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Jurgita Venckienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

lietuviški XiX a. pabaigos 
ir XX a. pradžios antkapių užrašai: 
santykis su bendrine kalba

XiX a. pabaigoje besiformuojančios lietuvių bendrinės kalbos (bk) normos per 
lietuvišką periodiką, pasaulietines ir religines knygas pradėjo pasiekti paprastą 
žmogų – valstietį ir miestietį. vienas iš šaltinių, atskleidžiančių, kaip tos normos 
plito, koks buvo jų poveikis kalbai, galėtų būti antkapinių paminklų ir kryžių už-
rašai1. nors šių tekstų nėra daug išlikusių, nors jie trumpi ir anoniminiai2, vis dėlto 
iš jų matyti, kada imta pripažinti besiformuojančios bk prestižiškumą ir pradėta į 
ją orientuotis. 

suprantama, kad bk normos plito lėtai pirmiausia dėl žemo raštingumo lygio, 
kurį iš dalies lėmė lotyniškų raidžių draudimas. 1897 m. rusijos imperijos gyvento-
jų surašymo duomenimis, Kauno gubernijoje raštingų vyrų buvo 51,9 %, moterų – 
24,9 %; suvalkų gubernijos lietuviškose apskrityse raštingų vyrų – 76,6 %, moterų – 
50,2 %3. panašūs ir amžininkų liudijimai. pavyzdžiui, kunigas dominykas tumėnas, 
dirbdamas Šaukėnuose, 1902-aisiais rašė, kad jo parapijoje 40 % žmonių neraštingi4. 
vadinasi, maždaug pusė gyventojų negalėjo patys raštu nurodyti antkapio gaminto-
jui, ką ir kaip jame rašyti. 

bk poveikis žmonių kalbai galėjo būti stiprėlesnis tose vietovėse, kur skaityta 
daugiau lietuviškos spaudos, t. y. kurias pasiekdavo didesnis lietuviškos spaudos 
kiekis, kitur – silpnesnis. pagal tai, kiek spaudos buvo gabenama, platinama, laikoma, 
lietuvos ãpskritis regionais yra suskirstęs vytautas merkys5. pirmajam, pavadintam 
pasienio regionu, kur būta ypač daug spaudos gabentojų, merkys skiria keturias pa-
sienio apskritis – telšių, raseinių, naumiesčio ir vilkaviškio. antrajam regionui 

1  Caro valdžia draudė statyti kryžius su užra-
šais vietinėmis kalbomis laukuose, prie 
sodybų, miestų, miestelių, kaimų aikštėse 
ir kitur, bet kapinėse paminklų medžiagų 
ir statymo tvarkos nereglamentavo (sur-
dokaitė 2012, 42).

2  subačius 1998a, 17.
3  Karčiauskienė 2002, 15.
4  tumėnas 1902-04-12, 1r. 
5  merkys 1994, 202–203.
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priklausytų vidinės Šiaulių, panevėžio, ukmergės ir marijampolės apskritys, jose 
spaudos gabentojų buvo mažiau, tačiau gausu platintojų. trečiajam regionui tektų 
vidinės zarasų, Kauno ir Kalvarijos apskritys. Ketvirtasis regionas apimtų lietuviškas 
rytines ir pietines Švenčionių, vilniaus, trakų ir seinų apskritis6. pastarajame regio-
ne lietuviška spauda plito mažiausiai. 

antkapiai ir jų užrašai pastaruoju metu jau sulaukia tyrėjų dėmesio. dvasininkų 
antkapių užrašų publikavo vacys milius7, jų paskelbta ir internete8. tirtos ir rytų 
prūsijos lietuvių kapinės9. Giedrius subačius yra publikavęs ir išanalizavęs trejų 
kapinių – mosėdžio, pavandenės ir renavo – seniausius lietuviškus antkapių užra-
šus10, XiX–XXi a. dvasininkų antkapių užrašus publikavo, taip pat užrašų struktūrą 
ir kaitą XiX–XX a. aptarė milius11. 

Šis tyrimas apima antkapių užrašus iš maždaug pirmojo (pasienio) merkio išskir-
to regiono (telšių, raseinių, naumiesčio ir vilkaviškio apskričių), kur būta ypač daug 
spaudos gabentojų, tad ir spaudos kalbos įtaka asmeninei kalbai atrodo galėjusi būti 
ankstyvesnė ir stipresnė. Ši teritorija apima žemaičių (vakarinę dalį, maždaug iki 
mažeikių, viekšnių, nerimdaičių, varnių, tytuvėnų, raseinių) ir pietinių vakarų 
aukštaičių (iki vilkijos, pilviškių, vinkšnupių) patarmių plotus. Į tyrimą įtrauktos ir 
netoli buvusių apskričių ribų esančios kapinės. 

tyrimo objektas – 243 užrašai iš 51 kapinių ir bažnyčių šventorių: eigirdžių, liep-
laukės, luokės, nerimdaičių, nevarėnų, pavandenės, telšių, varnių (telšių r.); alek-
sandrijos, barstyčių, Kulų, lenkimų, mosėdžio, Šačių, Žemytės (skuodo r.); alsėdžių, 
platelių (plungės r.); pikelių, renavo, tirkšlių, Židikų (mažeikių r.); akmenės (akme-
nės r.); darbėnų, Kretingos senųjų, Kartenos, salantų12 (Kretingos r.); Gargždų (Klai-
pėdos r.); tytuvėnų (Kelmės r.); tenenių (Šilalės r.); ariogalos, betygalos, leščių, 
nemakščių, Šiluvos, raseinių, viduklės (raseinių r.); pagramančio (tauragės r.); 
raudėnų (Šiaulių r.); eržvilko, seredžiaus, veliuonos (Jurbarko r.); Gražiškių, Griš-
kabūdžio, ilguvos, Kiaulupių, Kidulių, Kudirkos naumiesčio, lukšių, plieniškių, 
sintautų, slavikų, sudargo, Šakių (Šakių r.); Keturvalakių, pajevonio, pilviškių (vil-

6  dėl apskričių ribų žr. žemėlapį nr. 16 „etni-
nė lietuvos gyventojų sudėtis XX a. pra-
džioje“ (bairašauskaitė, medišauskienė, 
miknys 2011, 126–127).

7  milius 2003, 505–515; milius 2005, 661–696.
8  mokslo požiūriu vertingesni su fotografijo-

mis publikuoti antkapių užrašai. publi-
kuoti XiX a. pabaigos–XX a. pradžios Ša-
kių kapinių antkapių užrašai (http://www.
xxiamzius.lt/numeriai/2015/10/30/laik_03.
html [be fotografijų]), salantų (http://sa-
lantiskis.blogspot.lt/2012/01/lietuviski-
xix-salantu-antkapiu-uzrasai.html [su fo-
tografijomis]), vyd man tų ir Kiauleikių 

(http://www.klavb.lt/el_leidiniai/krastoty-
ra/kretinga/kretingosnauji/vydmantukiau-
leikiukapinaites.pdf), viekšnių (http://
www.mke.lt/viek%C5% a1ni%C5%b3_
kapin%C4%97s [be foto grafijų]).

9  Kaunas 2004; balčiūnienė, bukantytė 2012, 
46–64; sliužinskas 2013, 24–29.

10  subačius 1996, 79–81; subačius 1998a,  
22–23; subačius 2001, 231–234.

11  milius 2003, 505–515; milius 2005, 661–696; 
milius 2007, 423–430.

12  remtasi užrašais iš http://salantiskis.blog-
spot.lt/2012/01/lietuviski-xix-salantu-ant-
kapiu-uzrasai.html (žiūrėta 2016-12-06).
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kaviškio r.); Gavaltuvos, marijampolės (marijampolės r.); Josvainių (Kėdainių r.); 
Kuro, vilkijos (Kauno r.)13. 

straipsnyje analizuojami dviejų paskutinių XiX a. dešimtmečių ir XX a. pradžios – 
1883–1911 m. antkapių užrašai. antkapių užrašų datavimas nėra visiškai tikslus, nes 
paprastai rašoma mirties, o ne paminklo statymo (tad ir užrašo) data. Kaip teigia 
aneta Grabauskaitė-mikšienė, „antkapinį kryžių paprastai stengiamasi pastatyti me-
tinėms, tada jis ir būdavo pašventinamas“14. 

analizuojant antkapių užrašų rašybos ir tarmės (žemaičių užrašų) ypatybes, sie-
kiama nustatyti, kada imta reaguoti į besiformuojančią bk, kaip buvo priimamos 
beatsirandančios bk normos. labai svarbu ir kaip to laikotarpio visuomenė reagavo 
į antkapių užrašus, todėl straipsnyje pirmiausia apžvelgiama informacija, skelbta 
XiX a. pabaigos ir XX a. pradžios periodinėje spaudoje. 

1. X i X  a. p a b a i G o s  i r  X X  a. p r a d Ž i o s  p e r i o d i n Ė  s p a u d a  a p i e 

a n t K a p i Ų  u Ž r a Š u s. Kalbant apie raštingus gyventojus, svarbus ir skaitomos 
literatūros pobūdis. didžiausiais tiražais spausdinta ir skaitomiausia buvo religinė 
literatūra, maldaknygės. būtent iš maldaknygių, kaip liudija XiX a. pabaigos ir XX a. 
pradžios periodinė spauda, ne vienas mokėsi skaityti:

Kas nors iš vyresniujų, mokąs skaityti, kaip turi atliekamo laiko, daugiausiai žiema, 
prieidamas parodo vaikams litaras ir palengva išmokina skaityti; mokinasi netik uki-
ninko vaikai, bet ir piemenukai. skaityti mokinasi paprastai ant maldaknygių15. 

lietuviszka moteriszkē nežino, kas tai yra kokia nors iszkala, nē kas tai kokia li-
teratura. Jos visa iszkala – bažnyczia, o visa literatura – „szaltinis“ ir „Kanticzkos“16.

antanas rucevičius jau kiek vėliau atsiminimuose rašė, kad būtent religinės te-
matikos knygos jam atrodė prestižinės, sektinõs kalbos pavyzdys: 

vieną kartą net buvau sumanęs išrinkti iš maldaknygės ir surašyti visus tuos žodžius, 
kuriuose tik randasi igrekai, ir visus juos atmintinai išmokti, kad paskui laiškuose ar 
šiaip rašte galėčiau tuos žodžius su igrekais pavartoti17. 

tačiau tókios knygos į bk normų sferą pakliuvo vėliau negu periodiniai leidiniai, 
jose iki XX a. pradžios siekta išlaikyti tradicinį kalbos variantą18. prie maldaknygių 

13  nuoširdžiai dėkoju Giedriui subačiui, ska-
tinusiam imtis šios temos ir pasidalinu-
siam turimais antkapių užrašais iš alek-
sandrijos, alsėdžių, darbėnų, Kartenos 
(užrašė irutė lapteva), Keturvalakių, Kre-
tingos senųjų (užrašė irutė lapteva), Kulų, 
lenkimų, mosėdžio, pavandenės, pikelių, 
renavo, slavikų, sudargo, Šačių (užrašė 
Žavinta sidabraitė), tirkšlių, varnių, Že-
mytės, Židikų kapinių. labai ačiū laimai 
Šinkūnienei ir mindaugui Šinkūnui už ei-

girdžių, luokės, nerimdaičių, nevarėnų ir 
raudėnų, Gabijai surdokaitei-vitienei – už 
Gražiškių, Kiaulupių, Kidulių ir plieniškių 
kapinių užrašus. taip pat remtasi dvasi-
ninkų antkapių užrašais iš milius 2003.

14  Grabauskaitė-mikšienė 2007, 46.
15  [lozoraitis] Jonaitis 1896, 94.
16  „vaizdelis isz musų szeimininkių busenos“, 

Ūkininkas 5, 1893, 36.
17  rucevičius 1920, 19. 
18  plačiau žr. venckienė 2005, 93–123.
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kalbos įpratusiems skaitytojams stengėsi įtikti ir katalikiškosios bei pasaulietinės 
periodinės spaudos leidėjai19.

bk formavimosi laikotarpiu labiau išsilavinusi visuomenės dalis ėmė rūpintis 
plėsti gimtosios kalbos vartojimo sferą, suprantama, kur tai buvo įmanoma. tuo metu 
atkreiptas dėmesys ir į antkapių užrašus – labai asmenišką ir kartu viešą kalbos 
vartojimo sritį. XiX a. pabaigos ir XX a. pradžios periodikoje dažniausiai keltos dvi 
lietuvių antkapių užrašų problemos: 1) rašymas ne lietuvių kalba; 2) rašymas netai-
syklinga lietuvių kalba.

1884 m. Aušroje liudvikas beržanskis pasakojo apie viekšnių kapus, kur suskai-
čiavo 24 ketaus kryžius, bet tik ant šešiolikos tebuvę „lietuviškai-žemaitiški parašai“20. 

1890-aisiais Kazimieras pakalniškis Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje teigė, kad pa-
minklus dažniausiai daro lietuviškai nemokantys meistrai – vokiečiai, rusai, lenkai, 
todėl užrašuose esama daug rašybos klaidų: 

nueikime ant kapų, kur musų tėvai, brolei, seserįs, gentįs, pažįstamieji, priėtelei ir 
nepriėtelei iłsa, tůjaus paregėsime daugybę paminkłų arba pomnikų su visokeis ant-
raszais. bet kokie tie antraszai? vienas teip raszo: Cze guł n. n. su sava žonko (mote-
rimi) n. n. Kitas kitaip raszo: Cze iłs n. n. su savo szvogerką (moterimi) n. n. o dar 
kitas: Cze guł kun. (t. y. kunas) n. n. ir jo žonkos n. ir t. t. tankiausei visus tus pa-
minkłus dirba vokieczei, russai ir lenkai lietuviszkai arba žemaitiszkai visiszkai ne-
moką. todėl to paties antraszo literos kartais parstato arba parmaino teip, kad žodis 
arba visiszkai neiszeina arba jei iszeina didelei jůkingai. teip kartais isz „szvogerkos“ 
iszeina „sznogerka“ isz „žonkos“ arba „žaukos“ iszeina „zvonka“ arba „zvauka“21.

maža to, pakalniškis apgailestavo, kad užrašuose daug svetimybių, o to reikėtų 
vengti, nes paminklai statomi ne metams ar dviem, o keliems šimtams, taigi pamin-
klus jis suvokė ir kaip ilgaamžę kalbos fiksavimo bei perdavimo priemonę:

Žodžei „žonka“ ir „szvogerka“ ir teip jau ne musų kałbos yra, bet dar kad jůs par-
maino ir paraszo apaczioje paminkło už numerelių duszias po vieną arba dvi „sveika 
marija“ sukalbėti, isztiesų žmogus skaitydamas tokį antraszą neiszmanai ar melsties 
ar jůkties. apie grammatiką arba kałbomokslį nėra ko ir kalbėti. [...] nors nebutu jau 
kałbomoksliszkai arba grammatiszkai paraszyta, bet reikėtu pasirupinti, bent svetimos 
kałbos žodžių kaip antai źonkų, szvogerkų ir kitų ne įkiszti uź vis kaip ant tokių 
daikų [sic!] – ant paminkłų – raszant, kurie ne ant metų arba dvejų yra statomi, bet 
ant kelių szimtų ir daugiaus [...] Kam mums vartoti svetimos kałbos źodźius, kad mes 
turime „tokius-pat savo kałboje.“ vietoje „źonkos“ arba „szvogerkos[“] ar ne graźiaus 
butu paraszyti lietuviszkus źodźius „moters“ ir „pati“?

todėl statant paminkłus ir apie anus maź teiszmanąs visupirmu reikėtu atsikreip-
ti pas kunigus arba kitus apie tą dalyką jů jaus permananczius, o ne teip kas ant 
seilės ateina keletą źodźių pabraiźyti22.

19  plačiau žr. venckienė 2004, 207–213.
20  [beržanskis] J. K...gis 1884, 318–319.

21  [pakalniškis] zuikis 1890, 117. 
22  [pakalniškis] zuikis 1890, 117. 
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1901-aisiais spaudoje irgi apgailestauta dėl antkapių užrašų ne gimtąja, o lenkų 
kalba. liudas Gira teigė, kad stakliškėse (prienų r.) lietuviškų užrašų esama vos ant 
kelių paminklų: 

musų aplinkyje lietuviška akis neišvis niekur, nė bažnyčiose ant stacijų, abrozų, nė 
ant kryžių ant kapų nė žodelio parašyto musų prigimtoje kalboje, nors visur aplink 
gyvena lietuviai. vis lenkiškai. lietuviškai rašyt mat ant šventų vietų nepritinka, 
neišpuola! viso labo lietuviški parašai yra stakliškėse tik ant dviejų, ar trijų paminklų 
ant kapų ir ant paminklo jubiliejaus 1900 metuose23. 

tais pačiais metais dėmesio sulaukė ir raseinių kapinės. raginta rašyti gimtąja 
kalba, o nemokant paprašyti pagalbos mokančių, nes iškraipytų užrašų žmonės ne-
supranta, todėl kartais pajuokia juos stačiusiuosius ar netgi ir ten palaidotuosius:

Kaip ir kitur lietuviai, teip ir raseiniečiai mėgsta visur, o ypač ant mirusiųjų kapo 
statyti kryžius, tik per jų neakylumą, ar šeipjau atleidumą raseinių kalvis Šimkus ant 
kryžių padeda nežmoniškus parašus: lenkiškus, parpuslenkiškus, arba kaip kuomet 
ir lietuviškus, bet teip baisiai žodžius iškraipydamas, kad nėkas jų ir nesupranta, o 
atžuolėliai praeiviai, sudarkytus parašus skaitydami, tyčiojas ne iš pačių „pundato-
nų“ – žemaičių ir net iš brangių mūsų a. a. nabaštikų. 

ne, Žemaitėliai, patįs visuomet parašykit kalviui ant raštelio, kokie žodžiai turi 
būti ant kryžiaus iškalti, o ne kokius p. Šimkus užsimanys! Jei patįs gerai ir grama-
tiškai žodžių sudėti nemokat, tai prašykit to, kad gerai žemaitišką gramatiką moka, 
parašą sustatyti24. 

1902-aisiais Naujienose rašyta apie rygos katalikų kapines, kuriose augustinas 
vronevskis buvo suskaičiavęs „14 kryžių su liet. parašais ir tie patįs neteisingai pa-
rašyti“, bet daugiau buvę lenkiškų užrašų su lietuviškomis pavardėmis25. po metų 
ten pat jis skelbė, kad nuo 1902-ųjų raudondauguvio kapinėse tepastatyti du kryžiai 
su lietuviškais užrašais. daugiau esą ten lietuvių statytų kryžių su lenkiškais užrašais, 
bet lietuviškomis pavardėmis (tarp jų minimas ir 1902-aisiais mirusiam kunigui l. ur-
bonavičiui pastatytas kryžius su lenkišku užrašu)26.

periodikoje atkreiptas dėmesys ir į asmenvardžius. Jau minėtas beržanskis Auš
roje teigė, kad antkapių užrašuose atsispindi, kaip keičiamos pavardės: Gaudiesziams 
paminklą pastatęs sūnus Gauduszewiczius, o kunigo, pavarde Kanczius, antkapyje yra 
forma Koncewicze 27. panašus pavardžių keitimas (slavinimas), beje, užfiksuotas ir 
2005 m. renkant duomenis nemakščių kapinėse: 

s. p. ‖ Jogana Rimkiene ‖ † 1895 m. amž. 76 m. ‖ prašau sukalbeti ‖ amž. atilsi. Fund. 
Jonas ‖ Rimkieviče. ‖ Nmk.

23  [Gira] Gerulis 1901, 92.
24  [turauskas] raseinių magdė 1901, 15.
25  [vronevskis] lauksodietis 1902, 19–20.

26  [vronevskis] vydžemės paukštelis 1903, 
267–268.

27  [beržanskis] J. K...gis 1884, 318–319.
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taigi periodikoje skelbt straipsneliai rodo, kad inteligentai į antkapių užrašus 
žiūrėjo kaip į lietuvių kalbos padėtį ir būklę atspindinčią viešąją kalbą. Jų netenkino, 
kad lietuvių kilmės asmenims statomuose paminkluose ir kryžiuose rašoma nelietu-
viškai arba netaisyklingai lietuviškai. atkreiptas dėmesys ir į pavardžių slavinimą. 

2. s a n t r u m p o s  a n t K a p i Ų  u Ž r a Š u o s e. tiriamojo laikotarpio antkapių 
užrašuose įprasta vartoti santrumpas lenk. S[więtej] P[amięci] ar lie. S[zventos] P[o me
ties]28, Š[ventos] / S[zventos] A[tminties], A[mžiną] A[tilsį]. 

2.1. s a n t r u m p o s  S. P., SZ. P. užrašo pradžioje esančią santrumpą S. P. su-
bačius šifravo S[więtej] P[amięci]29, tokios pat nuomonės laikėsi ir milius30. manoma, 
kad S. P. nusižiūrėta nuo lenkų antkapių užrašų kaip tam tikras simbolinis įrašas. 

tačiau atkreiptinas dėmesys į sakinio viduryje vartotą pastovų žodžių junginį, 
arba kolokaciją, Šventos Pom(i)eties / Pomėties: 

Czionaj gul pałaidotas szwentos pamietys ‖ FeliKsus GaldYKs ‖ amźiaus 73 m. ‖ 
1883 m. ‖ Lnk31; 

sJlsis. SZWENTOS PO‖MIETES. Kotrİna liudz‖JuWİenJ mJrus 1895 m ‖ 
GiW. ant sWieto 18 me ‖ JtaJse ta atmintJ ‖ sunus Juazas ‖ l[u]d[z]us ‖ 
me[...] 1898. † 27 moJa ‖ Kdl. 

tokia vartosena leistų daryti prielaidą, kad sakinio viduryje esanti santrumpa S. P. 
galėjo būti nebūtinai simbolinė ar reikšti lenkišką žodžių junginį, bet perteikti lietu-
višką (vargu ar sakinio viduryje galėjo būti įterptas lenkiškas), pvz.: 

Czion YŁs FamYlYJes ‖ S[zventos] P[om(i)eties / omėties] ‖ tamosziaus Yr 
WiK torYJes ‖ zubaWiCziu ‖ Trk;

amzina atielsi ‖ dowanok Wieszpatie! ‖ dusziej S[zventos] P[om(i)eties / omėties] 
rocha ‖ toWKiaWiCzia ‖ Varn.

tokią prielaidą galėtų patvirtinti santrumpa SZ. P., kurios rašyba (sz[ventos], lenk. 
s[wię tej]) turėtų rodyti lietuvišką žodžių junginį SZ[ventos] P[om(i)eties] / P[omė ties], plg.: 

SZ[ventos] P[om(i)eties] ‖ Jonas İlİaWİCze ‖ 1891 m † pr6sza [sic!] ‖ suK6lbetİ 
[sic!] sW ‖ marJe ‖ Lšč;

Sz[ventos] p[om(i)eties] ona szerejwo ‖ mi[?] 1900 m majaus ‖ 10 d. ‖ Alk.

santrumpa S. P., reiškusi lenkišką Swiętej Pamięci arba lietuvišką su skoliniu Šven
tos Pom[i]eties / Pomėties žodžių junginį, antkapių užrašuose vartojama visą tiriamąjį 
laikotarpį, randama ir 1911-ųjų užrašuose ir turbūt būtų rasta ir vėliau. atrodytų, 

28  pom(i)etis, pomėtis ‘atmintis’, LKŽe.
29  subačius 2001, 232–233.
30  milius 2007, 425.

31  straipsnyje naudojamos LKŽe santrumpos, 
išskyrus keletą ten neminimų vietovardžių 
(žr. Sutrumpinimus).
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kad santrumpa S. P., nusižiūrėta nuo lenkiškų antkapių užrašų ir prisitaikyta lietu-
viškiems, žmonėms buvo labai įprasta, todėl jos vartosena tokia pastovi, nuosekli. 
tos pačiõs reikšmės santrumpa SZ. P. vartota daug rečiau. 

2.2. s a n t r u m p o s  S. A., sz. atm. i r  Š. A. Kaip jau minėta, aptariamuoju 
laikotarpiu periodinėje spaudoje raginta antkapių užrašus rašyti lietuviškai ir nevar-
toti skolinių. Greta Swiętej Pamięci arba Šventos Pom[i]eties / Pomėties, nors labai retai, 
pradedamas vartoti junginys Šventos Atminties, pvz., 

Czionai ‖ palaidotas Kunas ‖ SZVENTOS ATMINTES ‖ urszules szeGŻ-
daJtes ‖ mire 1891 m. 27 ŁapKr. ‖ amŻiaus 20 m. ‖ Nmk. 

tiek pats junginys, tiek santrumpos fiksuotos nuo XiX a. devintojo dešimtmečio 
pabaigos ir dešimtojo pradžios ir vėliau, taigi pradėtos vartoti vėliau negu S. P. ir yra 
kur kas retesnės.

Junginys Šventos Atminties neturėjo tokios įprastos santrumpos kaip Swiętej Pamięci 
arba Šventos Pom[i]eties / Pomėties, jis trumpintas trejopai: 1) S. A., 2) sz. atm., 3) Š. A. 

1) santrumpa S[zventos] A[tminties] susidaryta pagal analogiją su S. P. – junginio 
pirmasis žodis trumpinamas rašant tik pirmąją garsą [š] žymėjusio dviraidžio <sz, 
sz, sz> raidę (S[zventos]), taigi nors junginys Šventos Atminties ir jo santrumpa pra-
dėti vartoti vengiant skolinių, bet rašymo principas liko tradicinis, pvz.: 

S[zventos] † A[tminties] ‖ JŮzapas raubo ‖ pagromontio Klebonas ‖ † 1892 m. 
9 rugsejo ‖ ir Jo motina s. a. ‖ moniKa ‖ † 1892 m. 4 bałandi ‖ Pgr; 

S[zventos] A[tminties] ‖ Jeronimas ‖ KaunuKas ‖ † 12 d. ruGpiuCziu ‖ 1895 m. 
Giv. 14 m.‖ Lkš.

2) netipiška, vos vieną kartą užfiksuota santrumpa sz[ventos] atm[inties]: 

Czionaj ils kaułaj sz[ventos] atm[inties] ‖ bernad: ludwiko bielskio ‖ mir. 1878 m. 
rugpjutes 27 d. ‖ tejpat kunigo Kazimiero ‖ bielskio klebono salan‖tu parakwijos, 
kursaj ‖ parbuwęs toJe paraKWi‖JoJe 36 met. parsikele i ‖ anĄ swietą 23 Łap-
kris: ‖ 1888 m. turedamas am-‖Žiaus 72 metus ‖ Slnt.

3) ankstyviausias santrumpos Š[ventos] A[tminties] pavartojimas yra miliaus te-
neniuose nurašytame 1886-aisiais datuotame užraše: š[ventos] A[tminties] ‖ Kun. Sta
nislovas ‖ Tiškevičius. ‖ † 22 Gruodžio 1886 ‖32. iš dabartiniu požiūriu taisyklingos, o 
tam metui nebūdingos užrašo rašybos33 atrodytų, kad šis užrašas turėtų būti vėlesnis 
negu 1886-ieji.

vėliau tokia santrumpa rasta užrašyta tik XX a. pradžioje: 

Š[ventos] † A[tminties] ‖ lİudvİKas ‖ endzİulaİtİs ‖ Gimnazijos ‖ 2-jų klesų ‖ 
mokinys ‖ Giveno 11 met. ‖ 10 men. mirė ‖ 14 berže. 1907 m. ‖ Mrj.

32  milius 2003, 514.
33  diakritinės raidės <č>, <š> nevartotos to 

meto spaudoje, išskyrus tik 1883-iųjų Auš
ros penktąjį numerį.
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2.3. s a n t r u m p o s  A. A. i r  Am. At. XiX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje, 
panašiu metu kaip ir žodžių junginys Šventos Atminties ir jo santrumpos, antkapių 
užrašuose pradėtas vartoti Amžinąjį Atilsį ir jo santrumpos A[mžinąjį] A[tilsį] ir 
Am[žinąjį] At[ilsį], pvz.: 

Cze namai ‖ AMZ[?] ATIL. ‖ tiszKeviCziu ‖ urszule † 1877 m ‖ 22 balan 
52 m ‖ Kasparas † 1888 ‖ m 26 birze 77 m. ‖ Btg; 

AMŻINĄ ATILSI ‖ Kun. andrieJui ‖ KuderKeWiCziai ‖ Gi mus. 21 d. lap-
KriCzio ‖ 1871 m. ‖ mir. 5 d. sausio 189834 m. ‖ Plv; 

A[MŽINĄJĮ] A[TILSĮ] ‖ Kazis buJauCKas ‖ † 1889 ‖ GiWeno 60 m. ‖ Mrj; 

A[MŽINĄJĮ] A[TILSĮ] ‖ pranCiszKus ‖ paKinKis ‖ studentas v Klia sos ‖ 
GYveno metu 17 ‖ † 1891 m. ‖ Lkš;

AM[ŽINĄJĮ] AT[ILSĮ] ‖ Kun. baltramieJui ‖ bataiCzui ‖ Gim. 11 d. bir Żelio 
1866 m. ‖ mir. 21 GruodŻio 1894 m. ‖ pastatĒ szĮ KrYŻiŲ ‖ GeradĒJai ‖ Grš.

taigi XiX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje antkapių užrašuose greta žodžių 
junginio su skoliniu Šventos Pom[i]eties / Pomėties ir jo ar lenkiško junginio santrum-
pos S. P. pradėjo rastis junginių Šventos Atminties ir Amžinąjį Atilsį bei jų santrumpų. 
vadinasi, bent nedidelė visuomenės dalis tuomet mąstė apie kalbos grynumą, atpa-
žino skolinius ir siekė jų vengti.

3. r a Š Y b a. didžiojoje dalyje antkapių užrašų duodama tik svarbiausia infor-
macija – vardai, pavardės, gimimo ir mirties datos, tačiau ir ši medžiaga teikia infor-
macijos apie rašybos pokyčius tiriamuoju laikotarpiu, o kartu atspindi ir jų autorių 
požiūrį į kalbą, reakciją į besiformuojančią bk. 

3.1. [v]. periodinėje spaudoje raidė <v, v> [v] vietoje tradicinės <W, w> pasirodė 
1883-iaisiais – įsivesta nuo ketvirtojo Aušros numerio ir vartota visuose lietuvai skir-
tuose lietuviškuose periodiniuose leidiniuose, leistuose rytų prūsijoje. populiariõs 
to meto maldaknygės Aukso altorius leidėjai <v, v> buvo įsivedę 1892–1893 m., bet tik 
nuo 1900-ųjų ši raidė joje pradėta vartoti nuosekliai.

antkapių užrašuose iki 1891-ųjų dominavo raidė <W, w>: ji vartota 88,1 % 1883–
1890 m. užrašų, pvz.:

FundaWoJu ‖ martYnas buŁaWas ‖ deŁ paCzios saWo ‖ maGdaŁe  nos 
† 1884 m. ‖ ir duKtes KatrYnos ‖ 1883 m. ‖ Srd;

s p ‖ stanisŁoWs stanius ‖ 62 m m 1888 m prasza suK 3 sWeJKa ma ri-
Ja ‖ Žm.

34  miliaus publikacijoje nurodyta neteisinga 
data – 1889, turi būti 1898 (žr. milius  
2003, 509).
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raidė <v> yra jau minėtame miliaus užfiksuotame užraše Š. A. ‖ Kun. Stanislovas ‖ 
Tiškevičius. ‖ † 22 Gruodžio 1886 ‖ tn, tačiau jo datavimas kelia abejonių (žr. 2.2). nuo 
1888-ųjų jau atsiranda ir daugiau užrašų su <v, v>: 

Cze namai ‖ amz[?] atil. ‖ tiszKeViCziu ‖ urszule † 1877 m ‖ 22 balan 
52 m ‖ Kasparas † 1888 ‖ m 26 birze 77 m. ‖ Btg;

a. a. ‖ KuniGas ‖ VinCentas zieminsKas ‖ G. 11 GeGuŻes 1834 m. ‖ † 30 
spa liu 1889 m. ‖ Mrj;

Czionai ‖ palaidotas Kunas ‖ szVentos atmintes ‖ urszules szeGŻ-
daJ tes ‖ mire 1891 m. 27 ŁapKr. ‖ amŻiaus 20 m. ‖ Nmk.

1891–1895 m. priebalsis [v] žymėtas raide <W, w> 72,7 % užrašų, o 1896–1905 m. – 
60 %, taigi <W, w> po truputį keitė naujoji <v, v>. 1906–1911 m. <W, w> vartosena dar 
labiau sumažėjo – ji pasitaiko jau tik 24 % šio laikotarpio užrašų. 

naũjosios raidės galėjo plisti ne tik dėl spaudos įtakos – tokios idėjos tikriausiai 
sklido ir iš švietimo įstaigų. pavyzdžiui, tikriausiai marijampolės gimnazijos35 moki-
niams skirtų paminklų užrašai rašyti su bk raide <v, v>36:

a. a. ‖ pranCiszKus ‖ paKinKis ‖ studentas v Kliasos ‖ GYVeno metu 
17 ‖ † 1891 m. ‖ teVai mYlimam suneliui ‖ saVo ‖ Lkš; 

Š. † a. ‖ lİudVİKas ‖ endzİulaİtİs ‖ Gimnazijos ‖ 2-jų klesų ‖ mokinys ‖ Gi-
veno 11 met. ‖ 10 men. mirė ‖ 14 berže. 1907 m. ‖ Mrj. 

viename užraše pavartojus naująją <v, v>, ji atsiranda ir vėlesniuose. pavyzdžiui, 
alsėdžių kapinėse <v> yra 1897-ųjų užraše ir dviejuose 1898 m. užrašuose:

s. p. ‖ ona JunduŁati ‖ miŁaszirdistis ‖ prasza szindie ‖ na uŻ mani 
rita ‖ uŻ taVi. 1897. m. ‖ Als;

paŻVeŁK ant ‖ manes ir susimi‖lieK ant manes. ‖ (ps. 24) ‖ Cze ils 
KunaJ ‖ FamiliJes miKu ‖ FundaCiJi Juzapa ‖ mYKas. 1898 m. ‖ Als;

tĄ KriŽiŲ ant ‖ Garbies dieVa ‖ pastate alsied-‖dŽiu Klebonas ‖ 
KuniGas ‖ JurGis rupKo ‖ 1898. m. ‖ prasza suKalbiet, ‖ sVeİKa mari-
Je ‖ Als.

1906 m. telšių kapinėse palaidoto kunigo Juozapo legeckio antkapio užrašas taip 
pat su <v>; ji vartota ir dar trijuose vėlesniuose 1907–1909 m. užrašuose: 

35  paminėtina, kad 1881–1887 m. marijampo-
lės gimnazijoje lietuvių kalbą dėstė petras 
Kriaučiūnas (Jonikas 1987, 291). 

36  irena stonkuvienė apie XX a. pradžios šei-
mos situaciją Šakių rajone rašė: „tėvai 
dažnai įvertindavo vaikų pradinėje mo-
kyk loje ar prie jos įsteigtuose įvairiuose 
kursuose bei rateliuose įgytas žinias apie 

naujus ūkininkavimo būdus, naujas žemės 
ūkio kultūras, buities naujoves. per vaikus 
į tėvų ūkį ateinančios naujovės rodė ne tik 
tėvų ir vaikų santykių pasikeitimus, bet ir 
tam tikrą kultūros perdavimo modelių 
kaitą“ (stonkuvienė 2007, 265). vadinasi, 
galimà tam tikra vaikų įtaka tėvams ir  
dėl kalbos dalykų.
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d o m ‖ s. p. Juozapas † ‖ Kunigas ‖ legeckis ‖ prasza suka‖lbeti 3 ‖ sveika ‖ mar. 
1906 m. ‖ Tl;

s. p. ‖ Ce ilsa Kunas ‖ stepona ‖ eidinta ‖ praša sukalbeti 3 sve‖iku marijas ‖ 
1907 ‖ Tl; 

Ce olsa Kunai ‖ baltrameiaus ‖ ir marijonas. ‖ dovidauskiu Jona ir mari-‖ons a. a. ‖ 
Fundatorius ‖ pranciszkus ‖ dovidauskis ‖ 1907 ‖ Tl; 

s. p. ‖ Cze iLsa Kunai ‖ poviLa ir adoma ‖ suszinckei ‖ praša sukalbet ‖ 3 sveika 
marijas ‖ 1909 m. ‖ Tl. 

per visą tiriamąjį laikotarpį užfiksuota 11 užrašų, kuriuose priebalsis [v] pramaišiui 
žymėtas <W, w> ir <v, v>. tokie užrašai liudija apsisprendimo momentą, kai, atrody-
tų, norėta orientuotis į bk ir rašyti <v, v>, bet iš įpratimo parašyta <W, w>, pvz.: 

teGul atsilsi paKaJui duŚia a. a. ‖ aGotas baKienes GiW. 76 m. ‖ sla-
ViKuose mir. d. 21/vi 1896 m. ‖ Slv;

a. a. ‖ petroneli ‖ pauluKaJteni ‖ mire 11 morCziaus 1898 m. ‖ GiVeno 
64 m. ant sWieto ‖ sunu itasYtu ‖ Kdl;

amŻina atilsi duŠei ‖ piJaus liorento ‖ aŠ misliJau ape dauK bet 
mano ‖ VieŠpaČui pasidaboJo suWis ‖ Kitaip JŠsKire mane iŠ burio ‖ 
JaunuJu einant Wos tiK ‖ 19 metus amŻaus ‖ 17 d. liepos 1901 m. ‖ Plv.

1 pav. užrašas su raidėmis <W> ir <v>: A. A. ‖ MATEUSZAS 
NATKIEWICZIUS ‖ † 3 D. GRUDZIO 1890 M. GIV. 83 M. ‖; 
Keturvalakių kapinės; Giedriaus subačiaus fotografija, 2006-06-25
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be pramaišiui vartojamų <v, v> ir <W, w>, galima išskirti du sistemiškesnius <W, w> 
ir <v, v> vartojimo atvejus: 1) <W, w> rašoma asmenvardžiuose, o <v, v> (ar <W, w>) – 
kituose žodžiuose, pvz. (taip pat plg. 1 pav.):

s. p. ‖ aGota ‖ statKeWiCziene ‖ isz Kaimo [b]uniKeliu ‖ m 22 lapKr. 
1887 m. ‖ perGiViano an sWieto 48 m ‖ Kdl;

s. p. ‖ mariJona ramonienie † 1895 m. GiV. 60 m. ‖ Fund. sunus stanisŁo-
Was ‖ Vl; 

a. † a. ‖ Kun. baltramieJus ‖ duaba ‖ prabaszCzius il GuVos per 33 
metus ‖ 1832–1898. ‖ numYŁetam piemeniui deKinGos aVeles. ‖ † Kun. 
prab. V. eJmutis ‖ † Kun. prab. m. WalavYCze ‖ Ilg;

Ce ilsa Kunai ‖ Wincenta Kazi_‖mera Jona elzb_‖ieta domeikai ‖ praša suklbe ti [sic!] ‖ 
tris sveika mari_‖jas 1908 Fuądato_‖ rus [sic!] uątonas [sic!] do-‖ meika. ‖ Eig.

2) <W, w> rašoma maldos pavadinime „sveika marija“, pvz. (dar plg. 2 pav.):

s. p. ‖ pranCiszKus ‖ JanCzausKis ‖ † 1891 m. GiV. 80 m. ‖ prasza suKal-
bet ‖ 3 sWeJKa marYJa ‖ ir amŻina atilsi ‖ Trk; 

Cze silsi Kunigas ‖ Juozas VasiuKeviCzius, ‖ gimė 14 balandźio 1830 m., mirė 
20 spaliu 1898. ‖ o buves klebomu [sic!] prie szios baźnyczios 33 m. ‖ meldźia sukal-
bet uź jo duszią „swejka marija“. ‖ Snt; 

2 pav. užrašas su <v> ir <W>: A. † A. ‖ ONINA URBAJČUKIE ‖ 
† 17 BAŁ. 1901 M. GIV. 22 M. ‖ PRASZAU SUKALBETI ‖ SWEJKA MARYA ‖; 
lukšių kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2007-07-14
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a. † a. ‖ Czionai ilsis ‖ marCeli bataiČiu ‖ steponKiŠKiu ‖ † 1911 m. 
GiV. 29 m. ‖ praŠau suKalbeti ‖ sWeiKa marYa. ‖ Lkš.

tokie atvejai rodytų, kad nors ir stengtasi orientuotis į besiformuojančią bk, as-
menvardžius ir maldos žodžius norėta rašyti tradiciškai – su <W, w>, jų rašyba atro-
dė negalimà keisti.

vis dėlto raidė <v, v>, antkapių užrašuose pradėjusi keisti <W, w>, XiX a. devin-
tojo dešimtmečio pabaigoje ir XX a. pradžioje vartota vis dažniau (žr. 1 schemą). tam 
įtakos galėjo turėti spauda ir mokykla. 

3.2. [č], [š]. tradiciniai dviraidžiai rašmenys <Cz, Cz, cz> [č] ir <sz, sz, sz> [š] 
periodikos leidėjams kėlė daugiau rūpesčių negu raidė <W, w>, kuri nesunkiai buvo 
pakeista <v, v>. dėl šių rašmenų nesutarė Aušros leidėjai37. Varpo ir Ūkininko, Tėvynės 
sargo ir Žinyčios redakcijos naująsias diakritines raides <Č, č>, <Š, š> vartojo labiau 
išsilavinusiems skaitytojams skirtuose leidiniuose, o tradicinius <Cz, Cz, cz>, <sz, 
sz, sz> – mažiau išsilavinusiems38. tik 1907-aisiais su raidėmis <Č, č>, <Š, š> išspaus-
dinta Aukso Altoriaus maldaknygė39. iš to, kaip atsargiai diakritiniai rašmenys pradė-
ti vartoti tiek periodiniuose leidiniuose, tiek maldaknygėse, galima spėti, kad naũjo-
sios raidės kėlė įtampą visuomenėje, ypač mažiau išsilavinusiai jos daliai. 

1 schema. rašmenų <v, v> vartosena antkapių užrašuose 1883–1911 m.

37  penktame 1883-iųjų Aušros numeryje įsi-
vesti diakritiniai rašmenys <Č, č>, <Š, š>, 
bet šeštajame, pasikeitus redaktoriui, vėl 
grįžta prie <Cz, Cz, cz>, <sz, sz, sz>; pla-
čiau žr. venckienė 2007. 

38  plačiau žr. venckienė 2004.
39  plačiau žr. venckienė 2005.
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raidės <Cz, Cz, cz>, <sz, sz, sz>, panašiai kaip ir jau aptarta <W, w>, antkapių 
užrašuose vartotos per visą tiriamąjį laikotarpį (plg. 3 pav.), jų pasitaiko ir 1909–
1910 m., pvz.: 

a † a ‖ petras ‖ berŹinCKis ‖ † 1909 m ‖ praszom sukalbieti ‖ sweika ma ryia ‖ Rs;

s. † p. ‖ CZe. Jl̇sas ‖ Kunaİ ‖ antona. İr ‖ anelİJȯs ‖ ramanaus‖Kiu. 
pra‖SZa suKal‖betİ am. ‖ 1910 m. ‖ Lk.

ankstyviausi užrašai su <Č, č>, <Š, š> datuoti 1885-aisiais, kai šie rašmenys tebu-
vo vartoti Aušroje: 

Če ilsa Kunas ‖ petronela ‖ saunorene ‖ praša a. a. m. 1885 m. ‖ Tl;

† ‖ Kazimieras ‖ luKŠta ‖ mire 1885 m. ‖ 15 ŁapKriČio am. ‖ 48 m. ‖ Lšč.

dviraidžiai <Cz, Cz, cz>, <sz, sz, sz> antkapių užrašuose vyravo iki pat XX a. 
pradžios (apie 90 % užrašų). XX a. pradžioje prasideda spartesnė rašmenų kaita: 
1901–1905 m. <Cz, Cz, cz>, <sz, sz, sz> vartoti 64,7 %, o 1906–1911 m. – 29,6 % ana-
lizuotų užrašų.

iš antkapių užrašų matyti, kad jų rašytojams nebuvo visai aišku, kaip naująsias 
diakritines raides vartoti – dviraidžių rašmenų keitimas viena raide, regis, turėjo būti 
sudėtingesnis procesas negu vieno rašmens keitimas kitu (kaip <W, w> → <v, v>). 

3 pav. užrašas su <Cz>: AMŻINĄ ATILSI ‖ KUN. ANDRIEJUI ‖ 
KUDERKEWICZIAI ‖ GI MUS. 21 D. LAPKRICZIO ‖ 1871 M. ‖ 
MIR. 5 D. SAUSIO 1898 M. ‖; 
pilviškių kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2007-05-27 
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Kritiniu laikotarpiu, supratus, kad tradiciniai <Cz, Cz, cz>, <sz, sz, sz> nebevartoti-
ni, keistini diakritiniais, antkapių užrašuose priebalsis [č] žymėtas keletu variantų: 

1) dviraidžiu diakritiniu rašmeniu, kurio pirmasis (<Čz>), antrasis (<C>; žr. 4 pav.) 
ar abu dėmenys (<Čž>) turi diakritikus, taigi svarbu atrodė žymėti diakritiką: 

Čzionaj ilsas. ‖ Kunas petrone-‖lis raudenis: ‖ † m. 1901 sause 13 ‖ Fundatorka: ‖ 
to pomnika duktie ‖ domicieli Głod=‖enieni ‖ Tl;

Ce sİlsİas s † p Jonas ‖ niezinsKYs am 5 m ‖ ir ŁauK ‖ ateİnant tİeWa ‖ 
İr motİnas † 1894 mİetu ‖ prasza suKalbİetİ ‖ sWeİKa marİYe ‖ Rs;

Čže ilsa ‖ Kunas. ‖ barboras. ‖ Čitavičene ‖ prasza su.‖klbeti 3 s. m. ‖ 1906 ‖ Tl;

2) raide <C, c> (be diakritiko; taigi atrodė svarbu vartoti vieną, o ne du rašmenis): 

s. p. ‖ iŁs Ce Kuna ‖ dominiKa maCKaus ‖ uŻG. m. 1818 num 1883. ‖ pre-
teŁKa Jo WeroniKa ‖ uŻGim. m. 1824 num 1890 ‖ proszom suKalbet 
omŻYnatİlsİ ‖ storone KuniGun ‖ miKaŁoJa ir Joronima ‖ Als;

3) raide <Č, č> (tiksliai žinota, kaip žymėti [č]):

a. † a. ‖ motİeJus morKevİČius ‖ † 1890 m. 5 GeGuŽes 78 m. amŽ. ‖ İr Jo 
Žmona ‖ marİJona morKeviČİene ‖ JoKimaitĖ ‖ † 1895 m. 9 Kovo 70 m. 
amŽ. ‖ ilsĖKİtĖs amŽİnoJė ramYbĖJė ‖ nulİudusİos duKterYs İ sunus ‖ 
Šİ pamİnKlĄ statĖ duKterYs ‖ amerİKİetĖs antonİna İr anİele ‖ Ar.

4 pav. užrašas su rašmeniu <c>: CE SİLSİAS S † P JONAS ‖ NIEZINSKYS 
AM 5 m ‖ IR ŁAUK ATEİNANT TİEWA ‖ İR MOTİNAS † 1894 MİETU ‖ 
PRASZA SUKALBİETİ ‖ SWEİKA MARİYE ‖; 
raseinių kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2007-07-14
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priebalsio [š] žymėjimas, regis, kėlė mažiau sunkumų negu [č] – vartota diakriti-
nė raidė, įvairavo tik diakritiko forma (<Ś, ś>, <Š, š>), pvz.: 

teGul atsilsi paKaJui duŚia a. a. ‖ aGotas baKienes GiW. 76 m. ‖ sla-
viKuose mir. d. 21/vi 1896 m. ‖ Sl;

s. p. ‖ maGdalena ‖ muraŠKenie ‖ Giv. 25 m. † 1899 m. ‖ Gržš.

pasitaikė užrašų, kuriuose vienas iš [č], [š] žyminčių rašmenų pakeistas, o kitas 
paliktas „senasis“, pvz. (dar plg. 2 pav.),

s. p. ‖ Cze ilsa Kunai ‖ povila ir adoma ‖ suszinckei ‖ praša sukalbet ‖ 3 sveika 
marijas ‖ 1909 m. ‖ Tl.

rašmenų įvairovė priebalsiams [č], [š] žymėti rodo, kad naujųjų diakritinių raidžių 
įsivedimas vietoje ankstesnių dviraidžių rašmenų mažiau išsilavinusiai visuomenės 
daliai buvo sudėtingas procesas. nors matyti intencija keisti rašmenis, užrašų auto-
riai ar jų gamintojai dar neturėjo įgūdžių vartoti naująsias diakritines raides. Jos 
įsivyravo po 1906-ųjų (žr. 2 schemą). 

3.3. [l]. tradicinė diakritinė raidė <Ł, ł> kietajam priebalsiui [l] žymėti tarp pe-
riodikos leidėjų nebuvo populiari: aušrininkai jos atsisakė 1883-iaisiais, kiti jos visai 
nevartojo, išskyrus katalikiškąją spaudą. Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje <ł> atsisakyta 
1895-aisiais, Tėvynės Sarge – 1899 m. tačiau jau minėtos maldaknygės Aukso altorius 
leidėjai <ł> nebevartojo tik nuo 1906-ųjų leidimo (išskyrus 1892–1893 m. leidimus)40. 

