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Kažkada seniai leksikografė rita Šepetytė-petrokienė manęs teiravosi dėl vieno 
simono daukanto (1793–1864) sakinio, reikalingo didžiajam Lietuvių kalbos žodynui. 
sakinys pasimiršo, bet įstrigo jos įsivaizdavimas, kad daukantas turėjęs vartoti raidę 
<y> tradicine žemaitiška [ẹ] garso reikšme – tarpiniam garsui tarp [e] ir [i] žymėti. 
tada atsakiau, kad visai ne, kad daukanto <y> tiesiog buvo ilgasis [i·], kaip jis tada 
vartotas rytų prūsijos lietuvių raštuose ir kaip jį rašome šiandien. tai buvau patyręs 
iš daukanto 1850–1856 metų didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno rankraščio2. tačiau 
netikrumo sėkla buvo pasėta. laikui bėgant įsitikinau, kad daukanto grafemos <y> 
vartojimui ar jo žemaitiško garso [ẹ] žymėjimui suprasti nepakanka pavartyti vieną 
kitą jo tekstą. net nenusistojusios to laiko lietuvių kalbos rašybos kontekste daukan-
to ortografijos įvairovė ypač išsiskiria.

iš karto pasakysiu, kad abu – tiek Šepetytės, tiek mano – manymai buvo ganėtinai 
tikslūs, nors tetinkantys skirtingiems laikotarpiams. per ilgą kūrybišką biografiją 
daukantas ne kartą ir ne du persigalvojo, kaip grafiškai reikšti ar ignoruoti savo 
gimtosios tarmės [ẹ]. buvo nenuoseklus ir konkrečiuose tekstuose: tą pačią fonetinę, 
grafinę poziciją ar net tą patį žodį galėjo parašyti keleriopai. 

Šiuo straipsniu mėginu rekonstruoti ankstyvojo (iki 1827–1828 metų) daukanto 
kūrybos laikotarpio raidės <y> ir garso [ẹ] vartojimą ir atpažinti kai kuriuos kitus to 
meto daukanto rašybos bruožus, kurie liudija gana ryškų jo ortografinės minties lūžį 
apie 1827–1828 metus: neturėtų diakritinių grafemų <ę, ů, û, ô, ù> ir geminatų įsive-

1  my research was in part supported by the 
university of illinois at Chicago las 
award for Faculty research in the Huma-
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(march 27, 2013). 
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dimą, <ł> atsisakymą. rekonstrukcijai remiuosi 6 rankraščiais: dviem rankraštinėmis 
daukanto užrašų knygomis, dviem jo pirmosios istorijos Darbai senųjų lietuvių ir 
žemaičių nuorašais, rank raštiniu dainų pluoštu Canticula Lithuanica ir daukanto ran-
kos 1653 metų danieliaus Kleino gramatikos nuorašu:

1) Išrašai iš knįgų; saugomas lltib: f. 1 – sd 31 (toliau – IK); 
2) Darbay senuju Lituwiu yr Ƶemaycziu, 1822; saugomas vub rs: f. 1 – d 104 (to-

liau – DARB);
3) DARUS Letuwiu er Ƶiamaitiu suraszy S. TIEWELIS, u. z. […] metusy 1833; sau-

gomas vub rs: f. 1 – d 66 (toliau – DAR); 
4) Canticula Lithuanica, 22-as dainų pluoštas; saugomas lnmmb rs: f. 110 – 21 

(toliau – DaCL); 
5) Išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje; saugomas lltib: f. 1 – sd 40 (toliau – 

IKEI);
6) danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (KlG) nuorašas; saugomas lltib: f. 1 – 

sd 9 (toliau – DaKlG). 
apskritai daukanto archyvinis palikimas didžiulis. daukanto biblioteką ir rank-

raščius išsaugojo jo sesers anastazijos Kaunackių šeima Kivyliuose (prie Ylakių)3. 
sudėtą į 8 skrynias, sveriantį 22 pūdus ir 20 svarų (apie 370 kg) daukanto archyvą 
Kaunackių šeima perdavė lietuvių mokslo draugijai vilniuje (1911 metų birželio 
mėnesį)4. Greta knygų, skryniose buvo daug rankraščių, kurių sąrašą dar 1891 metų 
gruodžio 19 dieną, Kivyliuose būdamas, sudarė mečislovas davainis-silvestraitis5 – jis 
suregistravo 68 rankraščių pozicijas. 

Galėtų atrodyti, kad tarp daukanto rankraščių turėjo būti surinktas vos ne jo viso 
gyvenimo palikimas. bet daukantas gyveno įvairiose vietose, pavyzdžiui, vilniuje 
(1814 rugsėjis–1825 pabaiga), rygoje (1826 pradžia–maždaug 1834 vidurys), sankt 
peterburge (1834 gruodis–1850)6 ir kt. Kyla klausimas: ar kraustydamasis jis veždavo-
si daug savo rankraščių, ar dalį jų laikė pas ką nors lietuvoje (Žemaitijoje)? Kiekvie-
nas rankraštis galėjo turėti skirtingą likimą. Krinta į akis, kad nėra išlikusių jo vilniaus 
laikotarpio rankraščių, kad ankstyviausi daukanto tekstai, mus pasiekę, turbūt rašy-
ti rygoje. pavyzdžiui, nors daukantas Darbus tikriausiai buvo baigęs 1822 metais 
vilniuje, jo autografas neišlikęs. vienas daukanto rankraštis (DaPaP) jo paties ranka 
datuotas 1824 metais – tai būtų vilniaus periodas, tačiau, kaip liudija teksto rašyba, 
tai bent dešimtmečiu paankstinta data7. Kitame savo vertimo rankraštyje daukantas 
irgi tyčia įrašė labai ankstyvus 1798 metus8, kada jis pats tebuvo 5 metų berniukas. 

taigi ankstyviausių daukanto rankraščių turime tik iš jo rygos periodo. Kur 
galėjo prapulti seniausieji daukanto rankraščiai – ar kraustydamasis iš vilniaus ne-
galėjo jų išsaugoti, ar gal palikęs lietuvoje paskui neatgavo, – šiandien pasakyti nėra 
kaip. bet net ir nesant daukanto vilniaus etapo rankraščių originalų, iš nuorašų ir iš 
ankstyvų rygos laikotarpio lietuviškų autografų nuotrupų galima rekonstruoti tam 

3  merkys 1991, 8.
4  plačiau žr. subačius 1990, 82–83.
5  davainis-silvestraitis 1892, 5v.

6  merkys 1991, 27, 60, 70, 160. 
7  plg. bončkutė 1993a, 61.
8  daukantas 2006, 9. 
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tikrus vilniaus periodo rašybos bruožus, taip pat maždaug identifikuoti iš vilniaus 
atsivežtos rašybos atmetimo, pakeitimo laiką, ortografinio lūžio momentą, naujųjų 
ypatybių šaltinius ir daukanto apsisprendimo priežastis. 

1. IŠRAŠAI IŠ KNĮGų. Šiai rankraštinei daukanto užrašų knygai pavadinimas Išrašai 
iš knįgų (IK) suteiktas ne paties daukanto, o davainio-silvestraičio. sudarinėdamas 
minėtą daukanto rankraščių sąrašą, silvestraitis pasižymėjo: „13. iš visokių knįgų 
išrašai, in folio 39 lapai“9, o patį daukanto rankraštį užrašė taip: „išrašai iš knįgų. 39 
lapai“ (IK priešlapis).

datuodama IK, roma bončkutė pastebėjo: 

jos 39 psl. surašytos knygos, išėjusios daugiausia 1836 m. IK laikytina peterburgo 
laikotarpio užrašų knyga. bet pirmuosiuose jos puslapiuose yra išrašų iš įvairių 
leidinių, kurių vėliausios datos 1822–1827 m.10 

IK iš tiesų greičiausiai sudarinėti daugelį metų, vis prirašant naujų gautų (pama-
tytų) knygų pavadinimų ir ištraukų. pačiame pirmajame puslapyje daukanto minimas 
1827 metų birželio 17 dienos įvykis („1827. 17 день iюня Еврей Канторовичь для 
принятiя Лютеранскаго исповѣданiя отъ штрафа за контрабандные товары ос-
во божденъ“); taip pat greta įrašyta „poiata […] bernatowicza w Warszawie“, – kny-
ga, 1826 metais išleista varšuvoje11. toliau daugelyje puslapių nėra jokios knygos, 
išleistos po 1827 metų, o 1827-ųjų yra net kelios (p. 15, 16[2×], 17[2×]), nemažai ir 
ankstesnių leidinių. tik nuo p. 20 atsiranda įrašytų knygų pavadinimų su vėlesne 
1829 metų leidimo data (p. 20[3×], 21[2×], 22); matyt, tada jau buvo praėję vieni kiti 
metai nuo IK rankraščio pradėjimo. vėliau p. 23 minima 1831-aisiais paskelbta knyga, 
o p. 27 – 1834-aisiais. p. 28 yra 1836 metų įrašas, ir nuo ten 1836-ųjų leidiniai domi-
nuoja iki pat p. 71, kur pirmą kartą atsiranda jau 1837 metų spaudinys. 

todėl daukanto IK rankraščio atsiradinėjimą chronologizuoti galima būtų maždaug 
taip: p. 1–19 (1827, gal ir 1828); p. 20–22 (1829–1830); p. 23–26 (1831); p. 27 (1834–1835); 
p. 28–71 (1836); p. 71–73 (1837). Kadangi jis į rygą išvažiavo dirbti turbūt pačioje 
1825 metų pabaigoje („1826 metų sausio l dieną daukantas jau buvo rygos ir livlan-
dijos, estlandijos ir Kuršo generalgubernatoriaus kanceliarijos žurnalistas, t. y. pro to-
ko luo to jas“12), ir tik 1834-aisiais persikėlė į sankt peterburgą („1834 metų gruodžio 
mėnesį daukantas jau buvo peterburge“13), tai galima patikslinti, kad IK rankraštis 
sudarinėtas daukantui gyvenant tiek rygoje (p. 1–27), tiek sankt peterburge (p. 27–73). 
teksto didžiuma (p. 28–71) iš tiesų rašyta 1836 metais, tad sankt peterburge. 

bet IK – nevienalytis rankraštis. jo p. 1–38 popierius (in folio) turi kaligrafiškai išries-
tus kursyvinius vandenženklius: „rall“, p. 3–4, 7–8, 9–10, 11–12, 15–16, 19–20 ir jo varian-
tą „rall d5“, p. 1–2, 5–6, 13–14, 17–18 (nuo p. 25 iki 38 imtinai vandenženklių nėra – to-
dėl, kad tai kìtos tų Rall tipo vandenženklius turinčių lapų pusės). sokratas a. Klepiko-

9  davainis-silvestraitis 1892, 5v.
10  bončkutė 1993b, 196. 
11  bernatowicz 1826.

12  merkys 1991, 60. 
13  merkys 1991, 70. 
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vas panašų (ne identišką, bet, tikėtina, to paties gamintojo) popierių yra radęs 1824 
me tų dokumente lenino bibliotekoje maskvoje, nr. 1339 – „rall / dH [Все курсив]“14. 
sutampa Rall ir raidė D, sutampa jų kursyvinis pobūdis, bet nesutampa elementas šalia 
raidės D (raidė, ne skaitmuo); taip pat daukanto IK popieriuje elementas Rall rašytas 
kairėje gaminto popieriaus lakšto pusėje, dešinėje nebuvo nieko; Klepikovas kairėje matė 
motyvą „[seven provinces] / pro patria“, o Rall ir kt. elementus – dešinėje. (plg. 1 pav.)

Rall tipo popierių tiksliau identifikavo kita rusijos popieriaus vandenženklių ty-
rėja zoya v. uchastkina15. ji nurodė bent keturis jo variantus (su iliustracijomis): du 
dar Xviii amžiaus, ir du – jau XiX amžiaus pradžios. „rall“ vandenženklį be jokių 
pridėtų raidžių ji rado 1826 metų, o „rall d5“ – 1824 metų dokumentuose, abu kartus 
tartu archyve16. IK analogiški „rall“ ir „rall d5“ vandenženkliai visiškai su jais ne-
sutampa – matyti, kad jiems išgauti naudoti ne visai tie patys filigranai, nors akivaiz-
džiai tai tie patys to paties gamintojo ženklai. uchastkina kaip popieriaus malūno 
savininką sankt peterburgo saloje jekaterinhofe nustatė bankininką baroną aleksandrą 
rallį. malūną rallis dėl skolų 1834 metais turėjo parduoti (pardavimo metu popierius 
jau nebegamintas). tačiau išlikęs 1821 metų aprašas rodo dar puikiai dirbus 164 dar-
bininkus, ypač gerus ekspertus: 

returns from the mill relating to the year 1821 have been preserved. at this date it 
employed 164 workers who were extremely expert. the leading paper-specialists—the 
officials of the Crown Factory producing paper for Government use—were lavish in 
their praise of their craftsmanship17.

1 pav. IK 1–2: simono daukanto IK popieriaus vandenženklis „rall d5“;
lltib: f. 1 – sd 31

14  Клепиков 1959, 92.
15  uchastkina 1962. 

16  uchastkina 1962, 201, 226. 
17  uchastkina 1962, 73.
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IK p. 1–38 popierius iš tiesų atrodo labai kokybiškas. matyt, ne be reikalo buvo 
išgirtas jo gamintojų meistriškumas. 

rankraščio IK pradžios datavimas 1827–1828 (p. 1–19) kaip tik maždaug atitinka 
uchastkinos rastus 1824 ir 1826 metų dokumentus ant „rall“ ir „rall d5“ popieriaus, 
nors daukanto popierius panaudotas kiek vėlėliau. 

toliau IK p. 39–40 popierius ir jo antroji pusė (p. 65–66) jau kitoks, turintis van-
denženklius „a. F. r.“ su Pro Patria tipo piešiniu. tokio neidentifikavo nei Klepikovas, 
nei uchastkina. tačiau ši nurodė tris to paties aleksandro rallio malūno popierius 
su identiškais inicialais: „aFrall“, nr. 589 („propatria“ su liūto piešiniu); 
„a F rall z2“, nr. 591 („propatria“ su liūto piešiniu) ir „aFrall“ nr. 592 (su 
liūto piešiniu). labai tikėtina, kad daukanto naudotas p. 39–40, 65–66 lapas irgi buvo 
gamintas to paties rallio malūne jekaterinhofe, raidės „a. F. r.“ turbūt buvo savininko 
inicialai: Aleksandr F. Rall’. tie trys skirtingi rallio vandenženkliai uchastkinos irgi 
buvo rasti tartu (2×) bei archangelsko (1×) archyvuose, panaudoti 1826, 1827 ir 1828 
metų dokumentams. tai kiek vėlesnis rallio popieriaus naudojimas nei „rall“ ir „rall 
d5“, tad gali būti, kad vandenženkliai, šalia grynos pavardės Rall fiksavusieji inicialus 
(ar tik inicialus), buvo gaminti kažkiek vėliau. ir IK p. 39–40, 65–66 lapas su inicialais 
„a. F. r.“ galbūt buvo vėlėlesnis už p. 1–38 naudotą „rall’ ir „rall d5“. 

uchastkina iš viso rado bent 5 dokumentus ant rallio gaminto popieriaus tartu 
archyve. tai turbūt liudija, kad tas popierius gausiai pasiekdavo ne tik tartu, bet ir 
kitas livonijos vietas, tarp kurių galėjo būti ryga. tai sugestijuotų, kad ne tik popie-
rių su „rall“ ir „rall d5“ vandenženkliais, bet ir su inicialais „a. F. r.“ daukantas 
greičiausiai bus įsigijęs dar rygoje, nors pastabas ant pastarojo rašė vėliau, 1836-aisiais, 
jau nusivežęs į sankt peterburgą (ir „rall“ bei „rall d5“ popieriuje maždaug nuo p. 27 
rašyta jau sankt peterburge, nors pradėta dar rygoje – šį rankraštį daukantas aiškiai 
vežiojosi su savimi). 

tolesnis p. 41–42, 63–64 vandenženklių neturi. nuo p. 43–44, 61–62 dominuoja 
kitas popierius su vandenženkliais „Ф К Н Г“ ir nurodytais metais. Klepikovo pana-
šiausias rastas popierius pažymėtas nr. 700 („Фабрика князя Николая Гагарина“)18 
ir datuojamas 1827–1834 metais, nors esama ir to vandenženklio išsidėstymo variantų. 
uchastkina to paties fabriko popieriuje randa įspaustus 1823, 1826, 1832, 1835, 1839 
metus (57, 66, 178, 459 nr.)19. ji taip pat nurodo, kad nikolajus Gagarinas popieriaus 
fabriką velikoje selo (jaroslavlio sritis) įsigijo 1822 metais, kad, greta rankų darbo 
popieriaus, nuo 1839-ųjų ėmė gaminti ir mašinomis, kad tai buvo didžiulis fabrikas 
(pavyzdžiui, 1826 metais jame dirbo 530 žmonių)20. daukanto IK „Ф К Н Г“ popie-
riuje pagaminimo metai ne visur išlikę (kartais nupjauti), bet kai kur juos galima 
įžiūrėti: 1834 (p. 43–44, 61–62; p. 45–46, 47–48; p. 51–52, 57–58); 1835(6?) (p. 75–76 – 
tuščias ir nenumeruotas). Kituose lapuose paskutiniai du metų skaičiai neišlikę, pa-
vyzdžiui: 18[…] (p. 49–50, 59–60). vandenženklių nematyti ir p. 69–70, 71–72, 73–74. 

18  Клепиков 1958, 68. 
19  uchastkina 1962, 269.

20  uchastkina 1962, 78–80. 
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beveik nekyla abejonių, kad „Ф К Н Г“ popierius daukanto buvo įsigytas jau sankt 
peterburge ir ant jo tęstas IK rankraštis. 

Šiam straipsniui svarbiausi yra tie puslapiai, kuriuose daukantas įrašė ką nors 
lietuviškai. o visos jo lietuviškos frazės yra pradinėje IK dalyje (p. 1, 7, 10, 12 – ant 
lapų su „rall“ vandenženkliais). vadinasi, pagal puslapius jos datuotinos apie 1827 
metus. nors IK daugiausia rašyta sankt peterburge, tačiau visi jo lietuviški įrašai 
daryti dar rygoje, IK rankraštį tik pradedant. 

p. IK 1827 metų daukanto lietuviški rankraštiniai įrašai rygoje

1 Wyins tikta nemuns tiera rodzaiu mężskiego 

1 o rasi rases er tokiu rases kuryi paskaitiusis esztars, Wieszpatie aukszcziausis kou, bu-
wom, kou szendeina esam tapom. 

1 euu! cze szenden turem żuty. żeisty, opouty, myrszontis sugriusty koposy, wyiny sopieiy 
kyty, dejawa, kyty ont gała myrdamis akis narsty. 

7 dowiedziec o tych dwóch piesniach zmudzkich i wypisac
pyrszli szelmi mełagi pyrszdams gire wyiteli 
Kad asz jauna nuejau nieka gera neradau. etc etc etc etc etc. etc. 
oi! apine żał sporganeli
oi! apine papurgalweli etc etc etc etc etc. 

10 przysłowie zacięty Ƶmudzin. – aparty – dyrb sau eit sau, giwen sau rasza sau. dainiou 
sau sau jakas przez to sobie swobodę oznacza. 

10 ar ne żiamy pardawy – sied ar ne żiamy pardawys. 

12 Ka buczio gymys pyrm zwiedu waina but wysa żali medi tebradies, nes szenden rudy-
nyis gała beradau gimdamas. 

1 lentelė. pirmieji žinomi simono daukanto lietuviški autografai, ryga, 1827; IK, p. 1, 7, 10, 12

1.1. r a Š Y b a. tai bene patys anksčiausi žinomi daukanto ranka daryti lietuviš-
ki įrašai (autografai), todėl jie labai svarbūs pažinti daukanto rašybos nuostatų kilmei. 
būdinga, pavyzdžiui, kad juose, skirtingai nuo vėlesnių daukanto tekstų, visai ne-
matyti raidžių su diakritikais (išskyrus tik skersinį brūkšnelį kietajam [l] pažymėti – 
<ł>, pvz.: gała 12; mełagi 7; żał 7; ar tašką virš <ż>, pvz.: żiamy 10). (Žr. 2 pav.)

1.1.1. [ẹ].
1.1.1.1. [ẹ]: <y>. IK 1827-aisiais žemaitiškam savo tarmės tarpiniam garsui [ẹ] 

žymėti daukantas vartojo raidę <y> (remdamasis tokia 1759 metų Žyvato21 pradėta 
žemaitiška tradicija22, kurią vėliau perėmė nemažai žemaičių autorių: dionizas poška23, 
simonas stanevičius24, jurgis ambraziejus pabrėža25 ir daug kitų). 

21  Žyvatas, 1759. 
22  plg. Girdenis 1972, 175; subačius 1998, 46. 
23  subačius 1998, 215, 220. 

24  Girdenis 1992, 41, 46; subačius 1998, 336. 
25  subačius 1996, 13. 
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visų pirma, daukanto <y> [ẹ] žymėta kamieno pozicijoje: plg. dyrb 10; gymys 12; 
kyty 1(2×); myrdamis 1; myrszontis 1; pyrm 12; pyrszdams 7; Pyrszli 7; rudynyis 12; wysa 
12. toks <y> žymėjimas [ẹ] reikšme kamiene aiškiai dominuoja. 

vyrauja <y> ir galūnėse (baigmenyse) su [ẹ], pavyzdžiui, šiais 6 atvejais: 

part. praet. act. nom. sg. m. (galūnė [ẹs]): gymys 12; pardawys 10;
nom. pl. m. (galūnė [ẹ]): kyty 1(2×); wyiny 1;
acc. sg. f. (galūnė [ẹ]): żiamy ‘žemę’ 10; 
praet. 3 (galūnė [ẹ]): narsty 1; pardawy 10; sopieiy 1;
iness. pl. (galūnė [ẹ]): koposy 1;
inf. (formantas [tẹ]): aparty 10; opouty 1; sugriusty 1; żeisty 1; żuty 1.

1.1.1.2. [ẹ]: <e>. viename sakinyje tą patį garsą [ẹ] daukantas pažymėjo ne 
grafema <y>, bet <e>: er ‘ir’ 1; esztars 1; rases ‘rasis’ 1. Gal čia skirtina ir apine 7 (gal-
būt gen. sg. ir / ar voc. sg., plg. Oi! apine żał sporganeli Oi! apine papurgalweli 7). 

2 pav. IK 1: 1827 metų pirmojo žinomo simono daukanto lietuviško autografo pavyzdys 
IK (ryga) su lytimis: er (1 eil.); rases (1, 1–2 eil.); kuryi (2 eil.); esztars (2–3 eil.); 
kou (4 eil. 2×); szendeina (4–5 eil.); żuty (7 eil.); myrszontis (7–8 eil.); koposy (8–9 eil.); 
kyty (10 eil. 2×); gała (11 eil.); narsty (12 eil.) ir kt.; matyti ir rusiškai įrašyta 
„1827. 17 день iюня“ data (1827-06-17);
lltib: f. 1 – sd 31 
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1.1.1.3. [ẹ]: <i>. Žemaitiško [ẹ] pozicijoje pasitaikė ir raidė <i>: tikta ‘tiktai’ 1. 
taip tiesiog užrašytas aukštaitiškas garsas [i]. 

1.1.2.1. [ẹi]: <yi>. taip pat su raide <y> daukanto kelis kartus išreikštas žemai-
tiškas dvibalsis [ẹi] – digrafu <yi> (visai taip, kaip Žyvate26 ar pabrėžos27 raštuose), 
plg. kamieno pozicijoje wyiny ‘vieni’ 1; Wyins 1; wyiteli 7, taip pat galūnėse: nom. pl. 
m. kuryi ‘kurie’ 1; gen. sg. rudynyis ~ rudenies 12.

1.1.2.2. [ẹi]: <ei>. tą patį žemaitišką [ẹi] daukantui pasitaikė pažymėti ir digra-
fu <ei>, plg. szendeina 1 (bet greta szenden 1).

1.1.3. <ai, ei>. raidė <y> nerašyta digrafuose <ai, ei>, plg. dainiou 10; eit 10; pa‑
skaitiusis 1; waina 12; żeisty 1. 

1.1.4. [i, i·]: <i>. nepaplatėjęs [i] ar ilgas garsas [i·] daukanto žymėtas raide <i>, 
plg. akis acc. pl. 1; apine 7; giwen 10; medi 12; myrdamis 1; myrszontis 1; paskaitiusis 1; 
Pyrszli 7; żali 12. 

1.1.5. toks <y> [ẹ] ir <i> [i, i·] vartojimas labai primena 1759 metais pradėtą 
Žyvato tradiciją, kuria daukantas 1827-aisiais rygoje dar sekė. 

2. DARBAI SENųJų LIETUVIų IR ŽEMAIčIų. vienas iš anksčiausių žinomųjų daukan-
to lietuviškų veikalų buvo šimtus puslapių apimantys Darbai senųjų lietuvių ir žemai‑
čių, tačiau jo autografas neišliko. tą tekstą tepažįstame tik iš dviejų nuorašų: DARB 
ir DAR. jei Darbų autografas egzistuotų, būtent jis galėtų būti anksčiausias lietuviškas 
daukanto rankraštis. nuorašų ortografija yra kažkiek pakeista, todėl buvęs daukan-
to rašybos vaizdas iš jų ne visiškai atsiskleidžia. vis dėlto tie rašybos atvejai, kurie 
nuorašuose sutampa, ir ypač tie, kurie kartu atitinka IK 1827 metų daukanto rašybos 
rygoje polinkius, yra gana patikimi originalios ankstyvosios daukanto Darbų rašybos 
vilniuje liudytojai. 

apie DARB nuorašą bončkutė sakė: „jo pradžia (p. 3–64) rašyta 1826 m. gamybos 
popieriuje, kuriame matomos neryškios raidės М О К Ф Е Б […] nuorašo 281–885 
puslapiai perrašyti nenustatytos gamybos 1829 m. popieriuje“28. pagal nurašytojų 
rašysenas, DARB suskyla į 3 ryškias dalis: 1) p. 3–64 rašyti greičiausiai jurgio plate-
rio ranka (rūta čapaitė buvo suabejojusi šia autoryste29, bet kartu su bončkute30 
reikėtų pripažinti, kad tiek dėl rašybos, tiek dėl kalbos ir rašysenos ši atkarpa vis 
dėlto laikytina platerio perrašu); 2) p. 65–601 nežinoma ranka (bončkutė spėjo, kad 

26  Girdenis, Girdenienė 1997, 11; subačius 
1998, 46, 55. 

27  subačius 1996, 14. 

