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S. DAUKANTO DIDŽIOJO LENKŲ - LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNO ISTORIJA 

GIEDRIUS SUBAČIUS 

Turimais duomenimis, Simonas Daukantas yra rašęs keturis dvikalbius 
žodynus. Pats stambiausias iš jų - tritomis lenkų- lietuvių kalbų žodyno 
rankraštis, turintis apie 2280 puslapių in folio (didelio formato) ir, Jono Kruo
pa duomenimis [Kruopas, 1961, p. 305], 56 567 lenkiško registro žodžius. 
Deja, šio žodyno Daukantas nebaigė, apie trečdalį lenkiškų vokabulų 

paliko be lietuviškų žodžių - J. Kruopa duomenimis, tik 37 677 lenkiški 
žodžiai turi lietuviškus atitikmenis [Kruopas, 1961, p. 305]. Šitas Daukanto 
veikalas neturi pavadinimo, toliau jis sąlygiškai vadinamas DLL (Didžiuoju 
lenkų-lietuvių kalbų žodynu). DLL dabar saugomas LTSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto bibliotekos rankraštyne [LKLIB, F. l / SD 12]. 

Šiuo straipsniu siekiama pateikti pagrindinio S. Daukanto žodyno rankraš
čio istoriją nuo parašymo iki šių dienų, be to, apibrėžti jo vietą lietuvių 
kultūroje, susekti jo žodžių kelius mokslinėje literatūroje. 

Pirmosios žinios apie DLL yra du Mikalojaus Akelaičio raštai. Pirmasis 
- tai 1856 m. spalio 15 (27) d. laiškas Motiejui Valančiui, kuriame Akelai
tis rašo: „Jakze bylbym szczęsliwym, gdyby owe folijaly przygotowane 
przez Pana Dowkonta do sfownika polsko-:.i:mudskiego dostaly się w moje 
ręce!" [Akelaitis, 1925, p. 296]. Antrasis - straipsnio rankraštis\ kur sa
koma, kad Daukantas „między innemi [ . .. ] pisal Slownik polsko-litewski, 
kt6rego wszak:.i:e niedokonczyl..." [LKLIB, F. l /42]. Šie M. Akelaičio raš
tai padeda tiksliau datuoti DLL rašymo laiką - prieš 1857 metus. Kadangi 
DLL popierius gamintas XIX a. šeštajame dešimtmetyje [KJieTIHKOB, 1959, 
e. 100], tai galima teigti, kad DLL sudarytas tarp 1850 m. -1856 m. pabai
gos. Nuo 1858 m. apsigyvenęs Svirlaukyje pas gydytoją Petrą Smuglevičių, 
Akelaitis ten jau rado Daukantą ir apie jį rašė taip: „Dabar jis pavargo, tai ir 
neberašo, o kai jį kas paragina prie darbo, tai jis tiktai numos ranka, o akyse 
sužiba ašara" [Janulaitis, 1969, p. 32]. Matyt, DLL Daukantas tada jau bu
vo liovęsis rašyti. Vadinasi, žodynas iš esmės parašytas Varniuose, kur Dau
kantas gyveno 1850-1855 m. pas M. Valančių. 

1 Straipsnį datuoti galima iš Akelaičio užuominos apie neseniai iš Vilniaus į Varšuvą 
gautit, 1857 metų kalendorių. 
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Vis dėlto vieną kitą žodį Daukantas galėjo pataisyti ar prirašyti ir vėliau. 
Antrojo DLL tomo p. 88 ir 99 yra po vieną pridėtinį lapelį, jie turi atitinka
mai 12 ir 14 vokabuhĮ. Šiedu pridėtiniai lapeliai yra labai plono popieriaus 
ir turi iškilų antspaudą su tristiebiu buriniu laivu ir apačioje parašu PARIS. 
Tokiame pačiame popieriuje yra parašyti du Daukanto laiškai iš Svirlaukio: 
1858 m. birželio 25 (dabartiniu kalendoriumi liepos 7d.) ir 1858 m. rugpjūčio 
13 (25) d. [MAB, F. 264 \ 1368; MAB, F. 139\ 1354 ]. Tokiame popieriuje 
rašyti ir 4 M. Valančiaus laiškai: 1858 m. rugpjūčio 26 (rugsėjo 7) d., rugsė
jo 26 (spalio 8) d„ spalio 25 (lapkričio 6) d. ir 1859 m. balandžio 24 (gegužės 
6) d. Tad visai tikėtina, kad apie 1858-1859 m. Daukantas ir prirašė papil
domus DLL lapelius. Matyt, DLL rankraštį jis turėjo nusivežęs ir į Svir
laukį, kur tada gyveno. 