2 schema. rašmenų <Č, č>, <Š, š> vartosena antkapių užrašuose 1883–1911 m.

40  plačiau žr. venckienė 2007.
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tiriamojo ploto antkapių užrašuose <Ł, ł> vartota per visą laikotarpį, iki 1908–
1909 m., pvz.:

a. † a. ‖ WeroniKa ‖ WoJteKunieni ‖ miri 1908 m. ŁapKriČiu m. ‖ auKo-
Ja sunus stanisŁoWas ‖ meldŹiu ‖ suKalbiet sWeJKa mariJa ‖ Ar;

s. p. ‖ Če ilsa Kun‖as Ludovika ‖ Łukošene ‖ praša sukal‖beti 3 sveika ‖ marijas 
1909 ‖ Lpl.

tačiau jau nuo aptariamojo laikotarpio pradžios kartais kietasis priebalsis [l] žy-
mėtas ir raide <l, l>, pvz.,

Cze gul kunas ‖ s. p. ‖ pannos barboras ‖ GieCeWiCzatis ‖ g. 1857 m. 1883 ‖ 
aplonkitoja praszom ‖ sukalbieti po 3 ‖ sweyka marija. ‖ Als.

Šio rašmens vartosena ne visada nuosekli, <l, l> eina ir pramaišiui su <Ł, ł>, pvz., 

Cze goł palajdota ‖ rozaliJa alminate ‖ prasza sokalbiety 1 swejka ‖ marija 
m. 1890 ‖ Plt.

atrodytų, kad <l, l> vietoje tuomet tradicinės <Ł, ł> antkapių užrašuose galėjo 
būti parašoma ne tik dėl orientacijos į bk, o ir dėl to, kad jų autoriai, nebūdami labai 
išsilavinę, nežinojo, kaip vartoti ir tradicinę diakritinę <Ł, ł>. ne viename užraše ja 
žymėtas ir minkštasis priebalsis, pvz.:

FundaWoJu ‖ martYnas buŁaWas ‖ deŁ paCzios saWo ‖ maGdaŁe nos 
† 1884 m. ‖ ir duKtes KatrYnos ‖ 1883 m. ‖ Srd; 

3 schema. rašmenų <l, l> vartosena antkapių užrašuose 1883–1911 m.
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nu WaKu tieWams. CzonaJ paŁaJdotie ira ‖ WinCenC petrYKs. ‖ mir. 
1869 m. Wona Jo moteres mir. 1884 m ‖ prasza prietelu suKalbiete 
amŻina atYŁsi. ‖ Rnv.

raidžių <Ł, ł> ir <l, l> kietajam priebalsiui žymėti santykis iki XX a. pradžios 
buvo toks: <Ł, ł> vartota apie 71 %, <l, l> – apie 29 % užrašų. 1901–1905 m. situacija 
keitėsi, <Ł, ł> vartota apie 46 % užrašų; paskui iki 1911-ųjų – apie 28 % (žr. 3 schemą). 
paminėtina ir tai, kad pastaruoju laikotarpiu nebepasitaikė užrašų, kuriuose kietasis 
[l] būtų žymėtas abiem raidėmis pramaišiui. 

3.4. [ai], [ei]. dvibalsių [ai], [ei] žymėjimas XiX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais 
spaudoje įvairavo: periodikoje jie žymėti <ai, ai, ai>, <ei, ei, ei>, o, pavyzdžiui, 
Aukso altoriaus maldaknygėse iki 1900-ųjų vyravo <aj>, <ej> (išskyrus tik schoenke’s 
spaustuvės 1892–1893 m. leidimus, išspausdintus su <ai>, <ei>)41. 

antkapių užrašuose aptariamieji dvibalsiai taip pat žymėti nevienodai. pavieniuo-
se antkapių užrašuose rasta ankstesnės rašybos su <ay>, <ey> pavyzdžių:

Cze gul kunas ‖ s. p. ‖ pannos barboras ‖ GieCeWiCzatis ‖ g. 1857 m. 1883 ‖ 
aplonkitoja praszom ‖ sukalbieti po 3 ‖ sweyka marija. ‖ Als;

Conay jlsas ‖ elzbieta slabıeny ‖ m 1901 spalu 9 d ‖ a 96 m ‖ Akm. 

didesnėje užrašų dalyje (apie 70 %) 1883–1890 m. rašyta <aJ, aj>, <eJ, ej>. Šie 
dvibalsiai panašiai vartoti ir 1896–1900 m. (apie 57 % to laikotarpio užrašų), pvz.:

4 schema. rašmenų <ai, ai>, <ei, ei> vartosena antkapių užrašuose 1883–1911 m.

41  plačiau žr. venckienė 2005.
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nu WaKu tieWams. CzonAJ paŁAJdotie ira ‖ WinCenC petrYKs. ‖ mir. 
1869 m. Wona Jo moteres mir. 1884 m ‖ Rnv; 

CzionAJ silsisi KunAJ ‖ s. p. ‖ FamiliJo ‖ zabŁoCKiu ‖ Fundato rius 
ta moszius 1892 m. ‖ praszom suKalbet ‖ sWEJKa marYJa ‖ Kt.

XX a. pradžioje aptariamieji dvibalsiai vis rečiau žymėti <aJ, aj>, <eJ, ej> (1901–
1905 m. apie 33 %, 1906–1911 m. apie 22 % užrašų; žr. 4 schemą), juos keitė spaudo-
je įsigalėję <ai, aİ, ai>, <ei, eİ, ei>, pvz.:

a a ‖ Jonas ‖ praCKus 11 ‖ praszo suKalbİetİ ‖ sWEİKa marYJa 1903 ‖ rs; 

s. p. ‖ Cze ilsa Kunai ‖ povila ir adoma ‖ suszinckei ‖ praša sukalbet ‖ 3 sveika 
ma rijas ‖ 1909 m. ‖ Tl.

Kaip ir kitais jau aptartais atvejais, taip ir žymint [ai], [ei], būta nenuoseklumo, 
dviraidžiai (su <-J, -j> ir <-i, -i>) rašomi pramaišiui, pvz. (dar plg. 5 pav.),

1899. a. † a. pana anastaziJe KidiKAIte ‖ Gajłu Jums kad asz nebesu sujumis, ‖ 
atejs tas cziesas kad ir Jus buset ‖ su manem. Ąnto atmęnę ‖ melskieties. ‖ Šts.

3.5. [au]. dvibalsio [au] žymėjimas dviraidžiu <aW, aw>, „tradicinio Xviii am-
žiaus dl raidyno bruožas“, beveik nebuvo būdingas XiX a. pradžios ir vidurio že-

5 pav. užrašas su < eİ> ir < eJ> [ei]: S † P ‖ PETRONİELİ Y WİNCENTAS ‖ 
TRUMPEİ PRASZİA ‖ SUKALBIETİ ‖ SWİEJKA MARYJA 1895 M ‖; 
viduklės kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2005-10-09
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maičių autorių rašybai42 nei juo labiau amžiaus pabaigos spaudai. Šis rašmuo nevar-
totas aptariamojo ploto aukštaičių užrašuose, tačiau žemaičiai maždaug 25 % užrašų 
(kuriuose vartota žodžių su [au]) dvibalsį žymėjo <aW, aw>, <oW, ow>, <eW, ew>, 
pvz. (dar žr. 6 pav.): 

s. p. ‖ antonts butKus ‖ Gimi 1841 m. 22 d. moJAWs ‖ miri 1883 m. 29 d. 
Gru da ‖ sKaititoJAW nieuŽmirszK ‖ duszYs Jo ‖ Krtn;

s. p. ‖ FronCiszKos WitKAWsKis ‖ GiWena 39 me † pabYnGY amŻiu sa Wa 
1897 me 8 d. WaserY ‖ prietelIAW atminK ant duszos. ‖ Žd.

tokią tradicinę rašybą reprezentuotų ir tirkšlių kapinių užrašas su <av> [au] – 
autorius nevartojo <W>, dviraidyje ji pakeista <v>: 

a † a ‖ Czonaİ İŁs ‖ KAVlai Juza-‖pa butavi-‖Czus m. bal. ‖ 25 d. 
1899 m. ‖ Trk.

Keliuose užrašuose su <-W, -w> rašomos tik pavardės, o kiti žodžiai – su <-u> (dar 
plg. pavardžių rašymą su <W, w> [v], žr. 3.1), pvz.: 

6 pav. užrašas su <aW> ir <oW> [au]: S. P. ‖ MARYJONA DOMBROWSKIENIE ‖ 
26 D. SPALU 1891 M. PRASZAW ‖ SUKALBETI PO 3 S. MARYJA ‖; 
viduklės kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2005-10-09

42  plg. subačius 1998b, 99, 102–103, 110, 133, 
140, 156, 281, 323, 339.
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amzina atielsi ‖ dowanok Wieszpatie! ‖ dusziej s. p. rocha ‖ tOWKiaWiCzia pa-
li ku‖siam pawiejksła giara bajo=‖ra ir diewobajminga kata=‖lika 6 sausia 1890 m. ‖ 
† 68 m. ‖ Varn;

Cze yls ‖ symeons m 3 majaus ‖ Fylicjana m 11 rugsiey ‖ Gawcze prasza sukal=‖bie-
ty 3 k. amzyna ‖ [ati]lsi 1895 m. ‖ Lnk;

s. p. ‖ Feljks pOWŁOWsKis m. 1889. amźaus 70 metu. ‖ zonka amźaus barbo ra 
myry 70 metu. ‖ prasza sukalbiety 3 swejka marij. ‖ Žm.

tokie atvejai leistų daryti prielaidą, kad <aW, aw>, <oW, ow> rašytas pavardėse 
norint išlaikyti įprastą jų rašybą. 

XX a. pradžios užrašuose dviraidžių su <-W, -w>, <-v, -v> [au] neužfiksuota.

3.6. [ie], [uo]. antkapių užrašuose atsispindi ne tik tradicinė ir naujoji, periodi-
nių leidinių, rašyba, juose matyti ir kitų bk modelių ypatybių. tikriausiai su antano 
baranausko rašomosios bendrinės kalbos (rbk) modeliu43 sietina raidė <ë> [ie] (kartu 
vartoti ir kiti šiam modeliui būdingi rašmenys – <Cz>, <sz>, <W, w>):

s. a. ‖ tamoszius ‖ urbonaWiCzia ‖ mire 1901 m. ‖ pragiweno 60 m. ‖ praszo 
atsiduksejimo ‖ pri dëwo. ‖ Srd.

du kunigų antkapių užrašai su diakritine raide <Ů, ů> [uo]: 

s. † a. ‖ JŮzapas raubo ‖ pagromontio Klebonas ‖ † 1892 m. 9 rugsejo ‖
ir Jo motina s. a. ‖ moniKa ‖ † 1892 m. 4 bałandi ‖ am žina atilsi důk ‖
jems ‖ Weszpate! ‖ Pgr;

d.o. m. ‖ amžino atilsio vieta ‖ Kunigo ‖ Jůzapo butoviczes ‖ erżvilko Klebono ‖ 
gim. 1834 † 1901 m. 25 d. Giegužės ‖ praszau nors trumpo atsidusėjimo ‖ Erž.

užfiksuotas dar vienas kiek ankstesnis, 1880-ųjų, kunigo antkapio užrašas su <ů>: 

Cza ilsiasi Kunigas ‖ martİnas ‖ balseWİCz ‖ Klebonas raudienu parap. ‖ troksz-
ta nů praeinanczu ‖ sukalbieti swejka marija ‖ 1880 m. liepo 14 d. ‖ Rdn.

raidė <ů> aptariamuoju laikotarpiu buvo pavartojama ir Aukso altoriaus malda-
knygėje, ir kai kuriuose periodiniuose leidiniuose (Aušroje, Garse, Šviesoje, Žemaičių 
ir Lietuvos apžvalgoje). Jos vartoseną galima sieti ir su baranausko rbk. 1881–1908 m. 
Žemaičių vyskupo mečislovo paliulionio raštai (ganytojiški laiškai lietuvių kalba, 
popiežiaus leono Xiii laiškų tikintiesiems vertimai) buvo rašomi baranausko rbk, 
tad šio modelio rašmenys buvo įprasti ar bent jau pažįstami vyskupijos kunigams. 

3.7. a p i b e n d r i n i m a s. naujųjų rašmenų <l, l> kietajam priebalsiui žymėti, 
<ai, ai>, <ei, ei>, <v, v>, <Č, č>, <Š, š> vartosena antkapių užrašuose tiriamojo lai-
kotarpio pradžioje gerokai skyrėsi. maždaug 30 % užrašų 1883–1890 m. jau vartoti 

43  plačiau žr. venckienė 2014; venckienė 2015.
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rašmenys <l, l> ir <ai, ai>, <ei, ei>, o <Č, č>, <Š, š> ir <v, v> – tik maždaug 10 % 
užrašų. amžių sandūroje <v, v> vartosenos atvejų fiksuota kur kas daugiau (apie 
40 % užrašų), tačiau rašmenys <Č, č>, <Š, š> vis dar buvo gerokai retesni. Jų ėmė 
gausėti tik pirmaisiais XX a. metais. nagrinėjamojo laikotarpio pabaigoje, 1906–
1911 m., visi šie rašmenys vartoti 70–80 % užrašų (žr. 5 schemą). Čia prisimintinas 
biržiškos 1917-ųjų pastebėjimas, kad „parašų kalba juo toliau, juo darosi vienodes-
nė, literatūringesnė, o rašyba – pastovesnė; senobinių lenkiškų raidžių dabar beveik 
nepasitaiko“44.

4. t a r m i n Ė s  Y p a t Y b Ė s. biržiška, pasakodamas apie viekšnių kapinių už-
rašus, buvo užsiminęs, kad jie „įvairinami šiokiuo ar tokiuo žemaitiškumu (‘ełs’, ‘yłs’, 
‘ilsas’, ‘ils’, ‘mere’, ‘bowa’, ‘omžen atilsi’)“45. suprantama, kad dėl šių tekstų trum-
pumo neįmanoma itin tiksliai įvertinti tarminių formų vartojimo pokyčių. pavyzdžiui, 
žemaičių užrašuose pasitaiko formų su platinamais trumpaisiais [i], [u] (Els trk1883, 
yls lnk1890; goł plt1890, JORGIS lnk1890, Konygs brs1901, SOKALBIETY 2× lnk1890, 
ms1893), beafrikačių formų (balondia ‘balandžio’ Šts1888, Pagromontio ‘pagramančio’ 
pgr1892, PRAEJ[?]UNTIU ‘praeinančių’ Krtn1886, Szatiu ‘Šačių’ Šts1888, Wirkute 
‘virkučiai’ trk1883), taip pat iness. pl. formų (LINKIMuS ‘lenkimuose’ lnk1898, 
metuse 2× Žd1899, Metusy ‘metuose’ Krt1883). tačiau tokių atvejų nedaug, tad sunku 

5 schema. rašmenų <v, v>, <Č, č>, <Š, š>, <l, l>, <ai, ai>, <ei, ei> vartosenos dažnumas 
antkapių užrašuose 1883–1911 m.

44  biržiška 1917-12-11, 3. 45  biržiška 1917-12-11, 3.
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daryti tikslesnes išvadas apie jų keitimą aukštaitiškomis. apie užrašytojų požiūrį į 
tarmę ir besiformuojančią bk galima spręsti iš kiek dažnėliau pasitaikančių formų su 
dabartinės bendrinės kalbos (dbk) [ie], [uo], [ė], [ai], [ei], taip pat nom. sg. m. formų, 
kurių galūnes žemaičiai trumpina.

4.1. d b K  [ė]. Žemaičių antkapių užrašuose paskutiniaisiais XiX a. dešimtmečiais 
fiksuotas tarmės dvibalsis [ie] <ie, ie> (dbk kamieno kirčiuotas, prieškirtinis, atvirõs 
ir uždarõs galūnės kirčiuotas [ė]46): atsyduksiek trk1895, garbies als1898, mienese gen. 
sg. Žd1899, sokalbiety plt1890, lnk1892, ms1893, sukalbieti als1883, varn1884, sukal
biety Krtn1886, Žm1889, tiewai Šts1888, tiewams rnv1884, Tiewu gen. pl. ms1888, 
tu riedam  [sic!] lnk1900. iki XX a. pradžios žemaitiškos formos su [ie] vartotos apie 
83 % užrašų. 1901–1905 m. tokie užrašai sudarė 58 %, o 1906–1911 m. – tik 8 %. tai-
gi XX a. pradžioje ši tarmės ypatybė žemaičiams darėsi vis labiau pastebima, vis 
labiau orientuotasi į besikuriančią bk. 

pereinamuoju žem. [ie] <ie, ie> → bk [ė] <Ė, ė> laikotarpiu, nuo devintojo dešimt-
mečio pabaigos, žemaitiškasis [ie] retkarčiais (apie 16 % 1888–1905 m. užrašų) pažy-
mėtas raide <e, e> (fiksuojama nuo 1888-ųjų), pvz.: Rugsejo pgr1892, SUKALBET 
als1890, trk1891, sukalbet Kl1893, SUKALBETI vdk1891. 1906–1911 m. tokie užrašai 
sudarė net 69 % to laikotarpio užrašų, plg.: Sukalbeti nrm190[9], sukalbeti tl1907, 
lpl1909, Suklbeti [sic!] eig1908. atrodytų, suprasta taisyklė, kad vietoj žem. dvibalsio 
[ie] <ie, ie> bk turimas balsis [ė], tad rašyta viena raidė, tačiau tikriausiai nebuvo 
aiški diakritiko vartosena. 

46  LKA ii 27, 29, 31, 33 žemėl.

7 pav. užrašas su raide <ě> [ė]: A † A ‖ MARCİJ
.
ONA ‖ 

ARMONĖNI ‖ † 1910 M. ‖ Meldžia Sukalběti ‖ Sveika Marija ‖; 
raseinių kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2005-10-09
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diakritinė raidė <Ė, ė> [ė] per visą tiriamąjį laikotarpį užrašuose labai reta, pvz.: 
atsidusėjimo erž1901, sukałbėti btg1893, SUKALBĖTİ nv1903. vienu atveju virš <e> žy-
mėtas diakritikas, bet varnelės, o ne taško formos kaip bk: Sukalběti rs1910 (žr. 7 pav.). 

antkapių užrašuose vartotos dvejopos formos su nekirčiuotos galūnės žemaičių 
[ẹ], pietrytinės dalies [i], [], dbk [ė]47. pietrytinėje dalyje išsiskiria raseinių ir viduklės 
kapinių užrašai, kur per visą laikotarpį vyrauja formos su <i, İ, i>, pvz.: ALZBER KİE
Nİ rs1900, ANIELE WIRŠILIENI vdk1906, JUDEIKIENI rs1909 (taip pat plg. 7 pav.), 
myri vdk1893, PASTATI ‘pastatė’ vdk1888. nemakščių kapinių užrašuose tokioje 
pozicijoje rašyta <e, e> (MIRE nmk1891, Rimkiene nmk1895). 

Kituose žemaičių užrašuose iki XX a. pradžios tarmės [ẹ] dažniau (apie 57 %) 
žymėtas <e, e>, pvz.: Gime Žd1884, mire varn1884, Žd1884, PASTATE als1898, Sau
norene tl1885. rečiau šioje pozicijoje pažymėtas tradicinis <Y, y> (apie 36 %), pvz.: 
GIRDWAJNIENY ‘Girdvainienė’ trk1885, Myry ‘mirė’ als1888, ms1896, myry Žm1889, 
PABYNGY ‘pabengė’ Žd1897, viename užraše – <i>: GIMI, MIRI Krtn1883. XX a. 
pradžios užrašuose <y> [ẹ] neužfiksuota.

Kaip matyti iš rašmenų <ie, ie> (žem. [ie], dbk [ė]) ir <Y, y> (žem. nekirčiuotos 
galūnės [ẹ], dbk [ė]) keitimo raidėmis <e> ar <ė>, XiX–XX a. sandūroje žemaičiai 
vietoje savo tarmės formų dažniau pradėjo vartoti aukštaitiškas. 

4.2. d b K  [ie]. Žemaičių antkapių užrašuose aukštaitiškas [ie], kurį žemaičiai 
taria trejopai ([ẹi], [i̇ ], [i̇ ])48, dažniau žymėtas <ie, ie> (8 užrašai), plg.: DIENA Kl1893, 
LIEPOS gen. sg. ms1893, VIENA ‘vieno’ tl1901, WIETAS ‘vietos’ gen. sg. Žd1888. 
tikriausiai aukštaitišką orientaciją rodo ir dbk [ie] žymėjimas <e>49, plg.: denos ‘dienos’ 
akm1894, Lepos ‘liepos’ als1893. 

Žemaitiškos formos užfiksuotos keturiuose XiX a. užrašuose. 1883 m. data pažy-
mėtas užrašas iš Kartenos kapinių, kuriame aptariamasis dvibalsis žymėtas tradiciniu 
žemaičių rašmeniu <yi>50: 

petronelY ruYKene. ‖ pargiwenosy ont swieta 70 metu ‖ mierusi 1883 metusy 
Syike mienesie 6 † dyino. ‖ praszom sukalbiety byn treins ‖ potyrus. ‖ Krt.

dar du užrašai su žemaitiškomis formomis užfiksuoti alsėdžių kapinėse; vėles-
nysis, regis, galėtų būti nusirašytas nuo ankstesniojo nekeičiant aptariamojo dvibal-
sio žymėjimo, plg.: 

s. p. ‖ aleksandry orłowskiej ‖ myry 1888 m. rugpj. 29 d. ‖ miłaszyrdinga miło-
szyrdistes praszaw, ‖ szendiena użmani ‖ rita užtawi. ‖ Als;

s. p. ‖ ona JunduŁati ‖ mIŁaszirdistis ‖ prasza szindIE‖na uŻ mani 
rita ‖ uŻ tavi. 1897. m. ‖ fund. Juzapa. ‖ Als.

47  LKA ii 32 žemėl.
48  zinkevičius 1966, 84–86. subačius aptaria-

mąją žemaičių tarmės ypatybę skyrė prie 
lengviausiai žemaičiams pastebimų žemai-
tybių (subačius 1998b, 39).

49  plg. subačius 1998b, 33–34.
50  plg. subačius 1998b, 99 ir kt.
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mosėdžio kapinėse rastas užrašas su žemaitišku pri: 

praszom ‖ atsiduksieti ‖ pri ‖ diewa. – ‖ [kita paminklo pusė:] pamen-‖kłas. ‖ ti-
kros. ‖ mejles ‖ tiewu ‖ FranCiszKas briCzKalis ‖ maCKieWiCzenis ‖ mi-
rusis ‖ Geguźes 11 d. 1868 m: amź: 75 m: ‖ petra maCKieWiCzes mir: ‖ rugpju-
ti 14 d. 1888 m: amź: 95 m: ‖ Ms.

4.3. d b K  [uo]. Žodžių su žemaitiškais dbk dvibalsio [uo] atitikmenimis pasi-
taikė tik keliuose užrašuose. pasakytina, kad XiX a. pabaigoje vyrauja žemaitiškos 
formos (1 užrašas su [uo] ir 7 su žemaitiškais [uo] atitikmenimis), pvz.: GRuDA 
‘gruodžio’ Krtn1883, grude ‘gruodžio’ Krtn1898, TOW SWIETO 2× ‘tuo svietu’ lnk1890. 

Kiek dažnesnės ir asmenvardžio Juozapas formos su žemaitiškais dbk [uo] atitik-
menimis (5 kartus parašyta su [uo], 8 su žemaitiškais atitikmenimis), plg.: JuOZAPAS 
Kl1895, Juozapas tl1906 ir IuZUPAS trk1883, JuZOPS lnk1890, JuZAPA gen. sg. 
dr1896, JuZAPA acc. sg. trk1899). Šio vardo formos su <uo> pradėtos vartoti tik 
paskutiniojo XiX a. dešimtmečio užrašuose.

4.4. d v i b a l s i Ų  [ai], [ei] v i e n b a l s i n i m a s. visi žemaičiai, išskyrus tik 
nedidelį plotą apie eržvilką, raseinius, vienbalsina galūnės dvibalsius [ai], [ei]51. Že-
maičių antkapių užrašuose aptariamųjų formų su <a> žem. [a˙], dbk [ai], <e> žem. [e˙], 
dbk [ei] kiek dažniau vartota iki 1895-ųjų (40 % aptariamųjų užrašų), plg.: Buczie ‘bu čiai’ 

51  zinkevičius 1966, 90; LKA ii 61 žemėl.

8 pav. užrašas su sutrumpinta pavardės forma DAUGIRC: A A ‖ 
PIATRAS ‖ DAuGIRC † 1903 M ‖ Praśom sukałbieti ‖ sweika Marya ‖; 
raseinių kapinės; Jurgitos venckienės fotografija, 2005-10-09
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ms1900, kuna ‘kūnai’ trk1883, NARWIDA ‘narvydai’ lnk1890, Gawcze ‘Gau čiai’ 
lnk1895, Waika ‘vaikai’ akm1894. dažnesnės aukštaitiškos formos, pvz.: KONTRYMAJ 
als1886, tiewai Šts1888. 1896–1905 m. žemaitiškų formų užfiksuota kur kas mažiau 
(apie 15 %). atrodytų, kad žemaičiai šią savo tarmės ypatybę identifikavo lengvai. 

4.5. G a l Ū n i Ų  t r u m p i n i m a s. Žemaičiai netaria trumpųjų balsių galūnė-
se, kurios niekada negauna kirčio52. antkapių užrašuose taip pat vartotos tokios 
nom. sg. m. formos, pvz.: KAZIMIERS Kl1899, Konygs brs1901, MIKOŁS Kl1886, 
STANISŁOWS lnk1888, turiedams lnk1900, WINCENC PETRYKS rnv1884 (dar 
plg. 8 pav.). tačiau jos nebuvo dažnos: XiX a. pabaigoje užrašai su sutrumpinta galū-
ne sudaro apie 30 %, vėliau jų pasitaiko dar rečiau, o nuo 1904-ųjų analizuotuose 
užrašuose vartotos tik nesutrumpintos formos.

1883–1900 m. antkapių užrašuose dažnos žemaitiškos trumposios veiksmažodžių 
praes. 3 formos (apie 72 %), pvz.: goł ‘guli’ plt1890, gul als1883, lnk1900, ils ‘ilsi’ 
slnt1888, iłs varn1884, Kl1900, YŁS lnk1892, trk1894, ŁAUK ‘laukia’ rs1894. XX a. 
pradžioje užfiksuota vos viena tokia forma, taigi norėta rašyti aukštaitiškai.

5. i Š v a d o s. 1. periodinėje XiX a. pab. ir XX a. pr. spaudoje atkreiptas dėmesys 
į antkapių užrašus keliant 2 problemas: 1) rašymą ne lietuvių kalba; 2) rašymą ne-
taisyklinga lietuvių kalba. inteligentai į antkapių užrašus žiūrėjo kaip į lietuvių kal-
bos padėtį ir būklę atspindinčią viešąją kalbą.

2. lietuviškuose antkapių užrašuose vartota santrumpa S. P., reiškusi lenkišką 
(Swiętej Pamięci) arba lietuvišką žodžių junginį su skoliniu (Šventos Pom[i]eties / Po
mėties). Ji vartota per visą tiriamąjį laikotarpį, randama ir 1911 m. užrašuose. tačiau 
jau XiX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo pradžioje fiksuojamas žodžių 
junginys Šventos atminties ir trys santrumpos variantai: 1) S. A., 2) sz. atm., 3) Š. A. 
panašiu metu antkapių užrašuose pradėtas vartoti ir žodžių junginys Amžinąjį atilsį 
bei jo santrumpos A. A. ir Am. at. taigi dalis visuomenės pradėjo justi poreikį skoli-
nius keisti lietuviškais žodžiais, šiam klausimui dėmesio buvo skiriama spaudoje.

3. antkapių užrašų rašybos analizė leidžia teigti, kad iš besiformuojančios bk į 
asmeninę vartoseną lengviausiai pateko raidė <l, l> kietajam priebalsiui žymėti. Jau 
tiriamojo laikotarpio pradžioje, 1883–1890 m., antkapių užrašuose tokia <l, l> varto-
ta dažniau už kitus besiformuojančios bk rašmenis (apie 33 %). 1901–1905 m. <l, l> 
vartota jau apie 54 %, 1906–1911 m. – 72 % užrašų. atrodytų, kad tam įtakos galėjo 
turėti ir tai, kad užrašų autoriams nebuvo visai aišku, kada vartoti ir tradicinę dia-
kritinę <Ł, ł> (ne viename užraše ja žymėtas ir minkštasis [l]), tad raidę be diakritiko 
vartoti buvo ir patogiau.

panaši ir dviraidžių <ai, ai> [ai], <ei, ei> [ei] vartosena – iš tiriamojo laikotarpio 
pradžios jų fiksuota apie 30 %, o 1906–1911 m. – maždaug 78 % užrašų. 

besiformuojančios bk raidė <v, v> tiriamojo laikotarpio pradžioje antkapių užra-
šuose vartota rečiau už <l, l> ir <aJ, ai>, <eJ, ej>: iki 1891-ųjų – tik apie 12 %, amžių 

52  zinkevičius 1966, 115.
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sandūroje – apie 42 % užrašų. tokie atvejai, kai užraše pavartojus <v, v>, asmenvar-
džiai, maldõs „sveika, marija“ pavadinimas buvo rašomi su tuomet tradicine <W, 
w>, rodytų, kad kai kurie žodžiai vartotojams atrodė negalimi keisti, o raidė <v, v> 
dar netapusi sava.

diakritiniai rašmenys <Č, č>, <Š, š> antkapių užrašuose pradėti dažniau vartoti 
dar vėliau negu <v, v>. iš XiX a. paskutiniųjų dešimtmečių jie fiksuoti maždaug 10 % 
užrašų, 1901–1905 m. – apie 35 %, o 1906–1911 m. – apie 70 % užrašų, taigi mažiau-
siai iš visų aptartų rašmenų. 

Čia dar kartą prisimintina, kad tiek pasaulietinės, tiek katalikiškosios spaudos 
leidėjai mažiau išsilavinusiems skaitytojams skirtuose leidiniuose rinkosi tradicinius 
dviraidžius <Cz, cz>, <sz, sz> (inteligentijai skirtuose leidiniuose jie pakeisti į <Č, č>, 
<Š, š>), dar ir XX a. pradžioje jie vartoti maldaknygėse. tad periodikos skaitytojai 
prie rašmenų <v, v> (vartota visoje periodikoje nuo 1883-iųjų Aušros 4 numerio) ir 
<l, l> kietajam [l] žymėti (periodikoje nuo 1883-iųjų Aušros 5 numerio, išskyrus Že
maičių ir Lietuvos apžvalgą 1895–1896 m. ir Tėvynės Sargą 1897 m. nuo 5 num. iki 1898 m.) 
pradėjo pratintis ankstėliau negu prie diakritinių <Č, č>, <Š, š>.

antkapių užrašų rašybos kitimas rodo, kad orientacija į besikuriančią bk sustip-
rėjo amžių sandūroje, o ypač suintensyvėjo apie 1906–1911 m.

4. Žemaičių antkapių užrašuose tarminių formų su vienbalsinamais dbk dvibalsiais 
[ai], [ei] kiek dažniau vartota tiriamojo laikotarpio pradžioje – iki 1895-ųjų (40 % 
aptariamųjų užrašų), o 1896–1905 m. jų užfiksuota kur kas mažiau (apie 15 %). taigi 
žemaičiai gana lengvai identifikavo šią savo tarmės ypatybę.

taip pat nesunkiai atpažintos ir žemaičių formos su trumpinamomis nom. sg. m. 
galūnėmis – XiX a. pabaigoje užrašai su tokiomis formomis sudarė apie 30 %, o 
vėliau jų pasitaikė dar rečiau. stengtasi vartoti ir formas su dbk [ie] – žemaitiškų 
fiksuota tik iš XiX a. 

iki XX a. pradžios kur kas dažniau vartotos, tad sunkiau atpažintos, formos su 
žemaitiškuoju [ie] (dbk [ė]) (apie 83 % užrašų). vėliau jų mažėjo: 1901–1905 m. var-
tota 58 %, o 1906–1911 m. – tik 8 % užrašų. Formos su dbk [uo] XiX a. pabaigoje taip 
pat dažniau žemaitiškos.

5. remiantis antkapių užrašų kalbos analize, galima daryti išvadą, kad žemaičiai 
nesunkiai identifikavo savo tarmės ypatybes ir vietoje žemaitiškų formų pradėjo 
vartoti aukštaitiškas dar XiX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais. rašybos pokyčiai 
fiksuojami kiek vėlėliau – amžių sandūroje. bk įtaka ypač suintensyvėjo XX a. pir-
mojo dešimtmečio viduryje.
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nrm – nerimdaičiai, telšių r.
varn – varniai, telšių r.
Žm – Žemytė, skuodo r.
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Jurgita Venckienė
l i t H u a n i a n  e p i t a p H s  i n  t H e  e n d  o F  t H e  n i n e t e e n t H 
a n d  t H e  b e G i n n i n G  o F  t H e  t W e n t i e t H  C e n t u r Y : 
r e l at i o n  W i t H  t H e  s t a n d a r d  l a n G u a G e

s u m m a r y

the norms of emerging standard lithuanian language began to reach inhabitants of 
countryside and towns at the end of the nineteenth century. lithuanian epitaphs reveal 
how the norms of standard lithuanian spread from the end of the nineteenth into the 
twentieth century. even though many epitaph texts did not survive, and even though they 
are short and anonymous, they reveal the time when people started to recognize the pres-
tige of emerging standard and focus their language on it.

it could be assumed that the influence of standard language might have been stronger 
in areas where clandestine lithuanian publications were distributed more intensively. ac-
cording to vytautas merkys, they mainly were dispersed throughout the counties adjacent 
to the state border: telšiai, raseiniai, naumiestis, and vilkaviškis. this paper analyses the 
epitaphs from these regions—the Western part of lowlanders (up to areas around mažeikiai, 
viekšniai, nerimdaičiai, varniai, tytuvėnai, and raseiniai) and the south West Highland-
ers (up to areas around vilkija, pilviškiai, and vinkšnupiai). 

the articles published in periodicals in the end of the nineteenth and the beginning of 
the twentieth century show that intellectuals considered epitaphs as public language re-
flecting situation of lithuanian language. they were not satisfied with epitaphs, written in 
non-lithuanian or written inconsistently. 

in lithuanian epitaphs the abbreviation S. P., indicative of polish Swiętej Pamięci ‘sacred 
memory’ or lithuanian expression with a loanword Šventos Pom[i]eties / Pomėties ‘sacred 
memory’ was used. it was used throughout all the period, found even in 1911. However, in 
the end of the ninth and the beginning of the tenth decade of the nineteenth century we 
find the collocation Šventos atminties ‘sacred memory’ and its abbreviations S. A., sz. atm., 
Š. A. the collocation Amžinąjį atilsį ‘eternal rest’ and its abbreviations A. A. ir Am. at. start-
ed to be used simultaneously. thus, part of community began to feel the need to avoid the 
loanwords.

the analysis of the orthography of epitaphs shows that the letters <l, l> (instead of 
traditional <Ł, ł>), marking hard consonant, also <ai, ai> [ai], <ei, ei> [ei] (instead of tradi-
tional <aJ, aj>, <eJ, ej>) moved easily to personal usage from emerging standard. letter 
<v, v> (instead of <W, w>) was used less frequently in the beginning of investigated period. 
there were cases, when letter <v, v> was used in the epitaph, but names, prayer “Hail 
mary” has been written with the then traditional letter <W, w>. it suggests that some users 
did not want to change the orthography of special words—names and titles of prayers—
and the letter <v, v> still was not perceived as own. diacritical characters <Č, č>, <Š, š> 
(instead of traditional <Cz, cz>, <sz, sz>) appeared in epitaphs even later of <v, v>. 



the change of orthography of epitaphs shows that focus on emerging standard strength-
ened in turn of the nineteenth and twentieth centuries, and particularly intensified during 
1906–1911.

the analysis of dialectal forms used in epitaphs shows that samogitians identified quite 
easily their dialectal features (forms with lowlander’s equivalents of West Highlander’s 
[ai] [ei]; [uo], [ie]) and started to follow emerging standard already in the last decades of 
the 19th century. Changes of traditional orthography emerged slightly later—at the turn of 
the nineteenth and twentieth centuries. the influence of emerging standard especially in-
tensified in the middle of the first decade of the twentieth century. 

Jurgita venckienė    Gauta 2017 m. kovo 8 d.
Raštijos paveldo tyrimų centras
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: jurgita.venckiene@lki.lt
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mažvydas ir augustinas: imk(it) ir skaityk(it)1

Katekizmo 470 metų sukakčiai

1. Šv. augustinas savo Išpažinimuose prisimena svarbų įvykį, galutinai nulėmusį 
jo atsivertimą. vieną 386 m. dieną kamuojamas sunkių svarstymų jis iš pradžių kal-
basi su bičiuliu šv. alypijumi, bet vėliau nuo jo atsiskiria, suklumpa sode po figme-
džiu, ašarodamas klausimais kreipiasi į viešpatį ir skaitytojui pasakoja: 

1  nuoširdžiai dėkoju Giedriui subačiui, min-
daugui Šinkūnui ir viktorijai vaitkevičiū-
tei už vertingas pastabas, padėjusias pa-

dicebam haec et flebam amarissima 
contritione cordis mei. et ecce audio vo-
cem de vicina domo cum cantu dicentis 
et crebro repetentis, quasi pueri an pu-
ellae, nescio: ‘tolle lege, tolle lege.’ sta-
timque mutato vultu intentissimus cogi-
tare coepi utrumnam solerent pueri in 
aliquo genere ludendi cantitare tale ali-
quid. nec occurrebat omnino audisse 
me uspiam, repressoque impetu lacri-
marum surrexi, nihil aliud interpretans 
divinitus mihi iuberi nisi ut aperirem 
codicem et legerem quod primum caput 
invenissem. audieram enim de antonio 
quod ex evangelica lectione cui forte su-
pervenerat admonitus fuerit, tamquam 
sibi diceretur quod legebatur: ‘vade, 
vende omnia quae habes, et da pauperi-
bus et habebis thesaurum in caelis; et 
veni, sequere me,’ et tali oraculo confe-
stim ad te esse conversum. itaque conci-
tus redii in eum locum ubi sedebat aly-
pius: ibi enim posueram codicem apo-

Kalbėjau taip ir raudojau visiškai apkar-
tusia ir prislėgta širdimi. ir štai girdžiu 
iš šalimais esančių namų sklindant tary-
tum berniuko ar mergaitės, nežinau kie-
no, balsą, kuris dainuodamas sako ir vis 
kartoja: „Imk, skaityk, imk, skaityk.“ 
akimirksniu pasikeitusiu veidu ėmiau 
labai įtemptai galvoti, ar vaikai, žaisda-
mi kokį nors žaidimą, paprastai nedai-
nuoja kažko panašaus, tačiau visiškai ne-
prisiminiau, kad būčiau tai kur nors gir-
dėjęs. nuslopinęs ašarų antplūdį, paki-
lau, aiškindamas sau, kad dieviška valia 
liepia man ne ką kita, kaip atsiversti 
knygą ir skaityti pirmą pasitaikiusį sky-
rių. mat buvau girdėjęs apie antaną, kad 
jį paskatino evangelijų ištraukų, kurių 
atsitiktinai ėmėsi, skaitymas, tarytum 
jam būtų buvę sakoma tai, kas buvo 
skaitoma: „eik, parduok, ką turi, išdalyk 
vargšams, tai turėsi lobį danguje; tuomet 
ateik ir sek paskui mane“, ir po tokios 
ištarmės tuojau pat atsivėrė į tave. taigi 

pildyti ir pataisyti šį straipsnį, o Joannai 
bożeńskai – už parūpintą sunkiau pasie-
kiamą literatūrą.
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stoli cum inde surrexeram. arripui, 
aperui, et legi in silentio capitulum 
quo primum coniecti sunt oculi mei: 
‘non in comessationibus et ebrietati-
bus, non in cubilibus et impudicitiis, 
non in contentione et aemulatione, 
sed induite dominum iesum Chri-
stum et carnis providentiam ne fece-
ritis in concupiscentiis.’ nec ultra vo-
lui legere nec opus erat. statim quip-
pe cum fine huiusce sententiae quasi 
luce securitatis infusa cordi meo om-
nes dubitationis tenebrae diffugerunt 
(Conf. viii, 12, 29).

aš susijaudinęs grįžau į tą vietą, kur sėdėjo 
alypijus: išties, pakildamas iš ten,  buvau 
palikęs apaštalo knygą. nusitvėriau, atsiver-
čiau ir tylomis perskaičiau pastraipą, ties 
kuria pirmąja užkliuvo mano akys: „saugo-
kitės apsirijimo ir girtavimo, palaidumo ir 
neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo, 
apsivil kite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir ne-
lepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidu-
lių“. toliau skaityti nei norėjau, nei buvo 
reikalas. nes tuojau pat, sulig šio sakinio pa-
baiga, tarytum tikrumo šviesai įsiskverbus į 
mano širdį, išsisklaidė visos abejonių tamsy-
bės (Išpaž. viii, 12, 29).

2  Čia ir toliau (jei nenurodau puslapio) skai-
čiuoju pačios prakalbos, o ne puslapio (su 
antrašte) eilutes.

3  plg. teksto antraštę Tolle et lege elektroninia-
me leidime: http://www.augustinus.it/lati-
no/confessioni/index2.htm, žr. Liber Octa
vus. Kas pridėjo tą antraštę, nepavyko išsi-

Šiame kontekste norėčiau pasiūlyti martyno mažvydo Katekizmo prakalbos pir-
mojoje eilutėje2 įžiūrėti imperatyvą, atspindintį augustino girdėtąjį:

bralei ſeseris imkiet mani ir ſkaitikiet/
ir tatai ſkaitidami permanikiet (MžK 84–5).

manau, kad mažvydui frazė tolle lege buvo žinoma ir jis ją, kiek pakeitęs, pritaikė 
savo prakalbai. svarbiausi panašumai tokie: vartojami tie patys veiksmažodžiai (imti, 
skaityti), laikomasi tos pačios žodžių tvarkos ir vartojama ta pati nuosaka (liepiamo-
ji). Kartu yra ir skirtumų: frazė nekartojama, pridedami žodžiai ir, mane (orig. mani), 
o antrojo asmens vienaskaita keičiama daugiskaita. aptarkime šias bendrybes ir 
skirtybes iš eilės.

pirmiausia, lot. tollere galima versti ir pakelti, bet kalbant apie knygą labiausiai 
tinka (pa)imti, taip dažnai verčiama ir kitose kalbose, tad didelių abejonių dėl 
veiksmažodžių atitikimo čia neturėtų kilti, plg.: vok. nimm (und lies), pranc. prends 
(et lis), it. prendi (e leggi), lenk. bierz (i czytaj) ir kt. antra, frazės nekartodamas maž-
vydas ne tik natūraliai ją įpina į savo sakinį, bet ir žengia panašiu keliu kaip ir 
daugelis kitų krikščioniškų kultūrų, kur šis posakis išpopuliarėjo būtent be pakar-
tojimo. trečia, jungtuko ir įterpimas (perėjimas nuo asindetinės prie sindetinės 
konstrukcijos) irgi natūralus – taip daroma, kaip jau buvo matyti, ir kitose kalbose; 
be to, žinomas ir lotyniškas frazės variantas tolle et lege – jis neabejotinai naujesnis 
(nevartojamas pačiame Išpažinimų tekste, o tik leidėjų pridėtose antraštėse3 ir ki-

aiškinti. nurodytame internetiniame šal-
tinyje sakoma, kad tai Patrologia Latina  
32 tomas, bet šiame leidinyje (ed. Jacques 
paul migne, paris: migne, 1841) panašių 
ant raščių nepridėta, žr. 762 p.: https:// 
books.google.lt/books?id=1huraaaaYa
aJ&hl=lt&pg=ra3-pa770.
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1 pav. Conf1647 antraštinis lapas: šv. augustinas 
išgirsta tolle lege, tolle lege; fone matyti šv. alypijus, 
šalia jo guli apaštalo pauliaus kodeksas; 
vub: iii 189724

4  Ši knyga priklausė kunigui laterano kanau-
ninkui benediktui Šamotulskiui (benedykt 
s(z)amotulski; benedictus s(z)amotulsky, 
samotulski, samotulius), 1619/1620–1686. 

labai ačiū aušrai rinkūnaitei ir viktorijai 
vaitkevičiūtei už pagalbą surandant iliust-
raciją ir perskaitant priklausomybės įrašą, 
o vub – už nuotrauką ir leidimą ją skelbti.
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2 pav. MžK 8: pirmasis mažvydo Katekizmo 
lietuviškos prakalbos puslapis;
vub: lr 56505

5  nuoširdžiai dėkoju vub už nuotrauką ir 
leidimą ją skelbti.

tuose tekstuose), bet kada jis atsirado, man nepavyko nustatyti, todėl neaišku, ar 
šis variantas galėjo būti žinomas ir mažvydui. pirmiausia su augustinu jis turėjo 
susipažinti lotyniškuose tekstuose, bet negalima atmesti ir (mažesnės) galimybės, 
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kad aptariamąją frazę mažvydas galėjo perskaityti (išgirsti?) ir lenkų kalba, tik 
jokių duomenų šiuo klausimu irgi neturiu – ar kokiame nors Xvi a. pirmosios 
pusės leidinyje tie žodžiai buvo pasirodę lenkiškai ir ar tas leidinys galėjo būti jam 
prieinamas. Ketvirta, lietuviškoje frazėje yra įterptà įvardžio forma mane (mani), 
nulemta autoriaus sumanymo prakalbą personifikuoti ir balsą suteikti knygai. Į ką 
ši forma nurodo, plačiau aptarsiu vėliau, bet akivaizdu, kad tai reikšmingiausias 
frazės pakeitimas (papildymas). Galų gale trumpai minėtina ir paskutinė skirtybė – 
asmens daugiskaita. Ši modifikacija nulemta adresato įvardijimo: pasrinkta kreip-
tis ne į vieną asmenį, o į brolius seseris, tad ir veiksmažodžio forma automatiškai 
atspindi daugiskaitą.

toliau tyrimą galima tęsti po truputį žengiant už pačios frazės ribų. pirmiausia 
dėmesys atkreiptinas į komunikacinę situaciją: augustinas balsą interpretuoja kaip 
dievišką, o mažvydas jį suteikia knygai, bet dievo balsą vis tiek įtraukia – kaip dan
gaus karalystos ir Dievo žodį, sutelktą šiose pirmojo prakalbos puslapio eilutėse:

veiʒdekiet ir dabakieteſe ßmanes wyſas
schitai eit iuſump adis dgaus karaliſtas

malanei ir ſu dʒiaukſmu t ßadi prigimkiet
a iuſu hukiuſu ſcheimina makikiet.

sunus dukteris iuſsu tur tatai makiety
viſa ſchyrdy tur t dewa ßady milety.

iei bralei ſeſeris tus ßadʒius nepapeikſit
dewa tewa ir ſunu ſau milu padariſit (MžK 812–19).

