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PRATARMĖ
Šis "Lietuvių atgiinimo istorijos studijų" tomas skiriamas Juozo
ČiuIdos (1796-1861) žemaičių kalbos gramatikai "Trumpi samprota-

vimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles". Yra išlikę du paties
autoriaus ranka rašyti "Samprotavimų" švarraščiai. Pirmąjį, datuotą
1854 m., Čiu1da 1858 m. kartu su knygoinis padovanojo Vilniaus archeologijos komisijai (rankraštis trumpinamas AK). Antrasis 1855 m.
egzempliorius su dedikacija ČiuIdos buvo pasiųstas Motiejui Valančiui
(trumpinamas MY). Čia skelbiamas tik vėlesnysis rankraštis, tačiau
komentaruose nurodomi visi svarbesni abiejų rankraščių skirtumai,
nors jų ir labai maža.
Galima manyti, kad J. ČiuIdos gramatika yra rimčiausia iki šiol
žemaičių kalbos gramatika. Ji buvo siųsta į Varnius Motiejui Valančiui tuo metu, kai šis vyskupas buvo subūręs apie save nemažą žemaičių inteligentų būrį, kai Varniuose buvo galvojama apie žemaitišką
laikraštį, Žemaičių akademiją. Kitų, nežemaičių tarinių pagrindu rašytų darbų to meto Lietuvoje buvo gerokai mažiau, vyravo žemaitiški, kiek apaukštaitinti raštai. Tačiau nei tinkamo žodyno, nei gramatikos tie Žemaičių akadeinijos kūrėjai neturėjo. Ir štai J. ČiuIdos sumaniai parašyta gramatika, apibendrinusi žemaičių rašomosios kalbos
tradiciją, apgalvotai norininusi, vienodinusi žemaičių raštijos nenuosekIumus, galėjo tapti žemaičių kultūro~ __<::entr_o_ atraininiu veį~al~_
Skaitytojaššiaigraillafilffi1]au-Diivo-;~brendęs, ir s~~V~~~čiaus
palaiminimu būtų galėjęs jos mintims pritarti, gramatika galėjo tapti
formuojančiosi žemaičių bendrinės kalbos pamatu. Tad šis grūdas,
rodos, buvo skirtas kristi į gerą dirvą. Tačiau gramatikos A. Zavadskis
neišspausdino. Po 1863 m. sukilimo represijos išblaškė ir potencialiuosius gramatikos skaitytojus, pats M. Valančius buvo perkeltas į Kauną. Tad nors ir grūdas buvo daigus, ir dirva derlinga, viską nusteIbė
erškėčiai ...
Taigi J. ČiuIdos gramatika savo laiku taip ir liko neišspausdinta.
Vėliau pasirodė tik pora ištraukų. 1974 m. 4-ajame "Knygotyros"
numeryje Vytautas Jurgutis išspausdino gramatikos pratarmę su ver-
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timu į lietuvių kalbą. Juozas Girdzijauskas leidinyje "Lietuvių poetikos
pradmenys" 1985 m. lietuvių kalba paskelbė J. Čiuidos gramatikos
skyrių "Apie žemaičių eilėdarą". Abiem vertimais čia daugiau ar mažiau pasinaudota. Todėl norėčiau padėkoti vertėjams, leidusiems remtis
jų darbais. Be to, penkias liaudies dainas iš J. Čiuidos gramatikos autentiška rašyba "Kraštotyroje" 1967 m. yra paskelbęs Stasys Skrodenis.
Čia pirmą kartą spausdinamas visas J. Čiuidos gramatikos tekstas,
parašytas lenkų kalba, kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Be gramatikos, dar skelbiami trys žinomi J. Čiuidos laiškai, vienas A. Zavadskio
atsakymas jam, J. Čiuidos krikšto metrikai (ačiū Vytautui Vanagui~
juos nurodžiusiam) ir J. Čiuldos charakteristika, rašyta jo dekanato
dekano J. Valentinavičiaus (ačiū Vytautui Jogėlai, parodžiusiam ją)·
Gramatiką, laiškus ir dokumentus iš lenkų kalbos vertė ir gramatikos
lietuviškų žodžių registrą sudarė Giedrius Subačius, lotyniškuosius
tekstus vertė ar parinko bei prižiūrėjo vertimus Rasa Jurgelėnaitė.
Visi vertimai skelbiami kartu su originaliais tekstais.
Be kita ko, šio leidinio pradžioje skelbiami du specialūs straipsniai
apie Juozą Čiuidą, jo gramatiką, apie gramatikos kalbą·
Dar norėčiau nuoširdžiai padėkoti ir Poznanės universiteto bibIio..,
tekos darbuotojams hab. dr. Wieslawui Wydrai, Zygmuntui Poznanskiui, parodžiusiems 1855-ųjų metų ČiuIdos gramatikos rankraštį~
Zbygniewui Pietraszekui, sudarius iam galimybę juo naudotis, Poznanės
universiteto docentui Michalui Hasiukui, su kuriuo paskelbiau straipsnelį apie šį Čiuldos rankraštį. Šia proga norėčiau atitaisyti įsivėlusią
klaidą (Lietuvos bibliografija. Knygos lietuvių kalba. 1547-1861. T.
1. Papildymai. V.: Mintis, 1990. P. 110), kur neteisingai man priskiriami 1855 m. ČiuIdos gramatikos rankraščio suradėjo laurai.
Kartu dėkoju Vytautui Jogėlai, Vladui Sirutavičiui bei redakcinės
kolegijos nariams, skaičiusiems visą šio Studijų tomo medžiagą,
prisidėjusiems savo patarimais. Taip pat reiškiu padėką prof. Aleksui
Girdeniui už mintis apie gramatiką ir apie įvadinius straipsnius, prof.
Antanui Bandzaičiui už J. Čiuidos darbo "Kampamačio ir barometro
skalės patobulinimas" įvertinimą. Atskirai norėčiau padėkoti recenzentams: dr. Sauliui Ambrazui ir Birutei Vanagienei, taip pat hab.
dr.Vytautui Vanagui už vertingas pastabas ir patarimus, ypač Nijolei Kolytei, gerokai prisidėjusiai prie šio leidinio tobulinimo.
Parengėjas
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Giedrius

Subačius

JUOZAS ČIULDA IR JO GRAMATIKA
1. Juozas ČiuIda. 2. Gramatikos rankraščiai. 3. Žemaičių kalba, tauta, tarmės. 4. Bendrinė žemaičių kalba. 5. Aukštaitiški elementai, norminimas. 6. J. ČiuIdos gramatikos santykis su ankstesnėmis žemaičių gramatikomis. 7. Žemaičių rašybos tradicija ir
naujovės.

1. Juozas ČiuIda. J. Čiuidos biografiją kiek plačiau yra tyręs Vaclovas Biržiška. Vėliau jo darbą tęsęs Vytautas Jurgutis apgailestavo,
kad "kai kurių dokumentų, kuriuos buvo matęs ir panaudoj ęs Vac.
Biržiška, dabartinė saugojimo vieta dar neišaiškinta "1. Šiandien dalis
tų dokumentų jau surasta, taip pat ir tokių, kurių Vac. Biržiška nežinojo. Todėl čia bus mėginama šiek tiek skvarbiau peržvelgti J. Čiuldos
biografiją·

Kaip rodo Vytauto Vanago atrasti J. Čiuldos krikšto metrikai,
gimė jis 1796 m. rugsėjo 22 dieną Plungės parapijos J 6vaišiškės kaime,
tėvai - Motiejus ir Pranciška čiuidos, vaikui suteikti Juozapo ir Motiejaus vardai 2 • Metrikai nerodo, kad ČiuIdos būtų buvę bajorai. Tiesa,
vėliau, dirbdamas Kauno apskritinėje mokykloje kapelionu ir tikybos
mokytoju, kasmet užpildomuose kiekvieno mokytojo formuliaruose
Juozas ČiuIda paprastai užsirašydavo bajoru, - "szlachcic", "dvoi'ianin", "iz dvorian" (1824, 1825, 1826, 1827, 1828,1833 m.)3. Tačiau
vargu ar tokias suinteresuoto asmens ataskaitas galima traktuoti
1 Jurgutis V. Juozo Čiuidos gramatikos "Pratarmė" fĮ Knygotyra. 1974.
T. 4 (11). P. 148.
2 Žemaičių vyskupijos krikšto metrikai, 1796 m. /I LietVIA. F. 669. A. 1. B.
70. L. 564.
3 J. Čiuldos asmens formuliaras, 1824 m. lr LietVIA. F. 567. A.2. B. 1457.
L. 41v-42; J. Čiuidos asmens formuliaras, 1825 m.1I LietVIA. F. 567. A.2. B.1634.
L.19v-20; J. Čiuidos asmens formuliarai, 1826 m. fI LietVIA. F. 567. A.2. B. 2073 ..
L. 50v-51 ir F. 567. A.2. B. 2075. L. 64--65; J. Čiuldos asmens formuliarai, 1827 m·1I
VUB. F. 2-KC 144. P. 864--865; LietVIA. F. 567. A.2. B.2252. L. 53-54 (kovo
mėn.IO dienos) ir F. 567. A.2. B. 2272. L.34v-35; J. Čiuidos asmens formuliaras,
1828m. II LietVIA. F. 567. A.2. B. 2298. L. 56v-57; J. Čiuidos asmens formuliaras, 1833 m. II LietVIA. F. 567. A.2. B.3404. L. 144--145.
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rimčiau už krikšto metrikus, - dokumentą, kuriame bajoriška kilmė
būtinai turėjo būti nurodyta. O kadangi J. ČiuIda yra gimęs kaime,

tai jo tėvai greičiausiai valstiečiai, ne miestiečiai.
Savo trumpoje autobiografijoje, kurią J. ČiuIda, turėdamas jau 59
metus, siuntė vyskupui Motiejui Valančiui, rašo į mokyklas vaikščio
jęs Kalvarijoje" (t.y. Žemaičių Kalvarijoje). Kad ne į vieną mokyklą,:
patvirtina ir kai kurie formuliarai, kur nurodoma J. Čiu1dą baigusį j
Kalvarijos viešąsias mokyklas (ar mokyklėles) 1816 m. birželio 30 d.s!
Galbūt ČiuIda pradinį ir vidurinį mokslą baigė skirtingose Kalvarijos
mokyklose. Aišku tiek, kad 1816 m. jis baigė vidurinės tipo apskritinę dominikonų vienuolių išlaikomą mokyklą. Ji tada "buvo keturklasė,
jos visam kursui išeiti reikėjo šešerių metų"6. ČiuIda šioje mokykloje
įgijo mokslo "iki penktosios klasės"7, tad turėjo pradėti mokytis joje
ne vėliau kaip 1812, bet galbūt net 1810 m. Apie patį ČiuIdą Kalvarijos
mokykloje kol kas nežinoma nieko konkretaus. Jo patyrimą galėtų
iliustruoti paties žodžiai apie to meto mokinį: "Dar mažą berniuką,
atiduotą net į parapinę mokyklėlę, grasindami bausme [ ... ] verčia
atsisakyti tėvų kalbos" (MV 3). Mokykloje J. ČiuIda turėjo savo kailiu
pajusti, kad yra ir "geresnių" kalbų už žemaičių.
Antra vertus, Žemaičių Kalvarijos apskritinėje mokykloje tada dirbo Dominikas Sutkevičius, be kita ko, mokęs "retorikos ir poezijos,
lenkų kalbos gramatikos. Mokiniams jis užduodavo rašyti progines
kalbas, laiškus, eiles "8. Tai tas pats D. Sutkevičius, kuris vėliau yra
sudaręs tris nemažus lietuvių kalbos žodynus (liko rankraščiai), kuriam
priskiriama pirmojo lietuvių kalbos istorinio žodyno autoriaus šlovė 9 •
Svarbu, kad tuo pat metu šioje mokykloje mokėsi ir Simonas Daukan"".
~ (baigė dvejais metais anksčiau už ČiuIdą), vėliau daug r~i~~~i;
• J. ČiuIdos laiškas M. Valančiui, 1855 m. lapkričio 29 d. I I LietVIA. F.
1135. A. 20. B. 336. L. 16. (Ačiū E. Aleksandravičiui, ji nurodžiusiam.)
5 J. ČiuIdos asmens formuliaras, 1824 m. L. 41 v-42; J. Čiuldos asmens formuliarai, 1826 m. II LietVIA. F. 567. A.2. B. 2073. L. 50v-51 ir F. 567. A.2. B. 2075.
L. 64-65. (Datos visur pateikiamos autentiškos, t. y. Julijaus kalendoriaus.)
• Merkys V. Simonas Daukantas. V., 1991. P.22.
7 Vyriausiosios dvasinės seminarijos prie Vilniaus universiteto tarybos posė
džių protokolai (toliau - VDSTPP), 1818 m. I I MAB. F. 43-21674. L. 58.
8 Merkys V. Min. veik. P. 23.
9 Kruopas J. D. Sutkevičiaus leksikografiniai darbai JI Lietuvių kalbotyros
klausimai. 1966. T. 8. P. 223.
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ugdyti lietuvių kalbą, - ČiuIda galėjo būti su juo pažįstamas. Su kitu
kalbos puoselėtoju - Motiejumi Valančiumi
ČiuIda šiek tiek prasilenkė, pusantro mėnesio prieš tėvams atvežant
M. Valančių į Ž. Kalvarijos mokyklą, Čiu1da ją pabaigė.

būsimuoju lietuvių

Taigi ČiuIda nuo pat mokslo pradžios bus pajutęs ujamą gimtosios kalbos vietą. Kita vertus, apskritinėje mokykloje tarp mokinių,
net mokytojų turėjo sklandy ti ir kitokių, priešingų nuotaikų. Dalis
mokinių pasidavė oficialiam spaudimui, J. Čiu1da, turbūt turėdamas
galvoje ir kai kuriuos savo mokslo draugus, vėliau rašė: "visą mokslą
ir švietimą gaudamas svetima, lig tol nemokėta kalba, [berniukas 1
pamažu tampa pirma abejingas, o paskui atvirai ima bjaurėtis ta
kalba, kuria jautri motina, pamaldi žemaitė, jį išmokė pirmųjų žodžių~
kuria kūdikystėje pirmąsyk bandė kalbos galias. Taip ir pradeda
gėdintis savo tėvų ir šeimos, gėdintis savo giminės, luomo ir tėvynės ..
Nenori didžiai nerausdamas prisipažinti tiesos, jog yra žemaitis, bet
prisiplaka prie svetimos tautos, melagingai vadindamasis tikru lenku
iš prigimties, riors su savo ištęsta kalba ir tam tikrų priebalsių nukandimu tuojau išsiduos, kas iš tikrųjų esąs" (MV 3). Tokios gramatikos;
pratarmės mintys rodo J. ČiuIdą nepasidavusį šitai tendencijai. Priešingai, gal jau tada buvo pasėta sėkla ieškoti būdų, kaip ginti savo gimtąją kalbą, mąstyti apie ją, teigti ją.
1816-1818 m. ČiuIda mokėsi Žemaičių diecezijos kunigų seminarijoje Varniuose - tai nurodoma daugelyje jau minėtų formuliarų. Apie
mokslą čia irgi trūksta duomenų. Bet reikia pažymėti, kad toje pačioje
seminarijoje 1814-1818 m. mokėsi Kalikstas ,ĮZasakauskas 10 , taip pat
būsimasis žemaičių gramatikos (1832 m.) autorius, kurį vėliau J. Čiul
da savojoje gramatikoje gerokai kritikavo (apie tai - vėliau). Visai
gali būti, kad per tuos dvejus kartu seminarijoje praleistus metus (1816·
-1818) jie buvo ir susipažinę, kad ir Varnių seminarijos skliautai galėjo tapti prieglauda bręsti mintims apie reikalą tobulinti žemaičių
rašomąją kalbą.

Daugiau informacijos yra apie Čiu1dos mokslą Vyriausiojoje dvasiseminarijoje prie Vilniaus universiteto, kur jis buvo pasiųstas,.
kai baigė varniškę. Duomenų visų pirma suteikia Vyriausiosios seminarijos tarybos sesijų protokolų knygos.
nėje
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Plg.: Biržiška Vac. Aleksandrynas. V., 1990.T. 3. P. 34.

Su rugpjūčio 17 d. laišku 1818 metais Žemaičių vyskupas J. Arnulpas Giedraitis į Vyriausiąją seminariją siunčia keturis savo diecezijos klierikus: Dominiką Kryževičių, Juozą Čiuidą, Dominiką Petrelevičių ir Mykolą Herubaviči ų l1. Ten jie nuvyksta rugsėjo 2-ąją
di eną12. Pagal nuostatus išegzaminuojami. Visi keturi Žemaičių diecezijos kandidatai abu stojamuosius egzaminus - pasaulinių mokslų ir krikščioniško mokslo - išlaiko vienodai - "visiškai patenkinamai"13. Pristato reikalingus dokumentus. Štai ČiuIda .įteikia krikŠto metrikų ištrauką, liudijimą, kad baigė mokslą iki penktosios
klasės Kalvarijos viešojoje mokykloje, taip pat pateikiamas Žemaičių diecezijos vyriausios seminarijos kun. I. Paškevičiaus liudijimas,
kad visi keturi Žemaičių pretendentai, įšventinti į keturis žemesnluosius laipsnius, dvejus metus :mokėsi seminarijoje ir pakankamai
gerą pažangą parodė 14 • Visi jie nutariami priimti į Vyriausiąją seminarij ą l5, o rugsėjo 17 d. iškilmingai imatrikuliuojamil6 .
1819 m. sausio 28 d. pirmojo kurso klierikas J. ČiuIda patenka
į sergančių sąrašą, bet vasario 4 d. analogiškame sąraše jo jau nėra 17 •
Apskritai ČiuIda turbūt buvo vienas iš stiprios sveikatos, mažai sergančių klierikų. Dažnai seminarijos regento J. Lesnevičiaus tarybai pateikiami ligonių sąrašai, ligų komentarai - žiemos mėnesiais kone kas
savaitę - Čiuidą dažniausiai aplenkia. Išimtimis, be jau minėto atvejo, galima laikyti 1820 m. vasario trečios dienos raportą, kad klierikas ČiuIda "chory na piersi" ("plaučiai pasiligojo"?)18, 1821 m. gruodžio 19 dienos, kad Čiu1dai "skauda galvą "19, ir 1819 m. gruodžio
16 dienos, kad "antrųjų metų klierikas ČiuIda atsitiktinai visai nekaltai susidūręs stipriai susitrenkė nosį ir smarkiai negaluoja - su padidėjusiu išoriniu simptomu "20.
Baigęs pirmuosius studijų metus, 1819 m. birželio 17 d. ČiuIda
patenka į sąrašus klierikų, savo diecezijos vyresnybės leidžiamų išvykti
VDSTPP,
Ten pat.
13 Ten pat.
14 Ten pat.
15 Ten pat.
16 Ten pat.
17 VDSTPP;
18 VDSTPP.
1. VDSTPP.
20 VDSTPP.
11

12
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1818 m. L. 55v.
L. 57v.
L. 58v.
L. 59v.
L. 67-67v.
1819 m. !l MAB. F. 43-21677. L. 6v. 7v.
1820 m. f! MAB. F. 43-21679. L.7v.
1821-1822 m. f! MAB. F. 43-21693. L. 123v.
1819 m. L. 73v.

.~

atostogų

(išleidžiama 14, seminarijoje lieka 17). Matyt, gauna ir pažymąišvykstančiajam superspėjimu, kad privalo nevėluodamas grįž
ti iki rugpjūčio 25 d. 21 Bet kitais, 1820 m., ČiuIda vasarą turbūt
pasiliko Vilniuje, nes tarp išvykstančių atostogauti jis nemiriimas 22 .
Antrųjų mokslo metų pradžioje ČiuIda pateko į prasikaltusiųjų
sąrašą. 1819 m. gegužės 29 d. seminarijos taryba buvo nutarusi: tam,
kad praktiškai lavintų bažnytinės iškalbos įgūdžius, per atostogas
klierikai turi užsiimti pamokslų rašymu, kuriuos per ateinančius mokslo
metus ketvirtakursiai ir trečiakursiai turi sakyti šv. Jono bažnyčioje,
o antrakursiai - refektoriuje (valgomajame)23. Tačiau rudenį (1819
10 07) taryba konstatavo, kad dauguma klierikų užduoties per vasarą
neįvykdė, pavyzdžiui, iš antrakursių parašė tik trys, oneparašė - septyni,. tarp pastarųjų ir Čiulda 24 . Kadangi temos pamokslams buvusios
nurodytos iš anksto, tai taryba užduoties neatlikimą laikanti ypatingu apsileidimu25 . Matyt, pirmąjį kursą baigę ir išdulkėję į tėviškes
klienkar;:primi~šo" vasaros namų darbus. Tačiau apskritai, kiek rodo
tarybos posėdžių protokolai, ČiuIda buvo papeiktas tik šį vieną kartą
per visus ketverius mokslo metus. Iš tolesnių protokolų paaiškėja, kad
Čiuldasavo pamokslą tema "Apie bažnyčios hierarchiją" turėjo sakyti
1820 m. vasario 22 di eną 26, taigi pagaliau bus jį parašęs. Kitais metais
trečiakursis ČiuIda pamokslą sakė jau viešai, ne refektoriuje, o Universiteto š~. Jono bažnyčioje šv. Kazimiero di eną 27, tik pamokslo
tema nėra žinoma.
Yra ir daugiau duomenų apie ČiuIdos mokslus Vyriausiojoje seminarijoje. Visų pirma yra išlikę Moralinių ir politinių mokslų fakulteto,.
kur paskaitų klausydavosi ir Vyr. seminarijos klierikai, pažangumo
žurnalai. Iš jų matyti, kad Čiu1da šiame fakultete, bent pirmaisiais ir
antraisiais metais, klausė kai kurių kursų. Pažangumas vertintas 4
balais: puikus, geras, patenkinamas, mažas (znakomity, dobry, mierny,
maly)28. Pirmaisiais metais ČiuIdos mokslas įvertintas: Šventasis rašTen pat.
VDSTPP,
.. VDSTPP.
2! Ten pat.
05 Ten pat.
26 VDSTPP,
27 VDSTPP,

L. 37-37v.
1820 m. L. 27-27v.
1819 m. L. 56.
L. 55v.
L. 56.
1820 m. L. 3.
1821-1822 m. L. 19v.
28 Moralinių ir politinių mokslų fakulteto studentų pažangumo knyga, 18181819, 1823-1824 m. m. fĮ LietVIA. F. 721. A. 1. B. 1109. L. Iv.
21

22

n

tas - "patenkinamai" (abu pusmečiai), Logika - "patenkinamai"
(abu pusmečiai) ir Hebrajų kalba - "patenkinamai" (pirmasis pusmetis)29. Antraisiais metais ČiuIda vėl buvo įvertintas "patenkinamai"
beveik iš visų disciplinų, apie kurias liko duomenų, vienodai už abu
pusmečius - vėl iš Šventojo rašto ir iš Logikos, taip pat iš Dogminės
teologijos, iš Bažnyčios istorijos. Išimtis - tik Moralės teologija,
kuri abu pusmečius įvertinta "gerai"30. Palyginus šių disciplinų pažangumą su kitų studentų, matyti, kad Čiuldos nėra iš gerųjų. Tai viena
medalio pusė.
Kita būtų tai, kad ČiuIda sugebėjo baigti Vyr. seminariją teologijos magistro laipsniu, kurį nedaugelis kunigų teturėjo. Kaip rašo V.
Merkys, "mokslo laipsnis buvo ne puošmena, o tam tikras mato vienetas, padedąs nustatyti, kiek ir kokį mokslą išėjęs laipsnį gavęs žmogus"31. Vilniaus Universitete galiojo keturių laipsnių sistema: 1) studento, 2) kandidato, 3) magistro ir 4) daktaro. "Studentas, išlaikęs viso
kurso egzaminus, pasižymėjęs ypatingai geru kurios nors disciplinos
žinojimu ir pristatęs referatą ("veikalą"), gaudavo kandidato laipsnį.
Mūsų akimis žiūrint, tas, kas sėkmingai baigė universitetą, turėjo būti
ir mokslų kandidatas"32. ČiuIdai, kaip matyti iš 1821 m. liepos 7 d.
Vyr. seminarijos rektoriaus ataskaitos Rusijos švietimo ministrui,
1820-1821 mokslo metais po griežtų egzaminų buvo suteiktas teologijos kandidato laipsnis 33 .
Tačiaujau 1821 m. rudenį caras patvirtino atskirus mokslo laipsnių
nuostatus Teologijos fakultetui, kitokius nei visam universitetui. Liko
tik trys laipsniai: 1 - kandidato, 2 - magistro, 3 - daktaro. Tad
rČiuIda, kandidato laipsnį gavęs kaip ir kiti universiteto studentai,
~_" ! i Fagis~ro tur~jo ~iekti .pa~al . T~olog~jos ~akulteto atsk~rus n~o~tatu~:
. l~iJr;.,MagIstro lmpsmo galI SIektI tIe umverslteto studentaI, kune Jau VIų"
siškai baigė ketverių metų Teologijos studijas ir kartu išklausė senovės
literatūros, retorikos ir poezijos, filosofijos, visuotinės istorijos, fiziU

II

j

Ten pat. L. 5, 6, 17.
Moralinių ir politinių mokslų fakulteto studentų pažangumo knyga, 18191820, 1820-1821 ir 1821-1822 m. m. LietVIA. F. 721. A. 1. B. 1110. L. 8v-9.
31 Merkys V. Min. veik. P. 41.
32 Ten pat. P. 43-44.
33 Vilniaus universiteto rektoriaus S. Malevskio pasirašyto rašto Dvasinių reikalų ir liaudies švietimo ministrui nuorašas, 1821 m. liepos 7 d. II LietVIA. F. 721.
A. 1. B. 134. L. 6, 8.
2'
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kos ir gamtos istorijos kursus. Šį laipsnį įgyti dar reikia gerai išlaikyti
egzaminus ir parašyti atitinkamą studiją "34. Naujieji teologijos laipsnių
reikalavimai buvo mažesni, nuo tada jau magistrą galima laikyti sėk
mingai baigusiuoju universitetą (teologijos kandidatui dabar pakako
dvejų metų studijų, nereikėjo rašyti referato). Matyt, ČiuIda Magistro
laipsnio siekė jau pagal naujuosius reikalavimus.
Smulkmenų, kaip Čiu1da laikė magistro egzaminus, nežinome.
Aišku tik, kad jis turėjo laikyti iš Šventojo rašto, Dogminės teologijos,
Moralės teologijos, Pastoralinės teologijos, Bačnyčios istorijos ir Kanonų teisės, kad laikyti reikėjo lotyniškai, kad studiją turėjo rašyti
irgi lotyniškap5. Išvada užfiksuota 1822 m. birželio 28 d. tarybos posėdžio protokole, kad teologijos magistro laipsnius gavo aštuoni ketvirtojo kurso studentai, tarp jų ir Čiulda36 . Tada buvo 10 ketvirtakursių klierikų, tad du iš jų magistrais netapo.
Čia atsiranda prieštaravimas tarp ČiuIdos silpno kai kurių dalykų
mokėjimo pirmaisiais ir antraisiais metais ir įgyto gana aukšto mokslo
laipsnio. Tai nėra lengva paaiškinti. Tačiau toliau šiame straipsnyje
atsiskleis ČiuIdos polinkis į mokslą, į teorinį mąstymą. Gal reikėtų
manyti, kad turimi pažangumo duomenys nepakankami, fragmentiški (neišsamūs,apimantys tik studijų pradžią).
Yra išlikusių duomenų apie ČiuIdos dėstytojus. Štai Šventąjį raštą
jam turėjo dėstyti Jonas Krizostomas Gintila, kuris "visai neturėjo
gabumų išaiškinti, gana skubotai žarstė pabiras frazes ir blogai tariamus kiekvienos kalbos žodžius"37. Du jo studentai rašė, kad "tuščiai
ketverius metus praleidome, klausydamiesi Gintilos paskaitų "38. Logikos dėstytojas Angelas Daugirdas, "nepaprastai teisingas, doras,
pareigingas profesorius nesugebėjo pakenčiamai išaiškinti paprasčiausio dalyko. [ ... ] Dėl šių priežasčių Daukantas, kaip ir jo kolegos,
Daugirdo filosofijos kursą įveikė sunkiai"39. Apie Benediktą Klongevičių, Dogminės teologijos ir Bažnyčios istorijos profesorių, prisimenama, kad nors buvo "visų mylimas ir gerbiamas", labai uoliai stengėsi
34 Worotynski W. Serninarjum gl6wne w Wilnie: Drugi okres dziej6w i
zniesienje (1816-1833) II Studja teologiczne. Wilno, 1938. T. 10. S. 121.
35 Ten pat. P. 119-120.
36 VDSTPP, 1821-1822 m. L. 208v.
37 Worotynski W. Min. veik. P. 150.
38 Ten pat. P. 150.
39 Merkys
V. Min. veik. P. 46.
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išlavinti ir padaryti mora:lią, buvo geras vadovas, organizatorius, . bet "neturėjo iškalbos dovanos, buvo priverstas laikytis
savo konspektų". "Tad Klongevičius, nors nelinkęs į mokslą, visgi
dėl savo uolumo, darbštumo ir sąžiningumo buvo gana geras mokytojas"40.
Tai vis profesoriai tų disciplinų, už kurias Čiuida gavo minėtus įver
tini mus "patenkinamai". Ir tik iš Moralės teologijos jis buvo įvertin
tas "gerai". Ją dėstė Jonas Kantas Chodainis, kuris, "sumaniai perteikdamas mokslą savo klausytojams, [... ] kaip žmogus, be abejo, gabus,
darbštus ir doras, buvo vienas iš geriausių Vilniaus universiteto dėsty
tojų"41.

Norom nenorom peršasi mintis, kad pažymiai galėjo priklausyti
ir nuo profesoriaus, ne tik nuo paties Čiuidos gabumų. Juk magistro
laipsnis jam buvo suteiktas. Be to, per visą gyvenimą šalia savo pagrindinio kunigo darbo jis gi domėjosi įvairiais mokslais, poezija, tam
skyrė savo laisvalaikį (parašė gramatiką, pastabas apie mitologiją,
netgi veikalą apie kampamačio ar barometro skalių patobulinimą su
brėžiniais), o tam reikėjo turėti potraukį mokslui.
Be mokslinių laipsnių, yra duomenų ir apie ČiuIdos dvasinius
šventinimus. 1822 m. vasario pabaigoje jis buvo įšventintas diakonu
kunigu42 , o per Didįjį šeštadienį - kunigu43 • Primicijas laikė Velykų
dieną šv. Jono bažnyčioje 44 •
Nuo 1820 metų rugsėjo 1 dienos prie Vilniaus universiteto buvo
įkurta Parapijos mokytojų ir vargonininkų keturmetė mokykla45 . Joje
dėstyta net penkiolika dalykų; bet mokytojai tebuvo trys; tikybą it:...
bažnyčios apeigas turėjo dėstyti Vyriausiosios seminarijos klierikai 46 •
Worotynski W. Min. veik. P. 152-156.
Ten pat. P. 160.
42 Tarybos posėdžių protokolai nurodo vasario 24 d. (VDSTPP, 1821-1822 m.
L. 160), o kitas šaltinis, surastas V. Jogėlos, - vasario 22 d. (Vyriausiosios dvasinės
seminarijos prie Vilniaus universiteto alumnų egzaminų knyga I f Peterburgo CVIA.
F. 46. A. 1. B. 378. 1,. 9.)
43 VDSTPP, 1821-1822 m. L. 160; V. Jogėlos surastas šaltinis nurodo, kad tai
įvyko kovo 30 d. (Vyriausiosios dvasinės seminarijos prie Vilniaus universiteto alumnų
egzaminų knyga. L. 9.)
44 VDSTPP, 1821-1822 m. L. 178v.
• 5 Informacija apie Parapijos mokytojų ir vargonininkų seminariją, 1827 m.
spalio 10 d. ff LietVIA. F. 567. A. 2. B. 2259. L. 175-176.
46 Ten pat.
40

41

1821 m. rugsėjo 19 d. tarybos nutarimu turėjo būti paskirti 4 ketvirtojo kurso klierikai dėstyti ten kiekvienas po du mėnesius 47 . (Ėjo tik
antrieji mokslo metai.) Pirmasis iš dėstytojų ir buvo Čiuida, mokęs
nuo spalio pradžios iki lapkričio pabaigos. Pranešama, kad 1821 m.
lapkričio 27 d. "Juozas Čiuida, baigęs dėstyti du mėnesius trukusį
tikybos mokslą Parapijos mokytojų ir vargonininkų mokykloje, egzaminavo savo mokinius, dalyvaujant tarybos nariui kanauninkui ir prefektui šviesiajam kunigui Klongevičiui bei Vilniaus gimnazijos direktoriui šviesiajam ponui Skočkovskiui. Nutarta: [ ... ] alumnui Juozui
Čiuidai už stropų naudingą tikybos dėstymą Parapijos mokytojų ir
vargonininkų mokyklos jmokiniams įrašyti pagyrimą "48. Taigi galima
(išvertus į šiandieninę kalbą) pasakyti, kad Čiuida puikiai atliko pedagoginę praktiką. Galbūt tai nulėmė ir jo tolesnę karjerą - po seminarijos metus padirbęs vikaru Švėkšnoje, jis jau 1823 m. rugpjūčio 22 d.
Vilniaus universiteto vadovybės kviečiamas į Kauną dirbti apskritinėn
mokyklon kapelionu, vyskupas J. A. Giedraitis tam nesipriešina49 •
Vyr. seminarijos tarybos posėdžių protokoluose, kaip matyti,
nemaža dėmesio skiriama klierikams: vieni peikiami, kiti giriami,
vieni priimami, kiti dėl prastų studijų atleidžiami, analizuojamiklierikų prašymai, ligos ir pan. J. ČiuIda, be jau minėto papeikimo už pamokslą, pagyrimo už kapelionavimą, kelių negalavimų, dar kelių neminėtų smulkmenų - neatrodo esąs tas, kuris dažnai atkreipia tarybos dėmesį. Regis, klierikas Čiuida bus buvęs kuklus ir neišsišokėlis,
gana pareigingas, nors ir ne pats pažangusis studentas.
Beveik visas ČiuIdos studijų Vyr. seminarijoje laikotarpis, išskyrus
kelis paskutinius mėnesius, praėjo seminarijai vadovaujant regentui
J. Lesnevičiui. Iš Wiktoro W orotynskio studijos50 galima susidaryti
gana aiškų vaizdą apie bendrą seminarijbs atmosferą, klierikų buitį
jam regentaujant. Dar 1818 m. sausio 22 d. vizitatorius kun. Golianskis
rašė, kad regentas "aiškiai per mažai laiko skiria alumnams, su jais
beveik nepalaiko jokio kontakto, [ ... ] bet per daug užsiėmęs ekonominiais reikalais [ ... ], ką turėtų daryti ekonomas ir valdytojas ... "51
Kitas vizitatorius, kun. A. Sinhajevskis, 1820 m. birželio 8 d. raporte
<7

48

49

50
51

VDSTPP, 1821-1822 m. L. 86v.
Ten pat. L. 117v.
Biržiška Vac. Min. veik. T. 3. P. 38 .
Worotynski W. Min. veik.
Ten pat. P. 20.

)5

irgi peikė regentą, be kita ko, kad nesilanko refektoriuje, o apsilankęs
reikalauja kuo geriausių patiekalų sau, tuo metu klierikai dažnai nuo
stalo pakyla visiškai alkani, nes negauna jokio patiekalo, tinkamai
pagaminto. Ekonomas paprastai perka liesą ir nelabai šviežią mėsą,
sviestas kartais būna gaižus, žuvis dvokianti, o duona nuo pat Velykų iki dabar (tad jau keli mėnesiai) buvo labai prasta, neiškepta, kad
ją vos galėjo alumnai valgyti 52.
Tad klierikų buitis buvo nelengva. Vizitatorių raportai nieko nepakeitė, ir klierikai, galų gale neapsikentę, paslapčiomis surašė skundą
prieš regentą J. Lesnevičių ir 1822 m. kovo 22 d. įteikė Universiteto
kuratoriui A. Čartoriskiui. Skundą pasirašė didžioji dalis klierikų,
tarp jų ir ketvirtakursis diakonas J. Čiulda. Nepasirašė tik pirmakursiai, kuriems, matyt, ir nebuvo pasakyta apie skundą, bei vienas
kitas iš vyresnių seminaristų.
Iš šito skundo klierikų buitis matyti jų pačių akimis. Iš seno
esą nurodyta, kad kiekvienas klierikas turįs gauti dvejiems metams
tris sutanas, tačiau kai kurie per visą laiką (4 metus) gauna tik penkias
ar tik keturias. "Todėl didžiulei savo gėdai ir pažemini mui dažnai
esame priversti į viešas paskaitas vaikščioti apiplyšę arba lopais apsisiuVę"53. Klierikai taip pat skundžiasi, kad gauną prastą medžiagą sutanoms, prastas kepures, diržus, kelnes ir kt., nors kaina į registrus įra
šoma solidi - kaip už gerus drabužius. Tad taupymą jaučią tik klierikai, o seminarijos kasa nepi1nėjanti. Norėdamas per vizitaciją patraukti kai kuriuos klierikus į savo pusę, jiems regentas duodąs ir geresnio audeklo sutanoms, tik su sąlyga, kad sakysią, jog po kelis savo
rublius primoką. Taigi regentas mokąs klierikus sukčiauti. Taip pat
jiems perkamas prastas maistas, "žuvys paprastai sugedusios, nes jas
galima pigiai nupirkti, o į registrus įrašyti kaip brangiausias"54. Kai
regentas kalba apie prasikaltusius klierikus, "nesielgia pagal religijos
dvasią, bet kandžiais žodžiais plėšia kaltininko .garbę, vartoja tulžingą ironiją"55. Ir dar daug visokių kitų kaltinimų nurodoma J. Lesne-

pasiekė tikslą. J. Lesnevičius buvo atleistas, o Čiuida sugebėjo sėk
mingai baigti Vyr. seminariją jau prie kito regento.
Ta nepasitenkinimo sėkla dėlli.etuvių kalbos padėties, kuri galbūt
buvo pasėta dar Ž. Kalvarijos mokykloje, toliau galėjo bręsti tarp
Universiteto mūrų, Vyriausiojoje seminarijoje. Čia mokydamasis J.
Čiu Ida turėjo žinoti apie K. Kontrimo projektą steigti lietuvių kalbos
lektoratą Vilniaus universitete (1822 m. pavasarį). J. ČiuIda veržės.i
klausytis 1821 m. vėl išrinkto profesoriaus J. Lelevelio Visuotinės
istorijos paskaitų, profesoriaus, kuris, be kita ko, skatino tirti lietuvių
kalbą. Tiesa, Vyr. seminarijos taryba J. Čiuidos ir dar 9 klierikų prašymo leisti lankyti šias paskaitas nepatenkino s6 , bet kas žino, ar tarp
tų 400 klausytojų, nuolat sėdinčių J. Lelevelio paskaitose 57 , nepasiro-dydavo ir jis. J. ČiuIda vėl klausėsi kai kurių paskaitų kartu su S. Daukantu, bendramoksliu dar iš Ž. Kalvarijos laikų. Paminėtos ir nepaminėtos aplinkybės buvo labai palankios J. Čiuidai jausti užguitą
lietuvių kalbos būklę, lietuvių kalbos veikalų poreikį.
Taigi Čiuida, liepos 1 d. gavęs pinigų kelionei ir dviem arkliam,
išvyko į savo dieceziją iš universiteto "visam laikui "58. Po metų vikaravimo Švėkšnoje, kaip sakyta, 1823 m. rudenį jis jau persikėlė į Kauno
apskritinę bajorų mokyklą. Kaip M. Valančius su J. Čiuida prasilenkė Ž. Kalvarijoje, taip J. Čiuida Kaune prasilenkė su Adomu Mickevičiumi, 1819-1823 m. čia dirbus.iu literatūros mokytoju.
Kauno mokykla tada buvo įsikūrusi senuose buvusiuose jėzuitų
vienuolyno pastatuose šalia Rotušės. Mediniame name buvo klasės,
{) mūriniame, "su gana vidutiniais patogumais, apgyvendinti 8 mokytojai, bet vienam - paskutiniam - nuomojamas kambarys mieste "59.
Taigi J. Čiuida, atvykęs į Kauno mokyklą kapelionauti, dėstyti tikybos,
taip pat turėjo gyventi šiame mūriniame pastate, prie kurio šiandien
memorialinėje lentoje parašyta, kad čia gyveno A. Mickevičius, ir greta kurios dar yra likusios laisvos vietos ...

vičiui.

Taigi neatrodo, kad buitis ČiuIdai buvo labai smagi, vadovaujant
tokiam savanaudiškam regentui. Tačiau, šiaip ar taip, klierikų skundas
5.

53

5'
55
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30.

56
57

VDSTPP, 1821-1822 m. L. 85v-86.
Plg.: Šidlauskas A. Istorija Vilniaus universitete XIX

a. pirmojoje pusėje.

V., 1986. P. 63.
58 VDSTPP, 1821-1822 m. L. 207v-208; Vyriausiosios dvasinės seminarijos
išlaidų knyga, 1820-1823 m. [[MAB. F. 43-21680.
59 Kauno apskritinės mokyklos aprašas, 1827 rn. liepos 25 d. [[LietVIA. F.
567. A.2. B. 2259. L. 12-13.
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J. ČiuIda autobiografijoje rašo, kad Kaune dirbo 12 met ų 60, vadinasi, 1823-1835 m. Kauno mokykla jam dirbant iš pradžių buvo
keturklasė, vėliau - penkiaklasė, vadinosi apskritine, bet turėjo
gimnazijos laipsnį ir joje buvo dėstoma tas pat, kas Vilniaus gimnazijoje 61 •
. Kol kas nėra surasta daug žinių apie J. ČiuIdos gyvenimo Kaune
periodą· Jau minėti jo formuliarai iš to laiko - 1824 , 1825, 1826,
1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 m. Po pirmųjų mokymo metų apie 28 metų J. ČiuIdą mokyklos direktorius įrašė: "visai tinkamas
toliau vykdyti savo pareigas; savo padėčiai prideramą pagarbą dar tik
ima užsitarnauti"62. J. ČiuIda, taip sėkmingai susitvarkęs su pedagogine praktika Vilniuje, Kaune, matyt, tik palengva ėmė priprasti prie
mokytojo pareigų. Po trejų metų (1827 m.) tas pats direktorius jau rašė, kad J. ČiuIda "sugeba gerai organizuoti pamokas, yra doras, kas
ir dera dvasininkui "63.
J. ČiuIdos mokiniai - tai tie kietakakčiai žemaičiai, kuriais buvo
taip nepatenkintas A. Mickevičius 64 • Tačiau pačiam iš lietuviškos aplinkos kilusiam žemaičiui kapelionui mokyklos dvasia tikriausiai nebuvo tokia svetima, nors ta citata apie tėvų kalbos išsižadėjusius mokinius galbūt tiktų ne tik kai kuriems jo bendramoksliams, bet ir mokiniam·s.
Apie kapeliono mokymo turinį kol. kas galima spręsti tik iš jo
rankraščio "Nauka obyczaj6w chrzesciaoskich (Krikščioniškų papročių mokslas)". Tai veikalas, dar Vac. Biržiškos nurodytas buvęs Lietuvos mokslų akademijoje 65, dabar vėl surastas Lietuvos valstybės
istorijos archyve 66. Kad tai tikrai to periodo darbas, rodo užrašas
"przez Księdza J6zefa Czuldę M. S. T. Kapelana Szkoly powiatowey
Kowieoskiey (sudarytas Šv. Teologijos Magistro, Kauno apskritinės
J. ČiuIdos laiškas M. Valančiui, 1855 m. lapkričio 29 d. L. 16.
Kauno apskritinės mokyklos aprašas, 1827 m.liepos 25 d. L. 12-13; Mokytojų formuliarai, 1831 m. II LietVIA. F. 567. A.2. B. 2891. L. 137v-138.
62 J. ČiuIdos asmens formuliaras, 1824 m. L. 41v~2.
e3 J. ČiuIdos asmens formuliaras, 1827 m. I I LietVIA. F. 567. A.2. B. 2252.
L. 53-54.
64 Plg. Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje. K., 1970. P. 418.
65 Biržiška Vac. Min. veik. T. 3. P. 38.
66 NAUKA OBYCZAJOW chrescianskich [ ... ]przez Księdza J6zefa Czuldę ..•
IfLietVIA. F. 1135. A. 3. B. 208.
60
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mokyklos kapeliono Juozo ČiuIdos)". Tituliniame puslapyje rašoma,
kad šis darbas išrašytas "z Dziela s;p. Księdza Chodaniego, i Dziela
pod tytulem Moralis christiana (Pol1aschek) (iš a.a. kunigo Chodainio
Taigi ČiuIda
veikalo ir iš veikalo Moralis christiana (Pollascheko
medžiagos dėstyti visų pirma sėmėsi iš savo buvusio profesoriaus
J. K. Chodainio, kuris jį vertino aukštesniais pažymiais nei kiti profesoriai, veikal0 67 • Preliminariai palyginus tekstus, matyti, jog ČiuIda
savo darbą surašė pagal Chodainio knygos 2-ąją dalį "Nauka oby<:zajow", tačiau gerokai sutrumpino, paprastai praleisdamas pavyzdžius, šiek tiek keitė ir struktūrą, skyrius mainė vietomis. ČiuIda rašė
ir patogesne mokiniams dėstyti klausimų atsakymų forma. Matyt,
ČiuIda kažkiek rėmėsi ir F. Pollascheko veikalu68 , tačiau jo struktūra
kitokia nei ČiuIdos darbo. Kai ką ČiuIda bus ir nuo savęs pridėjęs.
Apskritai nuodugnus ČiuIdos teksto tyrimas ir ly~inimas ~u or!ginalais galėtų ateityje duoti nemaža papildomos medŽIagos patIes ČIUIdos
asmenybei pažinti. Pats veikalėlis parašytas tvarkingai, be braukym~,
įrištas kietais viršeliais - visa kuo išoriškai panašus į ČiuIdos gramatIkos rankraščius (yra 39 Ip. = 78 psl.). Matyt, vėliau, gyvendamas pas
Lopacinskį Kairėnuose prie Vilniaus, ČiuIda savo rankraštį atidavė ,ar
pardavė Lopacinskiui, nes jame yra antspaudai: ,;KSIĘGOZBIOR
KOJRANSKI LOPACINSKIEGO".
Kad Kauno periodu ČiuIdai rūpėjo ir kalbos dalykai, rodytų jo susidomėjimas Dionizo Poškos žodynu. Vėliau gramatikoje Čiuida rašė:
"Buvo žodynas šio autoriaus [D. Poškos] sudarinėtas, tik turbūt
nebaigtas. Nežinau, kaip pats autografas atsidūrė Kaun.:: pas p. Jurgevičių, nė kiek nemokantį žemaičių kalbos. Iš jo ir aš ~uvau p~sisko
linęs keliolikai dienų. [... ] Norėjau jį pats įsigyti, bet kama 18 SIdabro
rublių tada man buvo per aukšta" (MV 83v). Kadangi žo~ynas
į Kauną galėjo patekti tik po D. Poškos mirties (l830 m.)69, o ČIUIda
Kaune dirbo iki 1835 m., tai didžiausia tikimybė, kad jis tarp 1830
bei 1835 m. ir turėjo rankose šį veikalą. Čiuldai reikėjo gerokai žodyną
pavartyti, darytis išrašų, nes vėliau, rengdamas gramatiką, pacitavo

»".

67Chodani J. K. Nauka Chrzescianskiey KatolickieyReligii we trzech częs
ciach. Wilno: J. Zawadzki, 1823. 660 s.
68 Pollaschek Fr. Moralis Christiana. Vilnae: J. Zawadzki, 1824. 641 p.
·69 Plg.: Pakalka K. D. Poškos žodyno genezė ir likimas II Lietuvių leksikos
ir terminologijos problemos: Lietuvių kalbotyros klausimai. V., 1991. T. 29. P. 114-
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net 22 eilutes iš įvairių jo vietų. 2inoma, nors mažesnė, bet yra tikimybė,
kad J. ČiuIda D. Poškos darbą skolinosi vėliau, dirbdamas Darsūniš
kyje,esančiame nelabai toli nuo Kauno, į Kauną jis nuvažiuodavo
ir tada.
Vac. Biržiška mini, kad 1827 m. J. ČiuIda buvo paskirtas Šiaulių
vikaru 70 • Kaip liudija Kauno mokyklos sąskaitų ataskaitos, J. Čiul
da gaudavo algą reguliariai, kartu su kitais mokytojais nuo 1826 m.
kovo mėnesio iki pat 1829 m. pradžios (išlikusios kaip tik šio laikotarpio ataskaitos), kas mėnesį po 25 rublius sidabru71 , t.y. 300 per metus.
Formuliarai irgi rodo, kad jis tada dirbo Kaune. Tad visai atrodo
neįmanoma, kad ČiuIda būtų galėjęs dar ir vikarauti Šiauliuose.
Tiesa, V. Jurgutis mano, kad galėjęs būti ten paskirtas nominaliai72.
bet tam patvirtinti kol kas nėra duomenų.
Tarp tų ataskaitų galima rasti ir buitinių smulkmenų apie J. Čiul

dą· Štai 1826 m. spalio 5 d. užfiksuota, kad buvo remontuojamas
jam paskirtas maisto sandėliukas. Po mėnesio, lapkričio 5 d., rašoma,.
kad rūsyje padaryta pertvara atskirti kapelionui J. ČiuIdai skyrių.
Matyt, tą rudenį jis tvarkėsi, plėtė savo pagalbines patalpas. 1827 m.
rugpjūčio mėn. fiksuota, kad ČiuIdos butui padaryti langai - vėl,.
matyt, jis remontavosi, šįkart gyvenamąsias patalpas ir prieš naujus
mokslo metus.
Vac. Biržiška nurodo, kad 1835 09 05 vyskupas Klongevičius rašė
raštą Vilniaus mokslo apygardos globėjui, "kad vietoj savo noru pasitraukusi o iš Kauno mokyklos kapeliono pareigų ČiuIdos skiriamas
pranciškonas Pranas Zaremba "73. Matyt, tai tiesa, nors dabar šis raštas nėra žinomas. Bet Vac. Biržiška sako ir tai, kad ,,1831-1832 m.
ČiuIda kapelionavo Troškūnų mokykloje "74. Tokių duomenų surasti
nepavyko. Ptiešingai, vienoje 1832 m. vasario 11 d. ataskaitoje už pirmąjį mokslo metų pusmetį tarp Kauno mokyklos mokytojų išvardijamas ir kapelionas Juozas Čiulda 75 • Savo autobiografijoje Čiuida irgi
Biržiška Vac. Min. veik. T. 3. P. 38.
Ištraukos iš Kauno apskritinės mokyklos sąskaitų knygos, 1826-1828 m. Ir
LietVIA. F. 567. A. 2. B. 1987. L. 268, 272, 280 ir kt.
72 Jurgutis
V. Min. str. P. 149.
73 Biržiška Vac. Min. veik. T. 3. P. 39.
74 Ten pat. P.
38.
75 Kauno apskritinės mokyklos pirmojo pusmečio ataskaita, 1832 m. vasario
11 d. II LietVIA. F. 567. A. 2. B. 3033. L. 83v.
70

71
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Troškūnų nemini. Tad greičiausiai Vac. Biržiškos teiginį reikia
atmesti.
1835 m. Kauno dekanato kunigų sąraše J. ČiuIda jau įrašytas
kaip Darsūniškio klebonas 76• Yra išlikęs nepasirašiusio pareigūno
nurodymas, kad J. ČiuIda, imdamas eiti šias pareigas, turi prisiekti
pagal nustatytą priesaiką Kauno zemskiniame teisme77 • Savo autobiografijoje jis nurodė, kad, 12 m. išdirbęs Kauno mokykloje, dar 12 metų
valdė Darsūniškio parapiją·

Nedaug pažįstamas ir šis, Darsūniškio, periodas. Tarp 27 Kauno
Nemuno dekanato pasauliečių kunigų J. ČiuIdos! išsilavinimas buvo
vienas iš aukščiausių - su laipsniais, pvz., 1835 m., be J. Čiuldos,
buvo 2 kandidatai ir vienas daktaras Juozapas Valentinavičius 78 , vėliau
tapęs to dekanato dekanu. Tad J. ČiuIda turėjo išsiskirti iš kitų klebonų, kunigų. Jau 1836 metams jis siūlomas deputatu į pavieto tei smą79,
1841 m. - į žemės teismą80.
Yra duomenų apie kasmetes J. ČiuIdos atliktas rekolekcijas,
1840 m. gegužės 2-6 dienomis rekolekcijųjis buvo Trakų vienuolyneSI,
1841 m. rugpjūčio 3-5 dienomis - Kauno Pranciškonų vienuolynes2 •
Yra ir paties ČiuIdos ranka rašytų pažymėjimų apie kitų kunigų rekolekcijas, vykusias pas jį, Darsūniškio klebonijoje, pvz., 1841 m. spalio
mėn. s3 ČiuIda pats yra surašęs į lentelę Darsūniškio bažnyčios fundacijų žinias 1838 m. birželio 2, d. S4
76 Kauno dekanato pasauliečių kunigų sąrašas, 1835 m. spalio 9 d. fĮ LietVIA.
F. 694. A. 1. B. 1237. L. 2.
77 Neidentifikuoto autoriaus raštelis Kauno zemskiniarn teismui [1830-1840 m.]
If MAB. F. 43-7770.
78 Kauno dekanato pasauliečių kunigų sąrašas, 1835 m. spalio 9 d. L. 2.
,. Kauno dekanato deputatų į teismus sąrašai, 1835 m. rI LietVIA. F. 694. A. 1.
B. 1237. L. 2v.
80 Kauno dekanato deputatų į teismus sąrašai, 1841 m. II LietVIA. F. 694.
A. 1. B. 1479. L. 22.
81 Pažymėjimas Darsūniškio klebonui J.
ČiuIdai apie atliktas rekolekcijas,
1840 m. gegužės 10 d. Ten pat. L. 19.
82 Pažymėjimas Darsūniškio klebonui J. ČiuIdai apie atliktas rekolekcijas, 1841
m. rugpjūčio 5 d. !I LietVIA. F. 694. A. 1. B. 1577. L. 10.
83 Pažymėjimas Stakliškių klebonui J. Valentinavičiui apie atliktas rekolekcijas,
rašytas Darsūniškio klebono J. ČiuIdos, 1841 m. spalio 5 d. /I Ten pat. L. 11.
84 Žinios apie Darsūniškio parapinės bažnyčios fundacijas, 1838 m. rugsėjo
2 d. ff MAB. F. 43-7771.
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Dirbdamas Darsūniškyje,Čiuldayra dedikavęs nežinomam žemaičiui K. Donelaičio "Metų" pirmąji leidi mą85: "Gimtąją žemę mylinčiam žemaičiui dovanoja tautietis Darsūniškio klebonas JuozasČiul
dą"86. Bibliografas Vladas Žukas mano, kad tai dedikacija Simonui
Daukantui87 , bet S. Daukanto knygos,. patekusios i Lietuvių mokslo
draugijos biblioteką, tokio tipo signatūrų, kaip senoji šios knygos
signatūra, neturi. Be to, S. Daukantui priklausiusi kita tokia pat knyga
taip pat yra šioje bibliotekoje. Bibliotekininkas Pranas Razmukas mano, kad tai ne S. Daukanto bibliotekos knyga, tad dedikacijos adresatas kol kas laikytinas nežinomu.
Užbėgant už akių pasakytina, kad labai atsargiai galima įtarti.
jog dar Darsūniškyje imtas rašyti svarbiausias ČiuIdos darbas - gramatika.

Kokius reikalavimus J. ČiuIda kėlė kunigo kalbai, gali suprasti
iš jo gramatikos pratarmės: "Visi žino, kaip žemaičių tauta yra prisirišusi prie savo dvasininkijos. Jei savo ruožtu ir dvasininkai, kalbė
dami, sakydami pamokslus, rašydami katekizmus [ ... ] teiktųsi tiksliai laikytis taisyklių ... " (MV 4-4v). Matyt, ir jis pats stengėsi kuo
tvarkingiau kalbėti iš sakyklos, o tai daryti daugiausia progų turėjo
būtent Darsūniškyje.

Apie ČiuIdos charakteri šiek tiek duomenų yra !iš Kauno Nemuno
dekanato dekano J. Valentinavičiaus raportų. 1840 m. gruodžio 14 d.
jis rašo, kad "kunigas Petras Karpavičius, Darsūniškio bažnyčios vikaras [... ], paskirtas Čiobiškio bažnyčios vikaru, po daugelio nemalonių
pokalbių su klebonu ČiuIda išvyko iš] Darsūniškio į Čiobiškį"88. Nors
visai neaišku, dėl ko ir kaip nesutarė klebonas su vikaru, visgi tai turbūt nerodo nuolankaus, nuolaidaus klebono charakterio. Kitas J.
Valentinavičiaus raportas tai lyg ir patvirtina: "kunigas Juozas ČiuIda,
Darsūniškio klebonas, pakankamai išsilavinęs pavyzdingai atlikti
Donaleitis Ch. Das Jahr in vier Gesiingen. Konigsberg, 1818.
86 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka (toliau LLTIB) ,
sign. 499.
87 Žukas V. Lietuvių knygotyros bruožai. V., 1989. P. 34.
88 Kauno Nemuno
dekanato dekano J. Valentinavičiaus raštas Vilniaus
vyskupui K1ongevičiui, 1840 m. gruodžio 14 d. / (LietVIA. F. 694. A. 1. B. 1539.
L. 139.
85
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. religines apeigas, tačiau yra truputį pasipūtęs, karštas ir užsispyręs"89.
(Prie šitos charakteristikos dar sugrįšiu straipsnio pabaigoje.)
Pirmasis žinomas originalus J. ČiuIdos veikalas, surastas Stasio
Skrodeni090 , rašytas Darsūniškyje. Tai "Kampamačio ir barometro
skalės patobulinimas (Kątomierz i skala barometryczna ulepszone
przez ... )"91, - 30 puslapių rankraštis ir dar septyni puslapiai brėži
nių (18 brėž.) (Jis taip pat buvo padovanotas Lopacinskiui, nes jame irgi
yra Kairėnų bibliotekos antspaudas.).
J. ČiuIda labai kruopščiai rengė ši darbą. Jis sukūrė gana sudėtin
gą krumpliaračių sistemą, suskaičiavo jų krumplius, kaip jie turi vienas
kitą veikti, panaudojo laikrodžio mechanizmą matuoti kampo minutes bei sekundes. Tam nubraižė net 18 brėžinių, ir, kas taip pat svarbu,
buvo pats pasidaręs savo sukurtus prietaisus, kaip pats teigia, "šio aprašo modelį darė pats autorius [ ... ]. Tai rankų darbas, be mašinos, ir
net mažiausia jo dalelė nėra gaminta fabrike"92. Visa tai rodytų neabejotiną J. Čiuidos kruopštumą. Tiesa, f!zikas Antanas Bandzaitis
gana kritiškai įvertino šitą darbą: "Pasiūlytas projektuose metodas
patikslinti matlankio ir barometro parodymus tėra tik teorinis, praktiškai neįgyvendinamas. Praktiškai būtų neišvengiamas dantračių sukibimo, jų ašių laisvumas, dantelių pasiskirstymo netolygumas. Be to,
autorius nieko nesako, kaip pasiekti kampų kraštinių tikslią orientaciją. Su stulpelio aukščiu barometre dar sudėtingiau. Jau XVII-XVIII
a. astronomijoje bei geodezijoje kampai buvo gana tiksliai matuojam.i
įtaisant teleskopuose bei žiūronuose plaukelius ar voratinklio siūlelius
- ar nejudamus, ar stumdomus mikrometriniu sraigtu. Taigi pateiktieji projektai nėra nei labai naujoviški, nei praktiškai taikytini" (cituojama iš asmeniškai A. Bandzaičio pateikto teksto). Tai aiškus m.okslininko mėgėjo darbas. Bet, šiaip ar taip, tai rodo ir klebono polinkį
į mokslą, mokslinį, teorinį, nors ir nepraktišką, mąstymą·
89 Kauno Nemuno dekanato dekano J. Valentinavičiaus slapta nuomonė
apie šio dekanato kunigus, 1842 m. birželio 2 d. fI LietVIA. F. 694. A. 1. B.1681.
L. 48 (43) (šį dokumentą surado ir nurodė V. Jogėla).
90 Skrodenis S. Dainos iš Juozo Čiuldos rankraščio f f Kraštotyra. V., 1967.
P. 187.
al KĄTOMIERZ i SKALA BAROMETRYCZNA ulepszone przez Xiędza
J6zefa Czuldo ... f! MAB. F. 9-3172.
os Ten pat. L. 15.
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Apie paskutinį J. Čiuidos gyvenimo tarpsnį naujų duomenų kol
kas nerasta. Jis pats autobiografijoje rašo: "išgyvenęs joje [Darsūniš
kio klebonijoje] 12 metų, atsisakiau ir apsi ėmiau kapeliono pareigų
pas Švies. poną Lopacinskį Kairėnuose prie Vilniaus, iš ten persikėliau
į Baltarusiją. Esu pas tą patį poną Lopacinskį kapelionu jo dvare
Sarijoje"93, - tai rašyta 1855 metais. Vac. Biržiška [štai kaip baigia
J. Čiuidos biografiją: ,,1846 m. gyveno Vilniuje, jokių pareigų neidamas. 1847-1849 m. buvo privatinis kapelionas Lopacinskio dvare
Kairėnuose ties Vilniumi, nuo 1850 m. ligi mirties kapelionavo to paties Lopacinskio dvare Sarijoje, Siebiežo dekanate, kartu eidamas
ir Rasytės vikaro pareigas. Mirė Sarijoje 1861 m. gegužės 30 d. (n.s.
birželio 11 d.)"94. Kol kas, nesuradus daugiau dokumentų, čia pateikiamų Biržiškos datų verifikuoti negalima.
Tai, kad J. Čiuida savo noru atsisakė Darsūniškio klebonijos,
kad visą savo likusį gyvenimą buvo susijęs su Lopacinskiais - ir Kairėnuose, ir Sarijoje - daro labai tikėtiną, nors nepatikrintą hipotezę,
kad į mokslus linkęs Čiuida norėjo atsiduoti mecenato Lopacinskio
globai, norėjo turėti laiko įgyvendinti savo sumanymams. Visai gali
būti, kad dėl mecenato Lopacinskio globos Čiuida ir galėjo parašyti
gramatiką·

2. Gramatikos

rankraščiai.

Taigi kaip tik tuo, mažiausiai mums

pažįstamu Sarijos periodu ir turėjo J. Čiuida rašyti savo svarbiausią
darbą - "Trumpus samprotavimus apie žemaičių kalbos gramatikos
taisykles" (apie užuominas, leidžiančias spėlioti, kad šie "Samprotavimai" rašyti dar Darsūniškio periodu, bus toliau).
Iki 1959 m. apie šios gramatikos buvimą buvo žinoma tik iš J. Karlowicziaus 1875 m. studijos ,,0 Języku litewskim"95, bet tais metais
Vytautas Jurgutis atrado ir identifikavo jos 1854 m. rankraštį mirusio
bibliografo Vytauto Steponaičio rinkiniuose 96, patekusiuose į Respublikinę (dabar - M. Mažvydo nacionalinę) biblioteką. V. Jurgutis jį
pristato: "J. Čiuidos rankraštis yra storokas tvirto popieriaus sąsiu-

J. ČiuIdos laiškas M. Valančiui, 1855 m. lapkričio 29 d. L. 16.
Biržiška Vac. Min. veik. T. 3. P. 38.
95 Karlowicz J. O Języku litewskim I! Rozprawy i sprawozdania z posiedzieii wydzialu fiIologicznego Akademii Umiejętnosci. Krakow, 1875. T.2. S. 360361.
96 Jurgutis V. Rasta Juozo ČiuIdos 1854 metų gramatika II Bibliotekų dar-.
bas. 1960. Nr. 1. P. 24-27.
93
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vinis, įrištas į kietą, gerokai padėvėtą viršelį. Sąsiuvinio formatas 21 x
17 cm, visi lapai smulkiai prirašyti abiejose pusėse. Titulinio lapo
nėra, niekur nėra nė autoriaus pavardės. Tačiau pirmojo puslapio
viršuje, nežinia kieno ranka ir kada, pieštuku užrašyta veikalo antraštė: "Pomysly o prawidlach gramatycznych języka žmudzkiego i nad
Mitologją Litewską" "97. Jau tadaV. Jurgutis akylai įžvelgė, kad turėjo
būti ir kitas tos pat gramatikos rankraštis, nors Vac. Biržiška visus
žinotus duomenis buvo priskyręs vienam.
kitas rankraštis, rašytas
1855 m., atsirado tik 1989 m., tų metų spalio mėnesį jį nusipirko Poznanės universiteto biblioteka 98 •
Pirmasis rankraštis turi tik 73 lapus, pratarmės gale nurodyta:
"Rašiau 1854 m." Šis rankraštis turi vėlesnį antspaudą "Biblioteka
alumn6w Seminarjum Sejnenskiego". V. Jurgutis mano, jog "galima
spėti, kad į Seinų seminarijos biblioteką rankraštis bus patekęs iš A.
Baranausko palikimo. Savo ruožtu, Baranauskas, gal būt, buvo gavęs
J. Čiuidos rankraštį iš Vilniaus archeologinės komisijos "99. Iš tikrųjų
yra J. Čiuidos laiškas su dovanojamų 20 knygų ar rankraščių sąrašu
Vilniaus archeologijos komisijai, kuriame pirmuoju numeriu įrašytas
"Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles "100.
Jeigu J. Čiuida turėjo tik du savo gramatikos egzempliorius, tai tikra,
kad kaip tik šį ir padovanojo Archeologijos komisijai (toliau jį vadinu
sutrumpintai - AK). Jeigu įtartume, kad galėjo būti dar ir trečiasis
variantas, tada turėtume abejoti ir šio teiginio tikrumu. Bet tai mažai
tikėtina. Kaip AK pateko į V. Steponaičio rinkinius, kol kas taip pat
nėra žinoma.
Antrojo (1855 m.) rankraščio (MV) istorija būtų tokia. Apie tuos
metus J. Čiuida gauna žemaičių vyskupo laišką (nesurastas, J. Čiuidos
kartu su knygomis ir AK 1858 m. padovanotas Archeologijos komisi. jai), kuriame, matyt; iš kažkur sužinojęs vyskupas teiraujasi apie gramatiką. J. Čiuida turbūt tada ir ima rašyti specialų nuorašą su dedikacija M. Valančiui (todėl ir trumpinamas MV), kurios neturi AK. MV
parengtas ypač kruopščiai, adata paraštėse vienodu atstumu subadytos

°

97 Jurgutis ·V. Juozo ČiuIdos gramatikos "Pratarmė" II Knygotyra. 1974.
Nr. 4 (11). P. 149.
98 Plg.: Hasiukas M., Subačius G. Dar vienas Juozo ČiuIdos gramatikos
rankraštis I! Gimtoji kalba. V., 1990. Nr. 8-9. P. 36-39.
99 Jurgutis V. Ten pat. P. 152.
looKrokuvos Jogailos universiteto rankraštynas. Sign. 5099. L. 88-89.
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skylutės,

per jas visas popierius lygiai suliniuotas pieštuku, visi žemaitiški pavyzdžiai įrašyti raudonu rašalu, vadinasi, kaitaliojant plunksną
ir rašalinę. Nors AK irgi laikytinas gramatikos švarraščiu, ne juodraščiu, MV už jį gerokai tvarkingesnis, dailesnis. Šį rankraštį ČiuIda ir
siunčia vyskupui. Laiške 1855 m. lapkričio 29 d. 'rašo: "Dėl mano
keverzonės spausdinimo, tai manau, kad neverta. [ ... ] Jeigu kada ir
pavyktų ją atiduoti spausdinti ... "101 Žinoma, bet koks autorius norėtų
savo darbą matyti išspausdintą, tačiau žemaitiškus pavyzdžius raudonai įrašė, aišku, ne spaustuvininkui (taip jis ir nebūtų išspausdinęs),
bet žemaičių inteligentijai skaityti iš rankraščio. Gramatiką siunčia su
viltimi "išalkusiam žemaičių literatui pagelbėti". ČiuIda puikiai žino,
kad Varniai yra Žemaitijos kultūros centras, inteligentų susibūrimo
vieta, todėl jam labai svarbu savo darbą kaip tik ten nusiųsti, nors
rankraštį.

M. Valančius turbūt iš karto MV perduoda į Vilnių spaustuvininkui
A. Zavadskiui. Tai lyg ir rodytų netiesioginę M. Valančiaus, gal ir kitų
žemaičių šviesuolių aprobatą. Po kurio laiko J. ČiuIda, jau žinodamas,
kad rankraštis spaustuvėje, prašo neidentifikuoto Stanislovo pasiteirauti Zavadskį, ar jau išspausdintas Žemaičių vyskupo atsiųstas gramatikos rankraštis, kokia egzemplioriaus kaina ir kt. 102 Tačiau Zavadskiui tai rodosi per brangu, jis suskaičiuoja, kad vienas lankas kainuotų
12 sidabro rublių ir 30 kapeikų, knyga galėtų būti išspausdinta tik autoriaus lėšomis.
Po to apie MV rankraštį sužinome tik iš J. Karlowicziaus darbogerokai po Čiuidos mirties. Karlowiczius šį rankraštį pasiskolina iš
Zavadskio. Karlowiczius nurodo tikslų MV lapų skaičių - 88 (AK
yra tik 73, glaustesnis tekstas), kad jis rašytas 1855 m., pateikia pavadinimą: "Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles ir pastabos apie lietuvių mitologiją" ("Kr6tkie pomysly o prawidlach gramatycznych języka zmudzkiego oraz uwagi nad mitologią
litewską"). Visai nežinia, kur MV buvo iki 1989 m. Poznanės universiteto bibliotekos darbuotojas Wiėslawas Wydra spėja, kad jis gali
būti iš Zakrzewo dvaro, esančio šalia Gniezno, bibliotekos. Tiesa,
rankraštis dabar teturi 87 lapus, bet todėl, kad titulinis lapas, prieš
J. Čiuldos laiškasM. Yalančiui, 1855 m. lapkričio 29 d. L. 14-16.
J. Čiuldos laiškas Stanislovui Poznanės universiteto bibliotekos rankraštynas. Sign. 3262 (laiškas saugomas kartu su MY).
101

102
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parduodant bibliotekai, buvo išplėštas, o MV supaginuotas tik dabar,
Poznanėje. Pardavėjas sakė, kad tituliniame lape buvusi parašyta. autoriaus kunigo pavardė, lyg Czuloo ar panašiai - pardavėjas bus raidę d, XIX a. rašytą kiek kitaip nei šiandien, sumaišęs su o. Iš tikrųjų
lenkiška forma,Czuldo. MV, praradęs titulinį lapą, prarado ir pavadinimą. Autentiškas pavadinimas, kaip matyti iš J. Karlowicziaus darbo,
turėjo ir pastabas apie lietuvių mitologiją. Tačiau ČiuIda minėtame
laiške M. Valančiui rašė, kad "jeigu kada ir pavyktų ją [gramatiką}
atiduoti spausdinti, reikėtų priedą apie lietuvių mitologiją atskirti,
palikti rankraščiu ir iš bendrojo pavadinimo išbraukti žodžius "ir pastabos apie liętuvių mitologiją"." M. Valančius atskyrė tas dabar nežinomas mitologijos pastabas, o šitame leidinyje, vykdant autoriaus valią, ir pavadinimas vartojamas trumpesnis, be žodžių apie mitologiją.
Palyginti su AK pavadinimu, MV vis tiek ilgėlesnis, be to, tikslesnis.
MV taip pat įrištas kietais viršeliais, mažai dėvėtais. Panašaus
sąsiuvinio formato, prirašytos abi kiekvieno lapo pusės.
Palyginus MV ir AK tekstus, paaiškėjo, kad jų skirtumai neesminiai.
Tai tik perrašant MV J. Čiuidai šovę į galvą smulkūs redakciniai taisymai. Pavyzdžiui, kartais pridėta daugiau žemaitiškų pavyzdžių:
dubi, krati, apwali MV 46; gražesni, gražiausi, dydesnes, .dydiausis
MV 47; pagretiou, pasalu, wyjnkart MV 67v ir kt. Pasitaiko ir sutrumpintų, pakoreguotų žemaitiškų pavyzdžių: vietoj AK 64 turiejuses,
kasymas, turiejymas, raszidamos MV 74v palikta tik turiejymas, vietoj
AK 66v pavyzdžio žmogaus arta dyrwa MV 78v įrašyta žmogaus pakyrstas medis, AK 45 žodžiai kastas, kapotas, raszitas, kasemas, kaposemas, raszisemas MV 50 sukeist! vietomis: kastas, kasemas, kapotas,
kaposemas, raszitas, raszisemas ir pan. Nors nedažnai, bet pakoreguojamas ir lenkiškasis MV tekstas. Štai 76 lape, kur kalbama apie reikiamybės dalyvius, pvz., raszityna ira, Čiuidos pridėtas AK nesantis
komentaras: "Iš tokio raiškos būdo kai kas norėjo žemaičių kalbai
sukurti bevardę giminę; bet veltui. Juk jeigu tokia giminė būtų, ji
turėtų savo galūnes ir nurodomąjį įvardį, kaip kad lenkų to". Kartais
tiesiog redaguojama, žodžiai sukeičiami vietomis ir pan. Visa tai bus
aiškiai matyti iš gramatikos komentarų. Dar verta paminėti, kad MV
gale pridėtų dainų tvarka pakeista, o dainos "Ant kalnu rilgej ... "
net posmai sukeisti vietomis. Tad Čiuida nekeitė savo gramatikos
struktūros, tik perrašydamas ką ne ką pakoregavo.
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Kyla klausimas, ar AK rankraščio 1854 metai ir yra gramatikos rašymo data. Vargu ar per vienerius metus galima sukurti tokį darbą.
Kai kurios teksto užuominos leistų manyti, kad bent pradėta rašyti
ankstėIiau. Apie Kaliksto Kasakausko gramatiką, spausdintą 1832 m.,
Čiuida rašo, kad ji išleista prieš keliolika metų (MV 4v), taigi galima
spėti, kad bent jau šita pratarmės vieta rašyta tarp 1843 ir 1851 m.
Kitas faktas, kad jis, atmesdamas rašmenį 6, mano jį būsiantį žemaičių
ortografijos naujove (MV 21v), gali rodyti, kad Čiuida, šitą pirmojo
skyriaus vietą rašydamas, dar nebuvo matęs S. Daukanto "Būdo senovės lietuvių - kalnėnų ir žemaičių" (1845 m.), kur ištisai vartojamas
6. O sunku įsivaizduoti, kad tokia svarbi knyga būtų galėjusi nepatekti
į J. Čiuldos rankas (jis ir pats rašė studiją apie lietuvių mitologiją!),
ypač kai dirbo Darsūniškyje, Žemaičių diecezijos pašonėje. Vėlgi
peršasi prielaida, jog Čiuida gramatiką galėjo rašyti ir prieš 1845 metus. Tačiau daryti tvirtesnei išvadai, pvz., kad Čiuida "Trumpus samprotavimus" jau rašė apie 1843-1845 m., šitų gana hipotetinių duomenų nepakanka, galima tik atsargiai pasakyti, kad galbūt jau ir Darsūniškio laikotarpiu ČiuIda bent šiek tiek darbavosi prie savo gramatikos.
3. Žemaičių kalba, tauta, tarmės. Tai, ką šiandien suvokiame kaip
lietuvių tautą ir kalbą, XIX a. viduryje dažnai buvo pramaišiui vadi-

nama ir lietuvių, ir žemaičių tauta bei kalba, ar ir abiem pavadinimais
iš karto. XIX a. jau buvo suirusi ankstesnė XVI-XVII a. šiųdviejų
pavadinimų opozicija, kada lietuvių kalba visų pirma reiškė Vilniaus
krašto ir paties miesto kalbą (šnekamąją ir rašomąją), o žemaičių
buvusios Žemaičių kunigaikštystės centro Kėdainių apylinkių kalbą,
nors ji ir rėmėsi, šiandien pasakytume, vakarų aukštaičių, jokia ne
žemaičių tarme103 • Šios opozicijos niveliavimasis XVIII a. plėtėsi pirmiausia dėl to, kad, Vilniui vis lenkėjant, toji tuometinė lietuvių kalba
visai sunyko, tad neliko vieno opozicijos dėmens. XIX (net XVIII!)
amžiuje, gausėjant žemaičių tarmėmis (šiandienine prasme) grįstų raštų, taigi randantis naujai ir net vyraujančiai rašto tradicijai (o ji, žinoma,
rodė ir apskritai žemaičių kultūros kilimą), po truputį nyko ir kitas
opozicijos dėmuo, pavadinimai žemaičių ir lietuvių, vienas mažiau,
kitas labiau ėmė prarasti savo denotatus. Vis ryškėjant naujajai tradi103 Plačiau apie tai žr.: Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. V., 1987.
T. 2. P. 273-279; V., 1988. T. 3. P. 166, 167 tt.
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cijai, taigi atsirandant naujam den~ta:~i - v~ena~ viet?j .dviej~
kartu ėmė kisti ir signifikatai, abu sIgmflkantm lyg lr pereme palaIpsniui tą patį signifikatą, t.y. žemaičių ir lietuvių ėmė reikšti tą pačią,
jau suvokiamą kaip vieną etninę Lietuvos kalbą·
J. Čiuidai žodžiai žemaičių, lietuvių buvo visai nevienareikšmiai104 •
Juos vienaip vartojo rašydamas apie tarmes, kitaip - a~i: ~albas:
Kaip matyti iš viso gramatikos teksto, J. Čiuida gan~ gn~ztaI sk~re
tris tarmes: 1) žemaičių, 2) lietuvių ir 3) prūsų. DažnaIlygmamos zemaičių ir lietuvių tarmės, pvz.: "lietuvių tarmėje vietoj galinio e dažniausiai tariamas a arba o [ ... ]: szulinia [... J, bet žemaitiškai sakoma
szitlyne" (MV 16v); "mot. giminės daugiskaitos .pir~a.sis.ir.ket:ir~~.is
linksniai žemaičių tarmėje turi vienodas galūnes lr skmaSI tIktaI kIrclU
[trobas J. Lietuvių tarmėje pirmasis linksnis baigIasi os" (MV 44~:
"toks nevienodumas [kad vakarų žemaičiai žodžių Bainįcze, sauJ~
ir kt. vns. linksniuoja penktąja, o dgs. - ketvirtąja forma] rodOSI
esąs kažkoks lietuvių tarmės prasiskverbimas į žemaičių" (MV 44v).
Žemaičių ir lietuvių tarmės taip pat lyginamos MY 19v, 45v: 55, 55v,
57 57v ir kai kur kitur. Nėra abejonės, kad, kalbėdamas apIe tarmes,
J. Ciuida netapatina žodžių žemaičių ir lietuvlŲ ir supranta šias tar~es
jau visai moderniai (lfetuvių vadina aukšt~ič~ų .tarm~). Kai~ ats~:~ą
jis suvokė ir Prūsijos lietuvių tarmę, kartaIs lr Ją lygmo su zemalC1Ų
bei lietuvių, pvz.: "lietuvių tarmėje, aklai nusižiūrint į lenkų ka~~ą
ir tuo kenkiant vietinei kalbai, dviskaita nyksta; lietuvių prūsų tarmeJe,
jau truputį suvokietintoje, vis dėlto dažniau pasitaiko; o grynoje žemaičių tarmėje iki šiol visa dviskaitos vartosena išlieka" (MV 36v). Pavyzdys parodo ir J. ČiuIdos skirtingą šių tarmių vertinimą·
Retkarčiais J. Čiuida skaido tarmes dar smulkiau - į patarmes.
Pavyzdžiui, jis mini vakarų žemaičių (MV 6, 28, 44), to~esnę: t.y. rytų
žemaičių (MV 28), patarmę, lietuvių Ukmergės tarmę, lIetuvIŲ, "gyvenančių palei Gardino vieškelį, nuo Rumšiškių miestelio į Trakų pavieto gilumą", tarmę (MV 2v).
Kitaip minėtus terminus J. Čiuida vartoja pavadindamas kal.bą.
Visų pirma XIX a. pirmojoje pusėje ir viduryje lietuvių kalba ne. vI~a
da buvo vienodai suprantama. Pavyzdžiui, S. Daukantas prIe JOS
104 Tokį skirtumą jau buvo užčiuopęs ir P. Jonikas, tačiau, netu~ėda~as viso
gramatikos teksto, negalėjo plačiau apibendrinti, plg. Jonikas P. LIetuvIŲ kalba
ir tauta amžių būvyje. Chicago, 1987. P. 233-234.
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buvo priskyręs ir latvių kalbą. J. Čiu1da, matyt, ja laikė visas etnines
Lietuvos tarmes bei Prūsijos lietuvių tarmes, jis rašė, kad "lietuvių
prūsų kalba šiaip ar taip yra lietuvių žemaičių" (MV 25v). Tač;au šitaip, vėlgi visai moderniai, suvoktą kalbą J. CiuIda dažnų dažniausiai
vadina tiesiog žemaičių kalba (MV 9 10v 14v 15 19v 21 23 26 28v
31v, 35v, 36v, 37, 39v; 46, 53v, 54, 63, 69, 74~, 76, 79: 83~ ir
Ret~
karčiais jis greta kaip absoliutų sinonimą pavartoja ir žodį lietuvių:
"kadangi šita būdvardžių rūšis [įvardžiuotiniai] yra ypač savita,
būdinga tik žemaičių ir lietuvių kalbai, pavadinau juos išskirtiniais
būdvardžiais" (MV 37v); "lietuvių, arba žemaičių, kalba tinkama eilėms skanduoti" (MV 8Ov); "lietuvių kalba, ar ją ir žemaičių pavadinsime ... " (MV Qv).

kL):

Su "kalbos" sąvoka glaudžiai susijusi "tautos" sąvoka. Gramatikos
tekstas rodo, kad ČiuIda lietuvių tautai priskyrė etnines žemaičių,
lietuvių (aukštaičių) ir prūsų (lietuvių) grupes, plg.: "bet nežinome,
koks buvo senovės žemaičių, kitaip sakant lietuvių, tautos, šiandien
žinomos prūsų, žemaičių ir lietuvių vardais, kalbos tonas" (MV 20v).
Vadinasi, jo sąmonėje šie etnonimai geografiškai sutapo su tarmėmis
tarmių žemėlapis būtų turėjęs maždaug sutapti su lietuvių tautos gyve~
namu plotu - taigi tautą J. ČiuIda suprato visų pirma etniškai. Tautą,
kaip ir kalbą, jis panašiai vadino ir lietuvių, ir žemaičių, dar plg.: "lietuvių, t.y. ir žemaičių, tauta ... " (MV 8), nors dažnėliau visgi ~ašė
apie žemaičių talltą, kaip kad ir apie žemaičių kalbą: "neturėdama savų rašmenų, žemaičių tauta perėmė iš lenkų lotyniškuosius" (MV
lOv); "reikia aiškios ir išsamios gramatikos, kokios žemaičių tauta
iki šiol neturi" (MV 4v).
XIX amžius, laikomas lietuvių nacionali:ttio atgimimo amžiumi,
ardydamas senąją socialinę struktūrą, darydamas šalia bajorų laisvais
žmonėmis ir valstiečius, ardė ir senąją tautos sampratą, kad tauta tik bajorai. Jau universitete J. ČiuIda galėjo girdėti, kad J. Lelevelis
terminą tauta "tapatino su "liaudies" sąvoka "105. J. Čiu1dai apie XIX a.
vidurį tauta jau buvo ir valstiečiai, liaudis, ne tik bajorai; ryškus pavyzdys būtų tokia ištrauka: "Žemaičių eiles sudaro liaudies, t.y. paprastų žmonių, dainos ir šventos giesmės. [ ... ] Jos [ ... ] yra įgimtas, visiškai laisvas jausmas. Taigi tam tikra prasme galima sakyti, kad ši
ta uta, nepažįstanti poetus varžančių taisyklių, yra poetiška iš prigim105
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H. Lowmiaii.skio pastebėjimas cit. iš: Šidlauskas A. Min. veik.P. 64.

ties" (retinta - G.S.) (MV 80). Vadinasi, tauta ir liaudis - tapatybė,
kitaip sakant, nebėra žmonių, kųrių neapimtų "tautos" sąvoka.
4. Bendrinė žemaičių kalba. Kaip jau yra užsiminta, Lietuvos didžiuosiuose centruose Vilniuje ir Kėdainiuose XVI-XVII a. natūra
liai atsiradusios rašomųjų kalbų tradicijos viena anksčiau, kita vėliau
ėmė nykti visų pirma dėl stiprios polonizacijos. Jau XVIII a. vidury
ėmė rastis žemaitiškų (šiandienine reikšme) spaudinių, vienas pirmųjų
bene buvo "Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa ", Vilnius,
1759 m. I06 (pirmasis, bet nesurastas leidimas - 1753 m.). Ši žemaičių
rašto tradicija sustiprėjo XIX a., apogėjų pasiekė maždaug dešimt.mety prieš 1863 m. sukilimą; tada susidarė palankios sąlygos, kai M.
Valančius tapo vyskupu Varniuose. J. ČiuIdos gramatika, parašyta
tuo metu, kai M. Valančius ten rinko savo šalininkus inteligentus,
svajojo steigti Žemaičių akademiją, laikraštį, biblioteką ir pan. 107,
Lietuvoje jau palyginti seniai žemaičių tarmių pagrindu rašytiems
raštams vyraujant, būtų turėjusi gana brandų skaitytoją, jei tik būtų
buvusi išspausdinta - poreikis jai jau buvo. Tai svarbu. Kaip liudytų
ČiuIdosgramatikos siuntimas spausdinti, M. Valančius, mecenatas, ją
aprobavo. Tai irgi svarbu. Ir be galo svarbūs buvo visuomenės struktū
ros pokyčiai, leidę formuotis ir minėtai naujajai tautos sampratai.
Ku.::iantis rašomosioms kalboms XVI-XVII a. feodalinė struktūra
labai trukdė ir neleido nusistovėti vientisai, vienodai tautos kalbai:
tai ir didžiosios gyventojų dalies (valstiečių) neraštingumas, nelcidęs
nusistovėti rašomosios kalbos normoms, trukdęs kalbai tapti bendra,
tai ir valstiečių tautinės savimonės nebuvimas, jų neįėjimas į tautą,
neskatinęs jų galvoti ir apie savo gimtąją kalbą. ČiuIdos metu viskas
kito. Laisvėjo žmonės, vadinasi, jie darėsi judresni, galėjo daugiau
keliauti, maišytis, kalbai darėsi sąlygos niveliuotis, vienodėti. Gausėjo
skaitančių žmonių ir tarp valstiečių, o tai jau palanki terpė vešėti bendrai visos tautos kalbai. Pagaliau augo tautmė etninė savimonė, neatskiriama nuo gimtosios kalbos. Tai skatino vertinti savą kalbą. Nors
Čiu1dos darbas atrodytų esąs tik vienas iš daugelio mėginimų parašyti
žemaičių kalbos· gramatiką, ,aišku, kad tiek ,dėl savo kokybės, tiek
dėl sąlygų turėjo daugiau galimybių tapti formuojančiosi žemaičių
106 Apie šios knygos kalbą išsamų straipsnį žr.: Girdenis A. Baltiškųjų *tj,
*dj refleksai 1759 m. "Žyvate" II Baltistica. 1972. T. 8(2). P. 173-191.
107 Plačiau žr. Aleksandravičius E. Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 18311863 metais. V., 1989. P. 84-94.
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bendrinės kalbos pamatine norminamąja gramatika. (Tiesą sakant,
tai ko gero buvo pirmoji reali Lietuvos proga sukurti savo bendrinę
tautos kalbą).
Kokią kalbą ir kaip siūlė nor minti Čiuida, paaiškės toliau. Čia
reikia dar kelių žodžių apie kitą lietuvių raštijos tradiciją - Prūsijoje.
Ji, kitaip negu Lietuvoje, nusistojo jau XVII a., nuo J. Rėzos, D. Kleino leidinių, ir iki pat XX a. iš esmės nekito. Čiuida labai jautė prūsiš
kosios tradicijos vertę, autoritetą. Jis negalėjo greta jos stabilumo nematyti savo, naujosios žemaitiškosios tradicijos, nenuoseklumų. Čiuida
kartais siūlo sekti prūsų lietuvių ortografija: "žemaitis [ ... ] ch keičia
garsu k [... ], o čekai ir prūsai lietuviai iki šiol teberašo Kristus" (MV
lOv-ll); "įsitikinę, kad tokie garsai yra, prūsų autoriai į savo ortografiją įdiegė dvi nosines raides: į, ų. [ ... ] turime naudotis prūsų išradimu
ir perėmę šių pastarųjų nosinių balsių raides įtraukti į savo ortografiją"
(MV 25). Čiuida labai išaukština Donelaitį, apie jo poemą sako, esą
ji yra "puikių puikiausia ir kartu kaimiškai paprasta" (MV 3v). Labai
svarbu, kad Čiuida, pacitavęs "Metų" pradžios 52 eilutes autenti š k a, beveik nepakeista Donelaičio rašyba, 17 eilučių (būtų 18, bet
10-oji praleista) perrašė, kaip pats pavadino, "žemaitiškai pagal siū
lomą ortografiją" (MY 86v), o iš tikrųjų ne tik rašybą pakeitė savąja,
bet sužemaitino ir fonetiką (wissur > wysur, per Ziemą>par iyjmą
ir t.t.), ir morfologiją (gaiwįdami> gajwindamis), tik nežemaitino leksikos, neaiškius žodžius aiškino išnašose. Visa tai nedviprasmiškai
rodo, kad Čiuida pripažino prūsų raštijos tradiciją, ją vertino. Antra
vertus, kaip sakyta, Prūsijos lietuvius jis laikė ta pačia žemaičių lietuvių
tauta, jų kalbą - ta pačia žemaičių lietuvių kalba. Vadinasi, Čiulda
savo tautos ir kalbos daliai, esančiai kitoje valstybėje, pripažino kitą,
kitokią rašybą (gramatikoje visais atvejais kalbama apie prūsų lietuvių
rašybą, bet niekada - apie tokią tautą ar kalbą)·
Tokių pavyzdžių, kai viena tauta turi ne vieną rašto tradiciją,
yra ir daugiau. Štai latgaliai Latgaloje turi savo kitokią negu latviai
rašto tradiciją. Šiandieniniai žemaičiai, jau visai pamiršę savo XIX a.
tradicijas, ima kurti naują raštą greta lietuvių. Žinoma, toks paralelinio rašto funkcionavimas žymi tam tikrus, kad ir nepakankamus
susidaryti atskirai tautai, skirtumus - politinius, geografinius, kultū
rinius.
Matyt, ČiuIda galėjo panašiai įsivaizduoti ir Prūsijos lietuvių raštiją, nors tiesiogiai to ir nėra formulavęs. Jam labiau rūpėjo tvirtinti
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tą žemaitišką tradiciją,

kurti bendrinę kalbą šiapus valstybinės Rusijos
problemos nebuvo tokios savos. Jei mbūtų
buvę tokių istorijos kataklizmų, kaip 1863 m. sukilimo numalšinimas,
trėmimai Sibiran, spaudos draudimas, žemaičių tarme pagrįsta bendrinė kalba galėjo ir visiškai susiformuoti, tapti visos Lietuvos etninių
lietuvių bendrąja kalba. Plačiau šio laikotarpio kultūrą tiriąs Antanas
Kulakauskas rašė, "kad 1863 m. išvakarėse Lietuvoje brendo prielaidos
lietuvių nacionalinei (moderniai, naujiesiems laikams būdingai) kultū
rai formuotis, kurios pagrindas __ valstiečių subkultūros ir LDK
bajoriškosios kultūros vertybių sintezė. Ryškėjo lietuvius ir baltarusius
vienijančios trikalbės (lenkų, lietuvių ir baltarusių) bendrijos formavimosi tendencija. Ši tendencija būtų galėjusi plėtotis, jei būtų laimėjęs
1863 m. sukilimas"108. Taigi šioje galėjusioje plėtotis .trikalbėje bendrijoje tą lietuviškąją dalį greičiausiai būtų užėmusi žemaičių tarmės
pagrindu kūrusis bendrinė kalba. Tačiau viskas vyko kitaip. Labiau
pasisekė prūsiškajai tradicijai, kurios pagrindu, sunykus žemaitiškajai,
spaudos draudimo metais ir kurta naujoji, dabartinė bendrinė visos
Lietuvos lietuvių kalba.
Gramatikos pratarmėje J. ČiuIda rašė: "Gerai moku vakarų žemaičių patarmę, savo motinos kalbą, neblogai ir lietuvių [... ]. Visgi man
atrodė, jog vakarų žemaičių patarmė yra labiau susiformavusi, dėl to
jos daugiausia laikiausi" (MV 6). Čiuida dar jaunystėje iškeliavo iš
Žemaitijos (1818 m., turėdamas 22-jus metus). Po to tik vieneriems
metams tegrįžo vikarauti Švėkšnon, o visą likusį gyvenimą dirbo už
žemaičių tarmės ribų. Bet visgi gramatiką ėmė rašyti jos pagrindu.
Aišku, kaip minėtoje citatoje nurodė pats Čiuida; tai nulėmė tiek gimtosios kalbos geriausias išmanymas, tiek žemaičių raštų tradicija. Dėl
savo tarmės jam išsprūsta, kad "vis dėlto lietuvių tarmė nėra tokia švelni ir maloni ausiai kaip žemaičių" (MV 17). O tai, kad "vakarų žemaičių patarmė yra labiaususiformavusi", Čiuida mano, lėmė švietimas:
"Kur švietimas aukštesnio lygio, ten ir kalba grynesnė. Tai įrodo žemaiČių tarmės palyginimas su tarme lietuvių, ypač gyvenančių palei Gardino
vieškelį, nuo Rumšiškių miestelio į Trakų pavieto gilumą [o Darsūniš
kyje, netoli to vieškelio, ilgai Čiuida ir gyveno]. Pastarojoje beveik nėra
jokio gramatiškumo, tėra tik iškreiptos bei sugadintos lenkų kalbos
sienos,

Prūsijos lietuvių

108 Kulakauskas A. "Šaka, atskiius nuo tautos ... " ii Sietynas. 1988. T. 3.
P. 91-92.
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mišinys su

lietuvių

kalba, irgi neapdorota bei grubia [ ... ]. Taip pat
Ukmergės tarmė, kur arčiau Kuršo, beveik visai neturi tvirtų ir
vienodų taisyklių ( ... ]; neturėdama nusistovėjusių galūnių žodžiams ... " (MV 2v) (retinta - G.S.). Be abejo, kalbos neapdorojimas,
taisyklių neturėjimas, nenusistovėjimas čia gali reikšti tik pačių raštų
stoką, rašomosios kalbos tradicijų nebuvimą.
Be kita ko, verta priminti, jog ČiuIda buvo Oi us žemaitis, neišbarstęs svetur dirbdamas ne tik savo gimtosios tarmės, bet, matyt,
ir nostalgijos Žemaitijai. Štai savo gramatiką paskyręs "išalkusiam
žemaičių literatui pagelbėti", toliau paaiškina: "sakau žemaičių, nes
apsileidęs ir tinginys lietuvis linkęs geriau įkyrėjusį badą užsispyręs
kęsti, negu ieškotis tokio peno" (iš laiško M. Valančiui). Kitur kaltina
žemaitį vaikiną, kam jis "nenori didžiai nerausdamas prisipažinti
tiesos, jog yra žemaitis [ ... ], melagingai vadindamasis tikru lenku
[... ]. O kartais, lyg ir kuklindamasis, pasivadina lietuviu, tarsi Lietuva
būtų garbingesnė už Žemaitiją. Kaip toks prietaras žalingai veikia žmogaus dorovę!" (MV 3).
Fonologinė "Trumpų samprotavimų" sistema yra iš esmės žemaitiška: 1) vietoj aukštaičių uo visur yra dounininkų žemaičių ou [9U]:
apwaiiouty, ąiouls, gana dounos; 2) vietoj ie - yj [ęi]: anyjk, peczwyjte,
wyjnkart; 3) vietoj i - y, t.y. daugelio žemaičių paplatėjęs [ę]: dyjwerys, sliegty, tetyrwa; 4) vietoj u - u, t.y. daugelio žemaičių paplatėjęs [9]: bUIus, supuwielis, tykiu; 5) vietoj ė - žemaičių ie [ie]: diede,
strienas, taurie; 6) vietoj galinio nekirčiuoto ė - e [ę]: gerwe, kumele,
lape.
Morfologinė ČiuIdos gramatikos sistema taip pat perdėm žemaitiška. Iš daiktavardžių paradigmos galima nurodyti vns. n. stogou
4Ov, iiniou 42, dl:,s. vt. stog/Įse, tiewųse 42, iš būdvardžių - vns. n.
graiioujou, storoujou (ivardžiuotinės formos) 47v, dgs. n. baltims 46v,
graiims 47, dgs. g. graiiųsius, storųsius (ivardž. formos) 47v, dgs. vt.
baltųsi 46v, graiiųse 47; iš veiksmažodžių - vns. 1 a. es. 1. wagu 'vagiu', ięgu 'žengiu' 56, dvisk. 1 a. es. 1. dyrbaw 59, būt. 1. dyrbow 59v,
būs 1. dyrbsew 59v, liep. nuos. dyrbkew 59v, taro nuos. dyrbtumew
60, 2 a. es. 1. dyrbataw 59, būt. 1. dyrbotaw 59v, liep. nuos. su priesaga
-ke-: dgs. 1 a. dyrbkem, 2 a. dyrbket 59v, dalyvių veik. r. vns. būs. L
vyr. g. dyrbsis, turiesis 60. Čia neišvardytos nei visos fonetinės, nei
morfologinės žemaitybės, norėta tik akcentuoti, kad jos vartojamos
sistemingai.
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Čiuidos gramatikoje norminama ir žemaitiškos sintaksės faktų.
Pavyzdžiui, prielinksnis ant vartojamas su įnagininku: stowiu ąt trobU
"stoviu ant trobos' 66; po. krypčiai po kažkuo nurodyti - su kilmininku: lįdau po pecziaus 'lindau po pečiumi' 66. Prielinksnis pagal
vartojamas su įnagininku, bet specifiškai polinksniškai : kati pabiego
stogu pagal 'katė pabėgo per stogą', nakty pagal 'nakties metu', dyjnit
pagal 'dienos metu' 65v.
Daug yra ir leksikos žemaitybių (cituojami žodžiai atstatyti į bendrinę kalbą): apveizėti 71v, dailus 'lygus' 46, ergla 'pašaipa, pamaiva'
35v, ertas 'erdvus' 37, irklas 'plaustas, keltas' 40v, įskripas 'įstrižas'
66v, kepinos 'kepenys' 43v, kuitis 'eglynas' 28, lamstytis 'keturnytis'
24, panokti 'pavyti' 72, ragės 'rogės' 45, ruišis 'šlubis' 34v, siekis 'sau··
sis' 28, spitris 'neprimatantis' 34v, šavalka 'valkata' 34v, tankank
"tuoj pat' 33, 'nuolatos' 67v, žamhis 'arklas' 23 ir kt.
5. Aukštaitiški elementai, norminimas. Kita vertus, pasitaiko Čiul
,dos gramatikoje ir nežemaitiškų elementų. Bet, prieš imdamas kalbėti
.apie juos, noriu nustatyti, kokiu pagrindiniu principu, norminimo
kriterijumi rėmėsi ČiuIda rašydamas savo darbą. Tada lengviau bus
įvertinti ir nežemaiti~kas jo kodifikuojamas lytis.
Jau minėta, kad savo gramatiką ČiuIda skyrė pirmiausia žemaičių
literatUI pagelbėti, t.y. apsišvietusiam žmogui. ČiuIda rašė, kad palieka
savo nuomonę apie šį veikalėlį pareikšti mokytajai žemaičių publikai
(MV 6), taigi elitui. Iš gramatikos paskirties aiškėja ir bendrinės kalbos,
kurią ji normina, paskirtis. Galima manyti, kad gramatikos tikslas
buvo kurti mokslo kalba, tokią, kuri tiktų ir paprastiems žmonėms
šviesti. ČiuIda sako: "Kadangi mokslo žmonių kalba ir raštai turi būti
tautos kalba ir raštu, tai dirbantis prie savo veikalo autorius privalo
tiksliai laikytis gramatikos taisyklių. Todėl reikia aiškios ir išsamios
gramatikos, kokios žemaičių tauta iki šiol neturi" (MV 4v). Jis mano,
kad "didžiausia kliūtis išugdyti nacionalinę kalbą yra per amžius įsi
šaknijęs prietaras, jog ši kalba pavadinta vien tik liaudies kalba" (MV
3) (išskirta - J.Č.). Juk "jeigu ši kalba turi būti, kaip kai kam rodėsi,
vartojama tiktai sakytinį Dievo žodį skelbti kaimo liaudžiai, nemokytiems artojams, valstiečiams, ką ir taip kiekvienas dvasios Mokytojas
-darė, kad kuo lengviau būtų suprastas ir mažiausias jo posakis, tada
ir gramatikos taisyklės būtų nereikalingos. Tačiau jeigu ir žemaičių
kalba turi lavėti kitų Europos kalbų pavyzdžiu, tada, nekreipiant dė-
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mesio į mažai svarbius kaimo kalbos skirtumus, knygoms rašyti reikia
priimti tokią kalbą, kuri pasirodys aiškesnė, reguliaresnė ir labiau
atitinkanti gramatikos taisykles" (iš laiško M. Valančiui).
Šios ištraukos rodo J. ČiuIdą visur akcentuojantį, jog bendrinė
kalba turi atitikti gramatikos taisykles, būti reguliari. Šiandien pasakytume, jog jis visur pabrėžia kalbos norminimo sistemingumo principą. Įsivaizduojamai idealiai sistemingai kalbai galima būtų parašyti
taisykles be išimčių, joje nebūtų nereguliarių lyčių, reiškinių. Tačiau
nėra tokios idealios gyvosios kalbos. Tai supranta ir ČiuIda, kai aiškina, jog rašančiam gramatiką reikia "atskirti išimtis nuo taisyklių,
kurias įmanoma atrasti pačioje kalboje, ir jų nukrypimus, kuriuos
reikia atitaisyti" (MV 5). Tai nedviprasmiškai formuluojamas gramatikoje aprašomų kalbų dėsnių (juos ČiuIda vadina taisyklėmis)
prioritetas prieš nedėsningus reiškinius (išimtis). Čiulda siekia vengti
nukrypimų nuo dėsnių kur tik jam rodos įmanoma; nustatęs kokį
nors dėsnį, jis dažnai nekodifikuoja už jo ribų likusios, kad ir plačiau
ar siauriau paplitusios lyties, garso ar pan.
Šioje gramatikoje, norminant kuriamą rašomąją kalbą, ištisai
remiamasi sistemingumo kriterijumi; štai ČiuIda atmeta perdirbtas
atematines veiksmažodžio eiti formas, nes jeigu ejtu, o ne ejnu būtų
taisyklinga forma, tai kaip ir žodžiai kretu - krietiau, kętu - kętie
jau, kejtu - kejtiau būtąjį laiką turėtų ejtiau, o iš tikrųjų yra ejau
(MV 54). Dėl sistemos ČiuIda normina tariamosios nuosakos vns.
I a. be afrikatos: szoktio, biegtio, raszitio, o ne rasziczio, nes "tolesni
asmenys [ ... ] turi garsą t, o ne cz" (MV 57). Čia sistemingumo kriterijus
jam svarbesnis už paplitimo kriterijų, nes ČiuIda pats sako, kad "tinkamo būdo minkštinti priebalsius t, d ne tik šiauliškiai ir lietuviai, bet
dažnai ir telši~kiai nevartoja. Sako czia, czio, cziu ... " (iš laiško M. Valančiui). Vadinasi, ČiuIda atsisako visoje Lietuvoje ir didelėje Žemaitijos dalyje paplitusio reiškinio dėl sistemos. Dėl sistemos jis siūlo rašyti
(ir sakyti!) asmeninio įvardžio naudininką taw, o ne tau, nes "garsas
w yra antrojo [kilmininko] ir tolesnių vns. linksnių kamiengalis. Taigi
trečiasis [naudininkas] tiktai kad be galūnės, bet pats kamiengalis pabaigoje išlieka" (MV 48v). Kalbant apie gramatikos rankraščius, jau
minėta, jog MV 76 atsirado du sakiniai, kur teigiama, jog žemaičių
kalbai nepagrįstai norima sukurti bevardė giminė, nes žemaičiai jai
neturi nei galūnių, nei atitinkamo parodomojo įvardžio kaip kad lenkų
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to. Tad vėl J. ČiuIda argumentuoja savo išvadas kalbos sistemavienų sistemos savybių nebuvimas rodo negalėjimą būti ir kitų.
Dabar laikas grįžti prie nežemaitiškųjų ČiuIdos gramatikos reiškinių, kurių tėra labai nedaug. Jonas Palionis yra nurodęs tris atvejus,
kai ČiuIda vengė žemaitiškųjų lyčių109. Verta pasigilinti. Pirmiausia
ČiuIda siūIomonoftongizuotus dvibalsius ii, e... rašyti aj, ej ir taip tarti: "Kai kurios vakarų žemaičių sritys vietoj aj,_ ej, oj, numetusios galinį
priebalsįj, taria pirma einantį balsį ilgai: wiikii 'vaikai', ety 'eiti', troba
'troboje' [ ... ]. Toks tarimas ne tik prieštarauja kalbos taisyklėms, bet kaip gremėzdiškas ir nemalonus ausiai nusipelno, būti
atmestas. Tie patys vakarų žemaičiai gerai taria yj, uj"myjtas 'mietas',
mujlas 'muilas' [, .. ], tad kodėl kartu su tolesne tarme [t.y. rytų že-maičiais] negalėtų aj, ej tarti kaip lietuviai, juo labiau, kad toks tarimas
ir ausiai malonesnis, ir sutinka su gramatikos taisyklėmis" (MV 28)
(retinta - G.S.). Antrasis J. Pali<i>nio nurodytas žemaitybių vengimas
yra lyčių kraus, dalgie laikymas nenorminėmis. ČiuIda rašo: "daiktavardžiai, baigiąsi jis, t.y. is su kamiengaliu j: kraujis [ ... ]. Kai kas
priebalsįjišmeta net iš pirmojo linksnio, bet negerai, nes tai kamiengali o garsas. Paprastai šnekėdami žemaičiai kartais. numeta, vns.
pirmojo linksnio abu garsus ji, o to paties skaičiaus septintojo linksnio
- ji: kraujis, kraus, dalgieji 'dalgyje', dalgie; bet tai neteisinga" (MV
42) (retinta - G.S.). Ir trečioji nežemaitiška lytis, minėta J.Palionio,
yra o-kamienių vardažodžių vns. kilmininko galūnė -os vietoj -as:
trobos, baltos, gražios. Gramatikoje tai aiškinama: "Kasdieninėje kalboje vns. antrasis linksnis kart:;tis baigiamas as; tačiau gerokai didesnė moteriškųjų daiktavardžių dalis turi galūnę os. Taigi, kad išlaikytume vienodumą, taip pat turime priimti vieną visiems galūnę os.
Lietuvių tarmėje šitas linksnis visada baigiamas os" (MY 43v-44)
(retinta - G.S.). J. Palionio neminėta, bt<t taip pat nelabai būdinga
žemaičiams tokia nesutrumpėjusi forma, kaip trečiojo asmens es. 1. dyrba ir kt.: "vns. [... ] trečiasis [asmuo baigiasi] a, garbyna, dyrba; drožti.
Kiti turi minkštą kamiengalį ( ... ], [jų trečiasis asmuo baigiasi] e:
[ ... ] ture, [ ... J gale, [ .. ~] ekieji. Kartais sakoma su elipse tur, gal,
ekiej ... " (MV 54v). Čia pateiktos lytys turi, gale yra dirbtinės, dėl
sistemos J. ČiuIdos lie visai tiksliai atstatytos aukštaitiškos (jis turi,
gali), gal įtakos turėjo ir žemaitiškos turem, turet (MV 59). Galima dar
10.

Palionis J.

Lietuvių literatūrinės

kalbos istorija. V., 1979. P.

1~8.
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nurodyti ir A. Girdenio pastebėtą dvisk. paradigmą mUdu ir t.t. (MV
48-48v), nors didžioji dalis šiaurės žemaičių, tarp jų ir plungiškiai,
turi kitos šaknies paradigmą: vedu ir t.t .. Čiuida čia, be abejo, siekė
išvengti per daug supletyvinės paradigmos, dėl sistemos derinosi prie
vns. ir dgs. formų ir pasirinko joms artimesnę lytį mudu.
Iš savo pateiktų pavyzdžių J. Palionis daro išvadą, kad J. Čiuida
"stengėsi nustatyti tokias literatūrinės kalbos normines lytis, kuriomisgalėtų įtikti ir žemaičiams, ir aukštaičiams "110. Tačiau su tokia
išvada nenorėčiau sutikti. Pirmiausia, kaip rodo išretintos citatų vietos, pats Čiuida stengėsi motyvuoti savo kuriamas rašomosios kalbos
normas sistemingumu, visai ne norėjimu įtikti aukštaičiams. Antra,
kaip minėta, jam ne taip jau labai rūpėjo tas "tinginys lietuvis". Trečia,
toli gražu ne visas čia aptartas formas Čiuida laikė tik lietuvybėmis
(ne visos ir yra aukštaitybės), jis gi manė, kad ii, e monoftongizuojami
tik kai kuriose vakarų žemaičių srityse, kad kraus žmonės taria tik
kartais ir tik paprastai šnekėdami, kad vns. kilmininkas tik kasdienėje
kalboje ir tik kartais baigiamas -as, o gerokai didesnė moteriškųjų
daiktavardžių dalis - -os; tur, gal sakoma tik kartais. Taigi visai akivaizdu, kad Juozas Čiuida iš esmės rašė gramatiką, paremtą savo žemaičių pajūriškių tarmės sistema, ir tik jam atrodžiusius nesisteminius
faktus kartais dėl sistemos normino aukštaičiams būdingesnius nei
žemaičiams. Tad netiksli ir Z. Zinkevičiaus išvada, kad Čiuida "stengėsi derinti žemaičių ir aukštaičių tarmes"1l1. Tokios retos "Trumpų
samprotavimų" leksikos aukštaitybės, kaip dermė ·derlius' 44v, prasirasti ·prasikalsti' 72v irgi vargu ar rodo sąmoningą taikymąsi prie
aukštaičių: viena, jų labai mažai, jos gali būti patekusios atsitiktinai,
išmoktos Čiuidai ilgai gyvenant už žemaičių tarmių ribų, anira, leksika
yra labiausiai kintąs kalbos lygmuo, jos normos būna gana nepastovios
net ir susiformavusios bendrinės kalbos. Be to, leksika nėra gramatikos objektas, ir apie jos norminimą iš gramatikos mažai ką galima
spręsti.

Grįžtant prie norminimo kriterijų reikia priminti, kad ir dabar
kalbos mokslas laiko, jog "svarbiausia kodifikavimo sąlyga yra paisyti
sistemos "112, "kalbos normų sistemingumo principas iš tikrųjų yra [ ... ]
110
111

112
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Taigi

Čiuidos požiūris į savo kuriamos bendrinės kalbos sistemą visai šian-

dieniškas, nors jo realizacija kartais ir išduoda Čiuidos neprofesIOnalumą·

Kitais norminimo kriterijais Čiuida remiasi ne taip akivaizdžiai.
Štai retkarčiais jis leidžia sistemos išimtis, nesistemines struktūras,
remdamasis istoriniu, arba tradicij os, kriterijumi, pvz., suformulavęs griežtą taisyklę, "jog liepiamosios nuosakos trečiasis asmuo,
[ ... ] [yra] kiekvieno be išimties veiksmažodžio trečiuoju esamojo laiko
asmeniu", pvz., tegUl dyrba, išimties tvarka leidžia vartoti frazę tegUl
bus pagarbintas Jezus Kristus su būsimuoju laikU: - "dėl senumo
svarbos" (MY 58). Kitas pavyzdys: "Nosinės balsės, jau seniai
žemaičių autorių įtrauktos į rašybą, nenusipelno jokio priekaišto"
(iš laiško M. Valančiui. Išretinta - G.S.). Tiesa, Čiuida čia jau ne
daro sistemos išimtį, o pabrėžia, kad sistemai neprieštaraujama"nematydamas čia jokio gramatikos nereguliarumo, pritariu tokiai
rašybai" (ten pat). Vadinasi, tai laiko sisteminiu dalyku. Kai kur kitur,
ypač kalbėdamas apie rašybą, jis taip pat pasiremia tradicijos kriterijumi.
Mėgsta Čiuida pasiremti ir, jo žodžiais tariant, "švelnumo, malonaus skambesio", sakytume, estetikos kriterijumi. Juo rėmėsi ir minė
toje citatoje dėl aj, ej vartojimo, juo remiasi, pvz., peikdamas aukštaičių dvibalsį uo: "šito lietuvių dvibalsio u skamba trumpai, o - ilgiau,
todėl jis negali vadintis tikru dvibalsiu, čia gremėzdiškai tariamas
tik vienas o", ir toliau - "kai kuriuos žodžius taria net labai nemaloniai: sesuwa, szuwa" (MV 29) (retinta - G.S.), juo remiasi ir paprastindamas rekonstruotas būsimojo laiko lytis: "droity, drosziu, kasty,
kasiu, koszty, kosziu, o ne droisiu, kassiu, [... ], tai prieštarautų kalbos
švelnumui" (MV 56v) (retinta-G.S.). Žinoma, tai tik periferinis kriterijus.
Galima įžvelgti ir kalbos ekonomijos, aiškumo kriterijus: "Sudurtiniai žodžiai yra žemaičių kalbos privalumas ir jai suteikia daug patogumo. Nes taip galima trumpiau ir ai škia u reikšti mintis bei vaizduoti daiktus" (MV 69v-70) (retinta - G.S.).
Aišku, kad Čiuidai rūpėjo kalbos grynumas, jis peikė polonizmais
užterštą aukštaičių tarmę (MV 2v, 36v), truputį apvokietėjusią prūsų
113
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(MV 36v), tačiau konkrečiai gramatikoje nedažnai rėmėsi
grynumo argumentu.
Kalbininkai labai vertina fonetinius J. Čiuldos pastebėjimus. Štai
J. Palionis nurodo, kad J. ČiuIda "nepainioja, kaip daugelis jo pirmtakų, raidžių su garsais"l14. A. Girdenis ypač vertina pastebėjimą, jog
"kai dvibalsiai au, ou būna gale žodžio, po kurio einantis kitas žodis
prasideda balsiu, ištisinėje kalboje au, ou tariami kaip aw, itw, pvz.,
[ ...] pardawiaw awyną [... ]" (MY 29), tai Girdenis manė užfiksavęs
bene pirmasisll5 •
Gana naujas ir svarbus J. ČiuIdos norminimo aspektas - sąmo
ningas šnekamosios bendrinės kalbos norminimas šalia rašomosios:
Jis jau pratarmėje lygiai su rašomosios nusako ir šnekamosios kalbos
svarbą: "Jei [... ] paisytų būtinai reikalingo kalbėjimo ir rašymo vienodumo [...], [rastųsi] tam tikra tvarka" (MV 4-4v). Taip pat "mokslo
žmonių kalba ir raštai turi būti tautos kalba ir raštu"(MV 4v); "autorius, kuris ketina skirti savo triūsą tvirtoms ir pastovioms kalbėjimo
bei rašymo taisyklėms susekti ir atskleisti, turi kruopščiai įsigilinti ir
pažinti kalbos prigimtį ... " (MV 5). Gramatikos tekste tai šen, tai ten
skiriamas specialus dėmesys norminti šnekamajai kalbai. Vienas pavyzdys, nurodytas jau anksčiau, kalbant apie nežemaitiškus ar ne pajū
riečių žemaičių monoftongizuotus dvibalsius su i, kur ČiuIda siūlo
tarti kaip ir aukštaičiai, rytų žemaičiai aj, ej (MV 28). Asmeninio įvar
džio tu naudininką sako reikiant tarti taw (sie!), ne tau, dėl sistemos
(MV 48v). Kai kur net normina vienokią rašybą (kowas) , kitokią (i<;kritus a) tartį (kofs), sako, kad "klaidingai tariama, o kartais ir rašoma
Kous" (MV 11). Ir pačią gramatiką Čiulda apibrėžia kaip "kalbos, ar
šnekamosios, ar rašomosios, gero sutvarkymo taisyklių" rinkinį (MV
70v -71). Taip pabrėžiant reikalą vienodinti šnekamąją kalbą, visai
nenuostabu, kad pirmasis skyrius "Apie rašybą", apimąs ir fonetiką,
toks didelis.
Apskritai didelis Čiuidos dėmesys norminti ir šnekamąją kalbą,
tiesa, gal ne toks ryškus, kaip rašomąją, vis dėlto rodo nemažą realų
jo žingsnį į bendrinę (rašomąją ir šnekamąją) kalbą. Tuo metu LietuvoPalionis J. Min. veik. P. 167.
Remiuosi A. Girdenio sakytinėmis mintimis. Taip pat plg. jo pateiktą pavyzdį iš žemaičių tarmės - tti'vatneš'tilj 'tau atnešiau' (Girdenis A. Mažeikių
tarmės fonologinė sistema (filol. m.kand. dis.). V., 1967. P. 186 (rankraštis yra VUB
K. Donelaičio skaitykloje).
IU
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je. dar buvo populiari pažiūra, kad reikia suvienodinti tik rašybą, o
skaityti _tekstą, vadinasi, ir kalbėti; kiekvienas gali savaip, pagaL savO
tarmę. Stai tuo metu (1848 m.) A. Kikutis (Kitkevičius) rašė, kad
"jei rytietis parašo savo tarme žūsis, tai vakarietis turįs skaityti žasis
žemaitis žansis, žonsis ir t.t. "116 Tokią pat pažiūrą liudija tada da:
vartotasrašmuo it (pvz., S. Daukanto ir kt.), kurio intencija būti aukštaičių skaitomam uo (duona), žemaičių (JU, ū (d(Juna, dūna). Norminti
pirmiausia rašomąją, ne tiek šnekamąją kalbą siūlė ir kiti kalbininkai
pvz., K. K. Daukša, K. Jaunius vartojo rašmenį { (i su e raidele viršu:
je) žymėti vakarų aukštaičių dvibalsiui ie, žemaičių f!i, i. Taigi čiuidos
mąstymas gerokai pralenkė kai kurių savo amžininkų, net ir vėlesnių
kalbininkų, kurie, suprasdami, jog bendrinei kalbai formuotis pamatas
yra rašomoji kalba, toliau į priekį nelabai žvelgė. Jiems dar nebuvo,
aišku, kaip kuriant bendrinę kalbą galima elgtis su įvairių tarmių
skirtybėmis, t.y. šnekamosios kalbos problema. Iš jų tekstų tarsi
sklinda potekstė, kad šnekamoji kalba nėra koks viešas dalykas, kad
gal tai privatus reikalas ir kad gal norminti jos nelabai reikia skirtingai nuo rašomosios kalbos, kuri, savaime aišku, tikrai yra ~ie
šas dalykas. ČiuIda niekur nesiūlo vartoti raidžių, kurias būtų galima
skaityti skirtingai pagal skirtingas tarmes, atmeta tokius kompromisinius rašmenis, matyt, dėl to, kad jie trukdo norminti šnekamąją
kalbą. O apie tarminį susiskaidymą rašo: "nors nerasime nė vienos
valstybės apsišvietusi oje Europoje, kur visų provincijų kaimo liaudies kalba būtų vienoda, tačiau mokslo kalba kiekvienoje šalyj;! viena,
kad ir esant tiems provincijų skirtumams" (iš laiško M. Valančiui).
Matyt, kalbėdamas apie mokslo kalbą, ČiuIda turi galvoje ne tik rašomąją, bet ir šnekamąją.
J. ČiuIdai rūpėjo atskleisti garsų susidarymo mechanizmą, jį aprašyti. Daug tam skyręs energijos, vis dėlto jis sako, kad, "nesant pakankamai jautraus anemometro" (MV 12), sunku nustatyti, ar tikrai
duslieji silpnesniu oro iškvėpimu tariami nei skardieji.Tai yra dar vie na. užuomina į ČiuIdos polinkį mechanikai, jau jo Darsūniškio periodo
darbas apie kampamačio ir barometro skalės patobulinimą tai yra pa:rodęs. Iš to matyti ir dideli reikalavimai, kuriuos jis, kėlė fonetikos
tyrėjui. Apskritai, koks rimtas ČiuIdos požiūris buvo į k~lbininko darbą, atskleidžia ir jo žodžiai apie D. Poškos žodyną,~lirį mes įsivaiz116
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duojame kaip buvusį didžiulį to meto veikalą: "nors jis ir buvo dviejų
tomų apimties, [... ] bet jame tebuvo gal tik pusė žodžių, prasidedančių
šitais garsais. Tai ne vieno žmogaus ir ne vieno laiko darbas" (MV 84).
Tuo metu visi lietuvių kalbos žodynai buvo rašomi tik vieno autoriaus,
net lenkų žodyno, rengto ne vieno žmogaus, išspausdinto dar nebuvo!
. Panašiai ir gramatiką rašant "tik bendromis daugelio darbininkų pastangomis galima pasiekti tam tikro tobulumo" (MV 5). Arba "jeigu
jau mūsų kalba turi būti gramatiška ir vienoda, derėtų Karališkosios
Varšuvos mokslo bičiulių draugijos pavyzdžiu pavesti tai tirti ir spręsti
keliems išrinktiems asmenims" (iš laiško M. Valančiui). Šitos Čiuidos
mintys, rodančios jo reiklumą, skamba visai nūdieniškai, tik XX a.
tai, ką jis įsivaizdavo, galėjo tapti realybe. J. Palionis sako, kad "tai
viena iš įdomesnių ir su gera lingvistine nuovoka parašytų to meto
lietuvių kalbos gramatikų "117.
Akivaizdu, kad J: Čiuidos gramatika - tai kokybiškai nauja
pakopa Didžiosios Lietuvos lietuvių kalbos norminimo istorijoje.
Ją galima laikyti pirmuoju bandymu moksliškai (jau šiandienine šio
žodžio reikšme) sunorminti Didžiosios Lietuvos lietuvių kalbą, pirmuoju "akademinės gramatikos" bandymu, begimstančios Žemaičių
akademijos gramatika, nors Čiuida ir nebuvo kalbininkas profesionalas. Tada dar nebuvo išspausdinta A. Sch1eicherio lietuvių kalbos
gramatika, išleista 1856 m. Halėje, laikoma pirmąja moksline gramatika, nes ji parašyta tada Europoje išplitusio lyginamojo kalbų mokslo
metodais. J. Čiuidos moksliškumas - visų pirma kruopšti analizė,
ir šiandien nepasenęs norminimo kriterijų pasirinkimas.
6. J. Čiuidos gramatikos santykis su ankstesnėmis žemaičių gramatikomis. Čiuidos darbą lyginant su ankstesnėmis žemaitiškomis gramatikomis, matyti, kad Čiuidos veikalas yra daug brandesnis, rimtesnis,
argumentuotesnis žingsnis į bendrinę kalbą. Pavyzdžiui, Kaliksto Kasakausko 1832 m. spausdintoje gramatikoje118 , apie kurią pats Čiuida
sakė, kad "išskyrus kai kuriuos neblogai parinktus gramatikos terminus,
daugeliu atžvilgių yra nepakankama" (MV 4v), variantai pateikiami be
norminamųjų komentarų daug dažniau. Štai K. Kasakauskas rašo:
"Jure arba mare 'jūra', anot kai ko, vartojama tik daugiskaita; kad ir
Palionis J. Min. veik. P. 167.
Kossakowski K. Grammatyka języka Zmudzkiego (Kalbrieda lezuwio
Ziamaytiszko). Wilno, 1832.
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kaip ten būtų, jie visada linksniuojami šia [trečiąja] forma" (47). Jis
čia tarsi ir neturi savo, normintojo, nuomonės, variantus nurodo,.
bet jų neįvertina. Panašiai be komentarų pateikia bendraties variantus.
turieti ir turiet', kitų laikų: es. 1. 3a. tur' ir turia 86 (dirbtinė lytis),.
liepiamosios nuosakos dgs. la. turiekim' ir turiekime 89 ir t.t. J. Čiul
da šiais atvejais visada pateikia, vadinasi, ir normina, tik vieną.
kurį variantą, t.y. ilgąją bendratį (trumposios žemaičiai ir neturi),
ilgąjį es. 1. 3a. (nors žemaičiai čia ir vartoja trumpąją formą), trumpą
ją 1iep. nuosakos dgs. la. formą (ilgosios žemaičiai neturi) ir pan.
K. Kasakauskas toleruoja ir, pavyzdžiui, būsimojo laiko nesunormintus.
variantus: "vietoj girsime, prtitynsime, laykisime galima sakyti gžrsme,.
pratynsme,laykisme" (135)119. Tad jis, nors pratarmėje ir rašęs, jog yra,
reikalas suvienodinti kalbos skirtumus (IX), dar taip ryškiai kaip Čiu1da neakcentavo kalbos sistemos svarbos norminamajai gramatikai.
Kita gramatika, kurios J. Čiu1da turbūt nėra matęs - vokiečio.
Simono Groso, buvusio Kretingos pranciškonų vienuolyno definitoriaus, išmokusi o žemaitiškai, rankraštinis 1835 m. darbas120 • Kaip.
sako pratarmę parašęs Juozas Butavičius l2l , "kninga ta rodos
119 Visgi K.Kasakauską reikia iš dalies apginti nuo kai kurių tyrėjų dėl neįsigi
linimo primestų jam kaltinimų nenuoseklumu. Antai J. Palionis rašo, kad "K. Kasakausko gramatikoje pateiktose lietuviškose lytyse gana ryškiai atsispindi XVIIIXIX a. pradžios religinių raštų tarminis mišinys. Pavyzdžiui, šalia mani-muni
(a. sg.), šalia ranka (n. sg.) - ronkoje (in. sg.), šalia wietosa-wietose (in. pl.) ir t. t. ".
(Lietuvių literatūrinės kalbos istorija. P. 164). Tačiau formą muni pats Kasakauskas:
knygos gale nurodo taisyti į mani (p. 160). Dėl cituotų vietininkų jis, nurodęs savo
siūlomą variantą, sako: "Taigi šitaip septintasis linksnis aiškiau pažymimas, negu.
kad iki šiol buvo žymimas įvairiomis galūnėmis, kartais e arba je, pvz., tiewe arba
tiewuje, kartais ij arba y, pvz., liežuwij arba ronkoj; kartais sa, se arba oje, pvz., wietosa, wietose, ronkoje ir t. t." (p. 12). Vadinasi, lytis wietosa, wietose jis pats atmeta"
kritikuoja, tai kaip tik vienas iš tų atvejų, kai K. Kasakauskas ryškiau remiasi sistemingumo kriterijumi! Tad tik šaknį ronk- / / rank- (p. 20) galima būtų laikyti nenuoseklumo apraiška, bet ir tai su išlyga, nes visai įmanoma, kad autorius čia norėjo.
supeikti ir šaknies vokalizmą ronk-. Panašiai Z. Zinkevičius, klaidingai pacitavęs,
tą patį dubletą muni / / mani, priduria ir neva dubletą dwijft 1/ dweju 'dviejų' (Lietuvių kalbos istorija. T. 4. P. 173). Tačiau iš K. Kasakausko gramatikos aiškėja, jog
dwejft ten reiškė 'dvejų', t. y. dauginį skaitvardį, (, dwijft - 'dviejų', t. y. kiekinį
skaitvardį (p. 72-73), vadinasi, tai ne dubletai.
120 Grossas S. Kalbrieda lezuwe Zemaytyszka. 1835 (originalas MAB. F.
29. B. 822).
121 Plg.: skelbiamą "Lietuvių atgimimo istorijos studijų" 11 t. "Kontroversiškos asmenybės".
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labay priderąti did Zemaytiu i-patinga wysso pawieto Telsziu, dydzios dalyis pawietu Sziauliu yr Raseyniu: bo tarny kraszty kaypo
tolausemynu swetymu rubeziu, reges tebesąti jou czystesny senowes
kalba nekap kytusy Zemaycziu krasztusy ont Newiezas linkont" (MAB.
F. 29. B. 822. L. Iv). Taigi gramatika lyg ir skiriama visų pirma žemaičiams, o žemaičių tarmės pamatas motyvuojamas jos grynumu. Taip,
tai iš esmės žemaičių pajūriškių fonologinę, morfologinę sistemą aprašąs darbas. Tačiau ši gramatika kuklesnė'ir už K. Kasakausko, ir,
žinoma, už J. Čiuidos. Didelė jos teksto dalis - tai paradigmos, likusioji dalis - glaustos taisyklės, kalbos faktų analizės, motyvų, kodėl pasirinktas vienas ar kitas variantas, šykštus nurodymas. Pats
S. Grosas didesnę dalį savo amžiaus buvo jaunų vienuolių mokytojas,
o jo prieš pat gyvenimo pabaigą parašyta gramatika savo struktūra
yra labai mokykliška, praktiška; tai patvirtintų ir gale gramatikos
122
pridėtas trumpas praktinis lenkų-lietuvių kalbų žodynėlis •
Iš nedaugelio S. Groso svarstomų variantų kai ką verta paminėti.
Jis rašo, kad ten, kur aukštaičiai turi uo, žemaičiai priešingai - ou
(2) (šią lytį jis visur ir pateikia), vietoj žemaičių monoftongizuotų aa,
ee siūlo vartoti aukštaičių ay, ey (2v). Šis atvejis bene vienintelis, kai
kreipiamasi į Žemaičių literatus, lyg ir orientuojantis į platesnę publiką, ne tik mokinius. Apie mot. g. dviskaitą sako: "niot. g. Numeri
Dualis, Nomin[a]tivus, Accusativus ir Vocativus baigiasi y. Dativus
ir Ablativus instrumentalis ....:... ym, o kiti linksniai sutampa su daugiskaita, išskyrus 10 ar daugiau mylių nuo Baltijos jūros, kur truputį
pakeičiama" (4) (kaip rodo paradigmos, S. Grosas vis dėlto siūlo nesutampančius linksnius, pvz., dvisk. kilmininkas yra ir asabyis <asmenų',
ir panyis 'panų' 7v, o dgs. kilmininkas - visur su galūne u). Taip pat
teigia, kad dėl nemalonaus skambesio žemaičiai vengia tokių formų,
kaip wadindyno, jie geriau vartoją es. laiką su bendratimi, "panašiai
sakoma ypač Kretingoje ir prie Baltijos jūros -"- douda darity ... "
(55). Prie dažninių veiksmažodžiųpriskyręs aukštaitiškąjįbūtąjį
dažninį laiką,S. Grosas rašo, kad "Kretingoje ir apl~nkui, prie Baltijos jūros šis minėtas būdas vartojamas labai retai, bet vietoj jo visuotinai sakoma: louba v gebo Sakity [ ... ] vietoj Sakidawau ... " (55v). Tokie
svarstomieji variantai didesnių pastangų norminti už Čiuidą nerodo.
122 Plg. Kruopas J. S. Groso "Slownik polsk6-i:mudzki" II Literatūra ir
kalba. 1956. T. 1. P. 415-419.
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Variantų, kurie nesvarstomi, pateikiama dar daugiau, pvz.: ga1iejem
goliejet v guliejom, poliejot 3; Poonaa: Litb: Ponay 5; g ražem ponaaytiGu v ... naayciau 9v; nau Paciu v patiu 13; "Pirmr..my, Ątramy [ ... ]
arba iš lietuvių pyrmame, ątrame" (59) ir kt. panašūs. Taigi S. Grosas,
nors nurodo variantus, ir dažnai pagal pirmenybę juos pateikiant
matyti, jog paprastai siūlo žemaitišką (ne visada!) ar bent pajūriškių
žemaičių variantą, neatmeta nė aukštaitiškųjų variantų, vadinasi, dar
normina nelabai griežtai.
Be to, S. Groso gramatikoje yra daug daugiau nenuoseklumų,
visų pirma rašybos, negu kad K. Kasakausko ar J. ČiuIdos. Be to,
pasitaiko S. Groso, kaip nelietuvio, paliktų elementarių klaidų, pvz.,
būtąjį džn. laiką sudaro audawau 'ausdavau' 55v; nurodo dubletus
asyylsiejau v aylsiejaus, asyylsiesia v aylsiesiaus (iš atsiilsėti) 63v
ir pan. Tai vėlgi rodo S. Groso gramatiką buvusią ne tokių stiprių
norminių potencijų kaip kad J. ČiuIdos.
Dar galima keliais žodžiais paminėti S. Daukanto lotynų kalbos
gramatiką, spausdintą 1837 m.1 23 , kur šalia lotyniškųjų, kad vaikams
lengviau būtų mokytis, pateikiamos ir žemaitiškosios paradigmos.
J. ČiuIda taip rašo apie šį darbą: "taisyklės ir samprotavimai yra žemaitiški, rašyti daugiau prūsiškąja ortografija ir neapdorota prastuomenės patarme" (4v)., Tai irgi kritikos ženklas.
S. Daukanto "Prasmoje" variantų komentarų retai tegalima rasti,
visgi jų pasitaiko ir čia. Štai prie tariamosios nuosakos es. 1. (sie!)
vns. 2-ojo ir dgs. I-ojo a. butumi ir butumem nurodomos išnašos: "Kitti saka, butumbei, weinog labiaus yra, užraukont be kalbiete [t.y. trumpai]" (56) ir "Klti saka butumbime arba tntumbeme [t.y. butumbeme],
labiaus weitoie bi ar be wenbalsę e lsztarte" (56). Panašios pastabos
yra ir prie žodžio braukti paradigmos (68). S. Daukantas, motyvuodamas savo rašybą, pabrėžia sąmoningą nutolimą nuo to, "kaip Zamaitifi bažniczes kningosi" yra rašoma (12), jis kitaip ima vartoti ir
ženklą y, "kaap ta balsie yra lsztarema pas Grekonys [ ... ], tai yra ten
kur wissfi tijwiausee yra i lsztaremas Zamaitifi kalboje" (12), vadinasi,
nepaplatėjusiam žemaičių i žymėti, ir nevartoja cze, czio, bet ti, !io
(swetio, martios ... ), pagal šventa vadinamą žemaičių kalbą (12-13).
Kai kur yra nekomentuojamų variantų, pvz., "Dongou arba Dongui"
123

Myle K. W. [S. Daukantas] Prasma Lotinu kalbOs. Petrapilie, 1837.'
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(15); "wirou swetiou arba wirui swetui" (paskutinė lytis - hiperaukštaitiška) (14); "Ijs essai, yra, est, essa" (5Q), "Budawai, ii" (52) ir pan.
Žinoma, tiek S. Grosas, tiek S. Daukantas, nors ir rašė praktines
gramatikas, labiausiai mokiniams skirtas, bet negalėjo nesuprasti,
kad, nesant platesnių gramatikų, jų darbai turėtų atlikti ir norminamą
sias funkcijas. Vis dėlto tai buvo daug mažesnių norminamųjų užmojų
gramatikos negu J. ČiuIdos.
Nors J. ČiuIdai labai svarbus sistemingumo principas, negalima nepaminėti, kad retkarčiais ir J. ČiuIda leido vartoti variantus. Tačiau
tas jo leidimas dažnai kitoks nei ankstesnių gramatikų. Galima paimti tipišką pavyzdį, kai beveik visiems žemaičiams atrodė geresnė ne sava, bet aukštaitiška lytis - tai vyr. g. vns. vardininko galūnė -as su
judriuoju a, kurį šiaurės žemaičiai dėsningai praleidžia. K. Kasakauskas rašė: "Beveik visi daiktavardžiai, kurie baigiasi as, net ir tokios
pat galūnės būdvardžiai, galinio skiemens balsį a gali turėti pralt>istą: pvz., vietoj dayktas, dakt's, vietoj stalas, stal's, vietoj szwentas,
szwent's ir t.t.; išskyrus žodžius, kurie baigiasi ias ir szas, kuriems
ši elipsė netinka" (43-44). Daug paprasčiau šiuo atveju elgiasi S.
Grosas, jis tik paradigmoje nurodo variantus: "Dyiws v Dyiwas" (5),
"Tas gers v geras Wirs" (8v). "Prasmoje" S. Daukantas iš viso pateikia
tik ilgąjį variantą: "geras wiras" (16). Bet daug subtiliau, įsigilinęs nagrinėja ir aprašo šiuos variantus J. ČiuIda: "Linksniuojamųjų šia forma
vns. pirmojo linksnio galūnė dažnai sutrumpėja - išmetamas balsis
a: darbas, darbs, badas, bads, lągas, lągs, laukas, lauks, kunas, kuns
ir t.t. Išimtį sudaro: a) daiktavardžiai, kamiengalyje turintys kurį
nors iš šnypščiamųjų priebalsių, kosas <alūnas', byzas <kasa', laszas
<lašas', dryjias <driežas'; b) daiktavardžiai ar būdvardžiai, kamiengalyje turintys vieną iš I, m, n, r, w, jeigu tiesiog prieš kamiengalį yra kuris
nors iš priebalsių d, g, k, m, n, p, t, warba vienas iš šnypščiamųjų:
dųblas <dumblas, purvas', dugnas <dugnas', yrklas <plaustas, keltas',
iidras <žydras', tykras <tikras', sydahras <sidabras', sapnas <sapnas',
sekmas <septintas', katras <kuris iš dviejų', drieknas <drėgnas', slaptas
<slaptavietė' [ir dar 9 pavyzdžiai]. Vis dėlto šitaip išmetant balsį a,
kamiengalio priebalsis, jeigu jis buvo skardus, suduslėja [ ... ]. Todėl,
kad rašydami nepadarytume klaidos, turime žiūrėti, koks yra vienaskaitos antrojo ir tolesniųjų linksnių priebalsis" (MV 40v-41). Taigi
J. ČiuIda, nors ir leidžia tam tikrais atvejais vartoti gretybes, bet pagal
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labai griežtai reglamentuoja, kada rašomojoje kalboje
negalima. Savo nustatytų taisyklių laikosi ir pats, pvz., nurodo
esant būdvardžius genynas, warynas ir kt. su ilgąja galūne, bet kai cituoja pavyzdžius su sakiniais, pvz., ejna pyjmou awymis waryns, tas
būdvardis pateikiamas jau sutrumpėjusia galūne (MV 69).
J. ČiuIdos "Trumpi samprotavimai" susideda iš pratarmės ir šešių
skyrių. Pirmasis apima rašybą ir garsyną (MV 7-30v), antrasiskalbos dalis (MV 31-39v), trečiasis -1inksniavimą (MV 39v-51v).
ketvirtasis - asmenavimą (MV 51v-63v), penktasis - sintaksę
(MV 64-79v) ir šeštasis, kurį šiandien laikytume jau ne gramatikos,
o poetikos dalimi - žemaičių eilėdarą (MV 80-87v).
Jau iš pirmojo žvilgsnio matyti, kad tokia bendriausia sandara
yra labai panaši į K. Kasakausko gramatikos. Skirtumas tik tas, kad
K. Kasakausko II-VI skyrius ("Apie kalbos dalis", "Apie vardažodį",
"Apie įvardį", "Apie veiksmažodį" ir "Apie dalyvį") J. ČiuIda sutvarkė logiškiau ir sujungė į vieną "Apie kalbos dalis", taip pat pridūrė
skyrių "Apie žemaičių eilėdarą", visa kita - sutampa. Tad pats bendrasis "Trumpų samprotavimų" modelis turėjo būti paveiktas K. Kasakausko gramatikos.
Kai kur šio darbo įtaka matyti ir skyrių viduje. Štai K. Kasakausko
naujove (pagalO. Kopczynskį) J. Palionis laiko tai, kad jis pradeda rašyti nuo nekaitomų kalbos dalių, o ne nuo kai: omų, kaip tai buvo
įprasta 124 • Taip pat nuo nekaitomųjų savo kalbos dalių analizę pradeda ir ČiuIda. Vėlgijaustinas K. Kasakausko (O. Kopczynskio) modelio poveikis.
Antra vertus, skyrių viduje J. ČiuIda jau visai savarankiškai dėsto
mintis, dažnai kritikuoja patį K. Kasakauską. Be jau minėtos (MV
4v, 20), galima jo kritiką įžvelgti ir ČiuIdos žodžiuose: "kai kas pateikia
ypat~ngą tiesioginės nuosakos būtąjį eigos veikslo laiką: budawau [ ... ],
bet tai greičiau yra dažniniai veiksmažodžiai ... " (MV 59), nes šis bū·
davau taip pavadintas kaip tik yra K. Kasakausko gramatikoje, to nėra
nei S. Daukanto, nei S. Groso darbe. Matyt, K. Kasakauskas taip pat
kritikuojamas žodžiais "kai kas norėjo žemaičių kalbai sukurti bevardę
giminę ... " (MV 76), kas jau minėta kalbant apie sistemingumo
kriterijus (plg. K. Kasakausko p. 40). Aišku, taip pat jį ČiuIda peikia,
kai sako, kad "kai kas neteisingai rašo i, y, ar dar blogiau - i [vt.

jų vartoti

124

Palionis J. Min. veik. P. 164.