Sunku pasakyti, kur buvo DLL po to, kai Daukantas 1859 m. paliko Svir
laukį. Jo biblioteka nebuvo vienoje vietoje; rašydamas 1862 m. testamentą, 

Daukantas kalba apie knygas, liekančias jo buvusiame kambaryje pas Lau
ryną Vambutą [Merkys, 1972, p. 297]. Jurgis Lebedys mano, kad „ten buvo 
tik jo bibliotekos dalis . Kitos knygos buvo išsklaidytos įvairiose vietose, dau
giausia pas gimines" [Lebedys, 1972, t. l, p. 304]. Ar DLL Daukantas visą 
laiką turėjo su savimi, ar laikė kur kitur - neaišku. Žinoma tik tiek, kad po 
Daukanto mirties 1864 m. žodynas su kitais jo raštais ir biblioteka pateko 
į Kivylius, Daukanto seserėno Leono Kaunackio globon [plg. Merkys, 1972, 
p. 295]. 

Pirmasis Daukanto žodyninės veiklos paminėjimas spaudoje ir bene vie
nintelis, Daukantui esant gyvam, buvo Ambraziejaus Pranciškaus Kašaraus
ko (Kosaževskio) 1862 m. straipsnis, kuriame rašoma: „Jest wielu juz pi
szących i pracujących w leksykografii Litwin6w, między innymi wymienic 
musimy pp. Szymona Dowkonta ... " [Kašarauskas, l 862, p. 135]. Kaša
rauskas, Daukantui atvykus į Varnius, ten dirbo kunigų pataisos namų 
prižiūrėtoju. Jiedu susidraugavo [Merkys, 1972, p. 257], dažnai susitikdavo 
ir Daukantui išsikėlus iš Varnių [Merkys, 1972, p. 279-280]. Aišku, kad Ka
šarauskui apie savo žodynus buvo papasakojęs ar juos rodęs pats autorius. 

Pirmasis S. Daukanto biografas Jonas Šliūpas 1883 m. „Aušroje" kalba 
apie lenkiškai žemaitišką jo žodyną [Šlil'rpas, 1977, p. 178]. Čia išspausdintą 
informaciją, kiek paredagavęs, Šliūpas įtraukia ir į savo 1890 m. knygą „Lie
tuviškieji raštai ir raštininkai" [Šliūpas, 1977, p. 63]. Tačiau vargu ar Šliū
pas laikė rankose DLL, tada buvusį Kivyliuose. Kalbamąją informaciją, 

matyt, buvo gavęs iš dabar nežinomų laišh! ar Daukanto amžininkų. 
Žodyninės Daukanto veiklos apibūdinimas iš Šliūpo straipsnio „Aušro

je" ar iš „Lietuviškųjų raštų ir raštininkų" pateko į daugelį vėlesnių raštų, 

mininčių Daukanto biografiją ir jo žodynus, pvz.: į 1901 m. Y. Dembskio 
knygelę „Ar Vyskupas Valančius nebuvo viliugu lietuvystės ?" [Dembskis, 
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1901, p. 17], į 1893 m. J. Jablonskio straipsnį „Varpe" [Jablonskis, 1932, 
p. 31], į 1913 m. A. Janulaičio rašytą Daukanto biografiją [Janulaitis, 1913, 
p. 35], į 1937 m. Lietuviškąją encikiopediją [M. Biržiška, 1937, p. 153) ir kt. 

Pirmasis iš Daukanto biografijos ir raštų tyrėjų Kivyliuose pas Kaunac
kius DLL matė Eduardas Volteris, bene 1887 metais. Tiesa, apie tai sužinome 
tik iš jo 1893 m. paskelbto straipsnio [Wolter, 1893, p. 261], kai Kivyliuose 
jau 1891 m. gruodžio mėnesį buvo lankęsis ir Mečislovas Davainis-Silvestrai
tis (Dovoina- Silvestravičius) [VUB, F. l/E 68). Bet aišku, kad E. Volteris 
keturis 1887 m. vasaros mėnesius keliavo po Lietuvą, Žemaičius ir nuoširdžiai 
dėkojo „ceMeiicrny KoBHall,KHX B K11snrrnx" už suteiktą pagalbą [BoJihTep, 
1887, ITpe,LJ,11cJIOBY1e ]. Tikriausiai tada susipažino ir su DLL, apie kurį 1893 m. 
taip užsiminė: „Ferner liegt das Manus kript eines polnisch-litauischen Le
xikons vor, das aus 3 Bii.nden besteh t, A- M, N - P, R - Z" [Wolter, 
1893, p. 261)2. Volteris pirmasis nurodė, kokias raides kurie tomai apima. 

