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Giedrius Subačius 

LIETUVIšKI RAšTAI - S. DAUKANTO DIDžIOJO 
LENKŲ-LIETUVIŲ KALBŲ žODYNO ŠALTINIS 

šiuo straipsniu siekiama nustatyti semijų lietuviškų raštų poveikio 
laipsnį pagrindiniam Simono Daukanto žodynui (3 tomq rankraštis), są
lygiškai .·vadinamam Didžiuoju lenkq-lietuvių kalbų žodynu (DLL). 
Iki šiol lietuvitĮ leksikografijos istorijoje tai beveik netyrinėta tema, yra 
tik užuomimĮ (Pakalka, 1964, 216) ir vienas populiarus straipsnis apie 
Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum" reikšmę DLL (Su
bačius, 1987). 

Tiriant DLL leksiką, pavyko rasti lietuvišktĮ žodžių, žodžiq junginiLĮ, 
fraziq ir pan. bent iš keleto rašytinių šaltinių. Daugiausia Daukantas 
panaudojo Sirvydo žodyno leksiką, kiek mažiau - Mikalojaus Daukšos 
raštq, taip pat Mažojoje Lietuvoje leistų lietuviq kalbos žodynų žodžiu s. 

K. Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum" (Szyrwid, 1713). Daukan
tui rašant DLL (apie 1850-1856 m. Varniuose), vienintelis žinomas 
spausdintas lietuvitĮ kalbos žodynas, turintis lenkišką registrą, buvo Sir
vydo lenkL1-lotynq-lietuvitĮ kalbų žodynas (pirmas leidimas apie 1620 m., 
5-tas - 1713 m.). Tuo metu joks naujas tokio tipo veikalas jau daugiau 
kaip 200 metų nebuvo išleistas, o ir nuo paskutiniojo Sirvydo žodyno lei
dimo buvo praėję gerokai per 100 metų. Tuometinės stiprios lenkų kul
tūros i.takos sąlygomis platesnio lenkq-lietuvitĮ kalbq žodyno stygius 
turėjo būti labai jaučiamas. Daukantui, taip pat mėginusiam šią kultū
ros spragą užkišti, kaip pagalbinis šaltinis buvo Sirvydo žodynas. 

Sirvydas Daukantui, kaip ir kitiems žemaičių literatams, buvo dide
lis autoritetas. Apie tai galima spręsti i~; Daukanto 1846 m. balandžio 
17 dienos laiško Valančiui: „skaitydamas [Punktus sakymų] džiaugiausi, 
kad nors nesilaikyta gramatikos, tačiau kalba gryna, vienintelis kalbos 
grynumo pavyzdys pamokslininkams" (Daukantas, 1976, II, 780). Taip 
pat laiške nežinomam asmeniui tarp 1857 ir 1864 m. Daukantas rašė: 
„nuoširdžiai patariu perskaityti Daukšos „Poslilę", Sirvydo „Punktus sa
kymq" (Daukantas, 1976, II, 788). Kritikuodamas L. Ivinskio kalendo
riaus 1859 m. kalbą, jis du kartus Daukšą ir Sirvydą pavadino nemir
tingais PI (LK, 1958, III, 478, 480). Tad ir Sirvydo žodynas Daukantui 
turėjo atrodyti reikšmingas veikalas, grynos kalbos pavyzdys. 

Pats Daukantas DLL niekur nėra užsiminęs, kad būtų naudojęsis Sir
vydo žodynu. Todėl jo santykį su DLL galima susekti tiktai analizuojant 
Daukanto žodyno straipsnius. 

Visų pirma į akis krinta Daukanto perimta Sirvydo žodyno leksika. 
Sirvydas, būdamas rytų aukštaitis, į „Dictionariumą" įtraukė nemaža sa 
vo tarmės žodžių. Kadangi DLL leksika žemaitiška, tai kiekviena aukš
taitybė leidžia įtarti, kad tai arba iš to žodyno nusirašytas, arba iš kokio 
aukštaičio nugirstas ar išklaustas žodis. Didžioji dalis aukštaitybių, ma-
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tyt, paimta iš s.ir~ydo žodyno: Sirvydo aplią.kJa „apsileidimas" 174 i (Dau
kanto DLL apila1da II t. p. 78/2X/); dargiey „piktai, bjauriai, negra
žiai" 174 (dargej II 77/ 2X/); druozles „drožlės" 71 (druzles l 403); 
izaboiu, izabotas 236 (izaboti, i:žabotas II 315); kanapa „kanopa" 105 
(kanapa l 541); kieltuwa 22 (keltuwaj lJ 98); makray „kutai" 55 (mak
raj I 315); neakiwas „nepastabus, apsileidęs" 175 (neakiwas II 83); ne 
drutibe 187 (nedrutybe II 111)2, negardus, negardumas 186 (negardus 
II 109, II 110, negardumas II 109/2X/, IIl 110); nemeftibe „nesantūru
mas" 181 (nemestybe II 98); nemuntus „nemantus, nepatogus", nemun
tibe 187, nemuntu 176 (nemuntits, nemuntybe II 111, nemuntit l l 111, l I 
85a); neftawariotas „be sąnarių" 186 (nestawariotas II 108); niekotia 
„gelda" 174 (niekocia Il 77; žemaičių būtų niekotė); norikaulis „gum
bas", norikaulotas 67 (;narikaulis, narikau!Utas I 379); rakBtis „karstas" 
65, rakBties ) 63, rakBtinis 65, 163 (raksztis l 37 4/2 X /, l l 22, raksztinis 
l 374, II 23/2 X/); ratadaylis „račius" 99, ratadayliu 6 (ratadajlis l 
520, ratadajlu l 28); rupus „rūpestingas, uolus, įdėmus" 250, nerupus 
174, rupiey 25p (rup!i§ II 375, nerupus JI 78/2X/, rupej II 375); skirium 
„skyrium, atskirai" .233 (skirium II 298/2X/); siltis, genit: silCio 29 (szil
tis l 138); szwaytau „mojuoju, mosuoju", szwaytinimas 139 (szwaj tali 
/-yti? /, szwajtryti, szwajtimas l 656); zyndulis, zindulelis 230 (žindu
lys II 290). 

Taip pat iš Sirvydo žodyno greičiausiai paimti šie reti žodžiai: dilbftu 
„tykau" 62 (dilbsti „~9, I 358); dusimtinis „du~. imtasis" 49 (duszimtinis 
I 250); izaboklis „brūzgulis" 95 (izaboklis I 512); koktay „kaip nors" 
74 (koktaj l 420); mitas „pragyvenimas, išlaidos ·' 108 (mitas l 551); 
nopipiaukfas „kas neapipjautas" 179 (neapip jaukias II 91); trauktuwe ,,kel
tuvas" 399 (trauktuwe III 546). 

