevičius 1966, 299), inf. refl. melſties II (Zinkevičius 1966, 389), taip pat ir
apibendrinta sangrąžinio pusdalyvio forma ſtebedamuſi (korektūros klaida vietoj
ſtebedamoſi?): ant ſopulu [...] atmindamas, numirimuy [...] ſtebedamuſi, galetumey [...]
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padeti V (plg. Zinkevičius 1966, 388; tiesa, panaši forma linkstama vartoti ir kitose tarmėse). Dauguma kitų morfologijos ypatybių – aukštaitiškos.
Beje, tekste atspindimos ir, matyt, dėl nykstančių dat. pl. su -mus poveikio
atsiradusios hibridinės instr. pl. formos: ſu piemeniemis IV, ſu werkiantiemis V (dat.
pl. formos pratarmėje netrumpinamos); nevartojamos atematinės v. formos (plg.
duoda I, ira II, IV [2x]); retos postpozicinių vietininkų all., ad. formos (4x: Ponop
I[2x], Diewop I, ſawimp V); inesyvo pl. formos vartojamos tik su -se (5x), sg. formos – sutrumpintos (plg.: knigiełey II, śwentoy V).

4.1.4. Remiantis Giedriaus Subačiaus nustatyta ypatybių pagal sunkumą
pastebėti žemaičiams hierarchija (1998, 39), galima teigti, jog pratarmėje pavartota viena iš sunkiausiai pastebimų (acc. pl. anus) ir viena iš vidutiniškai pastebimų
žemaitybių (imp. -kia-). Lengviausiai pastebimos žemaitybės tekste neišlaikytos,
vietoj jų vartotos aukštaitiškos formos (išlaikyti [ie], [uo]: gieſmes II, atduotumem
I; -ai, -ei: tankiey I; dat. sg. su -ui: numirimuy V ir kt.). Taigi, regis, rašė žemaitis,
gana gerai mokėjęs aukštaitiškai.
4.2. Redaguojamų SlG tekstų, kurių BŠ yra daugiausia, keitimai dažnai rodo

panašias į analizuotos pratarmės rašybos, kalbos tendencijas. Dalis iš jų leidžia
kai ką patikslinti.
Iš KN ir BK perimtų giesmių taisymai, nors jų nėra daug, dažniausiai taip pat
sutampa su SlG darytaisiais (tiesa, KN labiau redaguotas stilius, BK – fonologija).

4.2.1. Minėtų trijų šaltinių rašybos keitimų BŠ daryta nedaug.

1. Nuosekliausias – intervokalinės ar žodžio pradžios <i>, <gh> (= [j]) keitimas
<j>: SlG abgintoia I 8 ´ apgintoja 6, pradeiay I 9 ´ pradejay 6, praiewa I 10 ´ prajewa
7, Pradeia I 34 ´ Pradeja 26, i± I 13 ´ jâ 10; KN girdeia 123 ´ girdeja 9, ghi 16 ´ ij
127; BK kinteio 45 ´ kientejo 66 ir kt. Panašiai kaip ir pratarmėje (žr. 4.1.1.), <i>
paliktas -imas vediniuose, plg. SlG acc. sg. praſtoima II 5 = 124, giedoimas II 7 = 127,
dumoimas II 7 = 127, gen. sg. dumoima II 100 = 221, Pergaleimays II 108 – Per galeimais 232. Lygiai taip pat vietoj SlG aniołas, KN, BK aniolas, anielas visur taisyta,
pvz.: Anjołas 11, Anjołu 27 ir tt.
2. Atsisakyta SlG rašmens <ſż>: keista įprastu BŠ pratarmėje <ſz> arba <ś>
(šiuos rašmenis skirti bandoma ir KN, BK tekstuose); neperimta specifinė KN
grafema <ea> (= [æ]), pvz.: ſeargt 2 ´ ſergt 118, nea 2 ´ nia 118, mead‡iuy 2 ´
medźiuy 118, bei BK digrafai su diakritikais <eê>, <uû>, <iî> ´ <(i)e>, <u>, <ii> ir
pan.: weêlus 45 ´ wielus 66, Iuûs 36 ´ Y jus 6, iîs 40 ´ iis 27.
3. Iš SlG imtuose tekstuose intensyviau nei BŠ pratarmėje naudotasi nosiniais
rašmenimis ir jų atitikmenimis su stogeliais – <â> (SlG <±> dažniausiai keista <â>:
i± I 13 ´ jâ 10 ir kt.), <û>; be <ę> (labai retai <²>), kartkartėmis rašyta ir nauja
grafema <ê>. Raidė <â> (kartais ir <±>) vardažodžių acc. sg. žymėta dažniau nei
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SlG: źadeta I 39b ´ żadetâ 31, pradeta I 39b ´ pradetâ 31, gieyſta I 42 ´ gieyſtâ 31,
warga I 49 ´ wargâ 40, Piłota I 79 ´ Piłotâ 62, Saule I 24 ´ Saułâ 19. Tačiau būta
ir atvirkštinių keitimų: T± I 22 ´ Ta 15, t± I 28 ´ ta 22, K± I 26 ´ Ka 20. Nosinė
<ę> rašyta rečiau: acc. sg. garbę I 3, 22(2x) ´ garbe 3, 15, 16, acc. sg. Garbę I 9 ´
garbe 6; acc. sg. meylę I 28 ´ meyle 22, iſżkięſtinay I 88 ´ iſzkiaſtynay 70, atgr²‡imá
II 27 ´ atgrieźima 153, man²s II 24 ´ manias 124, nęs I 52 ´ nies 52, tačiau kai
kuriuose įvardžiuose – dažnėliau: Taweſp I 25, 45 ´ Tawęſp 19, 38, ſaweſp I 27 ´
ſawęſp 21 (bet taw²s I 22 ´ tawes 15), tawe I 9, 81 ´ tawę 7, tawê 64, Tawe I 11,
58 ´ Tawę 8, 28, ſawe I 91 ´ ſawę 75, mane I 61 ´ manę 47. Grafema <û> labai
reta: gen. pl. Teyſu I 11 ´ Teyſû 8, nu I 40(3x) ´ nû 45(2x), 46. Kai kurie minėti
keitimai, atrodo, prieštarauja BŠ pratarmės nosinių ir jų atitikmenų vartojimo
tendencijoms – dažnai diakritikai dedami nekirčiuotose galūnėse, kartais vienskiemeniuose jų net atsisakoma. Tačiau vis dėlto abiejų bendra nuostata – dažniausiai
nosines, stogelius rašyti tam tikrose galūnėse – gana ryški.
Aptartos grafemos pakankamai intensyviai naudotos redaguojant BK tekstus.
Stogeliai (kaip nosinių diakritikų atitikmenys) dažnai dėti ir žodžių galūnėje, ir
šaknyje: acc. sg. ku 54, 55 ´ kû 109, 110, gen. pl. rundu 54 ´ randû 109, puôłys
47 ´ puołês 84, Nu 52 ´ Nû 107, šaknyje: Tuſitu ‘tąsytą’ 74 ´ Tûſita 82, vienu
atveju net klaidingai: nugrażina ‘daro gražius’ 47 ´ nugrâźina 85.
KN giesmėse ir psalmėse <±> taip pat taisytas į <â>, <²> ´ <ę>. Bet galūnėse
diakritikai dažnokai nedėti: acc. sg. łoſk± 123 ´ łoſka 9; acc. sg. garb± 17, 18 ´
garbe 130, 131, man² 133 ´ manias 29 ir tt.
Taigi trijų šaltinių korekcijos atspindi panašią kryptį. Pasitaikantys svyravimai
dar labiau patvirtina numanymą, jog veikiausiai nosinės grafemos ir jų variantai
daug kur (ypač nekirčiuotose galūnėse) dėti iš tradicijos (dar žr. toliau 4.2.2. D
skirsnelį).
4. Iš svarbesnių, bet ne nuoseklių SlG rašybos keitimų minėtina tendencija <e>,
retkarčiais su minkštumo ženklu <ie>, SlG žymintį platųjį [æ], keisti <ia> (tokia
digrafo vartosena matoma ir BŠ pratarmėje): nużeminimu I 9 ´ nuźiaminimu 6,
acc. sg. Meneſi I 10 ´ meniaſi 7, acc. sg. Deywiſte I 11 ´ Diewiſtia 8t., acc. sg.
gimines I 59 ´ giminias 28, acc. sg. gieradeiſte I 11 ´ giaradeiſtia 8, per mane I 13  ´
mania 11, źenkliná I 13 ´ źianklina 11, giełbeiá I 24 ´ giałbeja 19, Kientedams I 24  ´
Kiantedams 19, paźenklintos I 24 ´ paźianklintos 19, paterioti II 42 ´ patierioti 167,
źiemibe I 27, 28 ´ źiamibe 21, 22, giełbes I 26 ´ giałbes 21, waykieli I 27 ´ waykiali 21, Pánneli I 27 ´ Paniali 21, Ne kleyſtumem I 28 ´ Nia kliſtumem 22, dresk
I 88 ´ driaſk 70, neißtartos I 59 ´ nia iſztaritos 28, neſzdami I 35 ´ niażdami 23;
regieſe I 34 ´ regiaſe 26, gen. pl. kielu I 23 ´ kialu 17, giera I 59 ´ giara 29, iness.
sg. wargie I 49 ´ wargia 39.
Tai, regis, liudytų BŠ parengėjo norą grafiškai aiškiau skirti platųjį [æ]. Vis
dėlto jis nebuvo iki galo nuoseklus: kartais <e> (= [e, æ]) keičiama ne <ia>, o
daugiareikšmiu <ie>: ſżwenćiauſioia I 8 ´ świenćiauſioja 6, nuźengie I 17 ´ nuźiengie
13, Ne atſirada I 23 ´ Nie atſyrados 16, Neśioiay I 23 ´ Nieśiojay 17, net ſtokias I
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50 ´ ſtokies 4136. Be to, BŠ daug kur paliko SlG rašybą37, vadinasi, platusis [e]
žymėtas dar nevienodžiau.
Neaiškumų sukelia ir grafemų junginių <ia>, <(i)e> reikšmes daro dar sunkiau
nustatomas keli kiti BŠ keitimai.
Digrafas <(i)e> (su <i> kaip minkštumo ženklu dažniausiai po [k, g]) Slavo
činskio giesmyne atspindėjo ir aukštaičių siaurąjį [ė]: praet. 3 nuźengie I 17, ſzaukie
I 25 etc., o BŠ kartais ir jis taisytas į <ia>: (praet. 3) ſzaukie I 25 ´ ſzaukia 20,
Apſakie I 39b ´ apſakia 31, Muśie I 51 ´ Muśia 51.
Rašmenimis <e>, <ia>, <ie> buvo keičiamas ir -i – Slavočinskio šnektoje redukuotas nekirčiuoto žodžio galo [ė], pvz.: Sauli II 6 ´ Saule 126, ro‡eli I 42 ´ roźiałe
31, świeſiáuſi I 10 ´ świeſiauſe 7, ſżwenćiauſi I 10 ´ śwenćiauſe 7, Sżwenćiauſi I
24 ´ Swenćiauſia 18, ćiśćiauſi I 10 ´ ćiśćiauſe 7, ſkayśćiauſi I 42 ´ ſkayśćiauſe 31,
būtojo kartinio laiko 3 asmens formose: pamati I 77 ´ pamate 60, iſżkieli I 86 ´
iſzkiele 68, gieydi I 74a ´ gieyde 56, trauki I 52, 75, 79 ´ traukia 51, 57, 62, rauki I
75 ´ raukia 57, Sżauki I 51 ´ ſzaukia 51, ſżauki 76b, 78 ´ ſzaukia 59, ſzaukie 60;
płeſżi I 75 ´ płeśie 57 (plg. ir praet. 2 sg. atneśi I 58 ´ atneśiey 28) ir kt.
Yra nemaža atvejų, kai <ie> rašomas vietoj SlG <e>, atspindėjusio kirčiuotąjį
[ė]: Bega II 111 ´ Biega 236, praet. 2 Begáy II 113 ´ Biegay 239, begay II 113 ´
biegay 239, detu II 108 ´ dietu 232, Abgineius II 106 ´ Abginiejus 231, gen. sg.
abgineia II 114 ´ abginieja 239, Awinelis I 79 ´ Awinielis 62, negirdetas I 43 ´ nia
girdietas 37, peneia I 44, 87 ´ penieja 37, peniejo 69, Ner II 116 ´ Nier 253, minekime I 74a, II 96 ´ miniekime 54, 216, tureiau I 87 ´ turiejau 69, tetureſiu I 89 ´
niaturieſiu 71; ßłowe II 2 ´ ßłowie 119, gen. sg. gimines I 27 ´ giminies 21, żmonemus
I 11, 50 ´ żmoniemus 8, 40, żmonems I 28 ´ żmoniems 22, giminemus II 50 ´ giminiemus 170.
Bet pasitaiko ir atvirkštinių keitimų (kirčiuotoje ir nekirčiuotoje pozicijoje)
<ie> ´ <e>: biegdama II 6 ´ begdama 126, dieti II 31 ´ deti 162, Iauties I 87 ´
Jautes 69, kwiepawa I 62, 78 ´ kwepawa 48, 61, ſopiet I 88 ´ ſopet 70, vżſies I 27 ´
uż ſes 21.
Šiuos taisymus, kurie susiję su garsu, atitinkančiu bk [ė], galima būtų aiškinti
dvejopai. Viena vertus, <i> prieš <e> = [ė] visais minėtais keitimų atvejais galėtų
būti laikomas tik nenuosekliai dėliojamu minkštumo ženklu. Tuomet nepama
tuotas <ia> rašymas vietoj <ie> būtojo laiko veiksmažodžių formose galėjo kilti
36    Ypač

retai, atvirkščiai, vietoj <ia>, <ie>
rašoma <e>: instr. sg. Dwaſia I 28, nom. sg.
58(2x) ´ Dwaſe 22, 27, 43, wierianti I 89 ´
werenti 71. Atrodo, tai pavieniai, atsitiktiniai keitimai. Gali būti, jog Dwaſe taisymas
atspindi ne iki galo įgyvendintą nuostatą
po <ſ> pozicijoje prieš <a> (ir <e>?)
nerašyti minkštumo ženklo, plg. BŠ
pratarmės pavyzdžius: atejuſam IV, acc. sg.
Dwaſe V, nom. sg. dwaſe IV, giarauſey V,
gauſey I, II, gen. sg. f. Swenćiauſes III.
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Dažnai <i> vengta SlG būdingame junginyje <iey> = [ėj], [ei], [’ai]: iness. sg. ćiſti
biey I 34 ´ ćiſtibey 26, iness. sg. Prakartiey
I 46, 49 ´ Prakartey 40, 44, nuośirdżiey I
74a ´ nuo śirdżey 56, ne‡ieyd I 44 ´ nia
źeydź 37, gen. sg. Gieyſta I 80 ´ Geyſta 62.
BŠ pratarmėje vis dėlto rašyta: nia gieyſ
tum III, ayſzkiey II, żodźiey IV, paźieyſtes IV.
37    Beje, Slavočinskis kartkartėmis [æ] taip pat
žymėjo ir <ia>.
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tiesiog dėl susipainiojimo: manymo, jog čia esamojo laiko formos (plg. ſzaukia;
nors tai atrodo menkai įtikima).
Kita vertus, galima manyti, jog žemaitis parengėjas taikydamasis prie vidurinio raštų varianto nesugebėjo aiškiai atskirti aukštaičių [ė] ir savo tarmėje įprasto
[ie], redukuotojo [ẹ] ar net nekirčiuoto [e]. Todėl nekirčiuotą būtojo laiko formų
galūnę retkarčiais galėjo žymėti ir <ia> = [e] rašmeniu, o kirčiuotą žemaičių [ie]
(bk ė) – <ie>. Be to, tai, kad formų Biega ir pan. ie reikėtų traktuoti kaip dvibalsį,
netiesiogiai rodo faktas, jog neapvyko rasti atvejų, kai minkštumo ženklas
spraudžiamas į <be>, <le>, <re>, <we> = [be], [b’a], [l’a], [re], [r’a], [ve], [v’a] junginius. Norą taikytis prie aukštaičių tarmės normų38 bei tam tikrą neapsisprendimą
rodo ne tik trūktinas žemaičių [ie] keitimas [ė] (<e>), bet ir retkarčiais pasitaikantys hiperkorekcijos atvejai (taisomas aukštaičių [ie]): liepdami I 79 ´ lepdami 62,
lie‡uwio II 97 ´ leżuwio 217, panašų monoftongizuotą [ie] gal atspindėjo ir gen.
sg. ſmerties I 15 ´ ſmertes 1239.
Taigi antruoju požiūriu, kuris atrodo įtikinamesnis, minėtus paskutinius tris
keitimus reikėtų laikyti fonologiniais.
Tai, kad <ie> žymi skirtingus garsus ([’a], [e], [ė], [ie]), ne visada leidžia tiksliai interpretuoti kai kuriuos pavyzdžius. Štai neaišku, ar gen. sg. małones I 11,
16(2x), 59, 57, 80, 83, 91 ´ małonies 8, 12, 14, 28, 43, 62, 65, 74, 181 ir kt., nom.
pl. gimines II 43 ´ giminies 171, acc. pl. wiſokias I 50 ´ wiſokies 41, acc. pl. żmones
I 11, 16, 59, 43, 57, 80, 87 ´ żmonies 8, 12, 28, 37, 43, 62, 69 ir kt. laikytini hiperkorekciniais taisymais, ar tiesiog <ie> = [’a], [æ], [e].
Iš KN ir BK imtuose tekstuose matyti panaši rašybos taisymo tendencija: <e>
(= [e], [æ]) ´ <ie>, <ia>, plg.: KN Pone 16 ´ Ponia 127, Nes 35 ´ Nies 138; BK
(ypač ne-) Nedałayſk 35 ´ Niadałeyſk 2.

4.2.2. Visi fonologiniai keitimai BŠ nebuvo nuoseklūs.

Dažniausiai tai buvo tokie keitimai, kurie tekstą bandė artinti prie vidurinio
varianto normų ir naikinti pasitaikančias SlG žemaitybes40, BK rytų aukštaičių,
KN plačiau nepaplitusias vidurio aukštaičių ypatybes.
1. Tekstuose iš SlG dažnai, bet ne visur stengtasi žymėti kietąjį [l] prieš [e] tipo
vokalizmą (jis dažnokai neatspindimas): meyles I 8, 16 ´ meyłes 6, 14, gen. sg.
dėl to daug kur taisyti SlG hipernormalizmai (?): acc. sg. panekinima I 24 ´ paniekinima 19, panekina I 78 ´ paniekina 61,
Panekina I 91 ´ Paniekina 74.
39    Kita vertus, vidurio ir rytų aukštaičių
nekirčiuotas [ie] taip pat kartais monofton
gizuotas (Zinkevičius 1966, 88t.). Tai, matyt, sąlygojo dar didesnį rengėjo neapsi
sprendimą. Forma ſmertes galėjo atspindėti
ir (pietų) žemaičių ē kamieno (veikusio i
kamieną) gen. sg. -es ar -ẹs, plg. Zinkevi
38    Galbūt
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čius 1966, 244t. Šiaip jau BŠ daug kur gen.
sg. apibendrintai rašoma -ies (<i> – minkš
tumo ženklas?): pakalnies II, SlG máłones
I 16 ´ malonies 12; KN tárnaytes 176 ´ tarnayties 205 (matyt, pagal SlG gen. sg. Piles
I 34 ´ Pilies 26?).
40    Iš kitų minėtina archajiškų formų deiv- keitimas naujesnėmis diev-: acc. sg. Deywiſte
I 11 ´ Diewiſtia 8t., Deywiſtes I 36 ´
Diewiſtes 24 (bet: Diewiſtoy I 58 ´ Dey
wiſtey 44).

Žemaitiškieji rengėjo tapatybės
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Meyles I 17 ´ Meyłes 13, Meyla I 8, acc. sg. 9 ´ Meyła 6, 7, acc. sg. meyla I 28 ´
meyła 22, numileta I 10, 18, 25 ´ numiłeta 7, 13, 20, weyſle I 26 ´ weyſłe 20. [e] po
kietojo [l] kai kur verčiamas [a]: dałeydos I 13 ´ dałaydos 10, atłeydima I 9, 15 ´
atłaydima 6, 12, leyſdamas I 82 ´ łayzdamas 64, acc. sg. Gayleſti I 91 ´ Gayłaſti 74,
leſin I 58 ´ łaſin 44, lenciuga I 77 ´ łanćiuga 60, Lenciugais I 78 ´ Łanćiugais 61.
Žodžio gale dažniau tokio [a] atsisakoma: acc. sg. Saula I 10 ´ ſaułe 7, acc. sg.
meyla I 36 ´ meyłe 24.
Panašiai ir KN pavieniais atvejais keistas galūnės [a], susiformavęs po kietojo
[l]: nom. sg. ßiukßłá 1 ´ śiukſzłe 118, nom. sg. ſauła 35 ´ Saułe 138. Apskritai [l]
kietasis prieš [e] tipo vokalizmą žymėtas rečiau nei SlG taisymuose, retkarčiais
netgi atvirkščiai: tiłeſiu 44 ´ tileſiu 143.
BK formos su ła dažniausiai paliktos, nors kartais šaknyje ła vengta (priešingai
nei SlG taisymuose): Nedałayſk 35 ´ Niadałeyſk 3.
2. SlG nekirčiuoto žodžio galo -a, rečiau -as (bk -o, -os) dažnai stengiamasi
keisti į -o, -os: (gen. sg.) táwa I 10 ´ tawo 7, tawa I 14(2x), 22, 23, 50, 77 ´ tawo
12(2x), 16, 17, 40, 60, ſawa I 11, 16, 73, 74b, 77, 83 ´ ſawo 8, 12, 55, 57, 60, 65,
maná I 17 ´ mano 13, Diewa I 14(2x), 15(2x), 17 ´ Diewo 11(2x), 13, 14(2x), Diewa
I 17 ´ DIEWO 13, ſwieta I 15 ´ ſwieto 12, ſuſimilima I 16 ´ ſuſimilimo 12, amźinoia
I 17 ´ amźinojo 13, Ʒibanćia I 22 ´ Zibanćio 15, żodźia I 27 ´ żodźio 21, Welna I
48 ´ Welnio 39, motinas I 23 ´ Motinos 16, ſekłas I 58 ´ ſekłos 28; (praet. 3)
iſżluoſáwa I 10 ´ iſzluoſawo 7, atwadáwá I 11 ´ atwadawo 7, Reykaławá I 16 ´
Reykaławo 12, buwa I 14, 17, 74a, 83 ´ buwo 11, 13, 56, 65, ne buwa I 17(2x) ´
niabuwo 13(2x), iżkałbeia I 14 ´ iſzkałbejo 12, kałbeia I 74a ´ kałbejo 56, ateia I 14 ´
atejo 12, atioiá I 37 ´ atjojo 25, pradeia I 14 ´ pradejo 12, dowanoia I 37 ´ dowanojo 25, aptureia I 23 ´ apturejo 16, gułeia I 74b ´ gułejo 56; (praes. 3) iſżmaná
I 17 ´ iſzmano 13; (nom. pl. f.) apmirdamas I 52 ´ apmirdamos 51, pleſzdamas I
52 ´ pleſzdamos 51, werkdamas I 52 ´ werkdamos 51. Vienu atveju keičiama net
žodžio šaknyje: Szławus II 31 ´ ſzłowus 162. Tiesa, yra ir atvirkštinių taisymų:
oro gen. sg. I 46 ´ ora 36, ſtoios I 58 ´ ſtojas 43, wandenio I 71 ´ wandenia 54,
bet tokių atvejų daug mažiau. Pastangas -a- keisti -o- rodo ir hiperkorekciniai
taisymai: praes. 3 artinas I 32 ´ artinos 30, praes. 3 linkſminas I 32 ´ linkſminos
30, acc. pl. Dowanas I 50 ´ Dowanos 41. Formų su -o nemaža ir BŠ pratarmėje,
nors šiaip jau joje didesnė dalis variantų su -a (žr. 4.1.2.); be to, vartojama tik
gen. sg. su -os: łoſkos Motinos małoningos VI, pabangos VI.
Iš KN, BK paimtuose tekstuose nekirčiuotame žodžio gale -o dažniau keičiama
į -a, rečiau – -a ´ -o (taigi formų su -a ir -o santykis panašus į BŠ pratarmės):
KN ſawo 107 ´ ſawa 187, máno 35 ´ mana 138, gen. sg. weydo 27 ´ weyda 132,
łayko 28 ´ łayka 132, u† ſtoio 123 ´ użſtoja 10, paſtoio 123 ´ paſtoja 10 (tai netiesiogiai atspindi ir instr. sg. aukśćiauſiu 123 ´ gen. sg. aukśćiauſe 9, taip pat mielauśiu
123 ´ mielauſe 9); mana 32 ´ mano 137, Dowida 123 ´ Dowido 9, girdeia 123 ´
girdejo 9, dárbá gen. sg. 9 ´ darbo 123; BK ſáwo 45 ´ ſawa 65, ſawo 40, 46 ´ ſawa
27, 67, gen. sg. Diewo Tewo 45 ´ Diewa Tewa 66, gen. sg. kałno 45 ´ kałna 66,
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świeto 56 ´ ſwieta 208, mirimo 56 ´ mirima 208, redo 36 ´ reda 5. Šie taisymai,
lyginant su SlG atliktaisiais, pasiskirsto kiek kitaip. Tačiau KN, kaip ir SlG teks
tuose, panašiai taisomas tos pat šlov- šaknies žodis: páßławinta 122 ´ paſzłowinta
9, o BK taisymuose pasitaikantys hipernormalizmai vis dėlto rodo tendenciją [a]
vengti: praes. 3 garbina 36 ´ garbino 6.
Rengėjo neapsisprendimą, ką rinktis, matyt, parėmė ir vidurinio varianto
tekstuose dažnokas nekirčiuoto [a], [o] varijavimas.
3. Gali būti, jog BŠ rengėjas stengėsi vengti žemaičių [ie] (~ bk ė), tačiau
praktiškai [ie] ir [ė] ne visada atskirti (tai matyti ir BŠ pratarmėje).
Iš SlG perimtuose tekstuose daug priešingos krypties, hiperkorekcinių keitimų,
svyravimų (žr. anksčiau, 4.2.1. ketvirtą skirsnelį).
Panašiai galima teigti ir dėl [uo], [o] garsų skyrimo. Tačiau šiuo atveju pačiame
SlG žemaičių uo (~ bk o) atvejų beveik nepasitaiko. Pavyko rasti tik vieną tokio
tipo formų taisymą: gen. sg. f. tuos I 77 ´ tos 60. Daugiau pasitaikė hiperkorekcijų:
mėginta taisyti ne žemaičių uo, o aukštaičių uo: Tuoiaus I 75 ´ Tojaus 57, acc. sg.
iuoka I 78 ´ joka 61, Sżarwuota I 76a ´ ſzarwota 58. Matyt, klaidomis laikyti ir
keisti (iš tiesų žemaitinti) atvejai su taisyklingu aukštaičių [o]: neradoſe I 44 ´
niaraduoſe 37, all. sg. Iezuſop I 19 ´ JEZUSUOP 203, all. f. ioſp I 13 ´ Juoſp 11, Wienok I 17 ´ Wienuog 13 (plg. 2 pav.). Galbūt čia tiktų ir jungtuko jog taisymai: Iog I
14, 80, 87 ´ Juog 11, 62, 69, nors šiaip forma juog vartojama ir vidurinio varianto
tekstuose (pavydžiui, Merkelio Petkevičiaus Katekizme41, toliau – PK). Tinkamai
pataisytos tik (hiperkorekcinės?) SlG daugiskaitos vietininko formos su o: (iness.
pl. m.) wisose II 37 ´ wiſuoſe 164, mieſtoſe I 60 ´ mieſtuoſe 47, tawoſe dwaroſe II
31 ´ tawuoſe dwaruoſe 163, wiſtikłose I 44 ´ wiſtikłuoſe 37. Beje, BŠ pratarmėje [uo]
ir [o] nepainiojami (vienintelė „įtartina“ forma – instr. sg. f. kokiuo V – atsirado
veikiausiai dėl kitų įvardžių kuriuo, kuo, o ne žemaičių tarmės įtakos).
KN, BK tekstų korekcijose taip pat lyg ir stengtasi skirti [uo], [o], [ie], [ė], plg.
taisytus netikslius aukštaitiškų šaltinių parašymus (dėl lenkų tarties įtakos?): KN
ſwetas 16 ´ ſwietas 127, liepſnuoia 44 ´ liepſnoja 143, BK iuodoia 47 ´ juoduoja 82
(plg. ir Doſt 52 ´ Duod 108); hiperkorekcijas KN Láyd†iuoſi 107 ´ łaydźioſu 187,
iuokdáms 87 ´ jokdams 183, Appuołe 17 ´ Appołe 129, ne be duoćiá 44 ´ nia bedoćiau
143, gal ir instr. sg. lieʒuwiu 28 ´ leżuwiu 13242, BK pabućiuôſiu 42 ´ pabućioſiu 72.
Vis dėlto taisymai dažniausiai įtvirtina žemaičių [ie]43, [uo]: KN Ner 16, 123 ´
Nier 10, 127, Nera 16 ´ Niera 129, ißimdineia 40 ´ iſzimdenieja 140, gineiuy 29 ´
41    Polski

ʒ Litewskim Katechiſm [...] W Wilnie / Drukował Stániſław Wierʒeyſki / Ro
ku 1598 (žr. 1589 METŲ MERKELIO PET
KEVIČIAUS KATEKIZMAS, fotografuotinis
leidimas, parengė Juozas Balčikonis, Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo
komisijos leidinys, 1939).
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leżuwiu gali atspindėti ir kai kuriems
rytų bei vidurio aukštaičiams būdingą ne
kirčiuoto [ie] monoftongizavimą (Zinkevi
čius 1966, 88t.), dar žr. straipsnio išn. 39.
43    Kadangi digrafas <ie> yra daugiareikšmis,
tokiuose parašymuose kaip -nie- gali būti
interpretuojamas ir kaip minkštumo
ženklas <i> su <e>.
42    Forma

Žemaitiškieji rengėjo tapatybės
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2 pav. BŠ 203: SlG giesmės taisymai – JEZUSUOP vietoj
Jezuſop, tryntu vietoj trintu;
LMAB: LK – 18/26

giniejuy 134, Menuo 123 ´ mienuo 10, Meneſiuy 9 ´ Mieneſiuy 122, gen. pl. ʒweriu
17 ´ żwieriu 130, minekit 5 ´ miniekit 120; BK weêlus 45 ´ wiełus 67, wezdays 42 ´
wiezdays 72, nutwere 42 ´ nutwiere 73, vżnere 42 ´ użniere 73, Neêr 47 ´ Nier 83,
perkalinetos 47 ´ perkalinietos 83; KN gen. sg. io 32, 35(2x) ´ juo 136, 137, 138,
nodiejá 2 ´ nuodeja 119, Wienok 88 ´ Wienuok 184; BK giełbetoia ´ giałbetuoja 208.
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Svyravimą taip pat rodo KN taisymai iog 9 ´ juog 123, iuog 107 ´ iog 187, Juog
123 ´ Jog 9 (BK tokių keitimų nepasitaikė, dažniausiai išlaikytas šaltinio jog).
4. Su nosinių garsų raida tarmėse susiję retkarčiais SlG tekstuose pasitaikantys
priešdėlio į- taisymai: part. praet. nom. sg. m. Igundes I 25 ´ Ingundes 20, part.
praet. act. nom. sg. m. iſikunines I 26 ´ inſikunies 20, igiti I 60, 70, II 24 ´ ingiti
47, 54, 149, igija I 52 ´ ingiia 51, itikuſi II 104 ´ intikuſi 225, nors: igitâ I 18 ´
ijgita 202. Galima spėti, kad šitaip (nenuosekliai) norėta vengti žemaičiams
būdingo priešdėlio varianto ī, i (žr. LKA II 54 žemėl.; Girdenis 1997, 30t.) ar savaip
(neturint <…> grafemos?) derintasi prie vidurinio varianto, kur buvo žymimas nosinis garsas, normų (<…>, <in>), plg. DK ingyt 44, …gyiimo 101, intâiſſimo 90 ir kt.
Beje, tekstuose, imtuose iš KN, BK, nei parašymas i-, nei in- nekeistas, plg.: KN
ingitu 44 = BŠ 144, iłayſti 123 = BŠ 10; BK Inłayſk 54 = BŠ 84, Impintas 47 = BŠ 83,
Imerktas 47 = BŠ 83 (dar plg. toliau D skirsnelį).
5. Iš specifinių, tik SlG tekstams būdingų keitimų, susijusių su vidurinio varianto normų paisymu, ypač minėtini dūnininkiškų SlG formų taisymai (jų
Slavočinskio giesmyne nėra daug) su <u> (=[ū]) ´ <uo>, <i> (=[ī]) ´ <ie>:
prápułanti I 11 ´ prapuołanti 7, Uʒpul II 6 ´ Użpuoł 126, ſźłutomis I 78 ´ ſzłotomis
61, (instr. sg.) śiu I 60, 88 ´ śiuo 46, śio 70, ku I 77 ´ kuo 60, iu I 77 ´ juo 60;
Ißka II 17, 111 ´ Jeſzka 145, 236, ißkoiá II 111 ´ jeſzkoja 236, Tiſey II 90 ´ Tieſey
222, gidot I 42 ´ giedot 31, śiędina I 71 ´ śiendiena 54, lipſnoſe II 101 ´ liepſnoſe
222, iness. sg. Lipſnoy II 116, 117, 118, 119 ´ Liepſnoy 253, 254, 255, 256, nom. pl.
Kury II 4, kuri II 2 ´ Kurie 122, 119, nom. pl. ani I 33 ´ anie 26, iſ†litas II 27 ´
iſzlietas 152, Rupidámis II 26 ´ Rupindamies 152, d‡iaukdamis I 57 ´ dźiaugdamies
43, gen. sg. Naktis II 46 ´ Nakties 172.
Be to, kaip minėta, neretai taisytas Slavočinskio šnektos redukuotas garsas -i
(<-ė) nekirčiuotame žodžio gale (ypač praet. 3). Veikiausiai čia dar minėtini ir
žemaičių (?) -is- (vietoj -es-) taisymai acc. sg. meniſi I 24 ´ meneſi 19, Kuriam [...]
ſu meniſiu I 22 ´ Kuriam meniaſis 15 (plg. Zinkevičius 1966, 58t.).
Keisti žemaitiški prielinksniai: nu I 28, 88 ´ nuog 22, 70, nu I 23 ´ nuo 16,
pri I 23, 28(2x), 35, 36, 34, 59, 43(2x), 73, 78, 88 ´ prie 16, 22(2x), 23, 24, 26, 29,
36(2x), 55, 61, 70, pri I 14, 17, 51 ´ prieg 11, 13, 5144, Priſz I 85, II 27 ´ Prieſz 68,
153; kai kurie žemaitiški žodžiai: acc. pl. ſilwártus II 26 ´ ſiełwartus 151, acc. pl.
Girtukłes I 61 ´ Girtuokłes 47; numay II 98 ´ namay 21845 (nors: dowánoia II 109 ´
dowenoja 234). Matyt, panašiai traktuotini ir miłaśirdingá I 10 ´ miełaśirdinga 7,
miliſta I 10, 43 ´ mieliſte 7, 32. Šių pusiau vertinių žodžio pradžia parengėjo galėjo
būti susieta su žemaičių mylas ir pakeista į aukštaičių miel-.
hiperkorekcinį KN taisymą priſiekia
87 ´ prieſekdawa 183.
45    Tikriausiai panašiai traktuotini (jei tai nėra
korektūros klaidos) ir taisymai: ſakiodama
II 5 ´ ſekiodama 125, nuwedina I 76b ´ nuwadina 59, nors formos sakioti, vedinti gana
būdingos ne tik pietų žemaičiams. Galbūt
44    Plg.
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rinktasi plačiau paplitusias formas sekioti,
vadinti. Keitimai DREBEIMA I 74b ´ drabeima 56, drebulingas I 79 ´ drabulingas 62
turbūt yra korektūros klaidos vietoj dria
bejima, driabulingas, plg. drebeia I 80 ´
driabejo 62, ne drebedamas I 76b ´ nia dre
bedamas 59.
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Parengėjui sunku buvo apsispręsti dėl žemaitiškų SlG beafrikačių formų. Atrodo, jas stengtasi taisyti: Kartey I 52, kartey 88, 91, II 111 ´ karćiey 51, 70, 74, 236;
instr. pl. Erſzkieteys I 79 ´ Arſzkiećiays 61, praes. 3 ne‡ieyd I 44 ´ nia źieydź 37,
kient I 92 ´ kienć 75, kiantanti I 87 ´ kienćianti 69; nors: wamzdżiays I 40 ´ wamzdeys 46. Siekį atsisakyti beafrikačių formų patvirtina hiperkorekcijos: ásàntiemus
I 11 ´ eſianćiemus 8, Zayzdami I 40 ´ Zaydżami 46 (čia gali būti ir korektūros
klaida). Be to, kai kurie SlG hipernormalizmai taip pat palikti nepataisyti: kalćias
acc. pl. (SlG II 103; BŠ 224), bet: nulud‡iau II 3 ´ nuludau 122. Panašią padėtį
liudija ir BŠ pratarmė.
6. Į BŠ įtraukti KN tekstai taip pat turėjo keletą specifinių taisymų.
Nuosekliau mėginta išvengti Daukšos Postilės korektūrose supeiktojo „būdi
ninkų ir vytininkų“ bat ‘bet’46 (tokia forma dažnokai pasitaiko vidurinio varianto
tekstuose, nors SlG ji nė karto nepavartota): Bat 1 ´ Bet 118, Batayg 27 ´ Betayg
132, Batayg 35 ´ Bet 139. Matyt, ši forma buvo svetima ir BŠ rengėjui. Dažnai
taisytos KN labai gausios kontrakcijos: Toteyt 107 ´ Te eyna 187, nodboiá 1 ´
niadboja 119, notſtos 5 ´ niatſtos 120, notſtojá 16 ´ niatſtoja 128, Notgiſtumk 16 ´
Nia at meſk 129, notliko 17 ´ nia liko 129, nottremes 18 ´ nia tremes 130, nopłayśiu
35 ´ niapłayſiu 139, iness. sg. nopikántoia 41 ´ nia apikantoi 142.
7. Iš BK paimtuose tekstuose labiausiai stengtasi išvengti specifinių rytų
aukštaičių [ū], [ ī ] (~ bk [ą], [ę]) ir [un], [um], [in], [im] (~ bk [an], [am], [en],
[em]): (acc. sg.) ku 45 ´ kâ 65, außru 35 ´ auſzra 2, Sauły 45 ´ Saułe 66; (part.
praet. act. nom. sg. m.) Dawis 35 ´ Dawes 3, pûolys 42 ´ puołes 72; wałundoy
45 ´ wałandoy 65, vnt 45(2x) ´ ant 65, 66, Vmżinay 35 ´ amźinay 3, kinteio 45 ´
kientejo 65, acc. sg. ßwintu 45 ´ ßwenta 66, Tinay 45 ´ Tenay 65.
Taip pat atsisakyta ir kitų su nosinių, junginių su -n virsmais susijusių formų:
kádu 45 ´ kada 65; Táwi 35(2x) ´ Tawe 3, Tawę 2, iness. sg. Bethleêmi 40 ´ Bethleheme 27, mieſti 40 ´ mieſte 27, darży iness. sg. 45 ´ darżie 65.
Visi keitimai nėra nuoseklūs, kai kada minėti ypatumai (gal nesupratus) palikti: acc. sg. ku 36 ´ kû 6, acc. sg. tu 45 ´ tû 65, part. praet. act. nom. pl. m.
gáwi 45 ´ gawi 65, acc. sg. Iezuſu ßwintu 45 ´ JEZUSA śwentu 65, part. praet.
act. nom. sg. m. prałeis 46 ´ pralieis 67, acc. sg. kunu 46 = BŠ 67, acc. sg. karaliſti
42 = BŠ 73, part. praet. act. nom. sg. m. iżwidis 35 ´ iſzwidis 2, part. praet. act.
nom. sg. m. dawis 42 = BŠ 72, part. praet. act. nom. sg. m. emis 42 = BŠ 72, (pusiau taisytas) part. praet. act. nom. sg. m. kintis 42 ´ kiantis 73.
Kad rytų aukštaičių formos rengėjui nebuvo savos, visada suprantamos, liudija
hipernormalizmai: fut. 3 daris 45 ´ dares 66, instr. sg. m. ßwintu 46 ´ śwenta 67.
46    „31.

baT / bęT. Cʒę turi †inót ioG teip’ biaurei
káłba Kaunę bûdinikai ir Witinnikai kurié
trielůie ſûdinas ir Wîtines ir kiti netikélei
kurié wêrcʒe tók… ę inG a kur kitůſſe mieſ
tůſſe bîło / éik’ / nuéik’ / pęréik’. Cʒę iie
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bîło áik’ / nuáik’ paráik’ / nuáias / paráias.
Teipaiéu kur tuR biłot’ bet’ / iie bîło bat’. Ir
kit³ †ôd†i³ dauG yrá kuriůſſe e maino inG
a“ („Páklidimus Teip pataiſik“, DP [628]).
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Panašiai painiotos daugiskaitos vardininko dalyvių formos su -i (~ bk [ę]) ir
retkarčiais BK pasitaikančios veiksmažodžių būtojo kartinio laiko 3 asmens formos su redukuotu -i (~ bk [ė]), pvz., part. praet. act. nom. pl. m. praßuki 45 ´
praſzukâ 66. Gana dažnai veiksmažodžių formos (kaip ir dalyvių, žr. anksčiau)
visai nekeistos, pvz.: tari 45 = BŠ 66, nedawi 45 ´ niadawi 65. Tik keliais atvejais
pataisyta tiksliai: dári 45 ´ dare 66, tari 52 ´ tare 108.
Įdomu, kad su minėtais BK taisymais dera ir vienas kitas SlG rytietybių, kurias
Slavočinskis perėmė veikiausiai iš Sirvydo žodynų47, keitimas: ſunarius I 91 ´
ſanarius 74, Tawis II 41 ´ Tawes 166, gen. sg. Su‡inios II 25 ´ Sumnianios 151.
Dauguma fonologinių BŠ keitimų rodo parengėjo norą vengti žemaičių, rytų
aukštaičių formų. Praktiškai tai buvo įgyvendinta tik iš dalies: ne viskas pastebėta,
aiškiai neskirti kai kurie garsai, sukurta hipernormalizmų.
Tiriamajame giesmyne yra keletas tokių taisymų, kurių tiesiogiai negalima
būtų sieti su vidurinio varianto normų paisymu. Jie galėtų atspindėti (tačiau
nebūtinai) ir tam tikrus žemaičių šnektų ypatumus48.
A. e- žodžio pradžioje tam tikruose žodžiuose verčiama a-: SlG Erſżkiećiu I
93 ´ arſzkiećiu 78, Erſzkieteys I 79 ´ Arſzkiećiays 61, erſżkiećiu I 84 ´ arſzkiećiu 66,
acc. pl. elnes II 12 ´ alnius 135, nom. sg. elnis II 17 ´ alnis 145, esmi I 136 ´ aſmi
114, eſt II 58 ´ aſt 186; KN eſt 18, 29, 40 ´ aſt 130, 134, 140, ſanćieys 29 ´ aſanćiu
133, nors: ſanćiaj 123 ´ eſſanćiay 9; BK erßkiećiu 45 ´ arſzkiećiu 66 (nors: Erßkiećioſna
47 ´ Erſzkiećioſna 83). Užfiksuotas vienas atvejis, kai keistas SlG ateja I 42 ´
ataja 31. Vis dėlto dažniausiai SlG formos su e paliktos (per 7x; formų su ata- SlG
apskritai nėra), tokios jos vartotos ir BŠ pratarmėje: ateima III, IV(2x), atejuſam IV.
Gal dėl to taisyta BK forma atajo: ATaio 40 ´ ATejo 26, atais 42(2x) ´ atejâs 71,
atejas 72.
Balsio a- apibendrinimas žodžio pradžioje dažnas rytinėse žemaičių šnektose
bei vidurio Lietuvos tarmėse (Zinkevičius 1966, 121tt., 449). Forma ataja gana
būdinga ir Daukšos tekstams, nors pradžios e-, ei- jo visur išlaikyti sveiki (žr.
Zinkevičius 1988, 186). Taigi BŠ parengėjas galėjo remtis savo šnektos formomis;
panašias Slavočinskio formas jis taip pat dažniausiai paliko: aſantiemus I 50 = BŠ
40, Aſancius I 69 = BŠ 52, ásantiemis II 37 ´ aſantiemus 165 (taisyta tik vienu atveju:
ásàntiemus I 11 ´ eſianćiemus 8). Tiesa, BŠ pratarmėje rašoma eſanćios III. Galima
47    Sirvydo

veikalų įtaka ypač matyti iš
perimtų naujadarų, žr. Lebedys 1958, 26t.
48    Keletas pavienių keitimų galėtų būti interpretuojami kaip rytų aukštaičių ypatybės:
KN greytay 77 ´ graytay 169; prie iš BK
giesmyno perimto teksto pridėtose
paskutinėse eilutėse yra tinay 3. Tačiau
forma graytay (jei čia ne korektūros klaida) retkarčiais pavartojama ir kai kuriose
žemaičių šnektose, kuriose [e] derinamas
prie tolesnio skiemens (prieš kietąjį prie
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balsį e ´ a; Zinkevičius 1966, 56). Kita ver
tus, tai gali būti ir ortografijos nenuosek
lumas: BŠ retkarčiais linkstama po <r>
nedėti minkštumo ženklo, plg. pratarmės
giarauſey V, taip pat straipsnio išn. 36. Galima įtarti, kad prie BK giesmės pridėto
sios eilutės su tinay perimtos (sukompi
liuotos) iš kitos BK giesmės ar kito seno
Vilniaus jėzuitų turėto rankraščio rytų
aukštaičių tarme.
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numanyti, jog rengėjo šnektoje es- virtimas as- nebuvo nuoseklus49. Veikti galėjo
ir vidurinio varianto tekstai, kuriuose įprastesnės buvo es- formos.
B. Gana nuosekliai priešdėlis per- keičiamas par-: SlG pereydámá I 44 ´ pareydama 37, pergaleiau II 5 ´ pargałejau 124, Perwertas I 81 ´ Parwertas 63, perſekineſite
II 2 ´ parſekineſite 119, ne perſtoia I 79 ´ nia parſtojo 61, ne perſtoti I 87 ´ nia
parſtoti 69, Ne perſtoſiu II 97 ´ Nia parſtoſiu 218; KN pereys 88 ´ pareys 185, nea
perſtodams 2, 18 ´ nia parſtodams 118, 131, neperſtoiey 206 ´ nia parſtojay 229; BK
perwertas 47 ´ parwertas 84, plg. pradurtámi 47 ´ pardurtami 84; bet: perſkroſte
47 ´ perſkroſti 84, perkalinetos 47 ´ perkalinietos 83. Tokios formos vartotos ir BŠ
pratarmėje (žr. 4.1.2. ketvirtą skirsnelį). Kadangi vidurinio varianto tekstuose parpasitaiko labai retai (plg. tik dvi SlG formas parmete I 75, pardauźiay I 99), galima
manyti, jog ir čia remtasi savo šnektos forma.
C. SlG tekstų korekcijose yra keli atvejai, kai aukštaitiškąja keičiama (pietų)
žemaičių sangrąžos dalelytė su paplatintuoju [ẹ]: Stoioſe I 74a ´ Stojoſi 56, krutinoſe
I 80 ´ krutinoſi 62, D‡iaugdamiſe II 49 ´ Dżiaugdamieſi 173; kai kada ji tiesiog
trumpinama: Radayſe I 10 ´ radays 7, drutinuoſe II 5 ´ drutinuos 124. Tačiau
dažniausiai formos su -se paliktos (per 23x). Kartais SlG -se (vienu atveju ir -si-)
taisoma į -ſy(-): Ne atſirada I 23 ´ Nie atſyrados 16, neſtotuſe I 86 ´ nia ſtotuſy 69,
duotuse I 87 ´ duotuſy 69, maynoſe I 88 ´ maynoſy 70, piłdoſe I 88 ´ piłdoſy 70.
Grafemos <y> Slavočinskis tokiose formose šiaip jau nevartojo50. Terastas vienas
toks (atsitiktinis?) pavyzdys: part. praet. nom. sg. f. ſtoiuſys II 111 ´ ſtojuſis 236.
Gali būti, jog BŠ rengėjas šitaip retkarčiais bandė žymėti žemaičių [ẹ] (ar
paaukštaitės [i]?, žr. Zinkevičius 1966, 64, 66), plg. taisymus: (part. praet. act.
nom. sg. f.) nuluduſi I 14 ´ nuluduſy 11, iſzwiduſ[i] I 14 ´ iſzwiduſy 11, nuſiźeminuſi
I 14 ´ nuſiźiaminuſy 11, iſżmániuſi I 17 ´ iſzmaniuſy 13, kiełuſi I 17 ´ kiełuſy 13;
(priešdėlis pri > prẹ?) pritarima I 17 ´ prytarima 12, priimtu I 16 ´ pryimtu 12;
(tam tikros priesagos ir šaknys) pradeima I 17 ´ pradeyma 13, padeima I 17 ´
padeyma 13, ne iſżkięſtinay I 88 ´ nia iſzkiaſtynay 70; tikra I 17, instr. sg. I 86 ´
tykra 13, 68, instr. sg. tiłtu I 75 ´ tyłtu 58, trintu I 19 ´ tryntu 203 (plg. ir 2 pav.).
Vis dėlto tikėtiniau tai teigtina tik apie sangrąžos dalelytę (vieno kito dalyvių
galo keitimas į -ſy tuomet galėtų būti ir hiperkorekcija) ir gal priešdėlį pri(> pietų žemaičių varniškių prẹ-, žr. Zinkevičius 1966, 64). Mat ir taisant KN, BK
tekstus <y> retkarčiais rašyta panašiose pozicijose: KN ſuſiprátes 35 ´ ſuſypratęs
138, prieme 123 ´ pryeme 10; BK Pripildi 35 ´ Prypiłday 2; BŠ pratarmėje (žr.
4.1.1.) su ja vienąkart rašyta sangrąžos dalelytė. Ypač šią mintį remia faktas, kad
49    Pasak

Zinkevičiaus (1966, 122), kai kuriose
dabartinėse tarmėse atskiri žodžiai neretai
taip pat turi gretimines formas su e-, a-.
50   Apskritai SlG <y> pavartota tik keletą
kartų: acc. pl. wyſokias II 22, acc. sg.
wyſokia II 29 (wiſok- – per 30x), ſtyprumas II
12, ſtypribe II 12, Styprey II 28 (ſtipr- 13x,
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ſtiprib- 3x); po vienąkart (greta įprastinių
formų su <i>): kiekwienamy I 148, nom. pl.
Kury II 4, pryeme I 4, KRyziau I 85, †ywáta
II 8. Su <y> ir (dažniau) su <i> vartotas
Kristaus vardas – Chrystusuy I 42 ir kt.,
vien tik su <y> – skolinys citara (cytaros
II 14, 21 ir kt.).
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keletu atvejų KN ir BK sangrąžos dalelytė neabejotinai keista žemaičių -se: KN
kialuoſi 58 ´ kialuoſe 158; metuoſi 58 ´ metuoſe 158, D‡iaugſis 113 ´ Dźiaukſes 189;
BK dingieſi 54 ´ dengiaſe 109, paſlikay 52 ´ likayſe 108.
Ar grafema <y> taip traktuotina ir žodžių kamiene, vertinti sunku. Be jau
minėtųjų SlG ir BŠ pratarmės pavyzdžių, pridurtini KN nom. sg. f. pilnoy 122 ´
pyłnoi 8, piktay 88 ´ pyktay 185, acc. sg. f. TIkr± 35 ´ adv. TYkray 138, atáilśio
35 ´ atylſio 138, Twirtás 77 ´ Twyrtas 169, wiſad 59 ´ wyſad 159; BK piłna 56 ´
pyłna 208. Abejonių kelia tai, kad raidė vartota labai nereguliariai, sporadiškai
(pavyzdžiui, šalia wyſad yra ir wiſad 159). Tai galėjo būti atsitiktiniai (spaustuvininko?) parašymai. Tokių pasitaikė tiek SlG (žr. anksčiau), tiek KN. Neaišku,
kodėl tokie atvejai BŠ taisyti, net kai pozicija atitiko lauktiną žemaičių [ẹ], plg. SlG
ſtypribe II 12 ´ ſtipribe 13651; KN ſtypray 206 ´ ſtipray 230, o palikta, pavyzdžiui,
SlG Kryziau I 85 – BŠ KRyźiau 67. Ypač dažnai taisytas BK <y>, kuris veikiausiai
rašytas mėgdžiojant lenkų rašybos (ir tarties?) ypatumus52, (net ir pry-): vmżynos
40 ´ amźinos 27, tykray 45 ´ tikray 66, tyktay 45 ´ tiktay 109, żydamus 45 ´ żidamus
65, krykścionie 45 ´ krikśćionie 65, Szyrdies 35, 36 ´ Sirdies 3, 5, ßyrdies 47 ´ śirdies
84, prymano 36 ´ primano 6, Prybûk 56 ´ Pribuk 209.
Priešingos krypties keitimai, rašmens pozicija vien po <t>, <p>, <ſ>, <w>, <r>
(net jei ir dažniausiai tinka žymėti paplatėjusį žemaičių garsą) verčia manyti, jog
BŠ raidė <y> daug kur taip pat dėta veikiant lenkų ortografijos madoms.
Paplatėjusį žemaičių garsą žodžių kamiene BŠ rengėjas retkarčiais žymėjo grafema <e>, plg. KN ißimdineia 40 ´ iſzimdenieja 140.
Dėl sangrąžos dalelytės konstatuotina, jog BŠ rengėjas nebuvo aiškiai
apsisprendęs, ar paisyti viduriniame variante įprastinės -si-, ar žemaičių -se- (su
retkarčiais įsivesta <y> grafema), ar tiesiog viską palikti kaip šaltinyje (dažniausiai
taip ir buvo daroma).
D. SlG tekstų pavieniai taisymai pa‡iſtame I 58 ´ paźinſtame 28 (paźiſ- palikta
3x), ißg±ſti II 24 ´ iſzganſti 149 veikiausiai traktuotini kaip (pietų) žemaičių
nosinių refleksų išraiška (antrinė nazalizacija, plg. Zinkevičius 1966, 76; 4.1.2.
penktą skirsnelį). Šiaip jau žodžio šaknyje esančio <±> BŠ dažniausiai keičiama
tik forma – <â> (iš viso septyni atvejai), plg. dar 4.2.1. trečią skirsnelį. Panašiai yra
ir su <ę> (<²> keičiama <ę> [4x]). Tik trimis atvejais diakritikas neuždėtas
(korektūros klaida?): iſżkięſtinay I 88 ´ iſzkiaſtynay 70, atgr²‡imá II 27 ´ atgrieźima
153, gr±†inti II 99 ´ graźinti 220. Tad gana nuoseklų nosinių grafemų išlaikymą
žodžio šaknyje galėjo skatinti ne tik senųjų vidurinio varianto tekstų tradicija, bet
ir minėti žemaičių tarmės refleksai vietoj buvusių nosinių. Žemaičių nosinius veikiausiai atspindi cond. 3 forma su -um (labai būdinga BŠ pratarmei; bet tariamosios nuosakos formos BŠ giesmyne koreguotos retai): Kreyptu I 16 ´ weſtum 12.
51    Vienas

toks Slavočinskio parašymas su <y>
BŠ paliktas: ſtyprumas 135.
52    Jono Palionio nuomone, <y> po <ł> Sirvydo
veikaluose žymėjo rytiečių gerklinį [ы]
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( Jonas Palionis, Lietuvių lieratūrinė kalba
XVI–XVII a., Vilnius: Mintis, 1967, 85).
Matyt, iš čia grafema paplito ir į kitus rytinio varianto tekstus.
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KN, BK tekstų keitimai taip pat liudija panašią padėtį: KN nepa‡iſtanćiey
122 ´ nia paźinſtanćiay 9, Iſzpá‡is 115 ´ Iſzpaźins 190 (iſzpaźi- palikta 1x); BK iż
pażiſtu 54 ´ iſzpaźinſtu 109. Čia nosinės grafemos ir jų variantai šaknyje ne tik
išlaikyti, bet keletu atvejų netgi naujai pažymėti: KN Nuſiuſtás 122 ´ Nuſiąſtas 8,
ſuwerſk 56 ´ ſugrâźik 155; BK Tuſitu ‘tąsytą’ 47 ´ Tûſita 82. Vienąkart keista ir
cond. 3 forma KN ne gaywintus 115 ´ ne dźiauktums 190.
Galbūt minėti žemaičių antriniai „nosiniai“ (junginiai su -n) lėmė ir pavienius
kai kurių formų taisymus (plg. Zinkevičius 1988, 212; 1966, 196t.): SlG Mes II
50 ´ Męs 174; SlG nu I 40(2x), 89 ´ nû 42b [45](2x), 71 (nors ir SlG, ir BŠ likę
daug daugiau nenosinių formų nu); KN nu 18, 112, 176 ´ nû 131, 188, 204, BK
Nu 52 ´ Nû 107. Kita vertus, svarstytina, ar formos su nosiniais męs, nų iš tiesų
buvo išimtinai žemaitybės – juk jų nemaža DP, KN tekstuose.
Beje, matyt, kai kurios formos BŠ rengėjo šnektoje, priešingai nei SlG, buvo
be antrinių nosinių: plg. BŠ pratarmės formas be nosinių nieſagi V, niaſagi III, taip
pat dažnoką SlG tekstų taisymą Nęs I 60, 74b ´ Nes 47, 60, Nęs I 76a ´ Nieſag
59 ir pan. (pastebėta 12 atvejų; SlG vyravo formos su nosinėmis); gal taip traktuoti būtų galima ir SlG i±s ‘jūs’ I 26 ´ jus 21; KN pagayl²s 32 ´ Pagayłeis 137
(kai kuriose rytinėse žemaičių šnektose part. nom. sg. act. turi galūnę -is, daugelio kitų žemaičių – -ẹs, žr. Zinkevičius 1966, 499).
E. Kai kurie keitimai galėtų būti traktuojami kaip vidurinio varianto tekstams
(ir kai kurioms netoli panevėžiškių esančioms rytų aukštaičių šnektoms) būdingo
„išblėsusio“ tvirtagalio ai teikimas (žr. Zinkevičius 1966, 93; 1988, 185, 199): SlG
Tayp I 14, 76a ´ Teyp 11, 58, tayp I 77 ´ teyp 60, Taypag I 23, 26, 59 ´ Teypag 17,
21, 29, taypo I 76a ´ teypo 58 (Slavočinskio giesmyne apskritai beveik išimtinai
vartota tik forma su ai – per 90x; 1x – Teypag); BK Taypo 40 ´ Teypo 27; SlG
paſwayguſio I 79 ´ paſweyguſio 62, Waydus ‘barnius’ II 103 ´ Weydus 224. Vis dėlto
reikia pripažinti, jog forma teyp vartota ir rytinio varianto tekstuose (tayp būdin
gesnė Mažosios Lietuvos tekstams, žr. LKŽ XV 669–673, 1067–1072), ji vartojama
ir daugelyje tarmių (su ei iš šeip < šiaip, žr. Zinkevičius 1966, 411), o išblėsęs ai
dažniausiai pasitaiko žodžio gale, ne kamiene.
Veikiausiai formos su kamieno ei laikytinos korektūros klaidomis. O variantas
teyp, kuris, atrodytų, galėtų atspindėti rengėjo šnektos ypatumą, iš tiesų tėra viduriniame variante dažnesnės formos mėgdžiojimas. BŠ pratarmėje vartotas tik
tayp (5x). KN teksto taisymuose, kitaip nei SlG, BK keitimuose, pirmenybė teikta
taip pat formai tayp: Teyp 1(2x) ´ Tayp 118(2x), teypo 1, 5 ´ taypo 118, 120.
Taisymų prieštaringumas, regis, liudija rengėjo, kurio šnektoje turbūt būta taip,
nuostatų keitimąsi. Matyti, kad tayp į teyp labiau keistas giesmyno pirmoje pusėje,
toliau jis nebekeistas – galbūt nuspręsta paisyti SlG šaltinyje dažnesnės formos
ir dėl to net imta keisti tos formos neatitinkančius KN psalmių variantus.
F. BŠ stengtasi (ne visai nuosekliai) vengti prielinksnio formos terp: KN terp
18, 113 ´ tarp 131, 189; BK Terp 40 ´ Tarp 27(2x). Vidurinio varianto tekstuose
dažnesnė yra tarp forma (ypač DP, žr. LKŽ XV 886–887), ji būdinga ir dabarti
niams žemaičiams (Zinkevičius 1966, 427); vien tik tarp vartota ir Slavočinskio
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giesmyne. Šiuo atveju BŠ turbūt derintasi tiek prie Slavočinskio, Daukšos tekstų,
tiek prie savos šnektos ypatumų.

4.2.3. Morfologiniai keitimai, kaip ir fonologiniai, tik daliniai, nesistemingi.

SlG tekstuose kai kuriais atvejais stengtasi vengti žemaitiškų formų, BK
giesmėse – rytų aukštaičių, o KN – retesnių vidurio aukštaičių šnektų formų.
1. Gana dažnai ir nuosekliai mėginta atsisakyti SlG §a kamieno liepiamosios
nuosakos formų: S†łowinkiamgi I 42 ´ ſzłowinkim 31, Dźiaukiates, dżiaukiates I 26  ´
dźiaukites 20, Dźiaukites 21, Dźiaukias I 27 ´ Dźiaukis 21, linkſminkiates I 26 ´
linkſminkites 20, duokiam I 36 ´ duokim 24, Stokias I 59 ´ Stokis 29, dekawokiam I
36 ´ dekawokim 24, dekiam I 81 ´ dekim 63, Duokiat II 11 ´ Duokit 134, iſzmanikiet
I 46 ´ iſzmanikit 36, Tieykies II 110 ´ Teykis 235 ir kt. Nors plg. ir vien ortografinius (fonologiškai lygiaverčius) keitimus gaylekias I 90 ´ gayłekies 74, dekias I
90 ´ dekies 74. Pratarmėje (žr. 4.1.3.), kaip jau minėta, pramaišiui vartojamos ir
žemaitiškos, ir aukštaitiškos liepiamosios nuosakos formos; KN, BK tekstų
aukštaitiškos formos netaisytos, paliktos.
2. Neretai keista ir SlG žemaitiška pronominalinė dat. pl. -ims: Aklims II 90 ´
Akliems 211, ims I 79, 81 ´ jems 62, 64 (nors: iîems I 75 ´ ims 57), Giwenantims I
15 ´ Giwenantems 12, wiſims I 8 ´ wiſiems 6.
Tačiau žemaitiškas acc. pl. -us keistas tik vieną kartą: tus I 14 ´ tuos 12 (palikta tus 4x, anus 3x; plg. ir acc. sg. t± I 79 ´ acc. pl. tus 61). Beje, žemaitiška (?)
forma palikta ir KN: kurius 36 = BŠ 139, o BK vienu atveju ji netgi teikta: acc. pl.
Kurios 52 ´ Kurius 107 (žr. 3 pav.).
3. Dažnai SlG, BK priesaga -ysta (ā kamieno)53 taisyta į -ystė (ē kamieno): SlG
pánniſtá I 10 ´ Paniſte 7, acc. sg. panniſtá I 18 ´ Panniſte 203, miliſta I 10 ´ mieliſte
7, miliſtos II 104 ´ miliſtes 225, Deywiſta I 23 ´ Deywiſte 17, iness. sg. Diewiſtoy I
58 ´ Deywiſtey 44, †mogiſta I 23 ´ żmogiſte 17, iness. sg. karaliſtoi I 73 ´ karaliſtey
55; BK acc. sg. ſeniſtu 36 ´ ſeniſte 5. Panašiai ē kamieno atitikmenimis keistos KN,
BK ā kamieno garba formos (SlG būta tik ē kamieno formos54): KN nom. sg. garba
9, 18, 28, 29 ´ garbe 122, 132, 134, acc. sg. garb± 17, 18 ´ garbe 130, 131; BK
Garba 56 ´ Garbe 209, gen. sg. garbos 40 ´ garbes 27, acc. sg. Garbu 52 ´ Garbe
108. Tokius kai kurių rytų, vidurio aukštaičių šnektų ā kamieno (ir priesagos)
vardažodžius DP klaidų atitaisyme keitė ir Mikalojus Daukša55; BŠ pratarmėje
taip pat vartota tik ē kamieno garbe.
4. Dažnokai keistas šiaip jau rytų aukštaičių labiau vartojamas SlG prielinksnis
palig (Slavočinskio perimtas iš Sirvydo darbų?): palig I 27, 60, II 119 ´ pagal 21,
47, 25756 (BK taip pat vartotas palig, tačiau BŠ perimtuose tekstuose jo nepasitaikė;
KN vartota forma pagal).
53    KN

vartota tik -ystė.
SlG ā kamieno forma instr. sg.
Garba II 86 veikiausiai laikytina korek
tūros klaida.
55    Plg. Pranas Skardžius, „Daukša pirmasis
54    Vienintelė
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bendrinės kalbos kūrėjas Didžiojoj Lietuvoj“, APh 4, 1933, 17.
56    SlG tekstuose yra tam tikro įvairavimo: palig (pálig) pavartota 14, paligiey (páligiey) –
keturis, o pagal (págál) – penkis kartus.

Žemaitiškieji rengėjo tapatybės
p ė d s a k a i X VIII – X I X a m ž i a u s
p a g r i n d i n i a m e k a t a l i k ų g i e s m y n e 1:
Balso širdies p i r m o j o l e i d i m o
kalbos kaita

3 pav. BŠ 107; giesmės, sudarytos iš SlG ir BK fragmentų,
keitimai – kurius vietoj BK kuriuos;
LMAB: LK – 18/26

5. Labiau paplitusi būtojo kartinio laiko forma liejo (praet. 3) rinktasi vietoj
formų su šaknies ė, būdingų žemaičiams, rytų aukštaičiams: SlG praet. 3 leia I
52, II 40, I 86 ´ lieja 51, 166, liejo 68; BK part. praet. act. nom. sg. m. prałeis
46 ´ pralieis 67, łeio 45, 46 ´ liejo 65, 67, apſiłeio 46 ´ apſiliejo 67.
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6. Dukart keistos SlG vyriškosios giminės būdvardžių aukščiausiojo laipsnio
formos su -is: mielauſĩs I 89 ´ mielauſes 71, didźiauſis I 89 ´ didźiauſes 71, tačiau
visame BŠ matyti keliolika likusių žemaitiškų formų.
7. Kai kurių SlG vardažodžių, veiksmažodžių kamienų pavienius taisymus
taip pat galima laikyti žemaitybių vengimu: taisytos ē kamieno galūnės, būdingos
žemaičiams vietoj i ar (i)§a kamienų galūnių, pvz.: instr. pl. kumſtiemis I 76a ´
kumśćiomis 59, ill. sg. śirden I 81 ´ śirdin 63, iness. sg. Sirdiey II 54 ´ Sirdij 18057.
Keista ir žemaitiškoji i kamieno upis: nom. pl. Upis II 32 ´ Upes 164; taip pat ā
kamieno acc. sg. Nełaym± II 5 ´ Niałaymę 124, nors remiantis LKŽ VIII 643 matyti, kad SlG forma būdinga ne tik žemaičiams, bet ir kai kuriems svarbiems
seniesiems vidurinio varianto tekstams (DP, KN). Vengta ir žemaitiškos
veiksmažodžių 1 pl. perm. (= praes.) galūnės (refl.) -amos: te ſtoiamos II 108 ´ te
ſtojames 233, taip pat būsimojo laiko sangrąžinės galūnės -sys: fut. 2 sg. ſtoſis I
14 ´ ſtoſies 11 (tik po vieną keitimą, bet šių formų ir SlG reta).
8. BK giesmėse mėginta vengti specifinių rytinio varianto įvardžiuotinių
įvardžių: įvardžiuotinės formos nom. pl. kuriey 36 ´ kurie 6, acc. sg. Kurij 46 ´
Kuri 72; Tiey 47 ´ Tie 84.
9. Vienu atveju keista būdvardžių a kamieno poveikį u kamienui rodanti BK
forma acc. pl. Płatus 36 ´ Płaćius 5. Būdvardžių u ir a kamieno fleksijos sumišu
sios ir dabartinėse rytų aukštaičių šnektose (taip pat ir žemaičių, žr. Zinkevičius
1966, 273).
Apskritai vardažodžių, veiksmažodžių kamienai BŠ keisti labai nereguliariai,
tai pavieniai atvejai. Keitimo motyvą atsekti sunku, plg. SlG acc. pl. wilus I 74b ´
wilas 57. Dėl siauros vartosenos, matyt, gana nuosekliai taisyta SlG veiksmažodžio
įsikūnyti bei jo vedinių praet. priesaga -in-: ikuninos I 17 ´ ikunijos 13, acc. sg.
iſikuninima I 23 ´ iſikiniima 18 (korektūros klaida vietoj *iſikuniima), part. praet.
act. nom. sg. m. iſikunines I 26 ´ inſikunies 20 (palikta tik viena forma – iſikuninos
43). Kaip labiau paplitusi teikta kai kurių veiksmažodžių praet. 3 ā kamieno forma: SlG vżriśie I 76a ´ uźriſza 58 (nors šiuo atveju Slavočinskio giesmyno forma
iš tiesų yra ne praet. 3, o part. praet. act. nom. pl. m., plg. SlG I 76a bei panašias
-rišti formas I 78, 97); BK praet. 3 atmine 40 ´ Atmina 26 (veikiausiai čia hiperkorekcija arba supainiota su kito veiksmažodžio atminti [atmina, atmynė] formomis).
Regis, nemaža dalis vardažodžių kamienų taip pat taisyti dėl retumo,
išskirtinumo (ypač SlG, KN tekstuose): SlG iness. sg. f. prakartiey I 59, 86 ´ prakarte 30, 68 (a kamieno žodis būdingas daugeliui XVI–XVII amžiaus tekstų), Iaućias I
59 ´ Jautis 29 (greta įprastų -is formų (i)§a kamieno forma su -as ir paties Slavo
činskio giesmyne pavartota tik vieną kartą), acc. (instr.?) sg. Zwayżdźia I 46 ´
żwayzde 3658, gen. sg. atilſies I 83 ´ atilſio 65 ([i]§a kamieno), instr. pl. Kankleys I
gen. sg. śirdies I 89 ´ śirdes 71
veikiausiai neatspindi senosios priebalsinio kamieno formos, plg. gen. sg. ſmerties I
15 ´ ſmertes 12. Sunku pasakyti, ar čia ē
kamieno forma, ar dėl [ie] ir [ė] painiojimo atsiradusi hiperkorekcinė forma.

57    Taisymas
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su -džia SlG pavartota du kartus
(acc. sg.), vienąkart – įprastesnė acc. sg.
Zwayżde I 25. Gali būti, čia ne §ā ir ē ka
mienų mišimo išdava, o hiperkorekciškai
pavartotos formos su afrikatomis.

58    Forma

Žemaitiškieji rengėjo tapatybės
p ė d s a k a i X VIII – X I X a m ž i a u s
p a g r i n d i n i a m e k a t a l i k ų g i e s m y n e 1:
Balso širdies p i r m o j o l e i d i m o
kalbos kaita

41 ´ Kankłems 46, nom. sg. f. didi I 24 ´ dide 19, acc. sg. m. didi I 91 ´ acc. sg. f.
didę 74 (forma didė vartota DP, KN; SlG svyruoja visa paradigma – tai ē kamieno,
tai §ā kamieno galūnės), nors plg. KN dides 87 ´ didźios 182; KN acc. sg. m. gayłu
207 ´ gayłâ 230 (a kamieno forma vartota daugelyje vidurinio varianto tekstų),
acc. pl. dalias 17 ´ dalis 130 (§ā kamieno forma būdingesnė rytų aukštaičiams),
ſmutnus 44 ´ ſmutnas 143 (a kamieno forma labiau paplitusi, aptinkama ir senuo
siuose XVI amžiaus tekstuose, žr. LKŽ XIII 232); nom. pl. wiſoki 18 ´ wiſokie 130
(tikriausiai orientuotasi į kitas įvardžių formas, pavyzdžiui, kurie, tie).
Kai kurie taisymai tiesiog liudija dėl tam tikrų pradėjusių nykti paradigmų
XVIII amžiuje atsiradusį formų painiojimą ir įvairovę: (iškraipytos, pakeistos
atematinės v. formos) SlG praes. 3 eſi II 105 ´ eſta 226, Pradeſt I 70 ´ Pradet 54,
pradeſt I 58 ´ prades 43; KN eſmi 87 ´ eſmiu 182; eſt 45 ´ ira 143, Eſti 108 ´ ira
188, Eſt 108 ´ ir 188, duoſt 1 ´ duod 118; BK Doſt 52 ´ Duod 108; (iškraipytos,
supainiotos adesyvo, aliatyvo, iliatyvo formos) SlG (ad.) Diewip I 14, 18 ´ Diewep
11, 102, Diewip II 20, 108 ´ Diewimp 148, 232, Tawimp I 10 ´ Tawemp 7, manimp
I 60 ´ manip 47, Piłotip I 77 ´ Piłotiep 60, Małoningamimp II 20 ´ Małoningemp
148, Tewip II 20 ´ Tewimp 148; instr. sg. tawim II 26 ´ tawimp 151; (all.) Aniołop
I 17 ´ dat. sg. Anjołui 13, muſūp I 26 ´ muſu 21, Iezauſp I 74b ´ JEZUOP 57,
Kriżiauſp I 80 ´ kriźiop 62, Dangauſp II 101 ´ Dangop 222; ing ‡iwata I 23 ´ ill.
sg. źiwaton 17; KN dat. sg. ſawam 29 ´ ſawamp 134, taw² 32 ´ tawęp 137; BK all.
sg. Káyfoßouſp 45 ´ Kayfośioſp 66, all. sg. Annośiouſp 45 ´ Anuośioſp 65, instr. sg.
tawim 54 ´ tawimp 110; iness. pl. dunguoſa 54 ´ ill. pl. danguoſna 110; (vienodos
datyvo ir instrumentalio formos) SlG dat. pl. mumus I 10, 36, 42, 40(2x) ´ mumis
7, 25, 31, 45(2x), mums I 43 ´ mumis 33; BK iumus 42 ´ jumis 72.
Atspindimas priebalsinio, i kamieno paradigmos nykimas: SlG wandenis II
31 ´ wandenius 163, acc. sg. Krikścionis II 107 ´ Krikścionius 232; KN nom. pl.
ßunes 17 ´ ſzunis 129. Tam tikrą svyravimą tarp i§a ir ē kamienų rodytų taisymas
SlG Paſaulo II 101, 102, 103 ´ Paſaules 221, 223, 224. Vis dėlto BŠ daug kur paliktos Slavočinskio vartotos i§a kamieno formos.
BŠ nemaža tokių morfologinių keitimų, kurie atspindi rengėjo nuostatą moderninti giesmyno kalbą, atsisakyti neįprastų archajiškų formų (formų su enklitiniais įvardžiais mi, ti; inesyvo pl. su -sa; būti, eiti dalyvio formų su kamienu
sant-, ent-): SlG apleydaym I 82 ´ apłayday mani 64, kalbeiom I 88 ´ kałbejo 70,
tureiom I 88 ´ turejo 70, gierbiemot [korektūros klaida vietoj *gierbiemet] I 58 ´
garbinam 44, śiłduot I 59 ´ śiłda 29, ſiunćiut I 77 ´ ſiunćiu 60; KN Ne mimiels ‘man
nemielas’ 16 ´ Niaſ mielas 127, ißmiſekina 35 ´ man iſzgayśina 138, Kłauſikitem
41 ´ Kłauſikit manias 141; SlG akiſa I 37 ´ akiſe 25, ßaliſa II 32 ´ ſzalije 163, debeſiſa
II 53 ´ debeſiſe 178 (KN vartoti tik iness. pl. su -se); BK iness. pl. f. kietuoſa 40 ´
kietoſe 27, iness. pl. edźioſa 40 ´ edźioſe 27, iness. pl. m. tuôſa 52 ´ tuoſe 108,
żynkłuôſa 54 ´ źiankłuoſe 109; SlG atenti II 111 ´ ateynanti 236; KN ſanti grieku
klone 107 ´ grieku eſmu kłonie 187, ſanćieys 29 ´ aſanćiu 133, ſanćiaj 123 ´ eſſanćiay
9. Vengta ir senojo datyvo, išlikusio kai kuriose prielinksninėse konstrukcijose:
KN ik galiy 18 ´ ik gała 131.
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Taigi BŠ morfologinių taisymų, kurie rodytų aiškias rengėjo nuostatas, nėra
labai daug. Vienur kitur pataisinėta siekiant atsisakyti siauriau vartotų ir archajiškų
formų. Matyti, jog rengėjui buvo sunku pastebėti morfologines žemaitybes
(nuoseklesnis yra tik liepiamosios nuosakos formų keitimas). Dažnai tokie pavieniai žemaitiškų formų keitimai paskęsta, dingsta paliktų žemaitybių gausoje. Tai
liudija ir prasprūdę pavieniai atvejai, kai teikiamos būtent žemaitiškos formos.
A. Veikiausiai dėl rengėjo žemaičių šnektos poveikio keista rytinio ir vidurinio
varianto tekstams gana būdinga (d)§a kamieno (bk [d]§o) praes. 3 forma: SlG
rod‡iaſe II 48 ´ rodaſe 173; KN praes. 3 refl. ne párodʒiás 35 ´ nieparodes 138; BK
praes. 3 gidźia 36´ giida 5, girdzia 52 ´ girda 107.
B. Dažnokai taisytos KN trumpesnės vidurinio varianto tariamosios nuosakos
1 asmens formos: ne priligćia 27 ´ nia prilikćiau 132, ne be duoćia 44 ´ nia bedoćiau
143, ſaugoćia 44 ´ ſaugoćiau 143. Formos su -čiau labiau paplitusios Mažosios
Lietuvos tekstuose, paprūsėje ir žemaičių tarmės pietryčių kampe (Zinkevičius
1966, 363). Vien tokios formos vartojamos Slavočinskio giesmyne.
C. Iš BK imtoje giesmėje taisant pasirinkta žemaitiška įvardžio acc. pl. forma
kurius (žr. 4.2.3. antrą skirsnelį).
D. Veiksmažodžių i kamieno praes. 3, 1 sg. galūnės retkarčiais (hiperkorekciškai)
keistos į a kamieno: KN ‡idi 77 ´ źida 168; weyʒd 116 ´ weyzda 196, ‡iuriu 112 ´
źiuru 18859, neturiu 112 ´ niaturu 188; plg. taip pat naujai įterptą Mil 155 vietoj
KN Megſta 56. Tokį taisymą sąlygojo žemaičių i kamieno veiksmažodžių perėjimas
į a kamieno paradigmą (plg. Zinkevičius 1966, 342).
E. Kelis kartus keista SlG asmeninių įvardžių acc. sg. formos galūnė (plg.
žemaičių muni, tavi) mane I 74a ´ mani 56, tawe I 52 ´ tawi 51 (nors: tawi I 95 ´
tawê 76; be šios, kitų SlG formų su -i nėra). BŠ psalmės ištraukoje šalia pratarmės
taip pat pavartota tawi (žr. 4.1.3.). Iš SlG perimtuose tekstuose šiaip jau šių įvar
džių acc. sg. dažniau išlaiko (arba įrašoma) -ę; retkarčiais nosinį garsą (?) žyminčių
grafemų atsisakoma: KN man² 56 ´ mania 155, táw² 58 ´ tawe 159.
F. Vienu atveju KN kurćiás 44 taisytas žemaičiams būdinga šio būdvardžio
kamieno forma kurtas 143 (žr. LKŽ VI 973).
G. Retas keitimas KN atduodam[i] 56 ´ fut. 1 pl. Duoſem 156 veikiausiai atspindi žemaičių tematinę fut. §a kamieno galūnę. Žemaičių tarmėje galimos trejopos fut. galūnės – tematinės i, §a kamieno ir atematinės (1 pl. -ma) (Zinkevičius
1966, 360). Žemaičių ploto pakraščiais gali būti vartojamos visos minėtos formos,
nors būdingesnės atematinės. Kita vertus, parašymą Duoſem galima traktuoti ir
kaip i kamieno formą su paplatintuoju žemaičių [ẹ], tuomet ji dėtina prie žemaičių
fonologijos pavyzdžių 4.2.2. C.
Galbūt rengėjo šnektos įtaka laikytinas savotiškos refl. veiksmažodžio praes.
sg. 1 „galūnės“ -siu (tai sangrąžos dalelytė, sulieta su u- iš nesangrąžinių veiks
59    Čia

galėtų būti ir rašybos nenuoseklumas,
žr. 46 išn.
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mažodžių; Zinkevičius 1966, 332) rašymas: KN ßaukiuoſi 27 ´ ſzaukiuoſu 131 (ko
rektūros klaida vietoj ſzaukiuoſiu?), ßaukiuoſi 112 ´ ſzaukioſiu 188; meld‡ioſi 112 ´
meldźioſiu 188. Tiesa, toks baigmuo labiau būdingas paprūsės tarmėms ir vakarų
aukštaičiams kauniškiams.
H. Kartais trumpesnėmis keistos iness. sg. f. formos: KN meyłey 9 ´ meyłe 123,
pałaymey 32 ´ pałayme 137. Tai veikiausiai žemaitybė, nors taip vartojama ir vidurio aukštaičių.
I. Žemaičių atematinė būsimojo laiko galūnė pasirinkta ir taisant SlG fut. 1
prileyſiu II 54 ´ prileyſu 181. Žinoma, toks pavienis atvejis galėtų būti traktuojamas kaip korektūros klaida ar tiesiog nenuoseklus rašybos ypatumas po <ſ> ne
žymėti minkštumo ženklo, plg. 36 išn.

4.2.4. Leksiniai

BŠ keitimai beveik nesusiję su tarmių ar rašomosios kalbos

variantų specifika.
1. Dažniausiai vengiama archaizmų: SlG gen. sg. Welina I 24, velina I 69 ´
Welnia 18, welnia 52, Berneli I 31 ´ Kudikieli 30, biła I 81 ´ kałba 63, ißmonia II
5 ´ iſzmintis 125, bukliſte II 7 ´ piktibe 127, naſru II 26 ´ burnos 151, ßweyſtibe II
90 ´ ſkayſtibe 212, kiałtuwu II 32 ´ galwiju 164, Ne kleyſtumem ‘neprarastumėm’
I 28 ´ Nia kliſtumem 22, pádukſe II 26 ´ nodejâ 152, Iśćias I 24 ´ Namus 19, iśćioſe
I 22, 23, 24 ´ źiwate 15, 17, 18; KN łunguodami [gałwas] 16 ´ łangdidami 128 (BŠ
forma ~ bk lenkdydami [?] veikiausiai dirbtinai sukurta iš lenkti), apſting± 1 ´ nia
maża 118, ne nartint 5 ´ niapaźieyſt 120, dukśiuos 5 ´ wilſios 121, paßune ‘jėga,
pagalba’ 28 ´ arti 133, paßunę 40 ´ paſzałpa 140, Naßru 9, 77 ´ Burnu 122, burnos 169, pateks 18 ´ giwęs 131, skida 29 ´ ſargas 134, kuopos 41 ´ minios 142; BK
Iozephas Zmuo ßwintas 46 ´ Jozaps tad śwentas 67, kodrin 42 ´ kodel 7. Numetamos
KN būdingos dalelytės -g įvairių jungtukų, įvardžių pabaigoje: Taſſáyg 108 ´ Taſay
188, Batayg 36 ´ Bet 139.
2. Galima daryti prielaidą, kad ir kai kurie kiti žodžiai (savi, skoliniai) rengėjui
atrodė pasenę, juos keitė modernesniais, labiau paplitusiais: SlG pábángosp II
37 ´ pabaygoſp 164 (nors BŠ pratarmėje pabanga vartotas: pabangos VI), muſtim II
5 ´ myſlies 125, muſtimup II 6 ´ iſzmintip 125, muſtimas II 6 ´ iſzmanimas 126,
muſtima II 31 ´ gieydima 163 (rytų aukštaičių mustimas = bk mąstymas Slavočinskio
perimtas iš Sirvydo tekstų), tobulibes I 16 ´ ſtiabuklibes 14, darżines I 61 ´
kaniukſztełes 47, tu‡bas ‘sielvartus’ II 27 ´ minias ‘manymus, atsiminimus?’ 152,
atpen I 78 ´ atgal 61, ‡ołeli I 22 ´ Kwietkiałe 16, kareywey II 111 ´ żałnierey 236;
KN m±ſtidami 5 ´ pildidami 120, máſtit 9 ´ dumot 123, wartodams 2 ´ żinodams
118, wartodam 18 ´ dumodams 131; Wienok 35 ´ Bet 139, Macis 17 ´ Twirtibe 129,
patießiia 32 ´ palinkſmina 136, uʒ ſmutiia 32 ´ uſzrudina 136, Zbare 32 ´ Tarnie
136, Zbara 18 ´ Bażnićios 130, acc. pl. pagriabus 5 ´ piwnićia 121, naughiena 122 ´
nowina 8; BK part. praet. act. nom. pl. m. nuſkuwèi ‘išvengę, susigėdę’ 35 ´ nekię
ćiami 3. Dėl tos pat priežasties rinktasis ir kitas skolinio variantas: SlG kietwiergie
I 74a ´ ćietwergie 56 (šis variantas labiau paplitęs ir vidurinio varianto tekstuose
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DP, PK), wiſkupiſtes I 76a ´ Biſkupiſtes 5860, praiewus I 77 ´ prajowus 60, 62, praie
wingas I 70 ´ prajowingas 53, práiewingá II 95 ´ prajowinga 215; KN pátiechá 5 ´
patieka 120, stroch± 78 ´ stroka 189; BK Ponna 40, 56(2x) ´ Panna 26, 208, 209.
Veikiausiai norint išvengti pasenusio varianto kartais griebtasi savų žodžių: Práiewus II 37, praiewus II 110 ´ Stebukłus 164, ſtebukłus 236.
3. Keičiami, tikslinami kai kurie religiniai terminai: SlG Łayſwe II 89 ´ Łoſka
211, łayſwę I 50 ´ łoſka 41, Layſwes II 101, 105 ´ Łoskos 222, 226, łayſwe I 61 ´
łaymi 47, Wießpat II 89 ´ Poni 211; KN beadiewiams 1 ´ piktadejams 118, beadiewiu
1 ´ grieſznuju 119. Kaitaliojami (matyt, nerandant tinkamo) Dievo pašlovinimo
įvardijimai: SlG paſzłowinta I 17 ´ pałayminta 13, 14, pagarbinta I 17 ´ paſweykinta
13, pałayma I 60 ´ garbe 30, Layminkiet I 41 ´ Linkſminkit 46, Te gierb II 95 ´
Szłowink 216, Tawe gierbſim II 31 ´ Tu garbingas 162; KN abſkielbſiu 18 ´ garbinſiu
130, laupſins 18 ´ ſzłowins 131, laupſinſiu 32 ´ ſzłowinſiu 137, Laupſins 42 ´ Garbins 143.
4. Veikiausiai dėl SlG visur vartojamo veiksmažodžio veizdėti keičiamas KN
variantas vyzdėti: KN Pawiʒdek 45 ´ Paweyzdek 144, Pawiʒdeiau 9 ´ Paweyzdejau
122 (LKŽ XVIII 548–552 duomenimis, vidurinio varianto tekstuose vartojami abu
šie veiksmažodžiai), o apvaizda – apveizda: KN ápwáyʒdon 40 ´ apweyzdon 140,
apwáyʒdon 30 (arba SlG priwáyʒdoy II 1161) ´ apweyzdoy 134.
5. Nemažą dalį kitų leksikos taisymų lėmė stilistiniai sumetimai, plg.: SlG
swieſiauſi I 36 ´ aukśćiauſi 25, ßalnos I 59 ´ ſzalćia 29, Praźwielgie I 18 ´ Aprinko
203, nie‡aktos II 103 ´ pirmoſes 224; KN Negreßk 27 ´ Niaſlepk 132, Gaywink 28 ´
Skalſink 133; BK ábida 36 ´ beda 5; lutay 45 ´ ſzunis 65 ir tt.

4.3. Apibendrinus trijuose BŠ šaltiniuose darytus keitimus, matyti, jog panašiai
taisytos maždaug tos pačios įvairių kalbos lygmenų pozicijos. Tikėtina, jog redaguota ne kelių, o vieno asmens.
Su specifiškesniais BŠ pratarmės rašybos ypatumais visų trijų šaltinių rašybos
keitimai koreliuoja vieningiausiai, žr. lentelę:
BŠ pratarmės ypatumai

SlG, KN, BK tekstų keitimai

ia, ie = [æ] (nenuosekliai)

e ´ ia, ie (nenuosekliai)

j = [j] (bet: giedoimas) anjolas

i ´ j (bet: giedoimas) aniol-, aniel- ´ anjol-

±, â = [ā] / žem. [an]?, (retai) [ū] / žem. [un]? ± ´ â [BK u ´ â]
ę = [ē] / žem. [en]?
(retai) ę ´ ê, [BK i ´ ę, ê]
û = [ū] / žem. [un]?
u ´û
(nenuosekliai)
(nenuosekliai)
y = [i], [ī] / žem. [ẹ]?
(retai)

i ´y
[y ´ i]
(retai)

60    Šiedu

61    Kadangi

pakeisti skoliniai fonetiškai artimesni
savo baltarusių, atitinkamai lenkų kalbos
skolinimo šaltiniams.
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Tik iš BK giesmyno imtuose tekstuose daug dažniau <y> keista <i>.
Fonologiniai BŠ pratarmės ypatumai ir šaltinių keitimai taip pat gana panašūs.
Kitaip nei pratarmėje, aukštaičių [o] dažnokai taisomas į žemaičių [uo]. Tačiau
atvirkštiniai keitimai, hiperkorekcijos liudija, kad stengtasi teikti aukštaičių [uo].
Matyt, dėl minėtų svyravimų, neapsisprendimo įvairuoja jog taisymai: BŠ pratar
mėje būta jog, iš SlG imtose giesmėse bei psalmėse retkarčiais keista į juog, teks
tuose iš BK išlaikyta jog, o tekstuose iš KN keista abiem kryptimis. Kiek skiriasi
nekirčiuoto žodžio galo -o, -os taisymai: su pratarmės padėtimi sutampa KN ir
BK – čia -o, -os dažniau keistas į -a, -as; SlG, atvirkščiai, dažniau rinktasi -o, -os.
Pratarmei labai būdingos cond. 3 formos su -um perimtose giesmėse teiktos tik
keletą kartų, tačiau gana dažnai, nors ir nenuosekliai, taisytas prielinksnis, prieš
dėlis per(-) ´ par(-) (par- išimtinai būdingas pratarmei). Minėtų ir kai kurių kitų
nesutapimų priežastis galėjo būti ekstralingvistinė – analizuoti tekstai yra skirtingos apimties: palyginti nedideli yra pratarmės ir BK tekstai. Kita vertus, ren
gėjas daugiausia dėmesio skyrė giesmės stiliaus redagavimui, kita keista labai
vangiai, dažniausiai paliktos šaltinio formos.
Morfologijos požiūriu pratarmės kalbos ir taisymų tendencijos panašios. Kiek
skiriasi tik pronominalinės acc. pl. galūnės pasirinkimas: pratarmėje vienintelė
tokia forma žemaitiška (anus), tokia ji vienu atveju teikiama BK taisymuose, o
SlG vienąkart keičiama aukštaitiška. Vis dėlto šis SlG keitimas laikytinas gana
atsitiktiniu: žemaitiška SlG acc. pl. galūnė čia palikta nepataisyta daug dažniau.
Imp. formų su -kia- ir -ki- įvairavimas pratarmėje veikiausiai atspindėjo rengėjo
paaukštaitės žemaičių šnektos padėtį; giesmių keitimai labiau teikė (naujesnes ?)
formas su -ki-.
Remiantis BŠ pratarmės rašybos, kalbos ir giesmių taisymų koreliavimu, teigtina, jog tekstus formavo vienas ir tas pat žmogus.