Turbūt antrasis dėl S. Daukanto raštlĮ į Kivylius buvo nuvykęs minėtas 
M. Davainis-Silvestraitis. Jis rašė: „Daktaras Laonas Kovnockis [ ... ], pirm 
Kaled11 1891 m. malonei pakvete manę pas savęs del suvedimo į redą rank
raščių ir medegos likusios po smerties Jo Garbingojo Strujaus S. Daukanto. 
Aš tą nors ne suvisum puikei, kiek suspedamas prijo brolio pagelbos par keles 
dienas padariau 1891m.19 Grudžio Kiviliuse ... ". Toliau pateiktas Daukan
to raštų, knygų numeruotas sąrašas, kurias Silvestraitis rado Kivyliuose. 
49-uoju numeriu pažymėtas DLL aprašytas taip: „Lenkiškas žodynas nu 
pradžios lig į galui, turentis trejose knįgose 1020 lapų in folio, ten yra apie 
72,632 žodžių. Če t iktai par puse pri lenkiškų yra prirašyti lietuviški žodžei 
Žemaitiškos tarmes" [VUB, F. 1 /E 68; rankraščio juodraštis yra LKLIB, 
F. l /1107 ). Kaip matyti, Davainis-Silvestraitis suskaičiavo lapus, net žodžius 
(greičiausiai suskaičiavęs kelitĮ ar keliolikos lapų žodžius išvedė aritmetinį 
vidurkį visam žodynui), bet nei pirmas, nei antras skaičius netikslus (žodžių 
skaičių padidino net 16 tūkstančių). Davainio-Silvestraičio sudarytas sąrašas 
1898 m. pateko ir į spaudą, kur mažai redaguotas yra ir DLL aprašas [Me
dega, 1898, p. 26]. 

1893 m. buvo 100-osios S. Daukanto gimimo metinės. Ta proga skelb
tuose raštuose apie Daukantą, be jau minėto Volterio straipsnio, dar dvie
jose vietose kalbama apie DLL. Jį mini S. Baltramaitis Daukanto raštų bib
liografijoje: „IlOJihCKO-JIIJTOBCKllH CJIOBaph, COCT05!11lllH ll3 3-x TOMOB A 
no z 1020 JIIICTOB f. OKOJIO 72 632 CJIOB„ [EaJITpaMai1:nrc, 1893, e. 411 ]. 
Antrasis apie DLL užsimena Jonas Jablonskis: „Lenkiškas žodynas, su iš
vertimu maž-daug pusės žodžių į lietuvišką kalbą, trįs tomai (A-M, N-P, 

2 Yra išlikęs Valterio lietuviškas rankraštis su ta pačia informacija: „Taliaus randas i 
rankrasztyje lenkiszkai-lietuviszkas žodynas susidedantis isz 3 pėdų (tomų), A- M , N - P, 
R- Z" [LKUB, F . l/2271]. 
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R -- Z). Rankrašč i ai " [Jablonskis, 1932, p. 36]. Tiek Ba ltramaitis, tiek Jab
lonskis sakėsi naudoj ęsi ir J . Šlif1po, ir E. Volterio , ir M. Davainio-Silvestrai
čio medžiaga. Baltramaičio citatoje akivaizdesnė Davainio-Silvestraičio įta

ka (Baltramaitis sako naudojęsis jo rankraščiu), o Jablonskio - ir Silvestrai
čio , ir Volterio. Nei Baltramaitis, nei Jablonskis turbi:it nebuvo matę DLL, 
kai rašė apie jį . 