Katekizmo prakalboje arba dedikacijoje paminėti dievo žodį labai tikėtina6, todėl 
šiuo atveju tiesioginės sąsajos su augustino situacija (girdimas dieviškas balsas) 
neįžiūrėčiau, tik antrinę paralelę, juolab kad ten balsas formos požiūriu dar apibū-
dinamas ir kaip vaikiškas dainavimas. mažvydo Dievo žodis čia tapatinamas su kny-
ga (apie tai žr. toliau) ir dar dukart minimas paskutiniame prakalbos puslapyje, kur 
nurodoma ir linkima:

be giereſni cʒia dewa adʒiu ßmanes makinti
nent aſchtra ſuda alba narſa dewa tureti.
[...]
Diewa ßadʒia karſchtei diena ir nakti eſchka‖(kiet
a mana darba vß gier prymkiet (MžK 127–8, 13–14).

augustinas savo patyrime negauna jokios tiesioginės nuorodos, ką turėtų skaity-
ti, bet prisimena šv. antano pavyzdį, grįžta pas savo bičiulį alypijų, kur guli apaš-
talo pauliaus kodeksas – jį paima, atsiverčia ir perskaito atsitiktinį fragmentą. maž-
vydas knygos balsą nukreipia į ją pačią (imkiet mani ir ſkaitikiet), o prakalbos tekste, 

6  plg.: SeklK1545 [1v] (3×); SeklK1547 a2v (4×), 
a4 (1×).
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kaip netrukus bandysiu parodyti, dažniausiai nurodo į katekizmą7. Kaip jau minėta, 
tai svarbiausias frazės keitimas (pildymas), bet jis dera su augustino pasakojimu – 
abiem atvejais nukreipiama į labai reikšmingus (abiejose situacijose – esminius) krikš-
čionybės tekstus.

pirmoji nuoroda į skaitymo objektą yra jau trečioje prakalbos eilutėje – gen. sg. 
Makſla ſchito (MžK 86), tik skaitytojas pats turi suprasti, koks mokslas turimas ome-
nyje ir į ką nukreipia rodomasis įvardis šitas (plg. t. p. instr. sg. Schitu makſlu 822; 
gen. sg. to makſla 911). vėliau pridedamas būdvardis šventas (gen. sg. to ſchwenta makſ
la 914), bet visiškai aiškiai pasakoma tik antrojo puslapio septynioliktoje eilutėje: 
acc. sg. t maßa krikſcʒianiu makſla 917. tada vėl vartojamas junginys su rodomaisiais 
įvardžiais (acc. sg. Schit makſla 108; nom. sg. Taſſai maxlas 109,11; acc. sg. t makſla 1014; 
gen. sg. ſchito makſla 1015; gen. sg. ta maxla 1116; acc. sg. t makſla 1117), kol pasirodo 
ilgiausias apibūdinimas – acc. sg. trumpa makſla krikſcʒianiſtes ‖ Pagal buda ſenaſes 
baßnicʒias 1124–25. paskutiniame prakalbos puslapyje katekizmas dar įvardijamas kaip 
trumpas mokslas, mažas Dievo mokslas (gen. sg. to trumpa maxla 121; to trumpa makſ la 123; 
instr. sg. tu mau dewa maxlu 1210) ir užsimenama apie platesnį mokslą (nom. sg. 
plateſnis makſlas 122; gen. sg. plateſnia maxla 1211), kuris neįmanomas be trumpojo ir 
kurio kviečiama laukti.

iš čia matyti, kad įvardžio forma mane labai dažnai nurodo į mokslą (iš viso 16× į 
leidinyje skelbiamąjį ir 2× į reikalingą ir lauktiną platesnįjį), o mokslas savo ruožtu 

7  plg. jau toporov 1999, 272; toporov 2001, 
56. Įdomu, kad prakalbõs antraštėje yra 
daugiskaitinio daiktavardžio vardininkas 
KNIGIELES Pacʒias byla MžK 81–2 ~ Knyge
lės pã čios bylo, o prakalbos tekste minint 
adresantą nuo sek liai vartojama tik viena-
skaita – mani 81, mans 91, Mane 94, mani 95, 
manes 96, mane 97, manip 98, Aſch 99, maneſp 
913, manip 924 (lauktume ~ mus, mūsų, mū
sump, mes ir pan.); tolesnės formos – Aſch 
1017 ir ypač mana 1214 – turi nurodyti į pra-
kalbos autorių – mažvydą, nes bent jau 
frazė ma na darba iš knygos lūpų skambėtų 
keistai (kita vertus, Aſch ßinau dar būtų 
įmanoma); apie tai, kad personifikacija 
nuosek liai išlaikoma tik dalyje prakalbos, 
pirmasis, rodos, pastebėjo vincas myko-
lai  tis[-pu  tinas] (1947, 157; 1948, 35). my-
kolaičio-putino nuomone, po 9 p. 14 eil. 
„knygelės jau niekur nuo savęs neprabyla, 
o tolimesni žodžiai geriau tinka pačiam 
mažvydui“, bet tai netikslu, plg. manip 924, 
tad taikliau formuluoja albinas Jovaišas 
(1996, 130; 2003, 182; 2009, 105), nurodan-
tis, kad nuo 63 eil. kalba jau mažvydas. 
daugiskaitinė forma, pavartota prakalbos 

antraštėje, darsyk randama tik pačioje lei-
dinio pabaigoje – Knigieliu 7924. ar negalė-
jo būti taip, kad prakalba buvo parašyta 
anksčiau (su vienaskaitinėmis formomis), 
o antraštė pridėta vėliau ir skaičiaus ne-
dermė liko nepastebėta? Kalbėdamas apie 
dau giskaitos vardininką, suprantama, ne-
pritariu alfredo bammesbergerio (1971) in-
terpretacijai (plg. toporov 1999, 311, 314; 
toporov 2001, 96, 99), kad antraštėje reikia 
įžiūrėti gen. sg. knygelės pačiõs (bylà); šios 
interpretacijos kritiką žr. palionis (1974) ir 
zinkevičius (1977), o palaikymą ir naują ar-
gumentą – pajėdienė (2014, 72–73). apie 
daugi skaitinį daiktavardį knygelės senuo-
siuose lietuvių tekstuose  žr. nepokupnas 
(1994) ir dini (2014, 69–71) su tolesnėmis 
nuorodomis; čia tik pridursiu, kad knygelė
mis savo katekizmą vadina ir Janas sekluc-
janas: ty male kxiązki (SeklK 1547 a3r7 ir kt.), 
plg. pajėdienė (2014, 72, 44 išn.) apie sek-
lucjano  eiliuotos pratarmės (skelbiamos 
knygoje Oeconomia [...], 1546) pavadinime 
ir įžangoje vartojamą įvardijimą: tych ksią
żek, ty książki.
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atspindi gr. κατήχησις ir lot. doctrina, plg. lotyniškoje pratarmėje: hanc puerilem (quam 
catecheſim dixerunt ueteres) doctrinam MžK 421–22 ir kt.; t. p. plg. lenk. nauka: gen. sg. 
nauki SeklK1545 [21], nom. sg. nauka SeklK1547 [a12] ir kt. Kaip buvo matyti iš varto-
senos apžvalgos, trumpai sakant tiesiog mokslas, iš tiesų numanoma ilgesnė frazė – 
(mažas) krikščionių mokslas, (trumpas) mokslas krikščionystės, plg. lenk. nom. sg. Nauka 
Krʒeſcianska MalK1546 [a13] ir kt., taip pat (mažas) Dievo mokslas8.

Į elementorių (MžK 13–16) aiškių nuorodų prakalboje nėra (taip pat, beje, ir 
lotyniškoje), nors jis irgi vadinamas mokslu bendrame antraštiniame lape (Makſlas 
ſkai‖tima raſchta MžK 13–4) ir savo paties antraštėje (Pygus ir trumpas mok=‖ſlas 
ſkai titi yr raſchity 131–2; plg. SeklK1549 [a17–8], a223–24, a39–10) bei pabaigoje (Gals to makſla 
MžK 1617). Kodėl prakalboje elementorius nepaminimas, neaišku: ar jis neatrodė toks 
svarbus, ar rašant prakalbą dar galėjo būti neparengtas? Šiaip skaitytojui duodamos 
gana konkrečios mokymo nuorodos – kas, ką ir ko turėtų mokyti, tad būtų natūra-
lu užsiminti ir apie elementorių. sakysim, seklucjanas savo 1549 m. katekizmo lei-
dimo prakalboje apie įdedamą „labai trumpą skaitymo arba rašymo mokslą“ užsi-
mena (Sekl1549 a223–24), bet štai Johannas sauermannas (Johannes sauromannus), 
kuriuo mažvydas turėjo remtis9, apie elementorių savo žodyje (dedikacijoje) nieko 
nepasako (SauerK1536 a2). mažvydo įdėtojo elementoriaus katekizmo dalimi lai-
kyti negalima: jis išskirtas ir leidinio antraštėje, o ir pats katekizmas eina po ele-
mentoriaus su atskira antrašte (taip ir Sekl1549 [a1], a3). tiesa, elementorius turi 
nedidelę palinkėjimų dalį pabaigoje: vienas skirtas mokytojams, kitas – vaikams 
(MžK 1617–22), o tie žodžiai tarytum kompensuoja elementoriaus neminėjimą pra-
kalboje (plg. tik vaikams skirtus sauermanno dvieilius, einančius prieš pratarmę, 
žr. SauerK1536 [a4]). Šiame kontekste reikia pasakyti, kad ir į nemažą leidinio dalį 
sudarančias giesmes MžK prakalboje nurodoma tik vieną kartą (bet lotyniškoje pra-
tarmėje apie jas visai neužsimenama):

Jei kas ſchwenta gieſme nar giedaty
Mane po akimis ſawa tur turety (MžK 92–4).

atsižvelgdamas į šį faktą manyčiau, kad labiau tikėtina, jog elementorius rašant 
prakalbą jau buvo parengtas, bet nepaminėtas (o giesmės minimos tik vieną kartą) 
siekiant labiausiai akcentuoti katekizmą.

Žiūrint į prakalbos struktūrą atrodo reikšminga ir tai, kad mažvydo akrostichas 
prasideda tik nuo trečiosios eilutės, tad dvi pirmosios, kur yra ir aptariamoji frazė, 
lyg lieka atskirai. Janas safarewiczius10 nurodo, jog jam taip ir liko neaišku, ką gali 
reikšti pirmųjų dviejų eilučių raidės <b> ir <i>, bet ilja lemeškinas konferencijoje 

8  Kosto Korsako (1947, 18) interpretacija, kad 
čia galima įžiūrėti „ne tik protestantizmo 
mokslą, o ir apskritai skaitymo bei rašto 
mokslą“, yra per laisva. nėra abejonės, 
kad reformacija kėlė raštingumą, bet MžK 

prakalboje mokslas nurodo į katekizmą 
(apie elementorių žr. toliau).

9  stang 1929, 27–29.
10  safarewicz 1938, 8; safarewicz 1963, 200.
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„reformacija ir lituanistika“ (2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiuose) pasiūlė tas raides 
interpretuoti kaip Baccalaureus Iuris11. toks arba panašus pirmųjų raidžių aiškinimas 
neabejotinai perspektyvus, bet šalia šios hipotezės norėčiau iškelti dar vieną, grįstą 
struktūriniu skaidymu: manau, kad pìrmosios dvi prakalbos eilutės sudaro įvadinį 
kreipimąsi, vienijamą imperatyvų (imkiet, ſkaitikiet, permanikiet), o nuo 3 eil. pereina-
ma prie pasakojimo – kalbama apie mokslą, kurio trokšta turėti, bet jo nebūta, kuris 
dabar ateina ir į kurį reikėtų žiūrėti (čia pradedama būtuoju [dažniniu ir kartiniu] 
laiku, po to pereinama į esamąjį). Gerai žinoma, kad akrostichai paprastai pradeda-
mi nuo pirmõsios tam tikro vieneto eilutės, tad spėju, kad mažvydas sąmoningai 
nusprendė savo vardą ir pavardę įrašyti pagrindinėje prakalbos dalyje – nuo 3 eil.12 
tam tikrą struktūrinį teksto vienetą turbūt galima įžiūrėti ir nuo 11 eil., kur praside-
da pavardės akrostichas – čia kalbama apie to žodžio priėmimą, mokymą, privalėjimą 
jį mokėti, jo meilę ir kita (iš esamojo pereinama į būsimąjį laiką13); dar kitas vienetas 
galėtų prasidėti nuo Neußtrukiet – šis imperatyvas jau pateko į pirmąją antrojo (spaus-
dinto) prakalbos puslapio eilutę. tam tikra paralelė šiai interpretacijai matyti kitame 
mažvydo akrostiche giesmėje14: čia vardas išdėstytas atskiroje strofoje (MžF 1338–17; 
paskutinė eilutė vardo akrostichui nereikalinga, bet ten – sąmoningai arba atsitikti-
nai – pakartota <s>), tada eina tarpas ir prasideda pavardės akrostichas (MžF 13318–1347; 

11  asmeninis susirašinėjimas su tyrėju.
12  vladimiras toporovas (1999, 262; 2001, 46) 

siūlo tokią (mano manymu, pernelyg lais-
vą) interpretaciją: pirmosiose dviejose ei-
lutėse tiesiogiai pasakoma, ką reikia pri-
imti (= imti) ir suprasti, o tolesnėse eilutė-
se netiesiogiai – akrostichu – įrašytas pra-

kalbos ir visos knygos autorius, kurį taip 
pat reikia priimti ir suprasti.

13  apie laiko ir nuosakos vartoseną prakalboje 
žr. ir toporov 1999, 268–270; toporov 2001, 
54–55.

14  safarewicz 1946, 64–65.

augustinas mažvydas

veiksmažodžiai imti (pakelti), skaityti imti, skaityti
pakartojimas + –
veiksmažodžių tvarka imti, skaityti imti, skaityti
Kiti žodžiai – mane (mani), ir
nuosaka liepiamoji liepiamoji
asmuo vns. 2 dgs. 2
balsas lyg vaiko, dieviškas knygos (knygelių)
skaitymo objektas – 

(vėliau realizuojamas kaip 
rom 13,13–14;14,1)

adresantas (mane) 
(16 nuorodų į katekizmą, 
1 – į giesmyną)

1 lentelė. augustino tolle lege, tolle lege ir mažvydo imkiet mani ir ſkaitikiet panašumai   
ir skirtumai
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strofos pabaigoje vėl yra viena akrostichui nereikalinga raidė, bet šįkart ji nepakarto-
ta – tai <m>). suprantama, skirtumas tarp prakalbos ir giesmės akrostichų toks, kad 
prakalboje nėra tarpų – juos atstoja prasminiai-struktūriniai teksto vienetai (jų ribos) 
ar bent jau vienas iš jų (dvi įžanginės kreipimosi eilutės); galbūt rankraštyje (ar vie-
name iš jo variantų) tos dvi eilutės (arba ir kitos) galėjo būti atskirtos ir tarpu?

apibendrinus pastebėtus panašumus ir skirtumus (žr. 1 lentelę), pereikime prie 
platesnio tolle lege konteksto. Kaip jau buvo minėta, aprašytoji situacija buvo labai 
svarbus impulsas augustinui atsiversti, tad ar negalėtume įžvelgti kokių nors pana-
šumų su Katekizmo prakalba? Čia pridursiu, kad perskaitęs atsitiktinius žodžius – rom 
13,13–14 – augustinas daugiau neskaito, bet alypijus atkreipia jo dėmesį į tai, kad 
tolesnė eilutė yra tokia: Silpno tikėjimo žmogų priimkite (Išpaž. viii, 12, 30; rom 14, 1). 
Įdomu, kad tam tikra paralelė šiuo atveju matyti: augustinas po aprašytojo įvykio 
atsiverčia, o mažvydas prakalbos žodžiais kreipiasi į savo adresatus (lietuvininkus ir 
žemaičius) – jis lygiai taip pat nori, kad šie paliktų nekrikščioniškus tikėjimus, atsi-
verstų ir Dievop didžiop pristotų:

Kaukus sʒemepatis ir laukaſargus pameſ=‖(kiet
viſsas welnuwas deiwes apleiſkiet
[...]

aithwars ir deiwes to negal padariti
beth ing peklas vgni weikiaus gal iſtumti
pameſkiet tas deiwes dewap didʒiap priſta=‖(kiet (MžK 919–29, 105–7).

reikia pasakyti, kad ir ankstesnėse to paties puslapio eilutėse nurodoma į amžinas 
tamsybes, kurias galima interpretuoti arba labai abstrakčiai, arba – ypač toliau minimas 
tamsybes senąsias – irgi sieti su minėtaisiais nekrikščioniškais tikėjimais15:

Kurſai nenaretu to makſla ßinaty ir makiety
taſai amßinaſu tamſibeſu tur buti.
[...]

Tamſibes ſenaſes nog iuſu ſchalin atwariſit
sunus dukteris nog iu iſchgielbeſit
iei t maßa krikſcʒianiu makſla makieſit.
ir pagal io ius patis ſawe rediſit (MžK 911–12,15–18).

aptartoji atsivertimo paralelė visiškai dera su tolle lege situacija, bet tiesioginę 
sąsają su augustino istorija šiuo atveju įrodyti sunku. taip yra todėl, kad panašių 
raginimų ar rūpesčio dėl nekrikščioniškų tikėjimų netrūksta ir kitur, įskaitant loty-
niškąją Katekizmo pratarmę – į tai dėmesį jau yra atkreipęs mykolaitis-putinas ir 
nurodęs Wolfenbüttelio ir Jono bretkūno postiles, mikalojaus daukšos katekizmą ir 

15  Gal čia galėtų būti nuoroda ir į katalikybę, 
bet tam patvirtinimo prakalbos kontekste 
nematau.
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kitus šaltinius16, kur jokių tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į augustino gyvenimą 
nėra. Žinoma, mažvydas tuos raginimus lietuviškai išdėsto pirmasis, bet jei jie su 
tolle lege situacija ir buvo sąmoningai suderinti, tą dalyką patvirtinančių nepriklau-
somų požymių nematau.

Kaip jau buvo minėta, augustinas Išpažinimuose nurodo ir konkrečius savo atsi-
tiktinai perskaitytus žodžius iš apaštalo pauliaus laiško romiečiams:

13 Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, ne-
skaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. 14 apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir 
nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių (rom 13,13–14)17.

aiškių šių eilučių atspindžių mažvydo prakalboje nematyti, o visi ten išdėstyti 
paraginimai pernelyg tolimi, todėl čia įtakos įžiūrėti irgi negalima.

apibendrinant platesnio (užfrazinio) konteksto duomenis reikia pasakyti, kad 
tiesioginės augustino pasakojimo įtakos nustatyti nepavyko: dievo žodžio minėjimas 
pernelyg universalus, kad jį būtų galima tiesiogiai sieti su dievišku balsu, o atsiver-
timo kontekstas ir kvietimas atsisakyti nekrikščioniškų tikėjimų, nors ir dera gerai, 
bet neturi požymių, kurie leistų įžiūrėti neabejotiną tiesioginę sąsają.

2. ar kokių nors panašių į čia išdėstytą siūlymą yra buvę ankstesnėje mažvydo 
prakalbai skirtoje literatūroje? Jovaišas sako, kad prakalbos „retorika [yra] antikinės 
ir biblinės kilmės“, bet šio teiginio visai neplėtoja; kartu pamini, kad „mažvydas kai 
ką mechaniškai kopijavo iš kitų“, tik čia omenyje turi leksikos ir gramatikos skoli-
nius18. Į prakalbos personifikaciją dėmesį atkreipia daugelis tyrėjų19, bet mykolaitis-
putinas pirmasis pastebėjo, kad „[s]unku būtų tikrai pasakyti, ar tokią knygelių krei-
pimosi priemonę sugalvojo pats mažvydas, ar nusižiūrėjo į kokį kitą pavyzdį. tokių 
pavyzdžių būta“20. toliau jis pateikia citatą iš vieno ankstyvo (apie 1524 m.) spaus-
tuvininko Hanso Weinreicho leidinio, kur knyga kalba pirmuoju asmeniu – „mane 
išspausdino [...] ieškok (= teieško) manęs [...]“:

Cʒu Konigsberg hat gedruckt mich
Hans Weynreych gar fleyßiglich
bey der schloß=treppe der alde stadt,
da ſuch mich, wer luſt cʒu u kauffen hat21.

Į šią paralelę nurodo ir Jovaišas22, tik nukreipia į levo vladimirovo darbą, nors šis, 
kitaip nei mykolaitis-putinas, panašumo su mažvydo prakalba nepastebėjo, bet nu-
rodė, kad „[p]anašių posmų yra ir kituose pirmuosiuose H. veinreicho leidiniuose“23. 
anatolijus nepokupnas pažymėjo, kad personifikacija vartojama ir viename vokiška-

16  mykolaitis 1947, 132–135.
17  ŠR1999 (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=re

ading&doc=biblijarKe1999_rom_13).
18  Jovaišas 2003, 182; Jovaišas 2009, 108.
19  Korsakas 1957, 114, 117; lebedys 1977, 47; 

ročka 1974, 70; palionis 1979, 94; Gineitis 

1979, 33; Jovaišas 1996, 129–131; Jovaišas 
2003, 182; Jovaišas 2009, 104–106.

20  mykolaitis 1947, 156.
21  tschackert 1890, 92, 3 išn.
22  Jovaišas 1996, 129.
23  vladimirovas 1979, 324.
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me praktiniame rusų kalbos vadovėlyje: Ein Russisch Buch binn ich genanndt ‘rusiška 
knyga aš vadinuosi’ (išleisti planuota 1546 m., bet rankraščio kilmė ankstesnė)24. le-
meškinas atkreipė dėmesį į mažvydo prakalbai gana artimą frazę, vartojamą Cyriaco 
schnausso (Cyriacus schnauss / schnauß) 1546 m. leidinio pirmojo puslapio apačioje 
įrašytame ketureilyje, kur knyga kalba pirmuoju asmeniu – „pirk ir skaityk mane“25:

Froer Chriſt Kauff vnd ließ mich in treuen
dein gelt ſol dich gewißlich nicht reuen
thu ich dañ nicht frey die warheit ſagen
so magſtu mich vor dem bapſt verklagen (Pasq1546 [a1]).

manau, kad panãšios frazės mažvydą galėjo paveikti, bet pirmiausia lotynų arba 
lenkų kalbomis, nes atvykęs į prūsiją bent kurį laiką jis, atrodo, vokiškai nemokėjo26. 
Katekizmui artimiausių leidinių pratarmėse, dedikacijose ir pan. tokiõs personifikaci-
jos ar tolle lege (arba kitokių panašių frazių) atspindžių nepavyko rasti27. paieškas 
būtų verta pratęsti ir gal pasisektų rasti frazių net su įterpta pirmojo asmens įvardžio 
forma28, bet manau, kad ir jas galų gale reikėtų kildinti iš augustino Išpažinimų.

pagal savo pobūdį gãlimai tolle lege ir imkiet mani ir ſkaitikiet paralelei artima mar-
celino ročkos pastaba: jis mano, kad eilutėje Diena ir nakti preg ſaws mani laikikiet 
(MžK 95) tiktų įžvelgti ryšį su Horacijumi29; konkreti čia omenyje turėta vieta nurodo-
ma reginos Koženiauskienės komentare: „[p]lg. su Horacijaus ‘ars poetica’ 268–269 
eilutėmis: ‘nocturna versate manu, versate diurna’ (‘be paliovos naktimis vartykit, 
dieną vartykit’)“30. Galima tik pridurti, kad šiame kontekste Horacijus kalba apie grai-
kų (poezijos) pavyzdžių studijavimą („vos exemplaria Graeca ǁ nocturna versate manu, 
versate diurna“31) ir šiuo požiūriu mažvydo ir Horacijaus situacija truputį panaši: duo-
damas hiperbolinis nuolatinių studijų patarimas. tiesa, reikia pasakyti, kad veiksma-
žodžiai skiriasi – Horacijaus vartyti, mažvydo – laikyti, žodžių tvarka taip pat kitokia 
(Horacijus pirma mini nakties laiką, po to – dienos), o pats posakis – dieną ir naktį 
(= nuolat), lot. diem noctemque ir kt. – yra apskritai plačiai vartojamas, tad mažvydo 
prakalbos sąsaja su Horacijaus tekstu nėra tokia akivaizdi. ir pats ročka svarsto: „sun-
ku pasakyti, ar atitinkamą Horacijaus ‘poetikos’ vietą mažvydas turėjo galvoje ‘Knyge-
lės bylos’ prakalboje, sakydamas, jog reikia šviestis. Galėjo būti ir taip. bet veikiausiai 
tokie humanistiniame pasaulyje nuolat vartojami posakiai jam į galvą atėjo savaime“32. 
iš naujausių darbų, kuriuose nagrinėjamos gãlimos įvairių tekstų įtakos, minėtinas 

24  nepokupnas 1983, 173; nepokupnas 1994, 
71–72.

25  Šis siūlymas išdėstytas anksčiau minėtoje 
konferencijoje, apie jį sužinojau ir asme-
niškai susirašinėdamas su tyrėju.

26  tai mažvydas nurodo savo 1549 m. pra-
džioje rašytame laiške: non calleo aliquan
tulum Germanice (PLK 251).

27  Žr.: SauerK1536 a2; SeklK1545 [2]; MalK1546 
[a1r–v]; SeklK1547 a2–b1v.

28  labai artimas frazes vokiečių kalba, nau-

dodamasis internetine paieška, radau po-
roje XiX a. leidinių: o nimm und lies mich 
(roth 1843, Xv; pratarmėje), Nimm mich 
und lies mich! (Gedenkbüchlein1848, antraš-
tiniame lape).

29  ročka 2002a [1964], 126; ročka 1974, 70.
30  Koženiauskienė 1990, 593.
31  ArsPoetica 268–270 (http://data.perseus.org/

citations/urn:cts:latinlit:phi0893.phi006.
perseus-lat1:220-274).

32  ročka 2002a [1964], 126.
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3 pav. DeCivit1489 a1v: šv. augustinas prie savo raštų, 
raižinio fragmentas;
vub: ink. 22733

Jūratės pajėdienės straipsnis: čia siūloma, kad mažvydo prakalbai poveikį galėjo pa-
daryti seklucjano eiliuotoji pratarmė, skelbta leidinyje Oeconomia (1546), bet pirmõsios 
eilutės kilmė šiame darbe neaptariama34. Kad Katekizmo tekstus apskritai turėtume 
suvokti kaip daugiasluoksnius ir slepiančius dar ne vieną mįslę, parodė mintauto 
Čiurinsko neseniai pasiūlyta lotyniškojo ketureilio interpretacija35.

3. dabar pasvarstykime, kaip augustino darbai galėjo pasiekti mažvydą. pirmiau-
sia reikia pasakyti, kad Xvi a. jo tekstai buvo aktyviai studijuojami ir publikuojami: 
suskaičiuota, kad per šimtmetį išleista beveik 500 knygų su jo vardu; šiuo atžvilgiu 
augustinas nusileidžia aristoteliui ir Ciceronui (atitinkamai daugiau nei 1 000 ir 3 000 
leidinių), bet nepalyginamas su, pavyzdžiui, šv. ambraziejumi, kurio per tą patį laiką 
išleistos tik 59 knygos36. antra, gerai žinoma, kad augustinas reformacijai buvo be 
galo svarbus autorius, sulaukęs daug dėmesio iš martino lutherio (beje, augustino) 
ir kitų, laikiusių jį tiesiog saviškiu37. Kaip atidžiai ir sąmoningai Išpažinimai Xvi a. 
galėjo būti skaitomi, rodo, pavyzdžiui, gaũsios lystalyje (bazelio apylinkėse) pasto-
riavusio Jacobo Christopho ryterio (1543–1610) egzemplioriuje įrašytos pastabos38.

Kokia buvo augustino recepcija Karaliaučiaus universitete, detaliau negalėjau 
išsiaiškinti, bet norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mažvydo studijų laikų teologijos 
profesorius ir rektorius Friedrichas staphylas (staphylus), lotyniškosios Katekizmo 
prakalbos (bendra)autorius, vienoje diskusijoje su Wilhelmu Gnaphejumi (Wilhelm 
Gnapheus) rėmėsi augustinu, o išvykdamas ir rekomenduodamas kelis kolegas teo-

33  nuoširdžiai dėkoju vub už nuotrauką ir 
leidimą ją skelbti.

34  pajėdienė 2014.
35  Čiurinskas 2015.

36  visser 2011, 5, 148–149.
37  visser 2011, 4; t. p. plg. Jolantos Gelumbec-

kaitės (2006, 238) nurodomą lutherio citatą.
38  visser 2011, 104–105.
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logijos paskaitoms, pamini, kad, sakysim, stephanas tucheris, be kitų privalumų, 
puikiai išmano augustino raštus; iš konkrečių autorių, beje, staphylas šioje rekomen-
dacijoje pamini tik augustiną ir lutherį39. iš Xvi a. prūsijoje parengtų lietuviškų 
tekstų augustino (ar pseudo-augustino) citatų rasta Jono bretkūno (1591) ir ypač 
Wolfenbüttelio (1573) postilėse40. 

pats mažvydas augustiną mums žinomuose tekstuose ir dokumentuose pamini 
tik vieną kartą – 1549 m. paskelbto vertimo antraštiniame lape: „Gieſme s. am=‖bra-
ßei jaus, bey S. Au-‖guſtina [...]“ (MžGA 802–3

41; plg. ir pakartotinai giesmyne – MžG 
ii 54413(14)). Ši giesmė tradiciškai buvo siejama su šv. ambraziejumi ir šv. augustinu, 
bet teksto autorystė nėra iki galo paaiškėjusi: siūlyta ją priskirti šv. nicetui reme zia-
niečiui (apie 335–414), bet ir tuo abejojama42.

ar mažvydo bibliotekoje buvo augustino tekstų, galime tik spėlioti – vienintelia-
me žinomame konvoliute jo darbų nėra43, nerandame jų ir abraomo Kulviečio kny-
gų sąraše44, bet štai galimas mažvydo bendramokslis ir bendradarbis aleksandras 
rodūnionis (apie 1526–1583) jau turėjo žymiojo Johanno amerbacho išleistus augus-
tino pamokslus: Sermones. Cum additione Sebastiani Brant [...], basel: Johann amerbach, 
1494; Sermones de tempore et de sanctis [...], basel: Johann amerbach, 1495 (pirmajame 
inkunabule yra vienas, o antrajame – du rodūnionio nuosavybės įrašai45). paprastai 
spėjama, kad mažvydas galėjo būti kur nors studijavęs ir anksčiau, tad su augustino 
darbais jis galėjo susidurti ir lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje ar kitose šalyse; 
apie Xvi a. augustino knygų paplitimą ldK galima susidaryti vaizdą iš vilniaus 
universiteto bibliotekoje ir kitur saugomų inkunabulų ir paleotipų nuosavybės įrašų46.

4. apibendrinkime: šiame straipsnyje siūlau hipotezę, kad mažvydo imkiet mani 
ir ſkaitikiet gali atspindėti augustino tolle lege, tolle lege. Formos požiūriu abi frazės 
sutampa veiksmažodžiais, jų eiliškumu ir nuosaka, bet lietuviškoji konstrukcija ski-
riasi nekartojimu, dviem pridėtais žodžiais (mani, ir) bei asmens daugiskaita; be 
pakartojimo ir su jungtuku ši frazė yra išpopuliarėjusi ir įvairiose kitose kalbose. 
Xvi a. augustinas buvo aktyviai studijuojamas, publikuojamas ir laikytas reforma-
cijai svarbiu autoriumi, todėl mažvydui neabejotinai turėjo būti žinomas. akivaizdu 
ir tai, kad to meto išsilavinęs žmogus į savo tekstą neretai įterpdavo kitų autorių 
frazes – vienur tikslias ir su nuorodomis, kitur – perdirbtas ir tik numanomas. bent 
kol kas negalime pasakyti, ar mažvydas tikrai buvo skaitęs augustino Išpažinimus, 
taip pat nežinome, kaip jį galėjo pasiekti junginys tolle lege – tiesiogiai ar netiesiogiai. 
Jei netiesiogiai, ar toje frazėje jau galėjo būti ir personifikacija – įterptas įvardis? 

39  töppen 1844, 159, 180.
40  Gelumbeckaitė 2006, 242, 247–262.
41  dominyko urbo žodyne ši vieta praleista, 

žr. urbas 1996, 445.
42  Walsh, Husch 2012, iX, 401–402.
43  Feigelmanas 1981-06-13; Feigelmanas, dau-

girdaitė, račius 2003, 193–194, 237 (nuosa-
vybės įrašas), 304.

44  Wotschke 1905, 189–190; žr. komentarus 
ročka 2002b [1970] ir 2002c [1972].

45  Feigelmanas 1975, 38–40, 96–97.
46  Feigelmanas 1975, 91–98; Feigelmanas, 

daugirdaitė, račius 2003, 27–35; Klingai-
tė-dasevičienė 2006.
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4 pav. rugilė Katkutė, Katekizmas – pirmoji lietuviška knyga 
(Kretingos rajono Kūlupėnų motiejaus valančiaus pagrindinė 
mokykla, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 
alma daškevičienė)47. už mažvydo nugaros 
galime vaizduotis matą jo biblioteką

savaime suprantama, neturime atmesti ir galimybės, kad aptartųjų frazių panašu-
mas – viso labo gražus atsitiktinumas.

baigdamas norėčiau nuoširdžiai padėkoti prof. Wojciechui smoczyńskiui, kadai-
se mane pakvietusiam į stažuotę Krokuvos Jogailaičių universitete: būtent tada vie-
no knygyno vitrinoje pamačiau antraštę Bierz i czytaj! ir pradėjau galvoti apie tai, ką 
šiame straipsnyje ir išdėsčiau.

47  nuoširdžiai dėkoju darbo autorei už leidi-
mą jį publikuoti.
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Jurgis Pakerys
m a Ž v Y d a s  a n d  a u G u s t i n e :  TAKE (ME) UP AND READ

s u m m a r y

the opening line in the preface of the first lithuanian book prepared by martynas 
mažvydas (1547) reads imkiet mani ir ſkaitikiet (lit.) ‘take me and read’ and i suggest that this 
phrase may reflect the famous divine words heard by saint augustine: tolle lege, tolle lege 
‘take up—read, take up—read’ (Confessiones viii, 12, 29).

both phrases match with respect to the verbs, their order, and the mood, but the lithu-
anian phrase is not repeated. it has two additional words (mani ‘me’, and ir ‘and’) and the 
verbal forms appear in the second-person plural. one should note that lithuanian here is 
similar to many other languages where this phrase has become popular without the repeti-
tion and with the conjunction, cf. english take up and read, German nimm und lies, French 
prends et lis, italian prendi e leggi, polish bierz i czytaj, etc. the phrase of mažvydas is differ-
ent, however, in that it is used for the personification: the voice of the preface is attributed 
to the book and this is the reason why the pronominal form mani ‘me’ (accusative) was 
added; this rhetorical device is also known from some other sixteenth-century books. the 
added pronoun points to the most important part of the book, the catechism; the included 
hymns are referred to only once and a short primer, which appears after the preface, is 
never mentioned. the verbal forms are in second-person plural because the addressee of 
mažvydas are plural, the brothers and sisters (BRalei ſeſeris).

it is well known that augustine was one of the most widely published and studied 
authors in the sixteenth century, a figure of high importance to the reformation movement, 
and there are no doubts that mažvydas was familiar with his works. many authors of that 
time would use more or less known phrases in their own texts; some of them would be 
exact quotations accompanied by references while some would be modified to the needs of 
the author and bear no indication to their source. at this time we do not know if mažvydas 
had really studied augustine Confessions and we even cannot tell if the phrase tolle lege 
reached him directly or indirectly. if it reached him indirectly, might it had been already 
modified into a personified form? despite the similarities of the phrases, we should be also 
rather cautious not to reject the possibility that we are dealing with a mere coincidence.

Jurgis pakerys     Gauta 2017 m. spalio 20 d.
Baltistikos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
01513 Vilnius, Lietuva
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Mindaugas Šinkūnas
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

senųjų biblijos vertimų 
lyginamųjų tyrimų automatizavimas1

Xvi, Xvii ir vėlesniųjų amžių lietuviškuose raštuose gausu citatų, kurių didžiąją 
dalį sudaro biblijos fragmentai ar parafrazės. tiriant tam tikro autoriaus kalbą jos 
turėtų sulaukti ypatingo dėmesio, kadangi gali atspindėti ne tiriamojo laikotarpio, 
bet šaltinio, iš kurio buvo perimtos, kalbą ar net ortografiją.

Citatų ryšiams tirti reikia patogios duomenų platformos, kuri leistų matyti šalti-
nyje cituojamų biblijos eilučių inventorių, jų ryšius, „persipynimą“ su kitais šaltiniais, 
lygiagretinti lietuviškas ar kitakalbes eilutes. didelės apimties duomenims apdoroti 
būtini ir pagalbiniai įrankiai, padedantys rasti ir įvertinti, kurios citatos galėjo būti 
perimtos iš vieno šaltinio į kitą. Šiame tyrime ir aprašomas toks pagalbinis įrankis, 
kompiuterinis automatizuotas mechanizmas, palyginantis biblijos eilutes ir patei-
kiantis jų panašumo procentinę išraišką. sukurta sistema veikia keliais etapais: su-
žymimos biblijos eilutės, perrašas transliteruojamas, randami identiški ženklų jun-
giniai ir apskaičiuojamas panašumo procentas. Gauti rezultatai apibendrinami ir 
nubraižomos diagramos, kurios signalizuoja tikėtinus šaltinių ryšius.

1. Š a l t i n i a i  i r  b i b l i J o s  e i l u Č i Ų  i d e n t i F i K a v i m a S. biblijos eilu-
tės surinktos iš didžiosios daugumos Xvi–Xviii a. pradžios lietuviškų šaltinių. nau-
dojami skaitmeniniai šaltinių perrašai iš lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duo-
menų bazės ir parengti kitur (detalesnę informaciją žr. literatūros ir šaltinių sąraše). 
trūkstami didesnės apimties šaltiniai suskaitmeninti iš kritinių leidimų (pavyzdžiui, 
ChNT, BB NT)2.

1  straipsnis parengtas pagal lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamą projektą „lietuviš-
kos Xvi–XiX a. biblijos istorija“ (sutarties 
nr. mip-037/2015).

2  dėl nevienodų perrašų rengimo principų  
tiriami skirtingi rankraščių redakcijos 
sluoksniai. samuelio boguslavo Chilinskio 
Naujojo Testamento vertimo (ChNT) tiriama 
galutinė redakcija, nes ji panaudotame 
šaltinio perraše pateikiama kaip pagrindi-

nė (Kudzinowski, otrębski 1958). Jono 
bretkūno Naujojo Testamento vertimo tyri-
mas apima pirminę redakciją, kadangi ji 
atspindima BB NT perraše (range 1992b), 
pagal pirminę redakciją parengtas ir BB 
Joz perrašas bei Dan(g) fragmentas. Kitų 
bretkūno Senojo Testamento vertimo knygų 
perrašai atspindi galutinę vertėjo redakci-
ją (BB Abd, Am, Dan, Ez, Gg, Iz, Jer, Jl, Job, 
1 Met, 2 Met, Mok, Oz, Pat, Ps, Rd).
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biblijos eilutės šaltiniuose identifikuotos pagal juose esančias nuorodas ar užuo-
minas, taip pat žymėtos pagal kitų autorių tyrimus arba senųjų raštų kritinius leidi-
mus (jei juose tokia informacija pateikta). lyginamajam tyrimui svarbu, kad biblijos 
knygų ir eilučių numeracija visuose šaltiniuose sutaptų, standartine pasirinkta eku-
meninio biblijos leidimo numeracija (B1999). didelės apimties šaltiniuose žymėjimas 
automatizuotas pagal juose išspausdintą numeraciją, pavyzdžiui, ChST, BtNT, 1727 
ir 1735 m. Naujojo Testamento leidimuose ir kt. didžioji dalis eilučių juose atitinka 
ekumeninį leidimą, pastebėti neatitikimai pataisyti. Šaltiniuose, kuriuose skaidymas 
eilutėmis gerokai skiriasi, pavyzdžiui, RPs (1625), eilutės peržymėtos pagal pasirink-
tą standartą.

Keliuose šaltiniuose pavyko identifikuoti ne visas biblijos eilutes: daug jų cituo-
jama MT, CGL, bet tyrimui panaudota tik mažesnioji dalis, postilių pamoksluose 
citatos identifikuotos tik iš dalies (WP, BP, DP, MP, PS; perikopės įtrauktos ištisai)3. 
tyrimui surinktų biblijos eilučių kiekis pateikiamas 1 lentelėje.

metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)
apie 1525 poteriai (rankraštis) TM1503 7
1547 mažvydas, Katekizmas MžK 80
1559 mažvydas, Forma krikštymo MžF 15
1566 mažvydas, Giesmės MžG I 3
1570 mažvydas, Giesmės MžG II 30
1573 vad. Wolfenbüttelio postilė WP 1287*
1579 vilentas, Enchiridionas VE 93
1579 vilentas, Evangelijos VEE 1681
1580 bretkūnas, Naujasis Testamentas BB NT 4778
1589 mažvydas, Parafrazis MžP 3
1590 bretkūnas, Senasis Testamentas BB ST 12077*
1591 bretkūnas, Postilė BP 910
1591 Hiofnerio įrašas HįM1591 1
1595 daukša, Katekizmas DK 55
1598 petkevičius, Katekizmas PK 44
1599 bretkūno įrašas BįM1599 3
1599 daukša, Postilė DP 1057
1600 vad. Morkūno postilė MP 1076
1600 vaišnoras, Žemčiūga MT 155*
1605 Ledesmos katekizmas AK 22
1611 Gvanini, Kronika TM1611 5

3  identifikuojant WP biblijos citatas naudota-
si kritiniu ir internetiniais leidimais.
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metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)

1612 zengštokas, Enchiridionas ZE 97

1612 zengštokas, Evangelijos ZEE 1716

1612 zengštokas, Giesmės ZG 3

1617 rakiškos įrašas RįL1617 1

1618 burnevičiaus įrašas BįL1618 1

1618 akelavičiaus įrašas AįL1618 1

1625 rėza, Psalteras RPs 2532

1629 sirvydas, Punktai PS I 135

1639 zegebadės šriftų katalogas Z1639 1

1644 sirvydas, Punktai PS II 155

1646 slavočinskis, Giesmės SG 2

1647 Jaknavičius, Evangelijos JE1647 943

Xvii a. vid. Lexicon Lithuanicum Lex 25

1653 Kleinas, Grammatica KlGr 44

1653 minvydas, božimovskis, Evangelijos KNSE¹ 602

1653 minvydas, božimovskis, Maldos KNM¹ 3

1653 minvydas, božimovskis, Katekizmas KNM(K)¹ 18

1654 Kleinas, Compendium KlC 7

apie 1659 Chilinskis, Naujasis Testamentas ChNT 7982

apie 1660 Chilinskis, Senasis Testamentas ChST 11952

1666 Kleinas, Maldos KlM 17

1668 Wilkins, Essay TM1668 5

1670 Liuterio katekizmas K1670 46*

1673 sapūnas, Šulcas, Grammatica SŠGr 88

1674 nettelhorst, Dissertatio N1674 5

1674 Jaknavičius, Evangelijos JE1674 947

1677 Belarmino katekizmas BK 11

1679 Jaknavičius, Evangelijos JE1679 947

1680 Oratio orationum TM1680 5

1680 minvydas, božimovskis, Katekizmas PP 129

1681? Kasakauskis, Rožančius KR 7

1684 minvydas, božimovskis, Evangelijos KNSE² 834

1684 minvydas, božimovskis, Maldos KNM² 3

1684 minvydas, božimovskis, Katekizmas KNM(K)² 128

1684 Hartknoch, Alt und Neues Preussen H1684 5

1685 Kleinas, rikovijus, Giesmės RG 2
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metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)

1685 Kleinas, rikovijus, Maldos RM 17

apie 1687 Orationis Dominicæ TM1680–1687 5

1690 Jaknavičius, Evangelijos JE1690 947

1694 Šulcas, zandenas, Katekizmas ŠKS 23

Xvii a. pab. Clavis CGL 98*

1700 Liuterio katekizmas K1700 95

1701 Zandeno katekizmas ZK1701 16*

1701 bitneris, Naujasis Testamentas BtNT 8270

1702 brand, Reysen BR1702 5

1703 brand, ReisBeschryving BR1703 5

1704 Kleinas, Šusteris, Giesmės ŠG 2

1704 Kleinas, Šusteris, Maldos ŠM 17

1705 Jaknavičius, Evangelijos JE1705 947

1706 merlinas, Principium MPr1706 1

1709 Liuterio katekizmas K1709 98

1713 Oratio Dominica TM1713 5

1715 Oratio Dominica TM1715 5

1716–1744 brodovskis, Litauische Sprichwörter PR 7

1719 lyzijus, Katekizmas LK1719 93

1720 Liuterio katekizmas K1720 98

1720 Orationis Dominicae TM1720 10

1722 engelis, Katekizmas EK1722 93

1725 Pamokslas krikščioniškas ŠP1725 23

1727 Naujasis Testamentas NT1727 8001

1728 Psalteras Ps1728 2527

1728 vad. Richterio žodynas R 57*

1729 Davadnas mokslas DM1729 160

1720–1740 vad. Krauzės žodynas K 14*

1720–1740 vad. Prahos žodynas P 18*

1730 berentas, Davadnas pamokinimas DP1730 39

1730 Hakas, Grammatic HGr 7*

1735 Pienas mažiems vaikeliams PMV1735 33

1735 Naujasis Testamentas NT1735 7957

1735 Psalmynas Ps1735 2527

prieš 1744 brodovskis, Lexicon B 25*

1741 Hensel, Synopsis TM1741 1
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metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)
1744 lepner, Der Preusche Littauer L1744 3
1747 ruigys, Lexicon RgŽ 4178
1747 ruigys, Grammatick RgGr 13*
1749 Naujasis Testamentas NT1749 1560*
1750 Pėdelis miros PM1750 2*
1750 Jaknavičius, Evangelijos JE1750 987
1753 olševskis, Broma OB1753 53*
1755 Naujasis Testamentas NT1755 152*
[…]

1 lentelė. iš Xvi–Xviii a. pirmosios pusės šaltinių išrinktų biblijos eilučių kiekis 
(žvaigždute * žymimi šaltiniai, iš kurių biblijos eilutės išrinktos fragmentiškai)

2. t e K s t o  p a n a Š u m o  n u s t a t Y m o  a u t o m a t i z av i m o  p r o b l e m o S. 
teksto palyginimas turėtų apimti tris lygmenis: rašybos, gramatinį ir dalykinį. tačiau 
atskirai imant nė vienas iš šių lygmenų nėra pakankamas automatinei analizei. se-
nesnis šaltinis, tikėtina, būtų cituojamas pagal citavimo metu įprastas rašybos normas 
(pasikeitusias, naujesnes), dialektiniai fonetiniai skirtumai – naikinami4. Gramatinių 
formų sutapimas ryšių patikimai neparodo: neįprastos cituotojui ar pasenusios konst-
rukcijos galėjo būti nesunkiai keičiamos priimtinesnėmis ar naujesnėmis, taisomos 
manomos klaidos, korektūros. nesuprantami, siaurai vartojami žodžiai (dialektizmai) 
taip pat, tikėtina, nebūtų buvę išlaikomi5.

derinant sintaksės, morfologijos ir leksikos analizę, galima būtų patikimai ir iš-
samiai atspindėti biblijos vertimų ryšius, bet toks metodas yra sunkiai automatizuo-
jamas. Šiuo metu dar nėra patikimai veikiančių sintaksinės ar morfologinės automa-
tinės analizės technologijų, pritaikytų seniesiems lietuvių raštams, nesudaryti sino-
nimų žodynai6. Kol visa tai bus sukurta, reikia mėginti ieškoti kitais principais pa-
remtų lyginimo mechanizmų.

vienas iš paprastesnių automatinės panašumo analizės būdų yra ženklų sekos 
lyginimas. Jį sudaro trys svarbiausi etapai: rašybos niveliacija, identiškų junginių 
radimas, panašumo rodiklių skaičiavimai.

4  pavyzdžiui, danielius Kleinas 1653 m. gra-
matikoje cituoja ef 5,28 eilutę iš baltramie-
jaus vilento Enchiridiono (1579 ar 1612 m. 
leidimo) pagal jam priimtiną [y] rašybos 
būdą: plg. Kurs ſawa moteri mjl / tas ſawe 
pats mjl VEE 51; Kurs ſawa moteri mil / tas 
ſaw pats mil ZE 51; kurs ſawa moteri myl / 
tas ſaw pats myl KlGr 147. 1653 m. Knygoje 
nobažnystės mt 11,3 eilutė iš Jono Jaknavi-
čiaus Evangelijų nurašyta neišlaikant rytų 

aukštaičių vienaskaitos galininko galūnės: 
Ir eio wiſi paraśinetus / kiekwienas ingi mieſtu 
ſáwo JE1647 8; Ir ejo wiſi paraßinetus / 
kiekwienás ingi mieſtá ſawo KNSE¹ 16.

5  nors pastebėta ir priešingų atvejų, pavyz-
džiui, kad Knygos nobažnystės (1653) peri-
kopėse vartojama leksikos, nebūdingos 
pamokslų kalbai ( Jakulis 1984, 34–37).

6  apie jų kūrimą žr. Gelumbeckaitė, Šinkū-
nas, zinkevičius 2012a, 2012b.
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3. t r a n s l i t e r a C i J a. viena didžiausių kliūčių, trukdanti automatizuoti se-
nųjų raštų lyginimą, yra rašybos įvairovė, jos daugiareikšmiškumas, nenuoseklumas, 
nepastovumas, kaita. bažnyčios reikmėms rengiamą tekstą perrašinėtojai dažniausiai 
keitė pagal jiems įprastas rašybos taisykles. Žinomi tik labai reti atvejai, kai perrašinėta 
ar net perspausdinta (sakytume, kopijuota) paraidžiui, nieko nekeičiant7. todėl rašybos 
negalima laikyti svarbiu lyginamųjų eilučių diferenciniu požymiu, o automatiškai tiriant 
skirtingų autorių ir laikotarpių eilutes jų rašyba turi būti suvienodinama (niveliuojama). 

tai iš dalies pasiekiama atliekant transliteraciją pagal iš anksto nustatytas rašmenų 
atitikmenų taisykles. senieji rašmenys automatiškai keičiami į jų ekvivalentus dabarti-
ne rašyba, pavyzdžiui, <ſch> verčiama į <š>, <ſ> – į <s>. svarbiausi niveliacijos etapai 
yra šie: didžiosios raidės keičiamos mažosiomis, kirtį ir nosinumą žyminčios raidės 
perrašomos be diakritikų, modifikuojama priebalsių su diakritikais rašyba (pvz.: <, ź, 
, , , ż, , , , ǯ, , , , ƶ> keičiama į <ž>), panaikinamos priebalsių geminatos, 
vienodinama [j], [dz], [dž] ir [z], [ž] rašyba, atskirai parašytos dalelytės ne, be, te sujun-
giamos su žodžiu, pašalinami skyrybos ženklai. Šios taisyklės galioja visiems šaltiniams.

Kitų taisyklių taikymas turi būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tam tikram lai-
kotarpiui ar regionui būdingas rašybos ypatybes, pavyzdžiui, mažojoje lietuvoje iki 
1640 m. vartotas junginys (ligatūra) <sz> keičiamas į <ž>, o po 1640 m. rašiusių au-
torių <sz> verčiamas <š>; didžiosios lietuvos autorių vartotas dviraidis rašmuo <sz> 
visada keičiamas į <š>; reformatų ir mikalojaus daukšos <ś> tampa <s>, kitų raštų 
<ś> – <š> ir pan. specifinė vienam autoriui būdinga rašyba reguliuojama dar siaures-
nėmis taisyklėmis.