5. N a u j ų

Į BŠ įdėtų naujų (?) giesmių, į senąsias
įterptų naujų fragmentų kalbos ypatumai rodo, jog jas vertė, kūrė ar bent reda
gavo žemaičių tarmės atstovas.
BŠ g i e s m i ų k a l b a .

5.1. Šių tekstų rašybos ypatumai nesiskiria nuo BŠ pratarmės ortografijos
(<ia>, <ie>, <â> ir pan.). Ypač juos sieja retkarčiais vartojama <y> grafema: abginty 198, aprynka 49, Apſyek (korektūros klaida vietoj Apſyeyk) 1, atſykielimas 94,
atſykielſiu 97, atylſies 4, atylſi 197, daſyłayſt 198, datyrſim 170, datyrſite 156, eſty 245,
Y ‘į’ 156, 196, 199, y 251, Krykśćioniu 244, Motyn 227, niadatyrſiu 159, niaſybayktu
184, pykta 243, pyktay 156, Pyrmiauſi 195, płatynoſe 243, płatintyſi 246, Pryeme 4,
Priymu 241, prywezdami 245, ſyłpnibes 155, ſyłpnieſnis 144, ſtypriauſis 246, ſtyprus
157, ſtoty[ſi] 246, Teykieſy 198, tykra 1, 242, Tykra 4, 193, tykruj[u] 93, tykras 95,
tyktay 241, Tyktay 242, tykiek 242, tyronas 245, tyrona 246, twyrtas 179, uźtyłs 160,
wyſa 157, wyſada 95, wyſokias 246, wyſokioy 180, wyſad 180, Wyſos 193, wyſu 197,
wyſas 198, wygada 179. Matyti, jog, kaip ir pratarmėje, dažniau <y> pasitaikė visšaknies žodžiuose; keletą kartų su ja rašyta sangrąžos dalelytė, priešdėlis pri-, kai
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kurių kartojančiųsi žodžių šaknis, o kitur dėliota gana sporadiškai, tik kiek
dažniau nei pratarmėje.
Nosinės grafemos ir jų atitikmenys rašyti taip pat labai retai, dažniausiai
įvardžių acc. sg., gen. sg., gen. pl., all. sg.: kurę 193, 241, tâ 82, 98, 102, 159, 180,
195, 199, 252, Tâ 114, kâ 50, 158, 179, 180, 242, 251, anâ 94, anû 156, tû 196, ſawęs
156, 246, 253, ſawęſp 178, 203, 204, tawês 81, tawęs 93, 95, 97, 103, 179, 197, 201, 252,
Tawęs 179, tawę 194, 208, Tawę 93, 196, 228, Tawê 194, Tawęſp 201, 244; tik labai retai
s., adj. acc. sg.: niawalę 244, ſunkiâ koronię 244, MARIĄ 260; kai kurių žodžių šaknyje:
atgrâźina 246, atgręſzt 205, drâsey 180, drâſybe 201, 252, męs 1, 113, 207, 208, Męs 228,
niandręs 196 (korektūros klaida vietoj niadręs), spâſtus 198. Taigi, jei čia žymėti
realūs nosiniai, tai jų distribucija gana žemaitiška, plg. ir su -n rašomus ſkianſtanćius
201, paźinſta 80, 203, nia paźinſta 157 (nors: ſugriſz 81, pagriſz 81, pagriża 96,
pagriſztumem 96), gana dažnas (kaip ir pratarmėje) cond. 3 formas su -um: butum
41, 42, 243, niepraźutum 41, raſtum 94, weſtum 102, apturetum 157, nuweſtum 199,
Atłayſtum 198, meſtum 251, dalyvių nom. sg. -is: radis 94, iſztuſztinis 96, atgiedois 98,
nie parſtois 98, puolis 242, numiris 252, datiris 252. Šiuo požiūriu nauji tekstai susiję
ir su senosiose giesmėse darytais keitimais (vietoj nosinių rašytais junginiais su -n
ir kt.). Tiesa, čia dažniau vartotas ne aukštaičių priešdėlis in-, o žemaitiškas variantas i-: igraudin 81, iwariti 156, Iweſk 95, igita 207, bet: ingitu 53 (plg. 4.2.2. ketvirtą
skirsnelį). Jungtukas nes labiau teiktas be nosinio diakritiko (kaip ir keitimuose):
Nies 92, 242, nies 208, nieſang 94, Niaſang 158; Nês 80, Nęs 242.

5.2. Aptariamų tekstų fonologija rodo, jog lyg ir stengtasi paisyti vidurinio
varianto tekstų tradicijos: kai kur žymėtas ł prieš e (łayſkite 1, Atłayſtum 198, Giałbek
199), stengtasi vartoti aukštaičių [ie], [uo] (su hipernormalizmais: Niedaſeks 179,
karalenies 197, voc. karalenie 227, 246; instr. sg. nia mażoju 92, uźpołanćiu 179, griekoſe
198, wando 241, Prakiayktoſius 260, iness. pl. m. wiſokioſe 202). Tačiau pasitaikė ir
daug svyravimų, nevienodumų, žemaitiškų [ie], [uo] (pradieja 81, ſtriełu 179, uźſieſi
180, wiejas 242, wieja 252, źwieriu 159, gal ir niera 243, waykſztinieje 180; kłuoſes 178,
gal ir nuodeja 259, greta nodeja 179). Vienur kitur pavartotas žemaičių prielinksnis
nu 159, 260. Vis dėlto dažnoki hipernormalizmai nuopulti 159, nuopulima 159, Nuo
puoł 244 liudija norėjus taikytis prie aukštaičių varianto. Panašiai traktuotini ir
parašymai su prie- vietoj pri-: Priepuolimu 156, priepulimu 157 (žr. 4 pav.). Keletas
prasprūdusių formų su u vietoj lauktino aukštaičių uo (nuopulima 159, priepulimu
157) verčia spėti, jog rengėjo būta pietų žemaičio. Kaip pratarmėje bei giesmyno
keitimuose, įvairuoja nekirčiuoto žodžio galo -a / -o (dažnai tai lėmė eilutės rimas), jungtukas jog, juog; teyp vartotas tekstuose, esančiuose giesmyno pradžioje
(Teyp 1, teyp 42, Teypo 81), toliau – tayp62 (tayp 82, 95, 98, 113, 158, 179, 199, 242,
Tayp 82, 97, 201, 251, taypag 94, 180, Taypag 242), plg. 4.2.2. E. Su senaisiais tekstais
62    Tik

paskutinėje giesmyno giesmėje pavartotas tepag 260 (korektūros klaida vietoj
teypag).
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4 pav. BŠ 157: naujõs į BŠ įdėtos psalmės žemaitybės – priepulimu, niapaźinſta, apturetum, specifinė grafema <y> ſtyprus;
LMAB: LK – 18/26

aiškią sąsają rodo priešdėlio, prielinksnio par(-) vartojimas: par 93, 159, 179, 198,
Nia parmokietas 251, nie parſtois 98, pargałejo 4, parmana 241, parbutas 251, Par
źengimas 251, Par pleśia 195, par praśik 207 (tiesa, jis nebuvo toks nuoseklus kaip
pratarmėje, šalia formų su par- čia pat vartojamos ir formos su per-, ypač dažnas
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prielinksnis per). Žemaitiška yra retkarčiais pavartota sangrąžos dalelytė su [ẹ]
(pvz.: ſotinoſe 53, ſtojoſe 243); veikiausiai dėl žemaičių šnektos įtakos pasitaikė forma su žodžio pradžios a-: aſſi 194, nors šiaip jau visur vartojama eſi 204, 259, eſſi
197, 202, 244, eſſanti 259 ir tt. Keliais atvejais matyti ir žemaitiškos beafrikatės formos: praes. 3 put 50, praes. 3 jaut 50, instr. pl. ſzalteys 242. Iš kitų, pratarmei ir
tekstų taisymams ne taip būdingų žemaitybių galima paminėti gana dažnai trumpintas v. praes. 3 formas: gied 50, tur 42, 185, 200, duod 195, 197, igraudin 81, paduod
81, ir 82, 114, 260, Ir 96, Apeyn 201, Pabayg 159, biaurin 245, degin 244, naykin 201,
nor 201, śiełp 198, ſtow 198, łauk 252, gal 252, weyzd 252; taip pat ir žemaitiška (?)
forma akminiu 92 (nors: Meniaſuy 200; žr. 4.2.2. penktą skirsnelį).

5.3. Naujų giesmių morfologija taip pat atspindi panašias į pratarmės kalbos,
tekstų keitimų tendencijas: dažnos imp. formos su -kia- (łayskies 1, giedokiam 96,
bijokies 158, Garbinkiem 185; nors beveik tiek pat vartota ir -ki- formų), veiksmažodžių
i kamienas neretai paveiktas (§)a kamieno (plg. dalyvius galenćia 246, milanti 42,
źidanti 204; praes. 1 sg. taru 241, praes. 1 pl. regiem 243, turem 41, Galem 103, praes.
3 regia 186, nors: praes. 1 pl. Regim 244, praes. 1 pl. nebeturim 4), adj. super. acc. ir
nom. sg. retkarčiais i kamieno (gierauſis 4, mielauſis 246, śwenćiauſi 114, Pyrmiauſi
195 ir kt.); pronominalinė acc. pl. (kurius 98, 196, 245, 259; tus 252) ir retai dat. pl.
galūnė (Grieſznims 82); keletas asmeninių įvardžių acc. sg. formų mani 94, 95, Mani
180, Tawi 95; veiksmažodžių atematinės (greta tematinių) fut. 1 sg. galūnės (kienteſu
251, weſu 198, buſu 199, nia benkſu 25363), dažnokos (§)a kamieno fut. 1 pl. ir 3 refl.
galūnės, būdingos pietų žemaičiams (Zinkevičius 1966, 369): likſem 103, giedoſem
195, Garbinſem 208, walgiſem 42; kłuoſes 178, weykſes 251, teykſes 251, dźiaukſes 156,
157, 201, atſiduoſes 178, ſukſiaſi 252; bei nederinamas refl. pusdalyvis sg. m.
Praſſidedamos 194. Jei tai ne korektūros klaida, užfiksuota ir senoji žemaičių esamojo laiko 1 pl. galūnė -ama: Meldźiama 93. Į akis krinta ir tai, kad aptariamuose
tekstuose dažnai vietoj laukiamo u kamieno vartoti a kamieno būdvardžiai arba
abi formos: ſtipras 92, ſtyprus 157, gen. sg. Bayſo 250, gen. sg. biauro 103, gen. sg.
ſkayſto 200, nom. pl. m. niateyſi 187, łaymas 197, acc. sg. łaymu 159; atitinkamai pakitusios ir moteriškosios giminės formos: instr. sg. f. teyſa 180, gen. sg. teyſos 194,
gen. sg. gayłos 194, bet nom. sg. bayſi 198. Veikiausiai tai atspindi ne skirtingus
tekstų rengėjus, o būdvardžių u ir a (atitinkamai f. ā ir §ā) kamieno mišimą.
Dabartinėje žemaičių tarmėje adj. u kamienas išlaikytas labai prastai (tiesa, panašiai
u ir a kamienai myšta ir pietų, rytų aukštaičių šnektose, žr. Zinkevičius 1966,
273tt.). Tekstų daiktavardžiai taip pat rodo tam tikrus paradigmų kitimus, produk
tyvesnių kamienų įsigalėjimą: plg. i kamieno gen. pl. dukteriu 186, §a kamieno gen.
sg. wayſio 186, §ā kamieno instr. sg. Akie 179. Beje, panašiai kaip ir pratarmėje bei
senųjų giesmių taisymuose, matyti nykstanti atematinė v. paradigma (gieſta 95,
Eſmiu 241), iškraipomi postpoziciniai vietininkai (Diewęp 160, Poniemp 157).
tikrumo čia nėra, nes BŠ kartais
linkstama po <ſ> nerašyti minkštumo
ženklo, žr. išn. 36.
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5.4. Kai kurios leksikos ypatybės naujuosius tekstus taip pat įgalina sieti su
BŠ pratarme ir žemaičių tarme: neretai vartotos daiktavardžio ir veiksmažodžio
formos pabangos 199, 252; pabengia 197, pabęgiey 195, nia benkſu 253 (žr. 4.2.4. antrą
skirsnelį); su paaukštaitės žemaičiais arba pažemaitės aukštaičiais – ſmelćiu 158
(žr. LKŽ XIII 160: Viduklė, Juodaičiai, Eržvilkas, Betygala), su žemaičiais – dowenojay 201.
Taigi galima daryti išvadą, jog naujieji BŠ tekstai rengti to paties žmogaus,
kuris parašė pratarmę ir taisė senąsias giesmes. Tekstų kalba dar kartą patvirtina,
jog tai būta pietų žemaičio. Vis dėlto keltina prielaida, kad kai kuriuos naujus
tekstus rengėjas tik daug redagavo. Tai liudytų faktas, kad šešiose naujose
giesmėse priešdėlio, prielinksnio per, par variantai vartoti greta, pakaitomis. Kadangi BŠ pratarmėje vartota išimtinai vien par(-) (tai specifiškiausias ir nuosek
liausias pratarmės kalbos bruožas), to paties lauktume ir pridėtose giesmėse, jei
jos būtų kurtos ar verstos to paties žmogaus.
6. I švados. Dar Saliamono Slavočinskio giesmynas, XVII amžiuje reprezen
tavęs vidurinio varianto kalbą, davė tam tikrą impulsą žemaičių tarmei plisti
lietuvių bažnytinėje poezijoje. Šis postūmis ypač akivaizdus vėliau šį giesmyną
pakeitusiame Balse širdies (1726). Tikėtina, jog BŠ rengėjas (pratarmės rašytojas,
senųjų ir naujų pridėtų giesmių redaguotojas) buvo žemaitis, neblogai išmanęs
aukštaičių tarmes. Nors jis orientavosi į vidurinio varianto kalbą, kartu paliko
nemaža žemaitybių. BŠ kalbos heterogeniškumą lėmė ir trejopi giesmyno šaltiniai:
SlG (vidurinio varianto normos ir žemaičių tarmė), KN (vidurinio varianto normos), BK (rytinio varianto normos).
Matyti, jog BŠ rengėjas stengėsi vengti pagrindinio šaltinio (SlG) paaukštaitės
žemaičių šnektos ypatybių (fonologinių ir kai kurių morfologinių). Vis dėlto jis
svyravo dėl [ie], [ė], [ẹ], [uo], [o], žodžio galo -o, -a.
Didžioji dalis SlG morfologinių ir leksinių taisymų rodo siekį atsisakyti retų
formų, žodžių, moderninti giesmyno kalbą (t. y. artinti prie įprastinės XVIII am
žiaus viduriui). Iš esmės panašūs ir iš KN, BK perimtų tekstų morfologiniai, leksiniai taisymai.
Ypatingesnių KN tekstų fonologinių keitimų nedaug: taisytas bat, kontrakcijos.
Ir čia būdingas svyravimas dėl [ie], [ė], [ẹ], [uo], [o], žodžio galo -o, -a.
Iš BK perimtos giesmės taisytos gana daug: vengta rytų aukštaičių tarmės
fonologinių ypatybių. Tačiau taisyta nenuosekliai, painiotasi: akivaizdu, kad rytinio varianto formos BŠ rengėjui buvo svetimos.
Iš visų trijų šaltinių į BŠ įtrauktuose tekstuose yra ir tam tikrų papildomų, su
vidurio varianto normomis nesuderinamų keitimų. Jie tikriausiai susiję su
parengėjo tarme, šnekta: būdinga žodžio pradžios a- vietoj e-, priešdėlis par-,
žemaičių [uo], [ie], antriniai „nosiniai“, cond. 3 su -um, imp. 1 sg. -čiau, asmeninio įvardžio acc. sg. mani, tavi, praes. (§)a (bk i) kamieno v. formos.
Naujų pridėtų BŠ giesmių kalbos ypatumai iš esmės atitinka pratarmės,
senųjų tekstų keitimų tendencijas. Kitaip nei taisymuose ir pratarmėje, čia labiau
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matyti (paaukštaitės pietų) žemaičių tarmės pėdsakai, ryškesnės morfologinės
žemaitybės.
Taigi 1726 metų BŠ žemaitiškumą lėmė ne sąmoninga rengėjo orientacija į
žemaičių tarmę, o atliktų keitimų nenuoseklumas, paties rengėjo nesugebėjimas
skirti kai kurių aukštaitiškų ir žemaitiškų garsų, formų. Neberyški vidurinio
rašomosios kalbos varianto tradicija sudarė palankią dirvą vėliau bažnytinę poeziją
formuoti žemaičių tarme, tai ypač akivaizdu vėlesniuose Balso širdies leidimuose.
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Birutė Kabašinskaitė
TRA C ES OF THE EDITOR ’ S L O W L AND L ITHUANIAN IDENTITY
IN THE BASI C C ATHO L I C HYMN‑BOOK OF THE 1 8 TH AND 1 9 TH
C ENTURIES 1 : L INGUISTI C C HANGE IN THE FIRST EDITION OF
BALSAS ŠIRDIES (THE VOICE OF THE HEART)

Summary
As late as the seventeenth century, Saliamonas Slavočinskis’ hymnal (SlG) gave a certain
impetus to the spread of the Lowland Lithuanian dialect in church poetry, although generally this hymnal represented the central Highland written variety of Lithuanian. This
Lowland dialect impulse is very clear in later editions of Balsas Širdies (The Voice of the
Heart, 1726; BŠ), which replaced Slavočinskis’ hymnal. The editor of the BŠ is very likely
to have been a Lowlander, who was quite familiar with the Highland dialects of Lithuanian. Thus, although his intentions were to write in central Highland written Lithuanian,
there remain many traces of the Lowland Lithuanian dialect. The heterogeneity of the
language of BŠ was also determined by the three sources of the hymnal: SlG (Central
Highland written Lithuanian and the Lowland dialect), Knyga Nobažnystės (Book of Devotion,
1653; KN) (Central Highland written Lithuanian) and the anonymous translation of Bellarmin’s Catechism (1677; BK) (Eastern Highland written Lithuanian). In some cases these
three sources were used in a rather peculiar way. The adopted hymns and psalms had
not only been greatly revised but they had been often composed from the text fragments
of various sources. Out of 154 texts of BŠ (114 hymns and 40 psalms) obviously only 29
(25 hymns and 4 psalms) are new. It seems that for the editor it was most important to
revise those already existing texts but not to create new ones.
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It is obvious that the editor of BŠ attempted to avoid phonological and to some extent
morphological Lowland Lithuanian peculiarities that were used in combination with the
Highland Lithuanian in the main source (SlG). Even so he left the fluctuation of Lowland
[ie] and Highland [ė]; Lowland [uo] and Highland [o]; Lowland flexions ‑a and Western
Highland ‑o; and Lowland forms without affricates or Highland with them.
A large part of the morphological and lexical changes made in the original SlG text
show the efforts to avoid atypical forms and words, and to modernize the language of
the hymnals (i.e. to reconcile it with the language norms of the middle of the 18th century). Generally the morphological and lexical changes in the texts that were adopted from
KN and BK were of a similar kind. The specific phonological changes of the texts of KN
are few: correction of bat ‘but’ and the word‑contractions. Here, too, the fluctuation of [ie]
and [ė], [uo] and [o], final ‑o and ‑a is a typical phenomenon.
In the hymns adopted from BK there are numerous corrections: the phonological peculiarities of the Eastern Highland Lithuanian have been avoided. Nevertheless, the corrections are inconsistent and sometimes wrong; obviously, the editor of BŠ was not familiar with the forms of the written Eastern Highland Lithuanian. In the texts of all three
sources some changes of forms that were different from the Central Highland written
Lithuanian occurred. The changes possibly are due to the editor’s dialect: initial a‑ instead
of e‑; the prefix par‑; Lowland [uo], [ie]; secondary “nasals”; the third person of the conditional mood in ‑um; the first person singular in ‑čiau; the accusative singular of the
personal pronouns mani, tavi; and the forms of present tense stems in ‑(§)a (Standard
Lithuanian i).
The characteristic linguistic features of the newly added hymns in BŠ generally correspond to the characteristics of the Preface and the changes made in the old texts. Still
the traces of the Southern Lowland dialect are more conspicuous in the newly added
hymns.
Thus, the deciding factor for the Lowland Lithuanian features to be present in BŠ (1726)
was the inconsistency of the changes and editor’s inability to distinguish between certain
Highland and Lowland Lithuanian sounds and forms. Later the tradition of the Central
Highland written Lithuanian was losing its influence. This created favorable conditions
for the writing of church poetry in the Lowland dialect, which became much more conspicuous in later editions of BŠ.
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Surinkimininkų raiška Kristijono Endrikio
Mertikaičio giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes
arba Ewangelißki Pſalmai (1817)1

XVIII amžiuje Rytų Prūsijoje liuteronybę išpažįstantys lietuvininkai pradėjo
rengti privačias pasauliečių sueigas maldai. Jos vadintos surinkimų, arba surinki
mėlių, vardu. Maldininkai rinkdavosi sakytojo, t. y. pasauliečio pamokslininko
arba ūkininko namuose, kur meldėsi, giedojo, skaitė ištraukas iš Biblijos, iš
vokiečių autorių – Karlo Heinricho von Bogatzkio, Johanno Arndto ir kitų religinio turinio knygų.
Senasis lietuvininkų surinkimas veikė šalia Bažnyčios. Impulsą atsirasti
lietuviškiems surinkimams davė religinė srovė – liuteroniškasis, arba vokiečių,
pietizmas, susiformavęs XVII amžiaus pabaigoje ir XVIII amžiaus pradžioje, susi
jęs su Philippo Jacobo Spenerio, Augusto Hermanno Francke’s bei grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo veikla. Rytų Prūsijoje Zinzendorfas įkūrė Brolių
draugiją (vok. Brüdergemeine), kurią sudarė iš Zalcburgo ištremti liuteronai. Yra
liudijimų, kad į vokiškas namų pamaldas rinkdavosi ir lietuvininkai2. Manoma,
kad pirmuosius surinkimus lietuvininkams organizavo lietuvių kalbos pramokę
Brolių draugijos nariai3. Vėliau, apie XVIII amžiaus vidurį, privačias sueigas
pradėjo rengti ir patys lietuvininkai. Šaltiniuose (Gaigalatis 1904) minimi sakytojai: Kristijonas Demkis, broliai K. ir Mikelis Jurkšaičiai, Kristijonas Endrikis Mertikaitis, Jurkūnas4, Klimkus Grigelaitis ir kiti5. Surinkimai tarp lietuvininkų ypač
išpopuliarėjo XIX amžiuje. Tikintieji juos pamėgo labiau negu bažnytinę liturgiją
dėl įvairių priežasčių, plg.:
1   Straipsnis

parašytas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą
projektą Littera: Lietuvių tautinis identitetas XVI–XX a. kultūrų dialogo kontekstuose.
2   W[ilius] Gaigalatis, Ewangelißki Surinkimai
Lietuwoje, Priekulēje, 1904, 8–9.
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3   Pasakojama,

kad tokį surinkimą surengęs
zalcburgietis Hofferis Įsrutyje, žr. Gaigalatis 1904, 9.
4   Vardo nustatyti nepavyko.
5   Demkio, Jurkšaičio ir Mertikaičio giesmės
įdėtos į čia nagrinėjamą surinkimininkų
giesmyną.

Surinkimininkų raiška Kristijono
E n d r i k i o  M e r t i k a i č i o g i e s m y n e
Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai

(1817)

Surinkimininkai abelnai ſawo Surinkimus mieliaus atlanko, neng Ba‡nycʒią. [...]
o tuli ſtato Surinkimą aukßcʒiaus u‡ ba‡nytißką Mißę. Prieʒaſcʒių tam juk ir gana
yra: Wienur Kunįgas neyra gana gerai ¢monių Kalbą priſimokinęs, taipo kad Ba‡
nytininkai jį ne wis gal gerai permanyti; kitur negana rupeſtingai apie Giedojimą
paſirupinama. [...] Surinkime ne trikina neijokie Wargonai, ten galima iß Sʒirdies
Dugno pagal ſavo Paſimēgimą ſavo Balſui ſkambēti důti ßlowname bei Sʒirdį at
gaiwinancʒiame Giedojime (Gaigalatis 1904, 42−43).

Rytų Prūsijoje namų pamaldos įvairiomis formomis gyvavo apie du šimtus
metų, iki XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pabaigos6.
XVIII amžiaus pabaigoje, išplitus lietuviškiems surinkimams, atsirado poreikis
turėti savo giesmių rinkinį. Matyt, ir patys sakytojai jau buvo sukaupę verstų ir
sukurtų giesmių, kurias norėjo sudėti į vieną knygą. XVIII amžiaus pabaigoje
Rytų Prūsijoje susiklostė palanki socialinė bei finansinė neprivilegijuotų žmonių
padėtis. Tuo metu giesmyną savo lėšomis galėjo išleisti ne tik dvasininkas, bet ir
jų luomui nepriklausęs, iš žemesnio socialinio sluoksnio kilęs žmogus.
Mertikaitis iš pavienių asmenų ir iš anksčiau išleistų giesmynų surinko 113
giesmių ir jas savo lėšomis išleido 1800 metais Karaliaučiuje. Deja, pirmasis
surinkimininkų giesmyno leidimas iki šių dienų neišliko, apie jį žinoma tik iš
kitų šaltinių.
Giesmynas Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai XIX amžiuje tarp
surinkimininkų ypač išpopuliarėjo ir buvo daug kartų (iki 1903 metų – daugiau
kaip 30 kartų) išleistas. Giesmynas leistas Tilžės, Klaipėdos, Priekulės ir Šilokar
čemos (dab. Šilutė) spaustuvėse. Kiekvienas leidimas buvo gausiai pildomas vers
tomis ir originaliomis giesmėmis. Giesmynas savo apimtimi darėsi vis labiau pa
našus į oficialųjį to meto giesmyną. Pavyzdžiui, trečiasis papildytas 1825 metų
leidimas turėjo 323 giesmes (LB I 247, įrašas 691), o 1861-ųjų – 364 su dešimties
giesmių priedu pabaigoje (LB I 248, įrašas 696).
Iki šiol giesmynus tyrinėjo knygotyrininkai (Vaclovas Biržiška, Domas Kaunas), muzikologai (Daiva Kšanienė), apie surinkimams skirtą leidinį užsiminta
istorikų (Viliaus Gaigalaičio, Alberto Juškos) darbuose7, bet filologų dėmesio giesmynas kol kas nesulaukė. Senosios lietuvių raštijos studijose jis plačiau nenagrinė
tas. Šio straipsnio tikslas – aptarti antrojo, 1817 metais išspausdinto giesmyno lei6   Plačiau

apie surinkimus žr. Gaigalatis 1904;
Anusis Pėteraitis, Surinkimai Prūsų Lietuvoj, [1948], Lietuvių evangelikų liuteronų
vyr. bažnyčios taryba; Kristupas Gudaitis,
Lietuviai evangelikai, Hamilton: Rūta, 1957;
Petronėlė Žostautaitė, „Evangeliški surinkimai Prūsų Lietuvoje“, Liaudies kultūra 4,
1996, 29–34; Albertas Juška, Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI–XX amžiuje, Klaipėda:
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Klaipėdos universiteto leidykla, 1997,
181−195.
7   Žr. Vaclovas Biržiška, Knygotyros darbai, Vilnius: Pradai, 1998, 115; Domas Kaunas,
Mažosios Lietuvos knyga, Vilnius: Baltos lan
kos, 1996, 167, 391–392; Daiva Kšanienė,
„Evangeliškų surinkimų giesmės ir gies
mynai Mažojoje Lietuvoje“, Tiltai 3, 2000,
67–72; Gaigalatis 1904; Juška 1997, 126.
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1 pav. MerG antraštinis puslapis;
LNB RKRS: A4/817
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Surinkimininkų raiška Kristijono
E n d r i k i o  M e r t i k a i č i o g i e s m y n e
Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai

(1817)

dimo Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (toliau – MerG)8 vertėjus ir
autorius, giesmyno sandarą ir ryšį su XVIII–XIX amžiaus pradžios giesmynais.

1. KRISTI J ONAS ENDRIKIS MERTIKAITIS (apie 1775 Nidoje – prieš
1856?) – giesmyno MerG sudarytojas. Tarnavo Prūsijos armijoje: „Es hat nehmlich
ein geweſener Soldat und Littauer aus der Niederung“9. Grįžęs iš kariuomenės,
gyveno Jonikaičiuose, vertėsi žvejyba, mokytojavo. Istorikas Juška teigia, kad pagal Berlyne 1758 ir 1779 metais išleistus potvarkius dėl kareivių įdarbinimo mokyklose Mertikaičiui, kaip ir kitiems iš tarnybos grįžusiems kareiviams, buvo
leista dirbti mokykloje10.
Mertikaitis buvo surinkimininkų sakytojas, vedė surinkimus (Gaigalatis 1904,
12). Be minėto giesmyno, atskirai 1804 metais išleido giesmynėlį Maʒos Gieſmju
Knygeles (LB I 248, įrašas 697). Spėjama, kad išvertė Johanno Arndto raštus: Sʒeſʒos
Knygos apie tikkra krikſʒcʒonuma, 1807 (LB I 34, įrašas 101), maldaknygę Rojaus
Dar‡elis, 1807 (LB I 32, įrašas 94), taip pat Tomo Kempiečio Kéturos Knygeles apie
Paſekimmą Kriſtaus, 1830 (LB I 418, įrašas 1178).
2. 1 8 1 7 METŲ MERTIKAI Č IO GIESMYNO SANDARA. Pirmąjį giesmių
rinkinio leidimą 1806 metais trumpai aprašė Kristijonas Gotlybas Milkus bažnytinio
giesmyno Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gieſmės prakalboje:
Endlich muß noch einer Sache mit wenigem erwehnen, die vielleicht auf die Verstimmung unſerer Littauer vielen Einfluß hÕtte haben kænnen. Es hat nehmlich
ein geweſener Soldat und Littauer aus der Niederung ein littauſches Geſangbuch
vor etwa 5 Jahren auf ſeine Koſten herausgegeben. Er hat darin verſchiedene
GeſÕnge aus dem Ostermeyerſchen Geſangbuch genommen, viele aber ſelbſt gedichtet, und wiederum andere von ſchlechten littauiſchen Schull=Meiſtern ÷berſeãte
ʒuſammen geraffet und unter die Littauer gebracht. Es kommen darin die
abſurdeſte Dinge, ÷bertrieben myſtiſche Ausdr÷cke, nÕrriſche Epitheta und ganʒ
abgeſchmackte Wendungen vor, die dem vern÷nftigen Gottes=Dienſt des Singens
gÕnʒlich ʒuwider ſind. Ich habe es faſt f÷r Pflicht gehalten, dieſes æffentlich
anʒuʒeigen, damit Inſpecktores und Prediger in Littauen aufmerkſam gemacht
8   [Kristijonas

Endrikis Mertikaitis,] Wiſſokies
Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai,
kuros ikßolei kaip po wiena kaip ir po ke
lles, … maʒas Knygeles Suraßytas Buwa,
Dabbar alle wienas Knygas ſurinktas ir
pagal norejima kelliu Nůbaʒnu Dußiu …
Druka Padůtas. Antrù kartù Ißpauſtas.
Til‡ė, 1817. Raßtais ißpauſtas prie Endrikis Poſt Karalißkas Druckorus ir Knygininkas. Vienintelis kol kas žinomas eg
zempliorius saugomas LNB: A4/817. Auto
rė nuoširdžiai dėkoja LNB Retų knygų ir
rankraščių skyriaus vedėjai Jolitai Steponaitienei ir Virtualiosios bibliotekos kūri
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mo skyriaus vedėjai Skirmantei Kvietkaus
kienei už galimybę pateikti iliustracijas
žurnalui.
9   [Kristijonas Gotlybas Milkus,] Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gieſmės, ypacʒey
Senniemſiems ant Gėro ſu dideleis Raßtais
ißſpáuſtos draug ſu naujom’s Maldû Knygélemis. Karaláucʒuje, Knygdrukawonej’
Lebrekto Eringo. Mette 1806, XVI (toliau –
MiG).
10   Albertas Juška, Mažosios Lietuvos mokykla,
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla,
2003, 123–124.
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werden, ſich einem ſolchen alle AufklÕhrung und beſſere Bildung der Littauer
ſtæhrendem Unternehmen mit Ernſt entgegen ʒu ſeãen (MiG XVI–XVII).

Tilžėje 1856 metais išleisto surinkimininkų giesmyno leidime išspausdinta
išsami anonimiška prakalba „Dár keli ¢odélei ant Pabaigôs“ apie parengimą, kur
pirmą kartą paminėtas sudarytojas Kristijonas Endrikis Mertikaitis (ankstesniuose
leidimuose pratarmės nėra):
Sʒittos Pſalmû Knygos jau dabàr dewintą Kàrtą ißdrukkawótos, butent pirma Kàrtą
Karaliáucʒiuije [...]. Kaip dabàr jau pirm Sʒimtą Métû tarp Lietùwininkû didi Dúßiû Pabudinimai ſtójoſi, ir tarp Sʒirdije Pabuduſiûjû daug Surinkimû atſirądo, tay
ir Lietuwininkû Keliems Pons Diews ant do Bùrną atwère, giedóti naùjas Gieſmes.
Kittos tû Gieſmjû po wieną ir po kelès ir drukkawótos tápe. Po Métû Pulko ſtójoſi
wiens Brólis, wadinamas E. Mértikáitis; tàs Dalyką tû Gieſmjú ſurinkęs ir kelès
ſawùjû iglaudęs ſudawádijo 113 jû … Knygàs, ir dáwo toms Warda, kaip tàs dár ant
pirmojo Laißko randamas. Bét kaip tos jau buwo ißpirktos, tay tápe antrą, o po
keliû Métû ir tréti Kartą drukkawótos. [...] Gieſmes yra ißwerſtos iß wókißkû keleropû Knygû [...], daug alè ne wèrſtos, bet tioſom lietuwißkay ſuraßytos11.

Pagal to meto oficialiojo bažnytinio giesmyno tradiciją MerG išleistas kartu su
maldomis. Tik čia ne perspausdinta Danieliaus Kleino sudaryta maldaknygė, o
įdėtos šešios Johanno Arndto12 maldos. Taip pat čia išspausdintos kelios ištraukos
iš Christiano Masecovijaus13 ir Benjamino Schmolcko14 mišių knygų. Maldos ir
ištraukos iš mišių knygų yra be atskirų antraštinių puslapių ir atskiros paginacijos; maldos po giesmių prijungtos kustodu. MerG nėra įrašų, iš kokio šaltinio
verstos maldos bei mišių ištraukos. Sulyginus tekstus su Arndto į lietuvių kalbą
išversta maldaknyge Rojaus Dar‡elis (1816)15, nustatyta, kad visos šešios MerG iš
spausdintos maldos turi atitikmenis lietuviškame vertime, bet tekstai neidentiški,
yra skirtumų.
11   [Kristijonas

Endrikis Mertikaitis,] [Wisokios
naujos Giesmes arba ewangeliczki Psal
mai, Tilžėje, 1856], 681; VUB RSS: L R 1874.
12   Johannas Arndtas (1555–1621), liuteronų
kunigas, vokiečių religinių raštų autorius.
Parašė mistinį veikalą Vier Bücher von wahrem Christentum (1605–1610), vėliau išleido
maldaknygę Paradies-Gärtlein, 1612. Jo pamokomojo turinio knygos buvo populiarios, iki XIX amžiaus pabaigos pasirodė
300 leidimų. Knygos išverstos į daugelį
Europos kalbų, žr. Deutsche Biographische
Enzyklopädie 1, hrsg. von Walther Killy,
München: K. G. Saur, 1995, 174–175.
13   Christianas Masecovijus (1673–1732), vo
kiečių religinių raštų autorius, Karaliau
čiaus universiteto teologijos profesorius
(LB I 604).
14   Benjaminas Schmolckas (Schmolck,
Schmolcke; 1672–1737), vokiečių evange

191

likų kunigas, giesmių kūrėjas, 1693–1697
metais studijavo Leipcige teologiją, 1702
metais tapo diakonu Schweidnitze, ten pat
nuo 1714-ųjų buvo vyriausiuoju kunigu
(pastor primarius) ir mokyklų inspektoriumi. 1704 metais viešai išplatino giesmių
rinkinį Heilige Flammen der himmlischegesinnten Seele, sukūrė 1200 giesmių, kuriose
jaučiama ortodoksinio, pietistinio judėji
mo bei racionalizmo pradžios įtaka (Deutsche Biographische Enzyklopädie 9, hrsg. von
Walther Killy und Rudolf Vierhaus, München: K. G. Saur, 1998, 39).
15   [ Johannas Arndtas] Jono Arnto buwuſio
wyrauſo Wyſkupo Lyneburke Rojaus Dar
‡ elis pilnas Krikßcʒonißkû Wie ‡ libyſtcʒû
kaip tokios per Dwaſês pilnąs Maldąs i Du
ßiąs yra ſodinnamos [...], Til‡eje Mete
1816. Ißſpáuſtas Knyg Drukkawonej Puſto.
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(1817)

Maldos išverstoje į lietuvių kalbą Arndto maldaknygėje (1816) išdėstytos
šitaip:
1) „Apdumojims tos perßonas kurri kencʒia ir prieʒaſtis Kentejima Jeʒaus
Kriſtaus“ – II dalis, 13 malda, p. 160;
2) „Palinkſminojima maldele apie Ronas muſu Pona Jeʒaus Kriſtaus“ – II dalis, 18 malda, p. 178;
3) „Malda Priſiwertima ir Ißpaʒinima Grieku“ – III dalis, 5 malda, p. 221;
4) „Malda kad bijei Sudnos Dienos“ – III dalis, 30 malda, p. 338;
5) „Malda del geidawima ir iſſiilgima Amʒinas Gywatas“ – III dalis, 10 malda,
p. 239 („Nes Amʒinoji Gywata yra“ – šios maldos tęsinys, p. 243);
6) „Malda del Ißganitinga Galla“ – III dalis, 11 malda, p. 244.
Giesmyno pradžioje išspausdintos dvi anonimiškos lietuviškos prakalbos,
prieš giesmes ir po maldų − registrai su lietuviškomis giesmių antraštėmis16.
Vokiškos prakalbõs ir rodyklės giesmyne nėra.
Giesmės MerG suskirstytos pagal oficialiojo bažnytinio XVIII amžiaus giesmyno modelį. Giesmyną sudaro 147 giesmės, iš kurių 113 sugrupuotos, o likusios
turi antraštę „Kittos Pridietos“. Galima spėti, kad taip sugrupuotos giesmės ir
pirmajame 1800 metų leidime, nes vėlesniuose leidimuose šios giesmės nebuvo
pergrupuojamos. Giesmynas prasideda ne nuo Advento, o nuo Kalėdinių giesmių
skyriaus „Apie Kriſtaus Uʒgimmima“. MerG apimtimi neprilygo oficialiajam to
meto giesmynui, turinčiam daugiau kaip 500 giesmių. Kai kurių skyrių šiame
giesmyne nėra. Pavyzdžiui, čia neįdėtos Dovydo psalmės, tradiciškai spausdinamos oficialiuose bažnytiniuose giesmynuose.
Kita vertus, MerG atsirado du nauji skyriai „Apie malones Dawada“ ir „Apie
Paſiliecawojima ant Diewo Wales“. Ar juos galima laikyti Mertikaičio giesmyno
naujove, sunku pasakyti, nes iki šių dienų neišliko ir tik iš šaltinių žinomas 1781
metais išleistas Gotfrydo Ostermejerio giesmynas Giesmes ßwentos Ba‡nycʒoje ir
Namej’ giedojamos ſu noba‡nomis Maldomis … wienas Knygas ſuglauſtos. Iš jo nemažas
pluoštas giesmių pateko į Mertikaičio rinkinį. Dvi Ostermejerio ir viena Povilo
Schröderio versta giesmė įdėta į skyrių „Apie Paſiliecawojima ant Diewo Wales“.
Labiau tikėtina, kad Mertikaitis iš Ostermejerio giesmyno giesmes nusirašė ir
perėmė šį skyriaus pavadinimą17.

3. GIESMYNO VERT Ė J AI IR AUTORIAI. Giesmyne išspausdintos žinomų
XVIII amžiaus Rytų Prūsijos kunigų ir pirmųjų lietuviškų surinkimų sakytojų
16   Prieš

pirmąją prakalbą nesklandžia lie
tuvių kalba išspausdintas reklaminis skelbimas apie kitas Johanno Heinricho Posto
spaustuvėje parduodamas knygas. Postas
prieš metus, 1816 metais, įkūręs Tilžėje
spaustuvę, matyt, buvo suinteresuotas
parduoti kuo daugiau savo leidžiamų
knygų.
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17   Beje,

šį skyrių tik su lietuviškesniu pavadinimu „Apie Nuſſitikkėjim± ant Diėwo“
Milkus įdėjo į giesmyno Sénos ir naujos
krikßcʒonißkos Gieſmės (1806) trečiąją dalį,
kur perspausdino tą pačią Schröderio
giesmę „Mano Dußia wiſſißkay“ Nr. 521,
p. 633 kaip MerG skyriuje „Apie Paſilieca
wojima ant Diewo Wales“.
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2 pav. MerG 145: giesmės „Brolei ſeſers ſu Diewu“ (Nr. 64) pabaigoje
įrašytas autoriaus vardas Kristijonas;
LNB RKRS: A4/817
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originalios ir verstos giesmės. Dauguma tekstų rinkinyje pažymėti inicialais. Į
MerG įdėta 29 Ostermejerio giesmės, taip pat 11 Balėtų kunigo Schröderio18 ir
10 Naujosios (Joneikiškių) kunigo Kristijono Lovyno giesmių. Jie talkino rengiant
Ostermejerio giesmyną. Kai kurios giesmės su sakytojų inicialais: 9 – su Kristijono Demkio19, 18 – su Mikelio Jurkšaičio, 13 – su giesmyno sudarytojo Mertikaičio20.
38 MerG giesmės anonimiškos. Giesmyne tradiciškai virš giesmės arba po ja
išspausdinti vertėjų arba autorių inicialai, tačiau vienoje iš jų „Brolei ſeſers ſu
Diewu“ (Nr. 64) slapyvardžių nėra, o autorius savo vardą įrašė giesmės paskutiniame posme:
	Kriſtijons yr wardas jo, kurs ta º Gieſme Raße cʒon,
ne ant gyraus jo paties, º bet wis diewui ant Garbes,
kas ta Gieſme nor º papeikt, ta Diews Ʒinnos kaip yweikt (p. 145, žr. 2 pav.).

Asmenvardis ir užrašas virš teksto „Ant to paties Balſa“, nurodančio, kad
giesmę reikia giedoti pagal prieš tai išspausdintos Demkio inicialais pažymėtos
giesmės melodiją „Neſiſmutnik per labai“, leidžia ją priskirti Demkiui.
Apie sakytojus Demkį ir Jurkšaitį biografinių duomenų mažai. Kristijonas
Demkis (Christian Demcke; gimęs 1740 metais, miręs XVIII amžiaus pabaigoje)
buvo mokytojas. Jis rengė surinkimus Įsruties ir Tilžės apskrityse (BržA II 93;
Gaigalatis 1904, 9). Walteris Hubatschas teigia, kad Demkis pats sukūręs 7 giesmes: „Ein preußisch-littauischer Schulmeister, Christian Demke, verfaßte sieben
geistlischer Lieder in litauischer Sprache, eins davon ist in dem Notjahr 1757
gedischter worden“21. Hubatscho minima giesmė apie 1757 metų negandas MerG
pažymėta 86 numeriu „Diewe manne Priſtok“ (p. 221).
Mikelis Jurkšaitis minimas kaip sakytojas ir surinkimų rengėjas (Gaigalatis
1904, 12). Jurkšaitis giesmes tikriausiai vertė, nes nuosekliai prie jo giesmių iš
spausdinti įrašai, kad giesmė yra išversta arba iš naujo versta, pavyzdžiui, prie 13
giesmės – „M. J. Lietuwißkay ißwer“. arba 112 – „M. J. L. Perwerſta“.
tikslinti LB I 246, 248, įrašus Nr.
689, 695: prie inicialų P. S. nurodytas
Frydrichas Šusteris, tačiau šifravimas nėra
teisingas, nes giesmes vertė Povilas Schröderis. Taip teigti yra keletas svarių argu
mentų. 1705 metais Šusterio sudarytame
giesmyne ir vėlesniuose oficialiuose giesmynuose (1748 metų Jono Berento, 1757,
1791 metų Adomo Frydricho Šimelpeni
gio) Šusterio verstų arba sukurtų giesmių
su nurodytomis antraštėmis nerasta. Pri
skirti giesmes Schröderiui leidžia ir kitas
argumentas – sutampantys tekstai Merti
kaičio giesmyne ir Milkaus 1806 metų
giesmyno trečiojoje dalyje (žr. toliau 4.3.).
Iš Milkaus prakalbos žinoma, kad į tre
čiąją giesmyno dalį įdėta Schröderio
giesmių, žr. MiG XII.

18   Reikėtų
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giesmės pasirašytos inicialais K. D.
arba „K. D. L. ißwerſta“. Santrumpa L.
greičiausiai žymi ne asmenvardį arba
vietovę, iš kur autorius kilo ar kur dirbo
(šitaip spėjo Vaclovas Biržiška, plg. BržA
II 93); jį, matyt, reikėtų skaityti – ‘K. D.
lietuviškai išversta‘. Palyginkime, kaip
iššifruoti inicialai 1856 metų Mertikaičio
giesmyno prakalboje: „M. J. L. ißwerſta,
tai eſti Mikkelio Jurkßáicʒio lietuwißkay
ißwerſta“ [Wisokios naujos Giesmes arba
ewangeliczki Psalmai, 1856], 681.
20   17 giesmių autorystės pagal inicialus kol
kas nepavyko nustatyti.
21   Walter Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche Ostpreussens 1, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1968, 191.
19   Demkio
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Spėjama, kad sakytojai buvo savamoksliai, nei vienas iš jų nebuvo dvasininkas,
kitaip tariant, nepriklausė „rašančiųjų luomui“. Nepriklausymas dvasininkijai reiš
kė didesnę laisvę kurti ir nevaržomiems bažnytinės valdžios ir kunigų nuomonės
sudaryti giesmių repertuarą.
Kaip minėta, Mertikaičio giesmyne 38 giesmės be autorių ir vertėjų inicialų.
Vėlesniuose leidimuose autorystės problema dar ryškesnė, dauguma pridėtų
giesmių anonimiškos. Tai būdinga ir katalikų religinei poezijai22. Toks reiškinys
atsirado dėl asketizmo, baimės susireikšminti ir pasididžiuoti. Tik šiuo atveju visa
tai atėję ne iš katalikybės, bet iš liuteroniškojo pietizmo23, kuris skverbėsi į privatų
liuterono gyvenimą ir formavo vertėjo bei kūrėjo požiūrį į atliekamą darbą. Tiek
puritonizmas, tiek pietizmas skatino bet kokią žmogaus praktinę veiklą – ūkinę,
prekybinę, administracinę, pedagoginę ar kūrybinę, ypač misionierišką, nes darbas galėjo pelnyti tikinčiajam didesnę Dievo malonę.
Uolus liuteronas pirmiausiai rūpinosi gyvenimo gerove šiapus. Skirtingai nuo
puritonų, liuteronai tikėjo, kad beveik kiekvienas žmogus šiame „malonės čėse“ 24
(kuris ir skirtas tik geriems darbams) per organizuotą veiklą, „prisivertimą tikė
jime“ ir nusižeminimą prieš Dievą gali užsitarnauti išganymą ir amžinąjį gyveni
mą. Taigi kūryba, kaip ir bet kuria kita veikla, buvo užsiimama ne žmogaus, o
Dievo garbei.
Kita vertus, kūryba buvo suprantama kaip naudingas sau pačiam ir religinei
bendruomenei darbas. Geri darbai liuteronui buvo tarsi kelionės bilietas į
anapusinį gyvenimą. Todėl sakytojų pasirinkta misionierystė ir kūrybos vaisiai
„turėjo garantuoti“ mažesnę nuodėmių tikimybę, didesnę galimybę pelnyti Dievo
malonę ir tapti išganytais savo darbų dėka. Kitaip tariant, sakytojų pasirinktas
gyvenimo būdas buvo racionaliai pagrįstas.

4. SANTYKIS

SU OFI C IA L IAISIAIS BAŽNYTINIAIS X VIII AMŽIAUS

Kaip buvo minėta, 1817 metų MerG sudaro 147 giesmės. Analizė
parodė, kad dalį verstų giesmių sudarytojas Mertikaitis išsirinko iš XVIII amžiaus
oficialiųjų bažnytinių giesmynų bei mažų giesmynėlių.
GIESMYNAIS.

4.1. GIESM Ė S

I Š ADOMO FRYDRI C HO Š IME L PENIGIO GIESMYNO .

Peržiūrėjus oficialiuosius bažnytinius Šimelpenigio sudarytus giesmynus Iß naujo
22   Dainora

Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, „Įvadas“, Giesmės dangaus miestui, parengė Dainora Pociūtė-Abukevi
čienė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietu
vių literatūros ir tautosakos institutas,
1998, viii.
23   Pasak Maxo Weberio, „palyginti su ortodoksine liuteronybe, kuri tradiciškai
prisirišusi prie žodžio ir sakramentų, pietizmas labiau tinkamas tam, kad religija
galėtų metodiškai skverbtis į gyvenimą“,
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Max Weber, Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia, Vilnius: Pradai, 1997, 123.
24   „Malonės čėsas“, kaip šiapusinio laiko kategorija, dažnai vartojama MerG giesmėse.
Šis laikas suvokiamas kaip Dievo skirta
malonė. Nors „visiems žmonėms dangaus
karalystė yra arti“, tačiau tik išmintingieji
pasinaudos „malonės čėsu“, pripažindami
savo nuodėmingumą ir gebėdami atverti
Jėzui „naują širdį“.
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pérweiʒdétos ir pagérintos Gieſmjû=Knygos (1757, 1791)25 ir Jono Berento Isz naujo
perwei[z]detos ir pagerintos Giesmû Knygos (1748)26 pavyko nustatyti, kad dvi
giesmės perimtos iš šių rinkinių27:
a) Joachimo Neanderio „Gerybe ne ißmaſtoma“, Nr. 71, p. 158 (ŠiG – Nr. 472,
p. 503) („Du unbegreiſlich hæchſtes Gut“), versta Fabijono Ulricho Glazerio;
b) Johanno Francko „Jeʒau Dʒaugſmas mano“ Nr. 123, p. 293 (ŠiG – Nr. 248,
p. 252) („Jeſu meine Freude“), versta Pilypo Ruigio.
Šios Mertikaičio giesmyne išspausdintos giesmės šiek tiek paredaguotos28, be
vertėjų inicialų ir papildytos atitinkamai 6 ir 7 posmais. Georgo Weisselio giesmės,
XVII amžiaus pabaigoje išverstos Mato Pretorijaus, „Uʒʒengia Diewas Gieſmemis“
(„Der Herr fÕhrt auf mit Lobgeſang“) Nr. 21, p. 47 (ŠiG – Nr. 88, p. 79),
išspausdintas Ostermejerio vertimo variantas.

4.2. GIESM Ė S I Š OSTERME J ERIO GIESMYNO (?). Dalis giesmių veikiau
siai perspausdinta iš neišlikusio 1781 (1780) metais išspausdinto Ostermejerio
giesmyno Giesmes ßwentos Ba‡nycʒoje ir Namej’ giedojamos ſu noba‡nomis Maldomis
… wienas Knygas ſuglauſtos. Milkus 1806 metų giesmyno Sénos ir naujos krikßcʒonißkos
Gieſmės prakalboje, kur išsakė kritiką dėl MerG, užsiminė, kad sudarytojas per
spausdino giesmes iš Ostermejerio giesmyno: „Er hat darin verſchiedene GeſÕnge
aus dem Ostermeyerſchen Geſangbuch genommen“ (MiG XVI). Iš šaltinių žinoma,
kad 1781 metais išleistas Ostermejerio giesmynas po Milkaus kritikos buvo
uždraustas platinti ir naudoti bažnyčioje, dalis egzempliorių pateko į makulatūrą.
Apie jo parengimą žinių paliko pats sudarytojas poleminiuose straipsniuose su
oponentu Milkumi. Svarbu tai, kad Ostermejeris Apologie des neuen Littauiſchen
Geſangbuchs wider die Mielckiſchen Beſchuldigungen (1791), atremdamas Milkaus
kritiką dėl giesmių atrankos ir netiksliai išverstų vokiečių autorių tekstų, kartais
25   [Adomas

Frydrichas Šimelpenigis,] Iß naujo pérweiʒdétos ir pagérintos Gieſmjû=
Knygos, kurrůſe brangiáuſos ſenos ir naujos Gieſmes ſuraßytos, Diewui ant Garbês
ir Pruſû Karalyſtėje eſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Mal
dû=Knygomis, kurrůſe ne tiktay ſénos, bet
ir naujos Maldos randamos yra. Dewintą
Kartą ißſpáuſtos. Karaláucʒuje, Raßtais
ißſpáuſtas pas Joną Endr. Artungą. Méte
1757; [Adomas Frydrichas Šimelpenigis,]
Iß naujo pérweiʒdétos ir pagérintos Gieſ
mû=Knygos, kurrůſe brangiáuſos ſenos ir
naujos Gieſmes ſuraßytos Diewui ant Garbês ir Pruſu Karalyſtēje eſantiems Lietuw
ninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu
Maldû=Knygomis, kurrůſe ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randomos yra.
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Aßmą Kartą ißſpáuſtos. Karaláucʒuje,
Mète 1791 (toliau – ŠiG).
26   [ Jonas Berentas,] [Isz naujo perwei[z]detos
ir pagerintos Giesmû Knygos. Karalauczuje 1748] (toliau – BeG).
27   Giesmių lietuviški pavadinimai pateikiami
pagal MerG, o numeriai ir puslapiai pagal
MerG ir ŠiG.
28   Keliose vietose mažosios raidės pakeistos į
didžiąsias ir atvirkščiai, nepažymėti apos
trofai, greičiausiai dėl raidžių rinkėjo apsirikimo kartais praleistos arba supainiotos raidės. Giesmėje „Gerybe ne ißmaſto
ma“ po kartą pakeistas prieveiksmis ir
jungtukas: tu ßok ßen ŠiG ´ tußok ten
MerG, aß tawo, o tu mans eſſi ŠiG ´ aß
tawo ir tu mans eſſi MerG.
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nurodydavo vokiškas giesmių antraštes. Antraštės leidžia spėti, kad Mertikaitis
iš Ostermejerio giesmyno perėmė šias jo verstas giesmes29:
1) „Nnn30 iſt es alles wohlgemacht“31 / „Wiſkas geray daryta jau“ (Nr. 16,
p. 36);
2) „Wir Menſchen ſind ʒu dem o Gott“ (Oſtermeyer 1791, p. 17) / „Mes, Diewe,
Daiktus dwaſißkus“) (Nr. 24, p. 53);
3) „Ach hæchſter Gott! verleihe mir“32 / „Ak! Diewe, důk aukßcʒauſaſis“
(Nr. 57, p. 117);
4) „O Jeſu ſ÷ßes Licht“ (Oſtermeyer 1791, p. 18) / „Jeʒau ſaldi Sʒwieſa!“
(Nr. 92, p. 231);
5) „Du Gott biſt außer aller Zeit“ (Oſtermeyer 1791, p. 19) /„Be Cʒeſo, Diewe,
tu eſſi“ (Nr. 99, p. 240);
6) „Herr! du kenneſt mein Verderben“ (Oſtermeyer 1786, p. 22) / „Dußios mano
Netikuma“ (Nr. 127, p. 301).
Galima spėti, kad kai kurias Schröderio ir Lovyno verstas giesmes iš minėto
giesmyno Mertikaitis taip pat bus perspausdinęs. Ostermejeris Pirmojoje lietuviškų
giesmynų istorijoje (Erſte Littauiſche Liedergeſchichte, 1793) užsiminė, kad Lovynas
yra davęs 10 giesmių33 jo išleistam rinkiniui. Schröderio ir Lovyno vertimus per
spausdino Milkus giesmyne Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gieſmės (1806) bei keliais
dešimtmečiais vėliau Karolis Gotardas Keberis sudarytame rinkinyje Iß naujo pėr
weiʒdėtos ir pagérintos Gieſmjû=Knygos (1832)34. Lyginant sutampančius tekstus Mer
tikaičio ir Milkaus rinkiniuose (Schröderio 5, Lovyno 8 vertimai, žr. toliau 4.3.) į
akis krenta tai, kad Milkaus variantuose yra leksikos, žodžių tvarkos skirtumų,
perkurti giesmių posmai. Kadangi Ostermejerio giesmynas neišliko, sunku pasakyti, kas redagavo tekstus – Mertikaitis ar Milkus. Sunku tikėti, kad Milkus, per
ėmęs iš oponento rinkinio giesmes, būtų jas perspausdinęs savo rinkinyje be žy
mesnių pakeitimų. Juo labiau kad tekstų redagavimo ir perkūrimo praktika tuo
metu dažnai buvo taikoma rengiant rašytinius ir melodinius tekstus.
29   Giesmių

lietuviškos antraštės, numeriai ir
puslapiai pateikiami pagal MerG.
30   Korektūros klaida, turi būti Nun.
31   [Gottfried Ostermeyer,] Gottfried Ostermeyers Apologie des neuen Littauiſchen
Geſangbuchs wider die Mielckiſchen
Beſchuldigungen. Viertes und leãtes
St÷ck. [...] Kænigsberg, gedruck mit Drieſ
tiſchen Schriften. 1791, 15.
32   [Gottfried Ostermeyer,] Bedenken ÷ber einen Entwurf ʒu einem Neuen Littauiſchen
Geſangbuch, nebſt vorangeſeãt em Bericht
von der Veranlaßung daʒu. Ans Licht geſ
tellet von Gottfried Oſtermeyer, der Trem
penſchen Gemeine Paſt. Seniore und der
Kænigl. deutſchen Geſellſchaft ʒu Kænigsberg Ehrenmitgliede. [...]. Kænigsberg, ge
druckt bey G. L. Hartung, Kænigl. Oſtpreuß.
Hof- und Academ. Buchdrucker. [1786], 22.
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33   [Gottfried

Ostermeyer,] Erſte Littauiſche
Liedergeſchichte, ans Licht geſtellet von
Gottfried Oſtermeyer, der Trempenſchen
Gemeine Paſtore ſeniore und der Kænigl.
Deutſchen Geſellſchaft ʒu Kænigsberg Ehrenmitglied. Kænigsberg, gedruckt mit
Drieſtiſchen Schriften. 1793, 250.
34   [Karolis Gotardas Keberis,] Iß naujo pėr
weiʒdėtos ir pagérintos Gieſmjû=Knygos,
kurroſa brangiáuſos ſénos ir naujos Gieſ
mes ſuraßytus Diewui ant Garbês ir Pruſû
Karalyſtėje ėſantiems Lietuwninkams ant
Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygo
mis, kurroſa ne tiktay ſénos, bet ir naujos
Maldos randamus yra. Karaláucʒuje, Iß
µpáuſtos karalißkoje Knyg=Drukkawonėje
Artungo [1832] (toliau – KeG).
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Keberis 1832 metų giesmyne ne iš Mertikaičio, o iš Milkaus rinkinio per
spausdino Lovyno ir Schröderio verstas giesmes arba pateikė kitus tų pačių gies
mių vertimo variantus. Žinoma, Keberis, atrinkdamas giesmes rinkiniui, turėjo
atkreipti dėmesį į Milkaus giesmyno prakalboje išsakytą Mertikaičio giesmyno
kritiką. Milkus ragino tikinčiuosius nesinaudoti šiuo giesmynu, esą labai prasta
jo kalba, o vertėjai ir autoriai nesilaiko poetinio teksto kūrimo reikalavimų. Tačiau
pasirinkimą greičiausiai nulėmė ne kritika, o tradicija perimti giesmes iš vieno
bažnytinio giesmyno į kitą.
Milkus 1806 metais ir Keberis 1832 metais sudarytuose giesmynuose pateikė
savo vertimus (žr. toliau 4.3.), nors giesmės jau buvo anksčiau išverstos Ostermejerio, Schröderio ir išspausdintos Ostermejerio (?) bei Mertikaičio giesmyne. Naujų
vertimų atsiradimas liudija tai, kad XVIII amžiaus pabaigos ir XIX amžiaus pirmosios pusės giesmynų sudarytojai dėl repertuaro iš dalies sutarė, kita vertus,
vertėjai, nepatenkinti senuoju vertimu, tarpusavyje varžėsi, rodė savo meistriškumą
ir demonstravo, kokiais eilėdaros principais reikia vadovautis verčiant ir kuriant
eiliuotą tekstą.

4.3. MERTIKAI Č IO
NŲ

BERENTO,

GIESMYNO

Š IME L PENIGIO,

GIESM Ė S,

MI L KAUS

TURIN Č IOS

ARBA

ATITIKME

KEBERIO

GIESMY

Greta lietuviškos ir vokiškos antraštės skliaustuose nurodomas giesmės
numeris ir puslapis atitinkamame giesmyne, pagal inicialą nustatytas vertėjas.
Prie Keberio giesmyno trumpinys III d. žymi, kad giesmė yra šio giesmyno tre
čiojoje dalyje. Brūkšnys reiškia, kad atitikmuo giesmyne nerastas. Kartais prie
atitikmenų prirašoma pastaba, žyminti santykį su kitais variantais. Gíesmės sąraše
pateikiamos tokia tvarka, kokia jos buvo išspausdintos MerG. Sąraše nerodomas
ryšys tarp Berento ir Šimelpenigio arba tarp Milkaus ir Keberio variantų, nes tai
jau kito tyrimo objektas. Jeigu tokią pat pavardę turi ir kitas vertėjas arba autorius, rašomi visi vardai.

N U O S E .

BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG

―
―
„Jeʒau mielas, taw’s Prakartas“ / „O Jeſu Chriſt, dein Kriplein iſt“ (Nr. 4, p. 11).
Lovynas
„Jeʒau dʒiaugiůs ir linkſminnůs“ / „O Jeſu Chriſt, dein Kriplein iſt“ (Nr. 16, p.
14). Lovynas, giesmė paredaguota
―
―
―
„Mans Jeʒus gyws!“ / „Mein Jeʒus lebt, was ſoll ich ſterben?“ (Nr. 19, p. 44).
Ostermejerio vertimas
―
„Mans Jeʒus gyws“ / „Mein Jeʒus lebt, was ſoll ich ſterben?“ (III d., Nr. 19,
p. 707), Kristijono Gotlybo Milkaus vertimas
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BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG

„Diew’s Dangun’ ‡engia Gieſmemis“ / „Der HErr fÕhrt auf mit Lobgeſang“
(Nr. 88, p. 79). Mato Pretorijaus vertimas
„DIew’s Dangun’ ‡engia Gieſmemis“ / „Der HErr fÕhrt auf mit Lobgeſang“
(Nr. 88, p. 79). Pretorijaus vertimas
„Uʒʒengia Diewas Gieſmemis“ / „Der Herr fÕhrt auf mit Lobgeſang“ (Nr. 21,
p. 47). Ostermejerio vertimas
―
„DIew’s Dangun’ ‡engia Gieſmemis“ / „Der Herr fÕhrt auf mit Lobgeſang“
(Nr. 88, p. 82). Pretorijaus vertimas
―
―
„Diewe důk waiſingai lyti“ / „Gott gieb ein(e)n milden Regen“ (Nr. 23, p. 51).
Schröderio vertimas
„Diewe důk waiſing± Lyt³“ / „Gott gieb einen milden Regen“ (Nr. 488, p. 594).
Kristijono Gotlybo Milkaus vertimas
―
―
―
„Kad Apmaſtau ak Wießpatie“ (Nr. 33, p. 69). Vertėjas nenurodytas
„Man beapmáſtant Wießpatie!“ / „Jehovah dein Regieren macht“ (Nr. 509,
p. 619). Tas pats vertimas, tik su Kristijono Gotlybo Milkaus inicialais
―
―
―
„Ak Wießpatie aukßcʒauſaſis“ / „O Kænig deſſen MajeſtÕt“ (Nr. 34, p. 71).
Lovynas
„Ak Wießpatie aukßcʒiáuſaſis“ / „O Kænig, deſſen MajeſtÕt“ (Nr. 495, p. 601).
Lovynas, giesmė paredaguota
„Ak Wießpatie aukßcʒáuſaſis“ / „O Kænig, deſſen MajeſtÕt“ (III d., Nr. 40, p. 730)
Lovynas (giesmė iš MiG)
―
―
„Diewas Tewu man wiernauſu“ / „Meine Hofnung ſtehet veſte“ (Nr. 47, p. 98).
Schröderis
„Diew’s yr mano Tėw‘s wiernáuſas“ / „Meine Hofnung ſtehet veſte“ (Nr. 519,
p. 631). Schröderis, giesmė paredaguota
„Diews yr mano Tews wiernáuſas“ / „Meine Hoffnung ſtehet feſte“ (III d., Nr. 94,
p. 792). Schröderis (giesmė iš MiG)
―
―
„Ak jeib Lieʒuwju aß turecʒau daugiaus“ / „O daß ich tauſend Zungen hÕtte“
(Nr. 54, p. 111). Lovynas
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MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG

„Ak jeib Liè‡uwjû aß turrėcʒau daugiaus“ / „O daß ich tauſend Zungen hÕtte“
(Nr. 498, p. 605). Lovynas, giesmė paredaguota
„Ak, jeib Lie‡uwjû aß turecʒiau daugiaus“ / „O daß ich tauſend Zungen hÕtte“
(Nr. 55, p. 764) III d. Lovynas (giesmė iš MiG)
―
―
„Buk mano Dußia gatawa“ / „Mein Herʒ ſey Gottes Lobethal“ (Nr. 5335, p. 113).
Lovynas
„Buk mano Dußia gatawà“ / „Mein Herʒ ſey Gottes Lobethal“ (Nr. 500, p. 609).
Lovynas, giesmė paredaguota
„Buk Dußia mano gatawa“ / „Mein Herʒ ſey Gottes Lobethal“ (III d., Nr. 56,
p. 748). Lovynas (giesmė iš MiG)
―
―
„Kaip galiu taw laupſe důti“ / „Womit ſoll ich dich wohl loben“ (Nr. 56, p. 115).
Lovynas
„Kaip gallu taw Laupſ² důti“ / „Womit ſoll ich dich wohl“ (Nr. 503, p. 611).
Lovynas, giesmė paredaguota
―
―
―
„Gers Ganytojau, ar ne ſuſimilſi“ / „Guter Hirte, willt du nicht“ (Nr. 67, p. 153).
Schröderis
„Gér’s Gannytojau! ar ne ſuſſimilſi“ / „Guter Hirthe willt du nicht“ (Nr. 547,
p. 662). Schröderis, giesmė paredaguota
„Gers Ganytojau! ar ne ſuſimilſi“ / „Guter Hirte, willſt du nicht“ (III d., Nr. 82,
p. 778), Schröderis (giesmė iš MiG)
―
―
„Kam truſoji taip labay, Dußia“ / „Seele, was erm÷d’ſt du dich“ (Nr. 68, p. 154).
Schröderio vertimas
„Kám tu Dußia taip labbay“ / „Seele was erm÷dſt du dich“ (Nr. 548, p. 662).
Milkaus vertimas
„Kam, tu Dußia, taip labay“ / „Seele, was erm÷d’ſt du dich?“ (III d., Nr. 84,
p. 780). Milkaus vertimas
―
―
„Sʒiůs, Jeʒau, důk niekus praſtoti“ / „Ach liebſter, ʒeug mich von der Erde“
(Nr. 69, p. 156). Schröderis

35   Supainiota
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MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG

„Sʒůs Jėʒau důk Niekus praſtóti“ / „Ach liebſter ʒeuch mich“ (Nr. 550, p. 665).
Schröderis, giesmė paredaguota
―
„Gerybe ne ißmaſtoma!“ / „Du unbegreifflich hæchſtes Gut“ („Kittos naujos
Gieſmes“, Nr. 58, p. 67). Glazerio vertimas
„Gerybe ne ißmaſtoma!“ / „Du unbegreiflich hæchſtes Gut“ (Nr. 472, p. 503).
Glazerio vertimas
„Gerybe ne ißmaſtoma“ (Nr. 71, p. 158). Vertėjas nenurodytas, atitinka BeG ir ŠiG
Glazerio vertimą, bet giesmė papildyta 6 posmais
„Gėrybė ne ißmaſtomà“ / „Du unbegreiſlich hæchſtes Gut“ (Nr. 418, p. 500).
Glazerio vertimas (atitinka ŠiG ir BeG)
„Gerybe ne ißmaſtoma“ / „Du unbegreiſlich hæchſtes Gut“ (Nr. 472, p. 587).
Glazerio vertimas (atitinka ŠiG, BeG ir MiG)
―
―
„Mano Dußia wiſſißkay Diewui paſiliecawoja“ / „Meine Seele ſenket ſich hin in“
(Nr. 77, p. 202). Schröderis
„Mano Dußia wiſſißkay Diewui paſſiliecawója“ / „Meine Seele ſenket ſich“
(Nr. 521, p. 633). Schröderis, giesmė paredaguota
„Mano Duſ‡ßią wiſſi‡kay Diewui paſiliecawoja“ / „Meine Seele ſenket ſich“
(III d., Nr. 95, p. 793). Schröderis (giesmė iš MiG)
―
―
„Jeʒau ſaldi Sʒwieſa!“ / „O Jeſu ſ÷ßes Licht“ (Nr. 92, p. 231). Ostermejerio
vertimas
„Jeʒau brangiauſéſis!“ / „O Jeſu ſ÷ßes Licht“ (Nr. 554, p. 669). Kristijono Gotlybo
Milkaus vertimas
―
―
―
„Tikt Swecʒias aß ant Swieto“ / „Ich bin ein Gaſt auf Erden“ (Nr. 101, p. 243).
Lovynas
„Tikt Swécʒias aß ant Swieto“ / „Ich bin ein Gaſt auf Erden“ (Nr. 561, p. 676).
Lovynas, giesmė paredaguota
―
―
―
„Diewe miels kada aß mirſu“ / „Lieber Gott wenn werd ich ſterben“ (Nr. 102,
p. 246). Lovynas
„Diewe miels! kadda aß mirſu?“ / „Lieber Gott, wenn werd ich“ (Nr. 560, p. 675).
Lovynas, giesmė paredaguota
―
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BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG
BeG
ŠiG
MerG
MiG
KeG

„Jėʒau Dʒaugſmas mano“ / „JEſu meine Freude“ (Nr. 248, p. 252). Pilypas
Ruigys
„Jéʒau Dʒaugſmas mano“ / „JEſu meine Freude“ (Nr. 248, p. 252). Ruigys
„Jeʒau Dʒaugſmas mano“ (Nr. 123, p. 293). Vertėjas nenurodytas, atitinka Ruigio
vertimą, bet giesmė papildyta 7 posmais
„Jėʒau Dʒiaugſmas mano“ / „Jeſu meine Freude“ (Nr. 226, p. 254). Ruigys (atitinka
BeG ir ŠiG)
„Jėʒau Dʒaugſmas mano“ / „JEſu meine Freude“ (Nr. 248, p. 288). Ruigys (atitinka
BeG, ŠiG ir MiG)
―
―
„Man didʒauſoji linkſmybe eſti Dangus“ / „Meines Lebens beſte Freude“
(Nr. 129, p. 304). Lovynas
„Man didʒiáuſoji Linkſmybė eſti Dangus“ / „Meines Lebens beſte Freude“
(Nr. 549, p. 664). Lovynas, giesmė paredaguota
„Man did‡iauſoji Linkſmybe eſti Dangus“ / „Meines Lebens beſte Freude“ (III d.,
Nr. 85, p. 781). Lovynas (giesmė iš MiG)
―
―
„Ik ßol mane Diews atwede“ / „Bis hieher hat mich Gott gebracht“ (Nr. 146,
p. 337). J. S. vertimas
―
„Ikkſ‡oley wede Diew’s manę“ / „Bis hieher hat mich Gott gebracht“ (III d.,
Nr. 61, p. 752). Keberio vertimas

4.4. SANTYKIS SU X VIII AMŽIAUS MAŽAIS GIESMYN Ė L IAIS. Iš
bibliografijos žinoma, kad XVIII amžiuje Rytų Prūsijoje lietuvių kalba buvo
išspausdinti ne tik oficialieji giesmynai, aprobuoti bažnytinės valdžios, bet yra
liudijimų, kad nedidelius giesmynėlius dažniausiai savo lėšomis spausdino ir patys liuteronų kunigai. Giesmynų tyrinėtojas Ostermejeris Pirmojoje lietuviškų
giesmynų istorijoje (Erſte Littauiſche Liedergeſchichte, 1793) mini, kad Rytų Prūsijos
kunigai savo parapijos poreikiams iš vokiečių į lietuvių kalbą išvertė ir išleido
kelis nedidelius giesmių rinkinėlius. Tokius giesmynėlius sudarė Jurgis Adomas
Meisneris, Bernardas Andersonas, Dovydas Gotfrydas Zudnachovijus ir Kristijonas Lovynas, kurių giesmės nepateko į oficialųjį Šimelpenigio sudarytą giesmyną
(Oſtermeyer 1793, 151–152). Svarbu tai, kad Ostermejeris nurodė giesmių pavadinimus, ir nors nei vienas iš giesmynėlių iki šių dienų neišliko, tačiau galima
spėti, jog kelios Lovyno verstos giesmės iš Lovyno sudaryto giesmynėlio galėjo
būti perspausdintos MerG36:
36   Vaclovas

Biržiška (1998, 115) teigia, kad
giesmių iš giesmynėlių Mertikaičio gies-
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myne nėra. Biržiška giesmynėlių nebuvo
matęs, o juos aprašė pagal Ostermejerį.
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3 pav. Nežinomo autoriaus arba vertėjo W. D. G. knygelės
Jeʒus, tikkraſſis Griekininkû=Prietelus antraštinis puslapis;
LNB BKC: Mf 61
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4 pav. Knygelės Jeʒus, tikkraſſis Griekininkû=Prietelus pradžia;
LNB BKC: Mf 61
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5 pav. MerG 161: Tekstas „Jeʒus, tikkraſſis Griekininkû Prietelus“;
LNB RKRS: A4/817
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1) „Womit ſoll ich dich wohl loben“ (Oſtermeyer 1793, p. 152) / „Kaip galiu
taw laupse důti“ (Nr. 56, p. 115)37;
2) „Mein Heiland bleibet ewig treu“ (Oſtermeyer 1793, p. 152) / „Mans Jeʒus
wiernas amʒinas!“ (Nr. 65, p. 146);
3) „Ich bin ein Gaſt auf Erden“ (Oſtermeyer 1793, p. 152) / „Tikt Swecʒias aß
ant Swieto“ (Nr. 101, p. 243);
4) „Lieber Gott, wenn werd ich ſterben“ (Oſtermeyer 1793, p. 152) / „Diewe
miels kada aß mirſu“ (Nr. 102, p. 246).
Trys giesmės, išskyrus 101-ąją, greičiausiai buvo perspausdintos Ostermejerio
oficialiajame bažnytiniame giesmyne (žr. 4.3.). Kadangi nei Lovyno, nei Ostermejerio giesmynai neišlikę, nežinia, iš kurio šaltinio Mertikaitis nusirašė giesmes: ar
iš Lovyno rinkinėlio, ar iš Ostermejerio rinkinio. Giesmė „O Jeſu ſ÷ßes Licht“ buvo
įdėta į kunigo Andersono giesmių rinkinėlį (Oſtermeyer 1793, 152). Tačiau MerG
nurodyta, kad tekstas „Jeʒau ſaldi Sʒwieſa!“ („O Jeſu ſ÷ßes Licht“, Nr. 92, p. 231)
su ta pačia antrašte išverstas Ostermejerio. Dabar sunku pasakyti, ar įdėtas kitas
giesmės vertimas, ar ji perkurta, tačiau aišku, kad kai kurios giesmės tuo metu
buvo populiarios ir reikalingos bažnytinei liturgijai38 bei privačioms sueigoms.
1755 metais Karaliaučiuje Johanno Heinricho Hartungo spaustuvėje atskira
knygele išleistas eiliuotas kūrinys Jeʒus, tikkraſſis Griekininkû=Prietelus39 (žr. 3 pav.),
kurio pabaigoje – nežinomo autoriaus arba vertėjo inicialai – W. D. G. Manoma,
kad knygelė buvo pakartota 1796 metais (LB I 156, įrašas 422).
Nustatyta, kad tekstas perspausdintas Mertikaičio giesmyne (72 giesmė). Jis į
giesmyną įdėtas be žymesnių pakeitimų40 (plg. 4 ir 5 pav.). Greičiausiai tekstas
neoriginalus, nes vėlesniuose MerG leidimuose nurodyta vokiška antraštė „Ja,
Jeſus nimmt die Sünder an“41. Įdomu tai, kad nei knygelėje, nei Mertikaičio giesmyne neužrašytas kūrinio tipas bei pagal kokią melodiją, kitaip tariant, kokiu
„balsu“ ją giedoti. Todėl ir Lietuvos bibliografijoje prie 1755 metų leidinio užrašyta
„Eilės“ (LB I 156, įrašas 421). Greičiausiai eiliuotas tekstas surinkimuose buvo
giedamas pritaikant jam melodiją, nes kitu atveju nebūtų patekęs tarp giesmių.
Tekstas Jeʒus, tikkraſſis Griekininkû=Prietelus gana netipiškas, iš kitų giesmių išsiskiria didele apimtimi (iš viso 70 posmų) bei turi gausias nuorodas į Bibliją. Šios
nuorodos buvo įprastos vokiečių autorių kūriniuose.
37   Giesmių

lietuviška antraštė, numeriai ir
puslapiai pateikiami pagal MerG.
38   Šią giesmę iš naujo išvertė Milkus ir iš
spausdino 1806 metų giesmyne (žr. 4.3.).
39   JEƷUS, tikkraſſis Griekininkû=Prietelus, wi
ſſiems Griekininkams … maćn³ Paraginni
mą tikkray priſſiwerſtiſi ir … Ji tikkėti, po
Akkiu molawotas. Karaláucʒuje 1755. Dru
kawótas Raßtais Jono Endriko Artungo.
40   Mažosios raidės pakeistos į didžiąsias ir
atvirkščiai, nuosekliai taisoma įvardžio
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jiam rašyba į jam, žodžiai paſipreßijo ´ pa
ſſiprießijo, ßitemus ´ ßitiemus.
41   [Kristijonas Endrikis Mertikaitis,] Wiſókios
naujos Gieſmes arba Ewangēlißki Pſalmai,
kurios pirmto taipo po wieną kaip ir po
kelès … ma‡as Knygelès suraßytos buwo,
alè dabàr i wienas Knygas ſurinktos ir ant
Wélijimo keliû nůba‡nû Dußiû … Druką pa
důtos. [...], 1874. Druck und Verlag von
H. Poſt in Tilſit, 148.
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Mertikaitis savo ir sakytojų Jurkšaičio, Demkio ir kitų autorių bei vertėjų giesmes, matyt, perspausdino iš rankraščių, nes bibliografijoje nėra paliudijimų, kad
šių asmenų tekstai būtų kada nors anksčiau išspausdinti.

5. I Š V A D O S.

1. Kristijonas Endrikis Mertikaitis, sudarydamas surinkimininkų
reikmėms skirtą giesmyną, iš principo laikėsi oficialiojo bažnytinio giesmyno sudarymo principų. Į rinkinį dėjo prakalbas, giesmes ir maldas, tik skirtingai nei
XVIII amžiaus bažnytiniame giesmyne, čia ne perspausdino Danieliaus Kleino
maldaknygę, o įdėjo šešias maldas iš Johanno Arndto maldaknygės ir kelias iš
traukas iš Christiano Masecovijaus ir Benjamino Schmolcko mišių knygų. Nustatyta, kad visos MerG maldos turi atitikmenis į lietuvių kalbą išverstoje Arndto
maldaknygėje Rojaus Dar‡elis (1816).
Giesmės grupuojamos, laikantis oficialiojo bažnytinio giesmyno modelio.
2. Mertikaitis perėmė giesmių iš XVIII amžiuje išspausdintų bažnytinių
giesmynų ir mažų giesmynėlių. Sudarydamas 1817 metų rinkinį, menkai rėmėsi
oficialiuoju Adomo Frydricho Šimelpenigio giesmynu. Iš ten įdėjo tik dvi giesmes,
papildytas keliais posmais. Daugiausia giesmių (Gotfrydo Ostermejerio, Kristijono Lovyno ir Povilo Schröderio), matyt, nusirašė iš 1781 metais išleisto Ostermejerio giesmyno, kelias giesmes galėjo persirašyti iš neišlikusio Lovyno giesmynėlio
bei vieną kūrinį iš 1755 metų išleistos nežinomo autoriaus arba vertėjo W. D. G.
knygelės Jeʒus, tikkraſſis Griekininkû=Prietelus. Sudarytojas, perimdamas kūrinį iš
šio leidinio, taip pat giesmes iš Šimelpenigio giesmyno, iš esmės jų neredagavo:
netaisė giesmių kalbos, eilėdaros ir vertimo nelygumų. Greičiausiai sudarytojas
buvo nedidelio išsilavinimo, todėl nesirūpino vertimo, eilėdaros ir kalbos dalykais. Jam svarbiausia buvo patenkinti surinkimininkų poreikius – išleisti jų reik
mėms skirtą giesmyną.
3. Mertikaičio ir Kristijono Gotlybo Milkaus giesmyne yra sutampančių
Lovyno, Schröderio giesmių. Tačiau Milkaus variantai yra gerokai paredaguoti,
vietomis perkurti. Įvertinant tai, jog Milkus kritikavo Ostermejerio giesmyną dėl
vertimo ir eilėdaros netikslumų, labiau tikėtina, kad Milkus, o ne Mertikaitis
redagavo giesmes, perimtas iš Ostermejerio giesmyno (1781).
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Littauiſchen Geſangbuch, nebſt vorangeſeãtem Bericht von der Veranlaßung daʒu. Ans
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Licht geſtellet von Gottfried Oſtermeyer, der Trempenſchen Gemeine Paſt. Seniore und
der Kænigl. deutſchen Geſellſchaft ʒu Kænigsberg Ehrenmitgliede. [...]. Kænigsberg, gedruckt bey G. L. Hartung, Kænigl. Oſtpreuß. Hof- und Academ. Buchdrucker.
[ O s t e r m e y e r , G o t t f r i e d , ] 1791: Gottfried Ostermeyers Apologie des neuen Littau
iſchen Geſangbuchs wider die Mielckiſchen Beſchuldigungen. Viertes und leãtes St÷ck.
[...]. Kænigsberg, gedruck mit Drieſtiſchen Schriften.
[ O s t e r m e y e r , G o t t f r i e d , ] 1793: Erſte Littauiſche Liedergeſchichte, ans Licht geſtellet
von Gottfried Oſtermeyer, der Trempenſchen Gemeine Paſtore ſeniore und der Kænigl.
Deutſchen Geſellſchaft ʒu Kænigsberg Ehrenmitglied. Kænigsberg, gedruckt mit
Drieſtiſchen Schriften.
P ė t e r a i t i s , A n u s i s , [1948]: Surinkimai Prūsų Lietuvoj, Lietuvių evangelikų liuteronų
vyr. bažnyčios taryba.
P o c i ū t ė - a b u k e v i č i e n ė , D a i n o r a ; M i k a s Va i c e k a u s k a s , 1998: „Įvadas“, Giesmės
dangaus miestui, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, iii–xv.
[ Š i m e l p e n i g i s , A d o m a s F r y d r i c h a s , ] 1757: Iß naujo pérweiʒdétos ir pagérintos
Gieſmjû=Knygos, kurrůſe brangiáuſos ſenos ir naujos Gieſmes ſuraßytos, Diewui ant
Garbês ir Pruſû Karalyſtėje eſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu
Maldû=Knygomis, kurrůſe ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randamos yra. Dewintą
Kartą ißſpáuſtos. Karaláucʒuje, Raßtais ißſpáuſtas pas Joną Endr. Artungą. Méte 1757;
LMAB: Mf 391.
ŠiG – [ Adomas Frydrichas Šimelpenigis, ] Iß naujo pérweiʒdétos ir pagérintos Gieſmû=
Knygos, kurrůſe brangiáuſos ſenos ir naujos Gieſmes ſuraßytos Diewui ant Garbês ir
Pruſu Karalyſtēje eſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=
Knygomis, kurrůſe ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randomos yra. Aßmą Kartą
ißſpáuſtos. Karaláucʒuje, Mète 1791; LMAB: LK – 18/43.
W e b e r , M a x , 1997: Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia, Vilnius: Pradai.
Ž o s ta u ta i t ė , P e t r o n ė l ė , 1996: „Evangeliški surinkimai Prūsų Lietuvoje“, Liaudies
kultūra 4, 29–34.