Lenkų spauda pirmą kartą pateikia žinių apie Daukanto DLL (jei neimsi
me lenkiškai parašyto, bet Vilniuje išleisto jau minėto A. Kašarausko strai
psnio) turbūt 1899 m. S. Orgelbrando enciklopedijoje: „Dowkont, Szy
mon [ .. . ] w rękopisie zostawil slownik polsko-litewski" [Orgelbrand, 1899, 
p. 455] (ankstesniame, 1883 m. šios enciklopedijos leidime straipsnio apie 
S. Daukantą iš viso nėra). Kaip nurodyta tekste, duomenų čia imta iš E. 
Volterio ir L. Geitlerio raštų . 

Tad tuo metu, kai Daukanto žodynas buvo Kivyliuose pas K aunackius, 
tik du apie jį rašę žmonės - E. Volteris ir M. Davainis-Silvestraitis - yra 
turėję savo rankose. Visi kiti - Baltramaitis, Jablonskis, Orgelbrando 
enciklopedijos straipsnio autorius - žinias pateikė nematę paties žodyno. 

Bemaž 50 metų išbuvusi Kivyliuose, 1911 m. Daukanto biblioteka pateko 
į Vilnių. štai ką rašė Ferdinandas Kaunackis Jonui Basanavičiui, siųsdamas 
ją Lietuvių mokslo draugijai (LMD): „Vardan gimines Kaunackių iš Kyvi
lių siųtu biblioteką Šymona Daukanta Lietuvos Moksla Draugijai. Aukau
jame. Meldžiama Tamstos sutvarkiti j ą . Miečyslovas Devojno-Sylvestraviče 

galetu Tamstai pripadieti. Mano vardan prašiket go pagalbon. - Advo
katui Janulajčui meldžiu dalejsti visumejliausej - naudoties biblioteka 
diel sutajsimu biografios S. Daukanto " {LKLIB, F . 22/766]. Šis laiškas, 
rodos, J. Basanavičiaus ranka datuotas 1911 m. birželio 15 (28) diena. Atsa
kymas rašytas 1911 m. liepos 8 (21) d.: „Tamstos ir giminių brangų Simo
no Daukanto palikimą - jo bibl ioteką ir kitus raštus - Lietuvių Mokslo 
Draugija yra gavusi, ir jos vardu Komitetas taria Tamistai ir Jusų visai gi
minei nuoširdžiai ačių už tą brangią mųsų Draugijai auką!" [LKLIB, F. 
22/ 1487]. Laišką pasirašė Jonas Basanavičius ir Jonas Vileišis. 

Kaip rodo LMD gautos archyvinės medžiagos registracijos sąsiuvinis, 

Daukanto biblioteka pateko į LMD fondus 1911 m. birželio mėnesį [LK 
LIB, F. 22/1018, p. 6]. Netrukus vykusiame LMD metiniame susirinkime 
(1911 m. liepos 12 (25)-15 (28) d.) pateikta 1910-1911 m. apyskaita, ku
rioje sakoma, kad „draugijai paaukota Simano Daukanto biblioteka, sudės

tyta aštuoniose skryniose, kuri dar tebėra nesuskaityta" [LKLIB, F . 22/9; 
tas pat pranešama ir LT, 1911 , t. 2(1), p. 135]. Padėkos laiškas F. Kaunac

kiui datuotas vos 4 dienos prieš visuotinio susirinkimo pradžią - aišku, 

kad per tokį trumpą laiką didžiulis - 22 pūdų ir 20 svarų [LKLIB, F. 22/ 
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1018, p. 6), t. y. apie 370 kg Daukanto archyvas negalėjo būti sutvarkytas. 
Tai buvo atlikta kiek vėliau. 

LMD kataloge Nr. lO (rankraščių registracija) DLL įrašytas 15 numeriu 
[LKLIB, F. 22 / 1014). Aprašas rusiškas: „CJJosaph rroJJhCKO JlRTOBCKMH . 
fol. PyKorr11ch B Tpex 6onhuu:1x roMax B rrepenneTax. - CJJOBaph rro11b
CKMH rroJJHhIH, OT A no Z, cnoBa JKe n1:1roscK1:1e 3aHeceHhI TOJihKO 113-
pe.n:Ka, r.n:e-tter;::i:e". Toliau aprašytas kiekvienas tomas atskirai: pateikta 
puslapių skaičius, nurodyta, kuria raide prasideda ir kuriuo žodžiu tomas 
baigiasi. 