Šie ir kiti transliteracijos principai neapima nedėsningų rašybos ypatybių, pavyz-
džiui, problemiškas lieka minkštųjų priebalsių nežymėjimas (ar priebalsių „kietini-
mas“), jis taisyklėmis nekoreguojamas. 

automatinę transliteraciją ir tolesnį programinio mechanizmo veikimą galima iliust-
ruoti mt 16,19 eilute iš martyno mažvydo Katekizmo ir vilento Evangelijų bei Epistolų: 

 MžK 28 tau doſiu ractus dngaus karaliſtes Ktektai ſurijſchi ant ßemes bus ſurijſcht 
jr dngui. a k tegtai iſch_rijſchi ant ßemes bus iſchrijſcht ijr dngui.

 VEE 157 ir důſu taw raktus Karaliſtes dangaus. K tiektai ſuriſchi ant ßemes / ſuriſcht 
būs ir dangui / a k iſchriſchi ant ßemes būs iſchriſcht ir dangui. 

automatinė transliteracija mažvydo tekstą paverčia lyginamąja eilute (toliau – 1e), 
o vilento – eilute, su kuria lyginama (2e). Jos atrodo taip:

 1e | tau dosiu ractus dangaus karalistes katektai suriši ant žemes bus surišt 
ir dangui a ka tegtai išriši ant žemes bus išrišt ir dangui |

 2e | ir duosu tav raktus karalistes dangaus ka tiektai suriši ant žemes surišt 
bus ir dangui a ka išriši ant žemes bus išrišt ir dangui |

7  taip elgėsi, pavyzdžiui, lozorius zengšto-
kas, 1612 m. perspausdindamas vilento 
perikopes iš 1579 m. leidimo. 
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Gausybė senuosiuose raštuose vartojamų ženklų niveliuojama į gerokai mažesnį 
jų skaičių. tai leidžia tikėtis rasti daugiau sutampančių elementų nei lyginant origi-
nalios rašybos tekstą. vėliau transliteruotos eilutės programiškai lyginamos: ieškoma 
identiškų ženklų junginių, skaičiuojami sutampantys bei nesutampantys elementai. 

4. i d e n t i Š K Ų  J u n G i n i Ų  a p t i K i m a S. algoritmas, pagal kurį identifikuo-
jami sutampantys elementai, veikia pasikartojančiais ciklais. elementai tikrinami imant 
vienos eilutės fragmentą (pradedant nuo ilgiausio) ir lyginant jį su antrąja eilute pra-
dedant nuo pirmojo, po to – nuo antrojo, trečiojo ir tolimesnių ženklų. sutapimo 
neradus, fragmentas trumpinamas ir paieška kartojama. rastas sutapęs fragmentas iš 
eilučių išbraukiamas, o paieška vėl kartojama iki nustatyto slenksčio (toliau – t). taip 
algoritmas patikrina visas įmanomas sutapimų kombinacijas8 (žr. 1 schemą). 

pirmiausia ieškoma ilgiausių identiškų junginių, baigiama trumpiausiais. didžiau-
sias ilgis (toliau – d) apskaičiuojamas palyginus tiriamos eilutės ilgį (toliau – n) ir 
eilutės, su kuria ji lyginama, ilgį (toliau – l). trumpesnioji iš šių eilučių yra ilgiausias 
įmanomas sutapimas, d yra mažėjantis kintamasis. trumpiausias leidžiamas junginys 
(t) yra nekintamas dydis, apibrėžiamas iš anksto.

tarkime, jog lyginame eilutę ab1c su eilute c1abc, o t=2. parametrai t ir d yra 
reikšmės, pagal kurias kontroliuojamas ciklų eiliškumas. tuo metu, kai vykdomi 
veiksmai, kurie 1 schemoje yra pažymėti klausimu „sutampa?“, gaunamos šios reikš-
mės, o lyginamos eilutės įgyja tokią išraišką:

t=2  n=4 ab1c l=5 c1abc d=n
d=4  n=4  ab1c l=4  c1ab nesutampa
d=4  n=4  ab1c l=4  1abc nesutampa
d=3  n=3  ab1 l=3  c1a nesutampa
d=3  n=3  ab1 l=3  1ab nesutampa
d=3  n=3  ab1 l=3  abc nesutampa
d=3  n=3  b1c l=3  c1a nesutampa
d=3  n=3  b1c l=3  1ab nesutampa
d=3  n=3  b1c l=3  abc nesutampa
d=2  n=2  ab l=2  c1 nesutampa
d=2  n=2  ab l=2  1a nesutampa
d=2  n=2  ab l=2  ab  sutampa
d=2  n=3  #1c l=4  c1^c sutapimas eliminuotas
d=2  n=2  #1 l=2  c1 nesutampa
d=2  n=2  #1 l=2  1^ nesutampa
d=2  n=2  #1 l=2  ^c nesutampa
d=2  n=2  1c l=2  c1 nesutampa
d=2  n=2  1c l=2  1^ nesutampa
d=2  n=2  1c l=2  ^c nesutampa
d=1  n=1     n<t

žodžių tvarkos skirtumai rezultatams įta-
kos neturi. 

8  rekurentinė kroskoreliacinė algoritmo ar-
chitektūra lemia, kad tam tikrais atvejais 
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pirmiausia apskaičiuojama d reikšmė: kadangi pirmoji eilutė (n=4) yra trumpesnė 
už antrąją (l=5), todėl d=n=4. toliau tikrinama, ar pirmoji eilutė ab1c yra identiška 
antrajai pradedant nuo pirmojo (c1ab), toliau – nuo antrojo ženklo (1abc). Kadangi 
sutapimas nerandamas, o l<d, pirmoji eilutė sutrumpinama nuo galo, d sumažinamas 
(d=3), patikrinama, ar eilutės netapo trumpesnės už t, ir ciklas kartojamas.

sutrumpintoji eilutė (ab1) vėl lyginama su antrąja eilute (su c1a, 1ab ir abc). suta-
pimo neradus, pirmoji eilutė rekonstruojama į prieš šį ciklą buvusią formą (ab1c), 
sutrumpinama nuo pradžios (b1c) ir lyginama su antrąja (su c1a, 1ab, abc). sutapimo 
vis dar nėra, d sumažinamas (d=2) ir viskas kartojama.

pirmoji eilutė rekonstruojama į pradinę būklę (ab1c) ir trumpinama nuo galo tol, 
kol d reikšmė tampa lygia n (ab). lyginama su antrąja eilute – c1, 1a ir ab. eilutės 
sutampa, identiškas elementas eliminuojamas iš tolesnės paieškos (ab eilutėse pakei-
čiama skirtingais ženklais, pirmojoje – „#“, antrojoje – „^“)9 ir viskas kartojama iš 

1 schema. algoritmo, randančio sutampančius elementus, 
veiksmų seka

vienoje iš eilučių tarpas tarp žodžių būtų 
pakeistas unikaliu ženklu.

9  tas pats algoritmas gali lyginti ne visą eilu-
tę, bet žodžius kaip atskirus vienetus, jei 
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naujo tol, kol kuri nors iš eilučių tampa trumpesne nei t. tuomet ciklas nutraukiamas 
ir apskaičiuojamas rezultatas.

mechanizmo veikimą galima iliustruoti pavyzdžiu, kuriame lyginama aukščiau 
cituotoji transliteruota mt 16,19 eilutė mažvydo Katekizme (1e) su ta pačia eilute 
vilento perikopėse (2e). pagal aprašytąjį algoritmą patikrinamos 404979 junginių 
poros, iš kurių 6 yra identiškos (sutampa). ilgiausią abiejose eilutėse sutampantį 
junginį sudaro 39 ženklai – [ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ] (įskaičiuojami ir 
tarpai ženklų sekos pradžioje ir pabaigoje). trumpesni sutampantys junginiai yra 
[ektai suriši ant žemes ] (23 ženklai), [ ir dangui a ka] (15), [us karalistes ] (14), [surišt] 
(6). sutapimų eilutėse esama ir daugiau, tačiau prieš taikant algoritmą buvo nuro-
dyta, jog leidžiama lyginti ne trumpesnius nei 5 ženklų junginius, todėl [danga] yra 
paskutinė randama identiška ženklų seka. paryškinus rastus sutapimus, lyginamos 
eilutės atrodytų taip:

 1e | tau dosiu ractus [danga][us karalistes ]kat[ektai suriši ant žemes ]bus [surišt]
[ ir dangui a ka] tegtai[ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]|

 2e | ir duosu tav rakt[us karalistes ][danga]us ka ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] 
bus[ ir dangui a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]|

suskaičiuojamos trys reikšmės: pirmõsios eilutės ilgis n (134), antrõsios eilutės 
ilgis l (132) ir sutampančių ženklų junginių suma s (39+23+15+14+6+5=102). Jos bus 
reikalingos rezultatų skaičiavimams.

5. p a n a Š u m o  a p s K a i Č i a v i m a S. dviejų eilučių panašumas skaičiuojamas 
iš trijų gautų reikšmių: n ilgio, l ilgio ir rastų identiškų junginių ilgių sumos (s). 

taikomos trys formulės: [1] s/n×100, [2] (s×2/(n+l)×100)×(100–(l–n)×100/(l+n)) 
ir [3] s/l×100. pagal jas apskaičiuojama procentinė išraiška. pirmoji parodo, kokį 
lyginamosios eilutės ilgio (n) nuošimtį sudaro sutapusių ženklų ilgis. antroji – kokią 
dalį sutapimai sudaro nuo abiejų eilučių ilgio (n+l) ir rezultatas pakoreguojamas 
pagal n ir l ilgių skirtumą. trečioji – kiek procentų sutapę ženklai sudaro nuo eilu-
tės, su kuria lyginama (l), ilgio. pavyzdžiui, jei n yra biblijos eilutės fragmentas ir 
jis tiksliai sutampa su dalimi teksto pilnesnėje eilutėje l, tuomet sutapimas bus 100 %. 
tai parodys rezultatas, gautas pagal pirmąją formulę. Jeigu l yra fragmentas, lygi-
namas su pilna biblijos eilute n, to fragmento panašumą atspindės trečioji formulė. 
antroji formulė rodys panašumą, bendrą abiem lyginamoms eilutėms.

biblijos ar kitokias citatas tikslinga lyginti dviem aspektais. aktualiausias atrody-
tų palyginimas su senesniais šaltiniais. tokiu „žvilgsniu į praeitį“ siekiama nustaty-
ti tikėtiną tiriamojo teksto šaltinį. ne mažiau įdomus yra lyginimas su naujesniais 
šaltiniais – „žvilgsniu į ateitį“ siekiama nustatyti šaltinio įtaką, t. y. kiek vėlesniųjų 
šaltinių eilutės yra panašios į tiriamąsias, ar jos galėjo būti perimtos, o galbūt reikia 
ieškoti jų bendro šaltinio. 

trys skirtingi skaičiavimo būdai reikalingi dėl to, kad biblijos eilutės gali būti 
pacituotos fragmentiškai. Jeigu eilutė lyginama su esančia šaltinyje, senesniame už 
tiriamąjį, ji turėtų būti tiriama kaip galimas senesniosios fragmentas (taikoma pir-
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moji formulė). Jeigu šaltinių chronologiniai ryšiai nėra aiškūs, reikia kitokio vertini-
mo būdo (antroji formulė). Jeigu eilutė lyginama su esančia naujesniame šaltinyje, 
jame ji gali būti perimta kaip fragmentas (trečioji formulė).

Grįžkime prie iliustracinio pavyzdžio, kuriame lyginamos mt 16,19 eilutės iš MžK 
ir VEE: suradus sutampančius junginius apskaičiuojamos trys procentinės išraiškos, 
kurios parodo 1e eilutės panašumą, bendrą abiejų eilučių panašumą ir 2e eilutės 
panašumą. sudedamas visų sutampančių junginių ženklų ilgis (102) ir apskaičiuoja-
ma, kokią n ilgio (134) procentinę dalį jis sudaro (76,11 %). Šis skaičius parodo, kuri 
tiriamos eilutės 1e dalis sutampa su lyginamąja eilute 2e. pagal antrąją formulę ap-
skaičiuojamas bendras abiejų eilučių panašumas: pirmiausia sutampančių junginių 
ženklų ilgis padvigubinamas (204) ir skaičiuojama, kokią eilučių ilgio (134+132=266) 
procentinę dalį jis sudaro (76,69 %), vėliau pagal lyginamų eilučių ilgio skirtumą 
(134–132=2) apskaičiuojamas koeficientas (0,9925), kurį pritaikius (76,69×0,9925) gau-
namas galutinis rezultatas (76,11 %). trečiasis procentas rodo, kurią 2e ilgio (132) 
procentinę dalį sudaro sutampančių ženklų ilgis (77,27 %).

apskaičiuojama procentinė panašumo išraiška negali būti laikoma absoliučiu 
dydžiu. Ją lemia transliteracijos tikslumas, leidžiamas lyginti trumpiausių junginių 
ilgis10 ir lyginamų eilučių ilgis. sunkiausiai iš šių parametrų įvertinamas translitera-
cijos preciziškumas.

6. t r a n s l i t e r a C i J o s  r e i K Š m Ė  r e z u l t a t a m S. lyginimo rezultatus 
daug lemia rašybos niveliacijos tikslumas. taikomos automatinės transliteracijos 
taisyklės apima tik dėsningas rašybos ypatybes, jų neįmanoma suformuluoti taip, 
kad būtų atsižvelgta į visus rašybos niuansus, į visas specifines rašybos ypatybes.

siekiant patikrinti, ar rezultatai skirtųsi, jei tokio tikslumo būtų pasiekta, kelios 
eilutės perrašytos dabartine rašyba. lyginama mt 16,19 eilutė mažvydo Katekizme su 
užfiksuotomis kituose raštuose:

MžK 28 tau doſiu ractus dngaus karaliſtes Ktektai ſurijſchi ant ßemes bus 
ſurijſcht jr dngui. a k tegtai iſch rijſchi ant ßemes bus iſchrijſcht ijr 
dngui.

MžG II 
347(588)

tav důſu raktus karaliſtes dangaus. K tiektai ſuriſchi ant ßemes / 
ſuriſcht bus ir dangui. a k iſch riſchi ant ßemes / bus iſchriſcht ir 
dangui 

nius, būtų rasti trys pirmieji identiški jun-
giniai (39+23+15=77) ir atitinkamai būtų 
gauti šie rezultatai: 1) 57,46 %, 2) 57,46 %, 
3) 58,33 %, tačiau leidžiant lyginti 2 ženk-
lų junginius, sutaptų dar daug trijų ir dvie-
jų ženklų junginių [ ta], [ ra], [us ], [ d], 
[os], [us], [ka], [ t] (39+23+15+14+6+5+3×3+ 
+2×5=121), tad ir panašumo išraiška būtų 
gerokai didesnė: 1) 90,29 %, 2) 90,29 % ir 
3) 91,66 %.

10  reikia pabrėžti, kad procentinė sutapimo 
išraiška yra sąlyginė, jos dydis labai pri-
klauso nuo leidžiamų lyginti trumpiausių 
junginių. atrodo, kad optimalus kontrastas 
pasiekiamas, kai leidžiama lyginti 5 ženklų 
ar kiek ilgesnius junginius. Jeigu būtų lygi-
nami trumpesni junginiai, sutapimas būtų 
didesnis, o lyginant ilgesnius – mažėtų. pa-
vyzdžiui, iliustraciniame MžK ir VEE pa-
vyzdyje leidžiant lyginti 15 ženklų jungi-
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VEE 157 ir důſu taw raktus Karaliſtes dangaus. K tiektai ſuriſchi ant ße mes / 
ſuriſcht būs ir dangui / a k iſchriſchi ant ßemes būs iſch riſcht ir 
dangui.

BB NT 39r ir taw důſiu raktus dangaus [...], Wis kạ ant sʒemies riſchi, ir dan-
guia riſchta bus. ir wis kạ ant sʒemes iſchriſchi, bus ir dangui iſch-
riſchta.

DP 466 ir ß taw důſiu raktus karaliſtes dgáus / ir k nórint ſurißtúmbei nt 
émes / bús ſúríßta ir dguſiá. ir k nórint ißrißtumbei nt émes / 
bus ißrißta ir dguſiá.

MP iii 30v ir duoſiu táwi ráktus káráliſtes dngaus / k tiktay ſurißi nt ǯiámes / 
ſurißtá bus ir dnguy / o k ißrißi nt ǯiámes / bus ißrißtá ir dnguy.

ZEE 165 ir dſu taw raktus Karaliſtes dangaus. Ka tiektai ſuriſchi ant ßemes / 
ſuriſcht bus ir dangui / a ka iſchriſchi ant ßemes bus iſchriſcht ir 
dangui.

JE1647 176 ir taw duoſiu raktus karaliſtes dungaus. ir kunorint ſuriśi vnt iames / 
bus ſurißta ir dunguoſe / a kunorit ißriśi vnt iames / bus ißrißta ir 
dunguose.

ChNT 19v Ó aßjen doſiu tau raktᵘˢ Karaliſtes dangaus, ir ką ſuryßy and ʒiames, 
bus ſuryßta dangoſe; ką teypag ißryßy and ʒiames, bus ißryßta 
dangoſe. 

JE1674 182 ir táw duoſiu ráktus Karáliſtes dungaus. ir kunorint ſurisi vnt ia-
mes / bus ſurißta ir dunguſe / á kunorit ißriśi vnt iámes / bus ißrißta 
ir dunguoſe.

JE1679 182 ir taw duoſiu ráktus Karáliſtes duugaus. ir kunorint ſuriśi vnt ia-
mes / bus ſurißta ir dunguſe / á kunorint ißriśi vnt iámes / bus iß-
rißta ir dunguoſe.

KNSE² 279 ir tau duoſiu raktus karaliſtes dangaus / o k ſurißi ant Ʒiames / bus 
ſu rißta ir danguoſe / o k ißrißi ant Ʒiames / bus ißrißta / ir dan-
guoſe.

JE1690 186 ir taw duoſiu raktus Karaliſtes dungaus. ir kunorint ſuriśi vnt ia-
mes / bus ſurißta ir danguoſe / á kunorint ißriśi vnt iames / bus 
ißrißta ir dunguoſe.

BtNT 30 ir důſu taw raktus karalijſtes dangaus. K tiktay ſurißi ȧnt émês / 
ſurißta bus danguje: K wėl ißrißi ȧnt émês / ißrißta bus danguje.*

JE1705 176 ir tau duoſiu raktus Karaliſtes dangaus. ir k norint ſuriſi ant iámes / 
bus ſurißta ir danguoſe / o k norint ißriſi ant iámes / bus ißrißta ir 
danguoſe.

NT1727 70 ir důſu taw dangaus raktus, wiſſ, k tu ant Ʒémês ſurißi, tai ir dan-
guje bus ſurißta, o wiſſ, k tu ant Ʒémês ißrißi, tai ir danguje bus 
ißrißta.
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NT1735 25 ir důſu taw dangaus raktus, wiſſ, k tu ant émês ißrißi, tai ir dangu-
je bus ißrißta. 

NT1749 25 ir důſu taw dangaus raktus, wiſſ, k tu ant émês ißrißi, tai ir dangu-
je bus ißrißta. 

JE1750 179 ir tau duoſiu raktus Karaliſtes dangaus. ir k norint ſuriſi ant ia-
mes / bus ſurißta ir danguoſe / o k norint ißriſi ant iames / bus 
ißrißta ir danguoſe.

GNT 26 ir duosiu tau raktus karalistes dangaus. o ką tiktay suriszi ant ia mes, 
bus suriszta ir danguose, o ką tiktay iszriszi ant źiames, bus iszriszta ir 
danguose. 

B1999 tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus suriš-
ta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“

ZZZ eilutės, kurią skaitote, nėra biblijoje, o ji čia pateikta tiktai siekiant 
iliustruoti mechanizmo veikimą.

neautomatiškai perrašius šias eilutes dabartine rašyba, didžiausias apskaičiuotas 
MžK eilutės panašumas yra 90,71 % (n); palygintųjų eilučių panašumas mažėja nuo 
95,48 % (l); didžiausias bendras panašumo rodiklis (nl) yra 90,66 %. Kadangi visos 
eilutės yra chronologiškai vėlesnės už MžK, jos rikiuojamos pagal l vertę, rezultatai 
išsidėsto tokia tvarka:

MžK 28 [ tau duosiu raktus dangaus karalystės ką tiktai 
suriši ant žemės bus surišta ir danguje o ką tik-
tai išriši ant žemės bus išrišta ir danguje ]

n % nl % l %

MžG II 
347(588)

[ tau duosiu raktus ][karalystė]s [dangau][s ką 
tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir danguje 
o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir danguje ]

90,71 90,69 95,48

KNSE² 279 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]o 
ką[ suriši ant žemės bus surišta ir dan gu]os[e o 
ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir dangu]ose 

85,71 85,69 90,22

VEE 157 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s dan ga]u[s 
ką tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir 
danguje o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir 
danguje ]

85,71 85,70 88,23

MP iii 30v ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s danga]u[s 
ką tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir 
danguje o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir 
danguje ]

85,71 85,70 88,23

ZEE 165 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s danga]u[s 
ką tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir 
danguje o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir 
danguje ]

85,71 85,70 88,23
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GNT 26 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystės][ danga]us   
o[ ką tiktai suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką tiktai išriši ant žemės bus išrišta 
ir dangu]ose 

90,00 85,67 85,71

NT1735 25 ir[ duosiu ]tau[ dangaus ][raktus] visa[ ką t]u[ 
ant žemės ][išriši ]tai[ ir danguje][ bus išrišta ]

50,00 47,01 82,35

NT1749 25 ir[ duosiu ]tau[ dangaus ][raktus] visa[ ką t]u[ 
ant žemės ][išriši ]tai[ ir danguje][ bus išrišta ]

50,00 47,01 82,35

BtNT 30 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s danga]u[s ką 
tiktai suriši ant žemės ][surišta ]bus[ danguje ]
ką vėl[ išriši ant žemės ][išrišta ]bus[ danguje ] 

77,14 77,08 81,81

JE1647 176 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1674 182 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1679 182 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1690 186 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1705 176 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1750 179 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

B1999 [ tau duosiu][ dangaus karalystės ][raktus][ ką 
t]u[ suriši ]žemėje[ bus surišta ir danguje ]ir ką 
atriši[ žemė]je[ bus ]at[rišta ir danguje ]

72,14 71,87 81,45

NT1727 70 ir[ duosiu ]tau[ dangaus ][raktus] visa[ ką t]u[ 
ant žemės][ suriši] tai [ir danguje][ bus suriš-
ta ]o visa[ ką t]u[ ant žemės][ išriši] tai [ir dan-
guje][ bus išrišta ]

80,71 79,58 79,57
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ChNT 19v o ašen[ duosiu ]tau rakt[us karalystės ][dan- 
ga]us ir ką[ suriši ant žemės bus surišta ][dan-
gu]ose[ ką t]aipog[i išriši ant žemės bus išriš-
ta ][dangu]ose 

73,57 73,57 74,63

BB NT 39r ir[ tau duosiu raktus dangaus ]visa ką[ ant že-
mės ]riši[ ir danguje ][rišta] bus ir visa ką[ ant 
žemės ][išriši] bus[ ir danguje ][išrišta] 

65,00 64,78 72,80

DP 466 ir aš[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]
ir ką norint[ suriš]tume[i ant žemės bus surišta 
ir dangu]ose ir ką norint[ išriš]tume[i ant že-
mės bus išrišta ir dangu]ose 

81,42 70,94 71,25

ZZZ eilu[tės k]urią skaitote nėra biblijo[je o ]ji čia 
pateikta [tiktai s]iekiant iliustruoti mechanizmo 
veikimą 

13,57 13,27 18,26

panašiausia eilutė iš MžG, sutapimų su KNSE² rasta mažiau, toliau pagal pana-
šumą rikiuojasi VEE, MP ir ZEE eilutės (visų trijų rezultatai sutampa), nedaug nuo 
jų atsilieka eilutės iš GNT ir NT1735 bei NT1749.

Kaip skiriasi rezultatai transliteravus šias eilutes automatiškai? lyginamosios 
eilutės didžiausias panašumas yra 79,25 % (n); palygintųjų eilučių panašumas į MžK 
mažėja nuo 79,06 % (l); bendras panašumo rodiklis (nl) – nuo 77,03 %. rezultatai 
skiriasi nuo gautų naudojant neautomatinį perrašą todėl, kad identiškų junginių 
rasta mažiau, mažesni ir pagal juos apskaičiuojami panašumo procentai. 

panašiausia rasta eilutė ir šiuo atveju yra MžG, bet tolesni rezultatai skiriasi. su-
tapimų su VEE ir ZEE eilutėmis (jų rezultatai sutampa) rasta vos pora dešimtųjų 
procento daugiau nei su KNSE². eilutėje iš MP sutapimų rasta mažiau, dar mažiau 
jų eilutėje iš GNT, toliau rikiuojamos eilutės iš BtNT ir iš NT1735, NT1749 (jų pana-
šumo vertė artima). surikiavus likusias eilutes pagal rezultatą l, gaunama tokia jų 
panašumo į MžK seka: 

MžK 28 [ tau dosiu ractus dangaus karalistes ka tektai 
suriši ant žemes bus surišt ir dangui a ka tegtai 
išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

n % nl % l %

MžG II 
347(588)

tav duosu rakt[us karalistes ][danga]us ka 
ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] bus[ ir dangui 
a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

75,55 75,52 79,06

VEE 157 ir duosu tav rakt[us karalistes ][danga]us ka 
ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] bus[ ir dangui 
a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

75,55 75,54 77,27

ZEE 165 ir duosu tav rakt[us karalistes ][danga]us ka 
ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] bus[ ir dangui 
a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

75,55 75,54 77,27
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KNSE² 279 ir[ tau d]u[osiu ra]kt[us karalistes ][danga]us  
o ka[ suriši ant ž]ia[mes bus surišt]a[ ir dan-
gu]ose o ka[ išriši ant ž]ia[mes bus išrišt]a[ ir 
dangu]ose 

77,03 77,03 77,03

MP III 30v ir du[osiu ]tavi rakt[us karalistes ][danga]us[ ka 
t]i[ktai suriši ant ž]iame[s surišt]a bus[ ir dan-
gui ]o ka[ išriši ant ž]ia[mes bus išrišt]a[ ir  
dangui ]

76,29 75,18 75,18

GNT 26 ir duosiu[ tau ]rakt[us karalistes ][danga]us   
o[ ka t]i[ktai suriši ant ]ia[mes bus surišt]a[ ir 
dangu]ose o ka tik[tai išriši ant ž]ia[mes bus 
išrišt]a[ ir dangu]ose 

79,25 72,14 72,29

BtNT 30 [ ir d]uosu tav rakt[us karalistes ]dangaus[ ka  
t]i[ktai suriši ant žemes ][surišt]a b[us dang]uie 
ka vel[ išriši ant žemes ][išrišt]a bus[ dangui]e 

66,66 66,65 68,70

NT1735 25 [ ir d]uosu tav[ dangaus ]raktus vi[s ka t]u[ ant 
žemes ][išriši] tai[ ir dangui]e [bus išrišt]a 

42,22 39,82 68,67

NT1749 25 [ ir d]uosu tav[ dangaus ]raktus vi[s ka t]u[ ant 
žemes ][išriši] tai[ ir dangui]e [bus išrišt]a 

42,22 39,82 68,67

JE1705 176 ir[ tau d]u[osiu ra]kt[us karalistes ][danga]us 
ir ka norint[ suri]s[i ant ž]ia[mes bus surišt]a[ 
ir dangu]ose o ka norint[ išri]s[i ant ž]ia[mes 
bus išrišt]a[ ir dangu]ose 

75,55 67,81 68,00

JE1750 179 ir[ tau d]u[osiu ra]kt[us karalistes ][danga]us 
ir ka norint[ suri]s[i ant ž]ia[mes bus surišt]a[ 
ir dangu]ose o ka norint[ išri]s[i ant ž]ia[mes 
bus išrišt]a[ ir dangu]ose 

75,55 67,81 68,00

NT1727 70 ir duosu tav[ dangaus ]raktus vi[s ka t]u[ ant 
žemes ][suriši] tai[ ir dangui]e [bus surišt]a o 
vis[ ka t]u[ ant žemes ][išriši] tai[ ir dangui]e 
[bus išrišt]a 

69,62 67,62 67,62

ChNT 19v o ašien[ dosiu ]tau rakt[us karalistes ][danga]us 
ir ka[ suriši an]d žia[mes bus surišt]a[ dang]o- 
se[ ka te]ipag[ išriši an]d žia[mes bus išrišt]a[ 
dan g]ose 

66,66 65,69 65,69

B1999 [ tau d]uosiu[ dangaus karalistes ]raktus[ ka   
t]u[ suriši ]žemeie[ bus surišt]a[ ir dangui]e ir 
ka atriši[ žeme]ie[ bus ]atrišta[ ir dangui]e 

59,25 59,15 64,51

BB NT 39r ir tav du[osiu ra]k[tus dangaus ] vis ka[ ant 
žem]ies riši[ ir dangui]a rišta[ bus ]ir vis ka[ 
ant žemes ][išriši] bus[ ir dangui ][išrišt]a 

56,29 56,17 61,78
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DP 466 ir aš tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dagaus ir 
ka norint[ suriš]tumbe[i ant žemes bus surišt]
a[ ir da]gusia ir ka norint[ išriš]tumbe[i ant že-
mes bus išrišt]a[ ir da]gusia 

65,92 55,60 55,97

JE1690 186 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dungaus ir 
kunorint[ suriši ]vnt žia[mes bus surišt]a[ ir 
dangu]ose a kunorint[ išriši ]vnt žia[mes bus 
išrišt]a[ ir d]unguose 

58,51 53,28 53,37

JE1647 176 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dungaus ir 
kunorint[ suriši ]unt žia[mes bus surišt]a[ ir  
d]unguose a kunorit[ išriši ]unt žia[mes bus iš-
rišt]a[ ir d]unguose 

55,55 50,93 51,02

JE1679 182 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]duugaus ir 
kunorint[ suriši ]vnt žia[mes bus surišt]a[ ir  
d]unguose a kunorit[ išriši ]vnt žia[mes bus iš-
rišt]a[ ir d]unguose 

55,55 50,93 51,02

JE1674 182 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dungaus ir 
kunorint[ suri]si vnt žia[mes bus surišt]a[ ir  
d]unguse a kunorit[ išriši ]vnt žia[mes bus iš-
rišt]a[ ir d]unguose 

53,33 49,27 49,31

ZZZ eilu[tes k]uria skaitote nera bibliioie o ii čia pa-
teikta ti[ktai s]iekiant iliustruoti mekanižmo 
veikima 

8,14 7,99 10,67

palyginus skirtingais transliteracijos būdais gautus duomenis matyti, kad jie ne-
sutampa, tačiau esminės įtakos galutinei išvadai (rezultatui) tai neturi. abiem būdais 
panašiausiųjų šaltinių penketas beveik nesiskiria: neautomatinė transliteracija – MžG, 
KNSE, VEE=MP=ZEE (95,5–88,23 %), automatinė – MžG, VEE=ZEE, KNSE, MP (79,1–
72,3 %). toliau einanti grupė taip pat iš esmės sutampa: neautomatinė – GNT, 
NT1735=NT1749, BtNT (85,7–81,8 %), automatinė – GNT, BtNT, NT1735=NT1749 
(72,29–68,7 %). ryškesnių skirtumų atsiranda lyginant Jaknavičiaus Evangelijų Xvii 
a. leidimų (JE1647, JE1674, JE1679, JE1690) eilutes, parašytas rytų aukštaičių tarme. 
neautomatiškai perrašius šie tekstai tapo vakarų aukštaičių, bet automatinė transli-
teracija fonetinių skirtumų nepanaikino (žr. 1 diagramą)11.

išryškėja šie svarbiausi skirtingų transliteracijos būdų bruožai: neautomatinis 
perrašas leidžia visiškai suniveliuoti rašybos, fonetikos (dialektinius) ir morfologijos, 
o galbūt net ir leksikos (jei to siekiama) skirtumus, rasti daugiau sutampančių jun-

kaip dungus, bet ir gunditi, ſiunte, ſunkus ir 
kt., mėginant vienodinti acc. sg. galūnes, 
pavyzdžiui, inkłu ‘ženklą’, būtų pakeis-
tos ir kitų formų galūnės, rašomos su <u>.

11  transliteraciją galima būtų papildyti ir tar-
minius skirtumus niveliuojančiomis tai-
syk lėmis, tačiau jos prikurtų pseudofor-
mų. pavyzdžiui, dvibalsį <un> keičiant į 
<an> būtų pakeistos ne tik tokios formos 
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ginių, kurie lemia didesnį panašumo procentą ir didesnį santykinį kontrastą tarp 
procentinės išraiškos. Kita vertus, dirbant tokiu būdu didėja perrašo klaidų tikimybė, 
kyla nuoseklaus interpretavimo problemos (pavyzdžiui, atstatant sutrumpintas for-
mas), darbas trunka ilgai, todėl šis metodas labiau tinka nedidelės apimties teksto 
(pavienių eilučių) panašumui tirti.

automatinė transliteracija leidžia apdoroti didelės apimties tekstus, tačiau įma-
noma suformuluoti tik pačias bendriausias transliteracijos taisykles, kuriomis suni-
veliuojama dalis (tikėtina, kad didžioji dalis) svarbiausių ir dėsningiausių rašybos 
skirtumų. automatinės transliteracijos tikslumas ginčytinas lyginant skirtingomis 
tarmėmis parašytus tekstus. 

palyginus dviem būdais transliteruotas eilutes iš mt 16,19, panašiausiųjų eilės 
tvarka iš esmės sutampa, todėl esminės įtakos tyrimo tikslui (identifikuoti panašiau-
sią šaltinį ar jų grupę) transliteracijos būdas neturi.

7. r e z u l t a t Ų  a p i b e n d r i n i m a S, i Š d Ė s t Y m a S, v i z u a l i z a C i J a. 
apskaičiavus kiekvienõs šaltinio eilutės panašumą į kituose šaltiniuose esančią ati-
tinkamą biblijos eilutę, duomenys išdėstomi pagal tyrėją dominančius požymius.

visų tiriamojo šaltinio biblijos eilučių panašumo su jų ekvivalentais kituose šal-
tiniuose reikšmės gali būti apibendrintos aritmetiniu vidurkiu. Jis skaičiuojamas at-
sižvelgiant į chronologiją: senesnių už tiriamąjį šaltinį skaičiuojamas pagal n, nau-
jesnių – pagal l reikšmes. 

tiriamuose šaltiniuose biblijos eilučių skaičius gali skirtis. rezultatai laikytini 
patikimesniais tuomet, kai jie gauti iš šaltinių, kuriuose lygintų eilučių imtys yra 
panašios, tačiau apibendrinimai gali būti netikslūs, jei šaltiniuose „persidengia“ vos 
viena kita biblijos eilutė. todėl analizuojant rezultatus svarbu žinoti šaltinio specifi-
ką ir atkreipti dėmesį į panaudotų lyginimui duomenų apimtį12.

1 diagrama. MžK mt 16,19 eilutės palyginimas skirtingais transliteracijos būdais: 
neautomatiniu (viršuje) ir automatiniu (apačioje)

12  būna ir išimčių, pavyzdžiui, Gottfriedo 
Henselio žemėlapyje (TM1741) pacituota 
vienintelė eilutė – „tėve mūsų“ pradžia,  

ji 100 % atitinka Chilinskio mt 6,9 eilutę 
(ChNT).
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dvimatėse diagramose duomenys gali būti rikiuojami pagal chronologiją, pana-
šumo vidurkį, lygintų eilučių kiekį, eilučių eilės tvarką šaltinyje, atskirų eilučių pa-
našumą, eilučių panašumo skirtumus dviejuose šaltiniuose ir t. t. Kelios iš galimų 
vizualizacijų yra pateiktos toliau, tiriant bretkūno Postilę (1591).

8. p r o G r a m i n Ė s  a n a l i z Ė s  t a i K Y m o  p a v Y z d Y S. bretkūno Postilės 
biblijos eilučių santykis su ankstesniais raštais yra išsamiai ištirtas13. ona aleknavi-
čienė nustatė, kad didžiąją daugumą perikopių (67 iš 69) bretkūnas ėmė iš savo 
pirmtako, toje pačioje Karaliaučiaus bažnyčioje prieš jį dirbusio vilento Evangelijų bei 
Epistolų (1579)14. išimtys tik dvi: viena perikopė nurašyta iš vilento Enchiridiono 
(1579)15, o ištrauka iš evangelijos pagal matą (mt 3,13–17) versta iš naujo, pagrindinis 
jos vertimo šaltinis – martyno liuterio biblija (1546) ar ja sekę vėlesni tekstai16. ar 
šias išvadas patvirtina parašytojo algoritmo rezultatai?

duomenys, kurie gauti automatiškai apskaičiavus BP eilučių panašumo į visų 
kitų tirtų šaltinių vidurkius, yra pateikti 2 lentelėje (duomenys rikiuojami pagal 
panašumo vidurkį atsižvelgiant į šaltinių chronologiją).

13  range 1992a, 30, 118–122, 268; aleknavičie-
nė 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2008.

14  aleknavičienė 2000, 14–22; aleknavičienė 
2008, 30.

15  aleknavičienė 1998a, 39–80.
16  aleknavičienė 1998b, 5–45.

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

WP 1573 409 30,54
TM1503 1525 4 35,25
MžK 1547 10 51,39
VE 1579 9 53,06
MžG I 1566 4 53,29
BB NT 1580 919 62,10
MžG II 1570 36 64,70
BB ST 1590 15 69,02
MžP 1589 3 75,31
VEE 1579 964 84,32
BP 1591 946 100,00
R 1728 2 81,81
KlC 1654 2 79,35
PR 1716 2 79,35
ZEE 1612 982 79,13
K1700 1700 7 74,84

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

ZE 1612 9 74,52
DP1730 1730 3 74,36
LK1719 1719 9 74,21
K1709 1709 10 74,16
K1720 1720 10 74,16
ZG 1612 3 73,95
K1670 1670 3 73,33
EK1722 1722 9 72,63
OGr1791 1791 2 71,81
SŠGr 1673 48 69,44
MP 1600 973 68,17
ŠKS 1694 11 67,53
CGL 1695 6 67,35
KlM 1666 4 62,49
RM 1685 4 62,49
ŠM 1704 4 62,49
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Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

KlGr 1653 24 61,52
BtNT 1701 931 57,26
DM1729 1729 16 57,06
KNM(K)² 1684 15 56,66
KNM(K)¹ 1653 3 56,49
HGr 1730 6 56,46
RgGr 1747 6 56,37
PP 1680 15 56,20
CK1803 1803 11 56,15
NT1727 1727 950 55,96
BįM1599 1599 8 55,68
NT1749 1749 483 55,22
NT1735 1735 931 55,01
PM1750 1750 1 50,90
DP 1599 874 50,80
PS I 1629 140 50,66
GNT 1816 931 50,62
KNSE² 1684 850 50,32
JE1705 1705 825 50,31

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

KNSE¹ 1653 734 50,31
NT1755 1755 66 49,32
JE1750 1750 839 48,78
ŠP1725 1725 12 48,72
KR 1681 4 48,22
JE1690 1690 825 47,83
JE1674 1674 825 47,74
ChNT 1660 933 47,67
JE1679 1679 825 47,57
JE1647 1647 824 46,63
PS II 1644 180 44,80
AK 1605 8 44,14
MT 1600 33 42,33
OB1753 1753 3 41,06
BK 1677 4 40,24
B 1740 6 40,08
DK 1595 10 39,32
PK 1598 11 37,80
RgŽ 1747 55 34,85

2 lentelė. BP biblijos eilučių panašumas į esančias Xvi–XiX a. pradžios šaltiniuose

2 diagrama. Chronologiškai (horizontalioji ašis) pavaizduotas Xvi–XiX a. pr. šaltinių biblijos 
eilučių (skaičius ir apskritimo skersmuo žymi jų kiekį) panašumas į BP (vertikalioji ašis)
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Gautus duomenis nesudėtinga grafiškai pavaizduoti skirtingų tipų diagramomis. 
išrikiavus juos chronologiškai, išryškėja galimà ankstesnių šaltinių įtaka BP ir galimà 
BP įtaka vėlesniems šaltiniams (žr. 2 diagramą). Kuo didesnis panašumas su BP 
(aukštesnė vertikali pozicija) ir lygintų eilučių skaičius (skritulio plotas), tuo didesnė 
tikimybė, jog šaltiniai gali būti susiję.

tuos pačius duomenis apibendrinti galima ir kitaip. Šaltiniai suskirstomi į dvi 
grupes pagal chronologinį santykį su BP, eilučių panašumo vidurkis išrikiuojamas 
didėjančia (senesnių už BP šaltinių) ir mažėjančia (naujesnių už BP šaltinių) tvarka. 
panašumo vidurkis žymimas vertikaliojoje ašyje. stulpelio aukštis žymi tirtų biblijos 
eilučių santykinį kiekį (žr. 2 lentelę ir 3 diagramą).

panašumo vidurkiai ir bendrų šaltiniams biblijos eilučių skaičius išryškina šal-
tinius, į kuriuos verta atkreipti didžiausią dėmesį. tiriant bretkūno Postilę tokie 
šaltiniai yra trys: VEE, BB NT ir WP. papildomai orientuotis, kuris iš jų galėjo būti 
reikšmingiausias, padeda eilučių panašumo dažnumo analizė. 4 diagramoje yra 
apibendrinti kiekvienos eilutės panašumo duomenys: suskaičiuota, kad 53 VEE 
eilutės atitinka BP šimtu procentų (BB NT tokių eilučių – 3, WP – 1), 59 eilučių 
reikšmės yra nuo 99,00 iki 99,99 %, 48 eilučių – 98,00–98,99 % ir t. t. Šioje diagra-
moje matyti, jog vilento eilutės pagal panašumą į BP gerokai lenkia bretkūno Nau
jąjį Testamentą ar Wolfenbüttelio postilę. tai dar aiškiau parodo toje pačioje diagra-
moje pagal daugianares (polinomines) reikšmes nubrėžtos linijos (leidžiama iki 
5 viršūnių).

iš viso į tiriamąją medžiagą įtráuktos 946 bretkūno Postilės biblijos eilutės (iš jų 
unikalios – 739), daugumà jų sudaro perikopes (750), bet tiriamos ir biblijos citatos, 
pastebėtos pamoksluose (196). visas jas palyginus su vilento Evangelijomis bei Epis
tolomis matyti, kad sutapimų aritmetinis vidurkis yra 84,32 %. sutapimų vidurkis su 
paties bretkūno verstomis Naujojo Testamento eilutėmis daug mažesnis – 62,51 %. 

3 diagrama. BP biblijos eilučių panašumo santykis su ankstesniais ir vėlesniais šaltiniais
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Jeigu lygintume vien perikopių eilutes, rezultatas beveik nepakistų: jų panašumas į 
VEE būtų vos keliais punktais didesnis – 88,05 %, o BB NT panašumas kistų dar 
mažiau – 62,46 %. BP pamoksluose cituojamos biblijos eilutės nuo VEE skiriasi kiek 
labiau – 75,60 % (plg. BB – 62,65 %).

operavimas vidurkiais yra bevertis, jeigu siekiama išsiaiškinti, ar biblijos citatos 
galėjo būti perimtos iš kelių šaltinių. 2 ir 3 diagramos, kurios remiasi vidurkiais, to 
neatspindi. daug detalesnis grafinis vaizdas gaunamas imant konkrečias kiekvienos 
eilutės panašumo reikšmes. perdėliojus duomenis tokia struktūra, kuri pavaizduota 
3 lentelėje, matomas išsamesnis vaizdas, kuris atskleidžia biblijos eilučių „persiden-
gimą“ tiriamuose šaltiniuose.

eil. nr. BP psl. bibl. eil. WP MžK MžG I MžG II MžP VEE VE BB NT
[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]
505 ii 107 mk 16,14 82,14 82,85
506 ii 108 mk 16,15 29,87 100,00 94,80
507 ii 108 mk 16,16 50,00 54,76 84,52 95,23 78,57 71,42
508 ii 108 mk 16,17 82,52 73,78
509 ii 108 mk 16,18 92,15 49,01
510 ii 108 mk 16,19 78,16 85,05
511 ii 108 mk 16,20 96,73 64,13
[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

3 lentelė. mk 16,14–20 eilučių vartojimas Xvi a. šaltiniuose ir jų panašumas į BP (%)

4 diagrama. BP biblijos eilučių panašumo santykis su VEE, BB NT ir WP: horizontali 
ašis – panašumas procentais, stulpelių aukštis – eilučių skaičius, linijos nubrėžtos pagal 
polinomines reikšmes
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tokiõs struktūros duomenis pavaizdavus grafiškai (žr. 5 ir 6 diagramą), išryškėja 
pirmaujančio šaltinio zona, o kartais – ir „duobės“, BP atveju tai yra atkarpos, ku-
riose VEE užleidžia lyderiaujančią vietą arba išnyksta (jei biblijos citatų neapima). 
atidžiau patyrinėjus 5 diagramą matyti, kad ištrauka iš izaijo knygos gerokai skiria-
si nuo išspausdintosios VEE, o 1 Kor 11,23–25 eilučių VEE iš viso nėra.

bretkūno Postilėje yra išspausdinta ir keletas tokių eilučių, kurių nebuvo vilento 
knygose. tokia yra ištrauka iš evangelijos pagal matą Mt 3,13–17 (BP i 137–138). Jos 
sutapimas su ankstesniu bretkūno vertimu ganėtinai didelis – net 78,42 %, tad gali-
ma būtų tikėtis, jog ji buvo perimta. tačiau, aleknavičienės nuomone, ši perikopė 
neabejotinai versta iš liuterio biblijos17 ir laikytina nauju vertimu, o ne nuorašu iš 
bretkūno biblijos rankraščio18. Ši išvada verčia aklai nepasitikėti automatiškai gautais 
skaičiavimais, manyti, kad jie įrodomosios galios neturi.

Kitų eilučių, kurių trūksta vilento knygose, sutapimas su bretkūno rankraščiu 
daug mažesnis. pavyzdžiui, Lk 3,17–18 (BP ii 242) sutampa vos 47,34 %, vilento 
praleistà Lk 1,56 eilutė – 66,21 % (BP ii 260). Ši bretkūno pridėtoji eilutė, aleknavi-
čienės nuomone, versta iš liuterio biblijos19.

viena kita eilutė pagal gautus duomenis yra panašesnė į bretkūno rankraštį nei 
į vilento išspausdintą tekstą. bet tokių eilučių labai mažai, daugiausia jų (15) yra iš 
senojo testamento knygos Iz 52,13–53,12 (BP I 417–418). Šis skaitinys kiek panašes-
nis į bretkūno biblijos vertimą (69,02 %) nei į vilento išspausdintąjį (53,05 %). tikė-
tina, kad ir jis buvo redaguotas pagal liuterio bibliją, tačiau čia, skirtingai nei reda-
guojant naujojo testamento eilutes, pagrindas turėjęs būti paties bretkūno vertimas. 
tokiai išvadai suformuluoti reikalinga papildoma filologinė šių eilučių analizė:

5 diagrama. BP perikopių panašumas į kituose Xvi a. šaltiniuose vartojamas biblijos eilutes

17  aleknavičienė 2008, 40.
18  aleknavičienė 1998b, 13–24.

19  aleknavičienė 1998a, 71–72; aleknavičienė 
2008, 47.
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  iz 52,13
 BP i 417 sChitai / tarnas mana iſchmintingai elgſis / ir bus paaukſchtintas ir 

labai aukſchtai pakeltas / 
 BB ST schitai, mana tarnas elgſis iſchmintingai, ir ghis bus paaukſchtintas ir 

didei iſchkeltas, 
 VEE 214 schitai / mana tarnas iſchmintingai pawaikſcʒios / ir bus paaukſchtintas / 

ir didei iſchkieltas / 
 LB1545 sJhe / mein Knecht wird weislich thun / vnd wird erhöhet vnd seer 

hoch erhaben sein.

  iz 52,14
 BP i 417 iog daug iſch tawens paſſipiktins / kadangi gimis ia biaureſnis ira / nei 

kitu ßmoniu / ir ia paweikſlas nei ßmoniů waiku. 
 BB ST ‹kaip→› ⌞iog⌟ daugia iſch tawens paſsipiktins, kadangi io weidas [paraš

tė je: ⌊aſsaba.⌉ geſtalt] daugia biaureſnis ira nei kitụ ßmoniụ, bei io paweikſ-
las ⌞{ị}weiſdęghimas⌟, [paraštėje: fein anſeh[en]] nei sʒmoniụ waikụ. 

 VEE 214 iog iſch tawes daug yu paſſipiktins / bo iò weidas dargieſnis jra / neng 
kitu ßmoniū / ir iò paweixlas / neng ßmoniu waikū. 

 LB1545 das ſich viel vber dir ergern werden, weil ſeine Geſtalt heslicher iſt, 
denn ander leute, vnd ſein anſehen, denn der menſchen kinder.