Sirvydas, kaip žinoma, buvo vienas iš senųjų l ietuvių autorių, labiau 
siai mėgu sių sudarinėti naujadarus. Daukantas taip pat buvo labai linkęs 
kurt is naujų žodžiq, nevengė į savo žodyną įtraukti ir Sirvydo sudary
tųjų. Kaip minėta, Pakalka yra nurodęs „Dictionar iumo" įtaką DLL. Jis 

pateikė kelis Sirvydo naujadarus, aptiktus Daukanto žodyne: da}ituwe, 

graytatikibe, graytatikis, i5J spaudeias, kariawicte, kniginicia, med3iawUne, 
mergawiete (Pakalka, 1964, 216). Sį sąrašą, nuodugniau palyginus tuo
du žodynu, dabar galima gerokai išplėsti: apeimas „pasala" 439 (apeimas 
III 716); apfkritine „bumbulas, gumulas, rutulys" 57 (apskrydine I 
325); apfukalas „prietaisas, ant kurio kas sukasi" 99 (apsilkalas l 523); 
apwaline „bumbulas, gumulas, rutu lys" 57 (apwaline I 325); atfiduf eimas 
„atsikvėpimas" 394 (atsidusieimas Ill 524); bedugnibe „bedugnė" 9 (be
dugnybe I 37); bosciey „nuobodžiai" 173 ,(bofriej II 75); brolingay 18 
(brolingaj l 80); butingas „būtinas, esminis, tikras" 79 (butingas l 456); 
dalgiakirwis „alebarda" 6 (dalgiokirwis 3 I 27); diewagarbis „pamaldus", 
diewogarbingay 160 ldiewogarbis, diewogarbingaj 11 3); draufmus „ku
ris draudžia" 85 (drausmits I 482); durnakalbis „kas kvailai šneka" 6 1 
(ditrnakalbis l 353); efsingas „esmiškas, tikras", efsingay 79 (essingas, 
essingaj l 456); galwingas „svarbus, pagrindinis", galwingay 60 (g·a/win-

1 Visur cituojama iš 5-ojo leidimo (Szyrwid, l 713). Kadangi dažniausia i Sirvydo 
ir Daukanto analogi ški žod žia i parašyti prie pana š ių ar vienodų lenkiškų vokabulų, tai 
t aupumo sumetimais lenk iškoji dalis (Sirvydo ir lotyniškoji) dažnai necituojama. 

2 Paprastai Daukantas rašo žemait i šką variantą: druktas l 379, druktaj, druktu
mas l 378, idruktiet i, idruktiejis JI! 769; pastabose dėl Nesselmanno žodyno j is sako : 
„pas mus be drutas sakoma [ ... ] druktas, a, pvz„ drukti rustaj, djr/ukti kažilaj, 
drukt as wolas, druldas žmogus" PN (LKK, 1962, V, 230) . 

3 Kitoje vietoje Daukantas šia pačia reikšme vartoja jau savo naujadarą plat
kirwis l 397. 
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gas I 352, galw ingaj I 351); gintuwe „gynybini s bokštas" 7 (ginturoe 
l 29); izradimas „išlaidos" 410 (iszradimas III 587); kazokifte „kazo
kai, kazoklį vi s uma" 109 (kazokyste l 553); kiekybe „kiekybė" 78 (ki e
kybe l 444); l<irptuwe „kirpykla" 6 (kirp tuwe l ?8, 11 527); klaningas 
„su klanai s " 81 (klaningas l 468); kokibe „kokybė" 74 (kokybe l 419); 
kunibe „apkilnumas" 29 (kunybe l 135); kupranugaris 397 (kupranuga
ris III 534); mildibe „pamaldos" 160 (meldybe II 2, II 3); melftuwe 
„maldos namai, maldykla, koplyčia" 154 (melstuwe, meisluwe l 713); 
muytifte „muitų reikalai, tvarkymas" 23 (muj tys ta l 108); ne inteykus 
„neįtikinantis, nepatogus", neinteyka 175 (neintejkus II 79 /2X/, n e
intejka II 79) ; nelayfwinu „pavergiu, padarau nelaisvą" 191 (nelajs
w inti II 122); nepadarifte „nepaslaugumas" 189 (;nepadarys te II 116); 
neteykus „priešiškas", neteyktinay 193 (netejktinaj, netejkus lI 133); 
nezadas „nebylumas" 177 (nežadas 11 88 /2 X / ); nosiaragis „raganosi s " 
195 (nosiaragis 11 139); nuolayma „pranašingas ženklas" 62 (nulajma 
I 357); pagrautoias „sugriovėjas" 22 (pagriau to ja I 96); pafauh:iis „esan
tis po saule" 264 (pasaulinis II 519, lI 436); penetuwe „penėjimo vieta" 
85 (penietuwe l 482); perra13as „perrašymas, nuorašas" 298 (parras zas 
lI 632); pragarinilwy „pragaro gyventojai" 247 (pragarinykas II 363); 
prifitekineiau „prisibėgiojau " 160 (prisitekinieti II 1); Jkidanefis „gink
lanešys" 59 (skydaneszis l 343); funcius „esybė, butybė, buti s " 77 (sun
cius I 440); tayfikle „kampainis, toks dailidžių prietaisas'' 393 (tajsykle 
IIl 520); wagingas „vagiąs, linkęs vogti " 110 (wagingas l 556); walgi
tuwe „valgykla" : refektar3 314, stolow a i3ba 353 (walgitu we : wieczernik 
III 532); wienožimis „priklausantis tai pat giminei, gimininis" 71 (wien
zimis I 405). 

Kai kuriuos žodžius esant paimtus ne iš gyvosios kalbos, bet iš Sir
vydo, leidžia spė t i paties Daukanto įvairiai s atvejais pareikšta nuomonė 
apie juos. Pavyzdžiui , ji s vi sur vartoja ir teikia v artoti rupesnis, o n e 
rupestis: „geriau skamba rupesnis [ . .. J negu rupesris" (Daukantas, 1976, 
ll, 789) , ,.rupesnis, ne ruoestis" PN (LKK, 1962, V, 227), todėl vieną 
kartą žo-dyne pavartotas nerupes tis II 78 ko gero laikytinas išra šu iš ati
tinkamos Sirvydo žodyno vietos . Panašiai Daukantas sako ir apie žodį 
dovanos: „dow inas pas mus" PN (LKK, 1962, V, 229), vadinasi, varto
jama ne aukšt aičiams budinga lytis su a, bet žemaitiška, kuri DLL ir kt. 
Daukanto ra štuose ra šoma ir su i, ir su e: neperdowinotas II 101, do w e
notas l 182, do winok PPh 13. Todėl kelis kartu s Daukanto pavartotos 
lyty s su a (dow ana I 181, 182, dowanoti I 182, 183, dowanoimas I 182, 
183) taip pa t gali buti perimtos iš Sirvydo. 