Nustatant Daukanto rankraščių registravimo LMD laiką, svarbi viena 
smulkmena. LMD archyve yra Vilniaus lietuvių šelpimo draugijos kvieti
mas J. Basanavičiui (datuotas 1911 m. liepos 21 d.)atvykti į draugijos valdy
bos posėdį liepos 23 dieną. Ant šito spausdinto kvietimo įvairiomis krypti
mis 3 kartus atspaustas antspaudėlis „SIM. DAUKANTO" ir 2 kartus -
antspaudėlis „S. DAUKANTAS" [LKLIB, F. 22/9], abu su nedideliais pa
puošimais [plg. Kisarauskas, 1984, p . 42]. Matyt, LMD buvo užsakiusi pa
daryti šiuos antspaudėlius, ir liepos pabaigoje J. Basanavičius ant buvusio 
po ranka kvietimo galėjo juos išbandyti. Kaip nurodo O. Miciūtė, pirmasis 
antspaudėlis buvo skirtas rankraščiams: „Įregistruotieji [Daukanto] rankraš
čiai suantspauduoti LMD antspaudu ir užrašu - Sim. Daukanto" [Mi
ciūtė, 1947, p. 181 ]. DLL irgi turi šias žymes. Matyt, per mėnesį ar kelis DLL 
buvo antspauduotas, įregistruotas ir turėjo tapti prieinamas skaitytojams. 

Kaip minėta, dar pats F . Kaunackis prašė leisti Daukanto archyvu naudo
tis advokatui Augustinui Janulaičiui, ketinusiam rašyti Daukanto biografiją. 
A. Janulaitis, tuo metu gyvenęs Vilniuje [LT, 1911, t. 2(1), p. 147] ir aktyviai 
dalyvavęs LMD veikloje [plg. LT, 1911, t. 2(1), p. 143- 144), tikriausiai ga
lėjo iš karto naudotis Daukanto archyvu, vos tik jis pasiekė LMD. 1913 m. 
„Lietuvių tautoje" pasirodė plati Janulaičio rašyta Daukanto biografija (iš
leidžiama ir atskira knygele) , kur tarp rankraščių 10-uoju numeriu regis
truotas DLL: „Žodynas lenkiškai - lietuviškas (Be antrašo. 3 tomai. l t. -

A- M 733 pusi. fol. II t. - N - P 704 pusl. fol. III t. - R- Z 822 pusi. fol. 
Darbas nepabaigtas. Daug žodžių neišversta lietuvių kalbon)" [LT, 1913, 
t. 2(2), p. 283; Janulaitis, 1913, p. 45 ]. Kad A. Janulaitis DLL turėjo savo 
rankose, rodo žodžiai „be antrašo", nes niekas kitas šito dar nebuvo nurodęs . 

Matyt, maždaug tuo pačiu metu, kaip ir Janulaitis, Daukanto žodynu 
naudojosi Kazimieras Būga. Įdomus yra jo 1911 m. spalio 15(28) dienos 
laiškas J. Basanavičiui, kuriame rašoma: „Lig pavasariui gyvęsiu Lietuvoje. 
[ ... ] Lapkričio pradžioje norėčiau būti Vilniuje ir kokias 3-4 dienas pasi 
darbuoti Mokslo Draugijos knygyne. [ ... ] Norėčiau, kad Daukanto rank
raščiai tuo laiku būt11 namie: mano kelionės tikslas Daukanto rankraščiai -
žodynas ir kas kita " [LKLIB, F. 22/656 ]. Iš laiško matyti, kad K . Būga jau 
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zmojo apie Daukanto žodyną ir kitus jo rankraščius , patekusius i LMD. 
Tai, kad Biiga jau planavo, kiek jis galės dirbti prie Daukanto rankraščiLĮ , 

leidžia spėti, kad tuos rankraščius (vadinasi , ir DLL) jis jau anksčiau buvo 
matęs. Ir iš tiesų, kaip liudija 191 l m. liepos 16(29) dienos Būgos rankos įra
šas LMD bibliotekos išduodamų knygų sąraše [LKLIB, F . 22 / 1506, p. l 9 ], 
jis lankėsi LMD bibliotekoje jau po to, kai čia buvo patekęs Daukanto ar
chyvas. Sunku įsivaizduoti, kad Būga būtų galėjęs susilaikyti nepavartęs 

Daukanto rankraščių , kurie traukė kalbininką nuo pat karjeros pradžios. 
1911 m. lapkričio 23 (gruodžio 6) dieną Būga skolinosi 19 knygų iš LMD 

bibliotekos, tarp kurių net 9 leistos Daukanto - įrašai bibliotekos knygoje 
daryti paties Bf1gos ranka [LKLIB, F. 22/ 1506, p. 21]. Matyt, jis įvykdė savo 
ketinimą kelias lapkričio dienas praleisti Vilniuje prie Daukanto rankraščių. 