47

linksnyje]" (MV41v). 'Na, o atviriau K.l Kasakauskas Čiuidos pagirtas turbūt tik už gerai padarytą žodį kalbrėda 'gramatika' (MV 70v).
Taigi K. Kasakausko gramatika pačiu paviršiumi paveikė J. Čiul
dos darbo ·struktūrą, nors daugybe minėtų ir neminėtų atvejų Čiuida
neigė jo mintis, dirbo labai savarankiškai. Šiaip ar taip, negaliu įsivaiz
duoti J. Čiuidos darbo stalo be atverstos K. Kasakausko "Kalbrėdos".
Netgi perrašant MV variantą M. Valančiui ja naudotasi, juk minėtas
jo 76 -76v prierašas skirtas visų pirma K. Kasakauskui papeikti.
Be K. Kasakausko, kai kur minima, kaip jau sakyta, S. Daukanto
"Prasma" (MV 4v, 21v, 25v, 28), tik didesnės jos įtakos nematyti.
Kaip H. Karas ir N. Kolytės tole'Snis straipsnis rodo, didelė buvo
lenkų kalbos gramatikų įtaka: O. Kopczytiskio, J. Mrozitiskio ir kt.
Greičiausiai Čiuida vartė ir lotynų kalbos gramatikų, pvz., MV 22v23, 28v operuojama lotynų kalbos fonetikos medžiaga, tačiau kokios
nors konkrečios gramatikos įtaka kol kas neįrodyta. Pats Čiuida nurodė, kad rašantis gramatiką "turi skaityti knygas, tiek apie šią kalbą
rašytas, tiek ir apie kitas ... " (MV 5v).
Iš lietuviškų knygų, be minėtų gramatikų, jis savo tekste mini
ir K. Sirvydą, ir F. S. Šusterį, ir K. Donelaitį, ir B. Gailevičių, ir D.
Pošką. Taip pat iš jo dovanotų knygų sąrašo Archeologijos komisijai, iš laiško M. Valančiui matyti, jog pažino ir S. Stanevičiaus, J. Rupeikos, M. Valančiaus ir kt. darbus, kt. religines knygas. Tad ČiuIda
buvo plataus akiračio skaitytojas.
7. Žemaičių rašybos tradicija ir naujovės. Jau anksčiau rašyta apie
rašomosios kalbos tradiciją, tačiau ji visai nekonkretizuota. Tiesą sakant, ši tradicija maža tetyrinčta ir tebe laukia savo tyrėjų. Antra vertus, ir paviršutiniškai susipažinus matyti, kad ta tradicija dar buvo menkokai nusistovėjus" kupina nenuoseklumų - jų
buvo daug daugiau nei Prūsijos lietuvių raštuose. Čia paliesiu tik svarbiausias Čiuidos siūlomas rašybos normas, kaip diachroniškai pirmesnes, optiškai akivaizdžiausias125, ir jų santykį su tradicija, taip pat ir
kai kurias nuo jų neatsiejamas fonologijos normas.
J. Čiuida stoja ginti senos tradicijos žemaičių paplatėjusį i [ę]
žymėti raide y. Taip šis garsas žymimas jau žemaitiškajame "Žyvate"
(1759 m.), taip ir daugelyje XIX a. žemaičių raštų: D. Poškos, S. Stažemaitiškąją

125

jos
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Apie tai plg.; Palionis J.
V., 1989. P. 42.

įvadas.

Lietuvių

rašomosios

(literatūrinės)

kalbos istori-

neVlclaus, J. Pabrėžos, S. Groso, kai kuriuose S. Daukanto (pvz.,
"Istorijoje Žemaitiškoje"), Kipr.' Nezabitausko, religiniuose leidiniuose. Čiuida sukritikuojaPrūsijos lietuvių rašybą; jie y žymėjo ilgąjį,
i - trumpąjį garsą, Čiuidos žodžiais, jų y reiškė plonojo, o i - storesniojo skambesio garsą, "priešingai gryna žemaičių tarme rašantys autoriai [ ...] plonesnįjį garsą reiškia raide i, o storesnįjį - raide y: milu,
yszganitas, lig us, tykiu, wysas. Visgi žemaičių rašyba čia nėra nuosekli,
veikiausiai dėl rašančiojo .neapdairumo. Rašydami storesnįjį vieni perdeda, kiti vos toleruoja ar ir visai atmeta, o dar kiti tą patį garsą vieną
kartą viena, kitą kartą kita raide išreiškia" (MV 20). Čiuida supeikia
ir "vieną iš autorių". t.y. tą patį K. Kasakauską, kad jis neskiria i ir
y. Pats ČiuIda visur apdairiai suvienodina, yra pedantiškai tikslus,
ženklu y žymėdamas žemaitišką paplatėjusį i [ę], o raide i - siaurąjį
garsą·

Nors Čiuida pritarė tradicijai lenkų pavyzdžiu žymėti y žemaitiškajam garsui, tačiau subtiliai nurodė ir skirtumus nuo lenkiškosios
vartosenos, kur raidė y rodo; jog prieš ją einantis priebalsis kietas, o
lietuvių kalboje "priešstoresnio skambesio balsį [t.y. Čiuidos y] priebalsiai gali būti tariami ir kietai, ir minkštai " (MV 20v).

J. ČiuIda, kaip atidus fonetikos reiškinių tyrėjas, megina išgirsti
dar vieną panašų garsą ir jį pažymėti i. Štai ką jis rašo: " ... tarpinis
tonas y [ ... ] žemaičių kalboje, atrodo, labiau artėja prie i negu prie e.
Dėmesingai nagrinėdami visus šios kalbos garso atspalvius, dar randame tarpinį toną tarp y ir e, visgi artimesnį e negu y tonui (lenkų
ortografijoje tai žymima raide i) [ ... ]. Rašant toks garsas bus reiškiamas raide i: stogi, rąkoje, upzeji [ ... ], geresni [geresnė], geriausi
[geriausia], arkli [arklio] ir t:t. Neužginčijama, kad šių ir panašių
žodžių rarimas ne visur išliko vienodas. [ ... ] Visgi didžioji žemaičių
dalis taria susiaurėjusį i [ ... ]. Reikėtų pageidauti, kad susiaurėjęs i
būtų įtrauktas į žemaičių ortografiją" (MV 21-21v). Taigi ir čia Čiul
da siūlo remtis lenkų tradicija, bet, skirtingai nuo y, žemaičių tradicijoje ženklas i atskirą garsą žymi gana retai. Štai S. Daukantas, kai kurios religinės knygos raidę i su akūto ženklu vartoja plačiajam Ie]
žymėti; nors ir labai nenuosekliai. Tad realiai Čiuida, . nors ir ėmė,
kaip pats sakė, šį ženklą iš lenkų rašybos, tačiau tai daryti jį galėjo
padrąsinti, kad ir nenusistojusi, žemaičių tradicija. Visgi Čiuida, panašiai kaip J. Pabrėža, suteikė jam "lenkiską" turinį.
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Dialektologai šiandien paprastai neskiria tų garsų, kurie Čiuidos
žymėti raidėmis y ir e, ženklina vienodai - e. Tačiau A. Girdenis.
mano, kad Čiuida savo laiku dar galėjo girdėti nežymų skirtingą niuansėlį ir dėl to pažymėti kitaip. Juk, sako jis, 1759 m. "Žyvate" paprastai žymima e (žeme ·žemė', brole ·brolio') ten, kur ČiuIda turi e. Taip
~at J. Aleksandravičius, ištyręs Kretingos tarmę, labai panašiai, kaip ir
Ciuida, skiria du garsus, plg.: "ę - siauresnis už literatūrinės kalbos
e, platesnis ir žymiai mažiau įtemptas už Ik. ė [ ... J: kęc "" kitas, vęs(JS'
""visas, lęp tf",,1ipti, sęina"" siena. [ ... J" (plg. ČiuIdos MY wysas ·visas' 20. lypty ·lipti' 18, lyjpsna ·liepsna' 28); "ę - siauresnis ir labiau
įtemptas už garsą ę, mažiau įtemptas ir žymiai trumpesnis už Ik. ė~
žemc""žemė, matc""matė, vt'lrc,""varė [ ... J, b?jc""bijo, dva~g""dvasia,
kuojc"" k6jė "koja". "126 (Plg. Čiuidos MY žeme ·žemė' 16v, matži"
·matė' 55, raszii ·rašė' 55, sauji ·sauja' 44v, wiliczi ·strėlė' 44v.). Greičiausiai tada ir gimtojoje Čiuidos plungiškių tarmėje dar buvo išlikę
du skirtingo įtempimo garsai. Tad Čiuida bus išgirdęs subtilų niuansą.
Kitas klausimas, ar buvo perspektyvu jį žymėti grafiškai.
Dar vienas specifinis žemaičių garsas yra paplatėjęs u [9]. Pats.

ČiuIda gana smulkiai paaiškina, kaip ir kodėl jį žymi: "Žemaičių,.

kaip ir lenkų, kalboje tarp balsių u ir o girdimas tarpinis garsas [ ... ].
Lenkų ortografijoje toks garsas teisingai žymimas susiaurėjusia 6"
nes kitose žodžių lytyse jis virsta o, o ne u: B6g, Boga [ ... ]. Tačiau
žemaičių kalboje tas pats garsas visada virsta atviru u, bet niekada o:.
putu, pusty, buwau, buty [ ... J. Pirmųjų žodžių [ ..• ] kalbamasis garsas.
skamba kaip lenkų 6, antrųjų - įprastai" (MY 21v). Toliau J. ČiuIda
rašo: - "kadangi lenkų kalboje o garsas linksta į u, tai o ir gauna
diakritinį ženklą (6). O žemaičių atvirkščiai, u garsas linksta į 0, tad
kairiniu ženklu derėtų žymėti it: sitkit [ ... ] " (MV 21v). Taigi Čiuida
labai gerai skyrė ne vienos kokybės žemaičių garsą u. Siaurąjį it [9J
jis. girdėjo tokį, kaip lenkų 6, bet visai logiškai sakė, jog žemaičių it
[9] kaitaliojasi su u [ū], tad negalima vartoti o raidės su diakritiku _
jo reikia raidei u.

Žemaičiai yra mėginę paplatėjusį u žymėti ir lenkiškuoju 6. Taip
žymėjo J. Pabrėža; matyt, jo paveiktas, dalyje darbų, rašytų 1838-.
1850 m., ir S. Daukantas ("Būde senovės lietuvių - kalnėnų ir žemai126

Aleksandravičius J. Kretingos tarmė (filol. m. kand. dis.). V., 1967.

P. 39 (rankraštis yra VUB. F. 76. B. 882).
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<čių", "Abecėlioje", "Dainėse" ir kt.). Panašiai, tik dažniau vietoj vieno
akūto ženklo rašė du (o) ir S. Grosas, taip pat n~ be J. Pabrėžos įtakos.
Tiesa tiek J. Pabrėžos, tiek S. Groso darbai liko nespausdinti. Tad

gal ir 'nebūtų keista, kad tokios tradicijos J. ČiuIda nepastebi, 6 rašymą
laiko naujiena (plg. tolesnę citatą), jeigu jo b.~ndramokslis S. Daukantas, nors ir su slapyvardžiais, nebūtų išleidęs tikrai svarbių ir reikšmin.gų darbų su ženklu 6.
Savo siūlymą ČiuIda argumentuoja: "šitaip būtų įteisinta ne kokia
didelė naujovė, ir klaidų būtų daroma mažiau, negu naujai įteisinus o.
.Jau p. Mylės eS. Daukanto] gramatikoje toks balsio skambesys pažymėtas kairiuoju ženklu (it). Jeigu prancūzų ortografija turi e, e, a, ti,
kurių skambesio skirtumą ausis nelengvai girdi, tai kodėl gi žemaičių
u, aiškiai turintis dvejopą skambesį, negalėtų būti žymimas diakritiniu ženklu ... " (MY 21v-22). Taigi Čiuida motyvuoja pIrmiausia
-praktiškumu: a) bus mažiau rašybos klaidų, nes grafiškai mažiau skirsis nuo giminiškų žodžių su nesusiaurėjusiu u; b) jeigu prancūzams (o
tai autoritetas!) patogu vartoti diakritikus, turi būti patogu ir žemai.čiams. Antra vertus, kas ypač svarbu, jis pasiremia ir šiokia tokia tra.dicija - S. Daukanto "Prasma "127. Šitos, kad ir menkos tradicijos
-poveikį rodytų ir kairinio, ne dešininio diakritinio ženklo, kurio galima
būtų tikėtis dėl lenkiškoj o 6 pavyzdžio, pasirinkimas.
Iš kitų rašybos normų dar norėčiau paminėti nosines raides. Nosiniams garsams ir ženklams ČiuIda skiria labai daug dėmesio, bet čia
.akcentuosiu tik tai, kas susiję su tradicija.
Čiuida supranta, kad žemaičių kalba "iš seno yra priėmusi šias dvi
[ą, ę] raides į savo ortografiją" iš lenkiškosios (MV 24), ir bū:inai liepia jas vartoti - vadinasi, jau remiasi sena ir žemaičių, ne tI~ .lenk~
tradicija. Tačiau jis kaltina žemaičius, kad jie "nepastebėdamI !puole
į maišatį", kad negerai vartoja nosines raides. Tikrai, tai, ką mes šiandien laikome dvigarsiais am, an, em, en, XIX a. žemaičių raštuose žymima gana įvairiai. Štai M. Valančius paprastai rašė ir nosinę raidę,
ir priebalsį (ąm, ąn, ęm ... ), S. Daukantas -labai įvairavo (ir ąm .. , ir
.om .. , ir am .. , ir vien tik gryną ą . .. ), J. Pabrėža, S. Grosas - dažnai
tik ą, ę. Lenkų raidė ą žemaičiams bus labai patikusi dėl to, jog len127 S. Daukantas įvairiais gyvenimo periodais rašė tai 6, tai it, plačiau apie tai
.žr.: Su bačius G. Simono Daukanto žodynai /I Lietuvių atgimimo istorijos stu-dijos. V., 1990. T. 1. P. 23-25.
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k~i ją dažniausiai taria kaip nosinį o garsą (kiek skirtingai ivo pozicIJo~e), tad labai panašiai į žemaičių dvigarsių am, an tarimą [9mJ, [9 n J.

, Ciu~dai tokia rašyba taip pat buvo prie širdies, jis tik siekė ją sutvarkytI. Gerai įsiklausęs į gimtąją kalbą, ČiuIda nustatė kad tokie žodžiai, ~~i~ giwens 'gyvens', klans 'klanas', sens 'sen~s', temty, ' tiewams (IS VISO 16 pavyzdžių) turi būti rašomi be nosinės raidės, nes
"nors balsiai ir sueina į vieną skiemenį su nosiniais priebalsiais, nosinio
garso nėr". (MV 23v-24). Antra vertus, tokius žodžius, kaip kad esą
tem 'esančiam', kądis 'kandis', pfaukątius 'plaukiančius', stębras 'meld~s.', szwętas (MV 23) (yra ir daugiau pavyzdžių) siūlo 'rašyti su nosim~ls, ą, ę ženklais, nes čia jie žymi nosinius balsius. Pats ČiuIda tokį
skIr:mgą rašymą aiškino tuo, kad vienur yra paprastas balsis su prie~,alsI~ m ar n, o kitur - nosinis balsis, bet be tų priebalsių. Tačiau
SIandIen ~atyti, kad ten, kur ČiuIda girdėjo grynąjį garsą su priebalsiu
~r. n, skiemuo kirčiuojamas laužtine priegaide, o ten, kur girdėjo noSIU! Ir rašė ą, ę, - kirčiuojamas kitaip. Nors ČiuIda savo gramatikos
gale sako, kad "negalima sukurti tvirtų šios kalbos ilgumo taisyklių"
(MV 79v; turėta galvoje ir kirčiavimas), visgi akivaizdu kad šiuo
~tveju jis p~ikiai skyrė laužtinį savo tarmės kirtį, nors p:ts ir kitaip
JĮ suprato, mterpretavo. Yra žinoma, kad iš žemaičių S. Stanevičius
yra žymėjęs priegaides 128 , prie to dabar galima pridėti, kad ir ČiuIda,
n?rs nesąmoningai, bet aiškiai skyrė bent jau laužtinę priegaidę nuo

n:

kitų.

Baigiant apie nosines ą, ę raides, reikia pasakyti, kad kai kur ČiuIda
normi~ov i.r "dvigubą" rašybą ąm - prieš pučiamuosius priebalsius,
nes pnes JUos "po nosinio balsio iš tikrųjų tariama m arba n [ ... J:
~~mzdi:' 'dūdelė', ką.m~za 'žabais išgrįsta bala', ląmstytis [ ... J, ąm
ZlUS ••• (MV 24). TaIgI seną, bet netvirtai nusistovėjusią tradiciją Čiul
~a mėgin? sutvi~tinti, sunorminti ir griežtai reglamentuoti trejopą:
lr am .. , lr ą .. , lr ąm ...

kad Didžiojoje Lietuvoje nebuvo didesnės t, ų raidžių tradicijos, tad
siūlė jas perimti iš Prūsijos lietuvių tradicijos. Raides ą, ę, į, Ų ČiuIda
normino ir galūnėse: vns. g. stogą MV 40v, žinį 42 ir t.t., dgs. kilm.
stogų 40v, žinių 42 ir t.t., dgs. vt. stogųsi 40v, žiniųsi 42, dalyvių vns.
vardo kasąs, turįs 62, remdamasis sava tradicija (ą, ę) ar nusižiūrėdamas
į Prūsijos lietuvių raštus (i, ų).
Turbūt nelabai įprastas žemaičių tradicijai buvo ir prancūzų rašybos ženklas i. ČiuIda jį žymėjo tik tada, kai susidurdavo priešdėlis pri
ar api su šaknies balsiu, ir kai norėjo, kad priešdėlio raidė i nebūtų
palaikyta tik minkštumo ženklu, bet ir garsu: apiuszris 'apyaušris'
MY 30-30v. Šis žymėjimo būdas galėjo būti nusižiūrėtas ir nuo K.
Kasakausko, kuris panašiai norėjo atskirti garsus, tik nebūtinai priešdėlius (Sionas p. 8), žymėjo ir vns., ir dgs. vietininko galūnes (motinoi,

motinosi p. 22).
Iš priebalsių rašybos norėčiau akcentuoti gal tik tai, kad ČiuIda
kaip nesančių gyvoj oje žemaičių kalboje garsų ženklus atmetė h, ch,
x ir f. Tiesa, jis, pavyzdžiui, pripažįsta, kad f kartais dėl asimiliacijos
ištariamas: kofs 'ko;vas', bet rašyti reikia ko was, kows MV l1-llv.
Nėra nuosekliai tirta, kaip šios raidės vartotos žemaičių tradicijoje,
bet tikriausiai buvo ir jas vartojančių, ir jas atmetančių. ČiuIda pasirinko antrąjį variantą, lemiantį ir didesnį kalbos fonologinės sistemos
grynumą. Na o didžioji dauguma kitų priebalsių grafemų buvo vartojamos tradicinės, daug kur seniai perimtos iš lenkų rašybos: dviženkliai cz, sz, taip pat I, w, ž (nors Čiuldaatsisakė raidžių oS, i).
Jau ir iš šitų epizodinių pastabų matyti, kad Čiuida stengėsi laikytis tvirtesnių žemaičių rašybos tradicijų (y, iš dalįes ą,ę, dauguma
priebalsių), vienodinti jos nenuoseklumus (ą, ę, am, an, em, en), tvirtinti, ginti labai silpną tradiciją (it,
kurti naują (i). Vadinasi, Čiulda
buvo tiek žemaitiškos rašomosios kalbos tradicijos tęsėjas, tiek nova-

n,

torius,

kūrėjas."

B:. t?, J . ČiuIda pripažino ir normino taip pat nosines į, Ų raides.
Pa~asI~I kaIp ą, ę ar am, an, em, en, jis griežtai reglamentavo ir į, ų
a~ zm,.ln, un:; un ~ašy~ą: awims, krums 'krūmas', kumstys, kuns 'kūnas',
tl~ty plaktt, trznty lr kt. (MV 23v-24; visi su laužtine priegaide!),

taIp pat dųf;las 40v, gįtaras, gųbas 25, lįksmas 41 ir kt. ČiuIda suprato,
128 Girdenis A. Priegaidės S. Stanevičiaus raštuose II Baltistica 1968 T 4(2)
P. 333-335.
'
...•
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***
Pabaigoje norėčiau dar pridurti keletą minčių apie Juozo Čiuldos
charakterį, būdą, asmenybę. Iš viso to, kas čia išdėstyta, 'matyti jį buvus kruopštų,j pedantišką, subtilų žmogų. Taip pat akivaizdu, kad
Čiuldos mąstymo būdas buvo analitiškas, teorinis, moksliškas.
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Jo plačius mokslininko interesus rodo ir tai, kad parašė bent trijų
skirtingų mokslo šakų veikalus: kalbotyros, fizikos (mechanikos) ir
mitologijos. Tai veržlaus, mąstymo būdu netelpančio vien savo sutanoje žmogaus bruožai.

ČiuIdos raštai rodo jo reikI umą tiek sau, tiek kitiems, taip pat
ir meilę savo darbui. Iš gramatikos pratarmės ir iš viso teksto sklinda žemaičio savigarbos, orumo jausmas; jis nemanąs, kad Lietuva
būtų garbingesnė už Žemaitiją, o toks prietaras žalingai veikiąs do r o v ę.
Dora, garbingumas paminimas gramatikos tekste; M. Valančiui Čiul
da rašo, kad lietuvių ar žemaičių kalbOs ,~kartais ir istorija nerausta
prisiminti su tam tikru pagyrimu". Iš patoso, ypač pratarmės, galima
justi jį buvus energingą, užsidegusį darbu.
Dar vienas potėpis J. Čiuldos asmenybei - jį traukė ne tik mokslai,
bet ir poezija. Manoma, kad jis yra rašęs eilėraščių lietuvių kalbal29,
tik jų neišlikę. Jo polinkį poezijai rodo ir paskutinis gramatikos skyr1us
apie žemaičių eiliavimą. Įdomiausia tai, kad šiame skyriuje pacituotos
22 D. Poškos eilutės J. ČiuIdos yra išverstos į lenkų kalbą eilėmis.
Tad jis linko eiliuoti ne tik žemaitiškai, bet ir lenkiškai. Čia norisi vėl
prisiminti D. Sutkevičių, J. ČiuIdos mokytoją dar iš Ž. Kalvarijos laikų, kuris, be kita ko, mokė ir eiles rašyti ...
Jau minėta J. ČiuIdos dekano J. Valentinavičiaus nuomonė apie savo pavaldinį: ,~truputį pasipūtęs, karštas ir užsispyręs". Nežinome,
kokie buvo J. ČiuIdos santykiai su dekanu. Bet tos trys neigiamos ypatybės, kurias pastarasis nurodo, kito vertintojo gali būti pavadintos
ir kitaip - orumu, užsidegimu, reiklumu.
Tokia Juozo ČiuIdos būdo schema. Šios schemos padedamas mė
ginu per 150 metų sluoksnį pamatyti suraukusį kaktą ČiuIdą lėtai kerpantį skardelę savo kampamačiui, prašantį šventoriuje parapijietį
atnešti sudužusio laikrodžio dalį. Mėginu vaizduotis ČiuIdą sėdintį
klausykloje su lapeliu popieriaus ant kelių, mėginu vaizduotis, kaip jis,
plonai droždamas plunksną, iki peršulio kramto lūpas. Mėginu išgirsti iš sakyklos skambančius jo žodžius, kad "kiekvienas gali, net privalo suradinėti ir parinkti visų tinkamiausius, bet liaudyje pasislėpusius
arba užmirštus posakius", išgirsti, kaip jis susinervinęs, įsikarščiavęs
129 Plg. E a JI T paM a ii T Ir C ~C. CBe,1l;emur o JlHTOBCKIrX PYKomrcHX / / )l{Jmasr
CTapmra. CaHKT-IIeTep6ypr, 1894. T. 4. C. 546.
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aiškina žemaičių tautos ir kalbos vertę kokiam aplenkėjusiam bajorui ar valstiečiui. Tokį mėginu išgirsti ir pamatyti Juozą ČiuIdą. O gal
jis buvo visai kitoks?.
Vilnius,
19920206

Halina Karas,

Nijo]ė Kolytė

JUOZO ČIULDOS GRAMATIKOS TERMINAI
IR KALBA
Šiuo straipsniu siekiama analizuoti Juozo ČiuIdos "Trumpų samprotavimų" lenkiškus gramatikC!s terminus, ypatingesnius lenkų kalbos rašybos, kaitybos, sintaksės ir leksikos bruožus. J. ČiuIdos gramatika parašyta gyva, taisyklinga XIX a. lenkų kalba, bet, žinoma, ji
gerokai skyrėsi nuo šiuolaikinės.
1. Gramatikos terminai. Rašydamas 1854 m. žemaičių kalbos gramatiką, J. ČiuIda naudojosi ne tik savo pirmtako K. Kasakausko 1832 m.
gramatikaI, bet ir lenkų gramatikų darbais. Įdomu palyginti "Trumpų
samprotavimų" gramatikos terminus su K. Kasakausko, nes tai vienintelė Didžiojoje Lietuvoje XIX a. iki tol išspausdinta originali lietuvių kalbos gramatika. Lyginant aiškėja, kad J. ČiuIda kritiškai
įvertino ankstesnįjį darbą ir rašė kūrybiškai.
Lenkų gramatikos terminija praėjusio amžiaus viduryje, kai J. Čiul
da rašė gramatiką, dar nebuvo nusistovėjusi. Gana laisvas, kartais
neatsakingas įvairių terminų vartojimas tiems patiems kalbos reiškiniams įvardyti, daugelio naujų terminų atsiradimas sukėlė nemaža
painiavos 2 • J. ČiuIda buvo gerai susipažinęs su lenkų gramatikų darbais. Labai dažnai jis mini 1830 m. išleistą straipsnių rinkinį "Rozprawy i wnioski o ortografii polski6j"3 ("Studijos ir išvados apie lenkų
kalbos ortografiją"). Tai garsus komisijos lenkų kalbos rašybai nustatyti darbas, norminantis daugelį rašybos dalykų. Kitų gramatikų pavardes J. Čiulda mini retai, tačiau jo išvados ir polemika su "šiuolaikiniais gramatikais" bei tam tikri aprašymo sutapimai rodo, kad
"Trumpų samprotavimų" autoriui buvo pažįstami jų darbai, priimtinos jų pažiūros.
1 Grammatyka języka :i:mudzkiego ulo:i:ona przez X. Kalixta Kossakowskiego: Kalbrieda le:i:uwio :i:iamaytiszko. Wilno, 1832.
2 Koronczewski A. Polska terminologia gramatyczna. Wroclaw, 1961. S. 57.
3 Tome, išleistame 1830 m. Varšuvoje, yra 17 straipsnių šia tema (F. Bentkowskio, K. Brodzinskio, J. Mrozinskio, L. OSIDskio ir M. Szwejkowskio) ir Deputacijos
nutarimai. Kitas panašaus pobūdžio darbas buvo atliktas XIX a. pabaigoje, 1891 m.
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"Trumpų samprotavimų" turinys ir sandara iš esmės nesiskiria
nuo kitų to meto lenkų kalbos gramatikų. Didžiumą jų sudaro žinios
apie kalbos dalis, pirmiausia apie žodžių kaitybą. Plačiai aptariama
fonetika ir rašyba (skyrius "Apie rašybą"), trumpai ir paviršutiniškai
'- sintaksė. Gramatikos gale yra skyrius, turįs ir poetikos elementų,
~ "Apie žemaičių eilėdarą". Atskiri skyriai apie eilėdarą buvo įprasti
lenkų kalbos gramatikoms, nors jau tada vis dažniau buvo jų atsisakoma4 •
J. ČiuIda vartoja lenkų kalbos gramatikų terminus. Vertinant jo
pasirinktuosius, būtina pabrėžti, kad autorius pirmiausia ima ne naujus, o turinčius tam tikrų tradicijų, jau įsigalėjusius lenkų gramatikose.
Vengia pevykusių naujadarų, kurių apstu jo amžininkų lenkų J. N.
Deszkiewic±iaus, D. Lazowskio, H. Sucheckio gramatikose 5• Naujus
pavadinimus J. ČiuIda kuria tik tada, kai kalba apie nebūdingus lenkų
kalbai reiškinius, arba tada, kai nori tiksliau nusakyti reiškinio esmę,
patikslinti terminą·
Fonetikos terminai dažniausiai sutampa su anksčiau vartotais,
bet yra ir vykusių naujadarų. Balsiams J. ČiuIda taiko, palyginti su kitomis gramatikomis, novatorišką binarį padalijimą: samogloski ustne
-nosowe (lūpiniai ir nosiniai balsiai); grube-cienkie (pažodžiuiswneJl ir plonieji); otwarte-scisnione (atvirieji ir susiaurėję)·
Daugelį šių terminų (samogloska nosowa, gruha, otwarta, scisniona)
jau XVIII a. antrojoje pusėje įteisino lenkų nacionalinės gramatikos
autorius O. Kopczynskis 6 , dalį (samogloska cienka) - žymus XIX a.
, Žr. Podracki J. Skladnia i dydaktyka w XIX - wiecznych gramatykach
języka polskiego 1/ Przegląd Humanistyczny. 1972. T. 3. S. 157.
5 Turime galvoje šiuos darbus: Deszkiewicz J. N. Grammatyka języka

polskiego. Rzesz6w, 1846; to paties. Zbi6r odpowiedzi recenzentom grammatyki
języka polskiego w Rzeszowie 1846 roku wydanej. Lw6w, 1853; Lazowski D.
Kr6tki rys grammatykijęzyka polskiego. Lw6w, 1849; Suchecki H. Nauka języka
polskiego dla uczącej się mlodzi. Lw6w, 1849, to paties. Zwięzla naukajęzyka polskiego dla uczącej się mlodzi. Lw6w, 1849 ir Kr6tka nauka języka polskiego dla uczą
cej się mlodzi. Lw6w, 1849; Zochowski F. Częsci mowy odmieniające się przez
przypadki. Warszawa, 1838; to paties. Mownia języka polskiego. Warszawa,
1852.
'
• O. Kopczyllskis Edukacinės komisijos pavedimu parašė lenkų kalbos gramatiką Gtammatyka dla szk61 narodowych w trzech częsciach dla kias I-III, išleistą
1778-1783 m. Užtai 1816 m.jam buvo įteiktas aukso medalis su užrašu: "Už lenkų
kalbos gramatiką - tautiečiai. 1816".
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pirmosios pusės gramatikas J. Mrozinskis 7 , parašęs pirmą mokslinę lenkų kalbos gramatiką. Skirtingai buvo vadinami tik lūpiniai
balsiai, pvz., J. N. Deszkiewiczius vadino juos "samogloski czyste"
(grynieji balsiai; J. ČiuIda šį terminą vartojo greta samogloska ustna), J. Mrozinskis - "nienosowe" (nenosiniai), kiti nevartojo jokio
termino. A. Koronczewskio, parašiusio monografiją apie lenkų gramatinės terminologijos raidą, duomenimis, pirmasis terminą samogloska
ustna (lūpinis balsis) pavartojo 1914 m. žymus XX a. pradžios lenkų
kalbininkas S. Szoberis8 • Tačiau šio termino buvimas J. ČiuIdos gramatikoje prieštarauja A. Koro'nczewskio išvadai.
Nosiniams balsiams nusakyti J. Čiuida vartoja terminą p61samogloska (pusbalsis)9. Žemaičių gramatikos autorius įsitikinęs, kad nosi. niai balsiai "yra tam tikra pereiga iš balsio į priebalsį, kitaip sakant, užima tarp balsio ir priebalsio tarpinę vietą" (MV 19v). J. Čiuida
tikriausiai buvo paveiktas J. N. Deszkiewicziaus ir F. Zochowskio,
kur~e nosinius balsius laikė balsių ir priebalsių tarpine grandimpo.
J. CiuIda savo gramatikoje naujai pavadino skardžiuosius ir dusliuosius priebalsius, kurie, išėjus J. Mrozinskio gramatikai, buvo vadinami
sp61g1oski slabe ir mocne (silpnieji ir stiprieji priebalsiai). J. Čiuida siū
lo juos vadinti ciche ir glošne (tyliaisiais ir garsiaisiais). Kiek vėliau
(1885 m.) šie J. Čiu1dos terminai buvo J. KarIowicziaus įtraukti į lenkų
kalbotyros terminų sąvado projektąll. Nėra abejonių, kad J. KarIowiczius yra šiuos terminus paėmęs iš "Trumpų samprotavimų" rankraščio, kurį buvo pasiskolinęs iš A. Zavadskio, vadinasi, iš vėlesniojo,
1855 m. (MV) varianto, jį skaitęs ir gerai įvertinęs. Tie patys terminai
pateko ir į J. Karlowicziaus bendradarbio A. Krynskio 1897 m. išleistą lenkų kalbos gramatiką. A. Krynskis juos vartojo greta terminų
7 J. Mroziitskis yra kelių, turinčių mokslinę vertę, gramatikų autorius. Svarbiausia - Pierwsze zasady grammatyki języka polskiego - buvo išleista 1822 m.·
žr. Mroziitski J. Dziela wszystkie. Wrodaw, 1986. T. 1. S. 33-84.
'
8 Koronczewski A. Polska terminologia ... S. 74; deja, tai nepatikimas, dažnai klaidinąs darbas.
_
9 Šis terminas buvo priimtas kalbininkų suvažiavime (1921) jerams žymėti.
Zr. 8 išnašą. S. 76.
10 Plg. Zochowski F. Częsci mowy.oo S. 2: "nosiniai balsiai tai subtili
jungianti balsius ir priebalsius, grandis, nes tariant nosinius balsius girdimas labai
silpnas priebalsis n"; panašiai rašo ir Mownia języka polskiego. ·S. 8.
U Prace Filologiczne. 1885. T. 1. S. 102-120.
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sp61g1oski diwięczne ir bezdiwięczne, nors dažniau rašydavo J. Čiul
dos terminus.
J. ČiuIda pakeitė priebalsių pavadinimus, siekdamas patikslinti
ter~inus, aiškiau nusakyti reiškinio esmę. Jis pirmasis pastebėjo, kad,
tariant priebalsius, svarbu ne oro kiekis, kaip manė jo pirmtakai, bet
balsas (glos) arba jo stoka. Jis rašė: "nesant pakankamai jautraus
anemometro, kiekvienas, norintis išmatuoti šitą oro kiekį, patiria sunkumų, ir tai mane paskatino parinkti tiems garsams aiškesnius ir lengviau priderinamus, bet ne prasčiau atitinkančius jų prigimtį, pavadinimus. Tad pirmuosius c, cz, k [ ...] pavadinau tyliaisiais [t.y. dusliaisiais], nes tinkamai juos tariant niekada nevartojamas balsas [ ...].
O jeigų ir ištarsime balsiai, iš karto jie liausis buvę tais pačiais garsais
-:- pavirs atitinkamais garsiaisiais dz, dž, g [ ...]. Antruosius [ ...]
pavadinau garsiaisiais [t.y. skardžiaisiais], nes be balso iš viso natū
raliai skambėti negali" (MV 12-12v). Jo požiūris į šiuos priebalsius
labai artimas šiuolaikiniam.
Kitaip vadinami ir sklandieji priebalsiai. J. ČiuIda siūlo juos vadinti
patvariaisiais (stale), todėl kad "kalbant balsiai, yra garsieji [t.y. skardieji], tyliai - tylieji [t.y. duslieji], ir bet kaip tariami visada lieka tie
patys, niekada nekinta tiek, kad klaidintų ausi" (MV 12v). Kiti terminai: sp61g1oski wargowe (lūpiniai priebalsiai), nosowe (nosiniai), gardlowe (gerkliniai), podniebienne odbite (trankieji gomuriniai), podniebienne nieodbite (netrankieji gomuriniai) yra paimti iš J. Mrozinskio gramatikos. Apskritai, rašydamas apie vokalizmą ir konsonantizmą,
J. ČiuIda sekė J. Mrozinskiu, todėl ir skirtumai čia labai nedideli12 •
Reikia pripažinti, kad priebalsių artikuliacijos aprašymas "Trumpuose samprotavimuose" dažnai yra tikslesnis nei ano meto lenkų kalbos
gramatikose. Pavyzdžiui, J. ČiuIda aiškiai nusako liežuvio funkciją
ir jo padėtį bei plyšio susidarymą tariant priebalsį s (MY 9), ko nėra
lenkų gramatikose.
J. ČiuIdos gramatikoje daug įžvalgių pastabų apie fonetinius reiškinius, bet pasitaiko ir netikslumų, pvz., įsitikinimas, kad nosiniai
balsiai - tai tarpiniai garsai tarp balsių ir priebalsių (plg. apie pusbal-

sius).
12 Skirtingai klasifikuojami priebalsiai š, ž, č, dž: J. Mroziitskis juos laikė gerkliniais (trankiais iais ir netrankiaisiais), o J. Čiuida - gomuriniais (trankiaisiais).
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J. ČiuIdos pritaikytus žodžius fonetikos sąvokoms pavadinti:
samogloski ustne (lūpiniai balsiai), sp6lgloski ciche (duslieji priebalsiai),
glosne (skardieji), stale (patvarieji) laikytume vykusiais. Pirmiausia
naujų terminų nedaug irjie geriau nei ankstesni nusako sąvokos esmę.
Be to, tai žodžiai, jau esantys kalbos sistemoje, o ne autoriaus naujadarai (plg., pvz., keistus H. Sucheckio sudarytus terminus samogloski
wietkie - e, e <lankstieji balsiai', sp6lgloski syczliwe c, dz <šnypščia
mieji priebalsiai').
Morfologijos skyriuje J. Čįulda laikosi tradicinio O. Kopczynskio
ir juo remiančiųsi gramatikų kalbos dalių skirstymo bei terminologijos. Tai sąmoningas pasirinkimas. Išskyręs 8 kalbos dalis: imię (vardažodis), zaimek (ivardis), slowo (veiksmažodis, paraidžiui - žodis),
imiesl6w (dalyvis), przysl6wek (prieveiksmis), przyimek (prielinksnis),
wykrzyknik (jaustukas), sp6jnik (jungtukas); jis rašo :"Šitaip skirstydamas ir pavadindamas kalbos dalis sekiau senaisiais gramatikais,
nes dabartinių skirstymas man nepasirodė tinkamas" (MV 31).
Kalbėdamas apie šiuolaikinius gramatikus, turbūt turėjo galvoje ir
H. Sucheckį su D. Lazowskiu, kurie nelaikė dalyvių atskira kalbos
dalimi, o vardažodžius skirstė į daiktavardžius, !?ūdvardžius bei skaitvardžius ir laikė juos atskiromis kalbos dalimis. Jie taip pat vartojo
terminą czasownik (veiksmažodis). J. Čiuida įsitraukė į polemiką dėl
šio pavadinimol~, pasisakė už ankstesnį, tradicinį veiksmažodžio pavadinimą slowo ("Kas anksčiau buvo vadinamas slowo (verbum)
(veiksmažodis, paraidžiui - žodis], dabartiniai pavadino czasownik
Uaikininku], nes yra kaitomas laikais. Dėl tos pačios priežasties būtų
galima pavadinti ir nuosakininku arba asmen in inku, nes analogiškai
yra kaitomas ir nuosakomis bei asmenimis".-MY 31-3lv). Vardažodžius J. ČiuIda skirstė šitaip: imiona rzeczowe (daiktiniai vardažodžiai 'arba daiktavardžiai), przymiotne-przymiotniki (būdvardžiai),
13 H. Sucheckis gynė terminą czasownik. Jis rašė: ,,Klasikinė gramatika veiksmažodį vadina žodžiu (slowo), tiksliai versdama verbum. Mums (t. y.lenkams - H. K.,
N. K.) jis reiškia bet kurį ištartą žodį, Tai, kad lotynų kalbos žinovai ir prancūzai
negalėjo sugalvoti kito techninio žodžio, dar nereiškia, kad mums reikia jais sekti"

(Nauka języka polsJdego ... S. 111). J. N. Deszkiewiczius griežtai kritikavo (Zbi6r
odpowiedzi. .. S. 265): "sakykim, kad terminas slowo netikslus; bet ar geresnis yra
czasownik, kuris rodo tik kai tymą laikais, ir tai dėl vokiečių kalbos įtakos?" Teigė,
kad "tastariamas šiuolaikinių, nesubrendusių autorių originalumas, vis naujų, terminų kūrimas sukėlė daug painiavos ir neaiškumų".
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liczbowe-liczbowniki (skaitvardži~i). Terminą liczbownik (ne liczebnik) prieš J. ČiuIdą pavartojo S. Borodziczius14 ir H. Sucheckis, o
po jo ~ dar A. Krynskis. Kitų gramatikų autoriai vartojo pavadinimą liczebnik. Nors ir keista, bet žodis liczbownik nepateko į jokį lenkų
kalbos žodyną. Šių gramatikų dėka jis turbūt plačiau buvo pažįsta
mas tik buvusiose Lenkijos-Lietuvos valstybės rytinėse srityse, Lvovo,
Gardino ir Vilniaus žemėse,. XIXa. septintajame dešimtmetyje savo
kronikose jį yra pavartojęs ir lenkų rašytojas J. Lamas, buvęs nuolat
susijęs su Lvovu.
Tradicinių terminų J. ČiuIda laikėsi taip pat rašydamas apie, daiktavardžius. plg. dažnus pavadinimus: rzeczowniki przymiotowe (ypatybiškieji, t.y. kilę iš būdvardžių), slowne (veiksmažodiniai), umyslowe
(protiniai), uczuciowe (jausminiai, kuriems priskiria mažybinius ir didinamuosius menkinamosios reikšmės daiktavardžius). Savitai aprašo gyvus daiktus reiškiančius daiktavardžius. Daiktavardžiais reiškiami
daiktai skirstomi į: 1) gyvus, 2) beveik gyvus ("tam tikra prasme gyyenantys, bet ryškių jutimų neturintys, negalintys skirti pasitenkinimo
ir skausmo: medis, žolė ... " MY 33v) ir 3) negyvus. Lenkų tradicijai
neįprasta yra beveik gyvus daiktus reiškiančių daiktavardžių klasė.
Jos neminėjo nei viena iš mums žinomų gramatikų.
J. Čiulda būdvardžius skirsto į išskirtinius, t.y. įvardžiuotinius
(przymiotniki wylqczne) ir paprastuosius (zwyczajne). Tai ~o paties
sugalvoti terminai. Tokio skirstymo lenkų kalboje XIX a. būti jau negalėjo, nes paprastieji būdvardžiai išnyko dar XV a.
J. ČiuIda savo gramatikoje paliko įsigalėjusius lenkų kalbos gramatikose žodžių kaitybos terminus. Perėmė būdingą O. Kopczynskiui
ir jo pasekėjams terminąjorma (linksniuotės reikšme), nors H. Sucheckis jau 1848 m. pavartojo naują pavadinimą odmiana, o F. Zochowskis - modla. Įvardžių klasifikacija ir pavadinimai taip pat sutampa su
lenkų gramatikų vartojamais terminais: zaimki osobowe (asmeniniai
įvardžiai), okazujące (nurodomieji, t.y. parodomieji), pytające (klausiamieji), dzierzawcze (savybiniai).
Daug' idomesni veiksmažodžio kaitybos terminai. Kaip ir lenkų
kalbos gramatikos, J. ČiuIda skyrė: slowa dokonane (įvykio veikslo
veiksmažodžiai), niedokonane (eigos veikslo), czynne (veikiamosios
rūšies), bierne (neyeikiamosios rūšies) ir nijakie (niekatrieji "reiškianH

Borodzicz S. Grammatyka dla początkujących. Wilno, 1830.
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tys kokio nors objekto būseną, judėjimą ar ramybę, nei į jį patį, nei į
kitą objektą jokio veiksmo nenukreipiantys : sergit" MV 52), zaimkowe
(sangrąžiniai), kuriuos siūlė vadinti zwrotne, częstotliwe (dažniniai).
Nauja tai, kad J. Čiulda atkreipė dėmesį į veiksmažodžius, mėgdžio
jančius įvairius garsus, kuriuos jis vadino slowa naturallle (gamtiniai
veiksmažodžiai MV 52v).
Nepažįstami taip pat nei lenkų gramatikams, nei K. Kasakauskui
yra kiti jo terminai: slowa wyręczające (parūpinamieji veiksmažodžiai,
"reiškiantys asmens veikimą sulig paliepimu, sulig kito valia, raszidynu <kažkas rašo mano palieptas, mano pageidavimu'" MV 52), dzierzawcze czynne (savybiniai veikiamieji, "reiškiantys sau ir paties atliekamą veiksmą: kasous <kasu sau'" MV 52v), dzierzawcze bierne (savybiniai neveikiamieji, "reiškiantys vieno asmens veiksmą, atliekamą
kito asmens naudai ar žalai: raszidynous <man rašo'" MV 52v) ir slowa malodzielne (mažaveiksmiai, "reiškiantys vos žefiklų veiksmą:
dursteriety <vos įdurti'" MV 52v). Šitais terminais pavadintos tam
tikros semantinės žemaičių veiksmažodžių klasės, kurių lenkų kalba
visai neturi.
Nuosakų pavadinimai tradiciniai, įprasti: tryb oznajmujący (tiesioginė nuosaka), rozkazujący (liepiamoji), warunkowy (tariamoji),
bezokoliczny (bendraties). XIX a. pirmosios pusės gramatikose keturios
nuosakos - tai retenybė. Paprastai būdavo arba 3, arba 615 • Galbūt
J. ČiuIda šiuo atveju rėmėsi K. Kasakausku, tik terminą tryb iyczący
pakeitė kitu - tryb warunkowy. Tačiau J. Čiulda skyrė paprastuosius
ir sudurtinius laikus, ko nėra K. Kasakausko gramatikoje. Sudurtinių
laikų formų savitumas sukėlė daug terminologijos sunkumų. Juos autorius šitaip sprendė: "Kadangi lenkų kalboje tokio nėra, tai ir žemaičių kalboje jo sistema negalėjo turėti lenkų kalbai būdingų pavadinimų;
todėl jie buvo sudaryti pagal tai, kokio laiko pagalbinis veiksmažodis
ar dalyvis vartojamas" (MV 63). J. ČiuIda skyrė 9 !sudurtinius laikus:
czas terazniejszy wla§cžwy (tikrasis esamasis laikas), terazniejszo przeszly (dabartinis būtasis), terazniejszo przyszly (dabartinis būsimasis),
przeszlo terazniejszy (praėjęs esamasis), przeszfv wla§ciwy (tikrasis bū15 Paprastai tiesioginė, liepiamoji ir bendraties nuosaka (O. Kopczynskis, F. Zochowskis); 6 nuosakas skiriantys gramatikai (D. Lazowskis, H. Sucheckis ir net kelis kartus išleistos gramatikos autorius J. Muczkowskis) dar skyrė jungiamąją (tryb
lączący), tariamąją (warunkowy) ir geidžiamąją (zyczący).
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tasis), przeszlo przyszly (praėjęs būsimasis), przyszlo terazniejszy (bū
simas esamasis), przyszlo przeszly (būsimas būtasis), przyszly wla§ciwy (tikrasis būsimasis). Panašu, kad laikų pavadinimams pavyzdžiu
galėjo būti tos lenkų kalbos gramatikos, kurios skyrė įvairius sudurtinius laikus (pvz., M. Jakubowiczius czas przeszloprzyszly, F. Zochowskis - terazniejszoprzyszly, przeszioprzyszly, przyszioprzyszly).
Nemažai skiriasi J. Čiuldos darbo ir lenkų gramatikų bei K. Kasakausko dalyvių pavadinimai. K. Kasakauskas S. Borodzicziaus pavyzdžiu vartojo terminus imieslowy zwyczajne (paprastieji dalyviai) ir osobliwe (nepaprastieji). J. Čiulda dalyvių pavadinimus pats sugalvojo.
Be esamojo, būtojo ir būsimojo laiko veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių (tas pats K. Kasakausko gramatikoje), skyrė dar imieslowy
rzeczowe (daiktiniai dalyviai), jednoczesne arba wsp6iczesne (vienlaikiai dalyviai, t.y. pusdalyviai MV 58v, 59, 62), ir wymagające (MV
50) arba konieczne (reikiamybės dalyviai). Ypač vykęs terminas imieslaw wsp6lczesny, lenkų kalboje vartojamas ir dabar. Tik neaišku, ar
J. ČiuIda pats jį sugalvojo, ar iš ko nors pasiskolino (jo nemini nė viena
gramatika). Lenkų kalboje šis terminas paplito per A. Maleckio gramatiką (1863). Tačiau/abejotina, kad A. Maleckis būtų skaitęs J. Čiul
dos rankraštį.
Kiti, susiję su žodžių kaityba terminai: przypadkowanie (linksniavimas), stopniowanie (laipsniavimas), czasowanie (asmenavimas), osoba (asmuo), tryb (nuosaka),przypadek (linksnis), rodzaj (giminė), liczba
(skaičius) anuo metu buvo plačiai vartojami. Juos vartojo ir J. Čiulda
"Trumpuose samprotavimuose". J. Čiuidos gramatikos kaitybos terminai skiriasi nuo vartojamų lenkų kalbos gramatikose labiau nei
fonetikos terminai. Tai susiję su specifiniais, būdingais tik lietuvių
kalbai reiškiniais, kurių lenkų kalba neturi.
Sintaksės šiuolaikine prasme J. ČiuIdos gramatikoje beveik visai
nėra. Jo pasirinkta sintaksės koncepcija - tai vadinamoji Miklosicho
sistema1 &. Sintaksė šios sistemos suprantama kaip mokslas apie sintaksės junginių elementus, žodžių formų ir kategorijų reikšmę ir vartoseną. Taip suprantama sintaksė apima viską, kas netelpa į tradicinės
morfologijos rėmus. Tokia koncepcija būdinga senesnėms, elementaraus pobūdžio gramatikoms (pvz., S. Borodzicziaus ir A. S. Kra16 Podracki J. Koncepcje skladniowe w gramatykachjęzyka polskiego. Warszawa, 1982. S. 38.
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sinskio, leistoms Vilniuje, ir čia daugiausia papIitusioms). XIX a. viduryje ji buvo jau pas'enusi17 • Tokią sintaksės sampratą rodo jos definicija (MV 64) ir skyriaus turinys. Čia pirmiausia dėmesys kreipi.amas
į tam tikrų kategorijų žod~ių vartojimą ir jų junglumą, plg. "Apie .veiksmažodžių valdymą", "Apie dalyvių vartojimą", "Apie sudurtinio
asmenavimo vartoseną" ir pan. Šiame skyriuje yra žodžių darybos
("Apie vienų paprastųjų daiktavardžių padarymą iš kitų", "Apie sudurtinius žodžius" ir pan.) ir netgi fonetikos elementų ("Apie ilgumą ").
Apie žodžių vartojimą tuolŲet buvo rašoma visuose sintaksės skyriuos., bet ne tik apie tai. J. ČiuIdos amžininkams sintaksės objektas jau
buvo sakinys ir gan turtinga šios srities terminologija. Palyginti su jais,
J. Čiuldos aprašymas pasenęs.
"Trumpų samprotavimų" terminija įrodo, kad J. ČiuIda nesekė
kokia nors viena gramatika, vienu autoriumi. Manome, kad jis buvo
susipažinęs su daugeliu ano meto darbų, bet nuolat naudojosi tik keliais - tikrai O. Kopczynskio, J. Mrozinskio, S. Borodzicziaus darbais. Bet ir jais J. Čiuida n~sekė aklai. Pasirinkdavo tik tai, kas jam buvo reikalinga aprašant žemaičių kalbos sistemą. Rašydamas "Apie
rašybą", ypač daug pasinaudojo minėtu straipsnių rinkiniu "Rozprawy i wnioski ... ", ypač L. Osinskio ir K. Brodzinskio ,straipsniais.
Žodžių kaitymo ir sintaksės skyrių pagrindas - senesnės, remiančiosi O. Kopczynskiu, gramatikos.
Sunku tiksliai pasakyti, ar J. Čiuida naudojosi F. Zochowskio darbu
"Częsci mowy odmieniające się przez przypadki" (vėlesniojo "M@wnia języka polskiego" (1852 m.) galėjo dar ir nežinoti, nes .neatsižvelgia
į naująją F. Zochowskio terminologiją), ar J. N. Deszkiewicziaus gramatika. Labiau tikėtina - dėl chronologijos ir dėl aliuzijų skaičiaus
- kad naudojosi F. Zochowskiu.
Ne visai aišku ir tai, ar Juozas ČiuIda žinojo ir naudojosi H. Sucheckio gramatika. Nežinia, iš kurio - H. Sucheckio ar S. Borodzicziaus
_ yra perėmęs terminą liczbownik. Kad galėjo būti susipažinęs su
H. Sucheckio gramatika, leistų manyti aliuzijos į ginčą dėl termino
czasownik ir į skirtingą kalbos dalių klasifikaciją (t.y. dalyvių kaip
atskiros kalbos dalies nebeskyrimą), bet apie tai J. Čiulda galėjo būti
girdėjęs ir iš kitur.
17

Ten pat. S. 38-39.

Apskritai J.. ČiuIda sveti:m.ųjų darbais naudojosi daug laisviall
negu K. Kasakauskas. . .
.
.. .
J. ČiuIdos gramatikos terminus palyginus su ano meto lenkųdar~
buo~evartotais, matyti, kad jie parinkti daug atsargiau ir atsakingiau;
ČI~dav~ažnai p~teikdavo kelis kalbos faktų aprašymo būdus ir juos
Į~ardIJancIUs termmus, pvz., samogloska czysta, czyli ustna (MV 22)~
JIS svarstė, kuris terminas tinkamesnis, aiškino, kodėJ jį pasIrinko
~plg. dusliųjų [spolgloski ciche] ir skardžiųjų priebalsių [glosne] apra~
symą). To. ~eto lenkų kalbos gramatikose gausu naujų, keistų,dažnai
nenu~se,khaI vartojamų terminų (plg. J. N. Deszkiewicziaus, H. SucheckIO, F. ~ochowskio naujadarus). J. Čiulda laikėsi tradicinių lenkų
kalbos term.mų, o jo sukurti-terminai (spolgloska cicha, glosna, samo..,
gloska ustna, przymiotniki wylączne, slowa naturaIne, wyręczające,ma~
:odzielne,. ~mieslow jednoczesny II wspolczesny, wymagający II konieczny
lT SU~UrtIlllŲ laikų pavadinimai) gražiai dera prie jau esančių, nestebi~
na keIsta forma kaip kitų gramatikų naujadarai. Daugelis jo vartojamų
ter~i.nų ~šli~o iki. šių. dienų. Tai rodo autorių turėjus gerą nuovoką
~asmnktI tmkamIaUSIUS pavadinimus, kurie laiko išbandyti vartoJami ir šiandien.
2. "Trumpų samprotavimų" lenkų kalbos charakteristika. Žinoma, neįmanoma suminėti visų lenkų kalbos reiškinių, būdingų J.ČiuI
dos gramatikai. Apsiribojome tik tais, kurie buvo dažni XIX a. arba
labai skiriasi nuo dabartinės lenkų kalbos sistemos. Dėl autoriaus kilmės "Trumpuose samprotavimuosė" esama ir regi onizmų , būdingų
tik lietuviškajam lenkų kalbos' variantui.
'
2.1. Rašyba. Svarbiausios XIX a. lenkų rašybos problemos ~tai
diakritiniai ženklai virš balsių ir priebalsių, raidžių j, x, z, s rašyba
bei žodžių rašymas kartu ir skyrium.
. '.
Daug dėmesio J. Čiuida skyre diakritiniams ženklams. Tai reiki~
ypač pabrėžti, nes to meto lenkų rašyba labaiivairavo. Daugiausia
neaiškumų buvo dėl diakritiko virš baJsio i žymėjimo.'Tose pačios~
lytyse vieni rašydavo e, kiti - e.
'Abiejuose J. ČiuIdos gramatikos rankraščiuose, taip pat ir "Kampamatyje", akūtu žymimi du balsiai e ir o. Toks pat ženklas virš ei
lenkų rašyboje jau buvo seniena, n~s skirtuma~ tarpa ir a buv~ išny~
kęs. Balsiai e, d, o atsirado XV a. iš analogiškų ilgŲJ'ų b aSlŲ
l' e,
- a,·o.
-'ir

kūrybiškiau

!.
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Jie buvo tariami siauriau nei e, a, o; galima juos laikyti tarpiniais
garsais tarp e ir i, y (e), a ir o (d),o ir u (6)18.
"Balsio a nereikia žymėti diakritiku, '-- rašė J. Mrozi:6.skis, vienas
lenkų kalbos rašybos projekto ("Rozprawy i wnioski ... ") autorių, nes niekas negirdi garsų skirtumo. 6 ir e privalo būti žymimi diakritiku ten, kur ir dabar šie balsiai tariami siauriau, nes kiekvienas įsiti
kinęs, kad šie balsiai tariami skirtingai". Kitas - K. Brodzi:6.skis - buvo atsargesnis: "dėl e rašybos abejojama". T. Szumskio požiūris kraštutinis. Rašydamas 1809 m. lenkų kalbos gramatiką, jis išmetė e iš raidyno ir pasisakė prieš "nereikalingos" raidės vartojimą. Rašybos problemoms spręsti buvo sušaukta speciali komisija, vadinamoji Deputacija. Nepaisydama nuomonių skirtumo, savo leidinyje "Rozprawy i
wnioski ... " 1830 m. ji rekomendavo: 1) žymėti kiekvieną galūnę -ej;
2) bevardės giminės būdvardžių ir įvardžių 6 ir 7 (įnagininkas ir vieti.,
ninkas) linksnių galūnę oem; 3) daiktavardžių: chleb ·duona', siew
~sėja', slidi ·silkė', spiew ·dainavimas' vns. vardininką; visas veiks"
mažodžių: dowie się <sužinos', je<valgo', powie <pasakys', rozumie
·supranta', smie <drįsta', uniie <moka', wie <žino' asmenuojamąsias
formas ir kai kuriais kitais atvejais. J. Čiuida gerai žinojo šias taisykles, dažnai citavo rinkinio. straipsnius ir jų autorių !pažiūras, tačiau
ne visų rašybos normų laikėsi. Kodėl? Ar per dvidešimtmetį nuo tai:syklių pasirodymo skirtumas tarp e ir e pasidarė neberyškus ? Dar
"Kampamatyje", rašytame maždaug 1835-1847 m., ir 1854 m. AK
gramatikos rankraštyje akūtu žymimos visos, beveik beišimčių, galūnės
-ej (nadbaltyckiej <pabaltijo', prawdziwej <tikrosios') ir bevardės giminės būdvardžių ir įvardžiųįn. ir vt. galūnė oem (cicMm <tyliu', swem
<savo'). e turi kai kurių daiktavardžių vns. vardininkai, pvz., chleb
(AK 27), ir veiksmažodžių formose niema <nėra' (AK 10), powąt
piewae <abejoti' (AK 1). Tačiau juo toliau, juo daugiau AK rankraštyje diakritikais nežymėtų galūnių -ej, o pabaigoje jau tik kai
kurios yra žymimos. 1855 metais perrašydamas 1854 m. rankraštį>
nustojo žymėti e galūnėje -ejo Palyginkime tuos pačius abiejų rankraš.18 Visisusiaurėję balsiai (oi, ei, o kartais žymimi ir ė, d, o) bendrinėje lenkų kalboje išnyko. Anksčiausiai ei (XVIII-XIX a.), kiek vėliau oi (XIX a. pabaigoje).
Diakritiku žym6tas o išliko rašyboje, bet kokybiškai nesiskiria nuo u (XIX a.). Žr.
Bajerowa 1.-0 zaniku samoglosek pochylon:ych (poklosie dyskusji). Katowiėe.
1978.
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čių sakinius: stają się dw6jkami przybiero.jąc przed swojem brzmieniem
brzmienie innej syczącej, albo podniebiennej odbitej, lub tei językowej
(AK 8v) ir stają się dw6jkami przybierając przed brzmieniem swojem
brzmfenie innej syczącej, albo podniebiennej odbitej, lub tei językowej
(MV 10). 1855 m. rankraštyje -ej su diakritiku gali atsirasti tik netyčia, autoriaus nesąmoningai pažymėtas, pvz., O tej glosce niema co
dalej rozprawiac (MV 10). Yra tik keli panašūs pavyzdžiai.
Susidaro įspūdis, kad e žymėjimas J. ČiuIdai ne toks jau svarbus.
Matyt, skirtumas tarp balsių e ir e Didžiojoje Lietuvoje jau buvo visiška~ išnykęs arba bebaigiąs nykti. Tai atitiktų šiuolaikinio lenkų
kalbininko S.· Urba:6.czyko hipotezę, kad susiaurėję balsiai d, e, 6 pirmiausia išnyko LDK teritorijoje 19 •

esu diakritiku galūnėje oem (pvz., glosnem ·garsiu') žymimas nuosekliai, kad galima būtų skirti vyriškąją (-im/-ym) ir bevardę (-em
buvo tariama kaip galūnė -im/-ym) būdvardžių ir įvardžių giminę.
Šį skyrimo būdą pradėjo O. Kopczy:6.skis. Kituose žodžiuose e pasi~
taiko retai,pvz., deidi ·lietus' (AK 25, MV 26v), skwierczę ·čirškiu'
(AK 15v, MV 17v).
Balsis 6 XIX a. buvo žymimas nuosekliai. Tačiau pasitaikydavo
ir neįprastų o bei 6. Tokių pavyzdžių "Trumpuose samprotavimuose"
ne tiek daug, nors kalbos istorikai linkę manyti, kad paralelinės 0/16
formos (rusų kalbos veikiamos) kaip tik būdingos lietuviškajam lenkų
kalbos variantui 20• Dažniausiai neįprastas 6 J. ČiuIdosgramatikoje
siuose žodžiuose: dosl6wnie <pažodžiui' (MV 77), organa m6wne ·kalbos padargai' (MV 8, 8v ir kt.), sl6wnik ·žodynas' (MV 83v, 85), sl6wny
"'veiksmažodinis' (MV 58, 69v), zwr6tnemi <sangrąžiniais' (MV 52v).
Siandien tai būtų klaidinga rašyba, tačiau daugelį formų to meto
lenkų kalbos žodynas SWiĮ21 laikė lygiavertėmis, plg. zwr6tny a. zwrot:ny, slowny, a. s16wny, slownik a. s16wnik. 6 gali būti ir priešdėliuose doir po-, pvz., d6jSe ·prieiti' (AK 15) " dojSe (MV 16v), sp6jrzeC ·pažvel19 Urbaitczyk S. Przyczyny zaniku samoglosek pochylonych w języku polskimo Prace z dziej6w języka polskiego. Wroclaw, 1979. S. 265-277.
20 PIg.Bajerowa I. PoIski język og6InyXIX W.: Stan i ewolucja. T. 1: Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia. Katowice, 1986. S. 82-83; Bednarczuk L. Z p6lnocno-wschodniej peryferii polszczyzny / / Język Polski. 1974. N .. 54.
.S. 328; Kurzowa Z. Język grupy fiIomat6w /I Język PoIski. 1955. Nr. 35. S. 337.
21 Zdanowicz A. ir kt. Slownik języka poIskiego. Wilno, 1861. T. 1-2. Lenkų literatūroje jis vadinamas Vilniaus žodynu (Slownik wiIeitski) - SWiI.
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gti'{AK 47, MV 52v). Panašių pavyzdžių XIX a.lenkų kalbos tekstuose, rašytuose Lietuvoje, nemažai yra radusi 1. Bajerowa (pvz., dojdzie
~prieis', powierzchnią <paviršiumi', powiozą <nuveš'). Kai Ikurie žodžiai
su o iš AK rankraščio: dojsc (AK 15), Litwinom <lietuviams' (AK 7),
ostrožny <atsargus' (AK 27), z osobna <atskirai' (AK 7v) vėliau, MV
rankraštyje, buvo pakeisti formomis su o: dojsc (MV 16v), Litwinom
(MV 8), ostroiny (MV 28v), z osobna (MV 8v). Tai rodo, kad o ir o
rašyba kai kuriose lytyse dar nebuvo nusistovėjusi. Dgs. naud. galūnė
-om to meto lenkų kalboje buvo jau labai reta. Rašyti o šioje pozicijoje rekomendavo o. Kopczynskis, tačiau mažai kas ~ios taisyklės
paisė. Ilgiau galūnė -om išliko lietuviškajame lenkų kalbos variante.
1. Bajerowa teigia, kad Didžiojoje Lietuvoje ji pasitaikydavo dar ir
antrojoje praėjusio amžiaus pusėje 22 • J. ČiuIdos gramatikoje yra tik
vienas toks pavyzdys ir tik AK rankraštyje - Litwinom.
Abiejuose "Trumpų samprotavimų" rankraščiuose yra ir neįprastų
formų su o, pvz., dowiodl <įrodė' (AK 25, MV 26v), koscžol <bažnyčia'
(AK 66v, MV 78), otoi <taigi' (AK 62v, MV 73), powodi <tvanas' (AK
12, MY 13v), rymotworstwa <eil6daros' (AK 68, MV 80), sposob <bū
das' (AK 47v, .MV 53) ir kt .. o vietoj o dažniausiai rašoma žodžiuose
narod <tauta' ir pozniejszy II poiniejszy <vėlesnis'. J. ČiuIda pirmajame
rankraštyje žodį narod rašė su o, o vėliau (po metų!) - su o, pakeitė
beveik visas formas. o ir orašyba XIX a. nebuvo nei stabili, nei vienoda. Net tų lenkų kalbininkų, kurie priklausė rašybos komisijai, tekstuose o ir o rašymas svyruoja. Tenka konstatuoti, kad J. ČiuIdos gramatikoje yra, pavyzdžių su neįprastais balsiais o ir o. Tačiau keliolika pavyzdžių, išrinktų iš abiejų rankraščių, neleidžia nei paneigti, nei patvirtinti kokio nors· ypatingo o ir o vartosenos dėsningumo Lietuvoje.
Nuo šiuolaikinių lenkų kalbos normų skiriasi ir minkštųjų priebalsi~ S, i, C, di, n rašyba. Vietoj s rašoma s arba slls: lesna <miško' (AK
60v, MV 70), pismiennych <rašomųjų' (AK 9, MV lOv); glosnym (MV
lOv) II glosnym <garsiu' (AK 9v), slepuch ii Slepuch <aklys' (MV 34v,
AK 32); vietoj i rašoma z arba zlli: terazniejszy (rašyba visur vienoda) <dabartinis', wyraznie (AK 18v) II wyrainie<aiškiai' (MV 20);
vietoj di rašomas dz: dzwlęk <garsas' (AK 7, 19v, 23v, MV 8, 24v) ,
ludzmi <žmonėmis' (AK 57v, MV 66v); vietoj n rašomas n arba nllii:
odpowiedne (MV 12v), odpowiednego <atitinkamo' (MV 25), poje22
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Bajerowa I. Polski

język

og6Iny .... S. 80.

dynczy Ilpojedynczy <pavienis' ir n vietojn: cienki ·plonas'. Iš čia
suminėtų formų gausiausi os pojedynczy - su n be diakritiko (54 kartai iš 65; 21 kartą n pakeistas n), wyrainy ir cienki.

Verta paminėti ir priebalsių s ir š (sz) ,painiojimą.· Šis reiškinys
buvo labai paplitęs XIX a., būdingas ne tik buvusios LDK žemėms;
gan dažnas dar ir dabar ne tik tarmėse, bet ir šnekamojoje kalboje.
J. Čiuidos gramatikoje tik keli tokie pavyzdžiai - koszlak <šleivakojis'
(MV 34v), poszlę <pasiųsiu' (MV 77), s2ilub <.santuoka' (MV 82v).
Akūtu pažymėtų minkštųjų lūpinių priebalsių žodžio gale rasti
tik du pavyzdžiai cietrzew (MV 36, AK 33v: Cietrzew), cietrzew (AK
22v, MV 23v: cietrzew) <tetervinas', gap <vėpla' (AK 32v, MV 34v).
Minkštieji priebalsiai žodžio gale buvo žymimi labai retai. Nepaisydavo jų nei rašytojai, nei leidėjai, nors tai daryti XIX a. pirmojoje
pusėje rekomendavo Deputacija (išskyrus priebalsį f)., Oficialiai prieš
jų žymėjimą 1863 m. pasisakė A. Maleckis 23 •
Raidės j rašyba lenkų kalboje - tai nuolatinis ginčų objektas XI~
amžiuje. Amžiaus pradžioje buvo laikomasi tradicinės rašybos: i
skiemens pradžioje, o y - skiemens gale. Tačiau jau antrajame dešimtmetyje kilo daug nesutari mų24. Tirdarna daugelį XIX a. tekstų, I.
Bajerowa pastebėjo, kad janksčiausiai pradėta rašyti Vilniaus krašte
(abiejose pozicijose)25. Visgi K. Kasakauskas 1832 metais dar rašė:
ięzyk <kalba', mnieysza <mažesnė', poiedyncze <vientisinis', poiniey
·vėliau'. J. ČiuIda laikėsi jau naujųjų rašybos taisyklių. Tai maždaug
nuo ketvirtojo XIX a. dešimtmečio vyraujantis -ia, -ya rašymo būdas;
po priebalsių c, d, t, r, s, z rašoma -ya, po kitų priebalsių - -ia, plg.
J. ČiuIdos historya <istorija' (MV lOv, 11), hostyja <ostija' (MV 11),
poddyalekcie <patarmėje' (MV 6), bet ortografią (MV 6).
Raidės x J. ČiuIda paprastai nevartojo, bet rašė priebalsių junginius ks, gs. x palieka tik kitų kalbų žodžiuose, pvz., connexio, hexsametrem (SWil: heksametr), Kalixt. Nors "Kampamačio" tituliniame
\

23 Maleck iA. Gramatykajęzyka polskiego. Lw6w, 1863. Tai svarbu, nes
jo gramatika buvo itraukta į Galieijos (Austrijai priklausiusios Lenkijos žemės)

lenkiškų mokyklų programą.
24 Diskusiją dėl j rašymo analizuoja Brzezinowa M. Litera "j (J)" w ręko
pisach XVIII-XIX w. na tIe przepis6w ortograficznych II Język Polski. 1973.
N. 53. S. 270-278.
25 Bajerowa 1. Polski język og6Iny ... S. 37-38.
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puslapyje buvo parašęs Xiędza su' x, bet tą patį žodį "Trumpuose
samprotavimuose" užrašė jau su junginiu ks - ksiądz (MV 4v).
Senu lenkų rašybos papročiu skoliniuose J. Čiuida palikdavo
dvigubus priebalsius, plg.: allegorya ~'alegorija', grammatyka. 'gramatika', syllaba •skiemuo'.
Morfologinis rašybos principas - tai svarbiausias faktorius, lemiantis s arba 'z pasirinkimą. J.Čiulda rašo: dostrzedz 'pastebėti'
(AK 23v, MV 25), przybiedz 'atbėgti' (AK 12, MV l3v), zamęzcia
'ištekėjimo' (AK 69, MV8I), Z'chodzę 'sueinu' (AK 61, MV 7l),iciąc
'nukirsti' (AK 67, MV 79), ztąd 'iš čia' (visur), nors jau tuomet SWil
pateikia: schodzic, sciąc, stąd arba ztąd, zamęscie arba zamęicie.
Ką rašyti kartu, o ką skyrium, dažniausiai sprendė patys rašantieji.
Aiškių taisyklių nebuvo, todėl lenkų rašyba labai įvairavo. J. Čiuida
šiuo atveju taip pat nenuoseklus. Abiejuose rankraščiuose dalelytė
ne su veiksmažodžiais ir dalyviais kartais rašoma kartu, kartaisskyrium, plg. niemają (MV 19, 23) "nie mają 'neturi' (MV 25, 25v),
nors rašybos normos reikalavo dalelytę ne su veiksmažodžiais. rašyti
atskirai. To meto lenkų tekstuose vyravo rašyba skyrium, tbet pasitaikydavo ir kartu parašytų formų. Paprastai kartu buvo rašomos priesagos -kolwiek, -že ir _by 26. Taip yra ir "Trumpuose samprotavimuose",
plg. kiedykolwiek 'kada nors' (MV'7v), podobnymže 'panašiai' (MV
22v), žyczy6by 'linkėti' (MV 2I-21v).
Didžiųjų raidžių rašybą XIX a. paprastai lėmė emocinis faktorius
ir nelabai tiksli ir aiški tikrinių daiktavardžių samprata. Abiejuose
rankraščiuose yra daug žodžių, parašytų didžiosiomis raidėmis, kuriuos
šiandien rašytume mažosiomis. Tačiau stebina ne didžiųjų, nes jų
apstu ir kituose to meto rankraščiuose, o mažųjų raidžių gausumas.
Mažąja raide dažnai rašomi ir tautybių pavadinimai, pvz., polacy
'lenkai' (MV 14), u litwin6w 'pas lietuvius' (MV 17), žmudzin6w 'žemaičių' (MV 16), nors lenkai jau seniai buvo įpratę rašyti !didžiosiomis
raidėmis. Lietuvių rašyba tuomet dar nebuvo nusistovėjusi, todėl
veikiausiai J. Čiuida dalį tautovardžių parašė mažąja raide paveiktas rusų rašybos 27 •
-by dabar yra tariamosios nuosakos dėmuo.
Apie tautovardžių rašybą lietuvių kalbos tekstuose žr. Palio nis J.
literatūrinės kalbos istorija. V., 1979. P. 229.
26
27
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Lietuvių

2.2. Kaityba. Žodžių kaityba paprastai atitiko XIXa. normas.
,Praeitame šimtmetyje įprastos buvo šios daiktavardžių galūnės: 1)
svetimos kilmės vyr.. g. dgs. vardo galūnė -a (dabar: -y), pvz., dyalekta 'dialektai' (MV 5), poddyalekta 'patarmės' (MV 5); 2) mot. g. skolinių, kurių galūnė -ja, vns. gal. galūnė-ą (== nosinis o; dabar galūnė
-ę), plg. junkcyą 'funkcija' (MV 15v), ortograjią 'ortografija'(MV
23v). Retai pasitaiko dgs. įn. galūnė .-y (dabar: -ami): usty 'lūpomis'
(MV 22v), z imieslowy 'su dalyviais' (MV 31v) tada jau irgibuvųsi
archaiška.
. J. Čiuida yra išlaikęs senesnę mot. g. įvardžių ir skaitvardžio jedna
'viena' vns. gal. galūnę -ę (= nosinis e), plg. jednę 'vieną' (MV 44),
swoję 'savo' (MV 81), kurią XVIII-XIX a. pakeitė galūnė -ą. Įvar
džių linksni avimas atskleidžia įvardžio on 'jis' dvi - parodomojo ir
asmeninio įvardžio - funkcijas. "Įvardis jis atitinka lenkų on, kurio
tolesni linksniai yra jego, jemu ir t.t., o įvardis ans atitinka lenkų on
kurio tolesni linksniai 'yra onego, onemu". Parodomosios šio įvardži~
formos tekste labai dažnos, pvz., konc'6wki onych 'anų galūnės' (MV
41v), zamilowmiie onego 'ano pomėgis' (MV 4v). Toks vartojimas
šiandien įmanomas tik pakilaus, pavyzdžiui, biblinio stiliaus tekstuose. XIX a. viduryje šios lenkų kalbos lytys jau buvo laikomos pasenusiomis.
Būdvardžiai ir įvardžiai lenkiškame J. Čiuidos tekste nuosekliai
linksniuoti pagal O. Kopczynskio gramatikos taisykles: bevardės giminės
vns. įn. ir vt. galūnė visada -em, plg. szumnem przedsięwzięciem 'garsiu
sumanymu' (MV 6), vyriškosios giminės galūnė -im/-ym: w r6wnym
stopniu 'tiek pat' (MV 14v). Dgs. J. Čiuida rašė galūnę -emi: [sp6lgloskami] stalemi 'sklandžiaisiais priebalsiais' (MV 12v), wyrazy nazwane
zdrobnialemi 'žodžiai, vadinami mažybiniais' (MV 14v).
Reguliaraus laipsniavimo formos XIX a. buvo dažnesnės nei šiandien. J. Čiuida yra pavartojęs tokių formų, plg. okrzesanszym 'kultūrin
gesniu' (MV 14v), uczensi 'labiau išsilavinę' (MV 5v), užywanszych
'dažniau vartojamų' (MV 34v) ir kt.
XIX a. paprastai buvo vartojamos, ir senesnės veiksmažodžių
podstawiac, przedstawiac, przekonywac lytys, plg. J. Čiuidos podstawują 'pakeičia' (MV 18v), przedstawuje 'vaizduoja' (MV 81), przekonywa 'įtikina' (MV 19v).

RegiQnizmais laikytinQsšiosfQrmQs: priesaga -i-Į-y- vietQj -e'veiksmažQdžiuQse" klęczyc 'klūpėti' (MV 18), letyc 'gulėti' (MV 15);
veiksinažQdžiQklasc'dėti' asmenavimas - kladnący (MV 30), kladną
się (MV 46v), kladnie się (MV 30) - bendrinėje lenkų kalbQje yra
"kladą, kladzie się ir t.t. 28 ; ir sangrąžinių veiksmažQdžių fQrmų svyra"vimas. Kai kuriuQs lenkų kalbQs sangrąžinius veiksmažQdžius J. Čiul
da rašė be sangrąžQsdaleIytės się, sobie, pvz., zastanawiac vietQj zastanawiac się:zastanawiając pilnie 'įtemptai mąstydamas' (MV 7v),
tyczyc vietQj iyczyc sobie: tyczylbym przyjąc kofzc6wkę ą 'nQrėčiau
priimti galūnę -ą' (MY 43), arba su sangrąžQs dalelyte ten, kur ji nerei. kal inga, pvz., pędzę się za kim 'vejuQsi ką nQrs' (MV 60v), przewinic
się 'nusikalsti' (MV 72v). Panašių pavyzdžių lenkų kalbininkėZ. Kurzowa yra radusi ir filQmatų kūriniuQse. Ji linkusi manyti, kad jie atsirado, baltarusių kalbQs veikiami 29 • Tačiau turbūt čia galima ir lietuvių
kalbQs įtaka. Lenkų ir lietuvių kalbų sangrąžiniai veiJs:smažQdžiai
smarkiai skiriasi, pvz., lietuvių kalbQs sangrąžinį veiksmažQdį lenkų
kalbQje kartais atitinka nesangrąžinis ir atvirkščiai, plg.: nusikalstiprzewinic, vytis-gonic, o, galvoti-zastanawiac się. Jie galėjo, paveikti
J. ČiuldQS lenkų kalbą.
2.3. Sintaksė. ŠiuQlaikiniam skaitytQjui "Trumpų samprotavimų"
lenkų kalbQs sintaksė gali pasirQdyti kiek pasenusi. TQkį įspūdį sukelia
praėjusio, šimtmečio, sintaksinės kQnstrukcijQs. Tai pirmiausia vardinės tarinio, dalies, išreikštQs būdvardžiu, įnagininkas, sangrąžinių veiksmažQdžių neveikiamQji rūšis, skirtingas ŽQdžių valdymas, kitQkia
ŽQdžių tvarka sakinyje, kitQkiQS kai kurių jungtukų ir prielinksnių
funkcijQs.
Vardinė tarinio, dalis, išreikšta būdvardžiu, gali eiti vardininku
arba įnagininku. J. ČiuldQS gramatikQje vartQjamQs abi fQrmQs. Dažnes nės įnagininko, fQrmQs (71 kartas), bet ir vardininkas, ypač vns. ir
dgs. bevardės giminės, jau dažnas (62 kartai), plg. wszelkie znaki są
niepotrzebne 'bet kQkie ženklai yra nereikalingi' (MV 21; iš viso, 28
pavyzdžiai), brzmienie nosowe nie jest wyraine 'nQsinis skambesys
yra neaiškus' (MV 41v, iš viso, 12 kartų). Geriausiai išlikęs mQteriškQ28 Toks asmenavimas būdingas lietuviškajam lenkų kalbos variantui, plg.:
Malc6wna M. Archaizmy I kon. 1 kl. w języku polskim II JęzykPolski. 1956.
N. 36. S. 331.
29 Žr. Kurzowa Z. Studia nad językiem filomat6w i filaret6w. Warszawa,
1972. S. 116-117.
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siQS gim:in:es fQrmų įnagininkas, pvz., gloska. twtem' zdarzeniu jes,t
zbywdjącą (vard; būtų: jest zbywająca) 'šiuo, atveju garsas t nereikalingas' (MV 18v), dažniau nei .vard. būna vyriškQsiQs .giminėsfQrmos~"
pvz., język dotąd zostaje zaniedbanym (vard. būtų: zostaje 'zaniedbany) 'kalba iki šiQI tebelieka apleista' (MV .~v). Tačiau pasitaiko,. ir
vyriškQsiQs giminės vardininkas (15 pavyzdžių),. pvz., katdy Naroa
przymuszony jest (įn. būtų: przymuszonym jest) 'kiekviena tauta yra
priversta' (MV 7v). TQkia padėtis atitinka XIXa .. nQrmas. EkspansyviausiQs įnagininko, fQrmQs buvo, XVIII a. antrQjQje ir XIX a. pirmQjQje pusėje 30 • Gana dažnai JQS pasitaikydavo, dar ir antrQjQje XIX a.
pusėje, pvz., lenkų rašytQjQ S. ŽerQmskiQ kūriniuQse (ypač mQteriškQsiQS giminės lytyse 31). Palyginus XIX a. pirmQsiQs pusės filQmatų
kalbą, kuriQje rasta 144 įn. ir 35 vardo pavyzdžiai 32 , su "Trumpų samprQtavimų" kalba, matyti, kad pastarQji yra naujQviškesnė. JQje ryškus
įnagininko, kQnstrukcijų nykimas. Jų vietą užima. vardininkas.
Sangrąžinių veiksmažQdžių vartQjama neveikiamQji rūšis. Tai labai dažnas XIX a. lenkų kalbQs reiškinys. Visgi jis išnyko, dar prieš
XX a. pradžią, turbūt dėl šių fQrmų dviprasm:iškumQ 33, pvz., sakinys
Kobiety się zabijają galėjo, būti suprantamas dvejQpai: 'mQterys yra
žudQmQs' ir 'mQterys žudQsi'. Neveikiamųjų sangrąžinių veiksmažQdžių "TrumpuQse samprQtavimuQse" labai daug, plg. wyliczone sp61gloski wyrabiają się przyloteniem kofzca języka do pod~iebienia (vietQj ~
są wyrabiane) 'išvardyti priebalsiai susifQrmuQja, kai liežuvio, galas
priglaudžiamas prie gQmuriQ' (MV 22-22v), wyrzucają się samogloskf
'(vietQj: są wyrzucane) 'balsiai praleidžiami' (MV 26).
XIX a. sakinio, struktūrą nuo, šiuQlaikinės ryškiausiai skiria ŽQdžių
tvarka. Tarinys dažnai būdavo, nukeliamas į sakinio, galą, pvz., brzmienie grubsze tej samogloski od twardszego lub miększego wymawiania
sp6lglosek z nią zlączonych zawislo 'stQrasis šito, balsio, skambesys priklauso, nuo, to" kiečiau ar minkščiau tariamas su juo, sujungtas
priebalsis' (MV 20v). Ryškus PQlinkis kelti į prijungiamQjQ sakini<>
30 Klemensiewicz Z. Orzecznik przy formach .osobowych slowa byc II
Prace Filologiczne. 1927. T. 11. S. 136.
31 Plg. Kupiszewski W. Język "Dziennik6w" Stefana Zeromskiego. Warsza.wa, 1990. S. 92.
32 Kurzowa Z. Studia nad językiem filomat6w ... S. 124.
33 Buttler D. Wlasciwosci syntaktyczne polszczyZny .drugiej polowy XIX
wieku II Prace FiIologiczne. 1988. T. 34. S. 71.
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"galą ir dalyviais išreikštus' pažyminiu:s, pvz., gdy się zas bierze • do
v
'por6wnania rzėcznajwyžszy stopieft przymiotnika mająea ... ·tacIau

kada lyginti imamaS daiktas jau turi aukščiausiąjį būdvardžio laipsnį'
'(MV 38). Prieš pažymimąjį žodį einanederinamieji pažyminiai, išreikšti
daiktavardžio kilmininku, pvz., przy žyta (kilm.) žniwie 'per rugiapjūtę'
(MV 80v), z większem ust (kilm.) otwar~i~~ '~lači~~ ~raži?t~ .b~rna'
(MV 17). Būdvardžiais išreikšti derinamteJI pa~ymt.OlaI galI eItI lr p~
pažymimojo žodžio, pvz., siedzib dawnyeh sW~leh ~enų sav.o sodybų
(MV 2v). Tokio tipo žodžių tvarka dabartunma tIk a:chalzuotuo~e,
'pakilaus stiliaus tekstuose. Kitais atvejais ji laikoma Jau pasenusIa.
J. ČiuIdos gramatikos tekste dažnas lenkų kalbos neiginio galininkas (ne kilmininkas), pvz., miejsee miee nie može ·~o ~egali būti' (~V
'19v), strzež się, žebyš nie po lizai dziegiee ·sau.g;o~Is, I~ant ne~~I~Izy
tum deguto' (MV 69). Tai labai ekspansyvus lr. sIan~Ienos. r~Iskinys.
XIX a. veiksmažodžiai su neiginiu ir galininko ltnksmu pasltatkydav~
visame lenkų kalbos plote (išskyrus Š1ionsko dialektą), bet ypač dažm
buvo pietrytinėse buvusios Lenkijos-Lietuvos .sritysv~' k~r .j~os}~is
mingai vadindavo aeeusativus tromtadraticus. Kal kas.s Į reI~klOĮ alsklOa
'lenkų kalbos evoliucija, bet daugumli mano, kad tat svetImos kalbos
įtakos rezu1tatas 34 •
Kiti veiksmažodžių valdymo skirtumai reti. J. ČiuIdos gramatikoje
dar pastebėtos šios dabar jau kiek primirštos, bet XVIII a. antro!oje
pusėje vartotos ~intaksinės konstrukcijos35: nazn~ezyc od + kIlm.
(dabar: na:inaezyc przez + gal.), pvz., obok Nauk w]ęzykach od Rządu
naznaezonyeh 'šalia mokslų valdžios nustatytomis kalbomis' (MV 4v);
zaležee- na + viet. vietoj zaležee od + kilm.: zaležy bardziej na samogloskach <labiau remiasi balsiais' (MV 7v); sintetinės konstrukcijos
vietoj šiuolaikinių analitinių, pvz., podobny + naud. arba įn. (dabar:
podobny do + kilm.): liezba dw6jna tamtym formom jest zupelnie
podobna 'dviskaita į anas formas yra visiškai panaši' (MV 43); szkod~
liwy + naud. vietoj szkodliwy dla + kilm.: szkodliwe p~rząd~ow~
wyobražeft <žalingas vaizdinių tvarkai' (MV 64); uwažac + Įn. VIetOJ
,

34 N owacka-Rybicka H. Przypadek dopel:nienia w konstrukcjach zaprzeczonych we wsp61czesnymjęzyku polskim ff Poradnik Języ~0:"Y' 1990. N. 8; S. 577.
35 Plg.: Zapomniane konstrukcje skladni nowopolskleJ (~8~2-1863). Wroclaw, 1975. S. 38; 100 ir Pisarkowa K. Historia skladni polskleJ. Wroclaw, 1984.
S. 97, 112.
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uwažac + za + gal.: onabędzie uwažana stopniem r6wnym przymiotu
'daiktas bus laikomas nelyginamojo ypatybės laipsnio' (MY 38).
Retkarčiais "Trumpuose samprotavimuose" pasitaiko šiandien jau
pasenusių konstrukcijų su neiginiu anio Tokios konstrukCijos retos jau
antrojoje XIX a. pusėje 36 , pvz., ani się zraiac na/ežy r6inieą mowy
kaMej prawie strony; ani uwaiac na sprzeezki literackie <nereikia nėi
graužtis dėl skirtingos kalbos kone kiekviename pašalyje,' nei paisyti
literatų ginčų' (MV 5v).
Archaiškumo atspalvį J. Čiuldos kalbai, be minėtų konstrukCijų,.
sutėikįa ir šiandien jau pasenę jungtukai: ezyli 'arba, t.y.': język tedy
litewski, ezyli go imudzkim nazwiemy 'lietuvių kalba, ar ją ir žemaičių
pavadinsime' (MV 2v) ir ezy ... ezyli ·arba ... arba' (plg. MV 44, 70),.,
niieli <nei': jeden ma więeej brzmieft niieli drugi <viena turi daugiau
garsų nei kita' (MV 7v); lubo 'nors': polska zaš ortografia, lubodawniej podobnie wyraiala brzmienie nosowe 'lenkų ortografija, .nors,
seniau panašiai reiškė nosinius garsus' (MV 22); ie <nes, todėl, kad"
priežasties aplinkybės sakiniuose: drugie nazwalem glosnemi, ie'
bez pomoey glosu nie mogą wydoc naturalnego swego brzmienia <antruosius pavadinau skardžiaisiais, nes be balso iš viso natūraliai skambėti negali' (MV 12v).
Neįprastų prielinksninių konstrukcijų retai pasitaiko. Verta pami:"
nėti

konstrukcijas su prielinksniu dla, kurios iki XX a. pradžios reiš~'
kė ir priežastį, ir tikslą37. J. ČiuIdos rankraštyje yra tik priežasties rei:':'
kšme vartotų prielinksninių konstrukcijų, pvz., dla ehoroby nie moglem
byc w mieScže <dėl ligos negalėjau būti mieste' (MV 64v), bet nėra tikslo reikšmės analogiškų konstrukcijų.
Sintaksės požiūriu J. ČiuIdos gramatika atitinka XIX a. normas ..
Vardinės tarinio dalies reiškimas įnagIninko linksniu, sangrąžinių veiksmažodžių neveikiamoji rūšis, skirtingos kai kurių jungtukų funkcijos, kitokia negu dabar žodžių tvarka sakinyje - tai konstrukcijos"
būdingos XIX a. vidurio lenkų bendrinei kalbai. Neiginio galininkas
buvo vartojamas tik kai kuriose srityse, tačiau nesiribojo LDK teritoPlg.: Buttler D. Wlasciwosci syntaktyczne. S. 70.
Šios konstrukcijos dažnos A. Fredros (Zaleski J. Język Aleksandra Fredry.
Wroclaw, 1975. T. 2. S. 104) ir filomatų (Kurzow a Z. Studia ... S'.138-139) raštuose. Plg. taip pat Zapomniane konstrukcje .. ~ S. 44. Jos išnykod~l dviprasmiškumo, žr. Pisarkowa K. Historia skladni... S. 88~
36

37
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rija. Individualiu kalbos bruožu galima laikyti J. ČiuIdos polinki i
labai išplėstus sudėtinius sakinius, kurie primena XVIII a. stilių.
2.4. Leksika. Apie "Trumpų samprotavimų" lenkišką leksiką galima kalbėti tik bendrais bruožais. Mokslinis darbo stilius gerokai apriboja žodyną, todėl galima remtis tik žemaitiškų pavyzdžių lenkiškais
vertimais. Pavyzdžiai, iliustruojantys kalbos reiškinius, deja, dažnai
būna atsitiktiniai.
Dauguma J. Čiuidos vartotų žodžių, sudarančių pagrindini leksikos
fondą, vartojama ir dabar. Likusią "Trumpų samprotavimų" leksiką
pagal šiuolaikinius kriterijus galima skirstyti i archaizmus ir tarmybes.
Nemaža yra archaizmų, turinčių pasenusią gramatinę formą, fonetinę ar darybos struktūrą, plg. kozieroiec <ožiaragis' (MV 84v), osiel
<asilas' (MV 36), rękopism <rankraštis' (MV llv), siedm <septyni' (MV
39v) ir kt., dabar yra: kozioroiec, osioi, rękopis, siedem. Daugiausia
veiksmažodžių darybos skirtumų. XIX a. nemaža veiksmažodžių turėjo kitokius afiksus nei dabar, pvz., J. Čiu1dos gramatikoje yra okarmie vietoj nakarmie ·pavalgydinti' (MV 71v), osmiae vietoj wysmiac
<išjuokti' (MV 71v), pojasnie vietoj wyjasnie <paaiškinti' (MV 2Iv).
Kai kurie žodžiai buvo vartojami be prefiksų, pvz., kandowanie ·skandavimas' (MV 80v), przedac <parduoti' (MV 29), vietoj skandowanie,
sprzedae. Tai būdingas XIX a. reiškinys, apimąs ne tik veiksmažodžių klasę, bet ir kitas kalbos dalis, plg. sp6lnie <kartu' (MV 7v),
wnętrzny <vidinis' (MV 32) vietoj dabartinių: wsp6lny, wewnętrzny.
Kita archaizmų grupė - tai dabar jau pakitusios reikšmės žodžiai.
Jų J. ČiuIdos gramatikoje nedaug, pvz., nawidzae <lankyti, aplankyti'
(MV 24, jau SWil pasenusi f.), rujnowae się <griūti' (MV 76). Kitų žodžių reikšmė tik šiek tiek susiaurėjusi. Niwa <dirva' (MV 52) tiesiogine
reikšme <arti dirvą, žemę' jau nebevartojama; przeciąg (MV 41) retai
vartojamas reikšme <pratęsimas'; przymiot <savybė' (MV 38v) dabar
vartojama dažniausiai tik dgs. Žodžiai: dziewierz <dieveris' (MV 36),
kolasa <vežimo rūšis' (MV 40v), my to <muitas' (MV 28), plyt<plaustas'
(MV 40v), przydatek <priešdėlis' (MV 75v), rymotworstwo <eiliavimas'
(MV 80), wierszopistwo <eilėdara' (MV 80), zausznica <auskaras' (MV
28v) dabartinėje lenkų kalboje visiškai nebevartojami.
, Dalis "Trumpų samprotavimų" leksikos būdinga tik Didžiosios
Lietųvos lenkų kalbai, tarmiška, pvz., qdryna <kluonas' (MV 67), kopanica <griovis' (MV 70v), otawa <atolas' (MV 18), owczarnik <avių au-
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gintojas' (MV 25), pieczura ·krosniadangtė' (MV 17v), plewnik ·peludė' (MV 26), swaeba ·piršlybos' (MV 43v), swironek·svirnas'(MV 70v),
wprowadziny <ivedybos' (MV 43v) ir kt. Šie žodžiai J. ČiuIdos tekste
atsirado natūraliu būdu, nes ir pats autorius reprezentavo lietuviškąji
lenkų kalbos variantą. Kai kurie žodžiai laikytini tiesioginiais skoliniais, pvz., przyswirnie ·priesvirnis', swironek (MV 70v) - iš lietuvių
kalbos; swiatlo <šviesu' (MV 67), zarobotek ·alga' (MV 70v) - iš rusų;
adryna ·kluonas' (MV 67) - iš baltarusių; kuczbaja ·vilnonės medžiagos rūšis' (MV 13v) - iš vokiečių kalbos, Bendras skolinių
skaičius "Trumpuose samprotavimuose" nėra didelis.
bėl rytų slavų, ypač baltarusių ir rusų, kalbų itakos Didžiosios
Lietuvos lenkų kalboje ilgiau išliko kai kurie žodžiai, pvz., fruktowy
·vaisių' (MV 81), plg. ruso rj5pYKmo8blu; przech6d <perėjimas' (MV 38v),
plg. ruso nepexoo, arba skirtingos darybos vediniai, pvz., mloeba vietoj
mlocka ·kūlimas' (MV 13v) ir kuopiniai daiktavardžiaijelniak <eglynas'
(MV 28, 69v), sosniak ·pušynėlis' (MV 69v), plg. ruso COCHflK, 6epe3HflK. Lietuvių kalbos poveikis šiuo požiūriu nedidelis, plg. priesagą
-ue (liet. -utis) žodyje parchue ·nušašėlis' (MV 34v).
J. Čiu1da vartojo bendrinę lenkų kalbą, kurią buvo gerai išmokęs,
todėl tarmybių gramatikos tekste nedaug. Tai pasakytina ne tik apie
leksiką, bet ir apie žodžių kaitybą bei sintaksę. Paprastai J. Čiu1dos
lenkų kalba atitinka XIX a. normas. Tačiau yra keletas bruožų, būdin
gų tik Didžiosios Lietuvos lenkų kalbos variantui. Svarbesni iš jų:
balsių o ir 6 painiojimas, minkštųjų ir kietųjų priebalsių n, 11, s, S, z,
i, dz, di maišymas. Mažiausiai tarmybių pastebėta žodžių kaitybos
formose, pvz., veiksmažodžio klase asmenavimas, skirtingai vartojami
sangrąžiniai veiksmažodžiai. Sintaksės pavyzdžių, kurie apibūdintų
tik lietuviškąji lenkų kalbos variantą, visai nėra. Daugiausia leksikos
tarmybių. Tai ne tik lenkų kalbos žodžiai, vartojami šiame plote, bet
ir skoliniai iš kitų kalbų arba joms veikiant ilgiau išlaikyti kai kurie
žodžiai ar jų gramatinės formos.
J. ČiuIda atliko milžinišką darbą. Gramatikos ir straipsniai, kuriais jis naudojosi, autoriai, kuriuos mini, aiškiai rodo žemaičių gramatikos autoriaus triūsą. Nors jis pats "Trumpų samprotavimų" ir
nedriso vadinti gramatika, laikė juos tik medžiaga gramatikai - grū
dais su pelais (laiškas M. Valančiui), tačiaušjandien turbftt jau niekam
nereikia irodinėti, koks tai svarbus lietuvių. kalbos . istorijai ir Iktuvi}Į
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kultūrai

darbas. Jeigu jis būtų išleistas XIX a. viduryje, be abejo,būtų
nemažai reikšmės ne tik lietuvių, bet iš dalies ir lenkų
bendrinei kalbai. Jo novatoriškas fonetinės sistemos aprašymas, vykusiai sukurti terminai ir kt. būtų palikę dar ryškesnį pėdsaką. Kad ši
žemaičių kalbos gramatika liko nespausdinta, apgailestavo ir J. Karlowiczius, 1875 m. rašydamas, kad "rankraštis, užbaigtas 1855 m., yra
.visai paruoštas spaudai ir suteiktų didelę naudą mokslo pasauliui, jei
išeitų iš spaudos"38. Belieka pasidžiaugti, kad J. ČiuIdos "Trumpi
samprotavimai" spausdinami. Įai svarbi medžiaga ne tik lietuvių,
bet ir lenkų kalbos istorikams, ypač tiems, kurie domisi Didžiosios
Lietuvos lenkų kalba.
galėjęs turėti

Ks. J6zef Czuldo
KR6TKIE POMYSLY O
PRAWIDLACH
GRAMMATYCZNYCH
JĘZYKA ZMUDZKIEG01

38 Karlowicz J. O języku litewskim II Rozprawy i sprawozdania z posiedzefi
wydzialu filologicznego Akademii Umiejętnosci. Krakow, 1875. T. 2. S. 242.
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Autorius ir pavadinimas atstatyti pagal šaltinius.

[1] Biskupowi Dyecezalnemu TeIszewskiemu czyli zmudzkiemu,
Kawalerowi Jašnie Wielmoznemu JMCi Księdzu
Maciejowi Kazimierzowi

WOLONCZEWSKIEMU

W dow6d rzetelnego uszanowania
tę pracę swoję

ofiaruje
Autor. 2

• AK dedikacijos

nėra.

[2]

Przedmowa.

Początek

Narodu litewskiego rozmaity, a ztąd niepewny, naznaDziejopisowie. Jedni (Bohusz) od Jafeta syna Noaihowego; drudzy (Lelewel) od Heru16w, mieszkanc6w niegdys krainy nadbaltyckiej;
inni wreszcie od Wend6w 3 , Let6w, Hirr6w; Narbutt4 i w slad za nim
Kraszewski wywodzą od Ind6w nawet; i gwaltem naciągają do szczepu
slowianskiego. Niemasz zaiste pewnosci, kt6ryby z tych Narod6w bylpierwotnym szczepem terazniejszych Litwin6w, Zmudzin6w, Prusak6w, Lotysz6w 5 w Kurlandyi i Inflantach mieszkających. Jesli z podobienstwa język6w dochodzic chcemu6 pierwotnego ich pochodzenia,.
to niewiele nas nauczy. Chociaž bowiem w języku litewskim wie1e
się znajduje wyraz6w slawianskich7 , niemieckich, lacinskich, nawet
greckich; a jak jeszcze chcą, i sanskryckich; liczba ich będąc bardzo
malą w sto sunku do liczby wyraz6w wlasciwie litewskich, kaže powąt
piewac, ižby kt6ry z tych Narod6w dal początek naszemu. Mala owa
liczba obcych wyraz6w i tego nawet nie dowodzi, ižby ten Narod, podlug mniemania Naruszewicza, mial byc zlewkiem z rozmaitych Scytyjskich i Sarmackich, w czasie powszechnej Narod6w wędr6wki
pozostalych, i w lasach nadba1tyckich zamieszkalych. Obce wyrazy
w tym języku zamieszane, są raczej sladem bliskich stosunk6w tegoNarodu z sąsiedniemi Slawianami8 i Niemcami, jak dzis pokazuje
język Litwin6w i Zmudzin6w zbližonych d0 9 Polak6w i Prusak6w
Niemc6w; to do [2v] Lotysz6w w Kurlandii. A jesli Heru16w mamy uwa-žac za naszych pierwotnych przodk6w; ci w swojej wędr6wce z p6lnocy
wpadlszy do Panstwa Rzymskiego mogli i mowy rzymskiej nieco się
przyuczyc, a po swem ztamtąd wypędzeniu; powr6ciwszy do siedzib·
czają

AK 1 "Wened6w".
AK 1 "Hirr6w, Let6w; P. Narbutt" MY pakeista "Let6w, Hirr6w; Narbutt".
5 AK 1 "i Lotysz6w".
6 AK 1 "chcemy".
7 AK 1 "slowiaiiskich".
e AK
"Slowianami".
9 AK Iv "to do".
3

4
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'dawnych swoich, i obcewyrazy do mowy ojczystej przymieszac. Wreszde žadnego, podobno, nie znamy języka zupelnie czystego, odrębnego
-od wszelkich innych, tak dalece, ižby žadnego zgola wyrazu obcego
w nim nie bylo.
Język tedy litewski, czyli go žmudzkim nazwiemy, będąc językiem
iiadba1tyėkiego Narodu, kt6rego początek w pomroku odleglej staro'Žytnosci dotąd się kryje; godzien jest zwr6cic uwagę uczonych, a zamilowanie ziomk6w. Pomimo jednak swą dawnosc idose obszerne
užycie szczeg61nie do opowiadania prawd Religii w tym Narodzie;
možna powiedziec, dotąd zostaje zaniedbanym; a dziwnym i prawie nie
pojętym sposobem sam się coraz wyksztalca. Nie wiele bowiem pi6r
u'czonych zajmowalo się takową pracą. Dziela prawdziwych Dobro-czync6w Narodu mialy, po większej częsci, na celu zaszczepienie w
nim doskonalosci chrzescianskiej, a malo dbano o wydoskonalenie
]ęzyka, bez czego jednak prawdziwej oswiaty oczekiwac nie možna.
Gdzie ta w wyžszym stopniu, tam większa czystosc języka. Dowodem
tego por6wnanie narzecza žmudzkiego z litewskiem, szczeg61niej po
trakcie Grodzienskim, od miasteczka Rumszyszek až daleko w Powiat
'Trocki. W tym ostatnim niema žadnej prawie grammatycznosci, a
natomiast mieszanina polszczyzny przeksztalconej i popsutej z ję
.zykiem litewskim, grubym, nie okrzesanym r6wnie, jak sam narod
niemający žadnego oswiecenia. Podobniež narzecze Wilkomierskie,
.zbližone do Kurlandskjego, zadnych pewnych i jednostajnych w sobie
nie okazuje prawidel; owszem dla niedostatku stalych zako:6.cze:6. wy-raz6w, [3] oraz przez niestosowne wyrzucanie lub odrzucanie glosek, a
nieki edy i calych zglosek, stala się mowa obojętną i niezrozumialą·
.Szczęsliwsi w tej mierze od Zmudzin6w i Litwin6w Prusacy, kt6rzy
w swych szk61kach parafialnych, obok nauki języka niemieckiego,
pobierają tež nauki w krajowym. Lecz u nas największą przeszkodą
do wyksztalcenia narodowego języka jest, od wiek6w wkorzeniony
przesąd - že język ten nazwano Językiem wylącznie gminu. Maly
jeszcze chlopczyna, oddany nawet do szk61ki parafialnej, przymuszony
pod karą (Nota linguae) wyrzec się ojczystej mowy, wszelkie nauki i
oswiecenie biorąc w obcym, sobie dotąd nieznanym języku, zwolna
obojętnosci wprz6d, a z czasem jawnego nabywa wstrętu do tego ję
.zyka, w kt6rym czula matka, pobožna žmudzinka pierwszych go wyTaz6w nauczyla, w kt6rym dziecię najpierwszą czynilo pr6bę užycia
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wladz językowych. Tym sposobem zaczyna się wstydzie10 swoich rodzic6w i familii, wstydzie się swojego rodu, stanu i ojczyzny. Nie chce
bez wielkiego zarumienienia się wyznae prawdy, že jest žmudzinem,
lecz podrzuca siebie obcemu narodowi, klamliwie nazywając siebie
rodowitym i wlasciwym Polakiem; gdy tymczasem z mowy swojej
przeciąglej, i niedomawiania pewnych sp61glosek latwo się wyda, kim
jest rzeczywiscie. A nieki edy dla okazania jakowe-js skromnosci,
nazwie się litwinem, jakoby Litwa byla zaszczytniejszą od Zmudzi.
I1ež to podobny przesąd szkodliwego wywiera na moralnose czlowieka
wplywul l ! Jesli kt6ry z tak ~krzywionych mlodzienc6w zabierze się
do stanu duchownego, i z kolei zostanie przeznaczonym do religijnej
poslugi swoim rodakom; takowy sluga Oltarza, nalogową wzgardą ku
ojczystej mowie przejęty, stara się tylko o to, žeby jego 1ll0wę i nauki,.
lud choeby przez odgadywanie przynajmniej w częsci zrozumiaL
Utyskuje na ub6stwo krajowego języka, [3v] že w nim nie možna dobrae wlasciwych wyraz6w do wyjasnienia (najpewniej plaskich) pomys16w, bo jego nie zna: zarozumialy w swojej wyobražonej uczonosci, nie lubi nawet szperae w mowie gminu s16w wlasciwych.
Offenduntur enim, quibus est equus et pater et res;
Nec quid fricti ciceris probat, et nucis emtor
Aequis accipiunt animis, donentque corona ...

Horat. Epis. ad Pisones.
A w takim razie nadstawiając niby niedostatki mowy swojego 1Z
ludu lataniną zwlaszcza polskiego języka chce one pokrywae, i obce
naciągając wyrazy nadaje im zakonczenia žmudzkie; i przez taki makaronizm czyni mowę niezrozumialą, dla sluchacza žadnego nie przy:"
noszącą požytku. Ze język žmudzki nie jest ubogim w tym wzglę
dzie, dowodem tego Przeklad calej Biblii Obojga Testament6w, gdzie
są mysli najwznioslejsze, tajemnice, al1egorye, proroctwa, poezye,
psalmy - język zdolny do napisania tylu ksiąžek 13 nabožnych, tylu
spiew6w tak wiejskich, jak i swiętych; wreszcie do napisania Poematu
10
11
12
13
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MY "zaczyna się wstydzic" pakeista iš AK 2 "wstydzic się zaczyna".
AK 2 ž. "wplywu" yra prieš "na moralnosc czlowieka",bet MY nuke1ta po.
AK 2v "swego".
AK 2v "ksiąg".

Donaleitisa14 , Poematu, možha powiedziee, najpiękniejszego przy
swojej wiejskiej prostocie. Zmudzin zas czyniący tak niesprawiedliwy,
tyle klamliwy powyžszy zarzut, nie jest pewnie zdolnym i w polskim
co wažnego napisae. Podobnegož zarzutu doznawal niegdys i polski,
jak otem powiada Bentkowski (Rist. Liter. Pol. T. 1.). Tu przeto možna powiedziee sprawiedliwie o języku žmudzkim, co Dmochowski o
polskim napisai:
Częstokroe na nasz język plocho narzekamy.
'Jest to skarb bardzo drogi, ale go nie znamy.

Szt. Rym.
14] Czasem niesmialose, a często lenistwo jest powodem takiej opieszalosci. Owszem každemu wolno, nawet jest obowiązkiem wynajdywae i dobierae najstosowniejsze, lecz między gminem ukryte Iub

zapomniane wyraženia.
. ............................ Mortalia facta peribunt,
Nedum sermonumstet honos et gratia vivax.
Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque
Quae nunc sunt in honore vocabula; si valet usus,
. Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi.
Ut sylvae foliis pronos mutantur in annos,
Prima cadunt: ita verborum vetus interit aetas,
Et juvenum ritu, florent modo nata, vigentque ...
............................ ego cur acquirere pauca
Si possim, invideor; cum lingua Catonis et Enni
Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum
Nomina protulerit? Licuit et semper }icebit
Signatum praesente nota producere nomen ...
In verbis etiam tenuis cautusque ferendis
Dixeris egregie, notum si caIlida ver bum
Reddiderit junctura nOVUID ...
Horat 1. cit.
14

AK 2v "Donalejtisa";
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Narod žmudzki, iIe jest do swego Duchowienstwa przywiązany~
každemu wiadomo. JeSIiby więc tož Duchowienstwo, w mowie swojej~
kazaniach, katechizmach, [4v] ukladaniu ksiązek do naboženstwa i
spiew6w koscielnych, raczylo trzymac się scisle prawidel z natury tegož języka wyprowadzonych i pokazanych; dopiInowac koniecznie
potrzebnej jednostajnosci w m6wieniu i pisaniu; latwoby dokazalo,
že znajdujące się dotąd rozmaitosci, jakby narzecza, nieksztaltnosci
języka i zboczenia od prawidel onego, sprostowanemi, i do pewnego
porządku przywiedzionemiby zpstaly. Wieleby przez to się przyložylo,
do wyksztalcenia mowy ojczystej, a tymsamym pomnožyloby oswiatę
swego Narodu. Rzecz jeszcze dotąd tyIko wielce požądana, ažeby w
szk6lkach parafialnych, zamiast wstrętu do pomienionego języka,
wmawiano zamilowanie onego; a obok Nauk w językach od Rządu
naznaczonych, i w krajowym tež podawane byly. Projektem nawet
bylo Ministerstwa Narodowego Oswiecenia roku 1833. Iecz niestety!
nie przyszlo do tak požądanego skutku.
Poniewažjęzyk i pisma Uczonych powinny byc językiemi pismem
Narodu; Autor przeto pracujący okolo swego dziela, scisle ma się
trzymac prawidel grammatycznych. Konieczna więc potrzeba jasnej
i dokladnej Grammatyki, jakiej narod žmudzki dotąd nie posiada.
Wydal, wprawdzie, przed kilkunastą Iat uczony Ksiądz Kalixt Kossakowski Grammatykę pod tytuIem Kalbrieda; lecz ta, pr6cz niekt6rych
nie zle dobranych nazwan grammatycznych, z wielu względ6w, dostateczną nie jest. Po nim wydal inną K. W. Myle (w Petersburgu drukowaną);lecznielatwo odgadnączamiar tego Autora. Pisze Grammatykę,
niby języka lacinskiego dla zmudzin6w. Prawidla i rozumowania są
požmudzku, ortografią bardziej pruską, a poddyalektem niezgrabnym
gminnym. Nomenklaturajego zmudzka z początku twarda, z trudnoscią zrozumiana, mozeby jednak z czasem [5] dala się upowszechnic
užywając jej w Grammatyce raczej języka žmudzkiego, nie zas lacinskiego. Ządac nawet od Autor6w zupelnej dokladnosci nie podobna,
gdzie wielu pracownik6w wsp6lną usilnoscią do pewnej doskonalosci
przyjsc tylko možna, i zmienic wkorzenione r6ŽDice mowy.
Quo semeI imbuta recens, servabit odorem
Testa diu . . . . . . . . . . . . .
Idem EpistoJar. Lib. 1. Ep. 2.
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Pisarz poswięcającyswą pracę sIedzeniu i wykrywaniu'pewnych i
stalych prawidel m6wienia i pisania, powinien dokladnie zglębic i
poznac naturę i mechaniczny uklad języka; piInie się zastanawiac nad
dawniejszą mową, i ortografią; rozwazac, iIe ona jest zgodną Iub r6ŽDą
od natury i wlasciwego toku jego; na czem niedokladnosc zaležy i
jakim sposobem 1l10zmįby ją uIepszyc; roztrząsnąc więc naležycie
wszystkie modyfikacye, por6wnac z prawidlami Powszechnej Grammatyki; ocenic zgodnosci r6znicę, i na czem ta ostatnia zalezy, czy
pochodzi z natury języka lnającego sobie szczeg61ne wlasnosci, alboli
tež z niewyksztalcenia onego wynikle; wejrzec w stosunek, czyli podobienstwodo innych žyjących jeszcze Iub umarlych,wydoskonalonych, Iuo malo co od pierwiastkowej nieksztaltnosci oddalonych;
rozr6žnic wyjątki od prawidel w samym języku odkryc się dających, i
zboczenia od nich, potrzebujące sprostowania. Ze zas język dzidi się
na rozmaite dyalekta i poddyalelcta, a w nich tu iI5 6wdzie mogą się
znajdowac pojedynci:e prawidla; pisarz więc powinien pilnie roztrząs
nąc každy z nich; rozwažyc, kt6ry przez powszechne dąženie języka
žyjącego do doskonalosci, najdalej w tej kolei postąpil, i [5v] przybližyl się do swojej mety, lub od niej się bardziej odda1il nie mając przewodnika. Opr6cz tego czytywac księgi tak o tym języku pisane, jak
r6wnie i o innych: często bowiem si~ zdarza, že uwagi czynione nad
jednym, stają się pochodnią do poznania drugiego.
Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli,
Si Patriae volumus, si nobis vivere cari.
Hor. loc. cit. Ep. 3.
Nec poeniteat te calamo trivisse labellum.
Virgo Eclog. 2.
Ani się zrazac naležy r6znicą mowy kazdej prawie strony; ani
uwažac na sprzeczki literackie; owszem smialo objawiac naležy swoje
odkrycia, swoje zdanie, nie narzucając jednak nikomu za konieczne
doprzyjęcia.
15

AK 4 ž. "i"

nėra.

, 8.1

Scinditur ineertum studia in contraria vulgus.

mowę moję maeierzynską;

Virgo Aeneid. Lib. 2.
Grammatici eertant, et adhue sub judiee lis esto
Horat. Ar.poetic.
Non nostrum inter vos tantas componere lites.
Virgo Eclog. 3.
Nie na m6j to wiek, sily i zdolnosc16 takiej podolac praey. Znajdą
się daleko uezensi i zdolniejsi. Ja posluszny sprawiedliwej Poety przestrodze:
Sumite materiam vestris,qui seribitis, aequam
Viri bus, et versate diu, quid ferre reeusent,
Quid valeant humeri ...
Metiri se quemque suo moduIo, ae pede verum est.
Hor. I.

C.

[6] i žeby nie zaslužyc na žarty i smieehy, szumnem
eiem, anie doprowadzonem do skutku,

przedsięwzię

Ineeptis gravibus plerumque, et magna professis
Purpureus Iate qui splendeat unus et alter
Assuitur pannus . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . Amphora coepit
Institui, eurrente rota eur urceus exit?

Idem.
(co wychodzi na žmudzkie ysz anyjk szyjk be lyko).
staralem się przynajmniej ehoc w malej częsei uczynic pr6bkę. Nie
mialem sposobnosci zwiedzac wszystkich stroh Zmudzi i Litwy w
celu dokladnego poznania i scislego zastanawiania się nad mową
ustną tyeh lud6w. Znam gruntownie poddyalekt zachodnio-žmudzki,

po większej ezęsci i litewski; inne zas
mniej więeej ·poznalem· z Dziel r6žnych Autor6w. Czytalem, iIe ich
miec moglem, zastanawialem się w nieh nad budową języka i ortografią; por6wnywalem one z naturą jego, i znalazlem wie1e tu 6wdzie
rozrzueonyeh trafnosci i uehybien; a nigdzie jednostajnosci. W poddyalekeie jednak zaehodnio-Zmudzkim zdalo mi się odkryc większe
uksztalcenie; jego przeto najwięeej się trzymalem. Jakie zas w nim
piawidla się objawily, i na czem jego uksztalcenie zaležy, jakie oraz
prawidla grammatyczne językowi žmudzkiemu stosowniejszemiby się
zdawaly, zdanie moje w niniejszem Dzielku Uezonej Publieznosei
Zmudzkiej do przejrzenia i ocenienia zostawuję17. Daleki od zarozumialosei, tyle jednak powiedziec mogę, že [6v] nie wszystko ulegnie
pogardzie i odrzuceniu.
Non omnis moriar ...
Horat.
Jesli nie wie1e się tem dla Spolecznosci przyslužę, nie przeto mniej
mam szacunku i przywiązania do mojego Narodu i języka. A jesliby
się komu zdarzylo uezuc do mnie ztąd nieukontentowanie; nieeh raz
jeszeze odczyta stronieę tytulową. Každemu w podobnym przedmioeie
myslic wolno.
Non ego nobilium scriptorum auditor et ultor,
Grammatieas ambire tribus et pulpita dignor.

Idem Epis. 19.
Ae ne forte roges, quo me duce, quo lare tuter;
Nul1ius addietus jurare in verba magistri ...
Et mihi res, non me rebus subjungere conor.

Idem Epis. 1.
Pisalem 185518 roku.

17
16
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AK. 4v "zdatnosc".

18

AK. 5 "przedstawuję".
AK. 5v ,,1854".

189
,

17] Late fusu1n:opus est, et multiplex,
et prope quotidie novum, etdequo
.nunquam 'dicta;erunt omnia. Quae tamen
tradita, quid ex his optimum; et si quid
mutari, adjici, detrahi mel ius videbitur,
dicere experiar.
o

Quintilianus Inst. Orat. Lib. II. ėap. 14.

Rozdzial plerwszy

o

Pisowm.

§ I. O Gloskach

W

og6lnosci.

1. Uwazając m6wiącego czlowieka, postrzegamy rozmaite poruszenia języka, przymykanie, lub otwieranie ust, uklad warg, wydanie
glosu lub tylko ciche szeptanie. Takowe poruszenia osobno wzięte
nazwali Grammatycy Gloskami. Z. tych pojedynczych częsci, .czyli
glosek, rozmaicie między sobą pohl:czonych mowa ludzka ustna się
formuje. Jakowy uklad Mechanizmem języka nazwano.
2. Częsci te na dwa rzędy dzielą Grammatycy. Jedne, kt6re więk
szem lub mniejszem otwarciem ust, samem tylko ulozeniem warg,
bez ich stulenia, się wydają; i w kt6rych albo zgola nie, albo malo się
język porusza bez przytulenia go do podniebienia lub zębOw; mogące
się wydac pojedynczem brzmieniem, czystem, [7v] nie syczącem, nie
zawislem od innego, nazwali Samogloskami. Drugie zas potrzebujące
znaczniejszego poruszenia warg, języka, uzycia podniebienia, zęb6w
i gardla, i nie mogące się w mowie obejsc bez pomocy pierwszych, nazwali Sp6lgloskami, ze sp61nie z tamtemi wydając swe brzmienia wchodzą w sklad mowy. Jedne i drugie azeby się staly widzialnemi, i poslužyly do utworzenia mowy pisanej, wynaleziono pewne znaki Literami
zwane.
3. W kazdymjęzyku narodowym, albo samogloski ze sp61g10skami
r6wny mają udzial; albo tez jedne więcej są uzyte, nizeli drugie; czyli,
že Mechanizm jednego języka zalezy bardziej na sp61g10skach lub samogloskach. Ztąd dokladne zglębienie takowego mechanizmu dla
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pilnego badacza natury języka jakiego .Nar.odu 'niezb~dnie jest potrzebne; bez czego pr6znoby się silil nad ukladem prawidel onego .
4. Zastanawiając 19 pilnie nad artykulacyą mowy zmudzkiej kazdy
postrzega, ze jej mechanizm zalezy więcej na sp61gloskach nizeli samogloskach.Poniewaz pierwsze gl6wną w niej grająrolę; a drugie
tylko na pomoc pierwszym przybywają, i mogą byc wyrzucone20 , kiedykolwiek mniejszą ich liczbą polączone sp6lg10ski mogą byc wymawiane bezkrzywdy wyrazu, i zmiany wlasciwego znaczenia jego.
5. Kazdy język, jako się rzeklo, sklada się z glosek pojedynczych
rozmaicie z sobą polączonych; nie kazdy jednak potrzebuje r6wnej
liczby takowych. Jeden bowiem ma więcej brzmien sp6lgloskowych
lub samogloskowych, nizeli drugio I dla tego kazdy Narod, kt6ry obce
litery przyswoil, przymuszony jest przyjąc odpowiedną potrzebom swojego języka liczbę znak6w glosowych; lub niekt6re z tamtych odrzucic, jako nie mające w tym języku swojego brzmienia. Czasem tez
znajdują Si ę21 po [8]jedyncze, wprawdzie, brzmienia; lecz powstale
ze scislego polączeni:;t dw6ch lub kilku osobnych jakoby zlanych na
utworzenie pojedynczego. Takowe więc albo pojedynczym na to jedynie utworzonym znakiem, albo dw6ma się wyrazają, jakie za wlasciwe uznano i przyjęto.
6. Narod litewski,' czyli tez zmudzki początkowo, i mozna wlasciwie powiedziec, jedynie prawie od Polak6w bral swoją oswiatę. Ci
więc dla przyslugi Litwinom piszący dziela w języku tego narodu,
mowę ich z wielu względ6w od swojej r6zną literami w polskiej ortografii uzywanemi wyrazali. Ztąd po większej częsci poszla owa niezgodnosc mowy litewskiej pisanej z mową zywą tego narodu. Trudno
nawet, i prawie niepodobna wszystkie odcienia dzwięku tego języka
oddac literami polskiemi. Niekt6re bowiem sp61g10ski zupelnie są dla
niego obce, a niekt6rych nowych.:!2liter wymaga. Postrzegal to oddawna
juz Ksiądz Szyrwid Jezuita, kt6ry w przedmowie swojej do Dziela
Punkty Kazaii litewskim językiem pisanych (Wilno 1629 r.) m6wi o
potrzebie nowych charakter6w lub przynajmniej znamion. Znali to
Grammatycy pruscy, kt6rzy nowe, a wlasciwe temu językowi litery 1ub
same znaki do jego ortografii wprowadzili.
19
20

21
22

AK
AK
AK
AK

6v "Zastanawiając się".
6v "opuszczone".
6v "się w języku".
7 "nowych sobie wlasciwych".
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§II.

o

tworzeniu

się

Sp6lglosek.

1. Sp61g10ski, albo mechanizmem swoim, czyli poruszeniem i

ukladem organ6w m6wnych r6mią się jedne od drugich; albo przy
jednakowem ulozeniu23 tychze organ6w, uzycie glosu takową czyni
r6micę. Do tego drugiego rzędu nalezące, często w mowie zmieniają
swe brzmienia, nie tracąc swojej bytnosci; a przeto tym sposobem zludzone ucho, moze byc przyczyną wielokrotnych po[8v]mylek w or-:-,
tografii, od kt6rych polska i lilcinska nie. są wolne. O czemobszernie
w Dziele Rozprawy i Wnioski o Pisownj24 polskiej. Dla latwiejszego
pojęcia natury sp61g10sek i podzielenia ich na pewne szeregi, zwr6cic
nalezy pilną uwagę na ich tworzenie się, czyli poruszenie organ6w, kt6remi się one wyrabiają.
2. Usunąwszy się więc od wszelkiego szmeru i roztargnienia, a
nadewszystko, wyrzeklszy się wszelkiego przesądu i uprzedzenia, zastan6wmy się nad najmniejszemi szczeg61ami w ukladzie i poruszeniu
tychze organ6w na wydanie brzmienia sp61g10sek. W tem tak waznem zastanawianiu się jak najtroskliwiej unikac nalezy brzmienia
jakiej bądi samogloski obok brzmienia sp61g10ski, kt6rej naturę zbadac chcemy. Najlatwiejszy sposob odosobnienia sp61g10ski od brzmienia samogloski jest, gdy tamtą wymawiając po samoglosce odrzucimy,
czyli zamiIczymy brzmienie drugiej, po czem pozostaly ruch organ6w
m6wnych wskaze wlasciwe brzmienie sp61g10ski.
3. P. B. Zamknąwszy usta, jesli nagle otworzymy wargi dla momen~
talnego wypuszczenia powietrza; uformuje się brzmienie ciche wyrazane 25 literą P. Įesli zas tym26 sposobem otworzywszy usta wydamy
glosne brzmienie; takowe da nam gloskę oznaczoną przez literę B. Ztąd
się okazuje, ze ta ostatnia glosem Si ę27 tylko od pierwszej r6zni. Co i w
następnych daje się postrzegac.
4. F. W. Stuliwszy nieco usta, i wargę dolną pod g6rną podlozywszy jesli przepuscimy powietrze; uformuje się tym sposohem brzmienie ciche F. Gdy zas przez tak ulozone usta przepuszczac będziemy
glos; wyda siębrzmienie W. Jdli zas kazdą z osobna wymawiając
23

24

25
26
27
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otworzymy usta na wydanie tuz po niej jakiej samogloski; da się uczuc
niejakie28 uderzenie wargi o wargę: i dlatego te się [9] nazywają wargowemi.
5. T. D. Gdy przylozony język do podniebienia nagle ztąd oderwiemy dla przepuszczenia powietrza z niejaki6ms29 impetycznem uderzeniem, uformuje się ciche brzmienie T. Įezeli zas zamiast cichego pędu
powietrza wydamy glos, uformuje się brzmienie D. Przez takowe nagle
oderwanie języka i uderzenie o powietrz~ stają się te dwie gloski odbitemi.
6. K. G. Przylozywszy srodek języka do .podniebienia blisko ujscia
gardla (przez co to ostatnie niejakos 30 się przymyka) gdy wypuscimy
powietrze z momentalnym impetem i uderzeniem; uformuje się tym
sposobem ciche brzmienieK. Gdy zas tak ulozywszy organa m6wne,
zamiast cichego tchu wydamy glos; wtenczas otrzymamy brzmienie
glosne G. Poniewaz zas do utworzenia tych dw6ch glosek g16wną gra
rolę gardlo; więc one gardlowemi się zowią. Takowe formowanie się
pomienionych glosek wydaje się tylko przed samogloskami grub emi
a, o, n, takze przed sp61g10skami i na koncu zglosek. Tez same zas
sp61g1oski k, g, przed samogloskami cienkiemi e, i, y, (w języku zmudzkim), i kiedykolwiek mają brzmienie zmiękczone, formują się przykladając srodek języka do podniebienia blizej zęb6w przednich, i odrywając go dla wydania cichego, lub glosnego brzmienia.
7. S. Z. Zblizywszy język do podniebienia, ajego koniec przylozywszy do zęb6w obu szczęk do siebie zblizonych gdy przepuscimy dech
zaciesnionym przez to otworem ust i przez zęby; utworzy się brzmienie
syczące ciche S. Įesli zas zamiast cichegotchu wydamy glos; da się
slyszec brzmienie, jakby glosno syczące Z.
[9v] 8. C. Dz. Gdy ulozony język do wydania gloski T (n. 5.) nagle
ztąd oderwiemy cokolwiek dla przepuszczenia tchu przez zęby; czyli
ulozymy jak do wydania gloski S; i tym sposobem zacząwszy brzmienie
gloski T, przejdziemy nagle gloski 31 S, uformuje się przez to, podw6jne
brzmienie, lecz z sobą scisle spojone, odbite, syczące, ciche Ts, na kt6re
wynaleziono znak pojedynczy C. Gdy zas przy takiem ulozeniu org an6w m6wnych wydamy glos; uformuje się podobnie zlozone i scisle

7 "uloženiu".
7 "Ortografii".