DLL lenki škas is registras yra keliskart didesnis už „Dictionariumo" 
(56 000 ir 14 000 žodžių). Daukantui dažnai tekdavo pateikti lietuviškus 
atitikmeni s ne Yienam dv iem tos pačios lenkiš kos šaknies žodžiams, kaip 
darė Sirvydas , o keliems ar n et keliolikai. Tokiais atvejais Daukantas 
elgė s i su Sirvy do žodžiais gana laisvai: iš jų darėsi nemažai naujų, 
trukstamų . Pavyzd žiui , š alia jau anksčiau musų pateiktų žodžių, Dau
kantas pats yra pri s ikuręs tokių, kaip dargumas, dargybe „bjaurumas, 
negražumas" II 77, kanapenis, kanapu tas „kanopinis, kanopuotas" l 541, 
neintejkej „ neįtikinamai", neintejkumas „neįtikinamumas" II 79, nemes
tej „nesantūriai", nemestytas „nesantūrus" II 98, nemunton „nepatogiai, 
nelaiku" II 85a , ratdajlidawimas „buvimas račiumi" I 522, ratdajlinis 
I 521 ir kt. 

Kitas kalbos lygmuo , rodantis „Dictionariumo" įtaką Daukantui -
fonetika. čia Sirvydo žodyno pėdsakai jau ne tokie gausūs, nors ir ne 
mažiau ryšku s . Matyt, nemažą dalį žodžių, paimtų iš Sirvydo žodyno, 
Daukanta~· parašė savo rašyba, atstatė į savo tarmės fonetiką. Bet ir 
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fonetikoje galima rasti „Dicfionariumo" įtakos. Pavyzdžlu'i, nosfois ą, 
Sirvydo tarmėje išvirtęs į u, o Daukanto tarmėje paprastai tariamas 
kaip ou, DLL žymimas įvairiai: ir ou, ir ą, ir u: trouszas „trąšos" (že-
maitiškai), skląstis „sklendė" (aukštaitiškai vakarietiškai), parkusti „per
kąsti" (hiperkorekcinė lytis). O retkarčiais pasitaikančios lytys su u vie
toj ą greičiausiai yra paimtos iš „Dictionariumo": pamuftau „pamąs
tau", pamuftomas „pamąstomas" 274 (pamustyti II 490, II 604), spuftas 
„spąstas" 129 (spuslas 4 I 608); sufpara „sąspara" 393, sufparinis 168, 
393 (suspara III 520, susparinis II 49/ 2X/, 65, susparinis III 520/2X/); 
zuf las „žąslas" 393 (ząslas, zuslas III 519). 

Kitas Sirvydo tarmės atspindys - im, in<em, en. Daukanto tarmėje 
vietoj aukštaičių vakariečių em, e.n tariama em, en, tad tais atvejais, kai 
DLL čia rašoma im, in, galima įtarti juos ·esančius iš Sirvydo žodyno: 
nelymtas „nelemtas" 67 (nelimtas I 378), pintinas „pentinas" 233 (pinti
nas II 301). Kitais atvejais Daukantas paprastai rašo ę (napakętis „ne
pakentęs" II 76), rečiau en (lenkti I 342) ar net ien (kientieti I 138). 

Sirvydo tarmėje am, an virsta į um, un. Daukanto tarmėje vietoj am, 
an atsiranda tarpinis garsas tarp u ir o - om, on. Si uos dvigarsius Dau-
kantas žymėjo nevienodai, todėl V. Vitka.uskas teigia, kad „gana rizi
kinga remtis ortografija ", nes ji tik liudija nenusistovėjusį fonemų u ir o 
rašymą (BHTKayc1<ac, 1986, 104-105). Stai Daukantas (įf/ rašė papampęs 
„papampęs" II 2, toms it „tamsu" I 136, ir sklandus III 3 (2X), sklądus 
I 131 (2 X), I 642, žambas, ząbas II 466, ząmbis Ill 211, ir, panašiai kaip 
Sirvydas, dunginimos „danginimasis" II 628, SU•rtprotauti „samprotauti" 
l 197. Vis dėlto reikia pabrėžti, kad DLL rašyboje vyrauja am, an ir ą, 
ąm, ąn rašymas, kiti variantai gerokai retesni . Tad nors ir ne visais 
atvejais rašydamas um, un rėmėsi Sirvydu, tačiau dažnai ta įtaka visai 
įmanoma, plg.: bruntay „sifilis" 55 (britntaj I 314), ikum13au 407 (ikum
szyti III 578); nebrundus 181 (nebrundits II 96); nekunkintas, nekunki
nimas 176 (nekunkintas, nekunkinimas II 86 a); nemundagus 176 (nemun
dagus II 85a, nors yra mandagus l 251); nefudara 5 187 (nesundara II 
110); rumbus „rambus" 62 (rumbus l 357, bet plg. Daukanto rombej 
„rambiai" PPh 10); sumtis 391 (sumtis III 512); tundus „tandus, tin
gus" 62 (tundits l 357); wumbariun~;„vambarioju", wumbariawimas 390 
(wumbarioti, wumbariojimas III 510). Bent dalis čia išvardytų atvejų 
tikrai patekę iš „Dictionariumo". Kadangi žemaitiškas dvigarsių am ir 
a~i tarimas (om, on) truputį primena rytietiškąjį (um, un), tai um, un 
rašymas Daukantui galėjo atrodyti pamatuotas (atvirkščiai, pavyzdžiui, 
pamus ty ti, sufpara, kur jis galėjo neįžvelgti rytietiškos fonetikos). Tad 
Sirvydo um, un<am, an galėjo šiek tiek veikti Daukanto rašybą, daryti ją 
ne tokią nuoseklią. 