28  bončkutė 1994, 117.
29  plg. subačius 1998, 406. 
30  bončkutė 1994, 117–118. 
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perrašyta simono stanevičiaus, bet, pasak čapaitės, tai ne jo rašysena31); 3) p. 603–
885 – vėl platerio ranka. bončkutė manė, kad plateris turėjo nurašinėti 

p. 3–64 […] prieš 1830 m. gruodžio mėn., iki kelionės į Karaliaučių, p. 603–885 turėjo 
būti nurašyti po 1832 m., jeigu jis dvibalsius ai, ei ėmė rašyti su j jau po kelionės, 
paveiktas lietuvoje atsirandančio lenkiško rašymo aj, ej32. 

atrodo, kad galima įžvelgti ir dar kai kurių DARB nuorašo atsiradimo aspektų. 
matomos ne tik trys rašysenų atkarpos (darytos dviejų asmenų), bet ir šeši naudoto 
popieriaus sluoksniai: 1) p. 3–64 (nurašyti platerio), vandenženkliai „М О К Ф Е Б“ 
(1826)33, toliau rankraštyje toks popierius nesikartojo; 2) p. 65–280 (nežinoma ranka), 
vandenženklyje matyti popieriaus sėmimo tinklelio tankiosios linijos, nenustatytas 
herbas centre, metai nenurodyti; 3) p. 281–602 (tęsiama ta pačia nežinoma ranka), po-
pierius kietėlesnis nei p. 65–280, metai vandenženklyje: „1829 г.“; 4) p. 603–730 (rašyta 
platerio), toks popierius su tankiomis tinklelio linijomis bei herbu vandenženklyje, kokį 
naudojo ir nežinomasis nurašytojas savo pirmajai atkarpai p. 65–280; 5) p. 731–882 tę-
siasi pliaterio nurašymas (net sakinys nenutrūksta pakeičiant popierių), popierius vėl 
toks, koks buvo p. 281–602 nežinomojo nurašytojo – kietėlesnis su pažymėtais metais 
„1829 г.“; 6) p. 883–886 yra paskutinis 111 lankas su platerio surašytu turiniu – tai ana-
logiškas kietesnis popierius, tik jo vandenženklyje matyti ne 1829, o 1828 metai. 

toks popieriaus sluoksniavimas leidžia tiksliau rekonstruoti pačią DARB nuorašo 
atsiradinėjimo eigą: 

1) plateris pradėjo rašyti ir nurašinėjo ant „М О К Ф Е Б“ (1826) popieriaus 
(p. 3–64); 

2) turbūt jo pritrūkęs, įsigijo kitokio popieriaus su sėmimo tinklelio linijomis bei 
herbu vandenženklyje ir pasidalijo juo (ne po lygiai) su nežinomuoju perrašytoju; 
matyt, perskyrę originalą į dvi dalis, abu nurašinėjo ant to popieriaus paraleliai, 
vienas – p. 65–280 (216 p.), kitas – p. 603–730 (128 p.);

3) matyt, baigėsi ir tas popierius; tada vėl turbūt buvo nupirkta, tik kitokio, su 
įspaustais metais „1829 г.“; ir vėl tiek nežinomasis asmuo (p. 281–602; iš viso 322 p.), 
tiek plateris (p. 731–882; iš viso 152 p.) tęsė savo atkarpų nurašymą. 

vadinasi, galima manyti, jog po pradinės atkarpos (p. 3–64) dviejų nurašytojų DARB 
buvo kopijuojamas gana sinchroniškai, tuo pačiu metu, prototipinį rankraštį pasidalijus 
į dvi dalis: ii–Xviii paragrafai (nuorašo p. 65–602) teko nežinomajam, o XiX–XXi pa-
ragrafai (nuorašo p. 603–885) – plateriui. atrodo, kad pasidalyta po maždaug tiek pat 
nurašomo teksto (ties Gedimino valdymu), bet mažiau platerio nuorašo puslapių liko 

31  plg. subačius 1998, 406.
32  bončkutė 1994, 118. 
33  Klepikovas randa su tomis „М О К Ф Е Б“ 

raidėmis gaminto popieriaus 1804–1810, 
1812, 1817, 1822 metais, nr. 356–359 (p. 54) 
ir nurodo, kad tai „Московской округи 
Копнинская фабрика Елизаветы Ба та-
ше вой“ (Клепиков 1959, 54). uchastkina 

analogiškus vandenženklius randa su 
1813, 1817, 1826, 1835 pagaminimo metais; 
jelizaveta bataševa popieriaus fabriką prie 
maskvos įsigijo 1791-aisiais, o iš jos jis 
buvo perimtas apie 1836 metus; 1823 me-
tais fabrike dirbo 165 žmonės (uchastkina 
1962, 255, 61–62). 
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dėl jo smulkesnės rašysenos. todėl atrodo, kad neidentifikuotasis perrašytojas ir pla-
teris vėlesniąsias savo dalis (atitinkamai p. 281–602 ir p. 731–882) ėmė nurašinėti apie 
1829 metus ar po jų, o sinchroninis darbas su nurašinėjimo partneriu sugestijuoja, kad 
perrašinėta be ilgesnių pertraukų – visai tikėtina, kad dar prieš platerio išvykimą į 
Karaliaučių 1830–1831 metais. tokią hipotezę galėtų paremti argumentas, kad pasku-
tinį 111 lanką su teksto turiniu plateris surašė 1828 metų popieriuje – ne vėlesniame. 
taip pat iš Karaliaučiaus 1831-aisiais plateris grįžo išmokęs labai skirtingos rytų prū-
sijos lietuviškų raštų rašybos34, ir, tikėtina, jos bent šiek tiek būtų patekę į DARB nuo-
rašą, jei nurašymas būtų buvęs tęsiamas po Karaliaučiaus kelionės35. 

daukanto autografas buvęs dar ankstesnis, juolab kad, prieš perrašant dviem 
nurašytojams, jis dar turbūt buvo skaitomas ir koreguojamas dionizo poškos36. todėl 
neišlikusio daukanto originalo datavimas 1822 metais, kaip kad ir įrašyta DARB 
nuoraše, atrodo tikėtinas. 

Kitas nuorašas – DAR, kita, nežinoma ranka, – bončkutės nuomone, galėjo būti 
darytas ne nuo daukanto autografo, o nuo tarpinio nuorašo, nors patikimesnių argu-
mentų tokiam teiginiui patvirtinti trūksta37. DAR atsiradimas turbūt yra ne ankstesnis 
kaip ketvirtojo dešimtmečio pradžia, kaip įrašyta jo antraštėje – „metusy 1833“. 

34  subačius 1998, 395–403.
35  buvusią ankstesnę interpretaciją apie 

DARB nuorašo baigimą po kelionės į Kara-
liaučių žr. subačius 1998, 407, 409.

3 pav. DARB 112: simono daukanto DARB nežinomo nurašytojo pavyzdys 
su lytimis pyrszlis pyrszdamas (1 eil.) (žr. toliau 4 pav.);
vub rs: f. 1 – d 104

36  bončkutė 1994, 117, 119, 120; subačius 
1998, 261–262. 

37  bončkutė 1994, 121–122. 
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2.1. r a Š Y b a. toliau galima palyginti daukanto DARB bei DAR nuorašų rašy-
bą su jo 1827 metų įrašais IK (žr. 3–4 pav.).

2.1.1. [ẹ].
2.1.1.1. [ẹ]: <y>. Žemaitiško balsio [ẹ] žymėjimas Darbuose grafema <y> kamiene 

matyti iš 2 lentelės: 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

dyrb ‘dirba’ 10;
myrdamis 1; 
myrszontis 1

dyrpty 56; 
ysʒskondyna 610; 
palykyma 5; 
pyles gen. sg. 6; 
żyrga acc. sg. 55

dyrpty 32; 
eszskondyna 321;
palykyma 3; 
pylys 3; 
żyrga 31

dyrpty 84, 93; 
gyrdiety 100; 
iszdarbiemis 77;
kyrpa 82; 
źyrgu 84

dyrpty 47, 51; 
gyrdiety 53; 
eszdyrbamu 43;
kyrpa 46; 
źyrgu 47

pyrm ~ pirm 12; 
pyrszdams 7; 
Pyrszli 7

Pyrm 9 (pyrm 603); 
Pyrmásys 8; 
pyrmiaus 22; 
pyrmoiy 609; 
wysu pyrmu 7

pyrm 5, 317; 
Pyrmasis 5; 
pyrmiaus 12; 
pyrmoiy 320; 
wysu pyrmu 4

pirm 77; 
pirmu 85; 
pyrmyię 83; 
pyrszdamas 112;
pyrszlis 112

pyrm 43; 
pyrmu 48; 
pyrmyie 46; 
pyrszdamas 58; 
pyrszlis 58

4 pav. DAR 58: simono daukanto DAR nežinomo nurašytojo pavyzdys 
su lytimis pyrszlis pyrszdamas (2 eil.) (žr. anksčiau 3 pav.);
vub rs: f. 1 – d 66
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IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

rudynyis ~ rudi-
nies 12

dydys 21; 
yłgus 6; 
kylty acc. sg. 6; 
niekynty inf. 6; 
żynąs 21 

dydis 12; 
yłgus 3; 
kylti 4; 
niekinty 4; 
źynous 12 

swetymus 66;
pyłnus 82; 
dydyie 94; 
Kytep 66

swetymus 37;
pyłnus 46;
dydyie 51;
kytep 38

wysa ‘visą’ 12

suwysu 24; 
wys’ rinancze 5; 
wysa 5, 54
wysos 53; 
wysu pyrmu 7

suwysu 13; 
wysrinonti 3; 
wysa 3, 31;
wysos 30; 
wysu pyrmu 4

uż wys 77; 
wysy 92;
wysokiu 66; 
Wysor 78; 
wysubrangiausius 76

oż wys 43; 
wysy 50; 
wysokiu 37; 
Wysor 44;
wysubrongiausius 43

2 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų kamieno 
raidė <y>, garsas [ẹ]

taip pat Darbų galūnėse įprastas <y> [ẹ]: 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

part. praet. act. nom. 
sg. m. (galūnė [ẹs]): 
gymys ‘gimęs’ 12;
pardawys ‘parda-
vęs’ 10

apskirys 56; 
buwys 21; 
gymys 24; 
yszmokys 54; 
padarys 53

apskirys 32; 
buwys 12; 
gymys 13;
eszmokys 31; 
padarys 30

atmynys 89;
iszwidys 84; 
pamiegis 107; 
pargriźus 107; 
pawargis 89

atmynys 49; 
eszwidys 47; 
pamiegys 56; 
pargriźys 56; 
pawargys 49

nom. pl. m. 
(galūnė [ẹ]): 
kyty ‘kiti’ 1(2×); 
wyiny ‘vieni’ 1

kyty 876; 
mokity 876; 
wysy 876

kyty 544; 
mokity 544;
wysy 544

garbingi 142; 
iszmintingesny 137; 
Kyty 130; 
kyty mokity 65;
łouszy 141

garbingy 69; 
eszmintyngesny 68; 
Kyty 65; 
kyty mokity 37;
łouszy 69
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IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

acc. sg. f. (galūnė [ẹ]): 
żiamy ‘žemę’ 10

doribe 21; 
gale 50; 
pargale 54; 
walde 52; 
żeme 53

doriby 12; 
galy 28; 
pargaly 31; 
waldy 29; 
ziamy 30

daugiby 73; 
pargały 100; 
pely 100; 
teysiby 68; 
Źiamy 89 

daugiby 41; 
pargaly 53; 
pely 53; 
tejsiby 39; 
źiamy 49 

praet. 3 (galūnė [ẹ]):
narsty ‘narstė’ 1; 
pardawy ‘parda-
vė’ 10; 
sopieiy ‘skaudėjo’ 1

dare 53; 
gine 5, 58; 
yszgriowe 58; 
pakłause 55; 
sutrauke 54 

dary 30; 
giny 3, 33; 
eszgriowy 33; 
pakłausy 32; 
sutrauky 31

apipily 88; 
dawy 103; 
liemy ‘lėmė’ 102; 
newalgy 90;
źengi 100 

apipily 48;
dawy 55; 
liemy 54; 
newalgy 50; 
źengy 53

iness. pl. (galūnė [ẹ]): 
koposy ‘kopose’ 1

dinose 5; 
irose 6; 
kraujuse 5; 
pyliese 6; 
rustose 5

dyinosy 3; 
urosy 3 (sic!); 
kraujusy 3; 
pyliesy 3; 
rustosy 3

auksztibiesy 119; 
Kytosy 126; 
numusy 110, 118; 
szaliesy 124; 
wyitosy 126

auksztibiesy 61; 
kytosy 64; 
numusy 58, 61; 
szaliesy 63; 
wyitosy 64

inf. (formantas [tẹ]): 
opouty 1;
sugriusty 1;
żeisty 1;
żuty 1 

attremty 6; 
daylynty 5; 
diety 6; 
naykynty 6; 
niekynty 6

atrymty 3; 
dailinty 3; 
diety 4; 
naikinty 4; 
niekinty 4

darÿty 131;
eszpłeszty 68; 
ieszkoty 72;
paraszity 131; 
raszyti 65 (sic!)

darity 65;
eszplieszty 38; 
eiszkoty 40;
paraszity 65; 
raszity 37

3 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų galūnių 
raidė <y>, garsas [ẹ] 
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analogiškų rašybos atvejų palyginimas trijuose rankraščiuose aiškiai rodo, kad 
daukantas ir neišlikusiame Darbų autografe turėjo būti dažnai vartojęs grafemą <y> 
balsiui [ẹ] ženklinti – tiek kamieno, tiek galūnių pozicijose. tai paliudija tiek DARB 
(ir platerio, ir nežinomojo nurašytojo), tiek DAR rašyba. ryškesnės išimtys pasitaikė 
tik platerio ranka nurašytose atkarpose – jis bus nenorėjęs <y> žymėti bent trijose 
galūnėse: 1) acc. sg. (doribe; gale; żeme); 2) praet. 3 (dare; gine; yszgriowe); 3) iness. pl. 
(dinose; irose; kraujuse). bet kadangi anoniminėje to paties DARB atkarpoje tose galū-
nėse paprastai yra <y> (plg. daugiby; pargały; Źiamy; taip pat apipily; dawy; isztaysy 
bei dyinosy; urosy [sic!]; kraujusy), tai labai tikėtina, kad daukanto Darbų autografe 
irgi buvo buvusi <y> (plg. 5–6 pav.).

tokia išvada sutvirtina prielaidą, kad ankstyvasis daukanto rašybos sluoksnis, 
apimantis duomenis iš daukanto IK bei Darbų, turėjo tipišką raidę <y> žemaitiškam 
garsui [ẹ] žymėti – tiek kamiene, tiek daugelyje galūnių. tai vilniaus etapo (iki 1825 
pabaigos) rašybos ypatybė, daukanto nusivežta ir į rygą. 

5 pav. DARB 6: simono daukanto DARB platerio nurašymo pavyzdys su lytimis 
niekynty; naykynty; diety ir kt. (3–5 eil. iš apačios) (žr. toliau 6 pav.);
vub rs: f. 1 – d 104
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2.1.1.2. [ẹ]: <e>. tačiau <y> nebuvo vienintelis IK variantas, daukanto vartotas 
garsui [ẹ], – kitas variantas buvo <e>. Krinta į akis <e-> vartojimas žodžio pradžioje, 
tiksliau, jungtuko ir bei priešdėlio iš‑ (Darbų nuorašuose – ir prielinksnio iš) pradžio-
je (žr. 4 lentelę). 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

er ‘ir’ 1
yr 5, 6; er 3, 4

ir 65, 76 er 37, 43

esztars ‘ištars’ 1

ysz 5; 
yszmyntis 22; 
yszpliesztum 5; 
yszskayta 25;
ysztarty inf. 46

esz 3; 
eszminteis 12; 
eszpliesztum 3; 
eszskajta 14; 
esztarty 26

eszpłeszty 68; 
isz to 66; 
iszdailinta 65; 
iszguldimus 66; 
iszsiunty 72

eszplieszty 38; 
esz to 38; 
eszdailinta 37; 
eszguldimus 37; 
eszsiunty 40

4 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų žodžio 
pradžios raidė <e->, garsas [ẹ] 

atitikmenys su <e-> būdingi vien DAR nuorašui, plg. er; eszdailinta; eszguldimus; 
eszsiunty. DARB šiose pozicijose paprastai išlaikyta arba <y> (platerio dalyje: yr; ysz‑
mintis ‘išminties’; yszskayta; ysztarty), arba rašyta <i> (nežinomojo nurašytojo: iszdai‑
linta; iszguldimus; iszsiunty; tiesa, ir jam yra prasprūdęs esz‑, plg. eszpłeszty ‘išplėšti’). 

6 pav. DAR 4: simono daukanto DAR nežinomo nurašytojo pavyzdys su lytimis 
niekinty; naikinty; diety ir kt. (2–3 eil. iš apačios) (žr. anksčiau 5 pav.);
vub rs: f. 1 – d 66
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raidę <e> [ẹ] daukantas pavartojo ir ne žodžio pradžios pozicijoje (žr. 5 lentelę). 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

rases ‘rasis’ 1

gudyszkay 60; 
milema 616; 
reges 23 

Gudeszka 34;
milema 326; 
reges 13 

Ketą 65; 
Lenus 82; 
linksmynontes 100; 
reges 77

kyta 37;
Lenus 46; 
linksmynontes 53; 
reges 43

5 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų ne žodžio 
pradžios raidė <e>, garsas [ẹ] 

panašiai kaip IK rases, sangrąža pažymėta ir DARB bei DAR formose linksmynon‑
tes; Reges, reges. esama DARB bei DAR kamieninės vartosenos su <e> [ẹ] (Gudeszka; 
Ketą; Lenus; milema). 

Galima manyti, kad [ẹ] daukanto buvo rašoma nevienodai, nenuosekliai, t. y. 
abiem raidėmis – ir <y> (dažniau; kamiene, galūnėse), ir <e> (rečiau; konkrečiose 
žodžio pradžios pozicijose, sangrąžinėse formose; atsitiktinai – ir kamienuose). pla-
teris, atrodo, nors kai kuriose galūnėse vengė <y> (acc. sg.; praet. 3; iness. pl.), ją 
mielai diegė žodžio pradžios pozicijoje (yr; ysz; <ysz->). nežinomasis DARB nurašy-
tojas įvairavo. tačiau DAR perrašytojas tam tikras pozicijas buvo gana nuosekliai 
apibendrinęs: er; esz; <esz-> žodžio pradžioje, kitur – dažniausiai <y>. 

2.1.1.3. [ẹ]: <i>. dar vienas atvejis – raidė <i> žemaičių garso [ẹ] pozicijoje – tai 
aukštaitiškas užrašymas, rašmens <i> negalima interpretuoti kaip [ẹ]: jį daukantas 
vartojo ir kitose savo tarmės pozicijoje – [i·] ilgojo, [i] siaurojo. 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

tikta ‘tiktai’ 1

ne tiktay 615, ne-
tiktay 619; 
pastyprinty 617; 
tiktay 606, 609

netikta 325, 329;

pastiprinty 327; 
tikta 318, 320

netykta 74, netykta 82; 
tikta ‘tiktai’ 93

netikta 42, 46; 
tikta 51

6 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų raidė <i>, 
garsas [ẹ] 

tėra vienas IK atvejis su <i> [ẹ] – tikta ‘tiktai’. toks, nors taip pat nedažnas, para-
šymas pastebimas ir DARB (platerio netiktay, nežinomojo tikta, nors yra ir kitų varian-
tų), ir DAR (netikta; tikta). 
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2.1.1.4. vadinasi, iš IK ir Darbų ankstyvuoju laikotarpiu galima rekonstruoti 
vyravusį daukanto [ẹ] žymėjimą <y>, taip pat paraleliai, nenuosekliai vartotą raidę 
<e> (rases; er; esz; esz-), atsitiktinai – ir <i> (tikta). 

2.1.2.1. [ẹi]: <yi>. Žemaitišką dvibalsį [ẹi] IK daukantas dažniausiai rašė su 
raide <y> – <yi>; toks <yi> gana ryškus ir DARB bei DAR nuorašuose (žr. 7 lentelę). 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

wyiny ‘vieni’ 1; 
Wyins 1

winibè 6; 
winog 616; 
wyns 619 

wyiniby 4; 
wyinog 326; 
wyins 329 

Kyi[k]wyina 75; 
Wyinog 65 (winog 69, 
wyinog 78); 
wyiny 79;
wyinyms 294

kykwyina 42; 
Wynog 37 (wyinog 39; 
wyinog 44); 
wyiny 44; 
wyinyms 133

wyiteli ‘vietelę’ 7

kariowitie 55; 
wiszieje 62; 
wita ‘vietos’ 624;
wito 24; 
wyitowy 624

karwyitie 31; 
wyiszieiy 35;
wyitas 332; 
wyito 13; 
wyitowy 332

lyipy syinu eity 294; 
pyitynes 70;
tyikies 294; 
wyitas gen. sg. 70; 
wyitowaliesy 78

lyipy syinu eity 133; 
pyitynes 39;
tyikies 133; 
wyitas 39; 
wyitowaliesy 44 

nom. pl. m. 
(galūnė [ẹi]):
kuryi ‘kurie’ 1

ani 608; 
kuri 5, 52, 612; 
tyi 621

anyi 320; 
kuryi 3, 30, 323; 
tyi 330

anyi 66 (ani 628); 
Kuryi 293; 
kuryi 65, 66; 
par tyik 69; 
tyi 66, 73

anyi 38, 336; 
Kuryi 133; 
kuryi 37; 
partyik 39; 
tyi 37, 41

gen. sg. 
(galūnė [ẹis]): 
rudynyis 12

donis gen. sg. 57; 
dukteris 615; 
gelżis 604; 
patis 616; 
szyrdyi 617

donyis 33; szalyis 13; 
dukteryis 325;
gełźyis 317; 
patyis 326; 
szyrdyis 327

gelźyis 74; 
gelźys 97

gelżyis 42;
gelzyis 52

7 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų kamienų 
pozicijos ir galūnių digrafas <yi>, dvibalsis [ẹi] 



220 Archivum Lithuanicum 16

iš pavyzdžių matyti, kad tiek DARB, tiek DAR nežinomieji nurašytojai vartojo 
daukanto <yi>, tad tikėtiniausia, kad ir originaliame Darbų rankraštyje daukantas 
buvo rašęs digrafą <yi>. 

iš 7 lentelės matyti, kad plateris ne visada perėmė daukantišką <yi>, ypač iš pra-
džių. vėlesniuose puslapiuose jis irgi pamažu perėjo prie digrafo <yi>; pradėjo labai 
nenuosekliai, bet maždaug nuo DARB p. 668 ėmė dažnėliau rinktis <yi>38. reikia 
pabrėžti, kad plateris kaip gimtąją mokėjo pietų žemaičių (dūnininkų) tarmę39, todėl 
<yi> pasirinkimas tegalėjo reikšti, kad jis atsisakė savo tarmės <i> toje pozicijoje ir 
ėmė perimti daukantiškąjį <yi>. 

2.1.2.2. [ẹi]: <ei>. vieną kartą dvibalsį [ẹi] daukantas IK buvo parašęs kitaip – 
<ei> (žr. 8 lentelę).

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

szendeina 1
(bet greta ir 
szenden 1)

dinu gen. pl. 29; 
szey dinay 61;
szenden 29, 31;
szenden 5 (szendin 632); 
wina acc. sg. 29

deinu 16; 
szendyina 35;
szenden 16, 17;
szendyin 3, 331; 
weina 16

Keimu 91 keimu 50

8 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų digrafas 
<ei>, dvibalsis [ẹi] 

visgi <ei> [ẹi] nebuvo pamėgtas Darbų nurašytojų. jo pasitaiko, bet gana retai 
(nežinomojo DARB – Keimu ‘kiemų’, kito nežinomojo DAR – deinu ‘dienų’; keimu; 
weina ‘viena’). Galbūt toks rašymas ir originaliame daukanto Darbų rankraštyje te-
pasirodydavo sporadiškai. 

2.1.3. <ai, ei>. IK dvibalsius [ai, ei] daukantas rašė su <i> antrajame dėmenyje: 
<ai, ei> (žr. 9 lentelę). 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

dainiou 10

daylynty 5; 
łayka 5; 
łaymyngesny 607; 
naykinty 606, 612; 
nełaymas 612

dailinty 3; 
łaika 3; 
łaimingesny 319; 
naikinty 319, 323; 
nełaimes 323

bepataisis 109; 
dainie 65; 
donełaitis 65; 
łaiwus 74; 
łayky 80

bepataisis 57; 
dainie 37; 
donełaitis 37; 
łaiwes 42; 
łaiky 45

38  plačiau apie tai žr. subačius 1998, 409–410. 39  subačius 1998, 399. 
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IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

paskaitiusis 1

ayszkej 614; 
kaipogy 607; 
kursay 618

aiszke 324; 
kaipogi 319; 
kursai 327

awykaylius 81;
Kailinius 81; 
Kaipogi 625; 
skaisty ‘skaistaus’ 80; 
tenai 78

awykailius 45; 
kailinius 45; 
Kaipogi 333;
skaisty 45; 
tynai 44

waina 12

i kary 53 i kary arba 
waina 30; 

i kary 92 i kary arba 
waina 50

eit ‘eina’ 10; 
żeisty 1

ateynanczè 6; 
ateynancʒiu 607; 
ateynancʒius 606; 
eyt 21; 
teysibi acc. sg. 65

ateinonty 4; 
ateinontiu 319; 
ateinontius 319; 
eit 12; 
teisiby 37

eidamis 81; 
eity 294; 
leida 75, 93; 
teisibi 77; 
weida 80

eidamis 45; 
eity 133; 
leida 42, 51; 
teisiby 43; 
weida 45

9 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų digrafai 
<ai, ei>, dvibalsiai [ai, ei] 

atrodo, kad kaip IK daukantas, taip ir nežinomieji Darbų nurašytojai vartojo <ai, 
ei> dvibalsius, tiek DARB (eity; łaiwus; weida), tiek DAR (ateinontiu; eit; kursai). iš-
imtis čia vėl buvo plateris. jis dažnai rašė ne <ai, ei>, o savaip, labiau žyvatiškai, 
pabrėžiškai – apskritai, laikėsi lietuvos rašto tradicijos rašyti su <ay, ey> tiek ka-
miene, tiek galūnėje (ateynancʒiu; eyt; kursay). matyti, kad plateris čia vėl buvo 
rašybos modifikuotojas – į dvibalsius įvedė <y>. apie DARB p. 624 plateris vėl 
pakeitė dvibalsių su [i] rašybą: antrąjį dėmenį <y> (kartais – <i>) vertė <j>, t. y. ėmė 
žymėti <aj, ej>. p. 623 dar vyravo digrafai su <y> (<i>), o p. 624 ryškiai padaugėjo 
<j>; dar toliau nuo p. 625 labai sumažėjo ir <y> (<i>). Štai kaip atrodo to pereina-
mojo p. 624 pavyzdžiai (iš eilės): 

<ay, ey> (<ai, ei>) <aj, ej>
ateynonczios 624
kayp 624
Kunygaiksʒtys 624

su rimtajs ped[…]kajs 624
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<ay, ey> (<ai, ei>) <aj, ej>

ateynonty ‘ateinančio’ 624

Kunigayksʒcziu 624

kaipogi 624

Gudaj 624

tejp 624

pułkay 624

Totorej 624

ejłas 624

nełejda 624

Ƶemajcziu 624

ejłu gen. pl. 624

Ƶemajtej 624

Gudaj 624

Kunygaiksztys 624

kaip 624

steigy 624

10 lentelė. DARB nuorašo p. 624 jurgio platerio rašybos keitimo lūžis: <ay, ey> (<ai, ei>) → 
<aj, ej>

akivaizdu, kad plateris buvo aktyvesnis rašybos transformuotojas už kitus nura-
šytojus. daukanto <ai, ei> rašybą keitė net du kartus: maždaug iki p. 624 sau įpras-
tesnėmis <ay, ey>, o toliau – tuo metu lenkų kalbos rašyboje beatsirandančia grafine 
naujove <aj, ej>. 