Po dviejų mėnesių Būga jau rašė Janiui Endzelynui (1912 m. sausio 28 
(vasario 10) dieną): „Mokslo draugijos arkive yra Daukanto rankos rašto 
lenkiškas-lietuviškas žodynas, -kur žodi waka randame trise vietose, sub 
verbis krowa ( ~ kr6wka= wakele), pstrucha ir siwocha" [Būga , 1961, t. 3, 
p. 855]. Būga remiasi medžiaga iš įvairių DLL vietų, tad prie šio žodyno jis 
turėjo ne priešokiais padirbėti. Netrukus Būga ir savo straipsniuose ima nau
dotis DLL medžiaga, pirmą kartą bene 1914 metais „CnaB5lHo-6anrnucrrne 
3T!1Mononrn" [Būga, 1958, t. 1, p. 456]. Jis buvo pirmasis, naudojęsis DLL 
mokslo tikslais. 

Medžiagą iš DLL Būga yra surašęs į lapelius - pririnko nemaža žodžių 
būsimajam savo lietuvių kalbos žodynui. Į pradėtą žodyną (iki žodžio antš
tikti) pateko bene 9 DLL žodžiai: eguona [Būga, 1961 , t. 3, p. 300], agliai 
317, ag/us 318, aičioti 324, aikstis 327, akyvaizda 361, akstis 381 , alksnys 
409 ir ankštaros 472. Vėliau , Juozui Balčikoniui ėmus rengti Lietuvit! kal
bos žodyną (LKŽ), Būgos žodyno kartoteka tapo naujai rengiamo žodyno 
pagrindu, Būgos DLL išrašai pateko į LKŽ kartoteką ir į patį LKŽ. 

Kokius gi žodžius išsirašinėjo Būga iš DLL? Pasklaidžius LKŽ kartoteką 
(kai kurių dar nespausdintų raidžių medžiagą), pastebėti šie Būgos iš DLL 
nurašyti žodžiai: takiszis, taukscioti, tepuklas, trakas, tryszke, tundus, tuntas, 
tupele, twajgas, ublada, itburda, ulektis, unkuris, urszti, pri-ursztas, i-urzinti, 
uzamu, uzdamu, itzgaule, su-waioti, wendrietis, wizgis, zombti, zope, zujkunas, 
zurnyla, žalwas, žajma, žajmotęis , žalisa, žalukas, žebele, tebeloti, pri-zebe
loti, žergsztas, žemas, žiaudus, žibe, žibinczii'ts, žydras, žijbties, žiogris, ap
-žiulpinti, žiure, žiužis, žlauktaj, žleberis, žlugis, žwajzdie, prisi-zwarbinti, 
žwarbti, nu-žwarbti, žwigulys, žwiguluti, žwyguluti, žwygulingas, žwylis ir 
kt. Iš šių pavyzdžių galima spręsti, kad Būgai visų pirma rūpėjo išrinkti liau
diškus žodžius. Jis nenusirašydavo naujadarų arba žodžių, kuriuos galėjo 

įtarti esant ne liaudiškus, pavyzdžiui, išrašė žergsztas, o šalia esantį žergsz
tumas praleido, iurzinti pasiėmė, o iurzinimas - ne. Bet Būga noriai nuraši-
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nėjo retesnius žodžius, žemaitybes (t1vajgas , ublada, žajma, žalisa, žleberis 
ir kt.), žodžius, iš kitur nefiksuotus (zombti, zope, zujkunas, zurnyla ir kt.). 
Pasitaikė nurašyti ir Daukanto iš Sirvydo paimtus tundus, rumbus - gnus
ny. 