Gali būti, kad rytietiška „Dictionariumo" lytis abuolis 73 irgi pateko 
į DLL - abulis I 416. Kad Daukantas iš savo tarmės šitos lyties nežino
jo, rodo ir jo paties pastaba : „Abolis. Zm. Obulas, Obolene ~ Obulyne" 
PN (LKK, 1961, IV, 314). -

Dar vienas lygmuo, kuriame randame šiek tiek „Dictionariumo" žy
mių - tai morfologija. Priešdėlinių darinių tos žymės aiškiausios, Dau
kantas pavartoja žodžių su priešdėliais, būdingais tik aukštaičiams, di
desnei ar mažesnei jų teritorijai. Kadangi atitinkamose Sirvydo žodyno 
vietose irgi yra tokie žodžiai, tai labai tikėtina, kad iš čia jie ir paimti: 

api-: apiiayda „apsileidimas" 174 (apilajda II 78/2 X/), apijuoka 169 

4 Sį žodį Daukantas rašė keleriopai: ir spuslas 11 133, III 149, spuslelis III 149, ir 
sposlaj l 643 , ir spanslas III 149, bet spuslas parašytas tik vieną kartą ir toje len
kiško registro vietoje, kur „Dictionariume" yra spustas. 

5 Korekturos klaida, 111 leidime yra Nefundara (PLKZ, 217) . 
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(apijUka II 56, bet šalia ir apjUkamas, apjukimas, apjuktinaj; dar plg. api
auka Zdr 31); 

in-: indarau 403 (indaryti III 565; kitur Daukantas vartoja priešdėlį 
į- : įkwiepimas I 450, jiraszyti l 448), neinteykus (žr. aukščiau); 

per-: neperdowanotas 183 (neperdowinotas II l 01 ), pere y g a „kelias 
per ką" 299 (perejga II 592 ir šalia parejga II 592/2X/), perkalbeimas 
166 (perkalbiejimas II 36), perf ekiotoias, perf ekioiu 299 (persekiotojas, 
persekioti II 642). Si ai p Daukantas daugybę DLL žodžių vartoja ar su
daro (ypač versdamas l enkų priešdėlio prze- vedinius) su žema itišku 
priešdėlio va riantu par-; 

ažu-: ažukreCius „užkrečiąs" 438 (ažukrecius III 711) - tai rytų 
aukštaičiams būdingas pri eš dėlio už- variantas, kitur DLL nerastas. O 

, ąpie prielinksnį ažu Daukantas yra ir pats pasakęs, kad „azu nie u 
Zmudzi" PN (LKK, 1961, IV, 314) . 

..__,, Yra ir kitokių morfologinitĮ lyčių , l e idžiančių įtarti „Dictionariu mo" 
įtaką, pvz„ lagod3ę [ ... ] meylauiu [ ... ] 128 (Lagodzic mej!auju l 
603) - vietoj DLL paprastai pateikiamos bendraties Daukantas per klai
dą pava rtoja sirvydiškai pirmąjį asmenį. 

Greta kai kurių išvardytų fonetiko s ir morfol ogijos aukštaitybių, į 
DLL patekusių iš „Dictionariumo", yra ir tokių žodžių su aukštaitiško
mis ypatybėmis, kurių nėra Sirvydo žodyne, bet, matyt, paties Daukanto 
pagal „Dictionariumo" žodžius pavartotų ar padarytų, pvz.: azukreciej, 
a:Zukriestas III 711, indarimas JII 565, mustingas „mąslantis", JJ.viustu
mas II 490, nekunkej „nebaudžiamai" II 86a, nemustej „nemąsčiai" II 
130, pamustis „sumanymas , minti s, sąvoka", pamustijimas II 490, pinti
ninykas „dirbantis pentinus", pint ininis JI 301-302, primusti „primąs 
tyti" II 37, primastyti „t. p." II 70, adv. susparej „ka mpiškai, kaip kam
pas" II 49, adj . susparas II 65 ir kt. 

Ne mažiau akivaizdžiai Sirvydo žodyno įtaką rodo ir įva irūs žodžių 
junginiai. Tiesa , Daukantas retai nurašo viską tiks liai paraid žiui , jis daž
nai pataiso, pakeičia šį bei tą. Palyginimui čia pateikiami iš ti si žody
niniai straipsniai, :tik lotyniškoji „Dictionariumo" dali s praleidžiama: B er
Jo [ . .. ] lazda karalifzkie 9 (Berto , lazda karaliszka l 34); Ckliwo mi / 
ckni mi fię [ . . . ] Pikfta mi sirdis 31 (Cknąc się, szirdis pyksta I 142); 
Gaię f ąd [ ... ] azuJ akau, tiekau tie f os dar imu 57 ( Gaic, užsakyti tiesos 
darymą l 325); Gomolka [ ... J Surelis apwalus 63 ,( Gom6lka, gomo
leczka, kiezas, kiezelis, surelis apwalus I 361); Komp_!H [ ... ] Adinikas 
faulinis nesioiamas 115 (Kompas, adyninykas saulinis, neszio jemas, ju
rinis I , 527); Konik robak [ . .. J Ziogas 102 (Konik , žirgelis. Konik ro
bak 6, žiogas I 532); Nabawiam kogo czego Į 3lego Į dobrego [ . . . ] 
Padarau kam ku giero, pikto 160 (Nabawiac, pridaryti kam gero, pikto 
II l); Nadro3ne [ .. . ] Apiweyzda unt kieto 162 (Nadrozne, wakartis, 
ikajsztis, apwejzda ant kelo II 15); Nie rad co c3ynię [ . .. ) Nemitis ku 

darau 185 (Nierad, nenoris, nemitis ką darau II 104); NieJądowny d3ien 
[ . .. ] Nebitas diena 186 (Niesądowny, :nebitas diena JI 107); NinieyBy / 
Vide. Tera3nieyBy. Dabar eSfus 194 (Niniejszy, dabar essits II 134) ; 
Oslep [ ... ] Ne aklas, kayp aklas 231 (Oslep, na oslep. aklaj. kajp ak
las II 294); Warcab [ ... ) Skritulis žay f linis 390 ( Warcab. warcabas, 
skritulis žajslinis III 510) . 