2.1.4. [i, i·]: <i>. nepaplatėjusius [i] ar ilgus [i·] IK daukantas rašė <i> (dabarti-
nėje bk tai y): kamiene ir kai kuriose galūnėse (žr. 11 lentelę). 

IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

apine 7, 
giwen 10

braydidamy 5; 
galibes 6; 
ginies 604, 614; 
kantribe 6;
użłaykymus 6

braidiodamas 3;
galibys 3; 
ginies 317, 324; 
kontriby 4; 
ożłaikimus 4

daugibes 74; 
giwenanti 72; 
giwoliu 84; 
mokity wira 65; 
su io giwibą 68 

daugibes 42;
giwenonti 41; 
giwoliu 47; 
mokity wira 37; 
su io giwibu 38 
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IK 1827 DARB (nežinomojo) DARB (platerio) DAR

acc. sg.:
medi 12; 
pyrszli 7; 
żali 12

kalyni 617; 
kylty 6;
pyli 603; 
rinki 609; 
wyduri 609

kalini 327; 
kylti 4; 
pyli 317; 
rinki 320; 
wyduri 320

bryidi 100; 
grobi 103; 
Kraui 135; 
ligoni 100; 
łuszi 100

bryidi 53; 
grobi 55; 
kraui 67; 
lygoni 53;
łuszi 53

acc. pl.:
akis 1

pyles acc. pl. ~ 
piles 604;
ugnis 606; 
grindis 612;
akis 621;
jotis 624

pylys 317;

ugni 318; 
grindis 323;
akis 330;
jotis 332

pylis ~ pilis 408;
pyles ~ piles 408;
pylis ~ pilis 412;
pyles ~ piles 414;
pylis ~ pilis 420

pylis 196;
pyles 196;
pylis 198;
pyles 199;
pylis 203

part. cont. pl. m.: 
myrdamis 1; 

part. praes. act. 
nom. pl. m.: 
myrszontis 1; 

part. praet. act. 
nom. pl. m.: 
paskaitiusis 1

aptekusis 604;
gyndamys 6; 
isyłaużusis 603; 
myndamys 5; 
sujemusis 603

aptekusis 317; 
gindamis 4; 
isyłaużusis 317;
mindamis 3; 
suiemusis 317

apsymowusis 95;
apsywiłkusis 95;
noredamis 77; 
pasytyikusis 293; 
tinkamis 93 

apsymowusis 52;
apsywyłkusis 52; 
noriedamis 43; 
pasytyikusis 133; 
tinkamis 51 

11 lentelė. simono daukanto 1827 metų IK įrašų (ryga) ir jo DARB bei DAR nuorašų raidė <i>, 
garsai [i, i·] 

Kadangi visi trys DARB ir DAR nurašytojai vartojo raidę <i> žymėti [i, i·] (kad ir 
ne visai nuosekliai), tai tokia greičiausia buvusi ir daukanto rašyba autografe. tai 
tiesiog vidurio lietuvos, Kėdainių apylinkių šnektomis paremtos tradicinės rašybos 
atvejis (didžiuma tų tradicinių raštų iš viso nevartojo <y> garsui [i] žymėti – nei [i] 
trumpajam, nei [i·] ilgajam, tik dvibalsiams). 



224 Archivum Lithuanicum 16

3. CANTICULA LITHUANICA. Šiame kontekste dėl rašybos panašumo svarbus dau-
kanto lietuviškų dainų rinkinio 22-as pluoštas, rašytas jo paties ranka, jo paties pa-
vadintas Canticula Lithuanica (DaCL). atrodo, kad DaCL buvo vos vos vėlesnis už 
1827-ųjų IK. apie tai galima spręsti iš netiesioginių ženklų. pavyzdžiui, IK daukan-
tas sau buvo pasižymėjęs reikiant „susižinoti apie tas dvi žemaitiškas dainas ir išra-
šyti“ (dowiedziec o tych dwóch piesniach Zmudzkich i wypisac) ir vieną jų trumpai pasi-
ženklinęs taip: Oi! apine żał sporganeli ‖ Oi! apine papurgalweli etc etc etc etc etc (IK 7). 
Šitoji daina, jau visa, DaCL buvo išrašyta 17 numeriu, iš pradžių pavadinta „apine-
lis“, bet pervadinta „mudutis“ (sic!) (plg. panašias DaCL eilutes: Apiny spurganely 
apiny ‖ Oi! apineli źal spurganeli ‖ […] ‖ Oi apineli papurgalweli 9v). atrodytų, kad 
IK daukantas dar tik buvo pasižymėjęs ketinimą užrašyti tą dainą, o DaCL ji jau 
yra. IK juodraštinė mintis DaCL jau realizuota. 

Kitas dalykas, taip pat leidžiantis netiesiogiai spręsti apie kiek vėlesnį DaCL atsi-
radimą, yra sporadiškas diakritinių <ę> ir <ů> raidžių pasirodymas: jų dar nebuvo 
matyti IK 1827 metais, bet tarsi švelnus pabandymas jos šmėsteli DaCL, o dar vėliau, 
maždaug 1828 metais, jau bus matyti apsispręstas, gerokai platesnis <ę> ir <ů> raidžių 
vartojimas kitame rankraštyje – IKEI (žr. toliau 4.1.1.1, 4.1.6.2). tokiais argumentais 
galima grįsti prielaidą, kad DaCL atsirado kažkada tarp 1827 metais darytų lietuviškų 
IK įrašų ir maždaug 1828 metų ortografijos pakeitimų IKEI. 

DaCL popierius yra visas vienodas ir turi tokius pačius Rall tipo vandenženklius, 
kaip ir pirmoji IK atkarpa su lietuviškais įrašais (p. 1–38); sąsiuvinio formato (in folio 
perlenkto pusiau): „rall“, l. 1r–1v, 4r–4v; „rall d5 [gal d3?]“, l. 6r–7v; „rall d5“, l. 9r–
10v (žr. 7 pav.). jokių vandenženklių nėra atitinkamai l. 2r–3v, 5r–5v, 8r–8v. atrodo, kad 
šiam kaip švarraščiui rengtam Canticula Lithuanica tekstui daukantas parinko tokį patį 
to paties gamintojo aleksandro rallio geros kokybės popierių. ir jis tiesiog identiškas 
su IK. vandenženklių sutapimas turbūt liudija ir apie abiejų rankraščių rašymą (IK bent 
pradėjimą) labai panašiu metu, maždaug sinchroniškai, nors kai kurie minėti netiesio-
giai ženklai leistų galvoti apie IK lietuviškų įrašų pirmumą prieš DaCL.

3.1. r a Š Y b a. iš karto krinta į akis, kad ne tik DaCL popierius yra toks pats 
kaip IK, bet ir rašyba analogiška – nediakritinė. 

3.1.1. [ẹ]. 
3.1.1.1. [ẹ]: <y>.
3.1.1.1.1. [ẹ]: <y> K a m i e n e. savo šnektos žemaitiškam garsui [ẹ] daukantas 

DaCL daugiausia rašė raidę <y>. plg. kamiene: akmyneliu gen. pl. 1v; dydi acc. sg. 3r; 
dyrb 4v; eszgyrs 1r; gyrio iness. sg. 2v; kukawyma acc. sg. 1r; lelyieles 4v; lingawyma 
acc. sg. 1r; pamyniesi 2r; Sydabru 3r; swyrna 2r; wainyka acc. sg. 6v; Wydow ‘viduj’ 1v; 
wyrszeliaus 2r; wysas nom. pl. f. 2r; wysy 1v; żyrgelis 1r. 

nors daukantas linko vartoti <y>, kartais nebuvo tikras, kaip geriau rašyti, plg. 
tytuszelis ‘tetušėlis, tėtušėlis’ 8r; tytuszi acc. sg. 8v; tytuszis 8v, tačiau ir Tetuszy gen. 
sg. 8r; Tetuszeli voc. sg. 8r. 
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3.1.1.1.2. [ẹ]: <y> G a l ū n Ė j e. tose 6 galūnėse, kuriose <y> [ẹ] dominavo IK, 
ji dominuoja ir DaCL: 

part. praet. act. nom. sg. m. (galūnė [ẹs]): pasigierys 9v; sutykys 9v (plg. IK: gymys; 
pardawys);

nom. pl. m. (galūnė [ẹ]): Biery ‘bėri’ 1v; pabalnoty 1v; wysy 1v (plg. IK: kyty; wyiny);

acc. sg. f. (galūnė [ẹ]): dukrely 1v; gyrely 1r; kepury 6r; lowely 1v; martely 1v; matuszy 
1r; mergely 2v; owszwely 1v; prietelkely 1v; sesely 1v; swety szalely 1r; szyrdely 2v; żaly 
giry 3v; bet matuszeli 1v (plg. IK: żiamy); 

praet. 3 (galūnė [ẹ]): atwiery 1r, 3r; dumoiy 7r; Eiy ‘ėjo’ 6r; eszeiy 3r; paminy 3v; paskiny 
6v; pażadieiy 4r; pażybieiy 3v; siedieiy 4v; sieiy 4v; skiny 5r; Tekieiy 3v; trinkieiy ‘trinkėjo’ 
3v; turieiy 3r; weizieiy 4v; werky 2r (plg. IK: narsty; pardawy);

iness. pl. (galūnė [ẹ]): Łaukusy 2v; Łonkosy 3r (plg. IK: koposy);

inf. (formantas [tẹ]): joty 2r, 3v; joukouty 2r; łaukty 3v; nukelty 5v; pasylinksminty 2r; 
priimty 5v; raudoty 2r; łaukty 3v; waiksztyniety 2v (IK: opouty; sugriusty) (dar plg. būdinį 
płaukty ‘plaukte’ 1v).

be to, kadangi DaCL yra gerokai daugiau lietuviško teksto (18 sunumeruotų dai-
nų, 10 sąsiuvinio dydžio lapų = 20 puslapių), tai ir galūnių jame pasitaikė įvairesnių. 
Galima minėti dar 4 analogiškas <-y> [ẹ] galūnes, kurių IK nebuvo pasitaikę:

7 pav. DaCL 9r–10v: simono daukanto DaCL popieriaus vandenženklis „rall d5“;
lnmmb rs: f. 110 – 21
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nom. sg. f. (galūnė [ẹ]): dukrely 1r; jaunoiy 1r; Lelyiely 2r; matuszy 1r; mergely 2r, 2v; 
saulely 3v; Wołungely 2r; 

gen. sg. m. (galūnė [ẹ]): owszwy ‘uošvio’ 3r; wainykely 2v(2×); żyrgely 4r;

iness. sg. (galūnė [ẹ]): darzy 4r; darży 4r(2×); sodny 2v; swyrny 4v(2×); Tamy 3r(2×); 

voc. sg. f. (galūnė [ẹ]): jaunoiy 2r(2×), 5v(3×); Mergely 5v(3×), 6r; mergely 2r(3×), 2v(3×), 
9r; merguzely 4r (prad. rašyti merguzeli, bet ištaisyta į <-y>); roży 5r(2×).

3.1.1.2. [ẹ]: <e>. Žodžio pradžios pozicijoje – jungtuke ir, priešdėlyje iš‑ bei 
prielinksnyje iš – daukantas, visai kaip IK, žymėjo raidę <e->: Er 7r; Er esz dziowyna 
8v; Er eszeiy 3r; eszejau 7v; esz jojau 3v; eszgyrdau 7v; eszgisy 7r; eszrieditas 2r; Esztrosz‑
kyna 8v. tokį žymėjimą, kaip sakyta, patvirtina ir DAR nuorašas. nelieka jokių abe-
jonių, kad pradiniais savo kūrybos etapais būtent <e-> daukantas buvo rinkęsis žy-
mėti jungtukui ir, priešdėliui iš‑ bei prielinksniui iš. 

taip pat plg. refl. Paylsiekes ‘pasiilsėk’ 8v, sutampantį su IK. 

3.1.1.3. [ẹ]: <i>. daukantas akivaizdžiai stengėsi vengti raidės <i> žemaitiško [ẹ] 
pozicijoje, tačiau visai nuoseklus nebuvo, pavyzdžiui, parašė girgzdontes 5v (<i> rei-
kėtų traktuoti kaip aukštaitišką balsį [i]), nors šalia – ir negyrgzdies 5v su žemaitiška 
<y>). plg. ir Prawiriejau ‘pravėriau’ (?) 8r(2×). 

3.1.2.1. [ẹi]: <yi>. visai kaip IK raidę <y> daukantas rinkosi žemaitiško dvibal-
sio [ẹi] pirmajam dėmeniui, plg. dyina acc. sg. 1v; Gyid 2r; gyida 3r; lyipas gen. sg. 
2r; Plyinu ‘plienu’ 3r; Swyises nom. pl. f. 2r; tolyi 1r; wyinu 3r; wyiszneliu ~ viešnelių 
‘vyšnelių’ 1r; żyidus 2r. 

3.1.2.2. [ẹi]: <ei>. nematyti, kad DaCL daukantas [ẹi] reikšme būtų vartojęs 
grafinį variantą <ei>. 

3.1.3. <ai, ei>. analogiškai kaip IK, kamieno pozicijoje daukantas DaCL rinkosi 
rašyti <ai, ei>, pvz.: Ateit 8v; ateit 8v; atsklaidot 10r; łaiweli 7v; meilingu 7v; raitot 
‘raitot[e]’ 10r; taisa praet. 3 7v; Taisik 8r. Galūnės pozicijoje daukantas paprastai 
vartojo žemaitiškus monoftongus. 

3.1.4. [i, i·]: <i>. Kaip ir IK, raide <i> daukantas DaCL žymėjo nepaplatėjusį [i] 
ar ilgą garsą [i·], plg.: bernużeli acc. sg. 5v; blożnistes nom. pl. 6r; braukidams 6r; Liges 
acc. pl. f. 1v; paminy praet. 3 6r; sklaididams 6r; wainykeli acc. sg. 5v. vis dėlto ne visur 
aiškiai grafiškai atsijojo siaurą [i] ir paplatėjusį [ẹ]; štai rašė: prażida 5r; Zid ‘žydi’ 4v; 
żid 4v(2×), bet taip pat: Ƶyd ‘žydi’ 4v(2×); Ƶyd’ żyd’ ‘žydi žydi’ 7v, 8r; żyda ‘žydi’ 7v, 
8r. analogiškai įvairavo ir žodžio žylė rašymas, plg. pavadinime Ƶilely ~ žylelė 4v, o 
toliau dainos tekste – żyly acc. sg. 4v(2×); żylely nom. sg. 4v; Ƶylely 4v(2×); Ƶylely 5r. 
neaišku, kiek čia prasimušė kokio nurašomo teksto grafika, o kiek tai – paties dau-
kanto ieškojimai (žr. 8 pav.).
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8 pav. DaCL 1r: simono daukanto 1827–1828 metų lietuviško autografo pavyzdys DaCL 
(ryga) su <y> kamiene ir galūnėse, su <yi> [ẹi], <ou>, er, <esz->, diakritine <ł> (retkarčiais – 
ir su diakritinėmis <-ę>, <ů>): gyrely ‘girelę’ (3 eil.); motuszy ’motušę’ (5 eil.); wyiszneliu 
‘vyšnelių’ (6 eil.); kůkůsiu ‘kukuosiu’, lingousiu ‘linguosiu’ (7 eil.); eszgyrs ‘išgirs’; motuszy 
‘motušė’, bałtoiy ‘baltoji’ (8 eil.); Atwiery ‘atvėrė’, eszgyrda ‘išgirdo’ (9 eil.); Pagał, pagał 
(11 eil.); Gełtonas nom. pl. f. ‘geltonos’ (15 eil.); jaunoię voc. sg. f. ‘jaunoji’ (19 eil.); 
er ‘ir’ (20 eil.); swety szalely ‘svečią šalelę’ (21, 23 eil.);
lnmmb rs: f. 110 – 21
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3.1.5. d i a K r i t i K a i. Šalia raidės <y> ir garso [ẹ] bei jų variantų reikia atkreip-
ti dėmesį ir į kai kuriuos DaCL pasirodžiusius naujus diakritikus.

3.1.5.1. <ę>. skirtingai nei IK, DaCL pasitaiko atsitiktinių diakritinių raidžių. Štai 
tose galūnėse, kur absoliučiai dominuoja raidė <y>, daukantas vis tiek bene 4 galū-
nėse (5×) DaCL parašė nosinę raidę <-ę> [ẹ] (grafiškai ją rankraštyje dažniausiai žy-
mėjo įkypu brūkšneliu, „šakele“): 

gen. sg. m. (galūnė [ẹ]): on to auksztoię kalnely ‘ant to aukštojo kalnelio’ 7v; 

acc. sg. f. (galūnė [ẹ]): Neżynau kurę wesiu ‖ Tou paty wesiu 7r; wainoiemouię ‘vainoja-
mąją’ 7r; 

praet. 3 (galūnė [ẹ]): tonciawoę praet. 3 10r; 

voc. sg. f. (galūnė [ẹ]): O kur josi jaunas berneli ‖ J swety szalele jaunoię mergely 1r.

reikia užbėgti už akių ir pasakyti, kad tai – ilgainiui išplisiančios daukanto ra-
šybos modifikavimo užuominos. pats pirmas čia fiksuotas <-ę> parašymas l. 1r buvo 
voc. sg. f. galūnėje jaunoię. toliau l. 7r acc. sg. f., tik abu variantai (kurę, wainoiemouię) 
įrašyti antrame stulpelyje, kuris gal vėlėliau įspraustas šalia pagrindinio. toliau l. 7v 
daukantas pabandė rašyti gen. sg. m. auksztoię, ir paskiausiai – l. 10r – ė kamieno 
praet. 3 baigmenį ‑ojo – tonciawoę ~ tonciavojo. 

nr. Ypatybės DARB, DAR vilniuje 
(iki 1826) ir IK rygoje 
(apie 1827)

DaCL rygoje 
(apie 1827–1828)

1. part. praet. act. nom. sg. m. 
(galūnė [ẹs])

<-ys> <-ys> 

2. acc. sg. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> (<-ę> 2×)

3. praet. 3 (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> (<-ę> 1×)

4. iness. pl. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> 

5. instr. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y> –

6. inf. (formantas [tẹ]) <-ty> <-ty> 

7. nom. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y>

8. gen. sg. m. (galūnė [ẹ]) <-y> (<-ę> 1×)

9. iness. sg. (galūnė [ẹ]) <-y>

10. voc. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y> (<-ę> 1×)

12 lentelė. simono daukanto raidės <y> vartosenos išlaikymas DaCL (išskyrus 5× modifikaciją 
<-y> → <-ę>), ryga, 1827–1828

vertinant tokias vos pastebimai atsirandančias daukanto inovacijas reikia turėti 
galvoje, kad tai nebūtinai buvęs pats pirmas pabandymas, kiti galėjo ir nusimesti. ir 
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vis dėlto tai vienas iš pačių anksčiausių daukanto rašybos modifikavimo ženklų. IK 
tokių mėginimų dar nebuvo matyti. 

visus 4(5×) DaCL fiksuotus <-ę> parašymus (gen. sg. m.; acc. sg. f.; praet. 3; voc. 
sg. f.) vienija tik žemaitiškas tarimas, todėl neabejotina, kad galūnių grafiką daukan-
tas visų pirma rūpinosi adaptuoti savo tarčiai. Keisdamas rašybą jis kontempliavo 
žemaitiško tarimo išlaikymą. noras keisti grafiką, ne šnektą (tarmę). 

užbėgant už akių galima pasakyti, kad daukantas ir kitais rašybos modifikavi-
mo atvejais neretai stengėsi neprarasti žemaitiško tarimo. beveik dešimtmečiu vė-
liau, 1837-aisiais, išleistoje Prasmoje, pirmojoje savo spausdintoje knygoje, daukan-
tas sakė specialiai rašantis šventa žemaičių kalba, o ne pagal bažnyčios (aukštaitiš-
kas) knygas: 

asz cze taigojù îsztarîmą żôdiû Żámaitiû kałbôs, pagał tôs iû wałodôs, kùrę anęi 
szwęntù waden îr saka ne cze czio, kaip bażniczês kningôse yra ‖ raszîta, bet ti, tio, îr 
teep saka swetio, martios, butio, dirbtio, ne sweczio, marczios, dîrpczio, buczio, todieł 
îr asz pagał iû szwentosęs wałodôs cze raszisżù [sic!] weitoie czio, tio. (DaPras, 12–13) 

3.1.5.2. <ů>. tris kartus DaCL daukantas parašė ir iki tol jo tekstuose nematytą 
diakritinę <ů>: kůkůsiu ‘kukuosiu’ 1r; atsygůlsiau praet. 1 du. ‘atsigulsiva’ (<ů> čia 
tarsi taisyta) 1v. vis dėlto daugeliu atvejų bk uo, žem. [ọu] ir čia jo žymėta <ou> ar 
<ow>, plg.: Gousious 6v; joudbierelis 2r; Joudus 5v; joukouty 2r; Kou ‘ką’ 4v, 9v; lingou
siu 1r; nudouta ~ nuduota 1r; ouszwelis nom. sg. 8r; Ouszwys 6v; oużouleli 9r; wydou 
‘viduj’ 1v; taip pat owszwelis 8r; owszwely 1v; owszwy 3r; Wydow ‘viduj’ 1v; wydow 
1v; zyrgelow ‘žirgeliui’ 2v. 

rytų prūsijos lietuviškuose tekstuose tokia <ů> raidė diftongo [uo] reikšme var-
tota plačiai (lietuvoje ji randama 1599 metų mikalojaus daukšos Postilėje [DP], dio-
nizo poškos rankraščiuose). daukantas, matyt, irgi pasistengė ją imituoti, tačiau dviem 
atvejais iš trijų apsiriko: ků‑ (= ku‑) bei ‑gů‑ (= ‑gu‑). netikrumas, atsitiktinis pobūdis 
čia, kaip ir <-ę> atveju, liudija esant pačią daukanto ieškojimo pradžią. vėliau toks 
daukanto rašymas ryškiai išsiplės. 

Galima manyti, kad ir tokiu užrašymu daukantas stengėsi išlaikyti savo tarimo 
galimybę, – kaip jis vėliau rašys: „Kur iszpuł raszyti uo, taj łabaj yra raszyt ů, par tą 
wisims gał itikti, tie, kurie pirmu uo, ir tie, kurie isztar ou, nesgi wieni saka duoti, 
kiti douti“40. nors aukštaičiai, žinoma, skaitė [uo], daukantui <ů> rašmuo patiko tuo, 
kad žemaičiai lygiai gerai galėjo jį skaityti savaip. 

Summa summarum atrodo, kad DaCL yra vos vos vėlėlesnis už IK, nors ir labai 
panašaus laiko. DaCL jau prasimuša daukanto minčių apie naują ortografiją ženklai, 
nors tiek IK, tiek DaCL dar yra daukanto ankstesniosios vilnietiškos rašybos atsto-
vai. IK lietuviški įrašai datuotini apie 1827-uosius, o DaCL tikėtiniausia datuoti 
1827–1828 metais. 

40  daukantas 1976, 789. 
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4. IŠRAŠAI IŠ KNĮGų APIE ETNOGRAFJE IR ISTORJE. dar viena daukanto užrašų (išrašų) 
knyga panašiu pavadinimu kaip IK yra Išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje (IKEI). 
jai pavadinimą taip pat sugalvojo davainis-silvestraitis (ne daukantas), daukanto 
kataloge įrašęs „31. išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje. in quarto 28 lapai“41. 
patį rankraštį užvadino beveik taip pat: „išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje in 
quoro 28“ (sic!; IKEI priešlapis). 

Štai ką apie IKEI rašė roma bončkutė (jos santrumpa – IE): 

„išrašai iš knįgų apie etnografije ir istorije“ (toliau ie; lltir, Fi(sd)40) […]. ie 22× 
17,5 cm formato prasto popieriaus, turi 36 lapus, prirašyti 29 lapai. Knygoje, be to, 
įrišta trys mažos balto popieriaus skiautelės ir vienas didesnio formato sulankstytas 
lapas, kur yra įrašas su 1833 m. data. Kiti ie įrašai nedatuoti, sunku tiksliau nustaty-
ti jų įrašymo laiką. tai išrašai lenkų, vokiečių, prancūzų, lietuvių kalbomis iš s. dau-
kanto skaitytų knygų, išėjusių daugiausia Xviii a. pabaigoje ir XiX a. pradžioje (iki 
trečio dešimtmečio), kurių nemaža dalis spausdinta rygoje, dorpate (tartu). atrodytų, 
kad ie buvo rašoma rygoje 1826–1834 m. Kai kuriuos šios knygos išrašus s. daukan-
tas vartojo, rašydamas „istoriją žemaitišką“42. 

pradinę rankraščio sudarymo datą bončkutė nurodė 1826 metus – turbūt dėl to, 
kad manė rankraštį buvus sudarytą rygoje, o daukantas ten išsikėlė gyventi kaip tik 
apie 1825 metų pabaigą. tačiau jau pačiuose pradiniuose rankraščio lapuose persi-
šviečia vandenženklio dalis su Pro Patria tipo motyvu, rusiškomis raidėmis „[…] С Т“ 
ir metais „[18]28“ (l. 1r–2v). tai tik vandenženklio dalis, o jį visą Klepikovas rekonst-
ruoja (nr. 68) kaip turintį gamintojo monogramą „АСНХ [Антон Семенович Н. 
Хлюстин] [сложный вензель под короной)]“ bei raides „М У С Т“, nurodančias 
popieriaus gaminimo vietą: „Медынского уезда село Троицкое“ 43. tokį popierių 
Klepikovas rado su išlietais 1814 ir 1829 metais. uchastkina nurodė, kad Chliustinų 
šeimai popieriaus malūnas priklausė nuo 1806 bent iki 1832 metų (1839-aisiais jau 
priklausė kitiems)44, nors jos surasti pateikti pavyzdžiai yra ryškiai ankstesni už 
daukanto: 1809, 1812 ir 1813 metų (738, 742, 747 nr.)45. daukanto 1828-ieji, regis, 
gerai papildo tokio popieriaus gamybos rekonstrukciją. 

tolesniems lapams nuo l. 4r iki pabaigos yra naudotas nedatuotas prastas šiurkš-
tokas rusvas skudurų popierius (semtas, su sėmimo tinklelio žymėmis, retosios li-
nijos yra maždaug 2,5–3 cm viena nuo kitos). lapai viršuje nupjauti, tačiau atbriz-
gusiais neapdorotais kitais trimis kraštais. tad išskyrus pirmus 2 lapus (l. 1r–2v) ir 
tris vėlesnius bončkutės minėtus baltesnio popieriaus intarpus, IKEI popierius yra 
maždaug vienodas: aukštis apie 21–21,7 cm (apatinis kraštas atbrizgęs, tad aukštis ne 
visur visai tas pats), plotis nuo perlenkimo linijos viduryje iki krašto – 17–17,2 cm 
(šonai irgi atbrizgę).