7v "wyrazone".
7v "tymi:e".
7v ž. "się" yra po "tylko od pierwsz6j", bet MV atke1ta prieš.
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spojone brzmienie glosne Dz. Poniewaž b:i:'zmienie Dz wyraznie jest
zložone z dw6ch oddzielnych d, z; więc i jednotonna z ilią C, ma
brzmienie podobniež zložone. W tej bowiem glosce ciche uderzenie
powietrza poruszeniemjęzyka znamionuje brzmienie T, a tuž następu
jące syczenie znamionuje s. W tamtej podobnie, uderzenie powietrza
glosne znamionuje D, syczenie zas glosne znamionuje z.
\
9. Sz. Z. Je§li gloskę s wymawiac będziemy uložywszy język do
spoczynku, i malo koniec jego podnosząc bez przybliženia do podniebienia lub zęb6w, wyda się brzmienie syczące grube, pojedyncze, na
kt6re alfabet rossyjski ma lit~rę ID, aPolacy wyrazają przez Sz. Tak
samo usta uložywszy jesli wydamy glos; uformuje się brzmienie Z.
10.Cz. Dž. Jesli gloskę C wymawiac będziemy uložywszy usta
podobnie, jak na wydanie brzmienia sz; wtenczas uformuje się brzmienie
ciche, odbite, zložone; na kt6rego wyraženie a1fabet rossyjski ma pojedynczą Ii terę ą, ortografia zas polska wyraža dwiema literami cz.
Tož samo ciche brzmienie wydając glosno, utworzymy brzmienie takže zložone, odbite, glosne Dž. Poniewaž w brzmieniu Cz daje się wyraznie czuc brzmienie t, i sz;jak r6wnie [10] w brzmieniu Dž wyraznie
D przed ž; więc te brzmienia nie są pojedynczem brzmieniem. Dla
czego zas w dw6jce Cz gloska pierwotna ž zamienila swe brzmienie,
i tej zmiany udzielila glosce C, powiemy nižej m6wiąc o Spolgloskach
cichych i glosnych. Powyžsze tworzenie się sp6lglosek zložonych, czyli
dw6jek, przekonywa,že same tylko syczące ciche lub glosne stają się
dw6jkami przybierając przed brzmieniem swojem32 brzmienie innej
syczącej, albo podniebiennej odbitej,lub tež językowej sz, ts (c), cz,
dz, dž, rz. Z tego się tež pokazuje, že wyžej wyszczeg6lnione sp6lgloski
są jednotonnemi, i cichem: lub glosnem brzmieniem od siebie tylko
Si ę33 r6žnią·

11. M. N. Mając zamknięte usta gdy chemy34 wydac glos, ten p6jdzie nozdrzami. Ježeli zas wydając brzmienie nosowe otworzymy usta,
uformuje się brzmienie M. Poniewaz w tworzeniu się tej gloski nos i
wargi dzialają, więc jest nosowo-wargową. Gdy zas mając usta otwarte,
przyložywszy koniec języka do podniebienia b1isko zęb6w przednich,
wydamy glos nosowy; wtenczas uformuje się brzmienie nosowe podniebienne N.
32

33
34
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12. L. L Te dwie gloski wyrabiają się przykladając język do podniebienia i wypuszczając cicho powietrze ·lub glo$ po bokach jego.
R6žnica ich mechanizmu zaležy na blizszem lub dalszem položeniu
języka względem zęb6w przednich. Položenie bližsze wyda twarde
brzmienie L;· polozenie zas dalsze wyda brzmienie miękkie czyli la-:godne L.
13. J. j. O tej glosce niema co dalej rozprawiac. Powszechnie juž
uznana za sp6lg1oskę w polskiej ortografii, a do zmudzkiej jeszcze dawniej wprowadzona, jak się pokazuje z ksiązek do nabože:6.stwa najdawniejszego w tym języku wydania. Na wyrobienie zas onej język przyk",
lada się do podniebienia, podo[10v] bnie, jak w wyrabianiu glosek k, g,
gdy te przed samogloską e, lub i, miękko się wymawiają.
14. R. Na utworzenie tej gloski 35 sam język jest w drganiu bez
wyrainego przybliženia go do podniebienia lub zęb6w; więc nazywa
się językową.

§ ill. O Sp61gloskach w języku zmudzkim
nie užywanych.
1. Badacze Starožytnosci 1itewskich prawią o jakichs Runach,
czyli charakterach starožytnych Litwin6w, moze Skandynaw6w. Takowe pisma, jesli tylko byly rzeczywiscie, znane tylko byc mogly Kaplanom czyli ofiarnikom poga:6.skim; zatym jako rzadkie, powszechnej w narodzie znajomosci i uzycia nie mialy, a po wprowadzeniu
Religii chrzescia:6.skiej zupelnie zaginęly. Narod więc žmudzki nie
mający wlasnych charakter6w pismiennych, przyjąl od Polak6w laci:6.skie; lecz te, jak się rzeklo, okazaly się dlajęzyka žmudzkiegoniedostatecznemi. Niekt6re bowiem 1itery jako nie znajdujące swojego brzmienia w języku žmudzkim zyjącym, staly się niepotrzebnemi; jakie są
h, ch, x, i wyzej przy tworzeniu się sp61g1osek opisana f.
2. Dwie z tych pierwsze sp61g1oski h, ch, wlasciwie są przydechem
(ad spiratio) glosnym lub cichym w gardie wyrobionym, dającym się
slyszec przed samogloskami, lub sp61g1oskami: haslo, hebeJ, historya,
honor, hubka, hydra, hrabia, gdzie samogloski i sp61g1oska r, wymawiają się z przydechem glosnym. W wyrazach zas charakter, Cherubin,
35
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china,·chodziė, chusta, chytly, . chJeb, ··chroniė,

chrypka,chwytaė,

chrząszcz36 ,

chrzan, samogloski i sp6lgloski, przed kt6remi znajduje
ch, wymawiają się z przydechem mocniejszym, lecz cichym. W
žniudzkim języku samogloski i sp6lgloski czysto się wyma.wiają bez
žadneg() przydechu, więc i 1itery przydechowe nie potrzebne.W cudzoziemskich nawet wyrazach nigdy tych glosek nie wymawia žmudzin po swo[l1]jemu m6wiący, kt6rego język cudzoziemczyzną sfalszowanynie jest, lecz gloskę ch zamienia nak, Kristus; gloskę zas
h, zupelnieodrzuca; Istoryja historya, Izopas hizop, Ostyja hostyja,
Jeronimas Hieronim. Ten wyraz historya, Wlosi i Rossyjanie piszą
i wymawiająbez przydechu Istoria. HcmopiSl, Wyraz Chrystus dawni
naw'et Polacy37, a dotąd Czesi i Prusacy litewscy piszą Kristus (Czytae Jochera Obraz bibliograficzno-historyczny). Niemcy i Francuzi
chociaž piszą Christus, Jesus-Christ, wymawiają jednak przez k.
W dawniejszej ortografii pruskiej uzywano 38 ch w wyrazach greckich
i hebrajskich, jako się okazuje39 z Przekladu Nowego Testamentu
przez Schustera; w pozniejszych pismach wcale jej niema.
3. Litera "X gretka. jest poJedynczymznakiem dw6ch oddzie1nych
glosek ks, lub gs, bezposrednio pospbienastępujących w jednym wyrazie. Nietylko zas dla polskiej ortografii jest obcą, lecz nawet w lacinskiej rzadko gdzie wlasciwiepotrzebną; a wwielu zdarzeniach byla
przyczyną· mnogich pomylek. Obszernie o tem w Dzie1e: wyzej cyto.
wanemRozprawy .i . Wnioski.
4. Gloska cicha. f, chociaz jest jednotonną 'z glosną w, jednak w
języku žmudzkim się ilie užywa, bo niema jej brzmienia. Czasem w
imionach zakonczonych na was, jesli samogl6ska· a, się wyrzuci, w takiemzdarzeniu w, przed s, zamiehiając glosne swe 40 brzmienie na ciche,
wyda f, kowas41 gawron(ptak) wymawia sięjakby kofs; pisaewszelako
tak niemožna, bo gloska w, jest tu przybierającą, a dalsze przypadki i
przywr6cona samogloska bytnose jej okazują. Mylnie więc wymawiają, a czasem i piszą Kous, Leus, Stanislous, tau. Pochodne z nich wyrazy,
lub dalszeprzypadki wskazują, jak się wlasciwie pisae i wymawiae
się
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kowas, kows, lewas, lews, Stanislowas, Stanislows, tawa,
tawymi, tawieje, taw. Gloskę f, w cudzoziemskich wyrazach do žmudzkiego wprowadzonych zastępuje gloska p, Pylipas 42 Filip, Pabyjonas43
Fabijan, Pilozopas Filozof, Apiera ofiara.
5. Nieznamy teraz wlasciwego brzmienia niekt6rych glosek greckich, lecz starožytni lacinnicy znae mogli. Rzymianie mieli w swoim
języku brzmienie f, jako się pokazuje z dziel najdawniejszych Pisarz6w: Plauta, Terencyusza, Cycerona, i pozniejszych; w wyrazachjednak z greckiego przyjętych, tę gloskę pisali przez ph, znakiem bylo,
že greckie qJ, r6žne mialo brzmienie od lacinskiego f; podobno jak
p, z przydechem cĮ>LAOcrOqJLCX, cĮ>LAcxoe),qJLcx Philosophia, Philadelphia.
Tymže sposobem wyražali przydechowe p, &, przez rh, th, pU&fLo~
rhythmus. Jakie zas wlawie 44 brzmienietym gloskom nadawali Rzymianie, nie wiemy; teraz się wymawiają bez žadnego przydechu. Polacy
dawniej gloskę f, pisali sposobem lacinskim na greckie wyrazy užywanym. Rękopism Jana Sylwana z roku 1400 między wielą innych pisze
Phsechmogącžego zamiast wszechmogącego. Pozniejsi nawet, jak Wujek i Skarga greckie i hebrajskie wyrazy piszą przez ph, th, Stephan,
Katholicki, Pharyzeusze. Zmudzini więc, niemający w swoim języku
ani wargowo-dmuchającej gloski f, ani przydechowej ph, wszystkie
cudzoziemskie wyrazy jednostajnie wymawiają przez czystą gloskę p.
6. Niekt6rzy z dawniejszych i terazniejszych Autor6w žmudzkich
w imionach przynajmniej wlasciwych chcą utrzymae gloski h, ch, f,
x. Chyba dla slepego nasladowania cudzoziemczyzny. Kazdy Narod
biorąc co z cudzoziemskiego, stara się przeksztalcie45 , i do swojego
języka zbližae. A przeto jesli w dawniejszej ortografii žmudzkiej, jako
nie pewnej, i nie ustalonej pomienione 1itery się znajdują: to jako nie
mające (12] swojego brzmienia w języku, i na pr6žno zapelniające
miejsce w alfabecie, powinny bye odtąd zupelnie wyrzuconemi46 •
Wtenczas bowiem c6s z obcej i poprawniejszej ortografii godzi się
przyjąe i nasladowae, kiedy w naszej tož samo brzmienie niewlasciwemi dotąd literami oznaczano; albo kiedy lepsza foremnose i trafnose W obcym języku, poslužye može do wyksztalcenia naszego, bez
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odmiany jego natury. Co się pokaze o gloskach cz, i samogloskach
nosowych.
7. Gloska zlozona dz, jest jednotonną z gloską c; ta ostatnia w
języku zmudzkim ma swoje brzmienie, i literę w alfabecie. Zamast47
zas dz, często się uzywa dž, i to zawsze w brzmieniu zmiękczonem.
Jakowe zmiękczenie, mianowicie przed samogloskami grubemi a, o, u,
wyraza się za pomocą 1itery i; džiaugsmas 48 rado se, džiowinty suszye.
džiuty schnąe.

§ IV. O Sp61gloskach cichych i glosnych.
1. Widzielismyprzy tworzeniu się sp61g1osek, ze następne c, i
dz, cz, i dž, k, i g, p, i b, s, i z, sz, i ž, t, i d, f, i w, są jednotonne, to
jest zupelnie sobie w mechanizmie podobne. Z tych pierwsze c, cz,
k, p, s, sz, t, f, naLwano mocnemi, od większej, jakoby, ilosci powietrza
do ich wydania potrzebnego. Drugie zas dz, dž, g, b, z, ž, d, w, slabemi od mniejszej iIosci powietrza do ich wydania wystarczającej. Lecz
trudnose, jaką kazdy znajduje w rozmierzaniu tejze ilosci powietrza,
dIa niedostatku tak czuiego anemometru, byla mi powodem, do nadania im zrozumialszego i latwiejszego do zastosowania nazwiska, a
z naturą tychze glosek r6wnie zgodnego. Pierwsze więc c, cz, k, p, s.
sz, t, f, nazwalem cichemi, ze do ich wlasciwego wydania nigdy uzycie
glosu [12v] nie wchodzi. Choebysmy aIbowiem i największej dolozyli
usiInosci chcąc nadae im glosne brzmienie; wszeIkie usilowanie zostanie daremnem. A jesIi wym6wimy one glosno, juž przesta ną 49 tym samym bye temii: gloskami, a przemienią się na sobie odpowiedne glosne dz, dž, g, b z, ž, d, w; Drugie dopiero co wyliczone nazwaIem glosnemi, ze bez pomocy glosu nie mogą wydae naturaInego swego brzmienia. JeSIi bowiem zechcemy gloski dz, dž, g, b, z, ž, d, w, wymawiac
eicho; niezawodnie zamienią się co do fSwego brzmienia na ciche c,
cz 50 , k, p, s, sz, t, f.
2. DIa Iepszego przekonania się o tej prawdzie, niechaj uwai:ny
Czytelnik gloski ciche wymawia glosno w następnych np. wyrazach:
47
48
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sala, szafa, papa, taki, caly, czasy, szczupak, utworzą się brzmienia
następne: zala, žawa, baba, dagi, dzaly, džazy, ždžubag. Podobnym
sposobem jesli m6wie będzie po cichu bez žadnego glosu następne
wyrazy: bie, bOb, waza, brae; dam, dčždž, golą, gaza, spožye, gaža;
wszystkie glosne sp6lgloski staną się cichemi, i powie: pie, pop, fasa,
prae, tam, teszcz, kolą, kasa, sposzye, kasza.
3. Sp61gloski zas pozostale następne j, I, I, m, n, r, w glosnej mowie są glosnemi, a w cichej cichemi, i jakkolwiek wymawiane, zawsze
są temiz samemi, zadnej nie uIegają odmianie zludzenie sprawującej. I
dIatego pomienione sp61g10ski, dawniej nazywane plynnemi (liquidae)
mianowalem stalemi. Sp61g10ski nawet glosne polozone przed stalemi nie zamieniają się na ciche, ani ciche na glosne. Wyrazyprzeto
žmudzkie driegnas wiIgotny, driegnumas 51 wilgotnose, poniewaž pochodzą od slowa driekinty odwil:ž:ae, atdriekis odwilž, driekis wilgoe,
wlasciwie naIežaloby m6wie i pisae drieknas, drieknumas 52 •
[13] 4. Opr6cz wyžej wymienionej odmiennosci brzmienia mianowicie glosnych; jedne i drugie mają tę jeszcze niestalose .godną uwagi
i pamięci piInego badacza; oraz služącą za wažne prawidIo, že
- Sp61gloski glosne položone bezposrednio przed cichemi, stają
się cichemi niezmieniając swej postaci.
- Sp61g1oski ciche prZed glosnemi bezposrednio po}ožone stają
się glosnemi nie ulegając zmianie w postaci.
5. Bez wszeJkiego rozumowania i wykrywania przyczyn takowej
zmiennosci, doswiadczenie nas najlepiej o tej prawdzie przekonywa,
a następne i im podobne przyklady one dowodzą. W wyrazach polskich: poradicie się, prędszy, gladki, glębszy, trąbcie, we wsi, wszystek,
cięžki, wązki, rozpacz, rozszarpac, roztrącic; w wyrazach žmudzkich:
biegty uciekae, augty rose, dyrbty robie, dyrbsiu będę robil, dyrbk r6b,
medszarki srokosz 53 , wežty wieie, tiews ojciec i td. sp6lg10ski glosnė
wymawiają się cicho, jakoby: poraecie się, prętszy, glatki, glępszy,
trąpcie, we fsi, fszystek, cięszki, wąski, rospacz, rosszarpae, rostrącic
biekty, aukty, dyrpty, dyrpsiu, dyrpk, meczarki, weszty, tiefs. Z tejze
przyczyny wyraz oszka koza, poniewaž pochodzi od ožis koziel, powinien się pisae przez ž, ožka, nie zas oszka. Takowa ludząca odm.iana
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brzmienia, nie zliczonych nie tylko w pisowni polskiej, lecz Iacinskieji
slawianskiej5il pomylek i nieforemnosci staIa się przyczyną; kt6re jednak do sprostowania staly się niepodobnemi.
6. Prawidlo drugie: Sp61g1oski ciche poloione bezposrednio przed
glosnemi zamieniają się w brzmieniu na glosne; objasnia się następnemi
np. wyrazami: [l3v] polskiemi: byčby, mločba, prosba, kosba, kuczbaja; žmudzkiemi pusgalwis p6lgI6wek, neszdamas niosąc, niekdarbis
zajęty fraszkami, apgauty oszukac, peczdągtis zakrywa piecowa, atbiegty przybiedz; w wymawianiu wy~aje się jakby: bydžby, mlodžba, prožba,
koiba, kudibaja, puzgalwis Ss , netdamas, niegdarbis, abgauty, pedtdągtis, adbiegty. Ažeby takowe zludzenie nikogo nie uwiodlo do bIęd
nej prtografii, powinien každy uwažac na wyrazy pierWotne, z jakich
się one glosek skladają; byč, mloč, prosS 6, kucza baja, puse57 galwa,
neszu, niekas darbas, ap gauty, peczius dągtis, at biegty. Przyrostki ap,
at, czyli tez ab, ad, jak wlasciwie mają się pisac, pokazują swe wlasciwe brzmienia przed sp61g10skami stalemi ; apjoukty osmiae, aplejsty
opuscic, apiakioty oblatac, apmyrty obumrzec, apnyrsty znarowic się,
apraszity opisac, atjoty przyjechac konną, atlejsty odpuscic, atlautty
odlamac, atmyrkty odmoknąc, atnaujinty odnowic, atręmty odeprzec.
Więc nie ab, ad, lecz ap, at, pisac wypada. Od wyžej položonego prawidla, sp6lg10ska glosna w, czyni tu wyjątek, przed kt6rą položone ciche
nie zmieniają swego brzmienia; čwiek, czwartek, czworo, twarz, twego,
swat, chwast, kwartal, szwank, swaras waga, swejkas zdr6w, szwynas
016w, twanas powodz, peczwyjte miejsce pieca, apwinis chmiel, apwatiouty objechac wozem. Dla tego wlasciwiej pisac Szwiedaj Szwedzi,
nie zas Zwiedaj.
7. W zbiegu jednak glosek syczących dzieje się przeciwnie, to jest,
sp61gloska glosna položona po cichej zamienia się na cichą. To się
okazuje w literalnem wyraženiu glosek, cz, sz. Gloska sycząca grubo
i glosno i, ma so[14]bie w języku odpowiedną grubo syczącą cichą.
Polacy glosnemu brzmieniu i, chcąc nadac ciche; przed tąž sp61gIoską
poloi:yli syczącą cichą s; a z takowego položenia i glosna stala się cichą.
Autorowie polscy z szesnastego Stulecia: Seklucki, i inni pisali si; pozniejsi znamionowanie zarzucili. W drugiem brzmieniu cichem zloi:o-

nem z cichego c, i glosnego i, polacy podobniei: chcąc brzmienie i,
zamienic na ciche, i polączyc z brzmieniem podniebiennem odbitem c,
wyraziliby przez csi; lecz juž gloska c, zawiera w sobie brzmienie s,
więc tę literę wyrzucili, pisząc dawniej ei, a teraz bez znamienia cz,.
Widziec to moi:na w Dziele drukowanem w Krakowie z wieku XVI.
pod tytulem: Figury i Modlitwy, o vmęci:eniu Pana nasi:ego Jezusa
Krista, kt6re wsi:elki ci:lowiek chri:escianski pri:ed oci:yma ma miec
ku rospamiętywaniu dobrodzieystwa S8 iego nayswiętsi:ego, .kt6re naro
wsi:ytkim 59 raci:yl vci:ynic ... W drugiem podobniei: dzielku tegoi:
wieku i miejsca druku pod tytuIem: Piesn o Plagach cžas6w teraznieysi:ych na Polskę pri:ypusi:ci:onych... i wiele innych dowodzą, i:e pisarze zastanawiając się nad naturą tych dw6jek, postrzegli ich tworzenie się przez polączenie wyi:ej wymienionych pojedynczych glosek.
Uwai:ac tu nalei:y, že polska ortografia ui:ywająca liter Iacinskich,
najwlasciwiej te gloski wyrazila. Ani francuskie ch, (recherches),
ani niemieckie seh, tseh, (Mensch, Deutseh), ani angielskie sh, (Shacspear)60, ani wloskie se przed e, i, (see]erato, Scipione), nie odpowiadają wlasciwemu brzmieniu glosek w polskiej ortografii etymologicznie przez cz, sz, wyražonych.
[14vJ
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miękczeniu

Sp61glosek

1. Język i:mudzki nie slusznie nazywają twardym i surowym z
przyczyny zbiegu wielu razem sp6Iglosek twardo brzmiących. Twardosc ta pozorna i surowosc, mianowicie w zachodniej częsci Zmudzi,
za rozszerzeniem się większej oswiaty i przy mniejszem uciemięi:eniu
Iudu, znacznemu ulegla zlagodzeniu; a przeto i język w tej stronie
jest nier6wnie okrzesanszym, i wyi:szy okazuje stopien wydoskonalenia 61 • Gdy tymczasem język wschodniej strony albo maly stopien wy_
ksztalcenia przedstawia, albo zostaje dotąd W 62 r6wnym stopniu pierwiastkowej grubosci z narzeczem litewskiem.
2. Jakkolwiek zas język žmudzki i litewski jeszcze są twarde. i
surowe, jako języki bitnego niegdys Narodu, w zimniejszym klimacie
08
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zamieszkalego; jednak ma swoje sp61g10ski miękko brzmiące, i 63
rozmaite stopnie zlagodzenia; a w malowaniu pieskliwosci przez wyrazy nazwane zdrobnialemi, obfitszy jest od polskiego. Ma nawet jesz~
.cze tę wlasnosc, ze niekt6re sp61g10ski albo z natury miękkie, albo
raz juz zlagodzone, jeszcze bardziej miękczą się. Niekt6re nawet sp61gloski przed samogloską y, miękko się wymawiają; a sp6lg10ska I,
z natury miękka, przed tąz samogloską y, w jednej zglosce polozona
brzmi miękko, i nie przechodzi na l.
3. Sp61gIoski tedyze względV na swe brzmienie są dwojakie, twarde
i miękkie, czyli lagodne. Sp6lg10ski, albo są miękkiemi z natury swojej, czyli sPOSObU64 tworzenia się; albo takiemi się stają przez uklad
organ6w m6wnych pomagający do ich zlagodzenia. Sp6lg10ski z natury miękkie są dwie j, I; [15] i 65 zadnych przeto znamion i odmian w
swojej postaci nie potrzebują; i przed samogloskami nawet grubemi
w jednej zglosce polozone miękko się wymawiają, jautis w61, pajkas
glupi, jojit jadę konną, milausis najmilszy, blowiau beczalem, lunas
trzęsawica, lyzdas gniazdo. Sp6Igloska I, przed e, polozona, ma w
zmudzkim języku nieco odmienne brzmienie; pospolicie wymawia się
jak w polskich: wiele, cele 66 , francuskich: les, le~on, lettre, niemieckich lesen, lehren; laciriskich: legendus, eleetus; np. lekit lecę, ledas 16d,
lejsty puscic, eglele jodelka, arklelis konik (iwierz). Czasem zas z
większem jeszcze pochyleniem się wymawia, jak w wyrazach polskich:
lepszy, lepiej, ležyc 67 . Wtenczas takowe zmiękczenie wyraza się znakiem samogloski i, polozonym po I; liekiau lecialem, plieszty drzec,
galiejau moglem, klietys swironek. W pismach pruskich i niekt6rych
terazniejszych zmudzkich widziee mozna miliausis najmilszy, milh't 68
kocham, wiliojt't 69 wabię; zamiast milausis, milit 70 , wylojit 71 • Takie
zmiękczenie byloby wprawdzie pieskliwsze 72 dla ucha, lecz w mowie
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nie mozna postrzedz r6znicy między miliausis a milausis. Chyba, ze
u Prusak6w sp6IgIoska I, jak w języku niemieckim, zbliza się nieco do
brzmienia I, przez costając się twardszą potrzebuje powyzszego zmięk
czenia73 • Zmudzini Powiatu Telszewskiego podobniez sp6Ig10skę mięk
ką j, ·z większem pochyleniem czasem wymawiają; lakiojem 74 latamy,
lakiojiem latalismy, kapojem rąbimy, kapojiem rąbalismy; gdzie jie
wymawia się jak w polskich wyrazach jesc, zjedziony; zas je wymawia
się jak jego, jesli. Będzie jeszcze o tem w Uwagach nad czasowaniem.
[1Sv] 4. Dawniejsza ortografia polska zmiękczone sp61g10ski, po
większej częsci, oznaczala znamieniem prawem, jak dowodzi Zaborowski piętnastego Stulecia pisarz, (Ob. Lelewela, Bibliograficznych
ksiąg dwoje, T. I, § XXVI. n. k:). Terazniejsza zas zmiękczenie to
oznacza albo temze znamieniem, albo literą i, kt6ra w takim razie
przestaje oznaczae samogloskę, a sprawuje funkcyą znaku zmięk
czenia poprzedzającej sp61g10ski. Czyli, uklad organ6w m6wnych
zwyczajny na utworzenie sp61g10ski twardej, ulega takiej odmianie,
jaka zachodzi w wydaniu brzmienia sp 61g10ski czyniącej zgloskę z
samogloską i, po sobie będącą. W tych wyrazach: bicZ 75 , ciskac, dzida,
kraina, dziwowisko, gloska i, jest prawdziwą samogloską. W wyrazach zas miasto, cialo, pieniacz, dziad, niewiasta, siano, siebie, wiadro,
litera i, služy tylko poprzedzającej sp6lg10sce za znak zmiękczenia.
Obszernie o tem rozprawiają: Kazimierz Brodziriski O lagodzeniu
języka (polskiego), Ludwik Osiriski O užywauiu liter i, y, j. (Obacz Dzie10 O pisowni polskiej).
5. Dawniejsza ortografia zmudzka byla nasladowaniem polskiej.
Pod1ug niej więc Autorowie oznaczali zmiękczenie sp6lg10sek nie tylko
literą i; lecz i znamieniem prawem. W tym jednak ostatnjm sposobie
zmiękczania najczęstsze byly76 blędy. Znamionowali bowiem te nawet
sp61g10ski, kt6re opierając się bezposrednio na samoglosce i, juz tymsamym stawaly się miękkiemi, i nie potrzebowaly zadnego ostrzegającego o tem znamienia. Owszem znamionowaniem takowem nadawali
sp61g10skom brzmienia wcale r6zne od tych, jakie byly 'w mowie glosowej, np. szeszy szese, pra [16 Jszity proeie, sziksztas skąpy, lyczina
AK l3v "sposobu zmiękczenia".
AK 13y "np. lakiojem".
75 AK 14 "np. bicz".
16 MV "zmiękczania najczęstsze byly" pakeista iš AK 14 "wyraženia
sze popelniali ".
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maska, židiety kwitnąč,. Ze sp61g10ski cz, SZ, ž, przed e, i, y, w jednej
zglosce polozone zawsze się wymawiają miękko; więc pisalisesy,
prasity, siksztas77 , liGina, iidiety. Tymczasem w języku zmudzkimniema
brzmienia t, S, i,. Wprawdzie sp61g10ski c, s, z, na koncu wyraz6w
przed e, e, es, es, mają brzmienia zblizone do t, S, i; lecz się nie kreskują. Dla oswojenia chyba Polak6w z oTtografią zmudzką, lub spolszczonych zmudzin6w, moznaby zostawič kreskowaną literę z, w dw6jkach CZ, SZ, gdy po nich następuje e, lub y; siesiy, pecielus, ciyrszku.
6. W miękczeniu sp61g10sek to og61ne pTawidlo daje się postTzegač: ze sp61gloski twarde miękczą swe brzmienia za pomocą brzmienia
najcienszej samogloski i, chociaž nie zawsze ta ostatnia przy nich się
kladnie. Jesli bowiemjaką twardą sp61g10skę chcemy przed samogloskami a, o, u, miękko wymawiač, umieszczamy w pisaniu literę i, mię
dzy sp61g10ską a samogloską, np. polskie: bialy, ciasto, zginiony, w
ogniu, Zmudzkie: kiauszis 78 jaje, lakioju latam, žiupsnis szczypta.
Zmiękczenie zas sp61g10ski przed samogloskami e, y, (w zmudzkim)
nie zawsze się wyraza literą i, nigdy jednak bez pomocy jej brzmienia
obejsč się nie moze. Opierając bowiem sp61g10skę twardą na samoglosce i, nadajemy tejze sp61g10sce odmienny, to jest scisniony uklad
organ6w m6wnych. Ulozywszy więc tym sposobem organa m6wne, nie
odmieniając tego ukladu, jesli zamiast samogloski i, podstawimy e,
pozostanie nam brzmienie miękkie sp61g10ski; np. SZF9, sie, ti, te, gi,
116v] g'e, ki, Ke, mi, me; szeszkas tch6rz, kate kotka, genis dzięciol,
kepure czapka, lajme szczęscie. W takim sposobie zmiękczenia samogloska e, ma brzmienie czyste, dobitniejsze, nizeli w wyrazach
polskich: pieniądz, bielit, kiedy, miedza; w zmudzkich: tiewas ojciec,
gieda wstyd, kieksztas sojka, sziepas szafa. W wyrazach zlozonych z
przyimka pri i wyrazu zaczynającego się od samogloski lub dwugloski,
liteTa i, nie jest znakiem zmiękczenia poprzedzającej sp61g10ski r, lecz
jest samogloską, i pTzyimek pri, zawsze stanowi osobną zgloskę; dalsza zas po nim idąca samogloska nalezy do następnej zgloski, priauga
PTZyrost, priejty dojsč, priarty pTzyoTač, priekiety przybronowač.
Przeto nie m6wi się jakby priar-ty, prie-kiety, priej-ty, priau-ga, lecz
pri-arty, pri-ekiety, pri-ejty, pri-auga.
77
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7. Wszystkie sp61g10ski twaTde, na koncu wyraz6w pTzed e, es, W
jednej zglosce, wymawiają się miękko, bez wyrazenia liteTą i, gražibiS&
pięknosč, gražibes, mace sila, maces, ublade piekarnia, ublades81 , woge
kradl, žwake swieca, žeme ziemia, szUlyne studnia, upe Tzeka, jore
gTyszpan, puse polowa, pesze skubaI, kate kotka, karwe kTowa, pawize WZOTU, eze miedza. Sp61g10ski g, k, pTzed e, ę, y, zawsze się miękko
wymawiają. Prawidlo to og6Ine latwe do spamiętania. Nie potTzeba.
więc zadnych znamion nad sp61g10skami tym sposobem zmiękczonemi.
WnaTzeczu litewskiem po większej częsci zamiast kOllcowej e, wymawiają a, Iub o, i zmiękczenie popTzedzającej sp6lg10ski wyrazają pTzez.
liteTę i, szulinia, upia, pintinis kosz pintinio kosza; po zmudzku zas.
m6wi się szulyne, upe, pintyne. Nawet w posTodku wYTaz6w litwini
za[17]miast e, wymawiają a, z popTzedzającą sp61gloską zmiękczoną,.
kumiale kIacz, mergiale dziewczyna, skariale chusteczka, bernialis
chlopiec, tiewialis tatuIek, motiniale matuika, nianoriu niechcę, niaszti
niesč; m6wią nawet biarnialis, miargiale. Zmudzini zas m6wią kumele, mergele, skarele, bernelis, tiewelis, motinele, nenoriu, neszty. Przyczyną taki ego wymawiania i pisania u litwin6w jest zwyczaj m6wienia:
z większem ust otwaTciem, jakiego samogloska e, nie potrzebuje~
tudziez częstsze nad potrzebę zmiękczanie sp61g10sek. Pomimo to
jednak naTzecze litewskie nie ma tej lagodnosci i pTzyjemnosci dla
ucha, co zmudzkie. Przeciwnie zas, gdzie sp6lg10ska twaTda, lub z natUTY miękka, pTzed e, ma się wymawiač z większem jeszcze pochy-·
leniem swojego zmiękczenia, tam nalezaloby wymawiač i pisač po
sp6lglosce literę i; tymczasem litwini wymawiają twardo, i sp61gloskę I, z naiury miękką zamieniają na twaTdą I; begti biec, mineti
pamiętač, prade ti zacząč, galejau moglem, gulejau lezalem, plesztf
drzeč, slegti naciskač. Po zmudzku się m6wi: biegty, myniety, pradiety,.
galiejau, guliejau, plieszty, sliegty. JeSli pTzeto naTzecze litewskie
sklonniejsze jest do samoglosek gTubych a, o, u; miękcząc sp61g10skę·
popTzedzającą; naTzecze zmudzkie sklonniejszem się okazuje do samogloski cienkiej e; pTzeciwnie zas naTzecze litewskie ma sklonnosč:
do cienkiej samogloski i, zmudzkie często się sklania do grubej y.
8. PO tych og61nych uwagach zastanowič się jeszcze wypada82:
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nad sposobem zmiękczania83 niekt6rych sp61glosek w szczeg61~osci:
Sp6lg10ski twarde cz, dž, k, g, sz, ž, položone przed e, ę, y, w JedneJ
zglosce, czy to nako:ricu, czy w srodku wyrazu, zawsze i bez wyjątku
wymawiają się miękko, [17v]czekoczka siekacz, bažniczele kosci~le~84,
czyrszku skwierczę, Diekonas Dziekan, diyda dzida, genis dZlęClO:,
gerty pie, gętis krewni, gębi kruk w scianie, gyre puszcza, g!m~m,e
rodze:ristwo, eketis przeręb (w lodzie) keke grono, kętiety clerplec,
skęsty tonąe, skyrpsta kruszyna (drzewo) kymynaj mech, szyksznosparnis nietopierz, szepetis szczotka, szędiena dzis, eieras jezioro,
žęgty kroczye; žynoty wiedziee; žyrnis groch. JesIi zas tei same sp61gloski, miękkie swoje brzmienie przed e, z większem jeszcze fochyIeniem wydają, wtenczas užywa się litera i, cziepronas maclerzanka
(zieIe), gierymas nap6j, ekiety bronowae, sziekas trawa swiežo skoszonaS5, sužiedotas za.ręczony.
9. Sp6lg10ski zložone, czyli dw6jki cz, dž, w wyrazach pojedynczych nigdy się twardo nie wymaviają (w imudzkim); ~rze~ sa~?gl.o~:
kami crrubemi a, o, u, przybierają Ii terę i, cziaudiety klchac, Wz!lczlOJe
w str:aIe, cziukura szczyt W 86 dachu, džiaugsmas rado se, džiowinty
suszye, džiuty schnąe. W wyrazach zas zložonych z dw6ch, z kt6rych
pierwszy mial w ostatniej zglosce, przed ko:ric6wką, sp6lgloskę cz;
po odrzuceniu ko:ric6wki ta sp6lgloska zostawszy ko:ricową wyrazu,
po przylączeniu jego do następnego, nie przestaje bye tward~; pec~ius87
piec, po odrzuceniu ko:ric6wki US, zostanie pecz; ąga drzwl. d~ pl~ca,
pieczura, wyraz z nich zložony pecząge. Tož samo powiedzlec mozna
o dw6jce dž;jesIi pierwszy wyraz ko:riczylsię na das, albo dils, a następny
się zaczynal odž; wtenczas po odrzuceniu z pierwszego wyrazu ko:ric6wski as , us , sp61gloska d, jak r6wnie ipoczątkowa drugiego wyrazu
ž, pozostają twardemi, a každa z nich naIežąe do dw6ch pierwotnych
wyraz6w ni~ stanowią dw6jki, joudas czarny, žolie trawa, loudžolie
Czarnokwit [18] (ziele, Circaea Lin.) wyraz zložony, jakby loud-žolie88 .
,

AK ISv "zmiękczenia".
S4 AK
ISv "koscio!ek".
85 AK 16 "koszona';.
86 AK 16 ž. "w" nėra.
87 AK 16 "np." peczius.
.
sa AK 16 tekste "np. dydis wielki žuwys ryba; wyraz zložony dyd:iitwe wieIoryb, jakby dyd-:iuwe" MV pakeistas: "joudas czarny, žolie trawa, Joudžo!ie Czarno.
kwit (ziele, Circaea Lin.),wyri\Z zložony, jakby Joud-žo!ie".. . .
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10. Sp6lgloska I, z samogloskami grubemi tylko się zgloskuje,
lakioty 89 1atae, lajpioty lazie, lągas okno, ląkas obręcz, klanas kaluia,
klonie dolina, lowa 16žko, klupoty klęczye, alkanas glodny, atols otawa,
sztulpas slup. Przed samogloskami zas cie:rikiemi e, ę, i, y; w narzeczu wlasciwie žmudzkiem nigdysię nie wymawia, lecz przechodzi na I;·
krieslas krzeslo, krieslelis krzeselko, sala wyspa. salele wysepka,
dajlus 90 gladki, dajlesnis gladszy, ląkstity chylae, lękty chylie, matae,
lyzdas gniazdo, lajpioty lazie, lypty 1eie, Iypyne schody91. Jesli sp61gloska I, znajduje się przed samogloską cie:riką, choeby między niemi
inna sp61gloska twarda się znajdowala, a tym sposobem I, naležala
juž do poprzedzającej zgloski, zawsze jednak przechodzi na I, baltas92
bialy, baltesnis bieIszy, kaltas winien, kaltesnis winniejszy, kaItiM
wina, kalbU m6wię, kalNejau m6wilem, szalstu ziębnę, szalty ziębnąe,
malu mie1ę, malty mIee. Tož samo možna powiedziee o sp61glosce ž,
jednak w wyrazach zložonych z przyimka už, za i wyrazu zaczynającego
się od samogloski cie:rikie], brzmienia swego nie zmiękcza; bo naležy
do zgloski poprzedzającej, užejty 93 zajse, zgloskuje c;ię už-ejty.
11. Wielka nieforemnose i niejednostajnose w języku i ortografii
žmudzkiej się okazuje w zmiękczaniu sp61gloski d,. Kiedy bowiem gloska d, przed grubemi samogloskami ma się miękko wymawiae; wtenczas nie tylko piszą i wymawiają zmiękczenie za pomocą brzmienia i;
lecz jeszcze po d, przydają ž: saldus94 slodki, saldžiausis najsJodszy,
dydis wielki, dydžiausis największy. Nie byložby lepiej95 zachowac
jednostajnose w zmiękczaniu sp6lglosek, [18v] (wyžej n. 6.)? przez co
by się uproscily prawidla co do przypadkowania, stopniowania, czasowania i pochodzenia sl6w; a wiele wyjątk6w dotąd koniecznie potrzebnych tymby sposobem zniknęlo. Przymiotnik gražus piękny, jest podobny zako:riczeniem jak saldus slodki 96 ; tamten ma w cz\Vartym przypadku liczby mnogiej przed ko:ric6wką us, sp6lgloskę zmiękczoną
AK 16v "np. lakioty".
AK 16v "dajlus".
91 AK 16v yra "lypyne schodki", bet MV tekstas papildytas, redaguotas: "lypty kic, lypyne schody".
92 AK 16v "np. baltas".
93 AK 16v "np. užejty".
94 AK 16v "np. saldus".
95 AK 16v yra "Iepiejže byloby", bet MV pakeista "byložbylepiej".
96 AK 17 ž. "slodki" nėra.
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graiius pięknych; więc podobniez saldus powinno byc saldius nie
saldiius. Pr6cz tego gloska z, wtem zdarzeniu jest zbywaj ącą97; bo przez
nią poprzedzająca gloska d, się nie zmiękcza. Gdyby zas tę przyslugę
czynila, wtenczas litera i, jako jedyny znak zmiękczenia, bylaby niepotrzebną; i dla tej jednej gloski wypadaloby osobne stanowic prawidlo
nowe 98 , ze się miękczy przez dodanie twardej sp61g10ski z. Nie bylozby
to smiesznoscią wmawiac: ze twarda sp61g10ska staje się miękką przez
polączenie z drugą r6wnie twardą? Pozwo1my tu miejsca przesądowi.
Lecz na c6z po sp61glosce d, przez z, zmiękczonej potrzebują jeszcze
zwyczajnego jeszcze99 znaku zmiękczenia i,?
12. Większa jeszcze dzieje się niedorzecznosc w miękczeniu sp61gloski t, przed grubemi samogloskami, gdyz traci nawet swą bytnosc,
bez względu na to, ze mianowicie w przypadkowaniu, stopniowaniu i
czasowaniu będąc gloską przybierającą, powinna byc stalą i nienaruszoną. W takowem bowiem dziwacznem zmiękczaniu, zamiast t, podstawują r6wnie z natury twardą i podw6jną gloskę cz; przez co nie tylko
zadnej przyslugi nie czynią w lagodzeniu języka; lecz jeszcze nowem
i niepotrzebnem obarczają prawidlem: ze gloska t, przed samogloskami grubemi mająca się miękko wymawiac, ginie; a na jej miejsce
podstilWuje się cz, i potem ta ostatnia [19J się miękczy przez i; skajstus100 jasny, skajscziausis najjasniejszy, platus szeroki, placziausis najszerszyl0l. Lepiej przeto i wlasciwiej m6wią na Zmudzi często skajsliausis, platiausis, matiau widzialem, baltiausis najbielszy. Nowa jeszcze
niedorzecznosc się wydaje w mowie pruskiej i w niekt6rych stronach
Litwy, gdzie te dwie gloski t, d102, nawet przed samogloską e, w niepotrzebne ozdobki przystrajają m6wiąc np. jauczej woly, erszkeėzej
ciernie, saldiej slodko, albo jeszcze gorzej: jaucziej, erszkiecziej103, '
saldiiej, zamiast jautej (jautis w61), erszketej (erszketis ciern), saldej
(saldus).
13. Naostatek język zmudzki tę jeszcze ma wlasnosc, ze na koncu
AK 17 "zbyteczną " .
MV "osobne stanowic prawidlo nowe" pakeista iš AK 17 "stanowic osobne
nowe prawidlo" .
.. AK 17 ž. "jeszcze" čia nėra.
100 AK 17v "op. skajstus".
101 AK 17v "najobszerniejszy".
10: AK 17v yra "d, t", bet MV raidės sukeistos vietomis.
103 AK 17v "erszk:ecziej".
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wyraz6w sp61g10ski zawsze są twarde. Jednak w trzeciej osobie terazniejszego czasu s16w mających w ostatniej zglosce osoby pierwszej glosk104,
miękką, wlasciwiej moze byloby zostawic ją miękką bez zadnego znamienia, albo tez dac zakonczenie na e, przed kt6rą naturalnie byloby
ich brzmienie miękkie, np. turiu mam, galu mogę, ziuriu patrzę; w
trzeciej osobie: tur', gal, iiur', albo ture, gale, iiure. O tem jeszcze w
Uwagach o Czasowaniu. 1QS

§ VI. O Samogloskach.
1. Powiedzielismy wyzej (§ 1. n. 2), ze samogloski wyrabiają się
samym czystym i nie zmieszanym glosem wydanym przez mniejsze
lub większe otwarcie ust, gdzie same wargi sięukladają, ajęzyk albo zgola
nie, albo bardzo malo bywa poruszony dla wydania cienszego glosu, lub
brzmienia, a zatym w mowie glosnej niemają brzmienia cichego; Tenže
glos moze byc podlug upodobania i potrzeby przeciągany, Iub skracany, podniesiony, Iub [19v] znizony; ztąd ich brzmienie poIega na
tonie i czasie, jakiego niemają sp61g10ski. Chociaz bowiem sp6lg10ski
syczące ciche i glosne, pojedyncze i zložone mogą swoje brzmienie,
przy osobnem kazdej wymawianiu, przedluzyc; to jednak przedluzenie
wmowie ciąglej miejsce 10!l miec nie moze. O takowych modyfikacyach
brzmienia samoglosek najlepiej przekonywa Spiewanie. Przez to jednak samogloski nie nabywają gatunkowej r6žnicy, jak chce dowodzic
P. Kraszewski, nadając (niewiadomo, jak) samogloskom a, D, pięcio
rakie brzmienie, samogloskom e, i, szesciorakie, zas 0, trojakie. Niekt6re wprawdzie ulegają odmianom, jak się to nizej pokaze.
2. Samoglosek pierwotnych w języku poIskim užywanych, r6wnie
i w zmudzkim, jest pięc: a, e, i, o, D, kt6re stosownie do tonu od najnizszego do najwyžszego następnym idą porządkiem: D, o, a, e, i.
Opr6cz tych pryncypalnych, język Zmudzki ma jeszcze posrednie tony
i p6ltony, podobnie jak polski. Nadto ma jeszcze p61samogloski, czyIi samogloski nosowe, kt6re stanowią nijakies przejscie z samogloski
w sp61g10skę, czyIi posrednie trzymają miejsce między samogloską a
104
165
196

AK 17v "gloskę".
Sakinio ,,0 tem jeszcze w Uwagach o Czasowaniu" AK 17v
AK 18 "miejsca".
.

nėra.
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sp6Jgloską.

Jedne z nich osobną literą, drugie tylko znamiėniem nad,
lub pod pryncypalną polozonem się wyrazają.
3. Samogloską najciensza j, ma ton naJwyzszy; nizszy zas nieco
ton od i, lecz daleki jeszcze od tonu e, polska ortografia wyraza grecką
literą y,. W narzeczu litewskiem takowe brzmienie rzadko dawalo się
postrzegac; dlatego tez i w pismach dawniejszych, w dwugloskaėh tylko litera y, się uzywala. W narzeczu zas zmudzkjem ciensze i grubsze
brzmie [20 Jnie samogloski i, wyraznie daje się slyszec.

4. W ortografii pruskiej cienkie brzmienie tej samogloski wyraza
y, mylu kocham, iszganytas zbawiony, lygus r6wny. Grubsze zas brzmienie literą j, tikiu wierzę, wissas wszystek. Przeciwnie
zas Autorowie czystem narzeczem zmudzkiem piszący, na wz6r polskich, ciensze brzmienie wyrazają literą j, grubsze zas literą y, milu,
yszganitas, ligus, tykiu, wysas. Pisownia jednak zmudzka w tem okazuje niejednostajnosc, pochodzącą raczej z niebacznosci piszącego.
Jedni bowiem przesadzają w pisaniu grubszej, drudzy ledwo jej miejsce
dozwalają, albo nawet zupel:nie odrzucają; inni zas tez same brzmienia
raz jedną, drugi raz drugą literą wyrazają. Jeden z Autor6w tym dw6m
literom (i, y,) jedno brzmienie zdaje się naznaczac. O samoglosce j,
m6wi: "Samogloskę i, wyma:wiają zmudzini nie wiele cieniej od brzmienia y." i dalej powiada: "Greckie y, naksztalt lacinskiego i, wymawia
się, to jest malo r6zniącą się twardoscią od zwyczajnego i," Nie wiemy,
czy Rzymianie mieli dwojakie tej samogloski brzmienie, ciensze i
grubsze; bo litera y, w greckich tylko, lub z greckiego przyswojonych
wyrazach się uzywa, papyrus (7tlXūOpos'), o kt6rej wlasciwem brzmieniu nie zgadzają się pozniejsi pisarze. Teraz nawet nie kaž:dy Nar6d
lacinskiei, wymawia, gdzieniegdzie,' grubiej; i to po pewnych tylko
sp61g10skach. Wzmudzkiem zas narzeczu wyraznie się odzn3czają
dwa brzmienia tej samogloski. Inaczej ona107 brzmi w wyrazach bitis108
pszczola, sžikszna rzemien, girnas zarna, žinau wiem, kibau chwycilem; inaczej w wyrazach: skabity szczypac (ob [20v]rywac 1iscie, kwiaty), sziksztas skąpy, gidity leczyc, kib,au wiszę, pražido zakwiHo. W
tamtych się m6wi: bytys, szykszna, gyrnas, žynau, kybau. Chociaz
więc obie te samogloski się uzywają, jednak nie mogą byc jedna za
drugą brane.

5. Brzmienie grubsze tej samogloski, podlug zdania Lud\Vika
Osinskiego, od twardszego, lub miększego wymawiania sp61glosek
z nią zlączonych zawislo. Takie jednak rozumowanie O polskim języku
czynione, do zmudzkiego stosowac się nie moze. W tym bowiem r6wnie po twardych jak i miękkich sp6lgloskach wydaje się grubsze tej
samoglosk1 brzmienie; czyli ze przed grubszem jej brzmieniem r6wnie
twarde, jak i miękkie brzmienie sp61glosek moze się wydawac. Owszem sp6lgloski g, k, z natury twarde, przed grubszem jej brzmieniem
przybierają miękkie brzmienie, gyre puszcza, kyrwis siekiera.

się literą
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AK ISv ž. "ona" nėra.
AK ISv "np. bitis".

§ VII. O Samogloskach scisnionych.
zmudzkim nie wszędzie samogloski jednakowym wytonem. Jedni czysciej i otwarciej, drudzy niekt6re przywartemi usty wymawiają. Nie wiemy zas, jaki ton mial język starozytnych
zmudzin6w, czyli tez litwin6w dzis pod nazwiskiem Prusak6w, Zmudzin6w i Litwin6w znajomego Narodu; a przeto kt6re mianowicie
narzecze we względzie starozytnosci ma miec pierwszenstwo. To tylko
mozna powiedziec109, ze w narzeczu mianowicie zachodnio i poludniowo zmudzkiem znajduje się dwubrzmiennosc niekt6rych samoglosek.
1. W

języku

mawiają się

[21] 2. Niekt6rzy uczeni nasj nie znajdując w dawnych pismach
zmudzkich, znamion nad samogloskami, nie wahali się ztąd wnosic,
i w pisowni swojej okazywac, ze wszelkie znaki nad kt6rąkolwjek samogloską są niepotrzebne. Nowsi zas Autorowie przeciwnie, chcąc
kazdy dzwięk mowy zmudzkiej uczynic w pismie widocznym, nadali
niepotrzebnych znamion, i przez to większy nielad i zagmatwanie do
ortografii wprowadzili. Co mozna widziec w Dzielach pruskolitewskich.
3. Wyzej (§ VI. n. 3) się rzeklo, ze między samogloską najcien,.
i, a samogloską e, jest ton posredni y; kt6ry w zmudzkim języku
bardziej zdaje się zblizac do i, jak do e; rozbierając z uwagą wszystkie
odcienia dzwięku tego języka znajdujemy jeszcze ton posredni między
y, i e, blizszy jednak tonu e, jak y; (polska ortografia wyraza t.o 1iterą ti,); w tych np. wyrazach zmudzkich: stoge w dachu, rąkoje w ręce,
upieje w rzece, akieje w oku, rąkose w rękach, tiewe ojcze, geresne
szą

109

AK 19 "postrzedz".
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lepsza, geriause najlepsza, arkle konia, tare rzekl, pasake powiedzial,
kiele podnosil, titrieje mial; zmudzini koD.cową gloskę e, nie wymawiają czysto i otwarcie, lecz jej brzmienie nachylają do y. W pisaniu
takowe brzmienie wyda się literą e; stoge, rąkoje, itpieji, akieji, rąkose,
tiewe, geresne, geriause, arkle, i 1. d. Rzecz nie zaprzeczona, ze w wymawianiu tych i tym podobnych wyraz6w nie wszędzie się zachowala
jednostajnosc. Są bowiem, co w zdarzeniach wspomnionych, samogloskę koD.cową e, wymawiają otwarcie; są inni, kt6rzy nieki edy
bardziej zblizają do brzmienia -i; są nakoniec, co nadają brzmienie
samogloski y. Większa jednak częs6 zmudzin6w wymawia e scisnione.
Między litwinami nawet malo się znajduje takich, kt6rzy to brzmienie
zblizają do i, lub tez zamiast e, wymawiają i. Zyczy6[21v]by nalezalo,
azeby e, scišnione do ortografii zmudzkiej zostalo wprowadzone. O
uzywaniu tej samogloski, mianowicie na koD.cU wyraz6w, pojašnią
jeszcze uwagi nad przypadkowaniem i czasowaniem; gdzie zaš ma się
pisac w srodku wyraz6w, pilne postrzeganie dobrze m6wiącego przekona.
4. W języku zmudzkim r6wnie jak w polskim między brzmieniem
samogloski u, a brzmieniem o, daje się slyszec brzmienie posrednie;
w tych np. wyrazachl lo: Bog, ktory, iolty, mroz, gora, grob, bo], noi,
wrz6d, rog, stroi, woz, dol; w zmudzkich suku kręcę, putu dmę, zmogus czlowiek, krutu trzęsę się, rugej zyto, buwau bylem, budutis dudek
(ptak). W ortografii polskiej takowe brzmienie wlasci1l1 się wyraza
przez o, šcisnione, poniewaz w dalszych odmianach wyraz6w przechodzi na o, nie zaš na u; Bog, Boga, mroz, mrozu, grob, grobu, noz,
noia, rog, rogu, wrzod, wrzodu. W języku zaš zmudzkim toz brzmienie
zawsze przechodzi na u, otwarte, nigdy na o; putu, pusty, buwau, buty,
gruwau, gruty, siuwau1l2 , siuty. W pierwszych wyrazach putu, buwau,
gruwau, siuwu, brzmijak polskie o, w drugich ma brzmienie zwyczajne.
Poniewaz w języku polskim brzmienie o, pochyla się ku brzmieniu
u więc się kreskuje o (6); w zmudzkim zaš przeciwnie, brzmienie u,
pochyla się ku brzmieniu o, więc wypadaloby kreskowac znamieniem
lewem it; sitkit kręcę, pittit dmę, bitwau, gritwau, siitwit szyję. W takim
razie nie wielkaby nowoš6 się wprowadzila, i mniejby popelniano po110
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AK 20 "wyrazach polskich".
AK 20 "wlaSciwie".
AK 20 "siuwu".

mylek, nizeli w nowem wprowadzeniu o. Juz w Grammatyce P. Myle
takie brzmienie samogloski u, oznaczone znamieniem lewem (it).
Jesli w ortografii francuskiej mamy e, e, a, a, kt6rych brzmienia r6znicę nie latwo ucho do[22]strzeze; czemuzby zmudzkie u, wyraznie
dwojakie mające brzmienie, nie moglo byc odznaczone znamieniem,
gdzie takowa zachodzi r6ŽDica.

§ VIII. O Samogloskach nosowych.
1. W wymawianiu samoglosek, albo glos wypuszczamy przez otwor ustny, albo częšc jego większą wydajemy nosem. Ztąd jedne samogloski są czyste, czyli ustne, drugie nosowe.
2. Brzmienia nosowe samoglosek nie tylko polskiemu, lecz i francuskiemujęzykowi wlašciwe, nie jednakową mają w obu tych językach
pisownię. Język francuski wyraza brzmienie samogloski nosowej za
pomocą czystej, czyli otwartej, i sp61g10ski nosowej; przez co ta ostatnia ginie prawie zupelnie, a jej brzmienie udziela się samoglosce.
Polska zas ortografia, lubo dawniej podobnie wyrazala brzmienie nosowe (šwyanty, miendzy), jak za czas6w Zaborowskiego, Seklucyana i
innych pisarz6w piętnastego i szesnastego stulecia, dziš jednak ma dwie
nosowe samogloski, i dwie na to 1itery: ą, ę.
3. Są niekt6re sp61g10ski, kt6re jesli po samoglosce nosowej nastę
pują, przybierają po sobie1l3 brzmienie m, lub n; lecz to, ze jest zludzeniem ucha tylko 1l4, następne uwagi okazą.
4. Samogloska nosowo brzmiąca polo zona przed sp61g10skami
-e, CZ, dz, t 115, wydaje po sobie brzmienie n; lecz takowe tworzenie się
pozorne sp61g10ski wynika ze skladu organ6w m6wnych. Powiedzielismy wyzej (§. II.), ze dopiero wyliczone sp61g10ski wyrabiają się
przylozeniem koD.ca języka do [22v] podniebienia blisko zęb6w, i naglem oderwaniem onego dla przepuszczenia z momentalnym impetem
powietrza lub glosu, albo czystego i pojedynczego, albo polączonego
z innem brzmieniem; przez co te sp61g10ski stają się odbitemi. Utworzenie zaš gloski n, zaczynamy otwartemi usty od nosowego brzmienia, i
uderzamy koD.cem języka o podniebienie wlasnie w temze miejscu,
113
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AK 20v "przed sobą" MY pakeista "po sobie".
AK 20v yra "tylko ucha", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
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gdzie się wyrabialy tamte. Gdy więc wymawiając samogloskę nosowo,
uderzamy językiem o podniebienie dla utworzenia kt6rejkolwiek z
wyžej wyliczonych sp61glosek odbitych; takowem poruszeniem organ6w m6wnych mimowolnie uformuje się brzmienie n, mniej więcej
dobitne, np. mogący, ksiąžęcy, rączy, ręczyc, swąd, będę, bądi, ksiądz,
krawędi, swiąt, swięty; wymawia się prawie jak mogąncy, ksiąžęncy ~
rąnczy, ręnczyc, swąnd, bęndę, bąndi, ksiąndz 116 , krawęndi, swiąnt,
swięnty.

5. Podobnymže sposobem,. na wyrobienie sp61glosek wargowych
p, b, zamykamy usta, stulamy wargi, i nagle one otwieramy na wypuszczenie powietrza cicho 1l7, lub glosu. Brzmienie zas m, zaczynamy przez
nos, a konczymy na zamknięciu warg, jak na wyrobienie p, b,. Gdy
więc wydając brzmienie samogloski nosowej zamkniemy usta dla wydania kt6rej z tych p, b; utworzy się mimowolnie między niemi brzmienie m; dąb, dębu, gąbka, golębia, odstąpic, skąpy, tępy, kępa; wyražnie
tu się wydaje dąmb, dęmbu, gąmbka, golęmbia, odstąmpic, skąmpy,
tęmpy, kęmpa. Takie zludzenie ucha bylo tež przyczyną w ortografii
lacinskiej w wyrazach zložonych z przyimka cum, rozmaicie przeksztaJconego. Albowiem przed sp6lg1oskami wargowemi p, b, i wargowo
nosową m, piszą com, combinatio, compositio, commutatio; przed innemi za s sp61g1oskami piszą con, contractus, con [23 Jnexio, condono,.
concussio, concedo, consecro. Nie m6wię o większem tego przyimka
przeksztalceniu na coI: collatio, cor: correctio, cog: cognoscere, co:
coagulare, cohabitare, coemere, couti.
6. Sp6lgloski gardlowe k, g, takže syczące ciche s, sz, i glosne z,
ž, jesli następują po samoglosce nosowej, nie tworzą sp61gloseklls
nosowych m, n; bo žadnego Z1l9 niemają w tworzeniu się powinowactwa.
7. Ze brzmienia nosowe samoglosek ą, ę, znajdują się w języku
žmudzkim, niema wątpliwosci; lecz oznaczenie onych dotąd nie jest
ustalone. W ortografii pruskiej, - w tlumaczeniu Nowego Testamentu
1816 r. - w katechizmie Ks. Gojlewicza i wielu innych, często się
znajdują tes120 samogloski, lecz nie wszędzie, gdzieby wlasciwie nale116
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zalo. W dawniejszych i terazniejszych nie poprawnych d:rukach žmudzkich rozmaicie te brzmienia się wyražają; czasem wlasciwemi znakami,
nieki edy zas zamiast ą, piszą am, an, om, on, um, un; zamiast ę, piszą
przez em, ,en, im, in, yn, ym; :iambis12 \ :iombis, :iumbis socha122, wlas·dwie iąbis; kandis, kondis, kundis mole123, wlasciwie kądič;, stembras,
.stimbras, stymbras sitowina (scirpus lacustris), wlasciwie stębras12 4;
.szwentas, szwintas, szwyntas SWięty125, wlasciwie szwętas. Slowem,
wszędzie przed sp61gloskami wargowemi p, b126, piszą m; przed sp61gloskami zas podniebiennemi odbitemi (t, d, c, cz, dz) piszą n; nie
uwažając na pochodzenie wyraz6w; np. esąs będący, plaukąs plynący;
piszą esantem będącemu, plaukantius plynących, albo jeszcze gorzej
plaukanczius127 ; zamiast esątem, plaukątius. Przyczyną takowej niejednostajnosci bywa nie zawodniė wyžej rzeczone zludzenie. Jest do
prawdypodobne, že samogloska ą, jest nosowem brzmieniem samogloski a, kt6ra [23v] w dawnym języku polskim miala brzmienie posrednie między a, i o; samogloska zas ę, jest brzmieniem nosowem
samogloski e; mającej brzmienie posrednie międzye, i y. O tem stopniowaniu brzmienia e, e, y, obszernie pisze Kaz. Brodzinski. Z pozniejszych pisarz6w žmudzkich niekt6rzy takową niejednostajnos6
'ChCąC128 uchy1i6, wpad1i w nową ostatecznos6, že chcieli samogloski
nosowe zupelnie z ortografii žmudzkiej wykres1i6; stanowiąc takie niby
prawidlo: Ježeli samogloska kt6rakolwiek (a, e, i, o, n, y) ma po sobie
gloskę m, lub n; i z uią czyni jedną zgloskę, wtedy przechodzi w nosową,
·od wymawiania przez nos tak nazwaną. Lecz tym sposobem sami Si ę 129
nie postrzegając wpadli w zamęt; z kt6rego nie mozna się wydosta6 inaczej, tylko przyjmując ortografią polską co do samoglosek
121
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AK 21v "np. zambis".
AK 21v ž. "socha" yra tarp ž. "zambis" ir "zombis", bet MV nukeltas po ž.

."žumbis".

AK 22 ž. "m6Ie" yra po ž. "kądis", bet MV atkeltas po "kundis".
AK 22 ž-iai "wlasciwie stębras" yra po ž. "stymbras", bet MV nukelti po
.,,(scirpus lacustris)".
125 AK 22 ž. "swięty" yra po ž. "szwętas", bet MV atkeItas po " szwyntas".
126 AK 22 yra "b, p", bet MV raidės sukeistos vietomis.
127 MV "plynących, albo jeszcze gorzej plaukanczius" pakeista iš AK 22 "albo
:gorzej plaukanczius plynących".
128 AK 22 ž. "chcąc" yra prieš "takową niejednostajnosc", bet MV nukeIta
po jo.
129 AK 22 ž. "się" yra po "nie postrzegając", bet MV atkeItas prieš.
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nosowych. A prawidlo ich wyzej polozone ze nie moze byc przyjęte.
uwagi objasnią.
a). Nie wszystkie samogloskiwydają brzmienie nosowe130 • Samogloski o, y, nie tylko w polskim, lecz i w zmudzkim nigdy nie są nosowemi. Kt6ryby albowiem zmudzin nie wystawil siebie na posmiech.
m6wiąc przez nos te i tym podobne wyrazy: Pons Pan, kroms kram.
baltoms bialym (rod. zen.), tetyrwyns cietrzew, awyns baran.
krowyms skladanie, putyms dmuchanie?
b). Samogloski pozostale (a, e, i, u,) zbiegające się nawetze sp6lgloską nosową m, lub n, nie zawsze wydają brzmienie nosowe, np. tiewams
ojcom, wajkams dzieciom, Hans kaluza, twans powodi, temty zmierzchac, arklems koniom, sens stary, giwens będzie mieszkal, kitrims
kt6rym, awims owcom, [24] trinty trzec, tinty klepac, kumstys pięsc.
krums krzak, kuns cialo, luns trzęsawica. W tych i tym podobnych wyrazach, pomimo zbiegu samoglosek z nosowemi sp6lgloskami w jednej zglosce, niemasz brzmienia nosowego.
c). Dwie gloski z sobą zblizone i w jedną zgloskę polączone, nie
mogą wydac tak czystego i naturalnego tonu nosowego, jak polskie
nosowe ą, ę. Wprowadzenie131 przeto niewlasciwej ortografii czyni
krzywd ę 132 językowi zmudzkiemu, kt6ry od dawna te dwie litery133 doswojej ortografii.
d). Samo powyzsze ich prawidlo nie powiedzialo wyraznie, czy
samogloska otwarta polo zona przed m, lub n, w jednej zglosce, sama
tylko staje się nosową, nie tracąc po sobie brzmienia m, lub n; czyli
tez sp6lgloska nosowa jest wtenczas znamieniem tylko, ostrzegającem.
ze samogloska poprzedzająca przez nos ma się wymawiac bez wydania
brzmienia sp6lgloski. Lecz ani jedno, ani drugie za prawidlo uchodzic
tu nie moze. W pierwszem bowiem zdarzeniu bylyby dwa brzmienia
nosowe obok siebie, samogloski nosowej, i sp61gloski takiejze; co byloby rzeczą zbyteczną. Jeszcze większy zbytek okazuje się, gdy po
nosowych samogloskach piszą m, lub n, np. ląnkidams nawidzając134•
szwęntas swięty, prigitlęntej nalezycie, pratęnsty przeciągnąc itd135•
następne
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AK 22 yra "nosowe brzmienie", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
AK 22v "Wprowadzeniem".
AK 22v "się krzywda".
AK 22v "litery przyjąl".
AK 23 "odwiedzając".
MY "itd." pakeista iš AK 23 "i t. p.".

Cz:asem przed syczącemi sp6lgloskami rzeczYWlscle po samoglosce
nosowej wymawia się m, lub n; tamze tez i pisac nalezy; wąmzdis
piszczalka, kąmsza bloto wyfaszynowane, ląmstitis czworonit, ąmiius
wiek, ąmiynas wieczny. Czasem i przed odbitemi sp6lgloskami wymawia
się m, lub n; sąmtis czerpaczka, pochodzi od semit czerpię, sąmdity
najmowac, sąmdynįkas najemnik. W drugiem zdarzeniu sp6lg10ska
na pr6.žno zajmowalabymiejsce w wyrazie, gdzie je[24v]dna samogloska nosowa, i pojedynczajej litera wystarcza. Užycie zas litery zamiast
:t:namienia, ma tylko miejece w zmiękczaniu sp6lglosek (§ V. n. 6.).
8. Jezeli zas otwarte wymawianie samoglosek nosowych w niekt6rych stronach litewskich i zmudzkich im przyleglych byle przyczyną,
ze pisano am, an, za ą; zaiste i pojedynczą literę samogloskową ą, mozna podlug upodobania, otwartemi lub przymkniętemi usty wymawiac
(jak francuskie en, lub on). 'le czasem i zmudzini zamiast nosowego
brzmienia ą, ę, wymawiają przez otwarte czyli czyste samogloski a, e,
pojasni się w Uwagach o przypadkowaniu.
9. Og6lna zasada pisma alfabetycznego jest następna: KaMe
pojedyncze brzmienie w języku powinno136 miec odpowiadający znak w
alfabecie. Jezeli zas litery przyjętego alfabetu nie starczą na wyrazenie wszystkich brzmien pojedynczych; nalezy temu zaradzic przez
inne srodki. Polacy nie znajdując w przyjętym od lacinnik6w alfabecie
liter na oznaczenie dwojakiego brzmienia niekt6rych glosek, zapelnili
ten niedostatek albo przez znaki przydane do liter, albo lącząc po dwie,
jakie uznali za najstosowniejsze do wyrazenia brzmien swemu języ
kowi wlasciwych. Mają Polacy samogloski nosowe ą ę, mają sp6lgloski sobie wlasciwe, pojedyncze, twarde I, ž, i skladane cz, dz, dž, SZ,
jakich nie ma język lacinski. 'lmudzini przyjęli alfabet lacinski, nie
bezposrednio od lacinnik6w, lecz juz przerobiony od Polak6w. Jesli
przeto bez wahania się przyjęto I, CZ, dž, sz, jako mające odpowiedne
brzmienia w tymjęzyku; czemuzby podobnie, mając nosowe brzmienia,
nie przyjąc od nich i liter na takowe?
10. Scisle się zastanawiając nad dzwiękiem języka zmudzkiego,
postrzegamy, [25] ze opr6cz samoglosek nosowych ą, ę, jeszcze samogloski i, u, przez nos się wymawiają niekiedy. O bytnosci takowego
brzmienia przekonani pruscy Autorowie wprowadzili do swojej ortografii dwie litery nosowe į, Ų,. Ktokolwiek rozbiera brzmienie samoglos136

AK 23 "powino".
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ki i, w następnyeh np. wyrazaehji ona, jį jego, kuri kt6ra, kurįkt6re
go, gįsia žyla, mujtynįkas eelnik, dar:iynįkas ogrodnik,awynįkas owezarnik; brzmienie zas u, w wyrazaeh: siusty wsciee się, siųsty posyIae, skusty golie, skųsty skarzye, sukty kręeie, sųkty eedzic; latwo
postrzeže r6žnieę brzmienia nosowego tyeh dw6eh samoglosek od
otwartego, gdzie brzmienia n, isladu dostrzedz nie možna. Tož samo zrudzenie ueha i tu się daje137 postrzegae, že nosowe samogloski
į, ų, jdli się znajdują przed p, b138 , tworzą po sobie brzmieniem, przed
podniebiennemi zas odbitemi n" np. trųpas kr6tki, gųbas guz, gįtaras
bursztyn, i. td. Jesli więe každe brzmienie nosowe w naszym języku
znajdująee się nie mialo sobie odpowiednego znaku w alfabeeie od
Polak6w przyjętym, powinnismy korzy<;tae z wynalazku pruskiego,
i tyeh ostatnieh samoglosek nosowyeh litery przyjąwszy, do swojej
ortografii wląezye139 • Dotąd te dwie samogloski wyražano przez im,
in, um, un, np. jin jego, kurin kt6rego, galins mogąey, stimpll tęžeję,
limpu Ignę, trumpas kr6tki, kumpas krzywy (poehyly), siunsty posyIae, wajkun dzieei, jaunun mlodyeh. Nawet Prusaey nie zaehowują
w tem jednostajn,osei. Często zamiast in, piszą į, i przeeiwnie, np.
augįtas hodowany, powinno byc augintas od slowa augynu hoduję.
W ortografii przeto pruskiej znajdująee się eztery samogloski nosowe
ą, ę, į, ų, nie zostaly pewnie przyjęte razem z oswiatą od Nieme6w,
bo ei nosowyeh nie mają; ani tež od [2Sv] Polak6w; bo ei r6wnje į, ų,
nie mają. Musialy więe bye dla ortografii pruskiej wyląeznie potrzebnemi. Mowa zas litewsko-pruska jest wlaseiwie litewsko-žmudzką.
Odrzueiwszy przeto wszelką wątp1iwose, obojętnose i bojazn nowosei,
z wdzięeznoseią naležy przyjąe i przy<;woie tak dogodny wynalazek.
Wreszeie i P. My1e powiada, že samogloska u, ma trojakie w žmudzkim języku brzmienie: - zwyezajne, jak w polskim, - zbližone do
o, - i nosowe. To ostatnie znamieniem daszkowem, jak w pruskiej
ortografii oznaeza. Wlaseiwiejjednak będzie, naksztalt ą, ę, ogonkiem
pod samogloską wyrazie ų.
11. Samogloska ų, na koneu wyrazu ezasem się wymawia jak u,
otwarte, ezasem zas podobnie jak iI, przez nos; mianowieie w ezwartym przypadku liez. poj. imion zakonezonyeh na US;140 sunus gra:ius
137
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AK 23v yra "daje się", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
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syn piękny, sunų gra:ių141 syna pięknego. Więe w takim razie ezy nie
wypadaloby takowe Ų znamionowaeų? Wprowadzenie jednak nie
zwyezajnej takowej nowosei, naležy do pozniejszego ezasu.

§ IX. O uzywaniu Samoglosek.
1. Gdzie meehanizm języka za1ežy na sp61gloskaeh, tam samogloski sružą pierwszym za podstawę tylko, na kt6rej się tamte opierają,
jeS1i przed niemi položone formują syl1abę; albo tež do samogloski
się przyezepiają dla wydania swego brzmienia i utworzenia wyrazu,
jdli po samoglosee następują, i z nią poląezone formująsyl1abę. Meehanizm języka žmudzkiego (jak się rzeklo § 1. n. 4) zaležy na Sp61~
gloskaeh. Samogloski zas, ehoeiaž niezbędnie potrzebne, mogą [26]
jednak bye niekt6re wyrzueonemi. W formowaniu wyraz6w, albo
každa sp61gloska na osobnej samoglosee się opi era, mo-ti-na matka,
ine-ie-ta ž6lna (ptak), pe-lu-de plewnjk, sa-la wyspa, pa-sa-ka powiese,
se-du-la swidwa (driewo); albo kiJka razem, stra-zdas drozd, bra-stwa
br6d, kU-stu blądzę; albo się przyezepiają do poprzedzająeej samogloski, pats sam, alk-snis olcha. Ježeli zas wyrzueają się samogloski
dla skr6eenia wyrazu, lub uezynienia go przyjemniejszym dla ueha;
wtenezas wszystkie sp61g1oski, kt6re się przedtym142 opieraly na następ
nej samoglosee, po jej wyrzueeniu, przyezepiają sią do samogloski
poprzedzająeej, rugsztas kwasny, karsztas gorąey, strazdas drozd,'
pyk tas zly; po wyrzueeniu przedostatniej a, m6wi się rugszts, karszts,
strazds, pykts. Język žmudzki obojętnym się okazuje względem samoglosek a, e, gdyž one naj~zęseiej zwykl wyrzueae, gdziekolwiek bez
nieh wygodnie się obehodzį. Samogloskę y, bardzo rzadko wyrzuea,
a samogloskę u, nigdy. Podobniež i, na ko:6.eu wyraz6w zako:6.ezonyeh
na is, ezasem wyrzueają; kuris143 kt6ry, :ialis zielony, kokis jaki, tokis
taki, anokis owaki, dwejokis dwojaki i t. d. m6wią przez skr6eenie
kurs, :ials, koks, toks, anoks, dwejoks. W wyrazaeh zako:6.ezonyeh na
jis, ezasem w pospolitem m6wjeniu ji, wyrzueają: kraujis krew, naujis
nowy, geradiejis dobrodziej; m6wi się przez skr6eenie kraus, naus,
geradies. Choeiaž język žmudzki zwykl ezęsto s8mogloski niekt6re
141 MV "sunų gražų" pakeista iš AK 24 "sumį
toliau pavartotos Ų su graviu spausdinama ų,
142 AK 24v "przedtėm".
143 AK 24v "ap.kuris".
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wyrzucac, i przez to stac się dogodniejszym dla wierszopis6w; lecz
przez nagromadzenie wielu sp6lglosek w jedną syllabę, staje się twardszym, op. tyrsztas gęsty (o plynach) puszkas pryszcz, auksztas wysoki,
karsztas gorący; tyrszts, puszks, aukszts, karszfsl44 • [26v] Usuwa się
ta niedogodnosc i twardosc lagodniejsz6m wymawianiem sp61glosek.
I polski język ma częsty zbieg wielu razem sp6lglosek: strzal, deždž,
trzcioa, chrząszcz, SZturID, patrzže, postrzeglszy. Jednak takowy zarzut jemu nie služy, jak to 145 dowiodl K. Brodziuski w rozprawie O lagodzeniu języka (polskiego). W polskim sp6lgloski w posrodku wyrazu
będące pospolicie opierają się' na samoglosce następnej: prze-rzoąc,
wszy-stkich; w zmudzkim zas rzadko się to zachowuje, bal-sas glos,
ar-kUs kou, ersz-ketis cieru, dar-žas ogr6d, ber-žas brzoza, alk-snis.
2. O uzywaniu samoglosek ezystyeh, otwartyeh tylko to146 w og61nosei powiedziee mozna; ze samogloski a, o, grube147 , zawsze się
wymawiają otwarcie; zadnego przeto nad so bą znamienia nie przyjmują.
Samogloski e, u, jakosmy widzieli, dwojakie mają brzmienia, czyste,
otwarte, iseisnione, ezyli pochylone. Otwarte się piszą bez zadnego
znamienia; seisnione e, przyjmuje na siebie znamię prawe (6), scisnione u, znamię lewe (U).148
3. Co do samoglosek nosowych częste mogą się wydarzye w ortografii zmudzkiej pomylki. Og6lnie więc powiedzieeby mozna, že gdziekolwiek samogloska wydaje brzmienie nosowe, choeby po niej dalo
się slyszee brzmienie sp6lglosek nosowych ID, lub o; tam naležy pisac
przez samogloskę nosową tylko, bez sp6lgloski nosowej. Wyjęte są od
tego prawidla rzeezowniki, w kt6rych między samogloską nosową w
poprzedzającej syllabie, a sp6lgloską syczącą, od kt6rej następująea
syllaba się zaczyna, daje się slyszec ID, op. ąmžius wiek, tąmsibe ciem:
nose wąmzdis piszczalka. Leez [27] nowa trudnose tu jeszcze zaehodzl
z po~odu, ze nie wszędzie te same wyrazy, i te same ieh zakouezenia
jednostajnie bywają wymawiane. Jedni więeej užywają nosowyeh, drudzy radziby najmniej, nawet zgola nie užywae; np. trobų chat, laukų
p61, myszkų las6w, awių owiec, daržų ogrod6w, stogų daeh6w, audeklų
144
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tkanin, lazdinų leszezyn. W tyeh wyrazach i innyeh, najwięcej koueowa
samogloska jest nosową; w wielu innyeh wymawia się otwarcie, motinu
matek, karwiu kr6w,jautiu woI6w,. Jednostajnosejednak wymaga, aby
koucowa samogloska, w drugim przypadku liez. mnog. byla stateeznie nosową.
4. Gdziekolwiek się wydaje brzmienie nosowe samogloski, a wąt
pliwose zaehodzi, ezy pisae samogloskę nosową, ezy otwartą w towarzystwie ID, lub o; następne prawidlo do rozpoznania posluzy: Brzmienie
nosowe w jakiej zglosee pisac nalezy przez samą nosową samogloskę
wtenczas, jesli, ani w wyrazie pierwotnym, ani w pochodnyeh tęz
syllabę mających nie bylo sp6lgloski ID, lub o, z następną samogloską
zgloskującej się, chocby przez zludzenie ucha, przed sp6lgloskami odbitemi (c, cz, d, dz, t) i wargowemi p, b, dawalo się slyszec brzmienie
ID, lub o. Jezeli zas w kt6rymkolwiek pierwotnym, lub pochodnym
wyrazie, tęz syllabę mającym, znajdowalo się ID, lub o, z następną
samogloską polączone; w takim razie, chocby przed syczącemi sp61gloskami i nie wydawalo się wyrazne pomienionych sp6lglosek brzmienie149, pisae jednak one nalezy, op. pinty plese, pinsibędziesz plotI;
od pynu plotę, pinymas plecenie, pina plecionka; tinty klepac, tinsiu
będę klepal, tiniau klepalem, dumty dąe (miechem), od dumu dmę,
dumples miech kowalski; lįkstu chylę się, lįkau chylilem się, [27v]
kąmsza bloto faszynowane, od kemszu napycham, kuns cialo, krums
krzak, džiowinty suszyc, od d:žiowynu susZę, najkinsiu niszczyc będę,
od najkynu niszczę.
5. Samogloski nosowe na koucu wyraz6w wtenczas się wymawiają
wlasciw6m brzmieniem, kiedy te wyrazy mają ostatnią zgloskę dlugą·
Przeciwnie zas w wyrazach mających ostatnią kr6tką, ehociaz podlug
prawidel jednostajnosci powinna się wymawiae nosowa samogloska,
jednak podobno przez nieuwagę wymawia się czysto. Dlatego to
wlasnie na koucu czwartego przypadku liez. poj. imi on, i imieslow6w
wymawia się samogloska czysto, a nalezaloby wymawiae nosowo. W
tymze przypadku zaimk6w osobistych, okazujących i względnych wymawia się nosowo; eo znakiem jest, ze rzeczowniki i przymiotniki
musialy kiedys tak się wymawiae.
149 MV "pomienionych sp6lglosek brzmienie" pakeista iŠ AK 26 "brzmienie
pomienionych nosowych sp6Iglosek".
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§

x. o

Dwugloskach.

1. Dwugloską nazywa się polączenie w jedną syllabę dw6ch samoglosek obok siebie będących; w kt6rych wymawianiu pierwsza się
przeciąga, Iub przyjmuje akcent m6wny; druga zas po niej idąca zawsze kr6tko się wymawia, op. lacinskie raueus chrapIiwy, autem zas;
gdzie u, po a, kr6tko się wymawia.
2. W dawnej ortografii Zmudzkiej siedm liczylo się dyftong6w:
au, ay, ey, ou, oy, uy, yi; Iecz}ch język zmudzki tyIe nie pot:rzebuje.
Wyzej się rzeklo, ze sp6lgloski w zgloskowaniu, po większej częsci,
opierają się na samoglosce po nich następującej; a gdy ją mozna wyrzucic, wtenczas pozostale sp6lgloski lączą się, czyli przyczepiają do
samogloski poprzedzającejl50. JesIi przeto sp61g1oska [28]j, utraci następującą samogloskę, na kt6rej się opierala; więc nie odmieniając się,
przylącza do samogloski poprzedzającej, op. ejau szedlem, jesIj odrzucimy au, zakonczenie czasu przeszlego, zostanie ej, do kt6rego jesIi
dodamy zakonczenia innych czas6w, będzie ejsiit p6jdę, ejk idz, ejty
isc, ejtitmi 151 szedlbys. W slowach następnych wąmzdyjit gram na piszcza!ce, dalyjit dzieIę, trubyjit trąbię, nowyjit nękam; jesIi na trzecią
osobę czasu terazn. (podlug narzecza zmudzkiego) odrzucimy koncowe iI; zostanie wąmzdyj, dalyj, trubyj, nowyj. Podobnym sposobem
w wyrazach zakonczonych w si6dmym przypadku152 licz. poj. na oje,
eje, np. troboje w chacie, itpieje w rzece, lowoje w 16zku, klie+ieje w
swironku; jesIi koncowe e, odrzucimy, zostanie troboj, itpiej, lowoj,
klietiej. Ztąd się pokazuje, ze co dawniej pisano ey, oy, yi, eyty, troboy,
rąkoy, trubyi, nowyi, pisac teraz wlasclwiej naIezy ejty, troboj i t. d.
Niekt6re okręgi zachodniej Zmudzi zamiast aj, ej, oj, odrzucając koncową sp6lgloskę j, wymawiają poprzedzającą samogloskę dlugo wiikii
dzieci, ety, isc, trobo153 w chacie; co P. MyIe w Grammatyce swojej
pisze przez dwie obok siebie samogloski aa, ec, wardaa imiona (wardaj)154, :iodee slowa (:iodej)155. Takie wymawianie nie tyIko prawidlom
języka przeciwne, Iecz jako nie zgrabne i nie przyjemne dIa ucha, za150
151
152
153
154
155
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AK 26v yra "poprzedzającej samogloski", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
AK 26v "ejtumi".
MY "w si6dmym przypadku" pakeista iš AK 26 v "w si6d. przyp".
AK 26v "troba".
AK 26v yra ,,(wardaj) imiona", bet MY ž~iai sukeisti viętomis.
AK 26v yra ,,(žodej) slowa", bet MY jie sukeisti vietomis.

sluguje na odrzucenie. ei sami zmudzini zachodni dobrze wymawiają
yj, uj156;. myjtas k61, mitjlas mydlo, mitjtas myto, elo, kitjtis jeIniak,
pujkits pyszny157, lyjsas chudy, dyjgas rostek, wyjta miejsce, lyjpsna
plomien, Syjkis Styczen; zgodnie z daIszem narzeczem; czemuzby aj,.
ej,nie mogli wymawiac na sposob litewski, ile ze takie wymawianie i
przyjemniejsze dIa ucha, i zgodne z prawidlami grammatycznemi.
Lepiej przeto m6wic wajkaj, pejkty, pajkas, majszas, prakajtas, lejsty,
arklej. Z siedmiu [28v] więc dawniejszych dyftong6w przestaly byc
niemi ay, .ey, oy, uy, yi.
3. Pozostaly tyIko158 dwa dyftongi au, ou, (litewskie uo,) np. pauksztis ptak, auszra zorze, swit159, kiauszis jaje, pakauszis tyl glowy, ousis
jesion, ą:iouls dąb, dounachleb, sesou siostra, apouks puhacz (ptak).
Dwugloski au, ou, rzeczywiscie wydające 160 się w języku zmudzkim,.
czasem jednak nie wlasciwie tak się wymawiają i piszą. Wyraz mający
w sobie dwugloskę au, jdli w pochodzących od siebie nie zmienia jej
brzm~enia; wtenczas zostaje ona niewzruszoną, np. auszra 161, auksztas~
auksas, audeklas, auskaras zausznica, augty, raugas, laukty, sauje.
smaugty; nie wykazują w zadnych od nich pochodzących zmiany162
gloski na gloskę. Nie mozna zatym pisac awszra, awksztas, awdekias163 ,.
i t. d. Lecz są wyrazy, w kt6rych dwugloska au, w pochodnych wyrazach rozdziela się i tworzy oddzielną samogloskę a, na kt6rej się opierają sp61g1oski przednią polozone, a z samogloski drugiej u, powstaje
. sp6tgloska w; w takiem zdarzeniu i w wyrazie pierwotnym nie dwugloska, Iecz zgloska aw, Iub OW164, bycby mogla. W slowach op. szauty
strzeIic, krauty skladac, szlouty zamiatac165, naIei:aloby, moze, pisac
przez aw, OW166, poniewaz w dalszych odmianach samogloski a, u, o,
AK 26v yra "uj, yj", bet MY sukeista vietomis.
AK 26v teksto ž-iai "mujtas myto, elo, mujlas mydlo, kujtis jelniak, pujkus
pyszny, myjtas kol" MY sukeisti vietomis: "myjtas... , mujlas ... , mujtas... , kujtis ... .,
pujkus ... "
158 AK 27 "więc tylko".
159 AK 27 ž. "swit" nėra.
160 AK 27 "znajdujące".
161 AK 27 "auszra zorze swit".
162 AK 27 "zamiany".
163 AK 27 "awksas, awdeklas".
164 AK 27 "lub ow" nėra.
165 MY "szlouty zamiatac" pakeista iš AK 27 "gauty dostac, i wielu innych".
166 AK 27 "ow" nėra.
156

157
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przechodzą

na a, w, lub o, w; szawau strzelilem, krowiau skladalem, szlawiau zamiataleml68 • Podlug mego jednak zdania, žeby unikną6 pomy1ek, i w takich zdarzeniach lepiej pisa6 au, oul69 , nie zas
aw, OWI70 • I lacinskie cautus ostrožny, pochodzi od cavere, fautor, od
favere, gaudere, gavisos,. Podobniež wyraz kraujis krew, chociaž ma
pochodne wyrazy kruwynas krwawy, kruwinty krwawi6; lecz w nich
juž wiele nastąpi10 odmian w przejsciu z ir6dloslowu kraujis; więc ten
ostatni wyraz pisze się sta[29]tecznie przez au,.
4. Dwugloska žmudzka 00, w litewskim języku m6wi się uo; przez
co ginie natura dwugloski, w kt6rej zawsze samogloska poprzedzająca
dlužej brzmi od następującej; w tej zas litewskiej dwuglosce 0, brzmi
kr6tko, o, d1užejl7l; nie može przeto się nazywa6 wlasciwą dwug1oską,
lecz tylko samo o, niezgrabnie się wymawia, np. po žmudzku douna,
szou, sesou, mienou, riemou, akoutas, apoukas, glousnis, szlouty, wažiouty, ylsouty; litwini m6wią: duona, wažiuoti, szluoti it. d. Wniekt6rych
wyrazach bardzo nawet nieprzyjemnie wymawiają: sesuwa, szuwa.
5. Dwugloski au, 00, gdy się znajdują na koncu wyraz6w, po kt6rych następny zaczyna się od samogloski; wtenczas ao, 00, wymawiają
się w ciąglej mowie jak aw, iIw, np. paskou ejdams szou awyną draskie
pies idąc za baranem szarpaI go. W mowie ciąglej brzmi tak: paskuw
ejdams szUw awyną draskie. Pardawiau awyną, nuszawau ožką przedalem barana, zastrzelilem k OŽę 172; m6wi się: pardawiaw awynq, nuszawaw ožką.
6. W wyrazach zložonych z przyimka pa, i wyrazu zaczynającego
się od samogloski lub dwug1oski, te dwie samogloski osobne stanowią
syllaby; paakis173 miejsce pod okiem, paausis pOdl7<t uchem, paežeris
nadjezierze l75 , paupis nadrzecze, paouksme cien pod drzewem.
U 167 ,

AK. 27 ,,0, u" nėra.
MY "krowiau skladalem, szlawiau zamiatalem" pakeista i;; AK. 27 o,gawau
dostalem, krowiau skladalem".
169 AK. 27 "ou" nėra.
170 AK. 27 "ow" nėra.
171 AK. 27v "zas dlužej".
172 AK. 27v tekstas "przedalem barana, zastrzelilem kozę" iš sakinio pabaigos
MY variante atkeltas kiek aukščiau.
173 AK. 27v "up. paakis".
174 AK. 27v "miejsce pod".
175 AK 27v du liet. ž-iai "paeieris nadjezierze, paausis miejsce pod uchem"
MY variante sukeisti vietomis.
167
168
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§ XI. Wyliczenie glosek pojedynczych, i dw6jek;
fudzie:i dwuglosek w :imudzkim języku
wlasciwie u:iywanych.
Z powyžszego rozbioru brzmien gloskowych języka Zmudzkiego,
i liter, albo juž do jego ortografii od dawna wprowadzonych, albo nowego wprowadze[29v]nia potrzebujących, następny szereg glosek
wynika:
a,

ą,

b, c, cz, d, (dz), dž, e,
u, ti, ų, w, y, z, ž.

e, ę, g, i, į, j, k, 1, 1, m, n,

o, p, r, s, sz, t,

Z tych jedne są samog1oski, drugie sp6lgIoski. Pierwsze albo są ustne,
albo nosowe, grube. cienkie176 , otwarte lub scisnione. Sp61g10ski zas
jedne są pojedyncze, kt6rych brzmienie jedną literą się wyraža, drugie
zložone, mające brzmienie albo pojedyncze, lecz dwiema literami wyražone, albo mające i brzmienie z dw6ch sp6Ig1oskowych brzmien177,
i wyraženie z dw6ch liter zložone. Sp61g10ski znowu jedne są ciche178,
drugie im odpowiedne glosne, kt6re tenže mechanizm z cichemi mają,
i gIosnem tylko brzmieniem od pierwszych się r6žnią. Inne stale, swojego brzmienia nigdy nie odmieniające, inne wargowe, nosowe, gardlowe, podniebienne odbite i nie odbite. Podlug tego podzialu w następne
szeregi gIoski się ukladają:
Sp61gIoski pojedyncze...
Zložone, czyli dw6jki...
Ciche .
Glosne
Stale .
Wargowe
Nosowe .
Gardlowe
Podniebienne nie odbite
Podniebienne odbite
Syczące ciche. . . . .
176
177
178

b, c, d, g, j, k, 1, 1, m, n, p, r, s, t, w, z, Ž.
(dz), dž, sz.
c, cz, k, p, s, sz, t, (f).
(dz) , dž, g, b, z, ž, d, w.
j, 1, I, m, n, r.
p, b, w.
m, n.
k, g, (przed samogloskami grubemi).
j, 1, I, (k, g, przed samogloskami cienkiemi).
c, cz, d, (dz), dž, n, t.
c, cz, s, sz.
CZ,

AK. 28 "albo cienkie".·
AK. 28 yra "brzmien sp6lgloskowych", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
AK 28 ,.ciche, nie wydające žadnego glosu".
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{30 J Syczące glosne
Samogloski wszystkie
Grube .
Cienkie.
Scisnione
Ustne .
Nosowe

(dz), dž, z, ž.
a, ą, e, e, ę, i, i, o, ti, u, ų, y.
Z tych
a, ą, o, ti, u, ų.
e, e, ę, i, Į, y.
e, ti.
a, e, e, i, o, ti, u, y.
ą, ę, į~ ų.

Dwugloski wlasciwe žmudzkie au, ou.
Niby dwugloska litewska uo, w žmudzkiej m6wie nie užywana.
Takie rozgatunkowanie glosek koniecznie jest potrzebne dla ukladu prawidel grammatycznych języka.

§ XII. O znamionach ortograficznych.
Znamiona kladnące się po wyrazach, w ortografii polskiej užywane,
są wsp6lne i žmudzkiej. O niekt6rych tylko nadgloskowych nadmienie tu wypada, jakich ortografia žmudzka potrzebuje.
Znamię prawe (') ldadnie się nad samogloską e, (e) wtenczas,
gdy jej brzmienie nieco się pochyla ku brzmieniu y.
Znamię lewe O kladnie się nad samogloską u, (ti) kiedykolwiek
jej brzmienie zbliža się do brzmienia o.
Rozdzielnik C·) potrzebny bylby wtenczas, kiedy w wyrazie zložonym z przyimka pri, i drugiego zaczynającego się od samogloski,
zbieg dw6ch samoglosek dalby wątpliwose, czy litera i, w przyimku
pri, jest samogloską, czy tež [30v] staje się znakiem zmiękczenia sp6lgloski r, np. priarty, priekiety, priauga, prieiga. Z tej przyczyny w
pismach pruskich daje się widziee wyrzutnia. Wypadaloby więc nad
samogloską i, klase rozdzielnik dla usunięcia powyžszej wątpliwosci;
prfarty, prfekiety, priauga, prfejga179 • Tož samo powiedziee možna i
o wyrazach zložonych z przyimka ap, po kt6rym, <ila ulatwienia mowy
w zbiegu samoglosek dodaje się i; np. apiuszris brzask ranny, apfuszris.
Odcinek (') w ortogrllfii pruskiej często užywany, dla ostrzeženia
czytelnika, že tam wyrzucona samogloska. 'le tas tiie jedna zawsze
samogloska taž sama, lecz podlug potrzeby, a, e, lub i, się wyrzucają;
179
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AK 28v "itd".

więc

jako žadnej pewnej nie czyniący poslugi, dla ortografii žmudzkiej
nie jest urzyteczny.
W dawniejszem wyliczaniu znamion nadgloskowych byl jeszcze
przycisk (,)180, albo kropka, i kladziony byl nad z, (ž), d1a oznaczenia
brzmienia ž, lecz nie wlasciwie nazwany przyciskiem. Zadna bowiem
pojedyncza sp6lgloska w polskim i litewskim języku z przyciskiem się
nie wymawia. Sp6lgloska zas ž, nie jest to z, z przyciskiem wymawiane,
lecz jest sp6lgloską zupelnie od tamtej r6žną. Jest to sp6lgloska sycząca
grubo i glosno, kt6rej odpowiada takaž sycząca cicha sz. W litewsko
pruskiem narzecZu niekt6re sp6lgloski wlasciwie z przyciskiem się
wymawiają, i w takim razie podw6jne się kladną; dabbar 181 teraz, weddu
wiod ę 182, reggeti widziee, tikkiu wierzę, nammai dom, gerras dobry,
iinnoti wiedziee183 • W litwie i na žmudzi m6wi się bez przycisku:
dabar, wedu, regiety, tykiu, numaj184, geras, iynoty 185.

(31]

o

Rozdzial drugi
Częsciach

mowy.

§ I. WyIiczenie i nazwanie

częsci

mowy.

1. Wszystkie wyrazy mowę žmudzką skladające odnoszą się po~
dobnie jak polskie i lacinskie językil, do osmiu szereg6w; jakiemi są:
Imiona
Zaimki
Slowa
Imieslowy

Warda).
Uiwardej.
Žodej.
Wardaiodej.

AK 29 ,,(')".
AK 29 "np. dabbar" .
182 AK 29 "prowadzę" .
183 AK 29 du liet. ž-iai ,,:iinnoti wiedziee, gerras dobry" MV variante sukeisti
vietomis.
184 AK 29 ž. "numaj" nėra.
185 AK 29 yra ,,:iynoty, geras, itd", bet MV ž-iai sukeisti vietomis, praleista
"itd".
1 MV "polskie i laciiiskiejęzyki" pakeista iš AK 29 "w polskim i laciiiskim ję
zykach".
180

181
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Przys16wki
Przyimki
Wykrzykniki
Sp6jniki

Priiodej.
Priwardej.
Suszukej.

miennych w mowie. Lecz ze poznanie natury i potrzeby tych ostatnich kr6tkiego tylko wymaga objasnienia; i opisywanie wyraz6w odmiennych bez nichby się nie obeszlo; od nich więc zaczynamy.

Sujųgej.

Znajdują się jeszcze w mowie jednozgloskowe wyrazy, kt6re pospo1icie nie będąc osobno uzywane, nalezą do skladu wyraz6w zlozonych.
O czem na swojem miejscu będzie mowa.
2. W takowem rozgatunkowaniu częsci mowy, i ich nazwaniu
poszedlem za zdaniem daWriiejszych Grammatyk6w. Terazniejszych
bowiem podzia1 nie zdawal mi się wlasciwym. Co dawniej op. zwan0 2
Slowem (verbum), terazniejsi nazwali Czasowoikiem, ze 3 się odmienia
przez czasy. Z tej samej przyczyny moznaby nazwac tez trybownikiem,lub osobownikiem, bo się odmienia podo[31v]bniez przez tryby
i osoby. Imiona takze i zaimki moznaby nazwac przypadkownikami,
lub tym podobnie. Przymiotnik6w tez lącznie z imieslowy osobną
częsc mowy utworzyli. W języku zmudzkim takowy podzial przyję
tym byc nie moze; albowiem wyrazy tak rzeczowne jak i przymiotne
są nazwiskami; te więc moglyby w prawdzie do jednego rzędu nalezec: lecz imieslowy, chociaz niekt6re mają zakollczenia przymiotnik6w, nie przymiot jednak, lecz stan rzeczy wyrazają, oznaczony slowem, od kt6rego pochodzą.
3. Częsci te mowy na dwa zwykle szeregi się dzie1ą; na nieodmienne i odmienne. Do pierwszego nalezą wyrazy nieodmienne,
czyli takie, kt6rych zadna częsc nie ulega odmianie lub przemianie
w mowie, jakiemi są Sp6jniki, Wykrzykniki, Przyimki, i Przys16wki.
Do drugiego nalezą wyrazy (Imi ona, Zaimki, Slowa, Imieslowy),
kt6re nie ca1e wprawdzie, lecz kOllce tylko, czyli ostatnia jedna lub dwie
gloski pierwotnego wyrazu, rozmaitym, podlug ich natury, i okoliczno~§Ci, ulegają odmianom. G10ski takowe nazywają się zakoiiczeniem
wyrazu, lub kr6cej, koiic6wką. Niekt6rzy nazwali to cechą. Podzial
częsci mowy na dwa g16wne szeregi od Grammatyk6w przyjęty, jest
wielce dogodnym. Szczeg610we ich opisanie nalezaloby zaczynac
od szeregu odmiennych; poniewaz to się zgadza z porządkiem tworzenia się mowy ludzkiej, i okazuje miejsce i uzytecznosc wyraz6w nieod-

[32]

Sp6jniki są to pospolicie kr6tkie wyrazy, same z siebie zadnego
wyobrazenia nie dające, sluzą tylko w ciągu mowy dla polączenia jedneg o zdania z drugiem; po1ączenia wielu wyraz6w dla objasnienia
mySli, op. lecz, gdyi, i, tei, takie, albo, albowiem, ie, jednak, atoli;
bet, nes, yr, tejpog, arba, jog, wyjnok, i w. i 4 •

§ III. O Wykrzyknikach.
Wykrzykniki są to wyrazy zwyczajnie jednozgloskowe, wyrazauczucia: radosci, smutku, zadziwienia, wstrętu, bolu,
grozby, zemsty, przekonania, przestrachu, i t. p.5 aa! ak! ej! o! uj,!
ij,! ajĮ ojĮ nu! ne! ee! ųų! et! i t. d. Są jeszcze wykrzykniki uzywane do
przywabienia i odpędzania zwierząt i ptastwa: put! tprus! trpruksi6 !
se! ukszte! uksi! ujS! sztyjsi7! cziu! tykI na! tpru! kusiS! cziuk!ziuziu!
it. d. Są wykrzykniki nasladujące glos zwierząt lub ptastwa, albo tez
r6zne odglosy dające się slyszec w naturze, trzasku, stuku, brzęku,
loskotu, skrzypienia, szmeru, szumu, szelestu; lub tez dający się slyszec odg1os dzialaniem jednej rzeczy na drugą sprawiony. Wykrzykniki pod względem grammatycznym malego są znaczenia; niema więc
potrzeby obszerniej o nich się rozwodzic. Opr6cz tych kr6tkich wyraz6w są jeszcze w mowie podobniez kr6tkie, po wlększej częsci z innych
takze kr6tkich nieodmiennych przeksztalcone, a osobno nawet 9 wzięte
zadnego znaczenia nie mające, czyli, ze się nigdy osobno nie uzywają,
a wchodząc w sklad innych wyraz6w, pierwotne ich znaczenie zmieniają
w częsci, lub zupelnie; takie urywki zwykli Grammatycy nazywac

jące wnętrzne

4
5

6
7

2
3
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AK 29v "nazwano".
AK 29v "z powodu, že".

§ II. O Sp6jnikach.

8
9

5.492

AK
AK
AK
AK
AK
AK

30 "wie1e innych".
30 "tym podobne;".
30 "trpruksz".
30 "sztyjsz".
30 "kiIsz".
30v ž. "nawet" nėra.
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przyrostkami. Przyrostki te [32v] w wielu językach powstaly z przyim ..
k6w przez zamianę glosek. Obszerniej się o tem powie w § O wyrazacb zložonycb.

§ IV. O Przyimkach.
Przyimki, wyrazy podobniez kr6tkie, same nie ulegając konco:wym
odmianom ani rodzajowym, ani liczbowym, ani przypadkowym, przydają się do imion rzeczownych lub przymiotnych dla wyrazenia stosunku, lub polozenia jednej rzeczy względem drugiej. Przyimki takze
albo cale, albo w częsci oderwanej wchodzą do skladu wyraz6w zlozonych. Zwyczajne przyimki są: apej o (o czem), pas u (u kogo), pri
do (do kogo), ing albo įl0 do (wewnątrz, np. ing Dągą do Nieba), po
pod, uill za, at od, nug od (od kogo), ik do, iki az do, par przez, ysz
z (zkąd), sit z (z czem), be bez, aplįk okolo, tyjs wprost, pro mimo,
pagal podlug, wedlug, poza, szalyp obok, pyrm przed, paskou za (za
kim), lig, sitligr6wno z(zkim)prisznaprzeciw, diel dla, skersajwpoprzek,
yszylgaj wzdluz, gret obok i t. d. Jaki zas przyimki mają wplyw na
imiona lub zaimki, ijakie w mowie jest uzycie, obszerniej się powie
w Uwagacb O przypadkowaniu, i užywaniu przypadkow. Czasem przys16wki polozone przy imionach i sprawujące przypadkowe ich odmiany,
stają się przyimkami, np. artyj (artej) blisko, od artits12 bliski, skersaj
od skersas poprzeczny, yszylgaj wzdluz, od yszylgas podluzny, iskypaj naukos, od iskypas ukosny. Grammatycy poIscy si6dmy przypa~ek
nazwali przyimkowym, dlatego, ze w tym języku nigdy się bez przYlmka nie uzywa. W języku zas zmudzkim przeciwnie, si6dmy tak, jak
pierwszy i piąty nigdy się nie kladnie z przyimkiem. Wszystkie przeto
przyimki do czterech pozostalych przy[33]padk6w, podlug swojego
znaczenia, nalei:ą.

§ V. O Przysl6wkach.
Slowo, jak się nii:ej powie, oznacza ruch rzeczy, stan, lub dzialanie
jednej rzeczy na drugą. Wyrazy okazujące rozmaite odmiany13 tego
ruchu, lub dzialania, w stosunku do miejsca odbywającej się czynnosci,
10

11
12

13
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AK
AK
AK
AK

sposobu i czasu dzialania, i tym podobnych okolicznosci, nazwane
są przys16wkami. Z pomiędzy wielu innych, tu się niekt6re wyliczają:
ar czy? jau jui:, jitk wszaki:e, dar jeszcze, dabar teraz, kitr gdzie, dokąd?
niekitr nigdzie, ne nie, tebe jeszcze, nebe juž nie, tyn tam, pakol p6ki,
wiel znowu, dieiko czemu, gretit 14 obok, tolej daleko, gylej glęboko,
sze tu, cze oto tu, daug wiele, ątaj oto tam, potam pozniej, pardiem
og6lnie, paejlou porządnie, pakartiou raz wraz, parejiiou kolejno, tąkąg
wnet, ikądyn tuž za kim, pasalit potajemnie, slaptit15 pokryjomu, ajszkejwyraznie,pawyjniouw jednym kierunku, i wie1e innych. Sąjeszcze
przys16wki od przymiotnik6w pochodzące, jedne bezwzgJędne, czyli
nie mające sto sunku do jakiej rzeczy; drugie względne. Jedne i drugie
mają tę wlasnosc, že odmieniają się naksztalt swoich przymiotnik6w,
przez stopnie. O czem będzie mowa na swojem miejscu. Przyimki od
przys16wk6w tem się r6žnią jeszcze, i:e pierwsze zawsze się kladną z
pewnemi przypadkami, i:adnej nie ulegając odmianie, chyba tylko rozerwaniu na częsci dla wejscia w sklad wyraz6w zloi:onych. Drugie
zas nie wywierając žadnego dzialania ani na przypadkowanie, ani na
czasowanie, ulegają tyIko stopniowaniu, i to tyIko przymiotne, czyli
pochodzące od przymiotnik6w mogących się stopniowac.
[33v]

§ V 16 • O Imieniu.

Mowa jest obrazem mysli. Ta sklada się z wyobražen tak od zmys16w początek biorących, jako tež w umysle utworzonych. Wyobrai:enia się odnoszą, do rzeczy istnących i urojonych, lub ich wlasnosci,
albo tei: same ich wlasnosci uwažają się sposobem oderwanym, bez
względu na same rzeczy, kt6rym one sružą. Wyrazy więc czyli nazwania rzeczy lub przymiot6w, w języku grammatycznym nazywają się
imionami rzeczownemi, imionami przymiotnemi, czyli kr6cej rzeczownikami i przymiotnikami.

§ VII. O Rzeczownikach.
1. Przedmioty czyli Rzeczy rozmaitym sposobem bytnosc swoją
rzeczywistą,

30v "albo į" nėra.
30v "už".
30v "artus".
31 "zmiany".

14
15

16

5*

Iub

imaginaryjną objawiające,

rozmaitej

są

takže natury.

AK 31 "gretu".
AK 31 "slaptu".
AK 31v "VI".

13.1

Są a) Zywotne czyli zyciem i czuciem obdarzone, rozr6zniające w sobie
czucie bolu i rozkoszy; Czlowiek, Zwierz, Plaz. b) Prawie žywotne, czyli
mające jakies zycie, lecz wyraznego czucia pozbawione; nie mogące rozr6zni6 rozkoszy i boleScil7 ; Drzewo, Zie]e, Grzyb, Mech, Plesno c) Zadnega zycianiemające, czyli niežywotne, Glazy, MetaJe, Ziemia. d) Przymiotowe, to jest z przymiot6w czyli wlasnosci rzeczy utworzone; kiedy
sam przymiot w znaczeniu oderwanem się uwaza, i przez to staje się
przedmiotem: Pięknosc, Twardosc, Swiatlosc, Glębokosc. e) Sl6wne,
oznaczające czynnos6, ruch, dzialanie: Widzenie, Liczenie, Rozumowanie, Chodzenie. f) Umyslow~, to jest bytu zmyslom przystępnego
niemające: Duch, Mysl, Rozum, Pamięc; albo tez [34] będące wladzami
duszy, lub utworem umyslu:Wyobraznia, Pojętnosc, Duchownosc,
Grzecznosc. g) Uczuciowe, okazujące wewnętrzne uczucie jakiejs
odmiany: Radosc, Smutek, Zazdrosc, BoleSc, Milosc, Nienawisc. Do
tych nalezą zgrubiale czyli wzgardliwe, i I8 zdrobniale, czyli pieszczotliwe. O tych w § następnym osobno. Jedne znowu z tych rzeczy są
pojedyncze, inne zlozone, inne zbiorowe. Podobnymze sposobem i
nazwania tych rzeczy, czyli raczejI9 rzeczowniki im odpowiedne zowią
się zywotne, niezywotne, przymiotowe, s16wne, umyslowe, uczuciowe,
proste, zlozone i t. d.
2. W rzeczach zywotnych, mniej więcej wyraznie się odr6Znia
ple6 męska i zenska, czyli samcza i samicza. Chociaz w rzeczach zupelnie zycia niemających, niemasz tez i plci; zwyklismy jednak, na
wz6r zywotnych, wyraza6 w nich podobniez, zapewnie w nazwiskach
tylko, ple6 czyli rodzaj. Przeto rzeczowniki wszystkie w og6lnosci
mają swe rodzajowe oddzielne zakonczenia, czyli,jak m6wimy, odmieniają się przez rodzaje. Rzecz kazda, albo się uwaza sama jedna, albo
w zbiorze podobnych sobie jednot, w kt6rym jednak nie sam og61 się
uwaza; więc rzeczowniki odmieniają się przez Jiczby. Taz sama rzecz
moze się uwaza6 w rozmaitym stosunku i polozeniu względem innych;
i z tego powodu jego nazwanie rozmaitym ulega6 odmianom: więc
rzeczowniki odmieniają się przez przypadki. Ze zas niekt6re rzeczy
i ich nazwania nie mogą by6brane pod wszystkiemi względami; takie
więc zowią· się w porządku grammatycznym ulomne.
17

18
19
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AK 31v "boiu".
AK 31v ž. "i" nėra.
AK 32 "kr6cej".

3. Przedmiotem Grammatyki jest wlasciwie zewnętrzny ksztalt
i porządek mowy; uwagi więc nadwyrazami będą mialy za cel zewnętrzne odmiany onych, jakim tylko ulega6 mogą wchodząc w sklad
tejze mowy. Pomysly zas, [34v] i uczucia wnętrzne, i ztąd wynikające
rozmaite wyrazenia i szykowania wyraz6w odsylamy do Logiki i Retoryki. M6wiąc przeto o odmianach imion przez rodzaje, liczby, przypadki,
stopnie i t. d. wyrazamy, ze imi ona przybierają pospolicie w zakonczeniu swojem odmienne gloski podlug tychze rodzaj6w, liczb, przypadk6w20.

§ VIII. O imionach zgrubialych i zdrobnialych.
1. Imiona zgrubiale, są to nazwania obyczaj6w, ulomnosci fizycznych, w ludziach, a niekiedy i w zwierzętach, brane w rozumieniu
wzgardliwem i szyderczem, częsciej u prostego gminu w uzyciu będące;
np. kupris garbus, aklis slepuch, spytris niedowidzący, ilybis bolących
Iub ciekących2I oczu, kurtius gluszak, klyszis koszlak22, rujszis chromot,
krupis ospowaty, pryszczowaty, szaszkis .parchuc, suskis parszywiec,
plykis lysak, holysz, krywis krzywiec, pasiutielis szaleniec, nenaudielis
nikczemnik, apjekielis slepiec, ysztyiielis gar, flak, supuwielis zgnilak,
nukarta szelma, yszgama wyrodek, szawalka wloczęga, i niekt6re inne.
2. Lecz co rzetelną jest zaletą i ozdobą języka zmudzkiego, owa
mnogos6 sposob6w wyrazenia lagodnosci, delikatnosci, przymilenia
się, pieszczoty; co się wyraza przez imiona zdrobniale. Jeden bowiem
wyraz moze przybrac cztery, pięc i więcej az do kilkunastu r6Znych
zakonczen, oznaczającychjego spieszczenie. Tych sposob6w pod og6lne
prawidlo zebrac prawie niepodobno. O uzywanszych przynajmniej23
powiedziec nie będzie bezskutecznie.
Brolis brat, brolelis, brolitis, brolitelis, broluiis, broluielis, brotis,
brotajtis, broterajtis, broterelis, brotelis, brolukas, broMtis, brolutelis,
brolukelis.

[35] Sesou siostra, sesele, sesereIe, sesžte, sesžtele, sesute, sesitteIe, seserajte, sesyke, sese ryke.
AK 32 "przypadkow i td".
AK 32 "lzawych".
22 AK 32 prie ž. "koszlak" galbūt kita ranka pateikiama tokia išnaša: "nogi
wywrocone do srodka".
.
23 AK 32v "tu przynajmniej".
20
21
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Motina matka, motinele, matule, matulele, matulite, matusze, matitszele, matuszite, mocziute, mocziittele.
Senis starzec, senutis, senutelis, senelis, seniukas.
Ma:ias maly, ma:ielis, ma:itytelis, ma:iUtis, ma:iutelis.
Karwe krowa, karwyke, karwele, karwite, karwelite,· karwajte, karwelajte, i t. d.
W og61nosci wszystkie prawie imi ona, nawet przys16wki od przymiotnik6w pochodzące, mogą przxbrac ksztalty zdrobnialosc czyli spieszczenie wyrazające.
3. Nadmienic tu jeszcze wypada o jednym sposobie wyrazenia
zdrobnialosci u posp61stwa zmudzkiego uzywanym, gdy imi ona
chrzestne zdrabniają dla wyrazenia maloletnosci, lub wczesnej mlodosei. W takowem zdrabnianiu24 często imi ona męskie mają zakonczenia zenskich, np. Agne Agnusia (Agnieszka), Dome Domus (Dominik), Ąte Antos, Barbe Basia, Bru:iis Ambros (Ambrozy), Buge Bogusia,
Cyle Cesia (Cecylia), Elze Elzusia, Gedwe Jadwisia, Guste Gucio (Augustyn), Kaste Kostusia, Lekse Oles, Lere Las (Hilary), Lewe Leus
(Leon), Magre Malgosia, JUZiS 25 Juzio, Naste Anastazya, Palone Polusia, Wyce Wincus, pyle Filis (Filip), Stąsle Stas, PrąceFranus, Tame
Tomus 26 , Spauste Faustus, Myke Michas, Maczke Matus, Pruze
Fruzia, Mocke Macius, Jure Juras, i wie1e innych. Takowe imiona
pomimo swoje skr6cenie i przeksztalcenie, ulegają jeszcze zdrobnieniu,
czyli większemu spieszczeniu; np. Kotre Kasia, Kotryke, Kotrusze,
Katuka, Katriuka, i t. d.

[3Sv]

§ IX. O Rodzajach imion.

1. W wielu językach europejskich trzy rodzaje się odznaczają:
męski, zenski i nijaki, do kt6rego tez nalezą przedmioty niemające

odznaczonego rodzaju. W języku zas zmudzkim, podobnie jak w rzeczach zywotnych, dwa tylko są rodzaje: męski czyli samczy, i zenski
czyli samiczy. Rzeczy zyjące, niemające odroznionej plci, i rzeczy niezywotne, mają rodzajowe swe zakonczenia, albo się poznają z doAK 32v "zdrabnieniu".
25 AK 33 "Juzis".
26 AK 33 "Tame Tomus" yra tarp "Pruze Fruzia" ir "Mocke Macius", bet
MV atkeIta aukščiau.
24

134

danego zaimka tas ten, ta27 ta. Wszystkie więc lmlOna do dw6ch
rzęd6w rodzajowych nalezą. Do kt6rego z nich jakie imię nalezy, poznac mozna, jak się rzeklo, z zakonczenia. Od tego jednak prawidla są wyjątki. I tak, rzeczowniki Ii w jezyku zmudzkim zakonczone
na as, is, us, on, nalezą do rodzaju męskiego; wyjąwszy sesou28 siostra,
kt6ry jest rodzaju zenskiego z oznaczenia plci. Zakonczone na a, e,
i, ys, nalezą do rodzaju zenskiego. Są jednak imi ona mające jedno z
tych zakonczen, a nalezące do rzędu rzeczownik6w rodzaju męskiego.
a)Zakonczone na a, wylktrasa wilkolak (bajeczna przemiana czlowieka w wilka), ergla czlowiek rubaszny, i niekt6re z rzędu zgrubialych (§ poprzedz.); takZe cudzoziemskie nazwania niekt6rych urzę
d6w, Storesta Starosta, Wajwada Wojewoda; nazwiska familij mające
w polskimjęzyku zakonczenie na o, Jagiela Jagiello, Mynejka Minejko,
Laska Hlasko i t. d. b) Zakonczone na e, nazwiska osob pokrewienstwa Diede Stryj, wuj Cn:5I.D:5I); nazwania niekt6rych rzemieslnik6w,
Dajlyde ciesla; nazwiska familijne, zakonczone w polskim na cz,
Wajtkewicze Wojtkiewicz,· Juzupawicze 29 J6zefowicz, Bru:iewicze30
Ambrozewicz; imiona zdrobniale [36] sposobem u posp61stwa uzywanem31 (ob. § poprzedz. n. 3). c) Zakonczone na ys, debesys chmura,
oblok, dątys ząb, gel:iys zelazo, wagys zlodziej, dyjwerys dziewięrz.
2. Rzeczy zywotne, w kt6rych wyrainie i widocznie się plec odr6znia, mają tez osobne rodzajowe nazwania, a mianowicie imi ona zwierząt domowych, i niekt6re z ptastwa domowego, jautis w61, karwe
krowa, arkUs kon, kumele klacz, bitIus byk, bergZde ja16wka, szou pies,
. kale suka, kujlis knuT. kiaule swinia, gajgals kaczor, ątys kaczka, gajdis kogut, wyszta kura,. Inne mają tylko zakonczenia rodzajowe, :ią
synas gęsior, :iąsys gęs, tetyrwynas cietrzew, tetyrwa cieciorka, esylas
osiel, esylicze oslica., Inne nakoniec pod jednym bezzadnej rozni cy32
wyrazem o bie plci zawierają. To się szczeg61nie daje widziec w imionach
iwierząt dzikich, ptak6w i dalszych twor6w zywotnych, meszka niedzwiedi, zujkis zając, lape lis, warna wrona, gitlbis labędi, gerwe z6raw, geguZie kukawka; warle zaba, :iaItis wąz, it. d. P16d czyli potomst27

28
29

30
31
32

AK
AK
AK
AK
AK
AK

33 "i ta".
33 "jeden wyraz sesou".
33v "Juzupawicze".
33v "Bružewicze".
33" "u:Ž:ywanym".
33v "odmiany".

wo zwierzątezworonoznyeh, jako tez ptastwa, ryb, plaz6w, bez wyjątku
i uwagi na plee, nalezy do rzędu imion rodzaju męskiego, werszis eie1ę,
kumetis irebię, parszelis prosię, iąsitis gąsię, wysztitis kurezę, meszkutis, iuwitis, giwatutis, warlutis 33 , i t. d. Dalszyeh zas zyjątek uwazae
nalezy zakonezenie.
3. Taki jednak sposob poznawania rodzaj6w, we względzie grammatyeznym, jako bardzo zawiklany, i mnogim wyjątkom ulegly34, a tymsamym mniej wygodny, przez inny prostszy i pewniejszy zastąpionym
bye moze, to jest,jak się juz r~eklo, rodzajjakiegokolwiek rzeezownika
poznaje się z zaimka okazująeego tas ten, ta ta; albo tez z przymiotnika dodanego. Zaimek zas ten od niekt6ryeh artykulem niewla[36v]seiwie nazwany, rzadko się uzywa, i to wtenezas ehyba, gdy się wskazuje bytnose jakiej rzeezy. Dla poznania zas rodzaju rzeezownika, moze
bye tylko domyslnym.

2. Imiona liezbowe są dwojakie, pierwotne,i porządkowe. Wyjnas
jeden, du dwaj, trįs trzej, ketury eztereeh, pęky pięe, az do dziewięeiu,
są przymiotne, i mają oddzie!ne rodzajowe zako:O.ezenia (opr6ez trįs
na oba rodzaje); daIsze zas deszimtys dziesięe, szimtas sto, tukstątys
tysiąe, są rzeezownikami. Liezby porządkowe: pyrmas pierwszy, ąt
ras drugi, tretis trzeei, [37] i daIsze wszystkie są przymiotnikami .. Są
jeszeze liezbowniki rzeezowne oznaezająee mniej Iub więeej pewną
ilose rzeezy, dwejtas dwoje, trejtas troje, az do dziewięeiu tyIko. Albo
tez nieIiezoną ilose keletas kilkoro. Są liezbowniki przymiotne, wyrazająee ilose rzeezownik6w nie mająeyeh liezby pojedynezej: wyjnery
jedne, dwejy dwoje, trejy troje, ketwery ezworo, az do dziewięeiu,
nie dalej.

§ XI. O przymiotnikach.
§ X. O Liczbie.
znajomszyeh dwie pospolieie liezby wzajemnie się
odr6iniają zakonczeniem: pojedyneza, oznaezająea jednose, i mnoga,
oznaezająea więeej jak jedną jednose. Język zmudzki ma tę wlasnose
wsp6lną z greekim, ze posiada oddzie1ne, wlaseiwe zakonezenie .liez~
by pojedynezej (numerus singularis), dw6jnej (numerus 35 duahs), 1
mnogiej (pluralis). Liezbie pojedynezej odpowiada jeden tylk~ liezbownik wyjnas jeden; liezbie dw6jnej podobniez jeden du dwa], dwy
dwie'Iiezbie zas mnogiej nie ograniezona liezba wyraz6w. Liezba dw6jna .; poIskim języku byla dawniej uzywaną, m6wiono: dwie nodze,
bylichwa; dotąd się m6wi: dwie oczy36, dwie uszy. W litew~kiem ~a
rzeezu przez sIepe nasIadowanie poIszezyzny, z krzywdą krajowego ję
zyka, ta liezba wyehodzi z uzyeia37 ; w narzeezu litewsko-pruskiem,
juz nieeo zniemezalem ezęseiej się jednak daje postrzedz; w. n~rzeezu
zas ezysto zmudzkiem w ealem swojem uzyeiu dotąd zostaje, 1.oznaeza ehwalebną narodowose tego Iudu we wzgIędzie zaehowama naturaInosei swego języka.
1. W

33

34
35
36

31

językaeh

AK 33v ž. "warlutis" nėra.
AK 33v "podiegly".
AK 34 ž. "numerus" nėra.
Prieš "dwie oczy" AK 34 yra dar "dwie ręce", bet MY tai praleista.
AK 34 "uzywania".

Biorąe pod rozwagę przedmioty, kt6ryeh bytnose rzeezywistą, Iuo
przypuszezoną jakim bądi sposobem pojmujemy; postrzegamy ja-

kies w nieh eeehy, znaki, wlasnosei, polozenie miejsea, przez kt6re jeden przedmiot r6zni się od drugiego. Takowe wlasnosei nazywają się
przymiotami, jakby przydatkami, a wyrazy do ieh nazwania przybrane przymiotnikami. Jako zas są r6zne wlasnosei rzeezom sluząee, tak
tez r6ine są przymiotniki, kt6re eo do swego znaezenia, w zmudzkim
języku są siedmiorakie.
1. Okazująee przedmiot Iub odmianę jakowej rzeezy, mogąeej
bye por6wnaną z innemi; karsztas 38 gorąey, gylus glęboki, ylgas dlugi,
tolus daIeki, ertas przestronny, ąksztas eiasny.
2. Oznaezająee wlasnose, do drugiej rzeezy naIeząeą, imogyszkas ezlowieezy, dągyszkas niebieski, iemyszkas ziemski, wiryszkas
męski, motryszkas niewieSci 39, iidyszkas zydowski, prusyszkas pruski,
wokyszkas niemieeki 40•
3. Oznaezająee dostatek, obfitose jakiej rzeezy, ezyIi ze rzeez jaka
obfituje w przedmioty od niej r6žne; i nazwania tez ieh powstają z
tyeh rzeezy; [37vJ kt6ryeh obfitose wyrazają; akmeningas kamienisty,
AK 34v "op. karsztas".
AK 34v yra "motryszkas niewiesci, wiryszkas męski", bet MY ž-iai sukeisti
vietomis.
40 AK 34v ž. "wokyszkas niemiecki" nėra.
38

39
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žuwingas rybny, skolingas wiele41 dlug6w mający, turtingas majętny;
jak polskie swięty i swiątobliwy, žądza i požądliwosc, gniewny i gniewliwy. Piszą się zas przez in; gdyž niekt6re przynajmniej wyraznie od
s16w pochodzą, garbingas od garbynu, mejlingas od mejlynu, graudingas
od graudynu.
4. Okazujące istotę rzeczy, czyli materyal, z kt6rego rzecz powsta1a; sydabrynis srebrny, warynis miedziany, molynisgliniany, medynis
dr ewni any.
5. Okazujące odmianę 'powierzchownosci jednej rzeczy przez
powleczenie czyli pokrycie drugą, molynas w glinie uwalany, purwynas zb1ocony, taukynas otluszczony, kruwynas krwawy.
6. Przymiotni42 liczbowe porządkowe, czyli liczbowniki, o kt6rych w § poprzedzającym się m6wilo.
7. Nakoniec wy1ączne, okazujące przymioty niekt6rym tylko
rzeczom služące z wy1ączeniem innych przy nich będących, ale niemających tych:ž:e przymiot6w; baltasis bialy (z pomiędzy rzeczy innego
koloru), gylesis glęboki (z pomiędzy nie glębokich), auksztasis wysoki
(z pomiędzy niskich), gražesis piękny (z pomiędzy nie pięknych),.
Z powodu szczeg61niejszej odmiany tego oddzialu przymiotnik6w,
językowi žmudzkiemu i litewskiemu tylko wlasciwych, nazwa1em takowe przymiotnikami wylącznemi. Dla r6žnicy więc tylko wszystkie inne
przymiotniki zowią się zwyczajnemi, lub wlącznemi. Zeby zas uniknąc powtarzania, w og61nosci powiedziec mo:ž:na, že wszystkie przymiotniki (wyjąwszy czwartego rzędu), oraz imieslowy czynne i bierne
odmienne, tak:ž:e wymagający, mogą się brac w znaczeniu wy1ącznem.
Formują się od zwy[38]czajnych porządkiem następnym: Przymiotniki i imieslowy zakoiiczone na as, przybierają is, baltas, baltasis,
dyrbtas, dyrbtasis, matomas, matomasis, raszitynas, raszitynasis. ZakOl1czone zas przymiotniki na is, us, te koiic6wki zamieniają na e, z
przydaniem is, dydis, dydesis, gylits, gylesis. Imieslowy zas czynne do
zakoiiczenia drugiego przypadku przybierają is, dyrbąs, dyrbąte.
dyrbątesis, raszus, rasząte, raszątesis, turis, titręte, turętesis, matys,
matiuse, matiusesis, raszisis, raszisęte, raszisętesis.

§ XII O stopniowaniu przymiotnik6w.
Zastanawi~jąc się nad rzecza~i jednakowe wlasnosci mającemi,
dostrzegamy, ze takowe wlasnoscl albo są istotnemi i nieoddzieinemiod swoj ego rzeczowego prze dmiotu , albo są tylko przypadkowemi
m~gącemi naležyc, albo nie naležyc do nich; ze tez same przymiot;
w j,e,dnY~h ~z~czach wyrazniejszą, w drugich mniej wyrazną swą bytno~c Obja:Wla]ą. Takową stosunkową r6znose nazwano stopniowaniem;
": !a~owej czy~osci koiic6wki przymiotnik6w odmieniają się podlug
rozll1CY stoP1l10W, kt6rych zwyczajnie trzy się 1iczy: R6wny, czyli
stan tego przymiotu, kt6ry się pierwszy bierze do por6wnania z dru~iem!; ~yžszy, ':Y!azający większy zbi6r czyli natęzenie przymiotu;
1 NaJWYzszy, czyh stan największego natęzenia uwa:ž:anego przvmiotu.
~dy się .zas bierze do por6wnania rzecz najwyzszy stopieii pr;ymiotll1~a m~]ąca; wtenczas ona będzie uwazana 43 stopniem r6wnym przymwtu; mne rzeczy wzięte do por6wnania z pierwszą, mniej natęzenia
przymiotu mająee, będą mialy stopieii nizszy, lub najnizszy; np. aukszt~s :vysoki, auksztesnis wyzszy, [38vJ auksztiausis najwyzszy; žemas
mskI, žemesnis nizszy, žemiausis najni:Ž:szy. Jesli się bierze pod rozwagę p:~ymiot :vi~cej, niže.li w trzech rzeczach, z kt6rych w kazdej
coraz rozny stoplen natęžell1a przymiotu się znajduje; wtenczas stopieii
w~zszy tyle wyraza odmiennych gradacyj, iIe się znajduje r6znic przymIOtu w rzeczach; np. gražus piękny, gražesnis piękniejszy, dar gražesnis jeszcze piękniejszy, byszki gražesnis trochę piękniejszy, jou
f!r~žes.nis jeszcze bardziej piękniejszy; az nim się natrafi na stopien
jUZ najwyzszy, lub tez przestanie dobierac więcej rzeczy dla por6wnania
uw~zanego prz~miotu. Czasem się oznacza jeszcze przech6d odbywa]ący od stopll1a r6wnego do wyzszego; i wtedy uzywa się slowo ten
~rz~ch~d oznaczające, i przys16wek okazujący cel, do kt6rego to dą
z~ll1e. Slę .od?ywa; np. gerin ejna polepsza się, szaltin ejna coraz się
wlęcej oZlębla, szyltin ejna coraz się więcej44 pociepla. Stopnie przymiotnik6w formują .się porządkiem następnym. Stopieii wyzszy formuje się od r6wnego przez odrzucenie koiic6wki i przyjęcie natomiast45
e, i zgloski snis; karsztas gorący, kasztesnis 46 , turtingas majętny, tur43
44

41

42
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AK 34v "dlu:i:ny, wiele".
AK 35 "Przymiotniki".

45
46

AK
AK
AK
AK

35v "nazwana".
35v yra "więcej się", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
35v "natomiast samogloski".
36 "karsztesnis".
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tingesnis, molynas, molynesnis. Stopien najwyzszy formuje się takze
od r6wnego, po odrzuceniu konc6wki dodając zgloski ausis, gdzie gloska przybierająca się zmiękcza, jesli nie jest z natury miękk ą48; baltas49 ,
baltiausis, gyĮus, gylausis, gratits, gratiausis, dydelis, dydelausis 50 • Nie
wszystkie jednak przymiotniki mogą się odmieniac przez stopnie. Przymiotniki z powyzszego podzialu nalezące tylko do rzęd6w: pierwszego,
trzeciego, piątego i si6dmego mogą się stopniowac; zas rzęd6w: drugiego, czwartego i sz6stego nigdy się nie stopniują, wyjąwszy pyrmas,
pyrmesnis, pyrmiausis. Przys16wki od przymiotnik6w [39] pochodzące
mogą się stopniowac, i mają zakonczenie na ej, auksztaj, auksztesnej,
auksztiausej. Przys16wki zas takowe, jesli się biorą w znaczeniu oderwanem, mają sobie wlasciwe zakonczenia, i stopien tylko wyzszy; gratit
pięknie, gratiaus, pitjkit pysznie, pitjkiaus, karszt gorąco, karsztiaus,
pykt zle, pyktiaus, ger dobrze, geriaus i 1. d.
47

4. Dzierzawcze, mitnas m6j, tawas tw6j, sawas sw6j. Te są prawdziwemi przymiotnikami, i podlug nich się przypadkują; formują się
takze z nich wylączne mitnasis, tawasis, sawasis; lecz nie odmieniają
si5 pr~ez stopnie. W pospolitem [39v] m6wieniu zaimki te często się
blOrą jakoby za rzeczownik6w; i gdy wyrazają, ze jakas rzecz wlasno~kią jest czyją, tenze rzeczownik kladnie się w przypadku, jakiego
wymaga slowo przy nim będące, zaimek zas kladnie się w przypadku
drugim, np. zamiast mitnas myszkas m6j las, m6wią mitna myszkas.
Gdy się pyta:jak mu 51 imię? m6wi się kou wardit? nie kajp jem wardas?

Rozdzial trzeci

o

§ XIU. O zaimkach.
Częste powtarzanie nazwisk rzeczy w mowie uczyniloby ją nieprzy-

jemną. Dla usunięcia tej niedogodnosci, miejsce nazwisk zastępują

wyrazy odmienne, zaimkami zwane. A te są:
1. Osobowe: asz ja, tit ty,jis on, albo ans on. Zaimek jis odpowiada
polskiemu on, kt6rego dalsze przypadki są: jego, jemu i t. d. zaimek
zas ans odpowiada polskiemu on, kt6rego dalsze przypadki są: onego,
onemu.
2. Okazujące tas ten, okazuje tylko rzecz samym wyrazem, szis
oto ten, znaczy okazanie palcem jakiej obecnej widocznej rzeczy.
3. Pytające a) rzeczowe kas kto, co? temu zaimkowi odpowiada
zawsze rzeczownik. b) Przymiotowe, kokis jaki, kuris kt6ry; tym zaimkom odpowiada przymiotnik, lub tez zaimek przymiotowy, sziokis
oto taki, anokis owaki, tokis taki, pats sam. Nie zawsze jednak zaimki
kokis, kuris mają znaczenie pytających, czasem się odnoszą do rzeczownika lub zaimka poprzedzającego.
4'
48
49
50
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MV
AK
AK
AK

"formuje się taki:e" pakeista iš AK 36 "podobniei: formuje się"·
36 "jui: miękką"·
36 "np. baltas".
36 ž-ių "dydelis, dydelausis" nėra.

przypadkowaniu.