Inga Strungytė
DER AUSDRU C K DER GEMEINS C HAFTSBE W EGUNG IM GESANGBU C H
VON KRISTI J ONAS ENDRIKIS MERTIKAITIS WISSOKIES NAUJES GIESMES
ARBA EWANGELISZKI PSALMAI ( 1 8 1 7 )

Resümee
Im vorliegenden Artikel werden die Autoren und Übersetzer der in der zweiten Auflage des Gesangbuches Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) abgedruckten Kirchenlieder besprochen sowie die Struktur dieses Gesangbuches und seine Beziehungen zu den anderen Gesangbüchern des 18. und Anfang des 19. Jh. behandelt.
Das Gesangbuch Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai ist vom Lehrer und
Prediger Kristijonas Endrikis Mertikaitis zusammengestellt worden. Bei der Zusammen-
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Surinkimininkų raiška Kristijono
E n d r i k i o  M e r t i k a i č i o g i e s m y n e
Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai

(1817)

stellung dieses den Bedürfnissen der Gemeinschaftsbewegung dienenden Gesangbuchs
orientierte sich der Autor grundsätzlich am Aufbau des offiziellen Kirchengesangbuchs,
d.h. es enthält Vorreden, Kirchenlieder und Gebete. Im Unterschied zum offiziellen Kirchengesangbuch wurde in diesem Gesangbuch nicht das Gebetbuch von Daniel Klein
nachgedruckt, sondern sechs Gebete aus dem Gebetbuch von Johann Arndt und mehrere
Auszüge aus den Predigtbüchern von Christian Masecovius und Benjamin Schmolck aufgenommen. Es wurde nachgewiesen, dass die im Gesangbuch von Mertikaitis angeführten
Gebete ihre Entsprechung in der litauischen Übersetzung des Gebetbuches von Johann
Arndts Paradiesgärtlein - Rojaus Dar‡elis (1816) haben. Die Kirchenlieder werden nach dem
Vorbild des offiziellen Kirchengesangbuchs gruppiert. Mertikaitis übernahm einige Kirchenlieder aus den Kirchengesangbüchern und anderen kleineren Gesangbüchern, die im
18. Jh. herausgegeben wurden. Bei der Zusammenstellung der Kirchenliedersammlung ließ
er das offizielle Kirchengesangbuch von Adam Friedrich Schimmelpfennig weitgehend
unberücksichtigt. Aus diesem Gesangbuch stammen lediglich zwei Kirchenlieder, die allerdings durch mehrere Strophen ergänzt wurden. Vermutlich hat er die meisten Kirchenlieder (insbesondere die von Gottfried Ostermeyer, Christian Lovin, Paul Schröder) aus
dem Gesangbuch von Ostermeyer von 1781 übernommen. Einige Kirchenlieder gehen offenbar auf das Gesangbüchlein von Lovin, das wie das Gesangbuch von Ostermeyer nicht
erhalten geblieben ist, zurück. Eine weitere Quelle stellt das Buch JEƷUS, tikkraſſis Grieki
ninkû=Prietelus aus dem Jahre 1755 dar, das von einem bisher nicht identifizierten Autor
bzw. Übersetzer W. D. G. herausgegebenen wurde. Während die aus diesem Werk und
die aus dem offiziellen Kirchengesangbuch entnommenen Kirchenlieder unverändert, d.h.
unredigiert übernommen wurden, weichen die Kirchenlieder von Lovin und Schröder
erheblich von der Fassung ab, die Christian Gottlieb Mielcke in seinem Gesangbuch bietet.
Es ist anzunehmen, dass Mielcke, und nicht Mertikaitis, diese aus dem Gesangbuch von
Ostermeyer (1781) übernommenen Kirchenlieder redigierte, zumal Mielcke gegen das Gesangbuch von Ostermeyer wegen der Ungenauigkeiten in der Übersetzung und der Verstöße im Versbau polemisierte. Insofern dürften die bei Mertikaitis angeführten Fassungen
dieser Kirchenlieder die ursprüngliche Form widerspiegeln.
Inga Strungytë
Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: Inga.Strungyte@flf.vu.lt
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Priesaginių veiksmažodžių daryba Kleino,
Sapūno‒Šulco ir Hako gramatikose1

1. Senųjų lietuvių kalbos gramatikų istorija kol kas nėra nuodugniai ištyrinėta.
Pagrindinių žinių galima rasti Algirdo Sabaliausko studijoje2, įvadiniuose perlaidų
straipsniuose3; kai kurie autoriai išsamiau domėjosi senųjų, ypač pirmųjų,
gramatikų fonologija4, kaitybos paradigmomis5, gramatinėmis kategorijomis6, kal1   Už

vertingas pastabas nuoširdžiai dėkoju
dr. Jolantai Gelumbeckaitei.
2   Algirdas Sabaliauskas, Lietuvių kalbos tyri
nėjimo istorija. Iki 1940 m., Vilnius: Mokslas, 1979.
3   Tamara Buchienė, Jonas Palionis, „Pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos“, Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653
metai, atsakingasis redaktorius J[onas]
Kruopas, Vilnius: Valstybinė politinės ir
mokslinės literatūros leidykla, 1957, 9—
63; Kazimieras Eigminas, „Kristupo Sapū
no ir Teofilio Šulco ‘Compendium Grammaticae Lithvanicae’“, Sapūno ir Šulco
gramatika „Compendium Grammaticae Lithvanicae“, parengė Kazimieras Eigminas,
Bonifacas Stundžia, Vilnius: Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institutas, 1997, 9—
32; Kazimieras Eigminas, „Anoniminė
1737 m. gramatika ‘Universitas Lingvarum
Litvaniae’“, Universitas Lingvarum Litvaniae, parengė Kazimieras Eigminas, Vil
nius: Mokslas, 1981, 5—53; Giedrius Suba
čius, „Juozas Čiulda ir jo gramatika“, Juo
zas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie že
maičių kalbos gramatikos taisykles, LAIS 6,
parengė Giedrius Subačius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 7—55;
Giedrius Subačius, „X.D.K.P.S. gramatika
(apie 1820—1830)“, X.D.K.P.S. lietuvių kal-
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bos gramatika: XIX amžiaus pradžia, BALt 3,
parengė Giedrius Subačius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
2002, 10—49. Platesnė bibliografija nurodoma minėtuose straipsniuose; iš apžval
ginių tyrimų plg. dar Loredana Serafini
Amato, „Zum ‘Compendium Grammaticae
Lithvanicae’ von K. Sapūnas—T. Schultz“,
Baltistik. Aufgaben und Methoden, hrsg. von
Alfred Bammesberger, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1998, 195—205.
4   Tamara Buchienė, „XVII a. Rytų Prūsijos
lietuvių kalbos vokalizmas pagal D. Klei
no gramatikos duomenis“, Blt 3(2), 1967,
139—154.
5   Aldona Paulauskienė, „Pirmųjų lietuvių
kalbos gramatikų veikiamosios rūšies
asmenuojamųjų formų paradigmos“, Tiltai, 14 priedas, Vakarų baltų kalbos ir kultū
ros reliktai 4, 2003, 67—73.
6   Giedrius Subačius, „On the category of
mood in Lithuanian and Latin grammars
during Renaissance“, Italy and Europe in
Renaissance Linguistics: Comparisons and
Relations. Proceedings of the International
Conference (Ferrara, Palazzo Paradiso, 20—
24 March 1991) 2, Italy and non-Romance
Europe. The Oriental Languages, edited by
Mirko Tavoni et al., Modena: Franco Cosimo Panini, 1996, 207—212.
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bos dalių traktavimu7, sintakse8 ir kitais dalykais9. Antanas Smetona, tyrinėdamas
Kristupo Kazimiero Daukšos gramatikos (apie 1835—1860) žodžių darybą, apžvel
gė ją ir kitose senosiose gramatikose10. Šiame straipsnyje imamasi smulkiau
nagrinėti vieną pastarosios srities potemę – priesaginių veiksmažodžių darybos
interpretaciją Danieliaus Kleino (1653, 1654), Kristupo Sapūno, Teofilio Gotlybo
Šulco (1673) ir Frydricho Vilhelmo Hako (1730) gramatikose. Visi šie darbai pri
skirtini ankstyvajai Mažosios Lietuvos gramatinei tradicijai, kurios centrą neabejotinai užima Kleino veikalai. Vėliau tą tradiciją tęsia Povilo Ruigio (1747), Gotfrydo Ostermejerio (1791) ir Kristijono Gotlybo Milkaus (1800) studijos, o dar po
penkiasdešimtmečio prasideda vadinamųjų mokslinių gramatikų era, žymima
Augusto Šleicherio (1856) ir Frydricho Kuršaičio (1876) darbų.
Pagrindinis straipsnio tikslas – pradėti aiškintis, kaip XVII–XIX amžiuje Mažo
sios Lietuvos gramatikose interpretuojama veiksmažodžių daryba, kaip ši gramatikos mokslo dalis plėtojosi laikui bėgant, kokių esama ryšių tarp nagrinėjamų
gramatikų ir koks jų santykis su dabartine žodžių darybos teorija bei šiuolaiki
nėmis gramatikomis. Kaip jau minėta, kol kas apsiribota keturiais ankstyviausiais
tarpusavyje glaudžiai susijusiais darbais – Kleino, Sapūno ir Šulco bei Hako
gramatikomis (atitinkamai toliau trumpinama KlG, KlC, SŠG ir HG11). Vėlesnes
studijas – Ruigio, Ostermejerio, Milkaus ir Šleicherio bei Kuršaičio – tikslinga
aptarti ateityje atskirai.
Į senuosius gramatikos veikalus straipsnyje mėginama žvelgti šių dienų žodžių
darybos teorijos požiūriu, todėl domimasi tokiais aspektais: veiksmažodžių da
rybos aprašo vieta gramatikoje (2.1), veiksmažodžių darybos būdais (2.2), pamatinio žodžio, darinio, darybos afikso, tipo, kategorijos ir reikšmės sąvokomis (2.3).
Pirmuosiuose poskyriuose (2.1—2.2) aptariama ne tik priesaginių, bet ir priešdė
linių, sangrąžinių veiksmažodžių daryba, o toliau išsamiau nagrinėjamos tik prie
7   Kazys

Ulvydas, „Nekaitomosios kalbos dalys pirmosiose lietuvių kalbos gramatikose“, LKK 33, 1995, 7—38.
8   Vitas Labutis, „Sintaksė D. Kleino gramatikoje“, Blt 26(2), 1990, 114—118; „Pirmųjų
spausdintų lietuvių kalbos gramatikų
sintaksė“, ALt 6, 2004, 51—62.
9   Plg. tyrimus, skirtus pirmųjų gramatikų
spausdinimo aplinkybėms: Elizabeth No
vickas, „The printer and the scholar: the
making of Daniel Klein’s Grammatica Litvanica“, ALt 6, 2004, 17—42; Mindaugas Šin
kūnas, „Danieliaus Kleino gramatikų
(1653 ir 1654) konvoliutas Vilniaus universiteto bibliotekoje“, ALt 6, 2004, 43—50.
10   Antanas Smetona, „Žodžių daryba rankraš
tinėje Kazimiero Kristupo Daukšos lietu
vių kalbos gramatikoje“, ALL 49, 2003,
63—68.
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ir KlC cituojamos iš: Pirmoji lietuvių
kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis
redaktorius J[onas] Kruopas, Vilnius:
Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla, 1957 (toliau — PLKG);
SŠG cituojama iš: Sapūno ir Šulco gramatika
„Compendium Grammaticae Lithvanicae“,
parengė Kazimieras Eigminas, Bonifacas
Stundžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 1997 (šiame leidinyje
skelbto lietuviško vertimo puslapiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose). HG cituojama iš originalo, saugomo VUB (sign.:
L R 490); visa Hako žodyno ir gramatikos
antraštė nurodoma Archivum Lithuanicum
Indices (žr. santrumpą HŽ).

11   KlG
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saginių vedinių kategorijos: inchoatyviniai (3.1), priežastiniai ir parūpinamieji
(3.2), kartotiniai (3.3) ir mažybiniai (3.4) veiksmažodžiai. Pabaigoje trumpai apžvel
giama denominatyvinių darinių problema (3.5).

2. V e i k s m a ž o d ž i ų d a r y b o s t e o r i j o s d a l y k a i.
2.1. V e i k s m a ž o d ž i ų d a r y b o s v i e t a g r a m a t i k o j e.

Kleino gra
matikos veiksmažodžio skyrius pradedamas akcidencijų – tam tikrų kalbos dalies
apibūdinamųjų požymių – išvardijimu (KlG 83)12. Čia minima distinctio, persona,
numerus, tempus, modus, conjugatio, species ir figura. Kaip matyti, didžioji akcidencijų
dalis atitinka šiuolaikines gramatines kategorijas (asmuo ir skaičius, laikas, nuosaka), kitos yra klasifikacinio pobūdžio (distinctio ‘atskirtis’ ir conjugatio ‘asmenuotė’).
Žodžių darybai priklauso dvi paskutinės akcidencijos, species ir figura, kurios
išsamiau nagrinėjamos savarankiškame skyrelyje, įterptame tarp beasmenių veiks
mažodžių ir dalyvių („De Verbi Specie et Figura“, KlG 129–131). Čia paaiškėja,
kad pirmasis terminas, species, taikomas vedybai, antrasis, figura, – žodžių dūrybai,
kompozicijai (plačiau žr. 2.2). Be savarankiško veiksmažodžio darybos skyriaus,
šios srities dalykai minimi dar keliose Kleino gramatikos vietose. Pirmiausia –
tame pačiame įvadiniame veiksmažodžio skyrelyje. Reikšmės atžvilgiu (ex significatione)13 veiksmažodžiai čia skirstomi į veikiamuosius, aktyvaus veiksmo (activum, pvz., mußu ‘verbero’), neveikiamuosius (passivum, pvz., mußamas eſmi ‘verberor’) ir niekatruosius (neutrum, pvz.: ſtowiu ‘sto’, bėgu ‘curro’). Šalia šių trijų
poskyrių pridėti dar priežastiniai, parūpinamieji (verba transitiva, pvz.: raßydinu
‘duomi rašyti; ich lasse schreiben’, jůkinu ‘ridere facio’) ir sangrąžiniai (verba
reciproca, pvz., apſibiaurinu ‘contamino me ipsum’) veiksmažodžiai, kurie patenka
į darybos sritį. Reikia atkreipti dėmesį, kad visai panašiai tokie semantikos daly
kai – reikšminės-derivacinės grupės – nurodomi ir dabartinių gramatikų įvadi
niuose veiksmažodžio skyriuose, plg. DLKG4 283tt. Tiesa, KlG skiriasi tuo, kad
kauzatyvai ir refleksyvai veiksmažodžio darybos skyriuje jau nebeminimi (prie
šingai nei DLKG4 398t., 406tt.). Vieną kitą pastabėlę, susijusią su sangrąžinių ir
priešdėlinių (bet ne priesaginių) veiksmažodžių daryba, galima rasti ir kituose
KlG skyriuose. Sakysim, klitikai mi ir si minimi įvardžio ir sintaksės skyriuose
(KlG 76, 155), priešdėlinių veiksmažodžių darybai svarbių dalykų yra prielinksnio
skyriuje (KlG 140t.)14 ir ypač sintaksės dalies skyrelyje „De Praepositionum Significationibus in Compositione“ (KlG 169–173), kur aptariamos priešdėlių reikšmės,
pateikiama nemažai pavyzdžių.
KlC, siekiant trumpumo, žodžių darybos dalykams skirta mažiau dėmesio
(panašiai daroma ir dabartinės lietuvių kalbos gramatikose rusų ir anglų kalakcidencijos sąvoką žr. PLKG 615.
yra viena iš trijų atskirčių: „Distingvitur Verbum, vel ex significatione,
vel ex formā, vel personā“ (KlG 83) —
„Veiksmažodis atskiriamas arba iš

12   Apie

13   Reikšmė
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reikšmės, arba iš formos, arba iš asmens“
(PLKG 470).
14   Čia šių dienų priešdėlio sąvoką daugmaž
atitinka ne(at)skiriamasis prielinksnis —
praepositio inseparabilis.
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bomis15). Aptarus vadinamuosius verba substantiva (būti, tapti, stotis ‘virsti, tapti’)
sakoma: „Su beasmeniais, o taip pat su pirminiais bei išvestiniais veiksmažodžiais
supažindinama gramatikoje“ (PLKG 603)16. Kita vertus, kai kurie jau minėti į KlG
veiksmažodžio darybos skyrelį nepatekę dalykai išlieka ir KlC: įvadiniame skyriuje kalbama apie sangrąžinius, priežastinius ir parūpinamuosius veiksmažodžius
(KlC 53), sintaksės dalyje aptariamas įvardinių klitikų mi ir si jungimas prie
veiksmažodžių (KlC 107; plg. nuorodą įvardžio skyriuje KlC 47).
Sapūno‒Šulco gramatikos įvadiniame veiksmažodžio skyriuje (SŠG 39) akcidencijos sąvoka nevartojama. Pirmiausia pasakoma, kad „kalbant apie veiksmažodį,
aptariamos nuosakos, o su nuosakomis – laikai“ – „In Verbo considerantur Modi,
in Modis Tempora“ (SŠG 39 [139]). Išvardijus nuosakas ir laikus, sakoma, kad
„aptariami [t. y. gramatikoje aptartini] penki nuosakų ir laikų dalykai: 1) skaičiai
ir asmenys, 2) pavidalas ir figūra [species et figura], 3) galūnė, 4) daryba17, 5)
asmenuotė“ (SŠG 39 [139])18. Formaliai žiūrint, iš čia išeitų, kad veiksmažodžio
darybos dalykai tarsi subordinuojami nuosakos ir laiko kategorijoms, jie aptariami tarp skaičiaus ir asmens bei galūnės skyrelių (SŠG 40–42). Kodėl taip daroma, nėra visai aišku: gal tik norima pasakyti, kad kiekviena nuosakos, laiko forma dar gali būti aptariama tam tikrais minėtais aspektais? Atkreiptinas dėmesys
ir į tai, kad SŠG įvadiniame veiksmažodžio skyriuje neminimos semantinėsderivacinės grupės, randamos KlG, KlC ir dabartinėse gramatikose – kauzatyvai
ir refleksyvai. Kita vertus, pavidalo (species) požiūriu, kaip ir KlG, veiksmažodžiai
skirstomi į pirminius ir išvestinius (primitiva, derivativa), o figūros – į paprastuo
sius ir sudėtinius (simplicia, composita) (SŠG 40, 42). Sangrąžiniai („intranzityvi
niai“19) veiksmažodžiai čia aptarti šalia priesaginių vedinių, priešdėlinė daryba
minima prie kompozicijos, priešdėlių reikšmės aptartos prielinksnio skyriuje (SŠG
41, 42, 67[=69]–70).
15   Kauzatyvai

ir refleksyvai čia minimi įvadi
niuose skyriuose šalia kitų išvestinių veiks
mažodžių, žr.: Грамматика литовского
языка, главный редактор В[итаутас]
Амбразас, Вильнюс: Мокслас, 1985, 185tt.
(187—202 p. pateikiamas skyrius „Семан
тико-словообразовательные группы гла
голов“); Lithuanian Grammar, edited by Vytautas Ambrazas, Vilnius: Baltos lankos,
1997, 220tt. (223—237 p. įdėti skyriai „Transitive and intransitive verbs“, „Reflexive
verbs“, „Aspectual differences“).
16   „Was die Verba Impersonalia betrifft / item
die Primitiva, Derivativa, selbige werde[n]
erkennt aus der Grammatic“ (KlC 100).
17   Čia omeny turima gramatinių formų daryba, lot. deductio.
18   „In Modis & Temporibus considerantur
quinq[ue]: 1. Numeri & Personae. 2. Spe-
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cies & Figura. 3. Terminatio. 4. Deductio.
5. Conjugatio“.
19   Sangrąžinių veiksmažodžių klasifikacija
kiek paini. Pirmiausia sakoma, kad „intranzityviniai esti arba veikiamosios rū
šies ir baigiasi -aus bei -us [=ůs] (pvz.:
Raſźiaus, Myliůs), arba leidžiamieji [permissiva], kurie baigiasi -Inůs (pvz., Raſźidi
nůs)“, po to dar priduriama, kad „intranzityviniai“ veiksmažodžiai gali būti ir reciprokiniai (reciproca, lietuviškame vertime — sangrąžiniai), „prie kurių pridedamos dalelytės bè arba besſi“. „Veikiamosios
rūšies“ myliuos lotyniškai aiškinamas ‘ego
me diligo’, bemyliu — ‘nihil aliud facio
quam diligere’, besimyliuos — ‘nil aliud
facio quam ne[=me] ipsum diligere’
(SŠG 41 [143]).
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Hako gramatikoje kai kurie veiksmažodžio darybos dalykai – priežastiniai,
parūpinamieji ir sangrąžiniai vediniai – nurodomi pastabų skyrelyje, įdėtame po
asmenuočių aptarimo. Skyrelis pradedamas tokiais žodžiais: „Es giebt noch andere Arten derer verborum, die man noch besonders hier zu beobachten hat, nemlich transitiva und reciproca“ (HG 313). Kitaip tariant, minėti vediniai laikomi tam
tikromis veiksmažodžių rūšimis (die Arten verborum), į kurias skaitytojui reikėtų
atkreipti dėmesį. Kad šiose pastabose kalbama apie žodžių darybą, galima supras
ti nebent iš sangrąžinių veiksmažodžių vadinimo kompozitais, nes apie kauzatyvų
darybiškumą nieko neužsimenama (žr. plačiau 2.2). Prielinksnių skyrelyje (HG
326t.) tradiciškai kalbama apie priešdėlinius veiksmažodžius, o apie klitikų mi ir
si jungimą prie veiksmažodžių užsimenama sintaksės dalyje (HG 332).

2.2. V e i k s m a ž o d ž i ų d a r y b o s b ū d a i. Aiškiausiai veiksmažodžių
darybos būdai matyti Kleino ir Sapūno‒Šulco gramatikose. Terminas species taikomas vedybai, derivacijai, o figura – žodžių dūrybai, kompozicijai20. Pirmąjį da
rybos būdą Kleinas iliustruoja opozicija klauſineju ‘subausculto’ (‘slapta klausausi,
t. y. šiek tiek klausausi, nuklausau’) : klauſau ‘ausculto’21, antrąjį – ſuwadinu ‘convoco’ (‘sukviečiu’) : wadinnu ‘voco’ (‘kviečiu’) (KlG 129, 130). Sapūno‒Šulco gramatikoje, pasakius, kad veiksmažodžių pavidalas (species) esti dvejopas, teiliustruoti pirminiai (Raſźau ‘scribo’, Lieju ‘fundo’ SŠG 40), o išvestinių veiksmažodžių
pavyzdžių skaitytojas, matyt, turėtų pasirankioti iš tolesnėse pastraipose minimų
darybos kategorijų. „Sudėtinė figūra“ SŠG 42 iliustruota tuo pačiu pavyzdžiu kaip
ir KlG: Suwadinnu : Wadinnu. Derivacija, kaip matyti, duoda priesagų vedinių (žr.
plačiau 3.1—3.4), nors SŠG 41 čia nurodyti ir sangrąžiniai veiksmažodžiai (žr.
toliau), o kompozicija – dūrinių. Pastarieji dabartiniams darybos aprašams
neįprasti, todėl aptartini išsamiau. KlG ir SŠG skiriami keturi veiksmažodžių
kompozitų tipai (KlG 130t.; SŠG 42): (1) su daiktavardžiais (jůkdarau ‘jocum facio’,
Karawedu ‘bello praesum’ [‘vadovauju mūšiui, karui, esu karvedys’] KlG, bet plg.
atskirai rašomą junginį Karą weddu greta Jůkdarau SŠG22); (2) su prieveiksmiais
species PLKG 470tt., SŠG 39t. verčiama
pavidalas, pati sąvoka aiškinama PLKG 620
(tiesa, SŠG 18 [97] kalbant apie vardažo
džių darybą, species verčiama žodžiu rū
šis). Lot. figura KlG ir SŠG vertimuose atitinka tarptautinis žodis figūrà (PLKG
470tt.; SŠG 39t.; sąvoka aiškinama PLKG
617). Galbūt, norint geriau perteikti sąvo
kos figura esmę, lietuviškai tiktų versti
sandara, plg.: sandaros požiūriu veiksmažo
džiai būna paprastieji ir sudėtiniai.
21   Smetona (2003, 64, išn. 3) be reikalo taiso
Kleiną, kad klausinėju iš tikrųjų esąs išves
tas iš klausiu. Čia reikia kalbėti apie darybos homonimus — klausinėti : klausti ir
klausinėti : klausyti, Kleinas kalba tik apie
20   Lot.
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pastarąjį, plg. Klauſineju ‘paululum attendo’ SŠG 41 ir Konstantino Sirvydo paklausi
nėti: podsłuchywam / audio, inaudio, ausculto, observo, animadverto. pakłauſineiu / iżgir
ſtu (SPr 128r); podsłuchywam kogo / Subausculto, clam sublegere sermonem alterius.
pakłauſineiu (SD 3 312). LKŽ V 980 yra tik
paklausinėti (iter. dem.) ‘paklausyti’, pateiktas remiantis Sirvydo (1713) ir Mykolo
Miežinio (1894) žodynais.
22   SŠG prie daiktavardinių kompozitų per
klaidą atsidūrė Daliteju (be reikšmės), plg.
KlG ketvirtąjį tipą. Cituojamų SŠG pavyz
džių reikšmės čia ir toliau bus nurodytos
tik tų žodžių, kurių nėra KlG.

Priesaginių veiksmažodžių daryba
K l e i n o , S a p ū n o ‒ Š u l c o i r  H a k o
gramatikose

(gerdarau ‘benefacio’, gandarau ‘satisfacio’ KlG; Gier darau (rašoma atskirai), Gandarau SŠG)23; (3) su „prielinksniais“ (prieimi ‘adeo’, ateimi ‘advenio’, ſugrijśtu ‘red
eo’, inraßau, ijraßau ‘inscribo’ KlG; prieimi, Ateimi, Pardůmi ‘vendo’, Griſźtu24, Par
aimi ‘revertor’, Palideju ‘comitor’ SŠG); (4) su „kitomis neatskiriamosiomis
dalelytėmis“25 (beeimi ‘modo eo’, beeſmi ‘adhuc sum’, dalitėju, palitėju ‘attingo’ KlG;
Bèeimi, Bèeſmi SŠG). Atsižvelgiant į nurodytus tipus, atrodo, kad prie paskutiniojo galėtų būti priskiriami ir sangrąžiniai veiksmažodžiai. Vis dėlto gramatikų
autorius greičiausiai trikdo nepastovi sangrąžos klitiko pozicija kitų morfemų
atžvilgiu: tarp priešdėlio ir šaknies (ap‑ſi‑biaurinu), po galūnės (důmie-s) ar net
abiejose vietose (ap-ſi-eimie-s), žr. KlG 83v, plg.: Myliů-s, Be-sſi-myliů-s SŠG 41. Juk,
kaip matyti iš pateiktų kompozitų tipų, morfemos prie veiksmažodžio jungiamos
tik iš kairės. Vis dėlto artimą kompozicijai formuluotę, taikomą sangrąžiniams
veiksmažodžiams, galima rasti KlC ir HG (nors atskirų darybos skyrių ten ir nėra):
„solche Verba [=Verba Reciproca] zusammen gesetzet werden aus ihrem Primitivo26, und der unzertrenlichen particula Pronominali ſi / als: ginůſi / ginůs’ / oder
apſiginu kompt her von ginu und der particula ſi“ (KlC 53; plg. HG 313). Kita
vertus, Sapūno‒Šulco gramatikoje sangrąžiniai veiksmažodžiai aiškiai priskirti
prie vedinių. Taip pasielgta, matyt, todėl, kad nepriešdėlinio veiksmažodžio
sangrąžos klitikas jungiamas pamatinio žodžio dešinėje ir jį galima laikyti panašiu
baigmeniu kaip ir priesagą (ar jos dalį), plg.: „Mažybiniai [veiksmažodžiai] baigiasi arba -eju [...], arba -awju [...], arba -Oju“, „Intranzityviniai esti arba veikiamosios rūšies ir baigiasi -aus bei -us [=-ůs]“ SŠG 41 [143].
Galima atkreipti dėmesį ir į tai, kad abu darybos tipai – vedyba ir dūryba –
gramatikose apibūdinami atitinkamais lotynų kalbos veiksmažodžiais: greta
rezultatą žyminčio (verbum) compositum vartojamas componere ‘sudėti’ (KlG 130;
SŠG 42), greta (verbum) derivat(iv)um veiksmažodžio darybos skyriuje KlG pavartotas deducere ‘išvesti’, o SŠG – derivare ‘t. p.’ (KlG 129; SŠG 42). KlC ir HG
sangrąžinių vedinių daryba apibūdinama veiksmažodžiu zusammensetzen ‘sudėti’
(KlC 53; HG 313), tik kalbėdamas apie priešdėlinius kompozitus, Hakas dar pavartoja componiren (komponieren) (HG 313, plg. 326t.).

2.3. P a m a t i n i s

ž o d i s,

d a r i n y s,

d a r y b o s a f i k s a s,

k at e g o -

Kaip jau minėta, KlG ir SŠG pamatinio žodžio sąvoką
maždaug atitinka terminai pirminis (primitivum) ir paprastasis (simplex). Jie sudaro
opoziciją su dariniais – vediniais (derivat[iv]um) ir kompozitais (compositum) –

r i j a, t i p a s, r e i k š m ė.

ir gerai atitinkamai laikomi kiekybės
ir kokybės prieveiksmiais, žr.: KlG 137,
166; SŠG 67.
24   Gramatikoje rašoma: „Sic Griſźtu / redeo“.
Veiksmažodžiui akivaizdžiai trūksta prieš
dėlio su- (plg. Sugryſźtu walgęs ‘redeo obsonatu’ SŠG 85), gal gramatikos tekstą redaguojant (perrašinėjant, renkant?) prefik-

23   gana
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sas klaidingai palaikytas lotynų kalbos
žodeliu sic?
25   SŠG 42 [145] išversta netiksliai — „su kitomis dalelytėmis, vartojamomis [t. y. nevartojamomis] atskirai“.
26   Kalbant apie kompoziciją lauktinas terminas simplex, o ne primitivum, plg. apie tai
toliau.

Archivum Lithuanicum 8

žymėtaisiais šių porų nariais (plg. KlC 100: primitiva, derivativa). Vieno termino,
apimančio visus žodžių darybos atvejus, nėra (plg. lituanistikoje įsigalėjusį darinys27). Tiesa, minėtos sąvokos ne visose gramatikose labai griežtai vartojamos.
Sakysim, KlC pastaboje, nukreipiančioje į KlG beasmenių veiksmažodžių ir da
rybos skyrelius (KlC 100, žr. 2.1), neminimi kompozitai, tad terminas verba derivativa čia lyg ir galėtų apimti abu darybos būdus.
Vedinio ir pamatinio žodžio darybos opozicija gramatikose retai teparodoma.
SŠG nėra nė vieno pavyzdžio, o Kleinas įvadiniame veiksmažodžio skyriuje nu
rodo rašydinti : rašyti, puldinti : pulti, darybos skyriuje – klausinėti : klausyti, už
puolinėti : užpulti ir visą seriją frekventatyvų, dabartinėse gramatikose laikomų
būtojo dažninio laiko lytimis: wadindawau : wadinnau, regėdawau : regėjau, źinnoda
wau : źinnojau ir kt. (KlG 83v, 129t.).
Darybos afikso sąvoka kalbamosiose gramatikose neoperuojama, dažniausiai
pasakoma, kaip tam tikri vediniai baigiasi vartojant lotynų kalbos veiksmažodžius
exire, desinere, pvz.: „Frequentativa sunt: Quaedam in neju exeuntia [...], ut:
ſuntineju saepe mitto [...]. Alia in ůju ut: darbulůju / frequenter, crebro aliquid ago.
Alia in dawau / ut: ſakijdawau solit[us] sum dicere“ KlG 129; „Deminutiva […]
desinunt: vel in eju / ut: walginėju modice edo [...]. Vel in áuju / ut: pateikauju
paululum otior [...]. Vel in oju / ut: ſruboju sorbillo, linoja paululum pluit, girſnoju
modicum bibo“ KlG 130 (plg. SŠG 41). Kaip matyti iš pavyzdžių, daugeliu atvejų
priesagos vykusiai atskirtos, tik kai kur esama tam tikrų netikslumų. Sakysim,
Kleinas vienur skiria baigmenį -nėju, nes šie frekventatyvai esą vedami iš praes.
2 sg. formos, pavyzdžiui, prie uźpůli reikią pridėti -neju (-nėju), bet kitame puslapyje jau įžvelgiamas baigmuo -eju (-ėju), nors šių dienų požiūriu abiem atvejais
veiksmažodžiai turi priesagą -inėti, -inėja, -inėjo (KlG 129t., plg. SŠG 41). Galima
būtų patikslinti ir vedinių su baigmeniu -oju skaidymą: ly-noti : lyti, gir-snoti :
ger-ti (plg. kil-noti, kil-snoti : kelti; tiesa, ir dabartiniuose tyrimuose čia būtų
kalbama apie priesagos -oti variantus28).
Kartais afiksas (tiksliau – jo dalis) apibūdinamas žodžiu littera ‘raidė’ arba
characteristica ‘požymis, ypatybė’. Priežastinių ir parūpinamųjų veiksmažodžių
tokia žyme Kleinas laiko priebalsį („raidę“) n prieš praes. 1 sg. galūnę -u (rašydin-u, juoki-n-u), jei ji pridėta prie pirminio (pamatinio) veiksmažodžio (KlG 83).
Sapūno‒Šulco gramatikoje šiuo atveju skiriamas baigmuo -inu (SŠG 41), bet nė
viename iš veikalų neaiškinama, kad vienur galima įžvelgti afiksą -dinu, kitur
-inu, nors pateikti pavyzdžiai aiškiai tai rodo: rašy-dinti, pul-dinti, bet juok-inti.
Veiksmažodžio darybos skyriuose pirmiausia išvardijamos priesaginių vedinių
(verba derivata) kategorijos. Jų skaičius ir pavadinimai KlG ir SŠG šiek tiek skiriasi.
Kleinas kalba apie (verba) inchoativa, frequentativa ir diminutiva, Sapūno‒Šulco
gramatikoje minimi (verba) frequentativa, diminutiva, permissiva, intransitiva (KlG
27   Trumpą

kitų kalbų terminų apžvalgą žr.
Vincas Urbutis, Žodžių darybos teorija, Vilnius: Mokslas, 1978, 59t.
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Evalda Jakaitienė, Veiksmažodžių daryba (priesagų vediniai), Vilnius: Vilniaus
universitetas, 1973, 29t.; DLKG 4 394.

28   Plg.:

Priesaginių veiksmažodžių daryba
K l e i n o , S a p ū n o ‒ Š u l c o i r  H a k o
gramatikose

129; SŠG 41). Matyti, kad Kleinas čia neįtraukė priežastinių ir parūpinamųjų
vedinių (tai Sapūno‒Šulco permisyvai), jie buvo nurodyti įvadiniame veiksmažodžio
skyriuje (KlG 83), o SŠG prie vedinių priskirti sangrąžiniai veiksmažodžiai (KlG
paminėti irgi įvadiniame skyriuje, 83v). Termino, atitinkančio šių laikų darybos
kategoriją, gramatikose nevartojama. Darybos tipus galima įžvelgti kategorijų
poskyriuose, kur vediniai suskirstyti pagal baigmenis (plačiau žr. 3.2—3.4).
Darybos ir kategorines reikšmes nesunku suvokti iš lotyniškų ir vokiškų
vedinių parafrazių. Dažnai aiškinama konstrukcijomis, kur vienas žodis yra
lietuviško pamato vertimas, o kitas (ar kiti) – apibūdina veiksmą, yra jo modifikatoriai, plg.: jůkinu ‘ridere facio’, puldinu ‘facio labi’, merdmi ‘incipio mori’,
ſuntineju ‘saepe mitto’, giráuju ‘modicum bibo’ (KlG 83, 129t., plg. SŠG 41).
Vienąsyk KlG pavartota lietuviška parafrazė prieš vokišką: „raßydinu / id est,
důmi raßyti / ich lasse schreiben“ KlG 83. Retais atvejais pateikti darybiniai lotynų
kalbos atitikmenys, plg. ſruboju ‘sorbillo’ KlG 130, SŠG 41, kur sorbil(l)o ‘siurbčioju,
gurkšnoju’ yra deminutyvas šalia sorbeo ‘siurbiu’.

3. P r i e s a g i n i ų v e i k s m a ž o d ž i ų d a r y b o s k a t e g o r i j o s.
3.1. I nc h oat y vai. Kleino gramatikoje inchoatyvai nurodomi kaip pirmoji

išvestinių veiksmažodžių kategorija. Darybos tipų (resp. baigmenų) neskirta, pateikti tik du pavyzdžiai: půlineju ‘incipio labi’ (‘imu griūti’, -inėti vedinys) ir merdmi ‘incipio mori’ (‘imu mirti’, -dėti vedinys) KlG 129. Kodėl Kleinas čia įžiūri
inchoatyvumą, aiškiau merdėti atveju: jis pastebėjo, kad šis veiksmažodis rodo
prasidėjusį ir besivystantį veiksmą29. Sudėtingiau dėl puolinėti – šių dienų požiūriu,
tai vedinys, žymintis pasikartojantį veiksmą su deminutyvumo atspalviu (plg. ir
KlG čia pat minimą frekventatyvą užpuolinėti – uźpůlineju ‘crebro superlabor’ –
arba Hako žodyno Půlinėti ‘straucheln, taumeln’ [‘klupinėti, svirduliuoti, svyrinė
ti’], Straucheln ‘půlinėti, kluppinėti’, Taumeln ‘půlinėti’ HŽ 108, 209t.). Galbūt Kleinas mano, kad puolinėti ‘griuvinėti, klupinėti’ nežymi iki galo atlikto veiksmo (plg.
parpulti: dirbdams parpůle ‘laborando concidit’ KlG 132), o tik jo pradžią – jei puoli
nėja, tai netrukus gali visai parpulti (‘nugriūti’). Panašiai dabartinės lietuvių kalbos
eigos veikslo perrašinėti, įrodinėti, įtikinėti rodo, kad yra prasidėję ir vyksta perrašy
mo, įrodymo, įtikinimo veiksmai (tiesa, nebūtinai pasieksiantys tikslą). Kita vertus,
to meto lotynų kalbos gramatikose vienas pirmųjų inchoatyvų pavyzdžių būna
lotynų labasco ‘incipio labare’ (‘imu svyruoti’)30. Galbūt Kleinas tiesiog pamėgino
29   Šiuolaikinėse

gramatikose akcentuojama
tokių vedinių ilgos būsenos semantika
(DLKG 4 399t.).
30   [Philippus Melanchthon,] Grammatica
PHILIPPI MELANCHTHONIS, EX ADMODVM NECESSARIIS NOTIS M. IOHANNIS FABRI, PUblicae utilitatis causâ
recognita & locupletata. ACCESSIT TRACTATUS DE ORTHOGRAPHIA RECENS.
1610. Cum Gratia & Privilegio Caeſ. Maje-
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statis. VVitebergae, Excudebat Laurentius
Seuberlich, Impenſis Samuelis Selfiſch,
217; [Casparus Finckius, Christophorus
Helvicus,] Grammatica Latina Ex
Praecipuis Veterum Et Recentiorum Grammaticorum, Oratorum,
Hiſtoricorum, Philoſophorum, Philologorum, Poëtarum, &c. Coryphaeis, in legitimum Syſtema, qua fieri potuit brevitate,
redacta: Nunc denuo Recognita,
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surasti atitinkamą priesagos vedinį lietuvių kalboje, kuris galėtų turėti inchoatyvumo atspalvį.
Kategorijos aprašas KlG baigiamas pastaba, kad inchoatyviniai galį būti ir
neišvestiniai veiksmažodžiai (primitiva), reikšmės požiūriu laikomi niekatraisiais
neveikiamaisiais (neutralia passiva), plg.: paſénſtu ‘incipio senescere’, nokſtu ‘fio
maturus’, wargſtu ‘fio pauper, miser’, témſta ‘incipit vespera’, auśta ‘incipit aurora,
diescit’.

3.2. P r i e ž a s t i n i a i

Šie
vediniai KlG aptariami ne darybos skyrelyje, o prie veiksmažodžio reikšmės
dalykų, įvadinėje dalyje (KlG 83). Kaip jau minėta, klasifikuodamas veiksmažodžius
pagal reikšmę (ex significatione), greta veikiamųjų, neveikiamųjų ir niekatrųjų (activa, passiva, neutra) Kleinas dar skiria „tranzityvinius“ ir sangrąžinius (reciproca).
Pirmieji, šių dienų supratimu, atitiktų priežastinius ir parūpinamuosius, plg.:
raßydinu ‘důmi raßyti; ich lasse schreiben’, jůkinu ‘ridere facio; ich mache lachen’,
puldinu ‘facio labi; ich mache fallen’. Ką reiškia terminas „tranzityvinis“, Kleinas
paaiškina kitame puslapyje: „Šiaip sau gramatikai tranzityvinius veiksmažodžius
laiko tais pačiais veikiamaisiais veiksmažodžiais. Mums jie dar pažymi šį tą daugiau, būtent: veiksmą ne tik veikiančiojo, bet taip pat ir į kitą savo veiksmą
perkeliančiojo“ (KlG 83v, PLKG 471)31. Vadinasi, skaitytojas čia neturėtų taikyti
standartinės tranzityvumo sampratos, jam greičiausiai žinomos iš kitų gramatikų,
plg.: „Activum est, quod in O desinit, & actionem significat, ut: Amo, Verbero [...]
Actionem ergo intellige hic transitivam, hoc est, qua in aliam personam aut rem
transit, sive exercetur“ (Melanchthon 1610, 209t.). Kleinas nori pasakyti, „tranzityviniai” veiksmažodžiai žymi tam tikro veiksmo perkėlimą: jei kas juokina,
rašydina, tai ne pats juokiasi, rašo, bet perkelia juokimosi, rašymo veiksmus kitiems.
Tokia termino vartosena gali būti susijusi su hebrajų kalbos gramatikomis, juolab
ir

pa r ū p i n a m i e j i

sub incudem revocata, emaculata. scholiis novis, neceſſariis ac utilibus,
Exemplis item & Obſervationibus,
perſpicuè illuſtrata: Studio Et Opera
Caspari Finckii, Et Christophori
Helvici, Philosophiae antehac in
Academia Gieſſena Profeſſorum. Giessae
Hessorum, Excudebat Nicolaus Hampelius, Typogr. Acad. M DC XV, 225; [ Johannes Rhenius,] M. JOHANNIS RHENII
GRAMMATICA LATINA, CUM PARALIPOMENIS, Prout Ea Ex veterum & recentium Grammaticorum Coryphaeis, in uſum
praecipuè docentium & adultiorum
ſummâ curâ ſtudioq[ue]; collecta,
faciliq[ue] methodo conformata ab Autore:
Ac demum poſt accuratas Cenſuras
Utriusq[ue] Academiae, Lipſiens. &
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v e i k s m a ž o d ž i a i.

VVittebergenſis, & trium illuſtrium
Scholarum, aliorumq[ue] doctisſimorum
virorum utiliſſimas ſubjectiones, ultimò
cognita & edita fuit. Iam adjectis in calce
M. GEORGII VOGELMANNI Elegantiarum Latini ſermonis praeceptionibus
aliquot, Pro uſu Scholarum in Ducatu
Pruſſiae, Cum Privilegio S. R. M. Pol. &
Sereniß. Elect. Brandenb. accuratiùs
recuſa. REGIOMONTI, Typis & Sumptibus
FRIDERICI REUSNERI ANNO M. DC.
LXXVII, 122.
31   „Transitvum alias idem est Grammaticis,
quod Verbum Activum; nobis autem hīc
magis quid significat, nimirum non saltem
actionem agentis, sed etiam actionem in
alium transferentis“.
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kad ir įvadiniame sakinyje tuos veiksmažodžius Kleinas lygina su hebrajų hif’il
klase: „Aliud [ex significatione verbum] est Transitivum, more Hebraeorum in
Hiphil” (KlG 83). Hebrajų kalbos veiksmažodis turi septynis morfoneminius modelius (hebr. binyan ‘konstrukcija, statinys’), kuriais gali būti reiškiamas paprastas,
intensyvus ar kauzatyvinis veiksmas, taip pat rūšis, refleksyvumas ir kai kurie
kiti semantiniai niuansai32. Šiame kontekste darosi visai suprantama, kodėl Kleinas, paminėjęs, kad lietuvių kalboje esama aktyviųjų, pasyviųjų ir niekatrųjų
veiksmažodžių, prideda dar dvi klases, kauzatyvinių ir sangrąžinių, kurias lygina su hebrajų hif’il ir hitpa’el. Grįžtant prie minėtos tranzityvumo sampratos galima pacituoti Kristoforo Helvigo hebrajų kalbos gramatiką, kur hif’il veiksmažodžių
reikšmė, panašiai kaip ir Kleino gramatikos „tranzityvinių“, aiškinama pasitel
kiant veiksmažodį transferre ‘perkelti’ (translatio ‘perkėlimas’): „Tertia [conjugatio]
vocatur Hiphil [...] Significat enim translationem actionis vel qualitatis primae
Conjugationis, in aliam rem vel personam“33.
KlC, kaip jau minėta, nėra veiksmažodžio darybos skyriaus, bet „tranzityvi
niai“ veiksmažodžiai aptarti įvadinėje dalyje (KlC 53). Čia sakoma, kad „lietuviai
neturi deponentinių veiksmažodžių, kuriuos turi lotynai, arba mediumo, kurį turi
graikai, bet lietuvių kalboje, be veikiamosios, niekatrosios ir neveikiamosios
rūšies34, yra ypatingų veiksmažodžių, būtent: (1) tranzityviniai veiksmažodžiai
[...]; jie atitinka hebrajų hifil rūšies veiksmažodžius; (2) sangrąžiniai veiksmažodžiai,
kurie atitinka hebrajų hitpahel rūšies veiksmažodžius“ (PLKG 569). Specifinė termino „tranzityvinis“ reikšmė čia nekomentuojama, ji, matyt, skaitytojui turi
paaiškėti iš pavyzdžių vertimo į vokiečių kalbą arba iš žinių apie hebrajų hif’il
veiksmažodžius: drąſinu (ištaisyta vietoj drąſmu) ‘ich mache kühn und dreust’,
pykinu ‘ich mache einen böse oder zornig’, darydinu ‘ich lasse machen / oder
verfertigen’, Walgidinu ‘ich mache ihn essend / oder ich nötige zum Essen / eben
auf den schlag’35 (KlC 53). Pastebėtina, kad, palyginus su KlG, pateikti visiškai
32   Apie

šiuos modelius, kartais dar vadinamus išvestiniais veiksmažodžiais (verba
derivativa) arba asmenuotėmis (abgeleitete
Konjugationen), žr. Wilhelm Gesenius, Wilhelm Gesenius’ Hebräische Grammatik völlig
umgearbeitet von E[mil] Kautzsch. 28. vielfach verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig: Verlag von F. C. W. Vogel, 1909, 120tt.,
141tt.
33   [Christophorus Helvicus,] HEBRAEAE
LINGUAE COMPENDIOSA Inſtitutio:
BREVISSIMIS PRAECEPTIS, EXEMplis
perſpicuis, & Scholiis neceſſariis ad
ſufficientem ejuſdem cognitionem concinnata á CHRISTOPHORO HELVICO, Hebraeae Graecaeque linguae in inclyta
Gieſſena Profeſſore. [...] VVITEBERGAE
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Typis Cratonianis exſcribebat Johan. Gorman, Impenſis Clementis Bergeri Bibliopolae, Anno M. DC. IIX, fol. D2v. Atskirai
apie šiuos klausimus dar žr. Jurgis Pakerys, „Elements of Hebrew in the First
Printed Lithuanian Grammars of Daniel
Klein (1653, 1654). Verbal Morphology“,
Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation, BALt 4,
hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 77—87.
34   Sąvoka rūšis įterpta vertime, originale jos
nėra.
35   Frazės eben auf den schlag ‘tarsi mušant
(t. y. verčiant)’ lietuviškame vertime PLKG
569 nėra.
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nauji pavyzdžiai, iš kurių vienas galėtų būti padaromosios reikšmės deadjektyvas:
drąs‑inu : drąsus36.
Sapūno‒Šulco gramatikoje priežastiniai ir parūpinamieji veiksmažodžiai nurodomi savarankiškame darybos skyrelyje šalia kitų kategorijų vedinių ir yra vadinami leidžiamaisiais, permisyviniais (permissiva). Terminas greičiausiai pasidarytas remiantis parūpinamojo veiksmažodžio parafrazėje vartojamu lot. permittere,
plg. Raſźidinu ‘permitto scribere’ SŠG 41. Visi šios kategorijos pavyzdžiai sutampa
su KlG (83): Jůkinu ‘facio ridere’, Puldinu ‘facio labi’ (tik nėra vokiškų reikšmės
aiškinimų; plg. ir minėtą rašydinti su lotyniška parafraze, kurios KlG nėra). Tiesa,
palyginus su KlG, truputį tiksliau skiriamas afiksas (baigmuo) -inu (žr. 2.3). Įdomu,
kad SŠG atkreiptas dėmesys į didelį kalbamųjų vedinių produktyvumą, prilygstantį
sangrąžiniams: „leidžiamieji ir intranzityviniai [t. y. sangrąžiniai] veiksmažodžiai
gali būti išvedami iš visų veikiamosios rūšies ir neutraliųjų veiksmažodžių, ir tai
lietuvių kalbai suteikia savitumo ir ypatingumo“ (SŠG 41t. [143, 145]).
Hako veikale matyti KlG įtaka: vartojamas tas pats terminas ([verbum] transitivum), trys iš keturių pavyzdžių su vokiškomis parafrazėmis sutampa su KlG (bet
nė vieno nėra iš KlC): raßydinu ‘ich lasse schreiben’ , wadindinnu ‘ich lasse ruffen’
(šio veiksmažodžio ankstesnėse gramatikose nebuvo37), jůkinnu ‘ich mache lachen’,
puldinnu ’ich mache fallen’ HG 313. Nors sangrąžiniai veiksmažodžiai tame pačia
me puslapyje lyginami su hebrajų hitpa’el, aptariant priežastinius, hif’il paralelė
nenurodyta, tik paaiškinta, kad tokius veiksmažodžius atitinka vokiečių kalbos
konstrukcijos su lassen ir machen38. Regis, ir pateikiant pavyzdžius stengtasi išskirti
dvi klases: pirma dedami su lassen (parūpinamieji), po to – su machen (priežastiniai).
Nurodyti kalbamųjų vedinių afiksus HG, panašiai kaip ir KlC, nemėginta.

3.3. K a r t o t i n i a i v e i k s m a ž o d ž i a i. KlG kartotiniai veiksmažodžiai
vadinami frekventatyvais (frequentativa) ir aptariami po inchoatyvų. Skiriami tokie
trys tipai: su baigmeniu ‑neju (‑nėju), ‑ůju (‑uoju) ir ‑dawau (‑davau). Teigiama, kad
pirmojo tipo veiksmažodžiai padaromi iš praes. 2 sg. lyties pridedant -neju:
uźpůlineju ‘crebro superlabor’ iš uźpůli (KlG 129)39. Be to, pastebima, kad tą patį
su drįsti, dręsu ‘audeo; ich unterstehe mich’ (KlG 102, KlC 62 ir kt.) drąsinti
galima laikyti ir priežastiniu vediniu. Tiesa, Kleinas nei šiuo, nei kitais čia cituojamais atvejais pamatinių žodžių nenurodo.
37   Plg. 1727 metų NT wadindinno (liessen ruffen) Mk 3,31 (Das Neue Teſtament Unſers
HErrn Jeſu Chriſti Deutſch und Litthau
iſch von neuen überſetztet / Und Auf hohen allergnädigſten Befehl Ihro Königl.
Majeſtät in Preußen auſgefertiget Von Johann Jacob Qvandt / D. Königl. Preußi
ſchen Ober=Hoff=Prediger und Conſiſ
torial=Rath. Königſberg, Verlegts Chriſ
36   Gretinant
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toph Gottfried Eckard, 1727, 149), Hako
žodyno Waddindintiſi ‘sich nennen lassen’
greta Waddinti ‘ruffen, nennen’, Nennen
‘minti, waddinti’, Nennen (sich lassen)
‘waddintiſi’, Ruffen ‘Szaukti, waddinti’
(HŽ 140, 195, 201).
38   „Transitiva sind solche, die man insgemein
zu Teutsch durch lassen und machen
giebt“ HG 313.
39   Panašiai aiškinama lotynų kalbos priesagos
-sco inchoatyvų daryba to meto gramatikose: labasco iš sg. 2 labas (Melanchthon
1610, 217; Finckius, Helvicus 1615, 225;
Rhenius 1677, 123).
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baigmenį (priesagą) turi ir čia pat aptarti inchoatyvai (tiesa, ten pateiktas tik
vienas pavyzdys – půlineju ‘incipio labi’, žr. plačiau 3.1). Antrasis frekventatyvų
darybos tipas su baigmeniu ‑uoju iliustruojamas pavyzdžiu darbulůju ‘frequenter,
crebro aliquid ago’ (plg. „Nárabiam czym. Crebro usurpo, in usu freque[n]ti habeo. Dażnay darau ku / darbuluoiu“ SD3 194). Dabartinėje kalboje jau įžvelgiamas
tokių priesagos -uliuoti iteratyvų deminutyvumas (plg. DLKG4 397: dirbuliuoti,
virtuliuoti), o to atspalvio, atrodo, XVII amžiuje dar nebuvo jaučiama (plg. kitus
deminutyvus, aptariamus 3.4). Įdomiausias yra trečiasis darybinis kartotinių
veiksmažodžių tipas – juo KlG laikomas būtasis dažninis laikas: ſakijdawau
‘solit[us] sum dicere’, walgijdawau ‘solit[us] sum edere’, aplankijdawau ‘diligenter
inviseram, sive solitus eram invisere’ (KlG 129). Sakoma, kad šiuos darinius galima išvesti iš bet kurio pirminio veiksmažodžio40 preterito formos pakeičiant
paskutinį skiemenį į ‑dawau, pvz.: wadindawau : wadinnau, regėdawau : regėjau,
budawau : buwau41 ir t. t. (išimtimis laikomos formos důdawau ir eidawau, kurios
esą42 vedamos iš praes. 1 sg. důmi, eimi KlG 129t.). Prie antrosios asmenuotės
veiksmažodžių, kurie būsimajame laike turi „augmentą“ ij (priesagą -y-), kaip
teigiama, pridedamas tik priebalsis d, kuris su balsiu ij (y) sudarąs atskirą
skiemenį43, pvz.: sakijdawau : sakiau, lankijdawau : lankiau (KlG 130, PLKG 503).
Akivaizdu, kad ir čia pridedamas ne tik d, bet visa priesaga ‑dav‑(au)44. Belieka
spėlioti, kodėl Kleinas pasirinko tokią painią šių „veiksmažodžių“ darybos
taisyklę, juk paskutinėje pastraipoje priartėta prie tikrojo darybos pamato –
būsimojo laiko (šių dienų gramatikose – bendraties) kamieno. Be to, šiuos „veiks
mažodžius“ Kleinui tenka laikyti defektyviniais (trūkstamaisiais), nes jie turį tik
preterito galūnes (formas) (KlG 130). Nors toks traktavimas dabar atrodo neįpras
tas, bet logiškas: laiko deiksės (resp. kategorijos) požiūriu čia žymima tik praeitis,
o veiksmo kiekybės – iteratyvumas. Be to, istoriškai ši paradigma iš tiesų galėjo
priklausyti tam tikram kartotinių veiksmažodžių tipui45, tik vėliau sugramatinta
kaip būtasis dažninis laikas, todėl defektyvumo įžvalga čia irgi pagrįsta.
Sapūno‒Šulco gramatikoje kartotinių veiksmažodžių kategorija (verba frequentativa) aptariama pirmoji, nes čia nekalbama apie inchoatyvus kaip KlG. Skiriami
du frekventatyvų darybos tipai: su baigmeniu -ju (-neju?)46 ir su -ůju. Pirmasis
tipas iliustruojamas beveik tais pačiais dviem pavyzdžiais kaip ir KlG: Půlineju
40   Tiksliau,

aišku, būtų sakyti „iš bet kurio
veiksmažodžio“.
41   Čia neatsižvelgta į šaknies balsio kiekybės
skirtumą (buvo, būdavo).
42   Rašoma: „atrodo, yra“ (videntur esse).
43   „Quae vero Verba secundae Conjugationis
ij pro augmento habent in Futuro, saltem
d interponunt, quod cum vocali ij peculiarem Syllabam constituit“.
44   Vertime tiksliau būtų vartoti įterpiamas (interponunt). Kaip tas atskiras skiemuo susidaro, vis dėlto neaišku: ar kalbama apie
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minkštumo ženklo virtimą ilguoju balsiu?
Bet tada lieka pamirštas priesagos elementas -av- (juk buvo įterptas tik d).
45   Žr. Christian S. Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, Oslo, Bergen,
Tromsö: Universitetsforlaget, 1966, 365.
46   Į ju ištaisyta vietoj iu. Keista, kodėl nurodytas toks baigmuo (gramatikos redagavimo, perrašinėjimo riktas?), juk po kelių
eilučių rašoma, kad tokie veiksmažodžiai
sudaromi pridedant -neju (-nėju).
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‘crebro labor’ (KlG 129 buvo ußpůlineju, o půlineju laikytas inchoatyvu, ‘incipio
labi’), Siuntineju ‘saepe mitmo [=mitto]’ (plg. ſuntineju ‘saepe mitto’ KlG 129). Da
rybos taisyklė irgi panaši į KlG: „[šie veiksmažodžiai] išvedami iš antrojo esamojo laiko asmens, prie visų galūnių pridedant ‑neju“ (SŠG 41 [143]). Antrasis tipas
iliustruojamas tik vienu pavyzdžiu, sutampančiu su KlG (Darbulůju ‘frequenter
aliquid ago’), tik parafrazėje praleistas žodis crebro. Būtasis dažninis laikas SŠG
aprašytas ne kaip kartotinių veiksmažodžių tipas, o kaip savarankiška laiko paradigma („antrasis, arba taisyklingasis, perfektas“, „perfectum secundum seu
regulare“, žr. SŠG 43t. [147t.]). Kitaip atsitiko KlC ir HG: kalbamosios formos
greičiausiai dėl KlG įtakos visai neminimos, mat buvo atsisakyta darybos skyrių
(apsiribota tik KlG įvadinės dalies kauzatyvais ir refleksyvais) ir taip menkiau
atspindėtos lietuvių kalbos veiksmažodžio sistemos raiškos išgalės.

3.4. M a ž y b i n i a i v e i k s m a ž o d ž i a i. Šių veiksmažodžių, kaip teigiama
KlG 130, lietuvių kalboje esama daug („Deminutiva47 plura apud Litvanos dantur“). Tiesa, apžvelgiami tik trys tipai: su baigmeniu ‑eju (‑ėju), ‑áuju (‑áuju) ir
‑oju (‑oju). Pirmasis tipas iš tikrųjų yra priesagos ‑inėti vediniai: walginėju ‘modice
edo’, waikśtinėju ‘parumper ambulo’, klauſineju ‘subausculto, paululum attendo’,
mirrineju ‘paulatim morior’. Darybos taisyklės nenurodyta, bet įžvalgesnis gramatikos skaitytojas galėtų pasižiūrėti į ką tik aptartus tos pačios priesagos frekventatyvus (nors baigmuo ten ir skirtas ilgesnis, -nėju). Priesagos ‑auti (‑áuti) pateikta pora pavyzdžių: pateikáuju ‘paululum otior’ (‘šiek tiek ilsiuosi’48), giráuju ‘modicum bibo’ (‘saikingai geriu’)49. Pamatinių žodžių nenurodyta, kaip šie vediniai
padaromi, irgi nesakoma. Galop pateikti deminutyvai su ‑oju: ſruboju ‘sorbillo’
(‘siurbčioju, gurkšnoju’), linoja ‘paululum pluit’ (‘truputį lyja’), girſnoju ‘modicum
bibo’, prie kurių, regis, priskirtini („quo pertinere videntur“) ir garbinoju,
ſweikinoju50, abu be reikšmių51. Nei pamatinių žodžių, nei darybos taisyklės nepateikta. Vedinių priesagas šių dienų požiūriu, kaip jau minėta 2.3, galima būtų
skirti tiksliau: sriūb-oti, ly-noti, gir-snoti. Griežtai nuspręsti dėl garbinoti ir sveikinoti sunku: jei Kleinas atsargiai juos priskiria deminutyvams, tai pamatiniais
žodžiais reikia laikyti garbinti, sveikinti ir priesaga laikyti -oti. Šiaip iš Mažosios
Lietuvos raštų žinoma priesaga -inoti (plg. la. -inât), jos santykis su -inti iki galo
dar nėra paaiškėjęs, kartais abiejų afiksų veiksmažodžiai gali būti vartojami
panašiuose kontekstuose, ir nematyti jokio reikšmės skirtumo, plg.: Ir apieme
wiſſus baime / ir g a r b i n a Diewa bilodami EE 11319—20 (plg.: Und es kam ſie alle ein
129 pavartotas termino variantas diminutiva.
48   LKŽ IX 609: ‘dykai leisti laiką, nieko neveikti’.
49   LKŽ duomenimis (III 329), giráuti ‘gerti,
girtauti’ žinomas tik iš KlG, Sirvydo (plg.
„Nápijam się / Potito, poto, as. Girau=iu“
SD 3 193) ir Kuršaičio žodynų (pastarasis
47   KlG
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veiksmažodį nurodo tarp laužtinių skliaus
tų, žinomą iš Georgo Heinricho Neselmano žodyno reikšme ‘saufen’).
50   Ištaisyta vietoj ſweiki-//u (spausdinant praleista <noj>).
51   PLKG žodžių rodyklėje garbinoti nėra, o
sveikinoti atstatytas į sveikinti. Taip pat ir
lynoti laikomas lyti forma (PLKG 642, 649).
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furcht an, vnd p r e i ſ e t e n Gott, vnd ſprachen Lk 7,16 L 1546); Tapati taipaieg ataia to
paczio hadino / ir g a r b i n o i a Wieſchpati EE 196—7 (plg.: Dieſelbige trat auch hinzu,
zu der ſelbigen ſtunde, vnd p r e i ſ e t e den HERRN Lk 2,38 L 1546)52. Tai, kad kalbamieji veiksmažodžiai Kleinui atrodo esą deminutyvai, yra reikšminga pastaba
tolesniems jų istorijos tyrimams.
Sapūno‒Šulco gramatikoje pateikti tie patys mažybinių veiksmažodžių (čia
vadinamų verba diminutiva) darybos tipai kaip ir KlG: su baigmenimis -eju, -awju
(KlG: -áuju) ir -oju (SŠG 41). Pateikti tokie pavyzdžiai: Waikßſtineju ‘parumper
ambulo’ (KlG tas pats, bet prieš jį dar eina walginėju ‘modice edo’, nenurodytas
SŠG), Klauſineju ‘paululum attendo’ (KlG parafrazė pradedama žodžiu subausculto), Mirrineju ‘paululum morior’ (KlG: ‘paulatim morior’), Pataikawju ‘paululum
otior’ (KlG: pateikáuju), Gerrawju ‘modicum bibo’53 (KlG: giráuju, parafrazė ta pati),
Sruboju ‘sorbillo’ (KlG t. p.), Linoja ‘paululum pluit’ (KlG t. p.), šalia su ta pačia
abejone (huc pertinere videntur) šliejami ir Garbinoju ‘paululum laudo’ (KlG ne
nurodyta reikšmė), Sweikoju ‘paululum valeo’54 (KlG išspausdinta ſweikiu ir ištai
syta į ſweikinoju, bet reikšmės nėra). Skirtumai nors ir nedideli, bet įdomūs: Kleinui buvo žinomi žodžiai girauti, pateikauti, o Sapūnui (ir Šulcui) įprastesni atrodė
pataikauti, gėrauti; vienas nurodo sveikinoti, kitas – sveikoti55.

3.5. D e n o m i n a t y v ų p r o b l e m a. Nė vienoje iš aptariamų gramatikų
nėra pasakyta, kad lietuvių kalboje veiksmažodžiai gali būti vedami ir iš varda
žodžių, pirmiausia iš būdvardžių ir daiktavardžių. Denominatyvų šiame straipsnyje nagrinėtoje medžiagoje yra bent pora: būsenos reikšmės sveikoti : sveikas
(‘būti apysveikiam’, su deminutyvumo atspalviu) ir padaromosios reikšmės drą
sinti : drąsus (plg. parafrazę su būdvardžiais ‘ich mache kühn und dreust’)56.
Pasižiūrėjus į kai kurias XVII amžiuje naudotas lotynų kalbos gramatikas, matyti, kad denominatyvinė veiksmažodžių daryba ten aiškiai suvokiama ir aprašoma.
naudotasi Baltramiejaus Vilento Evan
gelijų bei Epistolų elektroniniu tekstu ir
elektroninėmis žodžių formų konkordancijomis, 1997–1998 metais parengtomis dr.
Onos Aleknavičienės ir Vytauto Zinkevi
čiaus, vadovaujamų habil. dr. Sauliaus
Ambrazo; saugoma LKI Kalbos istorijos ir
dialektologijos skyriaus Senųjų raštų duo
menų bazėje; Inv. Nr.: T-2; K-1-2; K-2-2.
Darbai atlikti Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos lėšomis pagal Lietuvos Respub
likos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
53   Plg. LKŽ III 246: gėrauti ‘nuolat gerti, gė
rioti; girtauti, girsnoti; puotauti’ (iš senųjų
raštų nurodoma DP pavyzdžių). Šis veiks
52   Čia
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mažodis yra patekęs ir į DLKG 4 (p. 397)
iteratyvų poskyrį; čia pabrėžta, kad priesagos -auti vediniai dažnai gali žymėti
intensyvesnį už pamatiniu žodžiu
nusakomą veiksmą, todėl ir vedinys para
frazuojamas ‘dažnai ir smarkiai gerti’.
54   LKŽ XIV 304, 305: ‘būti sveikam’.
55   Čia gali būti ir klaida vietoj sveikinoti šalia
garbinoti, bet sveikoti gerai paliudytas Mažo
sios Lietuvos žodynuose, žr. LKŽ XIV 304.
56   Kaip jau minėta, drąsinti šalia drįsti, dręsa
būtų kauzatyvas. Veiksmažodžiai garbinoti, sveikinoti irgi gali būti siejami su atitinkamais vardažodžiais, jei skirtume priesa
gą -inoti (plg.: garbinti : gerbti, garbė, sve¤
kinti : sveikti, sveikas, svéikinti : „sveikas!“).
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Sakysim, Johano Renijaus gramatikoje pirmiausia pasakoma, kad vediniai galį
būti veiksmažodiniai, vardažodiniai, prieveiksminiai ir prielinksniniai (padaryti
iš prielinksnių) (Rhenius 1677, 121). Toliau apie denominatyvus kalbama dever
batyvų kategorijų poskyriuose: prie inchoatyvų minimi būsenos kaitos vediniai
(dulcesco ‘darausi saldus, sirpstu’ : dulcis, repuerasco ‘suvaikėju’ : puer ir kt., žr.:
Melanchthon 1610, 217; Finckius, Helvicus 1615, 225; Rhenius 1677, 123), atitikimo, arba imitatyviniai, vediniai (‘elgtis kaip’, pavyzdžiui, vulpinor ‘gudrauju,
sukčiauju, esu gudrus kaip lapė’ : vulpes) pateikti prie frekventatyvų (Rhenius
1677, 125), prie deminutyvų (Melanchthon 1610, 220) ar atskiroje pastaboje, prieš
aptariant inchoatyvus (Finckius, Helvicus 1615, 225)57.
Kodėl tada apie denominatyvus neužsimenama ankstyvosiose lietuvių kalbos
gramatikose: ar autoriams tai neatrodė svarbu, ar minėtieji inchoatyvai, imitatyvai
ar aparatyvai to meto lietuvių kalboje nesudarė produktyvių tipų? Kol kas aiškiai
atsakyti sunku ir belieka apsiriboti viena kita pastaba. Sakysim, KlG vardažodžio
darybos skyreliuose paaiškėja, kad Kleinas kartais kitaip suvokia darybos kryptį:
jo manymu, būdvardis rūstus esąs padarytas iš rūstauti (KlG 68). Tas tiesa: seman
tiškai rūstus gali būti aiškinamas kaip ‘toks, kuris rūstauja’, bet morfemiškai sudė
tingesnis yra rūstauti. Lygiai taip pat būdvardžio rūstus daryba interpretuota ir
Sapūno‒Šulco gramatikoje (SŠG 22), o Hako darbe apie veiksmažodinius būdvar
džius visai nekalbama (vardažodžio darybos skyrelius žr. HG 260tt.). Vadinasi, jei
daroma darybos krypties nustatymo klaidų, sunkiau tikėtis ir adekvataus denomi
natyvinių veiksmažodžių aprašo. Kita vertus, nežinoma, ar Kleinas nemėgino
tokių darinių paieškoti. Sakysim, vienas iš dažnų lotynų kalbos gramatikų inchoa
tyvų pavyzdžių yra senesco ‘imu senti’ (šalia seneo ‘esu senas’58). Šio veiksmažodžio
atitikmuo lietuvių kalboje yra senti, sensta, kuris bent istoriškai laikytinas paradig
minės darybos denominatyvu59. Kleinas jį nurodo prie inchoatyvų, bet laiko pirminiu. Jei jam būtų buvęs žinomas produktyvus priesaginių denominatyvinių
inchoatyvų tipas (plg. dabartinės kalbos -ėti vedinius), gal čia jis būtų aptartas?
Šiam klausimui spręsti dar reikėtų smulkesnių XVII amžiaus veiksmažodžio da
rybos tyrimų. Kol kas galima atkreipti dėmesį į tai, kad peržvelgus Kleino ir Sa
pūno‒Šulco gramatikų žodžių rodykles, nerasta nė vieno aiškaus priesagos -ėti
būsenos kaitą žyminčio denominatyvo. Priešingai – čia galima rasti būdvardinių
statyvų, plg.: šveplėti ‘būti šveplam, švepluoti’ (1 sg. Sźwepliu ‘Blaesus sum’ [iš
57   Čia

autoriai užsimena ir apie aparatyvus
(apparativa), kurie galį būti vadinami ir
frekventatyvais, pavyzdžiui, albico ‘albus
appareo’ (‘baltuoju, boluoju’). Nors para
frazėje ir minimas būdvardis, bet, sakysim, Renijus frekventatyvų skyrelyje albico
veda iš albeo (Rhenius 1677, 125).
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siejamas ir su senex ‘senas’, ‘senis’
(Melanchthon 1610, 217).
59   Pranas Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių
daryba, Vilnius, 1943, 487.
58   Kartais
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taisyta į ſźwèpl(i)u], praet. 1 sg. Sźweplejau [SŠG 48]), skūpėti ‘būti skūp(i)am,
šykštėti’ (praes. 1 sg. Skupju ‘Tenax sum’, 3 Skûp ‘tenax est’, praet. 1 sg. Skupejau
[SŠG 52t.])60.

4. A p i b e n d r i n a m o s i o s

p a s t a b o s.

1. Duomenų apie priesaginių veiksmažodžių darybą galima rasti įvairiose tirtų
gramatikų vietose. KlG ir SŠG turi savarankiškus šios srities skyrelius, o KlC ir
HG esama tik trumpų pastabų. KlG ir KlC įvadiniuose veiksmažodžio skyriuose
priežastiniai, parūpinamieji ir sangrąžiniai vediniai laikomi tam tikrais reikšminiais
potipiais, o SŠG jie aprašomi prie kitų darybos kategorijų; HG tie veiksmažodžiai
minimi trumpoje pastaboje po asmenuočių aprašo. Papildomų duomenų priešdė
linių ir sangrąžinių veiksmažodžių darybai esama sintaksės skyriuose.
2. Gramatikose skiriami du pagrindiniai veiksmažodžių darybos būdai – derivacija ir kompozicija. Pirmasis apima priesagų vedinius (šių dienų supratimu),
nors SŠG čia priskirti ir sangrąžiniai veiksmažodžiai. Veiksmažodžių kompozi
tais gramatikose laikomi junginiai su daiktavardžiais, prieveiksmiais, priešdėliais
(prielinksniais) ir dalelytėmis.
3. Vediniai gramatikose vadinami derivat(yv)ais (derivat[iv]a), dūriniai –
kompozitais (composita), o neišvestiniai veiksmažodžiai – atitinkamai pirminiais
(primitiva) ir paprastaisiais (simplicia). Darybos opozicijos (resp. pamatiniai žo
džiai) pateikiamos retai. Darybos afikso sąvokos nėra, paprastai nurodoma,
kaip vediniai baigiasi. Tie baigmenys dažnai sutampa su šiuolaikiniuose tyrimuose skiriamomis priesagomis ar pagrindiniais jų variantais. Darybos kategorijos sąvoka neoperuojama, tiesiog išvardijami jų rinkiniai. Darybos tipus galima įžvelgti kategorijų poskyriuose, kur vediniai skirstomi pagal baigmenis
(priesagas). Darybos réikšmės gerai suvokiamos iš lotyniškų arba vokiškų para
frazių, kur vienas žodis yra lietuviško pamato vertimas, o kitas (ar kiti) veiksmą
apibūdina, modifikuoja. Retai pasitaiko darybinių lotynų kalbos atitikmenų
(sriūboju ‘sorbillo’), KlG pavartota ir viena lietuviška parafrazė (rašydinu ‘duomi rašyti’).
4. Priesaginių veiksmažodžių darybos kategorijos išsamiau aprašytos tik KlG
ir SŠG, jų rinkiniai šiek tiek skiriasi. KlG pradedama inchoatyvais (SŠG šios kategorijos nėra), bet neįtraukti priežastiniai ir parūpinamieji vediniai. Jie KlG
įvadiniame veiksmažodžio skyrelyje vadinami tranzityviniais (transitiva) ir lyginami su hebrajų hif’il dariniais (taip pat daroma KlC ir HG, tik pastarojoje neminima hebrajų paralelė). SŠG priežastiniai ir parūpinamieji veiksmažodžiai nurodomi darybos skyriuje, bet vadinami permisyvais. Be to, SŠG prie vedinių pri
skiria sangrąžinius veiksmažodžius ir juos vadina intranzityviniais (intransitiva).
Frekventatyvų ir deminutyvų kategorijos nurodomos ir KlG, ir SŠG.
60   Teigiama,

kad tokio tipo veiksmažodis taisyklingumo požiūriu turėtų išlaikyti prie
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sagą ir esamajame laike — Skupeju, žr.
SŠG 52 [165].
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5. Vienintelėje KlG minima inchoatyvų kategorija, iliustruota dviem priesagų
-dėti ir -inėti pavyzdžiais: merdėti ir puolinėti. Jie žymi prasidėjusį ir besivystantį
pamatinio žodžio nusakomą veiksmą (sudėtingesnė antrojo pavyzdžio interpretacija).
6. Priežastinių ir parūpinamųjų veiksmažodžių aprašuose pateikiami priesagų
-inti ir -dinti vediniai. KlG ir SŠG nurodomi tie patys pavyzdžiai (juokinti, puldinti, rašydinti), mažai skiriasi tik reikšmių aiškinimai ir vartojami kiti kategorijų
pavadinimai. KlC iliustracijos visai kitos, jų nėra nei KlG, nei SŠG, nei HG: drąsinti
(galima laikyti ir denominatyvu), pykinti, darydinti, valgydinti. HG pavyzdžiai su
tampa su KlG, tik pridėtas ankstesniuose darbuose neminėtas vadindinti. Darybos
afiksas (baigmuo) tiksliau skiriamas SŠG (praes. 1 sg. -inu), čia atkreiptas dėmesys
ir į didelį kalbamųjų vedinių produktyvumą (tai rodo ir faktas, kad jie įtraukti į
kitų gramatikų įvadinius veiksmažodžio skyrius).
7. KlG ir SŠG kartotinių veiksmažodžių kategoriją sudaro priesagų -inėti ir
-uliuoti tipai (atitinkamai skiriami baigmenys praes. 1 sg. -[n]ėju ir -uoju), nurodomi beveik tie patys pavyzdžiai: (už)puolinėti, siuntinėti, darbuliuoti. KlG kartoti
niais vediniais laikomos ir būtojo dažninio laiko formos su 1 sg. baigmeniu (priesaga) -davau. Be preterito, kitų formų šie veiksmažodžiai neturį, todėl laikytini
defektyviniais (trūkstamaisiais). SŠG skiriamas savarankiškas laikas – antrasis per
fektas (perfectum secundum), o KlC ir HG, besiremiančiomis KlG ir neturinčiomis
veiksmažodžio darybos skyrių, apie būtojo dažninio laiko formas visai neužsi
menama.
8. KlG ir SŠG skiriami trys mažybinių vedinių tipai: -inėti, -auti ir -oti (-noti,
-snoti, -inoti [su abejone]), plg. nurodomus praes. 1 sg. baigmenis -ėju, -auju, -oju.
Dalis gramatikų pavyzdžių sutampa, reikšmių aiškinimai kartais truputį skiriasi:
valginėti (SŠG nėra), vaikštinėti, klausinėti (: klausyti), mirinėti, pateikauti (SŠG: pataikauti), girauti (SŠG: gėrauti), sriūboti, lynoti, girsnoti. Su abejone prie deminutyvų
šliejami garbinoti, sveikinoti (SŠG: sveikoti).
9. Nė vienoje gramatikoje nenurodyta, kad lietuvių kalbos veiksmažodžiai gali
būti vedami ir iš vardažodžių. Vieno tokio pavyzdžio darybos kryptis KlG ir SŠG
nurodyta atvirkščiai: esą būdvardis rūstus išvestas iš rūstauti.
10. Gramatikų santykius, remiantis priesaginių veiksmažodžių darybos
aprašais, galima nusakyti taip. KlC ir HG panašios tuo, kad neturi veiksmažodžių
darybos skyrių. Kiek matyti iš trumpų pastabų, jos seka KlG tradicija, nors KlC
pateikti visai kiti priežastinių ir parūpinamųjų veiksmažodžių pavyzdžiai, o HG
praleista hebrajų hif’il paralelė ir prie KlG iliustracijų pridėtas naujas pavyzdys.
Sugretinus KlG ir SŠG veiksmažodžių darybos skyrius, matyti, kad sutampa beveik visi darybos tipai, pavyzdžiai ir jų reikšmės. Vis dėlto SŠG turi reikšmingų
skirtumų: čia visai nekalbama apie inchoatyvus, į darybos skyrių įtraukiami kauzatyvai ir refleksyvai (kurie vadinami kitaip nei KlG) ir prie vedinių nepriskiriamos būtojo dažninio laiko lytys (aprašomos kaip savarankiškas laikas).
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Jurgis Pakerys
T H E D E R I VA T I O N O F L I T H U A N I A N S U FF I X E D V E R B S
IN THE GRAMMARS OF K L EIN , SAPPUHN‑S C HU L T Z AND HAA C K

Summary
The article focuses on the description of Lithuanian verb formation in the earliest
printed grammars of Daniel Klein (Grammatica Litvanica, 1653, KlG; Compendium Litvanico‑Germanicum, 1654, KlC), Christoph Sappuhn and Teophil Schulz (Compendium Grammaticae Lithvanicae, 1673, SSchG), and Friederich Wilhelm Haack (Vocabularium Litthvanico‑Germanicum, et Germanico‑Litthvanicum, [...] Nebst Einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic, 1730, HG).
KlG and SSchG include separate chapters on verb formation (De verbi specie et figura),
while KlC and HG offer only brief remarks on the subject. Introductory chapters on the
verb (De verbo) in KlG and KlC describe derived reflexives and causatives as certain semantic types beside active, passive and neuter groups of verbs. SSchG includes the aforementioned formations in the chapter on verb formation only, and HG briefly mentions
them after the chapters on conjugation.
The grammars describe two basic ways of verb formation, viz. derivation and composition. The derivation covers suffixed verbs, but SSchG includes reflexives as well. The
composites, according to the grammars, can be nominal (juokdarau ‘jocum facio’), adver-
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bial (gandarau ‘satisfacio’), prepositional (prieimi ‘adeo’) or include “inseparable particles”
(beesmi ‘adhuc sum’, da‑/pa‑lytėju ‘attingo’).
The grammars usually list only derivatives and their bases are often omitted. The suffixes are referred to as the last two syllables of 1 sg. praes. and in many cases are segmented correctly. The meanings of derivatives are well expressed in Latin or German
paraphrases which usually include the translation of the Lithuanian base word preceded
by certain modifier(s). One verb is explained in Lithuanian and German: rašydinu ‘duomi
rašyti, ich lasse schreiben’ (KlG).
The categories of Lithuanian suffixed verbs are described in the verb formation chapters of KlG and SSchG, and bear certain resemblances as well as differences. KlG starts
with inchoatives, but omits causatives, while SSchG does not mention the first category
and includes the latter category referred to as “permissives”. KlG describes causatives in
the introductory chapter of verb, labels them “transitive” (verba transitiva) and compares
them to Hebrew hif’il formations. KlC and HG follow KlG, but HG leaves out the Hebrew
parallel.
Inchoatives in KlG are exemplified by two verbs in ‑dėti and ‑inėti: merdmi (inf. merdėti)
‘incipio mori’ and puolinėju ‘incipio labi’. The inchoative reading of puolinėti is to some
extent difficult. Causatives are represented by formations in ‑inti and ‑dinti. KlG and SSchG
provide the same examples (juokinti ‘make someone laugh’, puldinti ‘make someone fall’,
rašydinti ‘ask, order someone to write’) with slightly different paraphrases and different
category labels (“transitive” in KlG vs. “permissive” in SSchG). KlC presents a completely
new list of causatives: drąsinti ‘encourage’ (causative beside drįsti, dręsa ‘dare’, but could
be also factitive beside drąsus ‘courageous’), pykinti ‘anger’, darydinti ‘ask, order someone
to do something’, valgydinti ‘feed, make someone eat’. HG follows KlG, but adds vadindinti
‘ask, order someone to call someone’.
Iterative verbs in KlG and SSchG are represented by formations in ‑inėti and ‑uliuoti
(cf. 1 sg. praes. siuntinėju ‘saepe mitto’, darbuliuoju ‘frequenter aliquid ago’). KlG also lists
Lithuanian preterit frequentative forms as iterative formations in ‑dav‑au and considers
them to be defective verbs with preterit paradigm only. SSchG holds an opposing view
and describes these forms as a separate tense, “the second perfect” (perfectum secundum).
KlC and HG have no verb formation chapters and by following KlG miss the Lithuanian
preterit frequentative altogether. The diminutive category is exemplified by formations in
‑inėti, ‑auti and ‑oti (‑noti, ‑snoti). Some verbs are labeled as probable but not certain diminutives (huc pertinere videntur): garbinoti, sveikinoti (SSchG: sveikoti).
None of the grammars note that Lithuanian suffixed verbs can also be denominative
(cf. drąsinti above). In one case KlG and SSchG misinterpret the direction of derivation
and consider the adjective rūstus as a derivative of rūstauti, whereas only the opposite is
possible.
The inner relations of the grammars, based on the comparison of verb formation descriptions, can be outlined as follows. KlC and HG have no verb formation chapters, but
their remarks on the subject follow KlG. On the other hand, KlC presents a new list of
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causative examples and HG omits the parallel with Hebrew hif’il formations found in KlG
and KlC. The verb formation chapters of KlG and SSchG look similar if one compares the
suffixes mentioned and the examples listed. On the other hand, SSchG is different in a
number of aspects. It misses the inchoative category, treats formations in ‑dav‑ as a separate tense paradigm, labels causatives and reflexives “permissive” and “intransitive” respectively and describes them as derivatives.
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Savybinių įvardžių formos
Mikalojaus Daukšos Katekizme (1595)
1. Įvardinis posesyvumas lietuvių kalboje gali būti reiškiamas būdvardiškaisiais

ir daiktavardiškaisiais savybiniais įvardžiais. Įprasta, kad dažniausiai savybiniais
vadinami tik būdvardiškieji įvardžiai manas, -a, tavas, -a, savas, -a1. Tam pačiam
tikslui, posesyvumui reikšti, vartojami daiktavardiškųjų asmeninių įvardžių savybiniai kilmininkai mano, tavo, savo. Nekaitomieji kilmininkai eina nederinamuoju
pažyminiu, o savybiniai įvardžiai su pažymimuoju žodžiu sudaro gimine, skai
čiumi ir linksniu derinamus atributinius junginius. Dabartinės bendrinės lietuvių
kalbos požiūriu būdvardiškieji savybiniai įvardžiai laikytini archaizmais 2 ir vartojami tik grožinėje literatūroje3.
XVI–XVII amžiaus lietuviškuose raštuose vartojamos abi kalbamosios įvardžių
formos – derinamosios ir nederinamosios. Tačiau, kaip rodo tyrimai, savybiniai
įvardžiai ir čia gerokai retesni – dominuojanti posesyvumo raiškos priemonė daž
niausiai yra nekaitomi asmeninių įvardžių kilmininkai4, apskritai laikytini ar
chajiškesniu reiškiniu už būdvardiškuosius įvardžius5. Savybiniai kilmininkai
mano, tavo, savo daugelyje senųjų raštų derinamąsias formas manas,  -a, tavas,  -a,
savas, -a vartojimo dažnumu lenkia kelis ar keliolika kartų. Tai pasakytina apie
visiems trims XVI–XVII amžiaus lietuviškų raštų variantams atstovaujančius
šaltinius.
1   Plačiąja

prasme prie asmeninių įvardžių
priskirtinas ir sangrąžinis įvardis savęs
(daugiau žr. Dabartinės lietuvių kalbos gra
matika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidykla, 1994, 260–261).
2   Vladas Žulys, „Vadinamųjų nekaitomųjų
įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje
sistemoje“, Blt 5(2), 1969, 176.
3   Albertas Rosinas, Lietuvių bendrinės kalbos
įvardžiai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidykla, 1996, 55.
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4   Žr.

Bronius Maskuliūnas, „Kaitomosios ir
nekaitomosios savybinių įvardžių formos
lietuvių senuosiuose raštuose“, Valoda –
2003. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zi
nātnisko rakstu krājums 13, Daugavpils:
Saule, 2003, 163–168.
5   Альбертас Росинас, „Существовали ли
притяжательные местоимения в обще
балтийском?“, Балто-славянские иссле
дования 1983, Москва: Наука, 1984, 83−92;
Albertas Rosinas, Baltų kalbų įvardžiai, Vilnius: Mokslas, 1988, 168–170.
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1.1. Šiuo požiūriu labiausiai išsiskiria 1599 metais išėjusi lietuviškos raštijos
LDK pradininko Mikalojaus Daukšos versta lenkų jėzuito Jakubo Wujeko Postilė6.
Šaknų man-, tav-, sav- kaitomąsias formas Daukša vartojo kelis kartus dažniau
negu nekaitomuosius kilmininkus7. Tokius iš bendro konteksto išsiskiriančius
Daukšos vartosenos polinkius paaiškinti gana sudėtinga, nes kituose to paties −
vidurinio − raštų varianto šaltiniuose dažnesni būtent nekaitomieji kilmininkai.
Aiškinimas lenkiško originalo įtaka neįtikinamas, – iš lenkų kalbos verstí daugelis vidurinio varianto raštų, tačiau juose, kaip minėta, dominuoja ne savybiniai
įvardžiai, o nekaitomieji savybiniai kilmininkai8. Dialektologijos duomenys iš
Daukšos kilimo ir gyvenimo vietos9 irgi nerodo, kad jo raštuose reikėtų tikėtis
savybinių įvardžių gausumo10. Kodėl savybinių įvardžių vartojimu Daukša
išsiskiria iš kitų senųjų raštų autorių, kol kas neaišku.
1.2. Palikus nuošalyje didžiausią Daukšos veikalą – Postilės vertimą, čia
norėtųsi paanalizuoti savybinių įvardžių vartojimą kitame Daukšos darbe – ispanų
jėzuito Jokūbo Ledesmos Katekizmo lietuviškame vertime, Lietuvoje geriau
žinomame kaip Daukšos Katekizmas11 (toliau – DK). Nuo Postilės jis skiriasi ir tuo,
kad į lietuvių kalbą išverstas iš lenkiško vertimo. Šis verstas iš Ledesmos knygos
itališko varianto, taigi yra patyręs ir kalbos tarpininkės poveikį12. Knygą sudaro
dvi maždaug vienodos apimties dalys: pats katekizmas ir „Trumpas būdas pasisakymo arba išpažinimo nuodėmių“13. Kadangi abi dalys verstos iš tos pačios
lenkiškos knygos, tai čia Daukšos Katekizmas taip pat laikomas viena knyga ir visa
statistinė medžiaga pirmiausia pateikiama bendrai, nors, kaip vėliau bus matyti,
tam tikrų skirtumų tiriamuoju klausimu tarp abiejų dalių esama.
1.2.1. Iš viso Daukšos Katekizme užfiksuota apie 380 šaknų man-, tav-, savformų. Daugiausia – apie 42% (≈160) – esama 2-ojo asmens formų, rodančių obDaukšos Postilė, fotografuotinis leidimas,
Kaunas: Lietuvos Universiteto leidinys,
1926.
7   Derinamųjų ir nederinamųjų savybinių įvar
džių formų santykį Daukšos Postilėje žr.
Czesław Kudzinowski, Indeks-słownik do
„Daukšos Postilė“ 1(A–N), 2(O–Ž), Poznań:
Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, 1977.
8   Plg. Jonas Kruopas, „1598 m. Merkelio Pet
kevičiaus katekizmo leksika“, Jonas Kruo
pas, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institutas, 1998 [1970],
109, 153; Antanas Jakulis, Knygos Nobaǯ
nystės leksika 1, Klaipėda: Sauliaus Jokužio
leidykla-spaustuvė, 1995, 117, 221–222.
9   Žr. Jurgis Lebedys, Mikalojus Daukša, Vil
nius: Valstybinė grožinės literatūros lei
dykla, 1963, 46−145; Zigmas Zinkevičius,
6   Žr.
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Lietuvių kalbos istorija 3. Senųjų raštų kalba,
Vilnius: Mokslas, 1988, 173−176.
10   Žr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis, 1966, 308.
11   [Mikalojus Daukša,] KATHECHISMAS
ARBA MOKSLAS KIEKWIENAM KRIKSZCIONII PRIWALVS [...] 1595. Cit. iš: Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas, faksimilinis leidimas, parengė Vida Jakštienė,
Jonas Palionis, Vilnius: Mokslo ir enciklo
pedijų leidykla, 1995.
12   Žr. Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius:
Mintis, 1969, 83–84 (toliau – LB I).
13   Beje LB I 84 šios dalys pateikiamos atskirais inventoriniais numeriais nurodant,
kad „‘Trumpas budas’ yra katekizmo tęsi
nys, todėl nėra abejonės, kad jo vertėjas –
M. Daukša“.
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jekto priklausymą pašnekovui, toliau pagal dažnumą eina 1-ojo asmens formos,
sudarančios apie 30% (≈115) visų formų ir rodančios priklausymą kalbėtojui,
mažiausiai – apie 28% (≈105) vartojama sangrąžinio įvardžio šaknies sav- formų,
kurios, kaip neutralios asmens, skaičiaus ir giminės atžvilgiu, posesyvumo reikšmę
susieja su veiksmo subjektu14 (žr. 1 lentelę):
Įvardžio šaknis

Vartojimo dažnumas

man-

30%

tav-

42%

sav-

28%

1 lentelė: Savybinių įvardžių vartojimo dažnumas DK

Kiek netikėtas čia palyginti nedidelis sangrąžinio įvardžio formų skaičius, –
kaip nesangrąžinių įvardžių substitutas, jis gali keisti visų asmenų įvardžių formas15. Tačiau galbūt iš dalies tai galėtų būti aiškintina tuo, kad senuosiuose
lietuviškuose raštuose šios substitucijos gana dažnai nesilaikoma – 1-ojo ir 2-ojo
asmens sferoje vietoj sangrąžinio įvardžio vartojami nesangrąžiniai įvardžiai. Tai
būdinga senųjų raštų refleksyvumo raiškos ypatybė16. Tokio vartojimo atvejų gausu ir Daukšos Katekizme, plg.:
DK 1394–15

DK 748–10
DK 18210–12

MAłonÙuſés Wießpatie Ieſu Chriſte [...] téikiś mań důṫ grâudum±
ßirdés / ir âßaras akimus manômus / id´nṫ apwÙrkc¸ia dien± ir
nâkt / wiſus pra‰µgimus mano / tikrå ir nu‰ęmint± ßirdimi máno.
GÙrbk têw± tÀw± / ir mótin± táw± / idånt’ iłgÀi gîwas butúmbei
±nt’ ‰Ùmes.
Atweri tu r±k± táw± ir papiłdai wiſsôki± gîw… pałaiminimu.

Taigi dažnai ten, kur tikimasi sangrąžinio įvardžio, vartojamas 1-ojo ar 2-ojo
asmens įvardis. Dažniausiai tai pažodinis sekimas lenkišku tekstu17, iš kurio buvo
verčiama, plg.:
DK 18019–1815

Padůmi inġ twîrtas r±kás tawos ßw²c¸ęuśios méiłes ±nṫ ßios dienós / ir wiſſ³ met³ giwâtos manos / kûn± ir dußi± mâno / ir wiſſús
wéikałus manús / id´nṫ iůs pałâimintumbei

LK 13621–1375

Porucżam w mocne ręce twey naświętszey miłośći nå ten dźień / y
nå wszytek cżås żywotå mego / ćiało y duszę moię y wszytkie
språwy moie / abyś im błogosławić

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika,
1994, 261.
15   Plg. Rosinas 1996, 54.
16   Išsamiau apie tai žr. Albertas Rosinas, „Vie
na asmeninių I ir II asmens įvardžių vartosenos ypatybė lietuvių senųjų raštų kalboje“, Blt 9(2), 1973, 161–169; Bronius
Maskuliūnas, „Refleksyviojo posesyvumo
14   Plg.
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raiška Mikalojaus Daukšos Postilės periko
pėse“, ALt 2, 2000, 107–124.
17   „Transliteruotas J. Ledesmos Katekizmo
tekstas“, Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas, faksimilinis leidimas, parengė
Vida Jakštienė, Jonas Palionis, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995,
459–602 (toliau – LK).
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1.2.3. Pateiktasis pavyzdys grąžina prie pagrindinės šio straipsnio temos.
Lyginant lietuvišką ir lenkišką tekstus, akivaizdu, kad derinamųjų ir nederinamųjų
savybinių įvardžių formų vartojimas nuo lenkiško teksto iš esmės nepriklauso, –
iš pavyzdžio matyti, kad DK derinamųjų ir nederinamųjų formų lenkiški atitikmenys yra tokie patys18 (derinamųjų ir nederinamųjų formų pasiskirstymą procentais DK žr. 2 lentelėje).
Įvardžio šaknis

Derinamoji forma

Nederinamoji forma

man-

70%

30%

tav-

49%

51%

sav-

73%

27%

2 lentelė: Derinamųjų ir nederinamųjų savybinių įvardžių formų santykis DK

Kaip matyti, šaknų man- ir sav- derinamųjų ir nederinamųjų formų santykis
iš esmės patvirtina tai, kas apie šių formų vartojimą Daukšos raštuose buvo pasakyta anksčiau, – gana ryškiai labai panašiu santykiu vyrauja derinamosios formos.
Tačiau labai skiriasi šaknies tav- formų, kurių, kaip minėta, yra daugiausia, santykis. Čia derinamosios ir nederinamosios formos pasiskirsto kone po lygiai, netgi su nedidele nederinamųjų formų persvara.