Tokiais principais Būgos atrinkti DLL žodžiai pateko i LKŽ (deja, tik 
su bendra nuoroda S. Dauk.). Yra žodžių, žinomų vien iš DLL ir į LKŽ 
patekusių tik Būgos dėka, pvz.: aglus „kartus, aitrus", drumsi:ius „drumstė
jas", elzinti „myluotis, mei likauti", erglinti „kvailiu versti", eržingas „ais
tringas ", gaisma „giedojimas ", gligždis „kūlė, plaktukas", išklegždinti (:iš
klegžti), klušterėti „šliūkštelėti", kuvyksčioti „kvykti", mėklas „akylas, atsar
gus" (plg. mėklus), mėkliai adv. , nusielgauti „prisitarnauti", pampnoti „niur
nėti, niurzgėti, bambėti '', parsarioti „sugrįžti (po niokojimo) ", pastygti „nu
lenkti", pastrubas „apytrumpis, trumpokas ", pydytojas „kas pydo, sunkiai 
neša ", pryšainis „priešingas ", pryšas „priešingas ", rumalotojas „imtynininkas ", 
sukrauloti "sudėlioti", svilisa „svilėsiai" ir kt. Jie nustatyti remiantis LKŽ 
kartoteka - iš Būgos rašysenos. 

Iš Būgos lapelių į LKŽ pateko ir vienas kitas liaudiškas DLL posakis, 
palyginimas, pvz., pukšno[ja] kaip ežis pasipūtęs [LKŽ, t. JO, p. 866); pamp
no[ja] kaip ubagas, kruopus pabėręs [LKŽ, t. 9, p. 311); šunų puišis [LKŽ, 
t. 10, p. 858). 

Tad Būga yra pirmasis DLL turtų skelbėjas, pirmasis kalbininkas, juos 
panaudojęs mokslo reikalams. Jš Būgos raštų DLL duomenimis naudojosi 
ir kiti kalbininkai (pvz., E. Frenkelis iš „Kalbos ir senovės" [Būga, 1959, 
t. 2, p. l 56] žinojo žodį žvygulys [Fraenkel, 1965, p. 1328)). 

Kas dar, be Bttgos, naudojosi LMD saugomu Daukanto žodynu, dabar 
sunku nustatyti. Juo galėjo naudotis, tarkim, įvairių žodynų autoriai, bet 
įrodyti šito kol kas nepavyko. 

Tarpukario laikotarpiu Lietuvos gyventojams nebuvo paprasta patekti 
į V ilnių , priklausiusį Lenkijai. Lietuvoje leistuose raštuose dažnai minima, 
kad Daukantas rašęs žodyną ar žodynus, bet tikriausiai tai tik netiesioginė 
iš kitų šaltinių gauta informacij a . Apie DLL užsimena G. Rutenbergas [1922, 
p. 26), puslap ių skaičių pateikęs pagal Janulaitį; A. Merkelis [1931, p . 16) 
- puslapiai irgi pagal Jan ulaitį , tik per klaidą vietoj 2259 parašyta 2659; 
P. Si'1džius [1934, p. 25); M. Biržiška [1937, p. 153) - duomenys iš Šliūpo; 
V. Maciūnas [1939, p. 156] - duomenys iš M. Biržiškos. 

Po Antrojo pasaulinio karo O. Miciūtė iš karto suregistravo išlikusį ir 
patekusį LTSR MA Lietuvių literatūros instituto žinion S. Daukanto paliki
mą, tarp kitų raštų ir DDL [Miciūtė, 1947, p. 190). Pokario metais Daukan

to žodyno tyrėjas buvo J. Kruopas, 1961 m . paskelbęs straipsnį apie Daukan

to leksikografijos darbus [Kruopas, 1961 ]. Kruopas suskaičiavo DLL žodžius 
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(ir lenkiškus, ir lietuviškus), apžvelgė įvairius žodyno leksikos sluoksnius: 
dialektizmus, naujadarus, archaizmus ir kt. 

Pokarinėje mūsų istoriografijoje, kur rašoma apie Daukanto veiklą , apž
velgiama lietuvių leksikografija, dažnai minimas ir DLL [Endzelins, 1982, 
p. 365; Lebedys, 1972, t. 2, p. 274, 288; Lukšienė, 1955, p. 13; Būtėnas, 1957, 
p. 104 ; Liet. !it. ist., 1957, p. 466; Tolutienė, 1961, p. 105; Balašaitis, 1964, 
p. 3; Urbutis, 1968, p. 156; LTSR bibliografija, 1969, p. 503; Lukšienė , 1970, 
p. 347; Merkys, 1972, p. 203-204; Merkys, 1976, p. 20; Palionis, 1979, 
p. 175 ; Liet. lit. ist. , 1979, p. 88; Sabaliauskas, 1979, p. 36; Balašaitis, 1984, 
p. 90-91]. Beveik visi , rašę jau pasirodžius Kruopo straipsniui, juo daugiau 
ar ma.žiau rėmėsi. 