41  davainis-silvestraitis 1892, 6v. 
42  bončkutė 1993b, 195. 
43  Клепиков 1959, 40, 169.

44  uchastkina 1962, 118. 
45  uchastkina 1962, 240. 
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tačiau toks apyvienodis popierius turi tam tikrų skirtumų, nors iš sykio jie nela-
bai pastebimi. Galima atskirti bent tris to paties popieriaus porūšius: 

a) plonėlesnį, lygėlesnį, šiek tiek matomomis retosiomis popieriaus sėmimo linijo-
mis (apie 2,7 cm atstumu viena nuo kitos): lankas l. 9r–11v (jis prasideda žodžiais 
furchtbare Armee, vidury sakinio); dalis kito lanko l. 13r–13v (prasideda antrašte Po‑
langa) ir l. 16r–17v (prasideda Waren di Stifter); dar vienas lankas l. 28r–IKEI pabaiga 
(prasideda Krzysztof Pac) – prirašyti tik l. 28r–28v, o po jų eina 7 tušti nenumeruoti 
lapai (pabaigoje tik davainio-silvestraičio rankos užrašas); 

b) vos storėlesnį, šiurkštėlesnį, menkiau matomomis sėmimo tinklelio linijomis 
negu a) porūšio, nors sutampa formatas, apipjovimas, spalva, atbrizgimas – atrodo 
kaip to paties popieriaus prastėlesnis variantas: susiūtas lankas l. 4r–4v (lankas pra-
sideda antrašte Wilna); kitas lankas l. 5r–8v (prasideda žodžiais das Rathaus vidury 
sakinio); dalis kito lanko l. 14r–15v (prasideda wohin di Waräger, vidury sakinio) ir 
l. 18r–19v (prasideda Jslandische Normänner, vidury sakinio); dar kitas lankas l. 21r–22v 
(prasideda Bożkow tworzyć); 

c) taip pat plonėlesnį, bet dar švelnesnį ir kiek melsvesnį nei rusvieji a) ir b) porūšiai, 
nors sutampa formatas, apipjovimas, atbrizgimas: l. 24r–27v (prasideda Extraits de 
l’histoire de Livonie), su daug ryškesnėmis retosiomis sėmimo tinklelio linijomis 
(2–2,5 cm atstumu). 

vadinasi, IKEI parinktas nelabai kokybiškas (išskyrus l. 1r–2v ir tris baltesnio 
popieriaus intarpus), įvairavęs, galbūt ir pigesnis popierius, kuris tenkino daukan-
tą tik sau pačiam skirtiems išrašams. akivaizdi tiek tų 3 popieriaus porūšių gimi-
nystė, tiek tam tikra įvairovė. variantai nesudėti vieni po kitų, bet „sumaišyti“ – 
pavyzdžiui, lankas l. 13r–20v yra sudarytas iš dviejų nelabai ryškiai besiskiriančių 
atmainų: a) porūšis l. 13r–13v, tada b) porūšis l. 14r–15v, vėl a) porūšis 16r–17v 
(lanko vidurio lapai), tada vėl b) porūšis 18r–19v (antroji l. 14r–15v pusė); tada vėl 
a) porūšio l. 20r–20v (l. 13r–13v antroji pusė). Į darbinius lankus popierius sudėtas 
kartu kaip maždaug vienodas, menki skirtumai nebuvę svarbūs. 

IKEI l. 19r yra daukanto įrašas apie 1828 metų leidimo knygą, ir visame IKEI 
beveik nėra cituojamų vėlesnių knygų už tuos metus (išskyrus tik 1833 metų leidinį, 
bet tai viename iš pridėtinių baltų lapelių, l. 29r). artimesnių 1828-iesiems (bet anks-
tesnių) metų tekstai cituojami l. 17v (1825 ir 1826), l. 18v (1825), l. 23v (1827). dau-
guma teksto iki tų 1828 metų citatos (l. 19r) yra gana sklandus ištisinis rankraštis 
(tekstų nurašymas, perrašymas, perdarymas) – be didelių nukrypimų, neatsižvelgiant 
į šiek tiek skirtingus popieriaus porūšius (matyt, tas popierius, bent l. 4r–19v, buvo 
iš karto visas parengtas rašyti). tiesa, pati teksto pradžia su 1828 metų „АСНХ“ 
„М У С Т“ vandenženklių popieriumi (l. 1r–2v) yra tarsi kiek atšlijusi nuo tolesnių 
įrašų, nes ten nusirašinėta nuo motiejaus strijkovskio kronikos, o toliau nuo l. 4r eina 
daug vokiško teksto. vis dėlto nėra kaip paneigti, kad rašyti IKEI daukantas galėjo 
pradėti iš eilės tuose pradiniuose l. 1r–2v, o jei pridėjo juos vėliau – tai vis tiek labai 
ilgai nedelsęs. esamos dvi 1828 metų datos – l. 1r–2v vandenženklyje bei l. 19r (vė-
liausia cituojama data pagrindiniame tekste) – daro labai tikėtiną prielaidą, kad IKEI 
pradėtas sudarinėti tais 1828 (ne 1826) metais, tad ne pirmaisiais, o trečiaisiais dau-
kanto gyvenimo rygoje metais. toliau 10 lentelėje pateikiami IKEI lietuviški įrašai 
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daukanto greičiausiai ir yra daryti apie tuos 1828 metus; jų gerokai daugiau, nei 
buvo 1827-aisiais IK. toliau dar bus matyti, kad IKEI rašyba chronologiškai vėlesnė 
tiek už 1827-ųjų IK, tiek už 1827–1828-ųjų DaCL ortografiją. 

l. 1828 IKEI daukanto lietuviški rankraštiniai įrašai rygoje 
1r ir letuwe ne wen io pateis, bet ir iego sług
5v ir trumpas passakas
5v kad tu tarpu kittas gymynes ius suraszę. 
5v–
6r

bů wisu didiausie aklibie. – Wiera prijemus pradieje lotinyszka kalbiete – Kadgi le-
tuwe iszmokusis lotinyszka schönen Wissenschaften treiben, butum mokiusis, bet ‖ 
teologije ir metafizyku, kursay mokslus wisso europa it onkritiu kokiu bů. swiets 
noris turieję ukata dainiůte, bet nebů zmoniu kas sulasus iu dainès

8v jo brolis Ginwyls war gerade das Gegentheil
9v nieka kita ape ij nerasza kaip tikta laim[in]ga riedidams iszkarszęs ir palykes sunu 

lebu ir prakseda dukteri paraskouia
9v ukes basilaus lebus su praksedy pasidaliję, kuri katram dalęs klů niera zynoma, 

nieka niera zinoma ape lebu, kaip tikta is tujau myres, ir sesů io wisa ukę igauusi i 
waldę. ji buwusi dede meldieję, pasků isz Greku wiera i kalatyku [sic!] palyka sauo 
gymyne ir i rima i rima popieziaus koju bucziůte ir religuiiu lonkite. kur ir myrę. 

10r zbil mceslaus [?], kuneg. Gudu butyna teis pinskù, pasků issiwietraoję pati miesta 
isilaużę ir suardę. terowia pasidawę.

10r ir su letuwu sunierę tus krasztus. 
10r Kukawaitis pakaiu padarę su Gudas ir giwoię tile. – is turieję weino dukteri, kuri  

isztekieję uż Gredraiti [sic!]
10r tas Gedrus arba Gedraitis bů d. le[.] ku[.] tas tepat giwena spakaine diel to myle-

mas bů nu zemaitiû ir letuiû.
10r jo sunus rimgauts
10v rimgauta norieję Gudu Kuneg. butena nuweikte, darin sutraukusis dide karauna 

Gudu ir tautoriû, eje ont letuiu, ir teis mogilne sutyka letuos karaume daug mażne 
musza bů dide kruwena, zwycięstwo długi czas było wątpliwe, – bet rimgauts par-
galę weję paweikę ir toky pargaly apturieję kokios iki sziole letuwe nebů apturieiu-
sis. tris jenerala Gudu palyka karweitie pats Cars uôs ispruka

19v gaspadorius, – kunegaisztis, wieszpats
21v wyina ballsie iwaire ira istarema
23v sůda onksztakiu ira jau minaoiama metusę 917 
26v Waisgintas arba Waisgintos, leip eszaugte tyms kanapims tep auksztyms kaip asz 

esu yr ne leisk mus plykus waikszcziote
26v deinas deiwa
28v uziemę letuwe vindavia, scronda, liebavia, Grůbina kureme 4 deina zuwieda ginies. 

13 lentelė. simono daukanto 1828 metų IKEI lietuviški autografai (ryga), l. 1r, 5v–6r, 8v, 9v, 10r, 
21v, 23v, 26v, 28v

subacius
Highlight
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4.1. r a Š Y b a. pereinant prie IKEI rašybos analizės iš karto reikia pasakyti, kad 
joje užčiuopiama atsirandančių esminių daukanto rašybos pokyčių ir kad tų pokyčių 
visuma ryškiai orientuoja į rytų prūsijos lietuviškų raštų tradiciją (nors vienas kitas 
rašybos atvejis bent iš dalies gali sutapti ir su lietuvos raštų). apie 1827–1828-uosius 
daukantas ėmė persigalvoti, keisti savo ankstesnę, iš vilniaus atsivežtą, rašybą. 

daukantas buvo eruditas, skaitęs daug ir įvairiomis kalbomis ir, žinoma, pažino-
jęs didžiumą tuo metu leidžiamų lietuviškų tekstų – be jokios abejonės, ir rytų prū-
sijoje. pavyzdžiui, jo Darbuose jau apie 1822 metus su susižavėjimu paminėta liudvi-
ko rėzos 1818 metais išleista Kristijono donelaičio poema Metai (toliau – DMRh), 
kurią turėjo savo bibliotekoje46: 

Graźumas er daiłumas kałbos letuwiu, Ƶiamajtiu roda ajszke, iog ana ira tykru wyinu 
er pyrmouiy kałbu sziaurys gymyniu nu neatmynymu omźiu senowys, er tep eszdai-
linta ira buwusi kyta karta, iog szenden dar kas tur prota er auksa płunksna omera 
er Wirgily, tas sakau kou noriedamas, tou gał gudre gudresne raszity to kałbo. tou 
teisiby pagirtas daynis donełaitis darody sawa garbingo dainie metu łajka. (DAR 37) 

Kiek vėlesniame nei IKEI, bet irgi rygoje prieš 1834 metus rengtame Istorijos že‑
maitiškos rankraštyje (ISTORyJE ƵEMAyTySZKA; lltib: f. 1 – sd 2; toliau – IƵ) 
daukantas toliau plėtos IKEI rašybos keitimo sumanymus, ten matysis dar daugiau 
rytų prūsijos raštų poveikio; be kita ko, IƵ donelaitis bus cituojamas dar plačiau nei 
Darbuose, ten jau bus minimos ir rėzos parengtos 1825 metų Dainos47. tokia dar di-
desnių daukanto rašybos permainų perspektyva ateityje leidžia matyti daukanto 
IKEI kaip pradinę laipsniškai augusios reformos atkarpą (greta jau keleto pasitaikiu-
sių grafikos modifikavimo bandymų DaCL). 

nuo 1827–1828 metų, ypač nuo IKEI daukantas lyg ima atsiverti rytų prūsijos 
lietuvių rašybos poveikiui. daukanto IKEI rašybos pokyčius svarbu susieti su plates-
niu rytų prūsijos lietuviškos ortografijos kontekstu, nes kai kurių raidžių rašymas 
labiau koreliuoja su vienais tekstais, kitų – su kitais. Kaip vieni iš svarbiausiųjų rytų 
prūsijos tekstų palyginimui gali būti pasirinkti, pavyzdžiui, Kristijono milkaus 
1800-ųjų lietuvių kalbos veikalai MŽ ir MG, donelaičio Metai (DMRh; 1818), Naujas 
Testamentas (NT 1824), rėzos verstos ezopo bei leistos donelaičio pasakėčios (1824)48, 
rėzos Dainos (1825). 

taip pat svarbu palyginti su daukanto ranka pasidarytu rytų prūsijoje leistos 
danieliaus Kleino 1653 metų lietuvių kalbos gramatikos (KlG)49 nuorašu, daukanto 
paliktu be pavadinimo (toliau – DaKlG). Kleino gramatika daukantui galėjo daryti 

46  daukanto turėtas DMRh egzempliorius ir 
šiandien tebesaugomas lltib: 499. 

47  rhesa 1825.
48  rhesa 1824.
49  remtasi vub saugomu KlG originalu lr 484, 

jo skaitmenine versija (http://gluosnis.vu.lt/
biblio/dperziura.pradzia?nr=36) bei el. 

tekstu, kurį lietuvių kalbos institute   
2011 metais parengė mindaugas Šinkūnas 
(pagal lietuvos mokslo tarybos progra- 
mą „valstybė ir tauta: paveldas ir tapatu-
mas“): www.lki.lt/seniejirastai/db.php? 
source=42. 
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tiesioginę įtaką – nurašytos lytys yra daukanto prisilietimo prie konkrečių Kleino 
raidžių ir diakritikų liudijimas. 

tiesa, DaKlG nuorašas nedatuotas, bet kopijavimo laiką nustatyti gali padėti po-
pierius, ant kurio rašyti pasirinko daukantas. iš karto krinta į akis, kad DaKlG po-
pierius labai panašus į IKEI (nuo l. 4r). tai šiurkštokas rusvas semtas skudurų po-
pierius, be datos, analogiškos retosios (apie 2,5–3 cm tarpai) sėmimo tinklelio linijos, 
vienodo formato, vienodai apkirptas (nukirptas tik viršus, o kairys bei dešinys kraš-
tas ir apačia neapipjauti), net pakraščiai panašiai susigarankščiavę ir parudę labiau 
nei vidurys. peržiūrėjus visą daukanto DaKlG popierių matyti, kad jis visai vienodas, 
kad nėra tokio porūšių varijavimo, koks buvo IKEI. sugretinus DaKlG popierių su 
trimis minėtais IKEI popieriaus porūšiais, tampa aišku, kad daukanto KlG nuorašas 
visiškai sutampa būtent su pirmuoju (a) IKEI popieriaus tipu – plonėlesniu, lygėles-
niu, šiek tiek geriau įžiūrimomis retosiomis popieriaus sėmimo tinklelio linijomis. 
Kitaip sakant, IKEI ir DaKlG naudotas visai tas pats rusvokas popierius, tik DaKlG 
parinktas toks gerėlesnis jo porūšis, koks buvęs IKEI lapuose 9r–11v, 13r–13v, 16r–17v, 
28r–pabaiga (tarsi IKEI knygų išrašams tenkintasi pigesniu, įvairesniu, kartais šiurkš-
tėlesniu tos pačios rūšies popieriumi). 

Šiuo atveju svarbu tai, kad jeigu daukantas tokį popierių rinkosi apie 1828 metus 
sudarinėtoje IKEI, tai ir Kleino gramatiką DaKlG galėjo nurašinėti apie tą patį laiką. 
atrodo labai tikėtina, kad popierius abiem rankraščiams buvo įsigytas panašiu metu 
ir jie atsiradinėjo maždaug sinchroniškai50. 

4.1.1. [ẹ].
4.1.1.1. [ẹ]: <y> i r  <ę>. dar taip pat kaip IK, DaCL bei Darbuose, IKEI daukan-

tas vartojo <y> žemaitiškajam [ẹ] žymėti kamiene: butyna ‘būtinai’ 10r; gymyne 9v; 
gymynes 5v; Ginwyls 8v; Lotinyszka ‘lotyniškai’ 5v(2×); myres 9v; palykes 9v; plykus 
26v; sutyka 10v; zynoma 9v.

tačiau iš esmės pasikeitė galūninio [ẹ] žymėjimas. Galūnės <-y> išlaikytas tik 3 
galūnėse (5×), atrodo, jau visai atsitiktinai, tarsi iš inercijos, iš įpročio, plg. galūnes: 

50  Kol kas neaišku, iš kokio KlG egzemplio-
riaus daukantas rygoje galėjo nusirašinė-
ti; sankt peterburge buvo saugomas KlG 
egzempliorius, tačiau ten daukantas tur-
būt nuvyko tik 1834-aisiais. Galima kelti 
klausimą, ar daukantas nenusirašinėjo 
nuo nuorašo, ne nuo originalo. vienoje 
vietoje DaKlG p. 48 trūksta KlG teksto nuo 
p. 89 vidurio iki p. 93 vidurio, bet neatro-
do, kad tai daukanto apsirikimas, nes jis 
pats toje vietoje paliko tuščią tarpą ir aiš-
kiai pažymėjo „(niestaie)“ ‘trūksta’; tokio 
trūkumo negalima paaiškinti jokiais iš-
plyšusiais ar nuplyšusiais nurašomo ori-

ginalo lapais: p. 89 nurašytas tik iki vidu-
rio, p. 93 – tik nuo vidurio, bet kita pusė 
lapo (p. 88 ir 94) abiem atvejais nurašyta 
visa – tad lapai nebuvo nuplyšę. paaiškin-
ti tokį praleidimą gal galėtų padėti kita 
interpretacija: kad ankstesnis nurašytojas 
buvo netyčia pervertęs dviem lapais į 
priekį (p. 89–90, 91–92) ir mašinaliai tęsęs 
nurašinėjimą kaip tik toje pat 93 puslapio 
vietoje, kurioje turėjo nurašinėti 89-ajame. 
jei DaKlG ir rašytas iš kito nuorašo – ar 
paties daukanto, ar kieno nors kito – tai 
įtikinamiau įrodyti sunku. 
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dat. pl. m. auksztyms ‘aukštiems’ 26v; tyms ‘tiems’ 26v; acc. sg. f. toky pargaly ‘tokią 
pergalę’ 10v ir instr. sg. f. su Praksedy 9v. 

didžioji dalis galūnių, anksčiau žymėtų <-y>, IKEI daukanto aiškiai apsispręsta 
rašyti su nosine <-ę>, kuri dar tik spontaniškai buvo pasitaikiusi keturiose DaCL 
galūnėse (5×). iš tų keturių DaCL <-ę> galūnių tik viena acc. sg. f. turėjo iš seno, iš 
tradicijos rytų prūsijoje bei lietuvoje rašomą nosinę, tad šią galūnę daukantui nu-
sižiūrėti buvo labai paprasta. tačiau trys kitos galūnės (gen. sg. m.; praet. 3 ir voc. 
sg. f.) faktiškai niekur niekieno nebuvo rašytos su nosine, tad tai turėjo būti paties 
daukanto susigalvotas dalykas – galbūt pagal analogiją su tomis galūnėmis, kur rytų 
prūsijoje rašyta <-ę>, o daukanto tarmėje tarta [ẹ]. Kaip tik tokia „tiltu“ tarnaujanti 
DaCL galūnė buvo acc. sg. f. <-ę>. daukanto galūnes ir baigmenis su raide <ę> tiesiog 
galima perskirti į dvi grupes: 1) nusižiūrėtos ir tiksliai perimtos; 2) inovacinės ir 
susigalvotos pagal analogiją su pirmosiomis. DaCL nusižiūrėta buvo acc. sg. f. galū-
nė, o inovacinės – gen. sg. m.; praet. 3 ir voc. sg. f. 

4.1.1.1.1. n u s i Ž i ū r Ė t o s  G a l ū n Ė s  s u  r a i d e  <ę>. 
4.1.1.1.1.1. p a r t. p r a e t. a C t. n o m. s G. m. <-ęs>. IKEI daukantas vieną 

kartą parašė nosinę <ę> [ẹ] būtojo laiko dalyvio (part. praet. act. nom. sg. m.) galū-
nėje <-ęs>: iszkarszęs ‘iškaršęs’ 9v (dviem kitais atvejais paliko be nosinės: myres ‘mi-
ręs’ 9v; palykes ‘palikęs’ 9v). matyti nenuoseklumas, bet nosinės pabandymas neabe-
jotinas. tokioje pozicijoje nosinę daukantas galėjo rasti parašytą vos ne bet kuriame 
rytų prūsijos (ir dažname lietuvos) lietuviškame tekste, plg.: Ißdrykęs MŽlv 98; buwęs 
MG 93; ɨſigúßtęs DMRh 6; pabaigęs DMRh 6; pabaigęs NT 1824, 102; paprátęs NT 1824, 
102. tradicija aiški, daukantas bus ją ne tik pastebėjęs, bet ir išmėginęs. 

taip pat DaKlG apie tuos 1828-uosius matyti daukantą nurašinėjus analogiškas 
Kleino dalyvių lytis – galūnės nosinę jis buvo pastebėjęs ir pažymėjęs, nors ir ne 
visada nuosekliai (žr. 14 lentelę). 

KlG, 1653 DaKlG, apie 1828 
s. Regėjau / regėjei / regêjo 108 s. Regejau, regeięs, regêjo 59 
s. Regėjęs buwau / regėjęs buwai / 
regėjęs buwo 108

s. Regeięs buwau regeięs buwai regeięs 
buwo 59

s. Jey eſmi regėjes / eſſi regėjes / eſti / 
ira regėjes 109

s. Jey esmi regejes essi regejes, esti, ira 
regejes 59

S. Jey bućiá regejęs/ butumbei regėjęs/ 
butu regėjęs109

s. Jey bucia regeięs butumbei, regeięs59

s. Jey buſu regėjęs/ buſi regėjęs/ butu 
regėjes 109

s. Jey busu regeięs, busi regeięs butu 
regeięs59

m. regėjęs. F. regėjuſi. 110 mas. regejęs foem. regejusi 60
s. Sakęs buwau / ſakęs buwai / ſakęs 
buwo. &c. 112

s. Sakęs buwau, sakęs buwai, sakęs buwo 
etc etc 61
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KlG, 1653 DaKlG, apie 1828 
perfect. Iey / vel jog eſmi ſakęs 
plusqvamperf. Iey bućia ſakęs.
Futurum. Iey buſu ſakęs &c. 113

perf Jey v iog esmi sakęs 
plusqm. Jey bucia sakęs 
fut: Jey busu sakęs 62 

Iey / jog eſmi innôjes / eſſi / eſti / ira &c. 116 perfectum Jey, iog esmi zinnoięs, essi, 
esti ira etc etc. 64

Plusqvamperf. Iey bućia innôjes 116 plusqmperf. Jey bucia ziñosys 64

Futurum. Iey buſu innôjes &c. 116 futur: Jey busu zinnoięs etc etc. 64

m. ʒ ́innôjęs / F. innojuſi 116 masc: zinnoięs fœm.: Zinnojusi 64 

14 lentelė. KlG ir simono daukanto KlG nuorašo (DaKlG, apie 1828) lytys (iš eilės, ne visos) su 
part. praet. act. nom. sg. m. galūne <-ęs>; pusjuodžiu šriftu paryškintos formos, turinčios pažy-
mėtą <ę> diakritiką 

absoliučią daugumą part. praet. act. nom. sg. m. galūnės <-ęs> atvejų daukantas 
nurašė tiksliai (čia nepateiktas išsamus jų sąrašas). net Kleino ar jo spaustuvininko 
nepažymėtus atvejus daukantas kartais nurašė (įrašė) su nosine <ę>, plg. regėjes → 
regeięs; innôjes → zinnoięs (2×), ar net per klaidą pažymėjo ne vietoje, plg. regėjei → 
regeięs. tai rodo, kad perrašydamas KlG daukantas jau buvo išmokęs pastebėti ir 
susiformavęs tam tikrus įgūdžius rašyti <-ęs> galūnę. 

4.1.1.1.1.2. a C C. s G. F. <-ę>. Kaip ir minėtame DaCL, ė kamieno vardažodžių 
acc. sg. f. galūnėje vietoj buvusios įprastos <-y> daukantas IKEI tris kartus pasirin-
ko nosinę <-ę>: pargalę ‘pergalę’ 10v; ukę ‘valstybę’ 9v; waldę ‘valdžią’ 9v. ir čia abso-
liuti rytų prūsijos lietuvių raštų didžiuma vartojo <-ę>: Gieſmę MG 33; wákę MG 33; 
Kaimenę DMRh 12; Weiſlę DMRh 8; ſáulę NT 1824, 10; walnybę NT 1824, 103. 

tokią ė kamieno vardažodžių acc. sg. f. galūnę <-ę> daukantas matė ir tuo metu 
nusirašinėjamoje KlG (žr. 15 lentelę). 

KlG, 1653 DaKlG, apie 1828 
n. teiſi juſta […] Ac. teiſę 43 n. Teisi justa […] Ac. Teisa 8
Dativus desinit in ai & acc. in ą à nomina tivo 
in a. sed à nominativis in i fit dativus per ei 
& Acc. per ę / ut ex paradigmate patet. 45

dativus desinit in ai et. ac: in ą à nominat. 
in a. sed à nominativis in i fit dat. per ei et 
acc: per ę ut ex paradigmate patet. 10

n. Gieſme canticum, dide magna, magnum […] 
Ac. gieſmędidę 47

n. Giesme dide […] Ac. Giesma dida 11 

Accuſativus nominum in e terminatur in ę / 
ut: gieſme / Acc. gieſmę [Wilnenſibus in y / 
ut gieſmy / geryby.] 48v 

Accus: nominum in e, terminat in ę, ut: 
giesme, accus. giesmę (Wilnensibus in y ut 
giesmy, jerąby. 13 

15 lentelė. KlG ir simono daukanto KlG nuorašo (DaKlG, apie 1828) lytys (iš eilės, ne visos) su 
ė kamieno vardažodžių acc. sg. f. galūne <-ę>; pusjuodžiu šriftu paryškintos formos, turinčios 
pažymėtą <ę> diakritiką
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ten, kur Kleinas būdvardžių ir daiktavardžių paradigmose aiškiai siūlė galūnę <-ę>, 
daukantas nurašydamas sugebėjo nosinės išvengti, plg. teiſę → Teisa; gieſmę didę → 
Giesma dida, taip pat nenusirašė Kleino linksniavimo paradigmos, rodančios vien 
galūnes. iš to DaKlG nuorašo neatrodo, kad daukantas būtų išsiugdęs įprotį vartoti 
ė kamieno vardažodžių acc. sg. f. galūnę <-ę>. tiesa, kur Kleinas pastabose komenta-
vo galūnių rašymą, daukantas nurašė tiksliai su <ę> (prieštaravo savo paties perra-
šytoms paradigmoms), plg. 15 lentelės DaKlG 10, 13 taisykles ir DaKlG 13 formą giesmę. 
(toliau tekste daukantas drąsiau vartojo dar ir įvardžių acc. sg. <-ę>: ſawę KlG 71 → 
sawę DaKlG 31; manę KlG 77 → manę DaKlG 36; tawę KlG 77 → Tawę DaKlG 37.)

atrodo, kad bent jau DaKlG nurašymo metu part. praet. act. nom. sg. m. galūnę 
<-ęs> daukantas galėjo būti geriau išmokęs ir įsisąmoninęs nei ė kamieno vardažodžių 
acc. sg. f. <-ę>, nors IKEI jis bandė rašyti ir vieną, ir kitą. jeigu tik šiose dviejose 
galūnėse daukantas būtų ėmęs vartoti <ę> nosinę, galima būtų tiesiog apibendrintai 
konstatuoti, jog jis buvo paveiktas kitų lietuviškų raštų, nusirašęs (išmokęs) <ę> var-
toseną, ir tiek. 