1.2.3.1. Tokie skirtingi 2-ojo asmens įvardžių vartojimo polinkiai iš dalies
atsispindi ir aptariant kitus duomenis, pavyzdžiui, lyginant šių įvardžių derina
mųjų formų pasiskirstymą pagal giminę ir skaičių (žr. 3 lentelę).
Įvardžio šaknis	Giminė		Skaičius
vyr.
mot.
vns.

dgs.

mantavsav-

38%
12%
37%

51%
55%
53%

49%
45%
47%

62%
88%
63%

3 lentelė: DK savybinių įvardžių derinamųjų formų pasiskirstymas pagal giminę ir skaičių

Matyti, kad visų trijų šaknų savybiniai įvardžiai giminės požiūriu iš esmės
vartojami gana panašiai – vyriškosios giminės formų persvara nežymi. Tačiau
kalbant apie skaičių, vėl ryškiai išsiskiria 2-ojo asmens formos, – vienaskaita čia
daugiau kaip septynis kartus dažnesnė už daugiskaitą. Tuo tarpu 1-ojo asmens
ir sangrąžinio įvardžio šaknies vienaskaitos formų nėra nė dvigubai daugiau už
daugiskaitos.

1.2.3.2. Kalbant apie savybinių įvardžių derinamųjų formų pasiskirstymą
pagal linksnius, pasakytina, kad šiuo požiūriu visų aptariamųjų įvardžių varto18   Šiuo

požiūriu tas pat pasakytina ir apie kitus iš lenkų kalbos verstus lietuviškus
raštus. Žr. Bronius Maskuliūnas, „Reflek-
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syvumo raiška Jokūbo Morkūno Postilės
perikopėse“, Blt 40(1), 2005, 23.
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jimas panašus: dažniausias linksnis yra kilmininkas, taip pat dažnai vartojami
vardininkas bei galininkas. Suprantama, galvoje čia turima tik vyriškosios giminės
daugiskaitos ir moteriškosios giminės kilmininko formos, nes formos mano, tavo,
savo gali būti laikomos tiek derinamosiomis, tiek nederinamosiomis19. Apsispren
dimą, kaip traktuoti konkrečias kalbamąsias formas, čia dar sunkina tai, kad
Daukšos tekstuose, taip pat ir Katekizme, esama daug skirtingų to paties žodžio
kirčiavimo variantų, plg.: máno téwo (DK 10), Diewo mâno (DK 119), ſuṫweréio
mano (DK 132). Vis dėlto šiame straipsnyje, pateikiant statistinę medžiagą junginiuose su vyriškosios giminės daiktavardžių vienaskaitos kilmininkais, formos
mano, tavo, savo laikomos nederinamosiomis. Tokios konstrukcijos sudaro 30–40%
visų konstrukcijų su nederinamosiomis formomis.
Kartais sunku nustatyti ir variantų su galūniniu a formą, nes dėl įvairuojančios
rašybos bei XVI−XVII amžiaus lietuviškiems raštams būdingos nekirčiuotų
galūnių vokalizmo redukcijos tokios formos taip pat gali būti traktuojamos dvejopai: kaip derinamosios ir kaip nederinamosios, plg.:
DK 13517–22

Tu pâdukſis / ir dukſeiimas mânas / ir pagáłba maná / ir aṗginimas
mânas / ir iǯgłbeiimas / giwata maná / ir iʒgânimas mânas.

Tokiais atvejais apsisprendimą, kaip traktuoti vieną ar kitą formą, paprastai
lemia kontekstas, t. y. įvardžio santykis su pažymimuoju žodžiu.

1.2.4. Kaip minėta, savybiniai nekaitomieji kilmininkai eina nederinamuoju
pažyminiu, o savybiniai įvardžiai su pažymimuoju žodžiu sudaro gimine,
skaičiumi ir linksniu derinamus atributinius junginius. Įvardžio vieta tiek derinamuosiuose, tiek nederinamuosiuose junginiuose dažniausiai postpozicinė, t. y.
jis dažniausiai vartojamas po pažymimojo žodžio. Tai būdinga lietuviškų senųjų
raštų sintaksei20. Tokia pati situacija fiksuojama ir DK, – prepozicinio įvardžių
vartojimo čia pasitaiko itin retai. Šiuo požiūriu, t. y. pagal pažyminio ir pažymimojo
žodžio santykį, lyginant derinamąsias ir nederinamąsias įvardžių formas, vaizdas
yra kiek kitoks (žr. 4 lentelę).
Įvardžio šaknis	Forma
	Derinamoji		Nederinamoji
	Prepozicija	Postpozicija	Prepozicija	Postpozicija
mantavsav-

3%
3%
24%

97%
97%
76%

9%
11%
11%

91%
89%
89%

4 lentelė: DK derinamųjų ir nederinamųjų formų pasiskirstymas pagal įvardžio
prepoziciją ir postpoziciją
Albertas Rosinas, Mikalojaus Daukšos
tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė
struktūra, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 2001, 26; Bronius Mas
kuliūnas, [Rec.:] „Albertas Rosinas, Mikalo-

19   Žr.
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jaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir mor
fologinė struktūra“, ALt 4, 2002, 225–226.
20   Žr. Virginija Vasiliauskienė, „Daiktavar
džio ir įvardžio genityvo vieta senojoje
lietuvių kalboje“, LKK 31, 1997, 104–121.

Savybinių įvardžių formos
M i k a l o j a u s D a u k š o s Katekizme ( 1 5 9 5 )

Visų trijų įvardžių šaknų nederinamųjų formų prepozicijos/postpozicijos santykis toks pat ar labai panašus. Visiškai šiuo požiūriu sutampa ir derinamųjų
1-ojo bei 2-ojo asmens formų vartojimas. Tačiau labai išsiskiria sangrąžinio
įvardžio derinamosios formos, prepoziciškai vartojamos kur kas dažniau už
atitinkamų kitų dviejų įvardžių formas. Kas lemia tokį vienos formos išskirtinumą,
sunku paaiškinti.
Tokios savybinių įvardžių vartojimo tendencijos Daukšos Katekizme iš esmės
patvirtina ankstesnį teiginį, jog kaitomąsias formas Daukša vartojo kelis kartus
dažniau negu nekaitomuosius kilmininkus.

2. Tačiau prisimintina, kad, be Daukšos, žinomas ir kitas minėto Ledesmos
Katekizmo vertimas į lietuvių kalbą. Tai vadinamasis anoniminis 1605 metų katekizmas, išverstas rytiniu raštų kalbos variantu21. Vertėjas veikiausiai yra rėmęsis
Daukšos Katekizmu22, tad pravartu šiuos du tekstus trumpai palyginti ir savybinių
įvardžių formų vartojimo požiūriu.
2.1. Kadangi anoniminis 1605 metų tekstas turi tik vieną dalį − katekizmą, tai
ir lyginti tikslinga su tokia pat viena, tai yra pirmąja, Daukšos Katekizmo dalimi.
Čia taip pat dar pasakytina, kad, palyginus kalbamuoju požiūriu visą DK tekstą
su pirmosios dalies − katekizmo − tekstu, taip pat išryškėja kai kurių skirtumų.
Bene ryškiausias iš jų − savybinių įvardžių pasiskirstymas pagal vartojimo
dažnumą (plg. 5 lentelę).
Įvardžio šaknis	Vartojimo dažnumas
mantavsav-

DK

I dalis

30%
42%
28%

6%
23%
71%

5 lentelė: Savybinių įvardžių vartojimo dažnumas visame DK ir jo pirmojoje dalyje

Kaip matyti, pirmojoje DK dalyje labai ryškiai vyrauja sangrąžinio įvardžio
šaknies sav- formos. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad 1-ojo ir 2-ojo asmens
savybinių įvardžių formų pirmojoje DK dalyje, palyginti su antrąja, apskritai labai mažai vartojama, − pirmojoje dalyje užfiksuotos tik 5 (iš 115) man- šaknies
formos ir 19 (iš 160) tav- šaknies formų. Užtat sav- šaknies čia užfiksuota daugiau
nei pusė visų formų − 58 (iš 105).
21   KATHECHISMAS

ARBA PAMOKIMAS
WIENAM KVRIAMGI KRIKSCZONIVY
REYKIAMAS. [...] WILNIVY Drukôrnioy
Acadêmios SOCIETATIS IESV, Metůſu
vgimimo Wießpatés / 1605 (toliau – AK).
Plačiau žr. LB I 224−225; Zinkevičius
1988, 242–246; Zigmas Zinkevičius, „Apie
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1605 m. katekizmo tarmę“, Zigmas Zinkevi
čius, Rinktiniai straipsniai 2, Vilnius: Lietu
vių katalikų mokslo akademija, 2002
[1968], 46–53.
22   Žr. Jonas Palionis, Lietuvių literatūrinė kalba
XVI–XVII a., Vilnius: Mintis, 1967, 38.
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Palyginus pirmosios DK dalies tuos pačius duomenis su anoniminio katekizmo
atitinkamais duomenimis, matyti, kad situacija šiuo atveju labai panaši (plg.
6 lentelę).
Įvardžio šaknis	Vartojimo dažnumas
mantavsav-

DK I dalis

AK

6%
23%
71%

8%
21%
75%

6 lentelė: Savybinių įvardžių vartojimo dažnumas DK pirmojoje dalyje ir AK23

AK užfiksuotos 8 man- šaknies formos, 22 tav- šaknies formos ir 75 sav- šaknies
formos, DK − 5 man- šaknies formos, 19 tav- šaknies formų ir 58 sav- šaknies
formos. Kadangi abu tekstai versti iš to paties šaltinio − lenkiško Ledesmos Kate
kizmo leidimo, − natūralu, kad duomenys skiriasi labai nežymiai. Nors, kaip matyti, vis dėlto esama nemažai vietų, kur vienas ar kitas vertėjas įvardžius prideda ar praleidžia − AK užfiksuota 23 savybiniais įvardžiais daugiau negu DK.

2.2. Tačiau žymiai svarbiau čia palyginti derinamųjų ir nederinamųjų savybi
nių įvardžių formų vartojimą abiejuose tekstuose (žr. 7 lentelę).
Įvardžio šaknis 	Forma
	Derinamoji		Nederinamoji
mantavsav-

DK I dalis

AK

DK I dalis

AK

80%
42%
74%

38%
23%
17%

20%
58%
26%

62%
77%
51%

7 lentelė: Derinamųjų ir nederinamųjų savybinių įvardžių formų santykis DK pirmojoje
dalyje ir AK

Iš 7 lentelėje pateiktų duomenų aiškiai matyti, kad Daukša dažniau vartojo
derinamąsias savybinių įvardžių formas, − iš užfiksuotų 82 savybinių įvardžių
formų 55 yra derinamosios (išimtį, kaip ir apskritai visame DK, sudaro tik tavšaknies formos, kurių esama mažiau negu nederinamųjų − 8 iš 19). O nežinomas
Ledesmos Katekizmo (1605) elektroniniu tekstu ir elektroninėmis žodžių
formų konkordancijomis, kurias 2002 metais Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
lėšomis pagal Lietuvos Respublikos vals
tybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–
2005 metų programą parengė Ričardas

23   Naudotasi
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Petkevičius ir doc. dr. Juozas Karaciejus
bei Vytautas Zinkevičius (programuotojas), vadovaujami dr. Onos Aleknavičie
nės; saugoma LKI Kalbos istorijos ir dia
lektologijos skyriaus senųjų raštų duome
nų bazėje, Inv. Nr.: T-14; T-1-14.

Savybinių įvardžių formos
M i k a l o j a u s D a u k š o s Katekizme ( 1 5 9 5 )

Lesdemos Katekizmo vertėjas tam pačiam tikslui gerokai dažniau renkasi nekaitomus savybinius kilmininkus, − iš 105 užfiksuotų formų tik 21 yra derinamoji.
Palyginus šias AK derinamąsias formas su DK atitikmenimis, užfiksuoti neabejotinai visiškai sutampantys 7 atvejai, pvz.:
DK 101–3

Iog aß ne mánais nůpełnáis / nei máno téwo / nei manós mótinos

AK 73–5

Iog ne mánays nůpełnâys / ney mano téwo / ney manós mótinos

Dar 5 atitikmenys yra tokie, kai pačios savybinių įvardžių formos nesiskiria,
skiriasi tik įvardžio vieta pažymimojo žodžio atžvilgiu, − trim atvejais prepoziciškai
vartojamas AK atitikmuo, o dviem − DK. Lenkiškas tekstas visais atvejais sutampa su DK atitikmenimis, plg.:
DK 8118–19

Ii tau têwas tawas liept

AK 665–6

E kád táwas Tėwas lieptu táu

LK 523–4

A kiedyby tobie oćiec twoy roskazał

DK 466–8

kaip’ ir ms átłaidǯm ſáwiêmus kaltiemus

AK 371–2

kayp’ ir mes atłaidʒiame kaltiėmus ſáwiémus

LK 2811–12

iáko y my odpuszcżamy nászym winowáicom

Visais kitais atvejais AK derinamosios formos skiriasi nuo DK teksto, kartu
jos skiriasi ir nuo lenkiško šaltinio, kuris beveik visada sutampa su DK atitikmenimis.

3. Taigi apibendrinant galima sugrįžti prie jau minėto teiginio, jog Mikalojaus
Daukšos raštai savybinių įvardžių vartojimu išsiskiria iš bendro XVI−XVII
amžiaus lietuviškos raštijos konteksto. Daugelyje kitų raštų dažnesni nekaitomi
savybiniai kilmininkai, o Daukša dažniau renkasi savybinių įvardžių derinamąsias
formas. Išimtį sudaro tik šaknies tav- formų, kurių DK užfiksuota daugiausia,
santykis. Šiuo atveju derinamosios ir nederinamosios formos pasiskirsto maždaug
po lygiai, netgi su nedidele nederinamųjų formų persvara. Mažas sangrąžinio
įvardžio formų skaičius sietinas su ta lietuviškiems seniesiems raštams būdinga
ypatybe, kad 1-ojo ir 2-ojo asmens sferoje vietoj sangrąžinių dažnai vartojami
nesangrąžiniai įvardžiai.
Savybinių įvardžių formos nuo lenkiško teksto nepriklauso, – tiek derinamųjų,
tiek nederinamųjų formų lenkiški atitikmenys yra tokie patys.
Tiek derinamųjų, tiek nederinamųjų įvardžių formų vieta pažymimojo žodžio
atžvilgiu DK, kaip ir daugelyje kitų to laikotarpio raštų, dažniausiai yra postpo
zicinė, prepozicinis savybinių įvardžių vartojimas gerokai retesnis.
Literatūra ir šaltiniai:
AK − KATHECHISMAS ARBA PAMOKIMAS WIENAM KVRIAMGI KRIKSCZONIVY
REYKIAMAS. [...] WILNIVY Drukôrnioy Acadêmios SOCIETATIS IESV, Metůſu vgi
mimo Wießpatés / 1605.
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Bronius Maskuliūnas
Concerning the Forms of Possessive Pronouns
i n M i k a l o j u s D a u k š a ’ s Katekizmas (1595)

Summary
The article analyses the use of possessive pronouns in Daukša’s Katekizmas (1595). Two
forms of these pronouns used in old Lithuanian writings are discussed: those based on
agreement and those lacking agreement. The frequency of the use of these forms, their
interrelation, the relation of the forms of Lithuanian pronouns and their Polish equivalents,
peculiarities of spelling and other issues are investigated. Material in Daukša’s Katekizmas
is also compared to the analogous data obtained from the anonymously prepared
Katekizmas (1605), which was translated from the same Polish source.
It is argued that the works by Daukša are special in terms of possessive pronoun usage.
Differently from the majority of other Lithuanian writings of the 16–17th century, the forms
of possessive pronouns based on agreement predominate here. The exception is the ratio of
the forms of pronouns with the root tav-, which account for the great majority of possessive
pronouns found in Daukša’s Katekizmas. In this case the number of forms based on agreement
and on non-agreement are roughly the same, with a slightly higher number of the latter.
The prevalence of the second person forms, especially in the singular, can be explained by
the genre of the text. On the other hand, the small number of the forms of reflexive pronouns
can be associated with the style of old Lithuanian writings, in which in the first and second
person, reflexive pronouns are often replaced by non-reflexive pronouns.
The use of possessive pronouns is essentially independent of the Polish text–Polish
equivalents for both agreeing and non-agreeing forms are the same.
Non-agreeing forms of possessive pronouns in the possessive case mano, tavo, savo are
most often used with singular masculine nouns in the possessive case. To establish whether
the form is based on agreement or on non-agreement is often difficult because of the
substantial differences in spelling in Daukša‘s writings.
The position of the pronouns of both forms in relation to the head-word in Daukša’s
Katekizmas as well as in many other writings of that period most often is post-positional,
pre-positional use is much more rare.
Bronius Maskuliûnas
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38
LT-76352 Šiauliai, Lietuva
el. p.: maskuliunas@su.lt
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Uptono Sinclairio romanas The Jungle (1906)
lietuviškai: Vinco Daukšio vertimas Raistas (1908)

Nuo pirmųjų rankraštinių tekstų iki XIX amžiaus pirmos pusės didžiąją lietu
vių raštijos dalį sudarė vertimai. Pirmasis pasaulietinės literatūros vertimas – Ezopo pasakėčios – pasirodė 1706 metais. Jį paskatino lingvistinė polemika, kilusi
XVIII amžiaus pradžioje tarp Mažosios Lietuvos kunigų. Kazimiero AmbrasoSasnavos duomenimis, XVIII amžiuje grožinės literatūros pradėta versti daugiau.
Tik XIX amžiaus paskutiniais dviem dešimtmečiais ir XX amžiaus pradžioje juntamas šuolis: „vertimų pasirodė kur kas daugiau nei per pusantro šimto metų
nuo pirmosios pasaulietinio turinio knygos pasirodymo“1.
Iš anglų kalbos į lietuvių iki 1904 metų išverstų kūrinių pavyko rasti nedaug –
apie 10. Galbūt jų buvo mažiau. Dauguma jų išleisti Amerikoje. Tikslų skaičių
pasakyti sunku, nes nėra informacijos, ar visi tikrai versti iš anglų kalbos. Nors
pirmieji pasaulietinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą čia pasirodė XIX amžiaus
aštuntajame dešimtmetyje, bet buvo verčiama vien iš lenkų ir rusų kalbų2. Tik
maždaug nuo 1905-ųjų vertėjai, pramokę anglų kalbos, mėgino supažindinti ne
vien Amerikos, bet ir Lietuvos lietuvius su Amerikos literatūra. Iš anglų kalbos jie
vertė tiek populiarias medicinos, technikos ir kitų sričių knygas, tiek žymius
literatūros veikalus.
Didžiulė problema, su kuria susidūrė tuometiniai rašto darbuotojai – dar nesunorminta lietuvių kalba. Alekso Ambrose teigimu, „nebuvo žmonių, kurių jie
būtų galėję atsiklausti; nebuvo žodynų, kurių jie būtų galėję žodžių prasmę patikrinti“3. Iš tiesų 1903–1905 metais išėjo Antano Lalio dviejų dalių Lietuviškos ir
angliškos kalbų žodynas4. Juo tuometiniai vertėjai jau galėjo naudotis.
Ambrasas-Sasnava, Vertimo
tyrinėjimai. Tradicija, Vilnius: Mokslas,
1984, 49.
2   Vaclovas Biržiška, Lithuanian Publications in
the United States 1874 –1910 / Amerikos lie
tuvių spauda 1874 –1910, JAV: Lituanistikos
instituto leidykla, 1994, 27.
1   K[azimieras]
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Ambrose, Chicagos lietuvių istorija
1869–1959, Chicago (Ill.): Amerikos lietu
vių istorijos draugija, 1967, 251.
4   Antanas Lalis, Lietuviškos ir angliškos kalbų
žodynas 1–2, Chicago (Ill.): Lietuva, 1903–
1905.
3   Aleksas
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Apie vertimo normas Amerikos lietuvių vertimuose medžiagos rasti nepavyko,
bet nesunku numanyti, jog, kaip ir Lietuvoje, tuo metu jų tebuvo tik užuomazgos.
XIX amžiaus pabaiga ir XX pradžia – tai laikotarpis, kai net ir trūkstant teorinių
vertimo pagrindų, jau pradėjo formuotis lietuviškų vertimų tradicijos5. Vertėjai
gana laisvai elgėsi su tekstais: juos trumpindavo ar papildydavo, perpasakodavo,
domestikuodavo – priklausomai nuo to, kokių motyvų vedami ėmėsi vertimų ir
kokių rezultatų siekė.
Mokslininkų André Lefevere ir Antoine Bermano nuomone, vertimai labai svar
būs literatūros formavimosi procesui: jie praturtina bendrinę kalbą, supažindina
su naujomis stilistinėmis priemonėmis, ugdo skaitytojų skonį. Kad verstinė
literatūra rastų nišą šalia originaliosios ir darytų jai įtaką, svarbus kūrinių aktualumas. Jų atranka priklauso nuo įvairių konkretaus meto aplinkybių. Kita vertus,
kaip teigia Lefevere, vertimai gali būti ir iki šiol vis dar tebėra laikomi grėsme
kultūros identitetui („translations can be, and are still seen as a threat to the
identity of a culture“)6. Jam antrina ir Bermanas sakydamas, jog nors ir neišven
giamai reikalingi jie būtų, kiekviena kultūra jiems priešinasi – bet koks vertimas
yra tarsi įsibrovėlis į kultūrą7. Tad ne visiems lemta pritapti, rasti savo skaitytoją.
Vienas iš tokių akivaizdžių pavyzdžių vertimų į lietuvių kalbą istorijoje – ameri
kiečių rašytojo Uptono Sinclairio romanas The Jungle.

1. UPTONO SIN C L AIRIO ROMANO THE JUNGLE VERTIMAI. Pirmą kartą
The Jungle pasirodė 1905 metais periodiniame žurnale Apeal to Reason, o 1906
kūrinys išleistas atskira knyga8. Tik pasirodęs romanas sukėlė didžiulį visuomenės
susidomėjimą – ir ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Remdamasis faktais,
rašytojas atskleidė Čikagos mėsos industrijos tamsiuosius užkulisius, valdžios
pareigūnų korupciją, politikos subtilybes ir paprasto darbininko kovą dėl būvio.
Po keleto metų romanas išverstas į septyniolika kalbų, taigi buvo skaitomas visame pasaulyje9. 1931-aisiais jis pasiūlytas Nobelio premijai, tačiau jos negavo.
Sinclairio romanas populiarus Amerikoje iki šių dienų. The Jungle iš esmės yra
socialistinių idėjų užtaisas, bet dėl stilistinių priemonių, literatūrinių tropų ir
kandžios ironijos kūriniu labai susidomėjo pasaulis.
Į lietuvių kalbą romanas pirmą kartą išverstas 1908 metais ir pasirodė ne vie
nas, bet du vertimai: Kazio Puidos Pelkės10, išleistos Vilniuje, ir Vinco Daukšio
Kuosaitė, Užsienio literatūros kūrinių
vertimai į lietuvių kalbą (1880–1905) (moks
lų kandidato disertacija, rankraštis), Vil
nius, 1958, 21; cit. iš Ambrasas-Sasnava
1984, 38.
6   Crosscultural Communication in Translation,
History and Culture, [ed.] Susan Bassnett
and André Lefevere, London and New
York: Pinter Publishers, 1990, 17.
7   Antoine Berman, The Experience of the Foreign. Culture and Translation in Romantic
5   Elena
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Germany, transl. S. Heyvaert, Albany: State
University of New York Press, 1992, 24.
8   Upton Sinclair, The Jungle, New York: Doubleday, Page & Co, 1906.
9   Ronald Gottesman, Upton Sinclair. An Annotated Checklist, Kent, Ohio: The Kent State
University Press, 1973.
10   Upton Sinclair, Pelkės, vertė Kazys Puida,
Vilnius: M. Kuktos spaustuvė, 1908.
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Raistas11, Jono Naujoko paskelbtas Čikagoje. Gana greitai, 1912 metais, Čikagoje
pasirodė antrasis Raisto leidimas12; 1939-aisiais pataisytas ir papildytas Raistas
išleidžiamas Niujorke13; 1948 metais Kaune išeina Antano Miluko verstos, Edvardo Viskantos redaguotos Džiunglės14. Toks dėmesys šiam kūriniui neatsitiktinis:
nedažnai lietuviams pasitaiko tapti pasaulyje garsios knygos herojais. Sinclairis
juos pasirinko iš daugelio kitų etninių imigrantų grupių ir aprašė sunkų jų
kūrimąsi Čikagoje. Maža to, autorius į romaną įtraukė ir šiek tiek Lietuvos realijų,
lietuviškų žodžių, netgi Antano Vienažindžio sukurtos dainos posmelį; visą
pirmąjį skyrių paskyrė lietuvių vestuvėms15.
Kai pasirodė pirmieji knygos vertimai, daug lietuvių jau buvo imigravusių ir
dar tebeimigravo į Ameriką, tad detalus, faktais ir tikromis istorijomis paremtas
Sinclairio kūrinys gana objektyviai atskleidė imigranto gyvenimą. Puidos žodžiais
tariant, kiekvienas, perskaitęs šį kūrinį, turėjo susimąstyti: „ar verta eiti Amerikon, jeigu tokiomis kančiomis ir vargu įgaunamas nedidelis pelnas?“ (Sinclair
1908a, 3). Tačiau, kad ir kaip būtų keista, net esant keliems vertimams ir jų leidimams, kūrinys Lietuvoje nebuvo populiarus ir iki šiol nedaugeliui tėra žinomas.
Romanas neįtrauktas nei į mokyklines, nei į universitetines programas; labai reta
biblioteka Lietuvoje turi bent vieną The Jungle vertimą.
Knygos nepopuliarumą galėjo lemti skleidžiamos idėjos, pernelyg skirtinga ir
nepažįstama kultūrinė terpė, psichologinis diskomfortas skaitant apie tautiečių
nesėkmes ir kt. Neatmestina galimybė, jog vienas iš veiksnių galėjo būti prastas
vertimas. Todėl šio straipsnio tikslas – įvertinti vertimą, nustatyti vertėjo požiūrį
į originalą.
Tyrimo objektu pasirinkau vieną iš pirmųjų The Jungle vertimų – Daukšio
Raistą. Puidos Pelkės (The Jungle) galėjo būti verstos remiantis ne originaliu
anglišku tekstu. Taip manyti leidžia Puidos įdėtas įvadas, kuris iš tiesų yra
vokiečių Der Sumpf (1906) vertėjo E. Ritterio įvado vertimas. Be to, ir Puidos
knygos pavadinimas galėjo būti išverstas iš vokiečių kalbos – Der Sumpf reiškia
‘pelkės’. Puida 1904 metais baigė Berlyno politechnikos institutą, vėliau Čeliabinske
ketverius metus dirbo vokiečių kalbos dėstytoju16. Norint patvirtinti spėjimą, kad
Pelkes Puida vertė iš vokiško vertimo, reikėtų atlikti lingvistinę tekstų analizę, bet
ir šių kelių faktų užtenka įsitikinti, kad vertėjas turėjo vokišką The Jungle vertimą
ir galėjo juo remtis.
Sinclair, Raistas, vertė Vincas Dauk
šys, išleido Jonas Naujokas, Chicago: Lietuvos spaustuvė, 1908.
12   Upton Sinclair, Raistas, 2-a laida, Chicago:
Lietuvos spaustuvė, 1912.
13   Upton Sinclair, Raistas, Brooklyn, N.Y.:
Laisvė, 1939.
14   Upton Sinclair, Džiunglės, vertė Antanas
Milukas, Kaunas: Valstybinė grožinės
literatūros leidykla, 1948.
11   Upton
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15   Lietuviškos

realijos analizuojamos knygoje: Giedrius Subačius, Upton Sinclair: The
Lithuanian Jungle – Upon the Centenary of
the Jungle (1905 and 1906) by Upton Sinclair, Amsterdam, New York: Rodopi,
2006.
16   Lietuvių enciklopedija 4, Boston: Lietuvių
enciklopedijos leidykla, 1954, 371.
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Daukšio ir Puidos vertimai buvo pirmieji, tad galėjo daryti įtaką vėlesniesiems.
Išanalizuoti ir įvertinti visus penkis lietuviškus leidimus, palyginti pirmuosius
vertimus su vėlesniaisiais, pasekti, kaip buvo keičiami perleisti kūriniai, galėtų
būti platesnio darbo uždavinys. Čia analizuojamas tik 1908 metų Daukšio vertimas ir lyginamas su originalu – 1906 metų The Jungle17.
Anthony Pymas siūlo keturis vertimų vertinimo būdus18: 1) vertimą galima skaityti ir vertinti neatsižvelgiant į jau išverstus tekstus, bet lyginti jį su originaliais to
laikotarpio, to paties žanro ar idėjos kūriniais; 2) galima lyginti skirtingus iš tos
pačios kalbos išverstus tekstus; juos galima palyginti su sava šaltinio vertimo versija; 3) kai žinomas platus konkretaus vertimo kontekstas, istoriniai dokumentai,
juodraščiai, paranki vertimo proceso analizė; 4) daugiausia įdirbio reikalaująs tradicinis vertimo analizės metodas, kai vertimas lyginamas su originalu. Nors šitaip
lyginant tekstus iškyla daugybė klausimų, į kuriuos ne visada įmanoma rasti atsakymus, tačiau darbo analizei čia pasirinktas būtent tradicinis metodas, leidžiantis
nustatyti ne tik vertimo charakteristiką, lingvistines vertimo ypatybes, bet ir ekstralingvistinius veiksnius: vertėjo intencijas, mąstymo modelį bei darbo pobūdį.

2. VIN C O DAUK Š IO RAISTAS ( 1 9 0 8 ) : VIENAS AR DU VERT Ė J AI? Analizuojant Raistą dėmesį patraukė tam tikrų žodžių vartojimo ir rašybos kaita.
Tekste juntami bent du žymesni tokie lūžiai – vertėjas staiga nusprendžia keisti
iki tol įprastą žodžių ir formų vartoseną. Dėl to keltinas klausimas, ar romanas
verstas vieno vertėjo.
Iki IX skyriaus angliškas žodis a room verčiamas tik atitikmeniu ruimas, o nuo
88 puslapio atsiranda ir iki teksto pabaigos pramaišiui taip pat vartojamas kambarys 94, 151, 235, 338.
Labai nevienodai vartojamas terminas skerdyklos. Romano pradžioje skerdinyčia,
pjovinyčia, bet nuo 98 puslapio, t. y. X skyriaus, iki pat pabaigos nuosekliai rašoma
skerdyklos. Tiesa, keliose vietose pasitaiko dar vienas sinonimas – mėsinyčios 85
(VIII skyrius), 131 (XIV skyrius).
Kūrinio pradžioje, neradęs a block ‘kvartalas’ atitikmens lietuvių kalboje,
vertėjas abstrahavo reikšmę ir vertė iš tolo 9, ne taip toli 23, bet nuo 107 puslapio
(XI skyriaus) pradėjo nuosekliai vartoti žodį skveras 140, 143, 172.
Nuo X skyriaus juntamas apsisprendimas kai kur keisti rašybą. Vienas
ryškiausių pasikeitimų – nevartojamas brūkšnelis tarp dalelyčių, prieveiksmių,
Jungle. Upton Sinclair, ed. Clare Virginia Eby, (A Norton Critical edition), New
York, London: W. W. Norton & Company,
2003. Kad Daukšys vertė ne iš žurnale
1905 metais paskelbto romano, rodo
lietuviški žodžiai ir frazės. 1905-aisiais
publikuotame kūrinyje lietuviški žodžiai,
jų ortografija pastebimai skiriasi nuo

17   The
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vėlesnio, 1906 metų The Jungle leidimo.
Daukšio vartojami lietuviški žodžiai ir fra
zės visur sutampa su 1906 metų šaltiniu.
Plačiau apie tai žr. Subačius 2006, 20–22.
18   Anthony Pym, Method in Translation History, Manchester, UK: St Jerome Publishing,
1998, 106.
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prieš postpozicines dalelytes: nuo teksto pradžios iki 98 puslapio brūkšnelis dedamas labai dažnai, tačiau nuo minėto X skyriaus – tik tam tikrais atvejais ir šio
nusistatymo laikomasi iki knygos pabaigos. Palyginkime: tai-gi 11, 41 ir taigi 107,
111; vis-gi 12, 28 ir visgi 110, 125; kai-kurios 15, 43 ir kai kurie 121; vaikai-gi 30, darbininkai-gi 60 ir rytmetyj gi 116, namon gi 119; šiek-tiek 14, 68 ir šiek tiek 109, 110.
Brūkšnelis išlieka vos keliais atvejais: teip-pat 107, 112, 128; kai-kada 104, 114.
Dar vienas rašybos pakeitimas – vietoj formos sanvaitē rašoma savaitē. Savaitē
pradėta vartoti nuo 105 puslapio (XI skyriaus) ir nuosekliai taip rašyta iki galo
(plg.: sanvaitē 16, 29, 46, 53 ir savaitē 105, 106, 122, 133).
Taigi pavyzdžiai rodo, kad nemažai pokyčių atsirado pradėjus IX skyrių. Nuo
XVIII skyriaus juntamas dar vienas ryškesnis rašybos pokytis. Iki to skyriaus
ilgoji daiktavardžio galūnė žymima -įs, o nuo 170 puslapio nusprendžiama ją
pakeisti į -ys: durįs 11, 27, 32, moterįs 13, 51, 57, trįs 13, 14, 77 ir durys 170, 230,
245, moterys 173, 177, 179, trys 176, 240.
Kalbos/ortografijos
ypatybė

I–VIII skyrius

IX–XI skyrius

XVIII–XXXI skyrius

Ruimas/kambarys

ruimas

ruimas/kambarys

ruimas/kambarys

Terminas skerdykla

skerdinyčia

skerdykla

skerdykla

A block atitikmuo

iš tolo, ne taip toli

skveras

skveras

Brūkšnelis tarp dale
lyčių, prieveiksmių

tai-gi, vis-gi, kaikurios, šiek-tiek

taigi, visgi, kai
kurie, šiek tiek

taigi, visgi, kai
kurie, šiek tiek

Savaitē ortografija

sanvaitē

savaitē

savaitē

Daiktavardžio, skait
vardžio galūnė ys

durįs, moterįs, trįs

durįs, moterįs, trįs

durys, moterys, trys

1 lentelė: Žodžių vartojimo ir ortografijos kaita

Tokie pokyčiai tekste, ypač jų gausa nuo IX skyriaus, vertė suabejoti, ar tekstas
verstas vieno vertėjo. Abejones išsklaidė kai kurie nuosekliai vartojami ir itin
dėmesį patraukiantys tropai bei individualūs kalbos vartosenos atvejai, pavyzdžiui,
stipraus postūmio veiksmą žymintis ekspresyvus veiksmažodis pykštelėti: pykštelējo
karietos langą 9, duris, kurios garsiai pykštelējusios, użsitrenkdavo 19, pykštelējo durimis
145, veżimēlis [...] veikiai pykštelējo 207.
Išskaičiuodamas vienarūšius daiktus, reiškinius, veiksmus vertėjas visur pri
rašo „ir t. t.“, nors originale to nėra, pavyzdžiui, raštininkaujančiais kontorose, krau
tuvēse ir t. t. 16, visokių blekinių, stiklų ir t. t. 30, taip pat 33, 36, 47, 126, 154, 345
puslapyje. Abejoti dviejų vertėjų galimybe neleidžia ir visame kūrinyje vienodai
vartojamas prieveiksmis teip 24, 41, 89, 108, 123, 266, 321; įvardžiuotiniai įvardžiai,
būdvardžiai: tiejie 24, 34, 135, 272, naujiejie 27, 273, silpnesniejie 218, išsilavinusiejie
37, 43, 65, 219, tiemsiems 107, gyvenamiejie 233, pażįstamiejie 267, paprastiejie 330.
Tokias formas turi kai kurios vakarų aukštaičių šnektos ir daugelis rytų aukštai
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čių19. Daukšys buvo vakarų aukštaitis, gimęs Marijampolės rajone, Dilginės kaime, todėl tikėtina, kad tekstas ištisai verstas jo vieno.
Tad kaip paaiškinti Daukšio leksikos ir rašybos nevienodumą? Neturint
šaltinių, atspindinčių vertimo eigą, galima tik spėlioti, jog jis galbūt kūrinį vertė
neištisai, aplinkybių verčiamas padėdavo darbą kuriam laikui į šalį. Per tą laiką,
sparčiai kintant lietuvių bendrinės kalbos normoms, Daukšys galėjo domėtis
pokyčiais ir taikytis prie jų. Nesant pakankamų lietuvių bendrinės kalbos raidos
Amerikoje tyrimų, tai įvertinti sunku.
Teksto nelygumai liudytų dar vieną vertėjo darbo pobūdį – skubotumą:
tikėtina, jog po kurio laiko vėl imdamasis versti Daukšys neperskaitydavo išversto
kūrinio iš naujo. Kitaip gal būtų tekstą labiau suvienodinęs.

3. DAUK Š IO INTEN C I J OS. Kiekvienas vertėjas sėda prie darbo su savo
mintimis, subjektyviai išgyvena tekstą, interpretuoja jį, pritaiko įsivaizduojamam
adresatui. Dėl to Lefevere linkęs vertėją vadinti autoritetu, nes jis gali lemti teksto pasirinkimą ir vertimo pobūdį20.
Lygindama Sinclairio ir Daukšio tekstus vertime pastebėjau daug praleisto
originalaus teksto. Konkrečius pavyzdžius pateiksiu vėliau, analizuodama ver
timą, dabar norėčiau atkreipti dėmesį į praleidimų svyravimą kaip bendrą vertimo charakteristiką ir to priežastis. Praleidimų santykis Raiste nevienodas: pirmoje pusėje (I–XVI skyriai; iš viso yra XXXI skyrius) originalaus teksto neišversta
daugiausia, antroje (pradedant XVI–XVII skyriumi) praleidimų gerokai mažiau,
o paskutiniai keturi skyriai (XXVIII–XXXI) išverčiami labai mažai ką praleidžiant.
Toks praleidimų santykis atrodo netikėtas – skubėjimas versti turėtų atsispindėti
proceso pabaigoje, kai vertėjas pavargsta arba spaudžia leidyklos terminai.
Pastebima tendencija, jog dažniausiai praleidžiami vaizdingi aprašymai,
literatūriniai tropai, ironiškos naratoriaus pastabos, pasvarstymai, nuomonės ir
t. t. Stilistinių priemonių daugiausia pirmoje kūrinio pusėje, kur aprašomos
lietuvių vestuvės, jų įsikūrimas Čikagoje, pirmieji įspūdžiai ir patirtys. Antroje
romano pusėje jų daug mažiau. Paskutiniai keturi skyriai, kur politinė propaganda itin akivaizdi, meniniu požiūriu skurdoki. Kita vertus, būtent ta paskutinė
kūrinio dalis galėjo būti svarbi pačiam vertėjui, todėl buvo kruopščiai verčiama.
Antroje romano pusėje, ypač paskutiniuose keturiuose skyriuose, prasideda
pagrindinio romano veikėjo Jurgio Rudkaus socializmo pažinimo kelias. Jie skirti socialistinėms idėjoms skleisti. Tarybų Lietuvos enciklopedijoje rašoma, kad
Daukšys „dalyvavo [...] Lietuvių socialistų s-gos [...] veikloje“21. Daukšio versto
Raisto leidėjas Naujokas taip pat buvo socialistas, Lietuvių Socialistų Partijos narys, dalyvavo įkuriant socialistų savaitraštį Ateitis Pitsburge22. Nepavyko rasti
Zinkevičius, Lietuvių dialektologija,
Vilnius: Mintis, 1966, 278.
20   Crosscultural Communication in Translation,
History and Culture, 19.
19   Zigmas
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Lietuvos enciklopedija 1, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, 399.
22   Stasius Michelsonas, Lietuvių išeivija Amerikoje (1869–1961), South Boston, Massachusetts: Keleivis, 1961, 379.
21   Tarybų
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medžiagos apie šių veikėjų bendradarbiavimą, bet tikriausiai buvo tartasi dėl
ideologiškai jiems svarbios knygos vertimo. Tad galima prielaida, jog Sinclairio
kūrinys tiek Daukšiui, tiek Naujokui svarbus pirmausiai kaip socialistines idėjas,
darbininkų kovą su kapitalistais atspindintis tekstas, o literatūriniai jo bruožai
buvo antraeilis dalykas.

4. REFERENTINIŲ REIK Š MIŲ PERTEIKIMAS. Versdamas Daukšys
surado nevienodo laipsnio ekvivalentus. Toliau aptariami trys referentinių reikš
mių tipai: visiški ir daliniai referentinių reikšmių atitikmenys, referentinių reikš
mių neatitikimai. Vertėjas praleido nemažai teksto, todėl pakito ir konotacinės
reikšmės.
4.1. Tikrinių daiktavardžių Daukšys neadaptavo, nesistengė jų transkribuoti,

tik retkarčiais prie angliško pavadinimo pridėjo lietuvišką galūnę: Chicago 7 –
Chicagoje 10, Chicago 13, Packingtown – Packingtown’e 79, Mike Scully – Mike Scully 89, Jack Duan 160 – Jack Duan’u 164, In Massachusetts 304 – Valstijoje Massachusetts
327. Pasitaikė atvejų, kai vertėjas su tikriniais daiktavardžiais elgėsi kaip su bend
riniais, pavyzdžiui, žinodamas angliškos pavardės reikšmę šalia dar ją ir išvertė:
Mr. Rednose 228 – ponas Rednose (Raudonnosis) 240, arba išvertė upelio pavadinimą,
ir šalia prirašė angliškąjį: „Burbuliuojąs upelis“ (Bubbly Creek) 90. Bet taip darė
nenuosekliai, kitų panašių pavyzdžių nepastebėjo arba nesistengė išversti,
pavyzdžiui, neišvertė pavardės Skully, nuo žodžio skull – ‘kaukolė’; pravardės
Bush – ‘krūmas’, ‘brūzgynas’, ‘lapės uodega’; pavardė Spareshanks galėtų pamorfemiui būti išverčiama kaip ‘atsarginė dalis’. Vardai, sukurti iš bendrinių daikta
vardžių, paprastai vartojami ironizuojant, siekiant atskleisti neigiamą charakterio
ypatybę. Visi trys čia išvardyti veikėjai yra korumpuoti politikai. Pavardės atitinkamai atspindi jų veiklos pobūdį, todėl vertime prarasta svarbi, jų būdą ir elgesio motyvaciją atskleidžianti informacija.
Kitaip Daukšys elgėsi su lietuviškais tikriniais daiktavardžiais – originalo
lietuvių vardams ir pavardėms jis buvo linkęs prisegti priesagas: Marija Berczynskas 11 – Marē Berčinskaitē 14, Sebastijonas Szedvilas 17 – Sebastijonēlis Šedvilas 19,
Elzbieta Lukoszaite 24 – Elzbieta Lukošaitienē 25. Atsižvelgdamas į kontekstą, pavardei Berczynskas pridėjo merginai būdingą priesagą, o vardą Marija pakeitė
šnekamosios kalbos trumpiniu. Elzbietos, kuri buvo ištekėjusi ir turėjo keletą
vaikų, pavardę Daukšys pakeitė prikabindamas moters padėtį žyminčią priesagą,
o iš Sebastijono vardo padarė deminutyvą, nes romane jis vos trejų metų vaikas.
Vokiškos kilmės Elzbietos vaiko vardą Vilimas 118 vertėjas pakeitė fonetiškai
panašiu atitikmeniu Vincentas 118, o vardo trumpiniui Larry 242 surado lietuvišką
atitikmenį Laurynas 257.
Neradęs lietuviško atitikmens kai kuriems daiktams, reiškiniams įvardyti,
Daukšys juos aprašė: She works in a canning factory [konservų fabrike] 11 – ji
dirba prie dējimo sutaisytos mēsos į blekines 14; at Durham’s 11 – dirbant Dur
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ham’o skerdinyčiose 14; returns to his platform [pakyla, scena] 12 – grįżta ant
aukščiau ištaisytos vietos muzikantams 15; high class [aukštos klasės namuose]
242 – tuluose dideliuose, geriau įtaisytuose 257; woman in a greasy “kimono” 264 – uż
simetusią sunešiotu, palaidu apdangalu 282. Ieškodamas atitikmenų vertėjas sukūrė
ir naujadarų, kurie nėra įtraukti į LKŽ internetinį variantą: dumps [sąvartynai]
100 – lugynai 98, emotions [emocijos] 112 – visokeriopos mąstys użeidavo 112, phil
anthropists [filantropai] 189 – żmogmyliai 198, expense [išlaidos] 119 – nepaisant
iškasčių 120, a cracksman [įsilaužėlis] 158 – plaišytojas 160, pugilist [boksininkas] 242 – kumščiakovis 257.
Tačiau didelę dalį terminų, neturinčių atitinkamų referentų lietuvių kalboje,
Daukšys perkėlė į vertimą nė nesistengdamas jų adaptuoti ar paaiškinti: in the
stock-yards [skerdyklų] district of Chicago 7 – „stock-yardų“ apskrityje Chicagoje
10; in the Board of Aldermen [miesto tarybos narys] 213 – Aldermanų Taryboje 224;
wards [rinkimų apylinkė] of the city 327 – iš įvairių miesto ward’ų 345; Work as a
scab? [streiklaužys] 253 – Dirbti kaipo scab’as? 270; the linguistic circular [reklama]
45 – visose kalbose išleistas cirkuliaras 44; great firm, the Beef Trust [jautienos
trestas] 108 – Didelē firma – „mēsos trustas“ 106; a superintendent [prižiūrėtojas]
262 – superintendentas 280.
Čia pateikta tik maža pavyzdžių dalis. Skolinių tekste daug, skaitytojui,
nepažįstančiam konteksto, jie turėjo būti nesuprantami. Iš pateiktų pavyzdžių
atrodo, kad Daukšys labiau orientavosi į Amerikos lietuvį skaitytoją, o ne į Lietuvos. Juk anglų kalbos nemokančiam, nežinančiam, kaip ištarti kai kuriuos
žodžius, niekada Amerikos nemačiusiam skaitytojui tekstas turėjo atrodyti svetimas ir nesuprantamas. Lietuvai Raistas netiko, jis buvo domestikuotas ne Lietuvos, bet Amerikos lietuviams.

4.2. Nerasdamas adekvataus referento lietuvių gyvenamojoje aplinkoje, Dauk
šys rinkosi bendresnę reikšmę: Bologna sausages [Bolonės dešros] 7 – dešrų ga
liukus 11; a delicatessen store [kulinarijos parduotuvė] 12 – laiko valgomų daiktų
parduotuvę 15; big packing box [dėžė daiktams sudėti, supakuoti] 56 – didelę
medinę skrynę 55; half a block away [už pusės kvartalo] 5 – Ir iš tolo 9; bartender
[baro padavėjas] 8 – alaus išnešiotojas 12; a bottle of liquid known as „pop“, pinkcolored, ice-cold, and delicious [putojantis gazuotas gėrimas, rausvos spalvos,
ledinis ir nepaprastai skanus] 17 – iš bonkutēs kokį tai silpną gērimą 19.
4.3. Referentinės reikšmės neatitikimo atvejų tekste nėra labai daug, bet pasitaikantys leidžia manyti Daukšį nesupratusį referento reikšmės. Tada tekstas
kai kur suskamba kurioziškai, o tai tikrai nebuvo jo sumanymas. Pavyzdžiui, you
would get nothing for your pains but a ruined evening [vakarą] 18 – bet tas nieko
nepagelbēs, nes viskas, ką turēsite, tai sugadintus vidurius 20. Tekste kalbama apie
karčemos savininkus, kurie turi pažįstamų teisme, todėl įžūliai apgaudinėja užsa
kovus tiekdami prastą alų už didelę kainą. Ginčas su jais, kaip rodo pavyzdys,
yra beprasmiškas, tik vakaras, t. y. tuo metu vykstanti šventė, ir šventinė nuotaika
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bus sugadinta. Tokiame kontekste Daukšio atitikmuo atrodo netikėtas – ginčas
sugadina vidurius. Atrodo, kad vertėjas bus neįsigilinęs į kontekstą – „sugadintus
vidurius“ suprato ne kaip ginčo su karčemos savininku, bet jo pagaminto prasto
alaus pasekmę.
Nežinodamas kitų angliško žodžio reikšmių, Daukšys netiksliai išvertė rekla
minę agitaciją: Don’t be a chump! [mulkis] 54 – Nebukite kaladēs! 53. Pagrindinė
chump reikšmė yra ‘pliauska’, bet be jos yra dar trys: ‘drūtgalis’, ‘filė’ ir ‘mulkis’,
‘kvailelis’. Daukšys tikriausiai vertė skubėdamas, neparinko tikslesnio atitikmens.
Netikėtai nuskamba pažodžiui verčiamas organizacijos pavadinimas: War Whoop
League [Karą palaikančiųjų lyga] 67 – Karēs Rēksnių Draugovē 67. Kadangi niekur
vertime nepaaiškino, kokia tai organizacija, reikia manyti, kad vertėjas nežinojo,
jog War Whoop League buvo politinė Demokratų partijos organizacija, arba visai
nesistengė orientuotis į Lietuvos skaitytoją. Šiam teliko spėlioti, kas tie rėksniai
ir ką jie veikia kare.
Parinkęs netikslų referentinės reikšmės atitikmenį vertėjas pakeitė teksto infor
maciją, nutraukė tam tikrus originale užsimintus ryšius, suklaidino skaitytoją,
pavyzdžiui, Bubby on’s honeymoon [medaus mėnuo] 222 – Brolis išvažiavo pasi
važinėti 234. Daukšiui netiksliai išvertus honeymoon, neaišku, ar minimasis asmuo
vedęs ar ne, o nuo to priklausė jo santykiai su tėvu ir paveldėjimo reikalai.

5. PRAGMATINIŲ REIK Š MIŲ PERTEIKIMAS. Sinclairio romanas populiarus Amerikoje iki šių dienų ir dėl meninės vertės, ir dėl socialinių problemų.
Jau minėta, kad panaudodamas stilistines priemones, literatūrinius tropus ir
kandžią ironiją, rašytojas sukūrė pasaulį sudominusį kūrinį. Tuo tarpu Daukšys,
atrodo, nevertino estetinės kūrinio pusės: teksto pradžioje, ypač pirmuose trijuose
skyriuose, kur gausu literatūrinių tropų, naratoriaus įspūdžių, komentarų,
vertinimų, palyginimų, juos praleido, pvz.:
a) A charming [žavus] informality was one of the characteristics of this celebration
7 – Neprisilaikymas jokių formališkumų buvo viena iš ypatingų żymių tosios iškilmēs 10;
His nostrils are dilated and his breath comes fast – his demons are driving him
[jo šnervės išsiplėtusios ir kvėpuoja jis greitai – jo demonai jį veja] 9 – begrieżdamas
pradeda slinkti link stalų, greičiau kvēpuodamas, tarytum jį kas veja. 12; She wears
a white shirt-waist, which represents, perhaps, half a week’s labor painting cans
[baltą palaidinukę, kuri liudija galbūt pusę savaitės skardinių dažymo uždarbio]
13 – Ji gana dailiai pasirēdżiusi 16; In the excitement of this masterpiece [šio šedevro]
10 – Užsikarščiavęs iš prieżasties tos dainos 13; When she opens her mouth, it is tra
gical [tragiška], but you cannot help thinking of a horse 11 – ir kada prasiżioja, jųs
nenoromis pamislijate apie arklį 14; she sits gazing with the same fearful eyes of wonder
[baukščios nustebusios akys] 10 – ji tik sēdi besidairydama nusiminusi 13; and stained
with innumerable layers of Packingtown smoke [nesuskaičiuojamais Packingtowno dūmų sluoksniais] 35 – ir visi bjauriai aprukę 34.
b) Kai kur vertėjas rinkosi neutralesnius atitikmenis: would be drinking some
horrible poison [siaubingus nuodus] 18 – Gersite kokį tai chemiškai sutaisytą
raugą 20; they go in mad career [pašėlusią karjerą] 10 – smarkiau pradeda reika
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laujamą dainą 13; turns away his wan and battered face [išsekusį ir suvargusį
veidą] 11 – nusukęs išblyškusį veidą į šoną 14; The two families literally fell upon
each other’s necks [tiesiog puolė vieni kitiems ant kaklo] 28 – Dvi šeimynos svei
kinosi nuoširdżiai su išsiilgimu 28.
Praleisti ne tik ekspresyvūs vaizdingi posakiai, bet neišversti ir ilgesni, romano
veikėjų charakterius apibūdinantys sakiniai: Marija, who threatened horrid mur
der a hundred times a day, and would weep over the injury of a fly, seized little
Sebastijonas in her arms [Marija, kuri keliskart per dieną grasindavo žiauria žmog
žudyste, o apverkdavo musę, pačiupo Sebastijonėlį] 17 – visas sakinys praleistas
19. Dėl pragmatinių reikšmių ignoravimo charakteriai vertime tapo pilkesni,
fragmentiškesni. Raiste prapuola viena iš svarbiausių Marijos charakterio savybių:
nors dažniausiai ji vaizduojama kaip stačiokė, bet iš tiesų yra jautri ir gailestinga
mergina. Todėl vertimo skaitytojas, matydamas tik vieną Marijos charakterio pusę – energingą, šiurkštoką, stiprią, stačiokišką – galėjo pajusti jai antipatiją. Taip
pat nežinant jos jautraus būdo, ne toks įtikinamas Marijos pasiaukojimas šeimai,
kai ji atsisakė savosios laimės su muzikantu Tamošiumi Kušleika.
Vaizdinga Jurgio piršlybų detalė išversta blankiai, perteikta tik pagrindinė
mintis:
but here, without ever having spoken a word to her, with no more than the
exchange of half a dozen smiles, he found himself, purple in the face with
embarrassment and terror, asking her parents to sell her to him for wife – and
offering his father’s two horses he had been sent to the fair to sell
[neištaręs jai nė žodžio, pasikeitęs ne daugiau kaip pustuziniu abipusių šyptelėjimų,
jis, visas išraudęs, sumišęs ir siaubo apimtas, paprašė jos tėvų parduoti ją už
žmoną, mainais siūlydamas du savo tėvo arklius, kurių buvo siųstas į turgų parduoti] 24
Štai netikētai ji teip jam patiko iš pirmo pamatymo, kad jis tą dieną bandē mergi
nos tēvams pirštis 25.

Vertime dingsta Jurgio charakterio impulsyvumas, užsidegimas, kuris romane
vėl atgyja, mirus jo žmonai, jam pačiam įsitraukus į politinius žaidimus. Nors
originale Jurgis vaizduojamas esąs lėtas, paklusnus, darbštus, bet, kaip rodo pavyzdys, taip pat ir karštakošis. Lietuviškame variante jo impulsyvaus charakterio
tęstinumas ne toks aiškus: praleidus vaizdinę, charakterį apibūdinančią informaciją,
atrodo, kad Jurgis vienoks Lietuvoje – tik teigiamas herojus, kitoks Amerikoje – be
siblaškantis, impulsyvus, nes jo charakterį keičia sunkios gyvenimo aplinkybės.
Dauguma praleidimus iliustruojančių pateiktų pavyzdžių yra iš pirmojo romano skyriaus, kuriame Sinclairis įtikinamai pavaizdavo Jurgio ir Onos, pagrin
dinių veikėjų, vestuves. Šiame skyriuje autorius daugiausia iš visų kitų skyrių
dėmesio skyrė lietuviams, jų tradicijoms, papročiams aprašyti. Kituose skyriuose
praleidimų mažiau, bet mažiau ir lietuviškų akcentų, personažų aprašymo. Kyla
mintis, ar negalėjo Daukšys praleisti naratoriaus vertinimo dėl subjektyvių išgy
venimų? Jis nevertė galbūt dėl to, kad jam, lietuviui, buvo skaudu matyti, jog
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kitas, amerikietis, ironiškai gali vertinti lietuvį, naivų kitatautį, atlapaširdį, kupiną
vilčių, bet neišmanantį šalies įstatymų ir įvairiausių gudrybių. Naujokas Raisto
prakalboje teigia, kad
nemażai buvo kalbēta ir rašyta, kaip pasirūpinti, kad pasaulē plačiau żinotų apie
Lietuvių tautą […]. Išsipildē geidimas, kad apie Lietuvių tautos butybę kiti
dasiżinotų, nes dabar visoje civilizuotoje pasaulēje, yvairiose kalbose, pradējo apie
lietuvius minēti23.

Naujoko nuomone, Sinclairio knygos dėka pasaulis sužinojo apie lietuvių
tautą, todėl vienas iš lietuviško vertimo išleidimo tikslų – kad lietuviai skaitytojai sužinotų, kaipgi tie lietuviai pasauliui atrodo. Gali būti, jog paskatintas šios
bendraminčio ir leidėjo minties, Daukšys praleido ironišką, vertinamąjį narato
riaus žvilgsnį, bandė koreguoti lietuvių įvaizdį24. Naujokui savo ruožtu galėjo
rūpėti, kad jo išleistą knygą geriau pirktų lietuviai, todėl galėjo patarti Daukšiui
sušvelninti tekstą25.
Jau minėta anksčiau, kad Daukšys tiesiog galėjo skubėti versti ir dėmesį kreipė
ne į formą, bet į turinį. Tačiau kituose skyriuose taip pat yra praleidimų, tik jų ne
tiek daug, dažniau praleidžiami ilgesni aprašymai nei literatūriniai tropai. Be to,
maždaug nuo XVI skyriaus juntama tendencija praleisti kuo mažiau teksto informacijos. Tad gal iš tikrųjų, Daukšys, jausdamasis autoritetingas, galėjo „neutralizuoti“ tekstą, nuslėpdamas vertinamąjį naratoriaus žvilgsnį. Pavyzdžiui, aprašy
damas nenusisekusias vestuves, autorius atkreipia dėmesį į grupę įžūlių lietuvių,
kurie ne tik pasinaudoja šeimininkų svetingumu, bet ir ruošiasi muštynėms. Visi
jie – skerdyklų rajono gyventojai. Tokia svetimtaučio pastaba lietuvių atžvilgiu,
turėtume prisipažinti, nėra lietuviui maloni. Vertime ji praleista:
There is but a scant account kept cracked heads in back of the yards, for men who
have to crack the heads of animals all day seem to get into habit, and to practise
on their friends, and even on their families, between times. This makes it a cause
for congratulation that by modern methods a very few men can do the painfully
necessary work of head-cracking for the whole of the cultures world. 21
[Už skerdyklų vyrai suknežina begalę galvų, nes per kiaurą dieną paskaldę galvijų
galvas jie įprato praktikuotis su draugais, o retkarčiais ir šeimoje. Sveikintina, kad
23   Žr.

Upton Sinclair 1908b, 3.
teko išgirsti vyresnių lietuvių
nuomonę apie Sinclairio romane pavaizduotus herojus. Jiems nepatiko neigiamas
lietuvių įvaizdis, jų nelaimės, vargai, klyst
keliai ir nuosmukiai. Negalima atmesti ir
minties, jog tai buvo viena iš romano ne
populiarumo Lietuvoje priežasčių. Kaip
teigia Subačius, romanas „yra apie skau
džius lietuvių likimus, neišsipildžiusius jų
gyvenimus Amerikoje. Lietuviai nenori
blogai atrodyti pasaulyje“. Cit. iš Dalia

24   Čikagoje
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su modernių metodų pagalba iš visų pasaulio kultūrų tik maža vyrų dalis gali
atlikti verkiant reikalingą galvų skaldymo darbą.]

Kaip minėta anksčiau, tolesniuose skyriuose Daukšys praleidžia įvairių
aprašymų, įspūdžių, nepagrindinio naratyvo intarpų. Pavyzdžiui:
and leaping from them half a dozen columns of smoke, thick, oily, and black as
night. It might have come from the center of the world, this smoke, where fires
of the ages still smoulder. It came as if self-impelled, driving all before it, a perpetual explosion. It was inexhaustible; one stared, waiting to see it stop, but still
the great streams rolled out. They spread in vast clouds overhead, writhing, curling; then, uniting in one giant river, they streamed away down the sky, stretching
a black pall as far as the eye could reach. 27
[ir iš jų vertėsi pustuzinis tirštų, riebių ir tamsių kaip naktis dūmų stulpų. Dūmai
kilo tarsi iš žemės centro, kur vis dar smilksta amžina ugnis. Jie vertėsi tarsi savaime, driekėsi į priekį kaip amžinas prasiveržimas. Jie buvo neišsenkantys; kiekvienas į juos žiūrėjo su nuostaba, laukdamas, kol jie ims nykti, bet didžiuliai
srautai be paliovos veržėsi lauk. Jie sklido virš galvos kaip didžiuliai debesys,
raitėsi, sukosi į kamuolius; tada, susilieję į vieną milžinišką upę, sruvo dangumi
tolyn, nutįsdami kiek tik akis galėjo užmatyti juoda dūmų skraiste.]

Toks pirmasis lietuvių imigrantų įspūdis pamačius Čikagos skerdyklas Daukšio
išverstas taip: iš kurių tiršti, tamsųs dumai kamuoliais vertēsi (p. 28). Kaip ir pastarasis pavyzdys, Daukšio praleista scena, vaizduojanti lietuvių nuostabą pirmą kartą
užuodus skerdyklų kvapą (p. 27), praleista scena apie mirtin vedamus gyvulius
(p. 34), praleistas žiemos aprašymas (p. 78), plieno gamyklos vaizdas (p. 197) ir kt.
Pasitaiko tokių praleidimų, kai vertėjas, tarsi taikydamasis prie konservatyvaus, katalikiško lietuviško mentaliteto, užtušavo seksualinio gyvenimo užuominas.
Pavyzdžiui, švelnus erotiškumas tarp Marijos ir Tamošiaus, išreiškiamas jo smuiko melodijos nuotaikingumu, visai praleistas:
He could come and visit her, and sit in the kitchen and hold her hand, and he must
manage to be content with that. But day by day the music of Tamoszius’s violin
became more passionate and heart-breaking; and Marija would sit with her
hands clasped and her cheeks wet and her body a-tremble, hearing in the wail
ing melodies the voices of unborn generations which cried out in her for life.
[Bet diena iš dienos Tamošiaus smuiko melodija darėsi aistringesnė ir vėrė širdį.
O Marija sėdėdavo sunėrusi rankas, drėgnais skruostais, virpančiu kūnu, per aima
nuojančias melodijas girdėdama savyje dar negimusių kartų balsus, maldaujančius
užgimimo] 103
Jis gali tankiai ateiti atlankyti ją, sēdēti virtuvēje, laikyti Marę uż rankos ir
użsiganēdinti tuomi 102.

Taip pat paslepiamas Jurgio povestuvinės nakties laukimas: Now and then Jur
gis gazes at her hungrily – he has long since forgotten his shyness [retkarčiais
Jurgis godžiai spokso į ją – jis jau seniai pamiršo drovumą] 22 – Tarpais Jurgis
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pażiūri į ją nekantriai, bet dar żmonių yra 23. Vertime aliuzija dingsta, nes prieš tai
kalbama apie nepasisekusį pinigų vestuvių išlaidoms padengti rinkimą, nemandagų
kai kurių svečių elgesį, todėl atrodo, jog Jurgis nekantriai laukia, kada išeis žmo
nės, nes šventė jau sugadinta.
Gal derindamasis prie lietuviško konservatyvaus mentaliteto nutylėti pana
šius dalykus, o gal nenorėdamas užtrukti ties moteriškomis problemomis, Dauk
šys praleidžia ir Onos negalios problemas, nors teksto informacija nuo to nu
kenčia – skaitytojas nesužino Onos negalavimo priežasties, todėl neįtaria, kodėl
ji taip greitai miršta:
and so she gave herself some one of the thousand ailments that women group
under the title of “womb-trouble”, and was never again a well person as long as
she lived. It is difficult to convey in words all that this meant to Ona; it seemed
such a slight offence, and the punishment was so out of all proportions, that
neither she nor any one else ever connected the two. “Womb-trouble” to Ona did
not mean a specialist’s diagnosis, and a course of treatment, and perhaps an operation or two; it meant simply headaches and pains in the back, and depression
and heart-sickness, and neuralgia when she had to go to work in the rain. 106
[ir taip ji įgijo vieną iš tūkstančio negalavimų, kuriuos pasigauna moterys,
vadinamą „gimdos problemą“, ir iki gyvenimo pabaigos niekada nebesijautė sveika. Sunku perteikti žodžiais, ką visa tai reiškė Onai. Ji menkai nusidėjo, tačiau
bausmė viršijo visas normas, ir nei ji, nei kas nors kitas negalėjo to suprasti. „Gimdos problema“ Onai nereiškė specialisto diagnozės ir gydymo procedūros, o
galbūt vienos ar dviejų operacijų. Tai reiškė galvos ir nugaros skausmus, depresiją
ir širdies negalavimus bei neuralgiją, kai reikėdavo eiti į darbą per lietų.]

Ši ilga teksto atkarpa išverčiama trumpai ir abstrakčiai: bet įgavo nesveikumą,
kuris jos neapleido per visą jos gyvenimą 105.
Gana dažnai tarp praleistų teksto atkarpų pasitaiko ironija persunktų naratoriaus įspūdžių, kurie originale dar labiau išryškina romano veikėjų kovos su valdymo sistema, įstatymais beprasmiškumą, išreiškia naratoriaus pažiūras ir simpatijas vargstantiems. Pavyzdžiui, aprašydamas kiaulių kelionę per skerdyklas,
nuo gardo iki mėsos produktų, autorius ironiškai lygina jas su kapitalistų
išnaudojamais darbininkais:
It was so businesslike that one watched it fascinated. It was pork-making by machinery, pork-making by applied mathematics. And yet somehow the most matter-of-fact person could not help thinking of the hogs; they were so innocent, they
came so very trustingly; and they were so very human in their protests – and so
perfectly within their rights! They had done nothing to deserve it; and it was
adding insult to injury, as the thing was done here, swinging them up in this
cold-blooded, impersonal way, without a pretence at apology, without the homage
of a tear. Now and then a visitor wept, to be sure; but this slaughtering-machine
ran on, visitors or no visitors. It was like some horrible crime committed in a
dungeon, all seen and unheeded, buried out of sight and of memory. […] Was it
permitted to believe that there was nowhere upon the earth, or above the earth,
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a heaven for hogs, where they requited for all this suffering? Each one of these
hogs was separate creature. […] And now was one to believe that there was
nowhere a god of hogs, to whom this hog-personality was precious, to whom this
these hog-squeals and agonies had a meaning? 36–37.
[Tai buvo taip dalykiška, kad kiekvienas žiūrėjo kaip užburtas. Kiaulieną ruošė
mechanizuotai, pagal taikomąją matematiką. Ir kažkaip net abejingiausias žmogus
negalėjo negalvoti apie kiaules; jos buvo tokios nekaltos, jos ateidavo taip pasitikė
damos ir jos buvo tokios žmogiškos, kai protestuodavo – šitai buvo taip pateisinama! Jos niekuo to nenusipelnė, viskas, kas čia vyko, ne tik žeidė, bet ir įžeidė –
šaltakraujiškai, abejingai jas pakabindavo, be jokio atsiprašymo, be pagarbios
ašaros. Retkarčiais lankytojas, be abejonės, apsiverkdavo, bet skerdynių mechanizmas sukosi, žiūrovai ne žiūrovai. Tai prilygo įvykdytam požeminiame kalėjime
nusikaltimui, kurį mato, bet jo nepaiso, kurį ištrina iš atminties ir akiračio. [...] Ar
galima buvo tikėti, kad nei ant žemės, nei virš jos nebuvo kiaulių rojaus, kur joms
būtų atlyginta už visas kančias? Kiekviena iš šių kiaulių buvo individualus kūrinys.
[...] O dabar ar kas tikėjo, kad nebuvo kiaulių dievo, kuriam kiaulės individualybė
būtų brangi, kuriam šie kiaulių kvykimai ir agonijos turėtų prasmę?]

Visa ši pastraipa lietuviškame variante praleista, todėl toliau autoriaus tęsiamas
aprašymas netekęs dilgios pašaipos skamba neutraliai. Pagrindinis naratyvas tarsi
nenukentėjo, tačiau vertimas, kaip matyti iš pavyzdžių, pragmatiniu požiūriu labai neadekvatus, informacija perteikiama neutraliai, neverčiami objektų aprašymai,
dingsta naratoriaus vertinimas, nuomonė, pastabumas. Tai viena iš esminių alego
rinių kūrinio scenų, vaizduojančių kapitalistų išnaudojamą ir numarinamą dar
bininką, tad Daukšiui kaip socialistui turėjo būti svarbi. Dažnai susidurdamas su
naratoriaus ironija, tikriausiai pastebėjo ją ir čia, bet jos nevertino ir ją praleido.

6. VERTIMO KA L BA. Kadangi 1908 metais Lietuvoje pasirodė du to paties
kūrinio vertimai, suprantama, jog vertėjai ir leidėjai nebuvo tuo patenkinti. Niu
jorke, Brukline, leidžiamame laikraštyje Vienybėje Lietuvnįkų Kratikas (Juozas Otas
Širvydas) džiaugiasi Raistu ir dėkoja vertėjui:
Vertimas lengvas, spauda aiški. Viskas verčia ištarti išleidėjui tos knygos – ačiū26.

Tuo tarpu Vilniaus žiniose tas pats vertimas pasitinkamas nesvetingai ir sulaukia aštrios, netgi kandžios kritikos:
„Raistas“ yra vienu iš tų leidimų, kokiais vis dar nesidrovi apdovanoti mus Amerika. Kalba neprieinama, neaiški, sakiniai ir žodžiai nesuprantami, net juokingi
[…]. Jau laikas, kad Amerika neišdrįstų leisti pasaulin tokių knygų, kokioms vis
nesidrovi užpilti mųs literatūrą. Amerikos išleidėjai turi pasirūpinti kalbos tyrumu
leidžiamų knygų, tada nereiks vartoti tokių grynai „biznieriškų“ apskelbimų, kokiais norima išplatinti „Raistas“ [...] vertimas turi būti geras, prieinamas27.
26   Kratikas

( Juozas Otas Širvydas), „Kritika ir
bibliografija“, Vienybė Lietuvnįkų. Visuome
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Nereikia stebėtis tokiu kontrastingu Daukšio Raisto vertinimu: draugišku jo
priėmimu Amerikoje, kritišku – Lietuvoje. Čia jo buvo nelaukta, jis konkuravo su
Lietuvoje išleistuoju. Be to, Lietuvoje kitą vertimą parengęs Kazys Puida tuo metu
jau buvo žinomas poetas, rašytojas, išvertęs nemažai kūrinių, tad, amžininkų
akimis žiūrint, kompetentingas vertėjas. Tuo tarpu Daukšys buvo žinomas visuomenininkas. Nors jis bendradarbiavo vietinėje spaudoje, bet prieš Raistą tėra
išvertęs tik vieną grožinės literatūros kūrinį. Todėl Vervos teiginys, kad „Kaipo
vertimas, ‘Pelkės’ užims beabejo pirmutinę vietą“ gali būti subjektyvus28. Norint
įvertinti, kurio recenzento kritika yra pagrįsta, reikia atskiros analizės.
Apie lietuviškų atitikmenų parinkimo problemas jau rašyta analizuojant
referentinių reikšmių perteikimą. Vertimo kalba nėra labai sklandi, ypač juntama
šaltinio sintaksės įtaka. Angliškos konstrukcijos dažnai verčiamos pažodžiui, plg.:
Some fall back and close their eyes [kai kurie atsilošia ir užsimerkia] 10 – Kai-kurie
atsilošia į użpakalį ir użmerkia akis 13; Playing in a mad frenzy [pašėlusiai
grieždami] 9 – Grieżdami pašēlusiame użsidegime 12; Little Sebastijonas, aged three
[trejų metukų Sebastijonėlis] 17 – Vaikutis buvo apie trijų metų senumo 19; the door
smote him full [durys jį partrenkė] 17 – ir Sebastijonēlis tapo partrenktas 19; Tu
mano szirdele, the little rascal! [mažas išdykėlis] 115 – Tu mano širdele, tai bjaurybē!
115. Pažodžiui išverčiamas ir frazeologizmas: living thus from hand to mouth [vos
galą su galu sudurti] 98 – gyvenant iš rankos į burną 96.
Sekdamas anglų sintaksinėmis konstrukcijomis labai dažnai to paties veikėjo
atliekamą pagalbinį veiksmą Daukšys vertė ne pusdalyviu, bet padalyviu: fellows
who have spent all their money drinking [bendrai begerdami praleido visus savo
pinigus] 23 – vyrai, praleidę savo pinigus girtuokliaujant 24; where freight-cars were
waiting to be filled [kur vagonai stovėjo laukdami, kad juos pakrautų] 39 – kur
stovi visa eilē tuščių vagonų, laukiant, kad tik juos prikrautų 38; till it was a mere
lump of flesh against which man pressed the knife to hold it [kol pasidarydavo mėsos
gumulas, prie kurio vyrai prispausdavo peilį, norėdami jį išlaikyti] 96 – pasidaro
tik gabalas dykos mēsos, prie kurios jie prispaudżia peilį laikant 94.
Kitas pažodinio vertimo pavyzdys – prielinksninės konstrukcijos. Galbūt gerai
nežinodamas, o gal tiesiog ilgai nesvarstydamas, kaip geriau išversti, Daukšys
„kopijavo“ nekaitomąsias kalbos dalis:
a) sekdamas originalu vartojo per daug prielinksnių: early in the morning
15 – Dirbančių nuo anksti iš ryto 18; not have a thing for their men to do till late in
the morning 86 – neturēdavo ką veikti iki kada po pietų 83;
b) versdamas prieveiksmius prirašė prielinksnių, dalelyčių: Three days later
[po trijų dienų] 116 – Į tris dienas vėliau vėl užėjo 116, not even the name of the
„Pelkės – Raistas“, Vilniaus žinios,
Pirmasis lietuvių dienraštis 91, 1908 04 26
(05 09), 4.
28   Abu vertėjai kurį laiką redaktoriavo minimuose laikraščiuose, tad neatmestina ga
limybė, kad Širvydas ir Verva (nepavyko
27   Verva,
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orator [net kalbėtojo vardo] 294 – net neżinojo nē kalbētojo vardo 316, touching the
very sky [siekiančių net padanges] 27 – siekiančių net į padanges 27. Dėl to kalba
tapo neaiški ir nesklandi.
Versdamas savybinį kilmininką Daukšys kartais taip pat išlaikė anglišką
konstrukciją: priklausomąją junginio dalį rašė prieš savybinį genetyvą: the steaming
hot carcass of the steer [į garuojantį, karštą gyvulio lavoną] 80 – į vidurį garuojančio
gyvulio lavono 78, the city inspector of sidewalks [miesto šaligatvių prižiūrėtojas]
92 – Miesto priżiurētojas šalitakių 90, the blue waters of Lake Michigan [melsvi
Mičigano ežero vandenys] 101 – yra mēlsvi vandenįs ežero Michigan 98.
Pasitaikė atvejų, kai Daukšys, neįsigilinęs į junginių santykius, sukeisdavo
subjektus, pakeisdavo sakinio mintį: They would have had three times that, but it
[pinigai] had gone to court [jie būtų turėję trigubai daugiau pinigų, bet tie nuplaukė
į teismą] 24 – Jiems gal apie tris kartus tiek butų likę, bet, nuējus [jie, veikėjai] į
teismą, jie buvo pralošę 25; and that even though you thought yourself the dearest of
the hundreds of friends he had [ir netgi jeigu jūs manėte esąs vienu geriausių jo
draugų iš šimtų kitų] 18 – nors ir rodytųsi, vienu iš jųsų geriausių draugų [jis rodosi jūsų draugu] 20.

7. I Š V A D O S. Vinco Daukšio versto Raisto analizė rodo, jog imdamasis versti
jis turėjo savų intencijų – perteikti kūrinio ideologiją. Versdamas Daukšys praleido daug informacijos ir taip sumenkino estetinę romano vertę. Svarbesnis už
formą vertėjui buvo turinys.
Ypač daug vaizdingų aprašymų, ironiškų naratoriaus pastabų praleista pirmaja
me skyriuje, kur daugiausia dėmesio skiriama lietuviškoms realijoms. Labai tikė
tina, kad vertėjas stengėsi sušvelninti žiaurų lietuvių gyvenimo vaizdą romane.
Antroji romano pusė, apytiksliai nuo XVI skyriaus, verčiama stengiantis praleisti kuo mažiau informacijos. Nors šioje kūrinio pusėje mažiau meninių
priemonių, tokį vertimo pobūdį tikriausiai paskatino socialistiniai paties vertėjo
įsitikinimai.
Vertimo kalbos nevienodumai leidžia spręsti apie tikėtiną Daukšio taikymąsi
prie kintančios bendrinės kalbos ir jo paties vertimo nuostatų modifikavimą.
Išversto teksto Daukšys tikriausiai neredaguodavo, todėl galima nustatyti naujos
rašybos ar terminų vartojimo ribas. Vienas ryškiausių vertėjo apsisprendimo
momentų įvyko pradėjus versti IX skyrių: terminas skerdinyčia keičiamas skerdykla, atsiranda a block atitikmuo – skveras, rečiau vartojamas brūkšnelis tarp dale
lyčių, prieveiksmių, keičiama savaitė rašyba. Nuo XVIII skyriaus daiktavardžių ir
skaitvardžių galūnė -įs rašoma -ys.
Daukšio rasti referentinių reikšmių ekvivalentai yra nevienodo laipsnio, todėl
vertime atsiranda referentinių reikšmių nuotolių. Angliško teksto žodžiai, terminai kartais perrašomi į lietuvišką tekstą, bet nepaaiškinami, todėl nesuprantami
Lietuvoje gyvenančiam skaitytojui.
Vertimo kalbos aiškumo pasiekta ne visur, juntama originalo sintaksės įtaka.
Dažnai pažodžiui verčiamas savybinis kilmininkas, veiksmažodinės jungtys. Painios prielinksninės konstrukcijos apsunkina perteikiamą mintį ir jos raišką.
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Daiva Litvinskaitė
R E C A S T E D T R A N S L A T I O N O F T H E JUNGLE ( 1 9 0 6 ) BY VIN C AS DAUK Š YS

Summary
Vincas Daukšys’ Raistas (1908) is one of the first translations of Upton Sinclair’s The
Jungle (1906) into Lithuanian. The analysis of the translation shows that Daukšys omitted
quite a large amount of the original text. The number of omissions in Raistas is erratic: in
the first part of the translation (I–XVI chapters) Daukšys skips most of the original text;
in the second part (starting with chapters XVI–XVII) there are fewer omissions. The last
four chapters (XXVIII–XXXI), which are devoted heavily to socialist ideas, were translated
carefully following the original source. One might presume that these omissions could be
related to the ideological beliefs of the translator himself.
In the first chapter where Sinclair pays most attention to Lithuanian realia, the translator skips the major part of the literary tropes that concern the Lithuanian protagonists.
By omitting the author’s irony, evaluation, and comments Daukšys could distort their
image. This could also be important for the publisher of the translation―Jonas Naujokas
in order to make the protagonists appear nicer to Lithuanian readers and thereby to increase sales of the book.
The analysis of Raistas shows Daukšys’ attempts to follow the changing norms of standard Lithuanian. Probably he did not reread his translation, for there are two obvious
places where he changes the common usage of words and orthography. The first attempt
is made after chapter IX. Here Daukšys starts to use yet another word kambarys; it is used
interchangeably as a synonym for the previously used word ruimas. He begins to use the
word skerdykla instead of skerdinyčia, changes the orthography of the word savaitė, as well
as the usage of the dash. Starting with chapter XVIII the orthography of nouns and numerals ending with “‑įs” changes into “‑ys.”
Daukšys’ translation is not well adapted to the Lithuanian reader, he left too many
words and terms untranslated and unexplained in the text. The language of Raistas is not
always very smooth and clear as a result of the verbatim translation.
Gauta 2006 m. gegužės 8 d.
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Feliksas Vereika – Nowenas pri Jezaus
Kristaus (1857) rengėjas

1. Į VADAS. XIX amžiaus viduryje Didžiojoje Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, itin
suaktyvėjo tikybinės literatūros rengimas. Tiek vyskupas Motiejus Valančius, tiek
kiti kunigai patys rašė ir leido dorovinio, auklėjamojo pobūdžio knygeles. Jos
buvo ne tik spausdinamos gana dideliais tiražais, bet ir daug kartų perleidžiamos
iki pat XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios.
Vienas iš Valančiaus tikslų buvo suburti apie save žmones, kurie sugebėtų
rašyti ir leisti lietuviškas knygas, kelti žmonių raštingumą1. Jo vyskupavimo laikais įsteigta nemažai mokyklų, todėl neraštingumas labai sumažėjo, išleista gana
daug tiek jo paties, tiek kitų kunigų parašytų ar parengtų religinio turinio knygų.
Pasak Aušros Navickienės, tyrinėjusios lietuviškų knygų tiražus 1795–1864 metais, būtent „maldaknygės buvo masiškiausia nagrinėjamo laikotarpio lietuviška
knyga“2.
Straipsnyje analizuoti buvo pasirinktos dvi tuo metu (sprendžiant iš tiražų ir
leidimų kiekio) populiarios maldų knygelės: Felikso Vereikos išverstas GRIESZ
NIKAS PRIWERSTAS METAWOTIES arba Kałba użkietejuse griesznika su WIESZPACZIU DIEWU3 (toliau – VeGr1853) bei nežinomo rengėjo knygelė NOWENAS
pri JEZAUS KRISTAUS, SZWENCZIAUSIES MARIJOS PANOS ir KITU SZWENTU4
(toliau – Now1857).
Šie du tekstai analizuoti ir lyginti buvo pasirinkti neatsitiktinai. Straipsnyje
keliama hipotezė, jog Now1857 rengėjas galėjo būti Vereika. Todėl analizuojama
Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija
4. Lietuvių kalba XVIII–XIX a., Vilnius:
Mokslas, 1990, 157.
2   Aušra Navickienė, „Lietuviškų knygų tira
žai 1795–1864 metais“, Knygotyra 23(30),
1996, 25.
3   GRIESZNIKAS PRIWERSTAS METAWOTIES arba Kałba użkietejuse griesznika su
WIESZPACZIU DIEWU. Knigelę tą atweju
atwejejs lankiszkaj drukawotą, Kunegas
1   Zigmas
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Peliksas Werejka, ŻEMAJTISZKAJ ISZGULDZE IR ISZSPAUDINA. WILNIUJE.
SPAUSTUWIEJE JOZAPAS ZAWADZKIA.
1853; LMAB: LK – 19/7/I.
4   NOWENAS pri JEZAUS KRISTAUS,
SZWENCZIAUSIES MARIJOS PANOS ir
KITU SZWENTU. WILNIUJE. Kasztu ir
Spaustuwieje Juzapa Zawadzkie. 1857;
Čikagos Newberry biblioteka: Bon.13460.
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1 pav. Felikso Vereikos krikšto įrašas; Kielmy Chrztu z 1811 = 1824;
LVIA: f. 1644, ap. 1, b. 5, l. 105v

VeGr1853 ir Now1857 kalba, nustatomos ir lyginamos abiejų tekstų rengėjų (ren
gėjo?) intencijos sąmoningai rinktis žemaitiškas ar aukštaitiškas lytis, rengėjų gim
toji tarmė bei mėginama įrodyti hipotezę dėl Vereikos, kaip Now1857 rengėjo.

2. BIB L IOGRAFIN Ė S

Feliksas Vereika (1818–1882) – vienas iš
Valančiaus vyskupavimo metu dirbusių kunigų. Bibliografiniuose šaltiniuose tiksli jo gimimo vieta niekur nenurodoma. Vytautas Vanagas Lietuvių rašytojų sąvade
teigia, kad Vereika gimė apie 1822 metus Žemaitijoje5. Vaclovas Biržiška Aleksandryne apie Vereikos gimimo vietą nieko neužsimena, tik pateikia vėlesnes jo
kunigavimo vietas6. Knygoje Varnių kunigų seminarija pateiktuose dokumentuose
sakoma, kad jis gimė Tirkšlių parapijoje 1818 metais gegužės 107. Tuo tarpu Ieva
Šenavičienė pateikia duomenų, jog Vereika kilęs iš „Kauno g., Telšių v., Kelmės
p. (kitur – Tirkšlių p.)”8. Šenavičienės duomenis patvirtina ir LVIA rastas Vereikos
įrašas krikšto knygoje9 (žr. 1 pav.), kad „1818 gegužės 10 dieną aš, Silvestras Kriš
tanavičius, Kelmės vikaras, pakrikštijau kūdikį Feliksą Adomą, vakar gimusį iš
teisėtos santuokos k[ilmingo] g[imusio] tėvo Ignacijaus Vereikos ir k[ilmingos]
g[imusios] motinos Marianos Klimavičiūtės. Krikštatėviai buvo k[ilmingas] g[i
męs] Aloyzas Žilevičius ir k[ilminga] g[imusi] Barbora Bencevičienė. Visi iš
Laučių, Kelmės parapijos“10.
ŽINIOS.

Vanagas, Lietuvių rašytojų sąvadas,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, 89.
6   Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas. Senųjų
lietuvių rašytojų rašiusių prieš 1865 m. bio
grafijos, bibliografijos ir biobibliografijos 3.
XIX amžius, Čikaga: JAV LB kultūros fon
das, 1965, 294 (toliau – BržA III).
7   Zita Genienė, Jonas Genys, Varnių kunigų
seminarija, Vilnius: Žemaičių kultūros
draugijos redakcija, 1999, 203.
8   Ieva Šenavičienė, „Žemaičių diecezinės
seminarijos klierikų kontingentas 1845–
5   Vytautas
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1865 m.“, Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos metraštis 15, 1999, 122.
9   Norėčiau padėkoti Giedriui Subačiui, radu
siam ir atsiuntusiam Vereikos krikšto
įrašą.
10   Krikšto knygos lotyniškas originalas: „1818
Maji 10 die – Ego Silvester Krysztanowicz
Vicar[ius] Kielm[ensis] baptisavi infantem
Felixem Adamum heri natum ex Legitimis
Conjugibus patre GD: Ignatius Werejko
Matre Marianna Klimowicʒówna – Patrini
fuere GD: Aloisius Żylewicz et GD: Barbara Bencewiczowa – Omne de Ławcie
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Taigi Vereika gimė 1818 metais gegužės 9 dieną Laučiuose, Kelmės parapijoje.
Tad buvo pietų žemaitis raseiniškis, dūnininkas. Žinoma, kad Vereika 1846 metais baigė Varnių kunigų seminariją. Vėliau kunigavo įvairiose Žemaitijos ir
Aukštaitijos vietose. 1866 metais jam norėta iškelti bylą dėl dalyvavimo sukilime,
jis buvo suimtas, tačiau neištremtas, paliktas policijos priežiūroje. Mirė 1882 metais Pušalote.
Bibliografiniuose šaltiniuose11 minimas tik vienas Vereikos darbas – tai iš lenkų
kalbos išversta knygelė GRIESZNIKAS PRIWERSTAS METAWOTIES (LB I 448).
Pirmą kartą ši knygelė išleista 1853 metais (jam tuo metu kunigaujant Labūnavoje),
vėliau pasirodė dar šeši jos leidimai.
Grieszniko tiražai nebuvo labai dideli. 1853 metais knygelė atspausdinta 5000,
1860-aisiais – 2013, 1864-aisiais – 4000 egzempliorių tiražu (Navickienė 1996, 31).
Paskutinį kartą knygelė išleista 1891 metais 3000 egzempliorių tiražu (LB II 420).
Leidimai rodo, kad knygelė tuo metu buvo gana populiari.
Bibliografinės žinios apie antrąją knygą, Nowenas, labai menkos. Nė vienas Lietuvos TSR bibliografijoje pateiktas bibliografinis šaltinis12, minintis šią knygelę, ne
nurodo jos rengėjo. Sprendžiant iš daugybės leidimų, ši knygelė, kaip ir Griesznikas, tuo metu taip pat nemažai kartų išleista. Pirmąkart – 1857 metais, antrąkart –
po metų (1858). Nuo 1872 iki 1904 metų išėjo dar 10 jos leidimų. Šie buvo kontrafakciniai, beveik visi išleisti Tilžėje. 1872 ir 1873 metų leidimai be pakeitimų
perspausdinti iš 1857 metų leidimo (LB I 851–852). Vėlesnieji redaguoti.
Analizuoti pasirinktas VeGr1853 egzempliorius, saugomas Lietuvos mokslų
akademijos bibliotekoje Vilniuje, ir Now1857 egzempliorius13, saugomas Čikagos
Newberry bibliotekoje.