§ I. O przypadkach.
Imię lub zaimek rozmaicie w mowie odmienia pierwsze swe zakonczenie podlug liczby, rodzaju, do kt6rego nalezy oraz stosunk6w w
jakich zostaje względem drugich przedmiot6w; c;y się uwaza w st~ie
prosty~, czy zawislym od innego, czy ma byc czyją wlasnoscią, czy
narz~dzlem, lub miejscem, stosownie do szesciu pryncypalniejszych
pytan: kas kto? co? kyjno czyj, czego? kam komu, czemu? ką kogo,
co? kou kim, czem? kame gdzie, w czem? Si6dme pytanie kyjk wiele?
oznacza liczbę. ne więc jest tych pytan, tyle imię lub zaimek ma osob~ych zakonczen,gdy się odpowiada1 na takowe; to się znaczy, ze tyle
Jest przypadk6w grammatycznych. Jest jeszcze jedno zakonczenie
ni.ekt6rych przynajmniej rzeczownik6w, gdy się do nich niby przemaWIa, lub wzywa (casusvocativus), a w porządku przyjętym od Grammat~k6w p~ąte mie~sce między przypadkami zajmuje. W języku zmudzkIm n~ ~lczbę ~~Jedynczą i mnogą liczy się siedm przypadk6w; na liczbę ~w?Jną szes,c tyl~o, z pe[ 40]wnym wyjątkiem. Są jeszcze rodzajowe lmlOn zakonczema, a tych na rzeczowni 2 rodzaju męskiego są czte51

1
2

AK 36v "komu".
AK 36v "nim odpowiada".
AK 37 "rzeczowniki".
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ry, as, is, us, on, (ts, kt6rego zakonezenia )eden tyIko jest ,:yraz); rodzaju zenskiego takže eztery: a, e, i, ys. Ze zas tym rodzajowym zakonezeniom i przypadkowe osobne odpowiadają, więe tyIež bylo~y
form osobnyeh 3 przypadkowania. Leez imiona zakonezone, męskJe
na on, ts, ženskie na i, są w przypadkowaniu nieforemnemi; wlaseiwye~
więe form przypadkowania na rzeezowniki jest szesc: trzy na rodzaj
męski, i ty1ež na ženski.
,

§ II. O glosce

przybierającej.

Wyraz nazwany odmiennym nie ealy się odmienia podlug okoIie~
nosei, ezyli porządku mowy, Ieez tyIko zakonezenie, to jest ostatn~e
gloski ezyli kone6wka; przed nią więe znajdująea się gl~sk.a nazyw~ Slę
przybierającą dIatego, že sama będąe nieuIeglą prZeI~~lJar:le, ~rzyblera
po sobie wszystkie odmiany kone6wki. Gloska. prz~blerająea Jest pos~
polieie sp61g10ską twardą 1ub zmiękezoną znakIem I, pod.lug yot~zeby,
albo samogloską Iub dwugloską. Niekiedy opr6ez przybleraJąeeJ przypadku pierwszego lub osoby pierwszej, znaj?~je si~ ~ ~aIszy~h przybierająea druga. Pomimo to pierwsza bytnosel swoJeJ me trael, przestaje tylko pelnic funkeyą przybierająeej.

§ IU. Forma pierwsza.
Na rzeezowniki rodzaju męskiego zakonezone na as. DIa lepszego
odr6žnienia zakonezen przypadkowyeh, kone6wki są odznaezone.
[40v] Liczba pojedyncza.
1. Kas? Stogas daeh.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba dw6jna

Du Stogu.
Kyjno? Stoga daehu,
dums Stogums,
Kam? Stogou daehowi, dum Stogum.
Ką? Stogą daeh.
du Stogu,
- Stoge daehu!
Stogudu.
Kou? Stogu daehem.
dum Stogum.
Kame? Stoge w daehu.

Liczba mnoga.

Stogaj daehy.
Stogų daeh6w.
Stogams daehom.
Stogus daehy.
Stogaj daehy!
Stogaj s daehami.
Stogųse w daehaeh.

Uwagi.
1. Podlug tej formy przypadkują się takže rzeezowniki zakon.
ezone na as, mająee tylko liezbę pojedynezą, keletas kilkoro, dwejtas dwoje, trejtas troje, až do dziewięeiu; r6wnie i te, kt6re mają tylko
liezbę mnogą, koneząee się w pierwszym przypadku na aj; rataj kolasa, jaukaj przynęta, sakaj žywica.
2. Przypadkująee się podlug tej formy, kone6wkę pierwszego przypadku liez. poj. skraeają ezęsto, wyrzueaniem samogloski a; darbas,
darbs, badas, bads, lągas, lągs, laukas, lauks, kunas, kuns i t. d. Wylą
ezają się od tego a) rzeezowniki mająee gloskę przybierająeą jedną ze
sp6lglosek syeząeyeh, kosas halun, byzas warkoez, laszas kropla, dryjžas
jaszezurka. b) Rzeezowniki lub przymiotniki mająee przybierająeą
jedną z tyeh: I, m, n, r, w, jes1i przed przybierająeą bezposrednie znajduje się kt6ra ze sp6lglosek d, g, k, ID, n, p, t, w, lub jedna z syezącyeh
dųblas muI, bloto, dugnas dno, yrklas plyt, prom4, židras blękitny,
tykras prawdziwy, sydabras srebro, sapnas sen, sekmas si6dmy, katras
[41J kt6ry z dw6eh, drieknas wilgotny, slaptas ukrycie, derlas dobrego
wzrostu, aklas slepy, gądras boeian, mieszlas naw6z, rieswas rzadkawy5, gajsras požar, lįksmas wesoly, yjszmas rožen, gležnas wątly, i
w. i. W takow6m jednak wyrzueaniu samogloski a, jesli brzmienie
sp6lgloski przybierającej bylo glosne, zamienia się na ciehe. (O czem
wyžej Roz. pierw. § IV.). Zeby więe nie zrobic w pisaniu pomylki,
uwažac potrzeba, jaka się znajduje w przypadku drugim liezby pojedynezej, i dalszyeh.
3. Drugi przypadek liez. poj. w litewskiem narzeezu konezy się na
o, trzeei na uy, gdzie brzmienie grube y, malo znaezne; ezwarty na a,
dlugie; ezwarty liezby mnog. na uos, si6dmy na uose. Gdziekolwiek
w žmudzki6m narzeezu znajduje się brzmienie a, ę, w litwie się wymawia
przez ezyste samogloski ze znaeznym przeeiągiem. Ze zas podlug
litewskiego narzeeza ezwarty przypadek liez. poj. w formie pierwszej,
ezwartej, i piątej, konezy się na samogloskę dlugą; znakiem jest, že
kiedys konezyl się na samogloskę nosową, eo daje się widziec w ortografii pruskiej. Taž samo powiedziec možna o zakonezeniu przypadku
drugiego liez. mn. gdzie w narzeezu žmudzki6m wyraine jest brzmienie
4

3
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AK 37 yra "osobnych form", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.

5

AK 37v ž. "prom" nėra.
AK 37v "rzadkawy (pl6tno np.)".

nosowe kone6wki; stogų daeh6w; trobų ehat 6, arklų koni, awių owiee;
w narzeezu zas litewskiem, ehoeiaž ezyste, leez znaeznie jest przedlužone.
4. Podlug terazniejszego sposobu m6wienia (jak się rzeklo Roz.
pier. § IX7), niema dw6jki uy, gdyž przez poprawienie ortografii pisac
się powino uj; že zas zakonezenie przypadku trzeeiego liez. poj. rzeczownik6w pierwszyeh trzeeh form, nie odpowiada brzmieniu ujS leez
podlug žmudzkiego narzeeza ou; przeto zdaje mi się niewlaseiwie
terazniejsi Autorowie ten przypadek konezą na uj; wypadaloby raezej
konezyc po žmudzku: [41v] tįewou, warpou, stogou9 , wyrszou. Imiona
chrzestne zakonezone na as10, mają piąty przypadek na aj, Petras,
Petraj! Jonas, Jonaj! Mykolas, Mykolaj 111
5. Rzeezowniki oznaezająee narzędzie, w sz6stym przypadku
zwykle się kladną z przyimkiem su, sit pejlit nožem, su szauksztu lyžką,
su dalgiu kosą. Jest to zwyezaj z niemieekiego języka wzięty kiedys,
i zupelnie przyswojony.
6. Pierwzsy przypadek liezby dw6jnej we wszystkieh formaeh na
rodzaj męski ma zakonezenie przypadku sz6stego liez. poj. Wyjątki
od tego będą umieszezone w Uwagaeh nad formą trzeeią i ezwartą·
Do zakonezenia więe przypadku sz6stego, na uformowanie przypadk6w: drugiego i trzeeiego liez. dw6j. dodają się sp6lg1oski stanowiąee
kone6wki onyeh: ms, m, stogu12 daehem, dit stogu, dums stogums, dum
stogum13 • Liezbownik du, nie zawsze się kladnie przy rzeezowniku;
samo bowiem zakonezenie dostateezne jest dla pokazania, w jakiej
liezbie položony. Pierwszy i ezwarty tej liezby są sobie zupelnie podobne, jak r6wnie trzeei, i sz6sty. Piąty tym się r6žni od pierwszego, že
liezbownik du, dwy, przyląeza się do kone6wki jego; žmogitdit dwaj
ludzie! motinydwy dwie matki! W formie tej i następnyeh wszystkie
szesc przypadk6w liez. dw6j. položylem dla pokazania jednostajnosei
jednyeh z drugiemi, lub r6Žl1iey niekt6ryeh.
AK 37v-38 yra "trobų chat, stogų dach6w", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
Galbūt J. ČiuIda norėjo nurodyti § X: 2, kur ir kalbama apie tai (?)
8 AK 38 "uj".
9 AK 38 "kyrwiou, stogou".
10 AK 38 "zakonczone na as" nėra.
11 AK 38 "Petraj, Jonai", MV plėstas į "Petras, Petraj! Jonas, Jonaj! Mykolas, Mykolaj!".
12 AK 38 "np. stogu".
13 AK 38 "du stogu, dwa dachy, dinns stogums dw6ch dach6w, dum stoginn
dw6m dachom" MV pateikti be lenkiško vertimo.
6

7
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7. Drugi przypadek liez. mn. we wszystkieh formaeh konezy się

na ų. W niekt6ryeh jednak brzmienie nosowe nie jest wyrazne.
8. Si6dmy przypadek liez. poj. rzeezownik6w tej formy konezy się
na e; niekt6rzy nie wlaseiwie konezą na i, y, lub jeszeze gorzej na i.
Tenže przy[ 42]padek liez. inno we wszystkieh formaeh na rodzaj męski
formuje się od drugiego tejže liezby przez dodanie zgloski se; tiewųse,
baltųse, anųse, tųse 14 •

§ IV. Forma druga.
Na rzeezowniki rodzaju męskiego zakonezone na is.
Liczba pojedyncza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zinis wieszez.
Zine wieszeza.
Ziniou wieszezowi.
Zinį wieszeza.
Zini! wieszezu!
Ziniu wieszezem.
Zinieje w wieszezu.

Liczba dw6jna. Liczba mnoga.
Zinej wieszezowie16.
Ziniu15.
Zinių wieszez6w.
Ziniitms.
Zinems,
Ziniitm,
Zinius.
Ziniu.
Zinej!
Ziniitdu.
Zinejs.
Zinium.
" "

Ziniųse.

Uwagi.
1. Podlug tej formuj ą 17 się przymiotniki zwyezajne do oddzialu 4°
naležąee, (§ XI)18. Podobniež rzeezowniki zakonezone na jis, ezyli

zakonezone na is, z przybierająeą j, kraujis krew, jaujis gumno, geradiejis dobrodziej, pyktadiejis zloezynea, wiejis wiatr i W. i. W staryeh
ksiąžkaeh takowe rzeezowniki zakon.ezone na jes, litwini konezą na
jas, i przypadkują podlug formy pierwszej. Niekt6rzy nawet w pierwszym przypadku sp61gloskę j, wyrzueają, niesprawiedliwie; gdyž ona
jest gloską przybierająeą. Zmudzini w pospolitem m6wieniu, ezasem w
przypadku pierwszym liez. poj. tylko, obie gloski ji, a w si6dmym tejže
liezby ostatnie je, odrzueają, kraujis, kraus, dalgieje w kosie1 9 , dalgie;
14

15
16
17

18
19

AK
AK
AK
AK
AK
AK

38v "W onych".
38v "Ziniu wieszcze".
38v "wieszcze".
38v "formy przypadkują"·
38v ,,(ob. § XL)".
39 "w kosie" nėra.
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le~z ~o niewlasei[ 42v]wie. Nie wieleby się zboezylo od gladkiego m6WIe~l.a, gdyby tylko ostatnie e, się odrzueilo, pintyniej w koszu, trobeszeJ w bu~ynku; zamiast pintynieji, trobesieji20, i pospolieie ta samogloska Slę odrzuea.

.~. :~erwszy przypadek liez. mn. niekt6rzy (litwini zapewnie) piszą
~zntznzeJ kosze, kajliniej kozueh2 1, žirniej groehy i t. d. niby dla tego

ze ta samog:oska. i, w kone6wee przypadku22 się znajduje; leez ta Ii:
ter,a w z~koneze~laeh dalszyeh przypadk6w jest znakiem zmiękezenia
spol~los~1 przyblerająeej; jako~ego znakunie potrzebuje w zakonezemu ~lerwszego przypadku liez. mn. z powodu samogloski e.
3. Pląty przypadek liezby pojedynezej we wszystkieh rzeezownikaeh
tego zakonezenia, ma kone6wke i
.. 4. Si6?m~ prz?,padek liez. p~j .. rzeezownik6w zakonezonyeh na
JIS, przYb.lera]ąe~ J, ehoeiaz juz z natury miękką, jeszeze z większem
poehylemem zmlękeza23 , kraujis, kraujieji, jaujis, jaujieje 24 •

§ V. Forma trzecia.
Na rzeezowniki rodzaju męskiego zakonezone na

us.

Liczba pojedyncza.

Liczba dwojna. Liczba mnoga.

l. Wyrszus

Wyrszu,
WyrszUms.
WyrszUm.
Wyrszu,
Wyrszitdu,
Wyrszu.m,
" "

wierzeh.
2. Wyrszaus wierzehu.
3. Wyrszou 26 ,
4. Wyrszą,
5. Wyrszau!
6. Wyrszumi,
[43] 7. Wyrszouje
w wierzehu

Wyrszaj wierzehy21>
Wyrszų.

Wyrszams,
Wyrszus,
Wyrszaj!
Wyrszumis.
Wyrszųse w
wierzehaeh27•

AK 39 yra "trobesieje, pintynieje", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
AK 39 "kozuchy".
22 AK 39 "przypadku pierwszego".
23 AK 39 "zmiękczają".
24 AK 39 ž. "jaujis, jaujieji" nėra.
25 AK 39 ž. "wierzchy" nėra.
26 Nuo. ~ia MY.praleisti ž-io "Wyrszus" keturių vns. linksnių lenk. vertimai iš
~ 39, atItmkamm: 3 - "wierzchowi", 4 - "wierzch", 5 - "wierzchu!", 6 "wlerzchem" .
27 AK 39 "w wierzchach" nėra.
20

Uwagi.
1. Rzeezowniki tego zakonezenia mająee przybierającą miękką,
w liez. mn. przypadkują się podlug formy drugiej; altorius oltarz,
altor~j, karalus kr61, karalej, slanius slon, slanej, klajus bIąd, klajej,
bU/us byk, bitlej, skirius r6zniea, skirej, wajsius owoe, wajsej.
2. Czwarty przypadek liez. poj. podlug narzeeza pruskiego, konezy
się na ų, leez w narzeezu zmudzkiem wspomniona konc6wka odmienne
ma brzmienie od kone6wki przypadku drugiego liez. mn. Ta bowiem
wyrazne ma brzmienie nosowe ų; tamta zas brzmijak ą, lub tez u. Jesli
więe utrzymac zaeh eemy28 w zakonezeniu tego przypadku samogloskę
IĮ, wypadaloby dac 29 nad nią znamię lewe dla zr6wnania brzmieniem
z samogloską ą; leez zeby dla tego tylko przypadku nową literę nie
wprowadzac do zmudzkiej ortografii, zyezylbym przyjąc kone6wkę ą·
3. Sz6sty liez. poj. ezasem przez skr6eenie m6wią odrzueająe zgloskę mi, wyrszu, zamiast wyrszumi 30 , jak rzeezowniki formy pierwszej
i drugiej; i z tej przyezyny liezba dw6jna tamtym formom jest zupelnie
podobna. Tenze przypadek liez. mn. nie wlaseiwie tez m6wią wyrszajs
zamiast wyrszumis.
4. Pierwszy przypadek liez. mn. w narzeezu litewskiem jest podobny do tegoz liezby pojedynezej; na zmudzi zas pospolieie konczy się
na aj, jak w formie pierwszej. Nes kelses netejsi Christaj albowiE''ID
powstaną falszywi Chrystusowie (Matt. roz. XXIV. wier. 24. Mar.
roz. XIII wier. 22. Tlumaezenie litewskie Nowego Testamentu 1816 r).
[43v] 5. Rzeezownik žmogus czlowiek, ma w liczbie mnogiej žmones 1udzie, i przypadkuje Si ę31 w tej liezbie podlug formy piątej następnej.

§ VI. Forma czwarta.
Na rzeezowniki rodzaju zenskiego zakonezone na a.

21
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Liczba pojedyncza.

Liczba dwojna.

Liczba mnoga.

1. Troba chata,
2. Trobos ehaty.

dwy Troby.
dwyms Trobyms

Trobas ehaty.
Trobų chat.

28
29
30

31

AK
AK
AK
AK

39v "chcemy".
39v "dac jeszcze".
39v "wyrszumi".
39v "przypadkuje się" yra po "w tej liczbie'', bet MY atkeIta prieš.
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3.
4.
5.
6.
7.

Trobaj32,
Trobą

Troba!
Trobu,
Troboje w ehaeie.

dwym Trobym.
dwy Troby
Trobydwy!
dwym Trobym,

Troboms.
Trobas.
Trobas!
Trobomis.
Trobose w ehataeh.

Uwagi.
1. Podlug tej formy przypadkują się rzeezowniki rod. zen. mająee
tyIko liezbę mnogą, a zakone'zenia przypadk6w tez same; szitkas33
grzebien, lajptas sehody, pyrszlibas swaeba, įwedibas wprowadziny,
kryksztinas ehrzeiny, kepynas wątroba, strienas krzyz (w eiele), i w. i.
Podlug tejze formy przypadkują się rzeezowniki rod. męs. zakonezo~e na a, Wajwada Wojewoda, Storesta Starosta; liezba zas dw6jna
]ak w formie pierwszej.
2. Drugi przypadek liez. poj. w mowie pospolitej ezasem się konezy na as; leez większa daleko ezęse rzeezownik6w zenskieh ma na os'
z~by więe zaehowae jednostajnose, jedno tez zakonezenie dla wszyst~
kleh na os, przy[ 44]jąe wypada. W narzeezu litewskiem ten przypadek
stateeznie się konezy na os.
3. Rzeezownik Motina, takze niekt6re imi ona ehrzestne trzyzgloskowe mają piąty przypadek bez kone6wki, Motin Matko! Kotrin Katarzyno! Barbor Barbaro! i 1. d. Tak się m6wi nawet w modlitwaeh, kiedy to imię kladnie się z przymiotnikiem, albo nawet bez niego.
W spiewaeh podobniez, gdzie dla zaehowania potrzebnej 1iezby zglosek, wypada j ednę wyrzueie.
4. Liezba dw6jna w tej formie i dalszyeh, mająea jednostajne zako~ezenia dla kr6tkosei się opuszeza. Wyzej się m6wilo, ze się formUle od przypadku sz6stego liez. poj. w tej zas formie ezyni wyjątek.
5. Pierwszy i ezwarty przypadki liez. mn. imi on rodz. zen. w
zmudzkiem narzeezu jednakie mają zakonezenia; r6znią się tyIko
akeentem. W narzeezu zas litewskiem pierwszy przypadek mają na
os.
32 Nuo čia MY praleisti ž-io "Troba" keturių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 40, atitinkamai: 3 - "ehaeie" 4 - ehatę" 5 - ehatol" 6 - ehatą'"
taip pat praleisti keturių dgs. linksnių lenk.'~ertim~i, atiti~kamai: '3 - ,,;hatom<
4 - "ehaty", 5 - "ehaty", 6 - "ehatami".
33 AK 40 "np. szUkas".
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6. Sz6sty przypadek tejze liezby w pospolitem i nieuwaznem m6wieniu, jest podobny do trzeeiego; ale 34 to niewlaseiwie.
7. Niema dotąd pewnosei, ezy rzeezowniki mająee przybierająeą
kt6rą z tyeh: CZ, j, I, powinne się konezye na a, i przypadkowae się
podlug formy ezwartej; ezyli tez mają się konezye na e, i nalezye do
formy piątej? np. Bainįczia koseiol, wiliczia strzala, griniczia ehata
kurna, sekliczia izba swiatla, warpnįczia dzwonniea35, koja noga,
gauja mnogose, sauja garSe, gala moe, sila, negala slabose, niemoe36,
nediela niedziela, i w. i.? W pospolitem bowiem m6wieniu tez same
rzeezowniki, jedne przypadki konezą podlug formy37 ezwartej, drugie
podlug piątej. W narzeezu zaehodnio-zmudzkiem takowe rzeezowniki
w liez. poj. przypadkują się zwy[ 44v]kle podlug formy piątej, i pierwszy przypadek mają na e: Bainįcze, wilicze, sauj€S8, negaleS9 ; w liezbie
zas mnogiej przypadkują się podlug formy40 ezwartej, eo się pokazuje
z zakonezen przypadk6w trzeeiego, sz6stego i si6dmego. Takowa zas
niejednostajnose zdaje się bye jakiems przesileniem się narzeezalitewskiego na zmudzkie. Mojem zdaniem, lepiej byloby przypadkowae podlug formy piątej następnej.

§ VII. Forma

piąta.

Do tej formy nalezą rzeezowniki zakonezone na
Liczba pojedyncza.

Liczba mnoga.

1. Ta Drobe pl6tno.
2. Tos Drobes 41 •

Drobes pl6tna.

e.

Drobių,

AK 40v ž. "ale" nėra.
AK 40v "dzwonica".
36 AK 40v "bezsiInosc".
37 AK 40v ž. "formy" yra sakinio gale, t. y. po ž. "piątej", bet MY atkeltas prieš
ž. "ezwartej" .
38 AK 40v "grinicze; sauje".
39 AK 40v "gale".
.0 AK 40v ž. "formy" nėra.
41 Nuo čia MY praleisti ž-io "Drobe" penkių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 40v--41, atitinkamai: 2 - "pI6tna", 3 - "pI6tnu", 4 - "pI6tno", 6 - "pI6tnem", 7 - "W pI6tnie"; taip pat praleisti penkių dgs.linksnių vertimai, atitinkamai:
2 - "pI6cien", 3 - "plotnom", 4 - "pI6tna", 6 - pIotnami", 7 - "W pI6tnaeh".
34

35
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3. Taj Drobej.
4. Tą Drobę,
6. Tu Droby,
7. Toje Drobieje.

Drobiems.
Drobes,
Drobiemis.
Drobiese.

apati sp6d. Mają one drugi przypadek liez. poj. na os, z przybierająeą
patios, martios, apatios 52 , i przypadkują się podlug formy
piątej zaimk6w (ob. nižej § XIX). O ezem tamže będzie jeszeze
wzmianka.
zmiękezoną,

§ VIII. Forma szosta

Uwagi.

1. Podlug tej formy przypadkują się rzeezowniki tak pro ste jak i
zdrobniale obojga rodzaj6w zakonezone na e. Z tyeh jedne się konezą
na e otwarte z przybierająeą prawie twardą, i ledwo zlagodzoną z
powodu tej samogloski; Karaliste 42 Kr61estwo, draugiste wsp61nietwo 43 , dajlyde ciesla; drugie mają przybierająeą bardzo zmiękezoną,
garbie44 ehwala, taurie kie1ieh, gylie zoląd i, pelie mysz, uždarbie45
zarobek, dermie urodzaj, dederwynie liszaj, gyjie talka, kal 45]munie
cmie1 46 i w. i. te mają drugi przypadek liez. poj. garbies, pelies, gyjies,
dalsze zas jak w formie poprzedzająeej, garbej, pelej, gyjej, kam un ej,
dermej47. Inne nakoniee, a takieh najwięeej, konezą się na e seisnione z
przybierająeą zlagodzoną przez e<l8; diede4.9 stryj, wuj, tetute ciotka,
upe rzeka, karwe krowa, szulyne studnia; takoz zdrobniale gminne
(ob. 50 Roz. 2. § VIII.). o rzeezownikaeh mote kobieta, duktie e6rka,
będzie w Uwagaeh do formy następnej.
2. Podlug formy piątej przypadkują się rzeezowniki rod. zen.
mająee tylko liezbę mnogą tegoz zakonezenia; ekietes brona, piedes
oblozyny, dumples mieeh, rages sanie, kelnes majtki, i w. i. Takze
rzeezownik formy trzeeiej (žmogus) žmones ludzie.
3. Trzy są tylko rzeezowniki rod. zen. zakonezone na i, pati samie a (ezasem znaezy zona), marti synowa (w pruskiem oblubienniea 51),
AK
AK
<4 AK
45 AK
4' AK
47 AK
42

43

"np. Karaliste".
"towarzystwo, wsp6Inictwo".
"np. garbie".
"miIsie mucha, iIždarbie".
"czm.iel".
"i td".

"e".

4.8

AK. 41

49

AK 41 "np. diede".
AK 41 "ob. wyžej".
AK 41 "oblubienica".

50
51
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41
41
41
41
41
41

Na przypadkowanie rzeezownik6w rodzaju zenskiego zakonezonyeh na ys.
Liczba pojedyncza.

Liczba mnoga.

1. Wynys gwoidi.

Wynis gwoidzie.

2. Wynyjs gwoidzia.

Wynių,

3. Wynyj53.
[45v] 4. Wynį,
6. Wyny,
7. Wynieje,

Wynims.
Wynis,
Wynymis.
Wyniese.
Uwagi.

1. Podlug tej formy przypadkują się a) rzeezowniki rodz. męs.
tegoz zakonezenia, dyjwerys dziewierz (szwagier), debesys chmura,
gelžys zelazo, wagys zlodziej, dątys ząb, i niekt6re inne; leez sz6sty
przypadek liez. poj. i liezba dw6jna mają zakonezenia jak w formach
na rodzaj męski. Rzeczownik rodzaju zens. bytys pszezola, w narzeczu zmudzkiem przypadkuje się podlug fonny sz6stej; w litewskiem
zas, poniewaž ma bite albo bitie, przypadkuje się podlug formy piątej.
b) Rzeezowniki obojga rodzaj6w zakonczone na on; ich jednak przypadki dalsze formują się nie od pierwszego, lecz od drugiego przypadku 54 • Przybierająca przeto inna jest w przypadku pierwszym, a
AK 41 ž. "apatios" nėra.
Nuo čia MV praleisti ž-io "Wynys" keturių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 41v, atitinkamai: 3 - "gwozdziowi", 4 - "gwozdz", 6 - "gwozdziem",
7-"w gwozdziu"; taip pat praleisti penkių dgs. linksnių vertimai, atitinkamai:
2 - "gwozdzi", 3 - "gwozdziom", 4 - "gwozdzie", ·6 - "gwozdziami", 7 "w gwozdziach".
54 AK 41v ž. "przypadku" nėra.
52

53
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inna ': d~lszyeh; .s~ou pies, szunyjs, szunyj, sesou siostra, seseryjs,
seserYJ; mlenou kSlęzye mienesyjs, mienesyj, raumou muszkul raumeny~s, raumenyj, melmou polędwiea, melmenyjs, melmenyj55: želmou
run, že~m~nyjs, želmenyj, riemou zgaga, riemenyjs, riemenyj56, i w. i.
P?dobm:z dw~ rzeezowniki zenskie mote kobieta, moteryjs, duktie
eork~, .dukterYJ~: R~eezowniki jednak rod. męs. mają sz6sty przypadek 1 lIezbę d~oJną Jak w formaeh powyzszyeh na ten rodzaj; wyjąw
szy rze~zown~k wądou woda, kt6ry ezasem drugi i sz6sty liez. poj.
oraz. szosty lIez. mn. ma przez skr6eenie wądens, wądemi, wądemis,
zamlast wądeny!s, wądenymi, wądenymis. Rzeezownik mienou miesiąc
(ezas), ma d:~gl przypadek liez. poj. mienese, i przypadkuje się podlug
form~ dru~le]. e) Rzeezo[46]wniki mająee tylko liezbę mnogą tegoz
zakonezema; smagenis 57 mozg, szpik, dziąsla, i niekt6re inne.

i, dajli, saldi, graži, dubi, gyli, krati, apwali 62 . Wylączne zas przymlOtniki z pierwszego oddzialu, w rodz. męs. mają na asis; baltasis, storasis; w rodzaju zas zen. na oji, baltoji, plykoji; z oddzialu zas drugiego
i trzeeiego mają rod. męs. na esis, žalesis, dydesis, dydelesis, gražesis,
dubesis, zens. zas na oji, z przybierająeą zmiękezoną; žaloji, gražioji,
saldioji. Przymiotniki zwyezajne zakonezone na as, i us, mają przypadkowanie sobie wlaseiwe; zakonezone:zas na is, [46v]jedne przypadkują
się podlug formy drugiej rzeezownik6w, drugie podlug przymiotnik6w
zakonezonyeh na us, opr6ez przypadku pierwszego liez. poj. Do tego
oddzialu na1eZą przymiotniki w stopniu wyzszym i najwyzszym. Na
przymiotniki więe będą eztery formy; dwie na zwyezajne (wląezne), i
tyIez na wyląezne. D1a skr6eenia, same tylko kone6wki na rod. zens.
tu się kladną·

drug~m przypadku liez. mn. niekt6re rzeezowniki tego zakon~zema mają przybierająeą zmiękezoną, awys owea awių, wynys,
W~~lŲ, bytys, bytių, wagys, wagių; inne zas mają twardą, wowerys wie-

§ X. Forma pierwsza przymiotnik6w.

? W.

wlOrka, wowerų, dątys dątų58, debesų, moterų i t. d. O rzeezowniku
Wieszpats obaez nizej § XIX.

Na przymiotniki zwyezajne zakonezone w rodz. męs. na as, zens.
na a.
Liezba pojedyneza.

§ IX. O przypadkowaniu przymiotnik6w.
Przymiotniki zwyczajne w języku zmudzkim, jedne mają w rod.
m ęs. zak'
. 59 na as, baltas bialy, storas gruby, plonas eienki,
onezeme
ply~as goly, joudas ezarny; drugie na is, žalis zielony, dydelis wielki,
dydlS dumny, tokis taki, anokis owaki, trzecie na us, dajlus gladki,
saldus slodki, gražus piękny, dubUs glęboki (naezynie), gylus glęboki
(rzeka), kratus trząski, apwalus okrągly. Tez same przymiotniki w rod.
zen. ~ierwszego oddzialu mają na a, balta, stora, plona, plyka, jouda 60 ;
druglego na e, otwarte, žale, dydele, dyde 61, toke, anoke; trzeeiego na
AK 41v "meImenyj".
AK 41v "riemenyj".
57 AK 42 "np. smagenis".
58 AK 42 yra "szou, szimų", bet MY pakeista "dątys dątų".
59 AK 42 ž. "zakonczenie" yra tarp ž·ių "mają" ir "w", bet MY nukeltas po
santrumpų "rod. męs. ".
60 AK 42 ž. "plyka, jouda" nėra.
61 AK 42 ž. "dyde" nėra.

Rod. męs.
1. Baltas bialy
2. Balta,
3. Baltam,
4. Baltą,
6. Baltu,
7. Baltame,

Žens.
-a,
-os.
-aj.
-ą·

-u.
-oje.

Liezba dw6jna.
Rod. 63 męs.
Baltu,
BaltUms
BaltUm.
Baltu
Baltum

"

Žens.
-y.
-yms.
-ymo
-y.
-ymo

"

Liezba mnoga.
Rod. 64 męs. žens.
Balt y 65
-as.
Baltų

-Ų.

Baltims,
Baltus,
Baltitjs,

-oms.
-as.
-omis.
-ose.

Baltųse,

Uwaga.

Przymiotniki zakonezone na is, zwyezajne, okazująee istotę rzeezy,
warynis miedny, medynis drewny i t. d. 66 (ob. 67 Roz. 2. § XI. n. 4.), w

55

56
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62

ta iki

AK 42 yra tik keturi pavyzdžiai: "dajli, saldi, gyli, graži", bet MY jų pagausinseptynių.

AK
6. AK
65 AK
66 AK
67 AK
63

42v
42v
42v
42v
42v

santr. "Rod."
santr. "Rod."
"balty, biali".
Santr. "i t. d."
"ab. wyž.".

nėra.
nėra.
nėra.
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Todzaju męs. przypadkują się podlug formy drugiej, w rod. zaš žens.
podlug formy68 piątej rzeezownik6w. Inne zas wszystkie tegož zakonczenia, takže będąee w stopniu wyžszym i najwYžszym, przypadkują
się podlug formy następnej. R6žniea tyIko w zakonezeniu przypadku
pierwszego liez. poj. obojga rodzaj6w.
[47]

§ XI Forma druga przymiotnik6w.

Na przymiotniki zwyezajne zakonezone na us.
Liezba pojedyneza.
Liezba dw6jna69 .
Liezba mnoga.
Rod. męs.
žens. Rod. męs. želis. Rod. męs. želis.
1. GratUs piękny -i.
Gražy70,
Graiiu,
-y,
-es 7!,
2. Graie,
-ios. Graiiums, -yms Graiių;
-ių.
3. Graiem,
-ejo
Graiium, -ymo
Graiims,
-ioms.
4. Graiį,
Graiiu,
-y,
-ę·
Graiius,
-es.
6. Graiiu,
-y.
Graiium.
-ymo
Graiejs,
-iomis.
7. Graieme,
-ioje.
Graiiųse,
-iose.

"

Uwagi.
1. Wszystkie przymiotniki podlug tej formy przypadkująee się,
w dalszyeh, od pierwszego, przypadkaeh, mają gloskę'2 przybierająeą,
albo z natury miękką, albo zmiękezoną, mianowieie przed samogloskami grubemi o, u, iI, Ų.
2. W narzeezu 1itewskiem drugi przypadek liezby pojedynezej
konezy się na aus; saldus slodki, saldaus, brągus drogi, brągaus. A pierwszy liczby mnogiej ma zakonezenie pierwszego liezby pojedynezej;
r6žniea w akeeneie tylko.
3. Przymiotniki w stopniu wyžszym i najwyžszym mają przypadek pierwszy liezby pojedynezej w rodzaju žens. na e, drugi na es73 ;
graiesne, graiiause, dydesnes, dydiauses; dalsze zas jak w formie
powyžszej.
68

69
70

71
72

78
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AK
AK
AK
AK
AK
AK

42v Ž. "formy" nėra.
42v iš viso nenurodoma dviskaita, jokia jos forma.
42v "gražy piękni".
42v "žes".
43 ž. "gloskę" nėra.
43 "es"; tolesnių keturių pavyzdžių ten nėra.

[47v]

§ XII. Forma trzecia przymiotnik6w.

Do tej formy naIežą przymiotniki wylączne zakonezone na asis.
Liezba pojedyneza.

Liezba mnoga.

Liezba dw6jna.

želis. Rod. męs. žens. Rod. męs. želis.
Rod. męS.
-oses.
Storyjy,
-ęjy·
1. Storasis gruby, -oji. Storouju
-ųjų.
-oses. Storoujums, -ęjyms. Storųjų,
2. Storoje,
-osiems.
Storįsims,
-ęjym.
Storoujum,
-ajej.
3. Storoujou,
Storųsius, -oses.
-ęjy.
Storouju,
-ąję·
4. Storąjį
Storajsejs
-osiemis.
Storoujtim -ęjym.
-ąjy·
6. Storouju,
Storųsiųse, -osiese.
-ojieje.
7. Storamyje

"

"

§ XIII. Forma czwarta przymiotnik6w.
Podlug tej formy przypadkują się przymiotniki wyląezne zakonezone na esis, we wszystkieh trzeeh stopniaeh.
Liezba pojedyneza.
Rod. męs.
1. Graiesis piękny74.
2. Gražioje,
3. Graiioujou,

želis.

-ioji.
-ioses.
-ejej.

Liezba
dw6jna. jak
w formie
trzeeiej75.

Liezba mnoga.
Rod. męs.
Graiyjy,

želis.
-ioses.

Gražiųjų,

-iųjų.

Gražįsims,

-iosiems.
-ioses.
-lOslemis.
-iosiese.

4. Graiįjį,
6. Gražiouju,

-ęję·

Gražiųsius,

-ęjy·

Gražejsejs,

7. Gražemyje,

-iojieje.

Gražiųsiųse,

[48] Uwagi.
1. Przypadkowanie podlug tej formy podobne jest formie poprzedzająeej. Cala między niemi zaehodzi r6žni~a w p~zypadkaeh: ezwar~

tym, sz6stym i si6dmym liez. poj. oraz szostym lIez. mn. na Todzaj
męski.

,
. d
2. Przymiotniki ezyIi liezbowniki nieforemne są dwa: du .dwa~, ~~
dwie, i trįs trzy. Przypadkowanie pierwszego na oba rodzaJe wldzlee
74
75

AK 43 ž. "piękny" nėra.
.
.. "
AK 43 yra "jak wyžej", bet MY pakeista "jak w fonme trzecleJ .
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mozna w formie pierwszej i ezwartejna rzeezowniki; liezbownik zas
trįs jest rodzaju wsp61nego, i tak się przypadkuje: 1. trįs, 2. tryjų, 3.
trims, 4. tris, 6. trymis, 7. na rod. męs. tryjųse, na zeuso tryjose.

§ XIV. O przypadkowaniu zaimk6w.
Przypadkowanie zaimk6w z wielu względ6w się r6zni od przypadkowania rzeezownik6w i przymiotnik6w; w tem jeszeze mianowieie,
že w liezbie dw6jnej liezbownik du, dwy przyląeza się z kouea zaimka,
i jego tylko koue6wka przez przypadki się odmienia. Pięc jest form
przypadkowania zaimk6w: eztery na zaimki osobowe asz ja, tu ty,
jis on, ans on; i jedna na zaimek nieforemny: pats sam.

§ XV. Forma pierwsza zaimk6w.
Na zaimek osoby pierwszej asz
Liezba pojedyneza.
Rodzaj wsp6Iny.
1. Asz ja,
[48v] 2. Munys,
3. Mun 78 ,
4.

Munį

6. Munym,
7. Munieji,

76 •

Liezba dw6jna.
Rod.

męs.

mudu,
mudums,
mudum,
mudu,
mudum,

Liezba mnoga.

zeus.

mUdwy.
mudwyms.
mudwym.
mUdwy.
mudwym.

"

"

Rodzaj wsp6Iny.
Mes, my.
mųsų??,

mums,
mus,
mumis,
mumise.

§ XVI:. Forma druga zaimk6w.
Na zaimek osoby drugiej tu 79 •
Liezba pojedyneza.

Liezba dw6jna.

Rodzaj wsp6lny.
1. Tu ty,
2. Tawys,

Rod. męs. zeus.
jUdu,
jUdwy,
jUdums80 , judwyms,

Liezba mnoga.
Rodzaj wsp6Iny.
jųs wy.
jųsų was.

AK 43v "asz ja".
Nuo čia MY praleisti ž-io "Mes" penkių dgs. linksnių lenk. vertimai iš AK
43v, atitinkamai: 2 - "nas", 3 - "nam", 4 - "nas", 6 - "nami", 7 - "w nas".
78 AK 43v "Mim".
79 AK 44 "til ty".
80 AK 44 "judums".
76

77
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3. Taw,
4.

Tawį,

6. Tawym 82 ,
7. Tawieji,

judum,
jUdu,
judum,

judwym,
judwy,
jUdwym,

jums81 ,
jus,
jumis
jumise.

Niekt6rzy ile m6wią przypadek trzeei 83 tau. Gloska w, jest przybierająeą w przypadku drugim i dalszyeh liez. poj. Trzeei więe, tylko,
ze niema koue6wki, leez przybierająea sama zostaje na koueu.

§ XVII. Forma trzecia zaimk6w.
Na przypadkowanie zaimka osoby trzeeiej jis. Ten zaimek w liezbie dw6jnej się nie uzywa84 •
[49] Liezba pojedyneza.
zeus.
Rod. męs.
1. Jis on.
ji ona.
2. Jo jego
jos jej.
3. Jem jemu jej jej.
4. Jį jego
ję ją·
6. Jou im,
jy ją
7. Jeme w nim jojiw niej.

Liezba mnoga.
Rod. męs.
Jyj oni
Jų ieh
Jims im
Jus ieh
Jejs imi
Jųse w nieh

zeus.
jos one
jų ieh.
joms imo
jes jeo
jomis jemiS5 •
jose w nieh.

§ XVIII. Forma czwarta zaimk6w.
Na zaimek drugi osoby trzeeiej ans on (anas).
Liezba pojedyneza. Liezba dw6jna.
Rod. męs. zeus.
Rod. męs. zeus.
1. Ans on, ana ona86 • anoudu, anyjdwy.

Liezba mnoga.
Rod. męs. zeus.
anyj oni87 anos oness

81 Nuo čia MY praleisti ž-io "jųs" keturių dgs. linksnių lenk. vertimai iš AK 44,
atitinkamai: 3 - "wam", 4 - "was", 6 - "wami", 7 - "w was".
82 AK 44 "Tawymi".
83 AK 44 yra "trzeci przypadek", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
84 AK 44 šito sakinio nėra, bet tarp vienaskaitos ir daugiskaitos, toje vietoje,
kur paprastai nurodoma dviskaita, parašyta: "w liczbie dw6jnej się nie ui:ywa".
85 AK 44 "niemi".
86 AK 44v yra "Anas on, ana, anoii", bet MVyra "Ans on, ana ona", be to, AK
44v "anoii" prirašytas vėliau, prie jo nurodyta išnaša: ,,215 gal toi' wietoj ta (tojis
[?])"; visa tai turbūt prirašyta nejo ČiuIdos ranka.
87 AK 44v Ž. "oni" nėra.
88 AK 44v Ž. "one" nėra.
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2. Ano, oneg08 9,
anos, onej90.
3. Anam, anaj,
4. Aną,
aną,
6. Anou,
anu 93 ,
7. Aname, anoje.

anoudums, anyjdwyms,
anoudum, anyjdwym.
anoudu,
anyjdwy.
anoudum, anyjdwym.

"

anų

onych91 • anų
onych92 .
anims, anoms.
anus,
anas.
anajs, anomis.
anųse,
anose.

Zaimek pytający kas kto, co? ma tylko liczbę pojedynczą, i przypadkuje się jak anas. Podlug tejze formy przypadkują się zaimki, pytający katras, kt6ry z dw6ch? i okazujący tas ten. Zaimek zas okazujący szis oto ten, takZe zaimki przymiotowe kuris kt6ry, kokis jaki,
tokis taki, anokis 0[49v]waki, sziokis oto taki, przypadkują się jak jis;
liczbę zas dw6jną mają jak w przypadkowaniu ans94 , i przybierająca
się zmiękcza przed dw6g10ską 00, kurioudu, kokioudu.

§ XIX. Forma

piąta

zaimk6w.

Na przypadkowanie zaimka nieforemnego pats sam.
Liczba pojedyncza.
Rod.

męs.

felis.

1. Pats sam pali

2.
3.
4.
6.
7.
89
90

91
92
93

94

95
96
97
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Rod.
sama95 •

Patyjs,
Patem,

patios.
patej.

Patį,

palę·

Patiu,
paly,
Pateme, patioje,
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

Liczba dw6jna.
męs.

Liczba mnoga.

felis.

Rod.

patiudu,

palydwy,

pa/is sami 96 , pales
same 97 •

patiudums,
patiUdum,
patiudu,
paliUdum,

palydwyms palių, patių,
patydwym. patims, palioms,
patydwy.
palius, pales,
patydwym. patejs, patiomis,
paliųse, paliose.

44v ž. "onego" nėra.
44v ž. "onej" nėra.
44v ž. "onych" nėra.
44v ž. "onych" nėra.
44v "anu".
44v "anas".
44v ž. "sama" nėra.
44v ž. "sami" nėra.
44v ž. "same" nėra.

"

męs.

felis.

Podlug tej formy przypadkuje się rzeczownik Wieszpats Pan, kt6ry
w litwie i na zmudzi znaczy Chrystus Pan, w Prusiech zas Kr61 panują
cy. Podobniez rzeczowniki zenskie marti synowa, apati spod; i z polskiego przyjęty Poni Pani. Wtenczas w liczbie dw6jnej liczbownik do
koncasię nie przylącza.

§ XX. O Imieslowach i przypadkowaniu ich.
1. Samo nazwanie "Imies16w" pokazuje, ze wyraz takowy sklada
się z imienia i slowa, czyli ze znaczenie obydw6ch tych częsci mowy
w sobie zawiera. Wlasciwie m6wiąc oznacza osobę odbywającą czyn-

nose w pewnym czasie; i dlatego jako [50] imię odmienia swe zakonczenie podlug rodzaj6w, liczb i przypadk6w, i jest mniej więcej wlasciwym przymiotnikiem; a jako slowo odmienia się przez czasy. Nie
latwo dae dokladne okreslenieimieslowu bez znajomosci częsci mowy
nazwanej Slowo (verbum), czasownik, okreslnik; wlasciwiej więc byloby o nim pom6wie po slowie i czasowaniu: lecz m6wiąc o przypadkowaniu imion i zaimk6w, nie nalezy przerywae porządku. Jak slowa
do trzech, w og61nosci przedzia16wnalezą: czynnych, biernych i zaimkowych; tak tez imieslowy od takich s16w pochodzące podobnez
mają nazwania, i wlasne swoje zakonczenia; a te są jeszcze: czasu terazniejszego, przeszlego i przyszlego; imieslowy takze jednoczesne,
rzeczowe, i wymagające.
2. Imieslowy czynne czasu terazniejszego jedne się konczą w rodzaju męs. na ąs, inne na jis, inne nakoniec na us; kasąs kopiący, kapojis rąbiący (siekący), raszus piszący. Czasu przeszlego w tymze rodzaju na ys, kasys, kapojys, raszys. Czasu przyszlegona is, kasis, kaposis, raszisis. Imiesl6w jednoczesny; kasdamas, kapodamas, raszidamas. Imiesl6w rzeczowy jest wlasciwym rzeczownikiem slowa, kasymas
kopanie, kapojymas siekanie 98 , raszimas pisanie. Imies16w konieczny
czyli wymagający, kastynas kt6rego nalezy kopae, kapotynas kt6rego
potrzeba rąbae, raszitynas kt6rego wypada pisae.
3. Imieslowy bierne czasu terazniejszego jedne się konczą na amas,
kasamas, drugie na emas, kopojemas 99 , trzecie na omas, raszomas.
98
99

AK 45 "rąbanie".
AK 45 "kapojemas".
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Czasu zas przeszlegoi przyszlego na as, kastas, kasemas, kapotas, kaposemas, raszitas, raszisemas IOO . Po daslze wyjasnienie o imieslowach,
ich for[50v]mowaniu się i wlasciwe w mowie uzycie, odsylam Czytelnika do Rozd. piątego § V. i następnych. Tu się zastanowimy nad ich
przypadkowaniem, jaka ich zgoda z przymiotnikami i w czem się

6. Imieslowy zaimkowe od sl6w zaimkowych pochodzące, więk
trudnosc w wyszczeg6lnieniu zakollczell przypadkowych, dla tego przypadkują się podlug formy udzielnej następnej.
szą przedstawują

§ XXI. Forma przypadkowania 102 •

r6znią·

4. Imieslowy bierne trzech czas6w, oraz wymagający, przypadkują
się podlug formy pierwszej przymiotnik6w (§ X.). Mogą byc nawet
brane w odmianie wylącznej, i przypadkowac się w tejze odmianie podlug formy trzeciej (§ XII). Przez stopnie się nie odmieniają imieslowy
i nie ulegają zdrobnieniu. Imiesl6w jednoczesny ma tylko zakollczenia
rodzajowe i liczbowe przypadku pierwszego; więc się nie przypadkuje.
Imies16w rzeczowy jest rodzaju męskiego i przypadkuje się podlug
formy pierwszej rzeczownik6w (§ IlL).
5. Imieslowy czynne trzech czas6w przypadkują się podlug formy
drugiej przymiotnik6w (§ XI), z tą r6znicą, ze przybierająca w dalszych
przypadkach jest inną od tej, kt6ra byla w przypadku pierwszym, to
jest jedna z dodanych po niej glosek staje się przybierającą. Imieslowy
bowiem czasu terazniejszego zakollczone na ąs, i us, zamiast tych kOllc6wek przybierają ąt, i po nich wlasciwe przypadkowe kOllC6wki; więc
gloska t, staje się przybierającą kasąs, raszus w przypadku drugim
kasąte, rasząte. Dalsze przypadki jak w formie wskazanej. Imieslowy
czasu terazniejszego i przyszlego zakollczone na is, zamiast tej kOllc6wki przybierają ęt, i kOllC6wki dalszych przypadk6w, kapojis, kapojęte, kaposis, kaposęte. Imieslowy czasu przeszlego zwyczajną kOllc6wkę ys, zamieniają na us, z dodaniem kOllc6wek przypadk6w, kasys,
kasuse. [51] Niekt6re z nich w tej odmianie mająlOl przybierającą
zmiękczoną; raszys, rasziuse. Pierwszy tylko przypadek licz. mn. na
rodzaj męs. imieslowy czynne odmienne wszystkich czas6w, oraz
jednoczesny, mają na is. Rodzaj zells. we wszystkich imieslowach ma
juz zakollczenie z takiem przemienieniem, kasąs, kasąti, kapojis, kapojęti, raszus, rasząti.
100 Šie šeši MV žodžiai AK 45 pateikti kita tvarka: "kastas, kapotas, raszitas,
kasemas, kaposemas, raszisemas".
101 AK 45v ž. "mają" yra prieš "w tej odmianie", bet MV nukelta po.
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Na imieslowy zaimkowe czasu terazniejszego zakollczone na
Liczba pojedyncza.
Rod.
1.

2.
3.
4.
6.
7.

męs.

Liczba dw6jna

žeiis. Rod103 • męs.

ąs.

Liczba mnoga.

žeiis. Rod104 • męs. zeiis.

Rasząs piszący

się

-ątis.

Raszątious,

Raszątes,

-ios.
-ejs.

Raszątiums,

Raszątems,

Raszątiums,106

Raszątįs,

-ęs.

Raszątious,

Raszątious,

-ys.
-iojes.

Raszątiums,

Raszątemes 108

-ys.
-yms.
-yms.
-ys.
-yms.

Raszątįs,
Raszątiųs,

Raszątims,
Raszątius,
Raszątejs,

Raszątiųse

-ios.
_i

ŲS l05

-tioms I07 .
-es.
-iemis.
-iose.

Podlug tejze formy przypadkują się imieslowy zaimkowe czasu
przeszlego i przyszlego, oraz terazniejszego zakollczone na is109,. Odmiana tylko glosek zachodzi następna: Imieslowy czasu przeszlego
kOllczące się na nano ęs, mają drugi przypadek na itses; gloska więc s,
po ii, jest przy[5lv]bierającą. Imieslowy zas zakollczone na įs, mają
drugi przypadek na ętes; i tu gloska t, jest przybierającą. Cala więc
r6znica zachodzi albo w glosce przybierającej drugiej, albo w samoglosce przed tąz przybierającą będącej.
102 Vietoj MV paragrafo pavadinimo "Forma przypadkowania" ir po to esanpaaiškinamojo sakinio AK 46 yra sakinys "Forma na imieslowy zaimkowe czasu
terazniejszego zakonczone na ąs. ".
103 AK 46 santr. "Rod." nėra.
10-1 AK 46 santr. "Rod." nėra.
105 AK 46 ,,-ątiųs".
106 Nuo čia AK 46 trijų dvisk. vyr. g. linksnių pateikta tik linksniavimo paradigma, o ne visas ž., atitinkamai: 3 - ,,-ms", 4 - ,,-ous", 6 - ,,-ums", bet MV
atstatytas jau ištisas žodis.
107 AK 46 ,,-oms".
108 AK 46 "Raszątemės".
109 AK 46 "įs".
110 AK 46 yra tik vienas ž. "na".

čio

6. 492

161

----------------

-------------~-----

Rozdzial czwarty

o
§ J.

o

Czasowaniu.

Slowach

W

og6lnosci.

Kazda pojedYllcza częsc mowy pospolicie nazywa się slowo albo
tez wyraz, ze jest wyrazeniem częsci alboI calej mysli. W znaczeniu
zas grammatycznem Slowo jest to wyraz oznaczający bytnosc, ruch,
alb0 2 czynnosc jakową, gulti lezę, wajksztioju chodzę, muszu bij ę 3.
Rzecz ta, kt6rej się wyraza bytnosc, czynnosc Iub dzialanie, nazywa
się osooą, a moze byc jedna, dwie, lub ich więcej; dla tego slowo odmienia się przez osoby, i liezby; jak się odmienia zakollczenie :Jowa
podlug osob i ich 1iczby. Bytnosc, lub czynnosc albo się odbywa, albo
juz minęla, albo ma jeszcze nastąpic; dla tego więc slowo odmienia się
przez czasy. Slowo, albo daje wiedziec o bytnosci lub czynnosci jakowej, albo oznacza ich koniecznosc, albo pod pewnym warunkiem
moznosc ich zaklada; albo tez zadnej z tych okoliczl1osci nie wyraza;
ztąd slowo odmienia się przez tryby.

§

n.

O gatunkach Slowa.

Slowa w języku zmudzkim, co do swego znaczenia, do dziesięciu 4
[52] oddzial6w nalezą.
1. Posilkowc. W tym języku jedno jest tylko slowo posilkowe
buty byc. Jest ono w znaczeniu wlasciwem nijakie, a jako posilkowe w
czasowaniu tylko zlozonem się uzywa.
2. Nijakie, samodzielne, wyrazające stan, odmianę, ruch Iub spoczynek jakiego przedmiotu, bez zadnego dzialania na siebie lub inny
przedmiot; sergu choruję, ejnu idę, joukous smieję się, wiepsau gapię
się·

3. Czynne, wyrazające dzialanie jednego przedmiotu na drugi,
i wtenczas pierwszy z nich nazywa się osobą dzialającą, skajtau czy-

pjaunu koszę; skautau 5 rasztą czytam pismo, aru dyrwą
orzę niwę, pjaunu žolę koszę trawę, szukouju plaukus czeszę wlosy.
4. Wyręczające, oznaczające dzialanie osoby z rozkazu, z woli
drugiego, raszidynu pisze ktos z mojego rozkazu, na moje ządanie.
Slowa samodzielne (nijakie) nie mają odmiany wyręczającej, i gdy mają
przyjęte zakollczenia zaimkowych, oznaczają pospolicie, ze co czyni
jedna osoba6 ,kto drugi dbac oto nie powinien; kibaus wiszę sobie,
rimaus siedzę, lub stoję sobie ręką podparty i t. d. Takowe slowa niemają tez znaczenia s16w dokonanych czyli zlozonych. Slowa samodzielne mające w ksztalcie swoim pierwotnym zakollczenie zaimkowe,
nalezą do rzędu wyzej pomienionych; joukous smieję się, sousous trosztam, aru

czę się.

5. Bierne, oznaczające dzialanie przyjęte, doznane; i wyrazają
wlasciwie, ze to dzialanie pochodzi z woli, zyczenia lub rozkazu osoby
odbierającej dzialanie, raszidynous piszą mię. Slowa bierne jedne się
formują od czynnych, drugie [52v] z natury swojej są takiemi; szyldaus
grzeję się, wiedynous chlodzę się, szaldaus mrozę się; znaczy, ze osoba
wystawuje siebie na dzialanie jakiej rzeczy. Zawsze więc nie sama wlasciwie dziala, ale dzialanie odbiera.
6. Zaimkowe wyrazające czyunosc na siebie zwr6coną; welkous
wlokę się, kasaus skrobię się, turious trzymam się, stataus stawię Si ę 7.
Takie wlasciwiej byloby nazwac zwrOtnemi.
7. Dzierzawcze. a) czynne, wyrazające czynnosc dla siebie i przez
siebie wykonywaną, kasous kopię sobie, raszaus piszę sobie, wežous
wiozę sobie; zamiast kasu saw, raszau saw, weiu saw. b) Bierne, wyrazające czynnosc jednej osoby wykonywaną na pozytek lub szkodę
osoby drugiej; raszidynous piszą dla mnie. Dzierzawcze czynne czasują się jak zaimkowe, bierne zas dzierzawcze, jak bierne zwyczajne.
8. NaturaJne, wyrazające glosy przyrodzenia, to jest rozmaite
glosy, i dzwięki, odglosy pochodzące od rzeczy zywotnych lub niezywotnych; szniokszty, oszty, barszkiety, tratiety, szaukty, klikty, riekty,
baubty, krokty, žwęgty, žwyjgty, cipty, ųgsty, knarktyS, karkty, krokty,
gyrgždiety 9 i t. d.
5

AK
2 AK
3 MY
• AK
1

162

orzę,

46 "lub".
46 "Iub".
"muszu biję" pakeistas iš AK 46 "kasu kopię".
46v ,,10".

6
7

8
9

6*

AK
AK
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46v "np. skajtau".
46v yra "osoba jedna", bet MY sukeista vietomis.
47 ž-ių "stataus stawie się" nėra, bet MY jie atsirado.
47 ž. "knarkty" nėra.
47 ž-ių "krokty, gyrgždiety" nėra.
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9. Częstotliwe, wyraza]ące czynnosc wie1okrotnie powtarzaną;
wajksztynieju przechadzam się często.
10. Malodzielne, wyrazające czynnosc ledwo znaczną; dursteriety
ledwo uk1oc, iwylgteriety ledwo spojrzec; rzucic okiem.
Wszystkie tych dziewięciu oddzia1ow (slowo posi1kowe tu się wy1ącza), albo są niedokonane, wyrazające czynnosc jeszcze niedokonczoną, albo dokonane wyrazające czynnosc dokonywającą się, juz dokonczonąlO, albo [53] pewnie dokonac się mającą. Te są zawsze zlozone z przyimka wyrazającego kierunek, czyli sposob wykonywają
cej się czynnosci, i slowa. Dokonane zas zaimkowe i bierne zaimek
mieszczą między przyimkiem i slowem, to jest między wyrazami wchodzącemi do skladu slowa dokonanego; atsygUĮty polozyc się; apsydarity ~dziac się, uisyraszity zapisac się, uisyraszidynu zapisują mię·

§ III. Og6lne prawidla na Czasowanie
\ sJ6w zmudzkich.
1. Czasowanie slow zmudzkich jest dwojakie: proste, czyli pojedyncze, iskladane. W czasowaniu pojedynczem samo jedno slowo się
czasuje. W czasowaniu zas skladanem slowo posilkowe się czasuje, a
imieslow slowa czynny lub bierny dodaje się podlug czasu, i ten się
odmienia przez rodzaje i liczby; raszus piszący, raszomas ktorego pisZą, raszys pisawszy, raszitas pisany, raszisis mający pisac, raszisemas
mający byc pisanym, raszitynas ktorego trzeba pisac.
2. W czasowaniu slowa uwazac potrzeba tryby, czasy, liczby, i
osoby. Tryby na czasowanie zmudzkie tak proste, jak skladane,
są cztery: oznajmujący, rozkazujący, warunkowy, i bezokoliczny. W
czasowaniu prostem tryb oznajmujący ma trzy czasy: terazniejszy,
przeszly i przyszlyl1. W czasowaniu zas skladanem więcej jest czasow,
o czem będzie nizej § X. w szczegoInosci. Inne zas tryby mają po jednym tylko.l 2 Liczby w czasowaniu podobniez są trzy, pojedYllcza,
dwojna, i mnoga. Osob mających wlasne zakonczellia w kazdym cza-

sie jest [S3v] siedro; t rzy13 na liczbę pojedynczą, a14 na 1iczby dwojną
i mnogą po dwie tyIko, pierwszą i drugą, trzecia zas osoba na te dwie
liczby jest taz sama, co w liczbie pojedynczej, bez zadnej15 odmiany i
wyjątku. W trybie tyIko rozkazującym zakonczen osobowych jemu
tyIko wlasciwych jest pięc; nie ma bowiem osoby pierwszej licz. poj.
a osoba trzecia tejze liczby16 jest taz sama osoba z czasu terazniejszego,
z w1asciwym tyIko przydatkiem.
3. Jak w przypadkowaniu koncowki tyIko przypadkowe, tak w
czasowaniu koncowki tylko osobowe się odmieniają. Przed niemi
będąca gloska nazywa się podobniez przybierającą17. Z powodu jednostajnych Iub roznych odmian takowych koncowek, slowa w języku
zmudzkim, ze względu na czasowanie pro ste, do dwoch naIezą przedzialOw. Do pierwszego naIezą slowa zakonczone w czasie terazniejszym
na iI, iau, garbynu chwalę, sakau powiadam. Do drugiego nalezą
slowa mające zakonczenie s16w zaimkowych, to jest na aus, i ous; o
czem będzie nizej § VnI.

§ IV. O czasowaniu sl6w pierwszego przedziaru.
1. Slowa mające jedno z tych zakonczen n, albo au, jedne są czynne,
drugie llijakie, inne wyręczające, inne dokonane; czyli W ogolnosci
wszystkie mające powyzsze zakonczenia. Nie we wszystkich tych slowach jest jednostajnosc w formowaniu się czasu terazniejszego i przeszlego; owszem na pierwsze wejrzenie zda10 by się, ze niezliczone
mnostwo slow nieforemnych lub ulomnych (defectiva) się znajduje.
Tymczasem smialo mozna powiedziec, ze w języku zmudzkim niema
ani slow l1ieforemnych, ani wlasciwie u1omnych. [54] Jesli bowiem
czas terazniejszy i przesz1y nie we wszystkich slowach, przed glo[s]ką
przybierającą jednakowego są skladu; zato mają pewne, jednostajne
i stale kOllcowki osobowe. Dwa są slowa niemające ustalonej pisowni
w czasie terazniejszym, ejnit idę, emu biorę. Jedni mowią, i to wlasciAK 47v ž. "trzy" yra po "na liczbę pojedynczą", bet MV atkeltas prieš.
AK 47v ž. "a" nėra.
15 AK 47v "zadnej zgola".
16 AK 47v yra "liez. poj. ", bet MV pakeista "tejze liezby".
17 AK 48 "przybierająca " .

13

AK 47v "dokonaną".
llAK 47v šis sakinys baigiasi pastaba "inne zas tryby mają po jednym czasie
tylko", bet MV jos čia nėra; plg. tolesniąją išnašą·
12 Viso šito MV sakinio AK 47v nėra; plg. ankstesniąją išnašą·
10
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wiej ejnu, ejni, ejna, ejnaw, ejnam i t. d. drudzy zas ejtu, ejti, ejta, ejtaw1S•
Tego drugiego sposobu m6wienia niewlaseiwosc z następnej uwagi
się pokazuje. Slowa w ezasie terazniejszym zakollezone na tu, jes1i
przed tu, mają samogloskę, albo zgloskę ej, wtenezas gloska t, w ezasie
przeszlym nie ginie, kretu trzęsę, krietiau, kętu eierpię, kętiejau, kejtu
zamieniam19 kejtiau. Zeby przeto bylo ejtu, ezas przeszly bylby ejtiau.
Slowa zas zakollezone na nii, w ezasie przeszlym niekt6re przybierająeą ezasu terazniejszego n, odrzueają, lub zamieniają na inną, szaunii
strzelę, szawau, punu gniję, puwau; wlaseiwiej przeto będzie ejni't, ejau.
Podobniei: slowo emu, emi, ema, emaw, emam it. d. jesli tak ma się
wymawiac i pisac; ezas przeszly będzie emiau, bezokoliezny imty.
JeSli zas będziemy m6wili, jemu20 , jemi, jema, jemaw2 \ ezas przeszly
wypadnie jiemiau, z większem poehyleniem z natury jui: miękkiej
spolgloski j. Tryb bezokoliezny będzie jimty. W litwie m6wią imu22 ,
imiau, imty.

2. Slowa niekt6re się zdają byc niby nieosobiste, i:e w mowie eodziennej, pospolitej ui:ywa się tylko najezęseiej osoba trzeeia przez
wszystkie ezasy. Niby nieosobiste, gdyi: mają inne osoby domyslne, i w
poezyi ui:ywane. Takowe slowa oznaezają zwyezajnie odmiany powietrza, lina dei:di:23 pada, od linu, !inž, lyjau, lisiu, lity; snįga sl1ieg pada,od
snįgu, snygau, snygsiu, [54v] snygty. Slowo taki:e rejki potrzeba (oportet)24, najezęseiej w trzeeiej osobie się ui:ywa; ezasem jednak m6wi
się rejkiejau bylem w potrzebie, rejkžetžo byloby mi potrzeba; taki:e
ma imieslowy, rejkis potrzebująey, rejkemas kt6rego potrzebują, rejkietas 25 , rejkietynas.
3. Ai:eby więe usunąc wszelkie podejrzenie o nieforemnosei s16w
i:mudzkieh, znac konieeznie i nieodzownie potrzeba w kai:dem slowie
ezasy, terazniejszy, przeszly, i tryb bezokoJiczny. Od nieh się formują
tryby i imieslowy.
18
19
20

21
22
23

24
25
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48 lyties "ejtaw" nėra.
48 "zmieniam".
48v "jemu".
48v "i td".
48v "imu".
48v "deszcz".
48v lotyniško ž. ,,(oportet)" nėra.
48v "rejktas, albo rejkietas".

4. Slowa zakollezone na U, do dw6eh ksztalt6w ezasowania na1ei:ą.
Jedne przed tą kOllc6wką mają sp61g1oskę przybierająeą twardą, garbynu ehwalę, dyrbU robię, droiu str6gam. Takowyeh osoba druga26
liez. poj. kOllezy się na i, garbyni, dyrbi, droiž, trzeeia na a, garbyna,
dyrba, droia. Drugie mają przybierająeą miękką, turiu mam, galu
mogę, ekieju bronuję. Tyeh druga osoba kOllezy się podobnie27 na i,
trzeeia na e, turi, turi, gali, gali 2S , ekieji, ekieji. Czasem przez wyrzutnią m6wi się tur, gal, ekiej; wtenezas przybierająea powraea do brzmienia twardego, ehybaby z natury miękka niemiala sobie odpowiednej
twardej29. Slowa zakollezone na au, mają drugą osobę ezas. teraz. liez.
poj. na aj, trzeeią na 0, raszau piszę raszaj, raszo.
5. K01'ic6wki os6b liezby liezby30 dw6jnej i mnogiej tei: same są
na wszystkie ezasy itryby; dodaj ą31 się do zakollezenia osoby trzeeiej;
to jest na liezbę dw6jną osoby pierwszej W, dyrbaw, raszow 32 , ti'trew,
dyrbow, rasziew, turiejow33 , dyrbsew, raszisew, turiesew. Osoby drugiej
tau, dyrbatau, [55] ti'tretau, raszotau i t. d. W liezbie mnogiej, osoby
pierwszej ID, dyrbam, dyrbom, dybsem 34, rasziem, raszisem, raszom.
Osoby drugiej t, dyrbat, raszot, turet, dyrbot, rasziet, turiejot, dyrbset,
turieset, rasziset 35 • Poniewai: w slowaeh przybierająea najezęseiej36
jest sp61g10ską, i kOlle6wki os6b liez. dw6j. i mnogiej tei:37 są sp6lgloskami; ai:eby 38 dla takowego zbiegu kilku 39 sp61g1osek wym6wienie
nie stalo się trudnem, mianowieie w ezasie przyszlym i trybaeh rozkazująeym i warunkowym; między przybierająeą a kOlle6wką osobową
26
27

28

AK 48v yra "druga osoba", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
AK 48v "podobniei:".
MV pavyzdžiai "titri, ture, gali, gali" pakeisti iš AK 48v "guli, gule, turi,

ture".
AK 49 sakinio pabaiga "z natury swojej byla miękką" MV pakeista "z
miękka niemiala sobie odpowiednej twardej".
30 AK 49 yra tik vienas ž. ,,!iczby".
31 AK 49 "i dodają".
32 AK 49 "raszo'w".
32 AK 49 "turiejow".
34 AK 49 "dyrbsem".
35 AK 49 yra išvardyti tik 3 esamojo laiko pavyzdžiai: "dyrbat, raszot, turet i
td", bet MV papildyta dar ir 3 būtojo bei 3 būsimojo laiko pavyzdžiais.
36 AK 49 yra "najczęsciej przybierająca", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
37 AK 49 ž. "tei:" yra tarp ž. "konc6wki" ir "os6b", bet MV nukeltas toliau.
38 AK 49 "i:eby".
39 AK 49 "kilku razem".
29

natury
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umieszcza się podręczna samogloska e, tiiriesiu będę mial, tllriesi bę
dziesz mial, turies, turiesew, ttlriesem 40 , turiek miej, turiekew, ttlrieketau, tilriekem, turieket, turietumet , i td.

6. Wszystkie slowa niemające zakonczen zaimkowych, bez wyjątku, czas przeszIy mają na au; lecz jedne z nich mają przybierającą
twardą dyrbau, garbynau, sukau, kyrtau; tych tfzecia osoba konczy
się na o, dyrbo, garbyno, i ten czas zupE'lnie jest podobny do terazniejszego s16w zakonczonych na au. Drugie mają przybierającą mi~kką
rasziau, matiau, poulau, skielau, i tych trzecia osoba konczy się na e,
matii, raszii, poulii, skielii, albo tei niewlasciwie poule, skieli41 •
Slowa zas mające przybierającą j; w litewskiem narzeczu trzecią osobę konczą na o, gulejo, lakiojo. W zmudzkiem zas dwojako się dzielą·
Mające przed przybierającą j, samogloskę e, lub 12 y; trzecią osobę
konczą na 0, ekiejo, wąmzdyjo; mające zas przed przybierającą j, samogloskę 0, trzecią osobę konczą na e, z większem jeszcze nachyleniem43 brzmienia sp61g1oski j, kapojau, kapojii44 , kapojiem, kapojiet.
.Tu wyrazna daje się postrzegac r6znica mię[55v]dzy czasem terazniejszym a przeszlym. W tamtym się m6wi: lakiojem latamy, tu lakiojiem
lata1ismy; i dla tego do sp61g10ski j, z natury miękkiej przydaje się
znak większego jeszcze zmiękczenia. Slowa mające przybierającą
t, lub d, w czasie przeszlym zmiękczają brzmienie przez dodanie znaku
i; 1ecz nie zmieniają się, jak chcą niekt6rzy, na cz,1ub dž (ob. Roz.
pierw. § V. n. 11-12).
7. Tryb bezokoliczny sI6w niezaimkowych. w narzeczu litewskiem
rozmaite ma zakonczenia, albo nawet na sp61gloskę t, tyIko; w zmudzkiem zas statecznie się konczy na ty. Przed tą konc6wką znajdują się
czasem gloski mogące uczynic trudnosc i mnogie pomylki w,pisaniu.
Slowa bowiem jedne mają przed konc6wką ty, sp61g10skę syczącą grubą glos n ą45, droity, weity, gręity; inne syczącą grubą cich ą 46, neszty,
MY tek·stas "turiesi będziesz mial, turies, turiesew, turiesem" pakeistas iš
tilries bedzie mial, tilriesew, tilriesetau".
41
49 yra" "pouh~, skiele; alb::> tei: pouIie, skielie", bet MY pakeista "pouUi,
skielii, albo tez niewlasciwie pouIe, skiele".
42 AK 49 "albo".
43 AK 49v "pochyleniem".
.. AK 49v ž. "kapojie" nėra.
45 AK 49v "glosną ;į;".
46 AK 49v "cichą sz".
40

AK 49
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kimszty, karszty starzec (senescere)47; inne znowu syczącą cienką s,
kasty, tęsty; inne wargową cichą p, werpty, kepty, kyrpty; inne glosną
b, dyrbty, grobty; inne nakoniec gardIową cichą k, pikty, myrkty; inne
glosną g, degty, dęgty; kt6re przy zbiegu jednotonnych, albo glosnych
z cichemi, odmieniają swe brzmienia na ciche, i przez zludzenie ucha
mogą nieuwaznego w pomylki wprowadzic. (Ob. Roz. pier. § IV. n. 5).
Zeby przeto uniknąc tej niedogodnosci, zachowac potrzeba co następu
jeo Gdy przed konc6wką trybu bezoko1icznego ty48, daje się slyszec
niby brzmienie kt6rej z tych sp61g10sek cichych k, p. sz; uwazac wtedy
nalezy, jaka jest sp6Ig1oska przybierająca w czasie terazniejszym. JeSli
się znajduje kt6ra z tychze samych cichych, wtedy i w trybie bezokolicznym będzie cicha, szokty, szoku, wer[56]pty, werpu, koszty, koszu.
Jesli zas w czasie terazniejszym znajduje się im odpowiadająca glosna;
wtenczas i w trybie bezokolicznym taz pisac Si ę49 powinna, dęgty,
dęgu, degty, degu, dyrbty, dyrbu, droity, droiu. Czasem slowa mające
w trybie bezokolicznym jedną z powyž:szych cicho brzmiących, w czasie terazniejszym konczą się na stO, przed kt6rem zakonczeniem z powodu zbiegu owej sp61gloski z cichą s, w zakonczeniu stu, takowa gloska
jeszcze zoStaje wątpliwą; w takowem zdarzeniu uwazac nalezy, jaka
jest przybierająca w czasie przeszlym, pikty gniewac się, pikstu, pikau,
tigty targowac, ligstu, ligau. Chociaz więc 50 w czasie terazniejszym z
powodu następnych cichych st, poprzedzająca podobniez wydaje
się cichą, czas przeszly wskazuje, ze się pisac powinna glosna. Toz
samo uwazac nalezy i w drugich tym podobnych slowach, wokty
czyscic, woku, wokiau, wogty krase, wagi't, wogiau. W rzeczownikach
nawet od s16w pochodzących toz samo zachowac nalezy, np. iįgsnis
krok (kroczenie, miara), chociaz brzmi iįksnis 5 I, lecz ze pochodzi od
ięgu kroczę, pisac nalezy iįgsnis; dągtis nakrywka, od dęgu kryję,
sagtis sprzączka, od segit spinam. Tym więc sposobem wszelka wąt
pliwosc nietylko w pisaniu wlasciwem trybu bezokolicznego, ale i
czasu terazniejszego usuniętą bywa.Jezeli zas kt6re slowo ma w trybie bezokolicznym jedną z powyzszych cicho brzmiących glosek, w
czasie zas terazniejszym chociaz ma przybierającą glosną, lecz nie
47

48
49

50
51
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49v lotyniško ž. ,,(senescere)" nėra.
49v "ty" nėra.
49v ž. "się" yra prieš "pisac", bet MY nukeltas po .
50 yra "Więc chociaz", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
50 "zęksnis".
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jednotonną

z powyžszemi; wtedy w trybie bezokolicznym taka się
pisze gloska, jakiej brzmienie się znajduje; westy prowadzie, pisze się
przez s, chociaž pochodzi od wedu prowadzę, wediau.
8. Czas przyszIy, oraz tryb rozkazujący i warunkowy, we wszystkich nie [56v] zaimkowych slowach jednostajnym bez wyjątku sposobem formują się od trybu bezokolicznego. Na uformowanie czasu przyszlego konc6wka ty, zamienia się na gloskę s, i ta będzie przybierającą
w tym czasie. Osoba pierwsza tego czasu konczy się na it, i przed tą
konc6wką przybierająca s, ma brzmienie zmiękczone, dyrbty, dyrbsiu;
druga osoba ma konc6wkę i, dyrbsi, trzecia zas žadnej w tym czasie
nie ma 52 konc6wki, dyrbs. W slowach mających przed konc6wką trybu
bezokolicznego sp6lgloskę syczącą cichą lub glosną, cienką lub grubą,
przyjmując na czas przyszly jeszcze syczącą s, dla zbiegu,. podobnie
ki1ku razem syczących, wym6wienie staloby się bardzo trudnem; w
takiem zdarzeniu nie przyjmuje się na czas przyszIy gloska s, lecz tamta sycząca zastępuje jej miejsce, i jesli jest glosną, przechodzi na cichą
nie tylko w brzmieniu, ale i w literze, droity 53, drosziu, kasty, kasiu,
koszty, kosziu, nie zas droisiu, kassiu, koszsiu, co byloby przeciwne
lagodnosci języka.
9. Tryb rozkazujący formuje się tym porządkiem. Konc6wka trybu bezokolicznego ty, zamienia się na k, i ta sp6IgIoska będzie przybierającą w tym trybie, dyrbty, dyrbk, dyrbkew, dyrbkem. Osoby trzeciej
wlasciwej, jak się wyžej rzekIo, ten tryb niema, lecz bierze się z czasu
terazniejszego, z dodaniem rozkazującegoprzys16wka tegul niech;
lub kr6cej te; dyrbk r6b, tegUl dyrba albo te dyrba niech robi. Jesli
przed koftc6wką trybu bezokolicznego znajduje się jaka sp6lg1oska
sycząca; ta się w trybie rozkazującym nie odrzuca, ani się zmienia,
droity, droik, neszty, neszk, westy wesk. Nawet gardIowe k, g54, W tym
się trybie nie odrzucają, lecz lubo z trudnoscią, podw6jnie się wymawiają
dęgty, dęgk, sukty, [57] sukk, pikty, pikk, rugty, rugk 55 •
10. Na uformowanie trybu warunkowego, po odrzuceniu koncowej trybu bezokolicznego samogloski y, pozostala sp61gloska t, staje
się przybierającą w osobie pierwszej tylko, zmiękcza się, i ma po sobie
5. AK 50 "nie ma" yra prieš "zadnej w tym czasie", bet MY nukelta po.
53
54

55

nėra.

AK 50 "up. drožty".
AK 50v yra "g, k", bet MY raidės sukeistos vietomis.
AK 50v keturių paskutinių MV pavyzdžių - "pikty, pikk, rugty, rugk"-

konc6wkę

o, szokty, szoktio, biegty, biegtio. W dalszych zas osobach
nie ginie, ani się zmienia na inną, tylko powraca do brzmienia twardego,
i po sobie przyjmuje inne dwie gloski, z kt6rych druga staje się przybierającą w dalszych osobach. Zle niekt6rzy w pierwszej osobie, na miejscu
t, wymawiają i piszą CZ, rasziczio, zamiast raszitio. Ze takie m6wienie
i pisanie jest mylne, dalsze osoby wskazują, w kt6rych gloska t, nie zas
cz, się znajduje. Na drugą więc osobę po glosce t, dodaje się mn; z nich
ostatnia m, staje się przybierającą w osobie tej, i dalszych obojga liczb,
raszitumi, raszitumew, raszitumem. Trzecia osoba tego trybu niema
wIasnej konc6wki, i konczy się na przybierającą raszitum, dyrbtum,
szoktum. W litewskiem narzeczu trzecią osobę mają na n, dyrbtu 56 ,
droitu, ato przez niesprawiedliwe odrzucenie przybierającej m, kt6nl
bye powinna nieodmienną.

§ V. O slowie posilkowem w szczeg6lnosci.
Slowo posilkowe buty bye, jak w každym prawie ze znajomszych 57
europejskich język6w, tak i w žmudzkimjest zložone z częsci osobnych,
od innych sl6w oderwanych. Tryb bezokoliczny buty 58, czas przeszly
buwau, przyszIy busiu, buk, butio, wzięte ze slowa buty trwae, bye na
miejscu (manere), busiu, buwau, butio, jak gruty rujnowae się, grumi,
gruwau, grusiu, grutio, puty gnie, [57v] puwau, pusiu, punu, putio. Czas
terazniejszy esu jestem, i dalsze osoby wzięte ze slowa esty zaginionego
z užycia, esu jestem, esi jestes, osoba trzecia wIasciwiej bylaby esa jest.
W litwie m6wią est, nie wlasciwie, bo dalsze osoby tej gloski t, niemają.
Zmudzini m6wią na osobę trzecią ira, co byloby podobnie odrywkiem
od jakiegos zaginionego slowa iru, iri, ira, iraw, iram i t. d. Chociaž
przeto osoba trzecia wlasciwiej bylaby esa; jednak slowa zložone z
przyimk6w czyli przyrostk6w nebe, tebe, ne, te, kt6re nie cale przydają się do slowa, lecz bez koncowej samogloski e, kt6ra się umieszcza
w.srodku slowa; takowe, m6wię, slowa pokazują, že tę niby nieforemnose odrzucie nie wypada; tebiera jeszcze jest, nebiera juž niema,
tžera jest tylko, niera niema; zamiast tebe ira, nebe ira, te ira, ne ira.
56

57

58

AK 50v "raszitu".
AK 50v "znajomych".
AK 51 "buty byc".
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Daje się czasem slyszec, m6wiących, nawet i w pismach dawniejszych
się znajduje esmu zamiast esu; niewlasciwosc takiego m6wienia pokazują dalsze osoby esi, esaw, esam, esat nie esmaw, esmam, esmat. GoTzej jeszcze m6wią esmž za esu; zadne bowiem slowo ni" kOllCZY "ię w
osobie pierwszej na i. W litewskiem narzeczu nie same sp61gloski są
kOllc6wkami osob liczby dwojnej i mnogiej, ale dodają samogloskę a,
lub e, esawa, esame, esat~. Podobny dodatek czynią i w innych slowach,
raszom, turem, dyrbam 59 , m6wią raszome, dyrbame, turema. W zmudzkiem zas tych samoglosek nie dodają. Czasem m6wią eswa, estau,
esma, este, i to nie dobrze, gdyz czyniloby to niepotrzebny wyjątek
od og61nego i jednostajnego prawidla zakollczenia os6b. Podobniez
zle m6wią esau za esaw; powyzsza przekladnia pokazuje tę niewlasciwosc, i raz na[S8]zawsze pamiętac potrzeba, ze kOllc6wka osoby
pierwszej licz. dw6j. jest W, nie u. Ze czas terazniejszy slowa posilkowego z innego slowa jest wzięty, dowodzi jeszcze i to, ze trzecia osoba
trybu rozkazującego, będąc w kazdem bez wyjątku slowie osobą trzecią czasu terazniejszego, nie jest tegUl esa lub 60 tegUl ira, lecz tegul buna,
jak tegUl dyrba, tegUl raszo, tegUl gruna 61 • W litewskiem narzeczu nie
wlasciwie osoba trzecia trybu rozkazującego wzięta jest z czasu przyszlego tegul bus, tegUl dyrbs, tegUl raszžs. W modlitwach chyba zostawic mozna takowe wyrazenie przez powagę dawnosci: tegul bus pagarbintas Jezus Kristus. Slowo posilkowe zmudzkie ma wszystkie imieslowy odmienne i nieodmienne, nawet imieslowy bierne, i rzeczownik
sl6wny.

Czas terazniejszy.

Czas przeszly •

Czas przyszly.

1. Esu jestem.
2. Esi jestes
3. Ira (esa) jest.
L. d. 1. Esaw jesteswa
2. Esatau jestesta
[S8v] 3. Ira (esa) sąta.
L. m. 1. Esam jestesmy 63
2. Esat jestescie
3. Ira (esa) są.

buwau bylem.
buwaj byles.
. bUwo by!.
bUwow byliswa.
bUwotau bylista.

busiu będę.
busi będziesz
bus będzie.
busew będziewa.
busetau będzieta.

L. p.

T:ryb

59

60
61
62
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AK
AK
AK
AK

51 yra "dyebam, tiIrem", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
51 v ž. "lub" nėra.
51 v "tegul gruna" nėra.
51v yra "osoba trzecia", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.

busem
buset

rozkazujący.

będziemy.

będziecie.

Tryb warunkowy. 64

L. p. 2. Buk bądz!
3. Tegul buna niech
L. d. 1. Bukew bądzwa,
2. Buketau bądzta
L. m. 1. Bukem bądzmy.
2. Buket bądzcie.

będzie.

L. p. 1. butio bylbym.
2. butumi bylbys
3. butum bylby.
L. d. 1. butumew bylibyswa.
2. butume tau bylibysta.
L. m. 1. butumem bylibysmy.
2. butumet bylibyscie.

Tryb bezokoliczny.
Buty byc.

Imieslowy
odmienne.

§ VI. Forma czasowania slowa posilkowego.
Wyzej § III. n. 2. się powiedzialo, ze liczby dwejna i mnoga sobie
wlasciwej osoby trzeciej niemają, ale trzecia osoba62 1icz. poj. się bierze.
W terazniejszym więc tylko czasie będzie to pokazanem, w dalszem
zas czasowaniu się opusci.

oznaJmuJący.

Tryb

Czynne.

bierne.

Czasu terazn. Esus będący.
przesz. Buwys bywszy.
przysz. Busis mający byc.

Esamas ktery jest.
Butas ktery by!.
Busemas ktery ma byc.

63 AK 51v tarp dgs. esamojo ir būsimojo laikų pateiktos būtojo laiko I-ojo ir
2-ojo asmenų formos, atitinkamai "bilwom bylismy" ir "buwot byliscie", bet MV jos
kažkodėl praleistos.
64 AK 51 v tariamosios nuosakos paradigma pateikta be skaičių ir asmenų, o
MV jie jau nurodyti.
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Nieodmienne

W sp6lczesny.

Czasu terazn. Esąt gdy jest.
przesz. Bitwits gdy by!.
przysz. Busįt gdy jeszcze
dzie

Budamas

[59]

będąc.

Wymagający.

bę

Butynas kt6ry powinien byc.

Rzeczownik s16wny Bitwymas bycie.
Uwagi.

1. Niekt6rzy przydają w trybie oznajmującym czas przeszly niedokonany szczeg61nego skladu: budawau bywalem, raszidawau pisywalem; są to raczej slowa częstotliwe, mają nawet wszystkie iune czasy
itryby, budaujit bywam, raszidaujit pisuję, [budauk bywaj, raszidautio pisywalbym. Wlasciwie przeto tryb oznajmujący ma tylko trzy
czasy.
2. Imieslowy llieodmienne moglyby prawie się uwazac za czasy
trybu bezokolicznego; ze zas one mają swoje czasy, i w mowie pewne
wlasciwe sobie uzycie, zostają przy swojem wlasciwem nazwaniu
Imieslowy,

[59v] Czas przeszly.
L. p. l.
2.
3.
L. d. 1.

Dyrbau robilem. turiejau trzymalem
Dyrbaj65,
turiejej,
Dyrbo,
turiejo,
Dyrbow,
turiejow,
2. Dyrbotau,
turiejotau,
L.m. 1. Dyrbom 66 ,
turiejom,
2. Dyrbot,
turiejot.
Czas przyszly.
L. p. 1. Dyrbsiit będę
robiI.
2. Dyrbsi.
3. Dyrbs.
L. d. 1. Dyrbsew.
2. Dyrbsetau,
L. m. 1. Dyrbsem,
2. Dyrbset.

Tryb

§ VII. Forma czasowania.
S16w zakonczonych na ii,

Tryb

L. p.

au, dyrb it , turiit, matau.
oznajmujący.

Czas terazniejszy.
L. p. 1. Dyrbit robię.
Q. Dyrbi robisz.
3. Dyrba robi.
L. d. 1. Dyrbaw
2. Dyrbatau
L. m. 1. Dyrbam robimy
2. Dyrbat robicie.
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turiit trzymam,
turi trzymasz.
ture trzyma
turew
turetau
turem trzymamy,
turet trzymacie.

matau widzę.
mataj widzisz.
mato widzi.
matow
mato tau
matom widzimy,
matot widzicie.

matiau widzialem.
matej.
matie.
matiew,
matietau,
matiem,
matiet.

2. Dyrbk r6b.
3. TegUl dyrba
niech robi.
L. d. l. Dyrbkew.
2. Dyrbketau.
L. m. 1. Dyrbkem.
2. Dyrbket,

turiesiit będę trzy- matisiit będę
maI.
widzial.
turiesi,
matisi,
turies.
matis.
turiesew.
matispw.
turiesetau.
matisetau.
turiesem.
matisem.
turieset.
matiset.
rozkazujący

turiek trzymaj,
matik widž.
tegUl ture niech tegitl mato niech
trzyma 67 •
widzi 68 •
turiekew,
matikew.
turieketau,
matiketau.
turiekem.
matikem.
turieket,
matiket.

65 AK 52v visų trijų ž-ių būtojo laiko vns. 2-asis ir 3-iasis asmenys turi lenk.
vertimus, atitinkamai: 2 - "robiles", "trzymales", "widziales", 3 - "robil",
"trzymal", "widzial", bet MV jų nebėra.
66 AK 52v visų trijų ž-ių būtojo laiko dgs. abu asmenys turi lenk. vertimus
atitinkamai: 1 - "robilismy", "trzymalismy", "widzielismy", 2 - "robiliscie":
"trzymaliscie", "widzieliscie.
67 AK 52v "niech trzyma" nėra.
68 AK 52v "niech widzi" nėra.
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[60]

przesz. Dyrbtas,
przysz. Dyrbsemas,

Tryb warunkowy.

L. p.

1. Dyrbtio robilbym.
2. Dyrbtumi.
3. Dyrbtum,
L. d. 1. Dyrbtumew,
2. Dyrbtumetau,
L. m. 1. Dyrbtumem,
2. Dyrbtumet,

turietio trzymalbym
turietumi,
turietum,
turietumew,
turietumetau,
turietumem,
turietumet,

turiety trzymac.

matitas,
matisemas.

matitio widziaIbym.
[60v] Jednoczesny.

matitumi,
matitum,
matitumew,
matitumetau,
matitumem,
matitumet,

Dyrbdamas

robiąc 75

turiedamas

trzymając

matidamas

widząc.

Wymagający.

Dyrbtynas trzeba robiC76,

turietynas trzeba trzymac,

matitynas trzeba w!dziec.

Rzeczownik sl6wny.

Tryb bezokoIiczny.
Dyrbty robic.

turietas,
turiesemas ,

matity widziec.

Dyrbymas robienie

Imieslowy.

turiejymas trzymanie,

matimas widzenie.

§ VIII. O czasowaniu sl6w zaimkowych.

Czynne odmienne.

Cz. teraz. Dyrbąs robiący.
przesz. Dyrbys robiwszy,
przysz. Dyrbsis mają
cy robic.

turis trzymający. matus widzący.
turiejys trzymaw- matys widziawszy.
szy,
turiesis mający
matisis mający
69
trzymac •
widziec 70 •

Czynne nieodmienne.

Cz. teraz.

Dyrbątgdym

robi!.
przesz. Dyrbus,
przysz. Dyrbsįt,

turįt gdym trzymal 7l •
turiejus,

matąt gdym widziaF2.
matius73 ,

turiesįt,

matisįt,

Bierne.

Cz. teraz. Dyrbamas kt6rego robi ą 74,
69
70

71
72

73
74

timų,
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turemas kt6rego

matomas kt6rego

trzymają,

widzą·

AK 53 "mający trzymac" nėra.
AK 53 "mający widziec" nėra.
AK 53 "gdym trzymal" nėra.
AK 53 "gdym widzial" nėra.
AK 53 "matius".
AK 53 neveikiamųjų dalyvių visų trijų
nors MY - turi.

1. Slowa zaimkowe co do ksztaltu czasowania, albo są tego zna.czenia (§ II. n 6), albo tei czynne, albo bierne lub nijakie mające tylko
zakollczenia s16w zaimkowych. Zaimek sawį siebie, nie caly się w czasowaniu bierze, lecz tylko jedna sp61g10ska s, i przylącza się do kOll.c6wki slowa. Jesli się tedy lączy do kOllC6wki iI, wtedy tę kOllC6wkę
zamienia na Oll, tak w czasie terazniejszym jak i przyszlym77 w osobie
tylko pierwszej, genu pędzę, genous pędzę się za kim, turiu trzymam,
.turious trzymam się czegos, ginsious popędzę się, turiesious będę się
trzymal. Slowa zakollczone na all, w jakimkolwiek czasie, do tejie
kOllC6wki przybierają s, matau widzę, mataus, matiau, matiaus, turiejau, turiejaus.
2. KOllC6wki os6b tei same są, co i w czasowaniu powyiszem,
po kt6rych dolącza się zaimkowa s. W zakollczeniu jednak osob dw6jnej i mnogiej liczby, między kOllC6wką zwyczajną osoby pierwszej, a
sp61g10ską s, umieszcza się samogloska o, garbynu, garbynous, garbynas chwali się, garbynawos, garbynamos. W zakollczeniu zas osoby druAK 53 visi trys vienlaikio dalyvio, t. y. pusdalyvio, ž-iai neturi lenk. vertimų,
bet MY - turi.
76 AK 53 visi trys reikiamybės dalyvio ž-iai neturi lenk. vertimų, bet MY turi.
77 AK 53 "przyszlym i".
75

ž-ių

esamasis laikas neturi lenk. ver-
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giej liez. mn. [61J kOlle6wka t, zmiękeza się, i po sobie przyjmuje podręezną e, garbynaties, raszieties, turieseties, turietumeties. W trybie
rozkazująeym po sp61g1osee przybierająeej k, podobniež umieszeza .
się e, raszik, raszikes, matik, matikes, matikemos, matiketies7S • Tryb
bezokoliezny do zwyezajnej kOlle6wki przyjmuje js, raszity, raszityjs.
3. Slowa zaimkowe niedokonane tylko mają sobie wlaseiwe zakOllezenia 79 ; dokonane zas, poniewaž są zložone z przyimka jakiego
i slowa ezynnego; więe zaimek sy umieszeza się między temi dwiema
ezęsciami slowo dokonane skladającemi. Same zas takie slowo, zakollezenie swoje pierwotne zatrzymuje, i czasuje się podlug formy na slowa
zakollczone na n, lub aD, raszau, raszaus so , pasyraszau, lįksmynu,
lįksmynous s l, pasylįksmynu, joukous smieję się, prasyjouku 82 •
4. Co się powiedzialo o czasowaniu s16w nie zaimkowyeh (§ IV.
n. 3. i dal.) stosuje się i do czasowania zaimkowego. Dla tej przyczyny
slowa tego zakollczenia podobnie do trzeeh przedzia16w naležą w
ezasie terazniejszym i przeszlym.

§ IX. Forma czasowania s16w zaimkowych.

Czasprzeszly.

L. p. 1. Kasiaus kopalem sakiaus powiadalem turiejaus trzymalem

2. Kasejs,
3. Kasies,
L. d. l. Kasiewos,
2. Kasietaus,
L. m.I. Kasiemos,
2. Kasieties.

Si ę 84

sakejs,
sakies,
sakiewos,
sakietaus,
sakiemos,
sakieties.

turiejejs,
turiejos
turiejowos
turiejotaus
turiejomos,
turiejoties.

Czas przyszly.
L. p. 1. Kasious będę sakisious będę
się kopa1 85 .
powiadal
2. Kasis,
sakisis,
3. Kases,
sakises,
L. d. 1. Kasewos,
2. Kasetaus,
L. m. 1. Kasemos,

2. Kaseties.

Tryb

Si ę 83

się,

się

sakžsewos,
sakisetaus,
sakisemos
sakiseties.

turiesious
trzymal.
turiesis,
turieses,

będę się

turiesewos,
turiesetaus
turiesemos,
turieseties

oznajmujący

Tryb

rozkazujący.

Czas terazniejszy.
L. p.

l. Kasous

kopię

się·

2. Kasis,
3. Kasas,
L. d. l. Kasawos,
2. Kasataus,
[61vJ L. m. 1. Kasamos,
2. Kasa ties.
78
79

80
81

82
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AK
AK
AK
AK
AK

L. p.

sakaus powiadam turious trzymam
się,

sakajs,
sakos,
sakowos,
sakotaus,
sakomos,
sako ties.

53v ž. "mmiketies" nėra.
53v "te zakonczenia".
53v ž. "raszaus" nėra.
53v ž. "lįksmynous" nėra.
53v teksto "joukous smieję się, prasyjoukii" nėra.

się

turis,
tures,
turewos,
turetaus,
turemos
tureties.

2. Kaskes kop
Si ę 86.

3. tegUl kasas
L. d.
l. Kaskewos,
2. Kasketaus,
[62] L. m. l. Kaskemos.
2. Kasketies,

sakikes powiadaj

turiekes trzymaj

się·

się.

tegUl sakos,
sakikewos,
sakiketaus,
sakikemos.
sakiketies.

tegUl tures,
turiekewos
turieketaus.
turiekemos.
turieketies.

AK 53v "powiadalem sice" nėra.
AK 53v ,trzymalem się" nėra.
85 AK 54 vis~ trijų ž-ių būsimojo laiko vns. l-asis asmuo neturi lenk. vertimų,
bet MY - turi.
86 AK 54 liepiamosios nuosakos visų trijų ž-ių vns. 2-asis asmuo neturi lenk.
vertimų, bet MY - turi.
83

84
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Tryb warunkowy.
L. p. 1. Kastios
kopalbym

2.
3.
L. d. 1.
2.
L. m. 1.
2.

sakitios powiadalbym się
sakitumis,
sakitumes,
sakitumewos.
sakitumetaus ,
sakitumemos.
sakitumeties.

Si ę 87.

Kastumis
Kastumes,
Kastumewos
Kastumetaus
Kastumemos.
Kastumeties.
88 ,

Rzeczownik sl6wny
turietios trzymalbym
się·

sakityjs powiadac się.

turietumis
turietumes.
turietumewos
turietumetaus
turietumemos
turietumeties.

turietyjs trzymac

sakimos powiadanie

się,

turiejymos trzymanie

Si ę 92,

Si ę 93.

Uwagi.

Tryb bezokoIiczny.
Kastyjs kopac Si ę89

Kasymos kopanie

~ieodmienny.

się.

Imieslowy

1. Podlug tejze formy czasują się slowa bierne niedokonane i
dzierzawcze, jako mające zakonczenie sl6w zaimkowych.
2. Z tego czasowania, się przekonywamy o wlasciwej konc6wce
osoby trzeciej tak czasu terazniejszego jako i przeszlego sl6w do formy § VII. nalezących. Przed cechą bowiem zaimkową czyli konc6wką
s, samogloska polo zona, jest konc6wką osoby trzeciej sl6w niezaimkowych.

Czynne odmienne.
Cz. feraz.

Kasąs kopią-

cy
przesz.
przysz.

sakąs powiadający

się.

Kasęs,

sakęs,

Kasįs,

sakisįs,

turįs

się·

Slę·

turiejęs,

turiesįs,

Nieodmienne.
Cz. teraz.

Kasątes gdym się

saką tes

kopal 90 •
przesz. Kasiuses,
przysz. Kasętes,

gdym się
powiadal.

turętes

gdym się
trzymal.

sakiuses,

turiejuses,

sakisętes,

turiesętes,

Wsp6lczesny.

Kasdamos

kopiąc si ę 91

sakidamos

powiadając

turiedamos trzy-

się·

mając się.

[62vJ Imieslow6w biernych i wymagającego niemają.
AK 54 tariamosios nuosakos visų trijų ž-ių vns. l-asis asmuo neturi lenk_
bet MV - turi.
88 AK 54 visos tariamosios nuosakos lytys su galūniniu ,,-u-" turi ir gravio
ženklą (3 ž-iai po 6 lytis - iš viso 18), bet MV atitinkamos 18 lyčių ,,-u-" turi jau
be gravio.
89 AK 54 bendraties nuosaka pateikta be lenlj:. vertimų, bet MV su.
90 AK 54v visi trys nekaitomieji esamojo laiko dalyviai neturi lenk. vertimo,
bet MV - turi.
91 AK 54v visi trys vienlaikiai dalyviai, t. y. pusdalyviai, neturi lenk. vertimo,
bet MV - turi.
87

vertimų,
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§ X. O czasowaniu skladanem.

trzymający

W czasowaniu skladanem, jak się powiedzialo, slowo posilkowe
tylko się czasuje z dodaniem imieslowu slowa wziętego do czasowania,
i ten w niekt6rych czasach przybiera z początku gloskę94 be, dla oznaczenia czynnosci w swoim jeszcze biegu. Czasowanie skladane tem
się rMni od prostego, 1oze tryb oznajmujący ma dziewięc czas6w;
tryb zas rozkazujący i warunkowy po trzy tylko. 2° 'le w niem się
znajdują wszystkie osoby wszystkich trzech liczb; jednak osobę
trzecią liczby dw6jnej i mnogiej sam tyIko imies16w odr6znia, ktory
takze wyraza zakonczenia rodzajowe podlug potrzeby, i dla tego czasowanie takie moze się nazwac 'rodzajowem. 3° Do tego czasowania albo się bierze imies16w czynny odmienny, albo bierny95, i ten wszystkich trzech czasow, te[63]razniejszego, przeszlego i przyszlego. Czasowanie tak skladane językowi tylko zmudzkiemu wlasciwe, w zadnym
ze znajomszych europejskich się nie uzywa; i na pierwsze zwrocenie

uwagi, zdaje się pr6znem tylko zagmatwaniem języka niewyksztalconego, i dlatego zmudzin m6wiący po polsku podlug tego sposobu,
AK 54v "powiadanie się" nėra.
AK 54v "trzymanie się" nėra.
04 AK 54v "zgloskę".
95 AK 55 yra "czynny albo bierny, odmienny", bet MY pakeista "czynny od.
mienny, albo bierny".
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staje się smiesznym, np. jestem bywszy, bylem robiwszy, bądi piszący.
Tej smiesznosci w zmudzkim niema; i kto gruntownie zna ten język,
znajdzie w tem czasowaniu wielkie jego bogactwo. O czem się kazdy
przekonac moze z objasnien nizej w Rozdziale następnym § XII. nalezycie wyszczeg61nionych, gdzie i w jakich zdarzeniach wyIącznie takowe czasowanie się uzywa. 'le w polskim języku takowego niema,
więc i w ukIadzie tej formy dla języka zmudzkiego, nazwaniė czas6w
nie moglo byc polskiemu wIasciwe; wzięte przeto zostalo ztego, w
jakim czasie slowo posilkowe lub imiesI6w się bierze. Autorowie Grammatyki zmudzkiej czasowanie skIadane miesza1i razem z pojedynczem, czyli prostem; czynili to nie wlasciwie, gdyz bardzo wielka r6znica między niemi zachodzi w znaczeniu i skladzie mowy; niemoze
przeto byc obojętnie brane jedno za drugie. Wszystkie slowa mające
imiesIowy odmienne czynne lub bierne, nie wylączając nawet 96 slowa
posilkowego, mogą byc czasowane podlug formy skladanej. Poniewaz
zas slowo posilkowe, iIe slowo, zadnej w tem czasowaniu nie ulega odmianie co do konc6wek osob i liczb (ob. § VI.), dla skr6cenia więc pisma i uniknienia nudnej tozsamosci, pierwsze tylko osoby kazdego
czasu wyrazac się będą.

[63v]

oznajmujący.

1. Czas terazniejszy wlasciwy.
2. Cz. terazniejszo przeszly.
Esu dyrbąs jestem robiący.
Esu dyrbys jestem robiwszy.
3. Cz. terazniejszo przyszly.
4. Cz. przeszlo terazniejszy.
Esu dirbsis mam robic.
ĮJuwau bedyrbąs gdym robi!.
5. Cz. przeszly wlasciwy.
6. Przeszlo97 przyszly.
Buwau dyrbys byIem robi!.
Buwau dyrbsis mialem robic.
7. Cz. przyszlo terazniejszy.
8. Przyszlo przeszly.
Busiu bedyrbąs co tylko zacznę Busiu dyrbys robilem, lecz nie
robic.
dokonczylem.
9. Przyszly wlasciwy.
Busiu dyrbsis będę robiący.
96
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rozkazujący.

Czas terazniejszy.

Buk

bedyrbąs

Czas przeszly.

Buk dyrbys dowiedi, zes robi!.
r6b przeciez.
Czas przyszly.
Buk dyrbsis postan6w robic.

Tryb wanmkowy.
Czas terazniejszy.

Butio

bedyrbąs

Czas przeszly.

byIbym

się

juz

Butio dyrbys byIbym robi!.

zająl robotą.

Czas przyszly.
Butio dyrbsis mialbym robic.
Tryb bezokoliczny się nie uzywa.
Podobnym porządkiem odbywa się czasowanie z imiesIowami biernemi dyrbamas będący w robocie, dyrbtas robiony, dyrbsemas przeznaczony do robienia. Zakonczenia rodzajowe i liczbowe imieslow6w
widziec mozna w przypadkowaniu (ob. Roz. trzeci, § XX n. 2-6.
oraz § XXI.).

§ XI. Forma czasowania skladanego.
Tryb

97

Tryb

AK 55 "samego nawet".
AK 55v "Cz. Przeszlo".

[64]

Rozdzial

o

piąty

Skladni.

§ I. Og6Ine wyobraženie grammatycznej Skladni.
Skladnią w Grammatyce nazywa się pewne urządzenie, dobieranie
wyraz6w, tworzenie ich przez polączenie jednych z drugiemi, szykowanie ich stosownie do porządku rzeczy, kt6rych nazwiskami są wyrazy mowy; jak ich związki między sobą i jakby dziaIanie jednych na
drugie daje się postrzegac; jak jedne odmieniają znaczenie swoje z
powodu zblizenia z drugiemi, jak takowe zblizenie lub rozdzielenie
jest potrzebne lub szkodliwe porządkowi wyobrazen. Jako zas wyobrazenia rzeczy pospolicie ze szczeg6I6w przychodzą do og61nych, tak i
wyrazy odpowiadające tym og61nym wyobrazeniom, mianowicie w
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języku

zmudzkim, formują się od wyraz6w jednotom sluzących. Chociaz wyobrazenia swiata fizycznego zaczynają się od poznania samych
rzeczy; a wyobrazenia sto sunku zachodzącego między niemi, po tych
następują; jednak w niniejszych Pomyslach uwazalem za stosoWl1e
trzyma6 się porządku w Rozdziale drugim przyjętego, to jest, zacząc
rozumowanie od częsci mowy nieodmiennych. O wykrzykl1ikach dostateczne tamze dano objasniel1ie, więc tu się one opuszczają.

§ II. O przyimkach.
1. Przyimki, jak same nazwanie okazuje, są to wyrazy (wlasciwie
nie[64v]odmienne) kladnące się w mowie przy imionach. Rzeczownik lub przymiotnik w wielorakim względzie, polozeniu i stosunku moze wchodzi6 w sklad mowy; nie mając jednak tyle odpowiednych przypadkowych zakouczeu, niedostatek ten wyraza czyli zapelnia
za pomocą przyimk6w sobie przydal1ych, stosowl1ych do tychze okolicznosci i stosunk6w. Siedm jest przypadkowych zakouczeu na imiona; lecz nie wszystkie przypadki potrzebują pomocy przyimk6w.
Pierwszy i piąty przypadki nie przyjmują zadl1ych, si6dmy wyrazający
miejsce, w kt6rem się jaka rzecz znajduje, wtem jednem zdarzeniu się
uzywa, a mając sobie wlasciwe zakouczenie, podobniez zadnego przyimka nie przyjmuje. Pozostale więc cztery przypadki: drugi, trzeci,
czwarty i sz6sty mogą potrzebowa6 przyimk6w nie ulegając same
zmianie w kouc6wkach swoich.
m6wiąc

2. Przyimki; kt6re się kladną z samym przypadkiem drugim, są:
pri do, dawniej oderwane1 z niego p, przylączano do rzeczownika
wtymze przypadku trobosp do chaty, zamiast pri trobos; nu albo nug
od; ik do; iki az do; ysz z (zkąd); be bez; pyrm przed (przed kim);
paskou za (za kim); diel dla; gret obok razem; ejty pri imogaus isc
do czlowieka; atiemiau nu imogaus odebralem od czlowieka; ne pritęka
ik wyrszausnie dostaje az 2 do wierzchu; prilypo iki wyrszunes dolazl
az do wierzcholka; ejnu ysz trobos idę z chaty; palykau be kepures
zostalem bez czapki; pastatiau jautį gret arkle postawilem wolu obok
konia; ejna szou pyrm munys idzie pies przedemną; waiiawo brolis

paskou seseryjs jechal brat za siostrą; diellygos negaliejau buty mieste
dla choroby niemoglem by6 w miescie.
[65] 3. Z samym tylko przypadkiem czwartym kladną się przyimki:
prisz l1aprzeciw;par przez; pas u (u kogo); pro mimo; apej o, (o czem);
aplej akele; aplįk akele; ing do. Prisz munį przedemną; naprzeciw
mnie; par upę przez rzekę; pas motiną u matki; pro myszką mimo lasu; apej kunegist ę 3 o kaplaustwie; aplej albo aplįk trobesį okolo budynku; ing bainįczę do kosciola4 • 1ednak gdy się m6wi, ze jakas rzecz
znajduje się w spoczynku okolo drugiej; wtenczas się uzywa aplej;
twora aplej dyrwą plot okolo niwy; gdy zas oznacza ruch jednej rzeczy
okolo drugiej, wtenczas m6wi się aplįk, (od aplękty ochyli6, otoczy6,
okrązy6); gądras laksto aplįk lyzdą bocian lata okolo gniazda. Przyimek ing nie zawsze się uzywa caly, częsciej5 tylko in, albo przez skr6cenie į; ejnu ing myszką idę do 1asu, albo in myszką, albo tez į myszką·
Czasem z tego przyimka jedna sp6lgloska n, wzięta przylącza się i
kouca rzeczownika w przypadku czwartym laukas pole, laukąn w pole,
troba chata, trobąn do chaty. Dawniej m6wiono laukon, trobon, przez
co się wyjawia zakouczenie czwartego przypadku na ą, wyrazane przez
o, dla zbiegu dw6ch nosowych ą, n. Przedtym w licz. mnog. m6wiono
trobosna do chat, teraz się tak nie m6wi, lecz ing trobas, į6 trobas.
4. Z przypadkiem tylko sz6stym kladną się przyimki: su z (z kim);
tyjs wprost; su brolu z bratem; tyjs kriiiumi w kierunku krzyza, wprost
na krzyz. Gdy nawet rzecz oznacza narzędzie uzyte do czynnosci jakiej, kladnie się w przypadku sz6stym z przyimkiem su; pjauty su
pejlu rznąc nozem, arty su iąbit't ora6 sochą. Jest to wprawdzie niemczyzna (schneiden mit Messer); lecz ten zwyczaj m6wienia bardzo
dawny i powszechny, [65v] nie powinien by6 zamieniony na polski
bezprzyimkowy.
5. Niekt6re przyimki kilku razem sluzą przypadkom podlug potrzeby i okolicznosci m6wienia. Przyimek ui za, gdy znaczy ruch jednej rzeczy, aby się niejako ukry6 za drugą; wtenczas kladnie się z
przypadkiem drugim, skubynous ui trobese pospieszam za budynek;
gdy znaczy, ze rzecz jaka miesci się, czyli znajduje się juz za drugą,
3

4

1
2
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AK 56 "uderwane",
AK 56 ž. "ai" nėra.

5

6

AK
AK
AK
AK

56v "kimygistę".
56v "i;;g bažnįczę do kosciola"
56v "najczęsciej".
56v "Iul:> in".

nėra.
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wtenczas kladnie się z przypadkiem trzecim lub sz6stym, szou tiko už
trobesiou pies czatuje za budynkiem, albo szou tiko už trobesiu; slapaus itž tawym kryję' się za tobą. Gdy oznacza zamianę jednej rzeczy
za drugą, kladnie się z przypadkiem czwartym, itž karwę gawau pynįgus za krowę dostalem pieniądze; itž pynįgus itžmokiejau pelajs za
pieniądze zaplacilem plewami.
6. Przyimek pagal, gdy się kladnie przed rzeczownikiem, rządzi
przypadkiem drugim, pagal bažnįczes podlug kosciola, Ewangielyje8
pagal szwęta Jona Ewangelia podlug s. Jana. Kiedy zas oznacza dą
zenie, ruch jakiej rzeczy poza drugą, wtenczas kladnie się po rzeczowniku, i tenze rzeczownik idzie na przypadek sz6sty, kate pahiego stogu pagal kotka pobiegla poza dachu. Gdy rzeczownik oznacza czas, w ciągu kt6rego co się dzialo, podobniez pagal kladnie
się po rzeczowniku, i w tymze przypadku, nakty pagal w ciągu nocy,
dyjnu pagal w ciągu dnia.
7. Przyimek lig do, r6wno, gdy oznacza dązenie jednej rzeczy do
zr6wnania się z drugą, wtenczas kladnie się z przypadkiem drugim,
užlypau lig wyrszaus wlazlem az do wierzchu. Gdy znaczy, ze jedna
rzecz r6wna jest z drugą w jakimkolwiek wymiarze, wtenczas lig kladnie się [66] z przypadkiem sz6stym lig mediu r6wno z drzewem, lig
stogu r6wno z dachem, lig munym r6wno ze mną, sulig stUlpu r6wno ze
slupem.
8. Przyimek ąt na, i 9 po pod, gdy znaczą dązenie jednej rzeczy nad
lub pod drugą, kladną się z przypadkiem drugim lypu ąt trobos, lįdau
po peczžaus lazę na chatę, lazlem pod piec. Gdy znaczą, ze jaka rzecz
znajduje się nad lub pod drugą, wtenczas kladną się z przypadkiem
sz6stym, stowiu ąt trobit stoję na chacie, gulu po soulu lezę pod lawą.
Przyimek ąt w jedn6m zdarzeniu zwykl się opuszcza6, gdy się po zmudzku m6wi, ze kto klęczy kelųse klupo, kelųse klaupęslo klęcząc; wtedy
rzeczownik kelej kolana, kladnie się w przypadku si6dmym. Gdy przyimek po oznacza podzial czego, kladnie się z przypadkiem czwartym
po keturis arklus po cztery konie, po septines karwes po siedm kr6w,
po dewines žuwis po dziewię6 ryb. Podobnie gdy znaczy miejsce, po
AK 57 "ukrywarn".
s AK 57 "Ewanielyje".
9 AK 57 ž. "i" nėra.
10 AK 57 "klaupęs".

kt6r6m ca16m jakis ruch się odbywal, przyimek po kladnie się z przypadkiem czwartym, po wysus laukus yszwajksztiojau po wszystkich
polach chodzilem, po wysą myszką yszyjszkojau wszystek las wyszukalem, wajksztioje po trobą chodzi po chacie, žwejoje po wysą upę
lowi rybę po wszystkiej rzece. Gdy oznacza następstwo jednej rzeczy
po drugiej, kladnie się z przypadkiem drugim po wasaros atejs rudou
po lecie przyjdzie jesien. Na pytanie, jaka cen a ? kladnie się z przypadkiem trzecim, po kam? po czemu? odpowiada się jednak cena w przypadku czwartym po ketures dytkas po cztery grosze srebrne.
9. Przyimek szalyp obok, z rzeczownika szalys strona, i przyimka
[66v] nie calego po sp61g10ska p, przylączona do przypadku sz6stego,
utworzony niby przyimek szalyp kladnie się z przypadkiem drugim
szalyp arkle obok konia; szalyp r6zni się od gret, ze to wyraza rzecz
jedną wtymze kierunku z drugą; szalyp zas nie ma względu na takowy
kierunek, tylko ze jedna rzecz znajduje się przy boku drugiej. Przyimek tarp między, kladnie się z przypadkiem drugim liczll . dw6j.lub12
mnog. tarp brolums między dw6ma bra6mi 13 , tarp žmonių między
ludzmi.

§ III. O przysl6wkach.
1. Są jeszcze wyrazy prawie nieodmienne, wymagające po sobie
rzeczownik6w w pewnych przypadkach; niekt6re z nich pochodzą
od przymiotnik6w, i mogą nawet odmienia6 się przez stopnie. Oznaczają zas albo polozenie jednej rzeczy względem drugiej, albo kierunek ruchu; a są te: pyrm wprz6d, naprz6d, pierwej; artyj blisko; skersaj wpoprzek; yszylgaj wzdluz; iskypaj albo iskrypaj naukos. Pyrm
od pyrmas pierwszy; pyrmesnej pierwej; artyj (wlasciwie artej) od
artus bliski, artesnej; skersaj od skersas poprzeczny; yszylgaj od yszylgas podluzny; iskrypaj od iskrypas ukosny. Te przys16wki 14 kladną się
z przypadkiem drugim pyrm tawys przed tob ą 15, artyj gyres blisko
puszczy; skersaj lętos wpoprzek deski; yszylgaj keli wzdluz drogi;
11

7
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12

13

14
15

AK
AK
AK
AK

57v "w liez".
57v "dw6j. lub" nėra.
57v pavyzdžio "tarp brolitms rniędzy dw6ma bracmi" nėra.
58 "przyimkowe przysI6wki".
58 yra "wprz6d ciebie", bet MV pakeista "przed tobą".
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iskrypaj burnos naukos gęby. Są jeszcze przysl6wi16 uformowane ze
skladu zaimk6w i rzeczownika puse strona, polowa; anas on, anupus
po tamtej17 stronie, katras kt6ry ze dw6ch, katrupus po kt6rej (ze dw6ch)
stronie; kuris kt6ry, kuriupus po kt6rej stronie, szis [67] oto ten, szypus
po tej oto stronie; ątras drugi ątrupus po drugiej stronie. I te się kladną
z przypadkiem drugim, ka trupus dar žynies po kt6rej stronie adryny;
ątrupus 18 jauji po drugiej stronie gumna; szypus trobese po tej stronie
budynku. Z tymie przypadkiem kladną się przysl6wki oznaczające
ilose niepewną, gana dounos dosye19 chleba, daug nelajmių wiele nieszczęse, maž pynįgų malo pieniędzy.
2. Przysl6wki uformowane od przymiotnik6w są jeszcze dwojakie: bezwzględne, nie odnoszące się do iadnego wyraznie rzeczownika,
np. szalt zimno, gražu pięknie, karszt gorąc0 20 , tąmsu ciemno; szwyjsu
swiatlo, bjauru brzydko, bajsu straszno, tolu daleko, i t. d. i względne
wyraiające stan jakiej czynnosci, np. auksztaj wysoko (ie co się wysoko znajduje), žemaj nisko, gražej pięknie (gražej aprieditas pięknie
odziany). I takowe przys!6wki zadnym nie rządzą przypadkiem.
3. Przys16wki pochodzące od imieslow6w z temii kladną się przypadkami, z kt6remi imieslowy ich; priderątej sawa stonou apsyejty
przyzwoicie swojemu stanowi sprawowae się. Priderątej od priderąs,
prideriety bye przyzwoitym.
.
4. Przys16wki wlasciwe, kt6re z przypadkowaniem zadnego nielecz dodają się do St6w, podlug potrzeby mowy, są następne: kad gdy; jej jesli; idąt aby; tegt'tl niech; ne nie; bene czy nie;
kadaj? kiedy?21 Przys16wki kad, jej kladną się z trybem oznajmują
cym Iub warunkowym, kad buwau mažas gdym byl maly; butumi
protingu, kad mokitt'tmis bylbys rozumnym, gdybys się uczyl; jej nori,
gali jeSli chcesz, mozesz,jej dyrbtu[67vJmi jeslibys robi!. Przys16wek
idąt zawsze się kladnie z trybem warunkowym, ejdams22 par ledą saugokes, idąt ne paslistL'tmi idąc po lodzie 23 , strzez się, zebys się nie posliz-

ną!.

Przys16wek tegul albo kr6cej te24 kladnie się z osobą trzecią trybu
oznajmującego czasu terazniejszego, gdy oznacza rozkaz albo koniecznose dzialania, tegUl dyrba niech robi, albo te dyrba. Przys16wek przeczący ne kladnie się z trybem, jakiego porządek mowy wymaga. Przyimek be gdy jest wlasciwym przyimkiem, sluzy przypadkowi drugiemu;
gdy jest przys16wkiem, oznacza czynnose w swojem wykonywaniu;
i w czasowaniu kladnie się albo z przysl6wkiem te, z kt6rym się lączy,
ar tebe dyrbi? czy jeszcze robisz? przez skr6cenie ar teb dyrbi?, albo z
przysl6wkiem ne; bene raszaj czy tylko nie piszesz? Na takowe pytania
temiz przys16wkami25 się odpowiada; to jest, gdy czynnose jeszcze
w swojem wykonywaniu, m6wi się tebe albo teb, gdy zas juz po UkOllczeniu, m6wi się nebe albo neb; ar teb skajtaj? czy jeszcze czytasz?
teb skajtau, jeszcze czytam; albo neb skajtau jui nie czytam. Czasem
be bierze się za ar czy? be bUwaj? czy tylko byles? zamiast ar bUwaj?
W takiem zdarzeniu be zamiast ar uzywa się, gdy mając wątpliwosc
o rzetelnosci czyjej, czyni zapytanie. Są jeszcze inne przys16wki niemające zadnego rządu, np. tąkąg razwraz; įkądyn tuz za (kim); įpie
dyn w slad, parejžiou kolejno; paejlou rzędem, , porządkiem; pagalou
w ostatku, pawyrsziou powierzchownie; pagretiou jedno obok drugiego; pasalu pokryjomu,niespodzianie; wyjnkart razem, jednoczesnie,
i wiele innych26 tym podobnych27 .

mają związku,

16
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18
19
20
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58 "przys16wki".
58 "owej".
58 "anupus po tamtej stronie, ątrupus".
58 "doile".
58 yra "karszt gorąco, gražu pięknie", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
58 ž. "kadaj? kiedy?" nėra.
58 "ejdamas".
58 yra "przez 16d", bet MV pakeista "po lodzie".

[68]

§ IV. O sp6jnikach.

Sp6jnikijedne sluią do polączenia kilku wyraz6w w mowie, drugie
do polączenia w jedno kilku częsci jednego zdania, ąžouls28 yr wobetys, tejpog yr beržas auga myszke dąb i jabloll takže i brzoza rosną
w lesie; yszgyrdau, jog mieste buwo jomarks29 ; noriejau tyn pasyskubinty, bet ne galiejau, nes partrukyno susiedas; wyjnok norįt ąt wakara
AK 58v "te niech".
AK 58v "przys16wkami zlączonemi".
26 AK 58v gale sakinio yra"i wie1e innych", bet MV tas galas gerokai
ž-ių "pag~etiou ... ", "pasa/iI ... ", "wyjnkart ... " AK 58v dar nėra.
27 AK 58v "tym podobnych" nėra.
28 AK 58v "ąžoulas".
29 AK 58v "jomarkas".
24

2;'

išplėstas,
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dar nuejau30 usIyszalem, ze w miescie byl jarmark, chciaIem tam się
pospieszyc, lecz nie moglem, albowiem przeszkodzil sąsiad; jednak
-ehociaz i na wieczor jeszcze zaszedIem. Inne sluzą slowom lub imieslowom do wyrazenia okolicznosci jakiej, i wtenczas raczej są przyrostkami; at i pa nalezą do skIadu sI6w dokonanych, osobno zas nigdy się
nie uzywają, atkasty odkopac, aplajstity oblewac.

§ V. O Imionach.
1. Rzeczowniki i przymiotniki wymagające dopelnienia w znaczeniu swojem, kIadną się z rzeczownikiem dopelniającym, w przypadku
drugim polozonym spįdulej saules promienie slonca, pyk tas žmogus
wertas ira karones zly czIowiek godzien jest kary. Czasem gdy mowa
oznacza posiadanie obydw6ch tych rzeczy; pierwszy rzeczownik się
opuszcza i jest domyslnym, drugi zas kIadnie się w przypadku drugim
turiu arklų mam koni, domysla się burį gromadę; gawau dounos dostaiem chleba, domysla się kepalą bochen31 , albo szmotą kawal.
2. Rzeczowniki 1iczbowe, czyli liezbowniki rzeczowne podobniez
kIadną [68v] się z przypadkiem drugim rzeczownika, kt6rego ilosc
oznacza pierwszy, ketwertas arklų czworo koni, dewinetas awių dziewięcioro owiec.
3. Kiedy rzeczownik oznacza czas, i odpowiada na pytanie kiedy?
kIadnie się w przypadku czwartym, sz6stym lub si6dmym, pawasarį
siejem grudus, rudenį jawus pjaunam na wiosnę zasiewamy ziarna, w
jesieni zniemy zboze; žyjmos dyjnomis w ciągu dni zimowych; wasaros lajkelatem. Kiedy czynnosc jaka32 powtarza się w pewnych oddzialach czasu, wtedy te podzialy kIadną się w przypadku czwartym, kas
dyjną co dzien, kas naktį co noc, kas nedielę co tydzien; kas mienesį co
miesiąc, kas metą co rok, kas kartą co raz. Więc i w polskim jesli się
pisze co ranek, co miesiąc; czy nie wIasciwiej byIoby pisac co dzieo.?
Kiedy się komu winszuje, czyli zyczy jakiej pomyslnosci; m6wi się
albo w przypadku pierwszym, albo czwartym, labas rUs dobry pora30 AK 58v "nuejau"; AK 58v pavyzdys "wyjnok norįt ąt wakara dar nuejau"
yra atskirtas ankstesnės sakinio dalies vertimo, t. y; parašytas tarp ž-ių "sąsiad" ir
."jednak", bet MV atkeltas prie viso sakinio.
31 AK 59 "bulkę".
32 AK 59 "jakowa".
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nek guten Morgen, laba dyjna dobry dzien, labas wakaras dobry wieczor. Lepi~j się jednak m6wi labą ritą, labą dyjną, labą wakarą dobrego
dnia, dobrego wieczora (zyczę).
4. Kiedy rzeczownik kladnie się z przymiotnikiem wyrazającym
istotę jego, czyli materyal tej rzeczy; wtedy najczęsciej zamiast tego
przymiotnika, kIadnie się w przypadku drugim rzeczownik, z kt6rego
6w przymiotnik jest uformowany, szauksztas sydabrynis lyzka srebrna,
albo szauksztas sydabra lyzka srebra; rikszte beržyne r6zga brzozowa,
albo rikszte berža r6zga brzozy.
5. Przymiotniki uformowane ze sl6w: tykiu wierzę, warau pędzę,
ge(69]nu gonię, wedu prowadzę, welku wlokę; tykynas rozumiejący,
sądzący, spodziewający się, warynas pędzący, genynas goniący, wedynas prowadzący, welkynas wlokący, mają przed sobą w sz6stym przypadku polozony rzeczownik, na ktory dzialanie slowo oznacza; saugokes, idąt ne palajžitumi degutą medumi tykynas strzez się, zebys nie
polizal dziegiec sądząc, ze to mi6d; ejna pyjmou awymis waryns idzie
pastuch pędząc przed sobą owce; arklu wedyns prowadząc konia,
karwy genyns pędZąC33 krowę, wyrwy welkyns wlokąc powr6z.

§ VI. O fOl'mowaniu. się rzeczownikow prostych34
jednych od drugich.
W języku zmudzkim rzeczowniki jedne są pierwotne, drugie pochodne od tamtych uformowane albo przez polączenie dw6ch wyraz6w pierwotnych, przez co powstaje wyraz zlozony; albo przez dodanie do wyrazu pierwotnego pewnych glosek, przez co uformowany
nowy wyraz przybiera znaczenie sobie wlasciwe, nie stając się jednak
wyrazem zlozonym. Od rzeczownik6w więc prostych wszystkie inne
się formują przez przybranie sobie wlasciwych glosek w zakonczeniu.
Przy takowem formowaniu się konc6wka rzeczownika prostego się
odrzuca, a w jej miejsce:
1. Na rzeczowniki przymiotowe proste przyjmują się gloski umas;
baltas biaIy baltumas biaIosc; na rzeczowniki w wyzszym stopniu,
czyli natęzeniu, przybierają się gloski iM, auksztas wysoki auksztiM
33
34

AK 59v "goniąc".
AK 59v yra "prostych rzeczownikow", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
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niezmierna wysokos6; gražus piękny, gražibC niewypowiedziana pięk
nos6 35 .
[69v] 2. Na rzeczowniki og61 oznaczające, dodaj ą36 iste; KaI'alus
Kr6l, Karaliste Kr61estwo, žmogus czlowiek, žmogiste czlowieczenstwo, takze 37 figura wyobrazająca czlowieka; žmones ludzie, žmoniste
ludzkos6.
3. Na rzeczowniki zbiorowe dodają się gloski inas, egle jodla,
eglinas jelniak, puszys sosna, puszinas sosniak, bor; purwas bloto,
purwinas blocko. Imiona zbiorowe na rzeczy zywotne, a nawet i na niezywotne często są osobne, bąda bydlo, buris gromada, myne rzesza,
kruwa kupa, i t. d. Zdrobniale zeczowniki formują się od prostych, w
miejscu38 odrzucbnej konc6wki przydając zakonczenia . pieszczenie
oznaczające (ob. Roz. drugi §. VIII). Przymiotniki tez i przysl6wki od
nich pochodzące mogą wyrazi6 zdrobnialos6, baltas bialy, baltytelis
bielusienki, baltytelej bieluchno.
4. Rzeczowniki sl6wne formują się od czasu przeszlego tym porządkiem: konc6wka osoby pierwszej się odrzuca, a najej miejsce przyjmują się zgloski ymas albo imas; audu tkę, audiau, audymas, kraunu
skladam, krowiau, krowymas, raszau pi SZę39, rasziau, raszimas.

§ VU. O wyrazach zlozonych.
Wyrazy zlozone zmudzkie powstają z polączenia, albo odmiennych
{;zęsci mowy z podobniez odmiennemi, albo nieodmiennych z odmiennemi. Częsci do skladu wyrazu zlozonego wchodzące albo są dwa
rzeczowniki, albo rzeczownik z przymiotnikiem, albo dwa przymiotniki, albo rzeczownik lub przymiotnik z przyimkiem, albo rzeczownik
lub przymiotnik ze slowem; albo nakoniec slowo ze slowem (o samych
slowach zlozonych będzie nizej). Wyrazy zI0[70]zone są zaletą języka
zmudzkiego, i wielką czynią mu40 wygodę. Jest to bowiem kr6tszy
i jasniejszy sposob wyrazenia pomysl6w i malowania rzeczy. Sposob
tego następny:
35
36

37
38
39
·10
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pavyzdžių

"gražus ... , gražibe ... " ir jų lenk. vertimų AK 59v
59v "dodają się gloski".
59v ž. "takze" nėra.
60 "miejsce".
60 ž. "piszę" nėta.
60 yra "mu czynią", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.

nėra.

1. Rzeczownik lub przymiotnik mający stanowi6 częsc pierwszą
wyrazu zlozonego 41 traci SWą konc6wkę i przybiera wyraz drugą częs6
zlozonego wyrazu stanowi6 mający. Powstaly tym sposobem wyraz
przybiera i konc6wkę na is, w rodzaju męskim; na e, w rodz. zens.
puse polowa galwa glowa, pusgalwis p6lg16wek, puse, protas rozum,
pusprotis glupiec, peczius piec, kaklas szyja, peczkakUs szyja piecowa;
baltas bialy nugara grzbiet, baltnugaris bialogrzbietny, joudas czarny,
bieras gniady, joudbieris karogniady. Gdy pierwszy wyraz po odrzuceniu konc6wki ma dwie sp6lgloski na koncu, i wyraz mający stanowi6
drugą częs6 wyrazu zlozonego zaczyna się od tychze sp6lglosek, albo
tez innych, kt6rych jednak bezposrednie polączenie ze sp6lgloskami
pierwszego wyrazu uczyniloby wym6wienie bardzo trudnem; w1enczas między niemi umieszcza się samogloska, arkUs kon, mietra mięta
(ros1ina), arklamietre mięta lesna, kaklas szyja riszis zawiązka, kakloriszis chusta na szyję. Albo tez w m6wieniu jedna z tych42 sp6lgloska
się zamilcza, Tauras Tur (zubr)43, taurragis (tauragis)44 r6g turzy.
Jest miasteczko w powiecie Rosienskim blisko granicy pruskiej Tauragis Tawrogi, z pewnoscią niewiadomo, od czego tak nazwane; czy
od Tauras i ragas? co moze by6 podobniejsze, z powodu tamtych stron
lesistych napelnionych niegdys Turami; czyli tez od taurie kielich, puhar i ragas, moze rogi tu[70v]rze przerabiano na puhary.
2. Rzeczowniki zlozone, powstające ze skladu rzeczownika lub
przymiotnika z przyimkiem, podobniez przyjmują zakonczenie na is,
lub e, podlug rodzaju; už za, troba chata, užtrobis miejsce tuz za chatą, pa pod, soulas lawa, pasoulis podlawie; ausys ucho, paausis pod
uchem, akys oko, paakis podocze45 , priprzy, kUetys swironek, prik lietis przyswirnie, wartaj wrota priwartis za wrotami wygon; pa 46 , tolus
daleki, pa tolis odlegly47.
3. Rzeczowniki zlozone, pochodzące ze skladu rzeczownika lub
przymiotnika ze slowem, nie zawsze odmieniają swe zakonczenia sposobem powyzszym; i slowo wchodzące do skladu rzeczownika przestaje
11

4?
43

44
45
46
47
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60 yra "zlozonego wyrazu", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
60v "z tych" nėra.
60v ,,(zubr), ragas rog",
60v lyties ,,(tauragis)'~ nėra.
60v "pod okiem".
60v "pa pod".
60v· "nieco daleki, odlegly".
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bye slowem, a przybiera postae rzeczownika; joukas smiech, darity
czyriie, joukdaris smieszek, zartowniS4.8, kamynas komin szloustity
scierae, kamynszloustis kominiarz; su z, deriety godzie się, sądara
zgoda,.ui za, dyrbty robie, uidarbie zarobotek, par przez, kasty kopae,
parkasas kopanica, r6w; at od, austy tkae, ataudaj wątek. Przez takie
polączenie rzeczownika ze slowem wiele się tworzy bardzo pięknych i
najwlasciwszych wyrazen. Między innemi wyraz Kalbrieda przez jednego z Autor6w Grammatyki zmudzkiej utworzony, nier6wnie dobitniej i wlasciwiej rzecz maluje, nizeli dawniejsze tego przedmiotu nazwanie. Grecki bowiem wyraz Grammatyka (rpCX(1-(1-cx'nx·~)49 znaczy
Naukę dobrego pisania, (ypcx(1-(1-dv, piSae)50. Niemcy nieco lepiej nazwali Sprachlehre, nauka m6wienia. Wyraz zas Kalbrieda od kalba
mowa, i riedity urządzae, wyrazniej maluje przedmiot Grammatyki,
kt6ra jest zbiorem prawidel dobrego u[71]rządzenia mowy czyto ustnej,
czy pisanej. Tymze porządkiem uformowane są imiona niekt6rych
miesięcy: Rugpjutis Sierpien, od rugej zyto, i pjauty ząe, Rugsiejis
Wrzesien, Lapkrytis listopad, od lapas lise, i krysty padae. Jezeli rzeczownik zlozony jest z przyimka su i rzeczownika uformowanego ze
slowa zaczynającego się od samog1oski, wtedy przyimek su zadnej nie
ulega odmianie, suejga zebranie, od su ejnu, zchodzę. Gdy zas slowo
zaczyna się od sp61g1oski, wtenczas w przyimku samogloska ii, zamienia się na ą, sądara zgoda, od suderiety zgodzie się, sąsuka skręt rzeki,
lub czego podobnego, sątakis zbieg dw6ch rzek.
4. Z polączenia slowa ze slowem uformowane rzeczowniki mają
znaczenie obydw6ch s16w do skladu ich wchodzących, a przypadkują
się podlug formy drugiej rzeczownik6w, zakonczonych na is, gyrtyjs
chelpie się, pelnity zyskae, girpelnis samochwalca. Z rzeczownika i
slowa zlozony przymiotnik, jakby rzeczownik niekdiiugis od niekaj
fraszki diiaugtyjs cieszye się, niekdiiugis kt6rego lada fraszki cieszą.
W uksztalceniu takowych przymiotnik6w oba slowa ulegają odmianie
w calym prawie uk1adzie 51 swoim.

giego przypadku się odrzuca; szou pies, bajoras szlachcic, szunyjs 52,
szunbajoris nieprawny szlachcic, samozwaniec. Jesli zasrzeczownik
mający stanowie drugą CZęSe 53 wyrazu zlozonego konczy się na OU,
w takim razie konc6wka podobniez drugiego przypadku się zamienia
na is, puse po[71v]lowa, szou pies, pusszunis maly pies, p61dorosly,
pyjmou pastuch, puspyjmenis pastuszek.