4.1.1.1.2. i n o v a C i n Ė s  G a l ū n Ė s  s u  r a i d e  <ę>. tačiau dar tris IKEI 
galūnes daukantas rašė su nosine <ę> visai naujomis, netipiškomis reikšmėmis, visai 
nebūdingomis ne tik rytų prūsijos, bet ir apskritai jokiems kitiems lietuviškiems 
raštams. 

4.1.1.1.2.1. p r a e t. 3  <-ę>. pati dažniausia iš inovacinių IKEI <-ę> galūnių yra 
ė kamieno bei ‑ėjo ir ‑ojo baigmenų būtojo laiko trečiasis asmuo praet. 3 (daukanto 
tarmėje tariama su [ẹ] ar [ẹ] redukuotu). IK ir Darbų nuorašuose (išskyrus platerio 
atkarpas) tokios praet. 3 galūnės rašytos <-y> (dawy; isztaysy; pardawy), taip pat rašy-
ta ir DaCL (nors jame jau 1× pasitaikė <-ę>); IKEI nauja galūnė <-ę> ypač išsiplėtė: 

apturieję 10v (Rimgauts […] apturieję ~ rimgauds apturėjo ‘įgijo’); 
giwoię 10r (Kukawaitis […] giwoię~ Kukavaitis gyvojo); 
isilaużę 10r (Mceslaus […] isilaużę ~ mečislovs įsilaužė); 
isztekieję 10r (kuri isztekieję ~ kuri ištekėjo); 
myrę 9v (Ji […] myrę ~ ji mirė); 
padarę 10r (Kukawaitis […] padarę); 
pasidawę 10r (Terowia pasidawę ~ terovija pasidavė); 
paweikę 10v (Rimgauts paweikę ~ rimgauds paveikė); 
suardę 10r (Mceslaus […] suardę ~ mečislovs suardė); 
sunierę 10r (Skirmont […] sunierę ~ skirmont sunėrė); 
turieję 10r (Swiets […] turieję ~ sviets turėjo 6r; is turieję ~ jis turėjo); 
wietraoję 10r (Mceslaus […] wietraoję ~ mečislovs vėtravojo ‘siaubė’). 

toks praet. 3 galūnės žymėjimas <-ę> yra neregėtas daiktas lietuvių kalbos rašybos 
istorijoje: <-ę> paprastai žymėta tik ten, kur istoriškai buvęs nosinis garsas [en]. dau-
kanto tarmėje ė kamieno praet. 3 paprastosios ir ‑ėjo, ‑ojo baigmenų formos buvo ta-
riamos su [ẹ], plg. pavyzdžius iš birutės vanagienės Šiaurės vakarų žemaičių žodyno 
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(apiman čio ir daukanto šnektą): àtîemẹ51 ‘atėmė’, nũvežẹ52 ‘nuvežė’, sọrâiš̑ûojẹ53 ‘surai-
šiojo’. nusižiūrėtą galūnių <-ęs> (part. praet. act. nom. sg. m.) ir <-ę> (ė kamieno acc. 
sg. f.) grafiką mintyse daukantas turėjo susieti su savo tarmės garsais [ẹs] ir [ẹ] – tik 
taip galima paaiškinti praet. 3 ė kamieno paprastosiose formose bei ‑ėjo, ‑ojo baigme-
nyse analogiškam garsui pritaikytą tą pačią raidę <ę>. daukanto pasidaryta analogi-
ja – jei <-ęs> yra [ẹs], jei acc. sg. f. <-ę> yra [ẹ], tai ir praet. 3 <-ę> bus [ẹ] (kad <-y> 
nebuvo keičiama aklai automatiškai į <-ę>, rodo kitaip modifikuotas bendraties for-
mantas, žr. toliau 4.1.1.2). Krinta į akis, kad praet. 3 formų su <-ę> IKEI ypač gausu, – 
vadinasi, ir daukanto inovatyvus apsisprendimas jau tvirtas. 

viena yra sekti kuria nors rašybos tradicija (žemaičių ar rytų prūsijos), o kita – 
įsivesti akis badančią naujovę. ar daukantas buvo sąmoningai drąsus, pasirinkęs 
tokią naują savo tarmės fonetika grįstą analogiją, ar jis tiesiog suklydo? 

tokia <-ę> nosine tada dažnai buvo žymima kita, būtojo laiko dalyvio daugiskai-
tos galūnė – part. praet. act. nom. pl. m. Kaip matyti iš Lietuvių kalbos atlaso, daukan-
to tarmėje irgi esama analogiškai [ẹ] tariamos šio dalyvio galūnės: „ẹ (redukuotas)“: 
b’ẹjûojẹ ‘bijoję’, sã·k’ẹ ‘sakę’, stuov’îejẹ ‘stovėję’54. tarp daukanto IKEI pavyzdžių esama 
keleto tokių, kurie galėtų būti interpretuoti dvejopai – ne tik kaip praet. 3, bet ir kaip 
būtojo kartinio laiko dalyvių vyriškosios giminės daugiskaitos vardininkas (ten, kur 
pagal kontekstą aišku, kad kalbama apie daugiskaitinį veikėją, – ankstesniuose IKEI 
cituotuose pavyzdžiuose veikėjas vienaskaitinis, todėl galūnė <-ę> ten vienaprasmiš-
kai rodė tik praet. 3 formą):

norieję 10v (norieję Gudu Kuneg[aikszte] ~ norėjo / norėję gudų kunigaikščiai); 
pasidaliję 9v (Lebus su Praksedy pasidaliję ~ lebus su praksiede pasidalijo / pasidaliję); 
suraszę 5v (kittas gymynes ius suraszę ~ kitos giminės juos [darbus] surašė / surašę); 
Uziemę 28v (Uziemę Letuwe ~ užėmė / užėmę lietuviai).

vis dėlto dalyvio įžvelgimas šiais atvejais būtų mažiau motyvuotas stilistiškai, 
nes dalyvis būtų ekspresyvus, nebūtinai lengvai paaiškinamas paprastosios veiks-
mažodžio formos substitutas (o ne, sakykim, šalutinio veiksmo reiškėjas, kur jo var-
tosena būtų akivaizdi). be to, kaip pastebi zigmas zinkevičius, greta tokios galūnės 
‑ę žemaičiai vakaruose vartoja ir ilgesnę ‑usys: „Žemaičiai vakaruose vartoja dvejopas 
formas: su ‑ę ir ‑usys, pvz., sùkę ‖ sùkusys. vietomis (pvz., apie Kretingą) pastarosios 
vyrauja“55. pats daukantas dažnai kaip tik ir rinkdavosi tas ilgesniąsias ‑usys, plg. IKEI 
<-usis>: apturieiusis ~ apturėjusys ‘apturėję, įgiję’ 10v; iszmokusis ~ išmokusys ‘išmo-
kę’ 5v; mokiusis ~ mokiusys ’mokę’ 5v; sutraukusis ~ sutraukusys ‘sutraukę’ 10v. todėl 
nėra jokio reikalo įžvelgti daukantą ir daugiskaitinio veikėjo pavyzdžiuose norėjus 
pateikti dalyvio, o ne veiksmažodžio praet. 3 formą (net jei daukanto tarmėje tais 
laikais buvo pažįstama paralelinė forma su ‑ę [ẹ]). daukantas neturėjo lengvai pai-
nioti praet. 3 galūnės <-ę> su savo labai skirtingais būtojo laiko dalyviais <-usis>. 

51  vanagienė 2015, s. v. padargas. 
52  vanagienė 2015, s. v. pagelbinė.
53  vanagienė 2015, s. v. pagelbinė. 

54  LKA ii 66, 50 žemėl. 
55  zinkevičius 1966, 381. 
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vadinasi, šios IKEI <-ę> [ẹ] galūnės laikytinos praet. 3, o ne part. praet. act. nom. pl. 
m. lytimis (atvejai be nosinės tik du: eje ‘ėjo’ 10v; pradieje ‘pradėjo’ 5v). 

ar buvo kokia nors konkreti priežastis, paskatinusi daukantą apsispręsti rašyti 
<-ę> praet. 3, inovuoti ar tiesiog suklysti? visų pirma svarbu pasižiūrėti į KlG nuo-
rašą – čia daukantas dažnai buvo identifikavęs ir pažymėjęs Kleino dalyvių daugi-
skaitos galūnę <-ę> (žr. 16 lentelę). 

KlG, 1653 DaKlG, apie 1828 
sing. n. kalbejęs locutus, kalbejuſi locuta […]
plur. n. kalbeję kalbejuſos 57 

sing n. Kalbejes locutus plur. n. Kalbeję 19 

v. ô kalbeję kalbejuſos 58 v. kalbeię 19 
p. Iey eſme regėje / eſte /eſti / ira 109 p. jey esme regeje este, esti, ira 59 
p. Iey butumbime regėję / butumbit / butu. 109 p. jey butumbime regeję 59 
p. Iey buſime regėję / buſite / bus. 109 p. Jey busime regeje, busite, b⁹ 60

16 lentelė. KlG ir simono daukanto KlG nuorašo (DaKlG, apie 1828) part. praet. act. nom. pl. m. 
<-ę> lytys (iš eilės); pusjuodžiu šriftu paryškintos formos, turinčios pažymėtą diakritiką <ę> 

taigi daukantas tris kartus iš keturių nurašė Kleino <-ę> galūnę: Kalbeję; kalbeię; 
regeję. tačiau kartu su Kleinu yra <-ę> ir praleidęs: regėje → regeje, taip pat neperėmęs 
varianto su <-ę>: regėję → regeje. apskritai Kleinas nedažnai parašydavo tokias daly-
vių formas, nes, pateikęs kokio veiksmažodžio paradigminius vienaskaitos pavyz-
džius, prie daugiskaitos linko prirašyti vien „etc.“ (plg. duoti šaknį KlG 117–118). tad 
nedaug tėra duomenų nustatyti ir daukanto įgūdžio susiformavimą.

vis dėlto daukantas DaKlG aiškiai atskyrė Kleino veiksmažodžio būtojo kartinio 
laiko formas (žr. praet. 3 formas 17 lentelėje).

KlG, 1653 DaKlG, apie 1828 
s. Regėjau / regėjei / regêjo
d. regėjowa / regėjota / regêjo.
p. regėjome / regėjote / regêjo. 108

s. Regejau, regeięs, regêjo
d. Regejowa regejota regêjo
p. Regejome regejote regêjo. 59 

17 lentelė. KlG ir simono daukanto KlG nuorašo (DaKlG, apie 1828) praet. 3 lytys; pusjuodžiu 
šriftu paryškintos formos, turinčios baigmenį <-êjo> 

vadinasi, DaKlG neliudija kokio nors daukanto susipainiojimo. jis identifikavo 
Kleino dalyvių <-ę> ir būtojo laiko <-êjo>, kaip kad pats skyrė savo tarmės dalyvių 
<-usis> nuo veiksmažodžių <-ę>. nematyti, kaip KlG būtų galėjusi pakišti daukantui 
mintį imti rašyti <-ę> praet. 3. 

Kas kitas galėjo priversti daukantą užsimanyti į praet. 3 formas perkelti part. 
praet. act. nom. pl. m. dalyvių galūnę? dalyviai su <-ę> apskritai labai būdingi rytų 
prūsijos lietuviškiems raštams (plg. bùwę MG 85[3×]; ſukę MG 88[3×]; ißẽję plowe NT 
1824, 104; per wiſſą náktɨ dirbę, nieko ne ſugáwom NT 1824, 104), tačiau jie gerokai re-
tesni už veiksmažodžių būtojo laiko trečiąjį asmenį (praet. 3), todėl daukantas, juos 
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beskaitydamas, neturėjo lengvai susipainioti (Kleino ir milkaus gramatikose para-
digmos aiškiai sakė, kuri forma yra kuri, NT 1824 dažnas būtasis praet. 3 laikas su 
nediakritine galūne <-e> turėjo neleisti jos taip paprastai supainioti su būtuoju laiku, 
plg. vien p. 106 NT 1824 pavyzdžius iš eilės: tare; ſeke; pakẽle; ſáke; nuſidawe; ißtrauke; 
wálge; dare; ẽme; wálge; dawe). 

tekstas, kuris galėjo įtaigoti (supainioti?) daukantą, turėjo būti dažnas dalyvių, 
formaliai sutampančių su būtuoju laiku, ir turėjo būti ryškus autoritetas daukantui, 
kad skatintų sekti ir keistis. iš tiesų, atrodo, kad toks tekstas daukantui galėjo būti dar 
1822 metais Darbuose pašlovinta donelaičio poema Metai. Štai plg. DMRh ištraukas: 

taip potám abbù daug dirbę bet truſinėję 4; 
ir mieſcʒónys bè Wargû mieſtè ßokėnėję 14; 
ant! paukßtélei po dangùm’, pulkais ſuſilėkę 16; 
o bernai wiſſi naujàs Wyas nuſipynę, 
ir autùs naujùs iß dròbês ſâw paſidárę 40; 
Kàd jie po jokubinnû jau ruggiùs nukapóję 54 

tokios daugiskaitinį veikėją žyminčios formos galėjo įteiginėti mintį, kad donelai-
tis nosine čia žymįs ne part. praet. act. nom. pl. m. dalyvius, o veiksmažo džio būtojo 
laiko 3 asmenį (praet. 3) – daukantas jas kartais galėjo palaikyti būtuo ju laiku. 

donelaičio Metai kaip retas kuris to meto tekstas buvo gausus part. praet. act. 
nom. pl. m. dalyvių formų. ir kitais atvejais, kur kontekstas tiesiogiai nesugestijavo 
praet. 3 formų su <-ę>, dažnumas vis tiek galėjo daryti ryškų poveikį, plg. kitokius 
DMRh dalyvių atvejus: 

Sudurtiniai laikai:

nės darbai iemôs wiſſùr jau bùwo ſugaißę 4;
rûbai ßio ir to diddèy jau bùwo nudillę 4;
Wėjai ſù sparnais nů Kraiko bùwo nuplėßę.
durrys ſù langais ir slenksczeis bùwo nupůlę 4;
tû ſù ſàwo iewà juk dár nè bùwota nuſidėję 18 

Ne 3, o 1 pl. asmuo: 

Kàd més ruddenij’ àr iemôs Cʒeſè paſiſlėpę 6;
o mės daug priſiwárgę jau ɨ pátalą wirſtam’ 6; 
Més Waikai ant ulycʒû Kruwôm’s ſuſibėgę 14; 
innôm’ jùk ir més kôktù, kàd kaip nusidėję 18; 
Kàd més po darbû naßtôm’s diddey priſiwargę 24

Ne ė kamienas, ne -ėjo, -ojo baigmenys: 

ir kellias Warlès bey ruppuies paragáwę 4; 
iuk ir jie kasmét’s, mùs atlankyt ſukkeláwę 8; 
taip, kàd sʒunnys iß wiſſû paßaliû ſuſibėgę 12; 
pónißki Waikai ſù bûrißkais ſuſiſėdę 16; 
Kàd jie ſù naujù rėdù Cʒėſnij’ ſuſiſėdę 30
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9 pav. DMRh 4: Kristijono donelaičio Metų (1818) pavyzdžiai su
part. act. praet. nom. pl. m. dalyviais (diakritinė <-ę> galūnėje),
su diakritinėmis <ů>, <-û>, <ô>, <ù> ir geminatomis; 
lltib: 499 (simono daukanto turėtas egz.)
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ir ne tik dažnumas, bet neretai ta pati akivaizdi išskirtinė pozicija – eilučių pabai-
ga – turėjo būti ypač sugestyvi. eilučių pabaiga krinta į akis – juk tai vieta, kur slypi 
rimas. IKEI praet. 3 ryškiai dominuoja tarp kitų daukanto <-ę> galūnių. būtent praet. 
3 galūnė galėjo tapti tvirčiausiu tiltu į inovatyvų <ę> vartojimą (žr. 9 pav.).

bandant rekonstruoti daukanto minčių trajektorijas, galima svarstyti apie done-
laičio poemos part. praet. act. nom. pl. m. <-ę> galūnės dalyvius kaip apie tam tikrą 
angą, pro kurią daukantas galėjo įsileisti mintį apie šiaip jau niekur nebūtą praet. 3 
galūnę <-ę>. donelaičio dalyviai tikriausiai buvo impulsas daukantui patikėti, kad 
apskritai donelaičio <-ę> galūnės koreliuoja su paties daukanto tarmės [ẹ]: visur, kur 
donelaitis rašė <-ęs>, <-ę>, daukanto ausyse skambėjo savo tarmės [ẹ]. deranti žemai-
tiška fonetika daukantui galėjo būti argumentas, kad jis gerai perprato donelaičio 
dalyvių <-ę> vartojimą. tačiau dar reikėjo donelaičio (ir rėzos) autoriteto, kad dau-
kantas imtų ir praktiškai kurtis rašybos taisyklę su raide <-ę> praet. 3 galūnėse. 

tačiau, antra vertus, daukantas galbūt jautė ir suprato, kad jo suteikta praet. 3 
reikšmė <-ę> [ẹ] ne visai sutinka su donelaičio ir apskritai rytų prūsijos tradicija (taip 
leistų manyti daukanto gana tiksliai nusirašytos DaKlG formos). daukantui ji galėjo 
būti tiesiog patogi priemonė savo tarmės fonetikai išlaikyti: pereinama prie garbin-
gojo dainiaus donelaičio rašybos, bet kartu surandamas būdas atkelti vartus savo 
žemaitiškoms lytims: tam tikra donelaitiškos grafikos sintezė su šiaurės žemaičių 
fonetika (sumanęs atsisakyti raidės <-y> galūnėse, daukantas vis tiek nenorėjo pra-
rasti jose koduoto žemaitiškumo). tokiu būdu daukantas kartu ir derinosi prie au-
toritetingojo donelaičio, ir neatsisakė savo tarmės ypatybių. 

vadinasi, nors daukantas gal ir suklydo, palaikęs, kad kai kurios donelaičio da-
lyvių formos gali būti veiksmažodžio būtasis laikas, bet gal kartu ir sąmoningai 
rinkosi inovaciją – gavo pretekstą „donelaitiškai“ pažymėti savo tartį. Gal čia būta 
klaidos, o gal ir apsimetimo prieš save patį. Šiaip ar taip, buvo atkelti vartai tokią 
grafiką plačiai fonetizuoti daukanto tarmės pamatu – raidę <ę> taikyti bet kuriam 
galūnės garsui [ẹ] (inf. išimtį žr. 4.1.1.2). donelaičio grafiką daukantas nukreipė į 
savo žemaičių tartį. 

4.1.1.1.2.2. i n e s s. p l. <-ę>. toks <-ę> interpretavimas kaip praet. 3 galūnė 
[ẹ] daukantui leido vieną kartą IKEI pažymėti <-ę> ir iness. pl. galūnėje – metusę 
‘metuose’ 23v. IK daukantas dar buvo rašęs su <-y>, plg. koposy ‘kopose’. taip pat 
nežinomasis DARB nurašytojas buvo linkęs čia vartoti raidę <-y>: auksztibiesy; darbu‑
sy; numusy. DAR kopijuotojas irgi rinkosi <-y>: dyinosy; urosy [t. y. irosy]; pyliesy (tik 
plateris atitinkamose DARB vietose rašė <e>: dinose; irose; pyliese). DaCL taip pat 
vartota <-y>: Łaukusy; Łonkosy. Šio IKEI iness. pl. <-ę> atvejo retumas labai akivaizdus 
šalia praet. 3 <-ę> galūnės gausos, todėl daukanto apsisprendimo [ẹ] galūnėse žy-
mėti <-ę> pretekstu jis turbūt negalėjo tapti – buvo tik tokio sprendimo rezultatas. 

4.1.1.1.2.3. i n s t r. s G. F. <-ę>. diakritinę <ę> daukantas pabandė rašyti ir 
instr. sg. f. [ẹ] galūnėje. daukanto dar buvo parašyta ir <-y>: su Praksedy, bet greta – 



243 P i r m a s i s  S i m o n o  D a u k a n t o  r a š y b o s 
l ū ž i s  ( 1 8 2 7 – 1 8 2 8 ) :  r a i d ė  < y > , 
g a r s a s  [ e. ] ,  d i a k r i t i k a i  i r  g e m i n a t o s

meldieję ‘meldėja’ 9v. visi trys Darbų nurašytojai instr. sg. f. dar žymėjo <-y>, plg.: 
nežinomojo DARB Romowy ‘romove’ 122; anoniminio DAR – su eszkylmy ‘su iškilme’ 
535; analogiškai ir platerio – su yszkylmy 865. retumas irgi sugestijuoja šią formą 
netapus lemiama daukantui apsispręsti. 

taigi IKEI rankraštis fiksuoja ryškų maždaug 1828 metų daukanto apsisprendimą 
keisti tam tikrų <-y> galūnių rašybą diakritine raide <-ę> (greta buvusių ankstesnių 
nedrąsių pabandymų DaCL). lietuviškų tekstų kontekste daukantas elgėsi labai 
netipiškai: raidę <-ę>, per amžius tiek lenkų, tiek lietuvių kalbos tekstuose vartotą 
istoriniams nosiniams garsams, ėmė kelti į redukuoto galūnės balsio [ẹ] poziciją. 
atsirado unikalus inovatyvus daukanto rašybos atvejis – kartu labai keistas ir nepa-
togus skaitytojui, įpratusiam prie kitokios <-ę> tradicijos. pats daukanto apsispren-
dimo lūžis labai gali būti siejamas su donelaičio Metais. donelaičio dalyvių part. 
praet. act. nom. pl. m. panašumas su veiksmažodžių praet. 3 formomis galėjo dau-
kantą suklaidinti arba paskatinti pasinaudoti tuo panašumu ir imti darytis iš tiesų 
niekur nesamų praet. 3 formų su <-ę>. daukantas surado būdą atsisakyti, matyt, 
ėmusios nepatikti galūninės <-y> ir kartu išlaikyti savo tarmės garsą [ẹ]. jis „perko-
davo“ tradicinę nosinės <-ę> reikšmę į „redukuotą galūnės [ẹ]“ ir tokią <-ę> [ẹ] iš-
bandė ne tik dažnose praet. 3 formose, bet ir retesnėse iness. pl. bei instr. sg. f. IKEI 
galūnėse. daukanto, regis, netrikdė ryškus kontrastas su tradicija.

vadinasi, raidė <y> [ẹ] apie 1828 metus, nors labai dažna kamiene, redukuotose 
galūnėse ėmė užleisti vietą diakritinei grafemai <ę>. Formavosi daukanto rašybos 
papildomosios distribucijos taisyklės kontūrai: (maždaug nuo 1828 metų) garsui [ẹ] 
kamieno pozicijose išlaikyti raidę <y>, o galūnėse – diegti diakritinę <-ę>. vis dėlto 
ši taisyklė netaikyta visai visoms pozicijoms, kaip rodo ir kitokie vartojimo atvejai 
(žr. toliau 4.1.1.2, 4.1.1.3). 

4.1.1.2. [ẹ]: <e>. daukantas vis dėlto neišvengė, kad ir ne tokio dažno, bet aki-
vaizdaus [ẹ] pažymėjimo paprastąja <e> tiek kamiene, tiek galūnėje, pvz.: butena 
‘būtinai’ 10v; dede ‘didžia’ 9v; gymyne acc. sg. 9v; kruwena ‘kruvina’ 10v; mylemas 
‘mylimas’ 10r. 

Ypač gausiai ir tvarkingai garsui [ẹ] žymėti nediakritinė <e> raidė ėmė atsirasti 
IKEI bendraties formante -ti. iš visų trijų DARB ir DAR nurašytojų matyti, kad dau-
kantas ir Darbų originale bendraties formantą buvo žymėjęs su raide <y> – <-ty>, plg. 
platerio DARB atkarpas: daylynty; diety; naykynty; taip pat atitinkamas DAR nurašy-
tojo vietas: dailinty; diety; naikinty; nežinomojo DARB nurašytojo atkarpą: eszpłeszty; 
ieszkoty; paraszity. tiek IK, tiek DaCL buvo matyti analogiška daukanto vartosena. 
tačiau IKEI bendraties formantą apie 1828-uosius daukantas jau akivaizdžiai linko 
rašyti su nediakritine <e> – <-te>: bucziůte 9v; dainiůte 6r; eszaugte 26v; kalbiete 5v; 
lonkite 9v; nuweikte 10v; waikszcziote 26v. 

čia akivaizdus kontrastas su kitomis daukanto sykiu pakeistomis <-y> [ẹ] galū-
nėmis į <-ę>: nors bendraties formanto balsis buvo tas pats redukuotas [ẹ], tačiau šiai 
formai daukantas nepasirinko <-ę>, padarė ryškią, aišku, sąmoningą, išimtį. nežinia, 
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ar priežastis pasirinkti kitą žymenį analogiškos fonetikos galūnei daukantui galėjo 
tapti veiksmažodžio bendraties (labai dažna forma) panašumas į būdinį (labai reta), 
plg. dar DaCL daukanto vienodai pažymėtas bendratis ir būdinį su <-ty> (bd. płauk‑
ty ‘plaukte’). daukantas Prasmoje 1837 metais kalbėjo tik apie bendratį – būdinio 
neišskyrė, plg. inf. Braukte, Braukiniete (DaPras 72). 

Kad ir kokia galėjo būti priežastis, inf. formanto nediakritinė <-e> iš tiesų atliko 
visai tokią pačią fonetinę funkciją, kokią turėjo diakritinė <-ę> praet. 3 ir kitur: žy-
mėjo žemaitišką daukanto tarmės garsą [ẹ]. bet kadangi kitos tą [ẹ] balsį turinčios 
galūnės įgavo nosinę <-ę>, tai pats diakritiko nepažymėjimas bendraties baigmenį 
išskyrė. per visas šias galūnių (baigmenų) rašybos permainas maždaug 1828 metais 
daukantas išliko įsikibęs į savo tarmės fonetiką, į konkretų redukuotą balsį [ẹ], kurį 
daugelyje galūnių jam turėjo reikšti raidė <ę>, o bendratyje – <e>. 

priešdėlį iš‑ daukantas vieną kartą IKEI parašė <esz-> (su raide <e>) – eszaug te 
26v, kaip kad turbūt parašydavo neišlikusiame 1822 metų Darbų autografe (DAR 
nurašytojas buvo gana nuosekliai perėmęs <esz-> – žr. anksčiau 2.1.1.2). bet daug 
dažniau priešdėlį iš‑ (ir prielinksnį iš) daukantas rašė arba <isz(-)> (isz 9v; isz kar‑
szęs 9v; iszmokusis 5v; isztekieję 10r) arba <is-> (ispruka ‘išspruko’ 10v; istarema ‘iš-
tariama’ 21v). 