3. VeGr1853 I R Now1857 KA L BOS YPATUMAI . VeGr1853 ir Now1857 analizei taikytas Giedriaus Subačiaus knygoje Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX am
par[rochiae] Kielmensis“; Kielmy Chrztu
z 1811 = 1824; LVIA: f. 1644, ap. 1, b. 5,
l. 105v.
11   Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos
lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis,
1969, 448 (įrašas 1272) (toliau – LB I); C[ил
вестръ] Балтрамайтисъ, СПИСОКЪ ЛИ
ТОВСКИХЪ И ДРЕВНЕ-ПРУССКИХЪ
КНИГЪ, ИЗДАННЫХЪ СЪ 1553 ПО 1903
ГОДЪ [...], С.-ПЕТЕРБУРГЪ: Типографiя
В. Безобразова и Комп., 1904, 50 (įrašas
468); BržA III 294 (įrašas 78).
12   Remiamasi Lauryno Ivinskio, Silvestro Bal
tramaičio ir Vaclovo Biržiškos duomenimis. Žr. LB I 291 (įrašas 828); Балтрамай
тисъ 1904, 55 (įrašas 549); [Laurynas Ivins
kis,] Kalendorius, arba Metskajtlus ukiszkasis
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nuog uzgimima Wieszpaties 1861 metu pa
prastunju, tureńczium 365 dienas, [...], faksimilinis leidinys, parengė Danutė Petke
vičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 1996, 63.
13   Šis egzempliorius Lietuvos TSR bibliografijoje nėra užfiksuotas, matyt, apie jį nežino
ta. Pirmą kartą jis paminėtas tik 1999 metais Giedros Subačienės ir Giedriaus Su
bačiaus sudarytame Čikagos Newberry bibliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų
iki 1904 metų kataloge (įrašas 48). Žr.
Newberry Lituanica: Čikagos Newberry biblio
tekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų, parengė Giedra Suba
čienė, Giedrius Subačius, Chicago: Lithuanian American Community, Inc., 1999, 36.
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2 pav. VeGr1853 21: puslapis su formomis [mi]ledamas ‘mylėdamas’,
bucziodamas, diełko, Diełkogi, dowenoju ‘dovanoju’, geruju ‘geruoju’,
iszlijau ‘išliejau’, nedaturiejej, noug, prigłauszcziou ‘priglausčiau’,
Tiewa ‘tėvo’, tus ‘tuos’; żodże gen. sg.;
VUB: LR 1307

žiaus pradžia pasiūlytas žemaitiškų ypatybių pastebimumo žemaičiams metodas14.
Žemaičiams jų pačių tarminės ypatybės gali būti sunkiausiai, vidutiniškai ir lengviausiai pastebimos. Šiomis ypatybėmis remiantis toliau ir bus aprašoma abiejų
knygelių kalba.
Subačius, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia, Vilnius:

14   Giedrius
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Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 32–39.
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3 pav. Now1857 105: puslapis su formomis apdowenoje ‘apdovanojo’,
atolin ‘atitolina’, dieł ‘dėl’, kalbeczio ‘kalbėčiau’, łajmingusi ‘laiminguose’,
nełajmingusi ‘nelaiminguose’, numileje ‘numylėjo’, pakielczio ‘pakelčiau’,
szirdiej ‘širdyje’, tejp ‘taip’ (2x), wisusi pripulusi, żodże gen. sg.;
VUB: LR 1183

3.1. SUNKIAUSIAI

ŽEMAI Č IAMS PASTEBIMOS ŽEMAITI Š KOS YPA

Iš sunkiausiai žemaičiams pastebimų ypatybių įvardžių acc. pl. VeGr1853
išlaikytas žemaitiškas: tus 7, 11, 13, 21 (žr. 2 pav.), 34 ‘tuos’, kurius 43 ‘kuriuos’.
Žemaitiška ši ypatybė ir Now1857: anus 15, 61, 94, 139, 149, 176 ‘anuos’, kurius 5,
9, 18, 54, 97, 112, 159 ‘kuriuos’, tus 12, 37, 38, 57, 75, 78, 85, 104, 144, 188 ‘tuos’.
Nė vienos aukštaitiškos formos abiejuose tekstuose nepasitaikė.
TYB Ė S .
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VeGr1853 vartojamos tiek aukštaitiškos, tiek žemaitiškos cond. 1 sg. lytys. Vis
dėlto vyrauja aukštaitiškos (iš 14 rastų šios formos atvejų 10 aukštaitiškų): bucziau
33, 44, degincziau 41, ne bucziau 33, neapgaucziau 42, numażincziau 41, nustocziau
17, paswejkinczie 45 ‘pasveikinčiau’, priglauszczia 45 ‘priglausčiau’, turiecziau 9
‘turėčiau’. Žemaitiškų formų tik keletas: galeczio 47 ‘galėčiau’, nenusiunszczio 18
‘nenusiųsčiau’, nesigajleczio 36 ‘nesigailėčiau’, pasitaikė ir viena hiperžemaitiška
(hiperdounininkiška) lytis − prigłauszcziou 21 ‘priglausčiau’ (žr. 2 pav.). Galbūt šie
skirtingi pavartojimo atvejai atsirado redaktoriui ar spaustuvininkui pakoregavus
tekstą. Kita vertus, remiantis LKA duomenimis, cond. 1 sg. formos su -čio pietinė
paplitimo riba dabar eina maždaug ties Vidsodžiu–Šlapgire–Eidžiotais–Vismaldais–Užpeliais–Stirbiške–Pajūriu–Būdviečiais (LKA III 103 žemėl.). Alekso Girdenio liudijimu, anksčiau formos su -čio buvo paplitusios daug platesniame že
maičių plote, nors visiško tikrumo dėl ribos nėra15.
Now1857 cond. 1 sg. vartosena skirtinga nei VeGr1853. Čia daugeliu pasitaikančių
atvejų vartojama žemaitiška galūnė -čio: apturieczio 52 ‘apturėčiau’, atneszczio 45
‘atneščiau’, diekawoczio 56 ‘dėkavočiau’, kalbeczio 105 ‘kalbėčiau’ (žr. 3 pav.), karalauczio 62 ‘karaliaučiau’, mileczio 39, 42 ‘mylėčiau’, nuejczio 49 ‘nueičiau’, pakiel
czio 50 ‘pakelčiau’, pażinczio 67, 103 ‘pažinčiau’, sekcio 53 ‘sekčiau’ ir kt. Tačiau
prasprūdo ir kelios aukštaitiškos formos: mileczia 36, buczie 107, aduoczie 176.
Greičiausiai jos praslydo tiesiog sporadiškai. Neatmestina tikimybė, kad šios formos galėjo atsirasti dėl spaustuvės (rinkėjo) kaltės. Tekste gana dažnai atspaus
dintos supainiotos literos <a> ir <o>, kartais netgi <e> ir <o>, pvz.: kalbiotu 12
‘kalbėtų’, kazdiona 13 ‘kas dieną’, Jozusą 33 ‘Jėzusą’, atiduadu 39 ‘atiduodu’. Šios,
matyt, spaudos klaidos rodo, jog rengėjas rankraštyje raides <a>, <o>, <e> tik
riausiai rašė labai panašiai, todėl rinkėjas turbūt ne visada jas gerai perskaitė.
Lyginant abiejų tekstų sunkiausiai žemaičiams pastebimas ypatybes išryškėjo,
kad įvardžių acc. pl. vartojamas žemaitiškas, o cond. 1 sg. vartosena abiejuose
tekstuose skirtinga. Darant prielaidą, jog abiejų tekstų rengėjas galėjo būti tas
pats žmogus, šį skirtumą būtų galima interpretuoti įvairiai. Šios lytys galėjo būti
redaktoriaus ar rinkėjo pataisytos (suaukštaitintos). Kita vertus, nuo vieno teksto
išleidimo iki kito buvo praėję ketveri metai, galėjo pasikeisti ir paties rengėjo
intencijos, jis galėjo šią ypatybę žemaitinti sąmoningai. Tai nėra įprasta, tačiau
panašiai yra atsitikę ir Kaliksto Kasakauskio raštuose. Vėlyvojo laikotarpio teks
tuose Kasakauskis atsisakė aukštaitiškos (greičiausiai gimtosios) cond. 1 sg. vartosenos ir šią ypatybę ėmė vartoti žemaitišką16.

3.2. VIDUTINI Š KAI
TYB Ė S.

ŽEMAI Č IAMS PASTEBIMOS ŽEMAITI Š KOS YPA

Tarp vidutiniškai pastebimų žemaitiškų ypatybių tiek VeGr1853, tiek

15   Aleksas

Girdenis, Laiškas Giedriui Suba
čiui iš Vilniaus į Čikagą, 2006 03 13.

266

Subačius, Kalikstas Kasakauskis:
Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra,
BALt 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto
leidykla, 2001, 23.

16   Giedrius

Archivum Lithuanicum 8

Now1857 vyrauja žemaitybės. Viena iš tokių yra žemaitiško [ie] (atitinkančio vak.
aukštaičių [ė]) vartosena. VeGr1853 laikomasi žemaitiškos vartosenos: biegaj 9
‘bėgai’, diełko 21 (žr. 2 pav.) ‘dėl ko’, diełtogi 6 ‘dėltogi’, garbie 43 ‘garbė’, kalbiek
21 (žr. 2 pav.), kałbiek 7 ‘kalbėk’, mielina 18 ‘mėlyna’, mienesej 40 ‘mėnesiai’, skruzdiele 40 ‘skruzdėlė’, Tiewa 21 (žr. 2 pav.) ‘tėvo’, Tiewu 9 ‘tėvu’ ir kt. Pasitaikė keli
atvejai ir be žemaitiško [ie]: kibirksztelę 7 ‘kibirkštėlę’, numiletas 10 ‘numylėtas’,
melinas 26 ‘mėlynas’, matyt, prasprūdę atsitiktinai, nes visame tekste dėsningai
vyrauja lytys su [ie].
Now1857 rengėjas taip pat dėsningai laikosi žemaitiškos vartosenos: atkalbieti 7
‘atkalbėti’, dieł 105 ‘dėl’, diełto 7 ‘dėl to’, norieje 9 ‘norėjo’, padiejau 9 ‘padėjau‘, pamiegtu 6 ‘pamėgtų’, piedas 17 ‘pėdas’, pradieti 7 ‘pradėti’, Tiewas 11 ‘tėvas’, Todieł 5,
6 ‘todėl’, użdieje 6 ‘uždėjo‘ ir t. t. Čia taip pat pasitaikė keli atvejai be žemaitiško
[ie], pavyzdžiui, gieradeistes 56 ‘geradėjystes’, menese 74 ‘mėnesio’, nedeles 7 ‘nedė
lios’, użsideimus 65 ‘užsidėjimus’, tikriausiai prasprūdę per neapsižiūrėjimą.
Kita žemaičiams vidutiniškai pastebima žemaitiška ypatybė – veiksmažodžio
praes. 3 formų trumpinimas. Čia vėl abiejuose tekstuose vyrauja žemaitybės.
VeGr1853: kałb 11 ‘kalba’, łauk 20 ‘laukia’, lei 11 ‘lieja’, łukur 28 ‘lūkuriuoja’, nedalejd 22 ‘nedaleidžia’, użrustin 26 ‘užrūstina’, wed 6 ‘veda’ ir t. t. Now1857: antrauk
18 ‘anttraukia’, atolin 105 ‘atitolina’ (žr. 3 pav.), ipuoł 6 ‘įpuola’, kient 35 ‘kenčia’,
nebjunt 6 ‘nebjunta’, nulejd 18 ‘nuleidžia’, prikłaup 24 ‘priklaupia’, priprant 6 ‘pripranta’, rejk 13 ‘reikia’, rejkałaun 5 ‘reikalauna’, staw 34 ‘stovi’, tur 5, 7 ‘turi‘ ir kt.
VeGr1853 aukštaitiškų formų nepasitaikė, tuo tarpu Now1857 rastos ir kelios
aukštaitiškos formos: mili 58 ‘myli’, sutejkie 12 ‘suteikia’. Tokios formos tik dvi,
matyt, pavartotos sporadiškai.
Įvardžių, būdvardžių bei dalyvių dat. pl. abiejuose tekstuose pasitaiko gana
retai, tačiau iš randamų vyrauja žemaitiškos lytys su galūne -ims. VeGr1853: kitims
19 ‘kitiems’, pagrinsztątims 25 ‘pagrįžtantiems’, patims 42 ‘patiems’, tarnaujętims
25 ‘tarnaujantiems’, tikrims 30 ‘tikriems’, wisims 26 ‘visiems’. Now1857 taip pat
daugiausia žemaitiškų lyčių: anims 92 ‘aniems’, gierims 58 ‘geriems’, itikientims 72
‘įtikintiems’, kurims 54, 163 ‘kuriems’, menkims 46 ‘menkiems’, patims 41 ‘patiems’,
wisims 74(2x), 93, 143, 163, 179 ‘visiems’.
VeGr1853 pasitaikė tik viena aukštaitiška forma – tai įvardžio tas dat. pl. tiems
42. Now1857 jų buvo kiek daugiau: tiems 11, 12, 31, 74, 143, tikientiems 33, wisiems
11, 143. Atkreiptinas dėmesys, jog abiejuose tekstuose aukštaitinamas tas pats
įvardis tas, t. y. žemaitiškų šio įvardžio dat. pl. lyčių tekstuose neaptikta. Tiek
VeGr1853, tiek Now1857 kartais junginiuose greta pavartojama ir aukštaitiška, ir
žemaitiška forma: VeGr1853 − tiems patims 42 ‘tiems patiems’, Now1857 − tiems
wisims 74 ‘tiems visiems’. Tokia sutampanti gana individuali dat. pl. distribucija
visame XIX amžiaus lietuviškų tekstų kontekste yra svarbus argumentas, galintis
paremti to paties rengėjo hipotezę.
Kita vidutiniškai pastebima ypatybė – vyriškosios giminės loc. pl. – vėl abiejuose tekstuose išlaikoma žemaitiška. VeGr1853: dalikusi 27 ‘dalykuose’, griekuse
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18, 37, 38, 39 ‘griekuose’, smertełnuse 18 ‘smertelnuose’, sunkiunse 37 ‘sunkiuose’,
wisusi 27 ‘visuose’. Nė viena aukštaitiška forma Vereikos tekste nepasitaikė.
Žemaitiška vartosena vyrauja ir Now1857: aszmusi 74 ‘ašmuose’, dewintusi 74
‘devintuose’, griekusi 59, 140 ‘griekuose’, Kietwirtusi 93 ‘ketvirtuose’, leżuwiusi 70
‘liežuviuose’, metusi 11, 74 ‘metuose’, namusi 74 ‘namuose’, pripulusi 105 (žr. 3
pav.), 112, 129 ‘priepuoliuose’, rejkałusi 71, 139, 158, 164 ‘reikaluose’, wisusi 105
(žr. 3 pav.), 112, 129, 139, 159 ‘visuose’. Tačiau pasitaiko ir aukštaitiškų formų:
metuosi 74, 93, 143, pripuluosi 101, prispaudimuosi 101, wisuosi 101. Aukštaitiškų
formų pavartojimo atvejų labai nedaug. Kita vertus, trys aukštaitiški variantai (su
-uosi) yra tame pačiame puslapyje (101), o žodžio metai tame pačiame 74 puslapyje
pavartojama ir žemaitiška, ir aukštaitiška forma.
Žemaitiška yra ir dar viena ypatybė – imp. pl. vartosena. VeGr1853 pasitaikė
tik vienas imp. pl. pavartojimo atvejis, ir šis žemaitiškas: pagrinszkiet 3 ~
pargrįžkiat.
Now1857 irgi išimtinai visur vartojamos tik žemaitiškos lytys su priesaga kia-:
atejkiet 15, 17 ~ ateikiat, atsiliepkiem 118 ~ atsiliepkiam, Atsiwejziekiem 118 ~
atsiveizėkiam, imkietes 9 ~ imkiatės, iszkokiet 24 ~ ieškokiat, linksminkieties 117 ~
linksminkiatės, mielskiemos 13, 18, 24, 33, 42, 50, 53, 56, 60, 64, 70, 77, 85, 101, 108,
114 ~ melskiamos, praszikiet 24 ~ prašykiat, pamatikiem 118 ~ pamatykiam, pribukiet 16 ~ pribūkiat ir kt. Visame Now1857 tekste nepasitaikė nė vienos šio linksnio
aukštaitiškos formos.
Vidutiniškai pastebima žemaitiška ypatybė ir [ẹ], [i]. Tiek VeGr1853, tiek
Now1857 rengėjas grafiškai neskyrė žemaitiškojo [ẹ] nuo aukštaitiškojo [i], vartojo vienintelę grafemą <i> abiem pozicijoms žymėti. VeGr1853: atlikti 10, ir 28,
iszspaudimas 6, kita 8, krikszczioniszka 16, kunigas 13, linksmu 16, pastiprinti 16,
ritmetinis 9, szirdi 9, wisas 25 ir kt. Kita vertus, VeGr1853 pasitaikė ir keli grafemos
<y> atvejai. Vieną kartą <y> – szyrdi 10 žymi žemaitišką paplatėjusį [ẹ]. Kitur
<y> – senoviškas, iki XIX amžiaus pradžios vartotas dvibalsių [ei] ir [ai] rašymo
<ay> ir <ey> būdas: datirey 46 ‘datyrei’, jogiey 29 ‘jogei’, suteyktaj 30 ‘suteiktai’,
tiktay 29 ‘tiktai’.
Now1857 taip pat vartojama grafema <i> tiek paplatėjusiam žemaitiškam [ẹ],
tiek aukštaitiškam [i] žymėti: didżiausiu 47, pralinksminsi 45, pripildita 31 ‘pripildyta’, szirdies 48, twirtibie 31 ‘tvirtybė’, wisokies 9 ‘visokias’, Wisu 22 ‘visų’ ir kt.
Rasti tik du žodžiai su <y>: pryimk 39 ir Sykstusas 19. Sykstusas yra nelietuviškos
kilmės tikrinis daiktavardis, tad <y> tikrai negali žymėti žemaitiškojo [ẹ]. Žodžio
pryimk <y> gali būti tiesiog riktas.
Tai, kad grafema <y> beveik nevartojama VeGr1853 ir Now1857, yra viena iš
svarbiausių abiejų tekstų ortografinių ypatybių. Kartu ji rodo labai aiškią rengėjų
intenciją tekstą aukštaitinti. Kita vertus, tendencija nevartoti <y> matyti ir iš
Valančiaus raštų. Jis buvo orientavęsis į vidurio aukštaičių raštų tradiciją. Tad
galbūt grafemos <y> buvo atsisakyta besilygiuojant ir į vyskupo raštų rašybą.
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3.3. L ENGVIAUSIAI

ŽEMAI Č IAMS PASTEBIMOS ŽEMAITI Š KOS YPA

Jeigu tekste išryškėja žemaičio rengėjo ar autoriaus tendencijos aukštaitinti,
labai tikėtina, kad dažniausiai ir labiausiai aukštaitinamos bus būtent šios grupės
ypatybės.
Viena iš lengviausiai pastebimų žemaitiškų ypatybių – žemaitiškųjų [ẹi], [i·],
[i·§] (vak. aukštaičių [ie]) vartosena. VeGr1853 vartojamos tiek aukštaitiškos lytys
su [ie] (pvz.: apszwietimas 15, diena 10, Diewu 1, kiekwieną 21 (žr. 2 pav.), lieptas
30, miega 3, pietu 8, szędiena 17, wieną 11, wietos 6), tiek žemaitiškos dūnininkiškos
(pvz.: atsilipk 32 ‘atsiliepk’, iszlijau 21 ‘išliejau’ (žr. 2 pav.), iszlita 13 ‘išlieta’, iszlitas 27 ‘išlietas’, lijau 36 ‘liejau’, pralijau 36 ‘praliejau’, pralitą 2 ‘pralietą’).
Now1857 taip pat vartojamos tiek žemaitiškos, tiek aukštaitiškos lytys.
Pavyzdžiui, žemaitiškos dūnininkiškos: apszwitimu 13 ‘apšvietimų’, iszkojej 42
‘ieškojai’, iszkokiet 24 ‘ieškokit’, iszlitas 43 ‘išlietas’, Iwa 116 ‘Ieva’, lipsna 35 ‘liepsna’, milausis 49, 50, 52, 56 ‘mieliausias’, Szwentijej 41 ‘Šventieji’, użkitiejusi 55
‘užkietėjusi’, winibiej 47 ‘vienybėje’ ir kt. Aukštaitiškos lytys: apszwietimą 13, dienoj
32, 50, 54, 57, 74, dienomis 11, 63, dienowidżiu 55, Diewa 5, 6, 10, 12, 48, Diewe 13, 20,
48, 50, 52, 54, diewiste 26, diewiszką 24, 78, kiekwiena 7, kiekwienas 8, liepe 65, szendiena 27, 71, sziena 152, wieną 51, wienibiej 62, 64, Wieszpaties 9, wietos 133 ir kt.
Peržiūrėjus visus žodžius su aukštaitišku [ie] išryškėjo, kad abiejuose tekstuose
dažnai aukštaitinami tie patys arba tos pačios šaknies žodžiai: diena, Dievas, kiekvienas, liepti, vienas, Viešpats, vieta. Šitoks tų pačių žodžių aukštaitinimas taip pat
yra gana individualus abiejų tekstų bruožas. Skirtingi rengėjai, manytina, būtų
aukštaitinę daugiau skirtingų žodžių. Vadinasi, šių žodžių distribucija paremtų
to paties rengėjo hipotezę.
Nors iš pateiktų lyčių akivaizdu, kad Now1857 rengėjas turėjo būti dūnininkas,
tačiau pasitaikė ir kelios, sakytume, panašios į dounininkiškas lytys: kurij 56
‘kurį’, lejżuwis 52 ‘liežuvis’, lejżuwiu 137 ‘liežuvių’, lejżuwe 146 ‘liežuvio’. Kirčiuo
tame žodžio gale kurij digrafas <ij> greičiausiai žymėjo diftongoidą [i·§], būdingą
dūnininkams17 (pavyzdžiui, Dionizas Poška taip pat retkarčiais yra šį diftongoidą
rašęs <ij> [Subačius 1998, 221]). Svarbu tai, kad ir VeGr1853 daiktavardis liežuvis
rašomas taip pat su digrafu <ej>: lejżuwiu 43−44 ‘liežuvių’. Vadinasi, vėl matyti
tam tikrų bendrybių tarp dviejų analizuojamų tekstų, leidžiančių galvoti apie tą
patį rengėją.
Dar viena sutampanti abiejų tekstų ypatybė − <ie>, <e> distribucija po <l>. Daugeliu atvejų tiek VeGr1853, tiek Now1857 vak. aukštaičių dvibalsiui [ie] (vietoj
dūnininkiško [i·]) žymėti vartota grafema <e>, pvz., VeGr1853: lepsi 22 ‘liepsi’, praleje 23 ‘pralieję’; Now1857: atsilepti 78 ‘atsiliepti’, Karaleni 84(9x) ‘karalienė’, letumi
18 ‘lietumi’, leżuwiusi 70 ‘liežuviuose’. Čia abiejuose tekstuose <i> praleista turbūt
dėl to, kad apsirikus palaikyta minkštumo ženklu. Kadangi <l> ir taip minkštas

TYB Ė S.
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(kietas [l] tekstuose visada žymimas grafema <ł>), turbūt nematyta prasmės čia
dar rašyti <i>18. Tačiau šios taisyklės taip pat ne visada laikytasi, kartais po <l> ra
šyta ir <ie>, pvz., VeGr1853: lieptas 30; Now1857: liesu 173 ‘liesiu’, apliek 72, atsiliepk
34. Vadinasi, digrafas <ie> po <l> abiejuose tekstuose gali žymėti ir žemaitišką [ie]
(vak. aukštaičių [ė]), ir vak. aukštaičių [ie] (žemaitišką [i·], [i·§]). Toks gana individualus (retas to meto kontekste) rašybos bendrumas labai ryškiai sugestionuoja to
paties rengėjo galimybę.
Iš aptartosios ypatybės, žemaitiškųjų [ẹi], [i·], [i·§] (vak. aukštaičių [ie]) vartosenos, matyti, kad abiejose knygelėse siekta aukštaitinti tekstą, tačiau aukštaitinimas
nebuvo labai nuoseklus. Aukštaitinti dažniausiai vartoti žodžiai (diena, Dievas,
kiekvienas, vienas, Viešpats, vieta), o retesni liko su žemaitiška fonetika.
Kita lengviausiai pastebima žemaitiška ypatybė – žemaitiškųjų [ọu], [u·], [u· ™]
(vak. aukštaičių [uo]) vartosena. Šios ypatybės distribucija VeGr1853 ir Now1857
labai panaši į prieš tai aptartąją ([ie], [i·], [i·§]). Vartojamos ir žemaitiškos dūninin
kiškos, ir aukštaitiškos, VeGr1853 net ir žemaitiškos dounininkiškos lytys. VeGr1853
dūnininkiškos: iszluosutu 34 ‘išliuosuotų’, kuwejkiausej 13, 16 ‘kuo veikiausiai’, niekumet 7 ‘niekuomet’, pajudus 14 ‘pajuoduos’, pamielinus 14 ‘pamėlynuos’, pulis 17
‘puolęs’, wisumet 25, 27 ‘visuomet’. Now1857 taip pat dūnininkiškos: asztuniszimtaj
11 ‘aštuoni šimtai’, atsiduti 61 ‘atsiduoti’, duti 8 ‘duoti’, gajlus 61 ‘gailiuos’, iszjuktas 55 ‘išjuoktas’, iszluosuk 17 ‘išluosuok’, piemu 21, 85, 114 ‘piemuo’, pripulentes 7
‘pripuolančias’, pripulu 18 ‘priepuolių’, szwentusius 9 ‘šventuosius’ ir kt.
Aukštaitiškos VeGr1853 lytys: atiduoti 23, 23, 47, bepriduos 43, iszduodamas 46,
iszduosiu 46, iszduotu 46, nupuolus 31, paduos 28. Now1857 taip pat: duok 13, 16,
17, 28, 36, 49, 50, 52, 53, 56, 60, 64, 72, ipuoł 6 ‘įpuola’, iszduod 18 ‘išduoda’, puołam
79, 97 ‘puolam’, puoli 118 ir kt. Now1857 nuolat aukštaitinami tik du veiksmažodžiai:
duoti ir pulti (VeGr1853 jie dažniausiai buvo vartojami su dounininkišku [ọu], žr.
toliau). Visos rastos aukštaitiškos lytys buvo viena ar kita šių dviejų žodžių forma. Kita vertus, Now1857 kartais šie žodžiai išspausdinti ir su žemaitišku vokalizmu: duti 8, pripulus 52, 94, 95. Tokie dubletai rodytų neatidumą.
VeGr1853 dažnai vartojamos ir dounininkiškos lytys. Dažniausiai tai dviejų
veiksmažodžių duoti bei pulti formos: atidouk 23 ‘atiduok’, atsidouk 7 ‘atsiduok’,
nepouli 22 ‘nepuolę’, padoudama 6 ‘paduodama’, padous 11 ‘paduos’, poulis 28
‘puolęs’, pridous 13 ‘priduos’. Pasitaiko ir hiperdounininkiškų formų. Viena iš
tokių labai dažnai vartojamų − prielinksnis noug ‘nuo’ (žr. 2 pav.). Remiantis
Zinkevičiaus duomenimis, visi žemaičiai šį prielinksnį (ar priešdėlį nuo-) taria su
[u·]19. Tad tokia dirbtinė forma rodo, kad Vereika nebuvo dounininkas. Tai pa
tvirtina ir dar viena hiperdounininkiška forma – poułk 31 ‘pulk’, kurią galėjo
padaryti tik dūnininkas, manydamas, jog visur, kur jo tarmėje yra [u·], turėtų
18   Panaši
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būti dounininkų [ọu]. Tad Vereika buvo susikūręs netikslią taisyklę, nes ne visais
atvejais (kaip rodo pavyzdžiai) ji veikė. Kita vertus, sprendžiant iš jo gimtosios
vietos, dūnininkiškų lyčių vartosenos ir hiperdounininkiškų lyčių, akivaizdu, kad
Vereika buvo dūnininkas. Now1857 dounininkiškų (ar hiperdounininkiškų) lyčių
nepasitaikė.
Tiek VeGr1853, tiek Now1857 pasitaikė ir hiperaukštaitybių. VeGr1853 jų kiek
mažiau: bucziodamas 21 ‘bučiuodamas’ (žr. 2 pav.), nustuomi 35 ‘nustūmė’, pabu
cziok 11, 31 ‘pabučiuok’; Now1857: adoti 27 ‘atiduoti’, atsidoti 42 ‘atsiduoti’, iszluosoti 55 ‘išliuosuoti’, Piemo 101 ‘piemuo’, tomi 8 ‘tuomi’. Abiejuose tekstuose
grafemai <o> priskiriamas žemaitiškas turinys, bet ja užrašomi aukštaitiški garsai20. Tai tarsi patvirtintų hipotezę, jog rengėjų siekta tekstą aukštaitinti sąmoningai,
tik ne visada jiems tai pavykę. Daug kur, matyt, iš įpročio vis dėlto parašydavo
sau įprastas žemaitiškas lytis.
Dar viena lengviausiai žemaičiams pastebima ypatybė yra žemaitiškų
monoftongų [a·], [e·], dažniausiai pasitaikančių žodžio gale, vartosena. VeGr1853
ir Now1857 aiškiai vengiama žodžio galo monoftongizavimo. Dėsningai visur
rašomi aukštaitiški dvibalsiai. VeGr1853: atwejejs 1 ‘atvejais’, geraj 5 ‘gerai’, jogiej
5 ‘jogei’, kajp 5 ‘kaip’, lankiszkaj 1 ‘lenkiškai’, patsai 6 ‘patsai’, szitaj 7 ‘šitai’, tasaj
5 ‘tasai’, tejp 5, 9 ‘taip’, tiktaj 6 ‘tiktai’. Now1857: Brolej 9 ‘broliai’, butinaj 8 ‘būtinai’,
dransej 65 ‘drąsiai’, jéj 8 ‘jei’, jisaj 8 ‘jisai’, mokitiniej 48 ‘mokytiniai’, pranaszaj 97
‘pranašai’, skubej 149 ‘skubiai’, Szitaj 54 ‘šitai’, taj 8 ‘tai’, tikraj 16 ‘tikrai’. Tačiau
toks monoftongizavimo vengimas iš esmės būdingas daugeliui tiek anksčiau, tiek
tuo metu rašantiems žemaičiams: „per visą savo pastangų modeliuoti bendrinę
kalbą laikotarpį dauguma žemaičių stengėsi atsisakyti monoftongizuotų lyčių,
t. y. prioritetą teikti tradicinių raštų sveikiems aukštaitiškiems dvibalsiams“
(Subačius 1998, 49). Abiejų rengėjų sąmoningą aukštaitinimą rodytų neva mono
ftongizuoto i kamieno daiktavardžių loc. sg. atstatymas, pvz.: VeGr1853 szirdiej 8
‘širdyje’; Now1857: debesiej 18, szirdiej 9, 37, 105 (žr. 3 pav.) (szirdej 51), ugniej 40.
Toks dirbtinis formų atstatymas rodo norą aukštaitinti.
Nei VeGr1853, nei Now1857 nepasitaikė daiktavardžių vyriškosios giminės dat.
sg. žemaitiškųjų galūnių [ọu], [u·]. Abiejuose tekstuose dėsningai vartojamos
aukštaitiškos dat. sg. formos su [ui]. VeGr1853: Anioluj 7 ‘aniolui’, Diewuj 23 ‘Dievui’, griesznikuj 9 ‘griešnikui’, Jezusuj 23 ‘Jėzusui’, Ponuj 23 ‘ponui’ ir kt. Now1857:
danguj 90 ‘dangui’, Diewuj 8, 10, 14, 15, 16, 17 ‘dievui’, karaluj 148 ‘karaliui’, Sunuj
14, 15, 16, 17 ‘sūnui’, tarnuj 163 ‘tarnui’ ir kt. Ši savybė ([ui]) daliai pietų žemaičių
raseiniškių yra gimtoji. LKA duomenimis, teritorijoje tarp Kelmės, Kubilių, Pakra
žančio, Vytogalos, Girdiškės, Stulgių, Nemakščių žodžių su ŏ, (i)§ŏ ir u kamienais
gali būti vartojama tiek aukštaitiška, tiek žemaitiška lytis (LKA III 36 žemėl.).
20   Toks
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Pastebimumas
žemaičiams

VeGr1853

Ypatybės

Aukšt.
Sunkiausiai

Vidutiniškai

a) acc. pl.

Žem.

Aukšt.

Žem.

+

+

(+)

+

a) [ie]

+

+

b) praes. 3

+

+

c) dat. pl.

+

+

d) loc. pl.

+

+

b) cond. 1 sg.

+

e) imp. pl.

(+)

f) [ẹ], [i]

+

a) [ẹi], [i·], [i·§]
Lengviausiai

Now1857

+
+

+

+

+

b) [ọu], [u·], [u· ]

+

+

+

c) [a·], [e·]

+

+

d) sg. dat. [ọu], [u·]

+

+

™

(+)

1 lentelė: VeGr1853 ir Now1857 kalbinės intencijos

3.4. Iš VeGr1853 ir Now1857 tekstuose išryškėjusių intencijų rinktis žemaitiškas
ar aukštaitiškas lytis aiškiai matyti, kad tiek Vereikos, tiek Now1857 rengėjo
kalbinės intencijos labai panašios (žr. 1 lentelę). Aukštaitinamos tik lengviausiai
žemaičiams pastebimos ypatybės. Tiek iš sunkiausiai, tiek iš vidutiniškai
pastebimų ypatybių didele persvara vyrauja žemaitiškos lytys. Ir VeGr1853, ir
Now1857 nevartojama grafema <y> paplatėjusiam žemaitiškajam [ẹ] žymėti, matyt, dėl tradicinių vidurietiškų raštų įtakos arba tiesiog dėl nepakankamo aukš
taičių tarmės išmanymo. Sunkiausiai ir vidutiniškai žemaičiams pastebimos ypa
tybės abiejuose tekstuose liko žemaitiškos. Iš sunkiausiai pastebimų skirtingai
vartojama tik viena – cond. 1 sg. VeGr1853 dominuoja aukštaitiškos, o Now1857
žemaitiškos lytys. Lengviausiai pastebimos žemaitiškos ypatybės gana aiškiai
aukštaitinamos. Tai rodo sąmoningą intenciją rinktis būtent tokias lytis. Tokią
hipotezę patvirtintų ir hiperaukštaitybių gausa. Ypač dažnai vartojamų žodžių
dubletai ([uo] ir [u·], [ie] ir [i·§] to paties žodžio šaknyse) rodo, kad dažnai tiesiog
iš įpročio būdavo parašoma savo tarmės forma.
4. KITOS

Abiejuose tekstuose panašiai vartojamos ne tik pagal
pastebimumą žemaičiams aptartos ypatybės. Panašumų galima pastebėti ir lyginant kitas ypatybes: kaitmenines afrikatas, negalūninius ą, ę, ų, į, žodžio taip
rašymą.
Abiejuose tekstuose vienodai vartojamos kaitmeninės vardažodžių afrikatos.
VeGr1853 dėsningai išlaikytas „tikrasis“ žemaičių afrikatų dėsnis. Tai matyti iš
atstatytos daiktavardžio žodis linksniavimo paradigmos:
YPATYB Ė S.
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nom.
gen.
dat.
acc.
instr.
loc.

sg.
—
żodże 13, 21 (žr. 2 pav.)
—
żode 42
—
—

pl.
żodej 6
żodżiu 5, 10, 39
żodems 46
żodżius 6, 21 (žr. 2 pav.), 22
żodejs 3
—

„Tikrasis“ žemaičių afrikatų dėsnis išlaiko afrikatą gen. sg. linksnyje (Zinkevičius
1966, 142–143). Kaip matyti iš atstatytos paradigmos, gen. sg. afrikata išlaikyta ir
VeGr1853.
Tokia pati vardažodžių kaitmeninių afrikatų vartosena išlaikyta ir Now1857.
Deja, ne visi daiktavardžio žodis linksniai buvo rasti. Todėl tie linksniai, kurių
trūko, buvo papildyti kitais žodžiais (daiktavardžiu pantis ir įvardžiu pats). Paradigma atrodo taip:
		
nom.
gen.
dat.
acc.
instr.
loc.

sg.
pl.
żodis 108
pantej 167
żodże 26, 19, 105 (žr. 3 pav.) żodżiu 106, 107
—
—
żodi 104
żodżius 104, paczius 12
żodżiu 54
żodejs 85, patejs 10
—
—

Nepavyko rasti nei žodžio, pančio, nei įvardžio pats dat. sg. ar pl., bet matyti,
kad gen. sg. buvo išlaikytas su afrikata (trys atvejai), tad rengėjo taip pat gana
nuosekliai atspindėtas žemaitiškasis *tja, *dja > te, de dėsnis.
VeGr1853 kirčiuotų negalūninių ą, ų, į pozicijose atitinkamai vartoti dvigarsiai
[an] (dransibe 9 ‘drąsybė’), [un] (atsiunsti 44 ‘atsiųsti’) ir [in] (bepargrinszi 17
‘bepargrįši’, drinsis 33 ‘drįsis’, grinszk 33 ‘grįžk’, pagrinszk 22, 25, 29, 32, 37
‘pagrįžk’, pagrinszti 26, 31, 34, 41 ‘pagrįžti’, paźinsti 16, 33 ‘pažįsti’ ir kt.).
Now1857 ą ir ę pozicijose taip pat visur dėsningai išlaikyti [an] (dransej 65, 148
‘drąsiai’, pradedans 150 ‘pradedąs’) ir [en] (paszwensk 15 ‘pašvęsk’, skenstantis 163
‘skęstantis’); nekirčiuotose pozicijose: pagranżini 117 ‘pagrąžini’, parsigansti 106
‘persigąsti’.
Kamieno kirčiuoto ų pozicijoje vartojama atitinkamai [un] (atsiunsti 13, 64, 77
‘atsiųsti’). Gen. pl. m. įvardžiuotinėse formose taip pat paliekamas [n]: gierunju 32
‘gerųjų’, sergancziunju 165 ‘sergančiųjų’, skenstancziunju 166 ‘skęstančiųjų’, szwen
tunju 32, 167 ‘šventųjų’, tejsunju 31 ‘teisiųjų’, nors parašo ir be [n]: Szwentuju 184(3x)
‘šventųjų’. Kamieno kirčiuoto į pozicijoje vartojama [in]: pargrinżdamas 148 ‘pargrįž
damas’, pażinsti 35 ‘pažįsti’, pażinstu 27 ‘pažįstu’, pripażinstam 108 ‘pripažįstam’.
Šios ypatybės (žr. LKA II 52 žemėl.; Zinkevičius 1966, 75−76) rodo, jog kaip ir Ve
reika, Now1857 rengėjas turėjo būti kilęs iš pietų žemaičių raseiniškių ploto.
VeGr1853 žodis taip nuosekliai rašomas tejp (5, 9, 11, 15, 16, 17 ir kt.). Tokia
vartosena vyravo ir Now1857 – visame tekste gana nuosekliai vartojama tejp (5,
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6, 9, 40, 105[2x] [žr. 3 pav.]), tik kelis kartus – tajp (7, 119). Girdenio nuomone,
varniškiai beveik ištisai sako tap (taip). Raseiniškių plote apie Tauragę (kaimuose)
1966 metais sakydavo teip, o apie Viduklę, Raseinius – taip (Girdenis 2006). Tad
dar viena sutampanti ypatybė rodo, jog abiejų tekstų rengėjai turėjo būti kilę iš
panašios vietovės, t. y. abu buvo pietų žemaičiai raseiniškiai.

4.1. Palyginus Now1857 ir VeGr1853 kalbinius panašumus ir skirtumus matyti, kad tarp abiejų tekstų nemažai panašumų (žr. 2 lentelę). Ypač svarbios ir,
manytina, Vereikos, kaip Now1857 rengėjo, hipotezę įrodančios yra individualios
ypatybės: tas dat. pl. tiems, [ie] vartosena po <l>, tų pačių žodžių aukštaitinimas.
Ryškesni skirtumai tik trys. Tarp abiejų tekstų išleidimo yra praėję ketveri metai,
todėl, jei tekstus parengė ir vienas asmuo, galėjo atsirasti tam tikrų skirtumų. Jei
manysime, kad abu analizuotus tekstus parengė Vereika, tai Now1857 jis atsisakė
hiperdounininkiškų ir dounininkiškų lyčių (VeGr1853 poulti, douti Now1857 aukš
taitinami į pulti, duoti). Kiek kitaip elgėsi su cond. 1 sg. Jis neaukštaitinamas, kaip
būtų galima tikėtis, bet žemaitinamas. Tai nėra įprasta, tačiau, kaip jau buvo mi
nėta, panašiai yra atsitikę ir Kaliksto Kasakauskio raštuose. Vėlyvojo laikotarpio
tekstuose Kasakauskis atsisakė aukštaitiškos (greičiausiai gimtosios) cond. 1 sg.
vartosenos ir šią ypatybę ėmė žemaitinti (Subačius 2001, 23). Tad neatmestina
galimybė, kad panašiai galėjo elgtis ir Vereika.
Panašumai

Skirtumai

VeGr1853 ir Now1857

VeGr1853 ir Now1857

įv. tas dat. pl. tiems

cond. 1 sg. skirtinga vartosena: VeGr1853
vyrauja aukštaitiškos lytys, Now1857 –
žemaitiškos

[ie] distribucija po <l>

žodžių duoti, pulti ir jų formų skirtinga vartosena: VeGr1853 su [ou], Now1857 –
su [uo].

vardažodžių kaitmeninių afrikatų dėsnis

VeGr1853 vartojamos hiperdounininkiškos
lytys: poułk, noug

daiktavardžio liežuvis rašymas su <ej>
ą, ę, į, ų pozicijose vartojami dvigarsiai [an],
[en], [in], [un]
acc. pl. žemaitiškos lytys (tus)
žemaitiška [ie] vartosena
žemaitiška praes. 3 vartosena
žemaitiška dat. pl. vartosena
žemaitiška loc. pl. vartosena
žemaitiška imp. pl. vartosena
nevartojama grafema <y> paplatėjusiam [ẹ]
žymėti

274

Archivum Lithuanicum 8

Panašumai

Skirtumai

VeGr1853 ir Now1857
vengiama monoftongizuoto žodžio galo

VeGr1853 ir Now1857

aukštaitiška dat. sg. vartosena
tiek žemaitiškųjų lyčių su [i·] (retesniuose
žodžiuose), tiek aukštaitiškų su [ie]
(dažnesniuose žodžiuose) vartosena
hiperaukštaitybės (pabucziok, szirdiej)
žodžio taip rašymas tejp
2 lentelė: VeGr1853 ir Now1857 kalbinių ypatybių panašumai ir skirtumai

Pagal kai kurias aptartas savybes ir jų izoglosas (afrikatos, [an], [en], [in], [un],
tejp vartosena) buvo nustatytas plotas, iš kurio tikriausiai yra kilęs Now1857
rengėjas. Didžiausia tikimybė, kad rengėjas bus buvęs tokio ploto tarmės (kurioje išlaikytas tikrasis žemaitiškųjų afrikatų dėsnis, į pozicijoje nuosekliai vartojama
[in]) atstovas: šiaurėje ji siekia Gudmoniškę, rytuose Kurtuvėnus, toliau tęsiasi
Dubysos upe iki Kubilių, pietryčiuose eina ties Pakražančiu, pietuose Stulgiais,
o vakaruose ribojasi su varniškiais. Taip pat projektuojamai rengėjo tarmės teritorijai dar priklausytų ir Skaudvilės apylinkės (plg. žemėlapį21). Plotas, kuriame
šios lytys vartojamos pramaišiui, negali būti atmestas, tačiau tikimybė, kad ren
gėjas bus vartojęs jų tarmę, kur kas mažesnė.
Kaip matyti iš žemėlapio, į numanomą Now1857 rengėjo tarmės plotą įeina ir
Kelmė, iš kurios yra kilęs VeGr1853 rengėjas Feliksas Vereika. Tad tiek sutampantis tarmės plotas, tiek labai individualios ypatybės įrodo, kad VeGr1853 ir Now1857
rengėjas tas pats – Feliksas Vereika.

5. I Š V A D O S. Remiantis žemaitiškų ypatybių pastebimumu žemaičiams nustatyta, kad VeGr1853 ir Now1857 daugelis kalbinių ypatybių yra vartojama ypač
panašiai. Tai leido iškelti hipotezę, jog abi ši knygeles parengė vienas asmuo – Feliksas Vereika. Tiek lengviausiai, tiek vidutiniškai, tiek sunkiausiai žemaičiams
pastebimos ypatybės vartotos labai panašiai. Iš sunkiausiai žemaičiams pastebimų
ypatybių skiriasi tik cond. 1 sg. vartosena. VeGr1853 vyrauja aukštaitiškos, o
Now1857 žemaitiškos formos. Tačiau abiejų tekstų leidimus skiria ketveri metai,
per kuriuos galėjo pasikeisti to paties autoriaus intencija ir jis galėjo šią ypatybę
pradėti žemaitinti (kaip darė Kalikstas Kasakauskis).
Abiejuose tekstuose iš vidutiniškai pastebimų ypatybių ryškiausiai aukštaiti
nama tik viena, − matyt, dėl kitų raštų įtakos (Valančiaus, Jeronimo Kiprijono Rač
kauskio ar kitų dvasininkų parašytų tradicinių bažnytinių raštų) nevartojama gra21   Pasinaudota

žemėlapiu „Pietų žemaičiai ra
seiniškiai“, esančiu LKTCh. Dėkoju knygos
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1 žemėlapis: Galimas Now1857 rengėjo tarmės plotas, apvestas stora tamsia
linija, žemėlapį sudarė Edmundas Trumpa (LKTCh)

fema <y>, todėl paplatėjęs žemaitiškasis [ẹ] tekste neatsispindi. Kitų vidutiniškai
pastebimų ypatybių aukštaitiškų formų arba nepasitaikė, arba buvo labai mažai.
Iš lengviausiai žemaičiams pastebimų ypatybių skyrėsi tik VeGr1853 dažniau
vartotos hiperdounininkiškos (noug, poułk) ir dounininkiškos duoti bei pulti formos
(padous, pridous, nepouli, poulis ir kt.), kurių Now1857 tekste nepastebėta. Jei manysime, kad abi knygeles parengė tas pats asmuo, galbūt ir pats rengėjas apsi
sprendė vėliau šias formas rašyti kitaip.
Hipotezę dėl vieno abiejų tekstų rengėjo sustiprino ir abiejuose tekstuose vie
nodai vartotos gana specifinės ypatybės: įvardžio tas dat. pl. aukštaitiška forma
tiems, [ie] po <l> žymėti dažnai vartota grafema <e>, afrikatų vartosena, žodžio
liežuvis rašymas su digrafu <ej>, prieveiksmio taip rašymas. Kita vertus, pagal
izoglosas (ą, ę, į, ų – [an], [en], [in], [un]; kaitmeninių vardažodžių afrikatų, dvi
garsių [an], [am], [en], [em] vartosenos, taip rašymo izoglosas) nustatytas Now1857
rengėjo tarmės plotas sutampa su Vereikos kilmės vieta (Kelmė). Tai tik sustiprino hipotezę dėl Vereikos, kaip galimo Now1857 rengėjo.
Visa tai rodo, kad Nowenų (1857) rengėju (autoriumi) ir reikėtų laikyti Feliksą
Vereiką.
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Aurelija Tamošiūnaitė
IS FE L IKSAS VEREIKA THE AUTHOR OF NOWENAS
PRI JEZAUS KRISTAUS ( 1 8 5 7 ) ?

Summary
This article analyzes the language of two books NOWENAS pri JEZAUS KRISTAUS,
szwencziausies MARIJOS PANOS ir KITU SZWENTU and GRIESZNIKAS PRIWERSTAS
METAWOTIES arba Kałba użkietejuse griesznika su WIESZPACZIU DIEWU. The author of
the first prayer book is unknown. The second book was translated and prepared by Feliksas Vereika. The main goal of this article was to prove the hypothesis that Feliksas
Vereika could be the person who prepared Now1857.
Analysis of the language showed that many of the linguistic features are used very
similarly in both texts. Only the most noticeable Lowland Lithuanian features were changed
into the Highland Lithuanian in both texts. The least noticeable features were not changed
in Now1857, and only Highland Lithuanian forms of 1 cond. sg. were used in VeGr1853.
There was only one occasionally noticeable feature changed from Lowland Lithuanian to
Highland Lithuanian form in both texts.
A comparison of the texts showed that there are certain individual linguistic features
common to both texts, such as the dat. pl. of the pronoun tas―tiems, the use of the gra
pheme <e> after <l> to express [ie], the usage of Highland Lithuanian forms in most common words and usage of the digraph <ej> in liežuvis (‘tongue’). There are only three clear
differences between both texts. However, there is a 4-year gap between the first publication of the two books. During this time Vereika could have changed his own linguistic
orientation. Very individual linguistic features and the reconstructed territory of the dialect of the author of Now1857 have proved that the author of both books could be the
same―Feliksas Vereika.
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Kazimiero Lelio ir Ipolito Liutostanskio
lietuviškos kirilikos modeliai, 1887–18911

1. Kazimieras Lelys ir Ipolitas Liutostanskis yra gana vėlyvo kirilikos taikymo
lietuvių kalbai periodo atstovai. Tuo metu Stanislovo Mikuckio ir Tomo Žilinskio
pastangos formuoti lietuvišką kirilikos rašybą fonetiniu pagrindu buvo seniai
nuslopintos. Nei valdžios palaikymo, nei sekėjų nebuvo sulaukusi ir pavienė labai kruopščiai apgalvotos fonetikos Jono Juškos lietuviškų dainų publikacija
rusiškomis raidėmis2 (išskyrus Eduardą Volterį, kuris daug Juškos principų
perėmė savo ДеВIШКА ЛIТУРГIJА ШВЭТО JНО АКСОБРНIО3). Net Jono
Krečinskio, pagrindinio valdžios remiamų knygų rengėjo, modelis, orientuotas
ne į lietuvių fonetiką, o į rusų ortografiją, ir pritaikytas daugeliui knygų, jau buvo
išblėsęs.
Lelys ir Liutostanskis atėjo kaip tam tikri novatoriai, su savomis mintimis ir
kirilikos taikymo modeliais. Lelys išleido tik vieną knygelę – Лѣтувосъ кряучѣмъ
драпану сукирпима моксласъ4 1887 metais Mintaujoje; tai pamokymai, kaip
išmokti pačiam savarankiškai siūti. (Per ištisus 40 kirilikos vartojimo metų tai
vienintelė publikacija, parengta autoriaus sumanymu ir autoriaus lėšomis.) Juozas
Tumas-Vaižgantas štai ką rašė apie Lelį ir jo leidinį:
1   Straipsnis

parengtas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą pro
jektą Littera: Lietuvių tautinis identitetas
XVI–XX a. kultūrų dialogo kontekstuose.
2   [ Jonas Juška,] ЛИТОВСКIЯ НАРОДНЫЯ
ПѢСНИ. СЪ ПЕРЕВОДОМЪ НА РУС
СКIЙ ЯЗЫКЪ. И. А. ЮШКЕВИЧА.
САНКТПЕТЕРБУРГ; 1867; LLTIB: B 3619.
3   [Eduardas Volteris,] БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГIЯ СВЯТАГО IОАННА ЗЛАТО
УСТА. Д е ВIШКА ЛIТУРГIJА ШВЭТО
JНО АКСОБРНIО. САНКТПЕТЕР
БУРГЪ. Швэтам Петербурге, Метсе 1887;
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LLTIB: B 1770. Apie Volterio modelį pla
čiau žr. Giedrius Subačius, „Influence of
Clandestine Standard Lithuanian in Latin
Script on the Official Lithuanian in Cyrillic letters (1864–1904)“, Nation und Sprache
in Nordosteuropa, 2007 (spausdinama).
4   [Kazimieras Lelys,] ЛѢТУВОСЪ КРЯУ
ЧѢМЪ Драпану сукирпима моксласъ
скиримъ дель патьмокимаси. Сустати
тасъ иръ ишдуотасъ нуогъ КАЗИМЯРА
В. ЛЯЛИСЪ. СПАУСТУВЕ А. РЕЙНБЕР
ГЯ. Минтауiо, антъ дiджiосiосъ уличiосъ
№ 17. 1887; VUB: L R 2239.

K a z i m i e r o L e l i o i r  I p o l i t o
Liutostanskio lietuviškos
kirilikos modeliai, 1887–1891

Iš visuomenės tas vienas ir tas Latvijos pilietis, Mintaujos siuvėjas Lelis tepasi
naudojo rusų raidėmis savo kirpimo braižiniams paaiškinti. Matyti, labai jau norėta
tapti „autorium“, o kitaip nebūtų galėjęs. Šiaip tai buvęs visiškai doras amatininkas, kaip ir jo sūnus kurpius paskui. Kitu du mokslininku. Na, bet su mokslininkais kitaip tenka skaitytis: jiems nabagams dažniau protas išmintį nugali5.

Antanas Tyla Lelio knygelės istoriją pristatė taip:
K. Lialis, 22 metų siuvėjas, dirbęs Mintaujoje, įteikė cenzūrai vadovėlį lietuviškomis
raidėmis. Gavęs atsakymą, kad knygutę bus galima leisti, jei ji bus perrašyta
„graždanka“, jis tai padarė, ir vadovėlis buvo išspausdintas. Tik po to autorius
sužinojo, kad tokius leidinius lietuvių visuomenė boikotuoja 6.

Liutostanskis išleido tris knygeles, dar buvo parengęs ir literatūros chrestomatiją,
tačiau jos išspausdinti nepavyko. Išleistosios trys yra Levo Tolstojaus apsakymų
vertimai į lietuvių kalbą kirilikos raidėmis: Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси7
(1888), Кауказа невальникасъ8 (1891) ir Куръ мяйле, тенъ и Девасъ9 (1891). Abu
rengėjai skiriasi iš to meto konteksto knygų turiniu – tai praktiniai patarimai
siuvėjams ir grožinių kūrinių vertimai. Tradiciškai iki tol, nors ir su keliomis
išimtimis (kaip kad Juškos dainų rinkinys), kirilika pirmiausia buvo rengiami
elementoriai, religinės knygos, kalendoriai, valdžios įsakai.
Vienas iš pačių problemiškiausių kirilikos taikymo lietuvių kalbai fonetinių
aspektų per visus 40 kirilikos diegimo metų buvo lietuvių kalbos e tipo vokalizmo (pvz., vak. aukštaičių [e], [ė], [ie]) įvairumas ir to meto rusų rašybos raidžių
gausumas panašiems garsams reikšti: <ѣ>, <я>, <e> ir <э>. Ir Lelio, ir Liutostanskio
modeliai geriausiai išsiskiria būtent pagal šių kirilikos raidžių vartoseną – tiek
vienas nuo kito, tiek nuo kitų autorių.

2. K a z i m i e r a s

Kazimieras Lelys (1865–1892 11 12) buvo gimęs
rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės plote, Skaistgiriuose. Лѣтувосъ кряучѣмъ
aiškūs jo gimtosios tarmės bruožai. Pavyzdžiui, akivaizdi trumpųjų galūnės balsių
redukcija (būdinga šiaurinėms panevėžiškių šnektoms10): Вѣнъ Алигѣркъ nom.
sg. 9 ~ vien[a] Aligierk[a] ‘viena algerka’, Вѣнъ мотяришкъ закѣткъ 10 ~ vien[a]
L el y s.

Tumas, Lietuvių literatūra rusų raidė
mis ir Broliai Juškos Juškevičiai, Kaunas: Vai
vos b-vės leidinys, 1924, 42.
6   Antanas Tyla, „Mėginimai legaliai leisti lie
tuviškus leidinius spaudos draudimo me
tu“, Spauda ir spaustuvės, Vilnius: Mintis,
1972, 50.
7   [Ipolitas Liutostanskis,] ИШЛАЙДЕНСЪ
УГНИ, НЕ БЕ УЖГЯСИНСИ. ВИЛЬНА.
Изданiе Русской Книжной Торговли
А. Г. Сыркина, Большая ул., собств.
домъ № 88. 1888; VUB: L R 1074.
8   [Ipolitas Liutostanskis,] КАУКАЗА НЕ
5   J[uozas]
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ВАЛЬНИКАСЪ. ЛЯОНА ТОЛСТОИ
(Партлумочита ишъ рускишка). ВИЛЬ
НА. Типографiя А. Г. Сыркина, Большая
ул., соб. д., № 88. 1891; VUB: L R 57.
9   [Ipolitas Liutostanskis,] КУРЪ МЯЙЛЕ,
ТЕНЪ и ДЕВАСЪ. ВИЛЬНА. Типографiя
А. Г. Сыркина, Большая ул., соб. д.,
№ 88. 1891; LLTIB: B 846.
10   Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sudarė
Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė,
Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa,
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2004, 175 (toliau – LKTCh).
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1 pav. Kazimiero Lelio Лѣтувосъ кряучѣмъ 5: puslapis su formomis грунтауняуси,
ингъ апачiо, иръ, іуосмяня, крутине, кряйду, скярслинiисъ, мѣръ, мѣряле, мѣрялу,
паръ пачiо дручяуси вѣто, Пирмяуси, пунктялисъ, пуся, ряйкъ, су кряйду,
суленькть, терпшакя, ценьтеметера, эйле;
VUB: LR 2238
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moterišk[a] zakietk[a] ‘vienas moteriškas žaketas’, драпанъ nom. sg. 6, 7, 9, 10 ~
drapan[a], исювамъ part. act. praes. nom. sg. f. 9 ~ įsiuvam[a], квормъ nom. sg.
7 ~ kvorm[a] ‘forma’, мѣръ nom. sg. 5 (plg. 1 pav.) ~ mier[a] ‘matmuo’, нугаръ
nom. sg. 9 ~ nugar[a]. Čia <ъ> žymėtas tik prieš tai rašomo priebalsio kietumas,
ne koks atskiras garsas.
Taip pat šiaurės panevėžiškių šnektoms būdingas ilgųjų balsių trumpėjimas
nekirčiuotose galūnėse, plg. šios pozicijos žymėjimą <o> [ọ] ten, kur vakarų
aukštaičiai kauniškiai dažniausiai taria [a·]: ингъ апачiо 5 (plg. 1 pav.) ~ ing
apačią, колякъ ишдавiо то моксло 4 ~ kolek išdaviau tą mokslą ‘kol išleidau tą
mokslą’, паръ пачiо дручяуси вѣто 5 (plg. 1 pav.) ~ par pačią drūčiausią vietą
(plg. LKTCh 178).
Panevėžiškiams įprastas galūninių nekirčiuotų ar tvirtagalių dvibalsių au, ai,
ei virtimas [ọ], [ε], [ẹ] Lelio tekste taip pat atsispindi, plg.: ишдавiо 4 ~ išdaviau,
лабе стипре 6, 7 ‘labai stipriai’, прашо 10 ~ prašau (plg. LKTCh 178).
Lelio vartotas panevėžiškių bruožas tvirtagalį, nekirčiuotą ar atitrauktinio
kirčio dvigarsį an versti [ọn], plg.: атрондама 7, 8 ~ atrandama, бронгу 4 ~ brangu, вондяни 6, 7 ~ vandeniu, прасидядоньть 10 ~ prasidedant, Ронковясъ nom.
pl. 9 ~ rankovės, стонди 6 ~ standi, сювоньть 10 ~ siuvant (plg. LKTCh 173).
Lelio tekstuose neretos ir platesnės geografijos ypatybės. Pavyzdžiui, kietojo
[ł] atsiradimas prieš e tipo vokalizmą (būdingas rytų ir pietų aukštaičiams, taip
pat rytinei vakarų aukštaičių daliai): мѣрялу 5 (plg. 1 pav.) ~ mierele, падушкеласъ
7 ~ paduškėles ‘pagalvėles’, парлайсть 7 ~ parleist’. Taip pat ir istorinių *ą, *ę
vietoje – [u] ir [i], plg.: крашти 6 ~ krašte, су кряйду 5 (plg. 1 pav.) ~ su kreida,
таду 4, 7 ~ tadu ‘tada’.
Lelys šiek tiek stengėsi derintis ir prie kitų aukštaičių tarmių (ar raštų). Tai
geriausiai liudija pasitaikantys hipernormalizmai: абуоду 7 ~ abudu, эсмуо 4,
10 ~ esmu. Jo tarmėje vakarų aukštaičių [uo] pozicija tam tikrais atvejais redukuojama ir tariama [ọ]. Matyt, manydamas, kad ir žodžiuose abudu ir esmu garsas
[u] yra redukuotas, „atstatė“ neva tikresnį aukštaitišką [uo].
Apibendrintai vis dėlto pasakytina, kad Lelys stengėsi gana tiksliai fonetiškai
taikyti kiriliką savo šnektai.

2.1. <ѣ> [ie]. Šia (ять ‘jatj’) raide Lelys žymėjo tik savo šnektos dvibalsį [ie]
(sutampantį ir su analogišku vakarų aukštaičių dvibalsiu): вѣнасъ 4 ~ vienas,
вѣнсъ 4 ~ vien[a]s, двѣю 8 ~ dviejų, курѣ 4 ~ kurie, Лѣтувосъ 4 ~ Lietuvos,
мѣросъ 4 ~ mieros, нянѣкинсъ 4 ~ neniekins, свѣтсъ 4 ~ sviet[a]s ‘pasaulis’,
снѣга 9 ~ sniego, ужлѣтосъ 7 ~ užlietos. Pasitaikiusi išimtis – веноде суiемусъ 7
~ vienodai suėmus. Raidės jatj tarimas to meto bendrinėje šnekamojoje rusų kalboje jau nesiskyrė nuo kitos raidės – <e> tarimo; jos buvo skaitomos vienodai.
Tuo metu rusų šviesuolių jau buvo kalbama, kad raidė <ѣ> nebereikalinga, kad
jos būtų galima atsisakyti (tai tepadarė Leninas po 1917 metų bolševikų perversmo Rusijoje). Lelys jai parinko vienintelę funkciją – žymėti lietuvišką dvibalsį [ie].
Šis dvibalsis Lelio tekste niekaip kitaip atspindimas nebuvo – tik <ѣ>.
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Toks žymėjimas labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, būdingo Jono Krečinskio modeliui. Krečinskis šią <ѣ> raidę daugelyje savo lietuviškos kirilikos knygų buvo
orientavęs į bendrinės rusų kalbos ortografiją. Pastebėjęs, kad kai kurios lietuvių
žodžių šaknys panašios į rusų kalbos žodžių, Krečinskis dažniausiai jas ir rašė
pagal rusų ortografiją; tad raidę <ѣ> vartojo bent trijose skirtingose fonetinėse
pozicijose: (a) vak. aukštaičių [ie], plg. гѣдоките ~ giedokite; (b) vak. aukštaičių
[ė] (žemaičių [ie]): дѣлъ ~ dėl; (c) [e]: апвѣйзи ~ apveizi11. Fonetiškai toks <ѣ>
rašymas buvo daugiaprasmis.

2.2. <я>.
2.2.1. <я> [e]. Raidę <я> Lelys buvo pasirinkęs garsui [e]: аудякла 6 ~ aude-

klo, бя 4 ~ be, бятъ 4 ~ bet, галятъ 4 ~ galet, гялонбе 5, 6 – gelonbę ‘gelumbę’,
гярасъ 4 ~ geras, гяряу 10 ~ geriau, дяда 6 ~ deda, жяменъ 6 ~ žemėn, кайлинямъ
6 ~ kailiniam, колякъ 4 ~ kolek, кярти 6 ~ kerti, мяруои 4 ~ meruoji ‘matuoji’,
попяря 7 ~ poperio ‘popieriaus’, прасидяда 5 ~ prasideda, пунктялисъ 5 (plg.
1 pav.) ~ punktelis, пячю 6 ~ pečių, руожяле 6 ~ ruoželiai, сквярняле 8 ~ skvernelio, скярслинiисъ acc. pl. 5 (plg. 1 pav.) ~ skerslinijus, Сяновесъ 4 ~ senovės.
Kaip matyti, Lelys žymėjo ir ilgą, ir trumpą garsą [e]. Ypač nuosekliai raide <я>
žymėtas trumpasis [e] neiginyje ne(-): ня 4 ~ ne, нябусъ 6 ~ nebus, нянѣкинсъ 4 ~
neniekins, нясирѣсту 6 ~ nesiriestų, нячиста 7 ~ nečista ‘nešvaru’. Net žodžio
gale trumpajam [e] neretai pasirenkama raidė <я>: декавочя 10 ~ dėkavočia, іуосмя
ня 5 (plg. 1 pav.) – juosmenia ‘juosmens’, крутиня 6 – krūtinia ‘krūtinė’, кяшяня
8 – kešenia ‘kišenė’, площя 6 – ploščia ‘lietpalčio’, пунктяля 5 (plg. 1 pav.) – punktelia ‘punktelio’, пуся 5 (plg. 1 pav.), 6 ~ pusę, терпшакя 5 (plg. 1 pav.) – terpšakia
‘tarpšakio’. Nematyti, kad <я> [е] vartojimas priklausytų nuo kirčio.

2.2.2. <яу> [’au]. Gana nuosekliai dvibalsis [au] po minkštojo priebalsio
rašytas <яу>: грунтауняуси 5 (plg. 1 pav.) ~ gruntauniausia ‘pamatinė’, гяряу
10 ~ geriau, жямяу 6 ~ žemiau, кряуче 4 ~ kriaučia[i] ‘siuvėjai’, кряучю 4, Пирмяу
си 5 (plg. 1 pav.), пирмяуси 6 ~ pirmiausia, плоняуси 6 ~ ploniausi ‘ploniausią’.
2.2.3. <яй> [ei], [’ai]. Kai kurie dvibalsiai [ei] po minkštojo priebalsio žymėti
<яй>: кряйдосъ 6 ~ kreidos, кряйду instr. sg. 5 (plg. 1 pav.) ~ kreida, кряйпта 8 ~
kreipta, няряйки 6 ~ nereiki[a], присяйна 5 (plg. 1 pav.) ~ priseina, ряйки 4, 6 ~
reiki[a], ряйкъ 5 (plg. 1 pav.), 6 ~ reik[ia]. Tačiau ne visi [ei] rašyti <яй>. Atrodo,
kad Lelys taip buvo pasirinkęs žymėti negalūninius dvibalsius, o galūninius
ženklino <ей> (žr. toliau, 2.3.3.). Nežinia, ar tikrai jo taip apsispręsta, ar jis pats
abejojo, bet tokia taisyklė nėra visai tiksliai išlaikyta (žr. toliau prie <ей>, 2.3.3.).
Taip pat matyti, kad Lelys „favorizavo“ kai kuriuos žodžius ir būtent jų šaknyse
rašė <яй> (кряйд-, ряйк-).
11   Plačiau

žr. Giedrius Subačius, „Lietuviška
ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika
1864–1866 metais“, Raidžių draudimo metai,
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2.2.4. <я> [ja]. Raidė <я> taip pat vartota tais atvejais, kai reikėjo žymėti
skiemenį [ja] ar [jie], pvz.: яй 10 ~ jei, яу 6 ~ jau, яшкотъ 4 ~ ieškot ‘ieškoti’.
2.2.5. Apskritai matyti, kad Lelys <я> rašė daug nuosekliau negu daugelis jo
pirmtakų. Krečinskis taip pat retkarčiais ją buvo žymėjęs tokioje pat [e] pozicijoje, nors labai nenuosekliai, plg. jo dubletus жемисъ ir жямей (Subačius 2004, 158).
Šita raidė lietuviškuose kirilikos raštuose kitiems balsiams (ne [e]) paprastai nebuvo vartojama.
2.3. <e>. Kiriline raide <e> Lelys ženklino ir [e], ir [ė] garsus.
2.3.1. <e> vak. aukštaičių [ė]: далалемъ 7 ~ dalelėm, дель 7 ~

dėl, жимеима
7 ~ žymėjimo, Каладеле 7 ~ kaladėlę, кяльнесъ 7 ~ kelnės, падушкеласъ 7 ~
paduškėlės ‘pagalvėlės’, пиркеи 7 – pirkėjį ‘pirkėją’, рягеима 7 ~ regėjimo.
Didžiosios Lietuvos lotyniškos abėcėlės raštuose tokia pozicija paprastai tebūdavo
žymima viena raide <e>, o raidė su tašku <ė> tebuvo Rytų Prūsijos lietuvių tekstų
ypatybė, ten įsitvirtinusi nuo Danieliaus Kleino laikų. DL išimtis buvo žemaitiški
tekstai, kur rašytas dviraidis <ie> žymėti žemaitišką [ie] tarimą (atitinkantį vak.
aukštaičių [ė] poziciją).

2.3.2. <e> [e]. Ta pačia <e> Lelys ženklino tiek ilgą, tiek trumpą garsą [e].
Visų pirma į akis krinta žodžio galo pozicija, pvz.: калдряле 6 ~ kaldrelę, книгяле
5 ~ knygelę, краште 6 ~ krašte, крутине 5 (plg. 1 pav.) ~ krūtinę, кятуресъ 8 ~
keturias, кяшянесъ 8 ~ kešenes ‘kišenes’, лабе 5 (plg. 1 pav.), 6 – labe ‘labai’,
мѣряле 5 (plg. 1 pav.) ~ mierelę, ня слове 4 ~ nešlovę, пасидарате 4 – pasidarate
‘pasidarote’, процавоiесъ 4 ~ procavojęs ‘dirbęs’, сквярне 6 ~ skverne, стипре 6,
7 ‘stipriai’, сугадинате 4 ~ sugadinate, те 6 ~ te[n]. Prie žodžio pabaigoje
atsidūrusių [e] pozicijų Lelys galėjo sąmoningai ar pusiau sąmoningai skirti ir
dažną žodį несъ 7, 8 ~ nes.
Žodžio šaknyje Lelys taip pat pavartodavo raidę <e>, bet, regis, gerokai rečiau,
plg.: апверсть 7 ~ apverst’, иштемпть 6(2x) ~ ištempt’, іемта 5 (plg. 1 pav.)
‘įimta’, камзелькосъ 6, 8 ~ kamzelkos ‘liemenės’, суленькть 5 (plg. 1 pav.), 7 ~
sulenkt’. Kaip matyti, šių pavyzdžių <e> yra pirmasis dvigarsių (<ел>, <ем>, <ен>,
<ер>) dėmuo! Vadinasi, atviram skiemeniui žodžio vidurio ar pradžios pozicijoje
Lelys paprastai nesirinko <e> raidės (išimtis gali būti skolinys ценьтеметера 5
(plg. 1 pav.) – centemetera ‘centimetro’). Tą poziciją buvo užėmusi grafema <я>
(plg. 2.2.).
Tiesa, vienskiemeniuose žodžiuose Lelys buvo nelinkęs rašyti <e> (plg. бя 4 ~
be, бятъ 4 ~ bet, ня 4 ~ ne), nors žodį несъ vis dėlto rašė su <e> – nebuvo visai
nuoseklus.
2.3.3. <ей> [ei], [’ai]. Taip pat tam tikrais atvejais Lelys vartojo <e> dvibalsiui
[ei] ar [ai] po minkštojo priebalsio ženklinti, pvz.: апачей 7 ~ apačiai, апей 4 ~
apei ‘apie’, апскритей 7 ~ apskritei ‘apskritai’, ишманенгей 4 – išmanengei
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‘išmaningai’, квольдейсъ 10 ~ kvoldiais ‘raukšlėmis’, лабей 6 ~ labei ‘labai’,
мажючейсъ 8 ~ mažiučiais, нускляуптейсъ 7 – nuskliaupteis ‘nusklembtais’, пусей
8 ~ pusei, сквярнейсъ 7 – skverneis ‘skvernais’, строшней 7 ~ strošniai ‘labai’,
тей 4, 7, 9 ~ tei ‘tai’. Šitokia <ей> dvibalsių [ei] ar [’ai] po minkštojo priebalsio
rašyba, kaip buvo užsiminta prie <яй> (2.2.3.), Lelio daugiausia vartota galūnės
pozicijoje. Matyt, Lelys stengėsi laikytis susigalvotos taisyklės: žodžio šaknyje ar
viduryje [ei] žymėti <яй>, o žodžio pabaigoje, galūnėje, vienskiemeniuose
žodžiuose – <ей>. Tačiau ji tėra apytikslė, turinti nemažai išimčių: рейкалингасъ
4 ~ reikalingas, тейпоги 9 ~ teipogi, тейсиби 4 – teisybi ‘teisybe’, тейсингей
4 – teisingei ‘teisingai’. Žodis рейкалингасъ gali būti tik apsirikimas, nes šaknis
ряйк‑ daugybę kartų parašyta su raide <я>. O žodžiai тейпоги ir net тейсиби
Leliui galėjo asocijuotis su тей – tei ‘tai’ ir digrafas <ей> galėjo būti perimtas iš
šio vienskiemenio žodžio.

2.3.4. Taigi Didžiojoje Lietuvoje nebuvo įprasta du minėtus garsus ([ė] ir [e])

atspindėti skirtingai; lotyniškos abėcėlės tekstuose jie tradiciškai būdavo
ženklinami ta pačia <e> grafema. Vadinasi, čia Lelys tarsi sekė tradiciniais
lotyniškais rašmenimis ir kiriline <e> žymėjo būtent tai, kas ženklinta <e> ir
lotyniška abėcėle skelbtuose DL raštuose. Tiesa, ne visose pozicijose – žodžio
pradžioje ir viduryje, taip pat dvibalsio [au] po minkštojo priebalsio, kartais ir
[ei] ar [’ai] taip pat po minkštojo priebalsio pirmasis dėmuo reikštas grafema <я>.
Vadinasi, nors Lelys pasirinko <e> rašyti ten pat, kur buvo DL lietuvių lotyniškoji
<e>, jos lauką susiaurino, padalino tarp <e> ir <я> raidžių.
Tad kirilinė <e> Leliui tarsi atliko lotyniškosios <e> funkcijas. Maža to – gal net
galima tvirtinti Lelį vartojus ne kirilinę <e>, o lotynišką <e>, tik užmaskuotą vilko
kailiu tarp juodų kirilinių avių! Kaipgi atskirsi, jei jos vienodai rašomos. Garsai [ė]
ir [e] skatina manyti Lelį į <e> formos grafemą sudėjus DL lietuvių lotyniškos
tradicijos, o ne rusiškos ortografijos, turinį. Kirilinei <e> artimiausia garsinė
išraiška turėjo būti dvibalsis [ie], bet jam Lelys buvo pasirinkęs jatj <ѣ>. Vadinasi,
raidę <e> skaitant tik lotyniškai, ne rusiškai, galima įžvelgti jo šnektos fonetiką.

2.4. <э>. Dar viena raidė, atlikusi tarsi rudimentinę funkciją, yra <э>. Borisas

Uspenskis percitavo nuomonę komiteto, rengusio rusų abėcėlę taikyti lenkų kalbai XIX amžiaus viduryje:
ženklas э sugalvotas tik trims grynai rusiškiems žodžiams [galvoje turimi, matyt, žodžiai этот, экой, эй arba эх], taip pat žymėti tam garsui užsieniniuose žo
džiuose12.
12   Б[орис]

Успенский, „Николай I и польс
кий язык (Языковая политика Россий
ской империи в отношении Царства
Польского: вопросы графики и орфографии)“, Die Welt der Slaven 49, 2004, 8:
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„э, знак, придуманный только для трех
чисто русских слов [имеются в виду, ви
димо, слова: этот, экой, эй или эх] и для
выражения этого звука в словах ино
странных“.
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Matyti, kad raidė <э> buvo (ir tebėra) rašoma tų žodžių pradžioje. Ta raide
Lelys irgi žymėjo kai kurių pasirinktų leksemų pradžią: эйле 5 (plg. 1 pav.) ~ eilę,
эйлесъ 8 ~ eilės, эйна 6 ~ eina, эсмуо 4 ~ esmuo ‘esu’. Taip jis rašė ir tada, kai
prieš šaknį atsirasdavo priešdėlis: ишэйна 6 ~ išeina, неэйсъ 4 – neeis ‘neis’.

2.5. <ъ>.

Iš kitų rašybos ypatybių svarbu paminėti, kad Lelys vartojo
netariamąją rusišką raidę jer <ъ> žodžių gale nepalataliniams priebalsiams žymėti,
pvz.: акуратъ 7 ~ akurat, антъ 7 ~ ant, атрондамасъ 8 ~ atrandamas, иръ 5 (plg.
1 pav.), 7 ~ ir. Tai buvo rusų ortografijos ypatybės – kietai tariamą žodžio galo
priebalsį žymėti ta „nereikalinga“ raide – perkėlimas į lietuvišką kiriliką. Atsinešta
raidė atsinešė savo funkciją.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ši netariama raidė neturėtų būti laikoma
fonetiniu ženklinimu. Vis dėlto galima įsivaizduoti, kad <ъ> Lelys galėjo laikyti
ženklu fonetinei ypatybei – priebalsių kietumui – žymėti, kuris galėjo atrodyti
labai patogus ir logiškas greta kito „simetriško“ ženklo <ь> minkštumui atspindėti.
Mat Lelio šnektoje žodžio pabaigos priebalsiai dažnai būna ne tik kieti, bet ir
minkšti. Pavyzdžiui, jo tarmėje sutrumpėjusios bendraties formanto galinis garsas
[t’] yra minkštas; plg. Lelio іемть 10 – iemt’ ‘įimt’, няшіоть 9 ~ nešiot’ ‘nešioti’,
падирпть 10 ~ padirpt’ ‘padirbti’, памяруоть 10 ~ pameruot’ ‘pamatuoti’,
ужтѣсть 7 ~ užtiest’ ‘užtiesti’. Taip pat kai kuriose kitose pozicijose buvo tariamas minkštas galinis priebalsis [s’], plg. Lelio винкялись 7 ~ vinkelis’ ‘kampainis’,
крутинесь gen. sg. 9 ~ krūtinės’, сурдутсь 8 – surduts’ ‘surdutas’, сустатесь 9 ~
sustatęs’; t. p. [l’]: Lelio дель 9 ~ del’ ‘dėl’. Tad jam dėl savo šnektos ypatybių
ypač norėjosi išskirti minkštuosius priebalsius, o tada kietieji galėjo atrodyti
simetriškai pažymėti <ъ>. Vis dėlto, jei būtų ženklinęs tik minkštuosius, bet ne
kietuosius – skaitytojui būtų buvę aišku, kad nepažymėtieji yra kieti. Tačiau daugelio kitų patarmių ar šnektų atstovams (ypač tiems, kurie žodžio gale dažniausiai
tarė tik kietuosius priebalsius) atsikratyti <ъ> galėjo būti daug lengviau, nes jiems
negalėjo kirbėti noras išryškinti minkštumo–kietumo opozicijos. O Lelys turėjo
ypač stengtis išlaikyti abi rusiškas raides (<ъ> ir <ь>), kad galėtų tiksliau atspindėti
būtent savo šnektos fonetinius bruožus.

2.6. Raidžių

su diakritikais Lelys neįsivedė. Diakritikai buvo vartojami ankstyviausiame Mikuckio, Ivinskio ir Žilinskio modelyje (žr. Subačius 2004, 142, 146,
148–149), taip pat Jono Juškos (1867), Eduardo Volterio modeliuose (1887). Nors
ir kupinas fonetinių pastangų, Lelio modelis gana paprastas, paremtas rusų kalbos ortografijos resursais (neatmestos raidės <ѣ>, <я> ar <ъ>; nors, antra vertus,
nevartota dažna rusų abėcėlės raidė <ы>; išimtis – башлыксъ 8 ~ bašlyk[a]s ‘gaubtuvas’). Lelio tekstas iš pirmo žvilgsnio neatrodo esantis nerusiškas, nematyti
ryškesnio maišto prieš kirilikos abėcėlę (skirtingai nuo Mikuckio, Ivinskio, Žilins
kio, Juškos, Volterio).
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2.7. Galima būtų atskirai rekonstruoti Lelio intencijas ir nepavykusius tų
intencijų taikymo atvejus. Pavyzdžiui, garsą [e] jis stengėsi žymėti raide <я>,
tačiau dvigarsius <ел>, <ем>, <ен>, <ер> parašydavo su <е>. Lelys taip pat stengėsi
žodžio šaknyje ar viduryje dvibalsį [ei] ar [’ai] po minkštojo priebalsio žymėti
<яй>, o žodžio galūnėje ar gale – <ей>; tačiau esama pavyzdžių, kurie rodo nepavykus išlaikyti tokią tendenciją ar pavykus tik iš dalies. Несъ rašė vienaip, o
бя, бятъ, ня – kitaip.
3. IPO L ITAS

Suvalkų berniukų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Ipolitas Liutostanskis kirilikos raidėmis rengė grožinės literatūros
kūrinius. Buvo išleistos trys jo iš rusų kalbos išverstos knygelės – trys grafo Levo
Tolstojaus apsakymai. Štai kaip jų leidimą apibūdino Vytautas Merkys:
L i u t o s t a n s k i s.

Vilniaus švietimo apygardos globėjas N. Sergijevskis 1888 m. nutarė išleisti 4
L. Tolstojaus apysakaites rusišku raidynu: „Išleidęs ugnį, nebeužgesinsi“, „Kaukazo nevalnikas“, „Kur meilė, ten ir Dievas“ ir „Kuo žmonės gyvena“ (ano meto
pavadinimai). Visas jas vertė I. Liutostanskis (gavo 200 rb honoraro). Vertimą recenzavo ir net korektūrą taisė mokytojai Z. Liackis ir A. Poidėnas. Apysakaites
spausdinti ėmėsi Syrkino spaustuvė 3000 egz. tiražu kiekvieną, su sąlyga, kad
švietimo apygarda nupirks po 600 egz. Pirmoji brošiūra išėjo 1888 m. numatytu
tiražu, o kitos dvi buvo išspausdintos tik 1891 m., nes minėtieji mokytojai lėtai
skaitė korektūrą, prieštaringai taisė. Dėl šios priežasties ir matydama menką pelną,
ketvirtosios brošiūros rinkinį spaustuvė net išbarstė13.

Vadinasi, pirmoji iš Liutostanskio rengtų knygų buvo išleista 1888 metais Vil
niuje: Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси (toliau – ИУН). Po to, kaip rodo cenzū
ros 1890 metų birželio 13 dienos aprobata, išėjo Кауказа невальникасъ (1891; toliau – КН), o trečioji knygelė Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (1891; toliau – КМТД),
aprobuota dar po trijų mėnesių – 1890 metų rugsėjo 8 dieną. Kadangi šios trys
knygelės verstos to paties Liutostanskio, jų kalbos ir rašybos ypatybes tikslinga
aptarti greta.

3.1. TARM Ė ( S ).

Dviejų pirmųjų apsakymų (Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси
ir Кауказа невальникасъ) recenzentas Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos dėstytojas Zacharijus Liackis, net nežinodamas vertėjo pavardės, tekstus vadino parašytus Raseinių tarme: „переводъ сдѣланъ очень хорошо россiенскимъ
нарѣчiемъ“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17r). Antra vertus, nežinome, kiek gerai
Liackis galėjo skirti Raseinių šnektą nuo, sakykim, Kelmės ar Varnių šnektos. Pats
Liutostanskis save vadino „lietuvių kalbos mokytoju“ (LVIA: f. 378, BS 1902 m.,
b. 207, l. 3r), „Kauno gubernijos lietuviu“ (LVIA: f. 378, BS 1902 m., b. 207, l. 4r),
Merkys, Knygnešių laikai. 1864–
1904, Vilnius: Valstybinis leidybos centras,
1994, 95.

13   Vytautas
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2 pav. Pirminis Ipolito Liutostanskio ИУН rankraštis (Ишлайси
угни, не ужгясинси) su Zacharijaus Liackio taisymais: Ишляйси
угни, не ужгясинси ´ Ишлайси угни, не ужгясинси; висамъ
твиртуме силосъ ´ пилно силэ; целой содой ´ соди; иръ арти
тиктай прадея ´ иръ арти тиктэй прадея; сунени ´ марти;
Повиласъ Райшасъ – Микола сунусъ ´ Гришка Шлубасъ –
Миколаяусъ сунусъ; вирамсъ павалкай ´ вирамсъ винделисъ;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 3r
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3 pav. ИУН 3: puslapis su formomis, kurios skiriasi nuo pirminio
rankraščio – Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси; пачямъ твиртуме
силосъ; венамъ соджюй; целамъ соджюй; иръ котиктай арти
прадея; сунени (марти); Бобасъ апсяуздава, апсюдава вирусъ;
VUB: LR 1074
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„dvarininku“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 19r). Jo tarmė tiksliai nėra identifikuota. Bet, be abejo, tai žemaičių tarmė.
Liackis parašė dviejų knygelių rankraščių recenziją (1888 m. kovo 3 d.), ji išliko
ir saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l.
17r–18r). Liackis taip pat sakėsi pažymėjęs pieštuku taisytinas rankraščių vietas,
ir vienas iš rankraščių – Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси – su Liackio pažymėtais
taisymais taip pat išliko (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 2r–13r).
Lietuvių kalba Liackiui, rodos, nebuvo gimtoji. Archyviniai duomenys rodo,
kad jis buvo kilęs iš Minsko gubernijos dvarininkų („Изъ дворянъ Минской
губерніи“; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 16v). 1872-aisiais Liackis turėjo 36 metus,
tad buvo gimęs apie 1836-uosius. 1857-aisiais baigė Pirmąjį Maskvos kadetų
korpusą praporščiko laipsniu ir įstojo į Suomijos pulką (leibgvardiją). Tais pat
metais įstojo į (Karo) Akademiją (teorinį skyrių). 1859-aisiais pakeltas į poručikus
ir tapo karo inžinieriumi. 1860-aisiais dėl šeimyninių aplinkybių nuo tarnybos
atleistas. 1865-aisiais paskirtas Kauno gubernijos Valstybės turto rūmų civiliniu
inžinieriumi (l. 17v). Dar po dvejų metų – 1867-aisiais – tapo Panevėžio apskrities
iždininku (l. 18v; dar plg. Staliūnas 2006). Ir štai šitą buvusį poručiką, karo ir
civilinį inžinierių, apskrities iždininką paskiria dėstyti lietuvių kalbos Panevėžio
mokytojų seminarijoje (l. 9r).
Kaip šis minskietis galėjo išmokti lietuviškai? Iš biografijos matyti, kad pirmą
kartą lietuvių kalbos aplinkoje jis turbūt atsidūrė tik 1865-aisiais – Kaune. Dar
po dvejų metų – Panevėžyje. Ten ir išbuvo ilgiausiai, prieš tapdamas lietuvių
kalbos mokytoju – šešerius metus. Matyt, būtent Panevėžyje ir mokėsi lietuvių
kalbos, turbūt geriausiai kalbėti pramoko panevėžietiškai (ne kaunietiškai). Iš
recenzijos taip pat matyti, kad Liutostanskio galūnes Liackis lygino būtent su
Panevėžio tarmės, plg.: „столь ненавистное для литовца Поневѣжскаго уѣзда
окончанiе ай“ (l. 17v); „словъ съ твердымъ окончанiемъ въ Поневѣжскомъ
уѣздѣ существуетъ окончанiе эйсъ напр. тевэйсъ – отцами“ (l. 17v). Paskutinis
komentaras atspindi panevėžiškiams būdingą nekirčiuotos galūnės dvibalsio
fonetiką. Tad atraminė lietuvių kalbos šnekta Liackiui ir buvo panevėžiškių.
Palyginus Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси spaudinį su Liackio redaguotu
pirminiu rankraščiu, matyti nesutapimų (plg. 2 ir 3 pav.). Pirmoje lentelėje pa
rodyti kai kurie skirtumai – pirmiausia Liutostanskio rankraštis, po to Liackio
siūlymas taisyti (skirtumai paryškinti pusjuodžiu šriftu) ir tada galutinis variantas spaudinyje (pusjuodžiu šriftu pažymėti skirtumai nuo pirminio rankraščio).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

Ишляйси угни, не
ужгясинси 3r

Ишлайси угни, не
ужгясинси 3r

Ишлайденсъ угни, не бе
ужгясинси 3

висамъ твиртуме силосъ 3r

пилно силэ 3r

пачямъ твиртуме силосъ 3

веной содой 3r

венамъ соджи 3r

венамъ соджюй 3

целой содой 3r

соди 3r

целамъ соджюй 3
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Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas	Spaudinys ИУН

иръ арти тиктай
прадея 3r

иръ арти тиктэй
прадея 3r

иръ котиктай арти
прадея 3

сунени 3r

марти 3r

сунени (марти) 3

Бобасъ верпи, ауди, сюва иръ
дэнги вирусъ 3r

Бобасъ апаудава, апсюдава вирусъ 3r

Бобасъ апсяуздава, апсюдава вирусъ 3

Повиласъ Райшасъ – Микола сунусъ 3r

Гришка Шлубасъ – Мико
лаяусъ сунусъ 3r

Повиласъ Шлубисъ, Мико
ла сунусъ 3–4

вирамсъ павалкай 3r

вирамсъ винделисъ 3r

вирамсъ павалкай (винделисъ) 4

китайпъ 3v

китэйпъ 3v

китейпъ 4

сукатея вишта 3v

сукудакое вишта 3v

сукатея (сукудакое)
вишта 4

нуая ингъ пастаунинка
карту 9r

нуэя ингъ пастаунинка
клоима карту 9r

нуэя ингъ пастаунинка,
клуона, карту 18

даракторюсъ 9r

мокитоисъ 9r

даракторюсъ (моки-  
тоисъ) 18

1 lentelė: Liutostanskio rankraščio, Liackio taisymo ir galutinio ИУН spaudinio
keitimo pavyzdžiai

Iš pavyzdžių matyti, kad knyga spausdinta ne iš to rankraščio, kuris liko
byloje. Didžiuma spaudinyje atsiradusių pakeitimų, kurie trečiojoje pirmos lente
lės skiltyje paryškinti pusjuodžiu šriftu, būtų neįsivaizduojami, jei rinkėjas spaus
tuvėje būtų rinkęs būtent iš šito rankraščio. Turbūt šio Liackio taisyto rankraščio
pagrindu Liutostanskis buvo parengęs ir davęs spausdinti iš naujo perrašytą, dar
kartą ir jo paties koreguotą tekstą.
Tad Liutostanskis turėjo būti gavęs Liackio pataisymų rankraštį, nes į kai
kuriuos jo taisymus yra atsižvelgęs (plg. 2 lentelę), į kai kuriuos – ne (plg.
3 lentelę).
Spaudinys ИУН

Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

гаспадорюсъ 3r

гаспадорисъ 3r

гаспадорисъ 3

лабай гярай 3r

лабэй гярэй 3r

лабей гярэй 3

дарбининкасъ 3r

дарбиникасъ 3r

дарбиникасъ 3

гаспадини 3r

гаспадине 3r

гаспадине 3

лаукуоси дарбимете дирба 3r иръ дирбдава лауки 3r

иръ дирбдава лауки 3

гаспадорава 3r

гаспадораудава 3r

гаспадораудава 3

уштяка 3r

уштякдава лигъ свежа 3r

уштякдава лигъ свежа 3

мокея 3r

апмокедава 3r

апмокедава 3

вайкщіоя 3v

эйдава 3v

эйдава 4

2 lentelė: Liackio taisymų ir jų perkėlimo į ИУН spaudinį pavyzdžiai
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Spaudinys ИУН

Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

патсай 3r

патсэй 3r

патсай 3

трячясъ 3r

трячисъ 3r

трячясъ 3

Тиктай 3r

Тиктэй 3r

Тектай 3

пячяусъ 3r

пячёусъ 3r

пячяусъ 3

Виса бува пилна 3r

Виска бува пилна 3r

Виса бува пилна 3

3 lentelė: Liackio taisymų ir jų atmetimo, neperkėlimo į ИУН spaudinį pavyzdžiai

Tiesa, kaip konkuravusį Liutostanskio rankraščių taisytoją Merkys mini ir
Andrių Poidėną, taip pat Panevėžio mokytojų seminarijos mokytoją, bet jau ne
lietuvių kalbos, o parengiamosios klasės. Viename iš rusų valdžios raportų jis
pavadintas žemaičiu pagal kilmę („г. Пойденаса, жмудина по происхожденіи“;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 19v). Iš jo formuliaro matyti, kad buvo kilęs iš
valstiečių („Изъ крестьянъ“; LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 36v), kad 1888-aisiais
buvo 30 metų amžiaus (tad gimęs apie 1858-uosius). Nors gimimo vieta formuliare nenurodyta, bet iš jo matyti, kad Poidėnas turėjo būti gimtakalbis lietuvis:
1878-aisiais baigė Panevėžio mokytojų seminariją (tad Liackis turbūt buvo jo
lietuvių kalbos mokytoju) ir buvo paskirtas į Šaukėnų liaudies mokyklą; 1880aisiais perkeltas į Kuršėnų liaudies mokyklą; 1883-iaisiais nusiųstas į Panevėžio
(„Поневѣжско-Пневское“) liaudies mokyklą; 1885-aisiais perkeltas į Viekšnių
liaudies mokyklą ir 1889-aisiais – į Panevėžio mokytojų seminariją (l. 36v–38r).
Matyti, kad visą laiką dirbo lietuviškoje (ypač žemaitiškoje) aplinkoje. Bet paties
Poidėno gimtoji šnekta iš to neatsiskleidžia.
Ryškesnių Poidėno taisymo pėdsakų rasti sunkoka. Tik paminėta, jog atėjus
Кауказа невальникасъ korektūroms, Liackis, pataisęs du puslapius, atsisakė toliau
ją skaityti, nes Abelio Syrkino spaustuvė buvo labai prastai surinkusi. Kebliąsias
korektūras baigė skaityti jo buvęs mokinys Poidėnas. Štai ką liudija Panevėžio
mokytojų seminarijos direktoriaus I. Beliajevo raštas (1890 10 23; LVIA: f. 567, ap.
11, b. 701, l. 95r–95v):
возвращая при семъ корректурные листы „Кавказскаго плѣнника“ Л. Толстого
въ переводѣ на жмудскiй языкъ, имѣю честь пояснить, что, за исключеніемъ
двухъ первыхъ страницъ, корректура всего перевода исполнена учителемъ
приготовительнаго класса Семинаріи г. Пойденасомъ; такъ какъ г. Ляцкій,
которому дано было порученіе, послѣ просмотра двухъ первыхъ страницъ
призналъ корректированіе невозможнымъ, о чемъ и засвидѣтельствовано его
надписью на поляхъ второй страницы 1го корректурнаго листа. Но, при всей
очевидной трудности, корректированіе оказалось все-таки возможнымъ, хотя
эта работа могла быть исполнена уже другимъ лицомъ. Полагаю, что, при
желаніи ускорить изданіе и распространеніе брошюры „Кауказа невальни
касъ“, новая корректура должна быть поручена также г. Пойденасу, какъ ис
полнившему въ настоящее время наибольную часть дѣла и внимательно озна
комившемуся съ крупными недостатками типографской работы.
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Vadinasi, neturėtų likti abejonės, kad ne tik Liackio, bet ir Poidėno koreguotų
lyčių turėjo prasprūsti į spaudą.
Apskritai tiek Liackio recenzijos mintys ir taisymai, tiek nuspėjamos Poidėno
korektūros padės kiek tiksliau atskleisti ИУН genezę (taip pat КН, КМТД) – bent
iš dalies atsekti, kurie kalbos ar rašybos sluoksniai yra vertėjo Liutostanskio, o
kurie – taisytojo Liackio ar net korektoriaus Poidėno.
Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į žemaitiškąsias trijų knygelių kalbos
ypatybes.