5. JeSli rzeczownik mający stanowie pierwszą częse wyrazu zlozonego konczy się na OU, wtenczas konc6wka nie pierwszego, lecz dru-

lub tei: [72] zamieniony na nosowe į; oznacza zas wnijscie, umieszczenie w czem, inejty albo įejty wnise, indiety ~lbo įdiety wloi:ye, įsukty
wkręcie, įwaiiouty wjechae, įkrauty naklase.

AK
AK
50 AK
51 AK

48

49
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60v ž. "zartownis" nėra.
61 graikiško ž. nėra.
61 graikiško ž. ir jo lenk. vertimo
61 "skladzie".

§ VIII. O slowach dokonanych.
1. Slowa dokonane wyrazają pewnose stanu rzeczy będącej w
ruchu lub dzialaniu, oraz kierunek odbywającej54 czynnosci, czyli
ruchu dzialającej osoby; i takowe w zmudzkim języku zawsze są zložone. Do skladu ich wchodzą slowa pro ste, czyli niedokonane i przyimki lub przysl6wki wyrazające pomienione dzialanie. Przyimki albo
w stanie pierwiastkowym, czyli calkowite, albo tez pewnemu przerobieniu u1egle wchodzą do sk1adu s16w dokonanych; a takich jest dwanascie: ap, at, ąt, į albo in, nu, pa, par, pra, pri, su, ui, ysz. Obaczmy
w szczeg6lnosci.
2. Przyimek ap pochodzący od aplej, apej, oznacza okolenie, okrą
zenie, otoczenie, okreslenie czegos: apdarity odziae, apkasty okopae,
apwejziety opatrzye, apgauty oszukae, apipeniety okarmie, apjoukty
osmiae, apsakity opowiedziee, apkalbiety obm6wie.
3. Przyimek at powstal z po1skich od, do; slowa z nim zlozone jedne znaczą przyblizenie atbiegty przybiec, atwarity przypędzie, atneszty
przyniese; drugie znaczą oddalenie, atmesty odrzucie, atkabinty odczepie, atwersty odwalie, atkyrsty odciąe.
4. Przyimek ąt wyraza wznoszenie się czegos, ątlypty wIde na
co, ątkabinty naczepic, nawiesie, ątszokty naskoczye, wskoczyena co,
ątejty nadejse. Wyjątek od tego czyni slowo ątsztykty zgadnąe.
5. Przyimek ing nie caly nalezy do skladu slowa; albo tylko in,

52

nėra.

53
54

7*

AK 61 "szunyjs psa".
AK 61 yra "byc drugą częscią". bet MY pakeista "stanowic
AK 61v "odbywającej się".

drugą częsc".
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6. Slowa zlozone z przyimka nu skr6conego od nug oznaczają a) oddalenie nuneszty zaniese na miejsce, nupeszty zeskubae, nurauty zerwae (np. Ien); nuskitsty zgolie. b) Zejscie z g6ry na d61, nuszokty zeskoczye, numesty zrzucie, nujimty zdjąe.c) Dokonczenie czynnosci,
nudyrbty darbus ukonczye roboty, nuszauty pauksztį zastrzelie ptaka,
nuditrty zakloe 55 na smiere.
7. Przyimek pa od przyimka po, przerobiony, polączony ze slowem, czyli raczej slowo zlozone z tego przymiotnika 56, oznacza a)
rzecz dokonaną czyli pewne dokonczenle, paaugty wzrose, padyrbty
zrobie, pasiuty uszye, panokty doscignąe, paiadiety obiecae 57 , padauginty pomnozye, paslaugity wyręczye. b) Umieszczenie jednej rzeczy
pod drugą, pasliepty skrye co pod czem, pasliegty pod cięzar podlo.
zye, palinsty podleze.
8. Przyimek par okazuje dązenie jednego przedmiotu przez drugi,
parlypty prze1eze (np. przez pIot), pargallety przem6dz, zwycięzye,
parkalbiety przem6wie, przekonae, parięgty przekroczye, parpraszity przeprosie. Czasem oznacza powr6t parbiego arkUs ysz myszka
przybiegl (powr6cil) kon z 1asu, parwaiiawo tiews 58 ysz gyres powr6cil ojciec z puszczy.
9. Przyimek pra od pro mimo, oznacza przemijanie czego, praejty
przejse mimo, praszokty przeskoczye mimo; wyjąwszy slowo prabiegty
gdy znaczy, ze ptak czem sploszony opuszcza nazawsze gniazdo swoje.
Niekiedy ma znaczenie p01skiego prze, praditrty przek16e, prapitlty
przepase, zginąe 59 , [72v] prasyrasty przewinie się, wykroczye.
10. Przyimek pri oznacza a) zblizenie, priwaiiouty dojechae, priwarity dopędzie (kogo do czego), prispyrty przymusie60 , priielty przyrose. b) Napelnienie, prikimszty napchnąe, pripylty nasypae, nalae;
c) dor6wnanie, prfaugty 61 dorose, prilypty doleze.
11. Przyimek sit nadaje slowu znaczenie polączenia, zebrania
dw6ch 1ub więcej rzeczy w jednę gromadę, sitkasty zgarnąe, suwarity
zpędzit. Czasem oznacza tylko czynnose dokonaną nie znamionując
55
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62 "zakruc".
62 "przyimka".
62 "przyobiecac".
62 "tiewas".
62 yra "zginąc, przepasc", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
62 ž. "prispyrty przymusic" nėra.
62 "priaugty".

skupienia rzeczy, sitwalgity zJesc, sitplieszity poszarpae, sitbadity
skI6e, pok16e, sitrugty skwasniee, sUdegty spalie się, sitputy zgnie.
12. Przyimek ui do skladu slowa wchodzący, wtemze samem
znaczeniu się uzywa, co p01ski za, uiejty zajse, uidiety zalozye, zadae62, uimuszty zabie. Wyjątek stanowią itiaugty wzrose, itigauty
uderzye, itiejty zna1eie szukając. Slowo uistoty raz znaczy zastąpic,
ująe się za ko go ; drugi raz zacząc, medej pawasarį iidiety uistojii
drzewa na wiosnę kwitnąe zaczęly.
13. Przyimek ysz gdy do skladu slowa nalezy, odpowiada po lskiemu wy, dodawanemu podobniez do slowa, yszdyrbty wyrobie,
yszarty wyorae, yszkasty wykopae63 • Wyjątek stanowi yszganity gdy
znaczy zbawic. Zwyczajnie yszganity znaczy wypasc, wypasae (np.
ląkę)· O przyimku be, i przysl6wku ne obacz wyzej § III. n. 3.
14. Przysl6wek te od tegitl, czasem tak skr6cony gdy się lączy ze 64
slowem posilkowem, znaczy tylko, mai tiera dounos malo juz tylko
jest chleba, waląda tiera, kajp atejej chwila jeszcze tylko, jak przyszedles.
Czasem odlącznie od [73] slowa jakiego wzięty, znaczy podobnie
tylko, ketitry bernaj te atejo czterech tylkochlopc6w przyszlo.
15. Przysl6wek szin skr6cony do jednej gloski sz przylącza się do
slowa znaczącego ruch, i uzywa się tylko w trybie rozkazującym os 0bie drugiej; i taki rozkaz czyni się na przyblizenie czegos. Gdy się
rozkazuje osobie jednej, pomieniona gloska sz, przylącza się do slowa
na koncu, douksz pejlį daj tu n6z! zamiast douk szin pejlį! wariksz
arklus pędz tu do mnie konie. Gdy się zas m6wi do dw6ch lub więcej
os6b, wtenczas gloska sz, umieszcza się między przybierającą i konc6wkami drugiej osoby liczby dw6jnej lub mnogiej, a dla latwiejszego
wym6wienia dodaje się po sz, podręczna samogloska e~ doukszetau,
doukszet dajcie tu mnie! zamiast douketau, douket szin!
16. Sp6jnik jog przerobiony na gi przylącza się do konca slowa
w· trybie rozkazującym, gdy się wyraza naleganie, mus; dyrbkgi!
r6Me, raszikgi piszze! Czasem się przylącza na. koncu innego wyrazu
dla dobitniejszego wyslowienia tajgi otoz, nugi nuz, kągi darity c6z
robie 65 • Niekiedy gIoska tylko g, się przylącza, tejpog takze .
62
63
64
65

AK
AK
AK
AK

62v ž. "zadac" nėra.
62v ž. "yszkasty wykopac" nėra.
62v "z".
62v "czynic".
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§ IX. O

rządzie

sl6w.

1. Slowa oznaczające

dzialanie jednego przedmiotu na drugi,
czynnemi, gdzie przedmiot dzialający nazywa się osobą;
a ten, na kt6ry się wywiera dzialanie, kladnie się w przypadku czwartym; kasu doubę kopię jamę, wądou suka ratą woda obraca kolo. Nie
zawsze zas przy nich jest czwarty przypadek wy[73v]razny, czasem
domyslac się go potrzeba66 ; pradiejau raszity zacząlem pisac (co?),
yszejau kulty wyszedlem mlocic (zboze). Niekt6re slowa mają osobny
sw6j67 rząd, czyli ze z pewnemi się kladną przypadkami. I tak:
2. Slowa oznaczające niedostatek czego, kladną się z przypadkiem
drugim, neturiu dounos niemam chleba. Przeczące z tymze kladną
się przypadkiem neyszariau dyrwos nie wyoralem niwy, neganiau
bądos nie paslem bydla. Dobrze się jednak m6wi z przypadkiem czwartym, ne yszariau dyrwą, ne ganiau bądą. Slowa takze oznaczające
ządanie czegos, rejkalauju prietelaus potrzebuję przyjaciela.
3. Tryb bezokoliczny sl6w czynnych, mający przed sobą slowo
wyrazające poruszenie z miejsca na miejsce, z tymze drugim kladnie
się przypadkiem, ejnu tworos twerty idę plot grodzic, nuejo dounos
kepty poszla piec ch16b. Nie zle jednak, a moze i wlasciwiej byloby
m6wic z przypadkiem czwartym ejnu tworą twerty, nuejo douną kepty.
4. Slowa nijakie czyli samodzielne: esu jestem (cz6m?), tųpu staję
się, pastoju zostaję kim, wadynous zowię się, i inne tegoz znaczenia,
kladną się z przypadkiem sz6stym, esu žmogumi jestem czlowiekiem,
kalwiu pastojej kowalem zostales, senu tapej postarzald (starcem się
stales). W og6lnosci wszystkie slowa z temiz 68 się kladną przypadkami,
kt6rych wymaga porządek mowy, dawiau alužną ubagou dalem jalmuznę ubogiemu, apsywylkau marszkynejs wdzialem na siebie koszulę, apsymowiau kepury wlozylem czapkę na glowę·69 Slowo ni-[74]
jakie sergu choruję, kladnie się z przypadkiem sz6stym; jesli częsc
ciala jest chora, wtedy ta częsc kladnie się w przypadku sz6stym,
bez wyszczeg6lnienia choroby, galwu sergu choruję na glowę, glowa
nazywają się

AK 63 "trzeba".
AK 63 yra "sw6j osobny", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
68 AK 63 "temi".
69 AK 63 devintojo paragrafo ketvirtasis numeris čia ir baigiasi, dviejų tolesnių
sakinių, esančių MY, AK 63 dar nėra.
66
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mię

boli, kojy sergu choruję na nogę. Gdy zas cale cialo jest chorobą
wtenczas nazwanie choroby kladnie się w przypadku sz6stym,
karsztejs sergu choruję na gorączkę, drugiu sergu choruję na febrę.
5. Kiedy się m6wi, ze eos się uczynilo wprawdzie; ale albo nie zupelllie, albo z malą nadzieją, ze to będzie dostateczne, lub skuteczne;
wtenczas się uzywa slowo jedno dwa razy; raz w trybie bezokolicznym
drugi raz w tym, jakiego porządek mowy wymaga; dyrbty padyrbau,
bet ne žynau, ar ylgam zrobilem wprawdzie, lecz niewiem czy t0 70 na
dlugo; arty yszariau dyrwą, bet ne galies ekiety zoralem wprawdzie
niwę, lecz nie będzie mozna bronowac.
objęte,

§ X. O formowaniu

się

imieslow6w od sl6w.

1. Od czasu terazniejszego Slowa formują się imieslowy: czasu
terazniejszego czynny ibierny, oraz tegoz czasu nieodmienny, porząd
kiem następującym: a) Na imies16w odmienny czynny, kor'ic6wka
osoby pierwszej się odrzuca, i do gloski przybierającej dodaje się ąs, is,
lub us, podlug oddzialu, do kt6rego slowo nalezy (ob. Roz. poprzed.
§ IV. n. 3.), dyrbU, turiu, matau, dyrbąs, turis, matus. b) Na imies16w
czynny nieodmienny, do przybierającej dodaje się ąt, albo įt, dyrbąt,
turįt. c) Na imiesl6w bierny, do zakor'iczenia osoby trzeciej dodaje
się mas, dyrbamas, turemas, matomas.
[74v] 2. Od czasu przeszlego Slowa formują się imieslowy: czasu
przeszlego czynny odmienny i nieodmienny, oraz rzeczownik sl6wny.
a) Na imies16w odmienny, po odrzuceniu kor'ic6wki osoby pierwszej,
do gloski przybierającej dodając ys, dyrbau, dyrbys, turiejau, titriejys,
matiau, matys. b) Na nieodmienny, do gloski przybierającej twardej
lub zmiękczonej dodając us 71, dyrbUs, titriejus, matius. c) Na rzeczownik sl6wny, do przybierającej dodając ymas, dyrbymas, turiejymas72 ,
alb0 73 imas, matimas.
3. Od trybu bezoko1icznego formują się imieslowy: czasu przeszlego bierny, przyszlego czynne (odmienny i nieodmii:mny) ibierny, oraz
AK 63v ž. "to" nėra.
AK 63v "us".
72 AK 63v "turiejymas"; AK 63v ž-iai "dyrbymas, turiejymas" pateikti po priesagos "imas", bet MY atkelta po priesagos "ymas".
73 AK 63v "lub".
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wsp6lczesny i wymagający. a) Na imiesl6w przeszly, ostatnią samogloskę y, odmieniając na as, raszity, raszitas, kasty, kastas 74 • b) Na imieslowy przyszle czynne, do przybierającej dodając sis, lub sįt, dyrbsis,
dyrbsįt. c) Na wsp6lczesny, do przybierającej dodając damas, dyrbdamas, matidamas75 • d) Na wymagający, do zwyczajnego zakollczenia
tego trybu dodając zgloskę nas, raszity, raszitynas, ekiety, ekietynas76 •
Imieslowy slowa posilkowego tymže porządkiem się formują.
4. Imieslowy sl6w zaimkowych od tychže czas6w się formują,
przyjmując sobie tylko wlasciwe kOllC6wki, raszaus 77 , rasząs, kasous,
kasąs, turious, turįs, raszątes, turętes, raszęs, turiejęs, rasziitses, turiejymas78 , i t. d.

§ XI. O uzywaniu imieslowow.
1. Język žmudzki odznacza się częstem užywaniem imieslow6w,
i to nie malą jego zaletę stanowi. Drobne, že tak powiem, i prawie
ledwo zna[75]czne odcienia zdarzell, osobne i sobie wlasciwe mają
wyraženia za pomocą imieslow6w, a kt6rych w polskim nie podobna
oddaė naležycie. Imieslowy albo jedne się užywają w mowie z powodu
wyrzucania pewnych przysl6wk6w lub sp6jnik6w; albo wsp6lnie ze
slowem posilkowem w czasowaniu skladanem. O tem ostatniem bę
dzie w § następnym.

2. Imiesl6w czynny odmienny czasu terazniejszego, odpowiada
polskiemu zakollczonemu na ący, kasąs kopiący79, raszits piszący,
titris mający, i wyraža czynnose odbywaną (w dzialaniu), radau imogą gitlętį znalazlem czlowieka ležącego. Najczęsciej dla wyraženia
większej pewnosci dodaje się z początku be lącznie, radau imogą bedyrbątį znalazlem czlowieka robiąceg0 80 • M6wią niekt6rzy przez
74 AK 63v yra pavyzdžiai "dyrbty, dyrbtas, matity, matitas", bet MY pakeista
"raszity, raszitas, kasty, kastas".
75 AK 63v "tiIriedamas, matidamas".
76 AK 63v yra vienas skiemens "nas" darybos pavyzdys "dyrbty, dyrbtynas",
bet MY pakeista dviem kitais.
77 AK 63v "np. raszaus".
78 AK 64 "turiejiIses, kasymas, turiejymas, raszidamos".
79 AK 64 yra "dyrbąs robiąey", bet MY pakeista "kasąs kopiąey".
80 AK 64 "robiąeego (zajętego robotą)".
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imiesl6w nieodmienny, czasu tegož, lecz to nie wlasciwie. 81 Gdy Si ę82
zas m6wi o ruchu lub czynnosci odleglej, wtenczas be, się niedodaje,
regiejau pauksztį lekątį widzialem ptaka lecąeego. Gdy Si ę83 m6wi, že
kto po ukollezeniu ezynnosei ezem innem się zająl, wtenezas slowo
pierwszą ezynnose wyražające idzie na imiesl6w ezynny odmienny
ezasu przeszlego w zakollezeniu zaimkowem, kt6ry odpowiada polskiemu zakollezonemu na szy; parskajtęs grometą padiejau ąt stala
przeczytawszy list položylem na stole. Gdy się zas m6wi, že ktos zamysIa jeszeze eos ezyniė, bierze się imiesl6w ezasu przyszlego, regiejau moterį ritgius pjausętę widzialem kobietę mająeą žąė žyto. Gdy się
komu oznajmuje, že tak a a takajest, byla lub ma bye odmiana powietrza; wtenczas zamiast slowa, na wyraženie tej odmiany bierze się jego
imies16w, stosownie do ezasu, [75v] ma zakollezenie žellskie, i84 na
ezas terazniejszy przybiera be, belinąti deszez pada, besnįgątž snieg
pada, lyjitsi 85 deszez padaI, sittemitsi zmierzehlo, yszauszusi wydnialo,
lisęti zabiera się na deszez, snygsęti snieg ma padae, yszsygajdryjitsi
wypogodzilo Si ę86.
3. Imiesl6w nieodmienny. Gdy w ezasie jakiej ezynnosei eos drugiego się wydarza, wtedy zaimek osoby, pierwszą ezynnose wykonywająeej,lub sam rzeczownik, idzie na przypadek trzeci; slowo tę ezynnose wyražająee idzie na imieslow nieodmienny ezasu terazniejszego
z przydatkiem be ląeznie, mitn beskajtąt itigeso iwaki gdym ezytal,
zgasla swieea; bernou bearąt pagedo iąbis gdy parobek oraI popsula
mu się soeha. Gdy zas oznaeza czynnose dokollezoną juž, po kt6rej
wnet eo 87 się zdarzylo; bierze się imiesl6w nieodmienny ezasu przeszlego dokonany, mitn parskajtiits knįgą praskitdo galwa gdym przeezytaI ksiąžkę zabolala glowa. Ten imiesl6w žmudzki niekt6rzy eheą w
polskim kOllezye na szy, i dla tego smiesznie się wyražają. Po žmudzku bardzo dobrze się m6wi szesztaj muszits atsybitdau po uderzeniu
sz6stej obudzilem się. Nawet niewlaseiwym žmudzkim sposobem powiedzianoby: szesc biwszy wstalem. Gdy ten imiesl6w poehodzi od
81 Šis sakinys, prasi dedąs ž. "M6wią ... ", AK 64 yra po tolesnio sakinio, bet MY
sakiniai sukeisti vietomis.
82 AK 64 ž. "się" yra po "zas m6wi", bet MY atkeltas prieš.
83 AK 64 "się zaS".
84 AK 64 ž. "i" nėra.
85 AK 64 "lyjusi".
86 AK 64 pavyzdžio "yszsygajdryjitsi wypogodzilo się" nėra.
87 AK 64v "eos".
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·slowa czynnego, mającego wyrazny lub domyslny rzeczownik czyli
osobę dzialającą; wtenczas tenze rzeczownik przestaje byc osobą dzialającą, i na przypadek idzie czwarty, szeszes muszus (domyslac się
adinas), gdy szeSc godzin wybilo. Gdy zas tuz przed zaczęciem czynnosci co się stalo; bierze się imies16w nieodmienny czasu przyszlego
mun dyrbsįt žmogus atejo gdy juz mialem robic, przyszedl czlowiek.
Gdy [76] kto ma jaką czynnosc wykonywac jeszcze przed zdarzeniem
wkr6tce mającem nastąpic; w 6wczas slowo zdarzenie to oznaczające
idzie na imies16w nieodmienny czasu terazniejszego, uždegty žwakę
lig lygonou myrsztąt zapalic swiecę wprzod, nim chory nie zacznie
umierac. Gdy zas podczas jakowej czynnoSci, przed jej ukonczeniem
co się zdarza i przeszkadza ukonczeniu, wtedy bierze się imies16w
nieodmiennyczasu przeszlego dokonany, lig ne yszkasus doubę pradiejo
žeme gruty wprz6d nim wykopano jamę zaczęla ziemia się rujnowac.
4. Imies16w jednoczesny odpowiada polskiemu zakonczonemu88
na ąc, i uzywa się w 6wczas, gdy kto odbywając jednę czynnosc, w
jednymze czasie zajmuje się drugą, žmones dyrbdamis meldes ludzie
robiąc 89 modlą się. Ten imies16w ma tylko pierwszy przypadek we
wszystkich liczbach i obu rodzajach, i nie moze byc brany w znaczeniu przymiotnik6w wylącznych.
5. Imiesl6w wymagający odpowiada lacinskiemu zakonczonemu
na dus garbintynas Iaudandus kt6rego nalezy chwalic, daritynas faciendus kt6rego nalezy czynic; i oznacza, ze jakas czynnosc wymaga
tego, aby byla wykonywaną skajtityna grometa ten !ist trzeba czytac,
legi debet, albo legenda est epistola. Gdy się nie wyraza rzecz czynnosci wymagająca; w 6wczas ten imiesl6w przybiera zakonczenie
zenskie, i w liczbie pojedynczej tylko się bierze, raszityna ira trzeba
pisac, zamiast rejke raszity scribere oportet, scribendum est90 • Z tego
sposobu wyraženia chcieli niekt6rzy utworzyc dla języka zmudzkiego
rodzaj nijaki; lecz na pr6žno. Gdyby albowiem byl rodzaj ten, mialby
swoje zakonczenia, i zaimek okazujący, [76vJ jak w polskim to. 91

§ XlI. O u:iywaniu Czasowania skladanego.
1. Czas terazniejszy wlasciwy. (O przyczynie takowego nazwania

czas6w ob. Roz. czwar. § X), Slowo posilkowe i slowa dokonane,
wlasciwie m6wiąc, czasu terazniejszego skladanego niemają; czyli,
ze takie wyrazenie np. esu esus jestem będący, esu padyrbąs jestem zrobiący, w m6wieniu się nie uzywa. W slowach zaš niedokonanych ten
czas uzywa się w takiem zdarzeniu, gdy kto sam o sobie, lub o kim
innym m6wi, ze jakąš czynnosc wykonywa, esu kasąs doubę kopię
hmę (jestem kopiący).
2. Czas przeszlo terazniejszy. uzywa się w 6wczas, kiedy kto m6wi, ze w czasie wykonywania jednej czynnošci coš drugiego się zdarzylo, buwau bearąs, kad etejo92 brolis oralem wtenczas, kiedy93 przyszedl brat; buwau besiedis, krad 94 pradiejo lity siedzialem wtedy, gdy9S
zacząl deszcz padac. Lepiej jednak się m6wi przez imiesl6w nieodmienny mun bearąt atejo brolis, mun besiedįt pradiejo lity. (Ob. § XI. n. 3.).
3. Czas przyszlo terazniejszy, uzywa się w takiem zdarzeniu, gd y9&
kto niby się uzala, ze czynnošc jaką kilka razy zaczynal, ale nie m6gI
wykonac dlajakichS przeszk6d, busiu beraszus97 , yr wiel rejke parstoty
co tylko zacznę pisac, i znowu trzeba przestac98 ; ką busiu beekiejis
arymą, wiel ekietes pradeda gesty co tylko zacznę bronowac grunt zorany, znowu brona zaczyna Si ę 99 psuc.
4. ,Czas terazniejszo przeszly uzywa się, kiedy kto się ošwiadcza,
ze czyn(77]nosc jaką kiedys wykonywal, i przez to ona mu jest znajomą, esu matys meszką widzialem (kiedys) niedzwiedzia, esu pjowys
szyjną kosilem (kiedyš) siano. Esu matys, esu pjowys dosl6wnie tak się
tlumaczy: jestem widziawszy, jestem kosiwszy.
5. Czas przeszly wlasciwy uzywa się jak w języku polskim czas
zaprzeszly bitwau raszys pisalem by!. Podobnie się uzywa imiesl6w
AK 65 "atejo".
AK 65 "gdy".
~4 AK 65 "kad".
95 AK 65 "kiedy".
96 AK 65 "kiedy".
97 AK 65 "beraszils".
98 AK 65 lenkiškas sakinio vertimas kiek kitoks: "co tylko wezmę się do pisania, znowu muszę przestac".
99 AK 65v yra "psuc się", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
92

93

AK 64v ž. "zakonczonemu" nėra.
JI..x 65 "pracując".
90 AK 65 yra tekstas "skajtityna ira trzeba czytac, zamiast rejke skajtity legi
debet, legendm:h est", bet MV pakeista "raszityna ira trzeba pisac, zamiast rejki
raszity scribere oportet, scribendum est".
91 AK 65 dviejų paskutinių sakinių,. prasidedančių "Z tego ••. " ir "Gdyby ... "
88

89

nėra.
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dokonany, bUwau yszkasys doubę, kad praskudo rąka, wykopalem
byl jamę, gdy zabolala ręka. Lepiej się m6wi przez imiesl6w nieodmienny mun yszkasus doubę praskudo rąka.
6. Czas przyszlo przeszly wtenezas, gdy kto wykonanie jakiej
ezynnosei ezęsto przerywa, i w tyeh przerwaeh zajmuje się ezem innem, lub tei ezynnose wykonana znowu wniweez poszla, ką busiu
nusiųtys berną pri darba, wiel rejki parwadinty eo tylko poszlę parobka
do roboty, znowu trzeba przywolywac;ką busiu yszkasys doubę,
wiel užgruna eo tylko wykopię jamę, znowu się zawala.
7. Czas terazniejszo przyszly, gdy się kto oswiadeza, ie ehee eo
uezynie, esu dyrbsis maro robie (dosI6wnie: jestem mający robic).
8. Czas przeszlo przyszly, gdy kto m6wi, ie mial zamiar eos wykonae, ale jeszeze nie przybral Si ęl00 do tego; buwau raszisis mialem
pisae, (bylo moim zamiarem).
9. Czas przyszly wlasciwy, gdy kto przedsięwziąl eos robie, leez nie
jest pewnYm' ezy to wykona, busiu dyrbsis będę robil (będę mająey
robie)101. W slowaeh zas dokonanyeh, gdy kto się niby skarzy, ie
zaezętą robotęmial [77v] jui na ukollezeniu, leez dla jakiehS przeszk6d niem6g1 dokollezye; busiu parskajtus knįgą, kad rejkiejo ejty pri
darba mialem jui dokollezye ezytanie ksiąiki, gdy wypadlo ise do roboty.
10. Tryb rozkazujący skladany uiywa się wtenezas, gdy kto rozkazuje drugiemu, aby zdawal się niby wykonywae ezynnose jakową,
to jest, ieby na pozor przynajmniej nią się zajmowaI. Czas terazniejszy buk beraszus udaj, ie niby piszesz. Tryb rozkazująey slowa posi!kowego ezęsto w tem ezasowaniu przybiera zakollezenie zaimkowe,
bukes beraszus. Czas przeszly buk raszys albo bukes raszys udawaj,
jakobys jui pisal. Przyszly buk raszisis albo bukes raszisis udawaj, ie
masz zamiar pisae.
11. Trybu warunkowego ezas terazniejszy uiywa się, kiedy kto
niby się uskarza, ie dla jakiejs przeszkody nie jest jeszeze zajęty ezynnoseią, butio jau bedyrbąs, kad ne butumi partrukynys bylbym jui się
zająl robotą, gdybys byl nie przeszkodziI. Toi samo powiedziee moina i o ezasie przyszlym tego trybu, kt6ry jednak w mowie rzadko się
uiywa. Czas przeszly uiywa .się wtedy, gdy się kto uniewinnia, ie
100
101
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AK 65v ž. "się" yra prieš "nie przybral", bet MY nukeltas po.
MY ,,(będę mający robic)" pakeist'a iš AK 65v ,;będę robiący".

przedsięwzięeia

swego jui zaezętego, niem6g1 uskuteeznie, butio pasiuwys marszkynius, kad ne butum palužusi adata bylbym uszyl koszulę, gdyby się igla nie byla zlamala.

§ XIII. O wyrzutni.
1. Jog ie; gdy w m6wieniu imudzkiem opuszeza się Sp6jl1ik jog
(loeutio infinitiva, sine quod), rzeezownik lub zaimek po tym sp6jniku będąey, czyli osoba dzialająea, idzie na przypadek ezwarty tejie
liezby; slowo zas [78] do niego naleiąee idzie na imiesl6w nieodmienny
tegoi ezasu, gyrdiejau, jog brolis atejs slyszalem, ie brat przyjdzie102,'
gyrdiejau brolį atejsįt. Czasem toi slowo idzie na imies16w odmienny
i zgadza się z tymie przypadkiem ezwartym w rodzaju i liezbie, gyrdiejau brolį atejsętį, wylous, jog pawasarisbus szyltas spodziewam się,
ie wiosna będzie eiepla103, wylous pawasarį szyltą busętį.
2.·Buk jakoby. Gdy się przywodzi opowiadanie przeszlego jakiegos zdarzenia, mianowieie dawnego i niemająeego oezywistyeh dowod6w, leez na podaniu (traditio) opartego, eo w polskim się wyraia
np. piszą, powiadają, jakoby to lub owo się zdarzylo; wtenezas się
przysl6wek buk przydaje po slowie pierwszem, a dalsze po nim slowa
oznaezająee ezynnose owego zdarzenia idą na imiesl6w ezynny tegoi
ezasu, w kt6rymby same slowa byly, sako buk dyrbUs powiadają, jakoby robiono, raszo, buk gawus žynę, apej bUwusę toji wyjtoje bažnįczę piszą, jakoby otrzymano wiadomose, ie wtem miejseu byl kosciol, pasakojo, buk bernas dyrwą arys powiadano, jakoby parobek
niwę oraI. Jesli zas niema wyraznyeh lub domyslnyeh osob dzialają
eyeh, albo tei na ieh bytnose uwaga się nie daje, wtenezas slowa idą
na imies16w bierny, buk bUwus sznekieta jakoby rozmawiano.
3. Nug odo Gdy się m6wi, ie jakis przedmiot odbiera dzialanie od
drugiego, wtenezas 6w przedmiot, ezyli osoba dzialająea idzie na przypadek drugi bez tego przyimka; doznająey zas dzialania kladnie się
z imiesl6wem biernym, wtym ezasie, rodzaju, liezbie i przypadku,
ja[78v]kiego zwyezajny porządek mowy wymaga, duktie motinos sių
fama neklauso matka posyla e6rkę, a ta nie siucha; žmogaus pakyrs102

103

AK 66 yra "przyjdzie brat", bet MY ž-iai ~ukeisti vietomis.
AK 66 yra "ciepla będzie", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
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tas medis czlowiek to drzewo ZCiąP04; sunaus padyrbtą ząbį tiews 105
pardawie syn zrobil sochę, a ojciec ją przedal. Zaimki osobowe asz,
tu, od tego się wylączają; zamiast106 munys doutas kt6remu ja dalem,
tawys pabartas kt6regoš poswarzyl, m6wi się muna douts 107 , tawa pabarts108 , od zaimk6w dzierzawczych munas, tawas.
4. Ysz z. Przyimek ten gdy oznacza wylączenie, wybranie, moze
by6 odrzucony bez zadnej ztąd odmiany innych wyraz6w, ketury ysz
wirų czterech z męzczyzn, albo ketury wirų, kely ysz jų kilkoro 109 z
nich, albo kely jų, quaroor virorum, quidam eorum.
5. Kuris kt6ry. Gdy się ten względny zaimek opuszcza110, w 6wczas slowo po tym zaimku następujące idzie na imiesl6w odmienny
czynny lub bierny podlug czasu, i zgadza się z rzeczownikiem, do kt6rego zaimek nalezal; to jest, kiedy zaimek kuris nalezy do osoby dzialającej, w 6wczas slowo idzie na imiesl6w czynny i zgadza się z osobą
dzialającą, gajliekemos tiewa, kuris mus miliejo zalujmy ojca, kt6ry
nas ko chaI ; m6wi się lepiej gajliekemos tiewa mus miliejuse. Kiedy zaš
zaimek nalezy do tej rzeczy, na kt6rą slowo dzialanie wyraza, wtenczas idzie na imies16w bierny, i zgadza się z tą rzeczą w rodzaju, liczbie i przypadku, osoba zaš, kt6rej dzialanie slowo wyraza, idzie na
przypadek drugi; numyrie geradiejis, kurį mes miliejom umar! dobrodziej, kt6regošmy kochali, m6wi się lepiej numyrie geradiejis mųsų
milemas.
[79] 6. Rejke potrzeba, nalezy (oportet). Gdy slowo niby nieosobiste rejke w m6wieniu się opuszcza, wtakim razie czwarty przypadek
rządzony od slowa w trybie bezokolicznym będącego, idzie na pierwszy, tryb bezokoliczny slowa przechodzi na imiesl6w wymagający,
kt6ry się zgadza z tymze pierwszym przypadkiem, i przydaje się slowo
posilkowe w takim czasie, w jakim bylo slowo rejke; rejke dyrbty darbą trzeba robi6 robotę; m6wi się dyrbtynas ira darbas; rejkiejo pakyrsAK 66v pavyzdys "žmogaus arta dyrwa czlowiek tę niwę oraI" MY pakeispakyrstas medis czlowiek to drzewo zciąl".
105 AK 66v "tiewas".
106 AK 66v "zamiast mimys, tawys".
107 AK 66v "dautas".
108 AK 66v "pabartas".
109 AK 66v "kikoro".
110 AK 66v sakinys prasideda "Gdy się opuszcza zaimek względny kuris", bet
MY pakeista.
104

tas

"žmogaųs
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ty myszkemedį trzeba bylo zcią6 drzewo w lesie, m6wi się pakyrstynas
bitwo myszke medis1l1 . Gdy slowo po rejke następujące bylo nijakie,
w takiem zdarzeniu jak nie bylo przypadku czwartego, tak niemai
pierwszego; przeto imies16w wymagający przybiera zakouczenie zeuskie, rejkiejo ejty į 112 baznįczę trzeba byla iš6 do kosciola; m6wi się
ejtyna bUW0113 į114 baznįczę.

§ XIV. O IIoczasie.
W języku zmudzkim zgloski, czyli raczej w nich samogloski wymawiają się albo z przeci:}giem, albo kr6tko, albo na koniec z akcentem, czyli jakiems podniesieniem glosu. W polskim akcent wlasciwie
daje się slysze6 nad samogloską w zglosce przedostatniej wyrazu;
w zmudzkim zas podobnie jak w rossyjskim akcent takowy (y.n:apeHie)
niema stalego miejsca; są nawet wyrazy zadnego wlašciwego akcentu
niemające, i tylko samogloski dlugo lub kr6tko się wymawiające.
Itaka) są wyrazy, mianowicie wiele dwuzgloskowych, w kt6rych obie
są dlugie jaukaj przynęta, aulaj cholewy, ertaj przestronnie; b) są, co
mają dwie dlugie, a inne kr6tkie, atou[79v]dogej jarka, (druga i trzecia
dlugie), ązoulas dąb, tiewyszke ojczyzna (pierwsze dwie dlugie). c) Są
takie, co mają jedną dlugą, inne kr6tkie, maitytelis malusieuki (pierwsze trzy kr6tkie, ostatnia dluga). d) Czasem najednej akcent, inne kr6tkie, karszatys zestarzaloš6 (na pierwszej akcent, inne kr6tkie). e) Nakoniec są mieszane, nenaudielis nikczemnik (na pierwszej akcent, druga
kr6tka, trzecia dluga, czwarta kr6tka)115, atbUlaj wstecznie (na pierwszej akcent, druga kr6tka, trzecia dluga). Tez same nawet dlugie,
kr6tkie, lub akcemowe przemieniają takowy iloczas w dalszych przypadkach, np. rzeczownik meszkerie węda, mający pierwsze dwie kr6tkie, ostatnią dlugą, w przypadku trzecim licz. poj. i dalszych ma pierwszą z akcentem tylko, a inne wszystkie kr6tkie116 ; sz6sty licz. dw6j.
AK 67 yra "medis myszke", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
AK 67 "in".
113 AK 67 "buwa".
114 AK 67 "in".
115 AK 67v skliausteliuose yra ,,(na pierwszej akcent, trzecia dluga, druga i
czwarta kr6tkie)", bet MY paredaguota.
116 AK 67v "kr6tkie; drugi jednak i trzeci liczby dw6jnej i mnogiej mają ostatnią dlugą, inne kr6tkie".
111

112
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i mnog. ll7 mają przedostatnią dlugą, ostatnią z akcentem. Slowem:
nie podobna pewne ulozyc prawidla na iloczas tego języka. Uwaga
pilna na dobrze tym językiem m6wiącego, a więc praktyczne postrzegania i wprawa, mogą tu byc przewodnikami (usus te pJura docebit.).
Przywiedzione nawet przez Autora Grammatyki (Kalbrieda) prawidla wcale tu posluzyc, i niczego nauczyc niemogą. Grammatycy pruscy
usilowali tę trudnosc jakkolwiek ulatwic wprowadzeniem pewnych
znak6w nad samogloskami, lecz tym sposobem wykroczyli przeciw
czystosci pisma. Wielosc bowiem znak6w illS znamion nadgloskowych,
opr6cz tego, ze utrudza piszącego, odrywając jego uwagę od jednosci pomyslu, nadto jeszcze pisowni ęll9 czyni mniej wyrazistą.

[80]

o

Rozdzial sz6sty

Wierszopistwie žmudzkiem.

Wierszopistwo zmudzkie stanowią Spiewy ludu, czyli gminu, i
Piesni swięte. Nie jednemu dziwnem się okazuje, ze lud prosty, nie
oswiecony, lub 1 nauczony tylk0 2 księgi nabozne, niezliczoną ma ilosc
rozmaitych spiew6w Dajnas, dajniuszkas. Kto im uklada? Zeby uczony; znalby prawidla rymotworstwa, i niewolniczo staralby się one
zachowac. Tymczasem w spiewach gminnych, niewolniczych prawidel
nie widac. Są one raczej naturalnem uczuciem bez zadnego musu.
Moznaby więc poniekąd powiedziec, ze ten Narod jest naturalnie
poetyckim, nieznając krępujących Poet6w prawidel. Spiewy wiejskie
zmud:Zkie, chocby najdawniejsze, zadnego znakomitego czynu slawnych ludzi nie opiewają, coby okazywalo charakter marsowy i dziki;
lecz wszystkie prawie nalezą do milych i uczciwie swobodnych zabaw
wiejskich, a szczeg61niej do milosci wzajemnej i niewinnych zalot6w
między mlodziezą plci obojej. Wszędzie zas okazuje się wstręt wiejs117 AK 67v yra "sz6sty zas i si6dmy liezby mnogiej", bet MY pakeista "sz6sty
liez. dw6j. i mnog."
llS AK 67v ž-ių "znak6w i" nėra.
119 AK 67v "pisownią".
1 AK 67v "nie oswieeony, lub" nėra.
2 AK 67v "tylko ezytac".
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kich dziewcząt do szlachty lub rzemieslnik6w, a zamilowanie stanu
rolniczego. Są to więc SieIanki i Ballady; a z tego się daje postrzegac
spokojny i lagodny charakter tego narodu.
Trojaki jest gatunek wiersza zmudzkiego. Pierwszy, mający pewną ,
liczbę zglosek, a to jedynie dla dobranej melodyi (n6ty)3, lecz po więk
.szej częsci bez rym6w. Ten gatunek spiewek najdawniejszy, jest utworem samego gminu. Niemasz tam bowiem, ani dobrego ukladu, [80v]
,ani dobranych i uporządkowanych mysli; częste powtarzania tychze
samych wyrazen calemi prawie strofami, pod kon iec kt6rych są stosowne dodatki. W tym gatunku są wszystkie spiewy najdawniejsze, i
wiele nawet pozniejszych. Drugi gatunek wiersza jest nasladowaniem
polskiego, to jest, mający pewną liczbę zglosek i rymo W tym gatunku
jest wiele spiew6w wiejskich pozniejszych, a mianowicie wszystkie
Piesni swięte, jesli nie są dosl6wnem tlumaczeniem z obcego języka,
jako Psalmy Dawidowe, i inne. Ze zas język litewski czyli zmudzki,
zdoIny jest do kandowania wiersz6w, okazuje się z jego rozmaitošci
iloczasu (ob. 4 Roz. poprzed. § XIV.), oraz Poematu Donaleitisa, o
kt6rym nizej w przykladzie; Trzeci więc gatunek wiersza jest miarowy
naksztalt lacinskiego i 5 greckiego. Ten gatunek nie jest u Iudu w uzywaniu. Przyklady rozmaitych tych gatunk6w tu się zalączają, niekt6re
z przekladem poIskim.

Przyklady do gatunku pierwszego.
1. 6 Dwie nie cale częšci spiewu litwinek powiatu Trockiego przy
zyta zniwie. W częšci pierwszej; Dziewczyna grabi siano, szlachcic
będący na polowaniu znajduje ją przy tej robocie, wita się, oswiadcza
swoję ku niej miloše, i prosi o wzajemnosc. Dziewczyna mu wręcz
rekuzuje; wymawia przytym7 , ze u szlachcica ręce wprawdzie biale,
ale chleb czarny, ze tyIko zajmując się strzelbą, chartami i gonczemi
niedba o gospodarkę. W częsci drugiej, Dziewczyna znie zyto, chlopak wiejski wyszedl orac, przywital się z nią, oswiadcza podobniez
3

4
5
6
7

AK
AK
AK
AK
AK

68 ž. ,,(n6ty)" nėra.
68 "ob. wyzej".
68 "lub".
68v skaičiaus ,,1." nėra.
68v "przytem".~
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(81] swoj ę 8 ku nie]' mi.losc, i o wzaJ'emnos'c' prOSI;
'9
t
a '
Slę zga d za,
wychwalalo jego rolnicze zajęcie się, i že chęt.nie pojdzie za niego
zamąž ll .

Częsc

pierwsza.

Kad atejo wasariale szienapjutie,
Tad iszejo miargiale grebti sziena.
Ir atejo bajorielis su strielbiale
Padek Diewe! miargiale sziena 'grebti.
Milu tawi miargiale, mikk mani,
Bajorielo nia milejau l2 , nia miksiu.
Delko mani, miargiale, ne I3 milesi?
Bajorielo baltos rankos, juoda duona.
Bajorielo strielba rankoj, nia arklaiis.
Bajorielo rudi kurtaj, nia jautialiejI4.
Bajorielo margos kales, nia karwiales.
Czesc druga.

Kad atejo wasariale rugiapjutie,
Tuo nuejo miargiale rugius pjauti.
Ir atejo biarnialis lauko arti.
Padek Diewe, miargiale rugius pjauti!
Milu tawi, miargiale, milek mani!
Asz miksiu, irtekesiuI5 už biarnialo.
Nes biarniaIo juodos rankos, balta duona.
Nes biarnialo arklas rankoj, nia strielbiale.
Pas b~arn~al~ gražus jaucziej, o nia kurtaj.
Pas b1arnIah margos karwies, nia kalales.
i t. d. 16
8

AK 68v

"swą".

1: AK 68v ž. :,prosi" yra prieš

210

Ąt

kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
[8lv] Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji nUmon!
Zada tawį tiewu.telis už bajora dout'20.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas bajorele,
Szoblele rąkoj'21.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji numon!
Zada tawį22 tiewutelis už žalnieriaus dout'23.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas žalnierelaus,
Strielbele rąkoj'24:.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
Matule dukres.

AK 69 skaičiaus ,,2." nėra.
AK 69 "czy žolnierza" nėra.
19 Toliau pateikiama šešių posmų daina, bet MY posmų tvarka yra kita nei
AK 69-70, MY 1-asis atitinka AK S-ąjį, 2-asis - 2-ąjį, 3-iasis -I-ąjį, 4-asis3-iąjį, S-asis - 4-ąjį, 6-asis - 6-ąjį·
20 AK 69v "dout" .
21 AK 70 "rąkoj".
22 AK 69v "tawi".
23 AK 69v "dout" .
24 AK 69v "rąkoj".
17

"O

wzajemnosc", bet MY nukeltas po.

AK 68v ,,1 wychwala".
AK 68v ž. "zamai" nėra.
12 AK 68v "milejau;'.
13 AK 68v "nia".
14 AK 68v "jautialej".
15 AK 68v "tekiesiu".
. t d"
.
: nera.
AK 68v toliau šioje vietoje pateikiama daina, kuri
MY 16 AK 68.v ,,1..
nukelta Į 4-ą]ą vIetą (žr. toliau 4S-ąją išnašą, p. 213).
11

2.17 Następny spiewek przedstawuje žyczenie ojcowskie, žeby c6rka
wychodzila za mąž za szlachcica, czy žolnierzal8 , lub jakiego bogacza,
albo tež przynajmniej za rzemidlnika. C6rka okazując niechęc do
takiego zamęzcia, pogardzila nawet pieniędzmi, i uciekla w pole.
Matka szukajej to w ogrodzie fruktowym, to na polu, wzywa do domu.
C6rka nie slucha, až wtenczas dopiero, gdy ojciec obiecal wydac ją
za rolnika. 19

IS
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Ejk dukre mima jaunoji numon;
Zada tawį2 5 tiewilte1is už bagotiaus dout'26.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas dajktas bagote1aus
Pynįgaj rąkoj'27.

Ąt

kalnu rugej, sodne wobulaj,
[82J Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunojinumon,
Zada tawį28 tiewute1is už sziauczelaus dout'29.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas ir sziaucze1aus
Hale rąkoj'30.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie 31
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji nUmon.
Zada tawį32 tiewutelis už krauczelaus dout'33.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas ir krauczelaus
Adata rąkoj'34.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj,
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie3S
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji numon!
Zada tawį36 tiewutelis už artoje dout'37.
25
26
27

28
29
30

31
32

33

34
35
36
37
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AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

69 "tawi".
69 "dout".
69 "rąkoj".
69v "tawi".
69v "dout".
69v "rąkoj".
69v "yjszkojie".
69v "tawi".
69v "dout".
69v "rąkoj".
70 "yjszkojie".
70 "tawi".
70 "dout".

Yr ejsiu numon, yr busiu asz jo!
Gražus darbas artoje1e
Ząbelis rąkoj'38.

spiewek wyraža wyjazd c6rki podobno do 40
szlubu, gdzie matka namawia ją, žeby nie rzucala matczynej chaty.
[82v] 3. 39 Da1szy

Kajp pas Matuly41 buwau
Matule ne miliejo;
O kajp mun rejk szędyjn yszejty,
Matu1e 42 pagajliejo.
Zyrgelej pakįkity43,
Pas wartus pastatity.
Sudyjw! sudyjw Matule muna,
Yszneszk mun wajnykelį!
Matule yszejdama,
Wajnyką yszneszdama:
Sugrįžk! sugrįžk dukrele muna 44 !
Romdik muna szyrdelę!
Dar grįžty gal sugrįsziu,
Ląkity apląkisiu

Bet asz tawa, Matule muna,
Darbelų jau neb dyrbsiu.
4. 45 W następnym spiewie chlopak žmudzin daje przestrogi dziewczynie, žeby unikala wojskowych.

Muna brole žyrgas mažas,
Nors mažutis, byli gražus.
Par laukelį raj tas jojau,
AK 70 "rąkoj".
AK 70 skaičiaus ,,3." nera.
40 AK 70 "juz do".
41 AK 70 "matulę".
42 AK 70 "Matulej".
43 AK 70 "pakinkity".
44 AK 70 "muna".
45 AK 68v skaičiaus ,,4." nėra. Ši ketvirtoji MV pirmosios rūšies daina AK 68v69 yra ne ketvirta, o antra - vadinasi, MY šis pavyzdys nukeltas į pirmosios rūšies
pabaigą (plg. ankstesnę 16-ąją išnašą, p. 210).
38

39
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[83] Par myszkelį westy wediau.
Gale lauka lyjpužajte,
Po lyjpužy ežerajtis.
Paežeriej mergužajte46 ,
Cze 47 bernelis prakalbiejo :
Ne prausk tame saw0 48 burnos,
Tyn žalnierius arklį gyrdo,
Numaustis tawa žyjdelį,
Pakaustis sawa žyrgelį;
Nuwylks tawa koptonelį,
Pasiudins saw balnitelį;
Nusegs tawa wajnykelį,
Paszers sawa žyrguželį.
Nujims 49 tawa kaspyneies,
Pasiudins saw kamuneles.

Przyklady do drugiego gatunku. so
spiewek jest zachęceniem 51 dziewcząt do zasiewania
pielęgnowania kwiat6w w swoim ogr6dku.
Następny

Yszauszt pawasare tos lįksmas dyjnas,
Ysz beržų tek sula kajp kryksztols wyjnas.
Szędyjn pawasaris ira, mergeles!
Ejket į darželus 52 , sieket roželes,
[83v] Sieket, seserajtes, baltas lelyjes,
Yr žalus rutelus, yr panawyjes,
Pridouket lįksmibes sawa darželems,
Ne douket skabity ąkstyj wajkelems.
AK 69 "merguzajte".
AK 69 "eze".
48 AK 69 "sawa".
49 AK 69 "Nuims".
50 Toliau einanti MV antrosios rūšies daina AK 70v pateikta dar prie pirmosios
rūšies (vadinasi, 5-oji); taigi MV daina imta kvalifikuoti kitaip nei AK 70v.
51 AK 70v yra "Zachęcenie", bet MV pakeista "Następny spiewek jest zachę
ceniem".
52 AK 70v "darzelus".
46
47
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kad jau židiety pradies žoleles,
Imket yr suskinket gražes kwietkeles.
Skindamas, Sesajtes, lįksmaj dajniouket,
Pyrmiauses Bažnįczej wysados douket,
O ątras saw imket, tretes brolelems,
Ketwyrtas lajkiket gražims bernelems. 53
Dalsze przyklady 54 wzięte są z Dykcyonarza P. Dyonizego Paszkiewicza Ziemskiego Pisarza Rosieuskiego, z malą odmianą w ortografii, i z przekladem polskim albo samego Autora, albo moim. S16wnik
tu wspomniony, niekt6rzy między urojenia tylko chcą midcic, a to
nie slusznie. Byl Sl6wnik przez tego Autora ukladany, ale podobno
nie dokouczony. Niewiem, jaką koleją sam autograf dostai się P. 1urgiewiczowi w Kownie, niemającemu najmniejszej znajomosci języka
žmudzkiego. Od niego i ja mialem požyczony na dni kilkanascie.
Skladal się z dw6ch sporych tom6w in 4° minori, od 1itery A do P.
Wlączllie, we trzech językach : 1itewskim, polskim i laciuskim. Chcialem go sobie nabyc, lecz cen a 18 rubli srebr. byla dla mnie wtenczas
za wysoką. Po nieszczęsliwej, po ludzku m6wiąc, bo w ostatniej nędzy
na ustroniu zdarzollej P. Jurgiewicza smierci 55, jak wszystkie rzeczy,
tak i ten rękopis, niewiadomo, [84] gdzie się podzial, i podobno nazawsze zginal. Pomim0 56 swoją dwutomową objętosc, jak uwažalem,
može tylko polowę wyraz6w od tych glosek poczynających się zawieraI w sobie. Nie jednego czlowieka, i nie jednego to czasu praca. Autor w przedmowie o swoim Sl6wniku pisze 57 •
Linde paraszie Lenkams pujku Zodinika.
Wertas garbinga warda Giera Rasztinika.
Bet ant dabar raszoma tars ne wienas wajkis:
"At! nej szejp, nej tejp raszie žemajte 58 palajkis.
53
54

55

56
57
58

AK
AK
AK
AK
AK
AK

70v tik nuo čia prasideda "Przyklady do drugiego gatunku".
70v ž-ių "Dalsze przyklady" nėra.
70v yra "smierci P. Jurgiewicza", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
70v "Mimo".
71 yra "pisze Si6wniku", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
71 "zemajtie".
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Przeklad.
Polak szezyei się pysznym Sl6wnikiem Lindego;
Kt6rego Autor godzien imienia Slawnego.
Leez na ten, eo ja piszę, dadzą wyrok taki:
"Gryzmolil niedorzeezy zmudzin Iadajaki.
Ta gire aptur tikra warda giera miszka,
Jog rand kiekwieną medi, kurio rejk ir iszka.
Tejp ir musu Zodiniks, noriu, kad toks butum,
Kad rastum kozną zodi, kurio kas iszkotum.
Przeklad.
Puszeza, w kt6rej się drzewo potrzebne znajduje,
Na imię przydatnego la su zasluguje.
Cheę, zeby i nasz Sl6wnik tyle mieseil w sobie
Wyraz6w, ile kto w nim ząda w kazdej dobie.
[84v] Przeciwko ZoiJom.

Ne pejk tu mano rasztu, nes raszie artois,
Su zagre, ne su plunksna Zemes raszitois.
Przeklad.

Sekmas Swarlls, asztuontas Parplis kirminelis,
Dewintas SZlluditois, deszimts OžrageJis,
Wienuolektas Wandiniks sem ukanu naudą,
Dwilektas Zuwis, kuriu su tinklu ne gaudo.
Przeklad.
Zmudzini, Kurlandowie, Litwini, Prusaki
dobrze horyzont i niebieskie znaki.
Pierwszy Baran, drugi Byk, a Bliznięta trzeei,
Czwarty Rak, a Lew piąty, sz6sty Panna 1eei.
Si6dmy Waga, Niedzwiadek 6smy, Strzelec baezny
Dziewiąty, a dziesiąty Kozierožec znaczny.
Jedenasty jest Wodnik, zkąd mgly i dzdze kapią,
[85] Dw6nasty Ryby, kt6rych niewodem nie lapią·
Znają

Wspomniony P. Paszkiewicz mial w swoim ogrodzie kloe ogromnega dębu, wewnątrz pusty, w kt6rym jak w altanie 1atem przesiadywal, i tamze mial sklad rozmaityeh StaroZytnosei 1itewskieh. K10e
ten nazwany BaubUs. W Sl6wniku więe na wyraz BaubUs przydal następne wiersze.
Baub1i! tawa atminti dajnoms apgarsinau 61 ;
Uztausokgi tas kąk1es, ant kuriu skambinau62 •

Nie gan Dziela rolnika niebaeznoseią ploehą,
Bo Pisarz Ziemski pisal nie pi6rem, leez soehą.
W samym Sl6wniku pod wyrazem Astronomija, dodaje:
Giwentojej Zemajtiu, Litwos, Kurszu, Prusu,
Pazinst zinkius danginius ant pasaula musu.
Pirms Awins, antras Bulus, trets wadints Dwinajte,
Kietwirtas Wiežis, pęktas Lewas, szests 59 Panajte60•
59
60

AK 71 v "szeszts".
AK 7lv "Panajte".

Przeklad samego Autora.
BaubIu! twoję pamiątkę spiewy oglaszalem,
Zachowajze ten bardon, na kt6rym brząkalem.
Trudno o podobnie dobrane wyrazy zmudzkie w wierszu, zeby nie
ty1ko slowo w slowo, ale tymze porządkiem wyraz6w i w temze zupelnie znaezeniu daly się na polskie przelozyc. Drugi przeklad tegoz
61
62
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AK 7lv "apgarsynau".
AK 71v "skambynau".
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wiersza przez samego Autora takže wykonany, niematej akuratnosei iseislosei, jest następująey63.
BaubIu! jeslis mnie wdzięezny, ehowaj po mym zgonie
Dla pamiątki, žem w tobie brząkal na bardonie.

Na trzeci gatunek,
Czyli wiersza miarowego, zaląeza się tu wyjątek z Dziela Das Jahr in
vier Gesangen, przez Donaleitis hexametrem litewskim napisanego,
a przez D. Rhesa na takiž wiersz niemieeki przeložonego. Początek
Piesni pierwszej, ezyli Opisania wiosny. Podlug ortografii jak w
Autentyku, opr6ez zna[8Sv]k6w niekt6ryeh nad samogloskami tu
opuszezonyeh.
Jau Saulele wel atkopdama bud din o Swietą,
Ir Ziemos szaltos Trusus pergraudama juokes.
Szalczu Pramones su Ledais sugaiszti pagawo,
Ir puttodams Sniegs wissur į Nieką pawirto.
Tuo Laukus Orai drungni gaiwįdami gloste,
Ir Zoleles wissokias isz Numirrusiu szauke:
Krumus su Szil1ais wissais iszbuddino keltis,
O Lauku Kalnai su Kloneis pamete Skrandas.
Wislab, kas Rudens Bjaurybej numirre werkdams,
Wislab, kas Ežere gywendams peržiemawojo,
Ar po sawo Kerru per Ziemą buwo miegojęs,
Wislab tuo Pulkais iszlindo Wasarą sweikįt.
Kiaunes su Szeskais 64 isz szalto Pas zalio traukes,
Warnos ir Warnai su Szarkoms irgi Peledoms;
Peles su Waikais, ir Kurmjei Szillumą gyre.
Musses ir Wabalai, Uodai su Kaimene Blussu,
Mus jau wargįt 65 wel Pulkais wissur susirinko,
Ir Ponus taip, kaip Burus įgelt 66 issižojo.
63
64
65

66
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AK

72 "następny".
72 "Szeszkais".
72v "wargįt'''.
72v "įgelt"'.

Bet ir Bittins jau Szeimyną sawo pabudįt 67 ,
Ir prie Darbo sust68 , bei ką pe1nyt69 n'ussimirszo.
Tuo Pulkai ju pro dyszus 70 isz1ysti pagawo,
Ir laksztydami su Birbynems žaisti pradejo.
[86] O Worai Kampuos' sededami Werpalus aude,
Irgi medžot' Tinklus tyloms kopinedami mezge.
Bet ir Meszkos, ir Wilkai szokinedami džauges',
Ir supleszit71 ka tylIoms į Pagirį72 traukes 73•
AlIe kokie Dywai! neywiens isz diddelio Pulko,
Werkdams, ar dusaudams mus lankit74 ne sugryžo;
Ne! ne werkt, bet linksmįtis wissi susirinko.
Nes Darbai Ziemos wissur jau buwo sugaiszę,
Irgi Pawasaris ant wissu Lauku pasirode.
Tuo potam Paszalai wissi kribždeti pagawo,
Irgi beszukaujant Pulkams, Oszims pasikele.
Wiens storai 75 , o kits laibay dainuoti mokedams,
. Ir linksmay laksztydams ik Debessiu kopinejo ;
O kits ant Szakku kopinedams garbino Diewą·
Bet ir Walgiu del skupu neywiens nesiskunde;
Rubai szio ir to diddey jau buwo nudil1ę;
O tuls lopitą par1ekdams parnesze Kodą·
Ir pasisotįt ant Lauku wos Mažumą rado.
O sztai76 ir taipo pawargęs77 nieks ne dejawo,
Bet wissi wissur sumiszay szokinedami džauges.
Tu niekings Zmogau! mokykis eze pasikakint78 ,
AK
AK
69 AK
70 AK
71 AK
72 AK
73 AK
74 AK
75 AK

67

68

76
77

78

72v
72v
72v
72v
72v
72v
72v
72v
72v
.AK 72v
AK 72v
AK 72v

"pabuddįt'''.

"sust'''.
"pelnyt'''.
"Plyszius".
"supleszit"':
"Pagirrį".

"traukes"'.
"lankyt"'.
"storay".
"sztay".
"parwargęs".

"pasikakint'''.
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Kad taw Kartais tropijas skupaj79 prisiwalgit80.

Noty.

1 Paukszczus žurek! wiens prastą Kirminą kramto,
[86vJ O kitsai, stokodams Grudo, gnyba Zolelę.

Juk ir jie kasmets, mus atlankyt sukelawę,
Kudą wis ir alkstantį Pawasarį randa.
O wey todel tikt neywiens niekados nesiskundžia.
Taw, Zmogau! miels Diews daugiu daugiaus dowanojo,
O tu dar nurni, kad kartais alkaną Dieną,
Ar skupus Czesus sulaukęs, Szuppinį gramdai? ....
IIe narzecze pruskie zbližone jest do žmudzkiego, na dowod zalączam
tu częsc powyžszego pruskiego wiersza, po žmudzku podlug proponowanej ortografii. Miara wiersza i1ie mogla byc w nim zachowaną.
Jau saulele wiel atkopdamaa ) budyno swiet ą8I,
Yr žyjmos szaltos trusus b ) pargraudama joukes.
Szaltių pramones c ) su ledajs sugajszty pagawo d ),
Yr putodams snyjgs wysur į nieką pawyrto.
Tou laukus oraj drųgny82 gajwindamis glostie,
Yr žoleles wysokes ysz numyrusių szaukie.
Krumus su szylajs wysajs yszbudyno keltyjs,
O laukų kalnaj su kloniemis pametie skrądas e ).
Wyslab, kas rudens bjauribieje numyrie werkdams,
N3 po sawa keru par žyjmą buwo myjgojys;
Wyslab tou pulkajs yszlindo wasarą swejkinty.
Kiaunes su8<f szeszkajs ysz szalta pasza16 traukies,
Warnas yr warnaj su szarkomis yr peliedomis,
[87J Peles su wajkajs yr kurmej szylilmą giri6;
Muses85 yr wabalaj, warmajf) su kajmeny blusųg) 86,
Mus jau warginty wiel pulkajs wysur susyrinko,
Yr ponus tejp, kajp burush ) įgelty yszsyžiojie. i t. d.
79

80
81
82

83
84

85

86
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AK 72v "skupay".
AK 72v "prisiwalgit'''.
AK 73 "swietą".
AK 73 "drungny".
AK 73 "Ar".
AK 73 ~,sU".
AK 73 "Muses."
AK 73 nuoroda "g)" yra ne prie ž. "blusų", bet prie "kajmeny".

a) Kopty, atkopty (akcent nad o) znaczy, spiesznie kic wysoko, jakoby87 po drabinie, lub na drzewo, czy na dach. Kopty (o dlugie)
znaczy ogien zagrzebac popiolem. Saulele atkopdama slonce coraz
wyžej się wznosząc88 .
b) Trusas wyraz pruski, znaczy troski okol089 gospodarstwa. Zyjmos90 trusus oznacza, že wiosna, czyli slonce zblizając się ku nam
troski i przykrosci zimowe niszczy i91 rujnuje.
c) Szaltių pramones przenosnia, jakoby wynalazki mrozu: snieg,
grad, lody, gruda, szron, i td.
d) Pagawo, Pagauty pochwycic, to jest, spiesznie, zaczynac i wykonywac jaką czynnosc z wielkim pospiechem.
e) Skrąda wlasciwie znaczy kožuch stary, brudny, skolowacialy,
sitskrędy, apskrędy kajlynej. Tu się znaczą wiosenne lody, zamrozy,
zeskorupialosc ziemi.
f) Uodaj po prusku, i litewsku, po zmudzku warmaj, kitjsej, komary92.
g) Kajmene wyraz pruski, znaczy Gromada.
h) Buras chlop pruski, Bauer.
[87vJ P. Dyonizy Paszkiewicz w Przedmowie do S16wnika przywodzi dwa wiersze miarowe litewskie, jakoby Slawnego Sarbiewskiego
Poety.

KiaIkite wajkialej, garsej skambinkite kankles,
193 jus biarnialej szaunej papuskite trubas.
Przeklad.

Wstancie chlopcy, i glosno na gęslach brząkajcie,
Wy parobczaki silnie w trąby nadymajcie.
87

88
89
90

91
92
93

AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

73 "jakby".
73 "wznoszące".
73v "kolo".
73v "Ziyjmos".
73v ž. "i" nėra.
73v ž. "komary"
73v "Ir".

nėra.
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Te są moje pomysly o Języku žmudzkim. Oby się znalazl gruntowniej znający ten język! wlasciwsze, može odkrylby ipodal prawidla
jego.

Vertimas

Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti. Si non, his utere mecum.
Horat. Epis. L. I, 7.
Adde supra dictis, quod non levius valeat.
Idem Sat. II, 7.

Kun. Juozas ČiuIda

TRUMPI SAMPROTAVIMAI
APIE ŽEMAIČIŲ KALBOS
GRAMATIKOS TAISYKLES!

1

Autorius ir pavadinimas atstatyti pagal šaltinius.

[1] Telšių Diecezijos arba Žemaičių Vyskupui ir Šviesiajam

Kavalieriui Jo Malonybei
Motiejui Kazimierui

VALANČIUI

kaip nuoširdžios pagarbos liudijimą
šį savo darbą
aukoja
Autorius2

2

8.492

AK dedikacijos

nėra.

[2] Pratarmė
Lietuvių tautos pradžią istorikai aprašo įvairiai, ir dėl to nėra tikrumo. Vieni (Bogušas) veda lietuvius iš Jafeto, Nojaus sūnaus, kiti
(Lelevelis) iš herulų, kadaise gyvenusių prie Baltijos jūros, pagaliau
dar kiti - iš vend ų 3, letų, hirų; Narbutas 4 ir, juo sekdamas, Kraševskis - netgi iš indų; ir visi varu bruka lietuvius i slavų padermę. Iš
tiesų nėra tikrai žinoma, ar iš kurios nors šių tautų yra kilę dabartiniai lietuviai, žemaičiai, prūsai, latviai, gyveną Kurše ir Inflantuose.
Jei norėtume atsekti jų pirmapradę kilmę iš kalbų panašumo, tai nedaug ką sužinotume. Nesgi nors lietuvių kalboje yra daug slaviškų, vo-

kiškų, lotyniškų, net graikiškų žodžių, o dar, kaip taria kiti, ir sanskritiškų, tačiau labai mažas tokių žodžių kiekis, palyginti su tikrų lietuviškų žodžių kiekiu, verčia abejoti, ar kuri nors iš šitų tautų būtl! davusi
pradžią mūsų tautai. Tas mažas svetimų žodžių skaičius neįrodo net
ir to, kad ši tauta būtų, kaip mano Naruševičius, samplaika įvairių
skitų bei sarmatų genčių, visuotinio tautų kraustymosi metu pasilikusių
ir apsigyvenusių miškuose prie Baltijos jūros. Į lietuvių kalbą įmaišyti
svetimi žodžiai veikiau yra artimų šios tautos santykių su kaimynais
slavais ir vokiečiais pėdsakas, kaip šiandien rodo kalba tų lietuvių ir
žemaičių, kurie gyvena arti prie lenkų ir Prūsų vokiečių arba [2vJ Kuršo
latvių. O jeigu pirmaisiais mūsų protėviais turėtume laikyti heruius,
tai šie, savo klajonėje iš šiaurės įpuolę į Romos valstybę, galėjo šiek
tiek pramokti ir lotynų kalbos bei įmaišyti svetimų žodžių į gimtąją
savo kalbą po to, kai juos iš ten išvarė ir jie sugrįžo į senas savo sodybas. Pagaliau, rodos, nėra žinoma nė vienos visiškai grynos kalbos,
skiriančiosi nuo visų kitų taip smarkiai, kad joje visai nebūtų nė vieno

svetimo žodžio.
Tad lietuvių kalba, ar ją ir žemaičių pavadinsime, būdama kalba
pabaltijo tautos, kurios pradžia iki šiol yra gilios senovės prieblandos
slepiama, verta yra mokslininkų dėmesio ir gentainių meilės. Visgi nors
ji ir sena bei plačiai vartojama ypač religijos tiesoms skelbti šioje tau3

4

AK 1 "venedų".
AK 1 "hirų, letų; p. Narbutas" MV pakeista "letų, hirLĮ; Narbutas".