  […]

  iz 53,12
 BP i 418 todelei aſch iam dide daugibe důſi ing dali / ir iam ſtiprieghi teks ing 

dali pleſchimo. Todelei iog ghis giwenima ſawa padawe ant ſmerties. 
ir iog piktadeiams priligints tapa / ir daugiu griekus neſchoia / ir ußu 
Iſbradnius meldeſi.
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 BB ST todelei eſch ⌞iem⌟ didẹ Daugibẹ důſiu ‹pleſchimmu→› ⌞naudona⌟ 
[pa raš tėje: ant naudos], ir ghis aptures stiproſius ant Pleſchimmo. To-
delei iog ghis ſawa Sʒiwata ‹ing smerti→› smertina padawe, Jr piktadei-
ems priligintas ira, ir ghis daugia [paraštėje: daugiụiụ] Griekus ‹←S› 
neſchoia, ir ußu Piktodeiụs meldeſi.

 VEE 216 todelei iſchdaliſiu iem dide tiewiſchkie / ir macʒnus nudrekſti tures / 
Todrilei iog ghys dawe ßiwata ſawa ingi ſmerti / ir ſu latrais jra 
paſkaititas / ir ghys daug ßmoniu ghriekus neſchioja / ir vß piktadey-
us meldeſi.

 LB1545 darumb wil ich jm groſſe Menge ʒur beute geben, vnd er ſol die star-
cken ʒum Raube haben, darumb das er ſein Leben in tod gegeben hat, 
vnd den vbelthetern gleich gerechent iſt, vnd er vieler ſunde getragen 
hat, vnd fur die Vbeltheter gebeten. 

Keletas biblijos ištraukų buvo išspausdinta ir ankstesnėse Xvi a. knygose. paly-
ginus jas su Postilės eilutėmis jau anksčiau nustatyta, kad iki vilento išleistais kate-
kizmais, giesmynais ir maldynais bretkūnas nesirėmė20. Šią išvadą patvirtina ir pro-
graminė analizė. pavyzdžiui, rengdamas naują giesmyno leidimą, bretkūnas į jį 
įtraukė dar mažvydo išverstą Parafrazį, kuriame yra trys eilutės iš 1 Kor 11,23–25. 
tačiau Postilei jis panaudojo ne mažvydo vertimą, kurį pats parengė spaudai 1589 m., 
bet kiek senesnę vilento redakciją (1579). tos pãčios eilutės iš pirmojo laiško korin-
tiečiams dar užfiksuotos mažvydo Katekizme bei giesmyne, ir vad. Wolfenbüttelio 
postilėje. palyginus jas su BP, matyti, kad VE ištrauka vidutiniškai sutampa 90,6 %, 
MžG II – 78,41 %, MžP – 75,31 %, MžK – 75,02 %, WP – 22,1 %. išvados, kad čia 

6 diagrama. BP pamoksluose cituojamų biblijos eilučių panašumas į vartojamas 
kituose Xvi a. šaltiniuose

20  aleknavičienė 2008, 45–49.
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bretkūnas rėmėsi ne mažvydo, bet vilento vertimu, priėjo ir aleknavičienė, vertimo 
skirtumus paaiškindama tuo, kad versta ne iš tų pačių originalų: vilentas rėmėsi 
vokišku liuterio katekizmu, mažvydas – lenkišku Jano seklucjano katekizmu21.

9. a p i b e n d r i n i m a S. 1. vienas iš svarbiausių požymių tiriant senųjų biblijos 
citatų ryšius yra jų panašumo įvertinimas. Kompleksinė leksikos, sintaksės ir mor-
fologijos (o tam tikrais atvejais – ir rašybos) analizė leidžia tai atlikti, tačiau šitoks 
filologinis tyrimas yra lėtas, o jo automatizuoti šiuo metu neįmanoma.

2. lyginimas automatizuotas ciklais veikiančiu algoritmu, kurio uždavinys – ras-
ti identiškus ženklų junginius ir apskaičiuoti, kurią lyginamų sekų dalį jie apima. 
apskaičiuojamą procentinę išraišką daugiausia lemia sekų ilgis, trumpiausia leidžia-
ma lyginti seka ir transliteracijos tikslumas.

3. skirtingas eilučių ilgis (biblijos eilutė gali būti cituojama kaip fragmentas, kuris 
lygintinas su pilna eilute) reikalauja atsižvelgti į šaltinių chronologiją ir pagal ją 
rinktis atitinkamus panašumo skaičiavimo parametrus. optimaliausia trumpiausia 
leidžiama lyginti ženklų seka (5 ženklai) nustatyta eksperimentiškai.

automatizuoti palyginimą kliudo nevienareikšmė senųjų raštų ortografija. Ji ni-
veliuojama transliteracijos taisyklėmis, kurių taikymas diferencijuojamas atsižvelgiant 
į svarbiausias kiekvieno autoriaus dėsningas rašybos ypatybes. Įvertinus neautoma-
tiškai ir automatiškai transliteruotas eilutes, nustatyta, kad transliteracijos būdas 
esminės įtakos rezultatams neturi. rezultatai gali būti ginčytini lyginant skirtingomis 
tarmėmis parašytus tekstus (dialektologinių ypatybių niveliacija nebuvo išbandyta).

4. Gauti panašumo rezultatai apibendrinami dvimatėse diagramose. duomenys 
jose gali būti rikiuojami pagal šaltinių chronologiją, panašumo vidurkį, lygintų eilu-
čių kiekį, eilučių eilės tvarką šaltinyje, atskirų eilučių panašumą, eilučių panašumo 
skirtumus dviejuose šaltiniuose ir t. t. 

5. pagal programinę analizę gauti bretkūno Postilės (1591) biblijos eilučių lyginimo 
su kitais šaltiniais rezultatai atitinka ankstesnių tyrėjų filologiniais metodais prieitas 
išvadas. 

6. lyginimas neapima ir negali įvertinti kitakalbių biblijos vertimų įtakos. auto-
matiniai skaičiavimai patys savaime neįrodo eilučių perėmimo. procentinės panašu-
mo išraiškos nėra absoliučios, jos kinta priklausomai nuo pasirenkamų skaičiavimo 
parametrų. svarbiausiu darbo rezultatu laikytina sukurta priemonė, parodanti orien-
tacinį šaltinių ar jų dalių panašumo santykį, tai atveria galimybes tolesniems, deta-
lesniems tyrimams. Ji, žinoma, gali būti pritaikoma ne tik biblijos, bet ir šiuolaikinių 
kūrinių citavimo, parafrazių ar plagiatų tyrimams.

Literatūra ir šaltiniai:
AįL1618 – Jono akelevičiaus 1618-05-24 įrašas andrejaus liubeneckio albume (p. 117); biblio-

teka Książąt Czartoryskich: dz. Xvii rkps 1403 i. (skaitmeninis perrašas, parengė min-
daugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

21  aleknavičienė 1998a, 47, 56.
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AK – KATHECHISMAS ABA PAMOKIMAS WIENAM KVRIAMGI KRIKSCZONIVY REYKIA
MAS. PARASZITAS Nuog D. IOKVBO LEDESMOS Theologo Soc: IESV. E pergulditas 
Lietuwißkay / ir Vntrnkárt ißſpáuſtas WilnivY drukôrnioy acadêmios soCietatis iesv, 
metůſu vgimímo Wießpatés / 1605; biblioteka Jagiellońska: sd i 311124. (internetinis 
leidinys: Jokūbo Ledesmos katekizmas, 1605, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
Juozas Karaciejus, ričardas petkevičius, mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2008; 
http://seniejirastai.lki.lt.)

aleknavič ienė ,  ona,  1998a: „Jono bretkūno Postilės perikopių autorystė: ‘Kosanies’ šal-
tiniai“, LKK 39, 39–80.

a l e k n av i č i e n ė ,  o n a ,  1998b: „Jono bretkūno Postilės perikopių autorystė: mt 3,13–17 
šaltiniai“, Blt V priedas, 5–45.

aleknavič ienė ,  ona,  1999: Jono Bretkūno postilės perikopių šaltiniai (daktaro disertacija), 
Kaunas, vilnius: vytauto didžiojo universitetas, lietuvių kalbos institutas.

aleknavič ienė ,  ona,  2000: „ar Jono bretkūno biblija buvo jo Postilės redagavimo šalti-
nis?“, ALt 2, 11–50.

a l e k n av i č i e n ė ,  o n a ,  2005: Jono Bretkūno Postilė. Studija ir faksimilė, vilnius: lietuvių 
kalbos institutas.

aleknavič ienė ,  ona,  2008: „Jono bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių reda-
gavimo šaltiniai“, ALt 10, 29–60.

B – [Jokūbas brodovskis,] LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET LİTHVA Nİ CO=GER
MA NİCVM, [prieš 1744]; lmavb rs: f. 137 – 15; rankraštis.

B1999 – Biblija arba Šventasis Raštas, ekumeninis leidimas. st iš hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų vertė antanas rubšys, nt iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. (internetinis 
leidinys: lietuvos biblijos draugija, 1999; www.biblija.lt.)

BB – BIBLIA tatai eſti Wiſsas Schwentas Raſchtas, Lietuwiſchkai pergulditas per Jonạ Bretkunạ Lietuwos 
Plebonạ Karaliaucʒiuie [1579–1590]; Gsta pK: XX. Ha, stub Königsb. nr. 44–51; rankraštis. 
(skaitmeninis fragmentų perrašas: BB ST – Abd, Am, Dan, Ez, Gg, Iz, Jer, Jl, Job, 1 Met, 2 Met, 
Mok, Oz, Pat, Ps, Rd, parengė veronika adamonytė, ona aleknavičienė, elžbieta banytė, 
vaida Jankūnaitė, ernesta Kazakėnaitė, birutė triškaitė, 2014–2016, Joz – Felix thies, 2016, 
Dan(g) fragmentas – sarah Huber, 2014, BB NT – perrašas pagal: range 1992b.)

BįL1618 – stanislovo burnevičiaus 1618-05-27 įrašas andrejaus liubeneckio albume (p. 177); 
biblioteka Książąt Czartoryskich: dz. Xvii rkps 1403 i. (skaitmeninis perrašas, parengė 
mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BįM1599 – Jono bretkūno 1599 m. įrašas Joakimui miorlinui; Falkenhahn 1941, 124 ir 9 nuo-
trauka vii įklijoje. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BK – TRUMPAS MOKSŁO KRIKSCIONISZKO SURINKIMAS, Nuog Roberto Bellármino Kárdynoło 
párásitas. vilnÆ typis acad: societatis iesu, anno 1677; vub: lr 8772. (internetinis lei-
dinys: Roberto Bellarmino katekizmas, 1677, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
ona aleknavičienė, inga pilipaitė, vytautas zinkevičius, 2001; http://seniejirastai.lki.lt.)

BP i – [Jonas bretkūnas,] POSTILLA Tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu / ſakamuiu 
Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Aduento ik Wæliku. Per Iana Bretkuna Lietuvos Plebona 
Karaliaucʒiuie Pruſůſu. iſſpaude Karaliaucʒiuie iurgis oſterbergeras. mæta pono 1591; 
lmavb: lK–16/1. (skaitmeninis tekstas, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
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ona aleknavičienė, ričardas petkevičius, vytautas zinkevičius, 1996–1998; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BP II – [Jonas bretkūnas,] POSTILLA tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu / ſakamuiu 
Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ik Aduento. Per Iana Bretkuna Lietuvos Plebona 
Karaliaucʒiuie Pruſůſu. iſſpauſta Karaliaucʒiuie / iurgio oſterbergero. mæta pono 1591; 
lmavb: lK–16/1. (skaitmeninis tekstas, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
ona aleknavičienė, ričardas petkevičius, vytautas zinkevičius, 1996–1998; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BR1702 – Iohan=Arnholds von Brand / weyland J. U. D. und in der Univerſitt ʒu Duißburg am Rhein 
Profeſſoris Ordinarii, REYSEN / durch die Marck Brandenburg / Preuſſen / Churland / Liefland / 
Pleßcovien / Groß=Naugardien / Tweerien und Moſcovien: in welchen vieles nachdencklich wegen 
gemeldter Lnder / wie auch der Litthauwer / Lebens=art / Gottesdienſt / allerhand Ceremonien / 
Kleydung / Regierung / Rechtspflegung / und dergleichen / angemercket: anbey Eine Seltſame und 
ſehr Anmerckliche Beſchreibung von SIBERIEN. Alles nachgeleſehen; und mit nthigen Uberſeꜩungen / 
Anmerckungen und Kupfferſtcken geʒieret und vermehret; auch mit der ber des Hn. Urhebers 
ſeeligen Abſchied gehaltenen Leich=reden herauß gegeben Durch Henrich=Chriſtian von Hennin / 
der Arꜩeneyen Doctor / und ſelbiger / wie auch der Geſchichten / Griech= und Lateiniſchen Wohl
redenheit in obgemeldter Kniglichen Univerſitt Prof. Publ. Wesel / in verlag iacobs von Weſel / 
buchhndlers daſelbſt 1702; british library: 590.a.34. (skaitmeninis fragmentų perrašas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, 2013; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BR1703 – [Johan arnold brand,] NIEUWE En Nauwkeurige REISBESCHRYVING VAN’T MARK
BRANDENBURG, PRUISSEN, COURLAND, LITTHAUWEN, LYFLAND, PLESCOVIEN, 
GROOTNAUGARDIEN, TWEERIEN en MOSCOVIEN; Waar in de Levensaart dier Volkeren, 
hunne Godsdienſt, Kleeding, wijze van Regeering, byzonder net beſchreeven, en veele tot nog toe 
onbekende ſtukken aan den dag gebragt worden. Als meede Een Aanmerkenswaardige Beſchrijving 
van het Koningrijk SIBERIEN; EN DEN ZABELVANGST. DOOR J. A. BRAND. tot utreCHt 
by antHoni sCHouten, 1703; biblioteka Książąt Czartoryskich: 5438 i. (skaitmeninis 
fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senų-
jų raštų duomenų bazė.)

BtNT – NOVUM TESTAMENTUM LITHVANICUM, MAGNO STUDIO IN IDIOMA LITHVA
NICUM VERSUM, ATQUE GENIO LOQUENDI LITHVANORUM IN REGNO PRUSSIÆ AC 
IN MAGNO DUCATU LITHVANIÆ ACCOMODATUM, à PURE LITHVANIS. Cum Præfatio
ne de Verſionibus Scripturæ S. in lingvas cuique genti vernaculas BERNHARDI von SANDEN, 
D. Sen. Naujas Teſtamentas Lietuwißkas / Su didʒiu dabójimu perguldijtas ir Lietuwnikams tiek 
Karalĳſteje Pruſſôs tiek ir didioje Lietuwoje ȧnt ißmánimo ſudawáditas / nůg Cʒĳrû Lietuwnkû. 
Su Prakalbȧ ape pérguldimus Sʒ. Ráßto ing kałbas kiekwienai giminei prigimtas Bernhardaus von 
Ʒanden / D. Sén. Karalaucʒuje / ißſpáuſtas nůg potámkû reuʒnėraus. métu 1701; lltib: b 
1172. (internetinis leidinys: samuelis bitneris, Naujas Testamentas, 1701, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė ona aleknavičienė, Jurgita venckienė, vytautas zinkevičius, 
2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

CGL – CLAVIS GERMANICOLITHVANA [po 1680]; lmavb rs: f. 137 13–14; rankraštis.
ChNT – [samuelis boguslavas Chilinskis,] Versionis Bibliorum in Lingvam Lithvanicam. Tomus 

VII. NOVM TESTAMENTUM Domini Nostri Jeſu CHristi. Lithvanicâ Lingvâ donatum. [...] 
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BIBLIA tatey ira Rasztas Szwętas seno ir naujo TESTAMENTA. Pirmą kartą dabar perguldytas 
Lietuwiszkań lieźuwiń. uźmarioſe. nog Samuelies Baguslawo CHylinska. Lietuwniko. ó nokłodu 
Diewobaymos Karalistes Anglios, uź karalawima Jo Milistos Karalaus, KAROLO ANTROIA 
Karalaus Anglios, Szkocios, Irlandios ir Francios. [1658–1659]; british library: add ms 41301; 
rankraštis. (perrašą žr.: Kudzinowski, otrębski 1958.)

ChST – [samuelis boguslavas Chilinskis, Senasis Testamentas, londonas, apie 1660]; british 
library: C.51.b.13; vub rs: fotokopija. (skaitmeninis perrašas, parengė Gina Kavaliūnaitė, 
2008; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

CK1803 – [mykolas Cerauskas,] Seanas Katechizmas arba pamokſłey Weikialams, ape Wierą ſzwintą 
Krikſzczonizką ſu paſakimeis, iſz Raſzta Szwinta giesmems ir małdoms ſu ſkeyczium Baniczos, 
didesniu ir maesniu, del naudos Surinkima Lietuwiſzka. Drukawotas iſz nauia, u pazwalenies 
Synoda. Kaſztu Parapios. nitauioy, meatu 1803; vub: lr 793. (skaitmeninis perrašas, paren-
gė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

DK – [mikalojus daukša,] KATHECHISMAS ARBA MOKSLAS KIEKWIENAM KRIKSZCZIONI 
PRIWALVS. PARASZITAS PER D. IAKVBA LEDESMA Theologa Societatis IESV. Igulditas i 
Liuwio Lnkißko ing Lietuwißka per Kuniga Mikałoiu Daugßa Kánonika Ʒemaicʒiu. Iſpáuſtas 
Wilniuie metůſ vgimímo Wießpaties 1595; vub: lr 4165. (internetinis leidinys: mikalo-
jus daukša, Katekizmas, 1595, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas 
Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2006; http://seniejirastai.lki.lt. internetinis leidinys: mika-
lojus daugszas, Kathechismas, perrašą parengė steven Young, 2001; http://titus.fkidg1.uni-
frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/dauksakt/dauks.htm.)

DM1729 – Dawádnas Mókſlas apie Dußiôs Ißgánim Pagal ßwent Ráßt ſuraßytas nůg A. Frey ling
hau ſen, Kunngo Sʒw. Ulrikaus Banyćiôs o iß [W]ókißko  lietuwißk Lieuw pérraßytas ir wisſiems 
Ißgánimo tokßtantiems ant Géro ißdůtas nůg [D]raugû lietuwißkôs Ißkalôs. [i]ßſpauſtas ałoje 
pas stepon orban. méte 1729; vub: lr 1120. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

DP – [mikalojus daukša,] Poſtilla CATHOLICKA. Tái eſt: Iǯguldimas Ewangeliu kiekwienos Nedelos 
ir ßwtes per wiſſús metús. Per Kúnig MIKALOIV DAVKSZ{A} Kanonîk Médnik / i łkißko 
pergûldita. Su walá ir dałâidimu wîreuſiui. W Wilniui / drukârnioi akadêmios soCietatis 
iesv, a. d. 1599; vub: lr 1618. (internetinis leidinys: mikalojus daukša, Postilė, 1599, 
perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė veronika adamonytė, ona aleknavičienė, 
milda lučinskienė, Jūratė pajėdienė, mindaugas Šinkūnas, eglė Žilinskaitė, vytautas zin-
kevičius, 2006; http://seniejirastai.lki.lt.)

DP1730 – [Jonas berentas,] Dawádnas Pamokinnimas kaipo wiſſi / Lietuwoje / po Maloningiáuſo 
Pruſû Karalum’ eſſantieji Kunningai / kaip Diewo Tarnai tur elgtis / noredami ßwent Klebonû 
Urėd wiernay ißpildit. Karaláucʒuje / mete mdCC XXX. [1730]. (skaitmeninis perrašas, 
parengė darius petkūnas, mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė; petkūnas 2012, 239–391.)

EK1722 – [Gabrielius engelis,] Maas Katgiſmas D. Mertino Luteraus / Lietuwißkay ir Wokißkay / 
Ant Małoningiáuſojo Pruſû Karálaus Iſákimo wiſſû Wyſkupû ir Klebonû Lietuwoj’ Sutarimu / iß 
naujo tileje mete 1722. prweiʒdėtas. ir Karalȧucʒuje iß ſpáuſtas. (skaitmeninis perrašas, 
parengė diego ardoino, 2012; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. in-
ternetinis leidinys: Gabriel engel, Catechismus, perrašą parengė diego ardoino, 2014; http://
titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/engels/engel.htm.)
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Falkenhahn,  viktor ,  1941: Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine 
Helfer. Beiträge zur Kultur und Kirchengeschichte Altpreußens, Königsberg und berlin: ost-
europa-verlag.

Gelumbeckaitė ,  Jolanta;  mindaugas Šinkūnas,  vytautas  zinkevičius ,  2012a: 
„senosios lietuvių kalbos tekstynas (slieKKas) – nauja diachroninio tekstyno samprata“, 
Darbai ir dienos 58, 257–281.

Gelumbeckaitė ,  Jolanta;  mindaugas Šinkūnas,  vytautas zinkevičius ,  2012b: 
„old lithuanian reference Corpus and automated Grammatical annotation“, Journal for 
Language Technology and Computational Linguistics 27(2), 83–96. 

Gerullis ,  Jurgis ,  1922: Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kau-
nas: Švietimo ministerijos leidinys.

GNT – [Juozapas arnulfas Giedraitis,] NAUJAS ISTATIMAS JEZAUS CHRISTAUS WIESZPA
TIES MUSU Lietuwiszku Leżuwiu ISZGULDITAS PAR JOZAPA ARNULPA KUNIGAYKSZTI 
GIEDRAYTI WISKUPA ŻIEMAY CIU, ŻENKLINIKA S. STANISLOWO, iszspaustas pas Ku-
nigus missionorius WilniuJe 1816. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 
Jurgita venckienė, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

H1684 – [Christophorus Hartknoch,] Alt= und Neues Preuſſen Oder Preuſſiſcher Hiſtorien Ʒwey 
Theile […] Mit ſonderbahrem Fleiß ʒuſammen getragen / Durch M. CHRISTOPHORUM Hartknoch 
deß Thorniſchen Gymnaſii Profeſſorem. Franckfurt und Leipʒig. in verlegung martin Hallervor-
den / buchhndlern in Knigsberg. druckts iohann andreæ. anno m dC lXXXiv; Hab: 
Gm 816 (1). (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; lietu-
vių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

HGr – [Frydrichas vilhelmas Hakas,] Anhang einer kurꜩgefaßten Litthauiſchen GRAMMATIC. 
[Halle, 1730]; vub: lr 1881. (skaitmeninis perrašas, parengė vilma zubaitienė, 2016; lie-
tuvių kal bos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

HįM1591 – Jono Hiofnerio vyr. 1591 m. dedikacija Joakimui miorlinui; Falkenhahn 1941, 383 
p. ir 74 nuotrauka 34 įklijoje. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2007; 
lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

HŽ – [Frydrichas vilhelmas Hakas,] VOCABVLARIVM LITTHVANICOGERMANICVM, ET 
GERMANICOLITTHVANICVM, Darin alle im Neuen Teſtament und Pſalter befindliche Wrter 
nach dem Alphabeth enthalten ſind; […] Ausgefertiget von Friederich Wilhelm Haack / S. S. Theol. 
Cultore, ʒur Ʒeit Docente im Litthauiſchen Seminario ʒu Halle. Halle, druckts stephanus 
orban, univerſ. buchdr.; vub: lr 1881. (skaitmeninis perrašas, parengė vilma zubaitienė, 
2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Jakulis ,  antanas ,  1984: „‘sumos evangelijų’ ir ‘maldų krikščioniškų’ ryšiai su ankstesniais 
lietuviškais raštais“, Blt 35(1), 31–41.

JE1647 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEdźielne iáko y 
wſzytkich Swit, ktore w Kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porzdku przez cały rok czytái. 
Wydáne za dozwoleniem ſtárßych. [...] w Wilnie. W drukániey akademiey soc. iesv roku / 
1647; Ktub: C 72772. (internetinis leidinys: Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 
1647, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė milda lučinskienė, vytautas zin-
kevičius, 1998; http://seniejirastai.lki.lt.)
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JE1674 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE. Tak NIEDZIELNE Iáko y 
WSZYTKICH SWIĄT, Ktore w kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porzdku przez cały Rok 
czytai. WilnÆ. typis academicis soc: iesv. 1674; vub: lr 108. (internetinis leidinys: Jonas 
Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1674, perrašą ir žodžių formų konkordancijas pa-
rengė milda lučinskienė, inga pilipaitė, vytautas zinkevičius, 1999; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1679 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE. Tak NIEDZIELNE Iako y 
WSZYTKICH SWIĄT Ktore w kośćiele Katholickim, według Rzymſkiego porzdku przez cały Rok 
czytai. vilnÆ typis academicis soc: iesu 1679; vub: lr 8771. (internetinis leidinys: 
Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1679, perrašą ir žodžių formų konkordan-
cijas parengė milda lučinskienė, vytautas zinkevičius, 1999; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1690 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE. Tak NIEDZIELNE Iako y 
WSZYTKICH SWIĄT Ktore w kośćiele Katholicki, według Rzymſkiego porzdku przez cały Rok 
czytai. WilnÆ typis academicis soc: iesu. 1690; lltib: b 752. (internetinis leidinys: 
Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1690, perrašą ir žodžių formų konkordan-
cijas parengė milda lučinskienė, vytautas zinkevičius, 2000; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1705 – [Jonas Jaknavičius,] EWANIELIE POLSKIE Y LITEWSKIE Tak Niedźielne, iako y wſzytkich 
Swit, Ktore w Kośćiele Katolickim według Rzymſkiego porzdku przez cały Rok czytai. W Wilnie 
W drukarni akademickiey soc: iesu, roku pańſkiego 1705; vub: lr 882. (internetinis lei-
dinys: Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1705, perrašą ir žodžių formų konkor-
dancijas parengė milda lučinskienė, vytautas zinkevičius, 2001; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1750 – [Jonas Jaknavičius,] EWAGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE Ták Niedźielne, jeko y wſzyſtkich 
Swiąt, Ktore w Kośćiele Kátolickim według Rzymſkiego porzdku przez cáły Rok czytáj. [Z] przy
datkiem tych Ewangeliy, ktorych nie ſtawáło. w Wilnie w drukarni J. K. m. akádemickiey 
soc. Jesu roku páńſkiego 1750; vub: lr 1824. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

K – vad. Krauzės vokiečių–lietuvių kalbų žodynas [1720–1740]; lltib: f. 1 – 5792; rankraštis.
Kaunas ,  domas ,  1996: Mažosios Lietuvos knyga. Lietuviškos knygos raida 1547–1940, vilnius: 

baltos lankos.
K1670 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR GERMANICOPOLONICOLITHVA

NICOLATINUS. Nunc primùm in his quatuor lingvis editus. Der kleine Catechiſmus / D. Mar
tin Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Littauſch. Nun ʒum erſtenmahl in dieſen Vier 
Sprachen außgegangen. Cum Privilegio Ser. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und verlegt 
durch Friderich reuſnern / 1670. (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2008; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

K1700 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR, GERMANICOPOLONICOLITHVA
NICOLATINVS. Nunc tertiùm in his quatuor linguis editus. Der kleine Catechiſmus D. Martin 
Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Littauſch. Nun ʒum drittenmahl in dieſen Vier Sprachen 
ausgegangen. Cum Privilegio Ser. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und verlegt durch 
die reußneriſchen erben / 1700; british library: 3905.b.22. (skaitmeninis perrašas, parengė 
mindaugas Šinkūnas, 2007; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.) 

K1709 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR, GERMANICOPOLONICOLITHVA
NICOLATINUS. Nunc quartùm in his quatuor lingvis editus. Der kleine Catechiſmus D. Martin 
Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Littauſch. Nun ʒum vierdten mahl in dieſen vier 
Sprachen ausgegangen. Cum Privilegio Sac. Reg. Maj. Pruſſ. Knigsberg / Gedruckt und verlegt 
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in der Knigl. Hof= und academiſchen reuſneriſchen buchdruckerey. anno 1709; bFst: 
155 m 11. (internetinis leidinys: martinas lutheris, Mažasis katekizmas, 1709, perrašą ir 
žodžių formų konkordancijas parengė veronika adamonytė, vytautas zinkevičius, 2007; 
http://seniejirastai.lki.lt.)

K1720 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR, GERMANICOPOLONICOLITHVA
NICOLATINUS. Nunc quartùm in his quatuor linguis editus. Der kleine Catechiſmus D. Martin 
Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Litthauiſch. Nun ʒum vierdten mahl in dieſen vier 
Sprachen ausgegangen. Cum Privilegio Sac. Reg. Maj. Pruſſ. Knigsberg, Gedruckt und verlegt 
in der Knigl. Hof= und academiſchen reußneriſchen buchdruckerey. anno 1720; 
Российская национальная библиотека: Культы 16.158.2.113. (skaitmeninis perrašas, pa-
rengė mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

KlC – M. DANIELIS KLEINII COMPENDIUM LITVANICOGERMANICUM, Oder Kurꜩe und 
ganꜩ deutliche Anfhrung ʒur Littauſchen Sprache / wie man recht Littauſch leſen / ſchreiben und 
reden ſol. Cum Privilegio S. R. M. Pol. & Seren. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und 
verlegt durch Johann reuſnern / m. dC. liv; vub: lr 1983. (internetinis leidinys: danielius 
Kleinas, Compendium LitvanicoGermanicum, 1654, perrašą ir žodžių formų konkordancijas 
parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2011; http://seniejirastai.lki.lt.)

KlGr – [danielius Kleinas,] GRAMMATICA Litvanica Mandato & Autoritate SERENISSIMI ELEC
TORIS BRANDENBURGICI adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem edita à M. DANIE
LE Klein / Paſtore Tilſ. Litv. Præmiſſa eſt ad Lectorem Præfactio non minùs utilis, quàm neceſſa
ria, [...] reGiomonti, typis & ſumptibus JoHannis reusneri, anno χριστογονίας 
ciɔ. iɔc. liii; vub: lr 484. (internetinis leidinys: danielius Kleinas, Grammatica Litvanica, 
1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas 
zinkevičius, 2011; http://seniejirastai.lki.lt.)

KlM – Neues / Littauſches / ſehr nthiges und Seelenerbauliches Gebetbchlein / Oder / NAUJOS 
LABBAY PRIVVALINGOS IR DUSZOMS NAUDINGOS MALDU KNYGELES Kurroſe ran
damos yra Maldos Nedieloſe / Panedielůſe / taipajeg ir ant Sʒwenćiu; Pakutnos Maldos páſtnikůſe / 
cʒeſu káro / brangummo / arba bádo / pawietros Ir kittoſe reikméneſe. Priegtam Griekáwimo Maldos 
ſu tomis pirm ir po priémimo bei wartojimo wecʒéres Sakramento. Galáuſay Liggû ir Smerties cʒėſe 
ſkaitomos / O DIEWUI ant garbės / monėmus ant nobanyſtes paſékimo / ir dußoms ant amino 
iśgánimo Sutaiſytos ir ßam Krikßcʒoniśkam Paſáului / ypacʒey Banycʒoms / ir nobaniems Na
minikams / a. Vkinikams / ßoj’ muſu Pruſu Lietwoj’ iśdůtos nůg M. DANJELO KLEINO, Lietun: 
Klebono Tilej’ KaralauCzuJe drukkawojo ir iśſpáude pridriKis reusneris, metůſe 
Kristaus 1666; biblioteka uniwersytecka w toruniu: pol.7.ii.4335. (internetinis leidinys: 
danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės, 1666, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė vaidotas rimša, mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 
2006; http://seniejirastai.lki.lt.)

KNM¹ – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] MALDOS KRIKSCIONISZKOS, Wiſokiam 
meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios: Ant garbos Diewa Traycey Szwentoy wiena Tewá, 
Sunaus, ir Dwaśios S. O del naudos Baźnicios io, ant ſwieta iſzłayſtos. [...] KiedaYnise, spaude, 
JoCHimas JurGis rHetas, meatu poná, 1653; uppsala universitetsbibliotek: obr. 66. 176. 
(internetinis leidinys: steponas Jaugelis telega, samuelis minvydas, Jonas božimovskis, 
Knyga nobažnystės, 1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šin-
kūnas, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)



Archivum Lithuanicum 1988

KNM(K)¹ – KATECHIZMAS ABA TRVMPAS PAMOKSLAS Wieros Krikśćionißkos del waykialu 
mau. [Kėdainiai, 1653]; žr. KNM¹ 73–84.

KNM² – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] MALDOS KRIKSCIONISZKOS, Wiſokiam 
meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios: Ant garbos Diewa Traycey Szwentoy wiena Tewá / 
Sunaus / ir Dwaśios S. O del naudos Banicios io / ant ſwieta ißłayſtos. [...] KiedaYnise, spau-
de, JoCHimas JurGis rHetas, meatu poná, 1653. [Karaliaučius, 1684]; lnmmb: a 1/684 
nedef.; lnmmb: a 1/684 def.; vub: lr 6179 def. (skaitmeninis perrašas, parengė mindau-
gas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

KNM(K)² – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] Katechiſmas Aba Trumpas Pamokſłas. Wie
ros Krikśćionißkos del waykialu mau. [Karaliaučius, 1684]; žr. KNM² 77–96. 

KNSE¹ – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] SUMMA Abá Trumpas iſzguldimas EWANIE
LIV SZWENTU Per Wiſus meatus / dienomis Nedelos / Bánićioſe Krikśćionißkoſe ſkaytomu / O 
ánt gárbos Wienam DIEWVY, ſu wala Wiriaſniuju del páźitka Wierniems, didey Kunigiſtey Lietuwos, 
ir del naminiku pabaźnu ánt uźiwoimá namiſzkia iſzduotá. KiedaYnise, drvKaWoia, ioCHi-
mas ivrGis rHetas, meatu poná, 1653; uppsala universitetsbibliotek: obr. 66. 176. 
(internetinis leidinys: steponas Jaugelis telega, samuelis minvydas, Jonas božimovskis, 
Knyga nobažnystės, 1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šin-
kūnas, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

KNSE² – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] SUMMA Abá Trumpas iſzguldimas EWAN
GELIV SZWENTU Per Wiſus meatus / dienomis Nedelos / Bánićioſe Krikśćionißkoſe ſkaytomu / 
O ánt gárbos Wienam DIEWUY / ſu wala Wiriaſniuju del páitka Wierniems / didey Kunigiſtey 
Lietuwos / ir del naminiku pabanu ánt uʒiwoimá namißkia ißduotá. KiedaYnise, dru-
KaWoia, ioCHimas iurGis rHetas, meatu poná, 1653. [Karaliaučius, 1684]; lnmmb: 
a 1/684 nedef. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

KR – [Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos, vilnius?, 1681?]; biblioteka Jagiellońs-
ka: sd i 311230 def. (internetinis leidinys: Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Mari
jos, 1681, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, Jurgita 
venckienė, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

Kudzinowski ,  Czesław;  Jan  otrębski ,  1958: Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testa
ment 2. Tekst, wydali Czesław Kudzinowski, Jan otrębski, poznań: zakład narodowy im. 
ossolińskich we Wrocławiu.

L1744 – [theodor lepner,] Der Preuſche Littauer oder Vorſtellung der Nahmens=Herleitung, Kind= 
Tauffen, Hochʒeit, Leibes= und Gemths=Beſchaffenheit, Kleidung, Wohnung, Nahrung und Acker= 
Bau, Speiſe und Tranck, Sprachen, GOttes=Dienſt, Begrbniſſe und and andere dergleichen Sachen 
der Littauer in Preuſſen krꜩlich ʒuſammen getragen von Theodoro Lepner, Erſten Pfarrer der 
Deutſchen und Littauſchen Gemeine GOttes in Budwehten. Im Iahr nach des werthen Heylandes 
Geburt 1690. danʒig, bey ioh. Heinrich rdigern, 1744; newberry library: 13450.

LB1545 – D. Martin Luthers Werke. Kritiſche Geſamtausgabe 11(1). Die Deutſche Bibel, Weimar: 
Hermann böhlaus nachfolger, 1960. 

Lex – LEXICON LITHUANICUM [Xvii a. vidurys]; lmavb: f. 137 – 10; rankraštis. (skaitme-
ninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, liucija Citavičiūtė, Christiane schiller, min-
daugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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LK1719 – [Heinrich Johann lysius,] Máas Katgiſmas D. Mértino Lutteraus ant Małoningiáuſojo 
Pruſû Karálaus ſákimo, wisſû Wÿſkupû ir Klebbonû Lietuwoj’ Sutarimù iß naujo tileje [mtė 
1719] pérweiʒdėtas, ir wisſiems wartotinay Karaláucʒuje ißſpáuſtas; biblioteka Jagiellońska: 
ms. slav. quart. 4; rankraštis. (internetinis leidinys: Heinrich Johann lysius, Máas Katgiſmas, 
1719, perrašą parengė pietro u. dini, 1996; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/
balt/lit/lysius/lysiu.htm.)

MP – Poſtilla LIETVWISZKA Tátáy eſt / Iǯguldimás práſtás Ewángeliu nt koǯnos Nedelios ir Sʒwentes 
per wiſus metus / kurios págal buda ſená Báǯnicǯioy Diewá eſt ſkáitomos. Nu iß nauia ſu didiu 
perweiʒdeghimu eſt iǯduotá. Nokładu Ios Mili: Ponios Ʒophios páßußwes Ponios Morkuwienes 
Wnucǯkienies Márßałkienes K. I. M. WilnivY / per iokub morkun / tárn Kunigáykſcǯia 
io miliſtos pon pon Kryßtáfa rádiwiła / Wáiwádos Wilniaus. metuoſe diewa / 1600; 
lnmmb: a1/600. (skaitmeninis perrašas, parengė bronius maskuliūnas, 2006; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

MPr1706 – [michael mörlin,] Ʒur wollmeinenden Vereinigung Und Einmthigen Bedencken ber das 
PRINCIPIUM PRIMARIUM In Lingva Lithvanica, In den Worten: LOQVENDUM CUM VULGO, 
enthalten / Invitire hiemit freundlichſt Alle Herren Ambts=Brder / Als reſpectivè geneigte Gnnere 
und gute Freunde In ganꜩ Littauen / Deroſelben Allerſeits Schuldigſter Diener M Mörlin. P. Gumb. 
Knigsberg / gedruckt in der / von sr. Knigl. majeſt. privilegirten / Georgiſchen buchdru-
ckerey. anno 1706; pan biblioteka Gdańska: ni 86 5º adl. 15. (internetinis leidinys: michae-
lis mörlinas, Principium primarium in lingua Lithuanica, 1706, perrašą ir indeksą parengė 
vincentas drotvinas, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

MT – MARGARITA THEOLOGICA. Collecta & conſcripta à M. ADAMO FRANciſci, Iegerndorfenſe, 
Monaſterĳ Heilsbrunnenſis Abbate. Zemcuga Theologiſchka Kuri Sawieie aptur / trumpa parodi
ma / ir iſchguldima / Wiriauſiůiu daliu moxlo Chrikſconiſchkoio / pro Banicʒes ir Iſchkallas 
Orthodoxiſchkoſes Confeſsies Auguſtanos / alba Sassu. O nu: Lituwiſchkai jra perguldita per Simo
na Waiſchnora warniſchki Plebona Ragaines iſchſpauſta Karaliaucʒiuie pruſu / per iurgi 
oſterberger / mætſ Chriſtaus 1600; vub: lr 1379. (internetinis leidinys: simonas vaiš-
noras, Žemčiūga Teologiška, 1600, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė vilma 
zubaitienė, vytautas zinkevičius, 2003; http://seniejirastai.lki.lt.)

MžF – [martynas mažvydas,] FORMA Chrikſtima. Kaip Baßnicʒas Iſtatimæ Hertʒikiſtes Pruſu / 
ir kitoſu emeſu laikoma ira. drukawot Karalaucʒui per iona daubmana / metu Chriſtaus 
m. d. liX. [1559]; biblioteka uniwersytecka w toruniu: pol.6.ii.5. (skaitmeninis perrašas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. 
internetinis leidinys: martynas mažvydas, Forma Chrikstima, 1559, perrašą parengė diego 
ardoino, 2013; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/forma/forma.htm.)

MžG i – Geſmes Chrikſcʒoniskas gedomas Baßnicʒoſu per Aduenta ir Kaledas ik Gramnicʒu. iſch ſpauſtas 
Karalaucʒui nůg iona daubmana metu diewa / m.d.lXvi. [1566]; Gerullis 1922, 149–242. 
(skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

MžG ii – GESMES Chrikſcʒoniſkas gedomas baßnicʒoſu per Welikas ir Sekminias ik Aduenta. 
iſchſpauſtas Karalaucʒui / nůg iona daubmana. metu diewa / m. d. lXX. [1570]; Gerullis 
1922, 243–592. (skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas, 
2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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MžK – [martynas mažvydas,] CATECHISMVSA PRAſty Sʒadei, Makſlas ſkaitima raſchta yr gieſmes 
del krikſcʒianiſtes bei del berneliu iaunu nauiey ſugulditas KaraliavCzvi viii. dena meneſes 
sauſia, metu vßgimima diewa. m. d. Xlvii. [1547]; vub: lr 5650. (skaitmeninis perrašas, 
parengė diego ardoino, mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė. internetinis leidinys: martynas mažvydas, Catechismus, parengė die-
go ardoino, Jolanta Gelumbeckaitė, 2015; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/
lit/mazvkat/mazvk.htm.)

MžP – „parapHrasis, permanitina poteraus malda / per martina moſwida iſchguldita“, 
[Jonas bretkūnas,] Gieſmes Duchaunas / iſch Wokiſchka ing Lietuwiſchka ließuwi / per nekurius 
Plebonus Hercegiſtes Pruſu / pergulditas. iſſpauſtas Karaliaucʒuie / per iurgi oſterbergera 
1589; uppsala universitetsbibliotek: utl. rar. 175 (123.322). (skaitmeninis perrašas, parengė 
ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų 
duomenų bazė.)

N1674 – [Wolfgangus Christophorus à nettelhorſt,] C. D. DISSERTATIO HISTORICA DE ORI
GINIBUS PRUSSICIS, quam Conſentientibus Superioribus PRÆSIDE M. CHRISTOPHORO 
Hartknoch / Prusſo. Publico Eruditorum examini ſubmittit. WOLFGANGUS CHRISTOPHORUS 
à Nettelhorſt. Ad diem __ Septembr. horis locoque ſolitis. reGiomonti, typis, FrideriCi 
reusneri, ser. eleCt. brand. & aCad. tYpoGr. anno m dC lXXiv. [1674]; 
lmavb: l–17/186.

N1755 – Ʒwey Hiſtoriſche Diſputationen, die unter dem berhmten Preußiſchen Magiſter Chriſtoph 
Hartknoch 1) durch Wolffg. Chriſt. v. Nettelhorſt, Ao. 1674, Von dem Urſprung der Preußen; 2) durch 
Friedrich Werner, Ao. 1675, Von ihrem ehemaligen Gꜩendienſt und aberglubigen Religions= 
Hochʒeits= und Begrbnißgebruchen abgehandelt worden, ſind ſowohl wegen ihres merkwrdigen 
und angenehmen Inhalts, als auch den damit verknpften Nachrichten von der Herkunft der lteſten 
adelichen Familien in Preußen der Ueberſeꜩung aus dem Lateiniſchen ins Deutſche, und ſeiner nicht 
allein hierʒu, ſondern auch ʒu einem vollſtndigen Verʒeichniß aller nachhero im Lande ſaßhaft 
gewordenen Edelleute angewandten Bemhung allerdings wrdig geſchꜩet worden von Carl Iohann 
von Caſpari, Lieutenant des hochlblichen von Lehwaldtſchen Infanterieregiments. Knigsberg, 
1755. Gedruckt bey ioh. Friedr. drieſt, Knigl. privil. buchdrucker; biblioteka Kórnicka: 
114614.

NT1727 – Naujas Teſtamentas Muſû Pono Ieʒaus Kriſtaus / ir Pſalteras Dowido Lietuwißkay ir Wo
kiß kay / ant Maloningiauſo Pruſû Karalaus Iſákimo Iß naujo ſuraßytas / ſu kiekwieno Perſkirimo 
trumpu Praneßummu / ir reikalingu Paenklinimu tû paćiû odiû, kittoſa Perſkirimmoſa randá mû. 
Karaláucʒuje, méte 1727; lltib: b 1901. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šin-
kūnas, birutė triškaitė, Jurgita venckienė, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų 
duomenų bazė.)

NT1735 – Naujas Teſtamentas, muſû Pono bey Ißgannytojo IEʒaus Kriſtaus, Lietuwißkay, ſu kiekwie
no Pérſkyrimo trumpu praneßimmu, ir reikalingu paenklinnimu tû pacʒû odʒû, kittoſe pérſkyrimoſe 
randamujû. Karaláucʒuje, mette 1735; biblioteka Jagiellońska: sd i 52067. (skaitmeninis 
perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, birutė triškaitė, Jurgita venckienė, 2016; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

NT1749 – Naujas Teſtamentas, muſû Pono bey Ißgannytojo IEʒaus Kriſtaus, Lietuwißkay, ſu kiekwie
no Pérſkyrimo trumpu Praneßimmu ir reikalingu Paenklinnimu tû pacʒû odʒû, kittoſe Perſkyri
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mo ſe randamujû. Karaláucʒuje, 1749. pardůdamas pas pilipp Kriſtup Kanter; tartu Üli-
kooli raamatukogu: bergm 263. (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

NT1755 – Naujas Teſtamentas, muſû Pono bey Ißgannytojo IEʒaus Kriſtaus, Lietuwißkay, ſu kiekwie
no Pérſkyrimo trumpu Praneßimmu, ir reikalingu Paʒénklinimu tû paćiû odʒû, kittoſe Pérſkyrimoſe 
randamujû. Karaláucʒuje, pardůdamas pas pilippą, ir ißſpáuſtas pas danielą Kriſtupą Kanter 
mette 1755; lnmmb: sb 55. (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šin-
kūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.) 

OB1753 – BROMA ATWERTA Ing WIECZNASTI, PAR Atminima paſkutiniu dayktu. Su ſpaſabays 
Diſ ponawojma mirſztanciu, ant śćiesliwa ſmercia. Su ſpaſabays ratawojma duſiu Ciśćiu kientanciu. 
Teypogi ape kitus Artykułus Wiero Szwęntos, ſu trumpays pamokſłays, ir prikłodays, iß pawożniu 
Authoriu iſzrinktays. Par Kuniga MIKOŁA OLSZEWSKI Theologa Abſoluta Kanawnika Re gu[l]ar na 
BB. MM. de pænitentia; ſu Medytacyomis ant ciełos Nedieles. [m]etuoſe nuog uſzgimima Jezusa 
p. 1753. WilniuY drukarn[i]e J. K. m. Kunigu Franciſzkonu; vub: lr 1191. (skaitmeninis 
fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė.) 

OGr1791 – [Gotfrydas ostermejeris,] Neue Littauiſche Grammatik ans Licht geſtellt von Gottfried 
Oſtermeyer, der Trempenſchen Gemeine Paſtore Seniore und der Kniglich=Deutſchen Geſellſchaft 
ʒu Knigsberg Ehren=Mitglied. Knigsberg, 1791. gedruckt bey G. l. Hartung. Knigl. preuß. 
Hofbuchdrucker und buchhndler; biblioteka Jagiellońska: sd i 52330.

P – vad. Prahos vokiečių–lietuvių kalbų žodynas [1720–1740]; národní knihovna České republiky: 
Xvi.F.30; rankraštis.

petkūna s ,  da ri us ,  2012: Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška 
Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

PK – [merkelis petkevičius,] Polski ʒ Litewskim Katechiſm Albo Krotkie w iedno mieyſce ʒebránie / 
wiáry y powinnośċi Krʒeṡċiȧńſkiey / ʒ páſterſtwem Ʒborowym / y domowym / s Modlitwámi / Pſal
mȧmi / y Pioſnkȧmi / nȧ ceśá chwał Pȧnu Bogu / á Ʒborowi iego ku ʒbudowániu / teraʒ nowo 
ʒ pilnośi wydȧny. Nakłȧdem Iego Mṡći Pȧnȧ Mȧlcherȧ Pietkiewicǯȧ / Piſarʒȧ Ʒiemſċiego Wi le
ſkiego. W Wilnie / drukował stȧnisław Wierʒeyſki / roku 1598. (skaitmeninis lietuviškos 
dalies perrašas, parengė ona aleknavičienė, veronika adamonytė, 2008; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

PM1750 – PEDELIS MIROS Saldźiauſi medi Kriźiaus JESUSA Pona Sawimp turis inriſzta. Arba 
Nobażeńſtwa ape tagi ſaldźiauſi medi Kriźiaus Iżganitojo muſu, kurſay ant tùo, del muſu atpirkimo; 
numire. Iſz Lankiſzka Ziemaytiſzkay iżguldita, Ir Swieśiawśios garbies Kuniguy ANTANUY DO
MINIKUY TYSZKIAWICIUY Biſkupuy Ziemayćiu, Ponuy ąnt Łohoyſko &c. Kanaunikuy Wilniaus, 
Prabaſzcziuy Koplicios Szwento Kazimiero Karałayćio, Gieradiejey Łaymingiauſiam, Fundatoriuy 
naujos Bażnićios Kałwarioy Ziemayćiu, inwedącziam Broctwa Kriźiaus Szwęto tongi Bażnićion, 
nuźiamintoms ſzirdims AFIERAWOTA. MetV, kUrIośIa IezVs nt KrIzIaVs kIenteIo. KarCIeI, Ir 
KraUIa ſaVo DeL sVIeta praLIeIo. Wilniuy drukarniey J. K. m. akademijoy s. J 1750; vub: 
lr 928. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos insti-
tutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

PMV1735 – Pienas maėms Waikélems: Arba trumpas ir gerray ſuprantomas Mokſlas, kaipo Ʒmogus 
tikkru Krikßcʒonimi paſtoti, ir ikk’ mirßtant paſilikti gal, ne tiktay Waikams, bet ir Praſtėms ant 
Kėmû gywénantiems Ʒmonėms ant Naudôs iß gerrôs Sʒirdiês ißdůtas. Karaláucʒuje, 1735. raßtais 
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ißpáuſtas o pardůdamas pas ion endrik artung; bFst: 155 m 18. (internetinis leidinys, 
perrašą parengė Gertrud bense, 2006; http://192.124.243.55/digbib/quandt.htm.) 