3.1.1. ŽEMAITI Š KA L EKSIKA. Kai kurie žodžiai ypač orientuoja į žemaičių
tarmės plotą.
Apei ‘apie’: апей ИУН 15, 18, КН 19, КМТД 4 (plg. 5 pav.), 7, 8 ~ apei. LKŽe14
nurodomos žemaičių vietos: Grg, Plt, Šauk.
Aulys ‘avilys’: аулей КН 20 ~ auliai ‘aviliai’, аулю КН 20 ~ aulių ‘avilių’. LKŽe
duomenimis (Erž, Grg, Klp, Krkl, Mžk, Pgg, Pgr, Skd, Šts, Trg, Žr), tai žemaičių
tarmės žodis.
Baldai ‘kraustuliai, visokie nereikalingi, sulūžę daiktai’: эйдава и даржине тарпъ
рату иръ балду ринкти кяушинюсъ ИУН 4 ~ eidavo į daržinę tarp ratų ir baldų
rinkti kiaušinius. Baldai čia vartojami reikšme ‘kraustuliai, visokie nereikalingi,
sulūžę daiktai’ ar pan.; tokiomis reikšmėmis baldai LKŽe nurodytas iš Grg, Krtn,
Pvn, Vkš, Žml. Matyti, kad ir Liutostanskio vertime tas žodis pavartotas tokia –
žemaitiška, reikšme. Čia reikia pridurti, kad pirmajame išlikusiame rankraštyje šis
žodis nebuvo pavartotas (plg. вайкщіоя и даржини тарпъ рату ринкти кяушинюсъ
3v; Liackio buvo siūlyta: эйдава и даржине ишъ сидине [?] ратоси паимти кайшиня
3v). Matyt, baldai (vienintelį kartą pavartotas) atsirado tik paskutiniame rankraštyje
ir iš ten bus patekęs į spaudinį.
Dainiuoti ‘dainuoti’: дайніой КН 18 ~ dainiuoj[a]. LKŽe fiksuotas daugiausia iš
žemaičių ploto: Gr, Grg, Jnš, Krg, Krtn, Kv, Plng, Slnt, Škn, Šts, Trk, Užv, Vg, Vn,
Vvr. Iš visų išvardytų vietų tik Joniškis yra už žemaičių tarmės ploto ribų.
Dovenoti ‘dovanoti’: довенокъ ИУН 17 ~ dovenok, довеносъ 3 fut. ИУН 12 ~ dovenõs ‘dovanos’, довеноти КМТД 18 ~ dovenoti. LKŽe pateikia tik žemaitišką šio
veiksmažodžio plotą (ir su priešdėliniais vediniais): KlvrŽ, Krš, Sd, Šts, Užv, Vvr,
taip pat žemaitiškus tekstus (Motiejaus Valančiaus, 1787 Žyvato [ŽCh] ir pan.).
Drobužis ‘drabužis’: дробужи КМТД 6 ~ drobužį, Дробужюсъ КН 16, дробужюсъ
КН 7, ИУН 25 ~ drobužius. LKŽe fiksuotas tik iš žemaičių tarmės ploto: Grd, Jdr,
Krž, Užv, Žr.
Gyvolis ‘gyvulys’: гиволей ИУН 24 ~ gyvoliai, гиволюсъ ИУН 24 ~ gyvolius.
LKŽe tik iš žemaičių tarmės ploto: Als, DūnŽ, Grg, Lkv, Plt, Trš, Tv, Vkš.
(Su)katėti ‘sukudakuoti’: катея ИУН 5 ~ katėjo ‘kudakavo’, сукатея (сукудакое)
вишта ИУН 4 ~ sukatėjo (sukudakojo) višta. LKŽe iš Brs, Grz, Krš, Lk, Mrk, Ms,
Mžk, Pln, Slnt, Škn, Šts, Trk, Tv, Užv, Vvr. Vienintelė ne žemaičių vieta yra Mer
kalbos žodynas: elektroninis varian
tas, www.lkz.lt

14   Lietuvių
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kinė; ar tas vienas parašymas daro šį žodį ne vien žemaitišką? Ar gal tai apsirikimas? Beje, kaip jau buvo matyti iš pirmos lentelės, žodį сукудакое antrame
pavyzdyje prirašė Liackis.
Kiaušis ‘kiaušinis’: венамъ кяуше loc. sg. ИУН 7 ~ vienam kiaušė ‘viename
kiaušinyje’, ишъ кяуши ИУН 7 ~ iš kiaušio ‘iš kiaušinio’. LKŽe nurodytos vietos:
Als, Yl, KlvrŽ, Plt, Rod, Slnt. Didžiuma vietų yra žemaičių tarmės plote (išskyrus
Rodūnią). Tačiau paraleliai su žemaitišku žodžiu kiaušis ‘kiaušinis’ vartotas ir
aukštaitiškas atitikmuo kiaušinis, plg. кяушини ИУН 4, 5, 7 ~ kiaušinį, кяушиню
ИУН 25 ~ kiaušinių, кяушинюсъ ИУН 4 ~ kiaušinius, кяушиня ИУН 5 ~ kiaušinio.
Iš rankraščio matyti, kad pirmus du kartus Liutostanskis pats rašė žodį kiaušinis,
bet trečią kartą jau rinkosi kiaušis (šitą vietą Liackis siūlė taisyti į kiaušinis; taip
ir padaryta spaudinyje); dar du kartus ИУН 7 puslapyje pavartotas kiaušis ir vieną
kartą kiaušinis – paties Liutostanskio nenuoseklumas, esantis jau ir pirminiame
rankraštyje. Taip pat 25 puslapyje paties Liutostanskio parašytas kiaušinis.
Mietas ‘baslys’: басли (мита) ИУН 23 ~ baslį (mietą). LKŽe iš Dov, Dr, Ggr,
Grk, KlvrŽ, Krš, Krtn, Kž, Lkv, Lnk, Rt, Skd, Slnt, Šts, Trk, Užv, Vvr. Tad fiksuotas tik iš žemaičių tarmės ploto. Abu žodžiai – ir baslys, ir mietas – jau pirmajame
rankraštyje parašyti Liutostanskio ranka.
(V)obulys ‘obuolys’: вобули КМТД 18(3x), 19 ~ vobūlį ‘obuolį’, вобулю КМТД
21 ~ vobūliu. LKŽe žodį obulỹs (ar obūlỹs) žymi vartojamą tik žemaičių tarmės
plote: Erž, Krš, Krž, Rdn, Vkš.
Pakeliuo ‘pakeliui’: пакелю КМТД 19 ~ pakeliuo. LKŽe šis žodis turi nuorodą
(ž. = žemaičių), ir yra užrašytas tik iš žemaičių vietovių: Krš, Kv, Plng, Sg,
Slnt, Šv.
Pakluikti ‘pakvaišti’: паклуйкау КМТД 10 ~ pakluikau. Tiek nepriešdėlinis, tiek
priešdėlinis veiksmažodis LKŽe pateikiamas daugiausia iš žemaičių tarmės vietų
ir iš aukštaičių – Joniškio bei Stačiūnų – Ggr, Jnš, Kal, Lnkv, Slnt, Stč, Škn, Tl,
Ub, Užv, Varn, Žg.
Skersuo ‘skersai’: скерсу КН 39 ~ skersuo. LKŽe nurodytas iš žemaičių ploto:
DūnŽ, Kal, Klp, KlvrŽ, Krš, Krtn, Lk, Mžk, Plt, Pp, Pvn, Rdn, Slnt, Štk, Trk,
Ub, Užv.
Sodnelis ‘sodelis’: соднялисъ КН 20 ~ sodnelis. LKŽe duomenimis, tai labiausiai
žemaičių tarmės ploto ir Joniškio apylinkių žodis: Gd, Gsč, Yl, Kal, Krkl, Kv, Lk,
Pp, Sk, Skdv, Šlu, Trk, Všv, Žlp, Žr.
Šviesuoti ‘švisti, aušti’: швесуоти КН 9 ~ šviesuoti. LKŽe nurodo šį žodį tokia
reikšme vartojant Als, Grg, Jdr, Rt, Varn. Taigi šio žodžio reikšmė ‘švisti, aušti’
irgi žemaitiška.
Troškulys ‘dusulys’: ну трошкуле септинти мятай антъ пячяусъ гулея ИУН
3 ~ nuo troškulio septinti metai ant pečiaus gulėjo. Reikšme ‘dusulys’ žodis trošku
lys vartojamas tik žemaičių teritorijoje, plg. LKŽe: Grd, Krš, Šts, Šv, Vkš, Žlp.
Večerė ‘vakarienė’: вечяри ИУН 19, 20 ~ večerę. LKŽe liudija, kad tai dažnas
religinių raštų (ypač Rytų Prūsijos) žodis, bet iš gyvosios kalbos daugiausia
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užrašytas Žemaitijoje (ir Rytų Prūsijoje – Ragainėje): End, Yl, Kl, Rg, Tl, Trk.
Įrašytas paties Liutostanskio jau pirmajame rankraštyje.
Virstiniuoti ‘svirduliuoti, virstinėti’: вирстиніой КМТД 10 ~ virstiniuoj[a],
вирстиніоти КН 7 ~ virstiniuoti. LKŽe registruotas tik iš žemaičių tarmės ploto:
DūnŽ, Krš, Lk, Rdn, Šauk, Vkš.
Žambris ‘medinis arklas’: жамбрей ИУН 25 ~ žambriai, жамбри (аркла) ИУН
21(2x) ~ žambrį (arklą). LKŽe fiksuoja šį žodį daugiausia žemaičių tarmės plote,
ypač vidurinėje ir vakarinėje žemaičių tarmės ploto dalyje; taip pat vienas kitas
atvejis yra iš pažemaitės aukštaičių (ypač apie Šiaulius, į šiaurę nuo Šiaulių):
Akm, DūnŽ, Grz, Kal, Krp, Krš, Krž, Ldv, Lk, Mšk, Pp, Šl, Šlv, Tt, Ub, Užv, Vgr,
Žg, Žgč ir kt. Jau pradiniame rankraštyje rašytas paties Liutostanskio.
Vadinasi, leksikos žemaitiškumas akivaizdus, aišku, kad Liutostanskis ir buvo
žemaitis.

3.1.2. L ENGVAI,

SUNKIAI

IR

VIDUTINI Š KAI

ŽEMAI Č IAMS

PA -

STEBIMOS FONETIN Ė S IR MORFO L OGIN Ė S ŽEMAITI Š KOS YPATYB Ė S.

Norint įvertinti žemaitiškų elementų santykį su kitų tarmių elementais tekstuose,
visų pirma tikslingiausia nustatyti, kaip žemaitiškos ypatybės išsidėsčiusios pagal
pastebimumą patiems žemaičiams15.
Iš dviejų sunkiausiai pastebimų ypatybių abi paprastai yra žemaitiškos, ne
aukštaitiškos.
1) Įvardžių daugiskaitos galininkas turi galūnę ‑us: анусъ ИУН 7, 9 (rankraštyje
Liutostanskio ranka), КН 19, 32, 33, КМТД 4 (plg. 5 pav.), 7, 19 ~ anus ‘anuos’,
тусъ КМТД 6, 7 ~ tus ‘tuos’.
2) Tariamosios nuosakos pirmasis asmuo paprastai rašomas su baigmenimi
‑čio: бучіо ИУН 25 (rankraštyje Liutostanskio ranka), КН 21, 31 (plg. 4 pav.) ~
būčio ‘būčiau’, паситикчіо КН 4 ~ pasitikčio ‘pasitikčiau’. Kaip matyti iš LKA III
103 žemėl., dabar baigmuo ‑čio dažniausiai vartojamas dounininkų (šiaurės
žemaičių). Tačiau ir dūnininkų (pietų žemaičių) šiaurinėje dalyje tokios vartosenos esama. Pasitaikiusi išimtis – падаричя КМТД 8 ~ padaryčia ‘padaryčiau’ –
galėtų būti jau rytų ar vakarų aukštaičių patarmių faktas.
Tarp vidutiniškai pastebimų žemaitiškų ypatybių taip pat dauguma atvejų
vyrauja žemaitiškos formos.
1) Ryškiai dominuoja žemaitiškas esamojo laiko trečiojo asmens galūnės trumpinimas, plg. LKA III 92, 94 žemėl. ([ŏ] ir i kamienų veiksmažodžių), plg.: атракинъ
КН 10 ~ atrakin[a], баугинъ ИУН 11 ~ baugin[a], гяръ КН 11 ~ ger[ia], жюръ ИУН
21, КН 10, 11 ~ žiūr[i], крутинъ КН 10 ~ krutin[a], мелиной КН 23 ~ mėlynuoj[a],
няшъ ИУН 22 ~ neš[a], прункштъ КН 9 ~ prunkšč[ia], Седъ КН 11, седъ ИУН 22,
КН 7 ~ sėd[i], скалбъ КН 23 ~ skalb[ia], стовъ ИУН 23 ~ stov[i], сюнтъ ИУН 9 ~
15   Plačiau

apie žemaitybių pastebimumą
žr. Giedrius Subačius, Žemaičių bendrinės
kalbos idėjos: XIX amžiaus pradžia, Vilnius:
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4 pav. КН 31: puslapis su formomis атгаль, бучіо, Высъ, Гирджъ,
гярти, нэйсю, пригула, Туръ, ужкансиме;
VUB: LR 57
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siunt[a], шнабждъ ИУН 21 ~ šnabžd[a], Туръ КН 31 (plg. 4 pav.) ~ tur[i]. Tai žemai
tiškas trumpinimas, visai neminkštinami ŏ ir i kamienai (skirtingai nuo panevė
žiškio Lelio).
Vis dėlto pasitaikė tam tikrų ryškių išimčių. Pavyzdžiui: Гирджъ КН 4, 10, 31
(plg. 4 pav.), ИУН 4, гирджъ КН 27, 30, КМТД 9 ~ gird[i], Седжъ КН 7, седжъ
КН 17, 23 ~ sėd[i]. Pirminis rankraštis rodo, kad tokios formos kaip Гирджъ ИУН
4 atsirado būtent dėl Liackio pasiūlymo taisyti. Rankraštyje Liutostanskis buvo
parašęs Гирдзъ 3v, bet <з> Liackis pakeitė raide <ж>. Yra ir kitų panašių Liackio
redagavimų, kur Liutostanskio <дз> keista <дж> ir šis taisymas patekęs į spaudinį
(plg. гайдзю instr. sg. 3v → гейджю ИУН 5 ~ gaidžiu; жодзюсъ 4r → жоджюсъ
ИУН 6; прадзіосъ gen. sg. 5r → праджіосъ ИУН 8; снаудзя 3v → снауджя ИУН 5;
судзямсъ dat. pl. 5r → суджямсъ ИУН 8). Tikėtina, kad nemaža dalis tokių atvejų
Liackio taisyta ir kituose dviejuose tekstuose, ar bent Liutostanskis iš jo mokėsi
ir pats taip žymėti. Liutostanskio digrafas <дз> labai sugestionuoja manyti, kad
jis buvo veikiamas lenkiškos (ir lietuviškos) ortografijos tradicijos – <dz>. Gal net
iš pradžių Liutostanskis bandė versti lotyniškomis raidėmis (nors tokiai hipotezei
pagrįsti daugiau argumentų nėra)?
Prie išimčių turbūt galima skirti ir гуль КН 7 ~ gul[i], Тиль ИУН 17 ~ tyl[i]
su minkštuoju [l’] (<ль>) gale. ИУН pirminiame rankraštyje Тиль su minkštumo
ženklu parašytas paties Liutostanskio.
2) Įvardžių daugiskaitos naudininkas taip pat žemaitiškas su ‑i‑, o ne su ‑e‑
(kaip yra aukštaičių ir dbk), plg.: анимсъ ИУН 18 (rankraštyje Liutostanskio ranka), КН 14 ~ anims ‘aniems’.
3) Taip pat žemaitiški daugiskaitos liepiamosios nuosakos pirmasis ir antrasis
asmenys, plg.: айкемъ КН 27 ~ aikem ‘eikim’, бекемъ КН 26 ~ bėkem, дарикете
КМТД 6 ~ darykete, дуокетъ КН 10 ~ duoket, исиришкетъ ИУН 17 (rankraštyje
Liutostanskio ranka) ~ išsirišket, не лайскетъ ИУН 4 (rankraštyje raidė <e> Liu
tostanskio ranka) ~ neleisket, Эйкемъ КН 22, эйкемъ КН 23 ~ eikem ‘eikim’,
эйкетъ ИУН 7 (rankraštyje, regis, Liackio ranka) ~ eiket.
Kitas dvi vidutiniškai žemaičiams pastebimas žemaitiškas ypatybes kirilikos
raidėmis sunkiau ir perduoti. Pirma, atskirti žemaičių garsus [i] ir [ẹ], kaip kad
skirdavo <i> ir <y> žemaičiai rašydami lotyniškomis raidėmis, rusų abėcėlės <и>
ir <ы> vargu ar tiko, nes raidės <ы> fonetinis turinys gerokai skyrėsi nuo
žemaitiškojo [ẹ]. Tiesa, kartais prasimušdavo ir toji <ы> (žr. toliau 3.2.7.), tačiau
visiškai sporadiškai.
Antra, žemaitiškas dvibalsis [ie] (vak. aukštaičių ir dbk [ė]) dėl rašybos specifikos liko užmaskuotas ir neaiškus. Jis paprastai žymėtas kirilikos raide <е> (žr.
toliau 3.2.3.2.). Jei spėsime, kad Liutostanskio tekstuose šiai grafemai buvo suteiktas rusiškos raidės turinys, galėsim įtarti, kad ja buvo žymimas žemaitiškas
tarimas [ie]. Bet jei manytume, kad Liutostanskis ir jo redaktoriai galėjo kaip
Lelys raidei <е> suteikti ir lotynišką turinį, tada galėtume interpretuoti kaip
aukštaitišką žymėjimą (ne dvibalsį) – [ė].
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Pastebimiausios žemaitybės, priešingai, rodo, kad Liutostanskis savo tekstą
labai aukštaitino. Šioje grupėje žemaitybių labai mažai.
1) Vak. aukštaičių [ie] buvo žymimas ta pačia problemiška raide <е>. Čia ją
jau vargu ar būtų tikėtina interpretuoti kaip lotynišką, nes tik rusiškas turinys
leidžia atsekti lietuvišką tarimą – vak. aukštaičių [ie]. Žemaičių garsų [ẹi], [i·],
[i·] raide <е> nėra kaip paaiškinti. Vis dėlto, kad ir ypač retai, žemaitiškų ypatybių
pasitaikė ir čia, plg. апъишкоя КН 7 ~ apieškojo, ани КМТД 19(3х) ~ anie ‘jie’.
2) Taip pat tarp pastebimiausių ypatybių dominuoja aukštaitiškas [uo], plg.:
анжуолинюсъ КН 8 ~ ąžuolinius, дуобе КН 6 ~ duobė, дуоси КН 14 ~ duosi, дуокъ
КМТД 19 ~ duok, пасидуосю КН 6 ~ pasiduosiu, прапуоляу КН 6 ~ prapuoliau.
Nors vėlgi labai retai, čia pasitaikė žemaitybių, plg. Девасъ су ану КМТД 19 ~
Dievas su anuo, моюй КН 21, 35 ~ mojuoj[a], Пасистипи КН 20 ~ pasistiepė,
скрустай ИУН 11 ~ skruostai (taip ir Liutostanskio rankraštyje), сула КМТД 9 ~
suolą, Ту тарпу КН 39 ~ tuo tarpu, юкясъ КН 20 ~ juokias.
3) Nematyti žemaitiško dvibalsių [ei], [ai] vienbalsinimo (žr. toliau prie
dvibalsių ortografijos, 3.2.2.3., 3.2.3.4., 3.2.4.2.).
4) Taip pat aukštaitiškai rašyta vardažodžių vienaskaitos naudininko galūnė
‑ui, plg.: вайкинуй КН 8 ~ vaikinui, жмогуй КМТД 7 ~ žmogui, Костылинуй КН
26 ~ Kostylinui, муйтининкуй КМТД 18 ~ muitininkui, свячюй КМТД 11 ~
svečiui. Tačiau ypač retai, gal mažiau pastebimais tikrinių vardų atvejais, parašyta
ir žemaitiška galūnė: атидаве тави Абдулъ Мурату КН 13 ~ atidavė tave Abdul
Muratui, ишкаси плачяу, идантъ иръ Костылину пралисти КН 26 ~ iškasė plačiau,
idant ir Kostylinui pralįsti.
Pastebimumas
žemaičiams

Ypatybės

Sunkiausias

a) įvardžių pl. acc.
b) cond. 1 sg.

Vidutiniškas

a) [ie] (dbk [ė])
b) praes. 3
c) įvardžių, būdvardžių, dalyvių
dat. pl.
d) loc. pl.
e) imp. pl.
f) [ẹ], [i]

Lengviausias

Aukštaitiškos

Žemaitiškos
+
+
+
+

+

a) [ẹi], [i·], [i·]
b) [ọu], [u·], [u·]
c) [a·], [e·]
d) sg. dat. [ọu], [u·]

+
+
+

4 lentelė: Liutostanskio žemaitybės pagal pastebimumą žemaičiams
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Iš tokių formų, kaip ir iš leksikos, matyti vertėją Liutostanskį buvus žemaitį.
Nematyti, kad Liackis (ar Poidėnas) būtų stengęsi prirašyti žemaitybių. Taip pat
neabejotina, kad geriausiai pastebimų žemaitybių dažniausiai atsisakė pats Liutostanskis.
Akivaizdu, kad Liutostanskio žemaitiškos ypatybės turi ryškių dūnininkiškų
(pietų žemaičių) fonetinių ypatybių; visų pirma plg. cituotas formas ани, Мурату,
Пасистипи, kurios vakarų aukštaičių būtų sakomos ne su [i] kaip čia, o su [ie]
arba [ui]. Taip pat dūnininko ranka turėjo būti parašyti žodžiai пакелю ~ pakeliuo, скер- су ~ skersuo (žr. 3.1.1.).

3.1.3. HIPERAUK Š TAITYB Ė S. Kai kurios hiperaukštaitybės patvirtina, kad
vertėjas Liutostanskis turėjo būti dūnininkas. Plg. lytis препуола КМТД 4 (plg. 5
pav.) ~ pripuolė, пресіартина КН 10 ~ prisiartino. Tik dūnininko galvoje galėjo
atsirasti taisyklė, jog ilgąjį [i·] reikia versti [ie] (šiuo atveju kirilinei <е> tegalėjo
būti suteikta dvibalsio [ie] reikšmė). Taip pat tik dūnininkas galėjo sumanyti ilgąjį
[u·] versti [uo], plg. платуосъ КН 38 ~ platūs. Tad abejonių nelieka, kad vertėjas
Liutostanskis bus buvęs žemaitis dūnininkas.
Yra ir daugiau hiperaukštaitybių, kurias būtų galėjęs padaryti bet koks žemaitis.
Dažniausia iš tokių turbūt yra <о> rašymas aukštaitiško [uo] pozicijoje, plg.:
апсютоси сеноси батоси КМТД 9 ~ apsiūtuose senuose batuose (bet greta: мужи
кишкуоси чеверикуоси КМТД 13 ~ mužikiškuose čeverykuose), апшлостити КН
8 ~ apšluostyti, бучіоти КМТД 8 ~ bučiuoti, вандо КМТД 7 ~ vanduo (bet greta:
вандуо КМТД 7), важiок ИУН 17 (paties Liutostanskio taip rašyta ir rankraštyje) ~
važiuok, вирстиніоти КН 7 ~ virstiniuoti, іодасъ КН 9 ~ juodas, іодоси калноси
КН 23 ~ juoduose kalnuose, іокеси ИУН 15 (taip Liutostanskio rašyta ir rankraštyje) ~ juokėsi, Іокясъ КН 21 ~ juokias, маршкиніоси КН 9 ~ marškiniuose, не па
жинстамоси батоси КМТД 9 ~ nepažįstamuose batuose, не пасидосю КН 6 ~ nepasiduosiu, раудуоноси КН 9 ~ raudonuose, шлоста КН 13 ~ šluosto.
Matyt, čia irgi norėtas išreikšti aukštaitiškasis [uo], kaip kad ir dviejų raidžių
<уо> atveju, tačiau senu žemaičių įpročiu lotynišką raidę <o> skaityti kaip
žemaitišką dvibalsį [uo] Liutostanskis <o> parašė ir čia, turbūt įsivaizduodamas,
kad bus skaitoma aukštaitiškai [uo]. Kitaip sakant, toks rašymas yra žemaičio
įsivaizduotas aukštaitiškumas, nors visai neaukštaitiškai atrodantis aukštaičiui.
Iš kitų hiperaukštaitybių dar galima nurodyti: намой КН 39 ~ namo (padaryta neva aukštaitiška loc. sg. galūnė su [j]), не гирджя ИУН 21 ~ negirdi, седжя
ИУН 19, КН 12, 17 ~ sėdi, су бичіомисъ КН 20 ~ su bitėmis (atstatyta neva
aukštaitiška afrikata [č]), ширдей loc. sg. ИУН 9 ~ širdėj ‘širdyje’ (padaryta neva
aukštaitiška loc. sg. galūnė su [j]). Formos седжя ИУН 19 ir не гирджя ИУН 21
yra atsiradusios po Liackio pataisymo pirminiame rankraštyje (iš седзя 10v ~ sėdi
ir iš не гирдзя 10v ~ negirdi). Panašų pavyzdį, kur <дз> Liackis keitė <дж>, plg.
anksčiau, 3.1.2. Bet net ir originaliosios Liutostanskio rankraščio formos su <дз>
yra hiperaukštaitybės.
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Visos hiperaukštaitybės labai svarbios tuo, kad jos pasako vertėją žemaitį norė
jus aukštaitinti savo tekstą. Jas turėjo daryti pats Liutostanskis, ne koreguotojai.

3.1.4. KITOS ŽEMAITYB Ė S. Žemaitybių esama ir daugiau. Čia nekeliu
tikslo suregistruoti jų visų, nurodysiu vieną kitą akivaizdesnį atvejį.
Žemaičių [uo] = vak. aukštaičių [o], plg.: Ануо КМТД 5, ануо ИУН 9, КМТД
7 ~ ano ‘jo’, (bet ir: Ано КМТД 5), ануомсъ ИУН 18 (Liutostanskio rašyta ir
rankraštyje) ~ anoms, Ануосъ ИУН 17, ануосъ ИУН 18 (Liutostanskio rašyta ir
rankraštyje) ~ anos, нусуодина КН 8 ~ nusodino, пасуодина КН 13 ~ pasodino,
пасуодинсъ КН 6 ~ pasodins, патилуомисъ КН 35 ~ patylomis (bet greta:
патиломсъ КН 35), раудуонасъ КН 5 ~ raudonas, раудуоноси iness. pl. КН 9 ~
raudonuose, ужсуодина КН 7 ~ užsodino.
Kirčiuotose galūnėse išlaikytas žemaitiškas [n], plg.: ананъ КН 11, КМТД 8,
19, 20 ~ aną ‘ją’, ананъ КН 7, 8, 38, КМТД 21(3x) ~ aną ‘jį’, атейнансъ КМТД
7 ~ ateinąs, канъ ИУН 11, КН 11, КМТД 6, 7 ~ ką, канъ неканъ ИУН 25 ~ ką ne
ką, катранъ КН 22 ~ katrą, клаусансъ КМТД 7 ~ klausąs, няндрю жалюнъ КН
25 ~ nendrių žalių, танъ КН 33, КМТД 5, 7, 8 ~ tą. Iš LKA II 46 žemėl. matyti,
kad atviros galūnės kirčiuotas ą [an] ypač išlaikomas dūnininkų teritorijoje (daugiausia raseiniškių, bet ne tik).
Žodžių šaknyje [n] išlaikytas taip pat, plg. [an]: анжуолай ИУН 16 ~ ąžuolai,
анжуолинюсъ КН 8 ~ ąžuolinius, гранжтелюсъ КН 19 ~ grąžtelius, ужкансиме
КН 31 (plg. 4 pav.) ~ užkąsime; [en]: атсигренже КМТД 13 ~ atsigręžė,
атсигренжесъ КМТД 8 ~ atsigręžęs, Атсигренжи КМТД 9 ~ atsigręžė, атсигренжъ
КН 19 ~ atsigręž[ia], атсигрэнжи ИУН 13 ~ atsigręžė, тянвасъ nom. pl. f. КН
36 ~ tęvos, тянву КН 13 ~ tęvų; [in]: гринжа ИУН 21 ~ grįžo, не пажинстамоси
КМТД 9 ~ nepažįstamuose; [un]: атсюнсъ КН 26 ~ atsiųs. Kaip matyti iš LKA II
44–45 ir 52 žemėl., toks kamieno [an], [en], [in], [un] sveikų dvigarsių išlaikymas
ypač būdingas pietų žemaičiams. Toks tarimas (ypač [in], [un]) taip pat pereina
ir į šiaurės žemaičių plotą.
Zigmas Zinkevičius Lietuvių dialektologijoje nurodo, kad „Varnìškių plote
trumpųjų u, i : ọ, ẹ priešpastatymas panaikintas: čia ir iš ilgųjų kilę u, i verčiami
ọ, ẹ, pvz., 2 sing. praes. sḱ ‘suki’, nom. pl. ã·ẹs ‘avys’“16. Tokia vartosena neretai matyti ir iš Liutostanskio vertimų, plg.: атидарити дуресъ acc. sg. КМТД
10 ~ atidaryti duris, ильтесъ nom. pl. КН 20 ~ iltys, ильтясъ acc. pl. КН 21 ~
iltis, Нактесъ nom. pl. КН 9, нактесъ КН 26 ~ naktys, Нактесъ nom. sg. КН
24 ~ naktis, паръ дуресъ acc. sg. КН 11 ~ par duris (bet ir: паръ дурисъ КН 12),
пасъ дуресъ КН 11 ~ pas duris (dar plg. Zinkevičius 1966, 23 žemėl.).
Didžiuma žemaičių ir dalis aukštaičių (dalis kauniškių, šiauliškiai, panevėžiškiai)
vartoja vienaskaitos vietininką su galūne ‑ė, plg. ir Liutostanskio tekstų даржине
loc. sg. КН 22 ~ daržinė[je], камареле loc. sg. КМТД 3 ~ kamarėlė[je] (žr. LKA III
45 žemėl.).
Zinkevičius, Lietuvių dialektologija,
Vilnius: Mintis, 1966, 64.

16   Zigmas

300

Archivum Lithuanicum 8

Sunku pasakyti, kur tiksliau dūnininkų patarmės plote Liutostanskis būtų
galėjęs išmokti tarmės. Negalėdami surasti Liutostanskio gimtinės, vis dėlto galime pasvarstyti tokį Liutostanskio vertimo fragmentą: „ишъ Тришкю жемай
тисъ сенялисъ“ (КМТД 4; plg. 5 pav.). Tolstojaus vertime atsirado senelis žemaitis
iš Tryškių! Rusiškas originalas atrodė kitaip: „отъ Троицы землякъ-старичокъ“17
(plg. 6 pav.). Liutostanskis įrašė miestelio iš žemaičių dūnininkų (varniškių) teritorijos pavadinimą! Ar tai ne vertėjo bandymas padaryti Tolstojaus rusiškas
realijas savesnėmis? Ar nebuvo Tryškiai Liutostanskiui labai savi, kad juos pasirinko? Bent jau jo vertimų žemaitiškos lytys tam neprieštarautų.

3.1.5. KITOS

Yra tam tikrų tarminių ypatybių, kurios negali
būti kilusios iš žemaičių tarmės ploto. Pavyzdžiui, priebalsio [l] kietinimas prieš
e vokalizmą labai akivaizdus pirmosiose dviejose – Ишлайденсъ угни, не бе
ужгясинси ir Кауказа невальникасъ knygelėse.
Palyginus su pirminiu Liutostanskio rankraštiniu variantu matyti, kad taisydamas Liackis siūlė kietinti [l] (plg. 5 lentelę).
TARMYB Ė S.

Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

Ишляйси 3r

Ишлайси 3r

Ишлайденсъ 3 ~ išleidęs

не ляйскетъ 3v

не лайскетъ 3v

не лайскетъ 4 ~ neleisket

парлекя 3v

парлэкя 3v

парлэкя 4 ~ parlėkė

парлекя 4r

парлекя 4r (netaisytas)

парлэкя 5 (vėliau taisytas)

5 lentelė: Liackio paveiktas [l] kietinimas prieš e tipo vokalizmą

Atrodo, kad daugiausia [l] prieš e tipo vokalizmą kietino Liackis taisydamas
vertimą, nors neabsoliučiai visur. Pavyzdžiui, rankraštiniame Liutostanskio tekste
rašyta ir саулайте нусилайде 9r, taip pat liko ir spaudinyje – саулайте нусилайде
18; taip pat rankraštyje ишлайде 9v ir liko ишлайде ИУН 19. Vis dėlto Liackio
taisymo rezultatai daug ryškesni (tiesa, Liackis nebuvo nuoseklus taisytojas, kai
kur Liutostanskio nepataisė: атсикелесъ 9r → атсикелесъ ИУН 18 ~ atsikėlęs,
папуоле 5v → папуоле ИУН 9 ~ papuolė, прапуоле 5r → прапуоле ИУН 8 ~
prapuolė). Todėl ir antroje knygelėje Кауказа невальникасъ esantis [l] kietinimas
visų pirma gali būti atsiradęs dėl Liackio (arba ištvermingojo korektūrų skaitytojo Poidėno) redagavimo, plg.: гелажинемисъ КН 8 ~ geležinėmis, Ишкела КН
25 ~ iškėlė, ишлайсти КН 21 ~ išleisti, кумяла КН 25 ~ kumelę, лайстесъ КН
23 ~ leistis, нулайда КН 25 ~ nuleido, нусилайде КН 20, 29 ~ nusileido, Палайде
КН 6, палайде КН 5, 6 ~ paleido, палайсти КН 14 ~ paleisti, Пасилайда КН 6 ~
pasileido, пригула КН 31 (plg. 4 pav.) ~ prigulė, скилэ КН 7 ~ skylė, тилэя КН
25 ~ tylėjo, эйлой КН 25 ~ eiloj ‘eilėj’.
17   Левъ

Толстой, ГДѢ ЛЮБОВЬ, ТАМЪ И
БОГЪ. Изданiе „Посредника“. МОСКВА.
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5 pav. КМТД 4: puslapis su formomis апей, анусъ, гаспадоряусъ, герай,
кяйкти, препуола, ямъ; taip pat su fraze ишъ Тришкю жемайтисъ
сенялисъ (plg. 6 pav.);
VUB: LR 55
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6 pav. Левъ Толстой, Гдѣ любовь, тамъ и богъ, 1886, 5:
отъ Троицы землякъ-старичокъ (plg. 5 pav.);
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 29r
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Ne paties Liutostanskio iniciatyva atspindėti [l] kietąjį rodytų ir trečioji knygelė
Куръ мяйле, тенъ и Девасъ, kur minėtojo kietinimo akivaizdžiai nėra. Plg.:
Атляйда КМТД 18 ~ atleido, Атляйскъ КМТД 17 ~ atleisk, ишляйда КМТД
16 ~ išleido, лепя КМТД 15 ~ liepė, ляйскъ КМТД 17 ~ leisk, пагайлети КМТД
16 ~ pagailėti, Палейск КМТД 18 ~ paleisk, палейстува КМТД 18 ~ paleistuvą
‘paleistuvį’ (КМТД išimtis – ужпуола 4 ~ užpuolė).
Priebalsio [l] kietinimas prieš e tipo vokalizmą yra būdingas rytų ir pietų aukš
taičiams (nebūdingas žemaičiams, didžiumai vakarų aukštaičių); plg.: Zinkevičius
1966, 74 žemėl.; LKA II 49 žemėl. Liackis ir Poidėnas dirbo Panevėžyje; panevėžiškių
plotas įeina į priebalsio [l] kietinimo zoną. Kadangi didžiuma kietinimo atvejų
greičiausiai yra Liackio ir/ar Poidėno darbas, tai jo nebuvimas trečiojoje Liutostanskio knygelėje galėtų rodyti tai, kad redaktoriai mažiau dirbo prie to teksto.
Rytų aukštaičių patarmės bruožai gali būti kamieno nekirčiuoto [ie] pažymėjimas
<я> – ляжувю КН 19 ~ liežuviu. Didžioji rytų aukštaičių dalis čia taria [e], ar [e.],
ar [ẹ] (plg. LKA II 64 žemėl.), o būtent tokį tarimą galėjo žymėti rusiškoji <я>. Ar
tai ne Liackio (Poidėno) taisymas?
Rytų aukštaitiškas gali būti ir pasitaikantis žodžio galo minkštinimas, plg.:
атгаль КН 11, 31 (plg. 4 pav.) ~ atgal, галь КН 21 ~ gal[i], сушалей галь КМТД
10 ~ sušalai gal ir pan. Vis dėlto tokio masto minkštinimo kaip Lelio knygelėje
čia jokiu būdu nėra. Taip pat spaudiniuose pasitaiko rytų aukštaičiams būdinga
forma su minkštuoju <нь> [n’], plg. Мань КМТД 8(2х), мань ИУН 15, 24 ~ man’;
vis dėlto dažnesnis yra su kietuoju <нъ> (Манъ КН 39, манъ КМТД 7 ~ man).
Kaip rašė Zinkevičius (1966, 300), „Rytų aukštaičiai, išskyrus pakraštį apie
Katanėnus, Adùtiškį, Tverẽčių, mán taria su minkštu n, t. y. máń“. Palyginus su
pirminiu Liutostanskio rankraščiu matyti, kad ten žymėtas kietumo ženklas jeras
<ъ>: манъ 8r, 11r, nors atspausdinta su minkštuoju <ь> (minėti atvejai ИУН 15,
24). Ar minkštinimas čia nebus Panevėžyje gyvenusių korektorių – Liackio ar
Poidėno – koregavimo rezultatas?
Galima būtų įžvelgti ir vakarų aukštaičių tarmių bruožų. Pavyzdžiui, ir
nekirčiuotoje pozicijoje kartais Liutostanskis parašydavo <o> uždaroje galūnėje,
plg. антъ сеносъ ИУН 13 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant síenos, антъ
уличіосъ ИУН 20 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant ūlỹčios, антъ шіосъ
веносъ ветосъ ИУН 22 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant šios vienos viẽtos,
скайстосъ nom. pl. КН 10 ~ skaĩstos ‘skaisčios’. Vis dėlto vyraujanti tendencija
buvo rašyti ne vakarų aukštaičių <o>, o kitų tarmių <a>; plg.: Акисъ іодасъ КН
10 ~ akys júodos, антъ ветасъ ИУН 22 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant
viẽtos, паеми дуонасъ ИУН 20 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ paėmė dúonos,
ужъ нугарасъ КН 7 ~ už nùgaros.
Pagaliau galima įžvelgti vieną kitą hipernormalią vakarų aukštaitybę – perdėtas
ir netikslias pastangas vartoti <o>: Ко юсъ, вайкай, дирбате? ИУН 9 (taip ir Liu
tostanskio rankraštyje) ~ ką jūs, vaikai, dirbate?, она ИУН 10 ~ ana ‘ji’ (Liutostanskio rankraštyje ана 5v; tad čia gali būti vėlesnio koregavimo rezultatas ar
tiesiog riktas), отсукесъ ушпаколи жмогусъ ИУН 22 (Liutostanskio rankraštyje
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атсукесъ ушпакали жмогусъ 10v; tad ir čia nematyti bent pirminių Liutostanskio
intencijų vakarietinti) ~ atsukęs užpakalį žmogus.
Vadinasi, tokias vakarietinimo pastangas tik iš dalies galima sieti su pačiu
Liutostanskiu. Dalis lyčių galėjo atsirasti ir vėliau – spaustuvėje, taisomose korek
tūrose ir pan.

3.2. RAID Ė S .
3.2.1. <ѣ>. Visose

trijose Liutostanskio knygelėse atsisakyta raidės <ѣ>. Tai
buvo naujiena kirilikos taikymo istorijoje. Ankstesni autoriai šią raidę vienaip ar
kitaip bandydavo pritaikyti kirilinei lietuvių rašybai (išskyrus tik Joną Jušką ir
Eduardą Volterį).

3.2.2. <я>.
3.2.2.1. <я> [e]. Raidė <я> buvo vartojama garsui [e] žymėti:

a) ИУН: вядъ 16 ~ vẽd[a], Гивяна 3 ~ gyvẽno, гивянти 16 ~ gyvénti, гяра 16
(2х) ~ gẽro, гярасъ 14 ~ gẽras, гясинкъ 17 ~ gesìnk, Дяги 25 ~ dẽgė, жямесъ gen.
sg. 15, 16 ~ žẽmės, кялясъ 10 ~ kẽlias, мяджю 21 ~ mẽdžių, мятайсъ 16 ~ mẽtais,
мятусъ 9 ~ metùs, негяра 7 ~ negẽrą, няшъ 22 ~ nẽš[a], пачямъ 18 ~ pačiám,
пячяусъ 9 ~ pẽčiaus, пяшту 6 ~ pèštų, судяги 24, 25 ~ sùdegė, судягиниму 18 ~
sudẽginimu, сумняни acc. sg. 15 ~ sumnẽnę ‘sąžinę’, сянасъ 3 ~ sẽnas, сянисъ 9,
16, 17 ~ sẽnis, ужважява 8 ~ užvažiãvo, шяшерюсъ 9 ~ šẽšerius.
b) КН: апсижяниси 3 ~ apsižẽnysi, апсижянити 3 ~ apsižẽnyti, атсикяльти
7 ~ atsikélti, блекялесъ 11 ~ blėkẽlės ‘skardelės’, бярна 8 ~ bérną, важява 4 ~ va
žiãvo, гяра gen. sg. 5 ~ gẽro, гярай adv. 5 ~ geraĩ, гярасъ 4, 6 ~ gẽras, гярти 10,
18, 31 (plg. 4 pav.) ~ gérti, Гярти 10 ~ gérti, гяръ 11 ~ gér[ia], дулькясъ 4 ~ dùlkės,
дягинъ 4 ~ dẽgin[a], дялна instr. sg. 10 ~ délna, дяшинесъ gen. sg. 9 ~ dešins,
жямесъ 7 ~ žẽmės, кялейсъ 3 ~ keliaĩs, кяли 3 ~ kẽlią, кялю 11 ~ kẽlių ‘šlaunies
ir blauzdos kaulų sąnarių’, кялясъ 9 ~ kẽlias, кяптасъ 17 ~ kẽptas, Кяпури 7 ~
kepùrę, кятурюсъ 3 ~ kẽturius, лякъ 6 ~ lẽk[ia], пячей 9 ~ pečiaĩ, сяна 3 ~ senà,
сянасъ 16 ~ sẽnas, трисдяшимтисъ 5 ~ trisdešimtìs, Ужтяма 7 ~ užtẽmo, швесясъ
11 ~ šviesiàs, шнюрялейсъ 11 ~ šniūrẽliais ‘virvelėmis’.
c) КМТД: айшкясней 5 ~ aiškesniai, вайкялисъ 4 ~ vaikẽlis, Гивяна 3 ~ gyvẽno,
гивянти 5 ~ gyvénti, гямбисъ 14 ~ gémbės, гяркъ 12 ~ gérk, жямесъ 7 ~ žẽmės,
лямпой 5 ~ lémpoj, мясъ 12 ~ mẽs, мятай 4 ~ mẽtai, мяту 4 ~ mẽtų, ня еме
3 ~ nèėmė, пабудавоюсямъ 7 ~ pabudavójusiam ‘pastačiusiam’, прашанчямъ 6 ~
prãšančiam, пячю 9 ~ pẽčių ‘krosnį’, рупещя 8 ~ rpesčio, святимусъ 4 ~ svẽtimus,
свячясъ 11 ~ svẽčias, сенялисъ 4, 5 ~ senẽlis, скляпе 3 ~ sklepè ‘rūsyje’, суняли
4 ~ sūnẽlį, сяна 4 ~ sẽną, Сяни 9 ~ sẽnį, сянисъ 9 ~ sẽnis, сянялисъ 4, 5 ~ senẽlis,
сясерей 4 ~ sẽseriai, Токя 4 ~ tokià.
Didžiuma visų trijų tekstų pavyzdžių rodo, kad ženklu <я> visų pirma stengtasi ženklinti kirčiuotą (ilgą) garsą [e]. Štai keletas dažnesnių žodžių (šaknų):
гярасъ, гивянти, Дяги, жямесъ, кялясъ, мятай, сянасъ, сенялисъ ir pan. Tai dominuojanti tendencija. Atvirkščiai, tais atvejais, kai to paties žodžio kita forma
būna nekirčiuota, dažnai tam nekirčiuotam balsiui [e] žymėti pasirenkama ir kita
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raidė – <е>, plg.: герай ИУН 9, 10, 11, 13, 14, 15, КН 16, КМТД 4 (plg. 5 pav.),
7 ~ geraĩ, гери ИУН 14 ~ gerì, герясни[съ] КН 6 ~ gerèsnis, геряусъ ИУН 16, КН
10, КМТД 5, 14 ~ geriaũs, жемяу КН 11 ~ žemiaũ, келю КН 5 ~ keliù, ужсидегъ
ИУН 9 ~ užsìdeg[a], сеноси КМТД 9 ~ senuosè ir kt. Dar plg. sakinį По Жилина
арклисъ гярасъ, о по черкесу даръ герясни [sic!] КН 6 su šaknimi ger‑ – vieną kartą
parašyta гяр‑, o kitą – гер‑.
Tačiau tai buvo tik tendencija, jokiu būdu ne griežtai taikyta taisyklė. Jeigu to
paties žodžio šaknis kartais būna kirčiuota, o kartais – ne, tai vis tiek nemaža
tikimybė, kad ir nekirčiuotoje pozicijoje bus pažymėta ta pati <я> (nors
nekirčiuotoje pozicijoje ir linkstama žymėti <е>; plg. toliau 3.2.3.3.). Taigi kaip
гярасъ ~ gẽras, taip pasitaikė ir гярай ~ geraĩ, nors antrasis žodis turi nekirčiuotą
[e]; kaip Дяги ~ dẽgė, taip ir судяги ~ sùdegė (nors yra ir tendenciją geriau atitinkantis судеги ИУН 25); kaip кяли ~ kẽlią, taip кялейсъ ~ keliaĩs.
Maža to, taisyklės žymėti <я> tik ilgus (kirčiuotus) nesilaikyta ir tada, kai du
[e] tipo garsai viename žodyje pažymėti <я>, plg.: кялясъ ~ kẽlias, пячяусъ ~
pẽčiaus, свячясъ ~ svẽčias, сянялисъ ~ senẽlis (greta ir сенялисъ).
Bet nukrypimai dažnesni į <я>, ne į <е> dauginimo pusę. Čia galima priskai
čiuoti ir nekirčiuotų <я> šaknyje atvejus (Кяпури ~ kepùrę), taip pat žodžių galo
vartoseną (рупещя ~ rpesčio).
Vis dėlto Liutostanskio vertimuose <я> [e] vartojama mažiau negu Lelio. Liu
tostanskis stengėsi ženklinti kirčiuotą (ilgą) garsą [e], na, dar kartais turbūt iš
inercijos pažymėdavo ir nekirčiuotas formas tokių žodžių šaknų, kurios kartais
būna kirčiuotos, kartais – ne. O Lelys neskyrė šio garso pagal kirtį ir raide <я>
žymėjo tiek kirčiuotus, tiek nekirčiuotus [e].

3.2.2.2. <яу> [’au]. Dvibalsis [au] po minkštojo priebalsio visose trijose Liu
tostanskio verstose knygelėse paprastai žymėtas <яу>, kaip kad ir Lelio tekste,
plg.: атминяу КМТД 8 ~ atminiau, блогяусъ ИУН 16 ~ blogiaus, гаспадоряусъ
КМТД 4 (plg. 5 pav.) ~ gaspadoriaus, даугяу ИУН 5 ~ daugiau, даугяусъ КМТД
5 ~ daugiaus, нусяукъ КН 28 ~ nusiauk, скайчяу КМТД 11 ~ skaičiau, шяудай
ИУН 22 ~ šiaudai, шяуду КН 16 ~ šiaudų.
3.2.2.3. <яй> [ei], [’ai]. Dvibalsių [ei] ir [’ai] po minkštojo priebalsio žymėjimas

Liutostanskio vertimuose, skirtingai nuo Lelio, paprastai rašytas su raide <е> –
<ей>, plg. КМТД pavyzdžius: апей 7 ~ ãpei, павейкя 7 ~ pàveikė, тейпъ 5 ~ teĩp
(plačiau apie dvibalsius [ei] ir [’ai] po minkštojo priebalsio žr. toliau prie <е>,
3.2.3.4.). Kitaip buvo žymimi tik nedažnai pasitaikantys tvirtapradžiai dvibalsiai,
plg.: Атляйскъ КМТД 17 ~ atléisk, вяйда КН 11 ~ véido, вяйдасъ КН 10, 20 ~
véidas, вяйду КН 7 ~ véidu, ишляйда КМТД 16 ~ išléido, кяйкти КМТД 4 (plg.
5 pav.) ~ kéikti, ляйскъ КМТД 17 ~ léisk, МЯЙЛЕ КМТД 1, Мяйле КМТД 3 ~
méilė, Паляйск КМТД 18 ~ paléisk (labai retai pasitaikė ir išimčių, plg. nekirčiuotą
<яй> – тесяй КН 6 ~ tiẽsiai).
Lelio buvo skirta kiek kitaip: jis ir tvirtapradžius, ir tvirtagalius ženklino <яй>,
bet taip darė tik žodžio šaknyje ar viduryje; galūnėse buvo linkęs rašyti <ей> (žr.

306

Archivum Lithuanicum 8

2.3.3., 3.2.3.4.). Matyt, Lelys stengėsi laikytis susigalvotos taisyklės: žodžio šaknyje
ar viduryje [ei] žymėti <яй>, o žodžio pabaigoje, galūnėje, vienskiemeniuose
žodžiuose – <ей>.

3.2.2.4. <я> [ja]. Panašiai kaip ir Lelys, Liutostanskis vartojo <я> raidę skiemeniui [ja] žymėti: атсиспъяуди ИУН 16 ~ atsispjaudė, Норея КМТД 5 – Norėja ~
norėjo, падея КМТД 7 – padėja ~ padėjo, прадея КМТД 5, 7 – pradėja ~ pradėjo,
турея КН 12, КМТД 3 – turėja ~ turėjo, ужмокея КН 14 – užmokėja ~ užmokėjo,
яй ИУН 15 ~ jei, ямъ КМТД 4 (plg. 5 pav.) ~ jam, яу ИУН 18, КМТД 3 ~ jau.
3.2.3. <e>.
3.2.3.1. <e>

vak. aukštaičių [ie]. Atsisakius jatj <ѣ>, didesnis „krūvis“ teko
raidei <e>. Liutostanskis ją vartojo bent trimis reikšmėmis (skirtingai nuo dviejų
Lelio). Pirmoji reikšmė būtų ta, kuria Lelys vartojo ženklą jatj <ѣ> – vak. aukštaičių
dvibalsiui [ie] žymėti:
a) ИУН: венасъ 3 ~ vienas, Девасъ 11 ~ Dievas, дена 8 ~ dieną, кекъ 16 ~ kiek,
кемасъ 3 ~ kiemas, кеме 18 ~ kieme, лежувейсъ 8 ~ liežuviais, лепи 26 ~ liepė,
нека 11 ~ nieko, света 14 – svietą ‘pasaulį’.
b) КН: анемсъ 16 ~ aniems, арелкасъ 3 ~ arielkos ‘degtinės’, ведрусъ 3 ~ viedrus
‘kibirus’, венамъ 4 ~ vienam, венасъ 3 ~ vienas, вену 14 ~ vienu, ветосъ 6 ~ vietos,
Деву 3 ~ Dievu, денасъ 17 ~ dienas, Дено acc. sg. 3 ~ dieną, лежувю 14 ~ liežuviu,
Лепя 8 ~ liepė, лесуте 11 ~ liesutė, мегоя 9 ~ miegojo, нексъ 15 ~ niek[a]s, некуръ
4 ~ niekur, пету 4 ~ pietų, сенасъ gen. sg. 10 ~ sienos, швесясъ 11 ~ šviẽsios.
c) КМТД: вена 15 ~ vieną, вену 14 ~ vienų, Деви 15 ~ Dieve, кекъ 9, 19 ~ kiek,
лепя 15 ~ liepė, нексъ 15, 19 ~ niek[a]s, снега 10 ~ sniegą, текъ 9 ~ tiek.
Akivaizdu, kad vak. aukštaičių dvibalsis [ie] Liutostanskio vertimuose buvo
žymimas tik viena raide – <е>.

3.2.3.2. <e> vak. aukštaičių [ė]. Kitas garsas, kurį vertimuose žymėjo raidė
<е>, buvo vak. aukštaičių [ė] ar žem. [ie]:
a) ИУН: вель 10 ~ vėl, веясъ 21 ~ vėjas, гединти 9 ~ gėdinti, матемъ 8 ~ matėm,
норея 10 ~ norėjo, падетасъ 8 ~ padėtas, прадея 8 ~ pradėjo, пуйкибесъ gen. sg.
16 ~ puikybės, седъ 5 ~ sėd[i], судребея 11 ~ sudrebėjo, тевасъ 3 ~ tėvas, упесъ
gen. sg. 8 ~ upės.
b) КН: Атсикеля 9 ~ atsikėlė, бегъ 6 ~ bėg[a], вель 3 ~ vėl, ишбегсю 4 ~ išbėgsiu,
мелинайсъ 11 ~ mėlynais, мелиной 8 ~ mėlynuoj[a], меняси 16 ~ mėnesį, неръ
4 ~ nėr, нера 4 ~ nėra, Норея 7 ~ norėjo, Нубега 11 ~ nubėgo, павеси 4 ~ pavėsio,
палидеима 3 ~ palydėjimo, пасижюрети 5 ~ pasižiūrėti, приседа 11 ~ prisėdo, Седъ
11 ~ sėd[i], тевасъ 11 ~ tėvas, тевишке 3 ~ tėviškę, турея 12 ~ turėjo, ужмокети
13 ~ užmokėti.
c) КМТД: еме 3 ~ ėmė, клаусесъ 18 ~ klausės, пагайлети 16 ~ pagailėti,
пажюрети 16 ~ pažiūrėti, паседесю 14 ~ pasėdėsiu, Сескисъ 14 ~ sėskis, субинесъ
18 ~ subinės.
Tokioje pozicijoje <e> vartojo ir Lelys.
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3.2.3.3. <e> [e]. Dalį šios raidės vartosenos erdvės, kaip ir Lelio knygelėje,
užėmė raidė <я>. T. y. ir <е>, ir <я> žymėjo tą patį garsą [e], „konkuravo“. Liutostanskio vertimuose <e> [e] vartota taip:
a) ИУН: герай 9, 10, 11, 13, 14, 15 ~ geraĩ, гери 14 ~ gerì, геряусъ 16 ~ geriaũs,
ленгвяу 13 ~ lengviaũ, мелагинчюсъ 8 ~ melagiñčius, мергайте 5 ~ mergáitė,
недели 10 – nedėlį ~ nedlią ‘savaitę’, тавесъ 15 ~ tavs, ужсидегъ 9 ~ užsì
deg[a].
b) КН: ванденя 11 ~ vándenio, водега instr. sg. 6 ~ vúodega, герай 16 ~ geraĩ,
герклесъ 7 ~ gerkls, герясни 6 – gerèsni ‘geresnis’, геряусъ 10 ~ geriaũs, жемяу
11 ~ žemiaũ, келю 5 ~ keliù, невали 4 – nevãlį ~ nevalią ‘nelaisvę’, неделiосъ 4 ~
nedlios, непаимсте 15 – nepaiste ‘nepaimsite’, несвейка 3 ~ nesveikà, нунеше
6 ~ nùnešė, печюсъ 10 ~ pečiùs, ужденгта 13 ~ uždengtà, тегулъ 16 ~ tegu, шеши
6 ~ šešì.
c) КМТД: герай 4, 7 ~ geraĩ, геряу 10 ~ geriaũ, геряусъ 5, 14 ~ geriaũs, ишдегдава
5 ~ išdègdavo, печю 19 ~ peči, печюсъ 17 ~ pečiùs, сеноси 9 ~ senuosè, септинта
7 ~ septiñtą.
Matyti, kad skirtingai nei <я> [e], kuri dažniausiai rašyta kirčiuotoje pozicijoje, <e> [e] Liutostanskio vertimuose stengtasi žymėti nekirčiuotus garsus. Pasitaikė
ir išimčių, pavyzdžiui, тавесъ ~ tavs, tačiau išimtys nesugriauna akivaizdžios
tendencijos. Lelys šiuo atveju vėl elgėsi kitaip. <e> [e] jo buvo vartojama dažniau
siai žodžio gale (ir kai kuriuose vienskiemeniuose žodžiuose) bei žodžio šaknyje
ar viduryje dvigarsių <ел>, <ем>, <ен>, <ер> pirmajam dėmeniui žymėti. Šešta ir
septinta lentelės rodo, kokiems garsams Lelys ir Liutostanskis rinkosi kirilikos
raides <ѣ>, <я>, <е>, <э>.
Lelys

[ie]

<ѣ>

+

[ė]

<я>

[e]
+

<е>

+

<э>

+
+

6 lentelė: Lelio kirilikos raidžių <ѣ>, <я>, <е>, <э> distribucija

Liutostanskis

[ie]

[ė]

[e]

<ѣ>
<я>

+

<е>

+

+

<э>

+
+

7 lentelė: Liutostanskio kirilikos raidžių <ѣ>, <я>, <е>, <э> distribucija

3.2.3.4. <ей>

[ei], [’ai]. Liutostanskio tekstuose dvibalsiai [ei] ir [ai] po
minkštojo priebalsio, kaip buvo užsiminta 3.2.2.3., gana nuosekliai žymėtas dvi
raidžiu <ей>:
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a) ИУН: лежувейсъ 8 ~ liežùviais, несвейкасъ 3, 12, 15 ~ nesveĩkas, рейксъ 15 ~
reĩks, рейкъ 5 ~ reĩk[ia], тей 9 ~ teĩ ‘tai’, тейпъ 7 ~ teĩp ‘taip’, тейсибе 11 ~
teisýbę.
b) КН: пакелейвей 4 ~ pakeleĩviai, рейкъ 16 ~ reĩk[ia], соджей 23 ~ sõdžiai,
сяней 24 ~ sẽniai.
c) КМТД: апей 7 ~ ãpei, брангей 3 ~ brángiai, Итанкей [sic!] 3 ~ tánkiai ‘dažnai’,
павейкя 7 ~ pàveikė, Пакарней 13 ~ pakaniai ‘paklusniai’, тейпъ 5 ~ teĩp, ужейкъ
13 ~ užeĩk.
Iš pavyzdžių matyti, kad <ей> Liutostanskio tekstuose atspindėti tvirtagaliai
ir nekirčiuoti dvibalsiai. Išimtis daryta tik retokiems tvirtapradžiams dvibalsiams,
ženklintiems kitaip – <яй> (plg. anksčiau, 3.2.2.3.). Lelys, kaip minėta, nesiejo
<ей> ar <яй> su kirčiu, o su pozicija žodžio pabaigoje (galūnėje) ar žodžio
pradžioje (šaknyje), plg. 2.3.3.

3.2.4. <э>.
3.2.4.1. Raidė <э> taip pat vartota garsui [e] žymėti. Lelys dažnai rašydavo

<э> žodžio pradžios pozicijoje. Liutostanskis elgėsi kitaip. Iš aštuntos lentelės
matyti, kad, pavyzdžiui, žodžio eiti, eina, ėjo formas ir vedinius pirminiame
rankraštyje Liutostanskis stengėsi rašyti ne su <э> raide. Tačiau labai dažnai dėl
Liackio redagavimo raidė <э> vėliau atsirado spaudinyje.
Liutostanskio rankraštis
–

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

эйкетъ 4v

эйкетъ 7 ~ eiket

вайкщіоя 3v

эйдава 3v

эйдава 4 ~ eidavo

Нуая 3v

Нуэя 3v

Нуэя 5 ~ nuėjo

нуае 3v

нуэе 3v

нуэя 5 ~ nuėjo

Аи 4r

Эи 4r

Эи 5 ~ ėjo

блогяснисъ иръ блогяснисъ 5r блогинъ эйти 5r

блогинъ эйти 8 ~ blogyn
eiti

ишяя 6r

ишэя 6r

ишэя 10 ~ išėjo

Ишяя 6r

Ишэя 6r

Ишэя 10 ~ išėjo

айти 6r

эйти 6r

эйти 10 ~ eiti

8 lentelė: Raidės <э> diegimas

Galbūt redaktoriaus Liackio plunksnai priklauso ir tokie spaudinyje atsiradę
pavyzdžiai, kurių pirminiame rankraštyje nebuvo iš viso (skiriasi tekstas): нуэя
8 ~ nuėjo; праэи 8 ~ praėjo. Paties Liutostanskio žodžio eiti, eina, ėjo formose ir
vediniuose raidė <э> rašyta labai retai, plg. tik išimtinį rankraščio ужэйсю 3v ~
užeisiu (ужэйсю ИУН 5).
Tad ir kituose tekstuose turimos žodžio eiti, eina, ėjo formos bei vediniai su
<э> greičiausiai buvo ne Liutostanskio, o redaktoriaus Liackio (galbūt ir КН
pagrindinio korektoriaus Poidėno) rankos darbas. Plg.:
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КН: Атэи 8, атэи 11 ~ atėjo, даэйсъ 4 ~ daeis, ишэе 4 ~ išėjo, Ишэи 11 ~ išėjo,
нуэе 4 ~ nuėjo, Нуэи 12 ~ nuėjo, нэйсю 31 (plg. 4 pav.) ~ neisiu, Нэя 3 ~ nuėjo,
приэи 9 ~ priėjo, приэисъ 7 ~ prieis, эйдава 4 ~ eidavo, Эйна 9 ~ eina, эйнъ 9,
15 ~ ein[a], эйти 12 ~ eiti.
КМТД: атэйсю 9 ~ ateisiu, атэя 11 ~ atėjo, даэя 8 ~ daėjo ‘priėjo’, ишэе 13 ~
išėjo, ишэйдава 6 ~ išeidavo, нэя 10 ~ nuėjo, парэи 13 ~ parėjo, праэйсъ 9 ~ praeis,
ужэи 4 ~ užėjo, ужэйдава 6 ~ užeidavo, эйкъ 10 ~ eik, эйнъ 10 ~ ein[a], эйсъ
5 ~ eis.
Matyti, kad panašumų tarp Lelio ir Liutostanskio nuostatų rašyti žodžio eiti,
eina, ėjo formas ir vedinius yra mažai. Sutapimai atsiradę dėl redaktoriaus Liackio
(ir korektoriaus Poidėno). Čia jie greičiau rodo panevėžiškio Lelio panašumus su
taip pat Panevėžio tarmę pramokusiu Liackiu, ne su Liutostanskiu.

3.2.4.2. Kaip matyti iš pirminio ИУН rankraščio, Liutostanskis retkarčiais
pavartodavo raidę <э> ir pats. Devintoje lentelėje pateikta pavyzdžių, rodančių,
jog jau pirminiame recenzuoti įteiktame Liutostanskio rankraštyje buvo <э>. Liac
kis jų netaisė (plg. 9 lentelę).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

ишпэши 4v

–

ишпэши 7 ~ išpešė

пэлна 4v

–

пэлна 7 ~ pelno

тэнсесъ 5v

–

тэнсесъ 9 ~ tęsės

свэчiоси 5v

–

свэчiуоси 9 ~ svečiuose

тэйсингеей 6r

–

тэйсингеей 11 ~ teisingieji

атсигрэнжи 7r

–

атсигрэнжи 13 ~ atsigręžė

швэнте 8v

–

швэнте 17 ~ šventė

бэтъ 3v, 9r; Бэтъ 8r

–

бэтъ 5, 18; Бэтъ 16 ~ bet

9 lentelė: <э> vartojimas pirminiame Liutostanskio rankraštyje

Šioje vietoje tinka sustoti prie Liackio komentaro (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701,
l. 17v.) apie tai, kaip rašyti kai kurias galūnes su <э>:
Бѣдность латинскаго алфавита породила слѣдующiя неправильности въ
жмудскомъ языкѣ: тамъ, гдѣ нужно было поставить э, и гдѣ оно не могло
быть замѣнено звукомъ е, тамъ литовцы стали ставить а; такъ напр. во
множественномъ числѣ твердое окончанiе асъ единственнаго числа должно
быть замѣнено твердымъ же окончанiемъ эй, которое не можетъ быть
смѣшиваемо съ мягкимъ окончанiемъ ей, замѣняющимъ собою исъ единст.
числа. Но такъ какъ въ латинской азбукѣ нѣтъ э, то ее замѣнили буквой а и
такимъ образомъ получилось столь ненавистное для литовца Поневѣжскаго
уѣзда окончанiе ай (kursyvas – G. S.).

Kitaip sakant, Liackis siūlė tų žodžių, kurie nom. sg. turi galūnę ‑асъ, nom.
pl. galūnes žymėti ‑эй, o tų, kurie nom. sg. baigiasi ‑исъ, – nom. pl. rašyti ‑ей.
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Kaip matyti iš dešimtos lentelės pavyzdžių, Liackis mėgino savo teorinės nuostatos laikytis ir praktiškai – keisti galūnės ‑ай rašymą ‑эй (ypač rankraščio pradžioje).
Tačiau Liutostanskis tokių Liackio taisymų stengėsi visiškai atsisakyti (palikti tokie atvejai, kaip ИУН гярэй; greičiausiai dėl neatidumo; plg. 10 lentelę).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

лабай 3r

лабэй 3r

лабей 3 ~ labai

гярaй 3r

гярэй 3r

гярэй 3 ~ gerai

сунай 3r

сунэй 3r

сунай 3 ~ sūnai ‘sūnūs’

мятай 3r

мятэй 3r

мятай 3 ~ metai

несутикимай 3r

несутикимэй 3r

несутикимай 4 ~ nesutikimai

вирай 3r

вирэй 3r

вирай 3 ~ vyrai

укининкай 3r

укининкэй 3r

укиникай 4 ~ ūkinykai

соседишкай 3r

соседишкэй 3r

суседишкай 4 ~ susiediškai

су сунуми 4r

су сунэйсъ 4r

су сунуми 6 ~ su sūnumi

анайсъ 4v

анэйсъ 4v

анайсъ 7 ~ anais

10 lentelė: Liackio bandymas dvibalsio [ai] pirmąjį dėmenį žymėti kirilikos <э>. Matyti,
kad Liutostanskis bus neatsižvelgęs į didžiąją tokių taisymų daugumą (išskyrus antrąjį ir
iš dalies pirmąjį pavyzdį)

Taigi Liutostanskis buvo linkęs vengti dvibalsį [ai] žymėti <эй> (ir ne tik
žodžio eiti, eina formose ir vediniuose), nors ir su tam tikrais nukrypimais. Taip
pat galima teigti, kad Liutostanskis ir kitur gerokai vengė raidės <э>, nors kartais
ji pasitaikė ir jo pirminiame rankraštyje; plg. anksčiau, 9 lentelę: dvigarsiui [en]
(атсигрэнжи, тэнсесъ, швэнте), [el] пэлна, žodžiui bet (бэтъ, Бэтъ) žymėti.
Kartais ir pirminiame rankraštyje nebuvusi <э> bei neprirašyta Liackio vis tiek
atsirado spaudinyje. Galima tik spėlioti, ar tai paties Liutostanskio, ar jo korektorių
darbas (plg. 11 lentelę).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

ишверсю 5v

–

ишвэрсю 9 ~ išversiu

певнасъ 5v

–

пэвнасъ 10 ~ pevnas

Нетъ 6r

–

Нэтъ 11 ~ net

11 lentelė: Tik ИУН spaudinyje atsiradusi <э> raidė

Be to, kituose dviejuose spaudiniuose (КН, КМТД), kurių rankraščių negalima
palyginti, raidė <э> vartota labai nevienodai. КН, kurio korektūrų atsisakė Liac
kis, bet vis dėlto perskaitė Poidėnas, raidė <э> gana dažna, plg.: атрамэнта
16 ~ atramentą ‘rašalą’, бэнтъ 10 ~ bent, бэтъ 6, 7, 12 ~ bet, Жилинэй voc. sg.
4 ~ Žilinai, илгэй 8 ~ ilgai, мэргайте 13 ~ mergaitė, Навэтъ 11 ~ navet ‘netgi’,
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падэнкта 11 ~ padengta, пажвэльги 11 ~ pažvelgė, пасибэнги 5 ~ pasibengė, прадэе
5 ~ pradėjo, Прешэй 4 ~ priešai, пэлна 15 ~ pelno, пэнету 16 ~ penėtų, пэнкюсъ
15 ~ penkius, рускэй 21 ~ ruskiai ‘rusai’, рэйкея 4 ~ reikėjo, рэйкъ 5, 19 ~ reik[ia],
салдотэй 4 ~ saldotai ‘kareiviai’, скилэ 7 ~ skylė, сунэй 21 ~ sūnai ‘sūnūs’,
Сушвэльпи 7 ~ sušvilpė, Тиктэй 5, тиктэй 4, 22 ~ tiktai, Тэйпоги 12 ~ teipogi,
тэйпъ 23 ~ teip, черкесэй 5, 7 ~ čerkesai.
Antra vertus, trečiojoje knygelėje КМТД <э> labai reta, plg.: Тэйпъ 4 ~ teip,
[ш]вэнтомисъ 6 ~ šventomis. Vadinasi, yra nemaža tikimybė, kad ir Poidėnas
įrašinėdavo raidę <э>. Paskutinė išleista knygelė КМТД tikriausiai matė daugiau
paties Liutostanskio, o ne Poidėno ar Liackio plunksnos.

3.2.5. <ъ>. Liutostanskio vertime, kaip ir Lelio knygelėje, vartotas tylusis kirilinis rašmuo <ъ> žodžio galo priebalsio kietumui žymėti. Pavyzdžiui: анусъ
ИУН 7 ~ anus ‘anuos’, ашъ КМТД 19 ~ aš, касъ КМТД 9 ~ kas, кунигайкщюсъ
КН 16 ~ kunigaikščius, кялейсъ КН 3 ~ keliais, лайскетъ ИУН 4 ~ leisket ‘leiskit’,
матемъ ИУН 8 ~ matėm, нуогъ КМТД 20 ~ nuog.
Tiriant Lelio rašybą buvo matyti, kad dėl jo tarmės žodžio gale vartojamų tai
minkštų, tai kietų priebalsių jam galėjo atrodyti patrauklu pridėti gale tiek
minkštumo ženklą <ь>, tiek kietumo – <ъ>. Liutostanskio tekstuose taip pat yra
šiek tiek minkštai pažymėtų priebalsių, plg.: вель КН 14, КМТД 9, 10 ~vėl, галь
КН 15, КМТД 9 ~ gal, дель КН 18 ~ dėl, матить КМТД 8 ~ matyt, тегуль КМТД
11 ~ tegul. Tačiau jų gerokai mažiau nei Lelio tekste; pavyzdžiui, Liutostanskio
knygelėse neminkštinamas žodžio galo [s], plg.: Авдулисъ КМТД 8 ~ Avdulis,
акуліорюсъ КМТД 8 ~ akuliorius ‘akinius’, аукщяусъ КН 20 ~ aukščiaus. Liutostanskis dėl savo šnektos tarsi neturėjo tokio akivaizdaus poreikio pasirinkti
rusiškos ortografijos raidžių <ь> ir <ъ> opozicijos žodžio gale; vis dėlto ją
perėmė.
3.2.6. Kaip ir Lelio tekstuose, Liutostanskio knygelėse nėra diakritinių
kirilinių raidžių (plg. 2.6.).
3.2.7. Nepastebėta, kad sistemingai būtų vartota ir raidė <ы>. Tačiau, palyginti su Lelio, Liutostanskio tekstuose šios raidės pėdsakų yra daugiau.
Pirmosios knygelės Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси pirminiame rankraštyje
retkarčiais pasitaikė paties Liutostanskio įrašyta <ы> raidė, nors, kad ir kaip būtų
keista, spaudinyje ИУН jos jau neliko. Plg. высъ 5r(2x) → висъ 8(2x) ~ vis. Dauguma tos pačios šaknies žodžių vis dėlto tiek pirminiame rankraštyje, tiek spaudinyje buvo rašyta su <и>, plg.: висемсъ 8 (taip ir rankraštyje) ~ visiems, висусъ
6 (taip ir rankraštyje) ~ visus, висъ 6 (taip ir rankraštyje).
Daugiausia <ы> raidės pasitaikė antrojoje knygelėje Кауказа невальникасъ
(КН), plg.: вылкасъ 10 ~ vilkas, выршутинюсъ 13 ~ viršutinius, высуръ 7 ~ visur,
высусъ 7 ~ visus, Высъ 31 (plg. 4 pav.), высъ 10(2x), 12(2x), 13, 14, 16 ~ vis, пырма
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4 ~ pirma, тады [sic!] 3 ~ tada. Bet taip pat dažnai vartojamos paralelios, kartais
net tos pačios šaknies formos su raide <и> – Виса 9, виса 12 ~ visą, висасъ 12 ~
visos, виси 11, 14 ~ visi.
Taip pat ir vėliausioje Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (КМТД) pasitaikydavo pavartoti raidę <ы>: антвырмаусъ 21 = ант выршаусъ ~ ant viršaus, выгадой 8 ~
vygadoj ‘patogume’, высъ 5, 7, 9, 11, 13, 19 ~ vis, ыръ 19 ~ ir.
Kaip matyti, Liutostanskio tekstuose raidė <ы> pasitaikė gana atsitiktinai. Ji
paprastai pasirodė tik tokiose pozicijose, kur žemaičių tradicijoje rašant
lotyniškomis raidėmis buvo vartojama <y> žemaitiškam garsui [ẹ] reikšti (atitinka vak. aukštaičių trumpąjį [i]). O kadangi ši raidė lenkų kalbos tekstuose buvo
rašoma po kietojo priebalsio – visai kaip rusų ortografijoje raidė <ы>, tai vertėjui
galėjo atrodyti, jog lotyniškoji <y> tiesiog atitinka rusų <ы>. Vis dėlto tai panašiau
į įpročio prasprūdimą, o ne į sąmoningą apsisprendimą.
Sunku įvertinti, kiek toks nenuoseklus raidės <ы> šmėstelėjimas priklausė nuo
paties Liutostanskio. Iš pirmojo rankraščio visai nematyti, kad Liackiui būtų buvę
svarbu kaip nors tą raidę koreguoti ar komentuoti. O antrojoje knygelėje (КН),
kurios korektūras taip sunkiai skaitė Poidėnas, daugiausia <ы> galėjo būti
atsiradęs ir dėl jo įsikišimo.
Visos šios ypatybės rodo, kad Liutostanskis ieškojo fonetinių sprendimų,
tačiau nebuvo labai atidus juos diegdamas. Jo sistema galėjo būti sumanyta paprasta, tačiau tam tikrų ortografijos atvejų priklausymas nuo kirčio ir net nuo
priegaidžių galėjo daryti ją ir nelabai patrauklią, ir ganėtinai keblią.
Volteris kritikavo Liutostanskį dėl jo prasto filologinio pasirengimo. Merkio
žodžiais, Volteris „įrodė, jog chrestomatijos sudarytojas [Liutostanskis] yra menkai pasiruošęs filologiniu požiūriu“ (Merkys 1994, 87). O Liackis savo recenzijoje,
kad ir taisė tam tikrus ortografijos dalykus, buvo Liutostanskį labai išgyręs (pats
nežinodamas, kas vertėjas; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17r):
Переводъ сдѣланъ живымъ, плавнымъ языкомъ, какъ говоритъ народъ въ
данный моментъ. Переводчикъ полный знатокъ языка.

Na, bet tą patį Liackį vėlesni kirilikos diegėjai teįvertino kaip labai blogą
lietuvių kalbos specialistą (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 45v–46r):
Когда въ 1893 году преподаватель литовскаго языка въ Поневѣжской семина
ріи – г. Ляцкій – выступилъ на археологическомъ съѣздѣ въ Вильнѣ съ рефе
ратомъ о литовскомъ языкѣ, его сейчасъ же остановили, признавъ его срав
ненія совершенно не научными, дѣтскими. Это сдѣлано было со стороны та
кихъ знатоковъ литовскаго языка, какъ профессоръ новороссійскаго универси
тета А. А. Кочубинскій и профессоръ Кенигсбергскаго университета Беццен
бергеръ (онъ владѣетъ и русскимъ языкомъ).

Taip vertindami jie tarsi pamiršo, kad patys seniai buvo uždarę Vilniaus uni
versitetą, kur tokie lietuvių kalbos specialistai kaip tik ir galėjo būti rengiami.
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Kaip matyti iš trijų Liutostanskio verstų knygelių, esama nemaža ortografijos
nenuoseklumų; tačiau, antra vertus, ryškios ir pastangos susidaryti taisykles ir jų
laikytis.

4. Tiek Lelys, tiek Liutostanskis buvo išsiskiriantys kirilinių lietuviškų knygelių
autoriai. Jie abu buvo originalūs, nesekę jokiais kitais kirilikos taikymo lietuvių
kalbai modeliais. Jie pasirinko ir visai naujas temas ar žanrus – patarimus siuvė
jams ir beletristiką. Tokio pobūdžio knygas lietuviška kirilika jie išleido pirmieji.
Visos keturios knygelės paskelbtos 1887–1891 metais: Kazimiero Lelio Лѣтувосъ
кряучѣмъ драпану сукирпима моксласъ (1887); Ipolito Liutostanskio vertimai:
Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси (1888), Кауказа невальникасъ (1891) ir Куръ
мяйле, тенъ и Девасъ (1891). Tad galima būtų kalbėti apie tam tikrą naują
netipiškų modelių atsiradimo laiką (čia tiktų dar vienas išsiskiriantis – Eduardo
Volterio – 1887 metų modelis), kai ankstesni Mikuckio, Ivinskio ir Žilinskio bei
Krečinskio modeliai jau buvo primiršti.
Lelys buvo rytų aukštaitis panevėžiškis ir išleido knygelę iš esmės remdamasis savo šnekta. Liutostanskis turbūt buvo dūnininkas (pietų žemaitis), tačiau jo
knygelėse daug ir nežemaitiškų lyčių. Antra vertus, panevėžiškis Zacharijus Liac
kis redagavo Liutostanskio tekstus, tad viena kita aukštaitybė greičiausiai yra ir
Liackio rankos rezultatas. Be to, Andrius Poidėnas, ypač atidžiai skaitęs Кауказа
невальникасъ korektūras, taip pat gali būti atsakingas už kai kuriuos ortografijos
bruožus.
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Giedrius Subačius
KA Z IMIERAS L E L YS ’ AND IPO L ITAS L IUTOSTANSKIS ’ MODE L S
OF L ITHUANIAN C YRI L L I C S C RIPT IN 1 8 8 7 – 1 8 9 1

Summary
Both Kazimieras Lelys and Ipolitas Liutostanskis were the authors of individual models of Lithuanian Cyrillic script. They were original in the sense that Lelys and Liutostanskis never followed other known patterns. Originality is observed also in the novelty of
the topics selected—their books were respectively advice for tailors and translations of
fiction. Lelys and Liutostanskis were the first to prepare and to publish books of this sort
in Lithuanian Cyrillic.
All four books were published in the period 1887–1891; Kazimieras Lelys’ Лѣтувосъ
кряучѣмъ драпану сукирпима моксласъ (1887; The Art of Cutting Cloth for Lithuanian Tailors); Ipolitas Liutostanskis’ translations of Leo Tolstoy’s short stories: Ишлайденсъ угни,
не бе ужгясинси (1888; Put Out the Fire Or It Will Spread), Кауказа невальникасъ (1891; A
Prisoner in the Caucasus) and Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (1891; Where Love Is, God Is). Thus,
we can speak about the period when the new untypical models emerged (the unique
model of Eduardas Volteris could also be included here—in 1887 he published Девiшка
лiтургijа Швэто Jно Aксобрнiо (The Divine Liturgy of St. John Chrysostom).
Lelys was an Eastern Highlander from the Panevėžys district and he wrote his book
in his native dialect. Liutostanskis was most probably a Southern Lowlander, but along
with the forms of his native dialect he also used certain Highland Lithuanian features. On
the other hand, Zacharijas Liackis (the reviewer [editor] of Liutostanskis’ translations) was
from the Panevėžys district. Thus, some Highland Lithuanian dialectal features might occur in Liutostanskis’ translations due to the intervention of Liackis. Besides, Andrius
Poidėnas, who was the meticulous proofreader of A Prisoner in the Caucasus, might have
been responsible for certain orthographical decisions in the final pamphlet as well.
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Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos
ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai

ALt 6 publikuotas kirilika užrašytas atvirukas, skirtas Magdelenai Milvydaitei,
gyvenusiai Ylakių valsčiuje, Vižančių kaime, tada atrodė bene vienintelis, galbūt
atsitiktinis liudytojas, kad tuo raidynu XIX amžiaus pabaigoje ar XX pradžioje
galėjo būti rašomi asmeniniai tekstai lietuvių kalba1. Tačiau pavyko surasti dar
keletą trumpų rankraštinių lietuviškų įrašų ir atvirlaiškį.

1. R a š y m a s k i r i l i k a. Apie kirilikos raidyno taikymą lietuvių kalbai yra
informacijos įvairiuose Rusijos valdininkų dokumentuose. Valdininkų duomenimis, 1884 metais kirilika mokėjo rašyti 200 tūkstančių, o iki 1888‑ųjų – jau daugiau
kaip 300 tūkstančių, daugiausia jaunosios kartos vargingų lietuvių2. 1900‑aisiais
Vilniaus švietimo apygardos tarnautojas Rusijos švietimo ministrui rašė:
Что касается письменныхъ сношенiй жмудиновъ и литовцевъ между собою,
то въ этомъ отношенiи, съ полною увѣренностью можно сказать, русскiй ал
фавитъ въ литовско-жмудскомъ языкѣ наидетъ самое широкое распростране
нiе: русско-подданные литовцы и жмудины, правильно учившiеся т. е. учив
шiеся въ русской школѣ, пишутъ письма на литовско-жмудскомъ языкѣ ис
ключительно русскими буквами. Во время ревизiи окружнымъ инспекторомъ
Одинцовымъ Поневежской учительской семинарiи въ февралѣ мѣсяцѣ насто
ящего года ему безъ настоянiй съ его стороны были доставлены рядъ писемъ
на жмудскомъ языкѣ, но написанныхъ русскими буквами [...] При желанiи
1   Jurgita

Venckienė, „Kirilika rašytas lietu
viškas atvirukas (XX amžiaus pradžia?)“,
ALt 6, 315–318.
2   КЪ ВОПРОСУ ОБЪ АЛФАВИТѢ ДЛЯ ЛИ
ТОВСКО‑ЖМУДСКИХЪ КНИГЪ, Извле
чено изъ Журнала Министерства Народ
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наго Просвѣщенiя, октябрь 1888 г. Типо
графiя В. С. Балашева, 18, 25; LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 5785. Labai ačiū habil. dr.
Giedriui Subačiui, nurodžiusiam šiuos
LVIA saugomus dokumentus ir leidusiam
pasinaudoti turimomis kopijomis.

Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus
pabaigos ir XX amžiaus pradžios
rankraštiniai tekstai

имѣть такого рода письма ихъ можно собрать очень много, такъ какъ вся
перепись литовцевъ и жмудиновъ происходитъ, какъ замѣчено выше, на
литовско-жмудскомъ языкѣ, но русскими буквами3.

Šiems žodžiams patvirtinti minimi 1891–1899 metais įvairių asmenų lietuviškai
kirilikos raidynu rašyti laiškai (l. [18v]), tad dėl kirilikos įsigalėjimo neabejota.
Kitokios nuomonės apie šio raidyno taikymą laikėsi Vilniaus, Kauno ir Gardino generalgubernatorius Piotras Sviatopolkas‑Mirskis. 1902–1903 metų ataskaitoje, skeptiškai vertindamas kirilikos paplitimą asmeniniuose lietuvių susirašinėji
muose, jis užsiminė, kad kirilika rašo tik tie lietuviai, kurie nemoka lotyniškų
raidžių4.
Aptariamojo laikotarpio lietuviškoje periodikoje taip pat keletą kartų prasitarta apie kirilika rašomus asmeninius tekstus. Lietuviai paprastai minėjo dvi
priežastis: (a) kirilika rašė lotyniško raidyno nemokėję žmonės, (b) rašyti kirilika
buvo madinga. Abiem atvejais tai tiko menkai išsilavinusiems žmonėms.
(a) Nemokėjimas rašyti lotyniškomis raidėmis. 1895‑aisiais Varpe pateikta informacijos, kad penkiasdešimt procentų lietuvių yra neraštingi, o iš raštingųjų
beveik pusė pažįsta tik kirilikos – „maskoliškas“ raides5; vadinasi, ta dalis lietu
viškai galėjo rašyti tik kirilikos raidėmis. Tai pripažino ir Vaclovas Biržiška:
ta lietuvių visuomenės dalis, kuri be pradžios mokslo kito mokslo nėjo, žymia
dalimi priėmė rusų abėcėlės raides raštui, nes mažamoksliai, vienaip išmokę
rašyti, nelengvai pripranta rašyti kitomis raidėmis ar rašyba6.