toje, galima sakyti, iki šiol tebelieka apleista; betgi keistu ir beveik
nesuprantarnu būdu pati savaime vis lavėja. Nes juk nedaugelis mokytų
plunksnų tėra ėmęsi tokio darbo. Tikrųjų tautos geradarių veikalai
dažniausiai siekė skiepyti joje krikščioniškąsias dorybes, bet mažai
tesirūpinta tobulinti kalbą, be ko vis dėlto negalima laukti tikro švietimo. Kur švietimas aukštesnio lygio, ten ir kalba grynesnė. Tai įrodo
~~~=žemaičių tarmės palyginimas su tarme lietuvių, ypač gyvenančių palei
Gardino vieškelį, nuo Rumšiškių miestelio į Trakų pavieto gilumą.
Pastarojoje beveik nėra jokio gramatiškumo, tėra tik iškreiptos bei
sugadintos lenkų kalbos mišinys su lietuvių kalba, irgi neapdorota bei
grubia, kaip ir patys visai neapsišvietę žmonės. Taip pat ,JJĮą1:le!"g~~
tarmė, kur arčiau Kuršo, beveik visai neturi tvirtų ir vienodų taisyklių;
priešingai, neturėdama nusistovėjusių galūnių žodžiams, [3J taip pat
dėl netinkamo garsų, o kartais ir ištisų skiemenų numetimo ar praleidimo, kalba tapo dviprasmiška ir nesupra~tan:;:a. -Lalmlil-gesni šiuo atžvilgiu už žemaičius ir lietuvius yra prfrsai kurIe savo parapinėse mokyklėlėse, šalia vokiečių kalbos mokslo, mokosi ir savąja kalba. Tačiau
pas mus didžiausia kliūtis išugdyti nacionalinę kalbą yra per amžius
įsišaknijęs prietaras, - jog ši kalba pavadinta vien tik liaudies kalba.
Dar mažą berniuką, atiduotą net į parapinę mokyklėlę, grasindami
bausme (nota linguae) verčia atsisakyti tėvų kalbos; visą mokslą ir
švietimągaudamassvetima, ligi tol nemokėta kalba, pamažu tampa
pirma abejingas, o paskui atvirai ima bjaurėtis ta kalba, kuria jautri
motina, pamaldi žemaitė, jį išmokė pirmųjų žodžių, kuria kūdikystėje
pirmąsyk bandė kalbos galias. Taip ir pradeda gėdintis savo tėvų ir
šeimos, gėdintis savo giminės, luomo ir tėvynės. Nenori didžiai nerausdamas prisipažinti tiesos, jog yra žemaitis, bet prisiplaka prie svetimos
tautos, melagingai vadindamasis tikru lenku iš prigimties, nors su savo
ištęsta kalba ir tam tikrų priebalsių nukandimu tuojau išsiduos, kas
iš tikrųjų esąs. O kartais, lyg ir kuklindamasis, pasivadina lietuviu,
tarsi Lietuva būtų garbingesnė už Žemaitiją. Kaip-t~kšprietaraš~ža:
-Ungal velklaŽmogausėIo1-ovę!JeikuYlsIiOrš1š t~p-s;i~;ŠintųT~~~:Uolių
p~kyi~TX~~-sini~k;i~~~ąir savo ruožtu paskiriamas teikti religines
paslaugas gentainiams, toks altoriaus tarnas, persiėmęs įsišaknijusia
panieka savo tėvų kalbai, stengiasi tik, kad jo kalbą ir mokymą liaudis
bent spėliodama iš dalies suprastų. Skundžiasi vietinės kalbos skurdu-

5:

5
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T. y.

Prūsijos,

Mažosios Lietuvos lietuviai.
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mu, [3vJ esą joje negalima surasti tinkamų žodžių mintims reikšti (veikiausiai, lėkštoms), nes jos nemoka; puikuodamasis tariamu savo mokytumu liaudies kalboje nemėgsta net ieškoti tinkamų žodžių.
Offenduntur enim, quibus est equus et pater et res,
Nec, quid frieti eieeris probat et nueis emtor6
Aequis aeeipiunt ani,mis, donentque eorona7 •
Horacijus. Laiškas Pizonams.
Ir tokiais atvejais tariamus savo liaudies kalbos trūkumus nori visų pirma lenkų kalbos lopais užlopyti; imasi svetimų žodžių ir prideda jiems
žemaitiškas galūnes; dėl tokių makaronizmų kalbą padaro ne suprantamą, klausytojui visai nenaudingą. Kad žemaičių kalba nėra skurdi
šiuo atžvilgiu, įrodo vertimas visos abiejų Testamentų Biblijos, kurioje
yra praki1niausių mii:iČlų~p-asIapcių;alegorIjli,~praD:aŠysčių~ poezijos,
psalmių. Kalba, kuria buvo galima parašyti tiek religinių knygų, tiek
;:;'QF~1<:aimo daiDŲi;~šventų giesmių, galų gale i~"J?<:>l1:e.įąi~!5?J:~<:>e.~ą, poemą,
:: '
._kuri, galima sakyti, yra puikių puikiausia ir kartu kaimiškai paprasta.
G \
'O žemaitis, darąs tokį neteisingą, tokį R1~!lI:gį!l:gą minėtąjį priekaištą,
tikriausiai nė lenkų kalba nesugeba nieko doro parašyti. Kaip pasakoja
Bentkowskis (Lenkų literatūros istorija, T. 1)8, panašių priekaištų
kažkada buvo patyrusi ir lenkų kalba. Todėl čia galima pasakyti apie
žemaičių kalbą tą patį, ką Dmoehowskis yra parašęs apie lenkų kalbą:
Częstokroc na nasz język ploeho narzekamy.
Jest to skarb bardzo drogi, ale go nie znamy9.
Eiliavimo menas 10 •

Turi būti "emptor".
"Piktinas tuo pagrįstai didikai, raiteliai, turčiai,
Nors mėgėjams keptų riešutų ir žirnių patinka,
Bet anie tų juokų nemėgsta ir niekad neploja".
6

7

Vertė
8

E.

Ulčinaitė

Bentkowski F. J. Historia literatury polskiej. Warszawa; Wilno, 1814.

T. 1.
9 "Nupeikiam savo kalbą, esą ji prastoka.
Yra ji didis lobis, tik josios nemokam".
Vėrtė V. Jurgutis
10 Sztuka rymotworcza. Wilno, 1820. P. 29. (Autorius Franciszekas Dmochowskis žinomas iš pratarmės,) Yra ir vėlesnis šios poemos leidimas (Dmochowski F.
X. Pisma rozmaite. Warszawa, 1826. T. 2. P. 297 - 382), bet jame tekstas kitoks, paredaguotas, tad J. ČiuIda turėjo naudotis 1820 m. leidimu.
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[4J Kartais nedrąsa, o dažnai tingumas yra šio aplaidumo priežastis.
Iš tikrųjų kl~k~;nas gali, net prival;·;1i~adinėti ir parinkti pačius tinkamiausius, bet liaudyje pasi slėpus ius arba užmirštus posakius.
....................... Mortalia faeta peribunt,
Nedum sermonum stet honos et gratia vivax.
Multa renaseentur, quae jam eeeidere, eadentque
Quae nune sunt in honore vocabula; si valet usus,
Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendil l.
.. , ....................................................... .

Ut sylvae foliis pronos mutantur in annos,
Prima eadunt: ita verborum vetus interit aetas,
Et juvenum ritu, f10rent modo nata, vigentque12 •••
........................................................
..................... ego eur aequirere pauea
Si possim, invideor; eum lingua Catonis et Enni
Sermonem patrium ditaverit et nova rerum
Nomina protulerit? Lieuit et semper licebit
Signatum praesente nota produeere nomen13 •
. ..................................................... .
Bet žus darbai mirtingųjų.
Juolab, kalbos žavesys ir grožis yra trumpaamžis.
Kartais atgimsta seniai jau mirę žodžiai, o šiandien
Skambantys ir mėgstami numirs, jei šitoks noras bus
Praktikos - ji kalbos valia ir norma, ir teisė".

11 ,,[ ••• ]

•.•. ._U·

•

Vertė E.Ulčinaitė

"Taip kaip miškai rudeniop pakeičia savąjį rūbą
Numesdami lapus, taip ~r~~.įt:..~~<:l~i~L§ęl1ieji,
O vos tik gimę, nauji tuojau sužaliuoja ir žydi".
. Vertė E. Ulčinaitė

12

13 ,,[ ••• ] Man priekaištauja,
Jei pasakau kiek kitaip. Bet Katonas ir Enijus daugel
Įnešė žodžių naujų į gimtąją kalbą, ir tuo ją
Smarkiai praturtino. Tad galėjom ir visad galėsim
Kurti vardus, kurie dabarties žyme pažymėti".

.~~~. ~Veiir·E. Ulčinaitė
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In verbis etiam tenuis cautusque ferendis
Dixeris egregie, notum si callida verbum
Reddiderit junctura novum [ ... ]14
Horacijus. Ten pat.
Visi žino, kaip žemaičių tauta yra prisirišusi prie savo dvasininkijos. Jei savo ruožtu ir dvasininkai, kalbėdami, sakydami pamokslus,
rašydami katekizmus, [4v] maldaknyges ir bažnytines giesme~1-~1.Ų.S}
'tiksliai laikytis taisyklių, iš šios kalbos prigimties išvestų ir pateiktų,
pafsYiŲDurillalrellcafliigo kalbėjimo ir rašymo vienodumo, tai bemat
pasirodytų, jog iki šiol pasitaikančios skirtybės, kaip kad tarmės, kalbos nereguliarumai ir nukrypimai nuo jos taisyklių, tapo ištaisyti, ir
atsirado tam tikra tvarka. Tuo būtų daug prisidėta prie tėvų kalbos ugdymo ir kartu praplesta~ savo tautos švietimas. Vis dar tėra vien tik
Ltin pageidaujamas dalykas, kad parapinėse mokyklėlėse vietoj bjaurė
jimosi šia kalba, būtų diegiamas rūpestis, o šalia mokslų valdžios
nurodytomis kalbomis, būtų dėstomi ir krašto kalba. Buvo netgi toks
Liaudies švietimo ministerijos projektas 1833 metais, tik, deja, iš jo
nebuvo sulaukta taip trokštamų rezultatų.

Q #{;~~~~~:;~~~n~~lp~:~;;~;~~~~:l~;~~;i~:;~r~~~~t~~:i~i~~i~~t~;

- gramatikos taisyklių. Todėl reikia aiškios ir išsamios gramatikos, kokios žemaičių tauta iki šiol neturi. Tiesa, prieš keliolika metų mokytas
kunigas Kalikstas Kasakauskas išleido gramatiką, pavadinęs KalbriedaI;;; tačiau ši, išskyrus kai kuriuos neblogai parinktus gramatikos
terminus, daugeliu atžvilgių yra nepakankama. Po jo kitą gramatiką
išleido K. V. Myli:- (spausdintą Peterburge)16, tačiau nelengva atspėti
šio autoriaus sumanymą. Rašo neva lotynų kalbos gramatiką žemaičiams. Taisyklės ir samprotavimai yra žemaitiški, rašyti daugiau.~
14 "Tas, kuris ruošias rašyt, žodžius tegu renkas atsargiai
Ir lyg sėjėjas kai ką tegu atmeta, kitką - palieka.
Puikiai kalbėsi, jei išmonė tavo nuvalkiotą žodį
Naują vėl padarys [ ... ]".
Vertė E. Ulčinaitė
(Dėl aiškumo pridedamas platesnis vertimas.)
15 Kossakowski K. Grammatyka języka Zmudzkiego (Kalbrieda ležuwio
Ziamaytiszko). Wilno, 1832.
IS Myle K. W. [S. Daukantas] Prasma Lotinu kalbos. Petrapilie, 1837.
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siškąja ortografija ir neapdorota prastu(>menėspatarme. Žemaitiška

cJonomenkiatil~~,"iš pradŽlųkieta:'s®k~k~i";~p~a~t;;;: visgi galbūt

su laiku (5] galėtų išplisti, jei vartotų ją geriau žemaičių, o ne lotynų
kalbos gramatikoje. Nedera nė reikalauti iš autorių visiško tikslumo,
kur tik bendromis daugelio darbininkų pastangomis galima pasiekti
tam tikro tobulumo ir pakeisti
įsišaknijusius kalbos skirtumus .
.
_ _ _ _ _ _ _____
~

~

~_:,=~:~'2::::::::::::5

Quo semel imbuta recens, servabit odorem
Testa diul7 . . ..••••••.••••••.••.••••..••.•..
Tas pats. Laiškai, I kn. 2-asis laiškas.
Autorius, kuris ketina skirti savo triūsą tvirtoms ir pastovioms kalbėjimo bei rašymo taisyklėms susekti ir atskleisti, turi kruopščiai įsi
gilinti ir pažinti kalbos prigimtį bei mechaninę jos sandarą, atidžiai
apsvarstyti senesniąją kalbą ir ortografiją, pasverti, kiek ta senesnioji
kalba ir ortografija derinasi ar prasilenkia su kalbos prigimtimi bei
. tinkama jos tėkme, nuo ko priklauso netikslumas ir kaip jį galima pataisyti; taigi turi deramai išnagrinėti visas modifikacijas, palyginti su
visuotinės gramatikos taisyklėmis, įvertinti atitikimus ir skirtumus, ir
nuo ko šie pastarieji priklauso - ar atsiranda iš kalbos, turinčios ypatingų savybių, prigimties, arba gal iš jos neišugdymo; privalo įžvelgti
santykį arba panašumą su kitomis kalbomis, dar gyvomis ar mirusiomis, ištobulintomis ar dar tik nedaug kuo nutolusiomis nuo pirminio
neformiškumo; atskirti išimtis nuo taisyklių, kurias įmanoma atrasti
pačioje kalboje, ir jų nukrypimus, kuriuos reikia atitaisyti. O kadangi
kalba yra suskilusi į įvairias tarmes ir patarmes, kuriose šen bei ten
gali rastis paskirų taisyklių, tai autorius privalo stropiai išnagrinėti
kiekvieną iš jų, pasverti, kuri tannė dėlvisuotinio gyvosios kalbos verži~osi į tobulu~ą'toii~~;iaip;Ž~~~6priek~~ir [5v] pri;rtėj~pr{esavo
tikslo'~riablausia:rnu()jonut()lo, neturėdama vadovo. Be to, dar turi
skaityti knygas, tiek apie šią kalbą rašytas, tiek ir apie kitas, nes dažnai
būna, jog pastebėjimai apie vieną kalbą tampa švyturiu pažinti kitą·
17 "Kvapas, į naują indą sykį įsigėręs,
Ilgam jo išsaugotas bus".
Vertė R. Jurgelėnaitė

231

Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli,
Si Patriae volumus, si nobis vivere carj18.
Horacijus, cit. vieta, 3-iasis laiškas.

Sumite materiam vestris,
aequam
Viribus, et versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri. [ ... ]23
Metiri se quemque suo modulo, ae pede verum est 24.

Nec poeniteat te calamo trivisse label1um19.
Vergilijus, 2-oji ekJoga.
Nereikia nei graužtis dėl skirtingos kalbos kone kiekviename pašalyje,
nei paisyti literatų ginčų; priešingai, dera drąsiai skelbti savo atradimus, savo nuomonę, tačiau niekam neprimetant jos kaip privalomos.
Scinditur incertum studia in contraria vulgus20 •
Vergilijus, Ėnėida, n kn.
Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est21 .
Horacijus, Poezijos menas.
Non nostrum inter vos tantas componere lites 22 .
Vergilijus, 3-ioji ekloga.
Ne mano amžiui, jėgoms ir gabumams įveikti tokį darbą. Rasis
gerokai mokytesnių ir gabesnių. Aš paklūstu teisingam poeto įspėjimui:
18 "Šitokio darbo, šitokios veiklos mums, menkiems ir kilmingiems, skubiai reikia imtis,
Jei su nauda tėvynei ir sau patiems gyventi norime".
Vertė R. Jurgelėnaitė
19 "Lai tau gaila nebus, kad lūpas dildė dūdelė".
Vertė A. Dambrauskas (žr.
Vergilijus. Bukolikos.
Georgikos. V., 1971. P. 13.)
2~ "Pameta galvą minia ir i priešingas nuomones skyla".
Vertė A. Dambrauskas (žr.
Vergilijus. Eneida. V.,
1967. P. 30.)
21 "Ginčijas net ligi šiol literatai ir vis nenusprendžia".
Vertė E. Ulčinaitė
22 "Tai ne mano jėgoms varžybas tokias išspręsti".
Vertė A. Dambrauskas (žr.
VergilIjus. Bukolikos ... P. 22.)
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Horacijus, cit. vieta.
[6] ir kad nepelnyčiau pašaipos ir pajuokos dėl skambaus, bet nepabaigto sumanymo, nes:
Inceptis gravibus plerumque, et magna professis
Purpureus Iate qui splendeat unus et alter
Assuitur pannus [ ... ]25
. .. Amphora coepit
Institui, currente rota eur urceus exit?2 6
Ten pat.
(kas žemaitiškai būtų: ysz anyjk szyjk be lyko) , stengiausi nors
pabandyti. Negalėjau aplankyti visų Žemaitijos ir Lietuvos
. kraštų tam, kad geniIpažinčiau ir tiksliaI apsvarstyčiau šnekamąją tų
zmonių kalbą. Gerai moku vakarų žemaičių patarmę, savo motinos
kaIRą, neblogai IrTletl!YiŲ~~"kita~ta~mes·g·er:rauar·p~~~Čiau p;Žinauiš
;~irių autorių Yeikalų. ~kaitydavau, kiek galėdavau jų gauti, gilindavausi į juos - į kalbos sandarą ir ortografiją, lyginau jas su kalbos
prią~::::t.i~Lir ~~{ bei ten išbarstytų tikslumų ir nukrypimų,
tik il1leku!...=- vienQQŲ!l1o.) Visgi man atrodė, jog vakarų žemaičių patarmė yra labiau susiformavusi, dėl to jos daugiausia laikiausi. O kokios
mažumą

!--.~"'~'~"-""-'~"'-'~'~'~'~""'-" ."

'-~

"Jūs, rašantieji, sau medžiagą imkit prilygstančią galioms
Ir apgalvokit ilgai, ką nešti pečiai jūs įstengia,
Ir ko nepakelia jie. [ ... ]"
Vertė E. Ulčinaitė
24 "Gerai, kai kiekvienas vertina save pagal savo būdą ir matą".
Vertė R. Jurgelėnaitė.
J. Čiuidos nurodyta netiksli citatos
vieta.
25 "Po rimtų pažadų, dažnai ir užmojo didžio
Siuvamas lopas vienur tai kitur purpurinis, kad ryškiai
Šviestų [ ... r'
Vertė E. Ulčinaitė
26 "Amforą ėmėsi žiest, bet kodėl tik puodelis išėjo".
Vertė E. Ulčinaitė
23
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joje pasirodė taisyklės esančios ir nuo ko priklauso jos susiformavimas,
taip pat kokios gramatikos taisyklės man atrodytų tinkamiausios žemaičių kalbai - savo nuomonę šiame veikalėlyje palieku 27 Mokytajai Žemaičių Publikai peržiūrėti ir įvertinti. Anaiptol nesinešdamas
1pulkybę,1iektaciaugaii~pasaIyti, jog [6v] ne viskas bus paniekinta
ir atmesta.
Non omnis moriar [ ... ]28
Horacijus.
Jeigu nedaug visuomenei tuo pasitarnausiu, tai dėl to ne mažiau gerbiu ir esu prisirišęs prie savo tautos ir kalbos. O jei kam nors pasitaikytų dėl to pajusti nepasitenkinimą manimi, tegul tasai dar kartą
perskaito titulinį puslapį. Kiekvienam apie tokį dalyką valia laisvai
galvoti.
Non ego nobilium scriptorum audi tor et uItor.
Grammaticas ambire tri bus et pulpita dignor 29 •
Tas pats, 19-asis laiškas.
Ac ne forte roges, quo me duce, quo Iare tuter;
Nul1ius addictus jurare in verba magistri [ ... ]30
Et mihi res, non me rebus subjungere conor31 •
Tas pats, 1-asislaiškas.
Rašiau 185532 metais.
AK 5 "pateikiu".
"Ne visas mirsiu [ ... ]"
Vertė R. Jurgelėnaitė
29 "Man, rašytojų garsių klausytojui ir gynėjui,
Manau, nederėtų gramatikų mokytų mokyklas ir katedras la~kyti".
Vertė R. Jurgelėnaitė
30 "Gal tu paklausi, kas man vadovauja, kurios aš mokyklos?
Niekam prisiekęs nesu kartoti jo mokymo žodžių".
Vertė V. Jurgutis (žr.
Knygotyra. 1974. T. 4(11).
P. 163.)
31 "Sau dalyką pajungt, ne jam pasijungti stengiuosi".
Vertė V. Jurgutis (T. p. P. 163.)
32 AK 5v ,,1854".
27

28
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(7] Late fusum opus est, et muItiplex, et
prope quotidie novum, et de quo nunquam dicta erunt omnia. Quae tamen tradita, quid ex his optimum; et si quid mutari, adjici, detrahi melius videbitur,
dicere experiar33 •
Kvintilijanas, Oratoriaus mokymas, II
kn., 14 skyre

Pirmasis skyrius
Apie

rašybą

§ J. Apskritai apie garsus
1. Stebėdami kalbantį žmogų matome, kad įvairiai juda liežuvis, prisičiaupia ar prasižioja burna, susiglaudžia lūpos, pasklinda
balsas ar tik tylus šnabždesys. Tokius atskirus judesius gramatikai
pavadino garsais. Iš šių pavienių įvairiai susijungusių dėmenų, t. y.
garsų, formuojasi šnekamoji žmonių kalba. Tokia sankloda buvo pavadinta kalbos mechanizmu.
2. Tuos dėmenis gramatikai skirsto į dvi rūšis. Vieni, kurie ištariami daugiau ar mažiau pražiojant burną, bet nesuglaudžiant lūpų, tik
sudedant jas vis kitokia forma; ir kuriuos tariant liežuvis arba visai
nejuda, arba juda mažai, neliesdamas gomurio ar dantų; taip pat kuriuos galima ištarti atskiru skambiu, [7v] nešnypščiančiu, nepriklausomu nuo kito, garsu, pavadino baIsiais. O kitus, kuriems ištarti reikia
smarkiau judinti lūpas, liežuvį, panaudoti gomurį, dantis ir gerklę,
ir kurie kalbėjimo procese negali apsieiti be pirmųjų, pavadino priebalsiais, nes prie balsių skambėdami tampa šnekamosios kalbos dalimi. O kad vieni ir kiti pasidarytų regimi bei padėtų sukurti rašto kalbą,
buvo išrasti tam tikri ženklai, raidėmis vadinami.
;
33 "Klausimas yra labai platus, daugiaprasmis ir kone kasdien naujas, tad niekada apie tai viskas nebus pasakyta. Visgi iš viso to, kas pasakyta, apie jį pasakyta
geriausiai; ir jei pasirodys, kad reikėtų ką nors pakeisti, pridėti ar atimti, ryšiuosi
apie tai pasakyti".
Vertė R. Jurgelėnaitė.
J. Čiuidos nurodyta netiks1i citatos vieta.
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3. Bet kurios tautos kalboje balsiai su priebalsiais arba vartojami
vienodai, arba vieni iš jų yra dažnesni už kitus; kitaip sakant, tam tikros kalbos mechanizmas labiau remiasi arba priebalsiais, arba balsiais.
Iš to išeina, kad uoliam kurios nors tautos kalbos prigimties tyrėjui
detaliai išstudijuoti tokį mechal1izmą yra būtinų būtiniausia. Be šito
jis veltui stengtųsi kurti kalbos mechanizmo taisykles.
4. Kiekvienas, atidžiai įsigilinęs į žemaičių kalbos artikuliavimą,
pastebi, kad jos mechanizmas daugiau remiasi priebalsiais negu balsiais. Kadangi pirmųjų vaidmuo joje yra pagrindinis, o antrieji tik
padeda jiems ir gali būti praleisti, tai priebalsiai gali būti tariami be
skriaudos žodžiui ir mažesnio balsių skaičiaus jungiami, nekintant
tikrajai žodžio reikšmei.
5. Kiekviena kalba, kaip sakyta, susideda iš įvairiai susijungusių
atskirų garsų, betgi ne visoms reikia vienodo jų skaičiaus, nes viena turi
daugiau priebalsinių ar balsinių garsų nei kita. Ir todėl kiekviena tauta, perėmusi svetimas raides, yra priversta įtraukti savo kalbos poreikius atitinkantį garso ženklų skaičių arba kai kurias iš svetimų raidžių
atmesti kaip neturinčias šitoje kalboje atitinkamo garso. Kartais 34
taip pat pasitaiko [8] iš esmės vientisų garsų, tik atsiradusių glaudžiai
suaugus dviem arba keliems atskiriems, tarsi susiliejusiems į vieną·
Tokie garsai žymimi arba vienu specialiai tam sukurtu atskiru ženklu,
arba dviem, nelygu kurie pripažinti tinkami ir yra priimti.
6. Lietuvių, t. y. ir žemaičių, tauta iš pradžių, galima tvirtai pasakyti, beveik tik iš lenkų ėmė savo išsilavinimą. Tad tie, kurie lietuviams
pasitarnaudami rašė veikalus šios tautos kalba, daugeliu atžvilgių
nuo savosios skiriančiąsi kalbą reiškė raidėmis, vartotomis lenkų ortografijoje. Daugiausia būtent iš čia ir radosi tas lietuvių rašto ir gyvosios kalbos neatitikimas. Sunku, net beveik ir neįmanoma perteikti
visų šios kalbos skambesio atspalvių lenkų raidėmis. Nes kai kurie
priebalsiai jai visiškai svetimi, ir reikia kai kurių naujų raidžių. Seniai
jau tai pastebėjo kunigas jėzuitas Sirvydas, kuris savo veikalo Punktai
sakymų35, parašyto lietuvių kalba (Vilnius, 1629 m.), pratarmėje sakė,
kad reikią naujų raidžių arba bent diakritinių ženklų. Suprato tai12rūsų
gramatikai, įtraukę į ortografiją naujų ir tinkamų šiai kalbai tiu~
caroa:=tiI<Cfiakritinių ženklų.

AK 6v "Kartais kalboje".
Szyrwid K. Pvnkty Kazan od Adwentu a.ž do Postu, Litewskim
z wytluma.czeniem na. Po!skie. Wilno, 1629.
34

35
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ięzykiem,

§ II. Apie

priebalsių susidarymą

1. Priebalsiai vieni nuo kitų skiriasi arba savo mechanizmu, t. y.
kalbos padargų judesiais ir padėtimi, arba, jų padėčiai esant vienodai,
šį skirtumą nulemia balso vartojimas. Kalbant šios antrosios rūšies
priebalsių skambesys dažnai kinta, bet esmė lieka ta pati; o dėl to suklaidinta ausis gali būti daugybės ortografijos klaidų [8v] priežastis,
nuo kurių nė lenkų ar lotynų kalbų rašyba nėra apsaugota. Plačiai
apie tai yra veikale 36 Studijos ir išvados apie lenkų rašybą37. Kad būtų
lengviau suvokti priebalsių prigimtį ir jų susiskirstymą į tam tikras
eiles, reikia atidžiai stebėti, kaip tie priebalsiai atsiranda, t. y. kaip juda
padargai, kuriais jie kuriami.
2. Pasitraukę nuo visokio šurmulio bei atsikratę išsiblaškymo, ir,
svarbiausia, atmetę bet kokius prietarus ar išankstinius nusistatymus,
įsigilinkime į smulkiausius tų pačių padargų padėties bei judesių, kurie
sukelia priebalsių skambėjimą, niuansus. Šitoks svarbus tyrimas reikalauja kuo atidžiau vengti, kad joks balsis neišsitartų šalia priebalsio,
kurio prigimtį norime ištirti. Lengviausias būdas išskirti priebalsį,
tai jo, sakomo po balsio, iš viso netarti, t. y. nutylėti, po ko sustingęs
kalbos padargų judesys rodys tikrąjį priebalsio skambesį.
3. P. B. Jeigu užčiaupę burną staiga pražiosime lūpas orui ūmai
iškvėpti, susiformuos duslus garsas, reiškiamas raide P. O jeigu lygiai
taip pat pražiodami lūpas tarsime su balsu, skardžiai, tada jau susidarys garsas, žymimas raide B. Vadinasi, šis pastarasis tik balsu skiriasi
nuo pirmojo. Tą patį galima pastebėti tiriant ir kitus priebalsius.
4. F. W. Jeigu truputį suglaudę lūpas ir apatinę pakišę po viršutine
praleisime orą, ·susiformuos duslusis garsas F. Bet jei pro šitaip suglaustas lūpas praleisime balsą, pasklis garsas W. O jeigu kiekvieną
atskirai tardami pražiosime burną, kad tuoj po jo pridėtume kokį nors
balsį, galėsime pajusti, jog lūpa kažkaip atsitrenkia į lūpą - ir dėl to
jie [9] vadinami lūpiniais.
5. T. D. Kai prie gomurio priglaustą liežuvį ūmai atplėšime orui
praleisti, susiformuos duslusis garsas T. Bet jeigu vietoj tyliai iškvepiamo oro tarsime su balsu, susiformuos garsas D. Dėl to, ka<;lliežu3' Rozprawy i wnioski o ortografii po!ski6j, przez deputacyą od kr6I. towa:
rzystwa Warsz. przyjaciol nauk wyznaczoną. Warszawa:, 1830.
37 AK 7 "ortografiją".
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vis atplėšiamas staiga ir trenkiasi į orą, šiedu garsai tampa trankiaisiais.
6. K. G. Jeigu prilietę liežuvio vidurį prie gomurio netoli gerklės
angos (dėl ko gerklė tartum užsisklendžia) akimirksniu veržliai ir su
trenksmu iškvėpsime orą, susiformuos duslusis garsas K. O jeigu šitaip sudėję kalbos organus vietoj tylaus kvėptelėjimo ištarsime balsu,
tada atsiras skardusis garsas G. Ir kadangi šiem dviem garsam suformuoti svarbiausia yra gerklė, jie vadinami gerkliniais. Kalbamieji
garsai šitaip tariami tik prieš storuosius balsius a, o, u, taip pat prieš
priebalsius ir skiemens gale. Tačiau tie patys priebalsiai k, g prieš
plonuosius balsius e, i, y (žemaičių kalboje) ir visada, kai tik būna
suminkštėję, formuojasi liežuvio vidurį liečiant prie gomurio arčiau
priekinių dantų ir atplėšiant jį dusliajam arba skardžiajam garsui
paskleisti.
7. S. Z. Jeigu priartinę liežuvį prie gomurio, o jo galą priglaudę
prie beveik suliestų abiejų žandikaulių dantų, leisime kvapą pro šitaip susiaurintą burnos angą ir dantis, susidarys šnypščiamasis duslusis garsas S. O jeigu vietoj tylaus kvėptelėjimo pavartosime balsą,
išgirsime lyg ir skardžiai šnypščiantį Z.
[9v] 8. C. Dz. Jeigu liežuvį, parengtą tarti garsui T (Nr. 5), staiga
truputį praplėšime pro dantis kvapui praleisti, t. y. sudėsime taip, kaip
tariant garsą S, vadinasi, pradėję sakyti garsą T, ūmai pereisime prie
S, susiformuos dvigubas, bet glaudžiai sulietas, trankusis, šnypščia
masis, duslusis garsas Ts, kuriam sugalvotas atskiras ženklas C. O jei
esant šitokiai kalbos padargų padėčiai pavartosime balsą, susidarys
panašus sudėtinis ir glaudžiai sulietas garsas - skardusis Dz. Kadangi garsas Dz yra aiškiai sudėtas iš dviejų atskirų d, z, tai ir analogiškai skambantis C atitinkamai yra sudėtinis. Nes liežuvio sukeltas
tylus oro smūgis, tariant pastarąjį garsą, ženklina skambesį T, o tuoj
po jo einantis šnypštimas ženklina s. Tariant aną, analogiškai oro smū
gis su balsu ženklina D, o šnypštimas su balsu - z.
9. Sz. Z. Jeigu tarsime garsą s paguldę liežuvį pailsėti ir truputį
pakelsime jo galą, bet nepriliesime nei gomurio, nei dantų, pasklis
šiurkštus šnypščiamasis garsas, kuriam rusų abėcėlė turi raidę ID, o
lenkai žymi Sz. O jeigu taip pat parengę burną tarsime su balsu, susiformuos garsas Z.
10. Cz. Dž. Jeigu burną parengsime panašiai, kaip tardami garsą
SZ, bet tarsime C, tada susiformuos duslusis, trankusis, sudėtinis gar238

sas, kuriam reikšti rusų abėcėlė turi atskirą raidę Ų, o lenkų ortografija reiškia dviem raidėm ez. Tą patį garsą tardami balsu, sukursime
taip pat sudėtinį, trankųjį, skardųjį garsą Dž. Kadangi galima aiškiai
jausti Cz susidedantį iš dviejų garsų, t ir sz, kaip ir [10] Dž iš D prieš
ž, tai šitie garsai nėra pavieniai. O kodėl pakito dvejybinio Cz pirminio garso ž skambesys, ir tą pokytį perdavė garsui C, pasakysime vė
liau, kalbėdami apie DusJiuosius ir skardžiuosius priebalsius. Išdfstytasis sudėtinių, kitaip dvejybinių, priebalsių formavimasis įtikina, kad
dvejybiniais tampa tik šnypščiamieji, duslieji arba skardieji, prisijungdami prieš save kitą šnypščiamąjį arba trankųjį gomurinį, arba ir liežuvinį garsą: sz, ts(e) , ez, dz, dž, rz. Iš to irgi matyti, kad anksčiau
smulkiai aprašytas priebalsių skambesys yra analogiškas ir tik duslumu ar skardumu jie skiriasi vieni nuo kitų.
11. M. N. Jei sučiaupę burną norėsime išleisti balsą, jis eis pro
šnerves. O jeigu tardami nosinį garsą pražiosime burną, susiformuos
garsas M. Kadangi sudarant šį garsą aktyvios yra nosis ir lūpos, tai
jis vadinamas nosiniu lūpiniu. O jei pražioję burną ir prilietę liežuvio
galu gomurį netoli priekinių dantų ištarsime nosinį balsą, tada susiformuos nosinis gomurinis garsas N.
12. L. L. Šiedu garsai sudaromi priglaudus liežuvį prie gomurio,
tyliai ar balsiai iškvepiant orą pro jo šonus. Jų mechanizmai skiriasi
tuo, kad liežuvis yra arčiau ar toliau nuo priekinių dantų. Padėtis
arčiau dantų nulems kietą garsą L, o toliau - minkštą, t. y. švelnų, L.
13. J. j. Apie šį garsą nėra ko toliau bekalbėti. Jis jau visuotinai
lenkų ortografijos priebalsiu pripažintas, o į žemaičių įtrauktas dar
seniau, kaip matyti iš seniausių šia kalba spausdintų maldaknygių.
Jį sudarant liežuvis priglaudžiamas prie gomurio pana[10v]šiai, kaip
formuojant k, g garsus, kai prieš balsį e arba i jie tariami minkštai.
14. R. Sudarant šį garsą, liežuvis prie gomurio ar dantų ryškiai
priliečiamas nebūna, bet vienas pats virpa, todėl garsas vadinamas
liežuviniu.

§ III. Apie
1.

žemaičių

kalboje nevartojamus
priebalsius

Lietuvių senienų tyrėjai

senovės lietuvių,

porina apie kažkokias runas, t. y. apie
o gal skandinavų, rašmenis. Jei ir buvo tokie raštai iš
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tikrųjų, tai suprantami galėjo būti tik žyniams, t. y. pagonių aukotojams. Todėl kaip reti, visuotinai tautos pažįstami ir vartojami nebuvo,
o po krikšto ir visai pradingo. Tad neturėdama savų rašmenų, žemaičių
tauta perėmė iš lenkų lotyniškuosius. Bet kaip jau buvo sakyta, šitie
žemaičių kalbai pasirodė nepatenkinami, nes kai kurios gyvoj oje žemaičių kalboje nerandančios atitinkamo garso raidės tapo nereikalingos, kaip kad h, ch, x ir anksčiau prie priebalsių aprašytoji f.

2. Du pirmieji priebalsiai, h, ch, faktiškai yra gerklėje sudaromos
skardžiosios ar duslios ios aspiratos (ad spiratio), girdimos prieš balsius arba priebalsius: haslo, hebel, historya, honor, hubka, hydra,
hrabia, kur balsiai bei priebalsis r tariami su skardžiąja aspiracija. O
žodžių charakter, Cherubin, china, chodzie, chusta, chytry, chleb,
chronie, chrypka, chwytae, chrząszcz38 , chrzan balsiai ir priebalsiai,
prieš kuriuos yra ch, tariami su smarkesne, tačiau dusliąja aspiracija.
Žemaičių kalbos balsiai ir priebalsiai tariami gryni, niekada neaspiruojami, tad jai nereikia ir aspiruotų raidžių. Žemaitis, šnekėdamas sava [11] kalba, jeigu ji nėra svetimybių sudarkyta, net svetimos kilmės
žodžiuose šitų garsų niekada netaria, bet ch keičia garsu k, Kristus,
o h visiškai išmeta: Istoryja - historya, Izopas - hizop, Ostyjahostyja, Jeronimas - Hieronim. Žodį historya italai ir rusai rašo bei
taria neaspiruotą: Istoria, IICTopiSl. O žodį Chrystus net senieji lenkai rašė, o čekai ir prūsai lietuviai iki šiol teberašo Kristus (skaityk
Jocherio Bibliografinę istorinę panoramą)39. Nors vokiečiai ir prancū
zai rašo Christus, Jesus-Christ, bet taria visgi su K. Senesni<)ji prūsų
ortografija ch raidę vartojo graikiškuose ir hebrajiškuose žodžiuose,
kaip matyti iš Schusterio Naujojo testament0 40 vertimo. Vėlesniuose
raštuose jos visiškai nėra.
3. Vienaženklė graikiška raidė X žymi du atskirus garsus, k ir s
arba g ir s, einančius vienas po kito tame pačiame žodyje. Tačiau ji
svetima ne tik lenkų, bet retai kur iš tikrųjų reikalinga ir lotynų ortografijai; be to, ji dažnai yra buvusi daugelio klaidų priežastimi. Apie
tai plačiai rašoma anksčiau cituotame veikale Studijos ir išvados.
AK 9v ž. "chrząszcz" nėra.
J ocher A. Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w PoIsce.
Warszawa, 1839-1842. T. 1-2.
~O Turbūt turimas galvoje leidinys: Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus
Kristaus, Pirmą kartą ant Swieto Lietuwiszkoj kalboj. Karalauciuj', 1701. Iš tikrų
jų vertė S. Bitneris, o F. S. Schusteris - tik pratarmės autorius ir redaktorius.
38

39

240

4. Nors dusIusis garsas f skamba analogiškai su skardžiuoju w,
žemaičių visgi nevartojamas, nes jų kalba tokio garso tiesiog neturi.

Kartais, jeigu vardažodžių, baigiančių si was, balsis a iškris, tada w
prieš s, iš skardžiojo virsdamas dusliuoju, suformuos garsą f, kowas
<kovas (paukštis)' tariamas lyg ir kofs. Tačiau rašyti taip negalima,
nes garsas w čia yra kamiengalis, ir kiti linksniai ar sugrąžinta balsė
atskleidžia jo esmę. Tad klaidingai tariama, o kartais ir rašoma Kous,
Leus, Stanislous, tau. Jų vediniai arba kiti linksniai parodo, kaip reikia
taisyklingai rašyti ir tarti [ltv] kowas, kows, lewas, lews, Stanislowas,
Stanislows, tawa, tawymi, tawieji, taw. Svetimuose žodžiuose, įtrauk
tuose į žemaičių kalbą, garsą f pavaduoja p: Pylipas41 - Filip, Pabyjonas42 - Fabijan, Pilozopas - Filozof, Apiera - ofiara.
5. Dabar nežinome, kaip skambėjo kai kurie graikų garsai, bet
senovės lotynai žinoti galėjo. Romėnai savo kalboje turėjo garsą f,
kaip matyti iš seniausių rašytojų - Plauto, Terencijaus, Cicerono ir vėlesnių veikalų. Tačiau iš graikų perimtuose žodžiuose šitą garsą
rašė ph, o tai ženklas, kad graikų cp skambesys skyrėsi nuo lotynų f,
buvo tartas panašiai kaip aspiruotas p: <l>~AOcrOCPW:, $~A()(.aeAcpvx PhiIosophia, PhiIadeJphia. Šitaip ženklais rIt, tIt reiškė aspiruotuosius
p, .&: pU.&!-L0~ - rhytItmus. Bet nežinome, kaip romėnai iš tikrųjų tarė
šiuos garsus - dabar jie tariami visai neaspiruoti. Lenkai garsą f
seniau rašė taip, kaip romėnai graikų žodžiuose. 1400 metų Jano Sylwano rankraštyje tarp daugelio kitų rašoma PItsechmogącžego vietoj
wszechmogącego. Net vėlesni, kaip Wujekas ir Skarga, graikiškus ir
hebrajiškus žodžius rašo su ph, th: Stephan, KathoJicki, Pharyzeusze.
O žemaičiai, savo kalboje neturėdami nei lūpinio pučiamojo garso f,
nei aspiruotojoph, visus svetimžodžius nuosekliai taria su grynuoju p.
6. Kai kurie iš senesniųjų ir dabartinių žemaičių autorių bent tikriniuose žodžiuose nori išlaikyti h, ch, f, x garsus. Rasi dėl to, kad galė
tų aklai pamėgdžioti svetimumą. Kiekviena tauta, ką nors imdama iš
svetimos, stengiasi perdirbti ir priartinti prie savo kalbos. Todėl nors
senesniojoje žemaičių ortografijoje, kaip nepatikimoje ir nenusistovėjusioje, minėtosios raidės yra, bet kaip neturinčios [12] kalboje atitinkamų garsų ir tuščiai abėcėlėje vietą užimančios, turi būti visai pašalintos. Nes tik tada tinka ką nors iš svetimos ir taisyklingesnės orton
42

AK 10 "Pilipas".
AK 10 "Pabijonas".
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grafijos perimti ir pamėgdžioti, kai mūsiškėje tas pats garsas žymėtas
netinkamomis raidėmis, arba kai taisyklingesnė ir tikslesnė svetima
kalba gali padėti ugdyti mūsų kalbą, nekeisdama jos prigimties. Tai
paaiškės kalbant apie cz garsus ir nosinius balsius.
7. Sudėtinis garsas dz skamba analogiškai kaip garsas c. Pasta- .
rasis žemaičių kalboje yra ir turi abėcėlėje raidę. Bet vietoj dz dažnai
vartojamas dž, ir tai visada minkštas. Būtent priėšstoruosius balsius
a, o, u šitaip minkštinama su raide i: diiaugsmas 'džiaugsmas', diiowinty 'džiovinti', diiuty 'džiūti'.

§ IV. Apie dusliuosius ir skardžiuosius
priebalsius
1. Matėme, kad priebalsiams formuojantis, c ir dz, cz ir dž, k ir g,
p ir b, s ir z, sz ir ž, tir d, f ir w skamba analogiškai, tai yra jų sudarymo mechanizmas visiškai panašus. Pirmieji iš jų, c, CZ, k, p, s, SZ, t, f,
buvo pavadinti stipriaisiais, nes jiems ištarti lyg ir daugiau kvapo reikalinga. O kiti, dz, dž, g, b, z, ž, d, w, - silpnaisiais, nes jiems ištarti
pakanka mažiau oro. Bet nesant pakankamai jautraus anemometro,
kiekvienas, norintis išmatuoti šitą oro kiekį, patiria sunkumų, ir tai
mane paskatino parinkti tiems garsams aiškesnius ir lengviau pri derinamus, bet ne prasčiau atitinkančius jų prigimtį, pavadinimus. Tad
pirmuosius, c, CZ, k, p, s, SZ, t, f, pavadinau dusliaisiais43, nes tinkamai
juos tariant niekada nevartojamas [12v] balsas. Juk nors ir ypač stengtumėmės ištarti juos balsu, visos pastangos liks bevaisės. O jeigu ir
ištarsime balsiai, iš karto jie liausis buvę tais pačiais garsais - pavirs
atitinkamais skardžiaisiais dz, dž, g, b, z, ž, d, w. Antruosius, ką tik
išvardytus, pavadinau skardžiaisiais44, nes be balso iš viso natūraliai
skambėti negali. Juk jeigu įsigeisime garsus dz, dž, g, b, z, ž, d, w tarti
tyliai, jų skambesys neišvengiamai išvirs į c, CZ 45, k, p, s, SZ, t, f.
2. Kad įdėmusis skaitytojas geriau šia tiesa įsitikintų, tegul dusliuosius garsus taria balsu, pavyzdžiui, šiuose žodžiuose: sala, szafa,
43 J. ČiuIda čia sakosi priebalsius pavadinęs terminais ciche (tylieji) ir glosne
(balsiniai), bet verčiama visur tradiciniais lietuviškais iais : duslieji ir skardieji.
44 Lietuviškas terminas skardusis (priebalsis) darybiškai nėra susijęs su balsu,
nors lenkiškame originale toks ryšys yra: glosny~glos.
45 AK 11 yra "CZ, c", bet MY ženklai sukeisti vietomis.
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papa, taki, caly, czasy, szczupak. Susiformuos tokie garsai: zala, žawa,
baba, dagi, dzaly, džazy, ždžubag. Analogiškai bus, jeigu patyliukais,
be jokio balso tars šituos žodžius: bie, bob, waza, brae, dam, deždž,
goJą, gaza, spožye, gaža. Visi skardieji priebalsiai taps dusliaisiais ir
bus pasakyta: pie, pop, fasa, prae, tam, teszcz, koJą, kasa, sposzye,
kasza.
3. O kiti likusieji priebalsiai j, I, I, m, n, r, kalbant balsiai, yra skar.dieji, tyliai - duslieji, ir bet kaip tariami visada lieka tie patys, niekada nekinta tiek, kad klaidintų ausį. Todėl seniau vadintus sklandžiaisiais (liquidae) išvardytuosius priebalsius praminiau patvariaisiais. Net
skardieji priebalsiai, atsidūrę prieš patvariuosius, nevirsta dusliaisiais,
nė duslieji skardžiaisiais. Todėl kadangi žemaitiški žodžiai driegnas
'drėgnas', driegnumas 46 'drėgnumas' kilę iš veiksmažodžio driekinty
'drėkinti', atdriekis 'atodrėkis', driekis 'drėgnumas', taisyklingai derėtų tarti ir rašyti držeknas, drieknumas 47 •
[13] 4. Be čia nurodyto būtent skardžiųjų garsų kitimo, ir vieni, ir
kiti dar gali būti taip nepatvarūs - į tai stropiam tyrėjui verta atkreipti
.dėmesį ir įsidėti į galvą, - ir kas nusakoma svarbia taisykle, kad
_ skardieji priebalsiai, atsidūrę tiesiai prieš dusliuosius, pavirsta
dusJiaisiais, neprarasdami savo esmės;
- duslieji priebalsiai, tiesiai prieš skardžiuosius atsidūrę, tampa
skardžiaisiais, nekeisdami savo esmės.
5. Visai ir nemąstant, neieškant priežasčių, kodėl priebalsiai taip
kinta, geriausiai šia tiesa mus įtikina patyrimas, o toliau pateikiami
ir į juos panašūs pavyzdžiai tai įrodo. Lenkiškų žodžių poradicie się,
prędszy, gladki, glębszy, trąbcie, we wsi, wszystek, cięžki, wązki,
rozpacz, rozszarpae, roztrącie, žemaitiškų žodžių biegty 'bėgti', augty 'augti', dyrbty 'dirbti', dyrbsiit 'dirbsiu', dyrbk 'dirbk', medszarki
'medšarkė', weity 'vežti', tiews 'tėvas' ir t. t. skardieji priebalsiai
tariami tyliai, lyg ir: poraecie się,prętszy, glatki, glępszy, trąpcie, we
fsi, fszystek, cięszki, wąski, rospacz, rosszarpae, rostrącie, Mekty,
aukty, dyrpty, dyrpsiit, dyrpk, meczarki, weszty, tiefs. Dėl tos pačios
priežasties, kadangi žodis oszka 'ožka' yra kilęs iš oižs 'ožys', turi
būti rašomas su ž, oika, o ne oszka. Toks apgaulingas skambesio ki46
47

AK llv "driegnumas".
AK 11v "drieknirmas".
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timas tapo begalės klaidų ir netikslumų, kurių neįmanoma ištaisyti,
ne tik lenkų, bet ir lotynų bei slavų rašybos priežastimi.
6. Antroji taisyklė, kad dusJieji priebalsiai, atsidūrę tiesiai PrIes
skardžiuosius, ima skambėti kaip skardieji, paaiškinama, pvz., tokiais žodžiais: [13v] lenkiškais bycby, mlocba, prosba, kosba, kuczbaja,
žemaitiškais pusgalwis 'pusgalvis', neszdamas 'nešdamas', niekdai-bis
'niekais užsiėmęs', apgauty 'apgauti', peczdągtis 'krosnies dangtis',
atbiegty 'atbėgti'. Tariant skamba kaip bydiby, mlodiba, proiba,
koiba, kudžbaja, puzgalwis48 , netdamas, niegdarbis, abgauty, pedtdągtis, adbiegty. Kad šitokia iliuzija nieko nestumtų į rašybos klaidas,
kiekvienas privalo kreipti dėmesį į pirminius žodžius, iš kokių garsų
jie sudaryti: byc, mloc. pros49 , kucza baja, puse so galwa, neszu, niekas
darbas, ap gauty, peczius dągtis, at biegty. Kaip turi būti taisyklingai
rašomi priešdėliai ap, at arba ir ab, ad, atsiskleidžia iš tikrojo jų skambesio prieš patvariuosius priebalsius: apjoukty 'apjuokti', aplejsty
'apleisti', aplakioty 'aplakioti', apmyrty 'apmirti', apnyrsty 'įniršti',
apraszity 'aprašyti', atjoty 'atjoti', atlejsty 'atleisti', atlautty 'atlaužti',
atmyrkty 'atmirkti', atnaujinty 'atnaujinti', atręmty 'atremti'. Tad ne
ab, ad, bet ap, at rašyti dera. Iš anksčiau pateiktos taisyklės išimtį sudaro tik skardusis priebalsis w, prieš kurį atsidūrusių dusliųjų skambesys nekinta: cwiek, czwartek, czworo, twarz, twego, swat, chwast,
kwartal, szwank, swaras 'svoris', swejkas 'sveikas', szwynas 'švinas',
twanas 'tvanas',peczwyjte 'krosnies vieta', apwinis 'apynys', apwaiiouty 'vežimu apvažiuoti'. Todėl taisyklingiau rašyti Szwiedaj 'švedai',
o ne Zwiedaj.
7. Tačiau kai sueina šnypščiamieji garsai, viskas veikia atvirkščiai,
t. y. skardusis priebalsis, atsidūręs po dusliojo, virsta dusliuoju. Tai
matyti iš garsų cz, sz rašymo. Storai ir balsiai šnypščiantis garsas ž
kalboje turi [14] atitinkamą storai šnypščiantį duslųjį. Lenkai, norėda
mi skardųjį ž padaryti duslų, įterpė prieš jį duslųjį šnypščiamąjį s taip skardusis tapo dusliuoju. Šešioliktojo amžiaus lenkų autoriai Sekluckis ir kiti - rašė sž, bet vėlesnieji diakritinius ženklus numetė.
Kitas duslusis garsas susideda iš duslioj o c ir skardžioj o ž. Čia lenkai,
norėdami priebalsį ž analogiškai paversti dusliuoju ir sujungti su gomu48
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AK 12 "puzgalwis".
AK 12 "pros, kos".
AK 12 "puse".

riniu
s, tad pastarąją raidę jie
. seniau
ei, o dabar - be diakritinio ženklo cz. Tai galima rasti Krokuvoje XVI amžiuje spausdintame
veikale 5I, kuris vadinasi Figury i Modlitwy, o vmęczeniu Pana naszego Jezusa Krista, kt6re wszelki czlowiek chrzescianski pri:ed oczyma
ma miec ku rospamiętywaniu dobrodiieystwa 52 iego nayswiętszego,
kt6re nam wszytkim 53 rady} vcZynic ... Panašiai ir kitas to paties
amžiaus ir ten pat spausdintas veikalėlis 5 4, pavadintas Piesn o Plagach
cžas6w teraznieysZych na Polskę pri:ypuszczonych ... , bei daugelis
kitų įrodo, kad gilindamiesi į šių dvejybinių priebalsių prigimtį rašytojai suvokė, jog jie susidaro jungiantis jau aprašytiems pavieniams
garsams. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad lenkų ortografija, vartojanti
lotyniškas raides, šiuos garsus išreiškė tiksliausiai. Nei prancūzų ch
(recherches), nei vokiečių sch, tsch (Mensch, Deutsch), nei anglų sh
(Shacspear)55, nei italų se prieš e, i (scelerato, Scipione) neatitinka lenkų ortografijos junginiais cz, sz et imo logiškai išreikštų garsų tikrojo
skambesio.
[14v]

§ V. Apie

priebalsių minkštėjimą

1. Žemaičių kalbą neteisingai vadina kieta ir rūsčia dėl to, kad į
susitelkia daug kietai skambančių priebalsių. Vis labiau
plintant švietimui, sumažėjus liaudies priespaudai, šitas menamas kietumas ir rūstumas, ypač vakarinėje Žemaičių dalyje, labai sušve1nėjo;
o dėl to ir kalba šioje pusėje yra labiau apdorota ir tobulesnė. Bet rytinės dalies kalba tebėra arba mažai susiformavusi, arba, kaip ir lietuvių tarmė, pirmapradiškai šiurkšti.
2. Tačiau nors kalba žemaičių ir lietuvių tebesančios dar kietos ir
rusčios 56 , kaip kalbos kadaise kovl.ngos tautos, gyvenusios šalčiausia
me klimate, bet turi 57 minkštai skambančių priebalsių, įvairių švelvieną vietą

Figury i Modlitwy ... Krakow, 1575.
AK 12v "dobrodzeystwa".
53 AK 12v "wsZystkim".
54 Piesn o Plagach ... B. v., 1573.
5. AK 12v ,,(Schacspear)".
58 J. ČiuIda čia greta nenuosekIiai vartoja ir vns., ir dgs.lytis "kalbai" nusakyti.
57 Veiksmažodis turi lenkiškame originale pavartotas vienaskaita, vadinasi, vėl
kalbama apie vieną žemaičių ir lietuvių kalbą.
51

52
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ninimo pakopų. O meilumui reikšti žodžių, pavadintų mažybiniais.
yra turtingesnė už lenkų kalbą. Net turi.ir tokią ypatybę, kad kai kurie
arba iš prigimties minkšti, arba kartą jau sušvelninti priebalsiai minkštėja dar daugiau. Kai kurie priebalsiai net prieš balsį y tariami minkštai,
o iš prigimties minkštas priebalsis I, atsidūręs prieš y ir viename skiemenyje su juo, skamba minkštai ir netampa I.
3. Vadinasi, pagal skambesį priebalsiai yra dvejopi, kietieji ir
minkštieji, kitaip švelnieji. Priebalsiai minkšti būna arba iš prigimties,
t.y. dėl susidarymo būdo, arba tokie tampa tada, kai kalbos padargai
atsiduria padedančioje juos sušvelninti padėtyje. Iš prigimties minkšti
yra du priebalsiai: j, I, [15] ir todėl jokių diakritinių ženklų ar variantų
jiems nereikia. Net atsidūrę prieš storuosius balsius ir viename skiemenyje su jais, tariami minkštai: jautis 'jautis', pajkas 'paikas', joju
'joju', milausis 'mieliausias', blowiau 'blioviau', lunas 'liūnas', lyzdas
'lizdas'. Priebalsis I, atsidūręs prieš e, žemaičių kalboje skamba kiek
kitaip. Paprastai tariamas kaip lenkų wieJe, cele 58 , prancūzų les, le~on,
]etire, vokiečių lesen, lehren, lotynų legendus, e]ectus, pvz: leku 'lekiu',
ledas 'ledas', lejsty 'leisti', egleli 'eglelė' , arklelis 'arklelis (gyvulys)'.
Bet kartais, kaip lenkų žodžiuose lepszy, lepiej, Ježyc 59 , ištariamas dar
siauriau. Tada šitoks minkštumas reiškiamas balse i, rašoma po I:
liekiau 'lėkiau', plieszty 'plėšti', galiejau 'galėjau', klietys 'klėtis'.
Prūsų ir kai kuriuose dabartiniuose žemaičių raštuose galima rasti
miliausis 'mieliausias', miliu60 'myliu', wilioju 61 'vilioju' vietoj milausis, milu 62 , wyloju 63 • Taip minkštinti ausiai iš tiesų būtų švelniau, bet
kalboje negalima įžvelgti skirtumo tarp miliausis ir milausis. Nebent
prūsų priebalsis I, kaip ir vokiečių, šiek tiek priartėja prie I skambesio
ir dėl to būdamas kietesnis šitokio minkštinimo reikalauja. Telšių
pavieto žemaičiai panašiai minkštąjį priebalsį j kartais taria siauriau:
pvz.: lakiojem 'lakiojame', lakiojiem 'lakiojome' , kapojem 'kapojame', kapojiem 'kapojome'. Čia jie tariama kaip lenkų žodžių jesc,
zjedziony, o je - kaip jego, jesJi. Apie tai dar bus "Pastabose apie
asmenavimą ".
58
59
60
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By
By
13Y
13v
Bv
l3Y

ž. "cele"
"ležec".
"miliu".
"wilioju".
"milu".
"wyloju".

nėra.

[ISv] 4. Senesnioji lenkų ortografija suminkštėjusius priebalsius
daugiausia žymėjo dešiniuoju diakritiku, tą įrodo penkioliktojo amžiaus rašytojas Zaborowskis (žr. Lelevelis. Dvejetas bibliografinių
knygų. T. 1, § XXVI, Nr. k 64). O dabartinė šį minkštėjimą žymi arba
tuo pačiu diakritiku, arba raide i, kuri tada jau nebereiškia balsio,
bet yra prieš ją einančio priebalsio minkštumo ženklas. Kitaip sakant,
įprasta kalbos padargų padėtis kietajam priebalsiui sudaryti pakinta
taip, lyg tartume priebalsį, po kurio tame pačiame skiemenyje eina
balsis i. Žodžių bicz, ciskac, dzida, kraina, dziwowisko garsas i yra tikras balsis. Bet žodžių miasto, cialo, pieniacz, dziad, niewiasta, siano,
siebie, wiadro raidė i yra tik prieš ją einančios priebalsės minkštumo
ženklas. Plačiau apie tai kalba: Kazimierzas Brodziuskis "Apie kalbos
(lenkų) švelnėjimą"65, Ludwikas Osiuskis "Apie raidžių i, y, j vartoseną "66 (žr. veikalą "Apie lenkų rašybą").
5. Senesnioji žemaičių ortografija buvo lenkų rašybos sekimas.
Todėl pagal ją autoriai priebalsių minkštėjimą žymėjo ne tik raide i,
bet ir dešininiu ženklu. Tačiau pastarasis būdas lėmė klaidų gausą,
nes diakritikas buvo rašomas ir virš tų priebalsių, kurios, eidamos tiesiai prieš balsę i, savaime tapdavo minkštos ir nereikalaudavo jokio
įspėjančio apie tai ženklo. Priešingai, šitaip žymėdami priskirdavo
priebalsėms skambesį, kuris visiškai skyrėsi nuo garsinės kalbos, pvz. :
szeszy 'šeši', pra[16]szity 'prašyti', sziksztas 'šykštus', lyczina 'kaukė',
iidiety 'žydėti'. Kadangi priebalsiai cz, sz, ž, atsidūrę prieš e, i, y
viename skiemenyje, visada tariami minkštai, tad rašė seSy, prasity,
siksztas67 , liGina, iidiety. Tačiau žemaičių kalboje nėra c, S, i garsų.
Tiesą sakant, žodžio gale prieš e, e, es, es priebalsiai c, s, z skamba
panašiai kaip C, S, i, bet diakritikais nežymimi. Nebent tam, kad priprastų prie žemaičių ortografijos lenkai arba ir sulenkėję žemaičiai,
galima būtų palikti su diakritiku dvejybinių cz, sz antrąją raidę z,
jei po jos eina e ar y: siesiy, pecielus, ciyrszku.
64 Lelewel J. Bibliograficznych ksiąg dwoje. Wilno, 1823. T. 1. J. Čiuidos
nurodytarne § XXVI (p. 85-89) yra išnaša, pažymėta raide k (visos išnašos knygoje
žymimos raidėmis), kur ir rašoma apie Stanislawą Zaborowski.
65 Brodzinski K. O lagodzeniu języka fl Rozprawy i wnioski o ortografii
polskiėj. Warszawa, 1830. S. 334-431.
66 Osinski L. Opisaniu litery j (tudziez i i y) If Rozprawy i wnioski o ortografii polskiėj. Warszawa, 1830. S. 128-163.
67 AK 14 "sikstas''.
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6. Galima

pastebėti šitokią bendrą priebalsių minkštėjimo

taisykskambesys minkštėja ploniausio balsio i skambesio
padedamas, nors raidė i šalia jų rašoma ne visada. Juk jeigu norime kokį
kietąjį priebalsį ištarti minkštai prieš balsius a, o, u, rašydami tarp
priebalsės ir balsės įterpiame raidę i, pvz., lenkų bialy, ciasto, zginiony,
W ogniu, žemaičių kiauszis 68 'kiaušinis', lakioju 'lakioju', žiupsnis
'žiupsnis'. O priebalsio suminkštėjimas prieš balsius e, y (žemaičių
kalboje) ne visada reiškiamas raide i, nors be jos garso apsieiti negali
niekad.a. Juk šliedami kietąjį priebalsį prie balsio i kitaip, t. y. siauriau,
sudedame kalbos padargus. Tad jeigu nekeisdami šitaip parengtų
kalbos padargų padėties vietoj balsio i tarsime e, minkštas priebalsio
skambesys išliks, pvz.: SZi 69 , sie, ti, t'e, gi, [16v] g'e, ki, k'e, mi, rite;
szeszkas 'šeškas', kate 'katė', genis 'genys', kepure 'kepurė', lajme
'laimė'. Kai minkštėjama šitaip, balsis e skamba grynai, aiškiau negu
lenkų žodžių pieniądz, bieJic, kiedy, miedza, žemaičių žodžių tiewas
'tėvas', gieda 'gėda', kieksztas 'kėkštas', sziepas 'spinta'. Žodžių, kurie
sudurti iš prielinksnio pri ir žodžio, prasi dedančio balsiu ar dvigarsiu,
raidė i nėra prieš ją einančios priebalsės r minkštumo ženklas, bet yra
balsė. Prielinksnis pri visada sudaro atskirą skiemenį, o po jo einantis
balsis pridera jau kitam skiemeniui: priauga 'prieauga', priejty 'prieiti', priarty 'priarti', priekiety 'priakėti'. Dėl to nesakoma priar-ty,
prie-kiety, priej-ty, priau-ga, bet pri-arty, pri-ekiety, pri-ejty, pri-auga.
7. Visi kietieji piebalsiai žodžio gale prieš e, es viename skiemenyje tariami minkštai, ir nėra reikalo rašyti raidės i: gražibe 'gražybė',
gražibes, mace 'jėga', maces, ublade 'kepykla', ubladis70 , woge 'vogė',
iwake 'žvakė', žeme 'žemė', szUlyne 'šulinys', upe 'upė', jore 'žali
dažai', puse 'pusė', pesze 'pešė', kate 'katė', karwe 'karvė', pawize
'pavyzdžio', eze 'ežia'. Priebalsiai g, k prieš e, ę, y visada tariami minkštai. Šią bendrą taisyklę lengva atsiminti. Todėl šitaip suminkštėję priebalsiai nereikalauja jokių diakritinių ženklų. Lietuvių tarmėje vietoj
galinio e dažniausiai tariamas a arba o, ir prieš jį einančio priebalsio
minkštumas raštu perteikiamas raide i: szulinia, upia, pintinis 'pintinė',
pintinio 'pintinės', bet žemaitiškai sakoma szUlyne, upe, pintyne. Net
žodžio viduryje lietuviai vie[17]toj e taria a, kai pirmiau eina suminkš-

lę: kietųjų priebalsių
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AK 14v "kiausiis".
AK 14v "sii".
AK 15 "ublades".

tėjęs priebalsis: kumiale 'kumelė',

mergiale 'mergina', skariale 'skarelė',
bernialis 'vaikinas', tiewialis 'tėvelis', motiniale 'motinėlė', nianoriu
'nenoriu', niaszti 'nešti'; sako net biarnialis, miargiale. O žemaičiai
sako kumele, mergele, skarele, bernelis, tiewelis, motinele, nenoriu,
neszty. Šitokio lietuvių tarimo ir rašymo priežastis yra papratimas kalbėti plačiau pražiota burna, ko balsiui e ištarti visai nereikia, taip pat
dažnesnis nei reikia priebalsių minkštinimas. Vis dėlto lietuvių tarmė
nėra tokia švelni ir maloni ausiai kaip žemaičių. Net priešingai, kur
prieš e kietasis ar minkštas iš prigimties priebalsis turi būti tariamas
dar siauresnio minkštumo, ten po priebalsio reikėtų tarti ir rašyti raidę i, tačiau lietuviai taria kietai ir kietuoju I keičia iš prigimties minkštą
priebalsį I: begti 'bėgti', mineti 'prisiminti', pradeti 'pradėti', galejau
'galėjau', gulejau 'gulėjau', pleszti 'plėšti', slegti 'slėgti'. Žemaitiškai
sakoma: biegty, myniety, pradiety, galiejau, guliejau, plieszty, sliegty.
Vadinasi, lietuvių tarmė labiau yra linkusi vartoti storuosius balsius
a, o, u ir minkštinti prieš tai esančius priebalsius, o žemaičių tarmė labiau linkusi į plonąjį balsį e. Ir priešingai, lietuvių tarmė yra linkusi į
plonąjį balsį i, o žemaičių dažnai linksta į storąjį y.
8. Po šitų bendrųjų pastabų dar dera apsvarstyti, kaip minkštėja
kai kurie atskiri priebalsiai. Kietieji priebalsiai cz, dž, k, g, SZ, Ž, atsidūrę prieš e, ę, y viename skiemenyje, ar gale, ar viduryje žodžio,
visada be išimčių tariami minkštai: [17v] czekoczka 'kaponė', bažniczele 'bažnytėlė', czyrszku 'čirškiu', Džekonas 'dekanas', džyda
'ietis', genis 'genys', gerty 'gerti', gętis 'giminaitis', gębe 'kablys sienoje', gyre 'giria', gymynie 'giminė', eketis 'eketė (lede)', keke 'kekė',
kętiety 'kentėti', skęsty'skęsti', skyrpsta 'šaltekšnis (medis)', kymynaj
'kiminai', szyksznosparnis 'šikšnosparnis', szepetis 'šepetys', szędiena
'šiandiena', ežeras 'ežeras', žęgty 'žengti', žynoty 'žinoti', žyrnis 'žirnis'. O jeigu tie patys suminkštėję priebalsiai tariami dar siauriau, tada
vartojama raidė i: cziepronas 'čiobrelis (žolė)', gierymas 'gėrimas',
ekiety 'akėti', sziekas 'ką tik nupjautas šienas', si!ii~dot!!;s 'sužieduotas' .
9. Sudėtiniai, arba dvejybiniai, priebalsiaCCZ:-dž paprastuosiuose
žodžiuose niekada netariami kietai (žemaičių kalboje), prieš storąsias
balses a, o, u įterpiama raidė i: cziaudiety 'čiaudėti', wiliczioje 'strėlėje',
cziukura 'stogo kraigas', džiaugsmas 'džiaugsmas', džiowinty 'džiovinti', džiuty 'džiūti'. Bet žodžiuose, sudurtuose iš dviejų, iš kurių
pirmasis galiniame skiemenyje prieš galūnę turėjo priebalsį CZ, atmetus
galūnę šis priebalsis, likęs žodžio gale, prijungtas prie antrojo žodžio
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nesiliauja buvęs kietasis ; peczius 'krosnis', atmetus galūnę US, liks pecz;
ąga 'krosnies durys, anga'; sudurtas iš jų žodis - pecząge. Tą patį
galima pasakyti apie dvejybinį priebalsį dž. Jeigu pirmasis žodis baigėsi das arba dus, o antrasis prasidėjo ž, tada atmetus pirmojo žodžio
galūnes as, us, priebalsis d, kaip ir antrojo žodžio pradinis ž, lieka kieti
ir, priderėdami ne tam pačiam pirminiam žodžiui, nesudaro dvejybinio priebalsio - joudas 'juodas', iolie 'žolė', Joudiolie 'dantenė
[18] (žolė, Circaea Lin.)' - sudurtinis žodis, lyg ir Joud-iolie 71 •
10. Priebalsis I tik su storaisiais balsiais sueina į vieną skiemenį:
lakioty 'Iakioti', lajpioty 'laipioti', lągas 'langas', ląkas 'lankas', klanas 'klanas" klonie 'klonis', lowa 'lova', klupoty 'klūpoti', alkanas
'alkanas', atols 'atolas', sztulpas 'stulpas'. O prieš plonuosius balsius
e, ę, i, y tikroje žemaičių tarmėje niekada netariamas, bet virsta I:
krieslas 'kėdė', krieslelis 'kėdutė', sala 'sala', salelė 'salelė', dajlus72
'lygus', dajlesnis 'lygesnis', ląkstity 'lankstyti', lękty 'lenkti, vynioti',
lyzdas 'lizdas', lajpioty 'laipioti', lypty 'lipti', lypyne 'laiptai' 73. Jeigu
priebalsis I yra prieš plonąjį balsį, tai nors tarp jų būtų kitas kietasis
priebalsis ir dėl to I atsidurtų kitame skiemenyje, vis tiek jis visada virsta I: baltas 'baltas', baltesnis 'baltesnis' , kaltas 'kaitas', kaltesnis 'kaltesnis', kaltibi 'kaltė', kalbu 'kalbu', kalbiejau 'kalbėjau', szalstu
'šąlu', szalty 'šalti', malu 'malu', malty 'malti'. Tą pat galima pasakyti
apie priebalsį ž, nors visgi žodžiuose, sudurtuose iš prielinksnio ui
'už' ir žodžio, prasidedančio plonuoju balsiu, jo skambesysneminkštėja,
nes pridera ankstesniam skiemeniui - uiejty 'užeiti' skiemenuojama
ui-ejtyo
11. Labai nereguliariai ir neto lygiai žemaičių kalba ir ortografija
minkština priebalsį d, nes kada garsą d reikia ištarti minkštai prieš
storuosius balsius, tada minkštai rašoma ir tariama ne tik padedant
garsui i, bet dar po d priduriama ž: saldus 'saldus', saldiiausis 'saldžiausias', dydis 'didelis', dydiiausis 'didžiausias'. Ar nebūtų geriau
minkštinant priebalsius išlaikyti vienodumą [18v] (aukščiau Nr. 6)1
Dėl to supaprastėtų linksniavimo, laipsniavimo, asmenavimo, žodžių
71 AK 16 tekstas "pVZ., dydis 'didelis', žii.wys 'žuvis', dydžii.we 'baBginis',sudurtinis žodis, lyg ir dyd-žuwe" MV pakeistas: "joudas 'juodas'; zolie 'žolė',
Joudzolie 'dantenė (žolė, Circaea Lin.)' - sudurtinis žodis, lyg ir Joud-zolie".
7. AK 16v "dajlii.s".
73 AK 16v yra "lypyne 'laipteliai"', bet MV tekstas papildytas, redaguotas:
i,Įypty 'lipti', lypyne 'laiptai"'.
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kilmės taisyklės

ir daug iki šiol būtiniausių išimčių išnyktų. Būdvardis
graius 'gražus' savo galūne yra panašus į saldus 'saldus'74. Pirmasis
ketvirtajame daugiskaitos linksnyje prieš galūnę us turi suminkštėjusį
priebalsį:"" graiius 'gražius'. Todėl panašiai saldus turi būti saldius,
o ne saldiius.
Be to, šiuo atveju garsas ž nereikalingas ir dėl to, kad prieš tai einantis garsas d per jį neminkštėja. O jeigu šią paslaugą ir suteiktų,
tada raidė i, kaip vienintelis minkštumo ženklas, būtų nereikalinga, ir
šitam vienam garsui d tektų sudaryti atskirą naują taisyklę, kad minkštėja pridėjus kietą priebalsį ž. Ar nebūtų juokinga įtikinėti, kad kietasis priebalsis tampa minkštas dėl to, jog susijungia su kitu taip pat kietuoju? Tarkime, kad tai tiesa. Tačiau kam gi tada po priebalsio d,
suminkštinto garsu ž, dar reikia įprasto minkštumo ženklo i?
12. Dar didesnė nesąmonė daroma minkštinant priebalsį t prieš
storuosius balsius, kai jis praranda net savo esmę, visai neatsižvelgiant
į tai, kad linksniuojant, laipsniuojant ir asmenuojant, būdamas būtent
kamiengalyje, turi išlikti patvarus ir nepakitęs. Taip keistai minkštinant, t pakeičiamas taip pat iš prigimties kietuoju ir dvigubu garsu cz.
Šitai ne tik nepadeda švelninti kalbos, bet dar apsunkina nauja ir nereikalinga taisykle - kad garsas t, turintis būti minkštai ištartas prieš
storuosius balsius, išnyksta, o į jo vietą įterpiamas cz, ir po to pastarasis [19] minkštinamas su i: skajstus 'skaistus', skajscziausis 'skaisčiausias', platus 'platus', placziausis 'plačiausias'. Todėl dažnai geriau
ir tinkamiau sakoma Žemaičiuose: skajstiausis, platiausis, matiau
'mačiau', baltiausis 'balčiausias'.
Dar viena nesąmonė yra paplitusi prūsų ir kai kurių Lietuvos pusių
šnekamojoje kalboje, kur šiuodu garsu t, d 75 net prieš balsį e nereikalingais puošalais dabinami, sakoma, pavyzdžiui, jauczej 'jaučiai',
erszkeczej 'erškėčiai', saldiej 'saldžiai', arba dar blogiau: jaucziej,
erszkiecziej76, saldiiej vietoj jautej (jautis 'jautis'), erszketej (erszketis 'erškėtis'), saldej (saldus).
13. Galų gale žemaičių kalba dar turi tokią ypatybę, kad žodžio
gale priebalsiai visada yra kieti. Visgi esamojo laiko trečiojo asmens
veiksmažodžių, kurių pirmojo asmens paskutinis skiemuo turi minkštą
74

75
76

AK 17 ž. ,,'saldus'" nėra.
AK 17v yra "d, t", bet MV
AK 17v "erszkecziej".
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garsą, galbūt tinkamiau būtų

palikti jį minkštą be jokio diakritiko, arba pridėti galūnę e, prieš kurią jų minkštas skambesys būtų natūralus,
pvz.: turiu (turiu', galu (galiu', žiuriu (žiūriu', trečiasis asmuo: tur',
gal, žiur', arba ture, gale, žiure. Apie tai dar bus "Pastabose apie asmenavimą "77.

§ VI. Apie balsius
1. Anksčiau sakėme (§ I, Nr. 2), kad balsiai atsiranda tariant pačiu

gryniausiu ir nesumišusiu balsu, kuris sklinda pro mažiau ar daugiau pražiotą burną, kai kinta vien lūpų padėtis, o liežuvis arba visai
nejuda, arba juda labai mažai, tik tiek, kad padėtų balsą, arba garsą,
suploninti. Todėl, kalbant balsu, balsiai negali turėti dusliojo skambesio.
Balsas pagal nuožiūrą ir poreikius gali būti ištęstas arba sutrumpintas, pakeltas arba [19v] nuleistas. Todėl balsių skambesys priklauso
nuo tono ir laiko, - priešingai negu priebalsių, nes nors šnypščiamieji
priebalsiai, duslieji ir skardieji, pavieniai ir sudėtiniai, tariami kiekvienas atskirai gali paiIgėti, tačiau ištisinėje kalboje to nebūna. Tokias
balsių skambesio modifikacijas geriausiai rodo dainavimas. Visgi ir
čia balsiai neima skirtis kokybe, kaip kad nori įrodyti p. Kraševskis,
priskirdamas (neaišku, kaip) balsiams a, n penkeriopą skambesį, balsiams e, i - šešeriopą, o-trejopą. Kaip bus parodyta vėliau, kai
kurie iš tikrųjų kinta.
2. Pirminių balsių, vartojamų lenkų, taip pat ir žemaičių kalboje,
yra penki: a, e, i, o, n, kurie pagal toną nuo žemiausio iki aukščiausio
šitaip išsidėsto: n, o, a, e, i. Be šių pagrindinių, žemaičių kalba dar turi
tarpinius tonus ir pustonius, panašiai kaip lenkų. Be to, dar turi pusbalsius, t. y. nosinius balsius, kurie yra tam tikra pereiga iš balsio į
priebalsį, kitaip sakant, užima tarp balsio ir priebalsio tarpinę vietą.
Vieni iš jų reiškiami atskira raide, kiti - tik diakritiniu ženklu virš
ar po ja.
3. Ploniausias balsis i turi aukščiausią toną; o truputį žemesnį už
i~ bet dar tolimą iki e tono, lenkų ortografija žymi graikiška raide y.
Lietuvių tarmėje tokį garsą retą.i pavykdavo išgirsti, todėl senesniuose

____

__

77
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raštuose tiktai dvibalsiams raidė y ir tebuvo vartojama. Tačiau žemaigalima aiškiai girdėti plonesnį ir storesnį [20] balsio i
skamb§Sį·
-------------,-------

čių tarmėje

-----'-

-' 4. Prūsų ortografija plonojo skambesio balsį išreiškia raide y:
mylu (myliu', iszganytas (išganytas', lygus (lygus', o storesniojoraide i: tikiu (tikiu', wissas (visas'. Priešingai gryna žemaičių tarme rašantys autoriai lenkų pavyzdžiu plonesnįjį garsą reiškia raide i, o storesnįjį - raide y: milu, yszganitas, ligus, tykiu, wysas. Visgi žemaičių
rašyba čia nėra nuosekli, veikiausiai dėl rašančiojo neapdairumo.
Rašydami storesnįjį vieni perdeda, kiti vos toleruoja ar ir visai atmeta, o dar kiti tą patį garsą vieną kartą viena, kitą kartą kita raide
išreiškia. Vienas iš autorių šitom dviem raidėm (i, y), rodos, skiria tą
patį garsą. Apie balsį i jis sako: "Balsį i žemaičiai taria ne ką ploniau
negu garsą y" ir toliau teigia: "Graikų y tariama kaip lotynų i, t. y.
ne ką kiečiau už paprastąjį i"78. Nežinome, ar romėnai dvejopai tarė
šį balsĮ, ploniau ir storiau, nes raidė y vartojama tik graikų ar iš graikų
perimtuose žodžiuose, papyrus (mxltup0t;'), dėl kurios tikrojo skambesio
vėlesnieji rašytojai nesutaria. Dabar net ne kiekviena tauta lotynų i
-taria kur ne kur storiau, ir tai tik po tam tikrų priebalsių. Tačiau žemaičių tarmėje aiškiai skiriami du šio balsio skambesiai. Vienaip jis
skamba žodžiuose bitis (bitė', szikszna 'išdirbta oda', girnas 'girnos',
žinau 'žinau', kibau 'kibau', kitaip - žodžiuose skabity 'skabyti
(skin[20v]ti lapus, žiedus)', sziksztas (šykštus', gidity 'gydyti', kibau
'kybau', pražido 'pražydo'. Anuose sakoma by tys, siykszna, gyrnas,
žynau, kybau. Todėl nors abu šitie balsiai vartojami, vienas kito pakeisti negali.
5. Storesnis šito balsio skambesys, pasak Ludwiko Osinskio, priklauso nuo to, kiečiau ar minkščiau tariamas su juo sujungtas priebalsis. Bet šitoks samprotavimas apie lenkų kalbą negali būti taikomas
žemaičių kalbai, nes joje vienodai tiek po kietųjų, tiek po minkštųjų
priebalsių tariamas storiau skambantis balsis, kitaip sakant, prieš stores nio skambesio balsį priebalsiai gali būti tariami ir kietai, ir minkštai.
Priešingai, iš prigimties kieti priebalsiai g, k prieš storesniojo skambesio
balsį suminkštėja: gyre (giria', kyrwis 'kirvis'.
78 Tai citatos iš: Kossakowski K. Grammatyka
brieda lei:uwio Ziamaytiszko). Wilno, 1832. S. 2.
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§ VII. Apie

susiaurėjusius

balsius

1. Žemaičių kalboje ne visur balsiai tariami vienodu tonu. Vieni
gryniau ir atviriau, o kai kurie kiti pričiaupta burna tariami. Bet nežinome, koks buvo senovės žemaičių, kitaip sakant lietuvių, tautos,
šiandien žinomos prūsų, žemaičių ir lietuvių vardais, kalbos tonas, o
dėl to ir kuri būtent tarmė dėl senoviškumo turi turėti pirmenybę. Tik
tiek galima pasakytj79, kad būtent vakarų ir pietų žemaičių tarmėje
kai kurie balsiai yra dvejopo skambesio.
[21] 2. Kai kurie mūsų mokslininkai, senuosiuose žemaičių raštuose nerasdami diakritinių ženklų virš balsių, nedvejodami darė išvadą, kad bet kokie ženklai virš bet kurios balsės yra nereikalingi, ir
tai parodė savo rašyboje. O naujesnieji autoriai priešingai, norėdami
padaryti, kad kiekvienas šnekamosios žemaičių kalbos garsas būtų
matomas rašte, pridurstė nereikalingų diakritinių ženklų ir šitaip dar
didesnės netvarkos ir painiavos į ortografiją įvėlė. Tai galima matyti
~ūsų lietuvių veikaluose.
/
3. Anksčiau (§ VI, Nr. 3) buvo sakyta, kad tarp ploniausiojo balsio i ir balsio e yra tarpinis tonas y, kuris žemaičių kalboje, atrodo, labiau artėja prie i negu prie e. Dėmesingai nagrinėdami visus šios kalbos
garso atspalvius, dar randame tarpinį toną tarp y ir e, visgi artimesnį
e negu y tonui (lenkų ortografijoje tai žymima raide e), pavyzdžiui,
šiuose žemaičių žodžiuose: stoge 'stoge', rąkoje 'rankoje', itpieje
'upėje', akieje 'akyje', rąkose 'rankose', tiewe 'teve', geresne 'geresnė', geriause 'geriausia', arkle 'arklio', tare 'tarė', pasake 'pasakė"
kiele 'kėlė', turieje 'turėjo', - galinio garso e žemaičiai netaria gryno
ir atviro, bet kreipia jo skambesį y linkui. Rašant toks garsas bus reiškiamas ~ilL<Į~~~~,: stoge, rąkoji, itpieji, akieji, rąkose, tiewe, geresne,
geriausi, arkle ir t. t. Neužginčijama, kad šių ir panašių žodžių tarimas
ne_vis_urišliko vienodas. Nes yra tokių,kurie minėtais atvejais galinį
"b;lsį ~--tarla-atvirą-,~yra kitų, kurie kai kada labiau artina prie garso i, pagaliau yra tokių, kurie taria kaip balsį y. Visgi didžioji že- ,
nlai~i:ų_dalis taria s~rėjusį e. TarpuetliViŲnetgi mažai yra-'t~ių, k~;'ie šį garsą artina prie i, arba ir vietoj e taria i. Reikėtų [21v]
pageidauti, kad susiaurėjęs e būtų įtrauktas į žemaičių ortografiją.
Apie šio balsio vartoseną būtent žodžio gale, dar paaiškins "Pastabos
79
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"pastebėti".

apie linksniavimą ir asmenavimą ", o kur turi būti rašomas žodžio viduryje, įteigs atidus gerai kalbančio stebėjimas.
4. Žemaičių, kaip ir lenkų, kalboje tarp balsių u ir o girdimas tarpinis garsas, pavyzdžiui, šiuose žodžiuose: Bog, ktory, iolty, mroz,
gora, grob, boI, noi, wrzod, rog, stroi, woz, dol, žemaičių suku 'suku',
putu 'pučiu', žmogus 'žmogus', krutu 'drebu', rugej 'rugiai', buwau
'buvau', budutis 'dudutis (paukštis)'. Lenkų ortografijoje toks garsas teisingai žymimas susiaurėjusia o, nes kitose žodžių lytyse jis virsta
o, bet ne u: Bog, Boga, mroz, mrozu, grob, grobu, nM, noza, rog,
rogo, wrzod, wrzodu. Tačiau žemaičių kalboje tas pats garsas visada
virsta atviTU u, bet niekada o: putu, pusty, buwau, buty, gruwau, gruty,
siuwau8°, siuty. Pirmųjų žodžių putu, buwau, gruwau, siuwu kalbamasis
garsas skamba kaip lenkų 6, antrųjų - įprastai. Kadangi lenkų kalboje o garsas linksta į u, tai o ir gauna diakritinį ženklą (6). O žemaičių
atvirkščiai, u garsas linksta į o, tad kairiniu ženklu derėtų žymėti iI:
sukU 'suku', pittu 'pučiu', bitwau, gritwau, siuwit 'siuvu'. Šitaip būtų
įteisinta ne kokia didelė naujovė, ir klaidų būtų daroma mažiau, negu
naujai įteisinus o. Jau LMylės gramatikoje toks balsio.§.l<:ambesys
pažymėtas kairiuoj~"Ž~nkl;(~)~':f'eigupranCiizųortogr~fija turi e, e,
a:i,kurių~k~mbe~i~'s'klrtumąausis nelengvai gir[22]di, tai kodėl gi
žemaičių u, aiškiai turintis dvejopą skambesį, negalėtų būti žymimas
diakritiniu ženklu, kur tas skirtumas egzistuoja.

§ VIII. Apie nosinius balsius
1. Tardami balsius balsą išleidžiame arba per burną, arba - didžiąją jo dalį - per nosį. Todėl vieni balsiai yra grynieji, kitaip tariant, nenosiniai, o kiti - nosiniai.
2. Nosinis balsių skambesys, būdingas ne tik lenkų, bet ir prancūzų
kalbai, abiejose kalbose rašomas nevienodai. Prancūzų kalba nosinį
balsį reiškia jungdama grynąjį, t. y. atvirą, balsį su nosiniu priebalsiu,
dėl ko šis pastarasis beveik visiškai nunyksta, o jo skambesys atitenka
balsiui. O lenkų ortografija, nors seniau panašiai reiškė nosinius garsus (swyanty, miendzy), kaip kad Zaborowskio, Seklucyano ir kitų
penkioliktojo ir šešioliktojo amžiaus rašytojų laikais, šiandien vis dėl
to turi du nosinius balsius ir dvi raides jiems: ą, ę.
80
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3. Jeigu kai kurie priebalsiai eina po nosmio balsio, tai prieš saveS1
įgyja garsą m arba o; bet tolesnės pastabos parodys, kad tai tik ausies
apgaulė.

4. Atsidūręs prieš priebalsius c, CZ, dz, t 82 , nosinis balsis po savęs
sukuria garsą o, tačiau toks apgaulingas priebalsio atsiradimas yra
nulemtas kalbos padargų padėties. Anksčiau (§ II) sakėme, kad ką tik
išvardyti priebalsiai susiformuoja, kai liežuvio galas priglaudžiamas
prie [22v] gomurio arti dantų ir ūmai atplėšiamas orui ar balsui, arba
grynam ir pavieniam, arba sujungtam su kitu garsu, akimirksniu veržliai išleisti, dėl ko šie priebalsiai tampa trankieji. O garsą o formuoti
pradedame pražioję burną ir nosiniu skambesiu, ir po to liežuvio galu
suduodame kaip tik į tą gomurio vietą, kur buvo sudaromi anie priebalsiai. Tad kai tardami nosinį balsį liežuviu suduodame į gomurį,
kad suformuotuine kurį nors iš anksčiau išvardytų trankiųjų priebalsių, šitoks kalbos padargų judesys ir nenoromis suformuoja daugmaž
aiškų garsą o, pVZ., mogący, ksiąžęcy, rączy, ręczyc, swąd, będę, bąd:i,
ksiądz, krawęd:i, swiąt, swięty tariami beveik kaip mogąocy, ksiąžęocy,
rąoczy, ręnczyc, swąod, bęodę, bąod:i,

ksiąodz 83 ,

krawęod:i,

swiąot,

swięnty.

5. Panašiu būdu, sudarydami lūpinius priebalsius p, b, užčiaupia
me burną, suspaudžiame lūpas ir staiga jas pražiojame orui tyliai arba
su balsu iškvėpti. O garsą m pradedame nosimi ir baigiame sučiauptomis
lūpomis, kaip kad pradedant tarti p, b. Tad jeigu, sakydami nosinį
balsį, užčiaups ime burną kuriam nors iš šių p, b tarti, net ir nenoromis
tarp jų atsiras garsas m - dąb, dębo, gąbka, golębia, odstąpic, skąpy,
tępy, kępa aiškiai tariama dąmb, dęmbu, gąmbka, golęmbia, odstąmpic,
skąmpy, tęmpy, kęmpa. Tokia ausies apgaulė taip pat buvo lotynų ortografijos sudurtinių žodžių su įvairiai perdirbtu prielinksniu
cum priežastimi. luk prieš lūpinius priebalsius p, b ir lūpinį nosinį m
rašoma com: combioatio, compositio, commutatio, o prieš kitus priebalsius rašoma con: cootractus, con [23]nexio, condooo, coocussio,
concedo, consecro. Nekalbu apie didesnį šito prielinksnio perdirbimą
į col: coJJatio, cor: correctio, cog: cognoscere, co: coaguJare, cohabitare, coemere, couti.
81
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bet AK 20v yra "prieš save", taip palikta ir
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AK 21 yra penki ženklai: "C, CZ, d, dz, t", o MY palikti keturi:
AK 21 ž. "ksiąndz" nėra.

"C, CZ,

dz, t".

6. Jeigu po nosinio balsio atsiduria gerkliniai priebalsiai k, g, taip
pat šnypščiamieji duslieji s, sz ir skardieji z, ž, tai nosiniai priebalsiai
m, o nesusidaro, nes formuojasi visiškai nepanašiai į juos.
7. Nėra abejonės, kad žemaičių kalba turi nosinius balsius ą, ę,
bet jų žymėjimas iki šiol nėra nustatytas. Prūsų ortografijoje, 1816 m.
Naujojo testamento vertime84, kun. Gailevičiaus katekizme85 ir daug
kur kitur dažnai vartojamos šitos balsės, - bet ne visur, kur iš tikrųjų
derėtų. Senesniuose ir netaisyklinguose dabartiniuose žemaičių spaudiniuose šie garsai reiškiami įvairiai, - kartais tinkamais ženklais,
bet kartais vietoj ą rašoma aro, an, om, 00, um, on, vietoj ę - em, eo,
im, in, yn, yru: zambis, zombis, zumbis 'žambis's6, taisyklingai ząbis;
kandis, kondis, kundis 'kandis'87, taisyklingai kądis; stembras, stimbras, stymbras 'meldas (scirpus lacustris)', taisyklingai stębras88 ; szwentas, szwintas, szwyntas 'šventas'S9, taisyklingai szwętas. Žodžiu, visur
prieš lūpinius priebalsius p, b90 rašoma ID, o prieš trankiuosius gomurinius (t, d, c, CZ, dz) - o, nekreipiant dėmesio į žodžių kilmę, pvz.,
esąs 'esąs', plaukąs 'plaukiąs' rašoma esantem 'esančiam', plaukantius
'plaukiančius', arba dar blogiau - plaukanczius 91 , vietoj esątem,
plaukątius. Tokio nenuoseklumo priežastis, be abejonės, būna anksčiau
minėta apgaulė. Panašu į tiesą, kad balsis ą skamba kaip nosinis balsis
a, kurio [23v] skambesys senojoje lenkų kalboje buvo tarpinis tarp a ir
0, o ę - kaip nosinis balsis ES, turintis tarpinį skambesį tarp e ir y.
Apie šitą e, ES, y laipsniavimą plačiai rašo Kaz. Brodziuskis. Kai kurie
vėlesnieji žemaičių rašytojai, norėdami panaikinti tokį netolygumą,
įpuolė į kitą kraštutinumą, nes geidė tiosines balses visai iš žemaičių
ortografijos išbraukti ir nustatė tokią tariamą taisyklę - jeigu po bet
kurio balsio (a, e, i, 0, ĮĮ, y) eina garsas m ar n ir yra viename skiemenyje
8t Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu I Yertė J. A. Giedraitis. Wilniuje, 1816.
85 Mokslas KriksCioniszko Istatimo aba Zokono. Wilniuy, 1821.
86 AK 21 v ž. ,,'žambis'" yra tarp ž. "žambis" ir "žombis", bet MV nukeltas po
ž. "žunlbis"'.
87 AK 22 ž. ,,'kandis'" yra po ž. "kądis", bet MY atke1tas po "kundis".
88 AK 22 ž-iai "taisyklingai stębras" yra po ž. "stymbras", bet MY nukelti po
,,(scirpus lacustris)".
89 AK 22 ž. ,,'šventas ", yra po Ž. "szwętas", bet MY atke1tas po "szwyntas".
90 AK 22 yra "b, p", bet MY raidės sukeistos vietomis.
91 MY ,,'plaukiančius', arba dar blogiau plaukanczius" pakeista iš AK 22
"arba blogiau - plaukanczius 'plaukiančius"'.

9. 492

257

su juo, tada balsis tampa nosinis, taip pavadintas dėl tarimo per nosį.
Bet šitaip patys nepastebėdami įpuolė į maišatį, iš kurios kitaip išbris~
ti negalima, tik perimant nosines lenkų ortografijos balses. O kad jų
čia pateikta taisyklė priimta būti negali, paaiškins tolesnės pastabos.
a) Ne visi balsiai turi nosinį skambesį. Balsiai o, y ne tik lenkų, bet
ir žemaičių kalboje niekada nebūna nosiniai. Juk kuris gi žemaitis ne~
apsijuoktų per nosį sakydamas šiuos ir panašius žodžius: Pons 'ponas',
kroms 'prekybos būdelė', baltoms 'baltoms (mot. gim.)', tetyrwyns
'tetervinas', awyns 'avinas', krowyms 'krovimas', putyms 'pūtimas'?
b) Likusieji balsiai (a, e, i, u), sueinantys net su nosiniu priebalsiu
arba n, ne visada skamba per nosį, pvz.: tiewams 'tėvams', wajkams
'vaikams', klans 'klanas', twans 'tvanas', temty 'temti', arklems 'ark~
liams', sens 'senas', giwens 'gyvens', kurims 'kuriems', awims 'avims',
[24] trinty 'trinti', tinty 'plakti', kumstys 'kumštis', krums 'krūmas',
kuns 'kūnas', luns 'liūnas'. Šiuose ir panašiuose žodžiuose, nors bal~
siai ir sueina į vieną skiemeni su nosiniais priebalsiais, nosinio garso
ID

nėr.

c) Du suartėję ir susijungę į tą patį skiemenį garsai negali skleisti
tokio gryno ir natūralaus nosinio tono, kaip lenkų nosiniai ą, ę. Todėl
netinkamos ortografijos teikimas daro žalą žemaičių kalbai, kuri iš
seno yra priėmusi šias dvi raides į savo ortografiją.
d) Ankstesnė jų taisyklė pati aiškiai nepasakė, ar tik pats atviras
balsis, atsidūręs viename skiemenyje prieš ID ar n, pasidaro nosinis,
išlaikydamas po savęs garsą ID arba n, ar taip pat ir nosinis priebalsis
tėra tik ženklas, įspėjantis, kad prieš jį esantis balsis turi būti tariamas
per nosį, tik be paties priebalsio. Tačiau nei viena, nei kita taisykle čia
būti negali. Juk pirmu atveju du nosiniai garsai butų greta - nosinis
balsis ir toks pats priebalsis, o tai jau nereikalingas perteklius. Dar
daugiau pertekliaus atsiranda, jei ID arba n rašoma po nosinių balsių,
pvz.: ląnkidams 'lankydamas', szwęntas 'šventas', prigUlęntej 'pride~
ramai', pratęnsty 'pratęsti' ir 1. t. Kartais prieš šnypščiamuosius prie~
balsius po nosinio balsio iš tikrųjų tariama ID arba n, tengi taip ir rašyti
dera: wąmzdis 'dūdelė', kąmsza 'žabais išgrįsta bala', ląmstitis 'ke~
turnytis', ąmiius 'amžius', ąmiynas 'amžinas'. Kartais ID arba n
tariama ir prieš trankiuosius priebalsius - sąmtis 'samtis' yra kilęs
iš semu 'semiu', sąmdity 'samdyti', sąmdynįkas 'samdinys'. Antruoju
atveju priebalsis tuščiai užimtų vietą žodyje - kur yra vie[24v]nas no~
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sinis balsis, ten ir vienos raidės jam pakanka. O raidė vietoj diakriti~
nio ženklo vartojama tik minkštinti priebalsiams (§ V, Nr. 6).
8. O jeigu atviras nosinių balsių tarimas kai kuriuose lietuvių ir
jiems artimesniuose žemaičių kraštuose buvo priežastis, kad vietoj ą
rašyta am, an, tai iš tikrųjų ir pavienę raidę ą galima pagal poreikį la~
biau ar mažiau pražiota burna tarti (kaip prancūzų en arba on). Kad
kartais ir žemaičiai vietoj nosinių garsų ą, ę taria atvirus, t. y. grynus,
a, e balsius, bus paaiškinta "Pastabose apie linksniavimą".
9. Bendroji abėcėlinio rašto taisyklė yra tokia: kiekvienas atskiras
kalbos garsas turi turėti atitinkamą abėcėlės ženklą. Tačiau jeigu perim~
tosios abėcėlės raidžių nepakanka visiems atskiriems garsams išreikš~
ti, reikia suktis kitais būdais. Lenkai, neradę perimtoje iš lotynų
kalbos abėcėlėje raidžių kai kuriems dvigubo skambesio garsams žymėti, šią ydą ištaisė arba prirašydami prie raidžių diakritinius ženklus,
arba jungdami po dvi tas, kurias laikė esant tinkamiausias specifiniams
savo kalbos garsams reikšti. Turi lenkai nosines balses ą, ę, turi būdin
gas savo kalbai pavienes, kietas priebalses I, ž ir sudedamas CZ, dz,
dž, sz, kurių neturi lotynų kalba. Žemaičiai lotynų abėcėlę peręmė ne
tiesiogiai iš lotyniškai rašančiųjų, bet jau perdirbtą iš lenkų. Todėl jeigu nedvejojant perimtos I, CZ, dž, SZ, kaip turinčios atitinkamus garsus
žemaičių kalboje, kodėl gi turint nosinius garsus panašiai iš jų neperimti ir raidžių tiems garsams?
10. Skrupulingai tyrinėdami žemaičių kalbos skambesį, pastebime, [25] kad be nosinių ą, ę, dar balsiai i, u kartais tariami per nosį.
Įsitikinę, kad tokie garsai yra, prūsų autoriai į savo ortografiją įdiegė
dvi llosine~ raides: į, ų. Kiekvienas, kuris skiria balsio i skambesį, pavyzdžiui, šių žodžių: ji 'ji',jį 'jį', kuri 'kuri', kurį 'kurį', gįsla 'gysla',
mujtynįkas 'muitininkas', dariynįkas 'daržininkas', awynįkas 'aviga~
nis', o u skambesį - žodžių siusty 'siusti', siųsty 'siųsti', skusty 'skusti', skųsti 'skųsti', sukty 'sukti', sųkty 'sunkti', tas lengvai pastebės
nosinio šių dviejų balsių skambesio skirtumą nuo atviro, kur garso
n nė pėdsako negalima aptikti.
Ir čia jaučiama ta pati ausies apgaulė, kad jeigu nosiniai balsiai
atsiduria prieš p, b92 , tai po savęs sukuria garsą ID, o jeigu prieš
trankiuosius gomurinius - n, pvz., trųpas 'trumpas', gųbas 'gumbas',
gįtaras 'gintaras' ir t. t.
į, Ų

92

9*

AK 23v yra "b, p", bet MV

raidės

sukeistos vietomis.

259

Vadinasi, jeigu ir nė vienas mūsų kalbos nosinis garsas neturėtų
atitinkamo ženklo iš lenkų perimtoje abėcėlėje, turime naudotis prūsų
išradimu ir perėmę šil! pastarųjų nosinių balsių raides įtraukti į savo
ortografiją. Kol kas šiedu balsiai buvo reiškiami im, in, um, un, pvz.,
Jin 'jį', kurin 'kurį', galins 'galįs', stimpu 'stingstu', limpu 'limpu',
trumpas 'trumpas', kumpas 'kumpas', siunsty 'siųsti', wajkun 'vaikų';
jaunun 'jaunų'. Net prūsai čia nėra nuoseklūs. Dažnai vietoj in rašo į
ir atvirkščiai, pvz., augįtas 'augintas' turi būti augintas nuo žodžio
augynu 'auginu'. Keturios nosinės prūsų abėcėlės balsės ą, ę, į, Ų turbūt
nebuvo kartu su švietimu perimtos iš vokiečių, nes jie nosinių neturi,
taip pat ir ne iš [2Sv] lenkų, nes šie taip pat į, Ų neturi. Tad prūsų ortografijai turėjo būti ypač reikalingos. O lietuvių prūsų kalba šiaip ar
taip yra lietuvių žemaičių. Todėl nusikračius visų abejonių, abejingumo
bei naujovių baimės, dera su padėka perimti tokį vykusį išradimą.
Pagaliau ir p. Mylė teigia, kad balsis ti žemaičių kalboje skamba trejopai: .a) įprastai - kaip lenkų kalboje, b) priartėjęs prie o ir c) nosinis. Šį paskutinį, kaip ir prūsų ortografijoje, žymi diakritiniu stogelio
ženklu. Labiau vis dėlto Ų reikšti derėtų ą, ę pavyzdžiu uodegėle po
balse.
11. Balsė Ų žodžio gale kartais tariama kaip u atviras, bet kartais
panašiai kaip ii per nosį, - būtent vardažodžių, baigiančiųsi US 93,
ketvirtajame VllS. linksnyje, sunus gražus 'sūnus gražus', sunų gražų 94
'sūnų gražų'. Todėl ar nereikėtų tokiu atveju šitokios Ų ženklinti 4?
Visgi priimti tokią neįprastą naujovę priderės vėlesniems laikams.

§ IX. Apie balsių vartoseną
1. Jeigu ten, kur kalbos mechanizmas remiasi priebalsiais, tie
priebalsiai skiemenį formuoja būdami prieš balsius, tai balsiai sudaro
tik pagrindą, į kurį remiasi priebalsiai; arba jeigu priebalsiai sudaro
su balsiu skiemenį eidami po jo, tai prie balsio kabinasi tam, kad galėtų
paskleisti savo skambesį ir sudarytų žodį. Žemaičių kalbos mechanizmas (kaip sakyta § I, Nr. 4) remiasi priebalsiais. O balsiai, nors ir bū
tini, kai kurie visgi [26] gali būti praleisti. Sudarant žodžius, arba kiekAK 24 "us".
MV "sunų gražų" pakeista iš AK 24 "sum! gražų". Vietoj Čiuidos čia ir
toliau pavartotas Ų su graviu spausdinama ų.
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vienas priebalsis remiasi į atskirą balsį, pvz., mo-ti-na 'motina', me-leta 'meleta (paukštis)', pe-lu-di 'peludė', sa-la 'sala', pa-sa-ka 'pasaka',
se-du-la 'sedula (medis)', arba keli iš karto, pvz., stra-zdas 'strazdas',
bra-stwa 'brasta', kti-stu <klystu', arba ir kabinasi į priešais einantį
balsį, pvz., pats 'pats', alk-snis 'alksnis'. O jeigu balsiai praleidžiamižodžiui sutrumpinti ar padaryti jį mielesnį ausiai, - tada visi priebalsiai, rėmęsi į tolesnįjį balsį, jį išmetus, pri kimba prie pirmesniojo,
rugsztas 'rūgštus', karsztas 'karštas', strazdas 'strazdas', pyk tas 'piktas', praleidus priešpaskutinį a, tariami rugszts, karszts, strazds,
pykts.
Žemaičių kalba pasirodo abejinga esanti balsiams a, e - juos
dažniausiai pratusi praleisti, nes puikiai apsieina be jų. Balsį y praleidžia labai retai, o balsio u - niekada. Panašiai kartais praleidžia i
tų žodžių, kurie baigiasi is, gale: kuris 'kuris', žalis 'žalias', kokis
'koks', tokis 'toks', anokis 'anoks', dwejokis 'dvejoks' ir t. t. sutrumpintai sakomi kurs, žaIs, koks, toks, anoks, dwejoks. Iš žodžių, kurie baigiasi jis, kasdienėje kalboje kartais irgi išmetama ji: kraujis 'kraujas',
naujis 'naujas', geradiejis 'geradarys' sutrumpintai sakomi kraus , naus,
geradies. Nors žemaičių kalba pratusi kai kuriuos balsius dažnai išmetinėti ir šitaip darytis patogesnė poetams, bet suteIkdama daug
priebalsių į vieną skiemenį tampa kietesnė, pvz.: tyrsztas 'tirštas (apie
skysčius)', puszkas 'spuogas', auksztas 'aukštas', karsztas 'karštas' _
tyrszts, puszks, aukszts, karszts 95 • [26v] Tas nepatogumas ir kietumas
panaikinamas švelniau tariant priebalsius. Ir lenkų kalboje dažnai krū
Von susitelkia daug priebalsių: strzal, diiždž, frzcina, chrzączcz, szturm,
pafrzže, postrzeglszy. Tačiau toks priekaištas jai nedera, kaip įrodė
tai K. Brodzinskis veikale "Apie kalbos (lenkų) švelnėjimą". Lenkų
kalboje vidury žodžio esantys priebalsiai paprastai remiasi į tolesnį
balsį: prze-rznąc, wszy-stkich, o žemaičil! kalboje taip būna retai:
bal-sas 'balsas', ar-kUs 'arklys', ersz-ketis 'erškėtis', dar-žas 'daržas',
ber-žas 'beržas', alk-snis.
2. Apie grynųjų, atvirųjų balsių vartoseną apskritai tik tiek galima
pasakyti, kad storieji balsiai a, o visada tariami atvirai ir dėl to jokio
diakritinio ženklo virš jų nereikia. Balsiai e, u, kaip matėme, gali būti
dvejopo skambesio - gryno (atviro) ir susiaurėjusio. Atvirieji rašomi

94
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MY "aukszts, karszts" prirašyti vietoj AI<: 25 "ir t. t."
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be diakritinių ženklų, o
jęs u - kairįjį (ii). 96

susiaurėjęs

e gauna dešinįjį

ženklą

(e),

susiaurė

3. Žemaičių kalbos ortografijoje dėl nosinių balsių dažnai gali
pasitaikyti klaidų. Todėl apskritai galima pasakyti, kad kur tik balsis
skamba per nosį, nors po jo ir būtų girdėti nosinių priebalsių IIi arba
n skambesys, ten reikia rašyti tik nosinį balsį, be priebalsio. Išimtį
čia sudaro daiktavardžiai, kur tarp pirmesniojo skiemens nosinio balsio ir šnypščiamojo priebalsio, kuriuo prasideda tolesnis skiemuo,
girdimas m, pvz., ąmžiits 'amžius', tąmsibe 'tamsybė', wąmzdžs 'dū
delė'. Bet [27] dar atsiranda naujų sunkumų dėl to, kad ne visur tie
patys žodžiai ir· tos pačios jų galūnės būna vienodai tariamos. Vieni
vartoja daugiau nosinių, kitiems patiktų kuo mažiau, net visai nevartoti, pvz., trobų 'trobų', laukų 'laukų', myszkų 'miškų', awių 'avių',
darių 'daržų', stogų 'stogų', audeklų 'audeklų',

Šių

ir

lazdinų 'lazdynų'.

kitų žodžių

galinis balsis daugiausia yra nosinis, bet daugelio
kitų žodžių tariamas atvirai: motinu 'motinų', karwiu 'karvių', jautiu
.'jaučių'. Vis dėlto vienodumas reikalauja, kad galinis antrojo dgs.
linksnio balsis būtų visada nosinis.
4. Jeigu kur nors balsis skamba per nosį ir abejojama, ar rašyti
nosinę balsę, ar atvirą kartu su m arba n, tai susigaudyti padės šita
taisyklė, - tokiame skiemenyje nosinį garsą dera rašyti viena nosine
balse, kada nei pamatinis žodis, nei vediniai, turintys tą patį skiemenį,
neturėjo priebalsio m arba n, skiemenuojamo su tolesniu balsiu, nors
dėl ausies apgaulės prieš trankiuosius priebalsius (c, CZ, d, dz, t) bei
lūpinius p, b garsas m arba n ir buvo girdėti. O jeigu kuris nors pamatinis žodis ar vedinys, turintis tą patį skiemenį, turėjo su tolesniu balsiu
sujungtą m arba n, tada nors prieš šnypščiamuosius priebalsius minimi
nosiniai priebalsiai ir nebūtų tariami aiškiai, rašyti juos reikia, pvz.:
pinty 'pinti', pinsi 'pinsi'išpynit 'pinu', pinymas 'pynimas', pina 'pynė';
tinty 'plakti', tinsiit 'plaksiu', tiniau 'plakiau'; dumti 'dumti (dumplė
mis)' iš ditmit 'dumiu', dumples 'kalvio dumplės'; lįkstit 'linkstu',
lįkau 'linkau'; [27v] kąmsza 'žabais išgrįsta bala' iš kemszit 'kemšu';
kuns 'kūnas'; krums 'krūmas'; džiowinty 'džiovinti' iš džiowynit;
najkinsiit 'naikinsiu' iš najkynit 'naikinu'.
96
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5. Nosiniai balsiai žodžių gale deramai tariami tada, kada paskutinis tų žodžių skiemuo būna ilgas. Atvirkščiai yra su žodžiais, turinčiais paskutinįjį trumpą skiemenį - nors laikantis vienodumo taisyklių turi būti tariamas nosinis balsis, visgi, matyt, dėl neatidumo tariamas grynas. Būtent todėl ketvirtojo vns. linksnio vardažodžių ir dalyvių gale balsis tariamas grynai, o turėtų būti tariamas per nosį. To paties linksnio asmeninių, nurodomųjų ir santykinių įvardžių galas tariamas per nosį, kas rodo, kad kažkada taip turėjo būti tariami ir daiktavardžiai bei būdvardžiai.

§ X. Apie dvibalsius
1. Dvibalsis yra dviejų gretimų balsių, esančių viename skiemenyje,
junginys. Tariant pirmasis iš jų tęsiamas arba kirčiuojamas, o antrasis
visada lieka trumpas, pvz., lotynų raucus 'užkimęs', autem 'tačiau',
kur u po a tariamas trumpai.
2. Senoji žemaičių ortografija turėjo septynis dvibalsius: a,u, ay,
ey, ou, oy, uy, yi, bet žemaičių kalbai tiek jų nereikia.
Anksčiau

buvo sakyta, kad skiemenuojant priebalsiai dažniausiai
remiasi į po savęs einantį balsį, o jei jį galima praleisti, likę priebalsiai
susijungia, t. y. prisikabina prie pirmesniojo balsio. Todėl jeigu priebalsis [28] j neteks tolesniojo balsio, į kurį rėmėsi, tai nekisdamas prisijungs prie pirmesniojo. Pavyzdžiui, jeigu ejau 'ėjau' numesime bū
tojo laiko galūnę, liks ej, kuriam pridūrę kitų laikų galūnes, gausime
ejsiit 'eisiu', ejk 'eik', ejty 'eiti', ejtitmi 97 'eitumei'. Jeigu trečiajame
veiksmažodžių wąmzdyjit 'groju dūdele'; dalyjit 'daliju', trubyjit
'trimituoju', nowyjit 'kankinu' esamojo laiko asmenyje (pagal žemaičių tarmę) numesime galinį iI, liks wąmzdyj, dalyj, trubyj, nowyj. Panašiai bus, jeigu žodžių, septintajame vns. linksnyje baigiančių si oje,
eje, pvz., troboje 'troboje', itpieje 'upėje', lowoje 'lovoje', klietieje
'klėtyje', numesime galinį e - liks troboj, itpiej, lowoj, klietiej. Iš to
aiškėja, kad kas seniau rašyta ey, oy, yi, eyty, troboy, rąkoy, trubyi,
nowyi, dabar reikia tinkamiau rašyti ejty, troboj ir t. t. Kai kurios va-

MY čia praleistas AK 25 sakinys: "Storesnis balsio i tonas reiškiamas raide
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karų žemaičių

sritys vietoj aj, ej, oj, numetusios galinį priebalsį j, taria
pirma einantį balsį ilgai: wiikii 'vaikai', ety 'eiti', trobjj98 'troboje',
ką p. Mylė savo gramatikoje rašo dviem viena greta kitos balsėm aa,
ee: wardaa 'vardažodžiai' (wardaj)99, iodee 'žodžiai' (Zodej)lOO. Toks
tarimas ne tik prieštarauja kalbos taisyklėms, bet kaip gremėzdiškas ir
nemalonus ausiai nusipelno būti atmestas. Tie patys vakarų žemaičiai
gerai taria yj, ujl0I, myjtas 'mietas', mujlas 'muilas', mujtas 'muitas',
kujtis 'eglynas', pujkus 'puikus'102, lyjsas 'liesas', dyjgas 'daigas',
wyjta 'vieta', lyjpsna 'liepsna', Syjkis 'sausis', tad kodėl kartu su tolesne tarme negalėtų aj, ej tarti kaip lietuviai, juo labiau, kad toks tarimas ir ausiai malonesnis:-ir sUti~lk~ s~~~affi'-;'tikos taisyklėmis. Todėl
geriau sakyti wajkaj, pejkty; pajkas, majszas, prakajtas, lejsty, ark[ejo Vadinasi, iš septynių [28v] senesniųjų dvibalsių liovėsi jais buvę
ay, ey, oy, uy, yi.
3. Liko tik du dvibalsiai au, ou (lietuvių uo), pvz., pauksztis 'paukštis', auszra 'aušra', kiauszis 'kiaušinis', pakauszis 'pakaušis', ousis
'uosis', ąiouls 'ąžuolas', douna 'duona', sesou 'sesuo', apouks 'apuokas (paukštis)'. Dvibalsiai au, ou, žemaičių kalboje iš tikrųjų tariami,
visgi kartais ne visai taip pasakomi ir rašomi. Jeigu žodžio su dvibalsiu
au vediniuose au skambesys nekinta, tada tas dvibalsis išlieka stabilus, pvz., auszra 103 , auksztas, auksas, audeklas, auskaras 'auskaras',
augty, raugas, laukty, sauji, smaugty nerodo, kad kuris nors jų vedinių
garsas virstų kitu garsu. Todėl negalima rašyti awszra, awksztas, aw-·
deklas104 ir t. t. Bet yra žodžių, kurių vedinių dvibalsis au perskyla ir
atsiranda atskiras balsis a, į kurį remiasi pirmiau einantys priebalsiai,
o iš antrojo balsio u susidaro priebalsis w. Tokiu atveju ir pirminiame
žodyje ne dvibalsis, o skiemuo aw arba OW105 galėtų būti. Pavyzdžiui,

veiksmažodžiuose szauty 'šauti', krauty 'krauti', szlouty 'šluoti'lO&
galbūt derėtų rašyti aw, OW107 , nes toliau kaitant balsiai a, u ir o, U108
virsta a, v arba o, w: szawau 'šoviau', krowiau 'kroviau', szlawiau
'šlaviau'109. Tačiau, mano manymu, kad išvengtume klaidų, geriau
ir tokiais atvejais rašyti au, ou110, o ne aw, ow111 . Ir lotynų cautus 'atsargus' yra kilęs iš cavere, faut()r iš favere, gaudere, gavisus. Panašiai
žodis kraujis 'kraujas', nors turi darinius kruwynas 'kruvinas', kruwinty 'kruvinti', bet jie jau gerokai nutolę nuo savo prototipo kraujis ..
Tad šis paskutinis žodis stabiliai [29] rašomas su au.
4. Žemaičių dvibalsis ou lietuvių kalboje sakomas uo, dėl ko žūva
~vibalsio prigimtis, kad pirmasis balsis visada skamba ilgiau už antrąjį.

Sito lietuvių dvibalsio u skamba trumpai, o - ilgiau, todėl jis negali
vadintis tikru dvibalsiu, čia gremėzdiškai tariamas tik vienas o, pvz.,
žemaičių douna, szou, sesou, mienou, riemou, akoutas, apoukas, glousnis,
szlouty, waiiouty, ylsouty lietuviai taria duona, waiiuoti, szluoti ir t. t ..
Kai kuriuos žodžius taria net labai nemaloniai: sesuwa, szuwa.
5. Kai dvibalsiai au, ou būna gale žodžio, po kurio einantis kitas.
žodis prasideda balsiu, ištisinėje kalboje au, ou tariami kaip aw, uw,.
pvz., paskou ejdams szou awyną draskii 'paskui eidamas šuo aviną.
draskė' ištisinėje kalboje skamba kaip paskuw ejdams szuw awynq
draskii; pardawiau awyną, nuszawau oiką 'pardaviau aviną, nušoviau
ožką'112 sakoma - pardawiaw awyną, nuszawaw oiką.
6. Sudurtinių žodžių, padarytų iš prielinksnio pa ir žodžio, prasidedančio balsiu ar dvibalsiu, du suėję balsiai lieka atskiruose skiemenyse, pvz., paakis 'vieta po akimi', paausis 'po ausimi', paeieris 'paežerys'l13, paupis 'paupys', paouksme 'pavėsis po medžiu'.
MY "szlouty 'šluoti'" pakeista iš AK 27 "gauty 'gauti' ir daug kitų".
AK 27 "ow" nėra.
108 AK 27 ,,0, u" nėra.
109 MY "krowiau 'kroviau', szlawiau 'šlaviau'" pakeista iš AK 27 "gawau 'gavau', krowiau 'kroviau'''.
110 AK 27 "ou" nėra.
111 AK 27 "ow" nėra.
• 112 AK 27v tekstas ,,'pardaviau aviną, nušoviau ožką'" iš sakinio pabaigos MY
varIante atkeltas kiek aukščiau.
113 AK 27v du liet. ž-iai "paezeris 'paežerys', paausis 'vieta po ausimi'" MY
variante sukeisti vietomis.
106

AK 26v "trobo".
AK 26v yra ,,(wardaj) 'vardažodžiai"', bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
100 AK 26v yra ,,(i:odej) 'žodžiai''', bet MY jie sukeisti vietomis.
101 AK 26v yra "uj, yj", bet MY sukeista vietomis.
102 AK 26v teksto ž-iai "mujtas 'muitas', mujlas 'muilas', kujtis 'eglynas',
pujkus 'puikus', myjtas 'mietas'" MY sukeisti vietomis: "myjtas ... , mitjlas .•. ,
mitjtas ... , kitjtis ... , pitjkits .. .".
103 AK 27 "auszra 'aušra'''.
104 AK 27 "awksas, awdeklas".
105 AK 27 "arba ow" nėra.
98

99
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§ XI.

Padenių

dvibalsių,

ir dvejybinių garsų, taip pat
tinkamai vartojamų žemaičių kalboje,
išvardijimas

Iš
Storieji
Plonieji

a,
e,

jų:
ą,

e,

e, it.
Nenosiniai
a, e,
Nosiniai
ą, ę,
Tikrieji žemaičių dvibalsiai au, ou.

o, it, u, ų.
ę, i, į, y.

Susiaurėję

Žemaičių

kalbos garsų skambesio ir raidžių, į jos ortografiją arba
jau seniai įtrauktų, arba reikalingų įtraukti [29v] naujai, analizė rodo
tokią garsų eilę:

a,

ą,

b, c,

u, it,

CZ,

ų, W,

d, (dz), dž, e, IS,
y, Z, ž.

ę,

g, i,

į,

j, k, 1, 1, m, n,'o, p, r, s,

SZ,

t,

Vieni iš jų yra balsiai, kiti priebalsiai. Pirmieji yra arba nenosiniai,
arba nosiniai, storieji arba plonieji, atvirieji arba susiaurėję. O priebalsiai vieni yra pavieniai, kurių skambesys žymimas viena raide, kiti
sudėtiniai, turintys arba pavienį skambesį, bet išreikštą dviem raidėm,
arba ir skambesį iš dviejų priebalsių, ir ženklą iš dviejų raidžių sudėtus.
Priebalsiai vėlgi vieni yra duslieji l14 , kiti juos atitinkantys skardieji,
kurių mechanizmas yra toks pats kaip dusliųjų, ir tik tarimas balsu
juos skiria nuo pirmųjų. Dar kiti patvarieji, niekada nekeičiantys savo
skambesio, taip pat lūpiniai, nosiniai, gerkliniai, gomuriniai trankieji
ir netrankieji. Šitaip skirstomi garsai patenka į tokias eiles:
Pavieniai priebalsiai. . . .
Sudėtiniai,

arba dvejybiniai

Duslieji .
Skardieji
Patvarieji
Lūpiniai

Nosiniai
Gerkliniai
Netrankieji gomuriniai
Trankieji gomuriniai .
Duslieji šnypščiamieji.
[30] Skardieji šnypščiamieji
Visi balsiai . . . . . . .
114
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b, c, d, g, j, k, 1, 1, m, n, p, r,
s, t, W, Z, ž.
CZ, (dz), dž, sz.
c, CZ, k, p, s, sz, t, (f).
(dz), dž, g, b, z, ž, d, \v.
j, 1, 1, m, n, r.
p, b, w.

m, n.
k, g (prieš storuosius balsius).
j, 1, 1 (k, g prieš plonuosius
balsius).
c, CZ, d, (dz), dž, n, t.
c, CZ, s, sz.
(dz) , dž, z, ž.
a, ą, e, IS, ę, i, į, o, it, u, Ų, y.

AK 28 "duslieji, tariami be jokio balso".

e,
į,

i, o, it, u, y.
ų.

Tariamasis lietuvių dvibalsis uo žemaičių nevartojamas.
Toks garsų surūšiavimas yra būtinas, kad galėtume nustatyti
kalbos gramatikos taisykles.

§ XII. Apie diakritinius ortografijos' ženklus
Po

žodžių

rašomi

lenkų

ortografijos ženklai niekuo nesiskiria nuo

žemaitiškų. Čia užsiminti būtina tik apie kai kuriuos žymimus virš
raidžių,

kurie

reikalingižėmaičių

ortografijai.

Dešininis ženklas (') žymimas virš balsės e (e) tada, kai balsio
skambesys šiek tiek siaurėja garso y linkui.
Kairinis ženklas (') žymimas virš balsės u (ii) visada, kada balsio
skambesys artėja prie garso o.
Skirtukas (") būtų reikalingas tada, kai dviejų balsių susilietimas
žodyje, sudurtame iš prielinksnio pri ir kito žodžio, prasidedančio
balsiu, keltų abejonę, ar prielinksnio pri raidė i yra balsė, ar taip pat
[30v] tampa priebalsio r minkštumo ženklu, pvz., priarty, priekiety,
priauga, priejga. Prūsų raštuose dėl viso šito pasitaiko elipsė. Tad kad
neliktų minėtos abejonės, virš balsio i derėtų žymėti skirtuką: pri'arty,
priekiety, pri'auga, priejgal15 • Tą patį galima pasakyti 'ir apie žodžius,
sudurtus su prielinksniu ap, po kurio, kad būtų lengviau tarti vietą,
kur susiliečia balsiai, įterpiamas i, pvz., apiuszris 'apyaušris', apfuszris.
Apostrofas (') prūsų ortografijoje dažnai vartojamas skaitytojui
įspėti, kad praleistas balsis. O kadangi ne visada praleidžiamas tas pats

balsis, bet pagal poreikį a, e arba i, tai kaip jokios aiškios paslaugos
neteikiantis žemaičių ortografijai nėra naudingas.
115

AK 28v "ir t. t.".
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Seniau, vardijant diakritinius žertklus virš raidžių, dar buvo nurodomas kirtis (,)116, arba taškas, ir dedamas virš z (i;) garsui ž pažymėti,
bet neteisingai kirčiu pavadintas. Juk joks pavienis priebalsis lenkų ir
lietuvių kalbose netariamas kirčiuotas. Ir priebalsis i; nėra kirčiuotai
tariamas z, bet visiškai kitas skirtingas priebalsis. Tai storai ir skardžiai
šnypščiantis priebalsis, kurį atitinka taip pat šnypščiamasis duslusis
sz. Beje, lietuvių prūsų tarmėje kai kurie priebalsiai tariami kirčiuoti,
bet tada rašomi dvigubi: dabbar 'dabar', weddu 'vedu', reggeti 'regėti',
tikkiu 'tikiu', nammai 'namai', gerras 'geras', iinnoti ·žinoti'1l7. Lietuvoje ir Žemaitijoje tariama be kirčio: dabar, wedu, regiety, tykiu,
numaj1I8, geras, iynoty 1l9.

[31]

Antrasis skyrius

Apie kalbos dalis
§ I. Kalbos

dalių

išvardijimas ir pavadinimas

1. Visi žemaičių kalbą sudarantys žodžiai, panašiai kaip
skirstomi į aštuonias grupes; tai yra:

lenkų

ir

lotynų,

Vardažodžiai
Įvardžiai

Veiksmažodžiai
Dalyviai
Prieveiksmiai
Prielinksniai
Jaustukai
Jungtukai

Wardaj
Uiwardej
Zodej
Wardaiodej
Priiodej
Priwardej
Suszukej
SujlĮgej

AK 29 ,,0".
117 AK 29 du liet. žodžiai "žinnoti ·žinoti', gerras ·geras"'MV variante sukeisti
vietomis.
118 AK 29 ž. "numaj" nėra.
119 AK 29 yra "žynoti, geras ir t. t.", bet MV ž-iai sukeisti vietomis, praleista
"ir t. t..".
1lG

268

Yra kalboje ir vienskiemenių žodžių, paprastai skyrium nevartojamų
ir įeinančių į sudurtinius žodžius. Apie tai bus kalbama atitinkamoje
vietoje.
2. Šitaip skirstydamas ir pavadindamas kalbos dalis sekiau senaisiais gramatikais, nes dabartinių skirstymas man nepasirodė tinkamas.
Pavyzdžiui, kas anksčiau buvo vadinama VeiksmažodžiuI (verbum),
dabartiniai pavadino Jaikininku2, nes yra kaitomas laikais. Dėl tos pačios priežasties būtų galima pavadinti ir nuosakininku arba asmenininku, nes analogiškai yra [31 v] kaitomas ir nuosakomis bei asmenimis.
Vardažodžius, taip pat įvardžius galima būtų pavadinti linksnininkais
ar kaip panašiai. Būdvardžius bei dalyvius jie taip pat į vieną kalbos
dalį sujungė. Šitoks žemaičių kalbos skirstymas negali būti priimtas.
Kadangi tiek daiktiniai, tiek ypatybiniai žodžiai yra pavadinimai, tai
jie iš tiesų galėtų tai pačiai grupei priklausyti; tačiau dalyviai, nors kai
kurie ir turi būdvardžių galūnes, visgi reiškia ne daikto ypatybę, bet
būseną, žymimą veiksmažodžio, iš kurio yra padaryti.
3. Šitos kalbOs dalys skirstomos į dvi įprastas rūšis: nekaitomas ir
kaitomas. Pirmajai priklauso nekaitomi žodžiai, t. y. tokie, kurių joks
dėmuo kalbant nėra kaitomas ar perdirbamas ; tokie yra jungtukai,
jaustukai, prielinksniai ir prieveiksmiai. Antrajai priklauso žodžiai
(vardažodžiai, įvardžiai, veiksmažodžiai, dalyviai), kurie kaitomi, tiesa, ne visi, tik jų galas, t. y. vienas ar du pirminio žodžio paskutiniai
garsai, ir kaitomi įvairiai, sulig jų prigimtimi ir aplinkybėmis. Tokie
garsai vadinami žodžio pabaiga, arba trumpiau, galūne. Kai kurie ją
pavadino žyme. Kalbos dalis skirstyti į dvi pagrindines rūšis, kaip kad
yra nustatę gramatikai, labai patogu. Išsamiai aprašyti jas derėtų pradėti nuo kaitomųjų, nes tai atitinka žmonių kalbos kūrimosi tvarką ir
nurodo nekaitomųjų žodžių naudą bei vietą kalboje. Tačiau kadangi
susipažinti su šių pastarųjų prigimtimi ir svarba tereikia trumpo paaiškinimo, o kaitomųjų žodžių aprašymas be jų apsieiti negalėtų, tai nuo
nekaitomųjų ir pradedame.
1 Lenkiškame tekste čia yra žodis slowo, tai J. ČiuIdos pasirinktas terminas
veiksmažodžiui pavadinti. J. ČiuIda griežtai skiria jį nuo wyraz 'žodis'. Todėl siekiant išvengti painios sinonimijos, slowo versti žodžiu negalima net ir matant kad
Čiu Ida ypač nelinko vartoti tada naujo, šiandien visuotinai įsi~alėjusio lenk~ czasownik ·veiksmažodis' ir siūlė senesnįjį slowo 'to po' Jis išverstas dabartiniu veiksmažodžiu.
2 Čia J. ČiuIda pavartoja ir kritikuoja šiandien jau įsigalėjusį lenkų terminą
czasownik ·veiksmažodis', darybiškai susijusį su czas ·laikas'.

[32]

§ II. Apie jungtukus

kito daikto atžvilgiu. Prielinksniai taip pat arba ištisi, arba tam tikros
dalys įeina į sudurtinius žodžius. Įprasti yra prielinksniai: apej 'apie (apie ką)', pas 'pas (pas ką)', pri 'prie (prie ko)',
ing arba į6 'į' ('į vidų', pvz., ing Dągą 'į Dangų'), po 'po', ui7 'už',
at 'at-', nug 'nuo (nuo ko)" ik 'iki', iki 'net iki', par 'per', ysz 'iš (iš
kur)" su 'su (su kuo)" be 'be', aplįk 'aplink', tyjs 'ties', pro 'pro',
pagal 'pagal, anot, per', szalyp 'šalia', pyrm 'prieš', paskou 'paskui
(paskui ką)', lig, sulig 'lygiai su kuo', prisz 'prieš', diel 'dėl', skersaj
'skersai', yszylgaj 'išilgai', gret 'greta' ir t. t. Tačiau kokios įtakos prielinksniai turi vardažodžiams ar įvardžiams ir kaip kalboje vartojami,
plačiau bus kalbama "Pastabose apie linksniavimą ir linksnių vartojimą"8. Kartais prieveiksmiai, atsidūrę greta vardažodžių ir nulemiantys
jų kaitymą linksniais, virsta prielinksniais, pvz.: artyj (artej) 'arti',
iš artus 9 'artus', skersaj iš skersas 'skersas', yszylgaj 'išilgai', iš yszylgas
'išilgas', iskypaj 'įskypai', iš iskypas 'įskypas'. Lenkų gramatikai septintąjį linksnį pavadino prielinksniniu, nes be prielinksnio šitoje kalboje jis niekada nevartojamas. O žemaičių kalboje priešingai - tiek
pirmasis bei penktasis, tiek ir septintasis niekada nevartojami su prielinksniu. Dėl to visi prielinksniai, [33] sulig savo reikšme, priklauso
keturiems likusiems linksniams.
patrumpėjusios jų

Jungtukai paprastai yra trumpi žodžiai, vieni patys jokio vaizdo
nesukuriantys, tik tarnaujantys kalbėjimo metu vienam sakiniui sujungti su kitu, sujungti daugelį žodžių, kad mintis būtų aiškesnė, pvz.:
lecz, gdyž, i, tež, takže, albo, albowiem, že, jednak, atoli, bet, nes, yr,
tejpog, arba, jog, wyjnok ir daug kt.

§ III. Apie jaustukus
Jaustukai dažniausiai būna vienskiemeniai žodžiai, reiškiantys
jausmus: džiaugsmą, liūdesį, nuostabą, pasibjaurėjimą, skausmą,
grėsmę, kerštą, įsitikinimą, išgąstį ir pan.: aa! ak! ej! o! uji ij! ajl oj!
nu! ne! ee! ųų! et!ir t.t. Dar yrajaustukų, vartojamų gyvuliams ir paukščiams privilioti bei nuvyti: put! tprus! trpruksZS! se! ukszte! uksi!
ujs! sztyjsi4 , cziu! tykI na! tpru! kusi 5 ! cziuk! ziuziu! ir t. t. Yra jaustukų, kuriais pamėgdžiojami gyvulių ar paukščių balsai, arba ir įvai
rūs gamtos garsai: traškesys, bildesys, žvangesys, trenksmas, girgždesys, čiurlenimas, ūžesys, šlamesys; arba taip pat atgarsiai, kuriuos išgirsti galima vienam daiktui veikiant kitą. Jaustukai mažai turi reikšmės
gramatikai, tad nėra reikalo apie juos plačiau išvedžioti. Be šitų trumpų,
dar kalboje yra panašaus trumpumo žodžių, dažniausiai perdirbtų iš
kitų taip pat trumpų nekaitomų, kurie atskirti neturi jokios reikšinės,
t. y. atskirai niekada nevartojami, o įeidami į kitų žodžių sudėtį, iš
dalies ar visiškai keičia jų pirminę reikšmę; tokias atplaišas gramatikai
įprato vadinti priešdėliais. Daugelyje kalbų (32v] šie priešdėliai atsirado iš prielinksnių, kintant garsams. Plačiau apie tai bus pasakyta paragrafe "Apie sudurtinius žodžius".

§ IV. Apie prielinksnius
Prielinksniai, analogiškai trumpi žodžiai, vieni patys nekaitomi nei
nei skaičiais, nei linksniais, yra vartojami su daiktiniais
ar ypatybiniais vardažodžiais vieno daikto santykiui ar padėčiai žymėti

giminėmis,

3
4
5
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AK 30 "trpruksz".
AK 30 "sztyjsz".
AK 30 "kusz".

§ V. Apie prieveiksmius
Veiksmažodis, kaip vėliau bus kalbama, žymi daiktų judėjimą,
arba tai, kaip vienas daiktas veikia kitą. O žodžiai, nurodantys įvairias šito judėjimo arba veikimo atmainas veiklos vietos , veiksmo būdo ir laiko bei panašių aplinkybių atžvilgiu, yra pavadinti
prieveiksmiais. Iš daugelio kitų čia kai kurie išvardijami: ar 'ar?',
jau 'jau',juk 'juk', dar 'dar', dabar 'dabar', kur 'kur, kokia kryptimi?',
niekur 'niekur', ne 'ne', tebe 'dar', nebe 'jau ne', tyn 'ten', pakol 'kol',
wiel 'vėl', dielko 'kodėl', gretu 10 'greta', tolej 'toli', gylej 'giliai', sze
būseną

AK 30v "arba į" nėra.
AK 30v už.
8 Turbūt ketinta nurodyti ne "Pastabas apie linksniavimą", bet penktojo (sintaksės) skyriaus § II "Apie prielinksnius", kur apie tai ir kalbama.
9 AK 30v "artus".
10 AK 31 "gretu".
6

7
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'čia',

cze 'štai čia', daug 'daug', ątaj 'antai', potam 'po to', pardiem
'apskritai', paejlou 'paeiliui', pakartiou 'pakaitomis', parejžiou 'nuosekliai', tąkąg 'tuoj pat, bematant', ikądyn 'tuoj paskui ką', pasali!
'iš pasalų', slaptuP 'slapta', ajszkej 'aiškiai',pawyjniou 'ta pačia kryptimi' ir daugelis kitų. Yra ir iš būdvardžių kilusių prieveiksmių, vieni
nesantykiniai, t. y. su jokiu objektu ryšio neturintys, kiti santykiniai.
Vieni ir kiti turi ypatybę būti kaitomi, kaip ir jų būdvardžiai, laipsniais.
Apie tai bus kalbama atitinkamoje vietoje. Prielinksniai nuo prieveiksmių skiriasi dar tuo, kad pirmieji visada vartojami su kokiais nors
linksniais ir nėra niekaip kaitomi, nebent tik sutraukomi į dalis tam,
kad galėtų įeiti į sudurtinius žodžius. O antrieji niekaip nei linksniavimo, nei asmenavimo neveikdami yra kaitomi tiktai laipsniais, ir tai
tik ypatybiniai, t. y. kilę iš laipsniuojamųjų būdvardžių.

[33 v]

§ V12. Apie

vardažodį

Kalba yra minties atvaizdas. O ši susideda iš vaizdinių, tiek patirtų
pojūčiais, tiek ir proto sukurtų. Vaizdiniai yra susiję su egzistuojančiais ir įsivaizduojamais daiktais ar jų ypatybėmis, arba ir pačios vienos jų ypatybės yra suvokiamos abstrakčiai, be ryšio su tais daiktais,
kuriems jos priklauso. Todėl žodžiai, t. y. pavadinimai, įvardijantys
daiktus ar ypatybes, gramatiškai vadinami daildiniais vardažodžiais,
ypatybiniais vardažodžiais, arba trumpiau - daiktavardžiais ir būd
vardžiais.

§ VII. Apie daiktavardžius
įvairiai išreiškiantys savo realų arba įsi
ir prigimties būna įvairios. Yra: a) Gyvieji,
gyvybe ir jutimais apdovanoti, galintys justi skausmą ir pasitenkinimą:
žmogus, žvėris, roplys. b) Beveik gyvieji, t. y. tam tikra prasme gyvenantys, bet ryškių jutimų neturintys, negalintys skirti pasitenkinimo ir
skausmo: medis, žolė, grybas, samanos, pelėsiai. c) Jokios gyvybės

1. Objektai, arba daiktai,

vaizduojamą buvimą,

11
12
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AK 31 "slaptu".
AK 31v "VI".

neturintys, t. y. negYVleJI: akmenys, metalai, žemė. d) Ypatybiškieji,
t. y. sudaryti iš daiktų ypatybių ar savybių, - kai atskira ypatybė suvokiama abstrakčiai ir todėl tampa objektu: gražumas, kietumas,
'šviesumas, gilumas. e) Veiksmažodiniai, reiškiantys veiksmą, j udėj imą,
veikimą: matymas, skaičiavimas, mąstymas, vaikščiojimas. f) Protiniai, t. y. pojūčiams pasiekiamos būties neturintys: siela, mintis, protas, atmintis; ar taip pat [34] dvasios galiomis arba proto kūriniais
esantys: vaizduotė, nuovokumas, dvasingumas, mandagumas. g) Jausminiai, reiškiantys kokios nors rūšies jausmus: džiaugsmas, liūdesys,
pavydas, sielvartas, meilė, neapykanta. Šiems priklauso didinamieji,
kitaip menkinamieji, ir mažybiniai, kitaip maloniniai. Apie juos atskirai kitame paragrafe. Vėlgi, vieni iš šitų daiktų yra pavieniai, kiti
sudėtiniai, treti grupiniai. Panašiai ir šių daiktų pavadinimai, t. y. veikiau daiktavardžiai, tuos daiktus atitinkantys, vadinami gyvaisiais,
negyvaisiais, ypatybiškaisiais, veiksmažodiniais, protiniais, jausminiais,
paprastaisiais, sudurtiniais ir t. t.
2. Gyvųjų daiktų vyriškoji ir moteriškoji, t: y. patino ir patelės,
. Įytis išryškėja daugmaž aiškiai. Nors daiktai, neturintys gyvybės, neturi nė lyties, visgi esame įpratę gyvųjų pavyzdžiu panašiai skirti ir jų,
žinoma, tiktai pavadinimų, lytį, t. y. giminę.. Dėl to apskritai visi daiktavardžiai turi atskiras savo giminės galūnes, arba, kaip sakome, yra
kaitomi giminėmis. Kiekvienas daiktas traktuojamas arba vienas,
arba krūvoje kartu su kitais tokiais pat daiktais, visgi ne pačią visumą
.akcentuojant, - todėl daiktavardžiai kaitomi skaičiais. Į to paties
daikto padėtį ir santykį su kitais daiktais gali būti įvairiai pažiūrėta,
. dėl to ir jo pavadinimas gali būti įvairiai kaitomas, - tad daiktavardžiai kaitomi linksniais. O kadangi į kai kuriuos daiktus ir jų pavadinimus negali būti pažvelgta visais atžvilgiais, tai tokie gramatiškai vadinami trūkstamaisiais.
3. Gramatikos objektas apskritai yra kalbos išorinis pavidalas
ir tvarka. Todėl pastabų apie įvairius žodžius tikslas bus jų išorinis
kaitymas, koks tik kalboje įmanomas. O mintis [34v] ir jausmus bei
visokią jų nulemtą žodžių išraišką ir tvarką paliekame logikai ir retorikai. Todėl kalbėjimas apie vardažodžių kaitymą giminėmis, skai,čiais, linksniais, laipsniais ir t. t. reiškia, kad sulig tomis giminėmis,
skaičiais ir linksniais paprastai kinta vardažodžių galūnių garsai.
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§ VIII. Apie didinamuosius ir mažybinius
vardažodžius
1. Didinamieji vardažodžiai yra žmonių ar kartais ir gyvulių įpro
čių, fizinių ydų

pavadinimai, suvokiami menkinamai ir pašaipiai,
dažniausiai paprastos liaudies vartojami, pvz.: kupris 'kuprius', aklis
'aklys', spytris 'neprimatantis', žlybis 'sergančių ar ašarojančių akių',
kurtius 'kurčius', klyszis 'klišis'13, rujszis 'šlubis', krupis 'raupuotas,
spuoguotas', szaszkis 'nušašėlis', suskis 'suskis', plykis 'plikis, nuogalius', krywis 'sukrypėlis', pasiutielis 'pasiutėlis', nenaudielis 'nenaudė
lis', apjekielis 'apakėlis', ysztyžielis 'vėpla, ištižėlis', supuwielis 'miegalius', nukarta 'veltėdys', yszgama 'išgama', szawalka 'valkata' ir kai
kurie kiti.
2. Tačiau tikroji žemaičių kalbos vertybė ir puošmena yra toji
gausybė būdų nusakyti švelnumui, subtilumui, meilumui, malonybei;
tai išreiškiama mažybiniais vardažodžiais. Nes tas pats žodis gali
įgyti keturias, penkias ir daugiau, net iki ke1iolikos skirtingų galūnių,
suteikiančių jam maloninę reikšmę. Šių būdų tiesiog neįmanoma apibendrinti viena taisykle. Bet pasakyti bent jau apie dažniausiai vartojamus tuščias darbas nebus.
Brolis 'brolis', brolelis, broUtis, broUtelis, brolužis, broluželis, brotis,
brotajtis, broterajtis, broterelis, brotelis, brolukas, brolutis, brolutelis,
brolukelis.
[35J Sesou 'sesuo', sesele, seserele, sesite, sesiteIe, sesute, sesutele,
seserajte, sesyke, seseryke.

Motina 'motina', motinele, motUle, matUlele, matulite, matusze,
matuszele, matuszite; mocziute, mocziuteIe.
Senis 'senis', senutis, senutelis, senelis, seniukas.
Mažas 'mažas', maželis, mažtytelis, mažutis, mažutelis.
Karwe 'karvė', karwyke, karwele, karwite, karwelite, karwajte,
karwelajte ir t. t.
Apskritai beveik visi vardažodžiai, net būdvardiniai prieveiksmiai,
gali įgyti mažybinių ir maloninių lyčių.
3. Čia pridera dar priminti vieną žemaičių liaudies vartojamą būdą
mažumui reikšti, kai krikšto vardams suteikiamos mažybinės formos

vaikystei ar ankstyvai jaunystei nusakyti. Kai mažybinės formos sudaromos šitaip, vyrų vardai dažnai turi moteriškųjų galūnes. Pvz.: Agne
'Agnusia (Agnieszka)', Dome 'Domus (Dominik)', Ąte 'Antos',
Barbi 'Basia', Bružis 'Ambros (Ambrozy)', Buge 'Bogusia', CyIe 'Cesia
(Ceeylia)', Elze 'Elzusia', Gedwe '1adwisia', Guste 'Gueio (Augustyn)',
Kaste 'Kostusia', Lekse 'Oles', Lere 'Las (Hilary)', Lewe 'Leus (Leon)',
Magre 'Maigosia', JUZiS 14 '1uzio', Naste 'Anastazya', Palone 'Polusia',
Wyce 'Wineus', PyIe 'Filis (Filip)', Stąsle 'Stas', Prące 'Franus',
Tame 'Tomus'15, Spauste 'Faustus', Myke 'Miehas', Maczke 'Matus',
Pruze 'Fruzia', Mocke 'Maeius', Jure 'Juras' ir daug kitų. Nors šitokie vardai yra sutrumpinti ir perdirbti, iš jų galima dar sudaryti mažybinių, t. y. dar ryškesnių maloninių, lyčių, pvz., Kotre 'Kasia',
Kotryke, Kotrusze, Katuka, Katriuka ir t. t.

[35 v]

§ IX. Apie

vardažodžių

gimines

1. Daugelyje Europos kalbų skiriamos trys giminės: vyriškoji,
moteriškoji ir bevardė, o pastarajai priskiriami ir tie objektai, kurių
giminė nėra išreikšta. Bet žemaičių kalba, kaip ir gyvieji daiktai, turi
dvi gimines: vyriškąją, kitaip patino, ir moteriškąją, kitaip patelės. Ir
gyvieji daiktai, kurie neturi raiškios lyties, ir negyvieji turi savas giminės galūnes, arba juos galima pažinti iš pri dedamo prielinksnio tas
~tas', ta 'ta'. Tad pagal giminę visi vardažodžiai į dvi rūšis perskirti.
Kuriai iš jų koks vardažodis pridera, galima sužinoti, kaip buvo sakyta,
iš galūnės. Tačiau ši taisyklė turi išimčių. Taigi žemaičių kalbos daiktavardžiai, kurie baigiasi as, is, us, ou, priklauso tiktai vyriškajai gimil1ei; išskyrus sesou 'sesuo', kuris pagal išreikštą lytį yra moteriškosios
giminės. Tie, kurie baigiasi a, e, i, ys, priklauso moteriškajai giminei.
Tačiau vis dėlto yra vardažodžių, turinčių vieną iš šių galūnių, bet pri·derančių vyriškosios giminės daiktavardžiams. a) Baigiąsi a, wylktrasa
'vilkolakis (pasakoje žmogaus virtimas vilku)', ergla 'šiurkštus pašaipa, pamaiva' ir kai kurie iš didinamųjų (ankstesnis §); taip pat kai kurių
tarnybų svetimšališki pavadinimai, Storesta 'seniūnas', Wajwada 'vaiAK 33 "Juzis".
AK 33 "Tame 'Tomus'" yra tarp "PriIze 'Fruzia'" ir "Mocke 'Macius'" ,
bet MV atkelta aukščiau.
14

AK 32 prie ž. ,,'klišis'" galbūt kita ranka pateikiama tokia išnaša: "kojos.
iškrypusios į vidų".
13
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vada'; pavardės, lenkų kalboje turinčios galūnę 0, Jagiela 'Jagiello',
Mynejka 'Minejko', Laska 'Hlasko' ir t.t.; b) Baigiąsi e, asmenų gi~
minystės pavadinimai, Diede 'dėdė (,[(5!,1l;5!)'; kai kurių amatininkų
pavadinimai, Dajlyde 'dailidė'; pavardės, lenkų kalboje baigiančiosi
cz, Wajtkewicze 'Wojtkiewicz', JuzupaWiCZe16 'J6zefowicz', Bružewicze17 'Ambrozewicz'; mažybiniai vardai, (36] vartojami liaudžiai
įprastu būdu (žr. ankstesnį paragrafą, Nr. 3); c) Baigiąsi ys, debesys
'debesis', dątys 'dantis', gelžys 'geležis', wagys 'vagis', dyjwerys 'dieveris'.
2. Gyvieji daiktai, kurių lytis yra ryški ir akivaizdi, atskirus turi ir
gimininius pavadinimus, o būtent naminių gyvulių ir kai kurių naminių
paukščių vardus: jautis 'jautis', karwe 'karvė', arkUs 'arklys', kumele
'kumelė', bUlus 'bulius', bergžde 'bergždžia karvė', szou 'šuo', kale
'kalė', kujlis 'kuilys', kžaule 'kiaulė', gajgals 'antinas', ątys 'antis',
gajdis 'gaidys', wyszta 'višta'. Kiti tik galūnes turi giminines: žąsynas
'žąsinas', žąsys 'žąsis', tetyrwynas 'tetervinas', tetyrwa 'teterva', esylas 'asilas', esylicze 'asilė'. Pagaliau dar kiti abi lytis be jokio skirtumo
tuo pačiu žodžiu žymi. Tai ypač būdinga laukinių žvėrių, paukščių
ir menkesnių gyvų būtybių pavadinimams: meszka 'meška', zi)jkžs
'zuikis', lape 'lapė', warna 'varna', gulbžs 'gulbė', gerwe 'gervė', gegužže 'gegutė', warle 'varlė', žaĮtžs 'žaltys' ir t. t. Keturkojų gyvulių,
kaip ir paukščių, žuvų, roplių vaisiai, 1. y. palikuonys, nepriklausomai
nuo lyties, be išimčių yra vyriško.sios vardažodžių giminės: werszžs
'veršis', kumeUs 'kumeliukas', parszelžs 'paršelis', žąsitžs 'žąsiukas"
wysztžtžs 'viščiukas', meszkutis, žuwžtžs, gžwatutžs, warlutžs 18 ir t. t.
O kalbant apie menkesnius gyvūnus dėmesį reikia kreipti į galūnę.
3. Tačiau šitoks gramatinis giminės skyrimo būdas, kaip labai painus ir turintis daug išimčių, tad kartu ir ne toks patogus, gali būti
pakeistas kitu, paprastesniu ir patikimesniu, tai yra, kaip jau buvo
sakyta, bet kurio daiktavardžio giminę galima nustatyti iš nurodomojo
įvardžio tas 'tas', ta 'ta' arba ir iš pridėto būdvardžio. Bet šis įvardis,
kai kurių netinkamai artikeliu (36v] vadinamas, retai tevartojamas>
ir tai, rasi, tada, kai žymi kokio nors daikto buvimą. Bet nustatant
daiktavardžio giminę pakanka, kad jis būtų numanomas.
16
17

18
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AK 33v "Juzupawicze".
AK 33v "Bružewicze".
AK 33v ž. "warlutis" nera.

§ X. Apie

skaičių

1. Žinomesnėse kalbose paprastai du skaičiai vienas nuo kito skiriami galūnėmis: vienaskaita, reiškianti vienetą, ir daugiskaita, reiškianti daugiau negu vieną vienetą. Žemaičių ir graikų kalbų bendra
ypatybė yra ta, kad jos turi skirtingas, specifines vienaskaitos (nu~e
TUS singularis), dviskaitos (numerus dualis) ir daugiskaitos (plurahs)
galūnes. Vienaskaitą atitinka tik vienas skaitvardis w!jn~s 'vienas>
dviskaitą panašiai irgi vienas du 'du', dwy 'dvi', o daugIskaitą - nenbotas žodžių skaičius. Dviskaita lenkų kalboje seniau buvo vartota,
sakyta: dwie nodze, by1ichwa, iki šiol sakoma: dwie oczy19, dwie uszy.
Lietuviu tarmėje, aklai nusižiūrint į lenkų kalbą ir tuo kenkiant vietinei kalb~i, dviskaita nyksta; lietuvių prūsų tarmėje, jau truputį suvokietintoje, vis dėlto dažniau pasitaiko; o grynoje žemaičių tarmėje iki
šiol visa dviskaitos vartosena išlieka, ir tai rodo girtiną šios liaudies
tautiškumą, kad išlaiko savo kalbą natūralią.
2. Skaitvardiniai vardažodžiai yra dvejopi, pirminiai ir kelintiniai.
Wyjnas 'vienas', dL't <du', trįs 'trys', ketury 'keturi', pęky 'p~nki',
net iki devynių, yra ypatybiniai ir turi atskiras giminių galūnes (Išskyrus trįs abiem giminėm); o tolesni - deszžmtys 'dešimtis', szžmtas
'šimtas' tukstątys 'tūkstantis' - yra daiktavardžiai. Kelintiniai:
pyrmas :pirmas', ątras 'antras', tretis 'trečias' [37] ir v~si toleS~li yra
būdvardžiai. Yra dar daiktinių skaitvardžių, reiškianČIŲ daugIau ar
mažiau apibrėžtą daiktų skaičių, dwejtas 'dvejetas', trejtas 'trejetas' ir
iki devynių tiktai. Arba taip pat neskaičiuotą kiekį - keletas 'keletas'.
Yra ypatybinių skaitvardžių, kurie reiškia daiktavardžių, neturinčių
vienaskaitos, kiekį: wyjnery 'vieneri', dwejy 'dveji', trejy 'treji', ketwery 'ketveri', net iki devynių, bet ne daugiau.

§ Xl. Apie

būdvardžius

Gilindamiesi į objektus, kurių realų ar tariamą buvimą kažkaip
suvokiame, pastebime tam tikrus jų bruožus, ženklus, savybes, vietos