Kitas, pasitaikęs anksčiau IK er ‘ir’, buvęs dažnas DAR nuorašo elementas, apie 
1828 metus IKEI jau buvo dingęs, plg. ir 1r, 5v, 9v(5×), 10r(4×), 10v(3×) (pasitaikė yr 
‘ir’ 26v). Galima manyti, kad vilniuje rašytuose Darbuose daukantas dar gana daž-
nai žymėjęs raidę <e> tiek žodžio ir, tiek priešdėlio iš‑ (ir prielinksnio iš) pradžioje, 
rygos laikotarpiu apie 1827–1828 metus tokio rašymo atsisakė, jis tepasitaikė kaip 
rudimentinis. 

apskritai grafinių variantų tam pačiam garsui ženklinti daugėjo, ne mažėjo. dau-
kantas plėtė grafinę garso [ẹ] reprezentaciją ir diferenciaciją: iš <y> (visur) ir <e> (er, 
<esz->, esz pradžioje) pasidarė <y> (kamiene), <ę> (galūnėse), <e> (inf. baigmenyje). 

4.1.1.3. [ẹ]: <i>. IKEI, kaip ir anksčiau, savo tarmės [ẹ] pozicijoje daukantas 
pavartojo ir raidę <i>, plg. ir; kita ‘kito’ 9v; tikta ‘tiktai’ 9v; wisso ‘visoje’ 6r. tokio 
užrašymo negalima laikyti žemaitišku. 

4.1.2.1. [ẹi]: <yi>. skirtingai nuo dažnoko IK bei DaCL, žemaitiškas dvibalsis [ẹi] 
daukanto IKEI tik vieną kartą pažymėtas digrafu <yi>: wyina ‘viena’ 21v. 

4.1.2.2. [ẹi]: <ei>. tą patį [ẹi] daukantas IKEI gana dažnai pasirinko ženklinti 
<ei>: deina nom. sg. ‘diena’ 28v; deinas nom. pl. ‘dienos’ 26v; Deiwa ‘dievo’ 26v; kar‑
weitie ‘karvietė[je]’ 10v; leip ‘liepia’ 26v; pateis ‘paties’ 1r; teis ‘ties’ 10r, 10v; weino 
‘vieną’ 10r. tendencijos polinkis akivaizdus: apie 1828 metus daukantas jau buvo 
beapsisprendžiąs verčiau rašyti <ei> negu <yi> (nei IK, nei DaCL tokios <ei> vartose-
nos beveik nebuvo matyti). taip jis, kaip ir inf. formante, turbūt stengėsi raide <e> 
žymėti (išlaikyti) žemaitišką [ẹ] tarimą, tačiau tokiu būdu grafiškai suplakė į vieną 
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aiškiai skirtingus dvibalsius [ei] ir [ẹi]. vadinasi, digrafą <yi> [ẹi] galima laikyti dau-
kanto vilniaus periodo rašybos bruožu, būdingu ir rygos laikotarpio pradžiai apie 
1827–1828 metus, bet nuo 1828-ųjų IKEI imtu ryškiau vengti. 

nors <y> tebevartota kamieno [ẹ] pozicijoje, galūnėse bei [ẹi] dvibalsiuose jos 
ryškiai nebenorėta. 

4.1.3. <ai, ei>. dvibalsiai [ai, ei] daukanto IKEI žymėti visai taip kaip vilniaus 
periodu ir kaip 1827–1828-aisiais IK bei DaCL rygoje – su raide <i>, o ne su <y>. 
pavyzdžiui, <ai>: dainès 6r; dainiůte 6r; Gedraitis 10r; Gredraiti ‘Giedraičio’ 10r; iwai
re ‘įvairiai’ 21v; kaip 9v(2×), 26v; Kukawaitis 10r; spakaine ‘ramiai’ 10r; waikszcziote 
26v; Waisgintas 26v; Waisgintos 26v; Zemaitiû ‘žemaičių’ 10r (išimtis tik kursay 6r). 
taip pat <ei>: leisk 26v; nuweikte 10v; paweikę 10v. 

taip, matyt, daukantas buvo rašęs ir neišlikusiame Darbų originale, plg. DAR 
nurašytojo ateinonty, ateinontiu, taip pat nežinomojo DARB atkarpoje eidamis, leida (tik 
platerio atkarpoje neretai įsivesta raidė <y>, plg.: ateynanczè; eyt; teysibi). atrodytų, 
kad daukantas šiuo rašybos atveju tebesilaikė savo vilniaus periodo nuostatos. 

4.1.4. [i, i·]: <i>. Kaip ir anksčiau, IKEI nepaplatėjęs [i] ar ilgas garsas [i·] dau-
kanto žymėtas raide <i>: apturieiusis 10v; dukteri ‘dukterį’ 9v; ginies 28v; giwena 10r; 
ira ‘yra’ 23v; iszmokusis 5v; riedidams 9v; sutraukusis 10v. 

4.1.5. apskritai ryškiausi jau aptarti daukanto <y> vartosenos IKEI pakeitimai 
apie 1828 metus rygoje būtų tokie: 

nr. Ypatybės DARB, DAR vilniuje 
(iki 1826) ir IK rygoje 
(apie 1827)

DaCL rygoje 
(apie 1827–1828)

→ IKEI rygoje 
(apie 1828)

1. part. praet. act. nom. sg. m. 
(galūnė [ẹs])

<-ys> <-ys> → <-ęs> (<-es>)

2. acc. sg. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> (<-ę> 2×) → <-ę>, -e

3. praet. 3 (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> (<-ę> 1×) → <-ę> (<e>)

4. iness. pl. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> → <-ę>

5. instr. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y> – → <-ę>

6. inf. (formantas [tẹ]) <-ty> <-ty> → <-te>

7. nom. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y> → <-i> (1×)

8. gen. sg. m. (galūnė [ẹ]) <-y> (<-ę> 1×) –

9. iness. sg. (galūnė [ẹ]) <-y> → <-e> (1×)

10. voc. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y> (<-ę> 1×) –

11. [ẹi] <yi> <yi> → <ei>

18 lentelė. ryškiausi simono daukanto raidės <y> vartosenos pakeitimai IKEI, ryga, 1828 
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Ypač akivaizdi tendencija atsisakyti raidės <y> galūnėse: part. praet. act. nom. sg. 
m.; acc. sg. f.; praet. 3; iness. pl.; instr. sg. f.; inf., taip pat – digrafe <yi>. Kartu tose 
pačiose galūnėse įsivesti raidę <-ę> [ẹ] (DaCL – dar ir gen. sg. m. bei voc. sg. f.); o 
raidę <e> [ẹ] – inf. formante bei digrafe <ei>. 

4.1.6. K i t i  d i a K r i t i K a i  i r  G e m i n a t o s. IKEI apie 1828-uosius galima 
pastebėti ir daugiau daukanto rašybos keitimų.

4.1.6.1. <ł> → <l>. IK 1827 metais daukantas dar buvo vartojęs iš lenkų abėcėlės 
perimtą diakritinę „kietąją“ <ł> (gała ‘galo’ 1; gała ‘galą’ 12; mełagi ‘melagį’ 7; żał ‘ža-
lias’ 7). Kaip rodytų DARB ir DAR nuorašai, daukantas turbūt rašė ją ir anksčiau 
neišlikusiame Darbų originale (plg. nežinomojo nurašytojo DARB: iskiłus ‘išskėlus 
[ugnį]’ 125; łaimos 126; wieł 125; platerio atkarpoje DARB: bemoksła 656; meiława 658; 
wyłkajs 657; neidentifikuoto DAR perrašytojo: małdu instr. sg. 360; oźłaidoiy ‘užlaido-
jo’ 358; pagał 359). vartojo <ł> daukantas ir DaCL, plg. bałta acc. sg. f. ‘baltą’ 1r; bałtoiy 
‘baltoji’ 1r; bałtu ‘baltu’ 1v; Gełtonas nom. pl. f. 1r; głostiau 7r; Łauki ‘lauki’ 2r; łauża 
‘laužo’ 2v; łonkas ‘lankas’ 1v; pabałnoty 1v; Pagał 1r; pagał 1r; płaukty ‘plaukte’ 1v; 
słaugiau 1v; słaugisiu 1v. tai absoliučioje daugumoje lietuvos lietuviškų raštų vyra-
vusi ortografijos ypatybė. 

bet IKEI daukantas liovėsi <ł> rašęs, plg. diel 10r; Ginwyls 8v; isilaużę 10r; laim[in]-
ga ~ laimingai 9v; lonkite 9v; Lotinyszka ‘lotyniškai’ 5v(2×); mokslus ‘mokslus’ 6r; su‑
lasus ‘surenkąs’ 6r. 

donelaitis nevartojo <ł>, plg. Kalnai DMRh 2; Klóneis DMRh 2; ßaltôs DMRh 2. 
maždaug tuo metu daukanto perrašinėjamoje Kleino gramatikoje raidė <ł> vartota, 
bet esama daugelio atvejų, kur kietojo [l] ir Kleinas diakritiku nepažymėjo, plg. mielas, 
mielo, mielam, mielą, mielu, mielame KlG 33 (daukanto nurodyta analogiškai: mielas, 
mielo, mielam, Mielą, mielu, mielamè DaKlG 2). milkus gramatikoje aiškino, kad nors 
yra tokia <ł> raidė, bet ji beveik nevartojama, o vietoj jos vartojama geminata <ll>:

in ſich durchſtrichen, da es eine weichliche ausdehnung, welche lingua allidente pal‑
latum geſchiehet, eines ſolchen durchſtrichenen conſonantis, oder faſt doppelte 
ausſprache deſſelben anʒeiget, welches vernemlich dem l eigen iſt, als: Małone. man 
ſetʒt aber jetʒo das ł, ſo durchſtrichen, faſt gar nicht mehr, ſondern die vlligdoppelte 
ausſprache der conſonantium wird, wo ſie ſtatt findet […] durch verdoppelung der 
buchſtaben ſelbſt beʒeichnet, ʒ. e. in Millas. (MG 9)

vadinasi, būtent tokia rytų prūsijos lietuviškų raštų tradicija, atsisakanti <ł>, buvo 
daukanto sektas pavyzdys. nėra kaip pasakyti, kurie konkrečiai tekstai labiausiai 
paveikė daukantą – tokią <l> [l] vartoseną jis galėjo rasti bet kur. 

4.1.6.2. <ou> → <ů>. IK daukantas dar nerašė diakritinio <ů>, savo tarmės dvi-
balsį [ọu] žymėjo <ou>, plg. IK: dainiou ‘dainuoja’ 10; kou ‘kuo’ 1(2×), opouty ~ opuo-
ti ‘žaizdoti’ 1. ir anksčiau, Darbuose, daukantas turbūt nevartojo diakritinės grafemos 
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<ů>, plg. nežinomojo DARB nurašytojo: anpouly ‘užpuolė’ 567; Kou ‘kuo’ 561; Paskou 
564; tou ‘tą’ 563; tou ‘tuo’ 566 (tiesa, pasitaikė parašymas ir su diakritiku, tačiau tai, 
tikėtina, kažkieno rankos vėlesnis prirašymas: pyrmůiu anpouliu ‘pirmuoju antpuoliu’ 
561; pyrmůiu inyrtymu ‘pirmuoju įnirtimu’ 562; dar plg. ir be diakritiko pyrmuiu an‑
pouliu 550). plateris DARB atkarpose taip pat nevartojo <ů>, dažniausiai rinkosi <uo>56. 
manytina, kad iki 1827 metų imtinai daukantas buvo rašęs digrafą <ou>, o ne dia-
kritinę grafemą <ů>; DaCL irgi dar vartotas <ou>, net <ow> (ir 3× pabandytas <ů>).

tačiau 1828-aisiais IKEI matomas lūžis, daukantas ima gausiai diegti diakritinę 
<ů>, plg. Bů ‘buvo’ 5v; bů 6r, 10r(2×), 10v; bucziůte 9v; dainiůte 6r; Gůbina 28v; klů ‘kliu-
vo’ (?) 9v; nebů 6r, 10v; pasků 9v, 10r; sesů 9v; sůda ‘kaimas’ 23v. analogiškas žymėjimas 
buvo būdingas didžiumai rytų prūsijos lietuviškų tekstų, plg. milkaus Důna MŽvl 
111(3×); Důną MŽvl 111; Důn Skrynẽ MŽvl 111; donelaičio jůkẽſ’ DMRh 2; Tů DMRh 2; 
dainůti DMRh 4; Kleino důna, důnôs, důnai, důną KlG 42 (daukantas juo sekė: důna, 
důnôs, důnai, důną DaKlG 8). bet kuris iš jų galėjo turėti įtakos daukantui apsispręsti. 

čia ir vėl svarbus labai aiškus daukanto noras sekti rytų prūsijos ortografija 
(lietuvoje tokia <ů> vartota labai retai, pavyzdžiui, daukšos Postilėje DP, poškos 
rankraščiuose). atrodo, kad ir vėl, perimdamas tokią rašybą, daukantas įstengė ne-
atsisakyti minties išlaikyti savo tarmės formas, skaityti savaip – [ọu]. vėlgi galima 
įžvelgti daukanto pastangas perimti rytų prūsijos raštijos ortografijos bruožus, bet 
nepakenkti savo raštų žemaitiškumui. 

4.1.6.3. <û, ô, ù>. IKEI ėmė atsirasti ir kitos formos diakritikų, nors kol kas labai 
spontaniškai. plg. tris kartus pavartotą stogelio formos cirkumfleksą virš <û> (iš eilės): 
Zemaitiû ‘žemaičių’ 10r; Letuiû ‘lietuvių’ 10r; Tautoriû ‘totorių’ 10v (greta be diakritiko 
Gudu ‘gudų’ 10v). taip pat vieną kartą pavartotas cirkumfleksinis <ô> – uôs ‘vos’ 10v – 
ir vieną kartą – <ù> su graviu instr. sg. m. galūnėje: teis Pinskù ‘ties pinsku’ 10r. 

4.1.6.3.1. <û>. Cirkumfleksas <û> gen. pl. žymėti būdingas daugeliui rytų 
prūsijos lietuviškų tekstų, plg. milkaus Bróliû bey Seſſerû Waikai MŽvl 229; Káulû 
‘kiaulių’ MŽvl 235; donelaičio Debeſiû DMRh 4; wiſſû Laukû DMRh 4; Kleino Lieuwiû 
KlG 32; Ponû KlG 31 (analogiškai daukanto: Lieżuwiû DaKlG 1; Ponû DaKlG 1). be 
abejo, tokį ženklinimą daukantas ir pamėgdžiojo IKEI žodžiuose Zemaitiû; Letuiû; 
Tautoriû (žr. 10 pav.).

iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad čia bus labiau morfologinis linksnio žymėjimas, 
mažai susijęs su fonetika, kaip kad tradiciškai buvo rytų prūsijos tekstuose. tačiau 
daukantas galėjo norėti grafiką ir čia susieti su žemaitiška fonetika. Štai kiek vėles-
niame DaPaP rankraštyje daukantas išaiškino savo raidės <û> tartį: „û kaip essùs 
neaiszkùs un, kaip żôdiusî tû wirû, tû darbû (:gen[e]tiv: plur:)“. bet daukanto šnek-
toje nei kirčiuotose, nei nekirčiuotose gen. pl. galūnėse negirdima jokio [n] atspalvio57. 
vis dėlto nemažai kitų žemaičių kirčiuotose pozicijose tą [n] girdėjo, ir net gana arti 

56  plg. subačius 1998, 412–413. 57  LKA ii 55, 57 žemėl.
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10 pav. IKEI 10r: simono daukanto 1828 metų IKEI (ryga) pavartota kamieno <y> [ẹ], 
galūnių <-ę> [ẹ], diakritinės <ů>, <-û>, <-ù>, ir: butyna ‘būtinai’, teis Pinskù ‘ties pinsku’, 
pasků ‘paskui’, wietraoję ~ vėtravojo (14 eil.); isilaużę‘isilaužė’, ir ‘ir’, suardę ‘suardė’ (15 eil.); 
pasidawę ‘pasidavė’ (16 eil.); sunierę ‘sunėrė’ (19 eil.); padarę (20 eil.); giwoię, turieję (21 eil.); 
isztekieję (22 eil.); bů ‘buvo’ (23 ir 25 eil.); Zemaitiû, Letuiû (25 eil.);
lltib: f. 1 – sd 40
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prie daukanto šnektos teritorijos – pavyzdžiui, sedoje, Žemaičių Kalvarijoje, telšiuo-
se. Žemaičių Kalvarijoje daukantas iki 1814 metų lankė mokyklą58, tad ir su kirčiuo-
tų galūnių gen. pl. „un“ tarimu turėjo būti pažįstamas. tik ta sumaištis, kad jo paties 
šnektoje nei kirčiuotas, nei nekirčiuotas „un“ netartas, o kaimynystėje – kirčiuotas 
tartas, nekirčiuotas – netartas, galėjo painioti daukantą, ir jam galėjo būti neaišku, 
kieno kur kaip tartas, jo žodžiais, „neaiszkùs un“. Štai daukanto DaPaP gen. sg. 
pavyzdžiai su kirčiuotomis galūnėmis tû, darbû tolesnių žemaičių šnektose tarti su 
[un] (ar [um]), bet nekirčiuotoje galūnėje žodyje wirû – netarti niekieno. daukantas 
surašė nevienodus pavyzdžius. čia vis dėlto labai svarbu, kad jis nosinumą paste-
bėjo ir kad tai, matyt, skatino IKEI išbandyti galūnės raidę <-û>. 

nors bet kurie rytų prūsijos tekstai čia galėjo būti pavyzdžiu daukantui, bet 
įdomus sutapimas, kad būtent DaKlG nuorašo lapų popierius tiksliausiai sutampa 
su tų IKEI lapų (l. 9r–11v), kuriuose ir pavartota diakritinė <û>, tad KlG įtakos gali-
mybė, greta kitų, atrodo pabrėžtina dar kartą. 

4.1.6.3.2. <ô>. ir cirkumfleksinę <ô> Kleinas žymėjo morfologiškai, gen. sg. f. 
linksnį, kad atsiskirtų nuo nom. pl. f., plg. jôs ‘jos’ KlG 79; paćiôs ‘pačios’ KlG 81 – 
atitinkamai daukanto jôs DaKlG 37; Paciôs DaKlG 39. taip dažnai būdavo rašoma ir 
kituose rytų prūsijos lietuviškuose tekstuose, plg. milkaus tôs pacʒiôs Wiẽrôs MŽvl 
236; donelaičio jôs DMRh 18; iemôs DMRh 6. bet daukantas IKEI tokios gen. sg. f. 
morfologinės pozicijos <-ôs> nepažymėjo diakritiku <ô>. 

Šiuo atveju svarbiau, kad cirkumfleksinei <ô> Kleinas suteikė ne morfologinę, o 
fonetinę reikšmę – žymėti ilgąjį (kirčiuotą) [o·]. būtent tokia (fonetine) diakritinio 
ženklo reikšme daukantas ir pažymėjo savo uôs ‘vos’ (žr. 11 pav.).

daukantas nenusirašė visos KlG – pradėjo ne nuo pradžios, o nuo ten, kur prasi-
deda daiktavardžių linksniavimo paradigmos (nuo 5-ojo skyriaus, p. 30 vidurio), ir 
baigė 22-ojo skyriaus viduryje (pirmame p. 136 trečdalyje). liko nenurašęs pirmųjų 
keturių skyrių, taip pat – dalies 22-ojo skyriaus apie prieveiksmius bei ištisų 23–25 
skyrių (KlG 136–143), net ir toliau einančios sintaksės dalies (KlG 144–174) bei patai-
symų (KlG 175–176). 

pradinėje, daukanto praleistoje, dalyje Kleinas buvo aiškinęs apie ženklo <ô> 
reikšmes (nors ir nežinia, kiek atidžiai daukantas tą vietą skaitė): 

Circumflexô ſignantur: […] ‖ 2. mediæ diminutivorum ab adjectivis derivatorum, ut: 
gerôkas mediocriter bonus, ſilpnôkas ſubdebilis, ſunkôkus / ſubgravis. 3. verba se-
cundæ Conjugationis, quæ in Futuro augmentum habent e vel o longum, ut mylês / 
jeśkôs / imperativ. mylêk / jeśkôk / infin. mylêti / jeśkôti. […] 4. adverbia ſequentia: 
wiſſadôs ſemper, atgalôs retrò, retrorſum. (KlG 22–2359)

58  merkys 1991, 22.
59  Kazimiero eigmino vertimas: „Cirkumflek-

su žymimi: […] 2) mažybinių būdvardžių 
viduriniai skiemenys, pvz.: gerôkas, ſilp-
nôkas, ſunkôkus; 3) antrosios asmenuotės 

veiksmažodžiai, kurie būsimajame laike 
turi augmentą ilgą e arba o, kaip antai: 
mylês, jeśkôs; liep. nuos. mylêk, jeśkôk;  
bendr. mylêti, jeśkôti. […] 4) šie prieveiks-
miai: wiſſadôs, atgalôs“ (PLKG 431).
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11 pav. IKEI 10v: simono daukanto 1828 metų IKEI (ryga) pavartota kamieno <y> [ẹ], 
galūnių <-ę> [ẹ], bendraties <-te>, diakritinės <ů>, <-û> ir <ô>, ir: norieję (1 eil.); nuweikte 
(1–2 eil.); ir, Tautoriû ‘totorių’ (3 eil.); sutyka (4 eil.); bů (5 eil.); pargalę, weję,    
paweikę (7 eil.); apturieję (8 eil.); nebů (9 eil.); palyka, uôs (10 eil.);
lltib: f. 1 – sd 40
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tolesniuose pavyzdžiuose Kleinas dažnokai vartojo <ô> ilgajam (kirčiuotam) [o·] 
žymėti, ir daukantas tuos pavyzdžius nurašinėjo. atrodo, kad jis iš pradžių nepa-
stebėjo ar neatkreipė dėmesio į cirkumflekso diakritiką virš <ô>, Kleino ypač dažnai 
vartotą jaustukui ô ‘o!’ prie šauksmininko linksnio formų. tik po to, kai jau buvo 22 
kartus nurašęs Kleino ô be cirkumflekso, jis pirmą kartą apsižiūrėjo, kad diakritiko 
gal reikėtų, ir nuo žodžio ô Waisau DaKlG 15 stengėsi jį rašyti, nors nenuosekliai. 

toliau 19 lentelėje iš eilės pateikti Kleino vartoti <ô> pavyzdžiai ilgojo (kirčiuoto) 
[o·] reikšme, greta pateiktos daukanto nurašytos formos. 

KlG, 1653 (iš eilės) DaKlG, apie 1828 
ô Pone 31; o Pone 1; 
ô Ponai 32; –
ôLieʒúwi 32; o Liéżuwi 2;
ô Lieʒúwei 32; o Liéżuwei 2;
ô mielas 33; o Mielas 2;
ô mieli 34; o Mieli 2;
ô widutinnis 34; o Widutinis 2;
ô widutinni 34; o Widutinni 3;
ô mielaſìs 35; o Mielaſsis 3;
ô mielieji 35; o Mielieji 3;
ô ʒódi 37; o Zodi 5;
ô ʒódʒéi 38; o Zodzei 5;
ô důna Sudią 42; o Důna 8; o Sudzia 8;
důnȧ ô Sudʒía 42; –
ô důnos Sudios 43; o Důnos 8; Sudzios 8;
ô teiſi 43; o Teisi 9;
ô teiſos 43; o Teisos 9;
ô gieſme dide 47r(47); o Giesme dide 11;
ô gieſmes dides 47r(47); –
ô áuſie 47v(48); o Ausie 11;
ô áuſis 47v(48); o Ausis 11;
ô Krikścʒonie 48r(47); o Kriksczionie 12;
ô Krikścʒonis 48r(47); o Kriksczionis 12;
ô mieloji 49; o Mieloji 14;
ô mieloſios 49; o Mielosios 12;
ô waiſau 50; ôWaisau 15; 
ô waiſus 51; ôWaisus 15;
ô Karalei 52; ô karalei 16;
ô ʒḿones 52; o Zmones 16;
ô Mote 54; o Mote 17;
ô Moteres 54; o Moteres 17;
ô piemenie 54; ôPiemenie 17;
ô Piemenes 55; ôPiemenes 17;
ôkalbąs kalbanti 56; ôkalbąs 19;
ôkalbą kalbanćios 57; ôkalbą 19;
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KlG, 1653 (iš eilės) DaKlG, apie 1828 
ô kalbejęs kalbejuſi 57; ô kalbejęs 19;
ô kalbejękalbejuſos 58; –
ô kalbeſęs kalbeſenti 58; ô kalbęsęs 20;
ô kalbeſę kalbeſenćios 58; ô kalbesę 20;
jůdôkas ſubniger, ‖ à jůdas niger 65–66; jůdokas subniger, à jůdas niger 26;
ſilpnôkas ſubdebilis, à ſilpnas debilis 66; silpnokas subdebilis a silpnas debilis 26;
gérôkas mediocriter bonus, à géras bonus 66; gerôkas mediocriter bonus a geras bonus 26;
ſaldôkus ſubdulcis à ſaldus dulcis 66; saldôkas subdulcis a saldus dulcis 26;
ſunkôkus ſubgravis, à ſunkus gravis 66; sunkôkus subgravis à sunkus gravis 26;
à jůdas eſt jůdôkas 66; a Iůdas est jůdokas 26;
à ſaldus ſaldôkus / non ſaldôkas 66; a saldus saldôkas, ñ saldokas 27;
à ſilpnôkas ſilpnintelis 66; à (Silpnomas) silpnokas silpnitelis 27;
ô tu 77; ôtu 37;
ô jus 78; ôjus 37;
à innau ſcio eſt ʒ́innôſu cum augm. o 89; a żinau scio ẽ zinnôsu cum: augmento o 48;
Ieśkau qværo, F. jeśkôſu. p. jeśkôjau 107; Jeskau quæro, jeskôsu jeskojau 58;
bilau dico, bilôſu / bilôjau 107; bilau dico bilôsu bilôjau 58; 
innau ſcio, ʒ ́innôſu / ʒ ́innôjau 107; Zinnau scio zinnôsu, żinnojau 58; 
bijau timeo, bijôſu / bijôjau 107; bijau timeo, bijôsu, bijôjau 58; 
regêtumbim / ʒ́innôtumbim 107; regêtumbim, zinnôtumbim 58; 
innojau / innojei / ʒ ́innôjo 115; Zinnojau, zinnaje, zinnojo 63;
innojowa / innojota / ʒ ́innôjo 115; Zinnojowa Zinnojota, Zinnojo 63; 
innojome / innojote / ʒ ́innôjo 115; Zinnojome, Zinnojote zinnojo 63; 
ʒ́innôjęs buwau 115; Zinnoięs buwau 63; 
ʒ́innôſu / ʒ ́innôſi / ʒ́innôs 115; Zinnosu, zinnosi, zinnôs 63; 
innoſiwa / innoſita ʒ ́innôs 115; Zinnosiwa, zinosita zinnos 63; 
innoſime / innoſite / innos 115; Zinnosime, Zinnosite, zinnos 63; 
Ieib / idant ʒ́innôćia / ćiau / innotumbei 
ʒ ́innôtu 115; 

Jeib, idant, zinnocia, ciau zinnotumbei […] 64; 

innotumbiwa/innotumbita/ʒ ́innôtu 115; Zinnotumbiwa, zinnotumbita zinnotu 64; 
innotumbime/innotumbite/ʒ ́innôtu 115; Zinnotumbime zinnotumbite zinnotu 64; 
Iey / jog eſmiʒ ́innôjes 116; Jey, iog esmi zinnoięs 64; 
Iey bućiaʒ ́innôjes 116; Jey bucia ziñosys 64;
Iey buſuʒ ́innôjes 116; Jey busu zinnoięs 64;
ʒ́innôti 116; Zinnoti 64; 
ʒ́innôjus 116; Zinnojus 64; 
ʒ ́innôſent 116; Zinnosent 64; 
m. ʒ ́innôdams F. innodama 116; masc: Zinnodams fœm: zinnodama 64; 
sm. ʒ ́innôjęs / F. innojuſi 116; masc: zinnoięs fœm.: Zinnojusi 64; 
m. ʒ ́innôſęs F. innoſenti 116; masc: Zinnosęs fœm: Zinnosenti 64; 
garôja vaporat, garôs / garôja 128; Garoja vaporat garos garoja 71; 
wiſſada / wiſſadai / wiſſadôs ſemper 136 wiſsada, wiſsadai, wissadôs semper 77

19 lentelė. KlG ir simono daukanto KlG nuorašo (DaKlG, apie 1828) lytys (iš eilės) su <ô>, kir-
čiuotu [o·]; pusjuodžiu šriftu paryškintos leksemos, turinčios pažymėtą <ô> diakritiką
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nuo p. 15 pradėjęs žymėti diakritiką (ô Waisau), daukantas ô toliau parašydavo 
dažniau su diakritiku negu be jo. Kai priėjo vietą, kur Kleinas rašė apie priesagos ‑okas 
vedinius, kurių priesagos raidę <ô> dėsningai žymėjo diakritiku (jůdôkas KlG 65; ſilp-
nôkas KlG 66 ir t. t.), daukantas pirmuosiuose dviejuose pavyzdžiuose parašė papras-
tąją <o> – jůdokas DaKlG 26; silpnokas DaKlG 26. tada susizgribo ir pridėjo diakriti ką 
(gerôkas DaKlG 26; saldôkas DaKlG 26; sunkôkus DaKlG 26), bet ir vėl nenuosekliai. Ypač 
toliau, kai Kleinas ėmė vartoti daug veiksmažodžių formų su <ô> (KlG 89–128), dau-
kantas, iš pradžių pasistengęs kopijuoti <ô> [o·] (DaKlG 48–58), vėliau tarsi atsipūtė ir 
diakritiką beveik pamiršo (iš 24 Kleino atvejų KlG 115–128 daukantas pažymėjo tik 
vieną <ô> DaKlG 63–71 atkarpoje, zinnôs DaKlG 63). Šiaip jau ir pats Kleinas neatrodo 
buvęs visai tvarkingas (gal ir jo spaustuvininkas johannas reusneris?), plg. innôtum‑
bim KlG 107, bet innotumbimeKlG 115; innôs KlG 115 (2×), bet innos KlG 115. 