(b) Kirilikos madingumas. Apie kirilikos madingumą galima spręsti iš spaudos, pavyzdžiui, Ūkininko redakcijos minimo kvietimo į vestuves:
Kviečia mane ant vestuvių, atneša kokį popiergalį taip biauriai priteptą, kad nė
pats rašytojus negalėtų perskaityt... Įsižiurėjo žmonės į ponus ir pradėjo juos

3   LVIA:

f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 18v–19r.
Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus generolo leitenanto kunigaikščio
Piotro Sviatopolko‑Mirskio 1902–1903 me
tų valdinė Ataskaita“, Lietuvių klausimas
Rusijos imperijoje XIX a.–XX a. pradžioje,
faksimilinis valdininkų ataskaitų ir doku
mentų rinkinys, sudarytojas ir įvado autorius Rimantas Vėbra, Vilnius: Baltos lankos, 2001, 212–213.
5   Ilsa, „Čekų ir musų tautiškos draugystės
svetimuose kraštuose“, Vp 8, 1895, 123;
LMAB: P. 2150. 1897 metų Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis,
4   „Vilniaus,
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Kauno gubernijoje raštingų vyrų buvo
51,9 proc., moterų 24,9 proc.; Suvalkų gubernijos lietuviškose apskrityse raštingų
vyrų 76,6 proc., moterų 50,2 proc. (Magdalena Karčiauskienė, „Lietuvos mokyklos ir
pedagoginės minties raidos bruožai: 1863–
1918 m.“, Lietuvos mokykla ir pedagoginė
mintis. XIX a. antroji pusė–XX a. pradžia, pa
rengė Magdalena Karčiauskienė, Kaunas:
Šviesa, 2002, 15).
6   Vaclovas Biržiška, „1883 m. ‘Raszliavos
pacztas’“, Mūsų Senovė 2, Nr. 1(6), 1937,
24–25.
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pamėgdžiot, bet... kas išėjo? – Išėjo nė šuo, nė katė... Gal nebučiau nė rašęs apie
šitą naują madą, bet štai kas privertė: atjoja šįmet pas mane kvieslys, paduoda
popierėlę; aš paimu, žiuriu – maskoliškas antrašas; pradedu skaityt – maskoliškos
literos, lietuviški žodžiai! O parašyta mokintinio Veiverių, jau vyruko – už poros
metų gal mokintoju tapti...7

Tarp to kaimo gyventojų kirilika turėjo būti madinga, prestižiška; kitaip
kvietėjas, nemokantis lotyniškų rašmenų, parašyti kvietimą tikriausiai būtų
paprašęs kaimyno ar kunigo.
Kirilikos prestižą formavo tuo raidynu rašyti carinės Rusijos kariuomenėje
tarnavusiųjų ir emigrantų laiškai:
ēsantiejie vaiske, raszo laiszkus į tēviszkę, teisybē, lietuviszkai, bet kone visi – maskoliszkomis raidēmis (literomis). Kas da navatniau: isz Amerikos, tos szalies
liůsybēs (valnybēs), kur lietuvius vienyja tarp savęs ir kelia szirdyse jų meilę
Lietuvos, savo kalbos ir visko lietuviszko lietuviszki laikraszcziai, iszeiviai mųs
parsiunczia į Lietuvą laiszkus kartais raszytus maskoliszkomis literomis!8

Matyti, kad inteligentijai kirilikos vartojimas atrodė ydingas, tačiau neišsilavi
nusiems kaimo gyventojams patyrusių, „pasaulio mačiusių“ kareivių ir emigrantų
rašymo būdas buvo visai patrauklus.
Atrodo, kad spaudiniams ir asmeniniams rankraštiniams teksteliams menkiau
išsilavinę lietuviai taikė skirtingus standartus: meldėsi iš lotynišku alfabetu
išspausdintų maldaknygių, skaitė tuo šriftu išleistus kalendorius ir pan., tačiau
laiškus, pastabas, įrašus knygose rašė kirilika (tai rodo ir čia publikuojami įrašai).
Apie tai prasitarta Tėvynės Sarge:
Įsisznekus apie Raseiniszkius reikia juosius pagirti, kad beveik visi moka ant
knygų, tik retai kas ir tarp vaikinų temoka žemaitiszkai raszyti, jei raszo gromatas,
tai vis gudiszkomis raidėmis, o tuotarpu gudai, tą matydami, tycziomis neduoda
mums spaudos, sakydami: lietuviai dabar rankos raszte gudiszkas raides prisi
savino, tai bene prisisavįs, sau ir drukavotas literas.9

Vadinasi, XIX amžiaus pabaigoje ir XX pradžioje lietuviai, nemokėję lotyniško
raidyno, asmeninius tekstus – įrašus, laiškus, rašė kirilikos raidėmis. Kai kuriems
menkai išsilavinusiems lietuviams tas raidynas galėjo atrodyti prestižiškas.
„Ukininkas“, „Pajevonys“, Ūki
ninkas 2, 1901, 11; KTUB: Ež 266.
8   [Juozapas Lideikis?] E. M., „Isz Veiverių...“,
Ūkininkas 1, 1893, 5; LNB: Dp 87. Autorius
iš: Lietuvos bibliografija. Serija A. Lietuviškų
periodinių leidinių publikacijos. 1893, Vil
7   [Redakcija]
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nius: Lietuvos nacionalinė Martyno Maž
vydo biblioteka, 1997, 61, įrašas 627.
9   [Pranas Turauskas] Raseinių Magdė, „Isz
Raseinių“, Tėvynės Sargas 9, 1900, 58;
KTUB: Cž 24.
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2. TEKSTAI. Publikuojami penki įrašai knygose ir Jurgio Mikšo atvirlaiškis.
Kadangi įrašų data nežinoma, jie pateikiami pagal knygų, kuriose įrašyti, leidimo
metus, laikant juos anksčiausia tikėtina rašymo data (žinoma, prieš spaudos už
draudimą išleistose knygose įrašyta galėjo būti tik po 1864‑ųjų).
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2.1. [Motiejus Valančius,] ŻIWATAS JEZAUS KRIST[AU]S. WIESZPATIES
MUSU. ARBA ISTORIJE NAUJOJE ISTATIMA, ISZSPAUSTA. WILNIU[J]. SPAUS
TUWIEJ A. DWORCZIAUS. 1853; asmeninė Jurgitos Venckienės biblioteka.
Klijuotame priešlapyje ir p. 193 įrašyta pavardė:
В. Микута		V. Mikuta
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Tekstas p. 180:						
Адвентъ

[Vertimas:] 	Adventas

1. Панедiелiеь [л]10 укана		

1. Panedieliej ukana

2. Утернинкй укана,		

2. Uterninky ukana,

3. Серадуо линунтй, 		

3. Seraduo linunty,

4. Киетвргй саулиета. 		

4. Kietvrgy saulieta

5. Пертинча		

5. Pertinča

6. Субато		

6. Subato
10   Raidė
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<л> išbraukta.
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Šis galbūt advento pirmosios savaitės orų aprašas tikriausiai rašytas žemaičio:
vartojamos formos su <ie> žem. [ie] (vak. a. [ė] pozicijoje): Панедiелiеь = <*Panedieliej> ‘pirmadienį’, саулиета = <*saulieta> ‘saulėta’; ir <yo> žem. [uo], vak. a.
[o]: Серадуо <*Seraduo> ‘trečiadienį’ (bet vak. a. [o] išlaikytas žodyje Субато =
<*Subato> ‘šeštadienį’). Vartojamos sutrumpintos ā ir ē kamienų loc. sg. formos:
Панедiелiеь, Серадуо, Субато. Rodos, žemaitiškai pavartota ir dalyvio moteriško
sios giminės forma линунтй = <*linunty> ‘lynanti, lyjanti’, plg. šiandien gražì
‘šiandien gražu’.
Be to, LKŽe duomenimis, savaitės dienų pavadinimų formos uterninkas, ketvergas, pertnyčia vartojamos tik žemaičių11.
Antroponimijos duomenys taip pat patvirtintų, kad šio užrašo autorius galėtų
būti žemaitis: pavardės Mikutà ir Mikūtà užfiksuotos tik žemaičių tarmės plote
(išskyrus vieną atvejį Alytuje)12.
Įrašo autorius rašyti kirilika dar nebuvo įgudęs: praleido grafemą <e> žodyje
Киетв[e]ргй, sumaišė <и> ir <н> žodyje Пертинча = <*Pertinča>, plg. pertnyčia
‘penktadienis’; žem. [ie] žymėjo <ie> (Панедiелiеь) ir <ие> (саулиета).

2.2. [Kazimieras Prialgauskis,] NAUJES AŁTORIUS ARBA Surynkimas Parsergieimu ir Małdu pri Spawiednes, Kamunijes Szwętos, diel Ligonu ir Myrsztancziu [...] PAR Kunega Kazimiera Przyałgowski. WILNIUJE. KASZTU IR SPAUS
TUWIEJE JUOZA[P]A ZAWADZKIA [1861] [K. Albregso ir ko spaustuvė, 1872?];
asmeninė Jurgitos Venckienės biblioteka.
Įrašas klijuotame priešlapyje:
Данелeвиченесь	Danelevičenes

Šis įrašas trumputis – nurodyta tik maldaknygės savininkė. Ši pavardė reta,
forma Daneldvičius užfiksuota Klaipėdoje, Kaune ir Kriūkuose (Šakių r.), Danėldvi
čius – Mosėdyje (Skuodo r.) ir Mažeikiuose13.
Apie tokius įrašus Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje rašė Kazimieras Pakalniškis:
Teipogi teko regėti jog nekurie mulkei, norėdami pasirodyti kad jie moka raszyti
ant mažų abrozėlių (į kningas dedamųjų) arba ir ant małdakningių maskoliszkomis literomis braižo savo vardą, pravardę ir vietą gyvenimo visokeis vingiais po
trįs-keturįs kartus14.

Vadinasi, proveniencijos rašymas kirilikos raidynu anuo metu buvo anaiptol
ne retas reiškinys.
11   http://www.lkz.lt
12   Aleksandras

Vanagas, Vitalija Maciejauskie
nė, Marytė Razmukaitė, Lietuvių pavardžių
žodynas 2. (L–Ž), Vilnius: Mokslas, 1989,
235 (toliau – LPŽ).
13   Aleksandras Vanagas, Vitalija Maciejaus
kienė, Marytė Razmukaitė, Lietuvių pavar
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džių žodynas 1. (A–K), Vilnius: Mokslas,
1985, 454.
14   [Kazimieras Pakalniškis] Zuikis, „Musų
abrozai, abrozelei ir paminkłai“, Žemaičių
ir Lietuvos Apžvalga 15, 1890, 117; KTUB:
Fž 82.
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2.3. AUKSA AŁTORIUS ARBA SZAŁTINIS DANGISZKU SKARBU. DEWIN-

TA KARTA ISZSPAUSTAS. Wilniuje. Kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadžkia.
1879 [Weyerio ir Arnoldto spaustuvė, 21889]; VUB RSS: LR 4152.
Įrašas neklijuotame priešlapyje verso15:
[1] (Иванъ) шульцъ						
[2] Иванъ шульцъ 1902 [?]				

15   Pirma

ir šešta eilutės rašytos tamsesniu
rašalu, atrodo, vienu metu; antra eilutė –
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pieštuku. Lietuviškas įrašas kirilika (tre
čia–penkta eilutės) įrašytas kitu rašalu.
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[3] сенас [?]16		

senas [?]

[4] ши книгути 		

ši kniguti

[5] оносъ Шульчитесъ		

onos Šulčites

[6] 1879 года

1879 metų

[Vertimas:]

Klijuotame knygos polapyje yra 1914 metų įrašas:
1914 мятоси		

1914 miatosi

шито [кн]игутя		

šito [kn]igutia

оносъ Шульчитесь		

onos Šulčites
16   Išbraukta

eilutė; tikriausiai pradėta rašyti
„senas aukso altorius“.
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Pirmajame įraše pavartota forma книгути <*kniguti> ‘knygutė’ 1914‑aisiais turi
kitą galūnę: [кн]игутя <*[kn]igutia>; pasikeitė ir įvardžio vartosena: iš pradžių
rašyta ши <*ši>, vėliau – tikriausiai sutrumpėjusi įvardžiuotinė forma шито
<*šito> ‘šitoji’17. Tad įrašo autorei nebuvo aišku, kokią formą vartoti.
Pavardė Šùlcas plačiai paplitusi teritorijoje į vakarus maždaug nuo Marijampolės,
Kauno, Ukmergės, Panevėžio ir Biržų; LPŽ 2 988 nurodytos 294 šeimos. Variantas
Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis, 1966, 310.

17   Plg.
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su šulč‑ (Šùlčas, Šulčis, ŠulYs, Šùlčius) daug retesnis, užfiksuotas siaurokame ruože
į šiaurę nuo Kauno, taip pat Alytuje, Molėtuose, Utenoje.

2.4. Bałsas Bałandeles arba mażas szaltinelis mylistų Dievo.

II Naujausis spaudimas su „officium“ ir dadėjimu daugelo lita
nijų, maŁdų ir giesmių prie panelės szvencz. Vilniuje. Kasztu ir
spaustuveje J. Zavadzkio. 1863 [1895]; KVB RSS: I R 3285-1.
Įrašas išplyšusiame lape:
та Кнйгу		

ta Knigu

Иона Дома-		

Jona Doma-

нскйа		

nskia

Деревне

[Vertimas:] 	Kaimas

Новй ложъ		Naujieji Lažai

Tikėtina, kad minimas kaimas Новй ложъ yra Kėdainių rajone esantys Naujieji Lažai (pietų panevėžiškių ir šiauliškių paribyje). Šiame rajone (ir netoli Naujųjų
Lažų esančioje Krekenavoje [Panevėžio r.]) užfiksuota pusė visų tokią pavardę
turinčių šeimų (8, iš viso 16) (LPŽ 1 511).
Įrašo autorius atviros galūnės balsį [a] žymėjo grafema <у>: Кнйгу <*Knigu>
‘knyga’ (tokioje pozicijoje panevėžiškiai taria redukuotą [u] [LKA II 4 žemėl.]), be
to, ŏ kamieno daiktavardžių gen. sg. galūnėje žymėta <a>: Иона <*Jona> ‘Jono’,
Доманскйа <*Domanskia> ‘Domanskio’.

2.5. AUKSA AŁTORIUS ARBA SZALTINIS DANGISZKŲ SKARBŲ. Naujausis
spaudimas pagal tikrą deszimtą ir szesztą parspaustas isz naujo. Wilniuje. Kasztu ir spaustuwēje Jůzapa Zawadzkio, 1879 [Schönke’s spaustuvė, 1896]; VUB RSS:
LR 4129.
Įrašas [I] puslapyje:
[O]нa Беpнотйле18		

[O]na Bernotile

Вaлдитоя тосъ		Valdytoja tos
[К]нигяласъ		

[K]nygialas

Kасъ Растя		Kas Rastia
Атидуокитъ		Atiduokit
[Г]аусте [нагр]19		

[G]auste [nagr]

[Н]аграда		

[N]agrada

pavardė Беpнотйле užrašyta ne
tiksliai. Dėkoju habil. dr. Vitalijai Maciejauskienei už konsultaciją. P. [IV] lotyniš

18   Atrodo,
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komis raidėmis pieštuku vėliau įrašyta:
Ona Bernotaitė.
19   Išbrauktas pradėtas rašyti žodis.
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Šiame įraše pavartota forma su rytų aukštaičių ir viduriečių kietinamu priebalsiu [l]: [К]нигяласъ <*[K]nygialas> ‘knygelės’ (LKA II 32 žemėl.). Be to, pavartota toms tarmėms būdingų atematinių būsimojo laiko 2 pl. formų su galūne ‑me
(LKA III 102 žemėl.). Tačiau tikslesnių lingvistinių duomenų įrašo autorės tarmei
identifikuoti nėra.
LPŽ 1 240 užfiksavo 488 Bernotų šeimas, ši pavardė paplitusi visoje Lietuvoje.
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2.6. Jurgis Mikšas, Laiškas Martynui Jankui iš Tilžės į Bitėnus, 1885 11 06;
VUB RS: f. 1 – D 584; rankraštis.
Ponas Jankus
Užbirziu-Bitēnůse
p. Lumpēnus
Милимасис бролау! Атейк пас 		Milimasis brolau! Ateik pas
Бендикą, кур мес яу вѣнą картą 		Bendiką, kur mes jau vieną kartą
кетиноме сусиэйти, о тай суба-		

ketinome susieiti, o tai suba-

тое 7. шiо мēн. ант пусес aштуо-		

toje 7. šio mēn. ant puses aštuo-

ню вакаре. Мес туриме норс кар-		

niu vakare. Mes turime nors kar-

тą пасиматити. Иш Тилжес 		

tą pasimatiti. Iš Tilžes

ишейсиме ант септиню ар мажу-		

išeisime ant septyniu ar mažu-

мą вēляус. – Лабас дѣнас намишк. 		

mą vēliaus. – Labas dienas namišk.

Т. 6. XI. 85. Таво Юргутис. 		T. 6. XI. 85. Tavo Jurgutis.

Jurgis Mikšas išlaikė kai kuriuos rašymo lotynišku alfabetu bruožus: žymėjo
grafemą <ą> acc. sg. galūnėje (Бендикą <*Bendiką>, вѣнą картą <*vieną kartą>,
мажумą <*mažumą>); balsį [ė], kaip ir tuo metu Aušroje, rašė <ē> (мēн. <*mēn.>,
вēляус <*vēliaus>).
Domo Kauno duomenimis, „prūsiškoji policija iki smulkmenų žinojo apie
J. Mikšo lietuviškąją veiklą. Ji akylai sekė ‘Aušrą’ ir visus susijusius asmenis“20.
Tad tikėtina, kad kirilika šį atvirlaiškį Mikšas parašė nenorėdamas, kad jį kas
perskaitytų.

3. a p i b e n d r i n i m a s. Rusijos valdininkų duomenimis, XIX amžiaus pabaigoje kirilikos raidynu rašė valdines mokyklas baigę lietuviai. Piotro Sviatopolko‑Mirskio 1902–1903 metų ataskaita ir straipsniai periodikoje rodo, kad šiuo
raidynu rašė menkai išsilavinę žmonės, nemokėję lotyniškų raidžių; be to, kirilika jiems galėjo atrodyti prestižiška. Tai patvirtina ir pateikti tekstai.
Mažojoje Lietuvoje kirilikos raidynu galėjo būti rašoma konspiracijos sumetimais.
J u r g i t a V e n c k i e n ë 					

Gauta 2006 m. birželio 28 d.

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: jurgive@lki.lt

Kaunas, Aušrininkas. Tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas, Vilnius:

20   Domas
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Jurgita Girčienė,
Naujųjų skolinių atitikmenys:
struktūra ir vartosena.
Opera linguistica Lithuanica 8
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2005, 192 p., ISBN 9986-668-92-1, ISSN 1648-3316

Šimtmečius Lietuvos šviesuoliai kovojo su slavybėmis. Jų gausą lėmė nuo VI
amžiaus prasidėjęs slavų (ypač rytų) plitimas į kadaise plačiai baltų gyventus plotus, Kijevo Rusios susikūrimas IX amžiuje bei jos krikštas 988 metais, o vėliau Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos plėtimasis į Rytus. Dėl to iš pradžių žodžius lietu
viai neretai skolinosi iš rytų slavų kalbų. Pirmieji iš jų (pvz.: lénkas, pùndas) atėjo
ne vėliau kaip X amžiuje1. Nustatyta, kad dauguma XVI–XVII amžiaus senuosiuo
se lietuvių raštuose vartotų slavybių kilę iš gudų (baltarusių) kalbos2. Kita vertus,
gudų protėvių, atsiradusių ant baltų substrato, įtraukimas į Lietuvos valstybės su
dėtį ir atskyrimas nuo kitų rytų slavų padėjo ilgainiui susiformuoti gudų tautai3.
Nemãža žaizdų lietuvių kalboje paliko lenkų kalbos prestižo didėjimas po
Liublino unijos, Lietuvos bajorijos lenkėjimas ir, aišku, rusinimo bañgos per cari
nės bei sovietinės Rusijos okupaciją.
XX amžiaus pabaigoje, Lietuvai atkuriant Nepriklausomybę ir jungiantis į
Vakarų Europos struktūras, susidurta su nauja problema – anglybių antplūdžiu.
Mat anglų kalba pastaruoju metu vis labiau tampa tarptautine bendravimo priemone. Viduramžiais ir Renesanso laikais panašų vaidmenį Vakarų Europoje tarp
apsišvietusių žmonių turėjo lotynų kalba.
Vietoj naujųjų skolinių imta siūlyti lietuviškų pakaitalų. Jų per keliolika metų
susikaupė nemažai. Atsirado poreikis juos analizuoti, išsiaiškinti, kodėl vieni
naujųjų skolinių atitikmenys prigyja lietuvių kalboje, o kiti atmetami. Šie klausiBūga, Rinktiniai raštai 1, Vilnius:
Valstybinė politinės ir mokslinės literatū
ros leidykla, 1958, 339tt.
2   Vincas Urbutis, „Senosios lietuvių kalbos
slavizmai“, Blt 27(1), 1992, 4–14.
1   Kazimieras
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3   Plg.

Leszek Bednarczuk, „Wokół etnogenezy
Białorusinów“, Acta Baltico-Slavica 16,
1984, 33–48; Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorija 1, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 1999, 436–439.

J u r g i t a G i r č i e n ė ,  N a u j ų j ų s k o l i n i ų
atitikmenys: struktūra ir vartosena.
Opera linguistica Lithuanica 8

mai nagrinėti Jurgitos Girčienės disertacijoje, apgintoje 2003 metų kovo 8 dieną
Lietuvių kalbos institute, o dabar išleistoje atskira knyga.
Čia tirtì 934 bendrojoje lietuvių kalbos vartosenoje 1991–2001 metais funkcionavę
ar (ir) tokiai vartosenai teikti 221 naujojo skolinio atitikmenys (p. 9). Atlikta išsami
struktūros (p. 51–89) ir vartosenos (p. 91–153) analizė. Nustatyta, kad pagrindinis
naujųjų skolinių atitikmenų šaltinis yra jau esamas lietuvių leksikos fondas:
1) kanoniniai žodžiai, plg.: barbekiu – rūkykla, fitnesas – mankšta, tyneidžeris –
paauglys ir t. t. (p. 71tt.);
2) iš tokių kanoninių žodžių sudaryti sudėtiniai (paprastai dvižodžiai) atitikmenys, plg.: tostas – skrudinta duona, lizingas – ilgalaikė nuoma, multimedija – dau
gialypė terpė (p. 75tt.).
Šia proga verta prisiminti, kad jau Mikalojus Daukša savo vertimuose stengėsi
vartoti lietuviškus žodžius iš gyvosios kalbos, o specialiųjų naujadarų kūrė mažai 4.
Apie tai, be kita ko, rašoma ir čia recenzuojamoje knygoje (p. 28).
Darybiniai naujadarai sudaro 20% visų knygoje tiriamų atitikmenų. Paprastai
jie atitinka lietuvių kalboje nusistovėjusias žodžių darybos taisykles (p. 52tt.). Be to,
savo struktūra šie naujadarai dažniausiai skiriasi nuo atitinkamų skolinių. Vertiniai
(gana dažni bendrinės lietuvių kalbos kūrimo pradžioje) sudaro tik 6% visų naujųjų
darybinių naujadarų, plg.: fast-food – greitmaistis, tosteris – skrudintuvas (p. 84tt.).
Pastebėta, kad naujųjų skolinių atitikmenų atranką viešojoje rašytinėje vartose
noje iš esmės lemia lingvistiniai veiksniai: sistemiškumas, distinktyvumas, motyva
cijos taiklumas, darumas (p. 156). Pavyzdžiui, vedinys spausdintuvas lengvai išstū
mė skolinį printeris, nes čia pat turime žodžius spausdinti, spausdinimas, spausdintas
ir pan. (p. 108). O naujadaro dėlionė, pakeitusio skolinį puzlis, populiarumą lėmė jo
motyvacija ‘žaidimas, kai iš kibių dalių reikia sudėlioti paveikslą’ (p. 112).
Labai gerai, kad Girčienė tyrė naujųjų skolinių atitikmenų vartoseną ne tik
rašytinėje, bet ir sakytinėje kalboje. Šiuo atveju irgi prieita prie svarių išvadų.
Antai nustatyta, kad sakytinėje kalboje populiariausi ilgiausią rašytinės vartosenos tradiciją turintys lietuviški variantai. Be to, visų demografinių bei socialinių
grupių atstovai naujuosius skolinius dažniau vartoja privačioje aplinkoje, o jų
atitikmenis – bendraudami viešai. Labiausiai į bendravimo pobūdį atsižvelgia
išsilavinę 25–49 metų kalbos vartotojai, ypač moterys. Skoliniai mėgstami jaunes
nio amžiaus ir mažesnį išsilavinimą turinčių žmonių (dažniau – vyrų; p. 157).
Taigi aptariamoji monografija bus ypač svarbi kalbos kultūros ir terminologijos specialistams – bendrinės kalbos gydytojams. Tačiau pro ją neturėtų be
dėmesio praeiti ir kalbos istorikai, juolab kad čia pateikta plati apžvalga apie
leksikos gryninimo polinkius rašomosios lietuvių kalbos istorijoje nuo XVI iki
XX amžiaus pabaigos (p. 24–46)5. Atkreiptinas dėmesys į dar vieną kitą istoriniu
požiūriu įdomią Girčienės mintį.
Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių da
ryba, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija,
1943, 591.

4   Pranas
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5   Apie

tai dar žr. Jurgita Girčienė, „Leksikos
gryninimo polinkiai bendrinės lietuvių
kalbos istorijoje“, ALt 5, 2003, 391–410.
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Kaip žinome, lietuvių (skirtingai negu germanų, sanskrito, klasikinėje graikų)
kalboje dūrinių, palyginti su priesaginiais vediniais, nuo seno buvo nedaug 6. Ger
manų kalbose didelė dalis dabar darių daiktavardžių priesagų kilo iš dūrinių
antrųjų dėmenų7, o lietuvių kalboje tokiu būdu atsiradusių priesagų reikia ieškoti
su žiburiu. Pavyzdžiui, vietų pavadinimų priesagos -idė / -ydė, -udė (pvz.: arklìdė / arklỹdė, alùdė) neabejotinai išriedėjo iš šaknies *dhē- ‘dėti’8. Baltų priesaga
*-ībā / -ībē9 (plg. liet. lygýbė, tarm. lýgyba, latv. līdzība ‘lygybė’ ir liet. lygì / lýgi;
liet. pagonýbė ir pr. pagonbe E 795) bandoma kildinti iš indoeuropietiškos šaknies
*bhā- ‘šviesti, blizgėti, pasirodyti’10 arba *bhe™- / bh™- / bhū- ‘augti, būti; tapti’11. Pastaruoju atveju galbūt ir gãlima įžvelgti tam tikrą paralelę tarp šio tipo baltų
ypatybių pavadinimų ir vokiečių vedinių su -heit, plg. vok. Schön-heit ‘gražumas’
ir gotų haidus ‘būdas’ (žr. Meid 1967, 220–221).
Recenzuojamoje knygoje nustatyta, kad dūrinių tarp naujųjų lietuvių kalbos
darinių jau ne ką mažiau negu priesagų vedinių (žr. p. 53–54 ir lit.). Dėl to
nereikėtų labai stebėtis, nes dūrinių kiekis iš dalies susijęs su kultūrinio gyvenimo intensyvumu. Antai Pranas Skardžius (1943, 397), ieškodamas dūrinių negausumo lietuvių kalboje priežasčių, rašė: „mūsų pirmykštiniame žemdirbių
gyvenime nepastebimas tokio masto religinis, poezinis ar šiaip idėjinis sąjūdis,
kokį randame antikiniame sen. indų, sen. graikų ar germanų gyvenime“. Tačiau
dabar Lietuva keičiasi daug intensyviau negu anksčiau. Dėl to gãli šiek tiek kisti ir kai kurios lietuvių žodžių darybos tendencijos. Čia reikia turėti omenyje, kad
dūriniai dažnai tinka geriau negu priesagų ar galūnių vediniai, kai reikia tiksliai
ir kondensuotai perteikti turiningą informaciją (plg. Skardžius 1943, 396).
Girčienė svarsto, kodėl vietoj hibrido fritiūrinė pasiūlyti tik priesagos -tuvė vediniai: skrudintuvė, kepintuvė, čirškintuvė, nors dabartinėje bendrinėje kalboje
plačiau paplitę įrankių pavadinimai su -tuvas, o ne su -tuvė (p. 55–56). Tačiau
6   Skardžius

1943, 393 tt.; Vincas Urbutis,
„Daiktavardžių daryba“, Lietuvių kalbos
gramatika 1, Vilnius: Mintis, 1965, 252,
437tt.
7   Plg. Wolfgang Meid, Germanische Sprachwissenschaft 3. Wortbilding, Berlin: Walter de
Gruyter u. Co., 1967, 210tt.
8   Žr. Saulius Ambrazas, Daiktavardžių darybos
raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 16; Saulius Ambrazas, Daikta
vardžių darybos raida 2. Lietuvių kalbos
vardažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 2000,
63–64 ir lit.
9   Ji tik prie *-b h ā priaugusiu kamiengaliu skiriasi nuo slavų -ьba, plg. s. bažn. sl. borьba
‘kova’ : borь ‘mūšis’ (Hermann Hirt, „Zur
Bildung auf -ī im Indogermanischen“, Indogermanische Forschungen 31, 1912–1913,
13; Peeter Arumaa, „Die Verwandschafts-
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verhältnisse zwischen Baltisch und Slavisch“, Zeitschrift für slavische Philologie
24, 1955, 24; Виктор В. Мартынов, Прa
славянская и балто-славянская деривация
имен, Минск: Наука и техника, 1973, 17).
10   Plg. Karl Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen
Sprachen 2(1), Strassburg: Karl J. Trübner,
1906, 386; Frank Heidermanns, „Der Ursprung der gotischen Adverbien auf -ba“,
Historische Sprachforschung 129, 1996,
270–274.
11   Plg. Grigorij Iljinskij, „Zur slavischen
Wortbildung“, Archiv für slavische Philologie 24, 1902, 224; Alfred Bammesberger,
Abstraktbildungen in den baltischen Sprachen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1973, 131–132; William R. Schmalstieg,
„(Review) Ambrazas 1993“, Lituanus 42(1),
1996, 66–67.
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istoriškai žiūrint, abi čia minėtos ir kai kurios kìtos priesagos (pvz.: -tuva, -tuvis /
-tuvys, -tavas) iš esmės tėra vienõs priesagos variantai, plg. liet. sėtùvas ir sėtuv ,
latv. s tuvs ir s tuve, taip pat s tuva, s tuvis, s tava, s tave, sēteve12, pr. schutuan
‘suktinis siūlas’ (czwirn) E 471 ir coestue ‘šepetys’ (burste) E 559 (plg. liet. káištuvė,
kaištùvė ‘lenkena, kaišena; trintuvė’, kaištùvas ‘lenkena, kaišena; peilis kailiams
kaišti; gremžtukas’), preartue ‘plūgo peilis, pirm norago rėžiantis žemę’ (reutel)
E 249 (plg. liet. artùvės ‘arimo laikas’ ir artùvas ‘žemės darbo arklys; arklas’), nurtue ‘marškiniai’ (hemde) E 479 (plg. liet. nértuvas ‘tinklo svarlys, grimzdas’), romestue ‘plačiaašmenis kirvis’ (barte) E 53213. Vìsos šios priesagos kilusios iš *-tu-14.
Su pastarąja senovine priesaga (kaip ir su *-ti-) kadaise buvo daromi veiksmų
pavadinimai15. Vėliau baltų (ypač rytų) kalbose šio tipo vediniai ėmė nykti bei įgy
ti specialesnių reikšmių (tarp jų būdingų įrankių pavadinimams)16. Panašūs proce
sai, matyt, vyko ir kai kuriose kitose giminiškose kalbose, plg. minėtą pr. schutuan
ir rus. tarm. шитво ‘siūlas, nytis’17. Praslaviškas vedinys *britva ‘skutimosi peiliukas’ slovėnų tarmėse išlaikė pirminę veiksmo reikšmę ‘skutimasis’18. Be to, su lie
tuvių priesagos -tuvas vediniais siejamas ir gr. δίϰτυoν ‘tinklas’ : διϰεῖν ‘meta’19.
Iš šių pastabų matyti, kad sinchroniniai ir diachroniniai tyrimai papildo vienas
kitą. Tą gerai suprato didieji mūsų kalbininkai – Kazimieras Būga bei Pranas
Skardžius. Jie, net ir rašydami kalbos kultūros temomis, nevengė platesnių
istorinių komentarų ar pavyzdžių iš senųjų raštų. Jų pamokos aktualios ir šiandien.
Tai pabrėžiama ir čia recenzuojamoje Jurgitos Girčienės knygoje (p. 41–42, 44–45
ir kitur).

Saulius Ambrazas

S a u l i u s A m b r a z a s 		Gauta 2006 m. birželio 12 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: saulambr@ktl.mii.lt

M ǖ lenbachs, J[ānis] Endzelīns,
Latviešu valodas vārdnīca 3, Rīgā: Kultūras
fonda izdevums, 1927–1929, 833.
13   Plg. Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos istorinė
gramatika, Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2004, 34–35.
14   Plačiau žr. Ambrazas 1993, 178tt. ir lit.
Apie tai viename straipsnyje užsimena ir
knygos autorė, plg. Jurgita Girčienė, „Žo
džio reikšmė leksikologijos ir žodžių dary
bos požiūriu“, Žmogus ir žodis 1, 2003, 25.
15   Émile Benveniste, Noms d’agent et noms
d’action en indo-européen, Paris: Adrien
Maisonneuve, 1948.
16   Saulius Ambrazas, „Diachronische Stratifizierung der grundlegenden Wortbildungstypen bei Verbalabstrakta im Ost12   K[ārlis]
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baltischen“, Baltistik: Aufgaben und Methoden, hrsg. von Alfred Bammesberger, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter,
1998, 24–25.
17   Юрий В. Откупщиков, „Из истории бал
то-славянских лексических отношений“,
Blt 7(2), 1971, 121; Vytautas Mažiulis,
Prūsų kalbos etimologijos žodynas 4, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 88.
18   Plg. Słownik prasłowiański 1, pod redakcją
Franciszka Sławskiego, Wroclaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Wydawnictwo Pol
skiej Akademii Nauk, 1974, 381.
19   Plg. Brugmann 1906, 449; Ernst Fraenkel,
„Zur griechischen Wortbildung“, Glotta
32, 1953, 31.
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Grasilda Blažienė,
Baltische Ortsnamen in Ostpreussen.
Hydronymia Europaea 3,
edited by Wolfgang P. Schmid
Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
2005, 413 p. One map. ISBN 10: 3-515-08845-8

According to Grasilda Blažienė (p. 9) this book is concerned with place names
(names of settlements) in selected areas of East Prussia. The first part of the book
(pp. 15–233) covers a part of Nadravia (east of the river Deime up to the Auer
river, and Mauergraben and in the north to Szargillen) and the northern parts of
Nattangia, Bartha and Ermland, which became the Russian Kaliningrad District
after the Second World War. In this part of the book 746 place names are studied
of which 423 were mentioned in various sources before the Second World War.
Of 418 place names after the Second World War 328 were replaced by Russian
names which had no etymological connection to the previous place names. These
new Russian names, if they exist, are given at the end of each chronological list
of attestations. In the area studied 329 names were found which do not occur in
the works of G. Gerullis or other researchers. The recently found names are preceded by a raised x.
The first supplement (pp. 235–346) includes place names in southern East
Prussia (supplementing Vol. I of Hydronymia Europaea) prepared by Rosalia Przybytek. The second supplement (pp. 347–396) contains Baltic place names in Pomesania. In this area 111 OP names have been gathered, of which 64 have retained
their original form. Fifteen new names have been found. In 1233 Pomesania was
invaded by the German Order of Knights and this was accompanied by intensive
German colonization. In Pomesania Old Prussians, Germans and Poles came into
contact and the place names of this area reflect this. The OP place names have
been Germanized and Polonized and thereby give testimony to the complicated
history of this region.
There is also a list of publications consulted (pp. 397–410), a list of other abbreviations and symbols (pp. 411–413) and a map of the area researched (bound
with the back cover).
The names investigated here have been found in manuscript sources, folio
volumes of the German order, East Prussian folio volumes and various sources
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which are located in the secret government archives “Preussischer Kulturbesitz”
in Berlin. Place names which cannot be exactly connected with some location are
also included.
I reproduce here (with some abbreviation) a sample entry (p. 99):
Kupgallen
6,7 km von Maraunen, Kr. Heiligenbeil
> ON.: 1480 guttere Kappegalin OF. 92 41
1495 [...] dorfern und gutern Kappegalin [...] XXII 43
1503 Kupgallen hatt 7 huben Ostpr. Fol. 1408 39
1507 Coppigal OF. 134, 74r
1539 Kuppegal Ostpr. Fol. 911a 2 I 47
1540 Kupegall Ostpr. Fol. 911a 2 III 46
1630 Kuppgallen 7 huben Ostpr. Fol. 1430 3r
1785 Kubgallen Goldbeck, VT. 89
um 1790 Kubgallen Schroetter X
[1893] Kupgallen OV. 252
1906 Kupgallen 147
1933 Kupgallen 98

This information is followed by an etymological comment in which it is explained that the OP name *Kap‑gal‑ is cognate with Lith. kãpas, Latv. kaps ‘grave
mound’, Lith. gãlas, Latv. gals ‘end’, cf. OP *galas ‘death’, gallan (acc. sg.) and
comparisons are drawn with Lithuanian field names such as Kãpmilžiai, the place
names Ramýgala, Ariógala and Latv. Kapgale. If one examines the evidence on a
statistical basis, however, as do some specialists in OP, one would certainly conclude that the spelling of the initial syllable reflected phonemic /kup/. The rather obvious connection with Lith. kãpas and Latv. kaps, however, has led Blažienė
to what seems to me to be the correct conclusion.
André Martinet has noted that languages with phonemic palatalization such as
Russian frequently have phonetic, but non‑phonemic labialization before non‑front
vowels. Thus according to Martinet “un français qui entend les mots byl et most
pourrait être tenté de transcrire bwil et mwost”1. I have proposed that Old Prussian
had phonemic palatalization and perhaps non‑phonemic consonantal labialization
before non‑front vowels. The German scribes not having this labialization in their
own language then misinterpreted the labialization as a feature of the following
vowel and were sometimes tempted to write the vowel ‑u‑ or ‑o‑ to render the
Baltic phoneme /a/. This was not a consistent mistake and one therefore finds
vacillation between the writing ‑a‑ and ‑u‑, e.g., in the OP catechisms, kawijds (interrogative and relative pronoun) vs. kuwijds, crixtianiskan ‘Christian’ vs. crixtianiskun, etc.2 And in fact in the place name under consideration we also encounter
Martinet, Économie des changements
phonétiques, Berne: A. Francke Verlag,
1955, 356.
2    William R. Schmalstieg, An Old Prussian
1   André
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grammar: The phonology and morphology
of the three catechisms, University Park
and London: The Pennsylvania State
University Press, 1974, 9–15.
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the vacillation: Kappegalin, Kupgallen, Coppigal. Interestingly enough the second
syllable of this name seems to be rendered consistently correctly as ‑gal‑. On the
other hand for the name xGabditten (p. 58) with initial voiced velar stop among
the orthographic variants are Gaugithen, Gupdÿttenn, Gubditten. In this word the
‑u‑ of the initial syllable may be original and the word may be etymologically
related to Lith. gubà ‘shock (of hay)’. Thus the vowel sound immediately following a velar consonant could be confusing for a German scribe.
Another example (pp. 94–95) is furnished by the name
Korwlack
4,0 km von Klingenberg, Kr. Friedland
> ON.: 1342 in campo Korelauck OF. 105 234r
1342 [...] XX mansos in campo Korbelauk dicto sitos PUB. III 323
1543 Korbelauken HAPr. V. 41
1601/02 Korbelauken HAPr. V. 41
1785 Korblack Goldbeck, VT. 87
1804 Korblack Schroeter XI
1873 Korwlack, Dorf Pierson, ANK. 625
1873 Korw-lak Nesselmann, Thes. 85
[1893] Korwlack OV.238
1906 Korwlack 140
1933 Korwlack 94
1976 Riabinino 268 (This last name is, of course, the Soviet name and has no relevance
for the following discussion.)
x

According to Blažienė the name Korwlack (and variants) is most likely to be
reconstructed as *Kurva‑lauk‑ and to be connected with OP (EV 672) curwis ‘ox’
and laucks ‘field’. She also refers to the name Korblack (p. 93) which may have
the same etymology. The word for ‘ox’ also occurs in the Enchiridion (acc. sg.)
kurwan which I have phonemicized as /karvan/ supposing a distant connection
to the Balto‑Slavic root for ‘cow’, viz. */karv‑/ (Schmalstieg 1974, 10, 79). I see no
need to presuppose a root */kurv‑/ on the basis of two OP examples. If, on the
other hand, the name is to be connected with Latv. kuivis ‘basket’, then her transcription seems likely. Reliance on the evidence of known languages is more
trustworthy in my view than reliance on the Old Prussian transcriptions.
Another example of spelling variation is offered by the name Mostitten (p. 123)
which is etymologized as *Masut‑t-ij‑ or Mazut‑t‑ij‑ and could be cognate with
such Lithuanian personal names as Masáitis, Mãsas, etc. and such place names as
Masia¤, Masiónys or Lith. mãžas, Latv. mazs ‘small’, etc. Among the attestations we
encounter Masutitigen (1425) and Mustritten (1543, 1601/02). The name Bomben
(p. 33) occurs with the alternative spelling Bumbin.
The name †Woreyn (p. 230) attested in 1423 is encountered as Wurei (1437/38)
and is derived from *(V)ūr‑ein‑ cognate with OP urs ‘old’ and Lith. võras ‘very
old’. Also connected are the OP hydronyms Woricke, Worit and the place names
Wore, Worayne, Wurlauken, etc. This leads to the question of the possible phonemicization of OP urs. One encounters the Enchiridion word urminan ‘red’, but
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(EV 463) wormyan and (GrG 91) warmun. Agathe Lasch notes that in some Middle
Low German texts the letter <u> was used to denote the diphthong /uo/3. In my
view urs should be phonemicized as /vār[a]s/ (Schmalstieg 1974, 13, 87). One
might also compare OP gallu ‘head’ where the word‑final ‑u seems to denote *‑va,
cf. the compound galwasdellīks ‘chief article’. Here galwas‑ seems to be the genitive
singular of gallu, cf. Lith. nom. sg. galv‑à < *‑ā ‘head’, but gen. sg. galv‑õs < *‑ās.
Blažienė suggests that the place name Wonditten (pp. 229–230) is to be derived
from OP *(V)und‑t‑ and compares OP wundan ‘water’ and the place name Po
wunden but also the lake name Wandyen. One wonders if such orthographic representations as OP unds, undan, undans, wundan, wunda, etc. reflect an initial syllable /vand‑/ as in Lith. vanduõ. A scribal error in the transcription of the vowel
might have been conditioned both by the initial bilabial fricative and the following nasal. I suggest then that the name Wandlacken (p. 215) which Blažienė reconstructs as *Vant‑lauk‑ might also have the initial element *vand‑ ‘water’.
The notion that the transcriptions of OP words is always completely accurate
is in my mind open to considerable doubt. The various transcriptions of the place
names listed by Blažienė seem to me to confirm this. Robert F. Port and Adam
P. Leary write “many properties of orthography, such as its discreteness, the restriction to a small inventory of elements, and regularization into words and sentences, may be inadvertently and artificially imposed by the transcriber. Phonetic
transcriptions must always be viewed as inherently untrustworthy [...] many findings in the phonetics literature plus personal experience teaching phonetics to
international students support deep skepticism that anything approaching identity of transcription is possible”4. Unfortunately it is no longer possible to listen to
native speakers of Old Prussian and since no two situations are ever exactly alike,
one can always defend the notion that the transcription of Old Prussian was a
perfect rendition of the language. Perhaps the situation of Old Prussian was different from that of any other language before or since that time, but it seems to
me more likely that transcriptions of Old Prussian were just as vulnerable to error
as the transcriptions of other contemporary spoken languages.
In conclusion, Blažienė is to be congratulated and thanked for completing the
hard labor of searching through the archives, transcribing the material and making it available to the scholarly community. This and her many other outstanding
publications in the field make her certainly the foremost living authority on Old
Prussian onomastics.

William R. Schmalstieg

W i l l i a m R. S c h m a l s t i e g 				

Gauta 2006 m. kovo 31 d.

814 Cornwall Road
State College PA 16803, U.S.A.
el. p.: emily@leanonemily.com
Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik, Tübingen: Max Niemeyer, 1914,
Reprt. 1974, 96–97.
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Raidžių draudimo metai,
sudarytojas Darius Staliūnas
Vilnius: LII leidykla,
2004, 270 p. ISBN 9986-780-65-9

Jeigu šiomis dienomis iš jauniausios kartos atimtume galimybę bendrauti mobiliaisiais telefonais, ypač greitosiomis žinutėmis, sulauktume jos pasipriešinimo.
Tokią pat reikšmę žmonių bendravimui XIX amžiuje turėjo raštas, knyga. Didžiojoje
Lietuvoje 1795–1864 metais buvo išleistos 585 pavadinimų knygos. Didėjo ir jų
tiražai, nes daugėjo skaitytojų. 1863 metais mokėjo skaityti 60% Žemaitijos gyven
tojų, Aukštaitijos mažiau – 24%1. Todėl spausdintas žodis XIX amžiuje buvo tai,
kas labiausiai carinei Rusijai galėjo padėti homogenizuoti imperiją. Jau Petras I
manė, kad raidyno klausimas yra „svarbiausias valstybinės reikšmės dalykas“
(p. 30); jo valdymo laikais „nauji raidžių pavidalai žymėjo naują kultūrinę orienta
ciją – orientaciją į Vakarų Europą“ (p. 30). XVIII amžiaus Prancūzijos revoliucija
įvyko būtent dėl pasiekto tipografinio vienodumo, tęstinumo ir linijiškumo princi
pų, kurie užgožė senosios feodalinės ir žodinės visuomenės sukurtą tvarką 2. XIX
amžiuje Nikolajus I ir imperijos aukštieji valdininkai bei lojalūs vienvaldystei
mokslininkai, publicistai suvokė, kad šalies vienalytiškumas gali būti pasiektas
spausdinto žodžio vienodumu. Vienvaldystės šalininkai palaikė 1832 metais po
lenkų sukilimo iškeltą formulę „Stačiatikybė, Vienvaldystė, Tautiškumas“ (p. 29).
Tipografinis vienodumas, pasiektas įvedus rusų abėcėlę, irgi būtų buvęs įrankis
užgožti vietinės tradicinės feodalinės diduomenės įtakai.
2004 metais Lietuvoje vyko ne viena mokslinė konferencija, skirta lietuvių
spaudos lotyniškais rašmenimis draudimui aptarti. Antai Klaipėdos universitete
minėtai problemai buvo skirtos dvi konferencijos: „Georgas Sauerweinas ir lietu
vių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje. IV tarptautinis Georgo Sauerweino simpo
ziumas Klaipėdoje“ ir „Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos
reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904)“. Jas lydėjo tais
1   Aušra

Navickienė, „Lietuviškų knygų tira
žai 1795–1864 metais“, Knygotyra 23(30),
1996, 22.
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pačiais pavadinimais išleisti straipsnių rinkiniai3. Šiaulių universiteto mokslininkai taip pat išleido knygą Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje 1864, 1904,
20044. Elektroniniame kataloge dar rastume iki penkių pavadinimų mokslinių
leidinių, išėjusių 2004, 2005 metais ir skirtų minėtai temai.
Knygoje Raidžių draudimo metai (2004) aptariama daugelis rusų abėcėlės įvedi
mo imperijos pakraščiuose peripetijų. Ši knyga – tai rinkinys straipsnių, kurie
buvo parengti pagal pranešimus, skaitytus 2004 metais gegužės mėnesį tarptauti
nėje Šiauliuose vykusioje konferencijoje. Šioje knygoje trylikos mokslininkų tekstai sudėti nuo bandymų pasiaiškinti sąveikas tarp sprendimų, priimtų imperijos
centre ir okupuotų bendrijų, kurių kalbos dalykai reguliuojami, iki specialesnės,
paremtos lietuviška medžiaga, lotyniškų raidžių draudimo laikotarpio proble
matikos.
Ši knyga skaitytojui pateikia nemažai naujos medžiagos. Knygoje Raidžių draudimo metai galí rasti užfiksuotus tuos tipologinius dėsningumus, kurie nuolat
vyksta šalių integracijos metu: aukščiausio asimiliuojamos teritorijos luomo teisių
varžymas (taip pat ir dvasininkų), šviesuomenės kolaboravimas, manipuliacijos
neišsilavinusia integruojamos tautos dalimi, vienõs kalbõs parinkimo būdai (daž
niausiai melagingai nurodant jų giminiškumą, tradiciją, kažkada buvusią bendrą
teritoriją), misionierių siuntimas (taikus užkariavimas), centro ir pakraščių admi
nistracinių sprendimų neatitikimai. Paskelbtieji tyrimai išsiskiria iš kitų šia tema
publikuotų tuo, kad daugelyje jų pateikiama ne represijų, persekiojimų, varžymų
eiga ir padariniai, ne jausmingi patriotiniai kaltinamieji proveržiai ar perdėm
prolietuviškas požiūris, o rusinimo idėjos užuomazgos, jos tikslų analizė: valdi
ninkų sprendimų seka, mokslininkų ir publicistų idėjos sankirtoje su biurokratiniu mentalitetu (slavofilų teiginiai apie tautiškumą ir valdininkų ribotumą), aukš
tesniųjų ir žemesniųjų pareigūnų požiūrių neatitikimas ir pan.
Aleksejus Milleris straipsnyje „Kalba, tapatybė ir lojalumas Rusijos imperijos
valdžios politikoje“ (p. 15–26) teigdamas, kad „tyrinėjant kurį nors procesą imperijos kontekste“ (p. 16) negalima jo „tinkamai aprašyti tautiniame diskurse, nes
būtina aiškinti centrinės valdžios veiklos motyvus, nuomonių susidūrimus aukš
čiausios biurokratijos aplinkoje“ (p. 16), netiesiogiai kritikuoja ne vieną ankstesnį
tautinį naratyvą spaudos draudimo klausimais. Autorius sako, kad „siekis atitolinti lietuvius nuo lenkų, įtvirtinti lietuvių priklausomybę Rusijos imperijai, o
3    „Kultūriniai
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ne Lenkijos-Lietuvos valstybės tradicijai, buvo svarbesnis nei asimiliacija. Greičiau
galima kalbėti apie lietuvių aplenkėjimo baimę, kuriai užkirsti kelią siekta ir
įsakant spausdinti lietuviškus leidinius kirilica“ (p. 22). Milleris nepaneigia, „kad
kai kurie imperijos biurokratijos atstovai nesitikėjo aprusinti lietuvius ateityje, bet
lietuvių surusinimas nebuvo praktinis konkrečios politikos tikslas XIX a. antrojoje pusėje“ (p. 22). Tyrėjas akcentuoja, kad lietuvių kalbos apribojimai ir draudimai buvo nustatomi vietinės valdžios sprendimais, kurie tik po to buvo tvirtinami centre (p. 18). Lotyniškų rašmenų draudimo problemas jis aptaria platesniame kontekste, kalba apie „civilizacijų varžytuves“. Straipsnyje sakoma, kad analizuojant Rusijos administracijos sprendimus nereikia pamiršti, jog „Rusijos
imperija nekontroliavo visos tos etninės teritorijos, kurią sudarė lietuvių, ukrai
niečių ir lenkų žemės. Labai svarbu buvo tai, kad lietuvių kalba buvo remiama
už imperijos ribų – prūsiškoje lietuvių žemių dalyje, o ukrainiečių – Galicijoje“
(p. 17). Todėl Rusijai buvo svarbiau apriboti vyravusias (lenkų, vokiečių) kalbas,
t. y. pagrindines valstybės kalbas iki aneksijos, ir „neatsitiktinai kalbama apie
lenkiškas, o ne lotyniškas raides“ (p. 21). Tokį požiūrį išlaiko ir Michailas Dolbilo
vas straipsnyje „Imperijos biurokratija ir lietuvių kalbos lotyniškais rašmenimis
draudimas 1864–1882 m.“ (p. 111–137).
Milleris išplečia nagrinėjamos temos chronologines ribas ir kalba apie
„įmantrius politikos įvairių raidynų atžvilgiu pokyčius“ (p. 24) pirmaisiais SSSR
gyvavimo dešimtmečiais. Jis teigia, kad tuomet buvo vykdyta „tautinių šaknų“
politika, kuri skatino vietinių kalbų vartojimą administracijoje ir švietime. Autorius sako, „kad, esant ‘laisvai konkurencijai’, nei lotynų, nei kirilicos raidynas
aiškaus pranašumo vienas kito atžvilgiu nepasiekė“ (p. 25).
Borisas Uspenskis straipsnyje „Nikolajus I ir lenkų kalba (Rusijos imperijos
kalbinė politika Lenkijos karalystėje: grafikos ir rašybos klausimai)“ (p. 27–43)
skaitytojui pateikia bukinistinės retenybės analizę, kuri paremia, o kai kur papildo Millerio mintis bei nemaloniai primena, kad rusų nacionalinės valstybės ideologijos palaikymo priemonių kūrėjai buvo ne tik pats caras, ministrai, valdininkai,
bet ir inteligentijos, mokslo atstovai. Tyrėjas analizuoja dokumentą Apie sumanymus lenkų kalboje lotynišką abėcėlę pakeisti rusiška, išleistą brošiūros forma. Iš dokumento matyti, kad „pasiūlymas vartoti lenkų kalboje rusų abėcėlę buvo pateiktas dvidešimt metų anksčiau“ (p. 27), t. y. 1844 metais. „Komitetas, 1844 m. sudarytas S. Uvarovo ir I. Paskievičiaus, suformulavo savo pasiūlymus dėl rusiškos
abėcėlės vartojimo lenkų rašyboje, taip pat ypač pabrėžė sunkumus, kilusius
įgyvendinant šį sumanymą. Čia viskas baigėsi be jokių vaisių, tačiau Nikolajus I
atkakliai laikėsi pasiūlymo. Todėl 1852 m. buvo sudaryta nauja komisija ir parengti nauji apmatai, labiau atitinkantys užduotį“ (p. 30). Uspenskis rašo, kad Sergejaus Uvarovo ir Ivano Paskievičiaus komitetas nesutarė dėl reformos įgyvendinimo,
pabrėžė sunkumus ir net kalbėjo apie pačios rusų kalbos abėcėlės netobulumą.
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Jie pareiškė, kad „dabartinės sudėties rusų abėcėlė nepajėgi išreikšti daugelį
garsų, būdingų lenkų kalbai“ (p. 35), manė, kad keičiant raidyną turėtų dalyvauti ir lenkai. Buvo kalbama, kad permaina gali įvykti tik pamažu. Taigi pirmojo
komiteto nariai atsižvelgė į lenkų kalbos savitumą, priešinosi dirbtiniam šio klausimo sprendimui administracine tvarka, manė, kad tik natūraliai suartėjant tautoms įmanoma tokio pobūdžio reforma. 1852 metų projektas buvo patikėtas
stačiatikių tikybos rusams, numatytos visai kitos užduotys, kurias siekta
įgyvendinti spausdinant literatūros kūrinius ir taip bandant literatūriškai suartinti dvi „vienos šaknies“ kalbas (p. 39). Nikolajus I itin sekė šio komiteto darbą
įgyvendinant 1852 metų projektą, todėl komiteto nariai, pataikaudami valdovui,
aiškino, kad reforma negali sukelti jokių sunkumų. Ši Uspenskio straipsnio vieta
atskleidžia tipiškus visais laikais valdininkų veiksmus, kai jie sukūrę planą ir
uždėję antspaudą įsivaizduoja, kad taip paprastai ir realybėje įvyks (galime lyginti dabartines Lietuvos švietimo reformas: mokyklos ir aukštojo mokslo,
valdininkų polinkį atgaline data taikyti įstatymus ir pan.). Uspenskis parodo, kaip
Nikolajaus I rusinimo politikai padėjo mokslininkų ir slavofilų ideologija. Kuriant
koncepcijas remtasi žymaus slavofilo Aleksandro Šiškovo darbais, kuriuose rusų
abėcėlė buvo suvokiama kaip slavų abėcėlė, todėl lenkai, kaip slavai, manyta,
turėtų vartoti ne tarptautinį lotynų kalbos raidyną, o rusų (p. 29). Tad tuo laikotarpiu rusų abėcėlė tapo nacionalinės ir valstybinės ideologijos išraiškos priemone. 1852 metais leidžiamos lenkų rašytojų chrestomatijos rusiškomis raidėmis
tekstus „suredagavo asmeniškai Nikolajus I“ (p. 37). Uspenskio aptikta brošiūra
leido paneigti nuomonę, kad chrestomatijos iniciatyva plaukė iš Piotro Dubrovskio. Anksčiau, kol brošiūra buvo nežinoma, „vyriausybės dalyvavimas šiame reikale tyrinėtojams likdavo nežinomas“ (p. 37). Uspenskio tyrimas atskleidžia, kaip
panslaviškos idėjos padėjo valdininkams vykdyti lenkų kultūrinės asimiliacijos
politiką. Mokymo priemonės, skirtos kaimo mokykloms, taip pat buvo slavofilų
idėjos išraiška, nes „tikėtasi, kad lenkų liaudis (valstiečiai) išsaugojo slavų dvasią
labiau negu bajorai ir miestiečiai, kurie pasirodė užkrėsti Vakarų įtakos“ (p. 42).
Autorius užsimena apie Stanislovo Mikuckio ir Aleksandro Hilferdingo įtaką mokymo priemonių leidimui, apie pastarojo sprendimą leisti Bendrąją slavų abėcėlę.
Henrykas Głębockis straipsnyje „Aleksandras Hilferdingas ir slavofilų Rusijos
imperijos vakarinių pakraščių tautų kultūrinio atgimimo koncepcija“ (p. 45–78)
plačiau analizuoja slavofilų, ypač Hilferdingo (1831–1872) herderiškos dvasios
istoriosofinius apmąstymus apie civilizacijų prieštaravimus. Daugiau dėmesio
skiriama ne Hilferdingo idėjų genezei5, bet jų sklaidai. Straipsnyje sakoma, kad
„A. Hilferdingas suteikė būtent Rusijai misiją sugrąžinti Lenkijai jos pirmykščius
5    Plg.
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slaviškuosius požymius“ (p. 58), todėl jo projektai „tapo išeities tašku rengiant
visą vakarinių gubernijų pertvarkymo programą“ (p. 63). Slavofilai pripažino visų
tautų teisę į savo kultūrą bei atskirumą, bet tai jiems netrukdė manyti, kad
vakarinių pakraščių gyventojai labai giminingi slavų tautoms, todėl jų tapatybę
reikia puoselėti ir atitraukti nuo bajorijos ir katalikų dvasininkijos, kurios atstovavo „svetimoms visuomeninėms-kultūrinėms – lotyniškosioms, katalikiškosioms
ir aristokratiškosioms – vertybėms ir modeliams“ (p. 58). Galima pastebėti, kad
pats Hilferdingas pripažįsta, jog apie Lietuvą stinga žinių, tačiau, kaip matėme,
tai jam netrukdė ieškoti lietuvių tapatybės su slavais. Jo projektas buvo toli sie
kiantis (ko dažniausiai trūksta, kaip žinoma ir iš knygos analizių matyti, valdi
ninkų įžvalgoms): „lietuviškumo puoselėjimas, kuris turėjo vykti globojant imperijai, saugančiai lietuvių valstiečius nuo lenkų atstovaujamo separatizmo, privalėjo
būti apribotas pradinio mokslo sritimi. Mokymas lietuvių kalba turėjo būti tarpinis lietuvių suartinimo su rusų kultūra ir jų auklėjimo ištikimais imperijos
piliečiais etapas. Prie ‘aukštosios kultūros’ turėjo būti einama per rusų kultūrą ir
kalbą, kurios turėjo pakeisti lenkų įtaką“ (p. 64).
Głębockis nesutinka su Millerio mintimi, jog „‘tarpusavyje besivaržančių asimi
liacijos projektų’ reiškinys neleidžia kalbėti apie rusinimą, nes Rusijos vakaruose
esą siekta tik ‘depolonizacijos’, kuri turėjusi apsaugoti nuo polonizacijos ukrainie
čius ir baltarusius, vertintus kaip ‘didžiosios rusų tautos’ sudėtinė dalis“ (p. 71).
Głębockio nuomone, „tik dalis Rusijos elito, daugiausia slavofiliškai nusistačiusių,
buvo pasiruošusi pripažinti ukrainiečių ir baltarusių ‘dialektų’ atskirumą, tačiau
numatyta leisti joms funkcionuoti tik pradinėse mokyklose“ (p. 71). „Lietuvių
atveju kalbėta ne tik apie lenkų tautinio projekto įtakos sumažinimą ir jo pakeitimą
rusų projektu. Tai turėjo būti tik įžanga į tolesnę asimiliaciją. Nors patys šios po
litikos projektuotojai neformulavo to tiesiogiai, bet aiškiai matyti laipsniška jų
pažiūrų evoliucija į natūralios būtinybės pripažinimą susieti ne tik lietuvius, bet
ir latvius, estus su rusų tapatybe“ (p. 72). Taigi akivaizdu, kad mokslininkų ro
mantiškos idėjos, polinkis į aštrius pojūčius, egzotikos paieškos susidūrė su val
dininkų ribotumu ir jie pralaimėjo, tačiau toks jų pralaimėjimas buvo naudingas
integruojamosioms tautoms.
Darius Staliūnas straipsnyje „Lietuvių tapatumas, kalba ir rašmenys Rusijos
tautinėje politikoje (XIX a. 7-asis dešimtmetis)“ (p. 79–109) kirilicos įvedimo problemas, kaip ir Milleris, svarsto verifikuodamas masinėje istoriografijoje nusisto
vėjusią sampratą, kad „kirilicos įvedimas ir lotyniškos bei gotiškos abėcėlės už
draudimas liudija Rusijos valdžią siekus lietuvius surusinti“ (p. 79). Autorius,
pasitelkdamas lietuvių identifikavimo rusiškajame diskurse analizę, aiškindamasis
ano meto tautiškumo sampratą, tautinės politikos tikslus, tiria santykį tarp
politinės deklaracijos ir konkrečių priemonių. Tai padaryti nėra lengva, nes imperijos valdininkų, mokslininkų, publicistų nuomonės tautinio tapatumo klausi-
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mais nebuvo tapačios. Vieni svarbiausiu rusiškumo kriterijumi laikė stačiatikybę,
kiti labiau sureikšmindavo kalbą (p. 82). Tačiau pastebima, kad ir vieni, ir kiti
tautines grupes identifikuodavo pagal religijos formą. Sakoma, kad „lietuviai,
skirtingai nei ukrainiečiai ar baltarusiai, nelaikyti vadinamosios trinarės rusų tautos sudėtine dalimi, tačiau [...] jie traktuoti kaip artima slavams gentis, o kartais
netgi ir tiesiog slavais“ (p. 86). Be to, rusų valdininkai tendencingai skelbė, kad
lietuviai, nors ir yra gana savarankiška tautybė, bet „neturi savo abėcėlės, o juo
labiau literatūros“, todėl buvo pasirengę stiprinti žemaičių tautiškumą ir atskirti
juos nuo lenkų (p. 85). Vadinasi, jų atžvilgiu tai nebuvo rusinimo politika, o
išvadavimas nuo polonizacijos, „istorinio teisingumo atstatymas“ (p. 103). Lietuviai entuziastai (Stanislovas Mikuckis) kirilicos įvedimą laikė lietuvių apsaugojimu nuo polonizacijos (p. 94). Tyrėjas palaiko nuomonę, kad rusiškumas nebūtinai
reiškė, jog turi būti atsisakoma nerusiško tapatumo (p. 95). Viešojoje komunikacijoje turėjo įsigalėti rusų kalba, tačiau totaliõs kultūrinės asimiliacijos siekį sunku įžvelgti (p. 94). Tyrėjas cituoja valdininkų pastebėjimus apie lietuvių kalbą:
„Kažką panašaus galima pasakyti ir apie visas liaudies kūrybos apraiškas: patarlės
per pusę susimaišę su svetimomis; dainos prarado gimtus motyvus, netgi buitiniai papročiai pašaliniam stebėtojui primena kažkokią nuolaužą“ (p. 103). Ką ir
besakyti, kai valdininkas, nemokėdamas lietuvių kalbos, daro išvadas apie ją ir
viliasi, kad „ant įvairių tarmių griuvėsių pavyks sukurti rusų ir žemaičių kalbas“
(p. 103). Kalbos srityje dar turėta vilčių, kad nesant išplėtotos raštijos, lengva bus
įvesti rusiškąjį raidyną, o štai religija kėlė problemų. Todėl mokyklose buvo pra
dėta katalikus mokytojus keisti stačiatikiais (šiek tiek juos pramokius lietuvių
kalbos), kad lietuvių fanatiškas religingumas nuo mažens būtų raunamas lauk
bei būtų ribojama kunigų įtaka. Michailas Muravjovas nurodė, jog „būtina ‘galutinai įvesti rusiškas raides į žemaitiškus elementorius ir maldaknyges’“ (p. 89).
Manyta, kad „lietuviai, priėmę raštiją kirilica, kada nors priims ir stačiatikybę,
nes ‘genčiai, neturinčiai pretenzijų savarankiškam gyvavimui, abėcėlė neretai bū
na idėjos, dažniausiai – religinės, skleidėja’“ (p. 108).
Michailo Dolbilovo straipsnyje „Imperijos biurokratija ir lietuvių kalbos lotyniš
kais rašmenimis draudimas 1864–1882 m.“ (p. 111–137), be to, kas jau buvo pami
nėta ankstesniųjų mokslininkų tekstuose, aptinkama nemažai naujo. Tyrėjas bando iš naujo atsakyti į klausimą, kodėl draudimo dalyvių nenuoseklumas, abejo
nės, vėlesnis jų atšalimas kirilicos diegimo atžvilgiu mažai veikė ilgalaikį rusiško
raidyno išlikimą. Straipsnyje aptariant Muravjovo, Ivano Kornilovo, Konstantino
Kaufmano, Nikolajaus Miliutino, Mikuckio, Nikolajaus Novikovo ir kitų valdinin
kų, publicistų, mokslininkų įtaką draudimui, cituojama daug dokumentų. Pavyz
džiui, primenamas Novikovo pareiškimas, kad raidyno keitimu „naikinama būti
nybė subajorėti“, o kartu keliamas uždavinys „suvalstietinti“ lietuvius (p. 128).
Straipsnyje pabrėžiama, kad į lietuvius žiūrėta „pirmiausia kaip į visos imperijos
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valstietijos dalį, ne miegančią ir nevalingai nešamą istorijos tėkmės, bet palankiai
paveiktą išsilaisvinimo ir pašauktą naujam gyvenimui“ (p. 133). Sakoma, kad
žlugus viltims atversti lietuvius į stačiatikybę, svarbiausiu uždaviniu tapo socialinė
asimiliacija. „‘Aprusinimo’ sėkmė buvo vertinama pagal tai, kiek lietuviai buvo
priartinti prie išlaisvinto iš baudžiavinės nelaisvės valstiečio idealo“ (p. 133). Vals
tybės liaudies atradimas, kaip žinome, bus labai eksploatuojamas ir po Spalio revoliucijos. Novikovo siūlymas grįžti prie slavų bažnytinės kalbos raidžių, kurias
Petras I buvo atmetęs, taip pat susijęs su tautiškumo bei išsivadavimo iš Vakarų
civilizacijos įtakos idėjomis.
Theodore R. Weeks straipsnyje „Jidiš ir lietuvių kalbos Rusijos imperijoje: politika dviejų ‘uždraustų kalbų’ atžvilgiu 1863–1913 m.“ (p. 175–190) taip pat laikomasi nuomonės, kad draudimas buvo antilenkiška, o ne antilietuviška politika.
Ēriko Jēkabsono straipsnyje „Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas Lat
vijoje 1865–1904 m.“ (p. 191–197) pakartojama daug knygos autorių padarytų iš
vadų, bet straipsnis įdomus dėl pateiktų naujų faktų.
Paulius Subačius straipsnyje „Uždraustos kalbos ir uždrausti rašmenys:
A. Baranausko įžvalgos“ (p. 199–205) dar kartą grįžta prie nemažai klausimų
kėlusių Baranausko literatūrinio laiško „Kelionė Petaburkan“ eilučių: „Anei rašto,
anei druko mum turėt neduoda: / Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda!“.
Apžvelgęs ankstesnes nuomones dėl eilučių genezės, datavimo, atribucijos, autorius mano, kad jos datuotinos 1858 metų spalio pabaiga – lapkričio mėnesiu, ir
nėra vėlesnė interpoliacija. Subačius aptaria žodžių raštas ir drukas semantiką, nes
būtent dėl jų šios eilutės sudomindavo tyrėjus. Mat išeitų, kad, dar nesant oficialaus draudimo, Baranauskas bus jį išpranašavęs. Subačius, bandydamas nustatyti žodžio raštas reikšmę, visiškai apeina to meto vartojimo tradiciją. Antai Simono Daukanto tekstuose ir laiškuose tai dažnas žodis, reiškiantis ir rankraščius,
ir leidinius (pvz., „Lig nepramanius šiame pasauly rašto, daina buvo vienutinis
pragumas paduoti atenčioms giminėms buvusias nelaimes...“6; „ir taip pirmasis
rymionų raštininkas, jau pirmajame amžiuje gimus Kristui gyvenąs, minavoja
aiškiai žemaičius savo garsiame rašte „Girionų būdas“ (Germanorum mores)...“
[Daukantas 1976, 417]). Be to, Daukantas vartojo ir žodžio raštas šaknies vedinių:
raštininkas, rašytojas. Dar prisimintina ir XIX amžiaus pirmojoje pusėje lietuviškų
leidinių cenzūravimo istorija: prioritetas buvo teikiamas lenkų kalba rašytoms
knygoms. Tad kai kurie tyrėjo samprotavimai neįtikina. Be to, iš Uspenskio straips
nio matyti, kad asimiliacijos idėjos pradėtos kelti gerokai anksčiau nei buvo įgy
vendintos. Tiek Motiejus Valančius, tiek kiti šviesuoliai gerokai anksčiau juto ne
tik depolonizacijos, bet ir artėjančio rusinimo tendencijas.
Daukantas, Raštai 2, paruošė Birutė
Vanagienė, Vilnius: Vaga, 1976, 657–658.

6    Simonas
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Giedrius Subačius straipsnyje „Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais“ (p. 139–173), išanalizavęs lietuviškų kirilica spausdintų
knygų rašybą, patikslina tekstų autorystę, aptaria du kirilicos taikymo lietuvių
kalbai modelius: lietuvišką ir rusišką. Pirmojo kūrėjai Stanislovas Mikuckis, Laurynas Ivinskis, Tomas Žilinskis siekė rusų abėcėlę pritaikyti lietuvių kalbos sistemai, kad kuo tiksliau būtų galima išreikšti lietuvių kalbos garsus. Prisiminus Uspenskio straipsnį, tai atitiktų 1844 metų komiteto idėjas. Antrojo – rusiškojo – raidyno kūrėjas buvo Jonas Krečinskis. Jis, taikydamas rusišką raidyną, matyt, jau
vadovavosi 1852 metų komiteto siūlymais, t. y. „rašyti pagal rusų (ne lietuvių)
kalbos gramatiką“ (p. 172). Subačius, kaip visada, straipsnyje pateikia preciziškai
suregistruotų faktų išklotinę ir analizę. Matyt, siekiant išvengti korektūros klaidų,
šis straipsnis liko nekonvertuotas (surinktas Palatino šriftu) į knygos Times New
Roman šriftą. Straipsnio kokybė nuo to laimi, tačiau knygos visuma nukenčia.
Tik šiame tekste žodis kirilica rašomas kirilika, kas nors ir teisingiau, ir priimta
vartosenoje, tačiau šiame leidinyje visur rašant kirilica, žodis kirilika be išplėtoto
paaiškinimo lieka tik netikėta inovacija. Platesniam skaitytojų ratui ji gali būti
nelengvai suvokiama.
Jurgita Venckienė straipsnyje „Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių
rašyba“ (p. 207–212) pateikia 1890–1893 metais leistų laikraščių Varpas ir Ūkininkas
bei Tėvynės Sargas ir Žinyčia, spausdintų skirtingu raidynu, pavyzdžių. Remdamasi leidėjų viešais svarstymais, tekstų analize, ji nustatė, kad lenkiškų raidžių
<cz>, <sz> lėtas keitimas <č>, <š> buvo susijęs su tuo, jog redaktoriai atsižvelgdavo
į skaitytojų įpročius. Inteligentams skirtuose leidiniuose lenkiškų rašmenų buvo
atsisakyta anksčiau. Venckienės analizė paremia tų autorių mintis, kurie teigė,
kad dalis lietuvių noriai priėmė depolonizacijos idėjas. Nors straipsnis trumpas,
tačiau jame liko daug korektūros klaidų, daugiausia atsiradusių konvertuojant į
kitą kompiuterinį raidyną. Pavyzdžiui, šiame straipsnyje leidinio pavadinimai
parašomi ir tarp kabučių, ir kursyvu, o kartais kursyvas paliktas tik kelių sakinio
žodžių, pusės žodžio ar pan. (p. 207, 208, 209, 211, 212).
Apie knygnešystės reikšmę valstiečių švietimui rašo Džiuljeta Maskuliūnienė
straipsnyje „Knygnešystė kaip literatūrinės komunikacijos forma“ (p. 213–222).
Autorė teigia, kad knygnešystė pratino valstietį skaityti, keitė kaimo žmogaus
mentalitetą, „įtvirtino netiesioginę viešąją komunikaciją tarp lietuvių valstiečių“
(p. 221). Gaila, kad ji plačiau neverbalizuoja kaimo žmogaus mentaliteto pokyčių.
Per daug dažnai straipsnyje kartojama mintis, kad knygnešystė įtvirtino netiesio
ginę viešąją komunikaciją tarp lietuvių valstiečių, manęs neįtikino. Juk tuometinės
Lietuvos valstiečiai vis dar gyveno bendruomenėje ir buvo pratę naudotis bend
ruomenėje įgytomis žinių formomis. Valstiečiai, tuomet žinojimą grindę ne skaitymu, o per žodinę tradiciją perduodama gyvenimiška išmintimi, perėjimo prie
skaitymo grupėse neturėjo kaip nors ypatingai pajusti. Ir čia galbūt reikia kalbėti
ne tiek apie „skaitytojų bendrijos telkimąsi“, nes kaimo bendruomenė kitaip ir
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neįsivaizdavo gyvenimo, bet apie laipsnišką sakytinio žodžio keitimą rašytiniu,
t. y. skaitymu balsu, o po to apie perėjimą prie skaitymo tylomis. Taigi tektų
kalbėti apie individualizmo ir privatumo įpročių formavimąsi kaime. Straipsnyje
dar tradiciškai neišvengiama patosinės leksikos, pvz., „unikalųjį knygnešystės fe
nomeną“ (p. 213); retorikos, būdingos tautiniams naratyvams: „Literatūrinės komunikacijos požiūriu apmąstant spaudos draudimo epochą, galima kelti retorinį
klausimą: kas būtų buvę, jei šioje sudėtingoje situacijoje nebūtų atsiradusi nauja,
drąsi, nesankcionuota kultūrinio ir – tai labai svarbu pabrėžti – literatūrinio darbo
forma – knygnešystė?“ (p. 213).
Solveigos Daugirdaitės straipsnis „Moterų aukos prasmė XIX–XX a. sąvartoje“
(p. 223–234) primena moteris, kurios, veikiamos romantizmo idealų, buvo linkusios aukotis, bet neįvertino savo gebėjimų.
Knyga baigiama Silvos Pocytės tyrimu „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos integracijos XIX a. antroje pusėje klausimu – kultūrinis ir politinis aspektas“ (p. 235–
248). Pocytė neidealizuoja knygnešystės periodu vykusio bendradarbiavimo tarp
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos veikėjų. Tai, kad „didlietuviai Mažojoje Lietuvoje
rado palankią dirvą įgyvendinti savo kultūrinius ir politinius planus, visų pirma
susijusius su lietuviško žodžio spausdinimu“ (p. 238), nelėmė broliškų santykių.
Autorė nurodo ir konkrečią abipusio bendradarbiavimo naudą, bet pabrėžia, kad
„konservatyviajai mažlietuvių daugumai, užaugusiai vokiškos valstybės ir kultū
ros aplinkoje, didlietuviška tematika buvo svetima ir nepriimtina“ (p. 246). Tačiau
labiausiai juos skyrė tikėjimo klausimai. Kaip teigia Cliffordas Geertzas, „kad ir
kuo dar religija galėtų būti, iš dalies ji visada mėgina (daugiau užslėptai ir per
tiesioginę pajautą nei atvirai ir sąmoningai) išsaugoti fondą bendrų reikšmių, kurias individas vartoja interpretuodamas savo patirtį ir kuriomis vadovaudamasis
organizuoja savo elgesį“7.
Tikiuosi, kad pavyko perteikti kuo geriausius įspūdžius apie šį leidinį. Pritariu Vytauto Berenio nuomonei, kad aptartoji knyga yra „solidus leidinys, keliantis naujas darbines hipotezes, gilinantis mūsų XIX amžiaus antrosios pusės politikos, kultūros supratimą“8. Džiugiausia skaitant buvo tai, kad palyginti mažai
patosinės retorikos, pilstymo iš tuščio į kiaurą. Ieškojau knygos pratarmėje,
nuorodose po tekstais ir kitur straipsnių vertėjų pavardžių, tačiau neaptikau, o
juk knygoje iš 13 straipsnių autorių net šeši yra užsieniečiai. Negi jie visi kalba
ir rašo lietuviškai?! Tekstuose yra neaiškių vietų (pavyzdžiui, šitą skaičiau kelis
kartus: „Teorinėms diskusijoms uždaroje aplinkoje išėjus į viešumą svarstant svarbiausias didžiųjų reformų epochos Rusijos problemas, privertė slavofilus savo
utopiją pritaikyti prie epochos iššūkių“ [p. 47]), kurias siečiau su vertėjo darbu.
Tačiau dabar pastabų nėra kam adresuoti. Tekstai gana sudėtingi, todėl reikėjo
Geertz, Kultūrų interpretavimas, su
darė Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos
lankos, 2005, 140.

7    Clifford
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Berenis, „Raidžių draudimo metai lietuvių kultūroje“, Knygotyra 45,
2005, 243.
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nurodyti ne tik santraukų vertėją į anglų kalbą, bet ir straipsnių vertėją. Liko
paslaptyje, kas sutrumpino Głębockio straipsnį, nes prie teksto išnašoje pažymima,
jog publikuojamas sutrumpintas straipsnio variantas (p. 45). Be jau paminėtų
korektūros klaidų, nurodytina dar tokia: kompiuterio redaktorius vietoj faktoriai
pasirinko aktoriai – „Pakraščiuose veikia įvairūs aktoriai“ (p. 16). Šiaip klaidų nėra
palikta daug. Linkiu skaitytojui išgyventi mano patirtą teksto malonumą.
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Eglė Bukantytė,
M. Liuterio Naujojo Testamento (1522–1546)
įtaka J. Bretkūno Naujojo Testamento vertimui
(1579–1580) sintaksės aspektu
Daktaro disertacija, Vilnius,
2006, 146, [29] p.

2006 metų vasario 22 dieną Vilniaus universitete Eglė Bukantytė apgynė filologijos mokslų daktaro disertaciją. Darbo vadovas prof. habil. dr. Jochenas D. Range
(Greifswaldo universiteto Baltistikos institutas). Bukantytė disertacijoje analizuoja
vokiško šaltinio – Martino Lutherio Naujojo Testamento – įtaką Bretkūno Naujojo
Testamento sintaksei. Bukantytės tyrimo tikslas – „nustatyti M. Liuterio Naujojo
Testamento sintaksės poveikio J. Bretkūno Naujojo Testamento vertimo sintaksei
dėsningumus ir priežastis, atskleisti J. Bretkūno Naujojo Testamento sintaksės
ypatumus ir J. Bretkūno vertimo strategiją“ (p. 6).
Darbą sudaro įvadas (p. 6–16) ir devynios į smulkesnius skyrius suskaidytos
dalys – Lutherio sintaksės įtaka: 1) objekto raiškai; 2) subjekto raiškai; 3) aplinkybių
raiškai; 4) savybinių bei participinių įvardžių vartosenai; 5) bendraties konstrukcijų
vartosenai; 6) veiksmažodžių ir veiksmažodinių daiktavardžių konstrukcijų vartosenai; 7) daiktavardinių junginių žodžių tvarkai; 8) jungtuko bet vartosenai;
9) prijungiamųjų sakinių vartosenai (p. 17–136). Po šių dėstomųjų dalių eina
išvados (p. 137–138), šaltinių bei literatūros sąrašas (p. 139–145) ir priedas, kuriame pateiktos 26 lentelės, iliustruojančios disertacijoje nagrinėjamą medžiagą ir
pagrindžiančios autorės išvadas (nuo p. 147; 29 nenumeruoti puslapiai).
Bukantytė apibūdino pagrindinę savo tiriamąją problemą kaip „vokiškojo originalo poveikio J. Bretkūno Naujojo Testamento sintaksei laipsnį“ (p. 6). Autorė
darbe išsikėlė šešis uždavinius (p. 6): „1. Suregistruoti M. Liuterio evangelijų sin
taksės paveiktas J. Bretkūno Naujojo Testamento sintagmas, ištirti jų santykį su
autentiškomis sintaksės konstrukcijomis, atsižvelgiant į galimą kitų vertimo origi
nalų – graikiškojo ir lotyniškojo Naujojo Testamento teksto – interferenciją nagri
nėjamų konstrukcijų atžvilgiu. 2. Pagal pirminiame J. Bretkūno Naujojo Tes
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tamento tekste vartojamas sintagmas ir jų keitimus korektūrų sluoksnyje nustatyti teksto vystymosi tendencijas. Atsižvelgti, kurie M. Liuterio teksto paveikti
sintaksės elementai vartoti J. Bretkūno, o kurie – padėjėjų. 3. Nustatyti skirtumus
tarp vokiškojo originalo veikiamų sintaksės konstrukcijų vartosenos perikopėse,
logia agrapha ir likusiame Bretkūno Naujojo Testamento tekste. 4. Išaiškinti interfe
rencijos skirtumus J. Bretkūno darbo dienos pradžioje ir pabaigoje. 5. Atskirti
J. Bretkūno sistemingai ir nesistemingai vartotas M. Liuterio teksto veikiamas
sintagmas. 6. Nustatyti verstinių sintagmų vartojimo priežastis, apibūdinti J. Bret
kūno vertimo specifiką ir strategiją“.
Be šių uždavinių, autorė suformulavo penkias ginamąsias disertacijos tezes
(p. 7): „1. Pirminiame J. Bretkūno Naujojo Testamento evangelijų tekste nesistemingai vartojamos verstinės M. Liuterio teksto sintagmos korektūrų sluoksnyje
nesistemingai keistos lietuviškomis konstrukcijomis. 2. J. Bretkūno padėjėjo Danie
liaus Gaidžio (Gallus) sintaksė M. Liuterio teksto paveikta ne daugiau negu
J. Bretkūno versto teksto sintaksė. 3. Teologiniu požiūriu reikšmingi fragmentai
nėra daugiau veikiami M. Liuterio originalo negu likęs J. Bretkūno Naujojo Tes
tamento tekstas. 4. Išorinės aplinkybės nebuvo ryški vokiškojo originalo interferencijos J. Bretkūno Naujojo Testamento sintaksei priežastis. 5. Kai kurios vokiškojo
originalo veikiamos sintagmos skirtingose J. Bretkūno evangelijose vartojamos
nevienodai“.
Disertacijos pavadinime konkrečiau nepasakyta, tačiau iš įvadinėje dalyje nu
rodyto tyrimo objekto „J. Bretkūno Naujojo Testamento evangelijų vertimo sintak
sė“ (p. 6) aiškėja, kad analizuojamas ne visas Naujasis Testamentas, bet tik pirmos
keturios jo knygos – Evangelijos. Taigi kitos 23 Naujojo Testamento knygos – Apaš
talų raštai – į pagrindinį tyrimą neįėjo. Trečiuoju iš šešių keliamų darbo uždavinių
autorė siekė išskirti bei palyginti kelis Bretkūno NT teksto sluoksnius – perikopes,
logia agrapha ir likusį tekstą (p. 6). Toliau šiek tiek paaiškintas vienas iš jų: „Ieškant
vokiškojo originalo poveikio priežasčių, atsižvelgta į teologiniu atžvilgiu skirtingas NT teksto atkarpas – perikopių tekstus ir Jėzaus žodžius, vad. logia agrapha“
(p. 15). Darbo išvadose teigiama, kad „tam tikrais atvejais vokiškojo originalo
veikiamos sintagmos vartojamos perikopėse ir logia agrapha, tačiau apskritai ryš
kesnės vokiškojo originalo įtakos šiuose fragmentuose nėra“ (4-a išvada, p. 138).
Deja, disertacijoje niekur nepaaiškinta, kaip čia suprantami ir vartojami terminai
perikopė ir lógia ágrapha. Nežinia, ar turėtos omeny tik Evangelijų perikopės, ar
viso Naujojo Testamento perikopės. Graikiškas terminas l^gia Àgrafa reiškia
ne logia Jesu apskritai, kaip galima suprasti iš aukščiau cituoto p. 15, bet tik
‘neužrašytuosius’, t. y. tuos Jėzui priskiriamus žodžius, kurie nepaliudyti kanoni
nėse Evangelijose, bet randami kitose NT knygose, pvz., Apd 20,35: „Palaimingiau
duoti negu imti“. Aiškiai neapibrėžus paties termino, nesuprantami tokie teiginiai kaip: „nei adresato aliatyvas, nei naudininkas nevartojami logia agrapha“
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(p. 19); „nė viena iš nurodytų konstrukcijų nevartojama nei perikopėse, nei logia
agrapha“ (p. 50); „atkreiptinas dėmesys į galininko su dalyviu ir aiškinamųjų sa
kinių vartoseną logia agrapha bei perikopėse“ (p. 129). Sprendžiant iš viso teksto
atrodo, kad autorė šį terminą supainiojo su logia Jesu.
Antra vertus, disertacijoje aptariamas ne vienas ar keli pasirinkti sintaksiniai
modeliai, bet analizuojamos visos vokiško šaltinio paveiktos Bretkūno Evangelijų
vertimo sintaksinės konstrukcijos (p. 6), taigi tyrimas apima įvairialypį sintagmų
kompleksą. Bukantytės disertacijos tema jau aprioriškai aktuali. Sistemingai atliekami kompleksiniai tyrimai, įvertinantys vertimo šaltinių sintaksės poveikį
atskiriems seniesiems bei senesniesiems lietuvių kalbos raštams, buvo ir tebėra
vienas didžiausių lietuvių kalbos istorijos ir apskritai lietuvių kalbotyros desideratum. Atsitiktinių pavyzdžių gretinimas, žinia, gali būti įdomus, bet iš esmės yra
bevertis. Tik griežta sistemiška duomenų analizė ir nuoseklus lietuviško verstinio
teksto gretinimas su vertimo šaltiniu ar šaltiniais leidžia deramai nustatyti ir
įvertinti šių tekstų santykį, išskirti vertimo šaltinio sąlygotas atitinkamos sandaros
sintagmas, šaltinio skatintas autochtoniškas lietuvių kalbos priemones ir šaltinio
sintaksei atsparias konstrukcijas. Beje, šioje disertacijoje toks sluoksniavimas galė
tų būti aiškesnis.
Nagrinėjant XVI amžiaus lietuviškus religinius tekstus turėtina omeny, kad
šaltinio poveikis negali būti afektiškai vertinamas kaip teigiamas arba neigiamas,
o Biblijos tekste vartojamos vienõs ar kitõs sintagmos autochtoniškumas ne abso
liučiai visais atvejais bus pagrindžiamas identiškos ar panašiõs sintagmos vartojimu tarmėse. Šaltinio ar kelių šaltinių įtakos vertimui tyrimas, ypač jeigu jis
apima ir ekstralingvistinius dalykus, – ilgas, varginantis ir ypatingos atidos reikalaujantis darbas. Taigi tokie filologiniai-lingvistiniai darbai, koks yra ir Bukan
tytės disertacinis darbas, sveikintini. Lygiai taip sveikintini ir tų darbų autoriai.
Duomenis sintaksinei analizei Bukantytė rinko pagal kompiuterinės programos Quest 2 Bretke morfosintaksinį Bretkūno verstų Evangelijų teksto aprašą, kuris, kaip sako autorė, „leidžia greičiau atpažinti konstrukcijas, surasti joms sinoni
miškas, lyginti su originalais“, taigi „parengti kokybišką tyrimą“ (p. 14).
Pagal jau minėtus sintaksinio junglumo tipus darbe suklasifikuotos vokiško
teksto poveikį patyrusios Bretkūno konstrukcijos. Kiekviename skyriuje ir poskyryje jos išvardytos bei aprašytos abėcėlės tvarka. Kartais, pritrūkus morfosintaksinių
kriterijų, remiamasi semantine analize. Duomenų gausa bei diferenciacija lemia ir
aprašymo apimtį. Išsamiausi skyriai yra „Galininkas su tranzityviniais veiksmažo
džiais su neiginiu ne-“ (p. 55–61) bei „in(g) + galininkas“ buvimo vietai viduje
reikšti (p. 81–87), taip pat šios darbo dalys: „M. Liuterio Naujojo Testamento sin
taksės įtaka daiktavardinių junginių žodžių tvarkai J. Bretkūno Naujajame Testamente“ (p. 115–121) ir „M. Liuterio Naujojo Testamento sintaksės įtaka prijun
giamųjų sakinių vartosenai J. Bretkūno Naujajame Testamente“ (p. 126–136).
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Bukantytė nuosekliai išanalizavo Evangelijų vertimo sintaksės ypatybes,
dėsningumus bei priežastis, įvertino Bretkūno vertimo strategiją bei jos pokyčius,
taigi savo tikslą sėkmingai pasiekė. Autorė nustatė, kad „1. Pirminiame J. Bretkūno
Naujojo Testamento evangelijų tekste dauguma šiame darbe tirtų sintagmų vartojamos nesistemingai, greta sinonimiškų sintaksės konstrukcijų“ (p. 137), pvz.:
greta sintagmos keikti + acc. BNT vartojama keikti + dat., kuri „yra LNT sintaksės
skolinys“ (p. 32). Toliau išvadose sintagmos suskirstytos į „nesistemingai vartojamas“, tokias kaip byloti, kalbėti, sakyti, šaukti, rašyti, tarti + aliatyvas; melsti(s),
prašyti + galininkas; rūpintis už + galininkas; duoti(s) + bendratis ir t. t. (p. 137) ir
„sistemingai vartojamas“, tarp kurių – „sakinio objektą žyminčios konstrukcijos:
pakentėti su + įnagininkas, laikyti už, per + galininkas, tikėti + naudininkas / ing + galininkas, nusi-, pasitikėti ant + kilmininkas, nekurie, tie nuo + kilmininkas“, „sakinio
subjektą žyminti konstrukcija nuo + kilmininkas su neveikiamaisiais dalyviais, refleksyviniais ir parūpinamaisiais veiksmažodžiais; vietą žyminti konstrukcija
ant + kilmininkas; būdą žyminti konstrukcija iš + kilmininkas; iš veiksmažodžių ir
veiksmažodinių daiktavardžių sudarytos konstrukcijos; daiktavardinio junginio
žodžių tvarka“ (p. 138).
Bukantytė taip pat priėjo prie tokių išvadų: „2. Korektūrose esančios verstinės
sintaksinės konstrukcijos sutampa su pirminiame tekste vartotomis konstrukcijomis (naujų interferencijos atvejų nėra). 3. Korektūrose dauguma verstinių kons
trukcijų lietuviškomis keistos nesistemingai. 4. Tam tikrais atvejais vokiškojo originalo veikiamos sintagmos vartojamos perikopėse ir logia agrapha, tačiau apskritai ryškesnės vokiškojo originalo įtakos šiuose fragmentuose nėra. 5. Vokiškojo
originalo paveiktų ir jam atsparių sintagmų vartosena nėra glaudžiai susijusi su
skirtingomis vertimo dienomis arba su J. Bretkūno darbo dienos pradžia ir pabaiga. 6. Baigęs versti Luko evangeliją, J. Bretkūnas pakeitė strategiją adresato
aliatyvo ir konstrukcijos in(g) + galininkas vietai žymėti atžvilgiu, išvertęs Jono
evangeliją – jungtuko bet (kaip teksto rišlumo priemonės) atžvilgiu ir nutolo nuo
originalo sintaksės. Jono evangelijoje yra daugiau originalų sąlygotų konstrukcijos nuo + kilmininkas su kalbėjimo veiksmažodžiais ir adesyvo atvejų. Prijungiamųjų
sakinių atžvilgiu originalui atsparesnė Morkaus evangelija1. 7. Bendros teksto kitimo tendencijos originalų sintaksės interferencijos atžvilgiu nėra“ (p. 138).
Darbo išvados labai lakoniškos (p. 137–139). Jas buvo galima pateikti išsamiau,
bent trumpai apibūdinti analizuotas leksemas ir sintagmas bei jų k(e)itimo tendencijas. Neišryškinant semantinių definicijų prieveiksmis ten atsidūrė ne tik prie
nesistemingai vartojamų vietą žyminčių sintagmų (p. 137), bet ir prie į skirstymą
visai neįtrauktų sintagmų (p. 138).
1   Tikslus

terminas yra ne Mato, Morkaus, Lu
ko ir Jono evangelija, bet Evangelija pagal
Matą, Morkų, Luką ir Joną. Taip pat ne
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kų Bažnyčia.
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Kalbėdama apie adverbialinės konstrukcijos ing(i) + acc. vartojimą buvimo vietai reikšti tokiuose junginiuose kaip „gyventi ing Jeruzalem“, „būti ing namus“,
Bukantytė iškėlė hipotezę, kad „konstrukcijos ing + galininkas atsiradimas galėtų
būti ir vertimo iš gr. εἰς + akuzatyvas rezultatas“ (p. 86). Tačiau šiuo atveju pati
lietuviška leksema in, ing bei ingi vartojama pagal lotynišką ir/ar vokišką modelį,
o prielinksnio valdymas (reikalauja galininko) yra jau vidinis lietuvių kalbos dalykas. Pvz., Wolfenbüttelio postilėje ši prielinksninė konstrukcija dominuoja formu
lėje: „malanauµiei krikáa=ºnis ir krikáankas bralei ir µeµeris ing Chun Je=ºµ»“
(WP 1573, fol. 1r8–10). Ieškoti tokios konstrukcijos paaiškinimo graikų kalboje čia
tikrai nėra reikalo.
Skyriuje „1.3. Skaitvardinis junginys. 1.3.1. dvylika su galininku“ (p. 65) aptariami šio skaitvardžio junginiai su galininku ir kilmininku tokio tipo konstrukcijose kaip „teisti dvylika giminių“ ir „teisti dvylika gimines“ (plg. Lk 22,30). Pami
nėti penki pavyzdžiai iš Evangelijų, kuriuose pasitaiko šis skaitvardis ir koks nors
daiktavardis: Lk 9,17 (µuwake [...] reiµges dwilika ´ dwilika reiµgi»); Lk 22,30 (µudi
dami dwilik¼ gimini» ´ gimines); Mk 6,43 (µurinka [...] dwilika pilnas reiµges ´
reiµgiu); Mt 14,20 (µurinka [...] dwilika pintini»); Mt 19,28 (µudiµit dwilika Gimines).
Pasak autorės, „BNT pirminiame tekste skaitvardžiai dažniau prisijungia ne kil
mininką, o galininką. Kilmininko atvejai 2, galininko 3“ (p. 65). Dabartinėje bend
rinėje lietuvių kalboje šis skaitvardis valdo kilmininką. Bretkūno tekste junginiai
su kilmininku taip pat laikytini autochtoniškais. Graikų ir lotynų kalboje skaitvardis δώδεκα bei duodecim yra nelinksniuojamas, jis vartojamas atributiškai ir
pats nieko nevaldo. Minėtose Evangelijų eilutėse graikiškame, lotyniškame ir vo
kiškame tekste skaitvardis vartojamas kaip nuo tranzityvinio veiksmažodžio priklausomo daiktavardžio, kuris eina akuzatyvu aktyviniuose (Lk 22,30; Mt 14,20;
19,28) ir atitinkamai nominatyvu pasyviniuose (Lk 9,17) sakiniuose, atributas. Taigi vadinamųjų „skaitvardžio junginių su galininku“ nėra ir negali būti nei Bret
kūno pirminiame tekste, nei korektūrose. Galininko tokiais atvejais reikalauja
tranzityvinis veiksmažodis ar atitinkamai dalyvis bei pusdalyvis, bet jokiu būdu
ne skaitvardis. Autorė mini, kad „graikiškajame NT yra kilmininko ir galininko
atvejų“ (p. 65). Nuo skaitvardžio priklausomo daiktavardžio kilmininko pavyzdžiu
ji laiko Mk 6,43: ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα, pažodžiui: ‘surinko gabalus [į] dvylikos pintinių pilnybes’, kitaip tariant: ‘gabalų surinko dvylika pilnų pintinių’. Graikiškame sakinyje genetyvas δώδεκα κοφίνων priklauso
nuo daiktavardžio πληρώματα (acc. pl.), t. y. nelinksniuojamas skaitvardis pats
yra genetyvinio junginio dalis. Akuzatyvas κλάσματα πληρώματα savo ruožtu
valdomas tranzityvinio veiksmažodžio ἦραν. Sunku pasakyti, ar tranzityvinio
veiksmažodžio valdomas akuzatyvines konstrukcijas Bretkūno vertime sąlygojo
Vulgata, ar Lutherio tekstas, tačiau jas reikia skirti ne prie skaitvardinių, bet prie
veiksmažodinių junginių.
Džiugu, kad korektūros klaidų darbe nedaug. Jų pasitaiko lotyniškuose bei
graikiškuose žodžiuose, pvz., acusativus vietoj accusativus (p. 127, išn. 78), ακούω
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vietoj ἀκούω (p. 35). Korektūros klaida norėčiau laikyti vietoj deponentinio
veiksmažodžio infinityvo loqui du kartus pateiktą imperatyvo formą loquere
(p. 21).
Disertacijoje autorė pateikia asmenvardžius pagal moksliniame darbe vis dėlto
neteiktiną fonetinę lotyniško alfabeto vardų transkripciją, pvz.: Hionigas, Kusmaulis (Hönig, Kußmaul, p. 10), Becenbergeris, Falkenhanas (Bezzenberger, Falkenhahn, p. 11), Šolcas (Scholz, p. 12) ir t. t., nors vienu atveju palieka originalią
rašybą: Holvoetas (p. 56, išn. 42). Nuosekliai laikantis tokio perteikimo principo
švedų mokslininkės Birgit Stolt pavardė kalbamajame darbe rašoma netiksliai
Štolt (p. 11). Švedų kalboje priebalsių grupė st- žodžio pradžioje tariama taip,
kaip rašoma, taigi Stolt, o ne Štolt.
Eglės Bukantytės disertacija yra įdomus darbas ir svarus indėlis į Jono Bretkūno
bei senosios lietuvių kalbos tyrimus.
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Jono Jaknavičiaus 1647 metų
Ewangelie polskie y litewskie,
dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė
su skaitmenine faksimile.
Bibliotheca Archivi Lithuanici 6,
parengė Milda Lučinskienė
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2005, 503 p. ISSN 1648–3294, ISBN 9986-668-97-2

1647 metais išėjusios jėzuito Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie – pìrmosios katalikiškos evangelijos lietuvių kalba, išleistos atskira knyga ir išlikusios
iki mūsų laikų. Jaknavičiaus verstos Evangelijos buvo bene svarbiausias Vilniaus
vyskupystės bažnytinis tekstas. Tai labai reikšmingas veikalas katalikybės sklaidai
Lietuvoje: nuo XVII amžiaus vidurio iki XVIII amžiaus pabaigos išleista apie 30
pataisytų ir papildytų Jaknavičiaus Evangelijų leidimų. Ši knyga buvo svarbi rytinio raštų kalbos varianto ir apskritai rašomosios lietuvių kalbos raidai.
Vienintelį išlikusį 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie egzempliorių, saugomą
Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (signatūra – C 72772), spaudai
parengė Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus darbuotoja Milda Lučinskienė. Dokumentinį leidimą ir kompaktinį diską su skaitmenine faksimile išleido Lietuvių kalbos instituto leidykla. Knygą apipavidalino
dailininkas Alfonsas Žvilius. Oficialieji leidinio recenzentai – Lietuvos MA narys
prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius ir doc. dr. Virginija Vasiliauskienė. Knygos
leidybą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija. Šis leidinys – jau šeštasis leidinių serijos Bibliotheca Archivi Lithuanici tomas.
Labai gerai, kad prie kokybiško ir skoningo spausdintinio leidinio pateikiamas
ir skaitmeninis dokumentinio leidimo variantas. Į kompaktinį diską dar įdėtos
lenkiškos ir lotyniškos rankraštinės maldos, įrištos konvoliute po Ritvale Sacramentorum.
Kompiuterinio knygos varianto bei skaitmeninės Evangelijų faksimilės kokybė
gera, gerai veikia ir pats kompaktinis diskas. Informaciją patogu peržiūrėti pačia
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me diske esančia peržiūros arba standartine Acrobat Reader programa. Skaitmeninis variantas tyrėjams padės tirti tekstą: jį galima padidinti, taikyti paiešką pagal
puslapį. Tik gaila, kad neveikia standartinė Acrobat Reader programos paieška – tai
dar labiau palengvintų darbą su tekstu.