padėtį, kuriais vienas objektas skiriasi nuo kito. Tokios savybės vadinamosypatybėmis, tarsi kokiais priedais, o pagal jų pavadinimą paJ9

Prieš "dwie (Jezy" AK 34 yra dar "dwie ręce", bet MY tai praleista.
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rinkti žodžiai - būdvardžiais20 • O kiek skirtingos savybės, daiktams
tarnaujančios, tiek įvairūs ir būdvardžiai, kurie sulig savo reikšme
žemaičių kalboje yra septyneriopi.
1. Nurodantys kokio nors daikto, kurį galima lyginti su kitais,
ypatybę ar pobūdį: karsztas 'karštas', gylus 'gilus', ylgas 'ilgas',
tolus' "tolus', ertas 'erdvus', ąksztas 'ankštas'.
2. Reiškiantys savybę, pri derančią kitam daiktui: žmogyszkas
'žmogiškas', dągyszkas 'dangiškas', žemyszkas 'žemiškas', wiryszkas
'vyriškas', motryszkas 'moteriškas'21, židyszkas 'žydiškas', prusyszkas 'prūsiškas', wokyszkas 'vokiškas'22.
3. Reiškiantys kokio nors daikto gausą, turtingumą, t. y. kai koks
nors daiktas yra gausus kitokių nei jis pats objektų; ir jų pavadinimai
taip pat atsiranda iš tų daiktų, [37v] kurių gausą reiškia: akmeningas
'akmeningas', žuwingas 'žuvingas', skolingas 'daug skolų turintis',
turtingas 'turtingas'; kaip lenkų swięty ir swiątobliwy, žądza ir požąd
liwosc, gniewny ir gniewliwy. O rašomi su in, nes bent jau kai kurie
aiškiai yra kilę iš veiksmažodžių: garbingas iš garbynu, mejlingas iš
mejlynu, graudingas iš graudynu.
4. Nurodantys daikto esmę, t. y. medžiagą, iš kurios daiktas padarytas: sydabrynis 'sidabrinis', warynis 'varinis', molynis 'molinis',
medynis 'medinis'.
5. Nurodantys vieno daikto paviršiaus rūšį, kai kitas daiktas jį
aptraukia, kitaip sakant, padengia: molynas 'molyje iš~oliotas', purwynas 'purvinas', taukynas 'taukinas', kruwynas 'kruvinas'.
6. Kelintiniai skaitvardiniai būdvardžiai, kitaip skaitvardžiai,
apie kuriuos ankstesniame paragrafe kalbėta.
7. Pagaliau išskirtiniai, nurodantys tik kai kurių daiktų ypatybes,
kurios išskiria tuos daiktus iš kitų, greta esančių, bet neturinčių tų
pačių ypatybių, daiktų: baltasis 'baltas (tarp kitos spalvos daiktų)',
gylesis 'gilus (tarp negilių)', auksztasis 'aukštas (tarp žemų)', gražesis
'gražus (tarp negražių)'. Kadangi šita būdvardžių rūšis yra ypač savita, būdinga tik žemaičių ir lietuvių kalbai, pavadinau juos išskirtiniais būdvardžiais. Tad tik skirtumo dėlei visi kiti būdvardžiai vadi20 Lietuviškas terminas būdvardis darybiškai nėra susijęs su ypatybe, nors lenkiškame originale toks ryšys yra: przymiotnik-<,-przymiot.
21 AK 34v yra "motryszkas 'moteriškas', wiryszkas 'vyriškas''', bet MV ž-iai
sukeisti vietomis.
22 AK 34v Ž. "wokyszkas 'vokiškas'" nėra.
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narni paprastaisiais, arba neišskirtiniais. O kad nereikėtų kartotis,
dera apskritai pasakyti, kad visi būdvardžiai (išskyrus ketvirtąją rūšį),
taip pat veikiamieji ir neveikiamieji kaitomieji dalyviai, kartu ir reikiamybės dalyvis gali būti vartojami išskirtine reikšme. Jie daromi iš
pa[38]prastųjų tokiu būdu: būdvardžiai ir dalyviai, baigiąsi as, prisijungia is, baltas, baltasis, dyrbtas, dyrbtasis, matomas, matomasis,
raszitynas, raszitynasis. O tų būdvardžių, kurie baigiasi is, us, šitos
galūnės keičiamos į e ir dar priduriama is, dydis, dydesis, gylus, gylesis.
Tuo tarpu veikiamieji dalyviai prie antrojo linksnio galūnės prisiduria
is, dyrbąs, dyrbąte, dyrbątesis, raszus, rasząte, raszątesis, turis, turęte,
turętesis, matys, matiuse, matiusesis, raszisis, raszisęte, raszisętesis.

§ XII. Apie

būdvardžių

laipsni avimą

Gilindamiesi į daiktus, turinčius vienodas savybes, pastebime, kad
šitokios savybės yra arba esminės ir neatskiriamos nuo savo daiktiško
objekto, arba tik atsitiktinės, galinčios jiems priklausyti ar nepriklausyti, ir kad tų pačių ypatybių egzistavimas vienų daiktų išreikštas ryškiau, kitų menkiau. Toks santykinis skirtumas pavadintas laipsniavimu. Jo veikiamos pagal laipsnių skirtumą yra kaitomos būdvardžių
galūnės, o laipsniai paprastai išskiriami trys: nelyginamasis, t. y. bū
sena tos ypatybės, kuri pirmoji imama lyginti su kitomis; aukštesnysis,
reiškiantis didesnį ypatybės intensyvumą arba sankaupą; ir aukščiau
siasis, t. y. minimosios ypatybės smarkiausio intensyvumo būsena.
Tačiau kada lyginti imamas daiktas jau turi aukščiausiąjį būdvardžio
laipsnį, tada tas daiktas bus laikomas nelyginamojo ypatybės laipsnio; kiti daiktai, imti lyginti su pirmuoju, neturintys tokios intensyvios
ypatybės, turės žemesnįjį arba žemiausiąjį laipsnį, pvz., auksztas 'aukštas', auksztesnis 'aukštesnis', [38v] auksztiausis 'aukščiausias'; žemas 'žemas', žemesnis 'žemesnis', žemiausis 'žemiausias'. Jeigu kalbama,apie daugiau ypatybių, negu jų turi trys daiktai, kiekvienas pilnas vis kitaip intensyvios ypatybės, tada aukštesnysis laipsnis išreiškia
tiek įvairių pakopų, kiek tik daiktai turi ypatybės skirtumų; pvz.,
gražus 'gražus', gražesnis 'gražesnis', dar gražesrzis 'dar gražesnis',
byszki gražesnis 'truputį gražesnis' ,jau gražesnis" dar truputį gražesnis' ;
ir šitaip iki tol, kol bus pasiektas aukščiausiasis laipsnis arba kol bus
liautasi atrinkinėti daugiau kalbamosios ypatybės daiktų ir juos ly-
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ginti. Kartais dar yra reiškiamas perėjimas nuo nelyginamojo laipsnio
prie aukštesniojo; tada vartojamas tą perėjimą reiškiantis veiksmažodis ir prieveiksmis, parodantis tikslą, į kurį krypstama, pvz., gerin ejna
'gerėja, taisosi', szaltin ejna 'vis labiau šąla', szyltin ejna 'vis labiau
šyla'. Būdvardžių laipsniai sudaromi tokia tvarka. Aukštesnysis laipsnis daromas iš nelyginamojo atmetant galūnę ir pridedant vietoj jos
e ir skiemenį snis: karsztas 'karštas', kasztesnis 23 , turtingas 'turtingas', turtingesnis, molynas, molynesnis. Aukščiausiasis laipsnis taip pat
daromas iš nelyginamojo, atmetus galūnę, pridedant skiemenis ausis,
ir kamiengalis čia suminkštėja, jei nėra iš prigimties minkštas: baltas,
baltiausis, gylus, gylausis, gražus, gražiausis, dydelis, dydelausis2~.
Bet ne visi būdvardžiai laipsniuojami. Pagal jau anksčiau nurodytą
skirstymą, laipsniais kaitomi gali būti tik pirmosios, trečiosios, penktosios ir septintosios rūšies, o antrosios, ketvirtosios ir šeštosios laipsniais nekaitomi niekada, išskyrus pyrmas, pyrmesnis, pyrmiausis. Būd
vardiniai prieveiksmiai [39] gali būti laipsniuojami ir. turi galūnę ej:
auksztaj, auksztesnej, auksztiausej. Tačiau jeigu šitokie prieveiksmiai
vartojami abstrakčia reikšme, tai turi savas galūnes ir tik aukštesnįjį
laipsnį: gratu 'gražu', gratiaus, pujku 'puiku', pujkiaus, karszt 'karšta', karsztiaus, pykt 'pikta', pyktiaus, ger 'gera', geriaus ir t.t.

'šioks', anokis 'anoks', tokis 'toks', pats 'pats'. Vis dėlto ne visada
kokis, kuris turi klausiamąją reikšmę, kartais jie siejami su
~
pirmiau einančiu daiktavardžiu ar įvardžiu.
4. Savybiniai: munas 'manas', tawas 'tavas', sawas 'savas'. Sitie
yra tikri būdvardžiai ir pagaljuos linksniuojami; iš jų taip pat sudaromi
išskirtiniai munasis, tawasis, sawasis. Tačiau nekaitomi laipsniais. Kasdienėje [39v] šnekoje šie įvardžiai dažnai suprantami tarsi būtų daiktavardžiai, ir jeijie reiškia, kad kažkoks daiktas yra kieno nors nuosavybė, tai pats daiktavardis imamas to linksnio, kurio reikalauja prie jo
esantis veiksmažodis, bet įvardis vartojamas antrojo linksnio, pvz.,
vietoj munas myszkas 'manas miškas' sako muna myszkas. Jeigu klausiama: <koks jo vardas?', sakoma kou wardu?, o ne kajp jem wardas?
įvardžiai

Trečiasis

Apie

skyrius

linksniavimą

§ I. Apie linksnius
§ XIII. Apie

įvardžius

Dažnas daiktų pavadinimų kartojimas padarytų kalbą nemalonią.
Kad būtų išvengta šio nepatogumo, tuos pavadinimus pavaduoja kaitomi žodžiai, vadinami įvardžiais. O jie yra:
1. Asmeniniai: asz 'aš', tu 'tu', jis 'jis' arba ans 'jis'. Įvardis jis
atitinka lenkų on, kurio tolesni linksniai yra jego, jemu ir t. t., o įvardis
ans atitinka lenkų on, kurio tolesni linksniai yra onego, onemu.
2. Nurodomieji: tas 'tas', pačiu žodžiu tik daiktą nurodantis,
szis 'štai šis', reiškiantis pirštu nurodomą kokį nors dabar matomą
daiktą·

3. Klausiamieji: a) Daiktiškieji, kas 'kas 1'; šitą įvardį visada atitinka daiktavardis. b) Ypatybiškieji, kokis 'koks', kuris 'kuris'; šiuos
įvardžius atitinka būdvardis arba ir ypatybiškasis įvardis, sziokis
AK 36 "karsztesnis".
u AK 36 ž-ių "dydelis, dydelausis"

23
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nėra.

Kalbant vardažodis arba įvardis įvairiai kaito pirmąją savo galūnę
pagal skaičių, giminę, kuriai priklauso, ir pagal santykius su kitais objektais - ar jo būsena yra paprasta, ar priklausoma nuo kito, ar turi
būti kieno nors nuosavybė, ar įrankis, arba vieta - sulig šešiais pagrindiniais klausimais: kas 'kas?', kyjno <kieno, ko?', kam 'kam?',
ką 'ką?', kou 'kuo?', kame 'kur, kame?'. Septintas klausimas kyjk
'kiek?' reiškia skaičių. Taigi kiek šių klausimų, tiek vardažodis ar įvar
dis turi skirtingų galūnių, kai į juos atsakoma; tai reiškia, kad tiek yra
gramatinių linksnių. Yra dar viena galūnė, bent jau kai kurių daiktavardžių, kai į juos tarsi kreipiamasi arba šaukiama (casus vocativus),
o pagal gramatikų nustatytą tvarką užima penktąją vietą tarp linksnių.
Žemaičių kalboje vienaskaitai ir daugiskaitai turima po septynis linksnius, o dviskaitai - tik šešis, su tam [40] tikra išimtimi. Yra dar vardažodžių giminės galūnės, keturios vyriškosios giminės daiktavardžių:
as, is, us, ou (ts, bet su šia galūne tėra tik vienas žodis), keturios ir moteriškosios giminės: a, e, i, ys. O kadangi šias giminių galūnes atitinka
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ir atskiros linksnių galūnės. tai tiek pat turėtų būti ir skirtingų linksniavimo formų. Tačiau vyriškieji vardažodžiai baigiąsi ou, ts, motLriškieji - i, yra nereguliaraus linksniavimo, todėl tikrąsias linksniavimo
formas daiktavardžiai turi šešias: tris vyriškosios ir tiek pat moteriškosios giminės.

§ II. Apie

kamiengalį

Kaitomu vadinamas žodis pagal aplinkybes, t. y. kalbos tvarką,
kinta ne visas, tiktai pabaiga, tai yra paskutiniai garsai, kitaip galūnė.
O prieš ją einantis garsas vadinamas kamiengaJiu - todėl, kad iš
nekaitomų garsų yra galinis, po savęs prisijungiąs visokių rūšių galū
nes. Kamiengalis paprastai būna kietas ar suminkštintas ženklu i priebalsis - pagal poreikį, arba balsis ar dvigarsis. Kartais be kamiengalio, esančio pirmajame linksnyje ar asmenyje, tolesniuose atsiranda dar
ir antrasis kamiengalis. Nors pirmasis ir tada neišnyksta,jis tik praranda
savo kamiengalio funkciją.

§ III. Pirmoji forma
Vyriškosios giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi as. Kad būtų
lengviau skirti linksnių galūnes, jos išryškinamos.
[40v] Vienaskaita

Dviskaita

Daugiskaita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du Stogu
dums Stog-ums
dum Stogum
du Stogu
Stogudu
dum Stogum

Stogaj 'stogai'

Kas? Stogas 'stogas'
Kyjno? Stoga 'stogo'
Kam? Stogou 'stogui'
Ką?

Stogą

'stogą'

- Stoge 'stoge!'
Kou? Stogu 'stogu'
Kame? Stoge 'stoge'

Stogų 'stogų'

Stogams 'stogams'
Stogus 'stogus'
Stogaj 'stogai!'
Stogajs 'stogais'
Stogųse 'stoguose'

Pastabos
1. Sulig šita forma linksniuojami ir vienaskaitiniai daiktavardžiai,
turintys galūnę as, keletas 'keletas', dwejtas 'dvejetas', trejtas 'trejetas', net iki devynių. Taip pat ir daugiskaitiniai, turintys pirmojo linksnio galūnę aj, rataj 'vežimas',jaukaj 'jaukai', sakaj 'sakai'.
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šia forma vns. pirmojo linksnio galūnė dažnai
- išmetamas balsis a: darbas, darbs, badas, bads, lągas,
lągs, laukas, lauks, kunas, kuns ir t. t. Išimtį sudaro: a) daiktavardžiai,
kamiengalyje turintys kurį nors iš šnypščiamųjų priebalsių, kosas 'alū
nas', byzas 'kasa', laszas 'lašas', dryjžas 'driežas'; b) daiktavardžiai
ar būdvardžiai, kamiengalyje turintys vieną iš I, m, n, r, w, jeigu tiesiog
prieš kamiengalį yra kuris nors iš priebalsių d, g, k, m, n, p, t, W arba
vienas iš šnypščiamųjų:dųblas 'dumblas, purvas', dugnas 'dugnas',
yrklas 'plaustas, keltas', židras 'žydras', tykras 'tikras', sydabras
'sidabras', sapnas 'sapnas', sekmas 'septintas', katras [41] 'kuris
iš dviejų', drieknas 'drėgnas', slaptas 'slaptavietė', derlas 'derlus',
aklas 'aklas', gądras 'gandras', mieszlas 'mėšlas', rieswas 'rėtokas'\
gajsras 'gaisras', lįksmas 'linksmas', yjszmas 'iešmas', gležnas 'gležnas' ir daug kitų.
Vis dėlto šitaip išmetant balsį a, kamiengalio priebalsis, jeigu jis
buvo skardus, suduslėja. (Apie tai žr. aukščiau, pirmąjį skyrių, § IV.)
Todėl, kad rašydami nepadarytume klaidos, turime žiūrėti, koks yra
vienaskaitos antrojo ir tolesniųjų linksnių priebalsis.
3. Antrasis vns. linksnis lietuvių tarmėje baigiasi o, trečiasis uy, kur storasis garsas y nelabai reikšmingas, ketvirtasis - a ilguoju,
daugiskaitos ketvirtasis - uos, septintasis - uose. Kur tik žemaičių
tarmėje yra garsai ą, ę, ten Lietuvoje tariami gryni, nenosiniai, bet gerokai pailginti balsiai. O tai, kad lietuvių tarmėje vns. ketvirtasis pirmosios, ketvirtosios ir penktosios formos linksnis baigiasi ilguoju balsiu,
yra ženklas, jog jis kažkada gale yra turėjęs nosinį balsį, - tai matyti
iš prūsų ortografijos. Tą pat galima pasakyti apie dgs. antrojo linksnio
galūnę, kuri žemaičių tarmėje aiškiai turi nosinį garsą: stogų 'stogų',
trobų 'trobų'2, arklų 'arklių', awių 'avių'; lietuvių tarmėje, nors garsas
grynas, bet gerokai ištęstas.
4. Pagal dabartinį kalbėjimo būdą (kaip buvo sakyta pirmajame skyriuje § IX3 ) nėra dvejybinio uy, nes pataisius ortografiją reikia rašyti
uj. O kadangi pirmų trijų formų daiktavardžių vns. trečiojo linksnio
2.

Linksniuojamųjų

sutrumpėja

1

2
3

AK 37v ,,'retokas (pvz., audeklas)'''.
AK 37v-38 yra "trobų •.. , stogų", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
Galbūt J. ČiuIda norėjo nurodyti § X: 2, kur ir kalbama apie tokius daly-

kus (?).
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galūnė neatitinka garsų iIj4, bet sulig žemaičių tarme OU, tai, man rodos,
dabartiniai autoriai neteisingai šį linksnį baigia uj, greičiau derėtų
baigti žemaitiškai: (41v] tiewou, warpou, stogou 5 , wyrszou. Krikšto
vardai, kurie baigiasi as 6 , turi penktąjį linksnį su aj: Petras, Petraj!
Jonas, Jonaj! Mykolas, Mykolaj!7

5. Įrankius reiškiančių daiktavardžių šeštasis linksnis paprastai
vartojamas su prielinksniu su, su pejlu 'peiliu', su szauksztu 'šaukštu',
su dalgiu 'dalgiu'. Šis įprotis yra kažkada perimtas iš vokiečių kalbos
ir visiškai prigijęs.
6. Dviskaitos visų vyriškosios giminės formų pirmasis linksnis turi
vns. šeštojo linksnio galūnę; išimtys bus nurodytos pastabose apie
trečiąją ir ketvirtąją formą. Todėl ir darant antrąjį bei trečiąjį dviskaitos linksnį, jų galūniniai priebalsiai ms, ID prie šeštojo linksnio galū
nės pridedami: stogu 'stogu', du stogu, dums stogums, dum stogum 8 •
Skaitvardis du šalia daiktavardžio ne visada vartojamas, nes skaičiui
nurodyti pakanka vien tik galūnės. Pirmasis ir ketvirtasis šio skaičiaus
linksniai yra visiškai panašūs, kaip ir trečiasis su šeštuoju. Penktasis
skiriasi nuo pirmojo tuo, kad skaitvardis du, dwy jungiamas prie jo
galūnės, :imogudu 'du žmonės!', motinydwy 'dvi motinos!'. Šitoje
ir tolesnėse formose visus šešis dviskaitos linksnius pateikiau, norėda
mas parodyti vienų linksnių vienodumą su kitais ar kai kurių skirtingumą·

7. Visų formų dgs. antrasis linksnis baigiasių. Visgi kai kurių
nosinis skambesys nėra aiškus.
8. Šios formos daiktavardžių vns. septintasis linksnis baigiasi e,
bet kai kas neteisingai rašo i, y ar dar blogiau - i. Tas pats [42]
dgs. visų vyriškosios giminės formų linksnis daromas iš antrojo to paties skaičiaus linksnio su skiemeniu se: tiewųse, baltųse, anųse, tųse9 •
4

AK 38 "uj".

s AK 38 "kyrwiou, stogou".

AK 38 "kurie baigiasi as" nėra.
AK 38 "Petraj, JOllaj" MY plėstas į "Petras, Petraj! Jonas, Jonaj! Mykolas,
Mykolaj!"
8 AK 38 "du stogu' du stogai', niIms stogums 'dviejų stogų', diIm stogum 'dviem
stogam'" MY pateikti be vertimo.
9 AK 38v ,,'anuose"'.
6

7

§ IV. Antroji forma
Vyriškosios
Vienaskaita
1.
2.
3.
4.
5.

Zinis 'žynys'
Zine 'žynio'
Ziniou 'žyniui'
Zinį 'žynį'

Zini! 'žyny'!

6. Ziniu 'žyniu'

daiktavardžiai, kurie baigiasi is.
Dviskaita

Daugiskaita

Ziniu IO
Ziniitms
Ziniitm
Ziniu
Ziniitdu
Ziniitm

Zinej 'žyniai'
Zinių 'žynių'

Zinems
Zinius
Zinej!
Zinejs
Ziniųse

7. Zinieje 'žynyje'
Pastabos

1. Šia forma linksniuojami paprasti ketvirtosios rūšies (§ XI)
būdvardžiai. Panašiai ir daiktavardžiai, baigiąs i jis, t. y. is su kamien-

galiu j: kraujis 'kraujas', jaujis 'jauja', geradiejis 'geradarys', pyktadiejis 'piktadarys', wiejis 'vėjas' ir daug kitų. Senose knygose tokie
daiktavardžiai turi pabaigą jes, lietuviai baigia jas ir linksniuoja pirmąja
forma. Kai kas priebalsį j išmeta net iš pirmojo linksnio, bet negerai,
nes tai kamiengalio garsas. Paprastai šnekėdami žemaičiai kartais
numeta vns. pirmojo linksnio abu garsus ji, o to paties skaičiaus septintojo linksnio - je: kraujis, kraus, dalgieje 'dalgyje'll, dalgie; bet
tai neteisin[42v]ga. Nuo sklandaus kalbėjimo būtų nukrypstama nedaug, jei būtų numetamas tiktai galinis e: pintyniej 'pintinėje', trobesiej 'trobesyje', vietoj pintynieji, trobesiejil2; paprastai šis balsis ir
numetamas.
2. Pirmąjį dgs. linksnį kai kurie (lietuviai, žinoma) rašo pintiniej
'pintinės', kajliniej 'kailiniai', :iirniej 'žirniai' ir t. t. neva dėl to, kad
toji balsė i yra linksnio I3 galūnėje. Bet tolesnių linksnių galūnėse ši
raidė yra kamiengalio priebalsio minkštumo ženklas; tokio ženklo·
pirmojo dgs. linksnio galūnėje nereikia dėl balsio e.
10

11
12
13
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giminės

AK
AK
AK
AK

38v "Ziniu 'žyniai'''.
39 ,:dalgyje'" nėra.
39 yra "trobesieje, pintynieje", bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
39 "pirmojo linksnio".
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3. Visų šitos galūnės daiktavardžių penktasis vienaskaitos linksnis
turi galūnę i.
4. Daiktavardžių, baigiančiųsi jis, vns. septintasis linksnis kamiengalio j, nors jau iš prigimties minkštą, turi dar siauresnį ir minkštesnį,
kraujis, kraujieje, jaujis, jaujieje14.

§ V.

Trečioji

forma

Vyriškosios giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi us.
Vienaskaita

Dviskaita

Daugiskaita

1. Wyrszus 'viršus'
2. Wyrszaus 'viršaus'
3. Wyrszou 16

Wyrszu
Wyrszums
Wyrszum
Wyrszu.
Wyrszudu
Wyrszum

Wyrszaj

4.

Wyrszą

5. Wyrszau!
6. Wyrszu.mi
[43] 7. Wyrszouj e 'viršuje'

" "

'viršūs'15

Wyrszų

Wyrszams
Wyrszus
Wyrszaj!
Wyrszu.mis
Wyrszųse <viršuose'17

Pastabos
1. Šitos galūnės daikt.avardžiai su minkštu kamiengaliu daugiskai-

toje linksniuojami antrąja forma: altorius 'altorius', altorej, karalus
'karalius', karalej, slanius 'dramblys', slanej, klajus 'klaida', klajej,
butus 'bulius', bUlej, skirius 'skirtumas', skirej, wajsius <vaisius', waj.sej.
2. Ketvirtasis vns. linksnis pagal prūsų tarmę baigiasi ų, bet žemaičių tarmėje ši galūnė skamba kitaip nei dgs. antrojo linksnio galūnė. Juk pastaroji aiškiai turi nosinį garsą ų, o ana skamba kaip ą
arba ir U. Tad jeigu šito linksnio galūnėje norėtume išlaikyti balsę ų,
reikėtų virš jos uždėti kairinį ženklą, kad sulygintume skambesį su
balsiu ą; tačiau kad nereikėtų tik dėl šito vieno linksnio įtraukti naujos
raidės į žemaičių ortografiją, norėčiau priimti galūnę ą.
AK 39 ž. "jaujis, jaujiejri" nėra.
AK 39 ,,'viršūs'" nėra.
1G Nuo čia MV praleisti ž-io "Wyrszus" keturių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 39, atitinkamai: 3 - " 'viršui"', 4 - ,,'viršų"', 5 - ,,'viršau!''', 6 - ,,'viršumi"'.
17 AK 39 ,,'viršuose'" nėra.
14

15
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3. Vns. šeštasis linksnis sutrumpintai kartais pasakomas be skiemens mi, wyrszu vietoj wyrszumi 18 , kaip kad pirmosios ir antrosios
formos daiktavardžiai; ir dėl to dviskaita į anas formas yra visiškai
panaši. Tas pats dgs. linksnis neteisingai irgi pasakomas wyrszajs
vietoj wyrszumis.
4. Pirmasis dgs. linksnis lietuvių tarmėje yra panašus į tą patį
vienaskaitos linksnį, o Žemaičiuose jis paprastai baigiamas aj, kaip ir
pirmojoje formoje. Nes kelses netejsi Christaj 'nes kelsis netikrų kristų'19 (Mat., XXIV skyr., 24 eil.; Mork., XIII skyr., 22 eil. Lietuviškasis 1816 m. Naujojo Testamento vertimas).
[43v] 5. Daiktavardžio žmogus <žmogus' daugiskaita yra žmones
'žmonės', ir šio skaičiaus lytis linksniuojama tolesne penktąja forma.

§ VI. Ketvirtoji forma
Moteriškosios

giminės

daiktavardžiai, kurie baigiasi a.

Vienaskaita

Dviskaita

Daugiskaita

1. Troba 'troba'
2. Trobos 'trobos'
3. Trobaj2O

dwy Troby
dwyms Trobyms
dwym Trobym
dwy Troby
Trobydwy!
dwym Trobym

Trobas 'trobos'

4.

Trobą

5. Troba!
6. Trobu

7. Troboje 'troboje'

Trobų 'trobų'

Troboms
Trobas
Trobas!
Trobomis
Trobose 'trobose'

Pastabos
1. Šia forma linksniuojami daugiskaitiniai mot. gImmes daiktavardžiai, jų linksnių galūnės - tos pačios, pvz., szukas 'šukos', lajptas 'laiptai', pyrszlibas 'piršlybos' , įwedibas 'įvedybos', kryksztinas
AK 39v "wyrszumi".
Vertimas cituojamas iš: Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. B. v. Leidykla "Krikščionis", 1987.
20 Nuo čia MV praleisti ž-io "Troba" keturių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 40, atitinkamai: 3 - " 'trobai''', 4 - " 'trobą''', 5 - " 'troba!"', 6 - " 'troba''';
taip pat praleisti keturių dgs.linksnių lenk. vertimai, atitinkamai: 3 - " 'troboms' ",
4 - ,,'trobas''', 5 - ,,'trobos''', 6 - ;,'trobomis'''.
18

19
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"krikštynos', kepynas 'kepenys', strienas 'strėnos' ir daug kt. Ta pačia
forma linksniuojami vyr. giminės daiktavardžiai, baigiąsi a: Wajwada
'vaivada', Storesta 'seniūnas'; tačiau dviskaita tokia kaip pirmos formos.
2. Kasdienėje kalboje vns. antrasis linksnis kartais baigiamas as;
tačiau gerokai didesnė moteriškųjų daiktavardžių dalis turi galūnę os.
Taigi, kad išlaikytume vienodumą, taip pat turime priimti vieną visiems
galūnę os. [44] Lietuvių tarmėje šitas linksnis visada baigiamas os.
3. Daiktavardis Motina, taip pat kai kurie triskiemeniai krikšto
-vardai penktąjį linksnį turi be galūnės: Motin 'motina!', Kotrin 'Kotryna!', Barbor 'Barbora!' ir t. t. Taip sakoma net maldose, kai vardas
vartojamas su būdvardžiu ar netgi be jo. Panašiai dainose, kur norint
išlaikyti reikiamą skiemenų skaičių, vieną iš jų tenka išmesti.
4. Kadangi šitos ir tolesniųjųformų dviskaita turi vienodas galūnes,
trumpumo dėlei ji praleidžiama. Anksčiau buvo sakyta, kad dviskaita
daroma iš šeštojo vns. linksnio, tačiau šitoji forma yra išimtis.
5. Mot. giminės daugiskaitos pirmasis ir ketvirtasis linksniai žemaičių tarmėje turi vienodas galūnes ir skiriasi tiktai kirčiu. Lietuvių
tarmėje pirmasis linksnis baigiasi os.
6. Šeštasis to paties skaičiaus linksnis kasdieniškai ir atsainiai šnekant būna panašus į trečiąjį; bet tai neteisinga.
7. Iki šiol nėra tikra, ar daiktavardžiai, turintys kamiengalį cz,
j arba I, privalo baigtis a ir būti linksniuojami ketvirtąja forma, ar turi
baigtis e ir priklausyti penktajai formai, pvz., Bainįczia 'bažnyčia',
wiliczia 'strėlė', griniczia 'dūminė troba', sekliczia 'seklyčia', warpnį
czia 'varpinė', koja 'koja', gauja 'daugybė', sauja 'sauja', gala 'galia,
jėga', negala 'silpnumas, negalia', nediela 'sekmadienis' ir daug kitų.
Juk kasdienėje šnekoje tie patys daiktavardžiai vienus linksnius turi
ketvirtosios, o kitus - penktosios formos. Vakarų žemaičių tarmėje
tokių daiktavardžių vienaskaita dažniausiai linksniuojama [44v]
pen ktąja forma, ir pirmasis linksnis yra su e gale: Bainįcze, wilicze,
sauje21, negale22 ; tačiau daugiskaita kaitoma ketvirtąja forma, tai matyti iš trečiojo, šeštojo ir septintojo linksnio galūnių. Toks nevienodumas rodosi esąs kažkoks lietuvių tarmės prasiskverbimasį žemaičių.
Mano nuomone, geriau būtų linksniuoti tolesniąja penktąja forma.
21
22
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AK 40v "grinicze; sauje".
AK 40v "gale".

§ VII. Penktoji forma
Šiai formai priklauso daiktavardžiai, baigiąsi
Vienaskaita

Daugiskaita

1. Ta Drobe 'drobė'
2. Tos Drobes 23
3. Taj Drobej
4. Tą Drobę
6. Tu Droby
7. Toje Drobieje

Drobes

e.

'drobės'

Drobių

Drobiems
Drobes
Drobiemis
Drobiese
Pastabos

1. Šia forma linksniuojami tiek paprastieji, tiek mažybiniai abiejų
daiktavardžiai su galūne e. Vieni iš jų baigiasi e atviru ir turi
beveik kietą kamiengalį, vos šiek tiek to balsio sušvelnintą: Karaliste
'karalystė', draugiste 'bendrininkavimas'24, dajlyde 'dailidė'; kiti turi
labai suminkštėjusį kamiengalį: garbie 'garbė', taurie 'taurė', gylie
'gilė', pelie 'pelė', uidarbie 25 'uždarbis', dermie 'derlius', dederwynie
'dedervinė', gyjie 'gija, sruoga', ka[4S]munie 'kamanė' ir daug kitų.
Pastarųjų antrasis vns. linksnis yra garbies, pelies, gyjies, bet tolesni kaip ankstesnėje formoje: garbej, pelej, gyjej, kamunej, dermej26. Galų
gale dar kiti, o tokių daugiausia, baigiasi susiaurėjusiu e ir turi kamiengalį, kuris dėl e27 sušvelnėjęs: diede 'dėdė', tetute 'tetutė', upe 'upė',
karwe 'karvė', szUlyne 'šulinys'; taip pat ir liaudiški mažybiniai daiktavardžiai (žr. 28 2 skyr., § VIII). Apie mote 'moteris', duktie 'duktė'
bus tolesnės formos pastabose.
giminių

23 Nuo čia MY praleisti ž-io "Drobe" penkių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 40v-41, atitinkamai: 2 - " 'drobės''', 3 - " 'drobei''', 4 - ,,'drobę''', 6 ,,'drobe''', 7 - ,,'drobėje'''; taip pat praleisti penkių dgs.linksnių vertimai, atitinkamai: 2 - ,,'drobių''', 3 - ,,'drobėms''', 4 - ,,'drobes''', 6 - ,,'drobėmis"',
7 - ,:drobėse"'.
24 AK 41 ,:draugystė, bendrininkavimas'''.
25 AK 41 "musie 'musė', i:tždarbie".
26 AK 41 "ir t.t."
27 AK 41 "e".
28 AK 41 "žr. aukščiau".
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2. Penktąja forma linksniuojami daugiskaitiniai tos pačios galūnės
mot. g. daiktavardžiai: ekietes 'akėčios', piedes 'pėdės', dumples
'dumplės', rages 'rogės', kelnes 'kelnės' ir daug kitų. Taip pat trečio
sios formos daiktavardis (žmogus) žmones 'žmonės'.
3. Yra tik trys mot. g. daiktavardžiai, haigiąsi i: pati 'patelė'
(kartais reiškia 'žmona'), marti 'marti' (prūsų 'sužadėtinė'), apati
'apačia'. Jų vns. antrasis linksnis turi galūnę os ir suminkštėjusį kamiengalį, patios, martios, apatios29 , jie linksniuojami penktąja įvardžių
forma (žr. toliau - § XIX). Apie tai dar bus ten pat užsiminta.

§ VIII. Šeštoji forma
Moteriškosios

giminės

Vienaskaita
1. Wynys 'vinis'
2. Wynyjs ''vinies'
3. Wynyj30
[4Sv] 4. Wynį
6. Wyny
7. Wynieje

daiktavardžiai, kurie baigiasi ys.
Daugiskaita
Wynis 'vinys'
Wynių

Wynims
Wynis
Wynymis
Wyniese

nyjs, SZUnlj, sesou 'sesuo', seseryjs, seseryj, mienou 'mėnulis', mienesyjs, mienesyj, raumou 'raumuo', raumenyjs, raumenyj, melmou 'nugarinė', melmenyjs, melmenyj31, želmou 'želmuo', želmenyjs; želmenyj,
riemou 'rėmuo', riemenyjs, riemenyj32 ir daug kitų. Panašiai du mot.
giminės daiktavardžiai, mote 'moteris', moteryjs, duktie 'duktė',
dukteryjs. Visgi vyriškosios giminės daiktavardžiai šeštąjį linksnį ir
dviskaitą turi tokią pat, kaip ir anksčiau nurodytos šios giminės formos, išskyrus daiktavardį wądou 'vanduo', kurio vns. antrasis ir šeštasis ir dgs. šeštasis linksniai kartais sutrumpintai pasakomi wądens,
wądemi, wądemis vietoj wądenyjs, wądenymi, wądenymis. Daiktavardis
mienou 'mėnuo (laikas)' antrąjį vns. linksnį turi mienese ir linksniuojamas antrąja forma.
[46] c) Daugiskaitiniai tos pačios galūnės daiktavardžiai - smagenis 'smegenys, kaulų čiulpai, dantenos' ir kai kurie kiti.
2. Kai kurių šios galūnės daiktavardžių dgs. antrasis linksnis turi
minkštą kamiengalį, pvz., awys 'avis', awių, wynys, wynių, bytys, bytių, wagys, wagių, o kai kurių - kietą, pvz., wowerys 'voverė', wowerų,
. dątys, dąt ų33, debesų, moterų ir t. t. Apie daiktavardį Wieszpats žiūrėk
toliau § XIX.

§ IX. Apie

Pastabos
1. Šia forma linksniuojami:
a) Tos pačios galūnės vyr. g. daiktavardžiai: dyjwerys 'dieveris,
(svainis)" debesys 'debesis', gelžys 'geležis', wagys 'vagis', dątys 'dantis' ir kai kurie kiti; tačiau vns. šeštasis linksnis ir dviskaita galūnes
turi kaip kad vyriškosios giminės formos. Moteriškosios giminės daiktavardis bytys 'bitė' žemaičių tarmėje linksniuojamas šeštąja forma, o
lietuvių, kadangi yra bite arba bitie, linksniuojamas penktąja forma.
b) Abiejų giminių daiktavardžiai, baigiąsi ou; tačiau tolesni jų
linksniai daromi ne iš pirmojo, bet iš antrojo linksnio. Todėl vienokį
kamiengalį turi pirmasis, kitokį - tolesni linksniai: szou 'šuo', szu-

būdvardžių linksniavimą

Paprastieji vyr. giminės būdvardžiai žemaičių kalboje turi galūnes:
vieni as: baltas 'baltas', storas 'storas', plonas 'plonas', plykas 'plikas', joudas 'juodas'; kiti - is: žalis 'žalias', dydelis 'didelis', dydis
'išdidus', tokis 'toks', anokis 'anoks'; treti - us: dajlus 'lygus', saldus 'saldus', gražus 'gražus', dubUs 'gilus (indas)', gylus 'gilus (upė)',
krati'ts 'kratus', apwalus 'apvalus'. Moteriškosios giminės tų pačių
būdvardžių pirmasis tipas baigiasi a: balta, stora, plona, plyka, jouda3!!;
antrasis - e atviru: žale, dydele, dyde 35 , toke, anoke; trečiasis - i:
dajli, saldi, graži, dubi, gyli, krati, apwali 36 .
AK 41v "melmenyj".
AK 41v "riemenyj".
33 AK 42 yra "szou, szlmų", bet MY pakeista "dątys, dątų".
34 AK 42 ž. "plyka, jouda" nėra.
35 AK 42 ž. "dyde" nėra.
36 AK 42 yra tik keturi pavyzdžiai: "dajli, saldi, gyli, graži", bet MY jų pagausinta iki septynių.
31

AK 41 ž. "apatios" nėra.
30 Nuo čia MY praleisti ž-io "Wynys" keturių vns. linksnių lenk. vertimai iš
AK 41v, atitinkamai: 3 - ,,'viniai''', 4 - ,,'vinį''', 6 - ,,'vinimi''', 7 - ,,'vinyje''';
taip pat praleisti penkių dgs. linksnių vertimai, atitinkamai: 2 - " 'vinių"', 3 "f:vinims''', 4 - " C'vinis"', 6 - " C'vinimis"', 7 - " {'vinyse'''.
29

32
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Išskirtiniai pirmojo tipo vyr. gImmes būdvardžiai baigiasi asis,
baltasis, storasis, o moteriškosios - oji, baltoji, plykoji. Antrojo ir
trečiojo tipo vyr. giminė turi esis, žalesis, dydesis, dydelesis, gražesis,
dubesis, o moteriškoji - oji ir suminkštėjusį kamiengalį, žaloji, gražioji, saldioji.
Paprastieji būdvardžiai, kurie baigiasi as ir us, turi savą linksniavimą; bet tie, kurie baigiasi is, [46v] vieni linksniuojami antrąja daiktavardžių forma, kiti - taip, kaip galūnės us būdvardžiai, išskyrus vns.
pirmąjį linksnį. Šiam tipui priklauso aukštesniojo ir aukščiausiojo
laipsnio būdvardžiai. Tad bus nurodytos keturios būdvardžių formos,
dvi paprastųjų (neišskirtirtių) ir tiek pat išskirtinių. Kad būtų trumpiau,
moteriškosios giminės čia pateikiamos tik galūnės.

[47]
Paprastieji

§ XI. Antroji

būdvardžiai,

būdvardžių

kurie baigiasi us.
Dviskaita40

Vienaskaita
Vyr. g.
1. GražUs 'gražus'
2. Graže
3. Gražem

mot.
-i
-ios
-ej

4. Gražį
6. Gražiu
7. Gražeme

-y
-ioje

-ę

forma

Daugiskaita

Vyr. g.
Gražiu
Gražiums
Gražium
Gražiu
Gražium

mot.
-y
-yms
-ym
-y
-ym

"

"

Vyr. g.
Graty41

mot.
_es 42

Gražių

-ių

Gražims
Gražius
Gražejs

-ioms
-es
-iomis
-iose

Graiiųse

Pastabos

§ X. Pirmoji
Paprastieji

būdvardžiai, kurių

Vienaskaita
Vyr. g.

4. Baltą

6. Baltu
7. Baltame

mot.
-a
-os
-aj
-ą

-u

forma

vyr. g. baigiasi as, mot. g. - a.

Dviskaita

1. Baltas 'baltas'

2. Balta
3. Baltam

būdvardžių

Daugiskaita

Vyr. g.
mot.
Baltu
-y
Balttims -yms
Balttim -ym
Baltu
-y
Balttim -ym

-oje

"

Vyr.g.
Balt y 37
Baltų

Baltims
Baltus
Baltajs
Baltųse

mot.
-as
-ų

-oms
-as
-omis
-ose

Pastaba
Paprastųjų

su galūne is, nurodančių daikto esmę:
warynis 'varinis', medynis 'medinis' ir t. t. 38 (žr. 39 2 skyr., § XI, Nr. 4),
vyr. giminė linksniuojama antrąja forma, o mot. g. - penktąja daik;'
tavardžių forma. Tačiau visi kiti šitos pačios galūnės, taip pat aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai linksniuojami tolesniąja
forma. Skiriasi tiktai vns. pirmojo linksnio abiejų giminių galūnės.
37
38
39
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būdvardžių

AK 42v "balty 'balti"'.
AK 42v santr. "ir t.t." nėra.
AK 42v "žr. aukščiau".

1.. Visi šia forma linksniuojami būdvardžiai tolesniuose po pirmojo
linksniuose turi arba iš prigimties minkštą kamiengalį, arba suminkštė
jusį, būtent prieš storuosius balsius o, u, u, ų.
2. Lietuvių tarmėje vienaskaitos antrasis linksnis baigiasi aus:
saldus 'saldus', saldaus, brągus 'brangus', brągaus. O daugiskaitos pirmasis turi vienaskaitos pirmojo galūnę; skiriasi tik kirtis.
3. Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio mot. giminės būdvardžių
pirmasis linksnis baigiasi e, antrasis - es43 : gražesne, gražiause,
dydesnes, dydiausis 44 , o tolesni - kaip ir ankstesnėje formoje.
[47v]

§ XII.

Trečioji būdvardžių

forma

Šiai formai ptidera išskirtiniai būdvardžiai, kurie baigiasi asis.
Vienaskaita
Vyr. g.

Dviskaita
mot.

1. Storasis 'storas' -oji
2. Storoje
-oses
40

41
42
43
44

AK
AK
AK
AK
AK

Vyr. g.

Storouju
Storoujtims

Daugiskaita
Vyr.g.

mot.
-ęjy

Storyjy

~ęjyms ·Storųjų

mot.
-oses
-ųjų

42v iš viso nenurodoma dviskaitą, jokia jos forma.
42v "gražy 'graži'''.
42v "žes".
43 "es".
43 šių keturių pavyzdžių· nėra.
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3. Storoujou
4. Storąjį
6. Storouju
7. Storamyje

-ajej

Storoujum
Storouju
StoroujiIm

-ąję
-ąjy

-ojieje

"

§ XIII. Ketvirtoji

-ęjym
-ęjy
-ęjym

"
būdvardžių

Storįsims

-osiems
Storųsius
-oses
Storajsejs -osiemis
Storųsiųse -osiese

forma

§ XV. Pirmoji

Šia forma linksniuojami išskirtiniai būdvardžiai, kurie baigiasi
esis, visų trijų laipsnių.
Vienaskaita
Vyr. g.
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Dviskaita
mot.

Graiesis 'gražus'45 -ioji
Gražioje
-ioses
Gražioujou
-ejej

kaip ir

du, dwy jungiasi prie įvardžio galo ir tik jo galūnė kaitoma linksniais.
Yra penkios įvardžių linksniavimo formos: keturios asmeninių įvar
džių asz 'aš', tu 'tu', jis 'jis', ans 'jis' ir viena nereguliaraus įvardžio
pats 'pats'.

Daugiskaita
Vyr. g.

mot.

Gražyjy

-ioses

trečiojoje

Gražiųjų

-iųjų

formoje 46

Gražįsims

-iosiems
-ioses
-iosiemis
-iosiese

Gražįjį

-ęję

Gražiųsius

Gražiouju
Gražemyje

-ęjy

Gražejsejs

-iojieje

Gražiųsiųse

Pirmojo asmens

įvardis

Vienaskaita

Dviskaita

Bendra giminė

Vyr. g.

mot.

1. Asz 'aš'
[48v] 2. Munys
3. Mun 49
4. Munį
6. Munym
7. Munieji

mUdu
mUdums
mudum
mUdu
mUdum

mUdwy
mudwyms
mUdwym
mudwy
mudwym

[48] Pastabos
1. Šios. fonnoslinksniavimas yra panašus į ankstesniosios. Jis skiriasi tik vns. ketvirtuoju, šeštuoju ir septintuoju bei dgs. šeštuoju vyriškosios giminės linksniu.
2. Yra du nereguliarūs būdvardžiai arba skaitvardžiai: dit 'du',
dwy 'dvi' ir trįs 'trys'. Pirmojo abiejų giminių linksniavimą galima rasti
daiktavardžių pirmojoje ir ketvi;tojoje formoje, o skaitvardis trįs
yra bendros giminės ir linksniuojamas taip: 1. trįs,2. tryjų, 3. trims,
4. tris, 6. trymis, 7. vyr. g.' tryjųse, mot. g. tryjose.

įvardžių

asz47•
Daugiskaita

įvardis

Vienaskaita

Dviskaita

1. Tu 'tu'
2. Tawys
3. Taw

Mes 'mes'
mųsų48

mums
mus
mumis
mumise

Vyr. g.

jUdit
jUdums 51
jUditm

įvardžių

forma

tu 50.

Antrojo asmens

giminė

Bendra giminė

"

§ XVI. Antroji

Bendra

forma.

Daugiskaita
mot.

jUdwy
jUdwyms
jUdwym

Bendra
jųs

giminė

'jūs'

jųsų 'jūsų'

jums 52 ..

AK 43v "asz <aš'''.
Nuo čia MY praleisti ž-io "Mes" penkių dgs. linksnių lenk. vertimai iš AK
43v, atitinkamai: 2:-" <mūsų":, 3 - " <mums"', 4 - ,/mus"', 6 - ,/mumis''',
7 - " <mumyse"'.
49 AK 43v "Mim".
50 AK 44 "tit <tu'''.
51 AK 44 "judiuns".
52 Nuo čia MY praleisti ž-io "jųs" keturių dgs. linksnių lenk. vertimai iš AK
44, atitinkamai:~ 3 - ,,<jums"', 4 - ,,<jus''', 6 - ,,<jumis"',. 7 - " <jumYSe'''.
47

§ XIV. Apie
Įvardžiai

džiai ir
45
45

įvardžių linksniavimą

daugeliu atžvilgių linksniuojami kitaip negu daiktavarbe kita ko dar ir taip, kad dviskaitoje skaitvardis

būdvardžiai,

AK 43 ž. ,,<gražus'" nėra.
AK 43 yra "kaip aukščiau", bet MY pakeista "kaip ir trečiojoje formoje".

48
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4. Tawį
6. Tawym 53
7. Tawieje

jUdu
jUdum

jUdwy
jUdwym

"

"

jus
jumis
jumise

Kai kas blogai taria trečiąjį linksnį tau. Garsas w yra antrojo ir
tolesnių vns. linksnių kamiengalis. Taigi trečiasis tiktai kad be galūnės, bet pats kamiengalis pabaigoje išlieka.
Trečioji įvardžių

§ XVII.

forma

Ja linksniuojamas trečiojo asmens įvardis jis. Šis įvardis neturi
dviskaitos 54•
[49] Vienaskaita
Vyr. g.
1. Jis 'jis'
2. Jo 'jo'
3. Jem 'jam'
4. Jį 'jį'
6. Jou 'juo'
7. Jeme 'jame'

Daugiskaita
mot.

ji 'ji'
jos 'jos'
jej 'jai'
ję 'ją'

jy 'ja'
joje 'joje'

Vyr. g.
Jy; 'jie'

jos 'jos'

Jų 'jų'

jų 'jų'

mot.

Jims 'jiems'
Jus 'juos'
Jejs, 'jais'
Jųse 'juose'

joms 'joms'
jes 'jas'
jomis 'jolJ1is'
jose 'jose'

2. Ano
'ano'58

anos
anoudums anyjdwyms
'anos'59

3. Anam
4. Aną
6. Anou
7. Aname

anaj
aną

anu 62
anoje

Antrasis

trečiojo

Vienaskaita

asmens

įvardis

įvardžių

forma

ans 'jis' (anas).

Dviskaita

Daugiskaita

Vyr. g.

mot.

Vyr. g.

mot.

Vyr. g.

mot.

1. Ans
'jis'

ana
'ji'55

anoudu

anyjdwy

anyj
'jie'56

anos
'jos'5?

AK 44 "Tawymi".
AK 44 šito sakinio nėra, bet tarp vienaskaitos ir daugiskaitos, toje vietoje,
kur paprastai nurodoma dviskaita, parašyta: "neturi dviskaitos".
55 AK 44v yra "Anas 'jis', ana, anoii", bet MV yra "Ans 'jis', ana 'ji"', be to,
AK 44v "anoii" prirašytas vėliau, prie jo nurodyta išnaša: ,,215 gal toi' wietoj ta
(tojis [?])" - visa tai gali būti prirašyta ne J. Čiuldos ranka.
56 AK44v ž. ,,'jie'" nėra.
57 AK 44v ž. " 'jos'"
nėra.
53

54
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anyjdwym
anyjdwy
anyjdwym

"

anų

'jų'60

'jų'61

anims
anus
anajs

anoms
anas
anomis
anose

anųse

Klausiamasis įvardis kas 'kas?' turi tiktai vienaskaitą ir yra linksniuojamas kaip anas. Ta pačia forma linksniuojami klausiamasis katras 'kuris iš dviejų?' ir nurodomasis tas 'tas'. Tačiau nurodomasis
įvardis szis 'šis', taip patypatybiškieji kuris 'kuris', kokis 'koks',
tokis 'toks', anokis 'a[49v]noks', sziokis 'šioks' linksniuojami kaip jis,
o dviskaitą turi kaip kad ans 63 linksniavimas, tik prieš dvibalsį ou yra
suminkštėjęs kamiengalis, kurioudu, kokioudu.

§ XIX. Penktoji
Nereguliaraus

įvardžio

Vienaskaita

XVIII. Ketvirtoji

anoudum
anoudu
anoudum

anų

įvardžių

forma

pats 'pats' linksniavimas.

Dviskaita

Daugiskaita

Vyr. g.

mot.

Vyr. g.

mot.

Vyr. g.

1. Pats
'pats'
2. Patyjs
3. Patem

pati
'pati'64

patiUdu

patydwy

patis
pates
'patys'65 'pačios'66

patios
patej

patiUdums patydwyms
patiUdum patydwym

58
59
60

61
62
63
64

65
66

AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v

mot.

patių

patių

patims

patioms

ž. ,,('ano~" nėra.
ž. " 'anos'" nėra.
ž. ,,'jų'" nėra.
ž. ,,'jų'" nėra.
"anu".
"anas".
ž. ,,'pati'" nėra.
ž. ,,'patys'" nėra.
ž. ,,'pačios'" nėra.
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. patiitdit
patydwy
patę
4., Patį
patiitditm patydwym
paty
6. Patiit
7. Pateme .patioje

"

"

patius
patejs
patiųse

pates
patiomis
patiose

Šia forma linksniuojamas daiktavardis Wieszpats 'Viešpats', kuris Lietuvoje ir Žemaičiuose reiškia Viešpatį Kristų, o Prūsuose viešpataujantį karalių. Panašiai ir moteriškosios giminės daiktavardžiai marti 'marti', apati 'apačia' bei iš lenkų kalbos perimtas Poni
'ponia'. Šiuo atveju dviskaitoje skaitvardis prie galo neprisijungia.

§ XX. Apie dalyvius ir

ją linksniavimą

1. Pats pavadinimas "dalyvis" rodo, kad toks žodis susideda iš
vardažodžio ir veiksmažodži0 67 , t. y. kad apima šių abiejų kalbos dalių
reikšmę. Tiksliau sakant, žymi asmenį, veikiantį tam tikru laiku; todėl
kaip [50] vardažodis jis kaitomas giminėmis, skaičiais ir linksniais ir
yra maždaug tikras būdvardis; o kaip veiksmažodis kaitomas laikais.
Nelengva apibrėžti dalyvį, nesusipažinus su kalbos dalimi, vadinama
veiksmažodžiu (verbum), todėl tikslingiau būtų apie jį pakalbėti po
veiksmažodžio ir asmenavimo ; tačiau kadangi kalbama apie vardažodžių ir įvardžių linksniavimą, nedera griauti tvarkos. Dalyviai,
kaip ir veiksmažodžiai, iš esmės skirstomi į tris grupes: veikiamuosius,
neveikiamuosius ir sangrąžinius. Dalyviai, padaryti iš tokių veiksmažodžių, taip pat turi panašius pavadinimus, bet savas galūnes, o šios
dar būna esamojo, būtojo ir būsimojo laiko; dalyviai taip pat būna
vienlaikiai, daiktiniai ir reikiamybės.
2. Vienų veikiamųjų esamojo laiko dalyvių vyriškoji giminė baigiasi ąs, kitų - jis, pagaliau trečių - us: kasąs 'kasąs', kapojis 'kapojąs',raszits 'rašąs'. Būtasis tos pat giminės laikas baigiasi ys: kasys, kapojys, raszys. Būsimasis - is: kasis, kaposis, raszisis. Vienlaikis
dalyvis: kasdamas, kapodamas, raszidamas. Daiktinis dalyvis yra tikras veiksmažodžio daiktavardis: kasymas 'kasimas', kapojymas 'kapojimas', raszimas 'rašymas'. Būtinasis arba reikiamybčs dalyvis:
61 Lietuviškas terminas dalyvis darybiškai nėra susijęs nei su vardažodžiu, nei
su veiksmažodžiu, nors lenkiškame originale toks'.ryšys yra: imies16w~imię, slowo.

Iwstynas 'kurį reikia kasti', kapotynas 'kurį reikia kapoti', raszitynas
'kurį reikia rašyti'.
3. Vieni esamojo laiko neveikiamieji dalyviai baigiasi amas, kasamas, kiti - emas, kopojemas, treti - omas, raszomas. Būtojo ir būsi
mojo - as: kastas, kasemas, kapotas, kaposemas, raszitas, raszisemas68 • Tolesnių aiškinimų apie dalyvius, jų su[50v]darymą ir tinkamą
vartoseną siunčiu skaitytoją į penktojo skyriaus § V ir tolesnius. Čia
apsvarstykime jų linksniavimą, kaip jie sutampa su būdvardžiais ir
kuo skiriasi.
4. Trijų laikų neveikiamieji dalyviai, taip pat reikiamybės dalyvis
linksniuojami pirmąja būdvardžių forma (§ X). Jie gali būti net išskirtinės atmainos ir linksniuojami trečiąja forma (§ XII). Bet laipsniais dalyviai nekaitomi ir negali turėti mažybinių formų. Vienlaikis
dalyvis turi tiktai giminių ir pirmojo linksnio skaičiaus galūnes, tad jis
nelinksniuojamas. Daiktinis dalyvis yra vyriškosios giminės ir linksniuojamas pirmąja daiktavardžių forma (§ III).
5. Trijų laikų veikiamieji dalyviai linksniuojami antrąja būdvar,.
forma (§ XI), skirtumas tik tas, kad tolesniųjų linksnių kamiengalis yra kitoks, nei buvo pirmojo linksnio, t. y. vienas iš garsų, einančių
po kamiengalio, pats tampa kamiengaliu. Esamojo laiko dalyviai, baigiąsi ąs ir us, vietoj šių galūnių prisijungia ąt ir po to tikrąsias linksnių
galūnes; taigi garsas t tampa kamiengaliu, kasąs, raszits antrąjį linksnį
turi kasą te, rasząte. Kiti linksniai yra kaip ir nurodytosios formos.
Esamojo ir būsimojo laikų dalyviai, baigiąsi is, vietoj šios galūnės įgyja
ęt ir tolesniųjų linksnių galūnes: kapojis, kapojęte, kaposis, kaposęte.
Įprasta būtojo laiko dalyvių galūnė ys keičiama. us ir pridedamos linksnių galūnės: kasys, kasitse. (51] Kai kurie iš jų tokias lytis turi su minkštu kamiengaliu: .raszys, rasziitse. Tik pirmojo dgs. vyriškosios giminės
linksnio kaitomieji veikiamieji visų laikų dalyviai, taip pat vienlaikis
baigiasi is. O moteriškoji visų dalyvių giminė galūnę turi jau šitaip pakitusią: kasąs, kasą ti, kapojis, kapojęti, raszits, rasząti.
džių

6. Daug sunkiau apibūdinti iš sangrąžinių veiksmažodžių kilusių
sangrąžinių dalyvių kiekvieno linksnio galūnes, todėl jie linksniuojami
atskira toliau pateikiama forma.
68 Šie šeši MY ž-iai AK 45 pateikti kitaip: "kastas, kapotas, raszitas, kasemas, kaposemas, raszisemas". Ankstesnio sakinio kopojemas AK 45 yra kapojemas.
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§ XXI. Linksniavimo forma 69
Esamojo laiko

sangrąžiniai

Vienaskaita
Vyr. g.
1. Rasząs 'rašąsis'
2. Raszątes
3. Raszątems
4. Raszątįs
6. Raszątžous
7. Raszątemes 73

dalyviai,

baigiąsi ąs:

Dviskaita

Daugiskaita

mot.

Vyr. g.

mot.

-ątžs

Raszątžous

-žos
-ejs

Raszątiums

-ęs

Raszątious

-ys
-zoJes

Raszątiums

-ys Raszątįs
-yms Raszątiųs
-yms Raszątims
-ys
Raszątius
-yms Raszątejs
"
Raszątiųse

Raszątiums 71

Vyr. g.

mot.

-žos
_ ŽŲS70

-tioms72
-es
-žemžs
-iose

disl - tai žodis, žymintis buvimą, judėjimą arba kokį nors veiksmą:
gUli;' 'guliu', wajksztioju 'vaikščioju', muszu 'mušu'2. Tas daiktas,
kurio buvimas, veiksmas ar veikimas žymimas, yra vadinamas asmeniu ir gali būti vienas, du ar ir daugiau jų; todėl veiksmažodis kaitomas
asmenimis ir skaičiais, kaip kad sulig asmeniu ir skaičiumi kinta veiksmažodžio galūnė. Buvimas ar veiksmas arba vyksta, arba jau praėjo,
arba dar tik turi vykti, - todėl veiksmažodis kaitomas laikais. Veiksmažodis arba praneša apie kokį nors buvimą ar veiksmą, arba žymi
jų būtinumą, arba teigia tam tikromis sąlygomis jų galimumą, arba ir
nė vienosjš šių aplinkybių nereiškia, - dėl to veiksmažodis kaitomas
nuosakomis.

Šita pačia forma linksniuojami sangrąžiniai būtojo ir būsimojo
laikų dalyviai, taip pat esamojo laiko su galūne is74 • Tik atsi~an?a to~s
garsų skirtumas: būtojo laiko dalyvių su galūne ęs antrasIS l~~sn~s

§ JI. Apie veiksmažodžio rūšis

baigiasi itses, tad s po it yra ka[51v]miengalio garsas, o galunes. ĮS
dalyviai antrąjį linksnį turi su ętes, ir čia kamiengalis yra t. Tad VISO
labo skiriasi arba antrasis kamiengalis, arba balsis, esantis prieš tą

Žemaičių kalbos veiksmažodžiai pagal reikšmes skirstomi į dešimt
[52] skyrių.

kamiengalį.

Ketvirtasis skyrius
Apie

asmenavimą

§ J. Apskritai apie veiksmažodžius
Kiekviena atskira kalbos dalis paprastai vadinama žodžiu, juk yra
dalies arba visos minties išraiška. Bet gramatine reikšme veiksm8Žo69 Vietoj MV paragrafo pavadinimo "Linksniavi~o f~rma" ir pv~ ~o einan~io
paaiškinamojo sakinio AK 46 yra sakinys: "EsamOJO laIko sangrązlll1Ų dalyvIŲ,
baigiančiųsi ąs, forma".
10 AK 46 ,,-ątiųs".
.
.
;.
.
71 Nuo čia AK 46 trijų dvisk. vyr. g.linksnių pateikta tik hnkSll1aVlffiO paradIgma., o ne visas ž., atitinkamai: 3 - ,,-ms", 4 - ,,-ous", 6 - ,,-iuns", bet ,MV atstatytas jau ištisas žodis.
.
12 AK 46 ,~-oms".
73 AK 46 "Raszątemes".
74 AK 46 "įs".

1. Pagalbiniai. Šita kalba turi tik vieną pagalbinį veiksmažodį
buty 'būti'. Tikrosios reikšmės jis neturi jokios, ir kaip pagalbinis
vartojamas tik sudurtinėse formose.
2. NiekatriejP, savarankiški, reiškiantys kokio nors objekto būse
ną, judėjimą ar ramybę, nei įjį patį, nei į kitą objektą jokio veiksmo nenukreipiantys: sergu 'sergu', ejnu 'einu', joukous 'juokiuosi', wiepsau
'vėpsau'.

3. Veikiamieji, nurodantys, kad vienas objektas veikia kitą, ir tokiu
atveju pirmasis išjų vadinamas veikėju: skajtau 'skaitau', aru 'ariu',
pjaunu 'pjaunu'; skautau4 rasztą 'skaitau raštą', aru dyrwą 'ariu dirvą', pjaunu žolę 'pjaunu žolę', szukouju plaukus 'šukuoju plaukus'.
4. Parūpinamieji, reiškiantys asmens veikimą sulig paliepimu,
sulig kito valia, raszidynu 'kažkas rašo mano palieptas, mano pageidavimu'. Savarankiškieji (niekatrieji) veiksmažodžiai neturi parūpina
mosios atmainos, ir jei būna prisidūrę sangrąžinių galūnes, paprastai
1

žr.

Kodėl verčiant vartojamas terminas veiksmažodis, o ne žodis (lenk. slowo),

išnašą

p. 269
MV "muszu <mušu'" pakeistas iš AK 46 "kasu 'kasu"'.
3 Pagal seną tradiciją J. Čiuida intranzityvinius veiksmažodžius čia vadina
niekatraisiais (nijakie), o toliau tranzityvinius - veikiamaisiais (czynne).
4 AK 46v "pvz., skajtau".
2
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reiškia, kad tai, ką daro vienas asmuo, kam kitam rūpėti neturi:
kibaus 'kybau sau', rimaus 'sėdžiu arba stoviu sau ranka pasirėmęs' ir
t. t. Tokie veiksmažodžiai taip pat neturi įvykio veikslo arba sudurtinių formų veiksmažodžių reikšmės. Savarankiškieji, kurių jau pirminė
forma yra sangrąžinė, pridera jau anksčiau mil1ėtai grupei: joukous
'juokiuosi', sousous 'rūpinuosi'.
5. Neveikiamieji, reiškiantys patirtą veiksmą. Iš tikrųjų jie nurodo,
kad tas veiksmas kyla iš jį patiriančio asmens valios, noro arba paliepimo, raszidynous 'man rašo'. Vieni neveikiamieji veiksmažodžiai sudaromi iš veikiamųjų, kiti [S2v] jau iš prigimties yra tokie: szyldaus
'šildausi', wiedynous 'vėdinuosi', szaldaus 'šaldausi'; reiškia, kad asmuo eksponuoja save kokio nors daikto, reiškinio poveikiui. Tad visada ne pats veikia, bet veiksmą patiria.
6. Sangrąžiniai, reiškiantys į save nukreiptą veiksmą: welkous
'velkuosi', kasaus 'kasausi', turious 'turiuosi', stataus 'statausi'5.
Tokius tiksliau būtų vadinti sangrąžos6 •
7. Savybiniai. a) Veikiamieji, reiškiantys sau ir paties atliekamą
veiksmą: kaso us 'kasu sau', raszaus 'rašau sau', weious 'vežu sau'
vietoj kasu saw, raszau saw, weiu saw. b) Neveikiamieji, reiškiantys
vieno asmens veiksmą, atliekamą kito asmens naudai ar žalai: raszidynous 'man rašo'. Veikiamieji savybiniai asmenuojami kaip sangrąži
niai, o neveikiamieji savybiniai - kaip paprastieji neveikiamieji.
8. Gamtiniai, reiškiantys gamtos garsus, tai yra gyvų ir negyvų
daiktų skleidžiamus įvairius balsus ir garsus, atgarsius: szniokszty,
oszty, barszkiety, tratiety, szaukty, k lik ty , riekty, baubty, krokty,
.iwęgty, iwyjgty, cipty, ųgsty, knarkty', karkty, krokty, gyrgidiet y 8 ir
t. t.
9. Dažniniai, reiškiantys daug sykių kartojamą veiksmą, wajksztynieju 'dažnai vaikštau'.
1O~ Mažaveiksmiai, reiškiantys vos ženklų veiksmą: dursteriety
·vos įdurti', iwylgteriety 'vos pažvelgti, mesti akį'.
AK. 47 ž-ių "stataus 'statausi''' nėra.
J. ČiuIda visur vartoja lenkišką terminą zaimkowe ir tik čia - zwr6tne. Verčiant visur pasirinktas vienas lietuviškas terminas - sangrąžiniai, nukrypta ir išversta sangrąžos tik čia.
7 AK. 47 ž. "knarkty" nėra.
8 AK 47 ž-ių "krokty, gyrgidiety" nėra.
5

6

Visi iš šitų devynių skyrių veiksmažodžių (pagalbinis čia neskaičiuojamas) yra arba eigos veikslo, reiškiantys dar nepabaigtą veiksmą,
arba įvykio veikslo, reiškiantys besibaigiantį, jau pabaigtą arba [53]
tikrai turintį baigtis veiksmą. Pastarieji visada yra sudurti iš prielinksnio, reiškiančio atliekamo veiksmo kryptį arba būdą, ir veiksmažodžio. O įvykio veikslo sangrąžiniai ir neveikiamieji įvardį turi įspraustą
tarp prielinksnio ir veiksmažodžio, tai yra tarp žodžių, įeinančių į
įvykio veikslo veiksmažodžių sudėtį: atsyguĮty 'atsigulti', apsydarity
'apsirengti', uisyraszi!y 'užsirašyti', uisyraszidynu 'mane užrašo'.

§ III. Bendrosios žemaičių veiksmažodžių
asmenavimo taisyklės
1. Žemaičių veiksmažodis yra dvejopo asmenavimo : [paprastojo,
t. y. pavienio, ir sudurtinio. Pavieniu asmenuojamas pats vienas veiksmažodis. Sudurtiniu - pagalbinis veiksmažodis asmenuojamas, o
veikiamasis ar neveikiamasis veiksmažodžio dalyvis pridedamas reikalingo laiko ir kaitomas giminėmis bei skaičiais: raszus 'rašąs', raszomas 'kurį rašo', raszys 'rašęs', raszitas 'rašytas', raszisis 'turintis
rašyti', raszisemas 'turintis būti rašytas', raszitynas 'kurį reikia rašyti'.
2. Asmenuojant veiksmažodį reikia atsižvelgti į nuosakas, laikus,
skaičius ir asmenis. Žemaičių asmenavimas, tiek paprastasis, tiek ir
sudurtinis, yra keturių nuosakų: tiesioginės, liepiamosios, tariamosios
ir bendraties. Paprastoj o asmenavimo tiesioginė nuosaka turi tris laikus: esamąjį, būtąjį ir būsimąjį9. Sudurtinis asmenavimas turi daugiau
laikų, apie tai bus smulkiai kalbama toliau § X. Kitos nuosakos tik
po vieną laiką turi10 • Asmenavimo skaičiai irgi yra trys: vienaskaita,
dviskaita ir daugiskaita. Asmenis su savitomis galūnėmis kiekvienas
laikas turi [53v] septynis; tris vienaskaitos, o dviskaitos ir daugiskaitos tik po du, pirmąjį bei antrąjį, trečiasis šiųdviejų skaičių asmuo yra
toks pat kaip ir vienaskaitos, be jokio nukrypimo ar išimties. Viena tik
liepiamoji nuosaka turi penkias savas galūnes, nes nėra vns. pirmojo
asmens, o to paties skaičiaus trečiasis asmuo yra tas pats esamojo laiko
asmuo, tik su reikiamu priedu.
9 AK. 47v šis sakinys baigiasi pastaba "o kitos nuosakos turi tik po vieną laiką"·
plg. tolesnę išnašą.
'
10 Viso šito MV sakinio AK. 47v nėra; plg. ankstesniąją išnašą.
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3. Linksniuojant kaitomos tik linksnių galūnės, o asmenuojant tik asmenų galūnės. Prieš jas esantis garsas analogiškai vadinamas kamiengaliu. Dėl vienodo ar skirtingo tokių galūnių kaitymo žemaičių
kalbos paprastoj o asmenavimo veiksmažodžiai skiriami į dvi grupes.
Pirmajai priklauso veiksmažodžiai, kurių esamasis laikas baigiasi it
ir au: garbynu 'garbinu', sakau 'sakau'. Antrajai pridera veiksmažodžiai, turintys sangrąžinių veiksmažodžių galūnes, tai yra aus ir ous,
apie tai bus toliau § VIII.

§ IV. Apie pirmosios

grupės veiksmažodžių

asmenavimą

1. Vieni veiksmažodžiai, turintys kurią nors iš galūnių it arba au,
yra veikiamieji, kiti niekatrieji, treti parūpinamieji, dar kiti įvykio
veikslo, t. y. apskritai visi, kurie turi čia nurodytas galūnes. Ne visų
šių veiksmažodžių esamasis ir būtasis laikas daromi vienodai; žinoma,
iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad nereguliarių ar trūkstamųjų
(defectiva) veiksmažodžių yra begalė. Tačiau galima drąsiai pasakyti,
kad žemaičių kalboje nėra nei nereguliarių, nei tikrų trūkstamųjų
veiksmažodžių; [54] nes jeigu ne visų veiksmažodžių esamasis ir bū
tasis laikas prieš kamiengalį yra vienodos sudėties, tai neabejotinas,
vienodas ir patvarias jie turi asmenų galūnes. Yra du veiksmažodžiai,
kurių esamojo laiko rašyba nenustatyta: ejnu 'einu', emu 'imu'. Vieni
sako, ir taip teisingiau, ejnu, ejni, ejna, ejnaw, ejnam ir t. t., o kiti ejtu, ejti, ejta, ejtaw l1 • Kad šitas antrasis pasakymo būdas netinkamas,
matyti iš tokios pastabos. Jeigu esamojo laiko veiksmažodžiai, kurie
baigiasi tu, prieš šį tu turi balsį arba skiemenį ej, tai garsas t būtajame
laike nedingsta: kretu 'drebu', krietiau, kętu <kenčiu', kętiejau, kejtu
'keičiu', kejtiau. Todėl kad būtų ejtu, būtasis laikas turėtų būti ejtiau.
O kai kurie veiksmažodžiai, kurie baigiasi nu, esamojo laiko kamiengalį
n būtajame laike numeta arba pakeičia kitu: szaunu 'šaunu', szawau,
punu 'pūnu', pitwau; taigi teisingiau bus ejnu, ejau. Panašiai veiksmažodis emu, emi, ema, emaw, emam ir 1. 1., jeigu taip turi būti tariamas ir
rašomas, būtąjį laiką turės emiau, bendratį imty. O jeigu sakysime
11
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AK 48 lyties "ejtaw"

nėra.

jemu 12 , jemi, jema, jemaw13 , būtasis laikas bus jiemiau su susiaurėjusiu
jau ir taip iš prigimties minkštu priebalsiu j. Bendraties nuosaka bus
jimty. Lietuvoje sakoma imu 14 , imiau, imty.
2. Kai kurie veiksmažodžiai kartais atrodo neva beasmeniai, nes
kasdienėje paprastoje kalboje dažniausiai vartojamas trečiasis visų laikų asmuo. Neva beasmeniai, nes kiti asmenys yra numanomi, vartojami
poezijoje. Tokie veiksmažodžiai paprastai žymi oro būklę, lina 'lyja'
iš linu, linž, lyjau, lisiu, lity; snįga 'sninga' iš snįgu, snygau, snygsiu,
[54v] snygty. Taip pat veiksmažodžio rejki 'reikia' (oportet) lS dažniausiai vartojamas trečiasis asmuo; visgi kartais pasakoma rejkiejau 'man
reikėjo', rejkietio <man būtų reikėję'; taip pat yra dalyviai, rejkis
<reikįs', rejkemas 'kurio reikia', rejkietas 16 , rejkietynas.
3. Taigi kad neliktų jokio įtarimo dėl žemaičių veiksmažodžių nereguliarumo, reikia tvirtai ir visam laikui žinoti kiekvieno veiksmažodžio esamąjį ir būtąjį laikus bei bendraties nuosaką. Iš jų sudaromos
nuosakos ir dalyviai.
4. Veiksmažodžiai su galūneu asmenuojami dviem pavidalais.
Vieni prieš šią galūnę kamiengalio priebalsį turi kietą, garbynu 'garbinu', dyrbu 'darau', droiu <drožiu'. Tokių vns. antrasis asmuo baigiasi
i, garbyni, dyrbi, droii, trečiasis - a, ~-E;;:~~E.J5.iti turi
minkštą kamiengalį, turiu 'turiu', galu <galiu', ekieju 'akėju'. Sitų antrasis asmuo panašiai baigiasi i, trečiasis - e: turi, ture, gali, ga!e17,
ekieji, ekieje. Kartais sakoma su elipse tur, gal, ekiej; tada kamiengalis
vėl ima skambėti kietai, nebent iš prigimties minkštas garsas neturėtų
atitinkamo kietoj o18. Veiksmažodžių su galūne au es. laiko vns. antrasis asmuo baigiasi aj, trečiasis - o, raszau 'rašau', raszaj, raszo.
5. Visų laikų ir nuosakų dviskaitos ir daugiskaitos asmenų galūnės
yra vienodos, jos pridedamos prie trečiojo asmens galūnės; taigi dviskaitos pirmajam asmeniui pridedama w: dyrbaw, raszow 19 , turew, dyr48v "jemu".
48v "ir t. t."
14
48v "imu".
15
48v lotyniško. ž. ,,(oportet)" nėra.
16
48v "rejktas, arba rejkietas".
17
pavyzdžiai "turi, ture, gali, gale" pakeisti iš AK 48v "guli, giIlt\ turi,
tUre".
'
18 AK 49 sakinio pabaiga "nebent būtų iš prigimties minkštas" MV pakeista
"nebent iš prigimties minkštas garsas neturėtų atitinkamo kietojo".
19 AK 49 "raszo'w".
12

13

AK
AK
AK
AK
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bow, rasziew, turiejow20, dyrbsew, raszisew, turiesew. Antrajam asmeniui -' tau: dyrbatau, [55J it'tretau, raszotau ir t. t. Daugiskaitos pirmajam asmeniui - m: dyrbam, dyrbom, dybsem2I, rasziem, raszisem,
raszom. Antrajam asmeniui - t: dyrbat, raszot, turet, dyrbot, rasziet,
turiejot, dyrbset, turieset, rasziset 22 • Kadangi veiksmažodžių kamiengalis dažniausiai būna priebalsis, ir priebalsiai taip pat yra dviskaitos bei
daugiskaitos galūnės, tai kad dėl tokio priebalsių susiliejimo nebūtų
sunku tarti, būtent esamojo laiko ir liepiamosios bei tariamosios nuosakos, tarp kamiengalio ir asmens galūnės įspraudžiamas balsis e:
turiesiu 'turėsiu', turiesi 'turėsi', turies, turiesew, turiesem 23 , turiek
'turėk', turiekew, turieketau, turiekem, turieket, turietumet ir t. t.
6. Visų veiksmažodžių, neturinčių sangrąžinių galūnių, būtasis
laikas be išimties baigiasi au. Tačiau vieni iš jų turi kietą kamiengalį:
dyrbau, garbynau, sukau, kyrtau; tokių trečiasis asmuo baigiasi 0,
dyrbo, garbyno, ir šis laikas yra visiškai panašus į esamąjį laiką veiksmažodžių, baigiančiųsi au. Kiti kamiengalį turi minkštą: rasziau,
matiau, poulau, skielau, ir trečiasis jų asmuo baigiasi e: matii, raszii,
poulii, skielii, arba netaisyklingai - poule, skieli24 • Veiksmažodžių,
turinčių kamiengalį j, trečiasis asmuo lietuvių tarmėje baigiasi 0, gulejo, lakiojo. Bet žemaičių tarmėje jie dvejopi. Tų, kurie prieš kamiengalį j turi balsį e arba y, trečiasis asmuo baigiasi 0, ekiejo, wąmzdyjo;
o tų, kurie prieš kamiengalį j turi balsį 0, trečiasis asmuo baigiasi e
su dar didesniu priebalsio j skambesio susiaurėjimu : kapojau, kapojii25"
kapojiem, kapojiet. Čia matyti aiškus skirtumas tarp [55v] esamojo ir
būtojo laiko. Pirmajame sakoma lakiojem 'lakiojame', antrajame lakiojiem 'lakiojome', ir todėl prie jau iš prigimties minkšto priebalsio
j pridedamas dar didesnio minkštumo ženklas. Būtojo laiko veiksmažodžiai su kamiengaliais t arba d minkštinami pridedant ženklą i,
bet kamiengaliai nevirsta cz arba dž, kaip kai kas norėtų (žr. pirmąjį
skyr., § V, Nr. 11-12).
AK 49 "turiejow".
AK 49 "dyrbsem".
22 AK 49 yra išvardyti tik 3 esamojo laiko pavyzdžiai: "dyrbat, raszot, tilret ir
t. t.", bet MV papildyta dar ir 3 būtojo bei 3 būsimojo laiko pavyzdžiais.
23 MV tekstas "turiesi 'turėsi', tudes, turiesew, turiesem" pakeistas iš AK 4,}
"tilries 'turės', tilriesew, turiesetau".
24 AK 49 yra "poult\ skiele, arba taip pat.poulie, skielie", bet MV pakeista
"poulie, skielie, arba netaisyklingai - poute, skiete".
25 AK 49v ž. "kapojie" nėra.
20

21
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bendraties nuosaka lietuvių tararba netgi baigiasi vien priebalsiu t, o žemaičių
visada baigiasi ty. Prieš šią galūnę kartais būna garsų, galinčių sukelti
sunkumų ir daug rašybos klaidų, nes vieni veiksmažodžiai prieš galūnę ty turi skardųjį storąjį26 šnypščiamąjį priebalsį27: droity, weity,
gręity; kiti - duslųjį storąjį šnypščiamąjį28: neszty, kimszty, karszty
·senti' (senescere)29; dar kiti - plonąjį šnypščiamąjį s, kasty, tęsty;
kiti - duslųjį lūpinį p: werpty, kepty, kyrpty; kiti - skardųjį b,
dyrbty, grobty; pagaliau dar kiti - duslųjį gerklinį k, pikty, myrkty;
kiti - skardųjį g, degty, dęgty; jų skambėjimas, susiduriant tokio paties skambesio priebalsiams arba skardiesiems su dusliaisiais, duslėja,
ir dėl ausies apgaulės neatidus gali pridaryti klaidų (žr. pirmąjį skyr.,
§ IV, Nr. 5). Todėl kad būtų išvengta tokio nepatogumo, reikia štai
ko laikytis. Jeigu prieš bendraties nuosakos galūnę ty30 girdimas lyg
ir vieno iš dusliųjų priebalsių k, p, sz skambesys, tada reikia tikrinti,
koks yra esamojo laiko kamiengalio priebalsis. Jeigu tai kuris nors iš
šitų pačių dusliųjų, tada ir bendraties nuosakoje jis bus duslus: szokty,
szoku, wer[56Jpty, werpu, koszty, koszu. O jeigu esamasis laikas turi
juos atitinkantį skardųjį, tai ir bendraties nuosakoje reikia rašyti skardųjį: dęgty, dęgu, degty, degu, dyrbty, dyrbU, droity, droiu. Kartais
veiksmažodžiai, bendraties nuosaką turintys su vienu iš minėtųjų dusliai skambančių priebalsių, esamajame laike baigiasi stu, o prieš šią
g alūne_ to(Tarsas tebelieka abejotinas dėl jo sutapimo su dusliuoju s iš
galūnės stu. Tokiu atveju reikia patikrinti, koks yra būtojo laiko kamiengalis: pikty 'pykti', pikstu, pikau, tigty 'derėti', tigstu, ligau. Tad
nors dėl tolesnių dusliųjų si esamasis laikas prieš tai einantį priebalsį
atrodo turįs duslų, būtasis laikas rodo, kad reikia rašyti skardųjį.
Ir dėl kitų į šiuos panašių veiksmažodžių tą patį dera pastebėti: wokty 'valyti', woku, wokiau, wogty 'vogti', wagu, wogiau. Tą pat turi išlaikyti net ir iš veiksmažodžių išvesti daiktavardžiai, pvz., iįgsnis' žingsnis (žingsnis, matas)" nors skamba iįksnis 3 1, bet kadangi yra kilęs iš

7.

Nesangrąžinių veiksmažodžių

mėje turi įvairių galūnių

26 Klasifikuodamas priebalsius J. ČiuIda visai nekalba nei apie storuosius, nei
apie plonuosius (plg. I skyrių, § XI).
27 AK 49v "priebalsį ž".
28 AK 49v "šnypščiamąjį sz".
29 AK 49v lotyniško ž. ,,(senescere)" nėra.
30 AK 49v "ty" nėra.
31 AK 50 "žęksnis".
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ięgu

'žengiu', reikia rašyti iįgsnis; dągtis 'dangtis' iš dęgu 'dengiu',
sagtis 'sagtis' iš segu 'segu'. Taigi šitaip nusikratoma visokių abejonių
ne tik dėl teisingo bendraties nuosakos, bet ir esamojo laiko rašymo.
Tačiau jeigu kuris nors veiksmažodis bendraties nuosakoje turi vieną
iš minėtųjų dusliai skambančių garsų, o esamajame laike kamiengalis
yra skardus, bet ne analogiško skambesio su kalbamuoju, tada bendraties nuosaka rašoma su tokiu garsu, koks skamba, - westy 'vesti'
rašomas su s, nors yra kilęs iš wedu 'vedu', wediau.
8. Visų nesangrąžinių veiksmažodžių būsimasis laikas ir liepiamoji
bei tariamoji nuosaka [56v] daromi be išimties vienodai iš bendraties
nuosakos. Būsimajam laikni daryti galūnė ty keičiama garsu s, ir jis
tampa šio laiko kamiengaliu. Pirmasis būsimojo laiko asmuo baigiasi u,
ir prieš šią galūnę kamiengalis s suminkštėja, dyrbty, dyrbsiu; antrasis
asmuo turi galūnę i, dyrbsi, o trečiasis šitame laike galūnės jokios neturi - dyrbs. Veiksmažodžių, kurie prieš bendraties nuosakos galūnę
turi duslųjį ar skardųjį, plonąjį ar storąjį šnypščiamąjį priebalsį, prisijungiančių būsimajame laike dar šnypščiamąjį s, panašiai dėl kelių iš
karto šnypščiamųjų susidūrimo tarimas taptų labai sunkus. Tokiu atveju būsimojo laiko s neprisijungiamas, bet anas šnypščiamasis užima
jo vietą, ir jeigu yra skardus, tai virsta dusliuoju ne tik garsas, bet ir
raidė: droity, drosziu, kasty, kasiu, koszty, kosziu, o ne droisiu, kassiu,
koszsiu, tai prieštarautų kalbos švelnumui.
9. Liepiamoji nuosaka daroma tokia tvarka. Bendraties nuosakos
galūnė ty pakeičiama k, ir šis priebalsis tampa liepiamosios nuosakos
kamiengaliu: dyrbty, dyrbk, dyrbkew, dyrbkem. Tikro trečiojo asmens,
kaip jau buvo sakyta, šita nuosaka neturi, bet jis imamas iš esamojo
laiko ir pridedamas liepiamasis prieveiksmis tegul 'tegul', arba trumpiau - te: dyrbk 'dirbk', tegUl dyrba arba te dyrba 'tedirba'. Jeigu
prieš bendraties nuosakos galūnę yra koks nors šnypščiamasis priebalsis, iš liepiamosios nuosakos jis nei išmetamas, nei kinta: droity,
droik, neszty, neszk, westy, wesk. Net gerkliniai k, g32 iš šitos nuosakos
neišmetami, bet nors ir sunkiai, dvigubai, tariami: dęgty, dęgk, sukty,
[57] sukk, pikty, pikk, rugty, rugk 33 •

10. Sudarant tariamąją nuosaką, kai numetamas galinis bendraties
nuosakos balsis y, likęs priebalsis t tampa tik pirmojo asmens kamiengaliu, suminkštėja ir įgyja galūnę o: szokty, szoktio, biegty, biegtio.
Tačiau ir tolesniųjų asmenų nei išnyksta, nei virsta kitu, tik vėl pasidaro
kietas ir prisijungia dar du garsus, iš kurių antrasis tampa tolesniųjų
asmenų kamiengaliu. Kai kas vietoj t pirmąjį asmenį blogai taria ir
rašo su cz, rasziczio vietoj raszitio. Kad taip tarti ir rašyti klaidinga,
rodo tole§TI-rasmenys;1<iitie-turrgarsą~t, o ne cz. Taigi sudarant antrąjį
asmenį po t pridedama nm, iš jų galinis m tampa šio asmens kamiengaliu, taip pat ir abiejų kitų skaičių: raszitumi, raszitumew, raszitumem.
Trečiasis šitos nuosakos asmuo neturi savo galūnės ir baigiasi kamiengaliu, raszitum, dyrbtum, szoktum. Lietuvių tarmėje trečiasis asmuo turimas su n, dyrbtu3 4 , droitu, o tai dėl neteisingai numesto kamiengalio
m, kuris turi būti pastovus.

§ V. Smulkiau apie

Pagalbinis veiksmažodis buty 'būti', kaip bet kurioje iš žinomesni ų 35 Europos kalbų, taip ir žemaičių, yra sudėtas iš atskirų dalių,
atitrūkusių nuo kitų veiksmažodžių. Bendraties nuosaka buty 36, bū
tasis laikas bitwau, būsimasis busiu, buk, butio paimti iš veiksmažodžio
buty 'trukti, būti vietoje (manere)', busiu, bitwau, butio kaip gruty 'griū
ti', grunu, gruwau, grusiu, grutio, puty 'pūti', [57v] puwau, pusiu, puni't,
putio. Esamasis laikas esu 'esu' ir tolesni asmenys yra paimti iš išnykusio veiksmažodžio esty, esu 'esu', esi 'esi', trečiasis asmuo tinkamesnis
būtų esa 'yra'. Lietuvoje sakoma est neteisingai, nes tolesni asmenys
to garso t neturi. Žemaičiai trečiąjį asmenį sako ira, kuris ko gero būtų
nuo trupa kažkokio pražuvusio veiksmažodžio iru, iri, ira, iraw, iram ir
t. t. Nors dėl to trečiasis asmuo teisingesnis būtų esa, visgi sudurtiniai veiksmažodžiai, sudaryti su prielinksniais arba priešdėliais nebe,
tebe, ne, te, kurie ne ištisi priduriami prie veiksmažodžio, bet be galinio balsio e, kuris įspraudžiamas į veiksmažodžio vidų, - tokie
34

32
33

AK 50v yra "g, k", bet MY raidės sukeistos vietomis.
AK 50v keturių paskutinių MY pavyzdžių - "pikty, pikk, rugty, rugk" _

pagalbinį veiksmažodį

3S
3G

AK 50v "raszitu".
AK SOv "žinomų".
AK 51 "buty 'būti'''.

nėra.
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veiksmažodžiai, sakau, rodo, kad to neva nereguliarumo atmesti negalima: tebiera 'dar yra',nebiera 'jau nėra', tiera 'yra tik', niera 'nė
ra' vietoj tebe ira, nebe ira, te ira, ne ira. Kartais galima išgirsti sakant,
net ir senesniuose raštuose būna, esmu vietoj esu; tokio kalbėjimo neteisingumą rodo tolesni asmenys esi, esaw, esam, esat, o ne esmaw,
esmam, esmat. Dar blogiau sakoma esmi vietoj esu, nes jokio veiksmažodžio pirmasis asmuo nesibaigia i. Lietuvių tarmėje dviskaitos ir
daugiskaitos galūnės yra ne gryni priebalsiai, bet prie jų pridedami ir
balsiai a arba e: esawa, esame, esate. Ten panašiai papildomi ir kiti
veiksmažodžiai, raszom, turem, dyrbam 37 yra sakomi raszome, dyrbame, turema. Žemaičių tarmėje šie balsiai nepridedami. Kartais sakoma
eswa, estau, esma, este, bet negerai, nes tai sudarytų nereikalingą išimtį iš bendros ir vienodos asmenų galūnių taisyklės. Panašiai blogai
sakoma esau vietoj esaw; taip pakeitus matyti šis netikimas, ir kartą
visam [S8] laikui reikia atsiminti, kad dviskaitos pirmojo asmens galūnė yra w, ne u. Kad pagalbinio veiksmažodžio esamasis laikas yra
paimtas iš kito veiksmažodžio, įrodo dar ir tai, jog liepiamosios nuosakos trečiasis asmuo, būdamas kiekvieno be išimties veiksmažodžio
trečiuoju esamojo laiko asmeniu, nėra tegul esa ar38 tegUl ira, bet tegUl buna, kaip tegUl dyrba, tegul raszo, tegUl gruna 39 • Lietuvių tarmėje
liepiamosios nuosakos trečiasis asmuo neteisingai yra paimtas iš bū
simojo laiko: tegUl bus, tegUl dyrbs, tegUl raszis. Maldose turbūt galima tokią raišką palikti dėl senumo svarbos: tegUl bus pagarbintas
Jezus Kristus. Pagalbinis žemaičių veiksmažodis turi visus kaitomuosius
ir nekaitomuosius dalyvius, net neveikiamuosius dalyvius, ir veiksma-

Tiesioginė

nuosaka

Esamasis laikas

Būtasis

Vns.

buwau 'buvau'
buwaj 'buvai'
buwo 'buvo'
buwow 'buvova'
buwotau 'buvota'

1.
2.
3.
Dvisk. 1.
2.
[S8v]
3.
Dgs.
1.
2.
3.

Esu 'esu'
Esi 'esi'
Ira (esa) 'yra'
Esaw 'esava'
Esatau 'esata'
Ira (esa) 'esa'
Esam 'esame'40
Esat 'esate'
Ira (esa) 'yra'

Būsimasis

laikas

busiu 'būsiu'
busi 'būsi'
bus 'bus'
busew 'būsiva'
busetau 'būsita'
busem 'būsime'
buset 'būsite'

Liepiamoji nuosaka
2. Buk 'būk!'
3. TegUl buna
'tegul būna'
Dvisk. 1. Bukew 'būkiva'
1. Buketau 'būkita'
Dgs.
1. Bukem 'būkime'
2. Buket 'būkite'

laikas

Tariamoji nuosaka41

Vns.

Vns.

Dvisk.
Dgs.

1. butio 'būčiau'
2. butumi 'būtum'
3. butum 'būtų'
1. butumew 'būtumėva'
2. butumetau 'būtumėta'
1. butumem 'būtumėme'
2. butumet 'būtumėte'

Bendraties nuosaka
Buty

'būti'

Daly,,-iai

žodinį daiktavardį.

Kaitomieji

§ VI. Pagalbinio veiksmažodžio asmenavimo forma
Jau § III Nr. 2 buvo sakyta, kad dviskaita ir daugiskaita savito
trečiojo asmens neturi, bet vartojamas trečiasis vns. ,asmuo. Todėl tik
esamajame laike jis bus nurodomas, o tolesniuose - praleidžiamas.
37

38
39
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AK 51 yra ,j.lyrbam, tiirem", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
AK 51 v ž. "ar" nėra.
AK 51 v "tegul gruna" nėra.

Veikiamieji

Es.
Būt.
Būs.

laiko Esus 'esąs'
" Buwys 'buvęs'
" Busis 'būsiąs'

Neveikiamieji

Esamas 'kuris yra'
Butas 'kuris buvo'
Busemas <kuris bus'

40 AK 51v tarp dgs. esamojo ir busimojo laikų pateiktos būtojo laiko I-ojo ir
2-ojo asmenų formos, atitinkamai "buwom 'buvome'" ir "buwot 'buvote''', bet MV
jos kažkodėl praleistos.
41 AK 51 v tariamosios 'nuosakos para:digma pateikta be skaičių ir asmenų, o
MV jie jau nurodyti.
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Nekaitomieji
Es. laiko
Būt."
Būs."

[59]

[59vJ

Vienlaikis

Esąt

'kai yra'
Buwus 'kai buvo'
Busįt 'kai dar bus'

Budamas

Vns.

'būdamas'

Reikiamybčs

Butynas 'kuris turi

būti'

Veiksmažodinis daiktavardis Buwymas 'buvimas'

Dyrbaj42
Dyrbo
Dyrbow
Dyrbotau
Dyrbom 43
2. Dyrbot

Veiksmažodžiai,

baigiąs i

iI ir au: dyrbU, turiu, matau ..

Tiesioginė

nuosaka

Vns.

1. Dyrbsiu 'dirbsiu'
2. Dyrbsi
3. Dyrbs
Dvisk. 1. Dyrbsew
2. Dyrbsetau
Dgs.
1. Dyrbsem
2. Dyrbset

1. DyrbU •dirbu'
2. Dyrbi 'dirbi'

2. Dyrbk 'dirbk'
3. Tegul dyrba
'tegul dirba'
Dvisk. 1. Dyrbkew
2. Dyrbketau
Dgs.
1. Dyrbkem
2. Dyrbket

3.
Dvisk. 1.
2.
1.
Dgs.

Dyrba •dirba'
Dyrbaw
Dyrbatau
Dyrbam •dirbame'
2. Dyrbat •dirbate'
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[60]

turiu 'laikau'
turi 'laikai'
ture <laiko'
turew
ture tau
turem 'laikome'

matau <matau'
mataj <matai'
mato <mato'
matow
matotau
matom 'matome'

turet 'laikote'

matot 'matote'

'mačiau'

matej
matie
matiew
matietau
matiem
matiet

turiesiu 'laikysiu' matisiu 'matysiu'
turiesi
matisi
turies
matis
turiesew
matisew
turiesetau
matisetau
turiesem
matisem
turieset
matiset

Liepiamoji nuosaka

Esamasis laikas
Vns.

turiejej
turiejo
turiejow
turiejotau
turiejom
turiejot
Būsimasis laikas

Vns.

. § VII. Asmenavimo forma

laikas

1. Dyrbau 'dirbau' turiejau 'laikiau' matiau

2.
3.
Dvisk. 1.
2.
Dgs.
1.

Pastabos
1. Kai kas pateikia ypatingą tiesioginės nuosakos būtąjį eigos
veikslo laiką: budawau 'būdavau', raszidawau 'rašydavau'; bet tai
greičiau yra dažniniai veiksmažodžiai, jie net turi visus kitus laikus ir
nuosakas: budauju 'buvinėju', raszidauju 'rašinėju', budauk 'buvinėk',
raszidautio ·rašinėčiau'. Taigi todėl tiesioginė nuosaka iš tikrųjų turi
tik tris laikus.
2. Nekaitomieji dalyviai beveik galėtų būti laikomi bendraties nuosakos laikais; bet kadangi jie turi savo laikus ir savitą vartoseną, tai
nekeičia tikrojo savo pavadinimo - dalyviai.

Būtasis

Vns.

turiek 'laikyk'
tegUl ture
<tegul laiko'44
turiekew
turieketau
turiekem
turieket

matik 'matyk'
tegul mato
'tegul mato'45
matikew
matiketau
matikem
matiket

Tariamoji nuosaka

1. Dyrbtio <dirbčiau' turietio <laikyčiau' matitio 'matyčiau'

42 AK 52v visų trijų ž-ių būtojo laiko vns. 2-asis ir 3-iasis asmenys turi lenk.
vertimus, atitinkamai: 2 - ,,<dirbai''', ,,<laikei"', ,,<matei''', 3 - ,,<dirbo''', ,,<laikė''',
,,<matė"', bet MV jų nebėra.
43 AK 52v visų trijų ž-ių būtojo laiko dgs. abu asmenys turi lenk. vertimus, atitinkamai: 1 - ,,<dirbome''', ,,<laikėme''', ,,<matėme''', 2 - " <dirbote''', ,,<laikėte"',
" <matėte'''.
.« AK 52v ,,'tegul laiko'" nėra.
45 AK 52v ,,<tegul mato'" nėra.
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2.
3.
Dvisk. 1.
2.
Dgs. 1.

Dyrbtumi
Dyrbtum
Dyrbtumew
Dyrbtumetau
Dyrbtumem
2. Dyrbtumet

turietumi
turietum
turietumew
turietumetau
turietumem
turietumet

matitumi
matitum
matitumew
matitumetau
matitumem
matitumet

Bendraties nuosaka
Dyrbty <dirbti'

turiety 'laikyti'

Būt."

Dyrbys <dirbęs'
Dyrbsis <dirbsiąs'

Būs."

turis 'laikąs'
matus <matąs'
turiejys 'laikęs' matys <matęs'
matisis <matysiąs'47
turiesis 'laiky-

Nekaifomieji veikiamieji

Būt.
Būs.

"
"

Dyrbąt

dirbau'
Dyrbus

turįt 'kai laikiau'48
turiejus

Dyrbsįt

turiesįt

<kai

matąt

<kai ma-

čiau'49

matius50
matisįt

Neveikiamieji
Es. laik. Dyrbamas
dirba'sl
Būt. " Dyrbtas
Būs. " Dyrbsemas

'kurį

AK 53 ,,'laikysiąs'" nėra.
AK 53 ,,'matysiąs'" nėra.
48 AK 53 ,,'kai laikiau'" nėra.
49 AK 53 ,,'kai mačiau'" nėra.
50 AK 53 "matius".
51 AK 53 neveikiamųjų dalyvių visų
timų, nors MV - turi.

turemas 'kurį
laiko'
turietas
turiesemas

matomas 'kurį
mato'
matitas
matisemas

46
47
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trijų ž-ių

Dyrbtynas 'reikia dirbti'53

turietynas 'reikia laikyti'

matitynas 'reikia.
matyti'

Dyrbymas 'dirbimas'

turiejymas 'laikymas'

matimas

'matymas~

sangrąžinių veiksmažodžių
asmenavimą

siąs'46

Es. laik.

matidamas 'matydamas'

Reikiamybės

§ VIII. Apie

Kaitomieji veikiamieji
Dyrbąs <dirbąs'

Dyrbdamas <dirbdamas'52 turiedamas 'laikydamas'

Veiksmažodinis daiktavardis
matity <matyti'

Dalyviai

Es. laik.

[60v] Vienlaikis

esamasis laikas neturi lenk. ver-

1. Sangrąžinio asmenavimo veiksmažodžiai arba turi šitą reikšmę
(§ II, Nr. 6), arba dar yra veikiamieji, arba neveikiamieji ar niekatrieji, turintys tik sangrąžinių veiksmažodžių galūnes. Asmenuojant įvardis
sawį 'save' vartojamas ne visas, bet tik vienas priebalsis s, jis pridedamas prie veiksmažodžio galūnės. Ir jeigu pridedamas prie galūnės ii,
tai ją keičia OU, tiek esamojo, tiek būsimojo laiko tik pirmajame asmenyje: genu 'genu', genous 'vejuosi kažką', turiu 'laikau', turious
'kažko laikausi', ginsious 'vysiuosi', turiesious 'laikysiuosi'. Prie bet
kurio laiko veiksmažodžių, kurie baigiasi au, s pridedamas prie tos
pat galūnės: matau 'matau', mataus, matiau, matiaus, turiejau, turiejaus.

2. Asmenų galūnės yra tos pačios, kaip ir ankstesnio asmenavimo,.
tik prie jų pridedamas sangrąžinis s. Visgi dviskaitos ir daugiskaitos
asmenų gale, tarp įprastinės pirmojo asmens galūnės ir priebalsio s~
įterpiamas balsis o: garbynu, garbynous, garbynas 'giriasi', garbynawos, garbynamos. O dgs. antrojo asmens gale [61] galūnė t suminkštėja,
po jos įspraudžiamas e: garbynaties, raszieties, turieseties, turietumeties. Panašiai liepiamojoje nuosakoje po kamiengalio priebalsio k
52 AK 53 visi trys vienlaikio dalyvio, t. y. pusdalyvio, ž-iai neturi lenk. vertimų,
bet MY - turi.
53 AK 53 visi trys reikiamybės dalyvio ž-iai neturi lenk. vertimų, bet MVturi.
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atsiranda e: raszik, raszikes, matik, matikes, matikemos, matiketies 54•
Prie įprastinės bendraties nuosakos galūnės pridedama js, raszity,
raszityjs.
3. Tik eigos veikslo sangrąžiniai veiksmažodžiai turi savas galū
nes, o įvykio veikslo, kadangi yra sudurti iš kokio nors prielinksnio
ir veikiamojo veiksmažodžio, tai įvardis sy atsiduria tarp šiųdviejų
įvykio veikslo veiksmažodį sudarančių dalių. Pats toks veiksmažodis
išlaiko savo pirminę galūnę ir yra asmenuojamas sulig veiksmažodžių,
kurie baigiasi it arba an, forma: raszau, raszaus 55 , pasyraszau, lįks
mynu, lįksmynous 56 , pasylįksmynu, joukous 'juokiuosi', prasyjouku 57 •
4. Kas buvo sakyta apie ne sangrąžinių veiksmažodžių asmenavimą (§ IV, Nr. 3 ir toliau), tinka ir sangrąžiniams. Todėl šios galūnės
veiksmažodžiai esamajame ir būtajame laike analogiškai būna trejopi.

§. IX.

Dvisk.
Dgs.

Kasiewos
Kasietaus
Kasiemos
Kasieties

sakiewos
sakietaus
sakiemos
sakieties
Būsimasis

Vns.

1. Kasious 'kasiuosi'6O
2. Kasis
3. Kases
Dvisk. 1. Kasewos
2. Kasetaus
Dgs.
1. Kasemos
2. Kaseties

turiejowos
turiejotaus
turiejomos
turiejoties

laikas

sakisious 'sakysiuosi'
sakisis
sakises
sakisewos
sakisetaus
sakisemos
sakiseties

turiesious 'laikysiuosi'
turiesis
turieses
turiesewos
turiesetaus
turiesemos
turieseties

Sangrąžinių veiksmažodžių
Tiesioginė

asmenaYimo forma
nuosaka

Vns.

Liepiamoji nuosaka
Vns.

Esamasis laikas

1. Kasous 'kasuosi' sakaus 'sakausi'
2. Kasis
sakajs
3. Kasas
sakos
Dvisk. 1. Kasawos
sakowos
2. Kasataus
sakotaus
[61v] Dgs. 1. Kasamos
sakomos
2. Kasaties
sako ties

turious 'laikausi'
turis
tures
turewos
turetaus
turemos
tureties

1. Kasiaus 'kasiausi'

2. Kasejs
3. Kasies

laikas

sakiaus 'sakiausi'58 turiejaus 'laikiausi'59
sakejs
turiejejs
sakies
turiejos

AK 53v ž. "matiketies" nėra.
AK 53v ž. "raszaus" nėra.
S6 AK 53v ž. "lįksmynous" nėra.
57 AK 53v teksto "joukous 'juokiuosi', prasyjouku"
58.AK 53v ,,'sakiausi'" nėra.
S9 AK 53v ,,'laikiausi'" nėra.
54

55

nėra.

2. Kaskes 'kaskis '61

3.
Dvisk. 1.
2.
[62] Dgs. 1.
2.

tegul kasas
Kaskewos
Kasketaus
Kaskemos
Kasketies

sakikes 'sakykis'
tegul sakos
sakikewos
sakiketaus
sakikemos
sakiketies

turiekes 'laikykis'
tegul tures
turiekewos
turieketaus
turiekemos
turieketies

Tariamoji nuosaka
Vns.

Būtasis

Vns.

1.
2.
1.
2.

1. Kastios 'kasčiausi'62
2. Kastumis 63
3. Kastumes

sakUios 'sakyčiau- turietios 'laikysi'
čiausi'
sakitumis
turietumis
sakitumes
turietumes

GO AK 54 visų trijų ž-ių būsimojo laiko vns. l-asis asmuo neturi lenk. vertimų,
bet MY - turi.
61 AK 54 liepiamosios nuosakos visų trijų ž-ių vns. 2-asis asmuo neturi lenk.
vertimų, bet MY - turi.
62 AK 54 tariamosios nuosakos visų trijų ž-ių vns. l-asis asmuo neturi lenk. vertimų, bet MY - turi.
63 AK 54 visos tariamosios nuosakos lytys su galūniniu ,,-u-" turi ir gravio ženklą (3 ž-iai po 6 lytis - iš viso 18), bet MY atitinkamos 18 lyčių ,,-u-'" turi jau be gravio.
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Dvisk.
Dgs.

1. Kastumewos
2. Kastumetaus
l. Kastumemos
2. Kastumeties

sakitumewos
sakitumetaus
sakitumemos
sakitumeties

turietumewos
turietumetaus
turietumemos
turietumeties

Bendratjes nuosaka
Kastyjs 'kastis'64

sakityjs 'sakytis'

turietyjs 'laikytis'

Pastabos
1. Šia forma asmenuojami ir neveikiamieji eigos veikslo bei savybiniai veiksmažodžiai, nes turi sangrąžinių veiksmažodžių galūnes.
2. Iš šio asmenavimo įsitikiname, kokia yra veiksmažodžių, asmenuojamų § VII nurodyta forma, tikroji tiek esamojo, tiek būtojo
laiko trečiojo asmens galūnė, nes balsis, atsiduręs prieš sangrąžos
žymę, t. y. galūnę s, yra nesangrąžinių veiksmažodžių trečiojo asmens
galūnė.

Dalyviai

§ X. Apie

Kaitomieji veikiamieji

Es. laik.

Kasąs 'kasąsis'

sakąs 'sakąsis'

turįs 'laikąsis'

Būt.

Kasęs

sakęs

turiejęs

Būs."

Kasįs

saktsįs

turiesįs

Nekaitomieji

Es. laik.

Kasątes

Būt. "

siausi'65
Kasiuses

kiausi'
sakiuses

turętes 'kai laikiausi'
turiejuses

Būs.

Kasętes

sakisętes

turiesętes

'kai ka-

sakątes

'kai sa-

Vienlaikis

Kasdamos 'kasdamasis'66
162v]

sakidamos 'sakidamasis'

turiedamos 'laikydamasis'

Neveikiamųjųir reikiamybės dalyvių nėra.

Nekaitomasis veiksmažodinis daiktavardis
Kasymos
'kasimasis'

sakimos 'sakymasis'67

turiejimos 'laikymasis'68

AK 54 bendraties nuosaka pateikta be lenk. vertimų, bet MV - su.
AK 54v visi trys nekaitomieji esamojo laiko dalyviai neturi lenk. vertimo, bet
MV -turi.
66 AK 54v visi trys vienlaikiai dalyviai, t. y. pusdalyviai, neturi lenk. vertimo,
bet MV- turi.
67 AK 54v ,,'sakymasis'" nėra.
68 AK 54v ,,'laikymasis'" nėra.
64

65
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sudurtinį asmenavimą

Kaitant sudurtines formas, kaip buvo sakyta, asmenuojamas tik
pagalbinis veiksmažodis ir pridedamas dalyvis to veiksmažodžio, kuris pasirinktas asmenuoti; ir kai kurie jo laikai pradžioje įgyja skiemenį69 be tebesitęsiančiam veiksmui pažymėti. Sudurtinis asmenavimas
tuo skiriasi nuo paprastojo, kad, 1) tiesioginė nuosaka turi devynis
laikus, o liepiamoji ir tariamoji tik po tris; 2) kad jis turi visus tris visų
trijų skaičių asmenis; visgi dviskaitos ir daugiskaitos trečiąjį asmenį
skiria vien tik dalyvis, jis taip pat išreiškia reikiamas giminės galūnes,
ir todėl toks asmenavimas gali būti vadinamas gimininiu; 3) šito asmenavimo dalyvis būna arba kaitomasis veikiamasis, arba neveikiamasis, ir visų trijų laikų, esa( 63]mojo, būtojo ir būsimojo. Toks sudurtinis asmenavimas būdingas tik žemaičių kalbai, nevartojamas jokioje
žinomesnėje Europos kalboje; iš pirmo žvilgsnio jis gali atrodyti tik
neišlavintos kalbos painiava, ir todėl šitokiu būdu lenkiškai kalbantis žemaitis tampa juokingas, pvz., jestem bywszy, bylem robiwszy,
bądi piszący. Bet žemaičių kalboje tai nėra juokinga, ir kas ją moka
iš pagrindų, iš šito asmenavimo pažins didžiulį jos turtingumą. Apie
tai kiekvienas gali įsitikinti iš tolesniojo skyriaus § XII, kur smulkiai
išaiškinta, kur ir kokiais atvejais tiktai šitoks asmenavimas vartojamas.
Kadangi lenkų kalboje tokio nėra, tai ir žemaičių kalboje jo sistema
negalėjo turėti lenkų kalbai būdingų pavadinimų; todėl jie buvo sudaryti pagal tai, kokio laiko pagalbinis veiksmažodis ar dalyvis vartojamas. Žemaičių gramatikos autoriai sudurtinį asmenavimą maišė su
pavieniu, arba paprastuoju; tai darė neteisingai, nes jie labai skiriasi
69

dos

Terminas "skiemenį" pavartotas tik AK 54v
per klaidą parašyta "garsą" ("gloskę").

("zgloskę"),

o

čia,

MV, J.

Čiul

turbūt
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reikšme ir kalbos sudėtimi; todėl negali būti vienas vartojamas tapačiai
vietoj kito. Visi veiksmažodžiai, ,turintys kaitomuosius veikiamuosius
ar neveikiamuosius dalyvius, neišskiriant netgi pagalbinio veiksmažodžio, gali būti asmenuojami sudurtine forma. O kadangi pagalbinio
veiksmažodžio, kaip veiksmažodžio, asmenų ir skaičių galūnes išlaiko
ir šitas asmenavimas (žr. § VI), tai kad sutrumpėtų raštas ir būtų iš~
vengta nuobodaus vienodumo, tik pirmieji kiekvieno laiko asmenys
bus nurodomi.

Bendraties nuosaka nevartojama.
,

Panašiai asmenuojami neveikiamieji dalyviai dyrbamas 'dirbamas',
dyrbtas 'dirbtas', dyrbsemas 'skirtas dirbti'. Dalyvių giminių ir skaičių
galūnes galima nustatyti iš linksniavimo (žr. trečiąjį skyr., § XX, Nr.
2-6, taip pat § XXI).

[64]
[63v]

Apie

Tiesiogine nuosaka
1. Tikrasis esamasis laikas
Esu dyrbąs 'esu dirbąs'
3. Dabartinis būsimasis 1.
Esu dyrbsis 'turiu dirbti'
5. Tikrasis būtasis J.
Buwau dyrbys 'buvau dirbęs'
7. Būsimas esamasis 1.
Busiu bedyrbąs 'ką tik pradė
siu dirbti'
9. Tikrasis būsimasis I.
Busiu dyrbsis 'būsiu dirbsiąs'

2. Dabartinis būtasis I.
Esu dyrbys 'esu dIrbęs'
4. Praėjęs esamasis I.
Buwau bedyrbąs 'kai dirbau'
6. Praėjęs būsimasis I.
Buwau dyrbsis 'turėjau dirbti'
8. Būsimas būtasis I.
Busiu dyrbys 'dirbau, bet nepabaigiau'

Liepiamoji nuosaka
Esamasis laikas
Buk bedyrbąs 'dirbk gi'
Būsimasis laikas
Buk dyrbsis 'nuspręsk dirbti'

Būtasis laikas
Buk dyrbys 'įrodyk, kad dirbai'

Esamasis laikas
Butio bedyrbąs 'būčiau jau bepradedąs dirbti'
Būsimasis laikas
Butio dyrbsis 'turėčiau dirbti'

Sintakse gramatikoje vadinama tam tikra žodžių tvarka, derinimas, žodžių darymas suduriant vienus su kitais, jų surikiavimas pagal
tvarką daiktų, kurių pavadinimais yra kalbos žodžiai; kaip galima pastebėti jų tarpusavio ryšius ir kaip vieni iš jų tarytum veikia kitus; kaip
vienų reikšmė kinta suartėjus su kitais, kaip toks suartėjimas ar išsiskyrimas yra reikalingas ar žalingas vaizdinių tvarkai. O kaip daikto vaizdiniai paprastai nuo smulkių prieina prie bendrųjų, taip ir žodžiai, atitinkantys tuos bendruosius vaizdinius, konkrečiai žemaičių kalboje,
susidaro iš žodžių, tarnaujančių vienetams. Nors fizinio pasaulio
vaizdiniai atsiranda pažįstant pačius daiktus, o santykio tarp tų daiktų
vaizdiniai eina po jų, visgi šiuose "Samprotavimuose" maniau tinkama
laikytis antrajame skyriuje nustatytos tvarkos, tai yra pradėti svarstyti
nuo nekaitomųjų kalbos dalių. Apie jaustukus pakankamai paaiškinta
jau ten, tad čia jie praleidžiami.

§ II. Apie prielinksnius
1. Prielinksniai, kaip rodo jau pats pavadinimas, yra žodžiai (tie-

Būtasis

laikas
Butio dyrbys 'būčiau

sintaksę

§ J. Bendras gramatines sintakses vaizdas

Tariamoji nuosaka
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Penktasis skyrius

§ XI. Sudurtinio asmenavimo forma

dirbęs'

są

sakant, ne[64v]kaitomi), kalboje vartojami prie vardažodžių1.
Daiktavardis ar būdvardis gali daugiariopa prasme, padėtimi ir santykiu įeiti į kalbos sudėtį; tačiau neturėdami tiek atitinkamų linksnių
1 Lietuviškas terminas prielinksnis darybiškai nėra
lenkiškame originale toks ryšys yra: przyimek+-imię.

11. 492

susijęs

su vardažodžiu, nors
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galūnių, tą trilkumą

išreiškia, arba užpildo prie savęs pavartotais prielinksniais, tinkamais toms aplinkybėms ir santykiams reikšti. Vardažodžiai turi septynias linksnių galūnes; bet ne visi linksniai reikalauja
prielinksnių.' Pirmasis ir penktasis linksniai neprisijungia jokio; septintasis, reiškiantis vietą, kurioje yra koks nors daiktas, vartojamas ti~
šiuo vienu atveju, ir turėdamas savą galūnę, panašiai neprisijungia
jokio prielinksnio. Tad likę keturi linksniai: antrasis, trečiasis" ketvirtasis ir šeštasis gali būti reikalingi prielinksnių, jų galūnėms nekintant.
2. Prielinksniai, kurie vartojami su vienu antruoju linksniu, yra:
pri 'prie', seniau nuo jo atplėštas p būdavo prijungiamas prie to paties
linksnio daiktavardžio, trobosp 'prie trobos' vietoj pri trobos; nu arba
nug 'nuo', ik 'iki', iki 'net iki',ysz 'iš (iš kur)', be 'be', pyrm 'prieš
(prieš ką)', paskou 'paskui (paskui ką)', diel 'dėl', gret 'greta'; ejty
pri žmogaus 'eiti prie žmogaus', atiemiau nu žmogaus 'atėmiau iš žmogaus', ne pritęka ik wyrszaus 'nepasiekia net 2 iki viršaus', pri/ypo iki
wyrszunes 'prilipo net iki viršūnės', ejnu ysz trobos 'einu iš trobos';
palykau be kepures 'likau be kepurės', pastatiau jautį gret arkle 'pastačiaujautį greta arklio', ejna szou pyrm munys 'eina šuo prieš mane',
wažiawo brolis paskou seseryjs 'važiavo brolis paskui seserį', diel
lygos negaliejau buty mieste 'dėl ligos negalėjau būti mieste'.
[65] 3. Tik su vienu ketvirtuoju linksniu vartojami prielinksniai:
prisz 'priešais', par 'per', pas 'pas (pas ką)', pro 'pro', apej 'apie
(apie ką)', aplej 'aplink', aplįk 'aplink', ing 'į'; prisz munį 'priešais
mane', par itpę 'per upę', pas motiną 'pas motiną', pro myszką 'pro
mišką', apej kunegistę3 'apie kunigystę', aplej arba aplįk trobesį 'aplink
pastatą', ing bažnįczę 'į bažnyčią'4. Vis dėlto kai sakoma, kad kažkoks
daiktas ramiai būna šalia kito, tada vartojamas aplej, twora aplej dyrwą 'tvora aplink dirvą', o kai reiškia vieno daikto judėjimą aplink kitą,
tada sakoma aplįk (iš aplękti 'aplenkti, apsupti'), gądras laksto aplįk
lyzdą 'gandras laksto aplink lizdą'. Prielinksnis ing ne visada vartojamas ištisas, dažniau tik in arba sutrumpintai į, ejnit ing myszką 'einu
į mišką' arba in myszką, arba taip pat į myszką. Kartais vienas iš šio
prielinksnio paimtas priebalsis n prijungiamas prie daiktavardžio ketvirtojo linksnio galo: laukas 'laukas', laukąn 'į lauką', troba 'troba'>
2
3

4
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AK 56 ž. "net" nėra.
AK 56v "kimygistę".
AK 56v "ing bažnįczę 'į

bažnyčią'"

trobąn 'į trobą'· Seniau buvo sakoma laukon, troben, dėl ko išaiškėja
ketvirtojo linksnio galūnė ą, reikšta kaip o, susiliejus dviem nosiniam
ą, o. Anksčiau daugiskaitoje buvo sakoma trobosna 'į trobas', dabar
taip nesakoma, bet tik ing trobas, į5 trobas.
4. Tik su šeštuoju linksniu vartojami prielinksniai: su 'su (su kuo)',
tyjs 'tiesiog'; su bnlit 'su broliu', tyjs križiumi 'kryžiaus kryptimi,
tiesiog į kryžių'. Net jeigu daiktas reiškia įrankį, panaudotą kokiam
nors veiksmui, vartojamas šeštasis linksnis su prielinksniu su: pjauty
supejli't 'pjauti peiliu', arty su iąbiit 'arti žambiu'. Iš tikrųjų tai yra
vokiška (schoeiden mit Messer), bet tokia kalbėsena labai sena ir paplitusi [65v] , tad neturėtų būti keičiama lenkiška be prielinksnio.
·5. Kai kurie prielinksniai vartojami iš karto su keliais linksniais,
tai pareina nuo poreikio ir kalbėjimo sąlygų. Prielinksnis itž 'už',
kai reiškia vieno daikto judėjimą, kad kaip nors pasislėptų už kito,
tada jis vartojamas su antruoju linksniu - skubynous ui trobese
'skubinuosi už pastato'. Kai reiškia, kad koks daiktas telpa, t. y. jau
yra už kito, tada vartojamas su trečiuoju arba šeštuoju linksniu: szou
tiko iti trobesiou 'šuo tyko už pastato' arba szou tiko iti trobesiu;
slapaus ui tawym 'slepiuosi už tavęs'. O kai žymi vieno daikto keitimą kitu, vartojamas su ketvirtuoju linksniu: iti karwę gawau pynįgus
'už karvę gavau pinigus', už pynįgus uimokiejau pelajs 'už pinigus
užmokėjau pelais'.
6. Kai prielinksnis pagal vartojamas prieš daiktavardį, valdo antrąjį linksnį, pagal bažnįczes 'pagal bažnyčią', Ewangielyji6 pagal
szwęta Jona 'Evangelija pagal šventą Joną'. O kai žymi kokio nors
daikto ėjimą, judėjimą per kitą, tada vartojamas po daiktavardžio, ir
pats tas daiktavardis būna šeštojo linksnio, kate pabiego stogu pagal
'katė pabėgo per stogą'. Kai daiktavardis žymi laiką, per kurį kas
nors vyksta, pagal panašiai vartojamas po daiktavardžio, to paties
linksnio, nakty pagal 'nakties metu', dyjnu pagal 'dienos metu'.
7. Prielinksnis lig 'iki, ligi', kai žymi vieno daikto siekimą susilyginti su kitu, tada vartojamas su antruoju linksniu, itžlypau lig wyrszaus
'užlipau ligi viršaus'. Kai ženklina, kad vienas daiktas yra kokiu nors
aspektu lygus su kitu, tada lig vartojamas [66) su šeštuoju linksniu:
lig mediit 'lygiai su medžiu', lig stogu 'lygiai su stogu', lig munym 'lygiai su manimi', sulig stulpu 'lygiai su stulpu'.
5

nėra.

6

11*

AK 56v "in".
AK 57 "Ewanielyje".
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8. Kai prielinksniai ąt 'ant' ir po 'po' reiškia vieno daikto slinkimą
virš ar po kitu, jie vartojami su antruoju linksnIu [ypu ąt trobos, [įdau
po pecziaus 'lipu ant trobos', 'lindau po pečiumi'. Kai reiškia, kad koks
daiktas yra virš ar po kitu, tada vartojamas su šeštuoju linksniu: stowiu
ąt trobit 'stoviu ant trobos'·, gulu po soulu 'guliu po suolu'. Vienu atveju prielinksnį ąt įprasta praleisti, kai žemaitiškai sakoma, kad kas
klūpi: kelųse klupo, kelųse klaupęs7 'klūpėdamas'; tada septintasis
daiktavardžio kelej 'keliai' linksnis būna vartojamas. Kai prielinksnis
po reiškia kažko paskirstymą, jis vartojamas su ketvirtuoju linksniu:
po keturis arklus 'po keturis arklius', po septines karwes 'po septynias
karves',po dewines žuwis 'po devynias žuvis'. Panašiai kai reiškia vietą, po kurią vyko kažkoks judėjimas, prielinksnis po irgi vartojamas
su ketvirtuoju linksniu: po wysus laukus yszwajksztiojau 'po visus laukus išvaikščiojau', po wysą myszką yszyjszkojau 'visą mišką išieškojau',
wajksztioje po trobą 'vaikščioja po trobą', žwejoji po wysą upę 'žvejoja po visą upę'. Kai reiškia vieno daikto seką paskui kitą, vartojamas
su antruoju linksniu, po wasaros atejs rudou 'po vasaros ateis ruduo'.
Klausimas "kiek kainuoja?" vartojamas su trečiuoju linksniu, po kam?
'po kiek', tačiau atsakymas - su ketvirtuoju, po ketures dytkas 'po
keturis sidabrinius grašius'.
9. Prielinksnis szalyp 'šalia'. Iš daiktavardžio szalys 'šonas' ir
dalies [66v] prielinksnio po priebalsio p, prijungto prie šeštojo linksnio,
sudarytas neva prielinksnis szalyp yra vartojamas su antruoju linksniu,
szalyp arkle 'šalia arklio'. Szalyp skiriasi nuo gret, nes šis žymi tą pačią vieno daikto kryptį su kitu, o szalyp į kryptį neatsižvelgia, tik ženklina vieno daikto buvimą šalia kito šono. Prielinksnis tarp 'tarp'
vartojamas su dviskaitos arba8 daugiskaitos antruoju linksniu, tarp
brolums 'tarp dviejų brolių'9, tarp žmonių 'tarp žmonių'.

§ III. Apie prieveiksmius
1. Dar yra beveik nekaitomų žodžių, po savęs reikalaujančių tam
tikrų linksnių daiktavardžių;

kai kurie jų yra kilę iš būdvardžių ir net
gali būti kaitomi laipsniais~ Žymi arba vieno daikto padėtį kito at-

žvilgiu, arba judėjimo kryptį; yra šitie: pyrm 'pirma, prieky, anksčiau',
artyj 'arti', skersaj 'skersai', yszylgaj 'išilgai', iskypaj arba iskrypaj
'įstrižai'. Pyrm iš pyrmas 'pirmas', pyrmesnej 'pirmiau'; artyj (tiksliau
artej) iš artus 'artus', artesnej; skersaj iš skersas 'skersas'; yszylgaj iš
yszylgas 'išilgas'; iskrypaj iš iskrypas 'įstrižas'. Šie prieveiksmiai10
vartojami su antruoju linksniu: pyrm tawys 'prieš tave', artyj gyres
'arti girios', skersaj lętos 'skersai lentos', yszylgaj kele 'išilgai kelio',
iskrypaj bitrnos 'įstrižai burnos'. Dar yra prieveiksmių, sudarytų iš
įvardžių ir daiktavardžio puse 'šonas; pusė': anas 'jis', anupus 'anoj
pusėj'; katras 'kuris iš dviejų', katrupus 'kurioj (iš dviejų) pusių'; kuris 'kuris', kuriupus 'kurioj pusėj'; szis [67] 'štai šitas', szypus 'šitoj
pusėj'; ątras 'antras', ąntrupus 'kitoj pusėj'. Ir šie vartojami su antruoju linksniu: katrupus dar žynies 'kurioj daržinės pusėj', ątrupus ll
jauje 'kitoj jaujos pusėj', szypus trobese 'šiapus pastato'. Su tuo pačiu
linksniu vartojami ir prieveiksmiai, žymintys neapibrėžtą kiekį: gana
dounos 'gana duonos', daug nelajmių 'daug nelaimių', maž PYlJįgų
'mažai pinigų'.
2. Iš būdvardžių sudarytieji prieveiksmiai dar yra dvejopi: nesantykiniai, nesusiję aiškiai su jokiu daiktavardžiu, pvz., szalt 'šalta',
gražu 'gražu', karszt 'karšta'12, tąmsu 'tamsu', szwyjsu 'šviesu', bjauru 'bjauru', bajsu 'baisu', tolu 'toli' ir t. t. ir santykiniai, išreiškiantys
kokio nors veiksmo padėtį, pvz., auksztaj 'aukštai (kad kas yra aukštai)', žemaj 'žemai', gražej 'gražiai' (gražej aprieditas 'gražiai aprengtas'). Ir šitokie prieveiksmiai nevaldo jokio linksnio.
3. Prieveiksmiai, kilę iš dalyvių, vartojami su tais pačiais linksniais, kaip ir jų dalyviai, priderątej sawa stonou apsyejty 'deramai savo
padėčiai elgtis'. Priderątej iš priderąs, prideriety 'būti priderančiam'.
4. Tikrieji prieveiksmiai, kurie neturi nieko bendra su linksniavimu,
bet pagal kalbos· poreikį dedami šalia veiksmažodžių, yra tokie:
kad 'kai',jej 'jei', idąt 'idant', tegul 'tegul', ne 'ne', bene 'ar ne', kadaj? 'kada ?'13 Prieveiksmiai kad,jej vartojami su tiesiogine ar tariamąja
nuosaka: kad buwau mažas 'kai buvau mažas', butumi protingu, kad
mokitumis 'būtum protingas, jei mokytumeisi', jej nori, gali 'jei nori,
gali', jej dyrbtu[67v]mi 'jeigu dirbtum'. Prieveiksmis idąt visada var10

7

8
9
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AK 57 "klaupęs".
AK 57v "dviskaitos arba" nėra.
AK 57v pavyzdžio "tarp brolums" 'tarp

11
12

dviejų brolių'"

nėra.

13

AK
AK
AK
AK

58 "būdvardiniai prieveiksmiai".
58 "anupus 'anoj pusėj', ątrupus".
58 yra "karszt 'karšta', gražu 'gražu''', bet MY ž-iai sukeisti vietomis.
58 ž. "kadaj? 'kada?'" nėra.
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tojamas su tariamąja nuosaka, ejdams I4 par ledą saugokes, idąt ne paslistumi 'eidamas per ledą saugokis, idant nepaslystum'. Prieveiksmis
tegul ar trumpiau tel5 , reiškiantis įsakymą arba veiksmo būtinumą,
vartojamas su tiesioginės nuosakos esamojo laiko trečiuoju asmeniu,
tegul dyrba 'tegul dirba' arba te dyrba. Neigiamasis prieveiksmis ne
vartojamas su tokia nuosaka, kokios reikalauja kalbos tvarka. Kai
prielinksnis be būna tikras prieveiksmis, tarnauja antrajam linksniui;
kai yra prieveiksmis, reiškia tebevykstantį veiksmą; asmenuojamas kartu su prieveiksmiu te, su kuriuo jungiasi, ar tebe dyrbi? 'ar tebedirbi?',
sutrumpintai ar teb dyrbi?, arba su prieveiksmiu ne, bene raszaj 'bene
rašai?' Į tokius klausimus atsakoma tais pačiais prieveiksmiais l6 ,
tai yra, kai veiksmas dar vyksta, sakoma tebe arba teb, o kai jau yra
baigęsis, sakoma nebe arba neb: ar teb skajtaj? 'ar dar skaitai?' teb skajtau 'dar skaitau' arba neb skajtau 'jau neskaitau'. Kartais be
atstoja ar 'ar?', be bitwaj? 'ar tik buvai' vietoj ar bitwaj? Be vietoj ar
vartojamas tada, kai klausiama abejojant kieno nors sąžiningumu. Yra
dar kitokių prieveiksmių, nieko nevaldančių, pvz., tąkąg 'nuolatos',
įkądyn 'tuoj paskui (ką)', įpiedyn 'įpėdin', parejžiou 'nuosekliai',
paejlou 'paeiliui', pagalou 'pagaliau', pawyrsziou 'paviršutiniškai',
pagretiou 'vienas šalia kito', pasalu 'paslapčia, netikėtai', wyjnkart
'iš karto, vienu metu' ir daug kit ųI7 į juos panaši ųl8.

[68] § IV. Apie jungtukus
Vieni jungtukai vartojami keletui žodžių kalboje sujungti, kiti sujungti keletui to paties sakinio dalių į visumą: ąžoulsI9 yr wobelys,
tejpog yr beržas auga myszki 'ąžuolas ir obelrs, taip pat ir beržas auga
miške,'; yszgyrdau, jog mieste bitwo jomarks20 , noriejau tyn pasyskubinty, bet ne galiejau, nes partrukyno susiedas, wyjnok norįt ąt wakara
AK. 58 "ejdamas".
AK. 58v "te 'tegul"'.
16 AK. 58v "sujungtais prieveiksmiais".
17 AK. 58v gale sakinio yra "ir daug kitų", bet MV tas galas gerokai
ž-ių "pagretiou ... ", "pasa/it ... ", "wyjnkart ... " AK. 58v dar nėra.
18 AK. 58v "į juos panašių" nėra.
19 AK. 58v "ą:ioulas".
20 AK. 58v "jomarkas" .
14

15
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išplėstas,

dar nuejau2I 'išgirdau, kad mieste buvo mugė, norėjau ten pasiskubinti,
bet negalėjau, nes sutrukdė kaimynas, vis dėlto nors į vakarą dar nuėjau'. Kiti padeda veiksmažodžiams arba dalyviams nusakyti kokią
nors aplinkybę, ir tada greičiau būna priešdėliais; at ir pa įeina į įvykio
veikslo veiksmažodžių sudėtį, o atskirai niekada nevartojami : atkasty
'atkasti', aplajstity 'aplaistyti' .

§ V. Apie vardažodžius
1. Daiktavardžiai ir būdvardžiai, reikalingi reikšmės papildymo,
vartojami su papildomu antrojo linksnio daiktavardžiu, spįdulej
saules 'spinduliai saulės', pyk tas žmogus wertas ira karones 'piktas
žmogus vertas yra bausmės'. Kartais, kai kalba reiškia abiejų tų daiktų turėjimą, pirmasis daiktavardis praleidžiamas ir yra numanomas, o
antrasis būna antrojo linksnio: turiu arklų 'turiu arklių' numanoma
burį 'būrį', gawau dounos 'gavau duonos' numanoma kepalą 'kepalą'
arba szmotą 'gabalą'.
2. Skaitvardiniai daiktavardžiai, t. y. daiktiniai skaitvardžiai,
panašiai vartojami [68v] su antruoju linksniu daiktavardžių, kurių'
kiekį jie žymi: ketwertas arklų 'ketvertas arklių', dewinetas awių 'devynetas avių'.
3. Kai daiktavardis reiškia laiką ir atsako į klausimą kada?, jis
būna ketvirtojo, šeštojo ar septintojo linksnio: pawasarį siejem grudus, rudenį jawus pjaunam 'pavasarį sėjame grūdus, rudenį javus pjauname'; žyjmos dyjnomis 'žiemos dienomis'; wasaros lajke 'vasarą'.
Kai koks veiksmas kartojamas tam tikrais laiko tarpais, tai tie tarpai
išreiškiami ketvirtuoju linksniu: kas dyjną 'kas dieną', kas naktį
'kas naktį', kas nedielę 'kas savaitę', kas mienesį 'kas mėnesį', kas metą
'kas metai', kas kartą 'kas kartą'. Taigi ir lenkų kalboje, jeigu rašoma
co ranek, co miesiąc, ar ne geriau būtų rašyti co dzieIi? Kai kas nors
yra sveikinamas ar linkima sėkmės, tai nusakoma arba pirmuoju, arba
ketvirtuoju linksniu: labas rUs 'labas rytas' guten Morgen, laba dyjna
'laba diena', labas wakaras 'labas vakaras'; geriau vis dėlto sakoma
labą ritą, labą dyjną, labą wakarą 'labą dieną, labą vakarą (linkiu)'.
21 AK. 58v "nuejau"; AK. 58v pavyzdys "wyjnok norit ąt wakara dar nuejau"
yra atskirtas ankstesnės sakinio dalies vertimo, t. y. parašytas tarp ž-ių "kaimynas"
ir "vis dėlto", bet MV atkeltas prie viso sakinio.
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4. Kai daiktavardis vartojamas su būdvardžiu, rei~k!anč.i~ jo es~ę,
medžiagą
vartoJat. y. d aI'kto
, tada vietoj šio būdvardžio daZlllaUSIaI
.
d
antrojo linksnio daiktavardis, iš kurio tas būdvardIs yra pa ary::: szauksztas sydabrynis 'šaukštas
sy:
dabra 'šaukštas sidabro'; rikszte beržyne rykste berzme arba rzkszte

si~a~rin~s: arb~ ~~aukszta.s

berža 'rykštė beržo'.
v
v'
."
••
,
5. Būdvardžiai, padaryti iš veiksmazodzIŲ tYkl,u tIkIU, w~rau
'varau', ge[69]nu 'genu', wedu 'vedu', welku 'velku; - ty~ynas suprantąs, manąs, tikįsis', warynas 'varąs', geny~as. gen~s, ~edynas
, d ' welkynas 'velkąs' - turi prieš save šeštojo lmkslllo daIktavarve ąs,
'd
l "'t' .
dį į kurį veiksmažodis kreipia veiksmą: saugok~s, l ąt ne pa aJZl umz
de~utą medumi tykynas 'saugokis, idant nep.alaIžytum ~e~uto, anyema pIemuo,
d amas, kad tai medus'; ejna pyjmou awymls waryns
1" k
varydanias prieš save avis'; arklu wedyns 'vedąs ark Į; arwy genyns
'genąs karvę', wyrwy welkyns 'velkąs virvę'·

:n

§ VI. Apie

vienų paprastųjų daiktavardžių
padarymą

iš

kitų

Žemaičių kalboje vieni daiktavardžiai yra pir~iniai: kiti - iš jų
padaryti arba sud uri ant du pirminius žodžius - taiP at.sIranda sudur· . ZO dI'S , - arba prie pirminio žodžio pridedant tam tIkrus
t mIS
d garsus
.. šitaip padarytas naujas žodis įgyja savitą reikš~.ę, n?~s ~~ Urtllll~ Z~džiu ir netampa. Taigi iš paprastųjų ~aiktavardzIŲ VlSl kItI d~romI. pne
galo prijungiant reikalingus ga.rs.us. S.i taip darant, paprasto]o daIktavardžio galūnė numetama, o Į JOs vIetą:
.....
.
1. Būdvardiniams daiktavardžiams padaryt~ pn~ungI.amI. garsaI
,
. b lta 'baltas' baltUmas 'baltumas'; auksteslllo laIpslllo, t. y.
umas. a s ,
.
. 'b'
ksz
intensyvumo, daiktavardžiams form~oti prideydam.I, .garsa~, le,:
tas 'aukštas', auksztibi 'neišmatuojama aukstybe, grazus grazus,
"22.
gražibi 'nenusakoma grozyb e
.y.'
.
.
[69vJ 2. Daryti daiktavardžiams, reiskIantlems VISU~ą, pn~ed~ma
iste' Karalus 'karalius' Karaliste 'karalystė'; žmogus 'zmogus, zmogist~ 'žmogiškumas', t~ip pat23 'statula, vaizduojanti žmogų'; žmones
'žmonės', žmoniste 'žmonija'.
v

v

az: ,-

v

22MV pavyzdžių
23
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AK 59v

ž-ių

" ... , grazI
"b e...
' ".lr J'ų lenk •
"grazus
"taip pat" nėra.

vertimų

AK 59v

nėra.

3. Kuopiniams daiktavardžiams daryti pridedami garsai inas:
egle 'eglė', eglinas 'eglynas'; puszys 'pušis', puszinas 'pušynas, šilas'; purwas 'purvas', purwinas 'purvynas'. Kuopiniai vardažodžiai
gyviesiems ir net negyviesiems daiktams dažnai yra atskiri: bąda 'banda', buris 'būrys', myne 'minia', kruwa 'krūva' ir t. t. Mažybiniai daiktavardžiai daromi iš paprastųjų, vietoj numestos galūnės pridedant
galūnę, reiškiančią meilumą (žr. antrąjį skyr., § VIII). Taip pat būdvar
džiai ir iš jų išvesti prieveiksmiai gali reikšti mažumą: baltas 'baltas',
baltytelis 'baItytėlis', baltytelej 'baltytėliai'.
4. Veiksmažodiniai daiktavardžiai daromi iš būtojo laiko šitaip:
pirmojo asmens galūnė numetama, o į jos vietą pridedami skiemenys ymas arba imas: audu 'audžiu', audiau, audymas, kraunu 'kraunu',
krowiau, krowymas, raszau 'rašau'24, rasziau, raszimas.

§ VII. Apie sudurtinius žodžius
Sudurtiniai žemaičių žodžiai duriami arba iš kaitomų kalbos dalių su
taip pat kaitomomis, arba iš nekaitoIJ:?Ų su kaitomomis. Dėmenys, sudarantys sudurtini žodį, yra arba du daiktavardžiai, arba daiktavardis su
būdvardžiu, arba du būdvardžiai, arba daiktavardis ar būdvardis
su įvardžiu, arba daiktavardis ar būdvardis su veiksmažodžiu,
arba pagaliau veiksmažodis su veiksmažodžiu (apie pačius s.udurtinius veiksmažodžius bus toliau). Sudurtiniai žodžiai [70J yra žemaičių
kalbos privalumas ir jai suteikia daug patogumo, nes taip galima trumpiau ir aiškiau reikšti mintis bei vaizduoti daiktus. Tai vyksta šitaip:
1. Į>irmąji dūrinio dėmenį turintis sudaryti daiktavardis arba būd:
vardis praranda galūnę ir prisijungia žodį, turintį sudaryti antrąjį
dūrinio dėmenį. Šitaip atsiradęs vyriškosios giminės žodis įgyja galūnę is, moteriškosios - e: puse 'pusė', galwa 'galva', pusgalwis 'pusgalvis'; puse, protas 'protas', pusprotis 'kvailys'; peczius 'krosnis',
kaklas 'kaklas', peczkaklis 'į pagrindinį kaminą vedantis dūmtakis';
baltas 'baltas', nugara 'nugara', baltnugaris 'baltnugaris'; joudas 'juodas', bieras 'bėras', joudbieris 'juodbėris'. Jeigu atmetus galūnę pirmasis žodis gale turi du priebalsius, ir turintis sudaryti antrąjį dūrinio
dėmenį žodis prasideda tais pačiais arba ir kitais priebalsiais, kuriuos
tiesiai sujungus su pirmojo žodžio priebalsiais tarimas vis dėlto pasi24

AK 60 ž. ,,'rašau'" nėra.
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labai sunkus, tada tarp jų ispraudžiamas balsis: arklis 'arklys',
mietra 'mėta (augalas)', arklamietre 'miško mėta'; kaklas 'kaklas',
riszis 'raištis', kakloriszis 'kaklo skarelė'. Arba kalbant vienas iš tų
priebalsių nutylimas, Tauras 'tauras (stumbras)'25, taurragis (tauragiS)26 'tauro ragas'. Raseinių paviete netoli prūsų sienos yra miestelis
Tauragis 'Tauragė' - nežinoma tikrai, nuo ko taip pavadintas, ar
nuo Tauras ir ragas, kas galbūt tikėtiniau, nes tos miškuotos vietos
kažkada buvo pilnos taurų, ar nuo taurie 'taurė' bei ragas, gal tauro
ragus [70v] perdirbinėjo į taures?
2. Sudurtiniai daiktavardžiai, daromi iš daiktavardžio ar būdvar
džio su prielinksniu, analogiškai įgyja galūnę is arba e, priklausomai
nuo giminės: id 'už', troba 'troba', užtrobis 'vieta čia pat už trobos';
pa 'po', soulas 'suolas', pasaulis 'pasuolis'; ausys 'ausis', paausis
'paausys'; akys 'akis', paakis 'paakys'; pri 'prie', klietys 'klėtis',
priklietis 'prieklėtis'; wartaj 'vartai', priwartis 'ganykla už vartų';
pa27 , tolus 'tolus', patolis 'tolimas'.
3. Sudurtiniai daiktavardžiai, atsiradę iš daiktavardžio arba būd
vardžio su veiksmažodžiu, ne visada keičia galūnes tokiu būdu; ir
veiksmažodis, įeinąs į daiktavardžio sudėtį, liaujasi buvęs veiksmažodžiu ir įgauna daiktavardžio pavidalą: jaukas 'juokas', darity 'daryti', joukdaris 'juokdarys'; kamynas 'kaminas', szloustity 'šluostyti',
kamynszloustis 'kaminkrėtys'; su 'su', deriety 'derėti', sądara 'santaika'; už 'už', dyrbty 'dirbti', uidarbie 'uždarbis'; par 'per', kasty 'kasti',parkasas 'perkasa, griovys'; at 'at', austy 'austi', ataudaj 'ataudai'.
Šitaip jungiant daiktavardį su veiksmažodžiu atsiranda daug labai gražių ir tinkamiausių pasakymų. Be kita ko, žodis Kalbrieda, vieno iš
žemaičių gramatikos autorių sukurtas, daug aiškiau ir tiksliau atspindi
esmę negu senesni pavadinimai. Juk graikų žodis gramatika (rfllXfLfLlX'~X~)28 reiškia gero rašymo mokslą (YfllXfLfLdv 'rašyti')29. Vokiečiai
šiek tiek geriau pavadino - Sprachlehre 'kalbėjimo mokslas'. Tačiau
žodis Kalbrieda iš kalba 'kalba' ir riedity 'tvarkyti' aiškiau atspindi
gramatikos objektą, nes ji yra kalbos, ar šnekamosios, ar rašomosios,
[71] gero sutvarkymo taisyklių rinkinys. Taip pat yra padaryti kai kurių
25

26
27

28
29
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pavadinimai: Rugpjutis 'rugpjūtis' iš rugej 'rugiai' ir pjauty
'pjauti', Rugsiejis 'rugsėjis', Lapkrytis 'lapkritis' iš lapas 'lapas' ir
krysty 'kristi'. Jeigu daiktavardis yra sudurtas iš prielinksnio su ir
daiktavardžio, padaryto iš balsiu prasidedančio veiksmažodžio, tada
prielinksnis su visai nepakinta - suejga 'susirinkimas' iš su ejnu 'sueinu'. O jeigu veiksmažodis prasideda priebalsiu, tada prielinksnio
balsis iI pakeičiamas ą: sądara 'santaika' iš sitderiety 'susitaikyti',
sąsuka 'upės ar ko panašaus posūkis', sątakis 'dviejų upių santaka'.
4. Daiktavardžiai, padaryti jungiant veiksmažodį su veiksmažodžiu, turi abiejų jį sudarančių veiksmažodžių reikšmę ir linksniuojami
antrąja daiktavardžių, baigiančiųsi is, forma - gyrtyjs 'girtis', pelnity 'pelnyti', girpelnis 'pagyrūnas'. Iš daiktavardžio ir veiksmažodžio
sudurtas būdvardis, tarsi daiktavardis niekdžiugis iš niekaj 'niekai',
džiaugtyjs 'džiaugtis', niekdžiugis 'kurį džiugina bet koks niekniekis'.
Darant tokius būdvardžius pakinta beveik visa abiejų žodžių struktūra.
S. Jeigu daiktavardis, turintis sudaryti pirmąjį sudurtinio žodžio
dėmenį, baigiasi OU, tada ne pirmojo, bet antrojo linksnio galūnė numetama - szou 'šuo', bajoras 'bajoras', szunyjs 30, szunbajoris 'netikras
bajoras, apsišaukėlis'. O jeigu antrąjį sudurtinio žodžio dėmenį turintis
sudaryti daiktavardis baigiasi OU, tada panašiai antrojo linksnio galūnė pakeičiama is: puse 'pu[71v]sė', szou 'šuo', pusszunis 'mažas
šuo, pusiau užaugęs'; pyjmou 'piemuo', puspyjmenis 'piemenėlis'.

§ VIII. Apie įvykio veikslo veiksmažodžius
1. Įvykio veikslo veiksmažodžiai reiškia judančio arba veikiančio
daikto būsenos tvirtumą, taip pat veiksmo arba veikėjo judėjimo
kryptį; jie žemaičių kalboje visada yra sudurtiniai. Į jų sudėtį įeina
paprasti, t. y. eigos veikslo, veiksmažodžiai ir prielinksniai ar prieveiksmiai, reiškiantys minėtą veiksmą. Į įvykio veikslo veiksmažodžių
sudėtį prielinksniai įeina arba pirminio pavidalo, t .. y. sveiki, arba kaip
nors pakitę; jų yra dvylika: ap, at, ąt, į arba in, nu, pa, par, pra, pri,
su, už, ysz. Apžvelkime atskirai.
2. Iš aplej, apej kilęs prielinksnis ap reiškia kažko apsukimą, apsupimą, apjuosimą, apibrėžimą: apdarUy 'aprengti', apkasty 'apkasti',
30
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apwejziety 'apžiūrėti', apgauty ~apgauti', apipeniety 'apipenėti',
apjoukty 'apjuokti', apsakity 'papasakoti', apkalbiety 'apkalbėti'.
3. Prielinksnis at kilo iš lenkų od, do; vieni su juo sudurti veiksmažodžiai reiškia artėjimą: atbiegty 'atbėgtj', atwarity 'atvaryti',
atneszty 'atnešti'; kiti žymi tolimą: atmesty 'atmesti', atkabinty 'atkabinti', atwersty 'atversti, atke1ti', atkyrsty 'atkirsti'.
4. Prielinksnis ąt žymi ko nors pakilimą: ątlypty 'užlipti ant ko',
ątkabinty 'užkabinti, pasverti', ątszokty 'užšokti, užšokti ant ko',
ątejty 'užeiti, užlipti'. Išimtis čia yra tik veiksmažodis ątsztykty 'atspėti'.

5. Prielinksnis ing ne visas įeina į veiksmažodžio sudėtį - arba
tiktai in, arba [72] pavirtęs nosiniu į, - o ženklina įėjim~, patalpinimą
kur nors viduje: inejty arba įejty 'įeiti', indiety arba įdiety 'įdėti', įsukty
'įsukti', įwa:iiouty 'įvažiuoti', įkrauty 'prikrauti'.
6. Sudurtiniai veiksmažodžiai su prielinksniu nu, sutrumpėjusiu
iš nug, žymi: a) tolimą, nuneszty 'nunešti į vietą', nupeszty 'nupešti',
nurauty 'nurauti (pvz., linus)', nuskusty 'nuskusti'; b) leidimąsi iš viršaus žemyn,nuszokty 'nušokti', numesty 'numesti', nujimty 'nuimti';
c) veiksmo baigtį, nudyrbty darbus 'nudirbti darbus', nuszauty pauksztį 'nušauti paukštį', nudurty 'negyvai nudurti'.
7. Prielinksnis pa, perdirbtas iš prielinksnio po, sujungtas su veiksmažodžiu, arba, tiksliau, veiksmažodis padarytas su šituo prielinksniu 31, žymi: a) užbaigtą daiktą arba kokią pabaigą, paaugty 'paaugti',
padyrbty 'padaryti', pasiuty 'pasiūti', panokty 'pavyti', pa:iadiety
'pažadėti', padauginty . 'padauginti', paslaugity 'pavaduoti';b) vieno
daikto patalpinimą po kitu, pasliepty 'paslėpti po kuo', pasliegty 'po
svoriu pakišti', paUnsty 'palį sti '.
8. Prielinksnis par žymi vieno objekto ėjimą per kitą: parlypty
'perlipti (pvz., per tvorą)', pargaliety 'įveikti, nugalėti', parkalbiety
'perkalbėti, įtikinti', par:ięgty 'peržengti', parpraszity 'atsiprašyti'.
Kartais žymi grįžimą, parbiego arkUs ysz myszka 'parbėgo (grįžo)
arklys iš miško', parwa:iiawo tiews32 ysz gyris'grįžo tėvas iš girios'.
9. Prielinksnis pra, iš pro 'pro', žymi kažko praejimą pro šalį:
praejty 'praeiti pro šalį', praszokty 'prašokti pro šalį'. Išskyrus veiks31 MY iš tikrųjų čia parašyta "būdvardžiu", bet AK 62 rodo, kad turi būti
;,prielinksniu" .
32 AK 62 "tiewas".
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mažbdįprabiegty, kai jis reiškia, kad kažko išgąsdintas paukštis visam
laikui palieka savo lizdą. Kartais turi lenkiško prze reikšmę: pradurty
'pradurti', prapulty 'prapu1ti, žūti', [72v] prasyrasty 'prasikalsti,
nusižengti'.
10. Prielinksnis pri reiškia: a) priartėjimą, priwa:iiouty 'privažiuoti', priwarity 'pri vary ti (ką prie ko)', prispyrty 'priversti '33, priielty
'priže1ti';b) pripiIdymą, prikimszty'prikimšti', pripylty 'priberti,
pripi1ti'; c) sulyginimą, priaugty 34 'priaugti', prilypty 'prilipti (lipant)'.
11. Prielinksnis su veiksmažodžiui suteikia sujungimo, dviejų ar
daugiau daiktų surinkimo į vieną krūvą reikšmę: sukasty 'sukasti',
suwarity 'suvaryti'. Kartais ženklina tiktai įvykusį veiksmą, nežymė
damas daiktų sankaupos: suwalgity 'suvalgyti', suplieszity 'suplėšy
ti', subadity 'subadyti', surugty 'surūgti', sudegty 'sudegti', suputy 'supūti'.

12. Į veiksmažodžio sudėtį įeinantis prielinksnis ui vartojamas ta
pačia reikšme kaip ir lenkų za: uiejty 'užeiti', u:idiety 'uždėti, užduoti'35, uimu.szty 'užmušti'. Išimtį sudaro uiaugty 'užaugti', uigauty
'užgauti', uiejty 'ieškant rasti'. Veiksmažodis uistoty vienu atveju
reiškia 'pavaduoti; ginti', o kitu - 'pradėti', medej pawasarį iidiety
uistojii 'medžiai pavasarį žydėti pradėjo'.
13. Kai prielinksnis ysz įeina į veiksmažodžio sudėtį, jis atitinka
lenkų wy, panašiai jungiamą prie veiksmažodžio: yszdyrbty 'išdirbti',
yszarty 'išarti', yszkasty 'iškasti'36. Išimtis yra yszganity, kai reiškia
'išgelbėti, išvaduoti'. Paprastai yszganity reiškia 'ganyti, išganyti
(pvz., pievą)'. Apie prielinksnį be ir prieveiksmį ne žiūrėk aukščiau
§ III, Nr. 337 •
14. Prieveiksmis te iš tegUl, kai kartais taip sutrumpintas jungiasi
su pagalbiniu veiksmažodžiu, reiškia 'tiktai': mai tiera dounos 'mažai
jau tiktai yra duonos', waląda tiera, kajp atejej 'dar tiktai valandėlė,
kaip atėjai'. Kartais, vartojamas atskirai nuo [73] veiksmažodžio, taip
pat reiškia 'tiktai', keturi bernaj te atejo 'keturi bernai teatėjo'.
15. Iki vieno garso sz sutrumpėjęs prieveiksmis szin jungiamas prie
judėjimą reiškiančio veiksmažodžio, kurio vartojamas tik liepiamo33
34

35
36
37

62 ž. "prispyrty 'priversti'" nėra.
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sios nuosakos antrasis asmuo, - tas liepimas sakomas kam nors
Kai liepiama vienam asmeniui, minėtas garsas sz jungiamas
prie veiksmažodžio galo: douksz pejlį 'duok čia peilį!' vietoj douk
szin pejlį!, wariksz arklus 'varyk čia pas mane arklius'. Tačiau kai
kreipiamasi i du ar daugiau asmenų, tada garsas sz įspraudžiamas tarp
kamiengalio ir dviskaitos ar daugiskaitos antrojo asmens galūnių, o
kad būtų lengviau ištarti, po sz dar įspraudžiamas balsis e, doukszetau doukszet 'duokit čia man!' vietoj douketau, douket szin!
'16. Kai reiškiamas reikalavimas, prievarta, į gi perdirbtas jungtukas
jog jungiamas prie liepiamosios nuosakos veiksmažodžio galo, dyrbkgi1
'dirbk gi', raszikgi 'rašyk gi!' Kartais prie kito žodžio galo dedamas,
kad pasakymas būtų pabrėžtinesnis : tajgi 'taigi', nugi 'nagi', kągi
darity 'ką gi daryti'. Kartais prijungiamas tik garsas g, tejpog 'taipogi'.
artėjant.

§ IX. Apie

veiksmažodžių valdymą

1. Veiksmažodžiai, žymintys vieno objekto veikimą į kitą, vadinami veikiamaisiais, o veikiantysis objektas čia vadinamas veikėju; tas,
kuris patiria veiksmą, vartojamas ketvirtojo linksnio; kasu doubę
'kasu duobę, wądou suka ratą 'vanduo suka ratą'. Tačiau ne visada
šaliajų ketvirtasis linksnis būna raiš[73v]kus, kartais jį reikia numanyti :
pradiejau raszity 'pradėjau rašyti (ką?)', yszjejau kulty 'išėjau ~ult~
(javų)'. Kai kurie veiksmažodžiai turi savitą valdymą, t. y. vartOjamI
su tam tikrais linksniais. Taigi:
2. Žymintys ko trūkumą veiksmažodžiai vartojami su antruoju
linksniu - neturiu dounos 'neturiu duonos'. Neigiamieji vartojami su
tuo pačiu linksniu: neyszariau dyrwos 'neišariau dirvos', neganiau bą
dos 'neganiau bandos'. Visgi gerai su ketvirtuoju linksniu sakoma ne
yszariau dyrwą, ne ganiau bądą. Taip pat veiksmažodžiai, žymintys
ko reikalavimą - rejkalaųju prietelaus 'esu reikalingas draugo'.
3. Veikiamųjų veiksmažodžių bendraties nuosaka, turinti prieš save veiksmažodį, reiškiantį judėjimą iš vietos į vietą, vartojama su tuo
pačiu antruoju linksniu: ejnu tworos twerty 'einu tvoros tverti', nuejo
dounos kepty 'nuėjo duonos kepti'. Neblogai, o gal ir teisingiau būtų
sakyti su ketvirtuoju linksniu, ejnu tworą twerty, nuejo douną kepty.
4. Niekatrieji, arba savarankiški, veiksmažodžiai esu 'esu (kuo?)',
tųpu 'tampu', pastoju 'tampu kuo', wadynous 'vadinuosi' ir kiti šios
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reikšmės vartojami su šeštuoju linksniu: esuimogumi 'esu žmogumi',
kalwiu pastojej 'kalviu tapai', senu tapej 'pasenai (tapai senuku)'.
Apskritai visi veiksmažodžiai vartojami su tais linksniais, kurių reikalauja kalbos tvarka: dawiau aluiną ubagou 'daviau išmaldą elgetai',
apsywylkau marszkynejs 'apsivilkau marškiniais', apsymowiau kepury
'apsimoviau kepure'.38 Niekatrasis veiksmažodis [74] sergu 'sergu'
vartojamas su šeštuoju linksniu; jeigu nesveika yra kūno dalis, tada ji
būna šeštojo linksnio, o liga nenusakoma: galwu sergu 'galva sergu,
man skauda galvą', kojy sergu 'koja sergu'. Bet jeigu visas kūnas apimtas ligos, tada ligos pavadinimas vartojamas šeštojo linksnio: karsztejs sergu 'karštlige sergu', drugiu sergu 'drugiu sergu'.