Kad daukantas tikrai buvo sąmoningai pastebėjęs ir apgalvojęs Kleino intenciją 
vartoti <ô> [o·], gali pademonstruoti Kleino pavyzdys à ſaldus ſaldôkus / non ſaldôkas 
KlG 66 (žr. 12 pav.). daukantas jį perdirbo savaip: a saldus saldôkas, ñ saldokas DaKlG 
27 (žr. 13 pav.). Kleinas čia tenorėjo atkreipti dėmesį, kad ſaldôkus turi gauti galūnę 
‑us (ne ‑as), nes padarytas iš būdvardžio ſaldus. o daukantas pakeitė taip, tarsi Klei-
nas būtų kreipęs dėmesį ne į galūnę, bet į diakritinę <ô> – daukanto pateikti pavyz-
džiai skiriasi ne galūne, o tuo cirkumflekso formos diakritiku. daukantas aiškiai 
sąmoningai vertino <ô> diakritiko vietą, reikšmę, reikalingumą, jeigu manė perteikiąs 
Kleino mintį apie jo svarbą žodyje saldôkas. 

vėlgi galima pridurti, kad daukanto IKEI uôs parašytas to (a) porūšio popieriuje, 
kuris tiksliausiai sutampa su DaKlG nuorašo. 

antra vertus, tokia ilgoji <ô> žymėta ir rėzos rengtame donelaičio Metų leidime, 
plg. Bėdôj’ DMRh 10; kôks DMRh 10; nôr DMRh 6; priſtokôt’ DMRh 10; rôds DMRh 10; 
Skauradôj’ DMRh 10; taipô DMRh 4; tylôms DMRh 4; wôs DMRh 4, 24(3×); Zinnôm’ 
DMRh 16. Kaip matyti, spausdinta ir wôs, o tai DMRh žodis ir diakritikas, sutam-
pantys su daukanto (DaKlG to žodžio su diakritiku nėra). Kadangi iš dalyvių ir 
veiksmažodžių su <-ę> buvo matyti labai tikėtinas donelaičio leidinio poveikis, tai 
ir čia jis galėjo būti reikšmingas. turbūt abi – tiek Kleino, tiek donelaičio – publika-
cijos skatino daukantą galvoti apie <ô> diakritiką. 

tiesa, ir milkus, panašiai kaip Kleinas, kalbėjo apie analogišką <ô> vartojimą, plg. 
jo gramatikos pavyzdžius wôs wie in καλῶς; itme, wiſſadôs, Silpnôkas MG 10. taip pat 
žodyne Wôkiu, Nuwôkiu; Wôs; Wôs ne wôs MŽlv 333 (nors esama milkaus nenuose-
klumo – pavyzdžiui, skirtingai nei MG, žodynuose silpnokas neturi cirkumflekso, turi 
akūtą: Silpnókas MŽlv 239 ir MŽvl 427). rėza ezopo pasakėčiose 1824 metais irgi 
pavartojo žodį vos su diakritiku, plg. wôs 13, 34, 43 (nors ir wos 13; wós 18)60. 

tačiau ne visai visi rytų prūsijos lietuviški tekstai turėjo cirkumfleksinį <ô> gar-
so [o·] (kirčiuoto?) pozicijoje. pavyzdžiui, kartu su ezopo pasakėčiomis 1824 metais 
tame pačiame leidinyje rėza buvo išleidęs ir donelaičio pasakėčias, bet jos rengtos 

60  rhesa 1824.
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12 pav. KlG 66: danieliaus Kleino priesagos ‑ôkas pavyzdys à ſaldus ſaldôkus / 
non ſaldôkas (4 eil.), kurį daukantas transformavo (žr. tolesnį 13 pav.);
vub: lr 1983 

labai nevienodai: ezopo vertimas buvo surinktas fraktūros šriftu, o donelaičio teks-
tai – švabachu; ezopo tekstams akivaizdžiai naudota daugiau diakritikų nei done-
laičio. donelaičio pasakėčiose nėra nė diakritinio <ô> (plg. wiſſados 6661). taip pat <ô> 
[o·] nepasitaiko rėzos 1825 metais leistose Dainose62. 

tik retkarčiais <ô> [o·] vartota NT 1824, konkrečiai – prieveiksmiuose, kurių ga-
lūnės grafiškai visai tokios kaip ir gen. sg. – <-ôs>: atgalôs 167; niekadôs 166, 183, 
195–196; wiſſadôs 179, 180, 192 (bet ir wiſſadós 180); plg. panašias gen. sg. tokiôs důnôs 
166; ant jôs 170. tačiau kitais atvejais – veiksmažodžių ir vardažodžių kamienuose, 
skirtingai nei KlG, MG, MŽ ir DMRh, cirkumfleksas NT 1824 nevartotas, plg. ißẽjot 
19; móterû 20; norit 19; mogu 19. 

apibendrinant galima sakyti, kad <ô> [o·] žymėjimas nebuvo visuotinai įsigalėjęs 
rašymo būdas rytų prūsijoje. Gera mankšta išbandyti <ô> [o·] rašymą daukantui buvo 
tiek Kleino formų nurašymas, tiek dažnas garbingojo donelaičio Metų skaitymas. Ži-
noma, ir milkus ar kitos ankstesnės rytų prūsijoje leistos lietuviškos gramatikos, žody-
nai galėjo būti paveikūs. Kiti rytų prūsijos leidiniai daukantui greičiausiai turėjo men-
kesnės įtakos, nes ir <ô> [o·] vartojimas juose galėjo būti retesnis ar net nesamas. 

daukanto uôs ‘vos’ IKEI pasirodo tik kaip pirmoji kregždė, bet vėliau, kituose savo 
rankraščiuose, <ô> vartojimą daukantas plės. Kleino ir donelaičio veikaluose tai buvo 
ilgasis [o·], bet daukanto tarmėje tokio ilgojo [o·] nė nebuvo, todėl jis mintyse galėjo 
rytų prūsijos rašybos bruožą sieti su savo žemaitišku tos pozicijos diftongišku tari-
mu [uo]. plg. daukanto kiek vėlesnį nurodymą, kad <ô> reikia skaityti kaip „oa“: 
„it oa kaip żôdiusî: kôks, kôsulys, kôtas, szôkas, gôbszus“ (DaPaP 1v). Kaip ir kitais 
atvejais, daukantas stengėsi perimti rašybą, bet po ja pakišti savo tarmės garsus. 

61  rhesa 1824. 62  rhesa 1825. 
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4.1.6.3.3. <ù>. daukantas vieną kartą IKEI pavartojo ir <ù> su gravio formos 
diakritiku – teis Pinskù instr. sg. ‘ties pinsku’ 10r, tai anksčiausias aptiktas <ù> jo 
tekstuose. 

Kleinas <ù> su graviu lietuviškuose žodžiuose žymėjo nedažnai, ir visada tai buvo 
kita, praes. 1 ar fut. 1 forma. Gravis jau žymėjo kirtį (plg. 20 lentelę; žr. 14 pav.). 

KlG, 1653 (iš eilės) DaKlG, apie 1828 

barrù / increpo, F. bárſu / p. baraù / gerrù / 
bibo, gérſu gėrau / berrù ſpargo, berſu / 
bėrau 96;

barru increpo f. barsu p. barrau. gerru 
bibo gersu, gerau, berru spargo bersu, 
berau 50;

mußù verbero, F. mußu / rißiù ligo F. rißiu 
kißù colloco, repono, F. kißu 100;

muszu verbero fut, muszu, riszu ligo f risziu, 
kiszu colloco repono, fut: kiszu 53;

regiù / regì / rég / kenćiù / kentì kénćia / tikiù / 
tikì / tiki. adù / adi áda. ſakaù ſakai / ſáko. 
pra ßaù / praßai / práßo / innaù / innai / 
inno 107;

regiù (?), regi reg. kenciu, kenti kencia. Tikiù, 
tiki, zadu, zadi, zada, sakau, sakai, sako, pra
szaù, praszai, prasza, zinnaŭ, zinnai, 
zinno 58;

s. Regiù video 108; s. Regiu video 59;

à regiù fit regij 110; à regiu fit regij 60;

à derù / ſudera convenit, à ſuderu 111; a deru, sudera, convenit à suderu 60;

s. Sakaù dico 112 s. Sakau dico 61;

à tappaù / tappaì fit tápo 127 à tappau, tappai 71

20 lentelė. KlG ir simono daukanto KlG nuorašo (DaKlG, apie 1828) lytys (iš eilės) su galūnėmis 
‑ù; pusjuodžiu šriftu paryškintos leksemos, turinčios pažymėtą <ù> diakritiką

13 pav. DaKlG 27: simono daukanto KlG nuorašo priesagos ‑ôkas transformuotas 
pavyzdys a saldus saldôkas, ñ saldokas (1 eil.) (žr. ankstesnį 12 pav.);
lltib: f. 1 – sd 9 
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Kaip matyti, daukantas beveik neperėmė Kleino <ù>. tik vienoje vietoje, regis, 
buvo suabejojęs, ar neatsižvelgti į gravį, ir kelias formas pabandęs pažymėti diakri-
tiku: regiù (?); Tikiù; praszaù 58 (žr. 15 pav.). vienas žodis vietoj gravio net gavo 
lankelio formos diakritiką: zinnaŭ. bet tolesniuose DaKlG puslapiuose daukantas vėl 
liovėsi vartojęs <ù>. 

regis, kad KlG kopijavimas neišmokė daukanto rašyti <-ù> galūnėje, juo labiau – 
instr. sg. linksnyje. bet DaKlG užfiksuota daukanto abejonė leidžia manyti, kad epi-
zodiškai Kleino gravį virš <ù> jis buvo pastebėjęs. 

rėzos donelaičio Metų publikacijoje irgi vartota <ù> su graviu – kaip pats rėza 
nurodė įvade:

auf ſchweren und gedehnten sylben ſteht das Ʒeichen des ſcharfen akʒents ( ́ ) auf 
ſchar fen und abʒuſtoßenden sylben dagegen das ſchwere tonʒeichen ( ̀ ). (DMRh 
Xii–Xiii)

Metuose <ù> vartosena daug platesnė bei įvairesnė nei Kleino gramatikoje, plg. 
kamieno bùwo DMRh 4; mùs DMRh 4; pùlko DMRh 4; wiſſùr DMRh 4, taip pat ir <-ù> 
instr. sg. galūnėje: pieſtù ßokinédams DMRh 20; Po praſtù ſawo Stogu DMRh 8; po ſáwo 
Kerrù DMRh 2; ſù naujù Dirù DMRh 14; ſù sáwo Snapù DMRh 4 (ir be diakritiko: 
Piemenu DMRh 14; ſù Blebberiu DMRh 14; ſu Padẽjimu 16; ſù paſimẽgimu DMRh 10; ſù 
Skrándgaliu 16). nenuoseklumas atsirado dėl to, kad gravis virš <ù> turėjo rodyti 
kirčio vietą ir ne visos instr. sg. m. galūnės buvo sukirčiuotos. apskritai DMRh lei-
dinio kirčiavimas labai priklausė nuo paties redaktoriaus rėzos plunksnos, tik dau-
kantas to negalėjo lengvai sužinoti: 

Metų tekstą rėza sukirčiuoja. jo manymu, donelaitis ne visur reikiamai kirčiavęs savo 
tekstą, todėl pirmajame Metų leidime yra kirčio nukrypimų nuo originalo, dažnai kirčio 
ženklai nepažymėti arba vietoj dešininio rašomas kairinis kirčio ženklas ir atvirkščiai63.

14 pav. KlG 107: danieliaus Kleino veiksmažodžių galūnės ‑ù pavyzdžiai: 
regiù; kenćiù; tikiù; adù; ſakaù; praßaù; innaù (4–6 eil.), iš kurių kelis 
daukantas nurašė su diakritikais (žr. tolesnį 15 pav.);
vub: lr 1983 

63  Krištopaitienė 2007, 41. 
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instr. sg. pozicijoje <-ù> vartota ir rėzos 1824 metų ezopo pasakėčiose64, plg.: 
apjokù 28; buttù 24; kardù 47; Niekù budù 38; niekù budù 8; paukßcʒiù 16; po ſtogù 15, 18; 
ſù didʒiù ponù 56; ſu didʒù dʒaugſmù 19; taworù 59; tikrù cʒeſù 53; tokiù budù 2, 3, 6, 56; 
Tokiù budù 6, 17, 28, 50; wiſſokiù budù 37 (atsitiktinai ir kamiene: paſtùrgalij’ 27, ir plg. 
greta paſturgalis 27). 

tačiau tame pačiame rėzos leidinyje pridėtos donelaičio pasakėčios turi dar ma-
žiau diakritikų, apskritai niekur nematyti gravio, plg. instr. sg. <-u> ſu maſtu 63. 

rėza ir metais vėliau išleistame leidinyje Dainos (1825)65 nei kamiene, nei jokiose 
galūnėse nerašė gravio <ù>, plg. instr. sg. Po grau Paukßcʒu 34; ſu ſawo Bernycʒiu 44; 
ſu ßwẽu Bernycʒiu 44; ſu ſawo Bernueliu 138; Po Lėlijo Krumácʒu 150; Po Klewéliu 172 
(išimtis: Jɨ Kardù perdallijo 92). 

taip pat NT 1824 nematyti diakritinės <ù>, juo labiau instr. sg. galūnėse, kirčiuo-
tose ar nekirčiuotose: ſu Joʒuwu 213; ſu paeidimmu 254; ſu wienu 257; ſu wienu akrutu 
257; ſu wyru 260; ſu kantrummu 260; ſu didʒu ßaukſmu 397. 

tokį nevienodumą, diakritinės <-ù> raidės instr. sg. buvimą vienuose tekstuose 
(donelaičio Metuose, rėzos ezopo pasakėčiose 1824) ir nebuvimą kituose (rėzos do-
nelaičio pasakėčiose 1824, rėzos Dainose 1825, NT 1824), iš dalies gali paaiškinti noras 
tekstą kirčiuoti, spaustuvių šriftų galimybės. pats milkus žodynuose pažymėdavo instr. 
sg. <-ù>, plg. gichtbrchtig […] Stabù ißtiktas MŽvl 235; Bey Zeiten, Cʒėſù MŽvl 96; Cʒėſù, 
ʒeitig MŽlv 39, taip pat gramatikos paradigmose: ſu Diewù MG 25; ſu Ponù MG 25. Ženk-
lą <ù> milkus apibūdino kaip žymintį staigų trumpą kirčiuotą garsą (kaip vok. žody-
je Truppen): „ù in ſùſu (insaniam) ſcharf und kurʒ cum tono truppen“ (MG 12), tačiau 
visų paradigmų galūnių lentelėje tą instr. sg. vis dėlto paliko be diakritiko: <-u, -iu> 
(MG 23). Kirčio ženklas nebuvo privalomas konkrečios raidės dėmuo, rytų prūsijoje, 
nors ir vartotas, buvo gana fakultatyvus, daug laisviau renkamasis nei, sakykim, mor-
fologinio žymiklio funkciją turintis gen. pl. cirkumfleksas <-û>. 

15 pav. DaKlG 58: simono daukanto KlG nuorašo pavyzdžiai su perimtais 
keliais <ù> ir vienu <ŭ> diakritiku: regiù (?) (3 eil.); Tikiù (4 eil.); praszaù (5 eil.); 
taip pat zinnaŭ (6 eil.) (žr. ankstesnį 14 pav.);
lltib: f. 1 – sd 9

64  rhesa 1824. 65  rhesa 1825. 
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daukantą paveikti rašyti teis Pinskù labiausiai galėjo tie šaltiniai, kurie vartojo 
analogiškas formas – donelaičio Metai, rėzos ezopo pasakėčios, milkaus žodynas su 
gramatika. vėlgi ypač išsiskiria rėzos parengti donelaičio Metai, <ù> gausiai turintys 
ne tik galūnėse, bet ir kamienuose. daukantas <ù> žymėjimą ilgainiui plės – šis teis 
Pinskù laikytinas tik pirmu daukanto pabandymu. 

daukanto tarmėje instr. sg. galūnėje yra kitas garsas, nei buvo donelaičio, rėzos 
ar milkaus [u] kirčiuotas. daukantas žemaitiškai turėjo tarti tarpinį tarp [u] ir [o] 
garsą [ọ]. Kaip galima manyti iš vėlesnio <ù> išplitimo daukanto raštuose, perimda-
mas rytų prūsijos lietuvių rašybos ypatybę daukantas vėlgi stengėsi neprarasti savo 
žemaitiškos fonetikos. plg. daukanto vėlesnį patarimą, kaip reikia tarti jo <ù>: „Kîmiù 
bałsù, kaip żôdiusî: tù, dù, gùdrù etc. etc.“ (DaPaP 1v). daukanto pavyzdys gùdrù 
turi du [ọ] garsus, ir abu juos daukantas pažymėjo vienodai; matyt, juos įsivaizdavo 
kaip tariamus „kimiu balsu“. vadinasi, daukantui <ù> reiškė žemaitišką garsą [ọ]. 

taigi ortografijos adaptavimas daukantui nebuvo rytų prūsijos aukštaičių tarmių 
pamėgimas – greičiau tai buvo noras perimamais unifikuojančiais rašybos elementais 
išreikšti specifinį žemaitišką tarimą. rašybos unija daukantui nereiškė bendros fo-
netikos. jis lengviau atsisakė savo vilniaus laiko rašybos nei žemaitiško tarimo. (tie-
są sakant, ir daukanto aukštaičių tarmių pažinimas negalėjo būti pažengęs, spren-
džiant ne tik iš jo raštų, bet ir iš to, kad aukštaitiškai kalbančioje aplinkoje jis nėra 
ilgiau gyvenęs; daugiausia lenkiškai, rusiškai, jidiš kalbantis vilnius turbūt nebuvo 
gera vieta mokytis aukštaičių tarmių.)

4.1.6.4. diakritikų atsisakymas ir diegimas daukanto IKEI apie 1828 metus 
schemiškai pavaizduotas 21 lentelėje. 

nr. Ypatybės DARB, DAR vilniuje 
(iki 1826) ir IK rygoje 
(apie 1827)

DaCL rygoje 
(apie 1827–1828)

→ IKEI rygoje 
(apie 1828)

1. [l] <ł> <ł> → <l>
2. a. [uo], žem. [ọu] <ou> <ou>, <ow> 

(<ů> 3×)
→ <ů>

3. gen. pl. (galūnė [u·]) <-u> <-u> → <-û>
4. a. [o·], žem. [uo] <o> <o> → <ô>
5. instr. sg. (galūnė a. [u], 

žem. [ọ]) 
<-u> <-u> → <-ù>

21 lentelė. simono daukanto diakritinių raidžių <ů, -û, ô, -ù> atsiradimas ir <ł> atsisakymas 
IKEI, ryga, 1828

4.1.6.5. G e m i n a t o s  <ll, tt, ss>. dar vienas ankstesniuose daukanto raštuo-
se nepastebėtas rašybos bruožas yra IKEI priebalsinių grafemų <ll, tt, ss> dvejini-
mas – geminatų vartojimas, plg. IKEI: ballsie ~ balsė ‘raidė’ 21v; kittas ‘kitas’ 5v; 
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passakas ‘pasakas’ 5v; wisso ‘viso’ 6r. tai irgi daukanto apie 1828-uosius išbandyta 
ortografijos naujovė. 

raidžių dvigubinimas vokiečių kalbos rašybos pavyzdžiu vėlgi buvo įprastas 
lietuviškiems rytų prūsijos raštams. Geminatas daukantas matė vartojant Kleiną, 
plg. <ll>: gelleʒìs ferrum eſt gelleʒinnis ferreus KlG 66 (à gelleżis ferrum ẽ gellezinnis 
DaKlG 27); <tt>: lituttis KlG 65 (Lituttis DaKlG 26); ßittas KlG 76 (szittas DaKlG 36); 
<ss>: Seſſů KlG 55(2×) (sessů ir sesů DaKlG 18); Seſſers KlG 55 (sessers DaKlG 18); ſeſſeri 
KlG 55 (sesseri DaKlG 18); tai wiſſa / kas marioſa ira KlG 81 (Tai wissa, kas mariosa ira 
DaKlG 38). 

donelaičio Metuose taip pat spausdintos geminatos, plg.: Sʒillais DMRh 2; Sʒillumą 
DMRh 2; kitt’s DMRh 4(2×); puttódams DMRh 2; wiſſókias DMRh 2; wiſſokios DMRh 4; 
wiſſur DMRh 2. vartojo ir rėza Dainose (1825)66: atßillo 10; gullincʒę 14; kitta 24; kittos 
2; kritto 4; Seſſů 26; Wiſſais 4; ezopo pasakėčiose (1824)67: gillumme 10; pelle ‘pelė’ 14; 
mattau 9; mette ‘metė’ 12; wiſſas 9; wiſſôs 9; donelaičio pasakėčiose (1824)68: kellias 61; 
ſtellawau 61; kitta 61; Laputte 61; Raſſi 61; wiſſa 61. taip rašyta ir naujame testamen-
te (1824): dallywi NT 1824 398; kelli NT 1824 41; kittaip NT 1824 398; kittiems NT 1824 
40; deſſėtines NT 1824 399; wiſſo NT 1824 399. taip žymėjo ir milkus, plg. Kellintą 
Dallyką MŽlv 42; Kitt’s MŽlv 120; Wiſſû ‘visų’ MŽvl 221; Wiſſur MŽvl 221. vadinasi, 
nėra kaip pasakyti, kuris iš lietuviškų rytų prūsijos šaltinių buvo paveikesnis dau-
kantui, nutarusiam išbandyti geminatas.

atkreiptinas dėmesys į daukanto netikslumus; jis iki galo turbūt neperprato, kaip 
ir prieš kokį trumpąjį balsį geminatos vartotos rytų prūsijoje, todėl geminatą parašė 
po ilgojo [a·] passakas (rytų prūsijoje taip nerašyta, plg. milkaus Fabel, Paſaka MŽvl 
173, rėzos Páſakos i ezopo pasakėčiose69), taip pat nebūdinga geminata ballsie ilga-
jame skiemenyje (plg. milkaus Balſas MŽlv 19). Kitos dvi leksemos, labai dažnos ir 
rytų prūsijos tekstuose, daukanto perimtos tiksliai: kittas; wisso. 

tos dvi tikslios kittas ir wisso geminatos IKEI rašytos po trumpojo [i] balsio. tas 
balsis daukanto šnektoje buvo tariamas žemaitiškai [ẹ], ir dar IK, DaCL bei pačiame 
IKEI kamiene daukantas vartojo raidę <y> jam pažymėti (IK: kyty; wysa; DaCL: kyta 
‘kitą’ 7r; kytos gen. sg. f. 7r; wys 7r; wysas acc. pl. f. 8v; IKEI: palykes; sutyka). Įsives-
damas geminatas po <i>, daukantas prarado savo tarmės tarimą [ẹ], kuris buvo gerai 
išreikštas raide <y> ir kurį jis jau naujai žymėjo kai kuriose galūnėse <-ę>. noras 
rašyti kaip donelaitis, bet tarti kaip mama su tėčiu, buvo iš principo keblus. Gemi-
natų įsivedimas turbūt nemačiomis įsileido ir raidę <i>, kuri gal ir netyčia pakirto 
daukanto pastangas išlaikyti savo tarmės [ẹ]. teoriškai daukantas būtų galėjęs įsi-
vesti *<-ytt-, -yss-> (ar bent *<-ett-, -ess->) savo šnektos garsui išlaikyti, bet tai būtų 
neatitikę rytų prūsijos grafikos. rytų prūsijoje *<-ytt-, -yss-> junginių nė negalėjo 
būti, nes raidė <y> ten reiškė ilgą garsą [i·]. Grafikos įtaiga čia paėmė viršų, ir dau-
kantas su geminatomis perėmė prieš jas rašomą <i>: <-itt-, -iss->. toks rašybos atve-
jis buvo daukanto lieptas į [ẹ] niveliaciją su aukštaitiškais [i, i·]. 

66  rhesa 1825.
67  rhesa 1824.