Sinonimų, analogiškų Sirvydo žodynui, DLL taip pat nemaža: Bę
kart / bdfter [ ... l Betewis, boftras 8 (Bastard, beliewis Įt. y. betiewis/, 
bostras, mergwajkis I 29); Biegun / bląkac3 [ .. . ) DraykCius, padauža, 

6 Stanisl@ Ropel~kio žodyne [1847], kurio lenki šką registrą Daukantas pa
siėmė savo DLL sudaryti , šito lenkiško žodžių junginio nėra . 
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klaydunas 12 (Biegacz, teku:nas, drajkcius, padauža l 56); Bielidlo [ ... ] 
Baltis, balties, f karubas 12 (Bielidlo, baltis, skarubas, praus ylas l 57); 
B.r3u.chac3 [ .. J !Jw_~f:ius, didzia~ilw!s 20 (Brzuchacz v. brzuchal, didz.-
prlwrs, arba pilwoczws I 90); Crenki [ ... ] Laybas, plonas 29 ( Cienki, 
iijwas, lajbas, p·l'onas I 137); Forytar3 [ ... ] Padeioias kieno, tikintojas, 
tarpintojas 55 (Forytarz, skatintojas, tikintojas, tarp intojas, brukiejas 
I 313); Garncar3 [ . . . ]Puodžius, ziedzius 58 (Garncarz, gancarz, pu
dzius, žiedzius I 333); Grom [ ... 1 Graufmas, graudulis 66 (Grom, graus
mas, graudulys, arba perkunija l 375); Gromadno / gromadą [ . .. ] Pul
kays, miniomis, tuntays 66 ( Gromadno, tuntajs, miniomis, pulkajs I 375); 
Gruby / grubijan [ ... ] MuzikiBkas, kiemiBkas, netikielis, nerugielis, pas 
kielmu augis, pelenius, nelymtas 67 ( Grubian, Grubianin, nelimtas, ne
tikielis, palenius, kiemiszlws, :nerugielis, pas kielmą augę, nerugielis I 
378); Hoynie [ . . . ] Skalfiey, gaufiey, doJlingay 72 (Hoinie, Hojno, dos
ningaj, skalsej, gausej, doslingaj I 409); Jalowica f ... l Berzdine, berž
dž ia teliCia 74 (Jalowica, bergždine, arba berždzia I 420); Jątr3ę [ ... ] 
Ruftinu, nar5inu, ruftibiefp kurJtau 75 (Jątrzyc, rustinti, narsinti I 426); 
Kielich [ ... l Kielikas, taure 89 (Kielich, kielikas, taure, taurage I 495); 
Kobyta [ .. . ] Kumele. aBwa 95 (Kobyla, kumela, aszwa I 514); Kol f ... l 
Baflis tuynas 96 (Kala, baslis, tujnas. mijtas I 517); Nabywac3 [ . .. ] 
lgitoias, apturetoias, gautoias 160 (Nabywca, igytojas, igautojas, apturie
tojas lI 4); Nadmiar3 [ .. . ] Prabi:ngimas, prabunga, perdaugi, praBmotas 
162 (Nadmiar, ob. zbytek. prabingimas. prabanga, praszmata 11 13); 

Naie:3am się [ .. . ] Pasiausiu, pafiurpftu 164 (Najezyc, pasisziausti, pa
sziurti, ob. ježy(; II 25); Niebywaly [ . . . ] Nebuwis, nebuwelis 173 (Nie
bywaly, nebuwis , nebuwielis II 75); Niepokoy [ ... ] Nenurimimas, neri
maftis 181 (Niepokoj, nenurimimas, nerimastis. turbaone 11 97); Niefpor
ny [ .. . l Ne baringas / ne barnus 187 (Niesporny, nebarnus, nebarnin
gas Il 111). 

Neretai dėl kelių priežasčių iš karto ga lime būti tikri, kad Daukantas 
nu s ira š ė nuo „Dictionariumo", pvz„ straipsni s Lapaczka, JĮaudykle, spus
las. žabąĮĮas v žabangas I 608 (Sirvydo Lapciczka [ . .. l Spuftas, gaudik
le ). čia Sirvydo įtaką rodo ir fonetika (rytietiškas u žodyje spuslas vie
toj žemaičių ou, vakariečių aukštaičių ą) , ir žodžio gaudyklė reikšmė 

„ spąstai" (šia· reikšme žinomas daugiausia iš semĮjų raštų), ir netgi 
tai, kad šis žodyninis straipsnis DLL įspraustas tarp ei lu čių, t. y. para
šytas ne iš karto. Taip pat straipsnis Luczek, pladistaj I 645. LKZ žodis 
pladystai reikšme „česnakas , RJadystai" prieš Daukantą žinomas tik iš 
Sirvydo žodyno. Be to, Ropelewskio žodyne Luczek aiškinamas kaip „pe
tit are, pour tirer les fleches" („lankeli s šaudyti str ėlėmis"),- matyt, 
Daukantas šiuo atveju nurašė ne Ropelewskio lenkišką žodi, o Sirvydo 

Luc3ek / 3iele luk [ ... l Pladiftay 137. Panašių atvejų yra ir daugiau. 
Daukantas naudojosi Sirvydo žodynu ne tik rašydamas, bet ir reda

guodamas , pi ldydamas s avąjį. Ryškiausiai „Dictionariumo" poveiki s ma
tyti N raidė s teks te, kuri s yra daugiausia redaguotas. Du pridėtiniai 
lapeliai, parašyti redaguojant N raidę, taip pat turi „Dictionar iumo" 
žod7. ių, pvz„ Nieposilny, nepenus, nedrutinus, nesotimis II 99 (Sirvydo 
Nieposilny pokarm / napoy [ . .. l Ne drulinus, ne .fotimts penukBlas 181-
182) . Kitų raidžių tekstuose irgi yra vėliau prira šytų Sirvydo žodyno 
žodžių . 

Kuriuo Sirvydo žodyno leidimu naudojosi Daukantas? Visų pirma ga
lima tvirtinti, kad ne pirmuoju , nes jis gerokai skiriasi nuo vė l e s niLJjLL 
kurių tekstai labai panašu s. Kaip nurodo Pakalka, tik „apie septynias
dešimt III leidimo straipsnių lietuviškoji dalis IV ir V leidime pakeista" 
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(PLKZ, 33). Tik kelios 3-ojo ir 4-ojo, 5-ojo l e idimų skirtybės tepateko i 
Daukanto žodyną, pvz., apana 3-ajame leidime yr a aptuftuwe, o 4-ajame 
ir 5-ajame - apiuoftuwe (DLL apjustuwe, apj1'tstuwele II 278); zara3a 
3-ajame leidime - laukos, , o 4-ajame ir 5-ajame - !alkos (DLL talkos 
III 711); vadinasi, naudotasi ne 3-uoju (ir ne 2-uoju) leid imu. Dau
giausia egzempliorių buvo i š likę 5-ojo leidimo, ši s leidimas buvo ir Dau
kanto bibliotekoje (Birži ška , 1937, 64) - matyt, .5-uoju, o ne 4-uoju ir 
naudojosi Daukantas. 

Apskritai Sirvydo žodynas Daukantui buvo labai svarbi knyga. Pa
lyginus šių autorių žodynus, matyti, kad Daukantas „Dictionariumu" nau
dojosi ne priešokiais , ne atsiliktinai, bet nuolatos, nes ne a tskirose da
lyse, bet beveik visame žodyne tai šen, tai ten yra „Dictionariumo" pėd
sakų. Silpniau įtaka jaučiama O, S, T, U raidžių tekstuose, nes č ia dau
gumas žodžių palikta be lietuviškų atitikmemĮ, bet w·--z raidėse ji vėl 
aiški. 