5. Kai sakoma, kad kažkas iš tikrųjų įvyko, bet arba nevisiškai,
arba maža vilties, kad to pakaks ar bus sėkminga, tada vienas veiksmažodis pavartojamas du kartus; vieną kartą vartojama bendratis, kitą _
lytis, kurios reikalauja kalbos tvarka: dyrbty padyrbau, bet ne iynau,
ar ylgam 'iš tikrųjų padariau, bet nežinau, ar ilgam'; arty yszariau
dyrwą, bet ne galies ekiety 'dirvą iš tikrųjų suariau, bet nebus galima
akėti'.

§ X. Apie dalyvių susidarymą iš veiksmažodžių
1. Iš veiksmažodžio esamojo laiko daromi dalyviai - esamojo
laiko veikiamasis ir neveikiamasis, taip pat to paties laiko nekaitomasis, - tokia tvarka: a) formuojant kaitomąjį veikiamąjį dalyvį, pirmojo asmens galūnė numetama ir prie kamiengalio pridedama ąs, is
arba us sulig grupės, kuriai veiksmažodis priklauso (žr. ankstesnį
skyr., § IV, Nr. 3): dyrbit, turiu, matau, dyrbąs, turis, matus; b) veikiamąjį nekaitomąjį sudarant, prie kamiengalio pridedama ąt arba įt:
dyrbąt, turįt; c) darant neveikiamąjį, prie trečiojo asmens galūnės pridedama mas: dyrbamas, turemas, matomas.
[74v] 2. Iš veiksmažodžio būtojo laiko daromi dalyviai: būtojo
laiko veikiamasis kaitomasis ir nekaitomasis, taip pat veiksmažodinis
daiktavardis; a) darant kaitomąjį dalyvį, pirmojo asmens galūnė numetama ir prie kamiengalio pridedama ys: dyrbau, dyrbys, turiejau,
turiejys, matiau, matys; b) darant nekaitomąjį, prie kieto ar minkšto
38

AK 63 devintojo paragrafo ketvirtasis numeris čia ir baigiasi, dviejų tolesnių
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kamiengalio pridedama US39 : dyrbits, turiejus, matius; c) darant veiksmažodinį daiktavardį, prie kamiengalio pridedama ymas: dyrbymas,
turiejymas 40 arba imas, matimas.
3. Iš bendraties nuosakos daromi dalyviai: būtojo laiko neveikiamasis, būsimojo veikiamieji (kaitomasis ir nekaitomasis) ir neveikiamasis, taip pat vienlaikis ir reikiamybės; a) darant būtąjį dalyvį galinis balsis y pakeičiamas as: raszity, raszitas, kasty, kastas41 ; b) darant
būsimuosius veikiamuosius dalyvius, prie kamiengalio pridedama sis
arba sįt: dyrbsis, dyrbsįt; c) darant vienlaikį, pridedama damas: dyrbdamas, matidamas42 ; d) formuojant reikiamybės dalyvį, prie įprastinės
šios nuosakos galūnės pridedamas skiemuo nas: raszity, raszitynas,
ekiety, ekietynas 43 • Pagalbinio veiksmažodžio dalyviai daromi ta pačia
tvarka.
4. Sangrąžinių veiksmažodžių dalyviai formuojami iš tų pačių laikų, tik prijungiamos reikiamos galūnės: raszaus, rasząs, kasous, kasąs,
turious, turįs, raszątes, turętes, raszęs, turiejęs, rasziuses, turiejymas44
ir t. t.

§ XI. Apie

dalyvių vartojimą

1. Žemaičių kalba pasižymi tuo, kad vartoja daug dalyvių, ir tai
nemažas jos privalumas. Smulkūs, sakyčiau, beveik vos ženk[75]lūs
įvykių atspalviai gali būti išreikšti kiekvienas atskirai ir tiksliai dalyviais, kurių lenkų kalba tiksliai perteikti neįmanoma. Dalyviai kalboje
vartojami arba vieni dėl tam tikrų prieveiksmių ar jungtukų praleidimo, arba kartu su pagalbiniu veiksmažodžiu sudaro sudurtinį asmenavimą. Apie šį pastarąjį bus tolesniame paragrafe.
2. Esamojo laiko kaitomasis veikiamasis dalyvis a.titinka lenkų,
kuris baigiasi ący: kasąs 'kasąs'45, raszus 'rašąs', turis 'turįs', ir reiš.AK 63v "us".
AK 63v "turiejymas"; AK 63v ž-iai "dyrbymas, turiejymas" pateikti po priesagos "imas", bet MV atkelta po priesagos "ymas".
41 AK 63v yra pavyzdžiai "dyrbty, dyrbtas, matity, matitas", bet MY pakeista
"raszity, raszitas, kasty, kastas".
42 AK 63v "turiedamas, matidamas".
43 AK 63v yra vienas skiemens "nas" darybos pavyzdys "dyrbty, dyrbtynas",
bet MY pakeista dviem kitais.
44 AK 64 "turiejuses, kasymas, turiejymas, raszidamos".
45 AK 64 yra "dyrbąs 'dirbąs"', bet MY pakeista "kasąs 'kasąs'''.
39
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radau imogą gulętį 'radau žmogų
Dažniausiai norint išreikšti didesnį tikrumą iš priekio prijungiamas be, radau imogą bedyrbątį 'radau žmogų bedirbantį'. Kai kas
tai pasako su nekaitomuoju to pat laiko dalyviu, bet tai neteisinga46 •
Tačiau jeigu kalbama apie tolimą judėjimą arba veiksmą, tada b.e
nepridedama, regiejau pauksztį lekątį 'regėjau paukštį lekiantį'. Kai
sakoma, kad pabaigęs veiksmą kas nors užsiima kuo kitu, tada pirmąjį veiksmą reiškiąs veiksmažodis pereina į būtojo laiko kaitomąjį
veikiamąjį dalyvį su sangrąžine galūne, kuris atitinka lenkišką, baigiantįsi szy, parskajtęs grometą padiejau ąt stala 'perskaitęs laišką padėjau
ant stalo'. O jeigu sakoma, kad kas nors dar numato ką daryti, vartojamas būsimojo laiko dalyvis, regiejau moterį rugius pjausętę 'regėjau
moterį, turinčią rugius pjauti'. Kai kam nors pranešama, kad oras yra,
buvo ar turi būti toks ir toks, tada vietoj veiksmažodžio vartojamas
reikiamo laiko dalyvis, [75v] jis turi moteriškąją galūnę, o esamajame
laike įgyja be: belinąti 'lyja', besnįgąti 'sninga', lyjusi 47 'lijo', sutemusi 'sutemo', yszauszusi 'išaušo', lisęti 'rengiasi lyti', snygsęti 'turi
snigti', yszsygajdryjusi 'išsigiedrijo'48.
3. Nekaitomasis dalyvis. Jeigu vykstant veiksmui atsitinka kas nors
kitka, tada pirmąjį veiksmą atliekančio asmel1s įvardis arba pats daiktavardis pereina į trečiąjį linksnį; šį veiksmą reiškiantis veiksmažodis
pereina į nekaitomąjį esamojo laiko dalyvį su be pradžioje: mun beskajtąt uigeso iwake 'kai skaičiau, užgeso žvakė'; bernou bearąt pagedo iąbis 'kai bernas arė, jam pagedo žambis'. O jeigu žymimas jau
pasibaigęs veiksmas, tuoj po kurio kažkas atsitiko, vartojamas būtojo
laiko nekaitomasis įvykio veikslo dalyvis, mill1 parskajtius knįgą praskudo galwa 'kai perskaičiau knygą, man įskaudo galvą'. Kai kas šį
žemaičių dalyvį lenkų kalboje nori reikšti dalyviu, baigiančiuosi szy,
ir todėl pasako juokingai. Žemaitiškai labai gerai sakoma szesztaj
muszus atsybitdau 'kai išmušė šešias, atsibudau'. Tačiau netinkamu
žemaitišku būdu būtų pasakyta szesc biwszy wstalem. Kai šis dalyvis
būna padarytas iš veikiamojo veiksmažodžio, turinčio aiškų ar numanomą daiktavardį, t. y. veikėją, tada šitas daiktavardis liaujasi buvęs
veikėju ir pereina į ketvirtąjį linksnį, szeszes muszus (reikia numanyti
kia

vykstantį veiksmą (vyksmą):

gulintį'.

r
Šis sakinys, prasidedąs ž. "Kai kas ... ", AK 64 yra po tolesnio sakinio, bet
MY sakiniai sukeisti vietomis.
47 AK 64 "Iyjusi".
48 AK 64 pavyzdžio "yszsygajdryjusi 'išsigiedrija'" nėra.
46
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adinas) 'kai šešias valandas išmušė'. O kai kas nors yra atsitike tik
prieš pat veiksmo pradžią, vartojamas būsimojo laiko nekaito~asis
da!yvis, mim dyrbsįt zmogus atejo 'kai jau turėjau dirbti, atėjo žmogus'.
!eIgu [76] kas turi kokį veiksmą atlikti dar prieš įvykį, turintį netrukus
Įvykti, tada tą įvykį žymintis veiksmažodis pereina į esamojo laiko nekaito~ąjį dalyvį,uzdegty iwakę lig lygonou myrsztąt 'uždegti žvakę
ankscIau, negu ligonis pradės mirti'. O jeigu prieš pabaigiant kokį
:ykdomą veiksmą kas nors nutinka ir trukdo jį pabaigti, tada vartoJamas būtojo laiko nekaitomasis įvykio veikslo dalyvis, lig ne yszkasus
doubę pradiejo zeme gruty 'pirmiau, nei buvo iškasta duobė, pradėjo
žemė

griūti'.

4. Vienlaikis dalyvis atitinka lenkų dalyvį, baigiantįsi ąc, ir vartojamas tada, kai kas nors atlikdamas vieną veiksmą, tuo pat metu daro ir
kitą, zmones dyrbdamis meldes 'žmonės dirbdami meldžiasi'. Šis dalyvis turi tik pirmąjį visų skaičių ir abiejų giminių linksnį, negali būti
vartojamas išskirtinių būdvardžių reikšme.
5. Reikiamybės dalyvis atitinka tokį lotynų [dalyvį], kuris baigiasi
dus: garbintynas laudandus 'kurį reikia girti', daritynas faciendus 'kurį
reikia daryti'; ir reiškia, kad koks nors veiksmas reikalauja būti atliekamas: skajtityna grometa 'šį laišką reikia skaityti', legi debet arba legenda est epistola. Jeigu nežymimas veiksmo reikalaujantis daiktas,
tada šitas dalyvis įgyja moteriškąją galūnę ir vartojamas tik vienaskaita,
raszityna ira 'reikia rašyti' vietoj rejke raszity scribere oportet, scribendum est49 • Iš tokio raiškos būdo kai kas norėjo žemaičių kalbai sukurti
bevardę giminę; bet veltui. Juk jeigu tokia giminė būtų, ji turėtų savo
galūnes ir nurodomąjį įvardį, [76v] kaip kad lenkų t0 50 •

§ XII. Apie sudurtinio asmenavimo vartoseną
1. Tikrasis esamasis laikas. (Apie tokio laikų pavadinimo priežastį
žr. ketvirtąjį skyr., § x.) Pagal )inis veiksmažodis ir įvykio veikslo veiksmažodžiai, tiesą sakant, sudurtinio esamojo laiko neturi; t. y. tokie
49 AK 65 yra tekstas "skajtityna ira 'reikia skaityti' vietoj rejke skajtity 1egi
debet, legendum est", bet MY pakeista "raszityna ira 'reikia rašyti' vietoj rejktf
raszity scribere oportet, scribendum est".
•
50 AK 65 dviejų paskutinių sakinių, prasidedančių "Iš tokio ... " ir "Juk jeigu ... "
nera.
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pasakymai, pvz., esu esus 'esu esąs', esu padyrbąs 'esu padirbąs' šnekamojoje kalboje nevartojami. Tačiau su eigos veikslo veiksmažodžiais
šis laikas vartojamas - tada, kai kas nors apie save ar apie ką kitą
sako, jog atlieka kokį veiksmą, esu kasąs doubę 'kasu duobę (esu kasąs)'.
2. Praėjęs esamasis laikas vartojamas tada, kai sakoma, jog vieno
veiksmo metu kas kita atsitiko: buwau bearąs, kad etejo 51 brolis 'tada
a.riau, kai atėjo brolis'; bUwau besiedis, krad 52 pradiejo lity 'tada sėdė
jau, kai pradėjo lyti'. Visgi geriau nusakoma nekaitomuoju dalyviu:
mun bearąt atejo brolis, mun besiedįt pradiejo lity (žr. § XI, Nr. 3.).
3. Būsimasis esamasis laikas vartojamas tokiu atveju, kai kas nors
tarsi guodžiasi, jog keletą kartų pradėjo kokį veiksmą, bet dėl kokių
nors kliūčių negalėjo pabaigti: busiu beraszus 53 , yr wiel rejke parstoty
'kai tik imu rašyti, vėl reikia liautis'; ką busiu beekiejis arymą, wiel
ekietes pradeda gesty 'kai tik imu akėti arimą, vėl akėčios pradeda
gesti'.
4. Dabartinis būtasis laikas vartojamas tada, kai kas nors praneša,
kad [77] kažkada yra atlikęs kokį veiksmą, ir dėl to tas veiksmas jam
yra pažįstamas: esu matys meszką 'mačiau (kažkada) mešką', esu
pjowys szyjną 'pjoviau (kažkada) šieną'. Esu matys, esu pjowys pažodžiui verčiama taip: 'esu matęs', 'esu pjovęs'.
5. Tikrasis būtasis laikas vartojamas taip, kaip lenkų kalboje bū
tasis atliktinis laika8, bUwau raszys 'buvau rašęs'. Panašiai vartojamas
įvykio veikslo dalyvis, bUwau yszkasys doubę, kad praskudo rąka 'buvau iškasęs duobę, kada įskaudo ranka'. Geriau nusakoma nekaitomuoju dalyviu, mun yszkasus doubę praskudo rąka.
6. Būsimas būtasis laikas esti tada, kai kas nors kokį nors veiksmą
dažnai nutraukia, o per šias pertraukas užsiima kuo kitu, arba ir kai
jau atliktas veiksmas vėl niekais nueina: ką busiu nusiųtys berną pri
darba, wiel rejke parwadinty 'tik nusiųsiu berną prie darbo, vėl reikia
parvadinti', ką busiu yszkasys doubę, wiel uigruna 'tik iškasiu duobę,
vėl

užgriūva'.

7. DabartiniS būsimasis laikas tada, kai kas nors praneša, jog nori
nors padaryti, esu dyrbsis 'turiu dirbti' (pažodžiui: 'esu turįs dirbti').
ką

51
52
53

2'2*

AK 65 "atejo" .
AK 65 "kad".
AK 65 "beraszus".
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8. Praėjęs būsimasis laikas tada, kada kas sako ketinęs ką nors
padaryti, bet dar neprisirengęs, bUwau raszisis 'turėjau rašyti (ketinau)'.
9. Tikrasis būsimasis laikas tada, kai kas ėmėsi ką nors daryti,
bet nėra tikras, kad padarys, busiu dyrbsis 'dirbsiu (būsiu turįs dirbti)'.
O įvykio veikslo veiksmažodžiai vartojami, kai· kas tarsi skundžiasi,
kad jau buvo bebaigią~ [77v] pradėtą darbą, bet dėl kokių nors kliūčių
negalėjo užbaigti, busiu parskajtus knįgą, kad rejkiejo ejty pri darba
'jau turėjau baigti skaityti knygą, kada reikėjo eiti prie darbo'.
10. Sudurtinė liepiamoji nuosaka vartojama tada, kai kas liepia
kitam nuduoti, neva atliekąs kokį veiksmą, tai yra, kad bent dėl akių
juo užsiimtų. Esamasis laikas buk beraszus 'dėkis neva rašai'. Sudurtinio asmenavimo pagalbinio veiksmažodžio liepiamoji nuosaka dažnai
įgyja sangrąžos galūnę, bukes beraszus. Būtasis laikas buk raszys arba
bukes raszys 'dėkis tarsi jau būtum rašęs'. Būsimasis buk raszisis arba
bukes raszisis 'dėkis ketinąs rašyti'.
11. Tariamosios nuosakos esamasis laikas vartojamas, kai kas tarsi
skundžiasi, jog dėl kokios nors kliūties veiksmo dar neatlieka, butio
jau bedyrbąs, kad ne butum i partrukynys 'būčiau jau ėmęs dirbti, jei
nebūtum sutrukdęs'. Tą pat galima pasakyti ir apie būsimąjį šios nuosakos laiką, tik kalboje jis retai tevartojamas. Būtasis laikas vartojamas tada, kai kas teisinasi, jog savo jau pradėto sumanymo negalėjo
įgyvendinti, butio pasiuwys marszkynius, kad ne butum palužusi adata
'būčiau pasiuvęs marškinius, jei nebūtų nulūžusi adata'.

§ XIII. Apie

elipsę

1. Jog 'kad'. Kai žemaitiškai kalbant praleidžiamas jungtukas
jog (Iocutio infinitiva, sine quod 54), po jo einantis daiktavardis ar įvar
dis, t. y. veikėjas, pereina į to paties skaičiaus ketvirtąjį linksnį; o [78]
jam priklausantis veiksmažodis pereina į to paties laiko nekaitomąjį
dalyvį, gyrdie}au, jog brolis atejs 'girdėjau, kad brolis ateis', gyrdiejau
brolį atejsįt. Kartais tas pats veiksmažodis pereina į kaitomąjį dalyvį
ir derinasi gimine ir skaičiumi su tuo pačiu ketvirtuoju linksniu: gyrdiejau brolį atejsętį; wylous, jog pawasaris bus szyltas 'viliuosi, kad pavasaris bus šiltas', wylous pawasarį szyltą busętį.
54
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"Sakinys su neasmenuojamąja veiksmažodžio forma, be jog".

2. Buk 'neva'. Kai pasakojama apie kokį nors praėjusį įvykį,
ir neturintį akivaizdžių įrodymų, bet paremtą padavimu (traditio), kas lenkų kalboje reiškiama, pvz., žodžiais "rašo", "pasakoja",
neva tai ir tai įvyko, tada prieveiksmis buk įspraudžiamas po pirmojo
veiksmažodžio, o tolesni po jo veiksmažodžiai, žymintys ano įvykio
veiksmą, pereina į to paties laiko, kurio būtų buvę veiksmažodžiai, veikiamąjį dalyvį: sako buk dyrbUs 'sako, neva buvo dirbama'; raszo
buk gawus žynę, apej bUwusę toje wyjtoje bažnįczę'rašo, neva
gauta žinia, kad toje vietoje buvo bažnyčia'; pasakojo, buk bernas
dyrwą arys 'pasakojo, neva berr~as dirvą aręs'. O jeigu nėra aiškių ar
numanomų veikėjų, arba jei į jų buvimą ne kreipiama dėmesio, tada
veiksmažodžiai pereina į neveikiamąjį dalyvį, buk buwus sznekieta
'neva šnekėta'.
3. Nug 'nuo'. Kai sakoma, kad koks objektas patiria veiksmą nuo
kito, tada šis objektas, t. y. veikėjas, pereina į antrąjį linksnį be šio
prielinksnio; o veiksmo patyrėjas vartojamas su tokio laiko, giminės,
skaičiaus ir linksnio neveikiamuoju dalyviu, ko[78v]kio reikalauja
įprasta kalbos tvarka: duktie motinos siųtama neklauso 'motina siunčia dukterį, o ši neklauso'; žmogaus pakyrstas medis 'žmogus šį medį
nukirto'55; sunaus padyrbtą žąbį tiews 56 pardawie 'sūnus padarė žambį,
o tėvas jį pardavė'. Asmeniniai įvardžiai asz, tu čia nedalyvauja; vietoj57 munys doutas 'kuriam aš daviau', tawys pabartas 'kurį pabarei'
sakoma muna douts 58 , tawa pabarts 59 - iš savybinių įvardžių munas,
tawas.
4. Ysz 'iš'. Žymintis išskyrimą, išrinkimą šis prielinksnis gali būti
išmestas ir nesuke1ti jokių kitų žodžių pokyčių: ketury ysz wirų 'keturi iš vyrų' arba ketury wirų; kely ysz jų 'keli iš jų' arba kely jų, quator virormn, quidam eorum.
5. Kuris 'kuris'. Kai šis santykinis įvardis praleidžiamas, tada po jo
einantis veiksmažodis pereina į analogiško laiko kaitomąjį veikiamąjį
ar neveikiamąjį dalyvį ir yra derinamas su daiktavardžiu, kuriam priklausė prae1stasis įvardis; tai yra, kada įvardis kuris priklauso veikėjui,
seną

55 AK 66v pavyzdys "žmogaus arta dyrwa <žmogus šią dirvą· arė'" MY pakeistas "žmogaus pakyrstas medis 'žmogus šį medį nukirto"'.
56 AK 66v "tiewas".
57 AK 66v "vietoj mimys, tawys".
58 AK
66v "doutas".
59 AK 66v "pabartas".

341

tada veiksmažodis pereina į veikiamąjį dalyvį ir yra derinamas su veikėju, gajliekemos tiewa, kuris mus miliejo 'gailėkimės tėvo, k~r~s m~s
mylėjo', geriau sakoma gajliekemos tiewa mus miliejuse. O kal ~vardls
priklauso tam objektui, į kurį veiksmažodis nukreipia savo. veIksmą,
tada veiksmažodis pereina į neveikiamąjį dalyvį ir yra dennamas su
tuo objektu gimine, skaičiumi ir linksniu; o veikėjas, kurio veiksmą
reiškia veiksmažodis, pereina į antrąjį linksnį, numyrie geradiejis,
kurį mes miliejom 'numirė geradarys, kurį mes mylėjome', geriau sa-,
koma numyrie geradiejis mųsų milemas.
[79] 6. Rejke 'reikia' (oportet). Kai neva neasmeninis ve~ksma~o
dis rejke kalbant praleidžiamas, tada bendraties nuosakos veIksmazodžio valdomas ketvirtasis linksnis pereina į pirmąjį, veiksmažodžio
bendraties nuosaka pereina į reikiamybės dalyvį, kuris derinamas su
tuo pirmuoju linksniu, ir pridedamas tokio laiko pagalbinis veiksmažodis kokio buvo veiksmažodis rejke: rejke dyrbty darbą 'reikia dirbti
darb~', sakoma - dyrbtynas ira darbas; rejkiejo pakyrsty mys:ke
medį 'reikėjo nukirsti miške medį', sakoma - pakyrsty~as bU-W:(F
myszke medis60 . Jeigu einąs po rejke veiksmažodis buvo me~a:rasls,
tai kadangi trūko ketvirtojo linksnio, nėra ir pirmojo; dėl to re!kI~n:~
bės dalyvis įgyja moteriškąją galūnę, rejkiejo ejty į61 bainįczę reIkeJoeiti į bažnyčią', sakoma - ejtyna bitwo62 į63 bainįczę.

§ XIV. Apie

T
r

ąioulas 'ąžuolas', tiewyszke'tėviškė' (dupir.mi ilgi); c) taip pat yra
tokių, kurie turi vieną ilgą, kitus trumpus, maitytelis 'mažulėlis'

(pirmi trys trumpi, paskutinis ilgas); d) kartais vienas kirčiuotas, kiti
trumpi, karszatys 'senatvė' (pirmas kirčiuotas, kiti trumpi); e) galų
gale yra maišytų: nenaudielis 'nenaudėlis' (pirmas kirčiuotas, antras
trumpas, trečias ilgas, ketvirtas trumpas), atbitlaj 'atbulai' (pirmas kirčiuotas, antras trumpas, trečias ilgas). Taip pat net ir ilgų, trumpų ar
kirčiuotų [skiemenų] ilgumas kinta kituose linksniuose, pvz., meszkerie
'meškerė', turintis pirmuosius du trumpus, paskutinį ilgą, vns. trečia
jame ir tolesniuose linksniuose kirčiuotą turi tik pirmąjį, o visus kitus - trumpus 64 ; šeštasis dviskaitos ir daugiskaitos 65 turi priešpaskutinį ilgą, paskutinį - kirčiuotą. Žodžiu, negalima sukurti tvirtų šios
kalbos ilgumo taisyklių. Vedlys čia gali būti atidus gerai šia kalba šnekančiojo stebėjimas, taigi praktinis dėmesys ir įgudimas (usus te plura
docebit66). Netgi gramatikos (Kalbrieda) autoriaus pateiktos taisyklės
čia visai negali pasitarnauti ir nieko išmokyti. Prūsų gramatikai stengėsi šį sunkumą kaip nors palengvinti įvesdarni tam tikrų ženklų virš
balsių, tačiau šitaip sulaužė rašto grynumo reikalavimą. Juk daugelis
ženklų ir 67 diakritikų virš raidžių ne tik kad apsunkina rašantįjį, atitraukdami jo dėmesį nuo minties vienybės, bet dar ir rašybą daro ne
tokią aiškią.

ilgumą

[80]

Šeštasis skyrius

Žemaičių kalboje skiemenys, t. y. veikiau jų balsiai, tariami arba

arba trumpai, arba pagaliau su kirčiu, t. y. tam tikru balso
kalboje kirtis aiškiai girdimas virš žodžio priešpaskutinio skiemens balsio, o žemaičių kalboje, panašiai kaip rusų, toks
kirtis (y.n;apeHie) neturi pastovios vietos; yra net žodžių, neturinčių jokio tikro kirčio, o tik ilgai ar trumpai tariamus balsius .. Taigi: a) yra žodžių, būtent - daug dviskiemenių, kurių abu skiemeny~ yra i~gi: j~ukaj
'jaukai', aulaj 'aulai', ertaj 'erdviai'; b) yra tokių, kun~ tun v~u I~g~S,.
o kitus - trumpus: atou[79v]dogej 'vasarojus' (antras lr trecIas IlgI),

Apie žemaičių eilėdarą

ištęstai

pakėli~u. Lenkų

60
61

62
63
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AK
AK
AK
AK

67 yra "medis myszke", bet MV ž-iai sukeisti vietomis.
67 "in".
67 "biIwa".
."
67 "ID.

Žemaičių eiles sudaro liaudies, t. y. paprastų žmonių, dainos ir
šventos giesmės. Ne vienam rodosi keista, kad paprasta liaudis, neapšviesta arba1 tiktai išmokyta skaityti2 maldaknyges, turi gausybę viAK 67v "trumpus; visgi antrasis ir trečiasis dviskaitos ir daugiskaitos turi
kitus trumpus".
65 AK 67v yra "o šeštasis ir septintasis daugiskaitos", bet MY pakeista "šeštasis dviskaitos ir daugiskaitos".
86 ..Vartojimas tave daug ko išmokys".
87 AK 67v ž-ių "ženklų ir" nėra.
1 AK 67v "neapšviesta arba" nėra.
2 MV ž. "skaityti" praleistas, bet jis yra AK 67v.
64

paskutinį ilgą,
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sokiausių dainų Dajnas, dajniuszkas. Kas jiems kuria? Jeigu kurtų
mokytas, tai žinotų eiliavimo taisykles ir nesąmoningai stengtųsi jų
laikytis. Tačiau paprastų žmonių dainose tų taisyklių nematyti. Jos
grečiau yra įgimtas, visiškai laisvas jausmas.Taigi tam tikra prasme
galima sakyti, kad ši tauta, nepažįstanti poetus varžančių taisyklių,
yra poetiška iš prigimties. Net ir pačios seniausios kaimo dainos neapdainuoja jokio šlovingo garsių žmonių žygio, kas rodytų marsišką
ir laukinį tų dainų pobūdį, bet beveik visos pridera prie mielų bei padoriai laisvų kaimo žaidimų, ir ypač atskleidžia abiejų lyčių jaunuolių
meilę bei nekaltą merginimąsi. Ir visur rodoma, kad kaimo merginos
atstumia bajorus ar amatininkus bei žavisi artojais. Taigi tai idilės
ir baladės, o iš jų galima suprasti ramų ir švelnų šios tautos charakterį.
Žemaičių eilės būna trejopos. Pirmosios rūšies turi pastovų skiemenų skaičių - tai tiktai dėl pasirinktos melodijos - tačiau dažniausiai nerimuotos. Šita dainelių rūšis seniausia, tai pačios liaudies kūri
nys. Jukjos neturi nei geros struktūros, [80v] nei parinktų ir sutvarkytų
minčių; dažnai kartojami tie patys posakiai, tiesiog beveik ištisi posmai, tik jų gale būna reikiami papildymai. Ši rūšis apima visas pačias
seniausias ir daug netgi naujesnių dainų. Kita eilių rūšis yra lenkų eilių
sekimas, tai yra turinčios pastovų skiemenų skaičių ir rimą. Ši rūšis
apima daug naujesnių kaimo dainų, ir būtent visas šventas giesmes, jeigu jos nėra pažodinis vertimas iš svetimos kalbos, kaip kad Dovydo
psalmės ir kitos. O kad lietuvių, arba žemaičių, kalba tinkama eilėms
skanduoti, matyti iš to, kad jos skiemenų ilgumas įvairus (žr. ankstesnįjį skyr., § XIV), taip pat iš Donelaičio poemos, apie kurią bus toliau
kalbama prie pavyzdžio. Taigi trečioji rūšis yra metrinės eilės, lotynų
ir 3 graikų pavyzdžiu. Liaudies ši rūšis nevartojama. Čia pateikiama.
minėtųjų rūšių pavyzdžių, kai kurie su lenkišku vertimu.

Pirmosios

pavyzdžiai

pavieto lietuvaičių rugiapjūtės dainos neištisos dvi dalys.
Pirmojoje dalyje mergina grėbia šieną, medžiodamas bajoraitis užtinka
ją bedirbančią, sveikinasi, prisipažįsta mylįs ir prašo jos meilės. Mergina tiesiai jį atstumia, taip pat sako, kad rankos bajoraičio iš tiesų
l.4

3

4
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Trakų

rūšies

AK. 68 "ar".
AK. 68v skaičiaus "I."

nėra.

baltos, bet duona - juoda, kad užsiėmęs tik šaudymu, kurtais ir skalikais nesirūpina ūkiu. Antrojoje dalyje mergina pjauna rugius, o išė
jęs arti ir su ja pasisveikinęs kaimo vaikinas panašiai prisipažįsta
[81] mylįs ir prašo jos meilės; ši sutinka ir išgiria jo artojo darbą, ji
mielai tekėsianti už jo.
Pirmoji dalis

Kad atejo wasariale szienapjutie,
Tad iszejo miargiale grebti sziena.
Ir atejo bajorielis su strielbiale,
Padek Diewe! miargiale sziena grebti.
Milu tawi miargiale, milek mani,
Bajorielo nia milejau 5, nia miksiu.
Delko mani, miargiale, ne 6 milesi?
Bajorielo baltos rankos, juoda duona.
Bajorielo strielba rankoj, nia arklaiis.
Bajorielo rudi kurtaj, nia jautialiej7.
Bajorielo margos kales, nia karwiales.
Antroji dalis

Kad atejo wasariale rugiapjutie,
Tuo nuejo miargiale rugius pjauti.
Ir atejo biarnialis lauko arti.
Padek Diewe, miargiale rugius pjauti!
Milu tawi, miargiale, mikk mani!
Asz milesiu, ir tekesiu8 ui: biarnialo.
Nes biarnialo juodos rankos, balta duona.
Nes biarnialo arklas rankoj, nia strielbiale.
Pas biarniali grai:us jaucziej, o nia kurtaj.
Pas biarniali margos karwies, nia kalales.
ir t.t. 9
AK. 68v "milejau " .
AK. 68v "nia".
7 AK. 68v "jautialej".
8 AK 68v "tekiesiu".
9 AK. 68v "ir t. t." nėra. AK. 68v toliau šioje vietoje pateikiama daina, kuri MV
nukelta į 4-ąją vietą (žr. toliau p. 348, 37-ąją išnašą).
5

6
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2. 10 Kita daina yra tėvo linkėjimas, kad duktė tekėtų už bajoraičio arba kareivioI!, ar kokio turtuolio, arba bent jau už amatininko.
Nenorėdama tokių vedybų, duktė paniekino net pinigus ir išbėgo į
laukus. Motina ieško jos tai sode, tai laukuose, vadina namo. Duktė
neklauso, paklūsta tik tada, kai tėvas pažada ištekinti ją už artoj o l2.
Ąt

kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
[81v] Matule dukres.
Ejk dukre mUna jaunoji numon!
Zada tawį tiewutelis ui: bajora dout'13.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas bajorele.
Szoblele rąkoj'l1:.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj,
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
Matule dukres.
Ejk dukre mUna jaunoji numon! .
Zada tawį15 tiewiltelis ui: i:alnieriaus dout'16.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas i:alnierelaus,
Strielbele rąkoj'17.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji nUmon;
Zada tawį18 tiewuteIis ui: bagotiaus dout'19.
AK 69 skaičiaus ,,2." nėra.
AK 69 "arba kareivio" nėra.
12 Toliau pateikiama šešių posmų daina, bet MV posmų tvarka yra kita nei
AK 69-70, MV I-asis atitinka AK 5-ąji, 2-asis - 2-ąjį, 3-iasis -I-ąjį, 4-asis 3-iąji, 5-asis - 4-ąjį, 6-asis - 6-ąjį.
13 AK 69v "dout" .
14 AK 70 "rąkoj".
15 AK 69v "tawi".
16 AK 69v "dout".
17 AK 69v "rąkoj".
18 AK 69 "tawi".
19 AK 69 "dout".
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Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas dajktas bagotelaus
Pynįgaj rąkoj'20.

Ąt

kalnu rugej, sodne wobulaj,

[82] Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie

Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji numon,
Zada tawį21 tiewuteIis ui: sziauczeIaus dout'22.
Ne ejsiu numon, ne busiu aszjo,
Prastas darbas ir sziauczelaus
Hale rąkoj'23.
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie2<f
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji nUmon.
Zada tawį25 tiewutelis ui: krauczelaus dout'26.
Ne ejsiu numon, ne busiu asz jo,
Prastas darbas ir krauczelaus
Adata rąkoj'27,
Ąt kalnu rugej, sodne wobulaj.
Tyn wajksztiojie, tyn yjszkojie 28
Matule dukres.
Ejk dukre muna jaunoji numon!
Zada tawį29 tiewiltelis ui: artoje dout'30.
Yr ejsiu numon, yr busiu asz jo!
Grai:us darbas artojele
ZąbeIis rąkoj'31.

10

20

11

21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31

AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

69 "rąkoj".
69v "tawi".
69v "dout".
69v "rąkoj".
69v "yjszkojil~".
69v "tawi".
69v "dout".
69v "rąkoj".
70 "yjszkojiė".
70 "tawi".
70 "dout" .
70 "rąkoj",
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[82v] 3. 32 Tolesnioji dainelė vaizduoja, rodos, kaipduktė išvažiuoja
tuoktis, o mama ją įkalbinėja, kad nepaliktų motinos namų.
Kajp pas Matuly33 buwau
Matule ne miliejo;
O kajp mun rejk szędyjn yszejty,
Matu1e3" pagajliejo.
Zyrgelej pakįkity 35,
Pas wartus pastatity.
Sudyjw! sudyjw Matule mUna,
Yszneszk mun wajnykelį!
Matule yszejdama,
Wajnyką yszneszdama:
Sugrįžk! sugrįžk dukrele mUna 38 !
Romdik mUna szyrdelę!
Dar grįžty gal sugrįsziu,
Ląkity apląkisiu

Bet asz tawa, Matule mUna,
Darbelų jau neb dyrbsiu.
4. 37 Tolesnėje dainoje žemaitis vaikinas perspėja merginą, kad vengtų kariūnų.

MUna brole žyrgas mažas,
Nors mažutis, byli gražus.
Par laukelį raj tas jojau,
[83] Par myszkelį westy wediau.
Gale lauka lyjpužajte,
Po lyjpužy ežerajtis.
Paežeriej mergužajte 38 ,
AK 70 skaičiaus ,,3." nėra.
AK 70 "matulę".
34 AK 70 "MatUlej".
35 AK 70 "pakinkity".
36 AK 70 "muna".
37 AK 68v skaičiaus ,,4." nėra. Ši ketvirtoji MY pirmosios rūšies daina AK
68v-69 yra ne ketvirta, o antra; vadinasi, MV šis pavyzdys nukeltas į pirmosios rū
šies pabaigą (plg. ankstesnę 9-ąją p. 345 išnašą).
38 AK 69 "mergUžajte".
32
33
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Cze39 bernelis. prakalbiejo :
Ne prausk tame saw0 40 burnos,
Tyn žalnierius arklį gyrdo,
Numaustis tawa žyjdelį,
Pakaustis sawa žyrgelį;
Nuwylks tawa koptonelį,
Pasiudins saw balnitelį;
Nusegs tawa wajnykelį,
Paszers sawa žyrguželį.
Nujims 41 tawa kaspyneies,
Pasiudins saw kamUneles.

Antrosios rūšies pavyzdžiai42
Tolesnioji dainelė yra skatinimas"3 merginoms sėti ir puoselėti gė
les savo darželyje.
Yszauszt pawasare tos lįksmas dyjnas,
Ysz beržų tek sula kajp kryksztols wyjnas.
Szędyjn pawasaris ira, mergeles!
Ejket į daržeius"", sieket roželes,
[83v] Sieket, seserajtes, baltas lelyjes,
Yr žalus rutelus, yr panawyjes,
Pridouket lįksmibes sawa darželems,
Ne douket skabity ąkstyj wajkelems.
O kad jau židiety pradies žoleles,
Imket yr suskinket gražes kwietkeles.
Skindamas, Sesajtes, lįksmaj dajniouket,
Pyrmiauses Bažnįczej wysados douket,
O ątras saw imket, tretes brolelems,
Ketwyrtas lajkiket gražims bernelems. 45
AK 69 "Czė".
AK 69 "sawa".
41 AK 69. "Nuims".
42 Toliau einanti MV antrosios rūšies daina AK 70v pateikta dar prie pirmosios
rūšies (vadinasi, 5-oji); taigi MV daina imta kvalifikuoti kitaip nei AK 70v.
43 AK 70vyra "Skatinimas", bet MV pakeista "Tolesnė dainelė yra skatinimas".
44 AK 70v "darzelus".
45 AK 70v tik nuo čia prasideda "Antrosios rūšies pavyzdžiai".
39

40
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Tolesnieji pavyzdžiai46 yra paimti iš Raseinių žemės [teismo] raštininko p. Dionizo Poškos žodyno, truputį pakeitus rašybą ir arba su
paties autoriaus, arba mano vertimais į lenkų kalbą. Čia paminėtą
žodyną kai kas nori laikyti tik prasimanymu, bet taip nėra. Buvo žodynas šio autoriaus sudarinėtas, tik turbūt nebaigtas. Nežinau, kaip
pats autografas atsidūrė Kaune pas p. Jurgevičių, nė kiek nemokantį
žemaičių kalbos. Iš jo ir aš buvau pasiskolinęs keliolikai dienų. Žodynas
susidėjo iš dviejų storų tomų in 4 0 minori, nuo raidės A iki P imtinai,
rašytas trimis kalbomis: lietuvių, lenkų ir lotynų. Norėjau jį pats įsi
gyti, bet kaina 18 sidabro rublių tada man buvo per aukšta. Po, tiesą
sakant, nelaimingos p. Jurgevičiaus mirties, nes jis mirė nuošaliai visiškame skurde, kaip visi daiktai, taip ir šitas ~ąĮJJ~Ii!:Štis nežinia [84]
kur nusimetė ir turbūt amžinai pražuvo. Nors jis ir buvo dviejų tomų
apimties, kaip minėjau, bet jame tebuvo gal tik pusė žodžių, prasidedančių šitais garsais. Tai ne vieno žmogaus ir ne vie:t1,9.JąįkQ~darba.s.
Pratarmėje autorius a~Žodyną~iaŠo47:~···v ."
Linde paraszie Lenkams pujku Zodinika.
Wertas garbinga warda Giera Rasztinika.
Bet ant dabar raszoma tars ne wienas wajkis:
"At! nej szejp, nej tejp raszie žemajte 48 palajkis.
Vertimas
Polak szezyei się pysznym Sl6wnikiem Lindego;
Kt6rego Autor godzien imienia Slawnego.
Leez na ten; eo ja piszę, dadzą wyrok taki:
"Gryzmo1il niedorzeezy žmudzin ladajaki. 49
AK 70v ž-ių "Tolesnieji pavyzdžiai" nėra.
47 Autentiškas J. ČiuIdos toliau pateiktas lietuviškas ir lenkiškas Dionizo
Poškos ištraukas galima rasti knygoje: Dionizas Poška. Raštai. V., 1959. 744 p.
48 AK 71 "zemajtiė".
49 Nors D. Poška pažodžiui pats yra išvertęs šį ketureilį į lenkų kalbą, tačiau
J. ČiuIda išvertė iš naujo rimuotai; štai J. ČiuIdos vertimo pažodinis vertimas į lie46

tuvių kalbą:

"Lenkas didžiuojasi puikiu Lindės žodynu,
Kurio autorius. vertas garbingo vardo,
Bet šį, kurį aš rašau, taip įvertins:
"Keverzojo nevykęs vėjavaikis žemaitis".
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Ta gire aptur tikra warda giera miszka,
Jog rand kiekwieną medi, kurio rejk ir iszka.
Tejp ir musu Zodiniks, noriu, kad toks butum,
Kad rastum kažną žodi, kurio kas iszkotum.
Vertimas
Puszeza, w kt6rej się drzewo potrzebne znajduje,
Na imię przydatnego lasu zasluguje.
Cheę, žeby i nasz S16wnik tyle mieseiI w sobie
Wyraz6w, ile kto w nim žąda w každej dobie. 50
[84v] Prieš piktus kritikus
Ne pejk tu mano rasztu, nes raszie artois,
Su žagre, ne su plunksna Zemes raszitois.
Vertimas
Nie gan Dziela rolnika niebaeznoseią ploehą,
Bo Pisarz Ziemski pisaĮ nie pi6rem, leez soehą.51
Pačiame

žodyne prie žodžio Astronomija priduria:

Giwentojej Zemajtiu, Litwos, Kurszu, Prusu,
Pažinst žinklus danginius ant pasaula musu.
Pirms Awins, antras BuJus, trets wadints Dwinajte,
Kietwirtas Wiežis, pęktas Lewas, szests 52 Panajte 53 .
50 D. Poškos neversta į lenkų kalbą; J. ČiuIda išvertė rimuotai, štai jo vertimo
pažodinis vertimas į lietuvių kalbą:
"Giria, kurioje yra reikalingas medis,
Nusipelno gero miško vardo,
Noriu, kad ir mūsų žodynas tiek turėtų
Žodžių, kiek kas jame bet kada ieškotų".
51 D. Poškos neversta į lenkų kalbą; J. ČiuIda išvertė rimuotai, štai jo vertimo
pažodinis vertimas į lietuvių kalbą:
"Nepeik artojo veikalo dėl didelio paviršutiniškumo,
Nes žemės [teismo] raštininkas rašė ne plunksna, bet akėčiomis".
52 AK 71v "szeszts".
53 AK 7lv "Panajte".
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Sekmas Swaras, asztuontas Parplis kirminelis,
Dewintas Szauditois, deszimts Ožragelis,
Wienuolektas Wandiniks sem ukanu naudą,
Dwilektas Zuwis, kuriu 54 su tinklu ne gaudo.
Vertimas
Žmudzini, Kurlandowie, Litwini, Prusaki
dobrze horyzont i niebieskie znaki.
Pierwszy Baran, drugi Byk, a Bliznięta trzeci,
Czwarty Rak, a Lew piąty, sz6sty Pauna leci.
Si6dmy Waga, Niedzwiadek 6smy, Strzelec baczny
Dziewiąty, a dziesiąty Kozierožec znaczny,
1edenasty jest Wodnik, zkąd mgly i dždže kapią,
[85] Dw6nasty Ryby, kt6rych niewodem nie lapią·55

Znają

Minėtas p. Poška savo sode turėjo milžiniško ąžuolo rąstą, viduje
tuščią, kuriame kaip pavėsinėje vasarą sėdėdavo, ir ten pat turėjo įvai~

rių lietuviškų senienų rinkinį. Šitas rąstas pavadintas BaubUs. Taigi

žodyne prie žodžio BaubUs

pateikė

tokias eiles:

Baubli! tawa atminti dajnoms apgarsinau 56 ;
Užtausokgi tas kąkles, ant kuriu skambinau 57 .
54 D. Poškos rankraštyje yra "Diewu" ne "kuriu" (LKTIB FI-888. T. 1. P.
16.), čia turbūt Čiuidos redaguota.
55 Nors D. Poška pažodžiui pats yra išvertęs šiuos du ketureilius į lenkų kalbą,
tačiau J. Čiuida išvertė iš naujo rimuotai. Štai J. Čiuldos vertimo pažodinis vertimas

į

lietuvių kalbą:

"Žemaičiai,

kuršiai, lietuviai, prūsai
Gerai pažįsta horizontą ir dangaus ženklus.
Pirmas avinas, antras jautis, o dvyniai trečias,
Ketvirtas vėžys, o liūtas penktas, šeštas mergelė lekia,
Septintas svarstyklės, skorpionas aštuntas, šaulys akylus
Devintas, o dešimtas ožiaragis reikšmingas,
Vienuoliktas yra vandenis, iš kur miglos ir lietūs laša,
Dvyliktas žuvys, kurių tinklu negaudo".
56 AK 71v "apgarsynau".
57 AK 71v "skambynau".
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Paties aut.oriaus vertimas
BaubIu! twoję pamiątkę spiewy oglaszalem,
Zachowajže ten bardon, na kt6rym brząkalem. 58
Šitaip parinkti žemaičių žodžius eilutėje sunku - kad ne tik žodis
žodin, bet ta pačia žodžių tvarka ir visai ta pačia reikšme būtų galima
išyersti į lenkų kalbą. Kitas tų pačių eilučių, irgi paties autoriaus, ver~
timas, jau ne toks kruopštus ir tikslus, yra šitoks:
BaubIu! jeslis mnie wdzięczny, chowaj po mym zgonie
Dla pamiątki, žem w tobie brząkal na bardonie. 59
Trečiosios rūšies,

arba metrinių eilių, čia pateikiama ištrauka iš Donelaičio veikalo Das
Jahr in vier Gesangen, parašyto lietuvišku hegzametru, o dr. Rėzos
išversto į tokias pat vokiškas eiles. Pirmosios giesmės, t. y. pavasario
aprašymo, pradžia. Ortografija autentiška, praleisti [85v] tik kai kurie
ženklai virš balsių.
Jau Saulele wel atkopdama buddino

Swietą,

Ir Žiemos szaltos Trusus pergraudama juokes.

Szalczu Pramones su Ledais sugaiszti pagawo,
Ir puttodams Sniegs wissur į Nieką pawirto.
Tuo Laukus Orai drungni gaiwįdami gloste,
Ir Žoleles wissokias isz Numirrusiu szauke.
Krumus su Szi1lais wissais iszbuddino keltis,
O Lauku Ka1nai su Kloneis pamete Skrandas.
Wislab, kas Rudens Bjaurybej numirre werkdams,
Wislab, kas Ežere gywendams peTŽiemawojo,
Ar po sawo Kerru per Žiemą buwo miegojęs,
Wislab tuo Pulkais iszlindo Wasarą sweikįt.
58

Čia pateikiamas pažodinis D. Poškos teksto vertimas į lietuvių kalbą:

"Baubly! tavo atmintį dainomis garsinau,
Išsaugok gi tas kankles, kuriomis skambinau".
59

Čia pateikiamas pažodinis D. Poškos vertimo vertimas į lietuvių kalbą:

"Baubly! jei esi man dėkingas, saugok po mano mirties
Atminimui, kad tavyje skambinau kanklėmis".
12.492
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Kiaunes su Szeskais60 isz sza1to Paszalio traukes,
Warnos ir Warnai su Szarkoms irgi Peledoms;
Peles su Waikais,. ir Kurmjei Szi11umą gyre.
Musses ir Wabalai, Uodai su Kaimene B1ussu,
Mus jau wargįt 61 wel Pulkais wissur susirinko,
Ir Ponus taip, kaip Burus įgelt 62 issizojo.
Bet ir Bittins jau Szeimyną sawo pabudįt 63 ,
Ir prie Darbo sust 64, bei ką pelnyt65 n'ussimirszo.
Tuo Pulkai ju pro Plyszus 66 iszlysti pagawo,
Ir laksztydami su Birbynems zaisti pradejo.
[86] O Worai Kampuos' sededami Werpalus aude,
Irgi medzot' Tinklus tyloms kopinedami mezge.
Bet ir Meszkos, ir Wilkai szokinedami dzauges',
Ir supleszit67 ka tylIoms į Pagirį68 traukes 69 .
Alle kokie Dywai! neywiens isz diddelio Pulko,
Werkdams, ar dusaudams mus lankit70 ne sugryzo;
Ne! ne werkt, bet linksmįtis wissi susirinko.
Nes Darbai Ziemos wissur jau buwo sugaiszę,
Irgi Pawasaris ant wissu Lauku pasirode.
Tuo potam Paszalai wissi kribzdeti pagawo.
Irgi beszukaujant Pulkams, Oszims pasikele.
Wiens storai 71 , o kits laibay dainuoti mokedams,
Ir linksmay laksztydams ik Debessiu kopinejo ;
O kits ant Szakku kopinedams garbino Diewą.
Bet ir Walgiu del skupu neywiens nesiskunde;
Rubai szio ir to diddey jau buwo nudi1lę;
O tuls lopitą par1ekdams parnesze Kodą.
M

81

62

63
64
65

66
67

68
69
70

71
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Ir pasisotįt ant Lauku wos Mazumą rado.
O sztai72 ir taipo pawargęs73 nieks ne dejawo,
Bet wissi wissur sumiszay szokinedami dzauges.
Tu niekings Zmogau! mokykis cze pasikakint74:,
Kad taw Kartais tropijas skupaj75 prisiwalgit76 .
I Paukszczus zurek! wiens prastą Kirminą kramto,
[86v] O kitsai, stokodams Grudo, gnyba Zolelę.
Juk ir jie kasmets, mus at lankyt sukelawę,
Kudą wis ir alkstantį Pawasarį randa.
O wey todel tikt neywiens niekados nesiskundzia,
Taw, Zmogau! miels Diews daugiu daugiaus dowanojo,
O tu dar nurni, kad kartais alkaną Dieną,
Ar skupus Czesus sulaukęs, Szuppinį gramdai? ..
yra panasI Į zemalCIŲ, pridedu čia
prūsiškų eilių teksto žemaitiškai pagal siūlomą ortometras negalėjo būti išlaikytas.

Parodyti, kiek
<lalį pateiktų
grafiją. Eilių

prūsų tarmė

Jau saulele wiel atkopdamaa ) budyno swiet ą 77,
Yr zyjmos szaltos trusus b ) pargraudama joukes.
Szaltių pramonesc) su ledajs sugajszty pagawo d ),
Yr putodams snyjgs wysur į nieką pawyrto.
Tou laukus oraj drųgny78 gajwindamis glostie,
Yr zoleles wysokes ysz numyrusių szaukie.
Krumus su szylajs wysajs yszbudyno keltyjs,
O laukų kalnaj su kloniemis pametie skrądas e ).
Wyslab, kas rudens bjauribieje numyrie werkdams,
A79 po sawa keru par zyjmą buwo myjgojys;
Wyslab tou pulkajs yszlindo was arą swejkinty.

72 "Szeszkais".
72v "wargįt'''.
72v "įgelt"'.
72v "pabuddįt"'.
72v "sust'''.
72v "pelnyt'''.
72v "Plyszius".
72v "supleszit'''.
72v "Pagirrį".
72v "traukes"'.
72v "lankyt'''.
72v "storay" .

AK
AK
74 AK
7. AK
76 AK
77 AK
78 AK
79 AK
12

73

t2*

72v "sztay".
72v "parwargęs".
72v "pasikakint'''.
72v "skupay".
72v "prisiwaIgit'''.
73 "swietą".
73 "drungny".
73 "Ar".
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Kiaunes suso szeszkajs ysz szalta paszal6 traukies,
Warnas yr warnaj su szarkomis yr peliedomis,
(87] Peles su wajkajs yr kurmej szylumą giri6;
Musessl yr wabalaj, warmajf) su kajmeny blusųg)s2,
Mus jau warginty wiel pulkajs wysur susyrinko,
Yr ponus tejp, kajp burush } įgelty yszsyzioji6 ir t. t.

Vertimas
Wstau.cie chlopcy, i glosno na gęslach brząkajcie,
Wy parobczaki si1nie w trąby nadymajcie86 •
Tokie yra mano samprotavimai apie žemaičių kalbą. 0, kad atsigeriau šią kalbą išmanantis! Galbūt nustatytų ir pateiktų tikslesnes jos taisykles.
rastų

Pastabos
a) Kopty, atkopty (kirtis virš o) reiškia paskubomis lipti aukštyn,
kaip kad kopėčiomis, arba į medį, ar ant stogo. Kopty (o ilgas)
reiškia ugnį pelenais apkapstyti. Saulele atkopdama 'saulė, vis
aukščiau kildama'.
b) Trusas - prūsiškas žodis, reiškia ūkio rūpesčius. Zyjmos 83
trusus reiškia, kad pavasaris, arba saulė, artėdamas prie mūsų,
žiemos rūpesčius ir vargus naikina ir griauna.
c) Szaltių pramones - metafora, neva sniegas, kruša, ledai, gruodas, šerkšnas ir t. t. esą šalčio išradimai.
d) Pagawo, Pagauty - pagriebti, tai yra greitai, labai skubiai pradėti ir vykdyti kokį veiksmą.
e) Skrąda šiaip jau reiškia senus, nešvarius, suskretusius kailinius,
sitskrędy, apskrędy kajlynej. Čia reiškia pavasario ledus, šalčius,

Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti. Si non, his utere mecum87 •
Horacijaus laiškai, I ko., 7-asis laiškas.
Adde supra dictis, quod non levius valeatSs•
Ten pat. Satyros. II ko., 7.

žemės gruodą.

f) Uodaj prūsiškai ir lietuviškai, žemaitiškai - warmaj, kitjsej
'uodai's4.
g) Kajmene prūsiškas žodis, reiškia 'būrys'.
h) Buras - prūsų valstietis, Bauer.
(87v] Savo žodyno pratarmėje p. Dionizas Poška pateikia dvi lietuviškas metrines eilutes, neva garsiojo poeto Sarbievijaus.
Kiaikite wajkialej, garsej skambinkite kankles,
J85 jus biarnialej szaunej papuskite trubas.
80
81
82
83
84
85
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AK 73 "su".
AK 73 "Muses".
AK 73 nuoroda "g)" yra ne prie ž.
AK 73v "Ziyjmos".
AK 73v ž. ,,'uodai'" nėra.
AK 73v "Ir".

"blusų",

bet prie "kajmeny".

86 D. Poškos neversta į lenkų kalbą; J. ČiuIda išvertė rimuotai, štai jo vertimo
pažodinis vertimas į lietuvių kalbą:
"Pakilkite, vaikinai, ir garsiai skambinkite kanklėmis.
Jūs, pusberniai, smarkiai pūskite trimitus".
87 (Vertimas iš Lietuvių poetikos pradmenys. V., 1985. P. 392). "Jeigu tu sužinojai ką nors geresnio už tuos dalykus, mielai pasidalyk; jeigu ne, naudokis šitais
kartu su manimi".
88 (Vertimas iš ten pat). "Prie to, kas pasakyta, pridėk tai, kas nelengvai pasiekiama".

LAIŠKAI

J. ČIULDA MOTIEJUI VALANČIUI
Jasnie Wielmožny Past erzu Dobrodzieju!
Pismo otrzymane sprawilo mi radosc tym większą, žem się tego
zaszczytu, iIe nie zaslužonego, nie m6g1 spodziewac. Aže w niem
znajduję potrzebę objasnienia się w niekt6rych szczeg6lach; z milą
ochotą to uczynie.
Mojej Ramotce nie smialem dawac niewlasciwego tytulu "Grammatyka". Može ona poniekąd się uwažac za zbi6r materyal6w
do Grammatyki. Jestto cos naksztalt kupy wymlotu, w kt6rej ziarna z pIewami pomiešzane. I wrzeczy samej, grunt mojej glowy, czy
z natury nieurodzajny, czy tež leniwie Iub nieumiejętnie wyrobiony;
czy tež jedno i drugie razem, bylo powodem, že przez wiele Iat bardzo mierny plon dawal, i zbože nie umlotne. Więc gdy juž takowa
mię praca znudzila; zgarnąwszy 6w wymlot razem z plewami, oddalem
Pasterzowi Dobrodziejowi, jako jednemu z najlepszych Gospodarzy.
Jesli więc przewidujesz, že się tam cos i czystego ziarna znajduje, i
posIadk6w w gospodarstwie potrzebnych, i plew wreszcie; podaj,
proszę, wybranemu Gumiennemu, ale dobremu, cierpliwemu, pilnemu, nie kaprysnemu: niech przewieje, przearfuje wszystko. Spodziewam się, že tam pier[w]szego czola ziarna jakieS p61 pura lub wię
cej się znajdzie na zapomogę glodnemu Literatowi žmudzkiemu;
m6wię žmudzkiemu, bo Litwin niedbaly i pr6žniak woli gl6d doskwierający uporczywie cierpiec, aniželi szukac sobie takowej žywnosci.
Nie pisalem mojej gryzmoly po žmudzku, bo žmudzkiej grammatycznej terminologii nie umiem; a sam od siebie tworzyc wyraz6w
nie powažylem się. Czynilem zas to; nie žebym rodowitych Polak6w
mial uczyc po žmudzku; lecz že spolszczeni žmudzini uczyli się grammatyki polskiej: więc z moich Pomysl6w raczą się przekonac, že i
Polacy jeszcze ostatecznie i raz nazawsze uložonej grammatyki niemają.
Początkowy tež byl projekt i moje gryzmoly podac do druku. Možeby i Koroniarz Iub litewski Polak zajrzal do tej broszurki, przez ciekawosc, co tež ten za język litewski, czy žmudzki, o kt6rym czasem i
. historya nie rumieni się z pewną pochwalą wspomniec. Co się tycze

sprawiedliwej, a zatym bezstronnej krytyki: takowej, nie tylko niechcialem unikac, owszem odezwale:m się do niej dw6krotnie wyrazami
Rzymskiego Poety. Krytykowalem drugich; nie powinienem więc
chytrze unikac sprawiedliwej i uzasadnionej wzajemnosci. Oni ludzie
i ja czlowiek. Každy z nas može się mylic.
'
Jesli ten język ma byc, jak dotąd niekt6rym się zdawalo, užytym
wylącznie
do ustnego opowiadania slowa Božego wiejskiemu ludowi ,
.
n.Ieuczonym rolnikom, kmiotkom; w czem každy duchowny NauczyClel, ažeby tym latwiej byl w najdrobniejszych wyraženiach zrozuinianym; w takimrazie i prawidla grammatyczne bylyby niepotrzebne.
Le.cz jesIi i język žmudzki ma się ksztalcic na wz6r drugich europejskIch, w tenczas nie uwažając na malo znaczące r6žnice wiejskiej mowy, przyjąc do pisania ksiąžek ten język, kt6ry się okaže jasniejszym,
foremniejszym, i zgodniejszym z prawidlami grammatycznemi. Zadnego nie znajdziemy Paustwa w oswieconej Europie, gdzieby język Iu du
wiejskiego byl jednostajny we wszystkich prowincyach; pomimo tego
język uczony w každym kraju jest jeden, bez względu na owe prowincyonalne r6žnice.
Samogloski nosowe dawno juž przez Autor6w žmudzkich wprowadzone do pisowni, nie ulegają žadnemu zarzutowi; w zakouczeniu
chyba czwartego przypadku možeby się zdaly mniėj wlasciwemi. Ale
juž w tlumaczeniu Nowego Testamentu; w broszurce Ks. Oficyala
Gojlewicza (Mokslas krikscioniszko Istatimo), tudziež wielu p6žniejszych uczonych Autor6w pismach i pisemkach, czwarty przypadek
się kouczy na samogloskę nosową; nie znajdując w teni žadnej nieforemnosci grammatycznej, przyjąlem takową pisownię.
Co do samogloski y, niekt6rzy pisarze często až do zbytku jej užywają, jak się pokazuje z broszurek: Historyja szwenta, par Symona
Stanewicze iemayty; Zloty O[l]tarzyk žmudzki, przed kilką laty w Wilnie drukowany, i niekt6rych innych. Drudzy zas, jakby z nienawisci
jakiej, najtroskliwiej unikając wolą się dopuszczac dwuznacznosci
wyraz6w. Prawda, že tej samogloski a:hi Szawelczuki, ani litwini nie
užywają· Lecz i wlasciwego sposobu zmiękczania sp6lglosek t, d,
nietyIko Szawelczuki i litwini, ale powiększej częsci i Telszewianie nie
užywają· M6wią czia,czio, cziu, džia, džio, džiu; jednak wlasciwszy
sposob ich zmiękczania, chociaž w malej częsci Zmudzi užywany tia,
tio, tiu, dia, dio, diu, do pisowni się wprowadza chwaIebnie. Nietylko
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więcco

do samogloski y, lecz i w wielu innych zdarzeniach; a mianowicie w zakonczeniach os6b czasowania prostego, srodka się trzymalem. Co znalazlem dobrego, foremnego i w narzeczu litewski6m,
chętnie przyjąlem. JeSli zas nasz język ma byc grammatykalnym, i
jednostajnym, wypadaloby, nawz6r Kr6Iewskiego Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciol Nauk, przyporuczyc takowe badania i decyzyą wybranym kilku osobom. Ja za granicami mojej Ojczyzny Zmudzi
mieszkający, do tego uzytym byc nie mogę; wreszcie moje zdanie
juž wynurzylem w Pomyslach, i jako juz stary, nie mam ani sil potemu,
ani ochoty nadaI zajmowac się moz01ną lingwistyką. Dla tej przyczyny
wlasnie i moje Uwagi nad Mytologiją litewską zalączylem w koncu
tego rękopisu. Kto ma ochotę i zdolnos6, moze znajdzie w nich to,
z czego będzie m6g1 skorzysta6.
Co się tycze drukowania mojej gryzmoly; sądzę, ze to nie warto.
Druk wielki za sobą pociągnie wydatki, a kupujących ochotnik6w
nie wie1e się znajdzie. Więc i kapital, i procent marnie stracone będą·
.Gdyby się zdalo i poda6 ją kiedy do druku: wypadaloby Dodatek o
Mytologii litewskiej oddzieli6, zostawi6 w rękopisie, i z og6lnego tytulu wykresli6 slowa: "oraz Uwagi nad Mytologiją litewską"· A wtenczas i ja sam zaprenumerowalbym kilka egzemplarzy. Wreszcie oddalem ją, darowalem Pasterzowi Dobrodziejowi; nie mam więc prawa
nią się nadaI zajmowa6. Fiat voluntas Tua!'
Skladając przy tem zdarzeniu Pasterzowi Dobrodziejowi szczere
moje podziękowanie za laskawe obdarzenie mnie wlasnoręcznem swoj6m pismem, za szczęscie sobie Poczytuję wyzna6 siebie
Sarya
1855 roku
Listopada 29. d.

Jasnie Wielmoznego Pasterza Dobrodzieja
pokornym Slugą
Ksiądz J6zef Czuldo S. T. M.

Oto m6j kr6tki Formularz.
Urodzilem się w Parafii Plungianskiej. Chodzilem do Szk61 w Kalwaryi - Bylem dwa 1ata klerykiem w Worniach - Wybrany za Dyecezyą zmudzką do GĮ6wnego Wilenskiego Seminaryum bylem tam Iat
cztery, po czem wr6ciwszy się do Dyecezyi, bylem Wikaryuszem w
Szwekszniach rok jeden -:- Ztamtąd wezwany na obowiązek Nau-
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czyciela Religii w Dworzanskiej Kowienskiej ~zkole, sprawowalem
pominiony obowiązek Iat 12. Dano mnie Plebanią Dorsuniską, w
niej przemieszkawszy Iat 12. zrezygnowalem; i przyjąlem obowiązek
Kapelana u JWo Lopacinskiego w Kojranach pod Wilnem, ztamtąd
przenioslem się na Bialą Rus - Jestem u tegoz Pana Lopacinskiego
Kapelanem w Majątku jego Sarya, pod tytulem Wikar[j]usza Rosickiego. Pracuję w pelnieniu obowiązk6w parafialnych Liczę Iat wieku
59. skonczonych, kaplanstwa zas rok 34ty•
= Ks. J. Czuldo W. R.
Ktokolwiek do mnie pisze pocztą pod adresem= Witebskiej Gubernii, przez Dyneburg, Dryzę, w Saryi. pewnie dochodzi.

Vertimas

Šviesusis Geradary Ganytojau!
Gautas laiškas tuo didesnį suteikė man džiaugsmą, kad tokios garkaip nepelnytos, negalėjau tikėtis. O kadangi iš jo matau reikalinga esant paaiškinti kai kurias smulkmenas, mielai tai padarysiu.
Savo keverzonei nedrįsau duoti neteisingo pavadinimo "Gramatika". Iš dalies ją galima taikyti medžiagos rinkinTūgramatTkai. Tai
Yra--kažkas panašu į pakulos krūvą, kurioje grūdai su pelais sumišę.
Iš tiesų, mano galvos dirva, ar iš prigimties nederli, ar tingiai arba nemokšiškai išdirbta, ar ir viena bei kita kartu lėmė, kad labai menką
derlių užaugino ir javus nenašius. Tad kai toks darbas man pakyrėjo,
susižėręs tą pakulą su pelais, atidaviau Geradariui Ganytojui, kaip
vienam iš geriausių ūkininkų. Todėl jeigu numatai, kad ten esama
šiek tiek ir grynų grūdų, ir pasturlakų, ūkyje reikalingų, ir pagaliau
pelų, prašau paduoti rinktiniam prievaizdui, tik geram, kantriam,
stropiam, nekaprizingam - tegul viską išvėto, išarpuoja. Tikiuosi,
kad gerųjų grūdų ten bus kokia pusė pūro ar daugiau išalkusiam že~~ui pagelbėti. Sakau žemaičių, nes apsileidę-;_]įi!~g~nys
lietuvis yra linkęsgermuikyrėjusi badą užsi.spYręs-kęsil:~~gu ieškotIs
Tokio··peno.
bės,
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Nerašiau savo keverzonės žemaitiškai, nes nemoku žemaičių gramatikos terminologijos, o pats kurti žodžių neišdrįsau. Bet taip dariau
_ne tam, kad būčiau norėjęs tikrus len~~V.ti žemait~škai, tači~~
f kad sulenkėję žemaičiai mokytųsi ~ kalbo~ gramatIkos - taigI
iš mano Samprotavimų teiksis įsitikinti, kad ir lenkai dar galutinai
~ bei visam laikui sudarytos grmnatikos neturi. Iš pradžių gi buvo pro'-Jektas ir mano keverzones atiduoti spausdinti. Galbūt ir koroniažas
ar Lietuvos lenkas žvilgtelėtųį šią brošiūrėlę, iš smalsumo, kas gi ta
per kalba lietuvių, ar žemaičių, kurią kartais ir istorija nerausta prisiminti su tam tikru pagyrimu. Dėl teisingos ir todėl bešališkos kritikos, tai tokios ne tik nenorėjau vengti, bet priešingai, kreipiausi du
kartus į ją romėnų poeto žodžiais. Kritikava~~~~~__ n~!:tIlįlLKlld
dai išsisukinėti nuo teisingos bei pagrįstos kritikos ir pats. Jie žmonės,

t

lr-arŽmogu;~'KiekvlenaS-lrmfrsų-gairklysii.-··~··--·----

Jeigu ši kalba turi būti, kaip kai kmn rodėsi, vartojama tiktai saDievo žodį skelbti kaimo liaudžiai, nemokytiems artojmns, valstiečiams, ką ir taip kiekvienas dvasios Mokytojas darė, kad kuo lengviau būtų suprastas ir mažiausias jo posakis, tada ir gramatikos taisyklės būtų nereikalingos. Tačiau jeigu ir žemaičių kalba turi lavėti
kitų Europos kalbų pavyzdžiu, tada, nekreipiant dėmesio į mažai svarbius kaimo kalbos skirtumus, knygoms rašyti reikia priimti tokią kalbą, kuri pasirodys aiškesnė, reguliaresnė ir labiau atitinkanti gramatikos
taisykles. Nors nerasime nė vienos valstybės apsišvietusioje Europoje,
kur visų provincijų kaimo liaudies kalba būtų vienoda, tačiau ~2-1f,sJo
kalba kiekvienoje
šalyje viena,
'"_.•- - - ...-.-______ ...
___,, kad ir esant tiems provincijų skirtummns.
Nosinės balsės, jau seniai žemaičių autorių įtrauktos į rašybą, nenusipelno jokio priekaišto, nebent mažiau būdingos atrodytų ketvirtojo linksnio galūnėje. Bet jau Naujojo Testamento vertime!, kunigo
oficialo Gailevičiaus brošiūrėlėje 2 (Mokslas krikšCioniszko Istatimo),
taip pat daugelyje vėlesnių mokytų autorių raštuose rašteliuose ketvirtasis linksnis baigiasi nosine balse; nematydmnas čia jokio gramatikos nereguliarumo pritariau tokiai rašybai.
Dėl balsės y - kai kurie rašytojai dažnai net per daug ją vartoja,
kaip matyti iš brošiūrėlių: Historyja szwenta par Symona Stanewicze
kytinį

~""·".o_>._··"·~-·-

-~.

_,~_y~_,_.~~_"

1 Naujas Istiltimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu I Vertė J. A. Giedraitis.
\Vilniuje, 1816. [?] ,
2 Mokslas KriIcicioniszko Istatimo aba Zokono. Wilniuy, 1821.
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žemayty3, iš žemaitiško aukso altoriaus, prieš keletą metų spausdinto
Vilniuje 4, ir kai kurių kitų. O kiti tarsi iš kokio~apykantos rūp~sti1!
Ę,i~~~~LY:~!1.gdamL.Yr:!lį!ll<&JQlerYQ.!L~22~~.!LQ~pra3mYbę. Tiesa, kad
šio balsio nei šiauliškiai, nei lietuviai nevartoja. Bet i~--tfukamo būdo
mi:nkftintip;i;bai;Iust~'(rnetlk šlauiiŠki~Cir-iTetuviai, bet dažnai ir
telšiškiai nevartoja. Sako czia, czio, cziu, džia, džio, džiu; visgi taip. "f.~ ..,l'ykling~!1i.s...jų--m:in:kšttnjmo'1.;udaš~·nors'mazoje·-žemaičlų-Oalyj'e:var?
tia, tio, tiu, dia, dio, diu, į rašybągirtinai įtraukiąmas.Ta:cf~e
-'tik<fėlbaTSes y,berirdaugelinkitų atvejų; 15ūfeiifd6i paprastojo asmenavimo asmenų galūnių, laikiausi vidurio. Ką radau gera, regullaru
ir lietuvių tarmėje, mielai perėmiau. Jeigu jaumusų kalbatilrT'billr
-grama.tlš:Kalr'Ylenod-a:'derėtŲKanifiškosios Varšuvos mokslo bičiulių
draugijos pavyzdžiu pavesti tai tirti ir spr~liem-s-j,šrinktj,ęm!;Uįs
~ms. Aš, gyvenantis už savo Tėvynės Ž;maitijos ribų, tmn panaudotas 15ūti negaliu; pagaliau savo nuomonę jau iškėliau Samprotavimuose
ir, būdamas senas, daugiau neturiu nei jėgų, nei noro toliau užsiiminė
tiY3![~inan~čią}~g:yi§!jl<:ą· Būtent dėl to šio rankraščio pabaigoje pridė
j~u ir sa~~~~stą~_ą~__~ lięlgyį~!og.ij~:_.!<as turi noroirga5umŲ~-'galbūt suras jose tai, kuo galės pasinaudoti.
Dėl mano keverzonės spausdinimo, tai manau, kad ~rta. Spauda pareikalaus didelių išlaidų, o perkančių nedaug tea'fsrraS:-'Tad ir
kapitalas, ir procentai bus veltui prarasti. Jeig:tIJcaci::tir. pavyktų ją
ati~u()ti sIJl:lll~~i,!!!i~ reikėtų priedą apie lietu~ių mitologiją atskirti,
palikti rankraščiu ir iš bendrojo pavadinimo išbraukti žodžius "ir pastabos apie lietuvių mitologiją". O tada ir aš pats užsipre~u~eruočiau
keletą egzempliorių. Pagaliau gi atidaviau ją, dovanojau Geradariui
Ganytojui, taigi neturiu teisės ja daugiau užsiiminėti. Fiat voluntas
Tua!5

\; "1tfoTain.-;:;,

Šia proga nuoširdžiai dėkodamas Geradariui Ganytojui už tai,
kad maloniai apdovanojai mane savo rankos laišku, laikau laime va-:dintis Didžiai Garbingo Geradario Ganytojo paklusniu tarnu _
Sarija
1855 metai
lapkričio 29 d.
3

4
5

kunigas Juozas ČiuIda, Š[ventosios] T[eologijos] M{agistras]

Historyia Szwenta f Vertė S. Stanevičius. Wylniuje, 1823.
Nežinia, kuris leidimas turimas galvoje.
Teesie Tavo valia!
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Vertimas

Štai mano trumpas formuliaras
Gimiau Plungės parapijoje. Į mokyklas vaikščiojau Kalvarijoje.
Dvejus metus buvau klieriku Varniuose. Nuo Žemaičių diecezijos
išrinktas i Vyriausiąją Vilniaus seminariją ter: ~u~au ke~vertą ~etų,
po to grįžęs i dieceziją vienerius metus ~~:au Sveksn?s vlka:-u. Is ~n
pašauktas Kauno bajorų mokyklos relIgIJos mo!,-~~oJ.o parelgo~s ~:ą
priedermę vykdžiau 12 metų. Davė man DarSUll1S~lO klebo~IJą, ISgyvenęs joje 12 metų; atsisakiau ir apsiėmiau kapelI.o~o. pa:-eIgų pas
DG Lopacinskį Kairėnuose prie Vilniaus, iš ten persIkelIau Į Bal~~r~
siją. - Esu pas tą patį poną Lopacinskį kapelionu j.~ ~vare SanJ?Je,
tituluojuosi Rasytės vikaru. Atlieku pareigas parapIJOJe. Esu baIgęs
59 metus amžiaus, o kunigystės - 34-ti metai.
= Kun. J. ČiuIda, R[asytės] V[ikaras]
Kas man paštu rašo adresu: Vitebsko gubernija, per Daugpilį,
- tikrai ateina.

Drisą į Sariją

J. Čiuidos laiškas M. Valančiui, 1855 m. lapkričio 29 d. II LietVIA. F. 1135.
A. 20. B. 336. L. 14--16.

Mylimas Stanislovai!
Būk mielas, užeik Vilniuje pas knygininką poną Zavadskį ir parodyk jam šitą raštelį, kad teiktųsi atsakyti į vieną iš toliau pateikiamų klausimų:

Ar jau išspausdintas Didžiai Garbingo Žemaičių Vyskupo atrankraštis Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles?
siųstas

Ar bus spausdinamas?
Ar reikalinga išankstinė įmoka ir ar bus paskelbta prenumerata?
Kokia egzemplioriaus kaina?
Pono Zavadskio atsakymas tebūnie kuo trumpiausias ir parašytas
ant šito paties raštelio. Po to tą patį raštelį teiksiesi man atsiųsti. Šito
prašo Kun. Kapelionas.
J. Čiuldos laiškas Stanislovui [?] II Poznanės A. Mickevičiaus universiteto bibliotekos rankraštynas. Signatūra 3262. Įsigytas ir saugomas kartu su gramatikos
rankraščiu. J. Čiuldos autorystė nustatyta iš rašysenos. Adresatas nežinomas. A. Zavadskio atsakymą žr. toliau.

J. ČIULDA STANISLOVUI [?]
Kochany Stanislawie!
Bądz laskaw zajsc w Wilnie do Pana ~aw~~zkie~o Księgarza, i
pokazac jemu tę notatkę, aby raczyl odpowIedzlec na Jedną z następnych pytan:
. .
Rękopis przyslany od JW Biskupa ZmudzkIe~o, pod. tytul:m=
Kr6tkie pomysly o [prawidlach grammatycznych Języka zmudzkiego,
czy juz wydrukowany?
Czy będzie drukowany?
Czy potrzebna przedplata, i czy będzie ogloszona prenumerata?
Jaka cena Egzemplarza?
.
..
Odpowiedž Pana Zawadzkiego azeby byla jak najkrotsza .1 na teJz,e
Dotatce zapisana. Poczem tęz samą notatkę, raczysz mme odeslac.

prosi o to = Ks. Kapelan
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ADOMAS ZAVADSKIS J.

ČIULDAI

Rękopis Gramatyki Zmudzkiej nie moze byc kosztem drukarni
drukowany, chyba kosztem autora a cena druku od arkuszu in 120
następna

10 Zloženie garmonku
24 Stron
- RS 7.20
2° Odbicie na 500 Ex - 1 80
3° Papier szarobialy [ ... ]
500 Exempli ii 3.30 - 3.30
RS 12 kp 30.
Za arkusz druku
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Vertimas

Žemaičių gramatikos rankraštis negali būti spausdinamas spaustuvės lėšomis, nebent autoriaus lėšomis, o vieno lanko spaudos kaina
formatu in 12° būtų tokia:
1° Surinkimas korpusu
24 puslapių
- 7,20 s[idabro] r[ublių]
2° 500 egz. atspausdinimas - 1,80
3° Popierius pilkšvai baltas [ ... ]
500 egzempliorių po 3,30 - 3,30
12 sr 30 kp
Už spaudos lanką
A. Zavadskio laiškas J. ČiuIdai / / Poznanės A. Mickevičiaus universiteto bibliotekos rankraštynas. Signatūra 3262. Parašytas J. ČiuIdos laiško Stanislovui gale
paliktoje tuščioje vietoje. A. Zavadskio autorystė nustatyta iš rašysenos.

12 Mojej wlasnej pracy Manuskrypt O języku žmudzkim. 2'! Poemat
kr6tki: Opisanie czterech por roku, hexametrem pruskolitewskim.
Wiersz przedziwny, przy swojej prostocie, i Dzielko sprawiedliwie
može byc policzone do rzadkosci w tym języku. Tlumaczone na podobny wiersz niemiecki, i wydane, obok >Z textem oryginalnym, pod
tytulem ::Das ~a1)r in :vier G)esčingen.
O laskawe przyjęcie ofiary tak malej z siebie wartosci, lecz z szczerego serca pochodzącej
Guber. Witebs.
Powiat Dryzienski
Majętnosc Sarya
1858. roku
dnia 9. Lutego.

Najuniženiej uprasza
Sluga
KsiądzJ6zefCzuldo S. T. Mr.
Kapelan Saryanski

Spis
Ksiąžek

J. ČIULDA VILNIAUS ARCHEOLOGIJOS
KOMISIJAI
19

Lutego 6

Do Wilenskiej Archeologicznej
K:omissyi.
Ojczysta Kraina nasza Litwa slusznie się szczyci tak Swietnem
Towarzystwem Obywateli milujących pamiątki historycznej chwaly
swych przodk6w. Každy krajowiec powinienby, podlug mOZnosci,
się przykladac do pomocy w tak pięknem przedsięwzięciu. I rzeczywiscie, czytamy w publicznych pismach o Ofiarach przynoszonych tak
do pomnoženia Gabinetu Starožytnosci, jak i Biblioteki przy tymže
Zakladzie coraz w liczbie wzrastającej. 1a Zmudzin, pomimo najszczersze chęci, ledwo mogę się zdobyc na ofiarę szczuplej ilosci, z mojego
Zbiorku, ksiąžek, po większej częsci w języku litewskim drukowanych;
jakie się poszczeg61niają w zalączonym tu Spisie. Między niemi jest
G
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Čia data prirašyta ne J. ČiuIdos ranka, galbūt gavėjo.

zaofiarowanych do Biblioteki Towarzystwa
Archeologicznego Wilenskiego.
Tomy

Kr6tkie pomysly o prawidlach grammatycznych
zmudzkiego, - Manuskrypt. 42
Naujas Istatimas Jezaus Christaus. 42
Prasma Lotinil kalbos 8
List pasterski JW Biskupa Wolonczewskiego 82

::Das

~a1)r

in :vier

języka

G)esčingen 82

Grammatyka języka žmudzkiego (kalbrieda). 8 2
Naujas Testamentas musu Pono 8 2
Tamosziaus a Kempis apey sekima Chrystusa Pona 82
Przewodnik obchodzącym pamiątki męki Zbawiciela na G6rach
Werkowskich 8°
Kalbas dusziu su Diewu, S. Augustyna 82
Mokslas krikscioniszko Istatimo 8 2
Jonas isz Swisloczes, tlumaczenie z polskiego, 8 2
Metay szwenty arba Jubileuszas didis 8 2
Historyia szwenta 12 2
Virgilii Maronis Opera, 12 2

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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Knigia1e apraszanti Broctwa 12
Nauka prawaprzyrodzonego (Strojnowskiego) 12 2
Katechizm bialoruski 12 2
Sl6wnik po1skolacinskolitewski (ks. Szyrwida) 12 2
Kantyczkos zemaytyszkos 16 2

1.
1.
1.
1.
1.

W og61e tom6w 20.

Vertimas

vasario 19 7
Vilniaus Archeologijos Komisijai
Mūsų

gimtasis kraštas Lietuva pagrĮstai didžiuojasi tokia garsia
draugija piliečių, mylinčių savo protėvių istorinės šlovės atminus.
Kiekvienas vietinis gyventojas turėtų kiek galėdamas prisidėti prie
tokio gražaus sumanymo. Ir iš tikrųjų, periodikoje skaitome apie aukas
remti tiek Senienų muziejų, tiek ir biblioteką, esančią prie tos pačios
Įstaigos ir vis gausėjančią. Aš, žemaitis, nors ir nuoširdžiausiai norė
damas, vos tegaliu ryžtis aukoti truputĮ knygų iš savo rinkinėlio, daugiausia spausdiutų lietuvių kalba; jos išvardijamos čia pridedamame
sąraše. Tarp jų pirmasis yra mano paties darbo rankraštis apie žemaičių kalbą. Antrasis - trumpa poema - keturių metų laikų aprašymas prūsų lietuvių hegzametru. Nuostabios ir kartu paprastos eilės,
veikalėlis pelnytai gali būti priskirtas prie retenybių, šia kalba parašytų. Išverstas analogiškomis eilėmis į vokiečių kalbą ir greta su originaliu tekstu išspausdintas pavadinimu !las ~al)r in uier G>esangen.
Maloningai priimti tokios menkos vertės, bet iš tyros širdies dovanojamą auką

Vitebs[ko] Guber[nija]
Drisos pavietas
Sarijos dvaras
1858 metai
vasario 9 diena
7
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Knygų, paaukotų

Vilniaus archeologijos draugijos
bibliotekai, sąrašas 8
Tomai

Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles, - rankraštis. 42
Naujas Istatimas Jezaus Christaus. 42
Prasma Lotinu kalbos. 8
Ganytojiškas Švies. vyskupo Valančiaus laiškas. 82
~as ~al)r in uier G>esangen. 82
Žemaičių kalbos gramatika (kalbrieda). 82
Naujas Testamentas musu Pono. 82
Tamosziaus a Kempis apey sekima Chrystusa Pona. 82
Vadovas minintiems Išganytojo kančios metines Verkių kalnuose. 8 2
Kalbas dusziu su Diewu, S. Augustyna. 82
Mokslas krikscioniszko Istatimo. 82
Jonas isz Swisloczes, vertimas iš lenkų kalbos. 82
Metay szwenty arba Jubileuszas didis. 82
Historyia szwenta. 122
Virgilii Maronis Opera. 122
Knigiale apraszanti Broctwa. 12
Prigimtinės teisės mokslas (Strojnowskio). 122
Baltarusių katekizmas. 122
Lenkų -lotynų -lietuvių kalbų žodynas (kun. Sirvydo). 112
Kantyczkos iemaytyszkos. -16<:>
Iš viso 20

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
tomų.

J. ČiuIdos laiškas Vilniaus archeologijos komisijai, 1858 m. vasario 9 d. II Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos rankraštynas. Signatūra 5099. L. 88-89.

Nusižemindamas prašo tarnas
kunigas Juozas ČiuIda, Š[ventosios]
T[eologijos] M[agist]r[as],
Sarijos kapelionas

Čia data prirašyta ne J. ČiuIdos ranka, galbūt gavėjo.

8 Išversti tik lenkiški sąrašo pavadinimai, o neverstieji, autentiški lietuviški ar
kitomis kalbomis parašytieji pavadinimai pateikiami kursyvu.

DOKUMENTAI

Rządu Dyecezalnego przeslalem, iednakze daie się slyszec ze wtych
czasach znowu wr6cila na mieszkanie do plebanij - innych wad i
nalogow w nim niedostrzegam.

[ ••• J

KRIKŠTO METRIKAI
Anno D[omi]ni 1796 men[sis] 7bris Die 23 Ego Michael Jurkowski
Comen[darius] Plun[gianensis] baptisavi infantem heri Natum Legitimor[um] = Coniugum Patris Mathaei Cziuldis matris Franciscae Cui
Imposita Sunt Nomina Josephus Mathaeus de vila Jawoyszyszki Patrini Fuere Joannes Jonecki Cum Theresia Pociowa Omnes Par[ochiael
Plungianensis.
Vertimas

1796 Viešpaties metais rugsėjo mėn. 23 dieną aš, Mykolas Jurkovskis, Plungės kamendorius, pakrikštijau iš teisėtos tėvo Motiejaus Čiul
dos ir motinos Pranciškos santuokos vakar gimusį kūdikį, kuriam duoti vardai Juozapas Motiejus, iš J6vaišiškės kaimo. Krikštatėviai buvo
Jonas Joneckis su Terese Pociene. Visi Plungės parapijos.
Žemaičių

vyskupijos krikšto metrikai, 1796 m.

/I LietVIA. F. 669. A. L Bo 70.

Roku 1842 Męca
Czerwca 2 dnia

Dziekan Kowienski NadniemenskiXiądz J6zef Walentynowicz.

Vertimas

Slapta nuomonė apie Kauno
Nemuno dekanato kunigus
12 Kunigas Juozas Čiuida, Darsūniškio klebonas, pakankamai išsipavyzdingai atlikti religines apeigas, tačiau yra truputį pasipū
tęs, karštas ir užsispyręs. Pavestas a. a. Ganytojo Klongevičiaus pats
klausinėjau apie jo šeimininkę Uršulę Kačėnaitę, pasirodė vartojanti
stipriuosius gėrimus, trikdanti namų tvarką ir ramybę, taip pat daranti
žalos klebono reputacijai. To paties Ganytojo valia ji buvo pašalinta
ir klebono pažymą apie tai persiunčiau diecezijos valdžiai, visgi girdėti:
kad dabar vėl grįžo gyventi į kleboniją. Kitų jo ydų ir blogų įpročilĮ
lavinęs

neįžvelgiu.

L. 564.

[ ... ]

SLAPTA JUOZO VALENTINAVIČIAUS
NUOMONĖ (ištrauka)
Zdanie Sekretne o Kaplanach Dekanatu
Kowieuskiego nad Niemnem

1842 metai
birželio 2 diena

Kauno Nemuno dekanato dekanas kunigas
Juozas Valentinavičius

Kauno Nemuno dekanato dekano J. Valentinavičiaus slapta nuomonė apie šio
dekanato kunigus, 1842m. birželio 2 d. II LietVIA. F. 694. A.l. B. 1681. L. 48(43)49(44).

12 Xiądz Czuldo J6zef pleban Dorsuniski ma naukę dostateczną
przy sprawowaniu obrzędow religijnych przykladny, lecz iest trochę
zarozumialy, porywczy i uparty. Sam robilem indagacyę z poruczenia s. p. Pasterza Klągiewicza o iego Ochmistrzyni Urszuli Koczan6wnie, okazala się uzywaiącą mocne trunki, mieszaiącą porządek i
pokoy domowy, oraz dla opinij plebana uszczerbek przynoszącą z Woli Tegoz Pasterza byla oddaloną, a w tey rzeczy rewers plebana do
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PRIEDAI

54v). Taigi į lietuviško teksto komentarus neperkelti tik tie abiejų rankraščių

PAAIŠKINIMAI
Čia publikuojamas vėlesnysis, 1855 m. paties Juozo ČiuIdos perrašytas, dedikuotas Motiejui Yalančiui ir iš karto jam padovanotas gramatikos rankraščio egzempliorius (sutrumpintai - MY). Ankstesnysis, rašytas 1854 m., vėliau, 1858 m., ČiuIdos
padovanotas Yilniaus archeologijos komisijai (sutrumpintai - AK), nuo čia pubikuojamo mažai skiriasi, ir tai įgalino daugumą jų skirtumų rengiant spaudai nurodyti išnašose.
Išnašose nurodomi visi žemaitiškų iliustracinių pavyzdžių skirtumai (išskyrus
negausius skyrybos nesutapimus). Pavyzdžiui, spausdinamame MY rankraščio tekste prie žodžio driegnumas (1. 12v) pažymėta išnaša, kurioje nurodoma: "AK llv
"driegni:unas"." Tai reiškia, kad vietoj MY žodžio, pažymėto išnašos skaičiuku,
ankstesniojo AK varianto l1-ajame verstame lape buvo kas kita, šiuo atvejutas pats žodis, tik raidė it su gravio ženklu. Taip pat, pvz., MY 16 yra siksztas su
išnaša, kurioje sakoma: "AK 14 "sikstas"." Vadinasi, reikia suprasti, kad AK buvo
parašyta klaidingai, be raidės z, bet MV ištaisyta. Analogiškai ir' kitais atvejais, kai
išnašoje nepasakoma nieko daugiau, tik nurodoma AK varianto vieta ir tarp kabučių pateikiamas žodis ar teksto atkarpa, tai reiškia, kad, norint atkurti AK tekstą,
vietoj išnaša pažymėto MV žodžio (visada tik vietoj ir tik vietoj vieno žodžio)
reikia skaityti išnašos tekstą, pateiktą tarp kabučių. Pavyzdžiui, MV 41 v pateikiami
4 pavyzdžiai: tiewou, warpou, stogou, wyrszou ir prie žodžio stogou nurodyta išnaša;
joje sakoma:"AK 38 "kyrwiou, stogou"." Vadinasi, AK yra ne 4, o 5 pavyzdžiai:
tiewou, warpou, kyrwiou, stogou, wyrszou, t. y. MV variante žodis kyrwiou praleistas.
Kai MV būna papildytas kokiu žodžiu, tai išnašoje tiesiog nurodoma, kad AK tokio
žodžio nėra. Kur išnašų nėra, ten žemaitiška teksto dalis visai sutampa su AK (išskyrus skyrybą).
Lenkiškų gramatikos tekstų skirtumai išnašose taip pat sužymėti beveik visi.
Tik prieš tai reikia įterpti, kad tiek originalus lenkiškas tekstas, tiek lietuviškas verstinis turi atskiras savarankiškas išnašas. Jos iš dalies kartojasi (tam, kad kiekvieną
tekstą būtų galima skaityti savarankiškai), ypač ten, kur komentuojami žemaitiški
pavyzdžiai. Tačiau daugelis tų išnašų, kurios rodo tik autoriaus lenkiško teksto redagavimą, ypač smulkius stilistinius taisymus, lietuviškame tekste nekartojamos.
Pavyzdžiui, išnaša, nurodanti, kad MV 31 teksto žodžiai "polskie i laciIiskie ję
zyki" pakeisti iš AK 29 "w polskim i lacinskim językach", į lietuvišką vertimą
neperkelta. Antra vertus, kur taisymai ryškėlesni, t. y.: a) kur teksto struktūra
pajudinta labiau arba b) kur ir mintis modifikuota, tokie pakitimai nurodomi ir
lietuviško teksto išnašose; pavyzdžiui, išnašos: a) AK 27v tekstas" 'pardaviau
aviną, nušoviau ožką'" iš sakinio pabaigos MV variante atkeltas kiek aukščiau
(MY 29); b) AK 49 sakinio pabaiga "nebent būtų iš prigimties minkštas" MV
pakeista "nebent iš prigimties minkštas garsas neturėtų atitinkamo kietojo" (MY
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skirtumai, kurie apskritai išblėsta verčiami. Dar dera pridurti, kad lietuviškame
tekste nurodomi kai kurių Čiuidos minimų autorių bibliografijos duomenys, nors
lenkiškame - nenurodomi.
Taigi lenkiškų Čiuidos gramatikos tekstų (AK ir MY) skirtumai sužymėti beveik visi. Nepaženklinti tik labai gausūs skyrybos skirtumai (kableliai, taškai, kabliataškiai ir kt.) ir raidžių diakritinių ženklų nesutapimai (pastarieji iš dalies aprašyti
Halinos Karas ir Nijolės Kolytės straipsnyje). Tad komentarai leis palyginti abiejų
Čiuidos lenkiškų tekstų leksiką, morfologiją, sintaksę, išskyrus skyrybą (ir su tuo
susijusius sintaksės aspektus) bei kai kuriuos rašybos, t. y. diakritikų žymėjimo (ir
kartu fonetikos) dalykus.
AK ir MV lietuviški iliustraciniai pavyzdžiai pateikti skirtingai: AK jie paprastai pabraukti ištisine linija (arba iš viso nepabraukti), o MV visur įrašyti raudonu
rašalu. Publikuojamame MY tekste visi raudonai Čiuidos įrašyti žodžiai pateikiami
kursyvu (kursyvas tik raudonu rašalu rašytoms vietoms ir tevartojamas), o kur išnašose cituojami AK žodžiai, jie pateikiami pusjuodžiu šriftu, tai turi rodyti originalo pabraUkimą ištisine linija.
Apskritai skelbiant originalųjį lenkišką tekstą visur stengtasi išlaikyti Čiuidos
pabraukimus ištisine linija - jie spausdinami pusjuodžiu šriftu. Tačiau Čiuida
braukdamas retkarčiais buvo nenuoseklus. Todėl verstame tekste jau stengtasi atstatyti tokią pabraukimo sistemą, kokią ČiuIda siekė išlaikyti, nors retkarčiais suklysdavo. Taigi originale išlaikomi nereguliarumai, o vertime - atitaisomi. Čia visų
pirma turimas galvoje kai kurių antraščių išryškinimas, taip pat garsų, raidžių ar
pan. žymėjimas - laikantis Čiuidos pabraukimo sistemos vertime vienodintas antraščių ryškinimas, visur nuosekliai pusjuodžiu šriftu sužymėti garsai, raidės ir pan.
Verčiant gramatiką nesistengta dirbtinai archaizuoti jos kalbos (tai yra atkurti
kalbą, kuria XIX a. viduryje ji galėjo būti parašyta, ar bent atkurti maždaug tokį
stiliaus archaiškumą, kokį lenkas šiandien jaustų skaitydamas ČiuIdos lenkišką originalą). Tai mokslo kūrinys, ir verčiant visų pirma norėta kuo aiškiau, tiksliau perteikti autoriaus mintį.
Pasirinkus tokį vertimo būdą, kilo problemų dėl terminų. Čiuida visą gramatikos tekstą parašė lenkiškai, tik vienoje vietoje (MV 31) nurodė 8 žemaitiškus terminus - kalbos dalių pavadinimus. Mechaniškai vartoti vertime jų nebuvo galima, visų
pirma dėl kitos kai kurių dabartinės lietuvių kalbos gramatikos terminų reikšmės (pvz.,
Čiuldos vardažodis reiškia 'dalyvis', vardas - 'vardažodis', žodis - 'veiksmažodis', pryžodis - 'prieveiksmis'), taip pat dėl nuoseklumo - juk kitus terminus, be
šitų 8, vis tiek būtų reikėję parinkti ne autentiškus Čiuidos pasiūlytus. Todėl terminai,
kaip ir visas vertimas, daugiausia yra dabartiniai.
Žinoma, toks šiuolaikinimas tam tikrais atvejais yra problemiškas. Pavyzdžiui,
verčiant dabartiniais terminais Čiuidos priebalsių pavadinimus ciche 'tylieji', t. y.
'duslieji', glosne 'garsieji, balsiniai', t. y. 'skardieji', pranyksta jo akcentuotas termino ryšys su balso vartojimu ar nevartojimu tariant vieną ar kitą priebalsį. Panašiai dingsta ČiuIdos pasirinkta termino motyvacija slowo zaimkowe 'įvardinis',
t. y. 'sangrąžinis veiksmažodis' (sieta su zaimek 'įvardis '), taip pat przyrostek 'prieauga', t. y. 'priešdėlis'.
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Taip modernizuoti buvo paprasta, kur šiuolaikiniu terminu žymimos sąvokos
apimtis sutapo su Čiuidos gramatikos. Tačiau taip supuolė ne visur. Tokiais nedažnais atvejais daryta išimtis, ir lietuviški terminai parinkti ne iš dabartinės lietuvių
gramatikos, pavyzdžiui, slowa nijakie versta niekatrieji veiksmažodžiai (tradicinėje
lotynų kalbos gramatikoje išskiriami veiksmažodžiai, apimantys kartu būsenos
ir intranzityvinius veiksmažodžius).
Taip pat teko kurtis ar pritaikyti terminų tokioms sąvokoms, kurių modernioji
lietuvių kalbos gramatika nevartoja. Pavyzdžiui, slowa malodzielne versta mažaveiksmiai veiksmažodžiai (reiškiantys vos ženklų veiksmą, pvz., žvilgterėti), rozdzielnik - skirtukas (tai dviejų taškų .. virš i diakritikas, kurį ČiuIda linkęs .patarti vartoti tada, kai prieš balsiu prasidedančią šaknį norima parodyti, jog priešdėlio pri
raidė i yra garsas, o ne minkštumo ženklas, pvz., priekėti, priauga).
Vis dėlto retkarčiais ir tie terminai, kurie turi atitikmenis dabartinėje gramatikoje,
versti iš naujo. Pavyzdžiui, tokioms žemaičių gramatikos sąvokoms, kaip pusdalyviai, įvardžiuotiniai būdvardžiai, kuopiniai ir dauginiai skaitvardžiai, kurių neturi
lenkų kalba, Čiuldos, matyt, paties yra kurti lenkiški pavadinimai, atitinkamai
imieslowy jednoczesne ar wsp6lczesne, przymiotniki wylączne, liezbowniki rzeczowne
ir przymiotne. Jie versti vienlaikiais dalyviais, išskirtiniais būdvardžiais, daiktiniais
ir ypatybiniais skaitvardžiais, nes toks vertimas tiksliau nusako, kaip Čiulda suvokė
šiuos gramatikos reiškinius, perteikia terminų naujumą, padeda nesuardyti L:iuldos
klasifikacijos (pusdalyviai jam yra dalyvių rūšis).
Į gramatikos tekstą, tiek lenkiškąjį originalą, tiek į lietuvišką vertimą, tarp
laužtinių skliaustų įterpti MV rankraščio lapų numeriai. Pavyzdžiui, įterpimas [68]
reiškia, kad šioje vietoje prasideda 68-ojo MV lapo pirmasis puslapis, o [24v] kad čia 24-ojo lapo antrojo puslapio, t. y. versto lapo, pradžia. Toks žymėjimas
lenkiškajame tekste yra visiškai tikslus, o vertime - kartais apytikslis, nes ne visur
tai įmanoma tiksliai nustatyti.

SUTRUMPINIMAI
a.
AK

-

asmuo
[Czuldo J. Pomysly o prawidlach gramatycznych języka i:mudzkiego. - ČiuIda J. Samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos
taisykles.] 1854. 73 1. (Rankraštis saugomas M. Mažvydo bibliotekoje,
sign. F. 25-VS. Autorius jį, matyt, 1858 m. padovanojo Vilniaus
archeologijos komisijai.)
būs.
- būsimasis (laikas)
būt.
- būtasis (laikas)
dgs.
- daugiskaita
dr.
- daktaras
dvisk.
- dviskaita
es.
- esamasis (laikas)
g.
- galininkas, giminė
įn.
- įnagininkas
kilm.
- kilmininkas
kun.
- kunigas
1.
- laikas
lenk.
- lenkų, lenkiškas
liep.
- liepiamoji (nuosaka)
liet.
- lietuvių, lietuviškas
LietVIA - Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LLTIB - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka
MAB
- Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
MažvB - M. Mažvydo biblioteka
mot.
- moteriškoji (giminė)
MV
- [Czuldo J. Kr6tkie pomysly o prawidlach grammatycznych języka
i:mudzkiego. - ČiuIda J. Trumpi samprotavimai apie žemaičių
kalbos gramatikos taisykles.] 1855. 87 1. (Rankraštis saugomas Poznanės universiteto centrinėje bibliotekoje, sign. 3262. Autorius jį dedikavo ir padovanojo Motiejui Valančiui.)
n.
- naudininkas
nuos.
- nuosaka
r.
- rūšis (veikiamoji, neveikiamoji)
taro
- tariamoji (nuosaka)
v
- verso, verstas lapas (antroji lapo pusė)
vardo
- vardininkas
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VDSTPP veik.
vyr.
vns.
vt.
VUB
ž.

-

Vyriausiosios dvasinės seminarijos prie Vilniaus universiteto Tarybos
posėdžių protokolai
veikiamoji (rūšis)
vyriškoji (giminė)
vienaskaita
vietininkas
Vilniaus universiteto biblioteka
žodis

"SAMPROTAVIMŲ" LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ REGISTRAS
Registre nurodomi autentiški MV varianto rankraščio lapų numeriai. AK varianto pateikiami tik tie žodžiai, kurių nėra MV (juos galima rasti šios knygos išnašose), prie jų nurodoma ir santrumpa AK, taip pat rankraščio lapo numeris.
aa! 32
adata 77v, 82
adyna 75v
Agnė 35
ai! 32
aiškiai 33
ak! 32
akis 21(2), 70v
aklas 41
aklys 34v
akmeningas 37 v
akuotas 29
ale 86
alkanas 18, 86v
alksnis 26, 26v
alkti 86v
altorius 43(2)
alužna 73v
amžinas 24
amžius 24, 26v
anas "jis" 39(2), 48, 49(37), 49v, 66v
anas 42
anga 17v
aniek 6
ankstie 83v
ankštas 37
anokis 26(2), 39, 46(2), 49
ant 66(4), 71v(2), 75, 81, 81v(3), 82(2),
84, 84v, 85, 86(3)
antai 33
Antė 35
anteiti 71v
antis 36
antkabinti 71 v

ant1ipti 71 v
antras 36v, 67, 83v, 84v
antrupus 67(2)
antšokti 71v
antštikti 71 v
anupus 66v, AK 58
apati 45(2), 49v
apdaryti 71 v
apgarsinti 85
apgauti 13v(2), 71 v
apyaušris 30v(2)
apie 32v, 65(2), 71v, 78
api era llv
apipenėti 71 v
apjakėIis 34v
apjuokti 13v, 71v
apkalbėti 71 v
apkasti 71v
aplaistyti 68
aplakioti 13v
aplankyti 82v
aplei 65(4), 71v
apleisti 13v
aplenkti 65
aplink 32v, 65(4)
apmirti 13v
apnirsti 13v
aprašyti 13v
aprėdyti 67
apsakyti 71 v
apsidaryti 53
apsieiti 67
apsimauti 73v
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apsivilkti 73v
apskręsti 87
apturėti 84
apuokas 28v, 29
apvalus 46(2)
apvažiuoti 13v
apveizėti 71 v
apvynys 13v
ar 33, 67v(5), 74, 85v, 86, 86v(2)
arba 32
arimas 76v
arklamėtrė 70
arklas 81 (2)
arklelis 15
arklys 21(2), 23v, 26v, 28, 36, 41, 64v,
66, 66v, 68, 68v, 69, 70, 72, 73, 83
arti 52(2), 65, 74, 75v, 76v(2), 78,81,
AK 66v
artie 32v(2), 66v(5)
artojas 82, 84v
artojelis 82
artus 32v, 66v
aš 39, 48(6), 48v(18), 65, 66, 75v(3),
76v(2), 78v(6), 81(4), 81v(3), 82(3),
82v(3), 83v, 84, 84v(2), 85v, 86, 86v,
87
aštuntas 84v
at! 84
ataudai 70v
atbėgti 13v(2), 71 v
atbulai 79v
atdrėkis 12v
ateiti 66, 72v, 73, 75v, 76v(2), 78(3),
81(4)
atimti 64v
atjoti 13v
atkabinti 71v
atkasti 68
atkirsti 71 v
atkopti 85v, 86v, 87(2)
atlankyti 86v
atlaužti 13v
atleisti 13v
atmesti 71v
atmintis 85
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atmirkti 13v
atnaujinti 13v
atnešti 71v
atolas 18
atremti 13v
atsibusti 75v
atsigulti 53
atuodogiai 79-79v
atvaryti 71 v
atversti 71 v
audeklas 27, 28v(2)
audimas 69v
auginti 25(3)
augti 13(2), 28v, 68
auksas 28v, AK 27
aukštai 39(3), 67
aukštas 26(2), 28v(2), 37v, 38(2), 38v,
69
aukštybė 69
aulas 79
ausis 70v
auskaras 28v
austi 69v(2), 70v, 86
aušra 28v(3)
Avinas 84v
avinas 23v, 29(4)
avininkas 25
avis 23v, 27, 41, 46(2), 68v, 69
ąžuolas 28v, 68, 79v
badas 40v(2)
bagočius 81v
bagotelius 81v
baisus 67
bajoras 71, 81v
bajorėlis 81 (6), 81 v
balnytelis 83
balsas 26v
baltas 18(2), 19, 23v, 37v, 38(2), 38v(2),
42, 46(4), 46v(34), 69, 69v, 70, 81(2),
83v
baltyteliai 69v
baltytelis 69v
baltnugaris 70
baltumas 69

banda 69v, 73v(2)
35
Barbora 44
barškėti 52v
Baublys 85 (2)
baubti 52v
bažnyčelė 17v
bažninčia 44, 44v, 65, 65v, 78, 79(2),
83v
be 32v, 64v(2), 67v(4), 72v
bėgti 13(2), 13v, 17(2), 57(2)
bei 85v
bene 67, 67v
bėras 70
bergždė 36
bernas 73, 7Sv, 77, 78
bernelis 17(3), 81(6), 83, 87v
berželis 26v, 68, 68v, 83
beržinis 68v
bet 32, 74(2), 82v, 84, 85v, 86(4)
bili 82v
birbynė 85v
biškis 38v
bitinas 85v
bitis 20, 20v, 45v(3), 46(2)
bizas 40v
bjaurybė 85v, 86v
bjaurus 67
blialiti 15
blusa 85v, 87
brangus 47(2)
brastva 26
brolelis 34v, 83v(2)
brolis 34v, 64v, 65, 66v, 76v(2), 78(3),
82v
brolytelis 34v
brolytis 34v
broliukas 34v
broliukelis 34v
broliutelis 34v
broliutis 34v
broliuželis 34v
broliužis 34v
brotaitis 34v
brotelis 34v
Barbė

13. 492

broteraitis 34v
broterelis 34v
brotis 34v
Bruževyčia 35v
Bružis 35
būdauti 59(2)
budinti 85v, 86v
budutis 21v
Bugė 35
būk 78(6)
Bulius 84v
bulius 36, 43(2)
būras 85v, 87(2)
būrys 68, 69v
burna 66v, 83
būti 21v(5), 23(3), 52, 57(10), 57v(41),
58(21), 58v(33), 59, 63v(l5), 64v,
67(2), 67v(2), 68(2), 72v(2), 73v(2),
76, 76v(8), 77(11), 77v(11), 78(4),
79(3), 81v(3), 82(3), 82v, 83, 84, 85v,
86(2), 86v
buvimas 59
Christus 43
35
cypti 52v
Cilė

čekočka

17v
17v
čėsas 86v
čia 33, 83, 86
čiaudėti 17v
čirkšti 16, 17v
čiu! 32
čiuk! 32
čiukuras 17v
čėpronas

dabar 30v(2), 33, 84
daiktas 81v
dailidė 35v, 44v
dailus 18(2), 46(2)

daina 80, 85
dainiuoti 83v
dainiuška 80
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dainuoti 86
dalgis 41v, 42(2)
dalyti 28(2)
danginis 84v
dangiškas 37
dangtis 13 v, 56
dangus 32v
dantis 36, 45v, 46(2)
dar 33, 68, 82v, 86v
darbas 13v, 40v(2), 72, 77, 77v, 79(2),
81 v(2), 82(3), 85v, 86
darbelis 82v
daryti 70v, 73, 76
daržas 26v, 27
darželis 83, 83v
daržinė 67
daržininkas 25
daug 33, 67, 86v(2)
debesis 36, 45v, 46
dėdė 35v, 45
dedervinė 44v
degti 55v, 56(2)
degutas 69
dejuoti 86
dėl 32v, 33, 64v(2), 81, 86
dengti 55v, 56(3), 56v(2)
derėti 70v
derlas 41
dermė 44v, 45
dešimtas 84v
dešimtis 36v
devynetas 68v
devyni 66
devintas 84v
didelis 38v(2), 46(3), 86
didis 18(2), 38(2), 46(3), 47(2), AK 16
didžiai 86
didžuvė AK 16
diegas 28
diena 65v, 68v(4), 83, 86v
Dievas 81(2), 86, 86v
dieveris 36, 45v
dirbimas 60v, 74v
dirbti 13(6), 38(5), 54v(7), 55(8),
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55v, 56(2),

56v(11), 57(2), 57v(2),
58(2), 59(8), 59v(20), 60(17), 60v(2),
63v(18), 67-67v, 67v(4), 70v, 73v,
74(5), 74v(6), 75, 75v, 76, 77(2), 77v,
78, 79(2), 82v, AK 63(4), AK 64
dirva 52, 65, 73v(2), 74': 78, AK 66v
ditka 66
dyvas 86
Domė 35
dovanoti 86v
draskyti 29(2)
draugystė 44v
drėgnas 12v(2), 41
drėgnumas 12v(2)
drėkinti 12v
drėkis

12v

driežas 40v
drobė 44v(12)
drožti 54v(3), 55v, 56(2), 56v(5), 57
drugys 74
drungnas 85v, 86v
du 36v(3), 40v(6), 41v(8), 42, 43v(6),
48(4)
dubus 46(3)
dugnas .40v
dukra 81 v(6), 82(6)
dukrelė 82v
duktė 45, 45v(2), 78v
dumblas 40v
dumplės 27, 45
dumti "dumples dumti" 27(2)
duobė 73, 76, 76v, 77(3)
duona 28v, 29(2), 67, 68, 72v, 73v(3),
81(2)
duoti 73(6), 73v, 78v(2), 81 v(3), 82(3),
83v(2)
dursterėti 52v
dūsauti 86
dvejetas 37, 40v
dveji 37
dvejokis 26(2)
dvylektas 84v
Dvynaičiai 84v
džekonas 17v
džiaugsmas 12, 17v

džiaugties 71
džiaugtis 86(2)
džyda 17v
džiovinti 12, 17v, 27v(2)
džiūti 12, 17v
ee! 32
69v
eglelė 15
eglynas 69v
ei! 32
eiti 28(8), 29(2), 38v(3), 52, 54(14),
64v(3), 65, 67v, 69, 71, 73v(2), 77v,
79(2), 81v(6), 82(6), 83
ekėčios 45, 76v
ekėti 17v, 54v(4), 55, 74, 74v(2), 76v
eketys 17v
Elzė 35
ergla 35v
eršketis 19(3), 26v
ertai 79
ertas 37
esilas 36
esilyčia 36
et! 32
Evangelija 65v
ežeraitis 83
ežeras 17v, 85v
ežia 16v
eglė

gaidys 36
gaigalas 36
gaiJėti 78v(2)
gaisras 41
gaivinti 85v, 86v
gal 82v
galas 83
galėti 15, 17(2), 19(3),
64v, 67, 68, 74
galia 44, AK 40v
galva 13v, 70, 74, 75v
gana 67
gandras 41, 65
ganyti 73v(2)
garbė 44v, 45(2)
13*

25,

54v(4),

garbingas 37v, 84
garbinti 37v, 53v, 54v(3), 55(2), 60v(5),
61, 76, 86
garsiai 87v
gaudyti 84v
gauja 44
gauti 13v, 65v, 68, 78, AK 27(2)
gėda 16v
Gedvė 35
gegužė 36
gelžis 36, 45v
gembė 17v
genys 16v, 17v
gentis 17v
geradėjis 26(2), 42, 78v(2)
geras 21 (4), 30v(2), 39(2), 84(2)
gėrimas

17v

geryn 38v
gerti 17v
gervė 36
gesti 76v
gi 73(4)
gydyti 20v
gija 44v, 45(2)
gilė 44v
giliai 33
gilus 37, 37v, 38(2), 38v(2), 46(2)
giminė

17v

gintaras 25
ginti 60v(2), 68v-69, 69(2)
girdėti 78(3)
girdyti 83
girgždėti 52v
giria 17v, 20v, 66v, 72, 84
girnos 20, 20v
girpelnis 71
girti 71, 85v, 87
gysla 25
gyvatutis 36
gyventi 23v, 85v
gyventojas 84v
gležnas 41
glostyti 85v, 86v
gluosnis 29
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gnybti 86v
gramdyti 86v
graudingas 37v
graudinti 37v
gražiai 67(2)
gražybė 16v(2), 69
gražus 18v(2), 25v(2), 37v, 38v(7), 39(2),
46(4), 47(36), 47v(24), 67, 69, 81, 82,
83v(2)
grėbti 81(2)
gret 32v, 64v(2), 66v
gretu 33
gręžti 55v
grynyčia 44,
AK 40v
grįžti 82v
grobti 55v
grometa 75, 76
grūdas 68v, 86v
grūti 21v(4), 57(5), 58, 76
gulbis 36
gulėti 17(2), 51v, 55, 66, 75, AK 48v
gumbas 25
Gustė 35
į

32v, 65(3), 71v, 79(2), 83, 85v, 86(2),
86v, 87v
idant 67, 67v(2), 69
įdėti 72
įeiti 72
ieškoti 81, 81v(2), 82(3), 84(2)
iešmas 41
įgelti 85v, 87
ij! 32
ik 32v, 64v(2)
įkandin 33, 67v
iki 32v, 64v(2)
įkrauti 72
ylalė 82
ilgam 74
ilgas 37
ilsuoti 29
imti 54(17), 83v(2)
in 65(2), 71 v(2)
indėti 72
ineiti 72

ing 32v(2), 65(5), 71 v, 72
67v
ir 32,81(3),82(4), 83v(3), 84(2), 85v(1O).
86(8), 86v(7),. 87(3)
irgi 85v, 86(3)
irklas 40v
įskipai 32v, 66v
įskipas 32v
įskripai 66v(3)
įskripas 66v
istorija 11
įsukti 72
iš 6, 32v, 64v(2), 71v, 72(2), 72v, 78v(3),
83, 85v(2), 86, 86v(2)
išarti 72v, 73v(2), 74
išaušti 75v, 83
išbudinti 85v, 86v
išdirbti 72v
išeiti 73v, 81, 82v(2)
išgama 34v
išganyti "išgelbėti" 20(2), 72v
išganyti "priganyti" 72v
išgirsti 68
išieškoti 66
išilgai 32v(2), 66v(3)
išilgas 32v, 66v
iškasti 72v, 76, 77(3)
išlįsti 85v(2), 86v
išnešti 82v(2)
išsigaidryti 75v
ištižėlis 34v
išvaikščioti 66
išžioti 85v, 87
įvažiuoti 72
įvedybos 43v
izopas 11
įpėdin

Jagėla 35v
jau 33, 77v, 82v, 83v, 85v(3), 86(2),
86v, 87
jaujis 42, 42v(2)
jaukai 40v, 79
jaunas 25, 81v(3), 82(3)
jautelis 81
jautis 15, 19(3), 27, 36, 64v, 81

javai 68v
jei 67(4)
Jeronimas 11
Jezus 58
jis 25(3), 26(2), 39(2), 39v, 48, 48v,
49(24), 49v, 78v(2), 81 v(3), 82(3),
85v, 86v
jog 32, 73, 77v(2), 78(2), 84
jomarkas 68
Jonas 41v(2), 65v
jorė 16v
joti 15, 82v
juk 33, 86v
juo 38v
juodas 17v, 46(2), 70, 81(2)
juodbėris 70
juodžolė 17v, 18
juokas 70v
juokdarys 70v
juokties 52(2), 61
juoktis 85v, 86v
Jurė 35
Juzis 35
Juzupavyčia 35v
kad 67(4), 76v(2), 77, 77v(3), 81(2),
83v, 84(2), 86, 86v
kadai 67
kailiniai 42v, 87
kaimenė 85v, 87(2)
kaimynas 70v
kaip 39v, 72v, 82v(2), 83, 85v, 87
kaklas 70(2)
kakioryšys 70
kalba 70v
kalbėti 18(2)
kalbrėda 4v, 70v(2), 79v
kalė 36, 81
kalelė 81
kalnas 81, 81v(3), 82(2), 85v, 86v
kaltas 18(2)
kaltybė 18
kalvis 73v
kaminšluostis 70v
kampas 86

kamša 24, 27v
44v-45, 45
kamunelės 83
kandis 23(4)
kanklės 85, 87v
kapojimas 50
kapoti 15(2), 50(8), 50v(4), 51(2), 55(4)
karalystė 44v, 69v
karalius 43(2), 69v
karkt i 52v
karonė 68
karšatis 79v
karščiai 74
karštas 26(4), 37, 38v(2), 39(2), 67
karšti 55v
kartais 86, 86v
kartas 68v
karvaitė 35
karvė 16v, 27, 35, 36,45, 65v, 66, 69, 81
karvelaitė 35
karvelė 35, 81
karvelytė 35
karvikė 35
karvytė 35
kas 33, 38v(5), 39, 39v(6), 40v(6), 49,
66, 73, 76v, 77(2),81, 84, 85v(3), 86,
86v(2)
kasimas 50, 62v
kasyti 52v
kaspinėlė 83
Kastė 35
kasti 50(8), 50v(4), 51(2), 52v(2), 55v,
56v(3), 61(5), 61v(20), 62(17), 70v,
73, 74v(4), 75, 76v, AK 46; 64
katė 16v(2), 65v
katras 40v, 49, 66v
Katriuka 35
katrupus 66v, 67
Katuka 35
keisti 54(2)
kekė 17v
kėkštas 16v
keletas 37, 40"
keli 78v(2)
kelias 66v
kamunė
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kelis 66(3)
kelnės 45
keIti 21, 43, 85v, 86v, 87v
kentėti 17v
kepalas 68
kepinos 43v
kepti 55v, 73v(2)
kepurė 16v, 73v
keras 85v, 86v
kęsti 54(2)
keturi 36v, 66(2), 73, 78v(2)
ketveri 37
ketvertas 68v
ketvirtas 83v, 84v
kiaulė 36
kiaunė 85v, 86v
kiaušis 16, 28v
kyboti 52
kibti 20, 20v(2)
kiek 39v
kiekvienas 84
kiminai 17v
kimšti 27v, 55v
kirminas 86
kirminelis 84 v
kirpti 55v
kirsti 55
kirvis 20v, AK 38
kitas 86(2)
kitsai 86v
klajus 43(2)
klanas 18, 23v
klaupti 66
klausyti "paklusti" 78v
klėtis 15, 28(2), 70v
klykti 52v
klysti 26
klišis 34v
klonė 18, 86v
klonis 85v
klūpoti 18, 66
knarkti 52v
kninga 75v, 77v
kokis 26(2), 39(2), 49, 49v
koks 86
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koja 44, 74
kopinėti 86(2)
kopti 87(2)
koptonėlis 83
kosas 40v
košti 56(2), 56v(3)
Kotrė 35
Kotrikė 35
Kotryna 44
Kotrušė 35
kovas "varnų šeimos paukštis" 11(3),
11v(2)
kožnas 84
kramtyti 86
kratus 46(2)
kraučelius 82(2)
kraujis 26(2), 28v(2), 42(3), 42v(2)
krauti 28v(2), 69v(2)
krėslas 18
krėslelis 18
krėsti 54(2)
kribždėti 86
krikštynos 43v
krikštolas 83
kristi 71
Kristus 11, 58
krivis 34v
kryžius 65
krokti 52v(2)
kromas 23v
krovimas 23v, 69v
krūmas 24, 27v, 85v, 86v
krupis 34v
krutėti 21v
krūva 69v
kruvinas 28v, 37v
kruvinti 28v
kūdas 86v
kuilys 36
kuisis 87
kuitis 28
kuIti 73v
kumelė 17(2), 36
kumelys 36
kumpas 25

kumstys 24
24, 27v, 40v(2)
kunigystė 65
kuo 39v
Į<uodas 86
kupris 34v
kur 33
kurčius 34v
kuris 23v, 25(3), 26(2), 39(2), 49, 49v,
66v, 78v(4), 84(2), 84v, 85
kuriupus 66v
kurmis 85v, 87
Kuršiai 84v
kurtas 81 (2)
kušl 32
kvietkelė 83v
kūnas

labas 68v(6)
laibai 86
laikas 68v
laikyti 83v
laimė 16v
laipioti 18(2)
laiptos 43v
lakioti 15(2), 16, 18, 55, 55v(2)
lakstyti 65, 85v
lamstytis 24
langas 18, 40v(2)
lankas 18
lankyti 24, 82v, 86
lankstyti 18
lapas 71
lapė 36
lapkritis 71
Laska 35v
lašas 40v
laukas 27, 40v(2), 65(3), 66, 81, 83,
85v(2), 86(2), 86v(2)
laukelis 82v
laukti 28v
lazdynas 27
ledas 15, 67v, 85v, 86v
leisti 15, 28
Leksė 35
lėkti 15(2), 75

lelija 83v
lenkas 84
lenkti 18
lenta 66v
Lerė 35
levas 11, l1v(2)
Levas 84v
Levė 35
ličyna 16(2)
liepsna 28
liepužaitė 83
liepužė 83
liesas 28
lig 32v, 65v(2), 66(3), 76(2)
liga 64v
ligonis 76
lygti 56(3)
lygus 20(2)
likti 6
Lindė 84
linksmai 83v
linksmas 41, 83
linksmybė 83v
linksminti 61 (2), 86
linkti 27(2)
lipinė 18
lipti 18, 25, 66
lįsti 66
lyti 54(6), 75v(3), 76v(2)
Lituva 84v
liūnas 15, 24
lizdas 15, 18, 65
lopyti 86
lova 18, 28(2)
16v(2)
35
Magrė 35
maišas 28
malti 18(2)
margas 81(2)
marškiniai 73v, 77v
marti 45(2), 49v
mat ymas 60v, 74v
macė

Mačkė
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matyti 19, 38(5), 55(2), 59(8), 59v(20),
60(17), 60v(6), 61(4), 74(4), 74v(4),
77(2), AK 63v(2)
matulė 35, 81 v(3), 82(3), 82v(6)
matu1elė 35
matulytė 35
matušė 35
matušelė 35
matušytė 35
maž 67, 72v
mažas 35, 67, 82v
mažeIis 35
mažtitelys 35, 79v
mažumas 86
mažutelis 35
mažutis 35
medinis 37v, 46v
medis 66, 72v, 78v, 79(2)
medšarkė 13(2)
medus 69
medžioti 86
megzti 86
meilingas 37v
meilinti 37v
meleta 26
melmuo 45v(3)
melsties 76
mėnuo 29, 45v(5), 68v
mergelė 17(3), 81(7), 83
mergužaitė 83
meška 36, 77, 86
meškerė 79v
meškutis 36
mėšlas 41
metas 68v, 86v
mėtra 70
miegoti 85v, 86v
mielas 86v
miestas 64v, 68
mietas 28
Mikė 35
Mykolas 41v(2)
mylas 15(5)
mylėti 15(2), 20(2), 78v(4), 81(8), 82v
Mineikal35v
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minėti

17(2)
minia 69v
mirkti 55v
mirti 76
miškas 27, 39v(2), 65(4), 66, 68, 72,
79(2), 84
miškelis 83
Mockė 35
močiutė 35
močiutelė 35
mokėti 86
mokyti 67, 86
molinas 37v, 38v(2)
molinis 37v
motė, -er(ie)s 45, 45v(2), 46, 75
motina 26, 27, 35, 41v, 44(2), 65, 78v
motinelė 17(2), 35
motriškas 37
muilas 28
muitas 28
muitininkas 25
munas 39(2), 39v, 78v
muno 39v, 78v, 81v(3), 82(3), 82v(5)
musė 85v, 87, AK 41
mušti 51 v, 75v(2)
na! 32
naikinti 27v(2)
naktis 65v, 68v
namai 30v
Nastė 35
nauda 84v
naujas 26(2)
ne 33, 57v(2), 64v, 67, 67v(3), 72v,
81(6), 84, 84v, 86(2)
ne! 32
neb(e) 33, 57v(2), 67v(3)
nedėlia 44, 68v
negalia 44, 44v
nei 84(2), 86(2), 86v
nelaimė 67
nenaudėlis 34v, 79v
nes 32, 43, 81(2), 84v, 86
nešti 13v(3), 17(2), 55v, 56v(2)
niekados 86v

niekai 71
niekas 13v, 85v, 86, 86v
niekdarbis 13v(2)
niekdžiugis 71 (2)
niekingas 86
niekur 33
norėti 17(2), 67, 68, 84
nors 82v
novyti 28(3)
nu! 32
nū "nuo" 64v(2), 71v, 72
nudilti 86
nudirbti 72
nudurti 72
nueiti 68, 73v(2), 81
nūg 32v, 64v,
72, 78v
nugara 70
nugi 73
nuimti 72, 83
nūkarta 34v
numai 30v
numaustyti 83
numesti 72
numirti 78v, 85v(2), 86v(2)
numon 81 v(6), 82(6)
nunešti 72
nupešti 72
nurauti 72
nurnėti 86v
nusegti 83
nusiųsti 77
nuskusti 72
nušauti 29(2), 72
nušokti 72
nuvilkti 83
o 81, 82v, 83v(2), 85v, 86(4), 86v(4)
o! 32
obelis 68
obulas 81, 81 v(3), 82(2)
oi! 32
oras 85v, 86v
ostija 11
ošimas 86
ošti 52v

ožys 13
ožka 13(3), 29(2)
Ožragelis 84v
paakys 29, 70v
paaugti 72
paausys 29, 70v
pabarti 78v(2)
pabėgti 65v
Pabijonas 11 v
pabudinti 85v
padauginti 72
padėti 75, 81(2)
padirbti 72, 74, 76v, 78v
paeiIiuo 33, 67v
paežerė 83
paežerys 29
pagailėti 82v
pagal 32v, 65v(7)
pagaliuo 67v
pagarbinti 58
pagauti 85v(2), 86, 86v, 87(2)
pagesti 75v
pagirys 86
pagrečiuo 67v
paikas 15, 28
pakarčiuo 33
pakaustyti 83
pakaušis 28v
pakelti 86
pakinkyti 82v
pakirsti 78 v, 79(2)
pakol 33
palaikis 84
palaižyti 69
palikti 64v
palinksminti 61
Palionė 35
palįsti 72
pa1ūžti 77v
pamesti 85v, 86v
Panaitė 84v
panavija 83v
panokti 72
papūsti 87v
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par 32v, 65(2), 67v, 70v, 71v, 72, 82v,
83, 86v
parašyti 61, 84
parbėgti 72
pardėm 33
parduoti 29(2), 78v
pareižiuo 33, 67v
pargalėti 72
pargrauti 85v
parkaibėti 72
parkasas 70v
parIėkti 86
parlipti 72
parnešti 86
parodyti 86
Parplys 84v
parprašyti 72
parskaityti 75, 75v, 77
parstoti 76v
paršelis 36
partrukinti 68, 77v
parvadinti 77
parvažiuoti 72
padengti 72
pas 32v, 65(2), 81(2), 82v(2)
pasaka 26
pasakyti 21
pasakoti 78
pasalu 33, 67v
pasaulis 84v
pasikakinti 86
pasiūdinti 83(2)
pasiutėlis 34v
pasiūti 72, 77V
paskubinti 68
paskuo 29(2), 32v, 64v(2)
paslaugyti 72
paslėgti 72
paslėpti 72
paslysti 67v
pasotinti 86
pastatyti 64v, 82v
pastoti 73v(2)
pasuolis 70v
pašalys 85v, 86, 86v
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pašerti 83
patolis 70v
pats 26, 39, 45(2), 48, 49v(35)
paukštis 28v, 72, 75
pauoksmė 29
paupys 29
pavasaris 68v, 72v, 78(2), 83(2), 86(2),
86v
pavieniuo 33
pavirsti 85v, 86v
paviršiuo 67v
pavyz[d]ys (?) 16v
pažadėti 72
pažinti 84v
pečangė 17v
pečdangtis l3v(2)
pečelius 16
pečius l3v, 17v, 66, 70
pečkakIis 70
pečvietė l3v
pėdės 45
peikti 28, 84v
peilis 41 v, 65, 73(2)
pelai 65v
pelė 44v, 45(2), 85v, 87
pelėda 85v, 86v
pelnyti 71, 85v
peludė 26
penki 36v
penktas 84v
per 85v
pergrauti 85v
peržiemavoti 85v
pešti 16v
Petras 41v(2)
piemuo 69, 71 v
piktadėjis 42
piktas 26(2), 39, 68
pykti 55v, 56(3), 57(2)
Pilė 35
piliozopas 11 v
Pilypas llv
pyna 27
pynimas 27
piningas 65v(2), 67, 81v
pinti 27(3)

pintinis 16v(3), 42v(3)
pirm 32v, 64v(2), 66v(2)
pirmas 36v, 38v(3), 66v, 83v, 84v
pirmesniai 66v
piršlybos 43v
pjauti 52(2),65, 68v, 71, 75, 77(2), 81(2)
platus 19(3)
plaukai 52
plaukti 23(4)
plėšti 15, 17(2)
plikas 46(3)
plikis 34v
plyšys 85v
plonas 46(2)
plunksna 84v
po 32v, 66(15), 66v, 72, 83, 85v, 86v
ponas 23v, 85v, 87
poni 49v
potam 33, 86
prabėgti 72
pradėti 17(2), 73v, 76, 76v(3), 83v, 85v
pradurti 72
praeiti 72
prakaitas 28
prakalbėti 83
pramonė 85v, 86v, 87
Prancė 35
prapulti 72
prasijuokti 61
prasirasti 72v
praskusti "įskausti" 75v, 77(2)
prastas 81 v(3), 82(2), 86
prašyti ] 5v-16, 16
prašokti 72
pratęsti 24
prausti 83
pražysti 20v
pry 16v, 30v(2), 32v, 64v(3), 70v, 71v,
72v, 77, 77v
priarti 16v(3), 30v(2)
pryauga 16v(3), 30v(2)
priaugti 72v
priderančiai 67(2)
priderėti 67(2)
pri duoti 83v

prie 85v
pryeiga 30(2)
prieiti 16v(3)
priekėti 16v(3), 30v(2)
prieteIius 73v
prigulėti 24
prikimšti 72v
pryklėtis 70v
prilipti 64v, 72v
pripilti 72v
prispirti 72v
pryš 32v, 65(2)
pritekti 64v
privalgy ti 86
pryvardis 31
pri vary ti 72v
pryvartis 70v
privažiuoti 72v
priželti 72v
pryžodis 31
pro 32v, 65(2), 72, 85v
protas 70
protingas 67
Prūsai 84v
prūsiškas 37
Pruzė 35
puiku 39(2)
puikus 28, 84
pulkas 85v(3), 86(2), 86v, 87
pulti 55(3)
purvas 69v
purvinas 37v
purvynas 69v
pusė l3v, 16v, 66v, 70(2), 71
pusgalvis l3v(2), 70
puspiemenis 71 v
pusprotis 70
pusšimtis 71 v
pūsti 21 v(S)
pušynas 69v
pušis 69v
puškas 26(2)
put! 32
pūti 54(2), 57, 57v(4)
pūtimas 23v
putoti 85v, 86v
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ragas 70(2), AK 60v
sagtis 56
45
sakai 40v
raitas 82v
sakymas 62v
ranka 21(4),28, 77, 81(4), 81v(3), 82(3) sakyti 53v, 61(5), 61 v(20), 62(17), 78
rasti 75(2), 84(2), 86, 86v
sala 18, 26
rašydauti 59(2)
saldus 18(2), 18v(4), 19, 46(3), 47(2)
rašydinti 52(2), 52v
saldžiai 19(3)
rašymas 50, 69v
salelė 18
rašyti 38(8), 50(8), 50v(2), 51 (38), samdininkas 24
52v(2), 53(7), 54v(6), 55(9), 57(6),
samdyti 24
57v(2), 58(2), 59, 61(7), 67v, 69v(2),
samtis 24
73v, 74v(9), 75, 76(2), 76v, 77(2),
sandara 70v, 71
77v(6), 78, 84(2), 84v, AK 64
santakys 71
rašytojas 84v
sapnas 40v
raštas 52, 84v
sąsuka 71
raštinykas 84
saugoti 67v; 69
ratai "vežimas" 40v
sauja 28v, 44, 44v
ratas 73
saulė 68
raugas 28v
saulelė 85v, 86v, 87
raumuo 45v(3)
savas 39(2), 67
rėdyti 70v
savęs 52v(3), 60v, 83(2)
regėti 30v(2), 75(2)
savo 83(3), 83v, 85v(2), 86v
reikalauti 73v
se! 32
reikėti 54v(7), 76, 76v, 77, 77v, 79(6),
sėdėti 76v(2), 86
82v, 84, AK 48v
sedula 26
reikti 52v
seklyčia 44
rėmuo 29, 45v(3)
sekmas 40v, 84v
rėsvas 41
semti 24, 84v
rykštė 68v(2)
senas 23v, 73v
rymoti 52
senelis 35
ryšys 70
senis 35
rytas 68v(2)
seniukas 35
romdyti 82v
senutelis 35
roželė 83
senutis 35
rūbas 86
septyni 66
rudas 81
sesaitė 83v
ruduo 66, 68v, 85v, 86v
seselė 35
rugiai 21v, 71, 75, 81(3), 81v(3), 82(2) seseraitė 35, 83v
rugiapjūtė 81
seserelė 35
rugpjūtis 71
seserikė 35
rugsėjis 71
sesikė 35
rūgštas 26(2)
sesytė 35
rūgti 57(2)
sesytelė 35
ruišis 34v
sesuo 28v, 29, 35, 35v, 45v(3), 64v
rūtelis 83v
sesutė 35
ragės

sesutelė 35
sesuva 29
sėti 68v, 83, 83v
sidabras 40v, 68v
sidabrinis 37v, 68v
siekis "sausis" 28
sirgti 52, 74(5)
siusti 25
siųsti 25(2), 78v
siūti 21v(4)
skabyti 20, 83v
skaistus 19(3)
skaityti 52(2), 67v(3), 75v, 76,
65(2)
skambinti 85, 87v
skarelė 17(2)
skersai 32v(2), 66v(3)
_ skersas 32v, 66v
skęsti 17v, 55(3)
skinti 83v
skyrius 43(2)
skirpsta 17v
skolingas 37v
skranda 85v, 86v, 87
skubinti 65v
skūpai 86
skūpas 86, 86v
skusti 25
skųsti 25, 86, 86v
slanius 43(2)
slapyti 65v
slaptas 41
slaptu 33
slėgti 17(2)
smagenys 46
smaugti 28v
sniegas 85v, 86v
snigti 54(3), 54v, 75v(2)
sodnas 81, 81v(3), 82(2)
Spaustė 35
spindulys 68
spitris 34v
stalas 75
Stanislovas 11, l1v(2)
Stanslė 35

statyti 52v
stembras 23(4)
stipti 25
stogas 21(2), 27, 40v(20), 41, 41v(5),
65v, 66
stokoti 86v
stonas 67
storai 86
storas 46(3), 47v(34)
storesta 35v, 43v
stovėti 66
strazdas 26(3)
AK

strėnos

43v

strielbelė

81 (3), 81 v
stulpas 66
su 32v, 41v(4), 65(5), 70v, 71(3), 71v,
72v, 81, 84v(3), 85v(8), 86v(5), 87(2)
subadyti 72v
sudegti 72v
suderėti 71
sudiev 82v(2)
sueiga 71
sugaišti 85v, 86, 86v
sugrjžti 82v(3), 86
sujungis 31
sukasti 72v
sukeliauti 86v
sukti 21v(2), 25, 55, 56v, 57, 73
sula 83
sulaukti 86v
sulig 32v, 66
sumišai 86
sunkti 25
sūnus 25v(2), 78v
suolas 66, 70v
suosties 52
suplėšyti 72v, 86
supūti 72v
supuvėlis 34v
surinkti 85v, 86, 87
surūgti 72v
susiedas 68
suskinti 83v
suskis 34v
suskręsti 87
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susti 85v
sušūkis 31
sutemti 75v
suvalgyti 72v
suvaryti 72v
sužiedoti 17v
Svaras 84v
svaras 13v
sveikas 13v
sveikinti 85v, 86v
svietas 85v, 86v
šaka 86
šaldyti 52v
šalip 32v, 66, 66v(5)
šalis 66
šaltas 67, 85v(2), 86v(2)
šalti 18(2)
šaltyn 38v
šaltis 85v, 86v, 87
šarka 85v, 86v
šaškis 34v
Šaudytojis 84v
šaukštas 41 v, 68v(2)
šaukti 52v, 85v, 86v
šauniai 87v
šauti 28v(2), 54(2)
šavalka 34v
še 33
šeimyna 85v
šėkas 17v
šėpas 16v
šepetys 17v
šeši ISv, 16(2), 75v
šeškas 16v, 85v, 86v
šeštas 75v, 84v
šiaip 84
šiandien 82v, 83
šiandiena 17v
šiaučelius 82(2)
šiek 6
šienapjūtė 81
šienas 77, 81(2)
šikšna 20, 20v
šikšnosparnis 17v
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šykštas 16(2), 20v
šilas 85v, 86v
šildyti 52v
šiltas 78(2)
šiltyn 38v
šiluma 85v, 87
šimtas 36v
šyn 73(3)
šiokis 39, 49v
šipus 67(2)
širdelė 82v
šis 39, 49, 66v, 86
šluostyti 70v
šluoti 28v(2), 29(2)
šmotas 68
šnekėti 78
šniokšti 52v
šoblelė 81v
šokinėti 86(2)
šokti 55v(2), 57(3)
štai 86
štieš! 32
štulpas 18
šūkauti 86
šukos 43v
šukuoti 52
šulinė 16v(3), 45
šunbajoris 71
šuo 29(3), 36, 45v(3),
71(2), 71v, AK 42(2)
šupinys 86v
šuva 29
švedas 13v(2)
šventas 23(4), 24, 65v
šviesus 67
švinas 13v
tad 81
taigi 73
taip 8Sv
taipo 86
Tamė 35
tamsybė

26v
tamsus 67
tankank 33, 67v

64v,

65v(2),

tapti 73v(2)
tarp 66v(3)
tarti 21, 84
tas 35v(2), 36(2), 39, 42, 44v(6), 49,
78, 83(2), 84, 84v, 85, 85v(3), 86(2),
86v(2)
taukinas 37v
Tauragis 70
tauras 70(2)
taurė 44v, 70
taurragis 70(2)
tavas 39(2), 78v
tavo 78v, 83(4), 85
te 56v, 57v(2), 67v(2), 72v
teb 67v(4)
tebe 33, 57v(2), 67v(2)
tegul 56v(2), 58(10), 58v, 59v(3), 61v(3),
67, 67v(2), 72v
teip 84(2), 87
teipog 32, 73
teisus 43
tekėti 81, 83
temti 23v
ten 33, 68, 81(2), 81v(4), 82(6), 83
tęsti 55v
tetirva 36
tetirvinas 23v, 36
tetutė 45
tėvas 13(2), 16v, 23v, 41v, 42, 72,
78v(3)
tėvelis 17(2)
tėviškė 79v
tėvutelis 81 v(3), 82(3)
ties 32v, 65(2)
tik! 32
tikėti 20(2), 30v(2), 68v, 69(2)
tykoti 65v(2)
tikras 40v, 84
tikt 86v
tylomis 86(2)
tinklas 84v, 86
tinti 24, 27(3)
tirštas 26(2)
todėl 86v
tokis 26(2), 39, 46(2), 49

toks 84
tolie 33
tolus 37, 67, 70v
tpru! 32
tpruš! 32
tratėti 52v
traukti 85v, 86, 86v
trečias 36v, 83v, 84v
trejetas 37, 40v
treji 37
trinti 24
trys 36v(2), 48(8)
troba 27, 28(5), 41, 43v(20), :64v(3),
65(6), 66(3), 70v
trobesys 42v(2), 65, 65v(3), 67
tropyti 86
trprukš! 32
trūba 87v
trūbyti 28(3)
trumpas 25(2)
trūsas 85v, 86v, 87(2)
tu llv(3), 39, 48, 48v(24), 65v, 78v(2),
81(2), 81v(3), 82(3), 82v, 86(2),
86v(2), 87v
tūkstantis 36v
tūlas 86
tuoj 81
turėjimas 60v, 62v, 74v(2)
turėti 19(3), 21, 38(3), 52v, S4v(7),
55(15), 57v(2), 59(8), 59v(20), 60(17),
60v(7), 61(7), 61v(20), 62(17), 68,
73v, 74(4), 74v(7), 75, AK 63v, 64
turtingas 37v, 38v(2)
tvanas 13v, 23v
tverti 73v(2)
tvora 65, 73v(2)
ubagas 73v
16v(2)
ui! 32
uiš! 32
ūkana 84v
ukš! 32
ukšte! 32
ungsti 52v
ubladė
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uodas 85v, 87
uosis 28v
upė 16v(3), 21(2), 28(2),. 45, 65, 66
ųų! 32
už 18, 32v, 65v(7), 70v(2), 71 v, 72v,
81, 81 v(3), 82(3)
užaugti 72v
uždarbė 44v, 70v
uždegti 76
uždėti 72v
užeiti 18(2), 72v
užgauti 72v
užgesti 75v
užgrūti 77
užlipti 65v
užmiršti 85v
užmokėti 65v
užmušti 72v
užrašydinti 53
užrašyti 53
užstoti 72v(2)
užtausoti 85
užtrobis 70v
užvardis 31
vabalas 85v, 87
vadinti 73v, 84v
vagis 36, 45v, 46(2)
vaikas 23v, 25, 28(2), 85v, 87
vaikelis 83v, 87v
vaikis 84
vaikščioti 51 v, 66, 81, 81 v(2), 82(3)
vaikštinėti 52v
vainikas 82v
vainikelis 82v, 83
vaisius 43(2)
Vaitkevyčia 35v
vaivada 35v, 43v
vakaras 68, 68v(2)
valanda 72v
valgis 86
vamzdis 24, 26v
vamzdy ti 28(2), 55
Vandinykas 84v
vanduo 45v(7), 73
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vardas "vardažodis" 28(2), 31
vardas 39v(2), 84(2)
vardažodis "dalyvis" 31
varginti 85v, 87
varinis 37v, 46v
varyti 68v, 69(2), 73
varlė 36
varlutis 36
varmas 87(2)
varna 36, 85v, 86v
varnas 85v, 86v
varpas 41v
varpninčia 44
vartai 70v, 82v
vasara 66, 68v, 85v, 86v
vasarėlė 81(2)
važiuoti 29(2), 64v
vėdinti 52v
vei 86v
vėjis 42
vėl 33, 76v(2), 77(2), 85v(2), 86v, 87
vėpsoti 52
verkti 85v, 86(2), 86v
verpalai 86
verpti 55v, 55v-56, 56
veršis 36
vertas 68, 84
vesti 30v(2), 56(3), 56v(2), 69(3), 83(2)
Vėžys 84v
vežti 13(2), 52v(2), 55v
Vicė 35
vienas 36v(2), 83, 84, 86(4), 86v
vieneri 37
vienkart 67v
vienok 32
vienuolektas 84v
Viešpats 46, 49v
vieta 28, 78
vylyčia 17v, 44, 44v
vilioti 15(2)
vilkas 86
vilkti 52v, 69(3)
vilktrasa 35v
vilties "tikėtis" 78(2)
vinis 45(6), 45v(6), 46(2)

vyras 78v(2)
vyriškas 37
viršūnė 64v
viršus 41v, 42v(18), 43(6), 64v, 65v
virvė 69
vis 86v
visados 83v
visas 20(2), 66(3), 85v, 86(4), 86v
vislab 85v(3), 86v(2)
visoks 85v, 86v
visur 85v(2), 86(2), 86v, 87
višta 36
vištytis 36
vogti 16v, 56(3)
vokiškas 37
vokti 56(3)
voras 86
vos 86
voveris 46(2)
ziuziu! 32
zuikis 36
žadėti

81 v(3), 82(3)
84v
žaisti 85v
žalis 26(2), 46(4), 83v
žalnierelius 81 v
žalnierius 81v, 83
žaltys 36
žambelis 82
žambis 23(4), 65, 75v, 78v
žąsinas 36
žąsis 36
žąsy tis 36
želmuo 45v(3)
žemai 67
Žemaičiai 84v
žemaitis 84
žemas 38v(3)
žagrė

žemė 16v, 76, 84v
žemiškas 37
žengti 17v, 56
ženklas 84v
žydėti 16(2), 72v, 83v
žydiškas 37
žydras 40v
žiedelis 83
žiema 68v, 85v(2), 86, 86v(2), 87
žingsnis 56(3)
žinia 78
žynys 42(20)
žinoti 17v, 20, 20v, 30v(2), 74
žirgas 82v
žirgelis 82v, 83
žirguželis 83
žirnis 17v, 42v
žiupsnis 16
žiūrėti 19(3), 86
žlibis 34v
žmogystė 69v
žmogiškas 37
žmogus 21v, 41v, 43v(2), 45(2), 64v(2),
66v, 68, 69v(2), 73v, 75(2), 75v, 76,
78, 86, 86v
žmonystė 69v
žodinykas 84(2)
žodis "veiksmažodis" 28(2), 31
žodis 84
žolė 17v, 52
žolelė 83v, 85v, 86v(2)
žuvingas 37v
žuvis 66, AK 16
Žuvys 84v
žuvytis 36
žvakė 16v, 75v, 76
žvejoti 66
žvengti 52v
žviegti 52v
žvilgterėti 52v
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STUDIA Z mSTORll LITEWSKIEGO ODRODZENIA. T.6

J6zef Czuldo (Juozas ČiuIda)
KROTKIE POMYSLY O PRAWIDLACH
GRAMATYCZNYCH JĘZYKA ZMUDZKIEGO

Adnotacja
Niniejsza publikacja jest pierwszym wydaniem rękopismiennej gramatyki ję
zyka žmudzkiego z polowy XIX w. J. Czuldy. Sklada się naii oryginalny tekst
polski oraz przeklad na język litewski. Obie wersje językowe opatrzone są komentarzem. Wydanie uzupelniają 3 listy autorstwa J. Czuldy (do M. Wolonczewskiego
(M. Valančius), do nie zidentyfikowanego Stanislawa oraz do Wileiiskiej Komisji
Archeologicznej), jeden list adresowany do niego (od A. Zawadzkiego), metryka
urodzenia oraz opinia o autorze dziela. Wydanie zawiera r6wniež zasady pisania
komentarzy, spis tresei (w języku polskim i litewskim), objasnienia stosowanych
skr6t6w. Na początku, po przedmowie, zamieszczone są dwa artykuly o autorze i
niekt6rych aspektach jego gramatyki. Tu podaje się ich streszczenia.

Giedrius

Subačius

J6ZEF CZULDO I JEGO GRAMATYKA
Ksiądz J. Czuldo, z pochodzenia Zmudzin, urodzil się pod Plungianami.
Ksztalcil się w Kalwarii Zmudzkiej, Worniach i w Gl6wnym Seminarium Wileiiskimo Przez dlugi okres pracowal poza granicami Zmudzi: w Kownie, Dorsuniskach
i Sarii. Zostawil po sobie 2 rękopisy gramatyki języka žmudzkiego - pierwszy z
1854, drugi z 1855 r. Gramatyka ta mogla odegrac wažną rolę normatywną dla
ksztaltującego się w6wczas na podstawie dialektu žmudzkiego litewskiego języka
og6lnego. Swym poziomem przewyžszala wczesniejsze gramatyki K. Kossakowskiego (K. Kasakauskas), S. Grossa (S. Grosas), S. Dowkonta (S. Daukantas). G16wnym kryterium opisu języka, juž po wybraniu gwary žmudzkiej jako podstawy, byla
systemowosc. Pojawiające się sporadycznie elementy auksztajckie są wynikiem
konsekwentnego trzymania się systemowego opisu, anie dbaloscią o interes uZytkownik6w dialektu auksztajckiego. Autor stosujena og61 tradycyjną pisownię žmudzką, w niekt6rych zas wypadkach wprowadza tež pewne innowacje. Praca charakteryzuje się szczeg6lnie wnikIiwymi spostrzeženiami fonetycznymi.
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Halina Karas,

Nijolė Kolytė

TERMINY ORAZ JĘZYK GRAMATYKI JOZEFA CZULDY

STUDffiS IN THE mSTORY OF LITHUANIAN NATIONAL REVIVAL.
Vol. 6

W artykule poddano analizie terminologię gramatyczną oraz polszczyznę gramatykijęzyka zmudzkiego J. Czuldy z 1855 r. W opisie autor wzoruje się na gramatykachjęzyka polskiego, przejmującr6wniez większosc polskiej terminologii gramatycznejo Cechuje go duzy krytycyzm, stosuje terminologię ustaloną w polszczyinie, kt6ra
przetrwala do dzis. Swiadczy to o duzym wyczuciu i umiejętnosci wyboru termin6w
najlepszych. Nowe terminy utworzone przez J. Czuldę (sp6lg1oska cicha, glosna.
samogloska ustna, przymiotniki wylączne, slowa naturaIne, wyręczające, malodzielne.
imieslowy jednoczesne II wsp61czesne, wymagające II konieczne oraz nazwy czas6w
zlozonych) są udane, precyzyjniejsze od istniejących, uzupelniają luki w terminologii.
Język "Kr6tkich pomysI6w... " jest na og6I zgodny z XIX-wiecznymi normami
językowymi. Cechują go r6wniez - ze względu na pochodzenie autora - pewne
zjawiska charakterystyczne dla polszczyzny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W zakresie fonetyki jest to mieszanie samoglosek o i 6 oraz sp6IgIosek miękkich s, Z.
c, dz, Ii i twardych s, z, c, dz, n, we fleksji - inna odmiana czasownika kladnąc.
odmienne uzycia czasownik6w zwrotnych. W skladni zjawisk regionalnych brak.
Najwięcej regionalizm6w jest w leksyce. Są to zar6wno wyrazy rodzime o ograniczonym zasięgu (kopanica, kukawka, wprowadziny), jak tez zapozyczenia litewskie
(przyswirnie, swironek) i wschodnioslowiailskie (adryna, zarobotek).

Juozas ČiuIda
SHORT REFLECTIONS ON THE RULES
OF SAMOGITIAN GRAMMAR
Summary
This book is a published work of a handwritten Samogitian grammar of the
mid-19th century by Juozas ČiuIda. It consists of the original text in Polish followed
by commentaries as weIl as its Lithuanian translation and commentaries. In addition,
three known letters by ČiuIda (to Motiejus Valančius, to Stanislovas (unidentified)
and to the Vilnius Archaeological Commission) and one letter to him (from Adomas
Zavadskis) have been published followed by his birth certificate and his character.
The appendix inc1udes the principles of writing grammatical commentaries, an index ofSamogitian words used in the grammar, the contents of the grammar (in Polish
and Lithuanian), and the abbreviations. The book opens with a Foreword and two
reports - about ČiuIda and on some aspects of his grammar. The summaries of
both reports have been supplied.

Giedrius

Subačius

JUOZAS ČIULDA AND HIS GRAMMAR
Juozas ČiuIda, a Samogitian, was born near Plungė, received his education in
Žemaičių Kalvarija, Varniai and at the Senior Seminary of Vilnius University. For
a long time, he worked in Kaunas, Darsūniškis, Sarija, i. e., outside Samogitia. Čiul
daleft manuscripts of Samogitian grammar dated back to 1854 and 1855. This grammar of Samogitian could become a base normative grammar of Standard Lithuanian which was then emerging on the basis of the Samogitian dialect. The grammar
by ČiuIda was of a much higher level than the previous grammars by Kalikstas Kasakauskas, Simonas Grasas and Simonas Daukantas. The main normative criterion
in it, after the choice on the Samogitian dialect had been made, was the systematicity
oflanguage. Elements of the Aukštaičiai dialect were thus due rather to the adherence to the language system than the conformity to the interests of Aukštaičiai. In
certain cases, the older written tradition of Samogitian was followed; in some
other, a new tradition was created. The work by ČiuIda was especially marked for
its subtIe observations in phonetics.
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GRAMMATICAL TERMS AND LANGUAGE
OF JUOZAS ČIULDA
. In this paper, the grammatical terminology and Polish features of the SamogitIa~ g:ammar by Juozas ČiuIda, dating from 1855, have been analysed. In his descnptlOn, the author takes the grammars of the Polish language as a model, making
us.e.also of the ~eater part ofPoIish grammatical terminology. His approach is quite
cntlcal. He apphes the terminology established in PoIish which is stiII in existence
at present, this bearing witness to his fine intuition and his abiIity of choosing the
most ap~ropriate terminology. The new terms introduced by Čiulda (sp61g1oska eicha, gl~sna, sa:n~gloska ustna, przymiotniki wYląezne, slowa naturaIne, wyręezająee,
malodzzelne, zmzes!owy jednoezesne II wsp6lezesne, wymagająee II konieezne and
names of complex tenses) are appropriate, more exact than the existing ones and
fill terminological gaps.
'
In the main, the language of "Kr6tkie pomys!y... " is quite in accordance with the

19th-ce~tury linguistic no:-ms. It is also characterized by some features typical of
the Pohsh language used ID the Grand Duchy of Lithuania, which is connected with
the author's origin. In the field ofphonetics these are: the merger of the vowels o and
6 and the soft consonants S, i, t, di, n instead of hard s, z, e, dz, n, in inflexion _
the specific conjugation of the verb kladnąc and the deviant distribution of reflexive
verbs. In syntax, regionaI features do not occur. Most of the regionaI features occur
in the lexi~on. These are both native terms' with a limited scope (kopaniea, kukawka,
wprow~dzzny) and loanwords from Lithuanian (przyswirnie, swironek) and Eastern
Slavomc (adryna, zarobotek).

GESCmCHTSSTUDIEN UBER DAS NATIONALE WIEDERERWACHEN
DER LITAUER. Bd. 6

Juozas Čiuida

KURZE UBERLEGUNGEN UBER DIE GRAMMATISCHEN
REGELN DES NIEDERLITAUISCHEN

Zusammenjassung
Mit der vorIiegenden Ausgabe wird' eigentIich die handschrift1iche Grammatik
des NiederIitauischen aus der Mitte des 19. Jhs. von Juozas ČiuIda veroffent1icht.
Sie enthiiIt den polnischen Origina1text mit Komentar sowie die Ubersetzung ins
Litauische, ebenfaIIs mit Komentar. Hier werden drei bekannte Briefe von J. ČiuIda
(an M. Valančius, an einen unbekannten Stanislav und an die Archaologische Kommission von Vilnius), die Geburtsurkunden von J. ČiuIda sowie Urteilszeugnis ūber
J. ČiuIda vorgelegt. In der Anlage sind die Prinzipien der Verfassung von Komentaren zur Grammatik, das Verzeichnis der niederlitauischen Worter in der Grammatik,
Inhaltsverzeichnis der Grammatik (polnisch und litauisch), die verwendeten Abkūr
zungen entha1ten. Dem Vorwort folgen in dem einleitenden Teil zwei Artikel ūber
J. ČiuIda und einige Aspekte seiner Grammatik sowie die Zusammenfassungen der
beiden Artikel.

Giedrius

Subačius

JUOZAS ČIULDA UND SEINE GRAMMATIK
J. ČiuIda, NiederIitauer, geboren unweit von Plungė, besuchte die Schule in
Ž. Kalvarija, studierte in Varniai und im Hohen Seminar der Universitat Vilnius,

arbeitete eine lange Zeit in Kaunas, Darsūniškis und in Sarija, d. h. auf3erhalb NiederIitauens, und hat Manuskripte einer niederlitauischen Grammatik (1854 und 1855)
hinterIassen. Diese niederIitauische Grammatik kann fUr die damaIs auf der GrundIage des niederIitauischen Dialekts entstehende litauische Hochsprache die normative Grundgrammatik gewesen sein. Die Grammatik von ČiuIda ūbertraf die friiheren
Grammatiken von K. Kasakauskas, S. GroB und S. Daukantas. Ats Hauptkriterium diente fUr J. ČiuIda bei der Normierung der Sprache, nachdem man das NiederIitauische zur GrundIage gelegt hatte, der Systemcharakter der Spracbe. Die
Elemente des oberIitauischen Dialekts kommen in der Grammatik vielmehr fUr die
Einhaltung des Prinzips der Systemhaftigkeit aIs fUr die Anpassung an die Interessen der Oberlitauer zum Ausdruck. In der Grammatik befolgt man in bestimmten FalIen die a1tere Schrifttradition des NiederIitauischen, in anderen FalIen
wird eine neue Tradition geschaffen. Das Werk von J. ČiuIda zeichnet sich durch
besonders subtile phonetische Feinheiten aus.
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Halina Karas, Nijolė Kolytė
TERMINOLOGIE UND SPRACHE DER
GRAMMATIK VON JUOZAS ČIULDA
Im vorliegenden Aufsatz werden die grammatische TerminoIogie und die poInische Sprache der in 1855 verfaJ3ten niederlitauischen Grammatik von J. Čiulda
untersucht. In seiner Beschreibung nimmt der Autor die poInischen Grammatiken zum
Vorbild, wobei er auch den gr6f3ten Teil der poInischen grammatischen Terminologie ubernimmt. Er geht kritisch vor und verwendet die festgelegten, noch heutzutage
giingigen poInischen Termini. Dies zeugt von seiner treff1ichen Intuition und seiner
Fiihigkeit, die angemessensten Termini zu wiihlen. Čiuidas terminoIogische Neuerungen (sp61g1oska cicha, glosna, samogloska ustna, przymiotniki wylączne, slowa
naturalne, wyręczające, malodzielne, imieslowy jednoczesne II wsp61czesne, wymagające II konieczne, sowie die Bezeichnungen der zusammengesetzten iTempora)
sind gelungen und priiziser aIs die vorher verwendeten; sie fUl1en Lucken in der Terminologie aus.
Die Sprache der "Kr6tkie pomysly ... " entspricht im ganzen der im 19. Jh.
vorherrschenden Norm. Sie weist auch, gemiif3 der Herkunft des Verfassers, vie1e
fUr die polnische Sprache des Grof3herzogtums Litauen charakteristische Merkmale
auf. Im Bereich der Phonetik sind dies: mangelndes AuseinanderhaIten der Vokale
o und 6; Auftreten der weichen Konsonanten s, i, c, di, nanstatt der harten s, z, c,
dz, n; in der Flexion: die eigenartige Konjugation des Verbums kladnąc und die
abweichende Distribution der reflexiven Verba. In der Syntax fehIen Iandschaftliche Merkmale.Die meisten Provinzialismen gibt es im Wortschatz. Es handelt
sich um echtpolnische W6rter mit beschriinktem Verwendungsgebiet (kopanica,
kukawka, wprowadziny) sowie Lehnw6rter aus dem Litauischen (przyswirnie, swironek) und Ostslavischen (adryna, zarobotek).
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