1. Knyga

susideda iš dviejų dalių: rengėjos Mildos Lučinskienės įvadinio
straipsnio „Jonas Jaknavičius ir 1647 metų katalikiškos Evangelijos lietuvių kalba“
(p. 9–36) ir pačių Evangelijų faksimilės bei perrašo. Visas dvylikos skyrelių įvadas
išverstas į lenkų kalbą (vertė Krystyna Rutkowska; p. 37–63). Po lenkiško teksto
įdėta trumpa santrauka anglų kalba (p. 64–66). Toliau – svarbiausioji leidinio
dalis: Ewangelie polskie y litewskie (p. 67–496). Šioje dalyje, kurią rengėja vadina
dokumentine publikacija, pateikiama, kaip jau minėta, Evangelijų faksimilė, taip pat
lenkiško ir lietuviško teksto perrašai. Lietuviškoji perrašo dalis komentuojama.
Knygos pabaigoje duodamas šaltinių ir literatūros sąrašas (p. 498–502), taip pat
Biblijos vietų rodyklė (p. 503).
Įvadą Lučinskienė pradeda trumpai aptardama XVI amžiaus antrosios pusės
ir XVII amžiaus Katalikų Bažnyčios atsinaujinimo bruožus, taip pat Jėzuitų ordino misiją Lietuvoje, prisidėjusią prie lietuvių raštijos kūrimo ir rašomosios kalbos
ugdymo. Glaustame, bet informatyviame įvade aptariami konkretūs Jaknavičiaus
biografijos ir veiklos, taip pat 1647 metų Evangelijų leidimo ir kalbos klausimai.
Skyrelyje „Jono Jaknavičiaus biografija“ pateikiami svarbiausi jo gyvenimo ir
veiklos faktai, kuriuos iki šiol pavyko surinkti. Jaknavičiaus biografija, kaip teigia
rengėja, „tebėra neišsami“ (p. 11). Lučinskienė argumentuotai patikslina, kad iš
dviejų literatūroje nurodomų Jaknavičiaus gimimo datų – 1589 ir 1598 metų –
tikrąja reikia laikyti ankstesniąją.
Toliau aptariama literatūrinė Jaknavičiaus veikla. Čia pristatomi veikalai, kuriuose suregistruoti ir aprašyti biografijos faktai bei bibliografija nuo Philippo
Alegambės (1676) iki mūsų dienų. Dėl Jaknavičiaus bibliografijos dar yra
neaiškumų. Beje, pratarmės pradžioje rengėja sako, kad Jaknavičius buvo „pamokslininkas, švietėjas, lingvistas ir aktyvus Katalikiškosios reformos veikėjas“
(p. 7). Įvade (p. 17) minimas enciklopedinis žodynas Polski Słownik Biografizcny,
kur Jaknavičius taip pat apibūdinamas kaip „pisarz jezuicki polskolitewski, lingwista“. Tačiau leidinyje pateiktoje jo bibliografijos apžvalgoje „tikrų“ lingvistinių
veikalų nematyti; visa jo „lingvistinė“ veikla yra labiau filologinis ar literatūrinis
darbas. Gal lingvistu Jaknavičius vadinamas dėl to, kad greičiausiai parengė
spaudai Sirvydo Dictionarium trium lingvarum trečiąjį (1642) ar net ankstesnįjį
(1631) leidimą? O gal dėl to, kad jo Evangelijos buvo vienas iš leidinių, paklojusių
rytietiškosios raštų kalbos pamatą?
Dar tirtinä ankstesnių Evangelijų leidimų padėtis aptarta skyrelyje „Dėl
ankstesnių Ewangelie polskie y litewskie leidimų“ (p. 18–19), o leidimų situacija po
1647-ųjų – „Ewangelie polskie y litewskie XVII amžiuje“ (p. 19). Palyginus vėlesnius
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1674, 1679 ir 1690 metų Evangelijų leidimus matyti, kad labiausiai redaguota 1674
metų leidimo kalba. Šis faktas davė ir duoda medžiagos lyginamiesiems tekstologiniams ir kalbiniams tyrimams. Be to, 1705 metų Evangelijos jau buvo perrašytos
viduriniu raštų kalbos variantu; su šiais metais apskritai siejamas rytinio raštų
varianto išnykimas.
Kitame skyrelyje rengėja pateikia 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie tyrimų
apžvalgą. Čia chronologiškai ir konspektyviai aptariami darbai ir hipotezės tų
autorių, kurie skyrė dėmesio Evangelijų kalbai, kalbos duomenimis paremtai
tekstų genezei, autoriaus tarmės ir kilmės lokalizacijai, raštų ir tarmės santykiui,
taip pat tam, kokią įtaką Evangelijos darė lietuvių rašomosios kalbos kūrimuisi.
Iki šiol bene daugiausia Evangelijų kalba domėjosi Zigmas Zinkevičius1. Pastaruoju metu svarbiausia Jaknavičiaus darbų tyrėja yra šio leidinio rengėja Milda
Lučinskienė: šia tema rašo disertaciją, yra paskelbusi lyginamųjų publikacijų apie
1647 ir 1674 metų Evangelijų leidimų rašybą ir jos norminimą, leksikos reda
gavimą.
Iš įvado matyti, kad, be biografinių ir bibliografinių, dar yra neišspręstų ir
tekstologinių, arba teksto genezės, klausimų. Kalbėdama apie vertimo šaltinį
rengėja nurodo, jog norint tiksliai jį nustatyti, dar reikia išsamiai ištirti įvairius
Vujeko evangelijų vertimus ir palyginti juos su lietuviškais. Dar vienas tirtinas
dalykas – Jaknavičiaus Evangelijų ir Sirvydo Punktų sakymų perikopių santykis.
Pristatydama 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie egzemplioriaus proveniencijas, rengėja kelia įdomią mintį, kad dabar Kauno technologijos universiteto
bibliotekoje saugomą vienintelį egzempliorių į Kauną atvežė Vaclovas Biržiška,
tačiau tirti jį sutrukdė Antrasis pasaulinis karas. Pats konvoliutas išsamiai aptariamas skyrelyje „1647 metų Ewangelie polskie y litewskie egzempliorius“: aprašo
mas įrišimas, formatas, popierius, šriftas, teksto išdėstymas ir pan. (p. 26–29).
Rengėja užsimena apie du skirtingus vandenženklius, kuriuos galbūt vertėjo
išsamiau aptarti.
Toliau trumpai nusakoma knygos sandara ir pereinama prie kalbos. Čia rašoma
apie konkrečius kalbos dalykus: iš pradžių nurodomi išsamiausiai Jaknavičiaus
kalbą tyrusio Zigmo Zinkevičiaus darbai, po to aptariami rašybos, fonetikos, morfologijos ir leksikos bruožai (p. 29–33). Atskirai analizuojama 1647 metų Ewangelie
polskie y litewskie anoniminiam vertėjui priskiriamų evangelijų kalba (p. 33–34).
Kalbant apie rašybą, pateikiamas rašmenų inventorius, bet jų vartojimas nekomentuojamas. Kadangi kai kurios raidės, ypač balsės, rašomos su įvairiais diakritiniais ženklais, būtų įdomu patyrinėti jas ne tik ortografiškai ar redagavimo
požiūriu (tam rengėja jau yra skyrusi publikaciją), bet ir jomis žymimų garsų
1   Zigmas

Zinkevičius, „Dėl K. Sirvydo ′Punk
tų sakymų‘ genezės ir kalbos“, Blt 7(2),
1971, 153–167; Zigmas Zinkevičius,
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79–100.

Jono Jaknavičiaus 1647 metų
Ewangelie polskie y litewskie,
dokumentinis leidimas ir kompaktinė
plokštelė su skaitmenine faksimile.
Bibliotheca Archivi Lithuanici 6

distribuciją bei tarpusavio santykį. Nors rašyba ir fonetika aptarta atskirai, tačiau
fonetikos poskyryje kalbama ir apie [e] ir [a] rašybos varijavimą, grafiškai neskiriamas afrikatas ir priebalsius [s], [š]. Tai labiau rašybos dalykai.
Paskutinis įvado skyrelis – „Teksto skelbimo forma ir parengimo principai“
(p. 34–36).
Įvadas yra vertinga leidinio dalis. Pirmiausiai dėl to, kad čia skaitytojas gali
susipažinti su Ewangelie polskie y litewskie (1647) rengimo bei leidimo kontekstu,
aktualiausiais bibliografiniais, tekstologiniais ir kalbiniais dalykais. Iš jo matyti
tam tikros būsimos ne tik pačių Evangelijų, bet ir apskritai platesnio rytinio raštų
varianto tyrimo gairės. Matyti, kad dar lieka erdvės ir tekstologiniam darbui, ir
pačiai kalbos analizei. Be to, rengėja išnašose ir atskiru sąrašu pateikia bene visą
svarbiausią su Jaknavičiumi susijusią literatūrą, todėl kai kuriuos klausimus galima pastudijuoti išsamiau.

2. Antroji leidinio dalis – 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie tekstas. Patei-

kiama vienintelio iki šių dienų išlikusio pirmojo leidimo faksimilė, taip pat
lenkiško ir lietuviško tekstų perrašas. Rengėja siekė „kuo tiksliau perteikti originalo vaizdą“ (p. 34) ir šį tikslą pasiekė: lietuviškas perrašas tikslus (lenkišką turėtų
įvertinti lenkų kalbos specialistai), išlaikyti šaltinio rašmenys, diakritiniai ženklai,
punktuacija, eilučių tvarka, kustodai. Originale puslapiai nenumeruoti (tik kas antras puslapis tikriausiai bibliotekininkų sunumeruotas pieštuku), o perraše sunumeruoti eilės tvarka, puslapio skaičius rašomas laužtiniuose skliaustuose.
Lietuviškas tekstas komentuojamas, lenkiškas – ne, tačiau komentarai, arba
tekstologinis aparatas, ne tiek dalykinio, kiek techninio pobūdžio: komentuojamos rinkėjo padarytos klaidos, dėl spaustuvės kaltės ar šaltinio susidėvėjimo
atsiradusios spragos, praleisti kėlimo ženklai, sunkiai įskaitomi žodžiai ir pan.
Tačiau dalykinių komentarų nebuvimas nėra koks nors leidinio trūkumas. Dalykiniams klausimams parankesnis kritinis leidimas.
Perspausdinamame, ypač lenkiškame, tekste pasitaikė neaiškių diakritikų, kuriuos rengėja teigia atstačiusi remdamasi tuometinėmis ortografijos taisyklėmis,
nors šiuos atvejus gal būtų buvę geriau pakomentuoti, o ne taisyti. Taip būtų labiau išlaikytas originalo vaizdas. Apskritai lietuviško bei lenkiško teksto perrašas
daro gerą įspūdį: tikslus, aiškus; tikslūs ir motyvuoti komentarai.

3. Šis

leidinys duoda ir duos medžiagos įvairių sričių kalbininkams ir ne tik
kalbininkams (plg. literatūros sąrašą). Apie faksimilę tekstologai galbūt galėtų
pasakyti ir išsamesnių pagiriamųjų ar kritinių pastabų, bet baigiant šią trumpą
apžvalgą norėtųsi stabtelėti ties dialektologiniu Evangelijų tyrimo aspektu.
Dialektologinis tyrimo laukas, kaip matyti iš įvado, tikrai nedirvonuoja –
nemažai svarbių dalykų jau aptarta ir nagrinėta dialektologų publikacijose.
Zinkevičius yra įtikinamai parodęs, kaip senoji raštija gali prisidėti prie kai kurių
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tarminių ypatybių rekonstrukcijos. Tam tikri sinchroninės situacijos bruožai gali
padėti pakoreguoti vieną ar kitą rašytinės kalbos istorijai skirtą hipotezę. Tačiau
kai kuriuos Jaknavičiaus Evangelijų ir apskritai rytinio raštų varianto kalbos faktus dar būtų galima panagrinėti kiek atidžiau, ypač atsižvelgiant į sinchroninę
vilniškių patarmės būklę. Naujausia ekspedicijose surinkta medžiaga leidžia
atsargiai spėti, kad vilniškių plotas nėra toks itin susiskaidęs ir būtent taip
susiskaidęs, kaip manyta iki šiol. Todėl vilniškių patarmės diferenciaciją reikėtų
turėti galvoje ir nagrinėjant rytiniu raštų variantu parašytų spaudinių kalbą.
Vienas svarbiausių faktų, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį, tai 1647 metų Evan
gelijų anoniminiam vertėjui priskiriamų paskutinių septynių evangelijų kalba.
Reikėtų atidžiai panagrinėti dvigubų raidžių, vartojamų pailgėjusiems balsiais
žymėti, distribuciją. Kad būtų gausiau pavyzdžių, būtų pravartu pridurti ir kitus
šiam anoniminiam vertėjui ar redaktoriui priskiriamus tekstus. Galbūt tokia rašy
ba galėtų būti vertėjo tarmės atspindys, o tokiu atveju jo tarmę reikėtų lokalizuoti tame vilniškių plote, kur turima (ar buvo turima) trijų ilgumų sistema. O gal
tai būtų vienas iš argumentų dabartinių vilniškių pusilgių balsių chronologijai
nagrinėti?
Negalima iš akių išleisti kiekybinio ir kokybinio vokalizmo sistemos narių
santykio. Dabartiniame vilniškių plote ima ryškėti tam tikrų pietinės ir šiaurinės
dalies skirtumų. Pietinei daliai labiau būdinga dviejų ilgumų balsių kiekybinė
sistema ir su ja koreliuojanti stabili kokybinė sistema, o šiaurinei daliai – trijų
ilgumų balsių kiekybinė sistema ir nestabili kokybinė sistema, tos pačios pozicijos garsų konkurencija.
Čia svarbus ir fonetinių (taip pat ir morfologinių) variantų klausimas, kurį jau
yra kėlęs Zinkevičius (1971, 153–167). Šiaurinės vilniškių dalies sinchroninė situacija aiškiai rodo, kad toje pačioje pozicijoje esantys fakultatyviniai (konkuruojantys) fonetiniai variantai visiškai įmanomi. Į tai irgi vertėtų atkreipti dėmesį. Negalima atmesti minties (ją irgi yra kėlęs Zinkevičius [1972, 79–100]), kad variantai
galėtų būti ir „sociolingvistinės“ prigimties – tam tikro interdialekto kūrimas.
Šie klausimai, nors ir tirti, dar galėtų būti nagrinėjami išsamiau ne tik Jakna
vičiaus Evangelijų tekste, bet ir viso rytinio raštų varianto kontekste. Nors kiekybinius vokalizmo santykius iš Jaknavičiaus Evangelijų sunku suvaikyti, tačiau ko
kybinės ir kiekybinės sistemos santykio ir koreliacijos klausimas labai svarbus
aptariant Evangelijų ir kitų spaudinių garsinę sistemą. Be to, vertėtų atkreipti dė
mesį į fonetinės ir morfologinės sistemos, o ypač į šių sistemų variantų santykį.
Visa tai duotų papildomų rezultatų vilniškių patarmės raidos tyrimams.
Šis Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie leidimas, pasinaudojus
jau esančiais labai svarbiais tyrimais, gali suteikti gerą progą į rytinį raštų variantą
pažiūrėti šiek tiek kitaip: atlikti išsamią ir rašytinės kalbos, ir tarminių faktų
sinchroninę analizę atsižvelgiant į dabartinę vilniškių ploto situaciją, vėliau – tam
tikrą vidinę abiejų tyrimo polių rekonstrukciją, ir galiausiai – lyginamąją analizę.
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To, matyt, reikėtų palinkėti vertingos rytinio raštų kalbos varianto dokumentinės
publikacijos – Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie – kruopščiai
ir kvalifikuotai rengėjai Mildai Lučinskienei. Jos ir jos pagalbininkų dėka vienintelis Evangelijų egzempliorius tapo prieinamas ne tik mokslo ir kultūros žmonėms,
bet ir visai visuomenei. Lieka tik palinkėti visiems kūrybingo naudojimosi šiuo
leidiniu.
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Mikas Vaicekauskas,
Lietuviškos katalikiškos
XVI–XVIII amžiaus giesmės,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2005, 261 p. ISBN 9955-698-13-6

Pagaliau išleista monografija, aptarianti senąsias lietuviškas katalikų giesmes.
Panaši literatūrologų studija, tik skirta protestantų giesmėms, išėjo jau prieš dešimt
metų1. Taigi pamažu pajudėjo ir apibendrinamieji katalikų giesmių tyrimai.
Mikas Vaicekauskas pasirinko platesnį nei minėtos protestantų himnodijos
studijos tyrimo laiką – XVI–XVIII amžių. Tai padaryta pamatuotai, juk, kitaip nei
liuteronų, jau XVI amžiuje sulaukusių Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno
giesmynų, katalikų giesmių rinkiniai vėlavo beveik visą šimtmetį – pasirodė tik
XVII amžiuje. (Simboliška, atsilieka ir dabartiniai jų moksliniai tyrimai2.) Tad
katalikų giesmių lietuvių kalba istoriją reikėjo koncentruoti į vėlesnius laiko tarpsnius, XVII ir XVIII amžių.
Vaicekausko ir Dainoros Pociūtės monografijos skiriasi ne tik tiriamu laiku,
bet ir medžiagos išdėstymu, analize. Šie skirtumai dažnai nulemti giesmių istorijos rutuliojimosi ypatumų. Štai abejonių nekelia faktas, jog pirmasis protestantų
giesmynėlis – rinkinys, įdėtas į Mažvydo katekizmą (1547). Yra žinoma ir dauguma pirmųjų giesmių autorių, vertėjų. Kada išėjo pirmieji katalikiški giesmynai,
kada ir kas ėmė versti katalikų giesmes, tik spėliojama. Aptariant lietuviškų gies
mių genezę (p. 49–61) Vaicekausko knygoje neretai kartojasi frazės „čia turėjo
egzistuoti“, „Tačiau kol kas [...] nėra aptikta“ (p. 50), „Tačiau kol kas nėra jokių
žinių“ (p. 51), „kol kas duomenų [...] nėra“ (p. 52) ir t. t. Daug kas katalikų gies
mių istorijoje remiasi spėliojimais, hipotezėmis, nuomonėmis, o ne faktais. Todėl
autorius turėjo nuolat laviruoti tarp to, kas tik tikėtina, ir to, kas iš tiesų žinoma.
Vis dėlto skaitant kruopščiai surinktas įvairių istorinių šaltinių žinias bei su jomis
susijusias giesmių tyrėjų nuomones galima pasigesti labiau argumentuotos paties
Pociūtė, XVI–XVII a. protestantų
bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė ir Prūsų Lietuva, Vilnius: Lietu

1    Dainora
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vių literatūros ir tautosakos institutas,
Pradai, 1995.
2    Plg. „Literatūros apžvalgą“ (p. 13–22).

M i k a s  V a i c e k a u s k a s , L i e t u v i š k o s
k a t a l i k i š k o s X VI – X VIII  a m ž i a u s
giesmės

Vaicekausko pozicijos, labiau akcentuoto apibendrinimo, kurį paremtų kryptingiau išdėstyta medžiaga. Antai iš to, kas išdėstyta, aiškėja jėzuitų vienuolijos
vaidmuo rūpinantis lietuviška himnodija, tai paremia ir Bažnyčios nutarimai
(ypač Tridento susirinkimo). O ar tikrai ankstyvuoju laikotarpiu giesmes į lietuvių
kalbą galėjo versti ir populiarinti pranciškonai, tvirtesnių argumentų nepateikta
(plg. p. 50).
Kitaip nei Pociūtės knygoje, Vaicekausko monografijoje giesmynai, giesmės ir
jų ryšys su epocha, religija, literatūra aptarta atskirai (plg. antrą knygos dalį „Lie
tuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių ir giesmynų istorinė ir struktūrinė charakteristika“ [p. 49–135] ir trečią dalį „Literatūrinė raiška ir epochų ženklai“
[p. 137–185]). Lyginant su daug aiškesne lietuviškos protestantų himnodijos istorija, kur nuolat pasirodantys giesmynai (su neabejotina išleidimo data ir žinomais
parengėjais) kartu buvo susiję ir su tam tikrais religingumo, epochos pasaulėvokos
pokyčiais, toks išskaidantis fragmentais katalikų himnodijos aptarimas gal ir
pateisinamas. Mat gana chaotiškai leidžiami XVII–XVIII amžiaus lietuviški kata
likų giesmynai bei maldynai nuosekliai lyg ir neatspindėjo laikotarpio ideologinių
pokyčių, visi liudijo panašias epochos tendencijas. Tiesa, šitaip atsietai (be religijos, epochos pasaulėvokos aptarimo) pristačius visus leidinius su giesmėmis, nebeliko visapusiškos katalikų giesmių istorijos. Struktūros (giesmių skyrių visumos3), giesmių parinkimo požiūriu giesmynai nelyginti su lenkiškais, lotyniškais
to meto giesmynais, neieškota bendrumų ir skirtumų. Neminėti motyvai, skatinę
leisti mažus giesmynėlius, leidinėlius, skirtus Marijai, kai kuriems šventiesiems.
Čia būtų buvę galima aptarti tam tikrus katalikų pamaldumo, religingumo ypatumus, pokyčius (pavyzdžiui, Marijos kulto įsigalėjimą XVII amžiuje, apie kurį
užsimenama trečioje knygos dalyje [p. 147]). Neišnagrinėta ir tradicija giesmes
dėti į katekizmus bei maldaknyges, neieškota paralelių.
Filologui, tekstologui, katalikų giesmių tyrėjui ypač svarbūs yra du gausiai
iliustruoti recenzuojamos monografijos skyriai – „Lietuviški katalikiški giesmynai“ (p. 62–90) ir „Lietuviškos katalikiškos giesmės kituose leidiniuose ir rankraš
čiuose“ (p. 91–121), pirmąkart išsamiai pristatantys XVII–XVIII amžiaus leidi
nius, kuriuose yra lietuviškų giesmių. Nors knygos „Pradžioje“ teigta, jog nenagrinėti „giesmių vertimo šaltiniai, vertimo meno, tekstologijos [...] aspektai“
(p. 11), tačiau tam tikro, ypač giesmynų ir kai kurių maldynų, giesmių šaltinių
aptarimo, jų grupavimo būta. Beje, šaltinių analizė parodė, kad visi keturi pag
rindiniai katalikų giesmynai (Slavočinskio, Roberto Belarmino katekizmo giesmy
nas, Balsas širdies, Giesmės apie švenčiausią paną Mariją) glaudžiai susiję vienas su
kitu.
3    Neaišku,

kodėl aptariamoje knygoje išskirti
aštuoni Saliamono Slavočinskio giesmyno
ir Balso širdies skyriai (p. 64, 79). Iš tiesų
giesmynuose jų yra daugiau – Vaicekausko nepamatuotai sujungti į vieną Slavo
činskio giesmių apie Šventąją Dvasią ir
Švenčiausiąją Trejybę skyriai, taip pat Die-
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vo kūno, laidojimo giesmės, psalmės ir net
Marijos rožinis, kuris dėtinas į toliau ei
nantį giesmių Marijai skyrių. Balso širdies
apraše klaidina teigimas, jog giesmės apie
Dievo kūną ir Dovydo psalmės sudėtos į
vieną skyrių – juk tai du visiškai savaran
kiški skyriai.
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Slavočinskio giesmyno (1646; toliau – SlG) šaltinius jau anksčiau buvo aptaręs
Jurgis Lebedys4. Vaicekauskas šiuos tyrimus apibendrino: sugrupavo giesmes pagal jų lotyniškus ar lenkiškus prototipus, smulkiau išskyrė tas giesmių grupes,
kurios verstos iš Stanisławo Jagodyńskio giesmyno (1635) tekstų. Kai kas ir patikslinta – nustatytos ir atskirai sugrupuotos tos giesmės, kurios galėjo būti verstos iš Walento Bartoszewskio (1613) giesmyno. Skyrium išvardytos spėjamos
originalios Slavočinskio giesmės ir tos giesmės, kurių atitikmenų vertimo
šaltiniuose (minėtuose dviejuose giesmynuose) nerasta. Gaila, kad toliau ši svarbi tema negvildenta. Juk giesmių „be atitikmenų“ Slavočinskio giesmyne gana
daug, tad keltinas klausimas, ar iš tiesų (tik) minėti svetimkalbiai giesmynai buvo
pirmojo katalikiško giesmyno šaltiniai. Kiek klaidina ir pernelyg lakoniškas teigimas, jog atitikmenų nerasta. Neįsigilinus gali atrodyti, kad giesmių prototipų
visiškai nepavyko nustatyti. Tačiau kai kurių tinkami lenkiški ar lotyniški tekstai
randami įvairiuose vėlesniuose giesmynuose, giesmių antologijose – juos savo
komentaruose nurodė Lebedys (regis, dvylika giesmių). Šias nuorodas taip pat
būtų buvę pravartu įtraukti į monografiją.
Greta pradinių, minimalių šaltinių tyrimų kai ką vertėjo plačiau pakomentuo
ti, o patį giesmių grupavimą apibendrinti. Antai neaišku, kodėl ne prie Jagodyń
skio lenkiškųjų giesmių grupės dedama giesmė „Wiſi n± giedodami dźiaukiemoſe“
(p. 70), o giesmė „Zodźius Jezaus śirden dekiam“ (p. 68), atvirkščiai, – prie Jago
dyńskio (p. 68). Lebedžio duomenys šiuo atveju skiriasi: tvirtinama, jog pirmoji
giesmė gana artima Jagodyńskio tekstui, o antroji atitikmenų teturi vėlesniuose
giesmynuose (Lebedys 1958, 359 ir 366). Vien remiantis Lebedžio pastaba (Lebedys 1958, 364) prie spėjamų pusiau originalių giesmių turbūt buvo galima skirti
„Iau Meſſiośius rados teyſingas“, kuri monografijoje šliejama prie giesmių be ati
tikmenų (p. 70).
Kadangi nekomentuojamas giesmių grupavimas pagal šaltinius, neišryškėjo
ir paties autoriaus nustatyti, patikslinti dalykai – Bartoszewskio giesmyno atitikmenys, kai kurių giesmių originalumas („Stansłoway garbingas“, „Waitieku
łayminta“ [p. 71]), Verbų sekmadienio procesijos giesmių ir vadinamųjų Didžio
sios savaitės noktiurnų traktavimas (Vaicekauskas išskyrė ne tris, o keturias
Verbų procesijos giesmes [p. 64, 66, 685], o neva vieną ištisinį noktiurnų tekstą
suskaidė į aštuonis tekstelius, iš kurių paskutinis neturėjo atitikmens Jagodyńskio
giesmyne [p. 676]).
[ Jurgis Lebedys,] „Paaiškinimai“, S[alia
monas] M[ozerka] Slavočinskis, Giesmės tikė
jimui katalickam priderančios 1646, fotografuotinis leidimas, paruošė Jurgis Lebedys,
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla, 1958, 343–427.
5    Remiantis Slavočinskio giesmių strofika, iš
tiesų reikėtų skirti net penkias procesijos
giesmes – „SVnus Diewa kurs iſz dangaus
4    Žr.

367

ateia“, „Garbe ir ſzłowe tau ſtokias“, „Way
kay źidu ſu aliwos ſżakomis“, „Swieſa mu
ſump rodoſe“, „Swieta świeſa ſugruwa“
(SlG I 102–112).
6    Dėl to skiriasi pagal Lebedžio alfabetinę
giesmių rodyklę ir kitus duomenis ([ Jurgis
Lebedys,] „Alfabetinė giesmių rodyklė
lietuvių kalba“, S[aliamonas] M[ozerka]
Slavočinskis, Giesmės tikėjimui katalickam

M i k a s  V a i c e k a u s k a s , L i e t u v i š k o s
k a t a l i k i š k o s X VI – X VIII  a m ž i a u s
giesmės

Tolesniems tekstologiniams katalikų giesmių tyrimams svarbūs greta minėtų
šaltinių pateikti sugrupuoti vertimo variantai, rasti kituose giesmynuose bei leidiniuose.
Panašiai monografijoje apibūdinti bei aprašyti ir kiti, vėliau išleisti lietuviški
katalikų giesmynai, kai kurios kitos knygos. Tokia analizė, regis, atlikta pirmą
kartą. Giesmės čia grupuotos pagal pačiuose leidiniuose nurodytus lenkiškus ar
lotyniškus prototipus (tiksliau – pagal pirmąsias jų eilutes), tačiau galimi svetimkalbiai šaltiniai (giesmynai) nenurodyti, jų veikiausiai ir neieškota. Žinoma, galima numanyti, jog giesmės, kurių prototipai sutapo su Slavočinskio giesmyno
pirmtakais (jos monografijoje nurodytos atskirai), buvo verstos naudojantis tais
pačiais Jagodyńskio ar Bartoszewskio giesmynais, bet tai reikėtų pagrįsti. Į vieną
grupę sudėtos ir spėjamos originalios, „bekilmės“ giesmės. Taigi matyti, jog
svetimkalbių šaltinių tikslinimas paliktas kitiems giesmių tyrėjams.
Beje, kartais net be didelių pastangų ir lyginimų galima apytiksliai nurodyti
vienos ar kitos giesmės kilmę. Štai žvilgtelėjus į Giesmių apie švenčiausią paną Mariją
giesmę „Kurs kas diena, ir adina“, kurios šaltiniai laikomi neaiškiais (p. 90), matyti, kad jos pagrindas – „Salve Regina“, o pirmasis posmelis pridėtas remiantis
turbūt populiarios giesmės „Kto chce Pannie Maryey służyć“ pradžia.
Nemažas Vaicekausko indėlis į lietuviškos himnodijos studijas – lietuviškų
šaltinių, t. y. giesmių, kurios perimtos iš ankstesnių lietuviškų giesmynų, nustatymas. Ypač Balse širdies ir vėlesniuose leidiniuose (maldaknygėse, katekizmuose ir
kt.) tokių giesmių būta gana daug, tad atliktas nemenkas tekstologinis darbas.
Įžvalgiai nustatytos iš kalvinistų Knygos nobažnystės (1653; toliau – KN) į Balsą
širdies perimtos giesmės. Vis dėlto ir čia labai trūksta platesnių komentarų, api
bendrinimų. Antai su Slavočinskio giesmyno giesme „O Wieſzpati pagarbinta“
susijusi Belarmino katekizmo giesmynėlio (1677; toliau – BK) „O Wiſzpati pagárbinta“, tačiau detaliau tas ryšys neaiškinamas, terašoma (p. 75), kad tai perimta,
daug redaguota ar perkurta giesmė.
Galima pridurti, kad nepastebėta, jog kita BK giesmė „SWieſibe ſwieto wiſo“
taip pat remiasi SlG giesme („Swieta świeſa ſugruwa“ [I 109]), o BK „Atmink
krykśćionie ku Iezus kinteio“ veikiausiai yra KN „DUmok krikśćionie, káypo v†
mus ponás“ (KN 150) perredaguotas variantas, ne naujai versta giesmė, kaip tei
giama monografijoje (p. 75 ir 72).
Šį bei tą patikslinti galima ir dėl Balso širdies (1726; toliau – BŠ) giesmių.
Giesmės „O Duśia żmogaus kiek wiena“, kuri monografijoje laikoma nauju variantu (p. 72, 84), tik pirmi trys posmai neturi atitikmenų, ketvirtas posmas imtas
iš BK („SWieſibe ſwieto wiſo“ trečias posmas), o tolesni – iš SlG („O Duśia kuri
randiſe“ ketvirtas ir tolesni posmai), kai kur labai redaguota. Panašiai sudurtos
priderančios 1646, fotografuotinis leidimas,
paruošė Jurgis Lebedys, Vilnius:
Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla, 1958, 537–543)
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skaičiuojamas giesmių skaičius – 139
giesmės; Vaicekauskas Slavočinskio giesmyne jų suskaičiavo 147.

Archivum Lithuanicum 8

yra dar dvi BŠ giesmės („ATmink krikśćionie kâ JEZUS kientejo“7, „JEme nuog
Diewa dowana niemaża“) ir kai kurios psalmės (plačiau apie tai žr. šiame ALt
tome spausdinamo straipsnio „Žemaitiškieji rengėjo tapatybės pėdsakai XVIII–
XIX amžiaus pagrindiniame katalikų giesmyne 1: Balso širdies pirmojo leidimo
kalbos kaita“ 2.1., p. 151–152). Vienos BŠ giesmės pavadinimas supainiotas su
Slavočinskio giesmyno variantu (p. 80): „HEyg wiſi żmones triumfawokime“ – tai
SlG, o ne BŠ giesmė; Balso širdies giesmyne iš tiesų yra giesmė „JEme nuog Diewa dowana niemaża“, kuri perimta iš BK ir SlG (ją reikėtų nurodyti tarp p. 77
minimų iš BK į kitus leidinius perimtų giesmių).
Atidžiau patyrus matyti, jog be reikalo išskirta BŠ giesmių grupė, kurių šaltinis „Slavočinskio ir Bellarmino katekizmo giesmynėlyje spausdintos giesmės“
(p. 82). Iš tikrųjų „TAwęſp Wieſzpatie nuośirdźiey ſzaukiame“ ir „O Wieſzpati
pagarbinta“ yra perimtos vien iš BK (patys BK ir SlG variantai labai skiriasi).
Teigiama, jog kai kurios BŠ giesmės perimtos iš SlG, bet jų sutampa tik pradžiõs
kelios eilutės ar posmai: „AUſzros gieſme pradekime“, „TUrim giaradeja“ (p. 81);
„BEernelis gime Bethlehem“ siejamas su SlG tekstu (p. 80), tačiau nepaminėta,
kad giesmės sutampa tik nuo trečio pradžios posmelio. Nepakomentuotos BŠ labai perkurtos giesmės – „JOzefay pamażu“, „JAu Meſſiośius rados teyſingas“
(p. 81; jos remiasi SlG giesmėmis).
Klaidingai įvertinti kai kurie Contiones Litvanicae rankraštinio giesmynėlio
giesmių šaltiniai. Ne kartą minėta8, jog dvi giesmės („Bernelis gime Bethlem“ ir
„Gime mumus bernelis“) sietinos su Martyno Mažvydo giesmėmis9. Vaicekausko
jos laikomos tiesiog kitais svetimkalbių šaltinių vertimo arba pagal SlG, BŠ perkurtais variantais (p. 120t.). Be to, palyginus paaiškėjo, jog „Ateja mumis diena,
iz ſena zadeta“ perimta tik iš BK10 (monografijoje rašoma: „giesmės vertimas per
imtas iš Bellarmino katekizmo giesmynėlio ar Šrubauskio giesmyno“ [p. 120]).
Atrodytų, rankraščio autorius BŠ po ranka visai neturėjo. Netgi priešingai, suda

7    Ši

giesmė monografijoje laikoma perimta
vien iš BK (p. 83).
8    Žr. Alv[ils] Augstkalns, „Smulkūs pastebė
jimai“, APh 5, 1935, 151; Zigmas Zinkevi
čius, Lietuvių kalbos istorija 4. Lietuvių kalba
XVIII–XIX a., Vilnius: Mokslas, 1990, 24t.
ir kt.
9    Reikėtų patikslinti, jog „Bernelis gime Bethlem“ veikiausiai remiasi ne Mažvydo, o iš
jo perėmusio Zengštoko giesmyno (1612)
paredaguotu tekstu, plg. tik abiejuose variantuose esančias eilutes – Contiones Litvanicae „Draugie eydami namuoſna, ſwey
kina nauja Karalu“ ir Zengštoko giesmyno
„Drauge ineidami Vki [...] ſweikin Iauna
Kunigaikſchti“ (p. 10v). Tiesa, viena eilutė
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gali būti įterpta iš SlG varianto („Ir mes
Użgimime tame, Jezau tawe garbiname“),
kita („Pryeme kuna Źmogiſzka, Żodis Te
wa Aukſciauſioia“) – papildomai prikurta.
Įdomu, kad giesmė „Gime mumus bernelis“, regis, sietina ir su Zengštoko giesmyno variantu, ir su ankstyviausiu Mažvy
do Katekizmo tekstu. Matyt, šios dvi, kaip
rašo Mažvydas, senosios lietuviškos gies
mės nusipelno ypatingo dėmesio ir išskir
tinių studijų.
10    Žr., pavyzdžiui, eilutes „Troſzkiey łaukie, ir
tankiey szaukie, pradresk dangu“ ir BK
„Trokśćiey łaukie, ir teip ßaukie Pradresk
dungu“ (p. 40) bei BŠ „Łaukie, ſzaukie
kad girdetu Dangus“ (p. 26t.).

M i k a s  V a i c e k a u s k a s , L i e t u v i š k o s
k a t a l i k i š k o s X VI – X VIII  a m ž i a u s
giesmės

rinėdamas „BEernelis gime Bethlehem“ BŠ rengėjas, be SlG varianto (nuo trečio
posmo), turbūt rėmėsi į Contiones Litvanicae įtrauktos giesmės pradžia, plg.: Contiones Litvanicae „Bernelis gime Bethlem, delto dziaugies Jerusalem ‖ Pryeme kuna
Źmogiſzka, Żodis Tewa Aukſciauſioia“ ir BŠ „BEernelis gime Bethlehem, del to
dźiaugies Hieruſalem. ‖ Prieme kunâ żmogiſtes, Zodis amźinos Deywiſtes“. Kad
BŠ šios giesmės pradžia nesutampa su SlG tekstu, recenzuojamoje knygoje ne
užsiminta (žr. p. 80).
Tiriant lietuviškus šaltinius labai svarbu nustatyti perėmimo kryptį – kas iš ko
skolinosi. Dėl to reikšmingas knygų, leidimų datavimas, kartais ir autorystė. Tenka apgailestauti, kad monografijoje šiems dalykams skirta per mažai dėmesio.
Dėstomosiose dalyse kaip neabejotina pateikta Balso širdies, Giesmių apie
švenčiausią paną Mariją, Jurgio Kasakauskio Rožančiaus, Tado Plakevičiaus Patronkai ščieslyvos smerties Barborai šventos karunkos pirmojo leidimo data, nors iš tiesų
visiško aiškumo nėra (plg. LB I 106, 182t., 322, 403). Tiesa, kai kurie datavimo
klausimai probėgšmais aptarti šaltinių sąraše knygos pabaigoje, ten nurodyta ir
su tuo susijusi literatūra (p. 223–234). Skaitytojui būtų buvę daug patogiau ir
aiškiau, jei visa tai būtų perkelta į tekstą, aptarta išsamiau, negailint žodžio. Tam
tikrų papildomų argumentų už ar prieš dėl dalies mokslininkų spėjamo Balso
širdies pirmojo leidimo laiko (1679), galbūt kartu ir dėl autorystės (monografijoje
nesuabejojama, kad giesmyno rengėjas – Pranciškus Šrubauskis) buvo galima ras
ti aptariant jo sąsajas su kitais leidiniais, kurių datavimas kelia mažiau abejonių.
Pavyzdžiui, įvertinimo lauktų faktas, jog Contiones Litvanicae (apie 1720) nepasinaudojo Balsu širdies, o Kasakauskio Rožančius (1681?) giesmių iš BŠ turi nemažai
(tiesa, iš monografijos aprašo p. 92 neaišku, kokių giesmių būta defektiniame
1681? metų leidime, o kokių – vėlesniuose).
Aprašant giesmynus ir kitus leidinius dažnokai nenurodyta, kokių metų leidimu remtasi. Tik iš šaltinių bibliografijos sąrašo galima numanyti, jog kaip
pagrindas nagrinėtas 1726 metų (pirmasis išlikęs) Balso širdies leidimas. Taip pat
bibliografijos sąraše tenka ieškoti, kuris leidimas imtas analizuojant Giesmes apie
švenčiausią paną Mariją, Kasakauskio Rožančių ir kt. Įvairūs šių knygų (iš kitų vei
kalų dar Altoriaus duchauno) leidimai skyrėsi ir giesmių skaičiumi. Kai šie faktai
nedetalizuojami, pateiktas giesmyno ar kito leidinio aprašas (kuris remiasi tik
vienu, nebūtinai pirmuoju leidimu) pasidaro nebe toks naudingas, nes giesmių
šaltinių, perėmimo krypties suvaikyti nebeįmanoma. Tai nulėmė kai kurias recenzuojamos knygos klaidas.
Neištyrus visų išlikusių BŠ leidimų, teiginiai apie šio giesmyno pildymą naujomis giesmėmis tapo netikslūs. Giesmė „Aſz aſmi duona giwoja“ buvo jau 1726
metų BŠ, tai nėra nauja 1762 metų leidimo giesmė (taip teigiama p. 86) 11. Dėl šio
apsirikimo (ir gal dar matematinės klaidos?) neteisingai pateiktas pirmojo išlikusio
11    Vadinasi,

„Dievo kūno“ giesmių skyriuje bū
ta ne dvylika, o trylika giesmių (žr. p. 79).
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1726 metų BŠ leidimo giesmių skaičius: su suskaidytais noktiurnų tekstais turėtų
būti 120 giesmių, ne 125 (p. 79). 1762 metais giesmynas buvo papildytas ne dvylika, o tik septyniomis giesmėmis (naujame skyriuje); dar keturios buvo pridėtos
anksčiau, 1752?, 1757 metų leidimuose (plačiau žr. minėtame šio tomo ALt straipsnyje 2.2., p. 152). Taigi bent jau giesmių „Kas nor Ponnay MARIEY słuźit“, „Linkſ
minkis Dangau, linkſmink duśi mana“, „Kas źmoniu ſwieto bijos abgiawimu“ BŠ
leidimo rengėjas negalėjo versti iš 1761 metų Pieśni nabożne. Ne 1790 metų BŠ, o
1774-ųjų leidime įdėtos giesmės „UNgoy tawa Diewy ſtowiu“ (monografijoje pavadinimas nurodytas netiksliai – „Warton tawa ſtoju Ponie“, [p. 88]), „O Diewy
Tiewy, Diewy małoningas“ (ir psalmė „DIewas muſu giełbietoy yr twirtibi“), taip
pat ir giesmė „TRayce Diews Tiewas, Sunus“, kuri Vaicekausko nukeliama į 1793
metų leidimą. Beje, giesmė „UNgoy tawa Diewy ſtowiu“ gerokai skiriasi nuo
Giesmėse apie švenčiausią paną Mariją esančio varianto „Warton tawa ſtoju Ponie“;
tai arba perkūrimas, arba naujas vertimas.
Nors monografijoje rašoma, jog Žyvato (1759) giesmė „Werkiet Aniołay“ bei
Simono Jakštavičiaus Novenos (apie 1775) „O Diewe! tau ſzłowie ant amziu“ nei
anksčiau, nei vėliau kitur nepublikuota (p. 109t.), iš tikrųjų abi jos pakartotos
1793 metų Aukso altoriuje bei 1801 metų BŠ. Tad be reikalo monografijoje iš akių
išleistas Altoriaus duchauno kiek vėlesnis variantas Aukso Altorius. Nors įprasta
teigti, jog maldaknygės buvo labai panašios, vis dėlto kai kuriomis giesmėmis jos
skyrėsi.
Giesmių apie švenčiausią paną Mariją yra išlikęs tik 1773 metų leidimas. Kadangi
nežinoma, ar spėjamas 1765 metų leidimas buvo visiškai toks pat, reikėjo atsar
giau vertinti ir galimą giesmių perėmimą iš 1762 metų BŠ (p. 89). Jis yra tik tikėti
nas. Nepaminėta, jog ir kiti turimi vėlesni leidimai šiek tiek skyrėsi giesmių skai
čiumi. Taigi teigimas, kad giesmyne buvo 21 giesmė (p. 88), nepreciziškas. Kaip
galima spėti iš šaltinių sąrašo (p. 89), matyt, aprašoma 1784(?) metų leidimo būklė.
Kita vertus, kodėl analizei pasirinktas vien defektinis, neaiškaus datavimo egzempliorius, kai turimas neabejotinas 1773 metų leidimas? Panašiai reikėtų vertinti ir
Altoriaus duchauno giesmių šaltinių nustatymą (p. 95–98), nes remiamasi vien
vėlyvu 1793 metų leidimu (nors turimas ir 1759 metų leidimas).
Abejotina, ar tik dvi Tado Juozapo Bukatos12 Knygelėje aprašančioje broctvą
(1773) giesmės yra naujos, nepublikuotos ankstesniuose šaltiniuose 13 (p. 115t.).
Gali būti, tokios yra ir jo „UNgoy tawa Diewe ſtowiu“ bei psalmė „DIewas muſu
Giełbietoju yr twyrtiby“. Pirmoji, kaip jau minėta, skiriasi nuo Giesmėse apie
12    Recenzuojamoje

knygoje vartojamas Vaclovo Biržiškos ir Lietuvos TSR bibliografijos
teikiamas pavardės variantas Bukota, žr.
BržA II 144tt., LB I 68. Remiantis paties
autoriaus parašu (gen. sg.) „Taddaei Josephi Bukaty“ geriau būtų vartoti Bukata,
plg.: Giedrius Subačius, Žemaičių bendrinės
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kalbos idėjos, Vilnius: Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas, 1998, 34; Zinke
vičius 1990, 47.
13    Pateikiant vieną giesmės pavadinimą su
klysta. Vietoj Diewe Tiewe Diewe giwas
turėtų būti Diewe Tiewe Diewe małoningas.

M i k a s  V a i c e k a u s k a s , L i e t u v i š k o s
k a t a l i k i š k o s X VI – X VIII  a m ž i a u s
giesmės

švenčiausią paną Mariją esančio vertimo, o antroji šiame giesmyne pridėta tik 1796
metų leidime.
Antroje monografijos dalyje („Lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių ir
giesmynų istorinė ir struktūrinė charakteristika“), be katalikų giesmynų, kitų
leidinėlių su giesmėmis pristatymo, atskirai aptartos kalvinistų giesmės (p. 122–
124) bei katalikų giesmių autorystės, originalumo klausimas (p. 125–135). Kalvi
nistų giesmių aptarimas kiek netikėtas, jis „iškrinta“ iš visos knygos. Čia daugiau
reziumuojami Dainoros Pociūtės atlikti tyrimai. Tad šio „vienišo“ skyriaus turbūt
vertėjo atsisakyti. Skyrius apie originalumą nubrėžė tam tikras gaires tiems, kas
toliau mėgins tirti svetimkalbius giesmių šaltinius, tai rimtesnės tekstologinės
analizės užuomazgos. Tiesa, sudėtingus katalikų giesmių ryšius su šaltiniais ga
lėjo iliustruoti daugiau pavyzdžių (nagrinėtos tik kelios giesmės [p. 131–134]).
Kita vertus, minėtą skyrių (jis kaip straipsnis buvo spausdintas ALt 6, 131–146)
prasminga buvo pabandyti įlieti į pagrindinius skyrius, atskleidžiančius lietuvių
katalikų himnodijos istoriją.
Informatyvi ir labai įdomi yra knygoje pateikta krikščioniškosios giesmės atsiradimo istorija (p. 25–47). Tai, regis, pirmas išsamus dėstymas lietuvių kalba. Vertingi monografijos gale esantys priedai – „Lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a.
giesmių katalogas“, „Lenkiškų giesmių pavadinimų sąrašas“, „Lotyniškų giesmių
pavadinimų sąrašas“, taip pat lietuviškų leidinių, kuriuose yra giesmių, bibliografija su nurodytais leidimais, panaudotais egzemplioriais („Šaltiniai“). Šie priedai
yra viso Vaicekausko atlikto giesmių tiriamojo darbo santrauka. Tai atspirtis tiems,
kurie toliau imsis analizuoti painius šaltinių klausimus. Gaila tik, kad anksčiau
nurodyti netikslumai, ypač nepakankamas visų išlikusių knygų leidimų ištyrimas,
verčia šiuos priedus kiek koreguoti.
Užskleidžiant Miko Vaicekausko lietuviškos katalikų himnodijos studiją norisi viltis tokio pat katalikų giesmių tyrimų, jų publikavimo atgimimo, koks kilo
lietuviškų liuteronų ir kalvinistų giesminijoje po Dainoros Pociūtės knygos išlei
dimo.

Birutė Kabašinskaitė

Birutë Kabaðinskaitë
Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: birute.kabasinskaite@flf.vu.lt
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Dalia Dilytė,
Kristijonas Donelaitis ir Antika
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2005, 252, [1] p. ISBN 9986-19-756-2

Plečiantis senosios literatūros tyrimams, Kristijono Donelaičio lietuviška kūry
ba išlieka kaip pastovus dydis, telkiantis savyje įvairiopas interpretacijos galimybes. Dalios Dilytės knygos Kristijonas Donelaitis ir Antika tema nėra visiškai nauja,
tačiau ankstesnių tyrėjų tepaliesta probėgšmais, atsižvelgiant daugiau į formos, o
ne į turinio dalykus. Atidžiau šios sąsajos, kaip teigia knygos autorė, tirtos Antikos
žinovo Henriko Zabulio, tačiau niekas šiuo aspektu nėra analizavęs viso Done
laičio kūrybinio palikimo. Dilytės dėmesio lauke atsiduria ne tik poema Metai, bet
ir pasakėčios bei laiškai (vienas iš jų eiliuotas, jis priskiriamas eilėraščio žanrui).

1. Aptariant

Antikos recepciją XVIII amžiuje, punktyriškas, tačiau skvarbus
autorės žvilgsnis fiksuoja kintamą ir kartu nenutrūkstamą tradicijos tąsą, kurią
natūraliai perima Tolminkiemio kunigas. Jo kūrybos filosofinis lygmuo išsklei
džiamas skyriuje „‘Kytras pilosopas‘ Kristijonas Donelaitis“. Kalbant apie prasminį
Donelaičio laiško-eilėraščio „O greit slenką laikai...“ („Ihr Schatten schneller
Zeit...“) klodą, užmetamas platus asociacijų tinklas. Juo „pagaunamos“ esminės
sąvokos ir jų ženklinamos filosofinės nuostatos, kultūros citatų dialoge išskiriama
autentiška intelektuali lietuvių poeto laikysena.
Autorės kvestionuojamos tyrėjų interpretacijos dėl tam tikrų Metų epizodų
(pavyzdžiui, būrų apverkiamas miręs gerasis ponas). Vietoj psichologinės motyvacijos (perdėtas jausmo reiškimas, virstantis komišku ar net satyrišku)
siūlomas platesnis filosofinis požiūris – saiko reikšmės suvokimas. Minėtais atvejais Dilytės svarstomi kontekstiniai dalykai virsta kone savarankiškais fragmentais. Tačiau jie nėra pabiri, priešingai – nuosekliai ir logiškai sujungti į
vientisą tekstą. Be to, šis antikinėmis paralelėmis pagilintas požiūris nesiūlomas
„dogmatiškai“ – kaip vienintelis įmanomas. Tai greičiau kultūrų dialogas, kuriame skaitytojo žvilgsnis kreipiamas nuo buities detalių prie universalesnių
kategorijų.
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2. Literatūriškumo apraiškų taip pat įžvelgiama antrajame Donelaičio laiške,
kuris sąlygiškai vadinamas „Puota“ (1777). Iškeldama laiško sąsajas su simposijo žanru, Dilytė išsamiai aptaria jo ypatybes ir svarbesnius pavyzdžius nuo
Antikos iki Martino Lutherio Užstalės kalbų (Tischreden)1. Šiame kontekste keliamas klausimas, kas iš tiesų minima Donelaičio laiške: pokalbių temos vaišių
metu ar keturi neišlikę kūriniai, kaip teigia dauguma klasiko kūrybos tyrinėtojų.
Teiginiai grindžiami rankraštyje esančiu prierašu „Muzik u. Text von Donal“,
tačiau pats autorius laiške įvardija tik „temą“. Preciziškai analizuodama turinį,
Dilytė atskleidžia ir paties laiško kaip literatūros žanro vertę. Be to, parodo, jog
Metų autoriaus gyvenimiškoji aplinka buvo tiesiog pripildyta kūrybinės dvasios, atskleidžia Donelaičio kūrybos ir jo asmeninės laikysenos nuoseklumą.
3. Pirmieji monografijos skyriai tampa savotišku įvadu į Metų poetinį pasaulį,

kuriame už kasdienių buities vaizdų slypi giliausios žmogaus ir tautos egzistencijos prasmės.

3.1. Atkreipdama dėmesį į formaliuosius kūrybos aspektus, Dilytė kartu
atskleidžia giluminę Metų poetikos motyvaciją, netiesiogines lietuviškos poemos
sąsajas su pasaulinės klasikos kūriniais (Homero, Vergilijaus, Hesiodo ir kitų).
Nepaisant konteksto svorio, pripažįstamas Donelaičio kūrybos originalumas, o
gausūs Antikos pavyzdžiai tik padeda pažinti retorinės tradicijos turtingumą.
Pripažįstama, kad Metuose nerasta tikslaus pažodinio antikinių epų frazių ar
sakinių pakartojimo, o aiškių asociacijų irgi tėra labai nedaug (p. 189). Panašiai
kurtos ir pasakėčios. Jose gana laisvai naudojamos klasikinės siužeto schemos ir
veikėjų tipažai.
3.2. Svarbus Metų kompozicijos principas – kalbos. Jos, Albino Jovaišo teigi-

mu, užimančios apie du trečdalius viso poemos teksto (p. 87). Tai motyvuojama
poemos autoriaus užmoju „parodyti tvirtą senąją lietuvių būrų bendruomenę,
kuriai būdingi komunikacijos ir dialogiškumo santykiai“ (p. 124). Kalbant apie
kalbų žanrinę įvairovę ir teikiant gausias nuorodas į antikinius pavyzdžius, kartais vis dėlto pritrūksta aiškesnio lyginimo pagrindo. Tyrime pateikiamos net ir
tolimiausios asociacijos, tad lyginamoji analizė neretai pranoksta konkretaus
kūrinio ar fragmento problematiką ir tampa atskiro žanro „studija“.
Anot Dilytės, „Metų veikėjų kalbos sukurtos apgalvotai, bet didelis poeto
talentas sugebėjo taip paslėpti amato išmanymo žymes, kad skaitydami poemą
visai jų nepastebime“ (p. 116). Pripažįstant antikinės retorikos įtaką ir kartu
lietuvišką vertimą: Užstalės pokalbiai, iš
vokiečių kalbos vertė Jurgis Kunčinas, Vilnius: Alma littera, 2003.

1   Plg.
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teigiant autoriaus originalumą (ar net genialumą), praverstų platesnis žvilgsnis
į Apšvietos retorikos veikalų formuluotes, pavyzdžiui, dėl komplikuoto talento
ir taisyklės santykio, laisvėjančio požiūrio į klasikinį kanoną. Knygoje, be Antikos autorių, randame nuorodų į Donelaičio amžininko Johanno Christopho
Gottschedo (1700–1766) darbus, kuriuose nuosekliai laikomasi antikinės retorikos tradicijos.

3.3. Dilytė

savo monografijoje parodo, kad Donelaitis perėmė ne tik „išorinį
rūbą“ – hegzametrą (beje, jį savitai modifikuodamas), bet ir pasaulio literatūrinėje
tradicijoje įtvirtintus kompozicinius principus, kurie buvo pritaikyti naujam
kūrybiniam sumanymui. Viena kita nuoroda į krikščioniškąjį kontekstą (pavyzdžiui,
Selmo kalbą užbaigianti malda [p. 115] ir kt.) liudija, jog atidesnio tyrimo reikia
ir šiam poemos klodui.

3.4. Akivaizdu, kad šiuo darbu gerokai pakoreguojama Donelaičio kaip „būrų

poeto“ samprata. Ne kartą suabejojama kokia nors communis opinio doctorum,
pavyzdžiui, dėl hiperbolių, kurias siūloma diferencijuoti, nes jos naudojamos ne
vien satyriniam vaizdui sukurti, bet ir teikia kūriniui „epinio sodrumo, raiškumo,
pakylėtumo“ (p. 181; į tai, kaip rašo autorė, dėmesį yra atkreipusi Viktorija Dau
jotytė).
Nors ankstesni tyrėjai pripažino sąsajas su Antikos didaktiniais epais, tačiau
Dilytės monografijoje Donelaičio Metus siekiama pakylėti į herojinio epo aukštu
mas, parodoma, kad ne vien herojiški kovos veiksmai, bet ir kasdienis darbų bei
švenčių ritmas turi savos kosminės didybės. Knygoje taip pat detaliai analizuojami ir formalūs žanro kriterijai.
Ko gero, vieniems šie argumentai bus daugiau, kitiems mažiau įtikinami,
tačiau neabejotinai tai yra galimybė visapusiškiau suvokti Metų meninę vertę,
juolab kad ateinančiai skaitytojų kartai kūrinys jau vargiai turės savaiminės
reikšmės dėl savo „gyvenimiškosios realybės“ ir kažin ar bus paskaitomas be
žodyno.
Knygoje kuriamas polemiškas ir kartu korektiškas santykis su Donelaičio tekstais bei tyrėjų įžvalgomis. Antika čia iškeliama kaip netiesioginis, tačiau esminis
Metų poetiką formavęs veiksnys. Autorė nesiekia sensacingų atradimų, o savo
įžvalgas pateikia kaip galimybę atverti gilesnį literatūrinės tradicijos klodą, suvokti, jog poemoje nėra atsitiktinių žodžių ir net „smulkmenos ir detalės“ atlieka
savitą funkciją.

4. Baigiant keletas pastabų dėl knygos parengimo. Šiek tiek keista, kad tokiai
solidžiai studijai Vilniaus universiteto leidykla nesurado redaktoriaus, knygos met
rikoje įrašyta tik korektorė. Knyga parengta kruopščiai, tačiau klaidų ir įvairių
netikslumų neišvengta. Palikus nelietuviškų vardų originalo formas, neapsispręsta
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dėl jų rašybos kaitant linksniais – vienur galūnės pridedamos, kitur ne. Atkreipiame dėmesį, kad Šventojo Rašto knygų santrumpos rašomos be taško, o tarp sky
riaus ir eilutės turėtų būti kablelis (taškas rašomas tarp paskirų eilučių); netiksli
nuoroda Gen (p. 145), lietuviškame vertime tai Pradžios knyga (Pr). Originali (bet
ar pagrįstai?) šio leidinio vardų rodyklė: joje, tarsi taikantis prie Antikos ar litera
tūrinių personažų, ir kiti asmenvardžiai „sutrumpinti“, t. y. pavardės pateiktos be
vardo; išimtis padaryta tik Donelaičiui ir keletui bendrapavardžių asmenų.

Kristina Mačiulytė
Kristina Maèiulytë
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: kmaciulyte@omni.lt
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Jono Bretkūno Postilė,
studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė,
parengė Ona Aleknavičienė
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2005, 1136 p. ISBN 9986-668-96-4

Praėjo treji metai po Jono Bretkūno 400-osioms mirties metinėms skirtos paro
dos „Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas“. Tada Lie
tuvos visuomenei buvo eksponuota rankraštinė Bretkūno versta Biblija, atvežta
iš Berlyno, Prūsijos kultūros paveldo Slaptojo valstybinio archyvo, Bretkūno
Postilė, laiškai bei svarbiausi kūrybos tyrimai. Jubiliejinio renginių ciklo organizatoriai stengėsi ne tik pristatyti Bretkūną kaip asmenybę, bet ir paspartinti jo
raštų tyrimus bei leidybą. Šie tikslai pasiekti: 2002 metais Vokietijoje išėjo kritinis
Bretkūno Psalmyno leidimas1, 2005 metais Vilniuje – kritinis Giesmių Duchaunų,
Kolektų ir Kancionalo (1589) leidimas2. Lietuvių kalbos institute atliekamus Postilės
tyrimus vainikavo faksimilinis leidimas.
Leidimą parengė kalbos istorikė dr. Ona Aleknavičienė. Atkreiptinas dėmesys,
kad ši knyga – tik pirmoji numatytos trilogijos dalis. Be jos, dar rengiamas kritinis
leidimas bei monografija. Leidimą recenzavo žinomi knygos istorijos ir senosios
raštijos specialistai: prof. habil. dr. Domas Kaunas ir doc. dr. Sigitas Narbutas.
Meninį knygos įvaizdį kūrė dailininkas Alfonsas Žvilius. Rengimą ir leidimą rėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, Mažosios Lietuvos fondas, Devenių kultūros fondas, Lietuvių liuteronų
studentų fondas bei Lietuvos evangelikų liuteronų „Tėviškės“ bažnyčia Čikagoje.
Scholz (Hg.), Textkritische Edition
der Übersetzung des Psalters in die Litauische
Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu La
biau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fassung dieses Psalters von Johannes
Rehsa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach dem
Druck aus dem Jahre 1625 nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von
Martin Luther nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545, unter Mitarbeit von Friedemann

1   Friedrich
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Kluge, Paderborn et al.: Ferdinand Schöningh, 2002.
2   Guido Michelini, 1589 m. Giesmes Duchaunas: Lutherio Geistliche Lieder lietuvių kalba. Die Giesmes Duchaunas von 1589: Luthers Geistliche Lieder auf Litauisch, Vil
nius: Versus aureus, 2005, žr. taip pat Jonas Bretkūnas, Giesmes Duchaunas ir kitos
1589 metų liturginės knygos. Tekstai ir jų
šaltiniai, parengė Guido Michelini, Vil
nius: Baltos lankos, 2001.

Jo n o Br e t k ū n o Po s t i l ė . St u d i j a ,
faksimilė ir kompaktinė plokštelė

Kokybiškai ir preciziškai parengtas faksimilinis leidinys nuo šiol skaitytojams
galės iš dalies atstoti originalą. Meniniu požiūriu jau pati Bretkūno Postilė – vertingas kūrinys. Tai pirmoji medžio raižiniais (ksilografijomis) iliustruota lietuviška
knyga. Ji išspausdinta 1591 metais Jurgio Osterbergerio spaustuvėje. Net 91 me
džio raižinyje nežinomo autoriaus (ar autorių) pavaizduoti Biblijos siužetai ir
motyvai. Kai kuriuos jų dailininkas Žvilius sumaniai panaudojo apipavidalindamas studijos skyrių pradžią. Imponuojanti knygos išvaizda, aukšta meninė ir po
ligrafinė kultūra puikiai dera prie turinio.
Leidinį sudaro dvi pagrindinės dalys: Onos Aleknavičienės studija „Jono
Bretkūno Postilė Lietuvoje: sklaidos istorija“ (p. 13–143) bei „Jono Bretkūno Postilė:
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos egzemplioriaus faksimilė“ (p. 145–1124).
Pateiktas išsamus šaltinių ir literatūros sąrašas (p. 135–143), santrauka vokiečių
kalba (p. 120–134), asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės (p. 1125–1132). Prie
knygos pridėta kompaktinė plokštelė su studija ir skaitmenine faksimile.
Autorė pateikia naujų faktų apie Bretkūno asmenybę, vertingų duomenų apie
žinotus ir naujai rastus egzempliorius, jų atėjimo kelius į Prūsijos bei Lietuvos
bibliotekas, skaitytojų kaitą. Pradedama nuo biografijos: tikslinami iki šiol žinoti
faktai, susiję su kilme, studijomis, veikla Labguvoje ir Karaliaučiuje. Diskusijų te
bekelia klausimas dėl Bretkūno gimtosios kalbos. Autorė pabrėžia, kad nei prūsų,
nei lietuvių kalbos jis nepavadinęs gimtąja, jų mokėjimą 1563 metų laiške kuni
gaikščiui apibūdinęs kaip pusėtiną ar vidutinišką: „Lituanicam [et] Prutenicam
linguam mediocriter teneam“ (p. 19–20). Aišku viena, kad šias kalbas mokėjo nuo
jaunystės. Daugiausia parašė lietuviškai – dabar išlikę apie 5 000 puslapių (tiek
spausdintų, tiek rankraštinių).
Įdomus faktas pateikiamas apie paties Bretkūno kauptą biblioteką. Iki šiol da
ryta prielaida, kad Bretkūnas turėjo teologinių knygų, nes versdamas Bibliją rėmėsi
įvairiais Biblijos komentarais, taigi jų buvo kažkur įsigijęs. Pagaliau rasta duomenų
apie vieną knygą, kurioje buvo Bretkūno nuosavybės įrašas (jis cituojamas p. 22).
Tai istorinis veikalas Alter Kulm und Zusätze, rašytas 1531 metais Klaipėdoje Hilde
branto Meyerio. Šį rankraštį Bretkūnas buvo gavęs dovanų iš Klaipėdos raštininko
Danieliaus Broschwitzijaus. Tai kol kas vienintelė istorinių šaltinių paliudyta
Bretkūno bibliotekos knyga. Iki Antrojo pasaulinio karo ji saugota Karaliaučiuje,
Valstybinėje ir universiteto bibliotekoje. Gaila, kad jos likimas dabar nežinomas,
tačiau tikėtina, kad į Valstybinę ir universiteto biblioteką buvo patekusių ir dau
giau Bretkūno knygų. Kaip ir kitos Karaliaučiuje saugotos knygos, po karo jos ga
lėjo pasklisti po Lenkijos, Vokietijos, Rusijos ar net Lietuvos bibliotekas.
Bretkūno Postilė – pirmasis spausdintas lietuviškų pamokslų rinkinys, skirtas
lietuviškose parapijose dirbantiems evangelikų liuteronų kunigams. Atskirame
skyriuje aptarta Postilės rengimo chronologija, nustatyta pirmoji fiksuota rašymo
data – 1588-ieji (p. 32).
Pagrindinė Aleknavičienės tyrimų bei studijos dalis skirta Postilės sklaidai
XVI–XX amžiuje (p. 37–116). Išeities tašku pasirinkti keli aspektai: analizė informacijos, kaip ši knyga plito, kas buvo jos skaitytojas, kas lėmė kultūrinės vartosenos kaitą. Autorės nuomone,
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Funkcinę bet kokios knygos vertę pirmiausia lemia turinys ir forma (idėjinė ir
meninė vertė), paskui galimybė ją įsigyti (judėjimas laike ir erdvėje) ir visuomenės
gebėjimas suvokti (raštingumo lygis ir poreikiai) (p. 37).

Svarbiausias Postilės sklaidos židinys keletą amžių buvo Karaliaučiaus pilies
biblioteka, kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio oficialiai atidaryta 1540 metais. Į ją buvo atvežtas Postilės tiražas. Egzemplioriai platinti įvairiais būdais:
dalinti, pardavinėti kunigams ir precentoriams, vėliau mėginta parduoti aukcionuo
se. Remdamasi Ernsto Kuhnerto knygoje3 paskelbtais duomenimis, Aleknavičienė
apskaičiavo, kad per pirmąjį šimtą metų paskleista daugiau negu du trečdaliai
Pilies bibliotekai perduoto tiražo (p. 42).
Postilė, išleista Reformacijos įsitvirtinimo Prūsijoje laikotarpiu, iki XVIII am
žiaus vidurio buvo vienintelis spausdintas evangelikų liuteronų pamokslų rinkinys lietuvių kalba. Ne tik atsiliepimai rašytiniuose šaltiniuose, bet ir daugybė
marginalijų išlikusiuose egzemplioriuose rodo, kaip kunigai ja naudojosi, kaip
„diskutavo“ su autoriumi. Dauguma įrašų religinio turinio, bet kai kur taisoma
kalba ir korektūros klaidos (plg. 21, 23, 24, 25 pav.). Tokio pobūdžio marginalijos
atspindi knygos ir visuomenės santykį ir yra, anot autorės, vertinga medžiaga
poveikio istorijai bei kalbos raidai tirti. Tam, be abejo, reikia atskiros analizės.
1000 egzempliorių tiražu (didesniu negu kitų lietuviškų XVI amžiaus leidinių)
išleista Postilė kai kuriais jos funkcionavimo visuomenėje laikotarpiais keldavo ir
rūpesčių: 1768 metų lapkričio 14 dieną Friedrichas Samuelis Bockas pasiūlė 100
iš 180 Pilies bibliotekoje saugomų egzempliorių atiduoti į makulatūrą. Autorė
daro išvadą, kad per didelis tiražas ir žemas gyventojų raštingumo lygis lėmė
atotrūkį tarp pasiūlos ir paklausos (p. 45). Be to, 1750 metais Karaliaučiuje išėjo
naujas pamokslų rinkinys – Christiano Langhanseno Trumpas ir prastas išguldymas
visų nedėlės ir šventų dienų evangelijų, verstas iš vokiečių kalbos.
Studijoje pateikta duomenų ir apie Postilės, kaip ir kitų religinių knygų, dėjimą
į karstą. Aleknavičienė komentuoja Enzio Jagomasto 1934 metų kovo 11 dienos
laišką diplomatui Jurgiui Šauliui, kuriame rašoma:
Mūsų lietuvininkai yra labai keistų nuomonių žmonės. Arba jie knygas deda
numirėliams į karstą ir su juo jas palaidoja, arba jas sudegina, kad neva „Dievo
žodis nesivalkiotų aplinkui“. Tokiais būdais žūna daug knygų ir netgi labai vertingos knygos. Taip pirm kelių metų netoli Kaukėnų, Klokių kaime, įdėjo numirėliui
į karstą Bretkūno „Postilą“ (p. 109).

Remdamasi baltų pasaulėvokos tyrimais, autorė šį reiškinį sieja su bendruomenine etika, reikalavusia mirusiajam atiduoti geriausia, ką gyvas būdamas
užgyveno, kad aname pasaulyje turėtų tai, ką turėjo šiame. Mat ikikrikščioniškuoju
periodu pomirtinis gyvenimas suprastas kaip tos pačios kokybės gyvenimo tąsa.
Ikikrikščioniškų ir krikščioniškų laidojimo papročių kontaminacija išliko iki XX
amžiaus (p. 110).
Kuhnert, Geschichte der Staats- und
Universitätsbibliothek zu Königsberg. Von ih-

3   Ernst
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Studijoje nemažai dėmesio skiriama knygų poreikio kaitai XVII–XX amžiuje.
Daugeliui skaitytojų gali kilti klausimas, kodėl toks svarbus mokslinis Postilės
leidimas pasirodo tik dabar, XXI amžiuje, praėjus daugiau nei 400 metų nuo jos
išleidimo? Pateikta sklaidos istorija iš dalies atsako į šį klausimą: juk XVI–XVIII
amžiuje Bretkūno Postilė buvo teologų domenas. Kultūrinė vartosena Prūsijoje
pasikeitė tiktai XIX amžiuje. Teologinį susidomėjimą pakeitė filologinis – ji tapo
įdomi humanitarinių sričių mokslininkams, kraštotyrininkams, bibliofilams, pateko į kalbos, literatūros ir istorijos mokslo apyvartą. Nors visõs Postilės mokslo
reikalams išleisti nepavyko, bet fragmentų 1877 metais paskelbė čekų kalbininkas
Lavoslavas Geitleris, 1901 – Eduardas Volteris Lietuviškoje chrestomatijoje, leistoje
Sankt Peterburge, 1919 – Augustas Leskienas knygoje Litauisches Lesebuch, išėju
sioje Heidelberge, ir kiti.
Pažymėtina, kad daug siauresnis Bretkūno Postilės funkcionavimas buvo Di
džiojoje Lietuvoje. Jos paieškoms studijos autorė dėjo nemažai pastangų (rėmėsi
knygotyrininkų tyrimais, peržiūrėjo daug viešųjų ir privačiųjų bibliotekų katalo
gų), tačiau Postilė iki XIX amžiaus vidurio neužfiksuota (p. 47–49). Vis dėlto
keltina mintis, kad pastoraciniam darbui naudota Postilė ne visada būdavo traukiama į bažnyčių bei vienuolijų bibliotekų katalogus ar inventorinius sąrašus4.
Be to, kultūrinę vartoseną čia pirmiausia lėmė teologiniai dalykai: stipri kontrreformacija, tautine kalba jėzuitų leidžiami tikybos reikalams skirti leidiniai. Infor
maciją apie Bretkūno Postilę ir kitas Karaliaučiuje leistas knygas Lietuvoje pradėjo
skleisti Kajetonas Rokas Nezabitauskis, sudaręs lietuviškų ir lituanistinių knygų
bibliografinį sąrašą (p. 57–58). Aleknavičienės turimais duomenimis, pirmasis
Postilę Didžiojoje Lietuvoje įsigijo istorikas ir filologas Simonas Daukantas. Ji
1911 metais buvo padovanota Lietuvių mokslo draugijai. Dabar jos likimas neži
nomas (p. 58–60).
Ketvirtajame studijos skyriuje aprašomi Lietuvos bibliotekose bei muziejuose
šiuo metu saugomi Postilės egzemplioriai. Lietuvos ir kitų Europos valstybių bibliotekose bei muziejuose šiuo metu žinoma apie trisdešimt egzempliorių (žr. LB
I 66, LBP 19). LB I 66 ir LBP 19 nurodo Lietuvoje esant aštuonis. Šiuo metu jų
žinoma jau dešimt. Vienas bibliografijoje neregistruotas egzempliorius yra Lietu
vių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje (LLTIB: 36323), kitas – Nacio
naliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje (NČDM ŽDG: Tkr.
148). Apie jį Aleknavičienė yra paskelbusi du straipsnius5.
Studijoje aptariama, kada ir kaip dabartiniai Postilės egzemplioriai pateko į
Lietuvą. Aprašomi visų egzempliorių nuosavybės ženklai (įrašai ir antspaudai),
būklė, įrišimas. Jų istorijai atskleisti autorė tyrė įvairius egzempliorių proveniencijų
žr. Arvydas Pacevičius, Vienuolynų
bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais: dingęs
knygos pasaulis, Vilnius: Versus aureus,
2005, 185.

4   Plačiau
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Aleknavičienė, „’Nebibliografinė’ Jono
Bretkūno Postilė (1591): Vlado Daumanto
egzempliorius“, ALt 6, 2004, 63–86; Ona
Aleknavičienė, „Renesansinis Jono Bret
kūno Postilės (1591) įrišimas: Vlado Daumanto ir LMAB egzemplioriai“, ALt 6,
2004, 87–116.
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šaltinius – bibliotekų ir muziejų inventoriaus knygas, senąsias ir dabartines bib
liografijas, katalogus, archyvuose saugomus aktus bei protokolus, fiksuojančius
įsigijimo faktus, taip pat amžininkų liudijimus. Dalis tokių įrašų ir antspaudų
pateikti studijoje kaip iliustracinės faksimilės (plg. 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
27, 30, 31 pav.).
Aleknavičienė de visu susipažino su visais Lietuvoje saugomais egzemplioriais.
Iš dešimties, jos nuomone, nedefektiniais laikytini tiktai du: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos ir Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus (plg. LB I 66, LBP 19). Šie egzemplioriai ilgą laiką saugoti Karaliaučiaus
bibliotekose. Ne bibliotekoms priklausę egzemplioriai išsilaikę daug prasčiau, bet
juose yra rankraštinių marginalijų lietuvių, vokiečių ir lotynų kalbomis.
Nedefektinis Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos egzempliorius (signatūra:
LMAB RSS: LK–16/1) ir pasirinktas faksimiliniam leidimui. Knyga traukta balinta veršio oda, puošta aklaisiais įspaudais. Postilė įrišta Karaliaučiaus knygrišių.
Pagal dekoravimo techniką daroma prielaida, kad tai gali būti Wolfo Artzto arba
vėlesnių knygrišių, perėmusių jo įrankius, darbas. Įrišimas datuotinas XVI am
žiaus pabaiga arba XVII pradžia (p. 73–79).
Knygoje likę nuosavybės ženklai rodo, kad šis Postilės egzempliorius priklausė
tik bibliotekoms. Tai, matyt, ir lėmė geresnę egzemplioriaus būklę, nes leido iš
vengti tokių knygos judėjimo būdų kaip pardavimas, pirkimas, dovanojimas ar
paveldėjimas. Kita vertus, kadangi visais laikais bibliotekos vadovavosi gana
griežtomis komplektavimo instrukcijomis (skirtingai nuo daugelio asmeninių bib
liotekų)6, akivaizdu, kad Bretkūno Postilė Mažojoje Lietuvoje buvo laikoma knygų
rinkiniams reikalingu leidiniu.
Šiame egzemplioriuje likę įrašai leido autorei nustatyti ilgą ir komplikuotą
knygos kelią. Pirmiausia ji užfiksuota Prūsijos valstybinio archyvo bibliotekoje
Karaliaučiuje (plg. 10 ir 11 pav.). Nuo 1942-ųjų egzemplioriaus likimas priklausė
nuo archyvo likimo. Svarbiausi dokumentų rinkiniai ir biblioteka buvo išvežti iš
Karaliaučiaus, slėpti Rytų Prūsijos pilyse bei dvaruose. Postilė rasta po Antrojo
pasaulinio karo Laukstyčių (Lochstädt) pilyje, stovėjusioje maždaug už 35 km į
vakarus nuo Karaliaučiaus. Iš Laukstyčių ji parvežta į Vilnių. Knyga pažymėta
antspaudu „MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKA“. Kiti ženklai liudija, kad knyga buvo patekusi į Lietuvių kalbos instituto biblioteką: yra antspaudas „KALBOS
INSTITUTO BIBLIOTEKA“, Inv. Nr. 144 (plg. 12 pav.). Lietuvių kalbos instituto
bibliotekos inventoriaus knygoje Bretkūno Postilė įregistruota 1951-ųjų sausio 29
dieną, jai suteiktas Nr. 144, įvertinta 500 rb. 1952-aisiais Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas ją grąžino Mokslų akademijos bibliotekai (p. 69–71; publikuojamas
Lietuvos mokslų akademijos archyve rastas nurašymo aktas, datuotas 1952 metų
spalio 14-ąją). Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos inventoriaus knygoje Pos
tilė įregistruota 1958 metų birželio 3 dieną, jai suteikta signatūra LK–16/1, inventoriaus Nr. 15144.
6   Alma

Braziūnienė, „Kazio Varnelio bibliotekos komplektavimas: specifika, būdai,
šaltiniai“, Knygotyra 45, 2005, 38–67.
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Rengiant spaudai, egzempliorius fotografuotas skaitmeniniu fotoaparatu (fotografas Edmundas Paukštė). Faksimilės pateikiamos natūralaus dydžio, nors
knygos bloko formatas svyruoja nuo 190–194x143–148 mm (antrojo tomo pabaigoje bloko ilgis siekia iki 194 mm). Apraše nurodoma, kad dažniausiai tokių
paklaidų atsirasdavo knygrišiui netolygiai nuobliavus bloko kraštus (p. 72).
Skaitytojų ir tyrėjų patogumui parengėja vidinėse paraštėse sunumeravo kas
penktą teksto eilutę, o perikopėse – ir Biblijos eilutes (šios nurodytos pagal eku
meninį Biblijos leidimą [22001]).
Net ir trumpai apžvelgti Onos Aleknavičienės parengtą Bretkūno Postilės
leidimą nėra lengva. Aiškėja tik viena, kad Postilę reikėtų suvokti ne kaip galutinai užbaigtą kūrinį, bet kaip ištisą kūrybos, istorijos, kultūros procesą ir pripa
žinti, kad Postilės recepcija vyksta ligi šiol.
Baigiamosiose pastabose parengėja pažymi, kad
atskiro tyrimo laukia Europos bibliotekose saugomi egzemplioriai ir jų prove
niencija. Šių egzempliorių analizė turėtų gerokai papildyti dabar turimas žinias
apie Bretkūno Postilės sklaidą tiek į Rytus, tiek į Vakarus. (p. 119)

Jau Levas Vladimirovas rašė, kad Bretkūno Postilės egzempliorių išlikę Rusijos,
Ukrainos, Čekijos ir Vokietijos bibliotekose7. Europos Sąjungai panaikinus sienas
ir atvėrus kelius ne tik žmonių, bet ir knygų judėjimui, didėja vilčių, kad atsiras
ir daugiau iki šiol nežinotų egzempliorių. Kaip jau buvo minėta šios anotacijos
pradžioje, tyrimų laukia ir ksilografijos būdu padarytų raižinių autorystė bei iki
šiol niekur neaprašyti Postilės vandenženkliai.
Savo darbo svarbą XVI amžiuje Jonas Bretkūnas aiškiai suvokė:
Praµchikitegi Diewa / ieib ghis ir iumus º tokius rod¸itu d¾ti plebonus / kurie iuµu
prigimtu º ließuwiu iumus iµchraµchitu Schwentas knigas º Seno ir Nauio Teµta
mento / ir idant Diewas thie= º mus padetu / kurie µchitas knigas Lietuwiµchkai
iµch= º raµchiti pradeia. BP II 76–77

Čia atsižvelgtina dar ir į tai, kad senosios raštijos kūrėjai – postilių autoriai
LDK jėzuitai Mikalojus Daukša ir Konstantinas Sirvydas, evangelijų vertėjas Jonas
Jaknavičius, o Prūsijos Kunigaikštystėje Jonas Bretkūnas – ilgai nesulaukė pajėgių
sekėjų8. Tad mums telieka tinkamai įvertinti per keturis šimtmečius patirtą Postilės
istoriją. Studijos ir faksimilinio leidimo autorei turėtume linkėti sėkmės rengiant
spaudai kritinį leidimą bei monografiją.

Milda Lučinskienė
M i l d a L u è i n s k i e n ë 		
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: mildaluc@lki.lt

Gauta 2006 m. rugpjūčio 17 d.

Vladimirovas, Knygos istorija, Vilnius:
Mokslas, 1979, 357.
8   Aleksander Brckner, „Polacy a litwini. Ję
7   Levas
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zyk i literatura“, Polska i Litwa w dziejo
wym stosunku, Warszawa: nakład Gebethnera i Wolffa, 1914, 358.
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