Taip pat yra duomenų, kad Daukantas Sirvydo „Diclionariumu" rė
mėsi sudarydamas dar du savo leksikografinius darbu s: vadinamąjį Ma
žąjį lenkų-lietuvių kalbų žodyną (MLL) ir LieluvitĮ-lotynų kalbų žo
dyną (LL) (apie pastarąjį žr.: Kruopas , 1961, 308). Matyt, Sirvydo žody
nas Daukantui buvo parankinė knyga, kurią jis laikė atverstą ant dar
bo stalo ir nuolatos gretino su rašomais žodynais. 

Kaip jau minėta, Daukantas gyrė ir Sirvydo „Punktų sakymų" kalbą. 
Yra išlikę nemažai Daukanto ranka išrašytų žodžių iš „Punktų saky
mų" . Tarp šių išrašų yra ir tokios leksikos, kuri čia jau minėta kaip 
patekusi į DLL iš „Dictionariumo", pvz. : aiu, essybe„ kieltuwas, mustyti, 
rupestis, rupus „rūpestingas" , zindulis (MAB F-12 / 3099). Taigi su šiais 
žodžiais Daukantas galėjo būti susipažinęs ir per kitus Sirvydo raštus. 
Tokiu atveju negalima tiksliai pasakyti , kaip žodis pateko į DLL; aišku 
tik, kad atverstas Sirvydo žodynas ant Daukanto stalo jam turėjo pri
minti ir žinotą žodį. 

M. Daukšos raštai. Mikalojus Daukša, kaip ir Sirvydas, Daukantui 
buvo nemirtingas . Nėra abejonės, kad Daukantas studijavo Daukšos raš
tus. Jis ne kartą rėmėsi Daukšos kalba (pvz .. LKLIB F l / SD 17 rank
raštyj e), lygino Daukšos ir Bretkūno pastilių bū lojo laiko rašymą (LKLIB 
F l / SD 22) peikė Nesselmanno žodyną už Daukšos „Pastilės" žodžių 
bajlauti, pent praleidimą PN (LKK, 1962, V, 232) . 

Nors Daukša Daukantui buvo ne mažesnis autoritetas negu Sirvy
das , bet „ Pastilės" žymės DLL daug menkesnės negu „Dictionariumo": 
viena , iš rišlaus Daukšos teksto leksiką perkelti į žodyną dau g sudė
tingiau , antra, nėra tiek kriterijų tom s žymėms susekti. 

DLL yra tik keletas žodžių, kurių ša ltini s - Daukšos „Pa stilė" 
(DP) - nekelia abejonių. Visų pirma ta i apziedutinis „suža dėtinis", ap
žiedutine 11 51 , LKZ užfiksuoti tik iš DP ir Sutkevičiaus žodyno (šiame 
irgi iš DP) . fc. Kudzingvskis „Pastilėje" š iuos žodžius rado pavartotus / l l 
32 kartus (Kudzinq}Wski, 1977) , o J . Palioni s (1967, 257) laikė juos l', 

Daukšos naujadarai's, nors vėliau (1980) prie nauja darų ir neskyrė. Iš 
Daukšos, kaip manė ir A. Kalnius (1937), į Daukanto raštus ;(ne tik 
j DLL, pvz., ir j ABC 21) pateko ir gamta „dorybė" l 143, 11 62, II 694, 
II 695, LKZ užfiksuota tik iš Daukanto ir DP - Kudzinovskis „ Pastilėje" 
rado per pusę š im to (Kudzinowski , 1977) . ~ 

Iš Daukšos Daukantas paėmė ir žodį n i°1 d iemiejis, -a „ nusidėjėli s, -ė" 
l 384. Sis žodis LKZ skyrium nefiksuojamas, ji s iš DP į LKZ pateko 
prie žodžio nuodėmėti kaip esamojo laiko veikiamasis dalyvis (plg. nes' 
norint' kunigas yra 3mogus [ . . . ] norint' nt'tdemeies eft' DP 36949 ; nl'tde
meies 3m6gus DP 36952 ir pan .). Panašia is atvejais Daukša galėjo žodį 
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l '; , 
nč1demeies vartoti kaip daiktavardį, ne kaip dalyvį, juolab, kad juo vertė 
ne tik žodį grzeszny „nuodėmingas", bet ir gr$zesz•nik „nusidėjėlis" (Ku
dzinowski, 1977, I, 525). Kaip daiktavardį jį suprato ir Daukantas, greta 
pasidaręs ir deminutyvų nudiemiejelis, -e Grzeszniczek, -ka I 384. Vie
toje šito žodžio kituose Daukanto raštuose randame naujadarą nuodėmis 
(plg. LKZ, VIII), net MLL analogiškas straipsnis Grzesznik išverstas 
nudiemis 50 b (o Grzesznica - griesznike 50 b). Tad tikėtina , kad Dauk
šos žodį •nudiemiejis Daukantas vartojo tik DLL. 

Galbūt iš Daukšos į DLL pateko ir žodis užžymėti „užantspauduoti" 
(LKZ kartotekoje šia reikšme yra tik iš DP): uzzimieti Zapieczętowac 
I II 70 l, uzzimieti zapieczętowac I I 361, uzzimietas Zapieczętowany II I 
701; dar plg. uzzimiejimas Zapieczętowanie III 70 l, zimieti Pieczętowac 
II 361. Kudzinovskis šį žodį DP rado pavartotą net 7 kartus (Kudzi
nowski, 1977) . Daukantas turėjo suvokti užžymėti „užantspauduoti" ryšį 
ir su Sirvydo žymė „antspaudas", Daukšos „ženklas [znak] " . 

Iš Daukšos raštų gali būti patekę ir bediewumas Nienaboznosc II 89, 
ir stabmeldis Balwochwalca I 24, Palionio laikomi Daukšos naujadarais 
(Palionis, 1980, 152, 154), Kudzinovskio rasti „Postilėje" atitinkamai _l 
ir 7 kartus. 