PP – PRADZIA PAMOKSLA Del Maʒu Weykialu. Idant Mokitus paʒint / imes raßta / ſudeima / ir 
ſkeytima / cionayg ira pridotas. KATECHIZMAS MAZIASNIS: Arba Trumpas iʒguldimas Kiatu
riu Dayktu Ʒmogui Ktikśćionißkamuy prigulinćiu Su Surinkimu ápe ßwenta Weciari / Pona IEʒuſa 
CHriſtuſa Teypag. Simtas trumpu. Paſakimu iß raßta Sʒwenta ápe Wier ir pobaʒniſt potam 
Giesmeałes / ir Małdos nobaʒnos Wakarines / Rita / Pietu / ir Wećiarios Su Skeycium Baʒnicios: 
ir Praſtu: Surinktos del naudos Surinkima Lietvwißka. Karalauciuy / drukawoia reisnera 
teWaYnieY. meatu m. dC. lXXX. [1680]; british library: C.38.b.47. (internetinis leidinys: 
Pradžia pamokslo, 1680, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkū-
nas, vytautas zinkevičius, 2005; http://seniejirastai.lki.lt.)

PR – [Jokūbas brodovskis,] Littauiſch[e] Sprichwörte[r] u[nd] Räthſel, [1716–1744]; lmavb: f. 137–1; 
rankraštis. (internetinis leidinys: Jokūbas brodovskis, Litauische Sprichwörter und Rätsel, 
1716–1744, perrašą ir indeksą parengė ona aleknavičienė, 2011; http://seniejirastai.lki.lt.)

PS I – [Konstantinas sirvydas,] PVNKTY KAZAN od Adwentu áǯ do Poſtu, Litewskim izykiem, z 
wytłumáczeniem ná Polskie, PRZEZ Kśidzá KONSTANTEGO SZYRWIDA / Theologá Societatis 
IESV / Z DOZWOLENIEM STARSZYCH wydáne. W Wilnie W drukárni akádemiey so-
cietatis iesv roku m. dC. XXiX. [1629]. (skaitmeninis lietuviškos dalies perrašas, parengė 
virginija vasiliauskienė, 2000; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

PS ii – [Konstantinas sirvydas,] PUNKTY KAZAŃ NA POST WIELKI Iʒykiem Litewſkiem Przez 
W. X. CONSTANTEGO SZYRWIDA Theologá Societatis IESV nápiſáne. á Teraʒ ná Polſki Iʒyk 
prʒetłumacʒone / y oboiem do Druku podáne. Zá pozwoleniem Stárßych. W Wilnie / W drukárni 
akademii societatis Jesv. roku páńskiego, 1644. (skaitmeninis lietuviškos dalies perrašas, 
parengė virginija vasiliauskienė, 2000; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Ps1728 – Der Pſalter Davids Deutſch und Litthauiſch / mit jeden Pſalms kurꜩen Summarien. Pſalteras 
Dowido Lietuwißkay ir Wokiſchkay / ſu Kiekwieno Pſalmo trumpu Praneßimmu. Karaláucʒuje, 
mete 1728; lltib: b 1901. (skaitmeninis lietuviškos dalies perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Ps1735 – BIBLIA, Tai eſti: Wiſſas Sʒwentas Raßtas, Séno ir Naujo Teſtamento, Pagal Wokißką Pérgul
dimą D. Mertino Luteraus, Su kiekwieno Pérſkyrimo trumpu Praneßimmu, ir reikalingu Paenk
linni mu tû pacʒû Ʒodʒû, kurrie kittoſe Perſkyrimoſe randomi, Nů kellû Mokytojû Lietuwoj’ Lie tu
wiß kay pérguldytas. Karaláucʒuje, 1735. ráßtais iſſpáuſtas pas ion endrik artung, o par-
dů damas pas pilipp Kriſtup Kanter; p. 752–843; biblioteka Jagiellońska: sd i 52067. 
(skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, 
senųjų raštų duomenų bazė.)

R – vad. Richterio vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, 1728; aFst: J 84; rankraštis.
range ,  Jochen d[ ieter] ,  1992a: Bausteine zur BretkeForschung. Kommentarband zur Bretke

Edition (NT), padeborn, münchen, Wien, zürich: Ferdinand schöningh.
range ,  Jochen  d[ ieter] ,  1992b: Kommentierte Edition des Bandes 7 der altlitauischen Bi

belübersetzung (Evangelien und Apostelgeschichte) von Joh. Bretke, Labiau 1580 (Habilitations-
schrift), Westfälische Wilhelms-universität münster.

RG – [danielius Kleinas, Jonas rikovijus,] Neues Abermahl verbeſſert= und mit vielen neuen Liedern 
vermehrtes Littauſches Geſang=Buch / Sambt einem ſehr nꜩlichen Gebeth=Bchlein. Naujos Su 
pritarimu wiſſû Baicôs muſu Lietuwojė Mokitojû pagérintos GIESMJU KNYGOS, Taipojeg MAL
DU KNYGELES, Labjauſey Banyćoſė Wartojimos Patogiey ſutaiſitos ir ßweey ißdutos per M. Iona 
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Rikowi / Norkićû Klebon. KaralauCuJe, ißſpauſtos per pridriKio reusnero, palikt 
naßl / 1685; vub: lr 1377. (internetinis leidinys: danielius Kleinas, Jonas rikovijus, Nau
jos pagerintos giesmių knygos, 1685, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė min-
daugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2004; http://seniejirastai.lki.lt.)

RgGr – [paulius Frydrichas ruigys,] Anfangsgrnde einer Littauiſchen Grammatick, in ihrem 
natrlichen Ʒuſammenhange entworfen von Paul Friedrich Ruhig, der Gottesgelahrtheit Befliſſenen, 
ʒur Ʒeit Docenten im littauiſchen Seminario ʒu Knigsberg. Knigsberg, druckts und verlegts 
iohann Heinrich Hartung, 1747. (internetinis leidinys: povilas ruigys, Anfangsgründe einer 
litauischen Grammatik, 1747, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė ona alekna-
vičienė, Jurgita venckienė, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

RgŽ – [pilypas ruigys,] Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexicon, Worinnen ein 
hinlnglicher Vorrath an Wrtern und Redensarten, welche ſowol in der H. Schrift, als in allerley 
Handlungen und Verkehr der menſchlichen Geſellſchaften vorkommen, befindlich iſt: Nebſt einer 
Hiſtoriſchen Betrachtung der Littauiſchen Sprache; Wie auch einer grndlichen und erweiterten 
Grammatick, mit mglichſter Sorgfalt, vieljhrigem Fleiß, und Beyhlfe der erfahrenſten Kenner 
dieſer Sprache geſammlet von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, Inſterburgiſchen 
Hauptamtes. Knigsberg, druckts und verlegts i. H. Hartung, 1747. (skaitmeninis perrašas, 
parengė vilma zubaitienė, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

RįL1617 – andriaus rakiškos 1617-10-12 įrašas andrejaus liubeneckio albume (p. 68); biblio-
teka Książąt Czartoryskich: dz. Xvii rkps 1403 i. (skaitmeninis perrašas, parengė min-
daugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

RM – [danielius Kleinas, Jonas rikovijus,] Neues Littauiſches / Sehr nhtiges und Seelen=erbauli
ches GEBETBUCHLEIN / Oder: Naujos labbay Privvalingos ir duſzoms naudingos MALDU 
KNYGELES Kurroſe randamos yra Maldos Nedieloſe / Panedielůſe / taipajeg ir ant Sʒwenćiu; 
Pakutos Maldos páſtnikůſe / cʒeſu káro / brangummo / arba bádo / pawietros Ir kittoſa reikméneſe. 
Priegtam Griekáwimo Maldos ſu tomis pirm ir po priémimo bei wartojimo wecʒéres Sakramento. 
Galáuſay Liggû ir Smerties cʒėſe ſkaitomos / O DIEWUI ant garbės / monėmus ant nobanyſtes 
paſekimo / ir dußoms ant amino iśgánimo / Sutaiſytos ir ßam Krikßcʒoniśkam Paſáului / ypacʒey 
Banycʒoms / ir nobaniems Naminikams / a. Vkinikams / ßoj muſu Pruſu Lietwoj’ isdůtos nůg 
M. DANIELO KLEINIO, Lietun. Klebono Tilej. Sʒweey perweiſdetas p. M. J. R. N. K. Kara-
lauzuJe, prideriKio reusnero / palikta naßle / 1685; vub: lr 1378. (internetinis 
leidinys: danielius Kleinas, Jonas rikovijus, Naujos maldų knygelės, 1685, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2004; http://
seniejirastai.lki.lt.)

RPs – [Jonas rėza,] Pſalteras Dowido / Ing Lietuwiſchkus Sʒodʒius pirmiauſei iſchgulditas / Per K. Iona 
Bretkuna / Lietuwninku Plebonu buwuſi Karalauꜩoie Pruſſu Sʒæmeie. Bet nu dabbar Ant 
Mielaſtiwoio Brandenburgiſchko Erꜩikio Pruſſu / [et]c. [et]c. per thu Pruſiſchku paliktu Rodos ponu 
maloningoio iſſakimo / Per K. JONA REHSA dabbar ſchitt cʒieſu Lietuwninku plebonu Karaliauꜩoie 
ſupilnaſte atnaugintas Bei nůg nekuriu ant tho priſkirtu Inſtrutenu / Tilſiſchku ir Ragaines walſchꜩiu 
Lietuwninku Plebonu / kiekunta perweiſdetas / bei per maloninga iſakimo pirm pamineta Churfrſta 
malone Diewui aukſchiauſam ant garbes bei lietuwninkoms Sʒmoniems Sʒæmeie ant naudos atwi
rai iſchpauſtas. Karaliauꜩoje pruſſu per lorinꜩu segebadu / mætoſſa Chriſtaus 1625; Gsta 
pK: XX. stub Königsb. nr. 52. (internetinis leidinys: Jonas rėza, Psalteras Dovydo, 1625, 
perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė rainer Fecht, mindaugas Šinkūnas, vy-
tautas zinkevičius, 2007; http://seniejirastai.lki.lt.)
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SG – [saliamonas mozerka slavočinskis,] GIESMES TIKIEIMVY KATHOLICKAM PRIDIARAN
CIAS, o per metu sżwiētes giedam[a]s: Kuriūp priſiduoda Pſ[a]lmay Dowida. ś. Tre[ci]oy daley 
dedaſe ape Sżwentus Diewa, o a[n]t gało ape giwenima ir tułus reykałus Krikśćionies. I tu Kitos 
iß lankißka ir iß łotinißka ißgulditos Kitos i nauia ſudetos ira. Auctore SALOMONE MOZERKA 
SLAWOCZYNSKI, Summi Pontificis Alumno. vilnÆ, typis academicis societatis iesv, 
anno dni 1646; zakład narodowy im. ossolińskich: 15.714. (internetinis leidinys: salia-
monas mozerka slavočinskis, Giesmės tikėjimui katolickam priderančios, 1646, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė birutė Kabašinskaitė, ričardas petkevičius, vytautas zin-
kevičius, 2003; http://seniejirastai.lki.lt.)

SŠGr – [Kristupas sapūnas, teofilis Šulcas,] COMPENDIUM GRAMĀTICÆ LITHVANICÆ 
Theophili Schultʒens Past: Cattenov, reGiomonti: typis Friderici reuſneri: ser. el: br 
typogr ao: 1.6.73; stb pK: zq 14528. (internetinis leidinys: Kristupas sapūnas, teofilis 
Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae, 1673, perrašą ir žodžių formų konkordancijas 
parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2010; http://seniejirastai.lki.lt.)

ŠG – [danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos, Karaliaučius, 1704]; vub: 
lr 1383 def. (internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; http://se-
niejirastai.lki.lt.)

ŠKS – [baltramiejus Šulcas, bernardas zandenas,] Krikßcʒonißkas Suſſikalbejimas Kurr Mokinto
jis Banycʒos ſuſawa klauſytojeis dai kart miße ißlaikes / argi ant mißpara / ir ypatej ſu tais 
kurie griekauti eit / ar kurie pirma karta griekauti ir prißwenta  Sakramenta Altoraus taiſaſi eiti / 
idant wertingaj t priimtu / laikyti gal / Wiſſu pirmjauſaj nůg Pono D. BERNHARDO SANDO, 
ta karta Karalaucʒaus ſennojo Mieſto wyrauſojo Klebono / dabar Wyrauſojo wyſkupo ßos muſu 
Prusſu emes / [et]c. ſuraßytas Nubettaig bej te bej ße nepagal ißmanima bet tiktaj pagal odʒus 
maumma kittaip pataiſyts ir ſawa Smynaj ant giera Lietuwnißkaj paraßytas nůg BARTHO
LOMÆUS Schultʒas / Plebonas Ruſnije. Karalaucuje / ißſpauſtos per FrideriKio reusne-
ro palikt naßl / 1694; Российская национальная библиотека: Культы 15.26.6.109. 
(internetinis leidinys: baltramiejus Šulcas, bernardas zandenas, Krikščioniškas susikalbėjimas, 
1694, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas 
zinkevičius, 2005; http://seniejirastai.lki.lt.)

ŠM – [danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris,] Neues Littauſches / Sehr nhtiges und Seelen=erbauli
ches Gebeht=Bchlein / Oder: Naujos labbay Priwalingos ir dußoms naudingos MALDU KNYGE
LES, Kurroſe randamos ijra Maldos Nedieloſe / Panedieloſe / taipajeg ir ant Sʒwenćiu; Pakutos 
Maldos páſnikůſe cʒeſu káro / brangummo / arba bádo / pawietros Ir kittoſe reikmeneſe / Priegtam 
Griekáwimo Maldos ſu tomis pirm ir po priemimo bei wartojimo wecʒéres Ʒakramento / Galáuſay 
Liggu ir Smerties cʒėſe ſkaitomos / O DIEWUI ant garbies / monėmus ant nobanĳſtes paſékimo / 
ir dußoms ant amino ißgánimo / Sutaiſijtos ir ßam Krikßcʒoniṡkam Paſáului / ijpacʒey Banijcʒoms 
ir nobaniems Naminkams / a. Ukinkams / ßoj muſu Pruſu Lietuwoj’ ißdůtos nůg M. DANIELO 
KLEINIO, Lietun. Klebono Tilej. KaralauzuJe, pridriKio reusnero / palikta naßle / 
1704; vub: lr 1384. (internetinis leidinys: danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos 
giesmių knygos, 1704, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, 
vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

ŠP1725 – PAMOKSŁAS Krikśćioniſzkas Trumpay IZGULDITAS Ir Su dałaydimu Wireſniuju Per 
wiena Kuniga soc. Jesu drukarniey Wilniuy akademijoy izduotas. metuoſe nuog użgi-
mimo Chryſtuſo pono, 1725; vub: lr 1265. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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TM1503 – [rankraštiniai poteriai,] [nicolaus de blony,] Tractatus ſacerdotalis de ſacrame[n]tis deq[ue] 
diuis officiis: et eor[um] adminiſtrationibus. imp[re]ſſus arge[n]tine p[er] marti.iu. [= mar tinum] 
flach. anno do[mi]ni mCCCCCiij [1503]; vub: ii 3006. (skaitmeninis perrašas, parengė 
Giedrius subačius, 2012; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. interne-
tinis leidinys: Dzukian Prayers, parengė Jolanta Gelumbeckaitė, 2014; http://titus.fkidg1.
uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/dzuk/dzuk.htm.)

TM1611 – [malda „tėve mūsų“,] KRONIKA Sármácyey Europſkiey, […] Prʒeʒ ALEXANDRA 
GWAGNINA z Werony, Hrábie Páłacu Láteráńſkiego, Rycerʒá páſowánego, y Rotmiſtrʒá Iego 
K. M. Pierwey Roku 1578. po Láćinie wydána. […] A prʒeʒ MARCINA PASZKOWSKIEGO 
ʒáſtárániem Authorowym z Láćińſkiego ná Polſkie prʒełoona. W KraKoWie, w drukárniey 
mikołáiá lobá, roku páńſkiego 1611, d. v, 30; biblioteka naukowa pau i pan w Krako-
wie: 4581 st. dr. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2008; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1668 – [malda „tėve mūsų“,] AN ESSAY Towards a REAL CHARACTER, And a PHILO
SOPHICAL LANGUAGE. By JOHN WILKINS D. D. Dean of RIPON, And Fellow of the ROYAL 
SOCIETY. LONDON, printed for sa: Gellibrand, and for JoHn martYn printer to 
the roYal soCietY, 1668, 435–439. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 
2005; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1680 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIO ORATIONUM. S S. ORATIONIS DOMINICÆ VER
SIONES præter Authenticam ferè Centum eæ[que] longé emendatiùs quàm antehàc et è probatiſſimis 
Auctoribus potius quàm prioribus Collectionibus, Jam[que] ſingulæ genuinis Linguæ ſuæ charac
teribus / adeòque magnam partem ex ære ad editionem à Barnimô Hagiô traditæ, editæ[que] à 
THOMA LUDEKENIO, Solqv. March. berolini, eX oFFiCina runGiana, anno 1680, 
56; stb pK: v 8246. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM16801687 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIONIS DOMINICÆ VERSIONES fermè CENTUM. 
[londonas?, 1680–1687,] 56; biblioteka Jagiellońska: Gramat. 5155. (skaitmeninis perrašas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1713 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIO DOMINICA ΠΟΛΥ’ΓΛΩΤΤΟΣ, ΠΟΛΥ’ΜΟΡΦΟΣ. 
Nimirum, Plus CENTUM Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expreſſa. EDITIO 
NOVISSIMA, Speciminibus variis quam priores comitatior. […] londini: proſtant apud dan. 
broWn, ad Cygnum nigrum extra temple- CHr. bateman, ad biblia in pater-noſter-row, 
& W. innYs, ſignibus principis in area boreali d. pauli. Ciɔ Iɔ CCXiii. [1713], 43. (skait-
meninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2007; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė.)

TM1715 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIO DOMINICA IN DIVERSAS OMNIUM FERE GEN
TIUM LINGUAS VERSA ET PROPRIIS CVJVSQVE LINGVAE CHARACTERIBVS EXPRES
SA, Una cum Diſſertationibus nonnullis de Linguarum Origine, variiſque ipſarum permutatinibus. 
EDITORE JOANNE CHAMBERLAYNIO AngloBritanno, Regiae Societatis Londinenſis & Bero
linenſis Socio. amstelÆdami, typis Guilielmi&davidis Goerei. mdCCXv. [1715,] 
87; british library: 677.c.31. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2007; 
lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1720 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIONIS DOMINICAE VERSIONES PLURIMUM LIN
GUARUM EUROPEARUM, ASIATIVARUM, AFRICANARUM ET AMERICANARUM. 
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[leipcigas, 1720,] 42–43. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lie-
tuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1741 – [maldos „tėve mūsų“ fragmentas žemėlapyje] EVROPA POLY GLOTTA. Linguarum 
Genealogiam exhibens, una cum Literis, ſcribendi[que] modis, Omnium Gentium. Opera Godofr. 
Henſelii delineata. Excuſa proſtat in Officina Homanniana. [knygoje] SYNOPSIS VNIVERSÆ 
PHILOLOGIÆ, in qua: MIRANDA VNITAS ET HARMONIA LINGVARVM TOTIVS ORBIS 
TERRARVM OCCVLTA, E LITERARVM, SYLLABARVM, VOCVMQVE NATVRA & RECES
SIBVS eruitur. Cum Grammatica, LL. Orient. Harmonica, Synoptice tractata; nec non Deſcriptione 
Orbis Terr. quoad Linguarum ſitum & propagationem, MAPPISQVE GEOGRAPHICOPOLY
GLOTTIS. In Gloriam Linguarum Conditoris, Vſumque tam Exegeticum quam Scholaſticum, quo 
Linguæ, a ſtudioſa Juventute, breviori negotio diſci, Emphaſesque Vocum, uberiori meſſe collogi poſſint, 
adornata, a GODOFREDO HENSELIO, Scholæ A. C. ap. Hirſchb. RECTORE. norimberGÆ, 
in Commissis apvd Heredes Homannianos. 1741. (skaitmeninis perrašas, parengė 
mindaugas Šinkūnas, 2007; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

VE – [baltramiejus vilentas,] ENCHIRIDION Catechiſmas maßas / dæl paſpalitu Plebonu ir Koʒ na
di ju / Wokiſchku ließuwiu paraſchits per Daktara Martina Luthera. O iſch Wokiſchka ließuwia ant 
Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergulditas / per Baltramieju Willentha Plebona Karalaucʒuie ant 
Schteindama. iſchſpauſtas Karalaucʒui per iurgi oſterbergera / metu diewa m.d.lXXiX 
[1579]; vub: lr 1386. (skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, 1997; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. internetinis leidinys: bartholomäus Willent, 
Katekizmas, 1579, parengė ralf-peter ritter, 1998; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/
etcs/balt/lit/vilentas/vilen.htm.)

VEE – [baltramiejus vilentas,] Euangelias bei Epiſtolas / Nedeliu ir ſchwentuju dienoſu ſkaitomoſias / 
Baßnicʒoſu Chrikſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant Lietuwiſchka Sʒodʒia / per Balt
ramieju Willenta / Plebona Karalaucʒui ant Schteindama. Priegtam / ant gala priedeta jra Hiſtoria 
apie muka ir ſmerti Wieſchpaties muſu Ieſaus Chriſtaus pagal kieturiu Euangeliſtu. iſchſpauſtas 
Karalaucʒui per iurgi oſterbergera / metu m. d. lXXiX. [1579]; vub: lr 1387; stab pK: 
XX. stub Königsb. nr. 54. (skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, 1997; lie-
tuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

WP – ISCHGVLDIMAS EVANGELIV PER WISVS METTVS, SVRINKTAS DALIMIS ISCH DAVGIA 
PASTILLṾ, TAI EST ISCH PASTILLAS NICVLAI HEMINGY, ANTONY CORVINI, IOANNIS 
SPANGENBERGI, MARTINI LVTHERI, PHILIPPI MELANTHONIS, IOANNIS BRENTY, AR
SATY, SCHOPER, LEONARDI KVLMĀNI IODOCY WILICHI IR ISCH KITTṾ φ [1573]; Hab: 
Cod. Guelf. 11. 2 aug. 2°; rankraštis. (Kritinis leidimas: Die litauische Wolfenbütteler Postille von 
1573 1–2. Faksimile, kritische Edition und textkritischer Apparat, hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, 
Wolfenbütteler Forschungen, band 118.1, hrsg. von der Herzog august bibliothek, Wiesbaden: 
Harrassowitz verlag, 2008. internetinis leidinys: Wolfenbüttelio postilė, 1573, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė Jolanta Gelumbeckaitė, vytautas zinkevičius, 2008; http://
seniejirastai.lki.lt. internetinis leidinys: The Wolfenbuettel Postilla, parengė Jolanta Gelumbec-
kaitė, 2005; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/wp/wp.htm.)

Z1639 – Schrifften / So an jeꜩo Lorenꜩ Segebaden Erben Druckerey ʒufinden / Anno 1639. den 17. 
Novembr:; Kaunas 1996, 86. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2014; 
lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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ZE – [lozorius zengštokas, baltramiejus vilentas,] ENCHIRIDION Catechiſmas Maßas / dæl 
paſpalitu Plebonn ir Koʒnadiju / Wokiſchku ließuwiu paraſchits / per D. Martina Luthera. O iſch 
Wokiſchka ließuwia ant Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergulditas / per Baltramieju Willenta Plebo
na Karalaucʒuie. A Nu Diewuj ant garbes / bei Chrikſchcʒonims ant naudos / per Laʒaru Sengſtack / 
Lietuwos Plebona Karallaucʒios atnaugintos. iſchpauſtas per iona Fabriiu / metu m. dC. Xii. 
[1612]; Gsta pK: XX. Ha stub Königsb. nr. 55. (internetinis leidinys: lozorius zengštokas, 
Enchiridionas, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė ona alek navičienė, 
vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

ZEE – [lozorius zengštokas, baltramiejus vilentas,] Evangelias / bei Epiſtolas / Nedeliu ir Schwen
tuiu dienoſu ſkaitomaſias / Baſʒnicʒoſu Crikſſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant 
Lietuwiſchka ſʒodʒia / per Baltramieju Willenta / Plebona Karaloucʒui ant Schteindama. Priegtam / 
ant gala priedeta ira / Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpattes muſu Ieſaus Chriſtaus / pagal kie
turiu Evangeliſtu. A Nu Diewuj ant garbes / bei Chrikſchcʒonims ant naudos / per Laʒaru Sengſtak / 
Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. iſchſpauſtas Karalaucʒuie per iona Fabriciu / metu 
m. dC. Xii. [1612]; lmavb: lK–17/7. (internetinis leidinys: lozorius zengštokas, Evangeli
jos bei Epistolos, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė ona aleknavičienė, 
Giedrė olsevičiūtė, vytautas zinkevičius, 2007; http://seniejirastai.lki.lt.)

ZG – [lozorius zengštokas,] GIESMES Chrikſcʒioniſchkos ir Duchauniſchkos / Per Wiſſus mætus 
Baßnicʒoie Diewa giedamos / iſch Wokiſchkia bei Lenkiſchkia ingi Lietuwiſchkia ßodi / nekuruu 
Plebonuu perwerſtos à Nu Diewui ant garbes bei Chrikſchcʒianims ant naudos per Laʒaru Sengſtak 
Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. anno [md]C Xii. iſchſpauſtos Karaliaucʒiuie 
pruſuu / per ion Fabriciu. [1612]; lmavb: lK–17/8. (internetinis leidinys: lozorius zengš-
tokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas 
parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2003; http://seniejirastai.lki.lt.)

ZK1701 – [bernardas zandenas,] Kategiʒáwimas Arba Waikû Mokſlas / Kuréme KATEGISMAS 
LUTHERAUS, Ir jo ißmánimas trumpay ir práſtay ißguldomas ĳra / Su Prákalba ape Sudawádijim 
Kategiſmo=Mokſło / Kaip ir ſu kláuſimais ir maldomis ȧnt prakilnáuſû Sʒwenćiû per mét / Ir ſu 
nekuriomis maldomis / kurios rijtmecʒeis ir wákarais / irgi pirm bei po ſpawedies wartojamos ijra. 
Su Maloningiáuſu Pawélijimu Karálißko Majeſtoto Banijćioms / Ißkáloms ir namas émeje ȧnt 
géro / po akiû ſtatijtas Nůg Bernhard von Sanden / Sen. Sʒ. Ráßto Doct. ir Prof. Prim. Karálißko 
Pruſſißko Prakilnáuſo Pilliês Konadėjos ir Garbintino ʒȧml. Conſ. Aſſeſſ. Karaláucʒuje / iß ſpáuſ-
tas nůg potámkû reuʒnėraus. 1701; Российская национальная библиотека: 15.26.6.109. 
(skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2015; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Mindaugas Šinkūnas
o l d  b i b l i C a l  t r a n s l at i o n  r e s e a r C H  a u t o m at i o n

s u m m a r y

the abundance of bible citations in old lithuanian writings makes it difficult to study 
their relationships. a user-friendly data platform is required to allow the bible lines to be 
grouped according to the characteristics interesting to the researcher. the assessment of 



Archivum Lithuanicum 1998

similarity of citations is the most problematic. an integrated analysis of vocabulary, syntax, 
and morphology (and in some cases—spelling) allows it, but this kind of philological re-
search is slow and currently impossible to automate.

We succeeded in automating the comparison with a cyclic algorithm. the task of the 
algorithm is to detect identical compounds in two character sequences and to calculate 
which part of the compared sequences they cover. the effect of the algorithm and the cal-
culated percentages are mainly determined by the length of the lines, the shortest sequence 
allowed to be compared, and the transliteration accuracy.

different lengths of the lines (a biblical line can be quoted as a fragment that is compa-
rable to the full line) require the consideration of the chronology of the sources and the 
selection of corresponding comparative calculation parameters. the most optimal shortest 
comparable character sequence was determined experimentally.

the automation of the comparison is hindered by the ambiguous orthography of old 
writings. it is levelled by the rules of transliteration, the application of which is differenti-
ated according to the most important consistent spelling characteristics of each author. 
after evaluating the manually and automatically transliterated lines, it was determined 
that the transliteration method did not have any significant effect on the results. the results 
can be controversial when comparing the texts written in different dialects (the levelling of 
dialectical features was not tested).

the obtained similarity results are summarized in two-dimensional diagrams. the data 
can be sorted according to the chronology of the sources, according to the similarity aver-
age, according to the number of compared lines, according to the sequence of the lines in 
the source, according to the similarity of individual lines, according to the similarity of two 
lines in two sources, etc. 

the results obtained after the software analysis of bretkūnas Postilė (1591) biblical line 
comparison are in line with the conclusions reached by the previous researchers that ap-
plied different methods.

the comparison does not include and cannot assess the influence of translation sources. 
automatic calculations do not prove per se the interception of the lines. the percentages of 
similarity are not absolute; they vary depending on the selected calculation parameters. 
the most important outcome of the work is considered the tool designed to demonstrate 
the relative relationship between the sources or their parts, which opens up the opportuni-
ties for further, more detailed research.

mindaugas Šinkūnas Gauta 2017 m. rugsėjo 14 d.
Raštijos paveldo tyrimų centras
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: mindaugas.sinkunas@lki.lt
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Birutė Kabašinskaitė
vilniaus universitetas

rašmuo <y> antrajame 
Knygos nobažnystės leidime

tirdami pakartotinį Knygos nobažnystės leidimą (1684?1), kalbos istorikai pastebė-
jo, jog intensyviausiai (nors ir netolygiai) buvo taisytas KN giesmynas (toliau – KNG1, 
KNG2) – apie 100 pirmųjų puslapių, apimančių psalmių dalį2.

1. daugiausia keitimų šiuose puslapiuose buvo ortografinio pobūdžio. dalimi iš 
jų, regis, tik mėginta atsisakyti pirmojo leidimo nenuoseklumų, pavyzdžiui, dvibal-
sius (ir dėl galūnės trumpinimo susiformavusius antrinius dvibalsius) rašyti tik su 
<y> antrajame sande, taigi ir taisyti pasitaikančius parašymus aj, ej, uj, oj, ai, ei: iß prá
kiej kimá → ißprȧkieykim 56, ßwentajſeys → ßwentayſeys 78; Kajp → Kayp 79; patſai → 
patſay 813; suvienodinti įvairavusį dūšia rašymą – iki 107 puslapio nuosekliai duß- → 
duś- (šiaip jau prieš supriešakėjusius balsius ir KNG1 linkta rinktis grafemą <ś>). su 
rašyba ir leksika susijęs dar vienas KNG2 koregavimas – iki 104 puslapio priešdėlis 
iß- keistas i- (liko nepakeista apie 38 proc. atvejų), o iki 85 puslapio – prielinksnis 
iʒ (i) → iß (tikslinant antano Jakulio duomenis – iš 25 pasitaikiusių atvejų nepatai-
syti tik keturi, t. y. 16 proc.)4. Čia taip pat lyg ir mėginta iki galo įgyvendinti KNG1 
polinkį vartoti prielinksnį iš (variantas iž KNG1 vartotas kur kas rečiau). tačiau prieš-
dėlio iš atveju nesirinkta KNG1 būdinga fonetinė rašyba. KNG2 rengėjai visose pozi-
cijose siekė apibendrinti iž. tiesa, tai atliko nenuosekliai, taisė ne visada. Štai per-

1  dėl leidinio atribucijos žr. tumelis 1968a, 
1968b; Jakulis 1971, 87.

2  Jakulis 1974, 24; Šinkūnas 2015, 218‒221. 
dėkoju mindaugui Šinkūnui už galimybę 
pasinaudoti jo parengtu elektroniniu 
KNG2 variantu.

3  tokių taisymų pasitaikė visame KNG2: 
kiȧlonej → kiȧloney 142, roiuj → roiuy 156, 
ȧprejkßdina → ápreykßdina 156, pȧbánaj → 
pábánay 193, átłájſti → átłáyſti 193, Siłpnoj 
wieroj → Siłpnoy wieroy 187, toj iamej → 
toy iamey 256.

4  86‒88 puslapyje keitimo kryptis pasikeitė: 
iß → i (pataisyti visi šeši čia pasitaikę 
atvejai; beje, šiuose puslapiuose ir prieš-
dėlis iš- labai nuosekliai taisytas į i-, ne-
pataisytas tik vienas atvejis – nißmieruotás 
88). Galbūt pasikeitė knygos redaktorius 
ir iš pradžių supainiojo priešdėlio bei 
prielinksnio taisymo nuostatas? toliau 
prielinksnis nebetaisytas.
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žiūrėjus 30 KNG2 puslapių (5‒35) matyti, kad 31 atvejis pakeistas (iš jo 25 kartus iž- 
rašyta prieš neskardžiuosius priebalsius, pvz.: itekieia 8, i puołá 8, Itraugdáms 24, 
iwerćia 30, I mi trauk 33), o 30 atvejų iš- palikta5.

beveik visi likusieji KNG2 keitimai liudija kitokias nei KNG1 ortografijos nuostatas, 
tačiau jų pėdsakų ar užuomazgų buvo ir pirmajame leidime:

● iki 94 puslapio (intensyviausiai iki 65 puslapio) <i>, žymintis jotą, taisytas į <j> 
(Jakulio duomenimis – 328×; toliau keista labai retai, plg. iam → jȧm 156; pa-
sitaikė atvirkštinių taisymų: jo → io 175);

● nuo 30 puslapio gana nuosekliai žodžio pradžios ir kartais vidurio <v> (= u) → 
<u>: vʒułaykiey → uułaykiey 33, DVśiá → DUśiá 88 (šie keitimai, tik rečiau, 
daryti ir tolesniame KNG2: vbago → ubago 132, Vgni → Ugni 146, vmigti → 
umigti 242, psalmv → psalmu 273);

● maždaug iki 93 puslapio palatalizuoto /s’/ (prieš supriešakėjusius balsius) siek-
ta nežymėti raide <ś> – keista <ſ> (pataisyta apie trečdalis atvejų), pvz.: wayśiu → 
wayſiu 1, Dwaśios → Dwáſios 8, pádukśiȧ → pádukſiȧ 25, atdenkśiu → atdenk ſiu 
52, ißpáińśiu → ipáińſiu 936 (retkarčiais taip ar panašiai taisyta ir tolesniuo-
se puslapiuose: świeta → ſwieta 135, ißſiłguśiump → ißſiłguſiump 168)7.

iš minėtų KNG2 keitimų išsiskiria vienas specifinis keitimas – <i>, dažniausiai 
žymėjęs /i/, taisytas į grafemą <y> (iki 800 atvejų). nevienodai intensyviai koreguota 
iki 96 KNG2 puslapio.

2. Jakulis8 spėjo, kad raide <y> KNG2 rengėjas siekė žymėti trumpąją /i/; mindau-
gas Šinkūnas9 šią prielaidą pakoregavo – galbūt taip žymėtas nekirčiuoto skiemens 
[i]. vis dėlto KNG2 yra atvejų, kai žymėtas ir kirčiuotas [i]: tykr 3, pylny ~ pilni 5, 
pyłnus 5, pyktȧs mogus 10, Pripyłs 20, wyſy 57, wiſy 30 (nuo 30 iki 66 puslapio 20 
atvejų taisyta į -y, trys liko su -i), pyldity 63, pykto 78. vargu ar visus šiuos pavyzdžius 
būtų galima paaiškinti analogija su to pat skiemens žymėjimais nekirčiuotoje pozi-
cijoje. trimis atvejais <y> žymėjo ir ilgąją /ī/: Siłos → Syłos nom. pl. 67, ſiłȧs → ſyłȧs 
acc. pl. 81, kitr → kytr 8610. 

apskritai idėja <y> žymėti fonemą /i/, žinant mažosios lietuvos tekstų tendenci-
ją <y> žymėti /ī/, būtų buvusi labai neįprasta. vienas iš KNG2 rengėjų, samuelis bit-

5  iš jų 4 kartus ir prieš skardžiuosius, pvz.:  
iß giedinimȧ 9, iß ʒioia 17, ißgſtiy 25, Iß
girßk 25.

6  pavieniais atvejais taisyta ir prieš priešaki-
nius balsius: dariśit → dariſit 5 (vienintelė 
KNG1 pasitaikiusi šio žodžio forma); duk
śin gomis → dukſingomis 6 (39 ir 91 puslapy-
je netaisyta), śielwarta → ſielwarta 87 (16, 
22, 95 ir kituose puslapiuose netaisyta).

7  retkarčiais KNG2 vietoj <ś> išspausdinta tie-
siog <s>: dryſśiu → dryſsiu 78 (ir klaidin-
gai? gryſśiu → gryſsiu ‘grįšiu’ 78), cʒyſ to

śios → cʒyſtosios 133. veikiausiai tai ne są-
moningas rengėjų keitimas, o spaustuvės 
rinkėjo riktai ar neišvengiamybė, kilusi dėl 
tam tikrų techninių trukdžių. ir kitais at-
vejais KNG2 vietoj <ſ> kai kada spausdinta 
<s>: atſiunſdamás → atſiunsdamás 124.

8  Jakulis 1974, 24t.
9  Šinkūnas 2015, 220 47 išn.
10  LKŽ nurodo ir variantą kitras, tačiau jis  

fiksuotas ne vadinamosiose vidurio aukš-
taičių šnektose.
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neris11, bendradarbiavo su mažosios lietuvos kunigais rengdamas naujojo testa-
mento vertimą, tad, tikėtina, bent kiek buvo susipažinęs ir su lietuviška liuteronų 
raštija bei jos ortografija. Kita vertus, specialiai žymėti trumpąjį [i] vidurio rašomosios 
kalbos varianto atstovams tuo metu galėjo būti nebetikslinga. Šiandieninėse Kėdainių 
krašto šnektose [i] (taip pat ir [u]) kiekybė priklauso nuo pozicijos žodyje ir kirčio: 
negalūninis [i] po kirčiu pailginamas, tampa pusilgis; galūnėse ir vienskiemeniuose 
žodžiuose neilginamas. beje, nuo kirčio priklauso ir [ī] kiekybė – nekirčiuotuose 
skiemenyse jis trumpinamas.

taigi jei panaši padėtis būtų buvusi Xvii a., grafiškai ją atspindėti būtų buvę 
sudėtinga ir vargu ar reikalinga. tiesa, neturime jokių duomenų, kad senosios rašti-
jos laikais Kėdainių krašte trumpieji negalūniniai [i], [u] po kirčiu buvo pailgėję. Yra 
tam tikrų požymių, kurie rodo, jog merkelio petkevičiaus katekizmo (PK) laikais 
ilgieji balsiai nekirčiuotoje pozicijoje dar nebuvo sutrumpėję12. tad labai tikėtina, kad 
ir trumpieji balsiai po kirčiu taip pat nebuvo ilginami. tačiau Xvii a. pabaigoje šie 
procesai galėjo būti jau prasidėję. 

be to, lietuvos senosios raštijos (ypač kalvinistų) ortografija buvo smarkiai vei-
kiama tuometės lenkų ortografijos, o pastarojoje <i> ir <y> rodė ne balsių kiekybės, 
bet kokybės skirtumus, kuriuos lėmė prieš einantis priebalsis. abejotina, kad KNG2 
rengėjai būtų pasukę visiškai nauju keliu.

3. Šiaip jau <y> viduriniame rašomosios kalbos variante neturėjo griežtai apibrėž-
tos reikšmės, ji buvo perteklinė raidė, kuri galėjo būti pavartota tokiose pat pozici-
jose, kuriose buvo rašoma <i>. Xvii a. <y> dažniausiai buvo rašoma antrajame dvi-
balsių (ir antrinių dvibalsių) sande, retkarčiais ji, kaip ir <i>, žymėjo [j] (pvz.: kalvi-
nistų tekstuose žodžio gale PK tuoy 58; MP ßirdiy ii 354; KNG1 priepuoliy 5, ʒodiy 23, 
muſiy 51, praes. 3 grießiy 8), taip pat galėjo atstoti -ji, -jį arba sutrumpintame žodžio 
gale -yj, -ij (plg. DP akliéy ~ aklieji 17, pírmy ~ pirmąjį 17, PK Pirmiey ~ pirmieji 10, 
Pir moy ~ pirmoji 40, wierniey ~ viernieji 75; MP weliy ~ veliji i 96, KNG1 Giáriey ~ 
gerieji 269, ines. sg. Iʒráely 23, cʒiáſty 30, ßirdy 9). Grafema <y> perimta ir su tam tikrais 
svetimais vardais. 

Kitomis reikšmėmis <y> vartota sporadiškai. regis, pavienius parašymus skatino 
lenkų kalbos rašybos įpročiai. lenkų kalboje tik <y> buvo rašyta po (kietųjų) prie-
balsių d, t, r, ß, , c, cʒ, ſ 13. Šiose pozicijose grafema <y> vietoj <i> keletą kartų pavar-

11  dėl antrojo leidimo rengėjų žr. lukšaitė 
1970, 37t.

12  zinkevičius 1971, 73. zigmas zinkevičius 
rėmėsi faktu, kad PK ie, uo nebuvo monof-
tongizuoti. Kadangi monoftongizacija aiš-
kiai susijusi su vokalizmo sutrumpėjimu 
nekirčiuotoje pozicijoje, teigtina, jog PK 
buvo išlaikytas nekirčiuotų skiemenų bal-
sių ilgumas.

13  dabar lenkų kalbos kietasis /s/ prieš bal-
sius grafiškai neskiriamas nuo minkštojo 
/ś/ – abiem atvejais rašoma grafema <s>. 
tad po <s> lenkų kalboje dabar gali būti 
rašoma <y> ir <i>. Xvi‒Xvii a. tekstuose 
dvi fonemos skirtos ir prieš balsius, plg.: 
PK ſyna 116, naśilnieyßy 116; KanLDK 1646 
śił 7, Syny 446.
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tota ir KNG1: (kaip žyminti į, ī) Ißpáʒyſt 14, dryſśiu 78, gryſśiu 78, macy 88, cʒyſtośios 
133 (plg. ir skolinio prototipą le. cʒyſty); (kaip žyminti i) ßcʒeſtym 10, apweydy 95, 
weydy 201, átſiweydy 227, tyktay 255, Tykroy 258, Sʒyrdia 120, ſtypray 207, ty ~ ti ‘tau’ 
252. dukart pastebėta Yr 1, 2 galėjo mėgdžioti tos pat reikšmės lenkų jungtuką i, 
kuris tuo metu buvo rašomas kaip y. Žinoma, tai galėjo būti ir korektūros klaida 
vietoj įmantriau užrašytos didžiosios <i>. Šie parašymai buvo perimti ir į KNG2, o 
keturi iš jų (yr, tykt-, tykr-, ſtypr-) sutapo su dažniausiais minėtų antrojo leidimo 100 
puslapių taisymais (KNG1 nepasitaikė tik parašymo pykt-, kuris taip pat buvo daž-
niausia KNG2 pataisa).

panašiai sporadiškai grafema <y> pavartota ir kituose vidurinio varianto tekstuo-
se. tiesa, ji vartota ir ne tik pozicijose po minėtų priebalsių, bet ir po tų priebalsių, 
po kurių lenkų ortografijoje buvo galima rašyti <y> ir <i> (<y> nebuvo galimà tik po 
k, g, l14), plg.: PK (iš viso penki atvejai)15 (<y> = ī) Rytikſcia 25, Ypȧias 152; (<y> = i) 
tykra 25, pȧſotiny 35, prygimt 242; DP (<y> = į, ī) yioiim 1, ypacʒios 253, aſiłáity acc. 
sg. 1, trys 62, padaryſsim 24; (<y> = i) prâlidy 431, átymdynéia 54, ßyrdyié 57, yßéys 60, 
ſyłpnáis 40, pyrm 54, pyktȧi 55, yr ‘ir’ 3, 11, ybéiimo 14, Deßymtu 1, pryímt 7, priymt 
9, yßwis 15; SG (<y> = ī) ywátá 8 (plg. le. ywot), cʒyſtibes 113, pripildyta 18, ſtoiuſys 
111 ‘atsistojusi, stojusisi’, Kury ‘kurie’ 4; (<y> = i) ſtyprumas 12, ſtypribe 12, Styprey 28, 
pryeme 4, wyſokias 22, wyſokia 2916. DP beveik vien tik su <y> vartotas būti esamojo 
laiko 3 asmuo (yra, yrá). Gali būti, jog žodžio pradžioje <y> rinktasi norint grafiškai 
labiau išskirti žodį.

4. negalima teigti, kad KNG2 taisytojai tiesiog suabsoliutino KNG1 (juolab kituo-
se tekstuose) pasitaikiusius atsitiktinius parašymus su <y> – ne visi tipiškiausi KNG2 
atvejai su <y> sutampa su KNG1 (ir kitų tekstų) pavyzdžiais. tačiau matyti, kad sekant 
lenkų kalbos rašybos tendencijomis grafemai <y> mėginta suteikti didesnį svorį. Kol 
kas nesprendžiant klausimo, kas buvo norėta šia raide žymėti, akivaizdu, kad nuo-
sekliai naujovė diegta tik keliuose konkrečiuose žodžiuose, žodžių šaknyse. tikėtina, 
kad jų pasirinkimą labiausiai lėmė keli veiksniai: žodžio garsinė sandara, <i> pozici-
ja jame ir žodžio (formos) dažnumas veikale. negalima atmesti, kad šiek tiek veikė 
ir anksčiau minėti pavieniai KNG1 parašymo atvejai. 

nuosekliausiai su <y> rašytas dažniausiai knygoje pasitaikantis žodis ir (85 proc. 
visų pavartojimo atvejų iki 96 puslapio)17. veikiausiai čia tik sekta lenkų jungtuku i 
‘ir’, kuris tuo metu buvo rašomas kaip <y>, nes kitas dažnai KNG2 vartotas žodis, 
prielinksnis iš, rengėjų nebuvo pasirinktas. 

panašiais motyvais kitų formų su <y> pagrįsti negalima. Žvelgiant į <y> poziciją 
po tam tikro garso KNG2 duomenis galima išdėstyti toliau pateikiamu eiliškumu. 

14  Junginiai <gy>, <ky> buvo galimi tik sveti-
muose varduose.

15  paryškinti pavyzdžiai su <y> po priebalsių, 
po kurių lenkų ortografijoje buvo galima 
rašyti ir <y>, ir <i>. 

16  Įdomu, kad senuosiuose mūsų tekstuose  
y po priebalsio b retai pasitaiko.

17  Formų yr pastebėta 331 atvejis, o ir –  
60 atvejų.
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i. Žodžių šaknyse (pirmame žodžio skiemenyje) grafemą <y> ypač stengtasi ra-
šyti po t: tykr-, ſtypr 86 proc. visų tikr-, stipr- ir tykr-, stypr- atvejų, tykt(ay) – 81 proc.18, 
tačiau tyk- ‘tikėti’, svarbiame krikščionybei žodyje, – 40 proc.; bendraties formante 
-ti – 29 proc., o žodžio viduryje – tik pavieniais atvejais (2×): pákrutynimȧ 12, patwir
tynay 33. tiesa, visi minėti žodžiai veikale pasitaikė daug rečiau nei ir.

ii. po p nuosekliai <y> rašyta vienu atveju – dažnai (per šimtą kartų) veikale var-
totuose pikt- šaknies žodžiuose: pykt- pavartota 88 proc. visų atvejų19. nemažai kartų 
<y> žymėta ir postpozicinėje dalelytėje -pi – -py parašymų pasitaikė 56 proc. tačiau 
kitų žodžių formose po p <y> rašyta tik pavieniais atvejais (daugiau formų, keturios, 
pasitaikė pirmuose dvidešimtyje KNG2 puslapių): dukart pyl/łn- (15× piłn-, 2× piln-), 
po kartą: apyʒwałgo (6× api-), Pripyłs (daugiau KNG1 nepasitaikė), pyldity (10× pild-), 
Pyliu ~ pilių (3× pil-). 

iii. Gana dažnai <y> rašytas did- šaknies žodžiuose (71 proc. visų did-, dyd- atve-
jų)20; iš kitų atvejų po d tepasitaikė (penktajame KNG2 puslapyje) ßirdymis (daugiau 
širdis instr. pl. formų nepasitaikė). 

iv. po w dažnokai rašyta tik visoks formose (iki 69 puslapio): wyſok- 58 proc., dviem 
atvejais – visas šaknyje (3, 57) ir pavieniui – paßłáwynimas 4 (paßłáwinim- ar pá ßłá wi
nim- 7×); wyrpeia 36 (toliau – wirpek 83). 

v. po s raidė <y> gana nuosekliai žymėta tik kelių formų – visi, duksisi – gale (nuo 
30 iki 66 puslapio). Formų wiſi ar wisſi į wiſy (wyſy 1×) pakeista 87 proc.; dukſiſi, duksſiſi 
minėtuose puslapiuose tepavartota tris kartus, iš jų dukart įrašyta <y> (dukſisſi → 
dukſiſy 38, dukſiſi → dukſiſy 62), viena forma liko nepataisyta (kitos duksėtis ir kitų 
veiksmažodžių formos su sangrąža gale netaisytos). vienur kitur <y> rašytas sangrą-
žos dalelytėje žodžio viduryje (8 atvejai, pvz., ſuśieia → ſuſyeia 4). atkreiptinas dė-
mesys, kad rašant galinį -y vengta prieš tai ėjusio s dvigubinimo: wisſi → wiſy 33, 34, 
38, 40, 49, 62, 65 (ir kt.; iš viso 12 atvejų), praes. 3 dukſisſi → dukſiſy 38 (tiesa, tai 
vienintelis šio veiksmažodžio formos parašymas su -sſi21 KNG1). Šiaip jau junginys 
<sſ> (prieš trumpąjį balsį) KNG2 dažniausiai netaisytas, pastebėti tik keli (atsitiktiniai?) 
keitimai: wisſas → wiſas 36, ſusſimilima → ſuſimilima 86, taip pat ir ſußimiłſtſis → ſu
ſi miłſtſis 75 (čia taisyta klaidingai išspausdinta <ß>), bet – wiſ → wiſſ 87, Wiſa → 
Wiſſa 88. Kodėl rašant <y> vengta sudvigubinto <s>, aiškaus atsakymo nėra. tačiau 
<y> negalima laikyti specialiai įsivestu dvigubinimo pakaitalu, nes ji rašyta ir pana-
šaus dažnumo formose be dvigubo s: wiſi (7×) bei dukſiſi (1×; viena forma dukſiſi ne-
taisyta). beje, pirmoji buvo pataisyta būtent forma wiſi (30 puslapyje), ne wisſi. Jei 
grafema <y> sieta su tam tikra [s] garso kokybe, suprantama, kad [s] norėta žymėti 

18  Formų tykr- pastebėta 44 atvejai, o tikr- –  
7 atvejai; ſtypr- – 18 atvejų, o ſtipr- – 3 at-
vejai; tykt- – 30 atvejų, o tikt- – 7 atvejai.