Dirbdamas LKŽ ats. redaktoriumi, J. Kruopas užsakė DLL fotografuo
tinę kopiją. Mikrofilmai padaryti 1962 rugsėjo 28 d. [MRK], o fotoko
pijos - 1962 gruod.žio 27 d. [FRK]. Dabar kopija ir negatyvai yra LKLT 
žodynų skyriuje, ir LKŽ darbuotojams nebūtina prireikus ieškoti originalo. 
DLL ne sykį naudojosi, pavyzdžiui, žodynų skyriaus darbuotojas K. Pa
kalka, rašydamas disertaciją [1964, p. 216] ar savo straipsnius [1981, p. 80; 
1983, p. 77]. 

Daukanto DLL yra minėtas ir pokario lenkų spaudoje. J. Otrernbskio 
teiginys, kad Daukantas buvęs lenkų-lietuvių kalbų žodyno autorius ir kad 
K. Būga jo rankraščio medžiagą suvartojęs - „zuzytkowal" [Otrębski, 

1958, s. 96] - ne visai tikslus, nes Būga tik dalį žodžių įtraukė į kartoteką. 
O Z. Brockis, anotuodamas J. Kruopo straipsnį [Kruopas, 1961] ir pagal 
jį aprašydamas DLL, net priekaištavo, kad Didžioji lenkų enciklopedija, 
Lenkų biografinis žodynas ir Mažasis Europos tautų žodynas per mažai 
informavę apie kalbinius Daukanto darbus, net neužsiminę apie DLL [Broc
ki, 1970, p. 335, 339]. Taip pat Niujorke 1959 m. lenkų kalba išėjusioje lenkų 
žodynų bibliografijoje minimas Daukanto DLL rankraštis {Lewanski, 1959, 
p. 32]. Bet Lenkijoje išėjusioje P. Gžegorčiko lenkų žodynų bibliografijoje 
šio žodyno nėra [Grzegorczyk, 1967] ; tai yra nurodęs ir V. Urbutis [1968, 
p. 156]. 

Pokario laikotarpiu išeivijos raštuose apie DLL galima rasti Vaclovo 
Biržiškos veikaluose [1954, p. 364- 365; 1957, p. 47; 1965, p . 10, J 6]. Tik 
Vac. Bir.žiška „Lietuvių enciklopedijoje" ir „Aleksandryne" kažkodėl rašo, 
kad DLL baigtas apie 1865 m., nors Daukantas mirė 1864 m. gruodžio mėn. 
Galbūt taip Biržiška norėjo parodyti , kad Daukantas žodyną rašė iki pat mir
ties, o gal čia kokia korektūros klaida. 

Aleksandras Kuršaitis į savo keturtomio lietuvių kalbos žodyno san
trumpas yra įtraukęs ir Daukanto lenkų-lietuvių kalb11 žodyną [Kurschat, 
1968, p. XXIV]. Kaip jis nurodo, informacija apie DLL imta iš Būgos raštų. 
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Matyt, per juos į A. Kuršaičio žodyną pateko nuorodos Daukant. žodynas, 
pvz. , prie žodžio šakumas. 

Baigiant dera pabrėžti, kad mokslo reikalams DLL buvo naudotas visų 
pirma Būgos, vėliau - Kruopo, o dabar retkarčiais LKLI Žodynų skyriaus 
darbuotojtį bei kitų kalbininkų. Daugiausia skelbtos DLL medžiagos yra 
Būgos raštuose ir Kruopo straipsnyje bei LKŽ. Bet vis dėlto čia patekusi 
tik dalelė DLL turtų, rankraštinio Daukanto žodyno žodžiai ir šiandien dar 
tebesiskina kelią į mokslinę literatūrą. 

THE HISTORY OF THE GREAT POLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY OF S. DAUKANTAS 

Summary 

An attempt is made to describe the history of manuscript of the main dictionary 
(1850-1856) of Simonas Daukantas, i.e. to show when and where the manuscript 
was created and what fate it suffered from the time of its creation till nowadays. It is also 
shown to what extent the vocabulary of the Daukantas's dictionary has penetrated into 
Lithuanian linguistic literature. It is argued that quite a lot of words of the dictionary 
haven't penetrated into scientific circulation yet. 
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