Yra dar keletas žodžių, LKZ užfiksuotų tik iš DP, esančių ir DLL, 
pvz.: aptaszinieti Poobciosywac II 494, igimdyti „įdiegti" Wradzac III 
567, ilgieti „ilgu būti" Przenudzic prze.nudzic się II 628 (nors sangrąži
nis ilgėtis žinomas plačiai), pajunginis „pajungtas, įkinkytas į jungą" 
Podjarzemny, podjarzmi, podjarzmowy II 418 (žinomas tik iš DP klaidų 
taisymo). wisdienis Calodniowy I 104. Sie žodžiai reU ir Daukšos raš
tuose (DP Kudzinovskis aptašinėti rado du kartus pavartotą, o kitus -
tik po vieną), be to, daugelis jų yra dariniai; todėl negalime būti tikri, 
kad Daukantas juos tikrai paėmė iš Daukšos, jis galėjo šiuos žodžius 
ir pats susikurti ar paimti iš gyvosios kalbos. 

Ne visai aiškus žodžio slykunas „slibinas" III 205 atsiradimas Dau
kanto raštuose. Daukantas rašė , kad „po litewsku smakas nie iatys /ial
tys/ lecz slikunas nazywa się u Dauksza" PI (LK, 1958, III, 480). 
J. Kruopas šiuos žodžius vertė: „Lietuviškai smakas yra ne žaltys, bet 
sl ikūnas (taip jį vadina Daukša)" PI (LK, 1958, III, 485). Kruopas 
rašė, kad „Daukanto siūlomas slykūnas (iš veiksmažodžio slykti „snaus
ti") retkarčiais užtinkamas Daukšos raštuose" (Kruopas, 1958, 490). 
Tačiau LKZ slykūnas iš Daukšos raštų neužfiksuotas, neužfiksuotas ir 
Kudzinovskio sudarytame „Postilės" registre. LKZ slykūnas užrašytas 
iš Daukanto, iš NdZ, G 110, LsB 397 (visi paėmę iš Daukanto) ir Slav 
III 203, M bei Rtr. Kol kas Daukšos raštuose nepavyko rasti šio žodžio. 
Galbūt jo ten ir nėra, galbūt Daukanto žodžius reikėtų versti kitaip: 
„lietuviškai smaku ne žaltys, bet slykūnas Daukšos vadinamas"? Juk 
smakas dažnas „Postilėje", o slykll.nas buvo pasidaręs labai įprastas žodis 
Daukantui (plg. ir vedinius slykunatis, slykune III 205). Tad slykūno 
atsiradimas Daukanto raštuose nėra visai aiškus. 

Mažosios Lietuvos žodynai. Visi Rytų Prūsijoje leisti lietuvių kalbos 
žodynai turi daug bendrų duomenų, nes vėlesni autoriai savo žodynams 
pagrindu ėmė ankstesniuosius tokio tipo veikalus. Daukantui rašant 
DLL, Prū sijoje jau buvo išs pausdinti keturi li etuvių .kalbos žodynai: 
1730 m. F . V'. Haacko (H}, 1747 m. Pil. Ruigio (R), 1800 m. K. Milkaus 
(MZ) (visi trys iš dviejų dalių : lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių) 
ir 1851 m. Nesselmanno (tik s u lietuvi šku registru; N). Haacko žodynė
lis mažas, paremtas daugiausia religiniais tekstais; kokių nors duome
nų apie tai, kad Daukantas naudojosi juo ar bent apie jį žinojo, nepa
vyko rasti. Didesnis yra Ruigio žodynas, bet irgi neaišku , kiek Daukan
tas buvo su juo susipažinęs . 
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Gerai žino a : 
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Gerai žinoma tik tai, kad Daukantas nemažai studijavo Mi lkaus ir 
Nesselmanno žodynus. Kaip nurodo K. Grigas (Grigas , 1958, 12), daug 
patarlių tekstų „Abėcėlei" (ABC) Daukantas ėmėsi iš Milkaus žodyno. 
Taip pat rašydamas lietuvių-lotynų kalbų žodyną (LL) , Daukantas A 
raidės teksto pabaigoje pažymėjo, kad „u Ruhiga v Milke 495"- maž
daug tiek vokabulLĮ ir yra Milkaus žodyno A raidės tekste 7 . 

Apie Nesselmanno žodyną Daukantas sužinojo vos jam išėjus . 1851 m. 
balandžio 22 d. (gegužės 4 d.) laiške T. Narbutui jis rašo: „girdėjau, 
kad Poznanėje [suklysta - žodynas išleistas Karaliaučiujel išėjo lietu
vių kalbos žodynas, man ši naujiena būtų labai įdomi, norėčiau sužinoti, 
kas H išleido?" (Daukantas, 1976, II , 775) . Vėliau Daukantas yra palikęs 
Q"ausių pastabų apie ši žodyną 8 PN (LKK. 1961, IV, 313-314; 1962, 
V, 227-237), iš jo ėmė medžiagos ir savo lietuvių-lotynų kalbų žody
nui (Kruopas, 1961 , 308). 

Rasti keli frazeologiniai junginiai ir žodžiai, kuriuos galima įtarti į 
DLL patekusius iš RytLĮ Prūsijos žodynų. Stai straipsnis Wszcząt. plenta. 
Do szczętu zgorzalo, i plentą sudegia 111 576. Frazeologizmas į plentą 
sudegė fiksuojamas ir R, ir MZ, ir N (kažkodėl LKZ tai neatsispindi), 
bet įmanoma ir prielaida, kad Daukantas jį žinojo ir iš gyvosios kalbos , 
plg. LKZ sakinį iš Kvėdarnos [ plentą ką sumušti (LKZ, X, 145). Pana
šiai ir frazeologizmas mielių vamzdis „girtuoklis". žinomas iš Ruigio „Be
trachtungo" (Ruigys, 1986, 103; „Betrachtungą" Daukantas yra citavęs 
ir BL 5), iš MZ. iš N (LKZ taip pat nefiksuota) - Daukanto Moczymorda. 
moczywas, mielu wamzdis l 712. Bet vėlgi - tai gali būti Daukanto už
rašytas liaudies kalbos faktas, plg. LKZ iš Sačių ir Juškos žodyno užfik
suotą mielių vamzdelis „t. p.", plg. ir kitą Daukanto frazeologizmą mie
lu-werpele „t. p ." l 9. 

Taip pat šaknies stieg- rašymą steg- galima aiškinti Mažosios Lietu
vos žodynų įtaka (juose dvibalsis ie paprastai neskiriamas nuo ė ir žy
mimas e, Daukantas galėjo tik nežymėti diakritinio ženkliuko), plg. Na
kryc, kloti stogą arba stegti;· Nakrycie, Nakrywanie, stegimas (2X); Na
krykwacz, ste{!iejas - visi 11 29. Antra vertus, Daukantas vartojo formą 
ir su ie, plg. Dacharz, stiegiejas l 179, Pokrywac, pokryč, stiegti II 463. 