19  parašymų pykt- pastebėta 114 atvejų, pikt- – 
15 atvejų.

20  pataisyta dyd- 35 atvejais, nepataisyta 
did- – 14 atvejų.

21  apskritai panašių sangrąžinių veiksmažo-
džio formų su -sſi KNG1 reta. be minėtos, 
pastebėtos tik penkios: veikalo pradžioje 
pasitaikęs imper. Kialkisſigi ‘kelkis gi’ 4, 
praes. 3 kurſideaſtisſi 117, fut. 3 ápreykßisſi 
125, ſtotisſi 166, imper. 2 Laukisſi 210.
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tik vienareikšme grafema, be papildomų funkcijų (be balsio trumpumo žymėjimo). 
be to, sſ prieš y rengėjui galėjo atrodyti neestetiškai (štai prieš priebalses s nedvejinta).

vi. po kitų priebalsių <y> rašyta dar rečiau: po r su <y> kartkartėmis rašytas 
priešdėlis pri- (iki 76 puslapio, plg. pryſidáboty 76), tokių atvejų tik 9 proc.; po m su 
<y> pavartotos trys pusdalyvio vyriškosios giminės daugiskaitos formos (-damy). 
pavieniais atvejais <y> po r, m, n pasitaikė kituose žodžiuose, formose práryia ~ pra-
rijo, umyrß, atmyniau ~ atminiau, pylny, Konymeatay.

trys atvejai, kai <y> žymėjo ilgąjį ī, atrodo išskirtiniai: Syłos 67, ſyłȧs 81 (greta ſił- 
7×) ir kytr 86 (greta kitr- 5×). Keitimai daryti psalmyno antrojoje pusėje, dviejuose 
skoliniuose, slavizmuose. rašymą kytr- (nepaisant k, po kurio rašyti y buvo neįpras-
ta) galėjo skatinti lenkiškas prototipas chytry (plg. vertimo šaltinio, 101 psalmės, 
chytrego KanLDK 1640, 22922). neatmestina, kad <y> galėjo būti įrašyta ir dėl analo-
gijos: KNG1 forma kitr buvo rimuojama su tolesnės eilutės tikr, tad keičiant formos 
tikr <i> rašmenį, sąmoningai ar nesąmoningai galėjo būti pakeista ir virš išspaus-
dinta kitr. parašymą sył lenkiškas prototipas śiła, regis, galėjo paveikti visiškai kitaip 
nei jau aptartuoju atveju. KNG2 rengėjai girdėjo, jog pirmasis lietuvių skolinio syla 
garsas nebuvo tokios pat kokybės kaip lenkų minkštasis ś-. tad <y> galėjo būti įra-
šyta kaip tik norint parodyti skirtingą pradžios priebalsio tarimą.

5. peržiūrėjus visus <y> žymėjimo atvejus matyti, kad <y> rašyta tik ribotose 
pozicijose – dažniausiai po priebalsių p, t, d (rečiau po v, s, kartkartėmis po m, r, n, 
tik kartą po k), o žodžio pradžioje – tik ir atveju. palikus nuošalyje yr, kuris, labai 
tikėtina, rašytas sekant lenkų kalbos adekvačios leksemos vartosena, galima daryti 
prielaidą, kad KNG2 rengėjai (panašiai kaip tuometėje lenkų kalboje) grafema <y> 
dažniausiai ketino žymėti prieš einančio priebalsio tariamai menkesnį minkštumą. 
priebalsiai, po kurių rašytas minėtas rašmuo, t, p, d, v, s, m, r, n, Kėdainių šnektose 
prieš e tipo balsius buvo suminkštėję vėliau nei k, g, š, ž, č. Kaip rodo PK tyrimai, jie 
tuo metu dar tebebuvo kieti ar menkai tesuminkštėję23. po jų PK ir KNG1 įprastai 
nerašytas minkštumo ženklas, pvz.: PK teyp 211, pekus 5, pri kłaupe 23, del 211, weſt 
205; KNG1 bałteſnis 54, ßiałpes 220, papeyks 53, didelu 3, nepaſłußniſt 6, nors po k, g, š, 
ž, č jis dėtas24, pvz.: PK kieturi 106, gieray 92, gieyſt 29, ſieſielis ‘šešėlis’ 88, ǯiemiauſey 
21; KNG1 uʒtekiedam’ 14, gierib 18, nugrʒiey 31, Káćiey 17925. be to, tam tikrą minė-

22  reikšminga, kad 101 psalmės, kuria rėmėsi 
KNG1 (ir KNG2), varianto „Ʒaśpiewam 
teraʒ ʒ moiey powinnośći“ nėra 1646 m. 
lenkiškuose kancionaluose, bet ji įdėta į 
1640-ųjų KanLDK. Kad rengdami psalmy-
ną KNG vertėjai naudojosi įvairesniais šal-
tiniais, mini ir dainora pociūtė (2001, 46).

23  zinkevičius 1971, 74t.
24  Galima būtų manyti, kad minkštumo žen-

klas po k, g buvo sąlygotas tik lenkų rašy-
bos sugestijos. vis dėlto labai tikėtina, kad 
bent jau PK buvo ne mėgdžiojama pozici-

ja, kai rašomas šis ženklas, o perimta ir sa-
vaip pritaikyta pati priebalsio minkštumo 
žymėjimo raide <i> idėja.

25  po ž, š, č KNG1 būta daugiau įvairavimo: 
[že] keliuose žodžiuose (šaknyse) dažniau 
žymėtas be minkštumo ženklo; [šė], [čė] 
be minkštumo ženklo dažnėliau žymėti, 
regis, labiau dėl formalių priežasčių – vie-
toj PK <ſ>, <c> įdiegus grafemas <ß>, <cʒ> 
tam tikrą įtaką galėjo daryti lenkų rašybos 
nuostata po <ß>, <cʒ> prieš <e> nedėti 
minkštumo ženklo.
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tų priebalsių diferenciaciją netiesiogiai liudija ir skirtingas plačiojo [æ] žymėjimas. 
po k, g, š, ž, č PK bei KNG1 [æ] dažniausiai žymėtas grafema <ia>, pvz.: PK giar 58, 
KNG1 pȧgiałbeim 169, PK kiala ‘kelio’ 95, ǯiámená ‘žemėn’ 103, KNG1 Sʒiȧßtȧs 188, 
Cʒiȧſtis 25626. po t, p, d, v, s, m, r, n [æ] žymėtas kitaip – PK rašyta <e> (pvz.: tekame 
22, dera 228), o KNG1 diegta (tiesa, nenuosekliai) grafema <ea>27, pvz.: Paukßtealay 
87, pean 93, neaße 16328. 

taigi KNG2 rengėjai šį minėtų priebalsių t, p, d, v, s, m, r, n „kietumą“ analogiškai 
perkėlė ir pozicijai prieš balsį [i]. vienintelis šios prielaidos neatitinkantis pavyzdys – 
kytr-, kaip jau minėta, galėjo atsirasti atsitiktinai arba dėl savo lenkiškojo prototipo 
poveikio. 

Kad dažniausiai buvo rinktasi pozicija būtent prieš trumpąjį balsį [i], vargu ar 
buvo atsitiktinumas. dabartiniai rytų aukštaičiai ir dalis jų kaimynų vakarų aukštai-
čių nekirčiuotą arba nepailgėjusį po kirčiu (žodžio gale ar atitraukus kirtį) [i], kaip 
ir [u], taria neįtemptai, plačiau29. Į šį plotą įeina ir Kėdainių krašto šnektos. Jei plačiau 
tarta ir Xvii a., tai tokio i junginys su „kietesniu“ priebalsiu gal atrodė tartas ypatin-
giau (ypač dvikalbio ausiai30). tad grafema <y> KNG2 galbūt siekta žymėti ne tokį 
įtemptą [i], tačiau apsiribota „kietesnių“ priebalsių aplinka.

6. rašmens <y> vartojimą gana tikėtinai galima mėginti aiškinti ir kita, glaudžiai 
su paleografija susijusia hipoteze. Grafemą <y> vietoj <i> KNG2 galėjo nulemti tam 
tikras estetinis derinimas su raidėmis, turinčiomis ilgas iškeltines ar nuleistines 
dalis (t, p, d, ſ, k)31. iš pastebėtų parašymų su <y> tik 11 atvejų grafema parašyta 
greta neaukštos raidės (čia neįskaičiuoti yr parašymai). vokiečių raštijos tyrėja anja 

26  KNG1 dažnai pasitaikydavo ir apibendrini-
mų: <ia> apibendrintas visoms tam tikro 
žodžio formoms nepaisant [e] platumo, ta-
čiau svarbiausia tai, kad žymėtas minkštu-
mo ženklas.

27  Grafema <ea> panaši į mikalojaus daukšos 
tekstų <>; tam tikros <ea> vartojimo tra-
dicijos įvairių konfesijų vidurinio varianto 
tekstuose būta anksčiau, plg. Šinkūnas 
2015, 199.

28  iš 142 pavyzdžių su <ea> KNG1 pastebėti 
tik keli atvejai, neatitinkantys minėto <ea> 
rašymo pozicijos. po menkiau minkštėjan-
čio r KNG1 dažnėliau pasitaikydavo grafe-
ma <ia>, nors lauktume <ea>: Eriali 91, ne
griatinos 1, giariaſnes 13. po minkštojo k, 
tiesa, su minkštumo ženklu, dukart neti-
piškai parašyta <ea>: kieante 155, ſkieal
biame 261.

29  zinkevičius 1966, 66.
30  Žinoma, kad vieno iš KN2 rengėjo samuelio 

bitnerio tėvas martynas bitneris buvo iš 
vokietijos kilęs lenkų bajoras, kuris iš pra-

džių tarnavo lenkų kariuomenėje, 1631 m. 
ordinuotas reformatų ministru. samuelis 
gimė lenkijoje apie 1632-uosius, tačiau 
bent dalį vaikystės galėjo praleisti ir lie-
tuvoje, nes nuo 1637-ųjų jo tėvas buvo vy-
žuonų, svėdasų pamokslininkas (lukšaitė 
2000, 270), vėliau mokėsi lenkijoje, vokie-
tijoje. apie kitą KN2 rengėją samuelį lips-
kį-daugailą išsamių duomenų nėra. Jei jis 
buvo Kėdainių miestiečio Juozapo lips-
kio, vieno iš Kėdainių burmistrų (lukšaitė 
2000, 271), giminaitis ar sūnus, galima nu-
manyti, kad gimė lietuvoje. plačiau dėl 
KN2 rengėjų žr. lukšaitė 1970, 37t.; zinke-
vičius 1988, 222; pociūtė 2004, Xlvi; plg. 
Kavaliūnaitė 2015, 511.

31  dėkoju Giedriui subačiui, nurodžiusiam 
šią galimybę. pasak jo, panašiai dėl esteti-
kos kartais derino ir simonas daukantas 
(dėl <y> daukanto tekstuose žr. subačius 
2014, 2015, 2016). tiesa, nepaisant šio de-
rinimo raidė <y> daukanto tekstuose turė-
jo specifinę funkciją. 
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voeste32 yra iškėlusi mintį, kad rankraštinių ir pirmųjų spausdintų tekstų rašybos 
įvairovę, rašybos variantus neretai sąlygojo estetiniai sumetimai. tas pats garsas 
įvairiomis grafemomis žymėtas siekiant išvengti žodžių rašymo monotonijos, tai 
buvęs gero stiliaus požymis, analogiškas dabarties stilistų siūlymams vengti tekste 
nuolat kartoti tas pačias leksemas. Kai kurie iš šių variantų vėliau spaustuvininkų 
dėka tapo nuolatiniai (plg. vok. Strom vietoj lauktino **Strohm, nes žodžio pradžio-
je būta trijų priebalsių jungties). tokiais pat motyvais, regis, aiškintinas ir DP <y> 
rašymas formoje yra.

Įmanoma, kad rašyti <y> greta t, p, d, ſ buvo būdinga vienam iš KNG2 rengėjų, 
kuris perrašinėjo ir taisė pirmuosius šimtą giesmyno puslapių. Kadangi toliau es-
mingesni KNG2 taisymai (tiek ortografiniai, tiek leksiniai ir kt.) tarsi nutrūksta, 
galima manyti, kad dėl tam tikrų pasikeitusių aplinkybių (pasikeitus taisytojui ar 
dėl poreikio skubiau parengti visą tekstą) buvo nuspręsta veikalo žymiau nebekeis-
ti, gal net jo iš naujo nebeperrašinėti, o smulkias pataisas įrašyti tiesiog pirmojo 
leidimo lapuose.

netipišką, dažną <y> vartoseną KNG2 pirmame šimte puslapių galėjo sąlygoti ne 
rengėjai, o visiškai techniniai veiksniai – spaustuvės darbo trūkumai, pavyzdžiui, <i> 
raidės stygius pradėjus rinkti veikalą33. tačiau tokiu atveju lauktume didesnės šios 
grafemos vartojimo įvairovės. vargu ar Karaliaučiaus spaustuvės rinkėjas galėjo (ge-
bėjo) sąmoningai nuspręsti rašyti <y> beveik išimtinai vien trumpojo [i] pozicijose. 
abejones, kad <y> buvo tik veikalo leidėjų, spaustuvininkų iniciatyva, didina ir tai, 
kad maždaug tuose pat KNG2 puslapiuose redaguota ir daugiau (matyti kiti įvairaus 
pobūdžio tekstų taisymai). Kažin, ar tai atsitiktinis sutapimas. 

7. rašmens <y> rašymas buvo nevienalytis ne tik žodžių (formų), pozicijos žo-
dyje požiūriu, bet ir kitais aspektais. skirtingi žodžiai (formos) taisyti nevienodame 
puslapių skaičiuje (žr. diagramą). maksimaliai, iki 96 puslapio, keistas jungtukas ir, 
pikt- bei, regis, tikt(ai), tikr-, tik- ‘tikėti’ žodžiai (paskutinis jų fiksuotas taisymas iš 
tiesų buvo atitinkamai 93, 95 ir 79 puslapyje, bet toliau jokių šių žodžių formų ne-
pasitaikė). Šaknies stipr-, did- žodžiai keisti tik iki atitinkamai 79, 80 puslapio, visok- 
formos – iki 7334, o priešdėlis pri- – iki 76 ar iki 78 (nuo 76 iki 78 puslapio šis prieš-
dėlis nepasitaikė) puslapio. pavieniai keitimai išsisklaidę įvairiuose puslapiuose, 
tačiau daugėliau jų knygos pradžioje.

saviti puslapių apimties požiūriu yra keturi tam tikrų žodžių (formų) <y> keiti-
mai. taisymai wiſi, wisſi → wiſy daryti tik <y> zonos (puslapiai 1‒96) viduryje, nuo 
25 ar 3035 iki 66 ar 82 puslapio36. Į šią zoną įsiterpia ir du formos dukſisſi, dukſiſi 
(→ duk ſiſy) keitimai. su tam tikru pertrūkiu taisyta -pi → py: 1 ar 437 ‒ 28 ir maždaug 

32  voeste 2007, 302‒305.
33  Šią prielaidą taip pat pasiūlė subačius.
34  Keista, kad nepataisytos 34‒40 puslapyje 

pasitaikiusios šešios formos.
35  25‒29 puslapyje šių formų visai nepasitaikė.

36  67‒82 puslapyje šių formų visai nebuvo.
37  veikiausiai ketinta taisyti nuo pat pirmojo 

puslapio – postpozicinės formos psalmyne 
pasitaikė tik nuo 4 puslapio.
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64‒9638 puslapyje, taip pat ir -ti → ty: maždaug 1‒41 ir 59‒81 puslapyje39. sangrąžos 
dalelytė ſi → ſy žodžio viduryje koreguota tik vienur kitur: maždaug 4‒8; 15‒19 ir 
75‒78 puslapyje, tačiau, kaip ir bendraties taisymų atveju, net ir minėtuose pusla-
piuose palikta nemaža nepataisytų formų.

toks taisymų netolydumas atskleidžia tam tikrą jų seką. veikiausiai wiſy rašyti 
sumanyta ne iš karto, o priėjus prie tų psalmių, kuriose šios formos vartotos dažniau: 
pradžioje, 1‒24 puslapyje tepasitaikė keturios wi(s)ſi formos. bekeičiant visi formas 
nuspręsta pataisyti ir duksisi (keistos dvi iš trijų pasitaikiusių formų). regis, taisyto-
jui čia svarbiausias buvo junginys -iſi, -isſi (t. y. -isi su abiem trumpaisiais i) žodžio 
gale. iš formų, turinčių šį junginį, minėtuose puslapiuose nepataisytos tik penkios: 
wisſi, wiſi (2×), dukſiſi, ſtebiſi. manymo, kad dukſiſy atveju koreguota sangrąžos dale-
lytė, neparemia likę minėtų puslapių pavyzdžiai: su <y> daugiau nerašyta nė viena 

38  iš tiesų formos su -py fiksuotos 66‒94 pus-
lapyje, tačiau 64, 65 ir 95, 96 puslapiuose 
pašalio vietininkų postpozicinių dalelyčių 
visai nepasitaikė. vienas „paklydėlis“ 
atvejis pasitaikė daug tolesniuose pusla-
piuose: Motinoſpi → Motinoſpy 155.
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diagrama. Grafemos <i> (→ <y>) keitimo apimtys KNG2: trikampėlis ant vertikalios linijos 
žymi ribą, nuo kurios (aukštyn) atitinkamų formų su <y> ar <i> visai nepasitaikė; 
atskirais trikampėliais žymimi pavieniai vartojimo atvejai

39  iš tiesų formos su -ty fiksuotos 3‒36 ir 
59‒79 puslapyje, tačiau 1, 2, 37‒41 ir 80,  
81 puslapyje bendraties formų visai ne-
pasitaikė.
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sangrąžinė forma, plg.: dukſiuoſi, meldiuoſi, metuoſi, Stoiauſi, budinȧſi, rȧngkiteſi, ſku
bin dȧmieſi. panašiai nepagrįstas būtų manymas, jog wiſy atveju nom. pl. formas no-
rėta grafiškai atskirti nuo asmenuojamųjų formų (pvz.: ułaykiſi, dariſi, esſi, iwesſi). 
tiesa, iš kitų nom. pl. formų viena pasitaikė su <y> – Kony 60, tačiau būta ir su -i: 
ne ʒbani 38. Jei taisytojo ketinimas iš tiesų būtų buvęs skirti būdvardžių, įvardžių 
formas, būtų nesuprantama, kodėl 38 puslapyje, toje pat eilutėje pataisyta wiſy, o ne 
ʒba ni palikta. 

pertrūkiai, kurie būdingi keliems minėtų formų <y> keitimams, gali liudyti kore-
gavimų vėlyvumą, galbūt tos formos taisytos dar kartą skaitant tekstą. Įdomu, kad 
šie keitimai atrodo susiję su tam tikromis specifinėmis morfemomis – sangrąžos da-
lelyte, postpozicija, bendraties priesaga. atrodo, jog čia <y> mėginta suteikti ir mor-
fologinio rodiklio funkciją. vis dėlto tam tikri požymiai liudija, kad specifinės morfe-
mos pasirinktos beveik nesąmoningai. mat jos žymėtos nenuosekliai: bendraties for-
mantas neabsoliučiame žodžio gale rašytas be <y>, plg.: Słeptis 14, wadintis 17, bĳotis 
19, ſtotis 23, girtis 31, ſeſtis 72, o sangrąžos dalelytė išskirta tik žodžio viduryje. beje, 
tai, kad sangrąžos dalelytė viduryje nedrąsiai mėginta žymėti tik psalmyno pradžio-
je ir keliuose puslapiuose į pabaigą, t. y. ne ten, kur daryti visi ir duksisi keitimai, rodo, 
jog KNG2 taisytojai nebuvo tikri dėl y žymėjimo po s ir ieškojo žodžių ar formų, ku-
riuose galėtų tai nuosekliai daryti. iš spėjamai antrinių <y> taisymų nuosekliau keis-
ta tik pašalio vietininko postpozicinė dalelytė. matyt, iki galo nebuvo apsispręsta ir 
dėl <y> rašymo po w – wiſok žodžių taisymas taip pat galėtų būti laikomas vėlesniu.

tai, kad dalis (ir nuoseklesnių) žodžių <y> keitimų baigėsi maždaug 79‒82 KNG2 
puslapyje, gali atspindėti ne pakitusias taisytojo nuostatas, o pasikeitusį taisytoją – jis 
pratęsė tik jam atrodančių reikšmingesnių žodžių ar formų koregavimą.

beje, psalmių bei giesmių registrą veikiausiai taip pat bus peržiūrėjęs ir vietomis 
pakoregavęs vienas iš KNG2 rengėjų, ne atsitiktinis padėjėjas – tai liudija grafema <y>, 
įrašyta prieveiksmio tikrai šaknyje: „pȧłaymus tás eſt tykray“ KNG2 277 (plg. „pȧ łay-
mus tás eſt tikray“ KNG2 105).

8. Kuriam iš dviejų žinomų pakartotinio KN leidimo rengėjų – samueliui bitneriui 
ar samueliui lipskiui – priklauso idėja unikaliai vartoti <y> grafemą, nustatyti vargu 
ar įmanoma40. nėra žinoma, koks buvo abiejų rengėjų indėlis redaguojant knygą. 
tegalima konstatuoti, kad specifiškoji <y> nebuvo būdinga veikalui, kurį su Jonu 
božimovskiu jaunesniuoju bei mažosios lietuvos veikėjais panašiu metu rengė sa-
muelis bitneris (konkretesnės detalės dėl bitnerio indėlio taip pat nėra žinomos). Čia 
galvoje turimas 1701 m. naujojo testamento vertimas (toliau – BtNT)41. 

BtNT taip pat vartotos grafemos <y> reikšmės susijusios su vakarinio varianto tra-
dicija: <y> (dažniau <ij>) žymėta /ī/; be to, šis rašmuo atliko homonimiškų gramatinių 

40  be to, prie KN2 rengimo galėjo prisidėti ir 
daugiau žmonių.

41  teigiama, kad KN2 rengtas nuo 1681-ųjų,  
o BtNT – 1681‒1701.
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formų skyrimo funkciją (savaip rutuliotos danieliaus Kleino nuostatos) – <y> rašytas 
vietoj nekaitomo žodžio (dažniausiai būdvardinio prieveiksmio; jungtuko ir pan.) galo 
-i (taip pat ir -ai, -ei), pvz.: ankſty, arty, toly, danay, Sʒtay, ney, jey, kartais ir iky (analo-
giškai ir ilgesniuose variantuose: neygi, jeygu), kad būtų galima atskirti nuo kaitomųjų 
formų. taigi <y> BtNT turėjo kitas funkcijas nei KNG2.

ar naujajam testamentui būdinga <y> vartosena galėjo inspiruoti ir rengiant KNG2 
mėginti ieškoti specialių, apibrėžtesnių <y> funkcijų, vienareikšmiškai atsakyti nega-
lima. Jei būtų laikomasi hipotezės, kad KNG2 <y> žymėjimas buvo nulemtas tam tikrų 
lingvistinių motyvų, tarp kai kurių abiejų veikalų pavyzdžių būtų galima rasti sąly-
čio taškų, pavyzdžiui, <y> kaip morfologinio rodiklio funkcijos pėdsakų (tiesa, BtNT 
ir KNG2 juo žymėtos skirtingos formos).

9. i Š v a d o s. dėl specifiškai rašytos KNG2 grafemos <y> keltinos kelios hipotezės. 
rengėjai, veikiami lenkų rašybos, grafemai <y>, nenuosekliai vartotam <i> vari-

antui, mėgino suteikti apibrėžtesnę reikšmę. pirmojoje veikalo pusėje (didžiojoje 
psalmyno dalyje) rašmuo <y> galėjo žymėti i (retai ī) prieš „kietesnius“ priebalsius 
t, p, d, v, s, r, m, n orientuojantis į minėtų priebalsių kietesnį tarimą prieš e tipo balsius 
bei jų dažną rašymą be minkštumo ženklo. Jungtukas ir su <y> rašytas sekant to meto 
lenkų kalbos jungtuko i ‘ir’ rašyba (y). Grafemos <y> rašymui tam tikrą įtaką galėjo 
daryti ir hipotetiškas i tarimas neįtemptai, plačiau nekirčiuotoje pozicijoje ar nepail-
gėjus po kirčiu (taip tariama dabartinėse Kėdainių krašto šnektose). tad neatmestina, 
kad grafema <y> KNG2 dažniausiai siekta žymėti ne tokį įtemptą [i], tačiau apsiribo-
ta „kietesnių“ priebalsių aplinka.

Kita vertus, <y> vietoj <i> (išskyrus rašymą yr) galėjo nulemti tam tikras estetinis 
derinimas su raidėmis, turinčiomis ilgas iškeltines ar nuleistines dalis (t, p, d, ſ, k). 
daugeliu atvejų KNG2 <y> rašyta greta tokios raidės (dažniausiai ir nuosekliausiai – 
po t, p, d kelių žodžių šaknyse). Grafemos <y> derinimas galėjo būti būdingas vieno 
iš KNG2 rengėjų, kuris perrašinėjo ir taisė pirmuosius šimtą giesmyno puslapių, ra-
šybos stiliui. 

Kaip rodo netolydus <y> žymėjimas kai kuriose pozicijose, <y> grafemos varto-
sena plėsta ne vienu kartu, matyt, pakartotinai skaitant rengiamus tekstus.

1701 m. naujojo testamento vertimui, kurį, kaip ir KNG2, iš dalies rengė samue-
lis bitneris, nebuvo būdingas specifiškiausias KNG2 rašybos bruožas.

Literatūra ir šaltiniai:
BtNT – NAUJAS TESTAMENTAS WIESZPATIES MUSU JEZAUS KRISTAUS [...], drukawójo 

arba iſzſpaudé spáuſtuwoj reuſnėro Karalaućiuj’, métu m dCCi (www.epaveldas.lt; sa-
muelis bitneris, Naujasis Testamentas, 1701, internetinis leidinys, perrašą ir žodžių formų 
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Birutė Kabašinskaitė
d a s  G r a p H e m  < Y >  i n  d e r  z W e i t e n  a u s G a b e 
v o n  KNYGA NOBAŽNYSTĖS

zusammenfassung

der spezifische Gebrauch des Graphems <y> im ersten teil von Knyga nobažnystės (in 
der wiederholten ausgabe von 1684?, weiterhin KNG2) zeichnet diesen text gegenüber an-
deren zeitgenössischen schriften aus. aus der analyse der verwendungsfälle von <y> erge-
ben sich einige Hypothesen, die im aufsatz näher analysiert werden. 

unter dem einfluss der polnischen rechtschreibung haben die bearbeiter versucht, dem 
Graphem <y>, welches als eine nicht konsequent eingesetzte variante von <i> zu betrachten 
ist, eine genauere Funktion zuzuordnen. in der ersten Hälfte des Werkes (und somit im 
Großteil des psalmenbuchs) wurde das schriftzeichen <y> anscheinend zur Kennzeichnung 
von [i] (selten [ī]) vor „härteren“ Konsonanten t, p, d, v, s, r, m, n eingesetzt, um der etwas 
härteren aussprache dieser Konsonanten vor den vokalen der e-Gruppe und ihrer häufi-
gen schreibung ohne das palatalisierungs-i rechnung zu tragen. die Konjunktion ir ‘und’ 
wurde in anlehnung an die schreibung der gleichbedeutenden polnischen Konjunktion (y) 
ebenfalls mit <y> geschrieben. die schreibung <y> hätte auch durch die hypothetisch ange-
nommene ungespannte und etwas breitere aussprache von i in unbetonten oder in akzen-
tuierten aber nicht verlängerten positionen (vergleichbar mit der aussprache in den heuti-
gen dialekten in der Gegend von Kėdainiai) bedingt sein können. deswegen ist die mög-



112 Archivum Lithuanicum 19

lichkeit in erwägung zu ziehen, dass das Graphem <y> in KNG2 am häufigsten zur Kenn-
zeichnung des weniger gespannten [i] eingesetzt wurde, allerdings nur in der umgebung 
„härterer“ Konsonanten.

andererseits hätte die schreibung <y> statt <i> (mit ausnahme von yr) auch ästhetisch 
motiviert sein können: so hat man sich gewissermaßen an die ober- und unterlängen der 
schriftzeichen t, p, d, ſ, k angepasst. im KNG2 wurde neben einem solchen buchstaben 
meistens das Graphem <y> gesetzt (am konsequentesten nach t, p und d in bestimmten 
stämmen). die anpassung des Graphems <y> hätte auch ein stilmerkmal eines der bear-
beiter von KNG2 sein können, welcher die ersten hundert seiten des Gesangbuches abge-
schrieben und korrigiert hat. 

die nicht konsequente verwendung von <y> in gewissen stellungen zeigt, dass die erwei-
terung seines verwendungsbereichs nicht an einem einzigen zeitpunkt zustande kam, son-
dern möglicherweise beim wiederholten lesen der zu bearbeitenden texte ergänzt wurde. 

dieses für die KNG2 so kennzeichnende schriftzeichen gehört allerdings nicht zu den 
typischen merkmalen der Übersetzung des neuen testaments von 1701, die zum teil von 
samuel bittner angefertigt wurde, welcher auch an der bearbeitung von KNG2 beteiligt war.

birutė Kabašinskaitė  Gauta 2017 m. spalio 19 d.
Baltistikos katedra
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: birute.kabasinskaite@flf.vu.lt
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 9 ,  2 0 1 7
i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  1 1 3 – 1 3 6

Anna Helene Feulner
humboldt-universität zu Berlin

John Wilkins’ Essay (1668) 
und die ‘londoner bibel’

ein kurzer eintrag aus band i der Lietuvos bibliografija gilt einem altlitauischen 
vaterunser, das in einer englischen linguistischen monographie von 1668 als sprach-
beispiel abgedruckt wurde:

Wilkins, J. an essay towards a real Character and a philosophical language. london, 
1668. […] tekstas: „tewe muſu…“, p. 435-439, eil. nr 35. manoma, kad šį tekstą į 
lietuvių kalbą vertė s. b. Chilinskis. tas pats tekstas su sutrumpinta vilkinso pavarde 
(Wilk.) paraštėje ir tuo pačiu 35-uoju numeriu daug sykių buvo kartojamas įvairiuose 
leidiniuose […].1

die annahme einer solchen textabhängigkeit ist alt, 1680 erscheint sie erstmals 
in druck. von den bescheidenen anfängen in der randnotiz eines zeitgenossen aus 
hat sie in der Geschichte der litauischen literatur ihre ganz eigenen Kreise gezogen. 
aber besteht die ursprüngliche annahme zu recht? diese Frage soll anhand der 
verfügbaren historischen und sprachlichen informationen und einer edition des 
textes erläutert werden.

die suche nach den spärlichen historischen indizien führt zunächst in das eng-
land der restaurationszeit. der verfasser des Essay, John Wilkins (1614–1672), war 
eine bedeutende persönlichkeit im damaligen england, „zugleich ein einflußreicher 
mann der Kirche und ein kenntnisreicher, belesener Kommentator neuer wissen-
schaftlicher erkenntnisse“2. er war oliver Cromwells schwager, genoss aber als 
besonnener und stets den ausgleich suchender Kirchenmann das vertrauen sowohl 
der puritaner als auch der royalisten.3 auf dem titelblatt des Essay weist sich Wil-
kins als „Fellow of the royal society“ aus (s. abb. 1). er war an ihrer Gründung 
maßgeblich beteiligt und hat sich große verdienste um sie erworben: „sein enthu-
siasmus und seine Geschicklichkeit waren für den erfolg der Society nach der res-
tauration mit entscheidend“4.

1  LB i 480, nr. 106. 
2  Hüllen 1989, 196.

3  vgl. Hüllen (1989, 196f.) und die ausführli-
che darstellung in aarsleff (1982, 239–277).

4  Hüllen 1989, 197.
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abb. 1. Wilkins 1668, titelblatt; 
münchen, bayerische staatsbibliothek: res/2 Graph. 47

in der Geschichte der sprachwissenschaft hat der Essay seinen verdienten platz. 
in den Überlegungen zu seiner philosophical language entwickelt Wilkins auch allge-
mein-linguistische Gedanken: er
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skizzierte […] eine allgemeine theorie des sprachlichen zeichens und seiner Funkti-
on im Kommunikationsprozeß. er schuf eine auf Wörter anwendbare semantische 
theorie. er gab die umrisse einer universalgrammatik. innerhalb dieser wird ihm 
die einführung des begriffs ‘subjekt’ in der heutigen bedeutung zugesprochen, wei-
terhin die unterscheidung zwischen nominal und nicht-nominal gebrauchten prono-
men, die beschreibung von interjektionen als satzäquivalente […], die entdeckung 
von drei unterschiedlichen Klassen von interjektionen und die definition von phrasal 
verbs als einer lexikalischen einheit.5

Wilkins’ ‘philosophisch’ geordnete Wortliste konstituiert in Form von Tables das 
ordnungssystem für einen umfassenden thesaurus: „one of the most important 
onomasiological works in the english tradition, and certainly the most subtly and 
elaborately constructed one before 1700“6. all dies war für Wilkins jedoch nur mittel 
zum zweck. das eigentliche, unerreichbare ziel seines Essay mutet aus heutiger sicht 
kurios an: mit real character ist eine universalschrift gemeint, die für jeden unmittel-
bar und sprachunabhängig lesbar sein sollte, ähnlich wie beispielsweise zahlzeichen, 
tierkreissymbole oder verkehrsschilder.7 Philosophical language ist einer der damals 
gebräuchlichen termini für ‘universalsprache’,8 eine sprache, die für jedermann, 
unabhängig von seiner muttersprache, verständlich sein sollte. die anonyme zeitge-
nössische „ballad of Gresham College“9 über Wilkins und seinen Gelehrtenkreis 
(1663) widmet dem projekt eine satirische strophe: 

a doctor counted very able
designes that all mankynd converse shall,
spite o’ th’ confusion made att babell,
by Character call’d universall.
How long this Character will be learning,
that truly passeth my discerning.10

die idee, ein solches übernationales, unbegrenztes Kommunikationsmittel zu 
schaffen, war jedoch nicht nur eine persönliche schrulle von Wilkins, sie war ein 
wissen schaftliches lieblingsprojekt der damaligen zeit, und viele große Gelehrte 
verfolgten solche pläne, unter ihnen Francis bacon (1561–1626), Johannes amos Co-
menius (1592–1670), rené descartes (1596–1650), athanasius Kircher (1602–1680) und 
Gottfried Wilhelm leibniz (1646–1716).11

Wilkins’ vaterunsersammlung (weiterhin – WiP), die als nr. 35 den litauischen 
text enthält, sollte in diesem rahmen nur zu linguistischen demonstrationszwecken 
dienen. er präsentiert jede zeile des vaterunsers einzeln in 50 sprachen. so nimmt 
der abdruck insgesamt fünf seiten in anspruch (WiP 435–439, s. abb. 2a–e).

5  Hüllen 1989, 199f.
6  Hüllen 1999, 252.
7  vgl. Hüllen 1999, 245.
8  Hüllen 1999, 244.
9  so der Kurztitel, unter dem die ballade heu-

te gewöhnlich zitiert wird, der originalti-

tel lautet: „in praise of that choice Compa-
ny of Witts and philosophers who meet on 
Wednesdays weekly att Gresham Colledg“.

10  zitiert nach stimson 1932, 115.
11  vgl. Hüllen 1989, 148.
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abb. 2a–e: der vaterunsertext aus WiP 435–439;
münchen, bayerische staatsbibliothek: res/2 Graph. 47
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betrachtet man den litauischen vaterunsertext im zusammenhang, so wird ange-
sichts der „greulichen Fehler“12 sofort klar, dass Wilkins des litauischen nicht mäch-
tig gewesen sein kann; er gibt den litauischen text unverstanden wieder:

 WiP 43538 tewe muſu kurſey eſi danguy szweskis wardas tawo
 WiP 43637 ateyk karaliſte tawo buk wala tawo
 WiP 43741 Kayp and dangaus teyp ir andziam es donos muſu wiſu dienu dok mumus 

ſzedien 
 WiP 43838 ir atlayisk mums muſu kaltes Kayp ir mes atlaydziam ſawiemus kaltiemus
 WiP 43938 ir newesk muſu ing pagúndynima bet giaf bekmus nog pikto, amen.

speziell die letzte zeile erweist, dass Wilkins nicht etwa einen text nach münd-
lichem diktat mitgeschrieben hat,13 sondern dass er eine schriftliche vorlage gehabt 
haben muss: das entstellte <giaf bekmus> wird nur unter der annahme verständlich, 
dass Wilkins geschriebenes <giałbek mus> vor augen hatte, jedoch das schriftzeichen 
ł in seiner vorlage offenbar nicht kannte und es daher als f las.14

dass in mindestens 1515 der bis weit ins 19. Jahrhundert hinein beliebten poly-
glotten vaterunsersammlungen die litauische version letztlich auf Wilkins zurückgeht, 
ließe sich – selbst ohne jegliche Quellenangabe – anhand der charakteristischen mit 
replizierten Fehler leicht nachweisen.16 abb. 3 zeigt eines der vielen völlig gleichlau-
tenden beispiele, gedruckt in london (1700).

die Quellenangabe am rand notiert „Wilk. n. 35.“ und dazu „Conf. bibl. Lituan. 
lond. 1660.“17 Wie die gesamte vorlage des textes geht auch diese angabe auf an-
dreas müller (1630–1694) zurück,18 den propst zu st. nicolai in berlin. dieser be-
rühmte orientalist und büchersammler hatte Wilkins’ vaterunsertext 1680 als erster 
in einer paternostersammlung nachgedruckt und sich in seinem Quellenverzeichnis 
eindeutig auf den Essay bezogen (vgl. abb. 4–6). 

müllers verweis auf die ‘londoner bibel’ lenkt den blick auf einen zeitgenossen 
von Wilkins: samuel bogusław Chyliński (~1633–166619). er lebte im fraglichen zeit-
raum in england, wo sich in oxford wie auch in london sein Weg mit dem von 
Wilkins kreuzen konnte. Chyliński arbeitete seit etwa 1657 an einer kalvinistischen 
bibelübersetzung ins litauische; mit finanzieller unterstützung, die er vor allem in 

12  reinhold 1895, 146.
13  auch dies ist vermutet worden, vgl. rein-

hold (1895, 145). Für eine schriftliche vor-
lage spricht auch der umstand, dass Wil-
kins damalige litauische schreibkonventio-
nen wie kayp (mit a) vs. teyp (mit e) schwer-
lich hätte erraten können.

14  Wilkins’ Essay ist ein ambitionierter, kom-
plexer text, dessen drucklegung sorgfalt 
verlangte und nach ausweis des Gesamt-
textes offensichtlich auch erfuhr; es ist 
hier weniger wahrscheinlich, dass die Feh-
ler, wie sonst in vielen frühen litauischen 
drucken, dem setzer anzulasten sind.

15  vgl. Kavaliūnaitė 2008, xlj, xciiij.
16  man vergleiche in erster linie reinhold 

1895, bes. 146f., ferner dini 2000 und 
Kavaliūnaitė 2001.

17  mottus 1700, 43. 
18  den beweis hierfür hat bereits reinhold 

(1895, 147) richtig gesehen: Wilkins 
schreibt pagúndynima, bei müller 1680 und 
allen späteren, die den text von ihm über-
nahmen, fehlt der akut. – s. dazu unten 
anm. 61.

19  Kavaliūnaitė (2015) ist es gelungen, den 4. 
Juli 1666 als das exakte sterbedatum Chy-
lińskis in den Quellen nachzuweisen.
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oxford20 eingeworben hatte, begann er 1660 in london, seine Übersetzung in druck 
zu geben. im selben Jahr hielt sich auch andreas müller in london auf.21 bereits zwei 
Jahre später musste Chyliński die drucklegung seiner bibelübersetzung abbrechen, 
da der abgesandte der litauischen synode zu Kėdainiai, Jan Krzysztof Krainski, ihn 
in misskredit brachte, um die spendensammlung vom bibeldruck abzuziehen. Wei-
tere finanzielle Hilfe blieb Chyliński versagt, und er starb 1666, erst etwa 33jährig, 
in london im elend.22 andreas müller scheint das düstere ende der Chyliński-bibel 
vermutet zu haben. er besaß eines der unvollständig gedruckten exemplare und trug 

abb. 3. das litauische vaterunser in mottus 1700, 43; 
Wien, Österreichische nationalbibliothek: 4.G.62

20  „a collection in both universities and else-
where“ (John Worthington brieflich an  
samuel Hartlib, 2. dezember 1661; zitiert 
nach Crossley 1855, 74).

21  noack 1995, 5.

22  Kavaliūnaitė (2008) hat Quellen und weitere 
literatur zu Chyliński und dem gescheiter-
ten druck der bibel sorgfältig und detail-
liert zusammengetragen und gewürdigt.
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abb. 4. müller 1680, titelblatt;
dresden, sächsische landesbibliothek – staats- und 
universitätsbibliothek: ling.var.95

auf dem vorsatzblatt ein: „biblia litHvaniCa Coepta qvidem edi londini 166.. sed 
pręveniente morte autoris, samuelis bohúslai Chylinsky, a. 1668 non absolúta ponò. 
andreae mülleri Greiffenhagij 1684.“23 ob müller näheres wusste oder in erfahrung 

23  s. den abdruck der Fotografie in Kavaliū-
naitė (2008, 213). bevor er müllers eintra-
gung gesehen hatte, hatte reinhold (1895, 
139f.) angenommen, müller habe die 22 
reinbogen während seines englandaufent-
halts erstanden. da aber der eintrag von 
1684 datiert, müller das genaue erschei-
nungsjahr der bibel offenlässt und Chyliń-
skis namen, mit blasserer tinte, erst spä-
ter hinzusetzte, tendierte reinhold nach 

autopsie des exemplars eher zu der an-
sicht, müller habe den teildruck erst 1684 
erworben (1896, 208). dabei bleiben aller-
dings Fragen offen: im Jahr 1680, als er 
die paternostersammlung veröffentlichte, 
datierte müller die ‘londoner bibel’ zu-
versichtlich (und für seinen teil korrekt) 
auf 1660. Woher rührte die spätere unsi-
cherheit? und auf welchem Weg konnte er 
1684 in berlin den zwanzig Jahre zuvor in 
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abb. 5. das aus Wilkins nachgedruckte vaterunser 
in müller 1680, 56;
dresden, sächsische landesbibliothek – staats- und 
universitätsbibliothek: ling.var.95

london aufgegebenen druck erwerben? es 
bliebe zu erwägen, ob müller den teil-
druck nicht doch schon 1660 erstand, ihn 
aber, da er den rest des druckes abwarten 
wollte, zunächst weder binden ließ noch 
seinen namen eintrug, sondern dies erst 
tat, als er – nach 1680! – erfahren hatte, 
dass der autor verstorben war und das 
Werk unvollendet bleiben würde. diese in-
formation konnte er entweder aus William 
Crowes Elenchus scriptorum von 1672 be-

ziehen (vgl. Kavaliūnaitė 2008, xlj, xcvj) – 
oder aber von mikołaj minwid. dieser hat-
te Krainski 1663 nach england begleitet; ab 
1680 sollte er als abgesandter der synode 
von vilnius im ausland universitätsstipen-
dien für litauer einwerben, aber auch für 
die Fortsetzung des bibeldrucks sammeln. 
besonders in berlin wurde er freundlich 
aufgenommen (vgl. reinhold 1895, 160f.).

24  noack 1995, 17.

zu bringen suchte, ist nicht bekannt; kurz vor seinem tod hat er, verbittert, große 
teile seiner Gelehrten-Korrespondenz verbrannt.24
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abb. 6. die Quellenangabe zu Wilkins in müller 1680, fol. [9r];
dresden, sächsische landesbibliothek – staats- und 
universitätsbibliothek: ling.var.95

bis ende des 19. Jahrhunderts war Chylińskis bibelübersetzung verschollen, und 
die dutzendfach nachgedruckte Quellenangabe „Conf. bibl. Lituan. lond. 1660.“ war 
lange zeit der greifbarste Hinweis auf diese sogenannte ‘londoner bibel’ von 1660.25 
adalbert bezzenberger initiierte 1879 eine großangelegte suchaktion26, aber erst Jah-
re später förderte man von Chylińskis lange verloren geglaubter kalvinistischer bi-
belübersetzung nach und nach immerhin drei der unvollständigen gedruckten exem-
plare zutage. das umfangreichste befand sich damals in st. petersburg (bekanntge-

25  Kavaliūnaitė 2008, xl, xciiij. 26  Kavaliūnaitė 2008, xliij–xliiij, xcviij.
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worden 1888),27 ein zweites in berlin (dies war andreas müllers exemplar, bekannt-
geworden 1891).28 das dritte, kürzeste in london (bekanntgeworden 1893)29 ist als 
einziges heute noch im original erhalten. nur teile des alten testaments waren 
gedruckt worden; Chylińskis Übersetzung des neuen testaments war nie in druck 
gelangt. 1933 aber konnte das british museum (heute british library) das autograph 
von einem antiquar erwerben und den wertvollen text in der Folge identifizieren, 
womit auch endlich die zweifel an Chylińskis autorschaft ausgeräumt wurden.30 

andreas müllers Quellenangabe von 1680 hat letztlich geholfen, die Gleichsetzung 
der sog. ‘londoner bibel’ mit Chylińskis bibelübersetzung zu erweisen, deren existenz 
lange zeit angezweifelt worden war. und mit der vermittlung durch Wilkins’ Essay 
sei – laut der einschlägigen literatur31 – als einziges gedrucktes bruchstück seines 
neuen testaments Chylińskis vaterunsertext in die zahlreichen polyglotten pater-
nostersammlungen gelangt. 

Wilkins selbst erwähnt Chyliński nicht; zur Herkunft seiner vaterunserbeispiele 
notiert er lediglich:

i ſhall give ſeveral inſtances of the lords prayer, as it is rendred in fifty ſeveral lan-
guages, and written in our common letter; moſt of which, i have taken out of Geſner, 
Mithridates, and Megiſerus his Specimen, as they have collected and lettered them to 
my hands. For the reſt, i am beholding to other books, and the aſſiſtance of ſome 
particular Friends (WiP 434).

neben manche der fremdsprachigen vaterunserzeilen setzt Wilkins denn auch G. 
für Gessner oder m. für megiser; der litauische text ist nicht in dieser Weise gekenn-
zeichnet (obwohl die im druck gelegentlich verrutschten zeilen dies vielleicht stellen-
weise suggerieren könnten). die Frage einer abhängigkeit von Gessner oder megiser 

27  das verschollene st. petersburger exemplar 
umfasste 416 seiten; Kavaliūnaitė (2008, l, 
cv) vermutet, dass Chyliński selbst es zur 
vorlage bei der synode nach litauen mit-
gebracht hatte. vom umfang her könnte 
dieses das exemplar sein, von dem Johann 
Jacob Quandt (1735) im vorwort seiner bi-
belübersetzung spricht (Kavaliūnaitė 2008, 
cv). 1805 gelangte es als Geschenk an die 
universitätsbibliothek vilnius; in einer un-
gedruckten studie (1826–1831) hat es Jerzy 
plater beschrieben. nach der schließung 
der universität vilnius wurde es 1842 an 
die römisch-Katholische Geistliche akade-
mie in st. petersburg verbracht; über den 
verbleib nach 1918 ist nichts bekannt (Ka-
valiūnaitė 2008, l, xcix, cv).