68  rhesa 1824. 
69  rhesa 1824.
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4.1.7. e i l i Š K u m a s. lyginant DaCL ir IKEI diakritikų ir geminatų traktavimą 
matyti eiliškumas, laipsniškumas, intensyvumo augimas. Štai DaCL dvi diakritinės 
raidės <-ę> ir <ů> buvo atsargiai išbandytos, ir tik kelis kartus, o IKEI jos abi jau 
vartojamos gana plačiai, tarsi IKEI daukantas būtų įsibėgėjęs. ir tada IKEI atsirado 
dar naujų diakritinių raidžių, nebuvusių DaCL – <û, ô, ù>, geminatų <ll, tt, ss>. jos, 
kaip anksčiau DaCL <-ę> ir <ů>, IKEI dar vos užčiuopiamos, atsargiai pavartotos 
keletą kartų. 

vadinasi, rašybos keitimas nebuvo koks momentinis daukanto apsigalvojimas 
pereiti prie rytų prūsijos raštams būdingų raidžių, daukantas tą mintį brandino po 
truputį, vis išbandydamas naujas ypatybes: pradėjo nuo <-ę> ir <ů>, o kai prie jų 
kiek priprato, kitu etapu ėmė mėginti daugiau: <û, ô, ù>, geminatas, <ł> diakritiko 
atsisakymą. 

5. daukantas apie 1827–1828 metus ėmė atsisakyti savo Vilniaus rašybos ir mode-
liuoti naują, Rygos laikotarpio rašybą, paremtą rytų prūsijos lietuviškų raštų ortogra-
fija, visų pirma – rėzos parengtu donelaičio Metų 1818-ųjų leidimu, taip pat Kleino 
1653 metų gramatika, kitais tekstais. priežastys daukantui apsispręsti modifikuoti 
rašybą galėjo būti net kelios. viena, vokiška ir latviška rygos miesto aplinka turėjo 
įtaigoti daukantą tolti nuo savo vilnietiškos Darbų, IK ir DaCL rašybos. Kai kurios 
daukanto imtos atsisakyti ypatybės, kaip <y> galūnė ir <ł>, atsivėrusios iš kitos per-
spektyvos, turėjo kristi į akis kaip ypač lenkiškos. 

antra, kaip yra nurodęs vytautas merkys, 1828 metų gegužės 15 dieną impera-
toriškojo vilniaus universiteto (toliau – vilniaus universitetas) globėjas nikolajus 
novosilcevas pasiuntė naują universiteto statuto projektą liaudies švietimo ministe-
rijai, o į jį buvo įtrauktas lietuvių kalbos dėstymas – „šie svarstymai turėjo pasiekti 
daukanto ir jo kolegų žemaičių ausis“70. tais 1828 metais daukantas mėnesį atosto-
gavo: „daukantas pirmą kartą dvidešimt aštuonių dienų atostogas gavo 1828 metų 
liepos 12 dieną“71. tiek svarstymas ministerijoje dėl lietuvių kalbos įtraukimo į vil-
niaus universiteto mokymo programas, tiek tikėtinas daukanto atostogavimas lie-
tuvoje – labai galėjo kelti jo entuziazmą dėl lietuvių kalbos ateities, kartu skatinti 
norą tobulinti savo rašybą. 

Kaip matyti iš apibendrinančios 22 lentelės, svarbiausias impulsas daukantui 
galėjo būti donelaičio ir jo Metus išleidusio rėzos autoritetai. daukanto nuosavame 
donelaičio Metų egzemplioriuje esama nemaža tamsaus rašalo pabraukymų, ir ne 
tiek poemos tekste, kiek rėzos įvade ir komentaruose. nežinoma, ar tai tikrai paties 
daukanto rankos, ar kokio vėlesnio skaitytojo braukymai. tačiau kai kurios pabrauk-
tos vietos susišaukia su daukanto mintimis: tarp kitų garsių kūrėjų donelaitį rėza 
lygino su vergilijumi („mit virgils lehrgedicht vom ackerbau, vergleichen wollte“ 
DMRh vii), ir toji vieta pabraukta juodu rašalu. savo Darbų pradžioje daukantas irgi 
lygino donelaitį su vergilijumi (bei Homeru).

70  merkys 1991, 39–40. 71  merkys 1991, 62. 
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daukanto 
pokyčiai 
(1827–1828)

KlG 1653 MG, MŽ 
1800

DMRh 
1818

rhesa 
1824 
(ezopas)

rhesa 1824 
(donelaičio 
pasakėčios)

NT 1824 rhesa 
1825

<-ę> + + +! + + + +
<ů> + + + + + + +
<l> + + + + + + +
<-û> + + + + + + +
<ô> +! +! +! + – + / – –
<-ù> + / – + +! + – – –
<ll, tt, ss> + + + + + + +

22 lentelė. Galima rytų prūsijos lietuviškų raštų įtaka daukanto rašybos keitimui; + (pliusai) 
žymi įtakos tikėtinumą, +! (pliusai su šauktukais) ženklina ypač tikėtiną tiesioginę įtaką. tikė-
tiniausia, kad daugiausia pokyčių daukantas įsivedė žiūrėdamas į DMRh 

taip pat savo kiek vėlesniame, rygos laikotarpio rankraštyje IƵ daukantas minė-
jo ne tik Metus, bet ir kitus rėzos leidinius – pavyzdžiui, jo 1825 metų dainų leidimą. 
autoritetai susidvigubino – dviese, kartu su rėza, donelaitis privertė daukantą nu-
spręsti iškrypti iš (savo) vilnietiškos rašybos tradicijos. atsargiam ir net skeptiškam 
daukantui donelaičio ir rėzos svoris tapo postūmio impulsu, lūžio momentu, di-
džiuoju akmeniu, pakreipusiu daukanto ratus kito kelio link – bent iš dalies rinktis 
ir adaptuoti rytų prūsijos rašybą. 

palikti donelaičio Metų už savo tautos kūrimo projekto ribų daukantas negalėjo. 
daukantas rašė, jog lietuvių ir žemaičių kalba yra taip išdailinta buvusi kitą kartą, 
kad ja galima rašyti, tik reikia proto ir aukso plunksną turėti ir kad tai savo poemo-
je įrodė donelaitis. daukantui Metai tapo senos buvusios išdailintos kalbos šaltiniu, 
ir daukantas pasuko jos link. rinkdamasis donelaičio raides savo raštams, daukan-
tas ėmė bandyti jungti lietuvos ir rytų prūsijos lietuviškas rašomąsias tradicijas. iki 
daukanto 1827–1828 metais dar niekas taip ryškiai daryti to nebuvo pabandęs (jur-
gis plateris turbūt ėmė sekti rytų prūsijos rašybos tradicija šiek tiek vėliau, kaip 
matyti iš vieno jo straipsnio rankraščio, baigto rašyti Karaliaučiuje 1831 metų kovo 
19 dieną72, viešint ten pas liudviką rėzą). 1827–1828 metai tampa daukanto pastan-
gų jungti dvi lietuviškai kalbančias kultūras per rašybą – rytų prūsijos ir lietuvos – 
simboliška riba. tai apskritai bene anksčiausia žinoma iniciatyva lietuvos raštiją 
orientuoti į rytų prūsijos tradiciją, imti projektuoti bendresnę jų abiejų rašto raidą, 
ieškoti vienodesnio modelio. 

6. i Š v a d o s. 1. bandyta nustatyti ankstyviausius lietuviškus simono daukanto 
įrašus – autografus. sprendžiant iš popieriaus, iš vandenženklių, iš daukanto datuo-
tų įrašų nustatyta, kad bene anksčiausi išlikę daukanto lietuviški įrašai daryti jo 

72  subačius 1998, 395–403.
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užrašų knygoje Išrašai iš knįgų (IK; lltib: f. 1 – sd 31) 1827 metais rygoje. apie tą 
patį laiką, nors gal truputį vėlėliau, sudarinėtas ir daukanto rankraštinis 22-as lietu-
viškų dainų pluoštas Canticula Lithuanica (DaCL; lnmmb rs: f. 110 – 21) – apie 
1827–1828 metus. 

2. iš IK ir DaCL autografų bei Darbay senuju Lituwiu yr Zemaycziu (DARB; vub rs: 
f. 1 – d 104) ir DARUS Letuwiu er Ƶiamaitiu suraszy S. TIEWELIS (DAR; vub rs: f. 1 – 
d 66) nuorašų nustatyti ryškūs ankstyvosios daukanto rašybos, vartotos vilniuje (iki 
1825-ųjų pabaigos) ir rygos periodo pradžioje (maždaug iki 1827–1828 metų), bruo-
žai: tai visų pirma raidė <y> [ẹ] žodžio kamiene ir baigmenyse, digrafas <yi> ženklin-
ti [ẹi], grafema <e-> jungtuko ir bei priešdėlio ir prielinksnio iš(‑) pradžioje, diakritinė 
nepalatalinė <ł>, diakritikų nevartojimas (išskyrus <ł> brūkšnelį, <ż> tašką). 

3. taip pat nustatyta, kad dar truputį vėlesnių už IK ir DaCL lietuviškų įrašų yra 
kitoje daukanto užrašų knygoje Išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje (IKEI; lltib: 
f. 1 – sd 40), jie daryti apie 1828 metus. matyti ryškus IKEI rašybos modifikavimas. Į 
rygą atsivežęs vilnietiškos rašybos įgūdžius, iš pradžių 1826–1827 metais rygoje dau-
kantas jais dar kliovėsi. bet per metus dvejus persiorientavo, jo rašybos keitimo pirmų-
jų ženklų atsirado 1827–1828 metų DaCL (<-ę>, <ů>), bet ypač – apie 1828 metus IKEI. 

4. apie 1827–1828 metus galima fiksuoti bent 13 daukanto pakeistos rašybos 
atvejų. ankstyvoji IK ir DaDL daukanto rašyba buvo iš esmės modifikuota IKEI; 
apsispręsta eiti rytų prūsijos lietuviškų tekstų rašybos kryptimi. 

nr. Ypatybės DARB, DAR vilniuje 
(iki 1826) ir IK rygoje 
(apie 1827)

DaCL rygoje 
(apie 1827–1828)

→ IKEI rygoje 
(apie 1828)

1. part. praet. act. nom. sg. m. 
(galūnė [ẹs])

<-ys> <-ys> → <-ęs> (<-es>)

2. acc. sg. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> (<-ę> 2×) → <-ę>, <-e>
3. praet. 3 (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> (<-ę> 1×) → <-ę> (<e>)
4. iness. pl. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> → <-ę>
5. instr. sg. f. (galūnė [ẹ]) <-y> <-y> → <-ę>
6. inf. (formantas [tẹ]) <-ty> <-ty> → <-te>
7. [ẹi] <yi> <yi> → <ei>
8. [l] <ł> <ł> → <l>
9. a. [uo], žem. [ọu] <ou> <ou>, <ow> 

(<ů> 3×)
→ <ů>

10. gen. pl. (galūnė [u·]) <-u> <-u> → <-û> (3×)
11. a. [o·], žem. [uo] <o> <o> → <ô> (1×)
12. instr. sg. (galūnė a. [u], 

žem. [ọ]) 
<-u> <-u> → <-ù> (1×)

13. [l, t, s] po trumpojo balsio <l, t, s> <l, t, s> → <ll, tt, ss>

23 lentelė. 13 ryškiausių daukanto raidžių vartosenos pakeitimų IKEI, ryga, 1828 
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5. IKEI 1828-aisiais daukantas jau linkęs: 1) žymėti <ę> 5 galūnėse, kur anksčiau 
paprastai rašė <y> (DaCL buvo tik pabandyta); 2) atsisakyti diakritinės <ł>; 3) mėgin-
ti įsivesti daugiau diakritinių raidžių: plačiau <ů> (ji 3× išmėginta jau DaCL), rečiau – 
<ô> (1×), galūnėse <-û> (3×), <-ù> (1×); 4) rašyti geminatas <ll, tt, ss>; 5) bendraties 
formantą rašyti su nediakritine <e> – <-te>; 6) žemaitišką diftongą [ẹi] žymėti <ei>. 

6. akivaizdus daukanto bandymas 1828 metais rygoje keisti savo vilniaus rašy-
bą, ryškią grupę žemaitiškiems tekstams lietuvoje įprastų rašybos ypatybių pero-
rientuoti į daukanto patirčiai tolimesnę rytų prūsijos lietuviškąją tradiciją. tai są-
moningos daukanto pastangos sekti rytų prūsijos lietuviškų tekstų rašyba. ir tai 
bene pirmas toks ryškus sąmoningas lūžis daukanto rašybos patirtyje. nors kai 
kurios iš keičiamų ypatybių 1828-aisiais dar menkai pastebimos (<ô, -û, -ù>), bet 
visos jos kartu rodo aiškų daukanto posūkį į naują rašybą. 

7. vilnietiškos Darbų, IK ir DaCL rašybos keitimą daukantą netiesiogiai galėjo 
skatinti pakitusi – vokiška ir latviška – rygos miesto aplinka, taip pat žinios apie 
svarstymą įtraukti lietuvių kalbą į vilniaus universiteto mokymo programas. 

8. vis dėlto šaltinis, galėjęs daukantą labiausiai paveikti imtis rytų prūsijos ra-
šybos bruožų, turbūt buvo liudviko Gedimino rėzos parengtas pirmasis Kristijono 
donelaičio Metų (1818) leidimas. viena, donelaičio Metai daukantui buvo didžiulis 
autoritetas: donelaičio poemą daukantas išaukštino kaip jokį kitą lietuvišką kūrinį, 
jam tai buvo seniau išdailintos kalbos šaltinis. antra, daugiausia ortografijos ypa-
tybių, kurias daukantas ėmė modifikuoti, kaip tik ir buvo rėzos 1818 metų done-
laičio leidime. 

Ypač tikėtina, kad daukantas nusižiūrėjo į donelaičio Metų dalyvius part. praet. 
act. nom. pl. m., galbūt būtent dėl jų apsisprendė ir praet. 3 galūnę rašyti <-ę> – gal 
iš dalies dėl neapsižiūrėjimo, iš dalies – dėl patogumo už tokios rašybos išlaikyti 
savo tarmės [ẹ] tarimą. tai precedento neturinti inovacija. iness. pl. bei instr. sg. 
galūnės <-ę> daukanto inovatyviai pasidarytos greičiausiai dėl tų donelaičio dalyvių 
poveikio. reikšmingos ir analogiškos DaCL vos imtos rašyti gen. sg. m., voc. sg. f. 
galūnės <-ę>, kurių nepasitaikė vėlesniame IKEI. rėzos leidimo donelaičio Metai 
galėjo paveikti daukantą rašyti ir cirkumfleksinį <ô> ilgojo [o·] pozicijoje bei graviu 
žymėtą <-ù> trumpojo, dažniausiai kirčiuoto [u] pozicijoje (instr. sg. galūnėje). teks-
tų analizė liudija 1818-ųjų donelaičio Metus buvusius tikėtiniausiu pagrindiniu dau-
kanto apsisprendimo modifikuoti rašybą impulsu ir šaltiniu. 

9. Kitas rytų prūsijos šaltinis, veikęs daukantą, buvo danieliaus Kleino gramati-
ka Grammatica Litvanica (KlG, 1653). daukantas buvo nusirašęs didžiąją KlG dalį 
(DaKlG; lltib: f. 1 – sd 9). iš esmės sutampantis su IKEI rankraščio popierius leidžia 
manyti DaKlG atsiradinėjus apie tuos pačius 1828 metus. perrašydamas tiesiog fiziš-
kai didelę gramatikos dalį, daukantas išbandė plunksną kopijuodamas tam tikras 
Kleino rašybos ypatybes. Ypač tikėtinas, greta donelaičio, atrodo Kleino cirkumflek-
sinio <ô> [o·] poveikis, nes daukantas aiškiai mokėsi (pramoko) rašyti tokį <ô> kaip 
tik kopijuodamas Kleiną.

10. turėjo būti ir daugiau įtakingų šaltinių (Kristijono Gotlybo milkaus darbai, įvai-
rūs kiti lietuviški rėzos leidiniai, religiniai tekstai), kuriais daukantas galėjo naudo tis, 
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bet kurių tiesioginės įtakos kol kas nėra kaip įrodyti. bendrais rytų prūsijos lietuviš-
kų tekstų rašybos bruožais, kuriuos daukantas apie 1827–1828 metus ėmė imituoti, 
gali ma laikyti <ł> atmetimą bei <ů>, gen. pl. <-û>, geminatų <ll, tt, ss> įsivedimą. 

11. rašybos keitimas nebuvo momentinis daukanto apsigalvojimas, modifika-
vimo mintį jis brandino laipsniškai, vis pabandydamas: pradėjo nuo <-ę> ir <ů> 
DaCL, o kai prie jų priprato, IKEI ėmė bandyti daugiau: <-û, ô, -ù>, geminatas, 
numetė <ł> diakritiką. 

12. orientuodamasis į rytų prūsijos rašybą, daukantas pirmiausia galvojo apie 
grafiką, o ne aukštaitišką jos fonetiką: modifikuodamas savo vilnietišką rašybą jis ieš-
kojo būdų, kaip kartu neprarasti savo žemaitiškų garsų. perimta ir modifikuota rašyba 
irgi turėjo įsileisti, toleruoti, koduoti žemaitišką daukanto fonetiką. DaCL esama 4, o 
IKEI – 5 galūnių (2 iš jų sutampa, o 2 – ne, tad iš viso – 7 skirtingos galūnės), kur akivaiz-
dus toks fonetinis žemaitiškas <ę> [ẹ] traktavimas (part. praet. act. nom. sg. m.; acc. sg.; 
praet. 3; iness. pl.; instr. sg. f.; gen. sg. m.; voc. sg. f.), nors rytų prūsijos <ę> žymėjo tik 
ilgąjį [e·] istorinio nosinio balsio [en] pozicijoje. nusižiūrėtos, perimtos galūnės su <ę> 
buvo: 1) part. praet. act. nom. sg. m.; 2) acc. sg., o inovacinės, sukurtos pagal nusižiū-
rėtąsias – 1) praet. 3; 2) iness. pl.; 3) instr. sg. f.; 4) gen. sg. m.; 5) voc. sg. f. 

13. Žemaitišką fonetiką daukantas taikė ir kitoms perimtoms diakritinėms raidėms: 
<ô> (rytų prūsijoje tai buvo [o·], o daukantas žymėjo savo [uo], jo žodžiais, „oa“); <-û> 
(rytų prūsijoje buvo tarta [u·], cirkumfleksas < ˆ > čia buvo aiškus morfologinis žymik-
lis, bet daukantas <û> vadino fonetiniu „neaiškiu un“, tad [un]); <-ù> (rytų prūsijoje 
tartas [u] trumpas, kirčiuotas, o daukantas jam taikė savo [ọ] tarimą, jo žodžiais, „ki-
miu balsu“). net ir <ů> žemaitiškumas turėjo būti išlaikomas, nes daukantas leido 
kiekvienos tarmės atstovams tarti savaip; jo žemaičiai skaitytojai <ů> galėjo skaityti 
[ọu]. daukantas skolinosi grafinį apvalką, bet suteikė kitą, žemaitišką, garsinį turinį.

14. savarankiškai, ne dėl rytų prūsijos rašybos, 1828 metais daukantas įsivedinė-
jo <e> [ẹ] žemaitiškame dvibalsyje [ẹi] – <ei> (grafiškai sutapusį su [ei] – <ei>), taip 
pat bendraties formante – <-te>. jam ir čia rūpėjo žymėti žemaitišką savo šnektos 
tarimą. (Kita vertus, žodžio pradžioje tos raidės <e> [ẹ] atsisakė.)

15. netyčinis fonetikos suaukštaitinimas rytų prūsijos raštų pavyzdžiu turbūt 
buvo <i> įsivedimas prieš naująsias geminatas <ll, tt, ss> – tokioje pozicijoje <i> jau 
nebežymėjo žemaitiško garso [ẹ]. 

16. daukantas nevartojo savo naujos 1828-ųjų rašybos bruožų nuosekliai. jo tai-
syklės labai nenusistojusios, varijuojančios. didžiuma šių naujų rygos laikotarpio 
ypatybių dar labiau išryškės daukanto taip pat rygoje (prieš 1834 metus) parašy-
toje Istorijoje Žemaitiškoje. 

17. Galima konstatuoti, kad daukantas apie 1827–1828 metus ėmė atsisakyti savo 
Vilniaus rašybos ir modeliuoti naują, Rygos laikotarpio rašybą, paremtą rytų prūsijos lie-
tuviškų raštų ortografija, visų pirma donelaičio Metų 1818-ųjų leidimu, taip pat Kleino 
1653 metų gramatika, kitais tekstais. perdaryta grafika, bet išlaikyta žemaitiška tartis. 

18. daukanto rašybos modifikavimas 1827–1828 metais yra vienas iš pirmųjų ban-
dymų rasti būdą suartinti lietuvos ir rytų prūsijos lietuviškas raštijos tradicijas. 
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Giedrius Subačius 
t H e  F i r s t  t u r n i n G  p o i n t  i n  s i m o n a s  d a u K a n t a s ’ s 
o r t H o G r a p H Y  ( 1 8 2 7 – 1 8 2 8 ) :  l e t t e r  < y > ,  s o u n d  [ ẹ ] , 
d i a C r i t i C s ,  a n d  G e m i n at e s 

s u m m a r y

1. it is most probable that the earliest surviving lithuanian lines in simonas daukan-
tas’s (1793–1864) hand were inscribed in 1827 in rīga (latvia) in his manuscript Excerpts 
from Books (Išrašai iš knįgų [IK]; library of the institute for the lithuanian literature and 
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l ū ž i s  ( 1 8 2 7 – 1 8 2 8 ) :  r a i d ė  < y > , 
g a r s a s  [ e. ] ,  d i a k r i t i k a i  i r  g e m i n a t o s

Folklore [lltib], vilnius: f. 1 – sd 31). another almost contemporary manuscript titled 
lithuanian songs (Canticula Lithuanica [DaCL]; national lithuanian martynas mažvydas’s 
library, vilnius: f. 110 – 21) originated in about 1827–1828. these two manuscripts contain 
quite similar orthography that daukantas was exploiting in vilnius (until the end of 1825) 
and later in rīga (1826–1827). its salient features were: (1) the letter <y> to denote close 
vowel [ẹ] of northwestern lithuanian lowland dialect; the digraph <yi> to denote [ẹi]; (2) the 
grapheme  <e->  in  word-initial  position  both  in  conjunction  ir  ‘and’ and  in  preposi-
tion iš ‘from’ (as well as in the prefix iš-); (3) the diacritical non-palatal <ł> [l]; (4) the 
absence of geminates; (5) the avoidance of all diacritics (except for the traditional “pol-
ish” letters <ł>, and <ż>).

2. the next (third) known daukantas’s manuscript book with lithuanian inscriptions—
Excerpts from Books of Ethnography and History (Išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje [IKEI], 
lltib: f. 1 – sd 40) is dated approximately in 1828. this IKEI included many modifications 
in daukantas’s vilnius orthography. Certain signs of change had already appeared in DaCL 
in about 1827–1828 (diacritical <-ę>, <ů>), but the most conspicuous changes were intro-
duced merely in IKEI in 1828: (1) in many endings daukantas chose <ę> [ẹ] instead of for-
mer <y>; (2) the digraph <ei> replaced <yi>; (3) the diacritical <ů> was introduced instead 
of <ou> and <ow>; (4) in certain cases daukantas adopted diacritical <ô> [uo] instead of 
former plain <o>; (5) he introduced a new diacritical <-ù> in the instr. sg. m. ending; (6) he 
instituted geminates (double consonant letters <ll, tt, ss>; (7) daukantas initiated verb in-
finitives with the final <-te> instead of the former <-ty>. this way the modifications in 
daukantas’s individual spelling in 1827–1828 were very substantial: they touched upon 
multiple particularities of his orthographic habits. 

3. daukantas was educated in lithuania, so his earliest known vilnius orthography was
conforming to certain spelling practices particular to contemporary lithuania (especially 
those that were used for the texts in his native lithuanian lowland dialect). in his new 
rīga orthography from 1827–1828 on daukantas switched to the system that to a significant 
degree followed the lithuanian orthography of east prussia. 

4. not all of the contemporary lithuanian texts of east prussia contained all the features
that daukantas decided to transform in 1827–1828. the majority of his modifications com-
ply with the first edition of notorious poem by Kristijonas donelaitis Seasons (Das Jahr in 
Vier Gesaengen; Metai), edited and published by the professor of Königsberg university 
liud vikas rėza in 1818. the most salient feature that made daukantas’s resolve of change 
possible were frequent past participles (part. praet. act. nom. pl. m.) in donelaitis’s poem 
with the ending <-ę>; they must have inspired daukantas to introduce the same grapheme 
in his simple past tense verb endings instead: the two forms in daukantas dialect were 
quite confusing, often homophonic. 

5. one more source that might have had a certain impact on daukantas’s orthographical
metamorphoses was the Grammatica Litvanica by danielius Kleinas (1653). daukantas cop-
ied most of this grammar book in his own hand for his personal use. daukantas’s diacritical 
<ô> might have undergone the direct influence of Kleinas’s Grammatica Litvanica (along 
with donelaitis’s Seasons). 
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6. daukantas implemented his modifications gradually. daukantas started from <-ę, ů> in 
DaCL, and only after he grew accustomed to them, daukantas introduced more novelties in 
IKEI: <-û, ô, -ù>, and geminates; simultaneously he relinquished the diacritical mark of <ł>. 

7. in his orthographical transformation daukantas attempted to keep in his own low-
land lithuanian dialectal features (east prussian lithuanian texts were rendered in a sig-
nificantly distinct Western Highland dialect). in 7 different endings containing the graph-
eme <ę> daukantas coded the lowland sound [ẹ], which was entirely absent from the 
Western Highland dialect. lowland lithuanian phonetics has to be reconstructed for the 
following daukantas’s diacritical letters: <ô> (lowland [uo], in daukantas’s words—“oa”), 
<-û> (in certain cases lowland [un], in daukantas’s words—“indistinct un”), and <-ù> (low-
land [ọ], in daukantas’s words—pronounced “in husky voice”). daukantas borrowed the 
graphic appearance of the eastern prussian lithuanian texts but adjusted it to his own 
lowland pronunciation. 

8. in 1828, in addition, independently from the east prussian lithuanian tradition dau-
kantas introduced <e> in the lowland diphthong [ẹi], rendering <ei>; the same <e> he chose 
for infinitives in <-te>. in both cases daukantas tried to represent his lowland pronuncia-
tion. on the other hand, daukantas abandoned <e> representing lowland [ẹ] in some cases 
of word-initial position—er, esz, and <esz-> were turned into ir, isz, and <isz->. 

9. in sum, in about 1827–1828 daukantas proceeded in aborting his Vilnius orthography 
and modelling a new one, Rīga writing system, to a substantial extent based on donelaitis’s 
poem 1818 edition, on Kleinas’s 1653 grammar, and on other lithuanian texts of east prus-
sia. in 1828 daukantas was among the very first, who attempted a (partial) merger of east 
prussian lithuanian orthography with that of lithuania proper. 

10. enthusiasm for significant changes in orthography could have been partially en-
couraged by daukantas’s change in cultural milieu: from mostly polish speaking vilnius to 
predominantly German rīga. in addition, almost simultaneously a project to introduce a 
lectureship of lithuanian at vilnius university was proposed to the ministry of education 
in saint petersburg. this might have become an uplifting impulse for brushing up ones 
spellings. the two authorities of donelaitis and rėza must have helped daukantas set his 
mind on their orthography in particular. 
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