Daukantas retai tevartojo priesagos -tajas variantą -tojis . Sios prie
sagos vedinys svartojis LKZ užfiksuotas tik iš R, MZ ir N . Gali bi:iti, kad 
į DLL swartojis Wažnik 111 515 pateko iš vieno kurio šių žodynų. 

Dar trys žodžiai LKZ fiksuoti \ iš Nesselmanno žodyno: perklausimas, 
perklausinėtojis ir pfuvikas. Visi jie yra ir DLL: parklausimas 11 636, 
parklausinietojas JI 636 ir pjuwikas III 109. Apie pirmųjLĮ dviejLĮ skoli
nimą si iš Nesselmanno sunku ką nors kategoriškiau tvirtinti. Kiek di
desnė tikimybė tik dėl trečiojo - pats Daukantas -ikas priesagos nauja
darų nemėgo darytis. 

TikrLĮ faktLĮ yra nedaug·, bet ir jie rodo, kad Daukan to DLL kalbą yra 
veikę Mažosios Lietuvos žodynai - visų pirma Milkaus ir Nesselmanno. 

7 Ruigio pavardė č ia, matyt, pateko iš Milkaus žodyno titulinio lapo, nes Milkus 
sa vo žodyn ą antraštėje vadi na tik dvigubai išplė5tu Ruigio žodynu, ta igi ne savaran
ki šku darbu, o tik nauju Ruigio žodyno variantu. Kiek netikslus buvo Kruopas, šį 
Daukanto užrašą aiški ndamas, „kad Ruigio ir Milkaus žodynuose tėra tik 495 žodžiai" 
(Kruop as, 1961 , 307- 308). Ruigio žodyno A raidės tekste yra lik apie 400 vokabulų, 
tad Daukantas grei č i ausiai kalbėjo tik apie Milkaus žodyną. 

8 Jas paskelbęs Kruopas nemėgina šit! pastabų datuoti. Bet iš vienos jų vietos, 
būtent, „Pasidieti znaczy nakącie u kogo mieszkac, wedu esau pasidiejusiu pas Pana 
Smug!ecz iu" PN (LKK. 1962, V, 228), galima spėti, kad pastabos (ar bent jų tam 
tikra dalis) rašytos vėliau, Daukantui išs ikė lus iš Varnių i S v irlaukį (1855 m.) pas 
Petrą Smuglevičių ir ten turbūt jau apsigyvenus (1858 m.) M. Akelaičiui (Janulaitis, 
1969, 19) . 
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Apžvelgus įvairių lietuviškų raštų pėdsakus Daukanto DLL, matyti, 
kad jie gausiausi iš Sirvydo žodyno. Pagrindinė priežastis turbūt ta, 
kad ir DLL, ir „Dictionariumo" registrai lenkiški - Daukantui buvo la
bai paprasta surasti ieškomą žodį. 

Kalbėdamas apie Daukanto naudojimąsi kitais žodynais, Kruopas tei 
gė, kad „daugiausia jis [Daukantas] vartė Nesselmanno lietuvių-vokie
č i ų kalbų žodyną (1851)", nes „yra palikęs gausių pastabų dėl Ne3 el
ma-fifi'o lietuviškų žodžių" (Kruopas, 1961, 312). Zinant tokią Kruopo iš
va(Ją, kyla klau s imas, kodėl Nesselmanno žodžiai mažai atsispindi DLL. 
Visų pirma būtina akcentuoti, kad greičiausiai rašydamas pastabas dėl 
Nesselmanno žodžių (kaip minėta, turbūt apie 1858 m.), Daukantas 
savo DLL jau buvo liovęsis sudarinėti (nebent vieną kitą žodį vėliau 
įrašęs). Be to, lietuviškasis Nesselmanno žodyno registras trukdė pagal 
reikšmę surasti nežinomą žodį . O dėl kompiliacinio Nesselmanno veikalo 
pobūdžio sunku susekti, ar tikrai iš jo vienas ar kitas žodis perkeltas į 
DLL. Komentuojant Kruopo išvadą pirmiausia rūpi pabrėžti, kad nors 
Daukantas ir daug vartė Nesselmanno žodyną, bet DLL jo pėdsakų ma
ža. Be to, jo išvadą galima patikslinti : ne mažiau, gal net daugiau 
nei Nesselmanno žodyną Daukantas vartė Sirvydo „Dictionariumą", nors 
apie jį Daukantas, matyt, ir nėra palikęs pastabų. 

Nedaug DLL susekta ir Daukšos „Postilės" pėdsakų, bet, be jokios 
abejonės, Daukantas iš jos nemažai mokėsi. Patyrus kitus Daukanto raš
tus gal ir būtų galima susekti „Postilės" poveikį ne tik leksikai, bet ir, 
pavyzdžiui, sintaksei, rašybai. 

Taigi Daukantas ieškojo lietuviškų žodžių įvairiais periodais įvairių 
tarmių pagrindu skirtingose valstybėse sukurtuose lietuviškuose raštuo
se, pirmiausia pasirinkdamas tuos veikalus, kurių kalba lietuviškiausia. 
Kaip žinoma, Daukantas manė, kad kuriant bendrą visiems lietuviams 
rašto kalbą, įvairias tarmes reikia derinti: „Mano nuomone, negalima 
rašyti nei vien gryna žemaičių, nei gryna aukštaičių [tarme], bet reikia 
domėtis jtĮ švelnumu, harmoningumu ir glau stumu" (Daukantas, 1976, 
II, 788). DLL pavyzdys rodo, kad jis ir praktiškai rėmėsi šia savo nuo
stata, rinkosi leksiką iš įvairių tarmių raštų, bendrą visiems lietuviams 
kalbą kūrė (Didysis žodynas - vienas iš pagrindinių tokios jo kūrybos 
vaisių) pasirinkdamas tai, kas, jo nuomone, tuose raštuose buvo ge
riausia. 
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Giedrius Subačius 

LITHUANIAN WRITINGS -THE SOURCE OF S. DAUKANTAS' GREAT 
POLISH-LITHUANIAN DICTIONARY 

Summary 

The textological analysis of S. Daukantas' Great Polish-Lithuanian dictionary 
(1850-1855) reveals that a great deal of the Lithuanian corpus of the dictionary was 
taken by the author from K. Sirvydas' „Dictionarium Trium Lingvarum". This is 
manifested through phonetics, morphology, vocabulary and syntax. However, on the 
other hand, this loaned material irom K. Sirvydas „Dictionarium" is far from making 
up the main of the Lithuanian corpus part of S. Daukantas' Dictionary. The juxtapo
sition of the texts also reveals an inconsiderable influence on S. Daukantas' Dictionary 
of Eastern Prussian dictionaries as well as of M. Daukša's works. 
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