28  das berliner exemplar, das mit 384 seiten 
von Genesis 1 bis zum anfang von Hiob 6 
reichte, war aus stettin nach berlin gekom-
men; dies ist das exemplar, das aus dem 
besitz andreas müllers stammte. reinhold 

(1896) hat es noch gesehen und beschrie-
ben, und es wurde vor dem zweiten Welt-
krieg u. a. von Gerullis (1927) benutzt; seit 
1945 ist es verschollen. Jedoch war das 
berliner exemplar für Jan otrębski voll-
ständig fotografiert worden; diese Foto-
grafien wurden erst kürzlich in otrębskis 
nachlass in der universitätsbibliothek vil-
nius gefunden (vgl. Kavaliūnaitė 2008, l, 
cv, mit abdruck der Fotografien, 210–390).

29  das londoner exemplar ist mit 176 seiten 
das kürzeste bruchstück; es reicht von Ge-
nesis 1 bis Josua 15 (Faksimile in 
Kavaliūnaitė 2008, 31–208).

30  Kavaliūnaitė 2008, cj. – Chylińskis hand-
schriftliches neues testament ist seit 1958 
ediert (ChNTt), seit 1984 ist eine Faksimi-
leausgabe (ChNTf) zugänglich.

31  neben dem s. 113 zitierten eintrag in LB I 
beispielsweise noch in Kavaliūnaitė (2008, 
xlj, xciiij m. anm. b, mit verweis auf 
Kavaliūnaitė 2001, 345–354).
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lässt sich aber leicht nachprüfen: weder die verschiedenen ausgaben von Conrad 
Gessners Mithridates (zürich 1555 und öfter)32 noch von Hieronymus megisers pater-
nostersammlungen, die das vaterunser in vierzig, später in fünfzig sprachen enthalten 
(Frankfurt 159333 bzw. 160334), bieten einen litauischen text. Folglich muss Wilkins sein 
litauisches vaterunser entweder „other books“ oder „particular Friends“ verdanken.

lange bevor Chylińskis neues testament wiedergefunden war, hat reinhold 1895 
in einer ausführlichen und nach wie vor lesenswerten abhandlung einen textbezug 
zwischen Wilkins und der ‘londoner bibel’ vermutet; alle späteren sind ihm hierin 
gefolgt. aber ist die von andreas müller 1680 implizit und von reinhold 1895 expli-
zit vermutete Gleichsetzung der beiden texte berechtigt? Wir stellen die texte der 
originale nebeneinander (s. tab. 1).35

Wichtig für die Frage nach Wilkins’ vorlage sind nicht die beiden auffälligen 
lesefehler, die die späteren abhängigen textzeugen kennzeichnen, sondern vor allem 
zwei andere stellen: primär geht es um den präpositionalausdruck <and dangaus> 
(WiP 437) und die stellung von <donos muſu wiſu dienu> (WiP 437) im satz. beide 
Fassungen des vaterunsertexts im NT – diejenige in mt 6,9–13, die dem kirchlichen 
Gebrauch zugrundeliegt, und diejenige in lk 11,2–4 – sind in tab. 1 aus Chylińskis 
handschriftlicher NT-Übersetzung zum vergleich herangezogen.36

stellen, an denen die Chyliński-texte abweichungen von Wilkins zeigen, sind 
fettgedruckt. Ø steht für ein lexem, das in der betreffenden version nicht vorhanden 
ist, vorangestelltes [Ws] kennzeichnet unterschiedliche Wortstellung. unterschiede 
in interpunktion, Groß- und Kleinschreibung und der verwendung von s, z vs. ſ, ʒ 
wurden nicht berücksichtigt, das zusätzliche i in <atlayisk> (WiP 438) fasse ich als 
schreibfehler auf.

ChNTf mt (49 Wörter) zeigt zehn abweichungen von WiP (49 Wörter): sieben 
betreffen Graphien, eine die Wortwahl und zwei die satzkonstruktion. die zwölf 
abweichungen in ChNTf lk (50 Wörter) sind gravierender: nur zwei entfallen auf 
Graphien, vier auf die Wortwahl, zwei auf Formvarianten, eine auf die Wortstellung, 
drei auf die satzkonstruktion. 

so ähnlich Chylińskis Übersetzung von mt 6,9–13 dem Wilkins’schen text auch ist, 
als direkte vorlage kommt sie nicht in Frage: dem auffälligen präpositionalausdruck 
<and dangaus> in WiP – kein einziges altlitauisches vaterunser vor 1700 verwendet 
ihn! – steht in ChNTf ein loc. sg. <danguy> gegenüber. diese abweichung ist nicht-
trivial. in mt 6,11 weicht die satzstellung ab; zwar sind dieselben lexeme benutzt wie 
in WiP, aber Wilkins, der kein litauisch konnte, hätte die satzstellung nicht selbständig 

32  Gessner 1555; Gessner, Waser 1610, u. a. 
33  megiser 1593.
34  megiser 1603.
35  einen vergleich von Chylińskis mt-Über-

setzung mit dem text der auf müller – 
und damit indirekt auf Wilkins – basieren-
den Oratio Dominica von 1700 hat bereits 
Kavaliūnaitė (2001, 353f.) vorgenommen.

36  die zeilenanordnung folgt der besseren 
vergleichbarkeit halber derjenigen von 
Wilkins. – die Chyliński-zitate folgen 
dem Faksimile in Kudzinowski 1984 
(ChNTf), 16 bzw. 125 (63).
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ändern können. lassen wir kleinere graphische abweichungen beiseite, die theoretisch 
auch als abschreibeversehen hätten entstehen können, so steht ferner mus (ChNTf mt) 
gegen musu (WiP) sowie pagundimą (ChNTf mt) gegen pagúndynima (WiP). in der sum-
me hätte ein des litauischen nicht mächtiger abschreiber diese in Wilkins’ text ent-
haltenen veränderungen nicht bewerkstelligen können; Wilkins’ paternostertext kann 
folglich nicht aus Chylińskis manuskript des neuen testaments genommen sein.

WiP 435
ChNTf mt
ChNTf lk

tewe muſu kurſey eſi danguy szweskis wardas tawo
tewe muſu kurſey (eſi) danguy. szwęskis wardas tawo.
tewe muſu kurſey eſi dangoſe, ſʒwęſkis wardas tawo,

WiP 436
ChNTf mt
ChNTf lk

ateyk karaliſte tawo buk wala tawo
ateyk Karaliſte tawo. buk wala tawo,
ateyk Karaliſte tawo, buk wala tawo,

WiP 437

ChNTf mt
ChNTf lk

Kayp and dangaus teyp ir andziam es donos muſu wiſu dienu dok mumus ſzedien
              3           4        1         2
kayp37 danguy teyp (ir) and ʒiames. dok mumus ſʒiądien wiſu dienu donos38 (muſu).
kaypo danguy (teyp) ir and ʒiames. [WS] dok mumus kas dien, donos muſu wiſu 
dienu.

WiP 438
ChNTf mt
ChNTf lk

ir atlayisk mums muſu kaltes Kayp ir mes atlaydziam Ø ſawiemus kaltiemus
ir atłaysk mums muſu kałtes, kayp ir mes atłeydʒiam39 Ø ſawiemus kaltiemus.
ir atlaysk mums muſu kaltes, nes ir mes atlaydʒiame koʒnas40 ſawamuy kal tamuy41.

WiP 439
ChNTf mt
ChNTf lk

ir newesk muſu ing pagúndynima bet giaf bekmus nog pikto, amen.
ir neweſk muſ42 ing pagundimą, bet giałbek mus nog pikta.
ir neweſk muſu ing pagundynima, bet ſaugok mus nog pikto.

tab. 1. vergleich der beiden Chyliński-vaterunsertexte mit Wilkins’ version 

Wie ist die große Ähnlichkeit der beiden texte dann zu erklären? Für einen zu-
sammenhang zwischen Wilkins und Chyliński verbleiben zwei theoretische mög-
lichkeiten. dass ein litauischkundiger Gewährsmann zugang zu Chylińskis hand-
schriftlichem text gehabt und ausgehend davon für Wilkins gewissermaßen eine 
korrigierte version hergestellt haben könnte, bleibt bloße hypothetische spielerei.43 

37  Korrigiert aus kaypo.
38  die übergesetzten zahlen stammen von 

Chyliński; sie dienen der Korrektur der 
Wortstellung.

39  Korrigiert aus atłeydʒiame.
40  Über der zeile eingefügt.
41  Wohl korrigiert aus ſawiemus kaltiemus.
42  Korrigiert aus muſu.
43  offenkundig hatte Chylińskis Widersacher 

Krainski, der abgesandte der litauischen 
synode von Kėdainiai, Chylińskis NT-ma-
nuskript in Händen (vgl. Kavaliūnaitė 

2008, xxxviij, xcij). er ist jedoch als ver-
mittler oder bearbeiter von Chylińskis va-
terunser denkbar unwahrscheinlich. den 
druck der Chyliński-bibel hintertrieb er 
höchst erfolgreich, im umkreis der royal 
society machte er sich damit keine Freun-
de. (vgl. Kavaliūnaitė 2008, xxxix, xciij.) 
eher käme noch Krainskis junger begleiter 
minwid in Frage, der im auftrag der syn-
ode 1663/64 den (nicht mehr stattfinden-
den) bibeldruck beaufsichtigen sollte. von 
ihm erfährt man damals wenig.
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eine zweite möglichkeit hat Kavaliūnaitė erwogen: Chyliński selbst könnte für Wil-
kins eine paternostervariante aufgeschrieben haben, die leichte abweichungen von 
seiner eigenen bibelübersetzung zeigt: „Galimas daiktas, kad Chylinskis ‘tėve mūsų’ 
Wilkinsui užrašė iš atminties“.44

einen tatsächlichen beweis, der sich ja nur in Form eines eindeutigen schriftlichen 
zeugnisses erbringen ließe, gibt es hierfür nicht. Wohl aber lassen sich indizien 
sammeln.

erstes indiz:
dass die spontane niederschrift eines kurzen textstücks aus dem Kopf durchaus 

abweichungen von einer früheren eigenen schriftfassung desselben textes aufweisen 
kann, zeigt ein parallelfall: am 14. april 1599 schreibt Johannes bretke dem sohn 
seines früheren bischofs, Joachim mörlin d. J., die bibelverse Joh 20,21–23 ins stamm-
buch. der eintrag, in bretkes unverwechselbarer Handschrift, ist mit seinem namen 
unterzeichnet, an der autorschaft kann also kein zweifel bestehen.45 Gegenüber der 
rund zwanzig46 Jahre früheren Übersetzung dieser verse in der bibel47 (BrBVII 220v) 
hat sich die Wiedergabe deutlich verändert, wie die folgende tabelle zeigt: 

BrA Joh
BrBVII Joh

Kaip mane tėwas ſiunte, taip aß ius ſiuncʒiu.
Kaip mane tiewas ſiunte, taip eſch [WS] ſiuncʒiu ius.

BrA Joh
BrBVII Joh

ir Ø tai tarent, kweptereia ant iụ, ir biloia iemus:
ir kaip tatai biloio dweſe ant iụ, ir bila iemus.

BrA Joh
BrBVII Joh

Jmkite dwaſẹ sʒwentạ, kuriemus ius Griekus atlaiſite, bus atlaiſti iemus,
imket [WS] ſchwentạ dwaſẹ, kuriemus Ø Griekus atleidʒat, [WS] thiemus ira 
atleisti,

BrA Joh
BrBVII Joh

Ø kuriemus Ø użtureſite, Ø bus użtureti.
ir kuriemus Griekus uſʒturit, thiemus ira uſʒtureti.

tab. 2. vergleich zweier Übersetzungen derselben bibelstelle durch Johannes bretke

auf 31 Wörter (BrA) bzw. 34 Wörter (BrBVII) kommen nicht weniger als 24 abwei-
chungen, die sechsmal Graphien, ansonsten aber Formenbildung, Wortwahl, Wort-
stellung und satzkonstruktion betreffen.

zweites indiz:
der historische Kontext für einen direkten oder indirekten Kontakt zwischen Wil-

kins und Chyliński ist zweifellos gegeben. Wilkins arbeitete in den 1660er Jahren an 
seinem Essay; am 7. mai 1668 stellte er das fertige Werk der royal society vor.48 Ge-
legenheiten, bei denen Wilkins und Chyliński sich persönlich begegnet sein konnten, 

44  Kavaliūnaitė 2001, 354.
45  der eintrag auf s. 178 des stammbuchs ist 

signiert mit Johannes Bretchius, Regiomonti 
Borußor[um] Lituanicus Concionator (zitiert 
nach abb. 9 in Falkenhahn 1941, vgl. ebd. 
124 m. anm. 445).

46  an band vii arbeitete bretke mit unterbre-
chungen 1579–1580 (6. märz 1579 bis 16. 
mai 1580).

47  zitiert nach der Handschrift.
48  aarsleff 1982, 260.
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gab es in oxford und speziell im umkreis der 1660 aus einem langjährigen engagier-
ten Gelehrtenzirkel hervorgegangenen royal society49 mehr als genug. Chyliński war 
im märz 1657 nach england aufgebrochen;50 seine handschriftliche notiz im autograph 
des NT datiert den beginn der NT-Übersetzung auf den 22. oktober 1657 in oxford,51 
wo er auch unterstützung für seine bibelübersetzung einwarb, und wo Wilkins damals 
schon geraume zeit – seit 13. april 1648 – erfolg- und einflussreich als Warden von 
Wadham College tätig war.52 der aus posen stammende, in england lebende samuel 
Hartlib (1600–1662), der über ausgezeichnete verbindungen in ganz europa verfügte 
und bereits erfolgreich eine Kollekte für den nachdruck der polnischen danziger 
bibel organisiert hatte, machte ihn mit dem Chemiker robert boyle und dem mathe-
matiker John Wallis bekannt.53 beide gehörten zu Wilkins’ zirkel54 und später zu den 
Gründern der royal society. im spätsommer 1659 wechselte Wilkins als master von 
trinity College nach Cambridge, wo er allerdings weniger als ein Jahr blieb.55 Chylińskis 
in oxford gedruckter Account of the Translation of the Bible fällt in diese zeit, er stammt 
vom 15. november 1659;56 vermutlich hat Wilkins ihn deshalb nicht unterzeichnet. 
1660 finden wir Wilkins in london, wo er am 28. november 1660 bei der Gründungs-
versammlung der späteren royal society den vorsitz führte.57 mehrfache erwähnung 
in briefen dokumentiert, dass persönlichkeiten, die Kontakt zu Wilkins’ Kreisen hatten, 
reges interesse an der litauischen bibelübersetzung zeigten. in einem brief an John 
Worthington vom 17. dezember 1660 beschreibt samuel Hartlib die anfänge der 
royal society und kommt gleich anschließend auf die Gelegenheit zu sprechen, bei 
der Chyliński und sein bibelprojekt dem König vorgestellt wurden:

thus much is certain, that there is a meeting every week of the prime virtuosi, not 
only at Gresham College in term time, but also out of it, at mr. ball’s chambers in the 
temple. they desired his maj.[esty’s] leave that they might thus meet or assemble 
ymselves at all times, wch is certainly granted. mr. boyle, dr. Wilkins, sr paul neale, 
viscount brouncker, are some of the members. mr. Wren is chosen register. […] His 
maj.[esty] is sayd to profess himself one of those virtuosi. last lord’s day, mr. dury 
presented, by the favor of the earl of manchester, the lithuanian scholar, with so 
much as is printed of the lithuanian bible, wch is come to the Chronicles, being very 
well printed. His maj.[esty] did seem to approve very well of it. 58

unter den gegebenen umständen scheint es kaum glaublich, dass Wilkins und 
Chyliński sich nie begegnet sein sollten; über Chylińskis bibelübersetzung wusste 

49  die diskussion um die (wohl aufgrund da-
maliger politischer rücksichten) in man-
chen details unklar dokumentierte vorge-
schichte der royal society kann hier bei-
seite bleiben. (vgl. hierzu beispielsweise 
aarsleff 1982, 227, 230–232.)

50  Kavaliūnaitė 2008, xxiiij, lxxx.
51  Kavaliūnaitė 2008, xxiiij, lxxxiij.

52  aarsleff 1982, 254, vgl. 1982, 254–257.
53  rozbicki 1996, 401, 410f; Kavaliūnaitė 2008, 

xxvij, lxxxiii.
54  aarsleff 1982, 255.
55  aarsleff 1982, 257.
56  abgedruckt in Kavaliūnaitė 2008, 3–14.
57  aarsleff 1982, 258.
58  zitiert nach Crossley 1847, 246–249.
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Wilkins mit sicherheit bescheid. Was lag also näher, als den jungen litauischen bi-
belübersetzer, der zu Wilkins’ gelehrten Kreisen so gute Kontakte hatte, direkt oder 
durch vermittlung eines gemeinsamen bekannten um einen litauischen vaterunser-
text zu bitten?

drittes indiz:
eine durchsicht der altlitauischen vaterunserübersetzungen von beginn der Über-

lieferung bis gegen 1700 engt die mögliche vorlage für Wilkins zeitlich, örtlich und 
konfessionell ein. um eine vorstellung von der bandbreite der vaterunserübersetzun-
gen zu gewinnen und abweichungen und parallelen besser einschätzen zu können, 
wurden die anderen altlitauischen paternoster verglichen – unabhängig davon, ob sie 
historisch als vorlage für Wilkins in Frage kommen oder nicht. insgesamt ist erstaun-
lich, welche Übersetzungsvielfalt dieses kurze Gebet hervorgebracht hat. als direkte 
schriftliche vorlage für Wilkins kommt keiner der texte in Frage: von anderen, teils 
gravierenden unterschieden abgesehen, die zu diskutieren hier nicht der raum ist, 
zeigen die altlitauischen vaterunser, so verschieden sie nach zeit, ort und Konfession 
auch sind – von den dzūkischen Gebeten über mažvydas, Willent, bretke, daukša, 
petkevičius, sengstock, bocatius und so fort bis ans ende der altlitauischen zeit – an 
der stelle von Wilkins’ auffälligem präpositionalausdruck allesamt den lokativ. zählt 
man – abzüglich der beiden charakteristischen lesefehler – sämtliche abweichungen 
durch, so ist das vaterunser aus ChNTf mt dem Wilkins’schen mit abstand am ähn-
lichsten (10 abweichungen, davon 7 rein graphisch), gefolgt vom vaterunser aus dem 
Katechismus von samuelis minvydas und Jonas božymovskis im kalvinistischen sam-
melband Knyga nobažnystės (KN1) von 1653 (25 abweichungen, davon 16 rein graphisch) 
und dem vaterunser aus einem anonymen kalvinistischen Katechismus (AnP) von 1680 
(26 abweichungen, davon 14 rein graphisch). zum vergleich: das vaterunser aus 
mažvydas’ Katechismus zeigt insgesamt 41 abweichungen (14 graphische). eine tabel-
larische Übersicht stellt WiP mit den drei ähnlichsten texten zusammen (s. tab. 3).59

alle abweichungen der vergleichstexte ChNTf mt, AnP und KN1 von WiP sind 
gekennzeichnet. die beiden vaterunser aus KN1 und AnP zeigen zwar in D(u)onos 
muſu … dieselbe satzstellung wie WiP, schreiben aber im unterschied zu WiP und 
ChNTf [uo] überall als digraph (Duonos, duok, nuog), beide haben ferner wardas tawas 
sowie loc. sg. anstelle des präpositionalausdrucks <and dangaus>. in der summe sind 
die abweichungen gewichtiger als die der Chyliński-Übersetzung.

der Kreis der in Frage kommenden paternoster engt sich insgesamt deutlich ein: 
als Wilkins’ vorlage ist ein vermutlich nur wenig früher entstandenes kalvinistisches 
paternoster anzusetzen; es kann kein zufall sein, dass die drei WiP am ähnlichsten 
vaterunser sämtlich kalvinistisch sind und dem zeitraum zwischen 1653 und 1680 

59  das vaterunser von 1680 (AnP) ist nach dem 
digitalisat des einzigen exemplars lon-
don, british library: C.38.b.47, fol. [6v]–
[7r] zitiert; kursiv gesetzte buchstaben 

sind ergänzungen schwer lesbarer zeilen-
enden. der Katechismus aus KN1 ist nach 
dem Faksimile in pociūtės edition zitiert 
(2004, 652f.).
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entstammen.60 Chyliński stammte ursprünglich aus Kėdainiai, dem druckort der 
Knyga nobažnystės, und dass der vaterunsertext in AnP kaum von KN1 abweicht, ist 
jedenfalls auffällig.

WiP 435
ChNTf mt
AnP 12
KN1 78

tewe muſu kurſey eſi danguy szweskis wardas tawo
tewe muſu kurſey (eſi) danguy. szwęskis wardas tawo.
tewe muſu kurſay eſi dȧnguja: sʒwęſkis wȧrdȧs tawȧs.
tewe muſu kurſay eſi dãguja: sʒwęſkis wardas tawas.

WiP 436
ChNTf mt
AnP 12
KN1 78–79

ateyk karaliſte tawo buk wala tawo
ateyk Karaliſte tawo. buk wala tawo,
ateyk káráliſte tawo: buk wała tawo
ateyk káráliſte tawá: buk wała tawá /

WiP 437

ChNTf mt
AnP 12–13
KN1 79

Kayp and dangaus teyp ir andziam es donos muſu wiſu dienu dok mumus ſzedien
               3           4        1          2
kayp danguy teyp (ir) and ʒiames. dok mumus ſʒiądien wiſu dienu donos (muſu).
kayp dánguy teyp ir ánt iames. duonos muſu wiſu dienu / duok mums ßiadien.
kayp dánguy teyp Ø ánt iames. duonos muſu wiſu dienu / duok mums ſʒiądien.

WiP 438
ChNTf mt
AnP 13
KN1 79

ir atlayisk mums muſu kaltes Kayp ir mes atlaydziam ſawiemus kaltiemus
ir atłaysk mums muſu kałtes, kayp ir mes atłeydʒiam ſawiemus kaltiemus.
ir ȧtlayſk mums muſu kaltes / kayp ir mes átłaydiame ſawiemus káłtiemus.
ir átłayſk mums muſu kałtes / kayp ir męs átłaydiam ſawiemus káłtiemus.

WiP 439
ChNTf mt
AnP 13
KN1 79

ir newesk muſu ing pagúndynima bet giaf bekmus nog pikto, amen.
ir neweſk muſ ing pagundimą, bet giałbek mus nog pikta.
[ir] neweſk muſu ing págundima: bet giałbek mus nuog piktá.
Ø neweſk muſu ing págundima: bet giałbek mus nuog piktá.

tab. 3. vergleich von Wilkins’ paternoster mit den drei ähnlichsten vaterunsertexten

viertes indiz:
da die mit abstand ähnlichste version von Chyliński stammt, soll geprüft werden, 

ob der Wortlaut von WiP insgesamt so gut mit Chylińskis sprache und ausdrucks-
weise übereinstimmt, dass er ihn spontan so hätte niederschreiben können. Kombiniert 
man varianten aus ChBNTf mt und lk, so kann man tatsächlich daraus einen WiP 
fast exakt entsprechenden vaterunsertext zusammenstellen (s. tab. 4).

es verbleiben lediglich drei graphische abweichungen,61 dazu der loc. sg. danguy. 
nun ist zwar der lokativ die übliche ausdrucksweise für ‘im Himmel’, jedoch ist 

60  eine untersuchung der Herausbildung und 
entwicklung der für die Glaubensverkün-
digung verwendeten register im altlitaui-
schen steht noch aus.

61  eine dieser graphischen abweichungen, 
nämlich <pagúndynima> für <pagundyni-
ma> in Chylińskis nicht akzentuierter NT-
Handschrift, ließe sich plausibel als verle-

sung aus einer handschriftlichen vorlage 
erklären: Wilkins hätte dann ein uHäk-
chen, wie es in Handschriften zur disam-
biguierung des schriftzeichens häufig ist, 
fälschlich als akut aufgefasst, also ein <ŭ> 
als <ú> gelesen. (diesen Hinweis verdanke 
ich einer der beiden anonymen rezensio-
nen für ALt.)
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der präpositionalausdruck and dangaus in Chylińskis NT immerhin achtmal belegt – 
und zwar in vier von acht belegen interessanterweise gerade in der Kombination 
‘im Himmel und auf erden’, and dangaus ir and ʒiames (mt 28,18, 1 Kor 8,5, eph 3,15, 
apk 5,3).62 Jedes in WiP vorkommende lexem, jede Formulierung lässt sich also aus 
Chylińskis NT-Übersetzung belegen.

WiP 435
ChNTf 

tewe muſu kurſey eſi danguy szweskis wardas tawo
tewe muſu kurſey eſi danguy. szwęſkis wardas tawo,

WiP 436
ChNTf 

ateyk karaliſte tawo buk wala tawo
ateyk Karaliſte tawo. buk wala tawo,

WiP 437
ChNTf 

Kayp and dangaus teyp ir andziam es donos muſu wiſu dienu dok mumus ſzedien
kayp danguy teyp ir and ʒiames. donos muſu wiſu dienu dok mumus ſʒiądien

WiP 438
ChNTf 

ir atlayisk mums muſu kaltes Kayp ir mes atlaydziam ſawiemus kaltiemus
ir atlaysk mums muſu kaltes, kayp ir mes atlaydʒiam ſawiemus kaltiemus.

WiP 439
ChNTf 

ir newesk muſu ing pagúndynima bet giaf bekmus nog pikto, amen.
ir neweſk muſu ing pagundynima, bet giałbek mus nog pikto.

tab. 4. vergleich von Wilkins’ paternoster mit den ähnlichsten Formulierungen aus 
Chylińskis mt- und lk-Übersetzungen

in der summe spricht also historisch wie sprachlich sehr vieles dafür, als Quelle 
für Wilkins’ paternoster eine von Chyliński ad hoc niedergeschriebene vorlage anzu-
nehmen. letzte sicherheit lässt sich nicht gewinnen, so sehr man dem um die Früch-
te seiner arbeit betrogenen Chyliński einen unwiderlegbaren beweis für das gesamt-
europäische nachleben seiner vaterunserübersetzung gegönnt hätte. der hier unter-
nommene versuch mag immerhin als später tribut gelten.

Quellen:
AnP – PRADZIA PAMOKSLA ‖ Del ‖ Maʒu Weykialu […] KATECHIZMAS ‖ MAZIASNIS. ‖ 

[…] Karalauciuy / ‖ drukawoia reisnera tewayniey. ‖ meatu m. dC. lXXX; london, 
british library: C. 38. b. 47.

BrA – Johannes bretke, „Kaip mane tėwas ſiunte […]“, albumeintrag, datiert 14. april 1599, 
im stammbuch Joachim mörlins d. J., edition / Faksimile in: viktor Falkenhahn, Der Über
setzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer. Beiträge zur Kultur und Kirchenge
schichte Altpreußens. Schriften der AlbertusUniversität, Geisteswissenschaftliche Reihe 31, Kö-
nigsberg (pr) und berlin: ost-europa-verlag, 1941, 124 und taf. vii, abb. 9. 

BrBVII – [Johannes bretke,] Sekma dalis Bibliás ‖ Lietuwiſchkás. ‖ Iáno Bretkuno pergulditas; Gsta 
pK: XX. Ha, stub Königsberg 49 (Handschrift berlin).

62  die anderen vier belege sind mt 16,1 und 
24,30, apg 2,19 und apk 12,3.
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ChNTf – Czesław Kudzinowski (Hg.), Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament 1. Fotokopie, 
poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. adama mickiewicza, 1984. 

ChNTt – Czesław Kudzinowski, Jan otrębski, Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament 2. 
Tekst, poznań: zakład narodowy im. ossolińskich we Wrocławiu, 1958.

Crossley,  James  (Hg.), 1847, 1855: The Diary and Correspondence of Dr. John Worthington, 
Master of Jesus College, Cambridge, ViceChancellor or the University of Cambridge, etc., etc. From 
the Baker Mss. in the British Museum and the Cambridge University Library and Other Sources, 
vol. i and ii.1, manchester: Chetham society.

Gessner ,  Conrad,  1555: MITHRIDATES. ‖ DE DIFFE‖RENTIIS LINGVA=‖RVM TVM VE
TERVM ‖ tum quæ hodie apud diuerſas natio=‖nes in toto orbe terrarũ in uſu ſunt, CONRADI 
GESNERI ‖ Tigurini Obſer=‖uationes. ‖ anno ‖ m.d.lv. ‖ tiGvri eXCvdebat ‖ Fro-
sCHo vervs; münchen, bayerische staatsbibliothek: res/l.lat.577 beibd. 4.

Gessner ,  Conrad;  Caspar  Waser ,  1610: MITHRIDATES ‖ GESNERI, ‖ EXPRIMENS 
DIF=‖FERENTIAS LINGVARUM, ‖ tum veterum, tum quæ hodie, ‖ per totum terrarum orbem, ‖ 
in uſu ſunt. ‖ CASPAR VVASERVS ‖ recenſuit & Libello commentario ‖ illuſtravit. ‖ Editio alte
ra. ‖ tiGvri, ‖ typis vvolphianis. ‖ m.dC.X; Halle, universitäts- und landesbibliothek 
sachsen-anhalt: ba 343 (1).

KN1 – dainora pociūtė (Hg.), Knyga nobažnystės krikščioniškos. 1653, vilnius: lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2004.

Kudzinowski ,  Czesław;  Jan  otrębski  (Hgg.), 1958: Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy 
Testament 2. Tekst, poznán: zakład narodowy im. ossolińskich we Wrocławiu.

megiser ,  Hieronymus ,  1593: SPECIMEN ‖ QVADRAGINTA ‖ DIVERSARVM ATQVE ‖ 
INTER SE DIFFEREN‖tium linguarum & ‖ dialectorum; ‖ videlicet, ‖ ORATIO DOMI‖NICA, 
TOTIDEM ‖ linguis expreſſa. ‖ HIERONYMVS MEGISERVS. ‖ FranCoForti, ‖ eX tY-
po GrapHe´o ‖ ioannis spieſſij. ‖ m. d. XCiii.; augsburg, staats- und stadtbibliothek: 
spw 1445.

megiser ,  Hieronymus ,  1603: Prob einer Verdolmetschung/ ‖ Jn Fünfftʒig vnderſchiedtlichen 
Spra=‖chen/ darinn das heylig Vatter ‖ Vnser/ der Engliſch Gruß/ die ʒwölff Artickul ‖ vnſers 
Chriſtlichen Glaubens/ die Ʒehen Gebott/ ‖ ſampt mehr andern Geiſtlichen Sprüchen/ transfe=‖riert/ 
vnnd mit groſſem Fleiß zuſammen ‖ gebracht/ vnd in Truck verfer=‖tigt worden/ ‖ Durch ‖ Hie
ronymum Megiſerum […] ‖ Gedruckt ʒu Franckfurt am mayn/ ‖ durch Joachimum brathe-
ring/ ‖ Jm Jahr 1603; münchen, bayerische staatsbibliothek: res p.lat. 1476, beibd. 5.

[mottus ,  benjamin , ]  1700: ORATIO ‖ DOMINICA […] ‖ Editio novissima, ‖ Speciminibus 
variis quam priores comitatior. ‖ […] londini: ‖ prostant apud dan. brown, ad inſigne bib-
liorum, & W. Keblewhite, ‖ ſub Cygno in area boreali d. pauli. m d CC; Wien, Österrei-
chische nationalbibliothek: 4.G.62.

[ m ü l l e r ,  a n d r e a s , ]  1680: ORATIO ORATIONUM. ‖ SS. ‖ ORATIONIS DOMINICÆ ‖ 
VERSIONES ‖ præter ‖ Authenticam ‖ ferè ‖ Centum […] editæq[ue] ‖ à ‖ THOMA LUDEKE
NIO, Solqv. March. ‖ berolini, ‖ eX oFFiCina runGiana, anno 1680; dresden, säch-
sische landesbibliothek – staats- und universitätsbibliothek: ling.var.95.

st imson,  dorothy  (Hg.), 1932: „ballad of Gresham Colledge“, Isis 18(1), 103–117.
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WiP – John Wilkins, AN ESSAY ‖ Towards a ‖ REAL CHARACTER, ‖ And a ‖ PHILOSOPHI
CAL ‖ LANGUAGE. […]. london, ‖ printed for sa: Gellibrand, and for ‖ JoHn 
mar tYn printer to the roYal ‖ soCietY 1668; münchen, bayerische staatsbibliothek: 
res/2 Graph. 47. 
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J o H n  W i l K i n s ’  ESSAY ( 1 6 6 8 )  a n d  t H e  ‘ l o n d o n  b i b l e ’

s u m m a r y

among the text samples from foreign languages in his Essay Towards a Real Character and 
a Philosophical Language (1668), John Wilkins prints an old lithuanian lord’s prayer whose 
source is unknown. according to andreas müller (1680) it was taken from the ‘london 
bible’, i.e., samuel bogusław Chyliński’s old lithuanian bible translation of which only a 
part of the old testament had ever been printed (1660–1662). a comparison of Wilkins’ 
text, here edited for the first time, with all relevant lithuanian versions of the lord’s prayer 
shows that Chyliński’s handwritten translation of matthew is indeed the version closest to 
Wilkins’ text. but the differences, however slight, are significant: Wilkins, who did not 
speak lithuanian, could not have modified the text in this way. taken together, the facts 
point to the conclusion that Chyliński wrote down an ad hoc translation of the lord’s prayer 
for Wilkins. Johannes bretke’s spontaneous new translation of a bible passage in an album 
entry of 1599 thus would not be an isolated case.
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Giedrius Subačius
university of illinois at chicago
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

simono daukanto 
Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno 
rašymo laikas: 1852–1856, 1857–1858 m.1 

Šiuo straipsniu siekiama, remiantis naujais duomenimis apie aristarchovo fabrikų 
gamybos popieriaus paplitimą, patikslinti tikėtiną simono daukanto Didžiojo lenkų–
lietuvių kalbų žodyno rankraščio rašymo pradžios laiką (DLL; llti br: f. 1 – sd 12; 
paskelbtas 1993–1996 m.2). 

daukanto DLL rašymo pabaigos datą, kad ir labai apytikslę, bene pirmasis buvo 
bandęs nurodyti vaclovas biržiška 1954 m. Lietuvių enciklopedijoje3 – esą žodynas baig-
tas apie 1865 m., nors pats daukantas mirė anksčiau, 1864 m. gruodžio mėnesį. Galbūt 
taip biržiška norėjo pasakyti daukantą rašius iki pat mirties. argumentų jis nepateikė. 

antrasis ėmęsis datuoti DLL buvo Jonas Kruopas, jam parūpo nustatyti ir ran-
kraščio pradžios datą. Kruopas atkreipė dėmesį, kad DLL naudotas aristarchovo 
fabriko gamybos popierius – tai rodo iškilusis popieriaus įspaudas „ФАБРИКИ № 4 
АРИСТАРХОВА“ (žr. 1 pav.) didžiumoje žodyno popieriaus: i–ii ir iii tomo p. 1–400 
(antroji iii tomo pusė p. 401–822, rašyta ant kitokio, kiek didesnio formato popieriaus 
be gamintojo ženklų4). regis, iš originalaus DLL rankraščio Kruopas iškirpo tokio 
įspaudo pavyzdį (i, 133–134) ir išsiuntė į mokslų akademijos bibliotekos rankraščių 
ir retų spaudinių skyrių maskvoje nustatyti, kada jis galėjo būti naudojamas. 

1961 m. kovo 27 d. atsakymą parašė skyriaus vedėja v. F. pokrovskaja. pasižiūrė-
jusi į sokrato a. Klepikovo knygą, ji teigė, kad „ближе всего к Вашему образцу 
описание штемпеля № 9 1850-ых годов“5. tą knygą ir pats Kruopas būtų galėjęs 
patikrinti; jis, matyt, buvo tikėjęsis kokio nors ypatingesnio atsakymo. pokrovskajos 
išvada: „польско-литовский словарь написан между 1850 и 1860 гг.“ vis dėlto 
Kruopas liko atsargesnis: „Žinant, kad tokiu ženklu buvo žymimas 1850 metų ga-

1  this article was prepared in vilnius during 
my sabbatical leave granted by the uni-
versity of illinois at Chicago in 2016–2017 
academic year. 

2  daukantas 1993–1996.
3  biržiška 1954, 364–365. 
4  daukantas 1996, iii, 193, išn. 40. 
5  Покровская 1961-03-27. 
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mybos aristarchovo fabriko popierius ir kad s. daukantas mirė 1864 m., galima 
spręsti, jog lenkų–lietuvių kalbų žodynas parašytas tarp 1850–1864 metų“6. spėjamas 
diapazonas vis tiek nukeltas iki daukanto mirties. 

pirklys ivanas aristarchovas turėjo popieriaus fabrikų Kalugos gubernijoje, bo-
rovsko apskrityje, maždaug nuo 1839 m. (iš pradžių verslas nelabai sekėsi, bet paskui 
įsivažiavo). su michailu prianišnikovu jiedu buvo pirmieji, perėję prie fabrikinio 
popieriaus gamybos Kalugos gubernijoje, tam įsigijo užsieninių mašinų ir atsivežė 
specialistą iš anglijos7. DLL popierius kaip tik ir yra fabrikinis, nebe rankų darbo. 

ir pats tyriau DLL rašymo laiką8. svarstydamas apie DLL baigimo datą visų pirma 
rėmiausi mikalojaus akelaičio duomenimis. laiške motiejui valančiui 1856 m. spalio 
15 d. jis rašė: „Jakże byłbym szczęśliwym, gdyby owe folijały przygotowane przez 
pana dowkonta do słownika polsko-żmudskiego dostały się w moje ręce!“9 rankraš-
tiniame straipsnyje, greičiausiai taip pat rašytame 1856 m., akelaitis irgi paminėjo, 
kad daukantas „pisał słownik polsko–litewski, którego wszakże niedokończył“10. 
parengtus tomus akelaitis pristatė kaip įvykusį faktą, todėl galima manyti, kad DLL 
baigtas ne vėliau kaip tie 1856-ieji. dar bent po kokių dvejų metų, nuo 1858 m. ap-
sistojęs svirlaukyje pas gydytoją petrą smuglevičių, akelaitis rado daukantą ir jį 

1 pav. DLL i, 1: padidintas įspaudas „ФАБРИКИ № 4 АРИСТАРХОВА“;
llti br: f. 1 – sd 12

6  Kruopas 1961, 305.
7  Кудрицкая 2014, 76; Кожевникова 2014, 

161.

8  subačius 1990, 79–80; subačius 1993, 8–14.
9  akelaitis 1925, 296. 
10  akelaitis ~1856, 2.
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pamatė pavargusį: „dabar jis pavargo, tai ir neberašo, o kai jį kas paragina prie 
darbo, tai jis tiktai numos ranka, o akyse sužiba ašara“11. nebeliudijo apie jokius 
rimtesnius daukanto darbus. 

tad iki šiol buvo nustatyta, kad DLL sudarytas apie 1850–1856 m., iš esmės – 
daukantui gyvenant pas valančių varniuose (1850–1855). taip pat buvo pastebėta, 
kad esama vėlesnių DLL taisymų. du pridėtiniai lapeliai su papildymais rašyti vėliau 
juodesniu rašalu (DLL ii, p. 88 ir 99; žr. 2 pav.) ant popieriaus su iškiliuoju įspaudu, 
kuriame pavaizduotas tristiebis laivas su užrašu apačioje „paris“. tokiame pačiame 
popieriuje rašyti ir bent trys daukanto laiškai; du iš svirlaukio 1857 m. balandžio 
1 d. ir 1858 m. birželio 25 d. bei vienas iš mintaujos 1858 m. rugpjūčio 13 d.12 „pa-
ris“ popierius daukanto akiratyje turbūt ir pasirodė bei buvo panaudotas apie 1857 
ir 1858 m., todėl ir abiejų DLL pridėtinių lapelių taisymas sietinas su tais metais. 
DLL esama ir daugiau daukanto rankos taisymų juodu rašalu (ypač daug pildyta 
N raidės žodžių medžiaga), kurių laiką irgi galima sieti su tais papildomais lapeliais. 
pavyzdžiui, prieš įterpiant DLL ii, p. 88 lapelį, viena vokabula Niemiło, nemałonù 
įterpta ir pagrindiniame žodyno tekste, vėliau, tamsesniu rašalu, tačiau trūkstant 
daugiau vietos, įterpimas pratęstas ant atskiro lapelio (daukantas buvo prašokęs 
beveik visą kairiąją stanisławo ropelewskio žodyno p. 1130 skiltį, bet vėliau apsi-

2 pav. DLL ii, 88: pridėtinis lapelis;
llti br: f. 1 – sd 12

11  Janulaitis 1969, 32. 12  daukantas 1857-04-01; 1858-06-25;  
1858-08-13.
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žiūrėjo ir pasitaisė13). toks ir kiti panašūs įterpimai pagrindiniame tekste gali būti 
maždaug vienalaikiai su pridėtiniais lapeliais. 

apie tuos dviejų lapelių taisymus DLL iii tome rūta Čapaitė taip rašė: 

ii 88 ir 99 pridėti du žodyną papildantys plono popieriaus lapeliai. Juose daukanto 
rašysena gerokai dailesnė negu žodyne ir priklauso kitai grafinei raiškai. reta, bet yra 
lietuviškų atitikmenų, įrašytų žodynui nebūdingos spalvos rašalu – tamsiu, šiek tiek 
linkusiu į pilkšvumą ar melsvumą, nebūdinga, itin šiurkščia, netolygia, gana didelių, 
kampuotų, sunkiai jungiamų raidžių, nelygių eilučių rašysena. atrodo lyg daukantas 
būtų priėjęs, prisėdęs, atsivertęs žodyną, įrašęs tuos kelis žodžius, sunkiai atsidusęs 
ir vėl pasitraukęs šalin. visa tai leistų manyti, kad tie įrašai daryti gerokai vėliau, jau 
ne varniuose14. 

atrodo, kad DLL pagrindinio teksto rašymo pabaigą galima sieti bent su 1856 m., 
o kai kuriuos papildymus – su 1857–1858 m. 

tačiau DLL rašymo pradžios data nėra tiek tikra. 1850-ieji Kruopo buvo atsargiai 
pasirinkti (ir mano palaikyti) dėl to, kad galbūt aristarchovas tada ėmė gaminti tokį 
savo popierių ir kad daukantas tais pačiais metais apsigyveno varniuose, kur, Jono 
Šliūpo liudijimu, valančius jam kaip tik „uždėjo ant pečių naštą rašymo vieno len-
kiškai žemaitiško žodyno“15. bet nežinome jokio būtinumo daukantui iš pat pradžių, 
tik nuvykus į varnius, sėsti prie DLL. Kaip nežinome ir to, ar galėjo į varnius skubiai 
atkeliauti aristarchovo fabriko popierius, kuris, manyta, galėjo būti gamintas nuo tų 
1850 m. Klepikovas yra apskaičiavęs, kad individualiam naudojimui rankraščiams 
(ne knygoms spausdinti) Xviii–XiX a. pirmojoje pusėje popierius vidutiniškai užsi-
gulėdavo 2,2 metus16. popieriui buvo būdinga būti sunaudojamam ne visai iš karto 
po pagaminimo (vien pakavimas, išsiuntimas į prekybos vietas ir pardavimas grei-
čiausia trukdavo ne vieną mėnesį), nors toks didelis aristarchovo popieriaus kiekis, 
koks sunaudotas rašyti DLL – per 2000 puslapių (imtinai iki iii tomo p. 400) – po 
įsigijimo gal ir nebuvo paliktas gulėti ilgai, juk greičiausiai visas iš karto įsigytas 
apsispręstam konkrečiam tikslui – žodynui rašyti. 

net ne tais 1850-aisiais, o dar ir 1851 m. balandžio 22 d. laiške pats daukantas 
sakėsi nieko nerašantis: 

ligi šiol negalėjau rašyti dėl tokios stiprios akių ligos, kad pernai metų gruodžio mė-
nesį turėjau pasitraukti iš tarnybos sveikatos taisyti. dabar nuolat gyvenu varniuose, 
ir mano sveikata iš aukščiausiojo malonės ima taisytis17. 

sunku įsivaizduoti, kad negalėdamas nieko rašyti ligotomis akimis, jau būtų ėmę-
sis didžiulio DLL rankraščio. 

13  plg. daukantas 1995, ii, išn. 1362. 
14  Čapaitė 1996, 13–14.
15  Šliūpas 1977, 178.
16  Клепиков 1959, 33. iš parinktų 40 tinkamų 

datavimui dokumentų Klepikovas suskai-

čiavo, kad daugiausia popierius buvo  
panaudotas po 1 metų (13 dokumentų), 
tada – po 2 metų (9), po 3 metų (6), o pa-
čiais popieriaus gaminimo metais – 3. 

17  daukantas 1976, 774–775. 
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ambraziejus Kašarauskis, daukanto bičiulis, keliais mėnesiais vėliau, 1851 m. spa-
lio 28 d. (turbūt netyčia – kaip tik per daukanto gimtadienį!) savo rankraštyje rašė: 
„materyały do dykcyonarzów żmudzkich już przygotowują się. – oprócz autora budą 
senowes letuwiu [...] pracują obecnie“18. Kašarauskio tikslas – suregistruoti lietuvių 
(žemaičių) žodynininkus ir žodynus. Jis apibendrintai teigė, kad daukantas esąs tarp 
rengiančių medžiagas žodynams, bet nesukonkretino, tad nebūtinai tai reiškė dau-
kantą pradėjus DLL – jis juk buvo rašęs dar bent tris ankstesnius žodynus, tad rinkti 
medžiagą buvo pradėjęs seniai. Juolab kad Kašarauskis toliau svarstė: 

zwróciłbym tu uwagę filologa iż do napisania dykcyonarza polsko–żmudzkiego naj-
lepiéj posłużyćby mógł słównik polsko–francuzki w berlinie wydany, który uważa 
się na najobszerniejszy19. 

Kašarauskis čia siūlė atkreipti dėmesį į tinkamiausią naujo žodyno prototipą – 
ropelewskio 3 tomų žodyną. Galima manyti buvus tam tikrą (galbūt kiek paplitusią 
tarp žemaičių) nuomonę, kad ropelewskio žodynas yra geriausias pavyzdys. Kaip 
tik šį žodyną ir panaudojo daukantas sudaryti savo DLL registrui. ar būtų Kašaraus-
kis siūlęs ropelewskį tik kaip apie tikėtiną prototipą žodynams, jei jau būtų žinojęs 
daukantą jį naudojant? Gal būtų taip ir parašęs, kad daukantas su juo dirba. 

abu dokumentai – tiek daukanto nusiskundimas negalint rašyti iki 1851 m. ba-
landžio, tiek Kašarauskio 1851 m. spalio pabaigos patarinėjimas remtis ropelewskio 
žodynu – neleidžia manyti daukantą galėjus pradėti rašyti DLL 1850 m. tikėtiną 
pradžios laiką galima nustumti bent į 1851 m. antrąją pusę ar pabaigą. 

dabar atsirado naujų duomenų tikslinti DLL pradžios laiką. Kretingos pranciško-
nų vienuolyne saugomas didžiulis senų rankraščių archyvas, sklidinai prikrauta bent 
keliolika rankraščių dėžių. per tris darbo dienas (2017 m. kovo 13–15 d.), praleistas 
tame archyve20, peržiūrėjau tūkstančius dokumentų. tarp jų radau aštuonis, rengtus 
ant labai panašaus į DLL aristarchovo fabrikų gamybos popieriaus: du kunigo aga-
pito mickevičiaus, tris kunigo simfronijaus Žabakevičiaus, du kunigo eustachijaus 
Jaugelio ir vieną neidentifikuotą. 

1. Agapito Mickevičiaus rašytas pamokslas „Kazanie na niedzielą siedin dzie-
siątnicę“, „siunty anus ing Winczy sawa math: 20“. Gale yra parašas „X agapit 
mickiewicz w telszach“, bet nėra datos. Įspaudas popieriuje: „АРИСТАРХОВА № 6 
ФАБРИКИ.“ (žr. 3 pav.). 

2. taip pat Agapito Mickevičiaus „Kazanie o ladaiakich spowiedziach“, „bieda 
iums abłudnikay [...] math. 23“. pasirašyta: „X. a mickiewicz w ‹telszach →› Cito-
wianach triszkach mowio[no] ‹1851 →› 1853“ (žr. 4 pav.). Įspaudas „АРИСТАРХОВА 
№ 6 ФАБРИКИ.“ identiškas nr. 1. svarbi data, kurią galima interpretuoti maždaug 

18  Kašarauskis 1851, 3. 
19  Kašarauskis 1851, 3.
20  nuoširdžiai dėkoju Kretingos pranciškonų 

vienuolyno gvardijonui kunigui Jurdanui 

statkui už sudarytas idealias sąlygas tirti 
jų archyvą, dr. Žavintai sidabraitei – už 
malonų tarpininkavimą. 
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taip: pamokslas buvo skirtas 1851 m. sakyti telšiuose ir tryškiuose, bet paskui toji 
informacija išbraukta ir nurodyti 1853 m. tytuvėnuose. turbūt iš to paties rankraščio 
mickevičius skaitė pamokslą ne vienoje vietoje ne vienu laiku. Šiuo atveju aktualūs 
nurodyti ankstesni, kad ir išbraukti, 1851 popieriaus panaudojimo metai. 

3. nežinoma ranka rašytas „exorta do stacyi pierwszey – sunus Ƶmogaus bus 
yszjuktas – pas Łukosziu s. 18“. paraštėje prirašyta: „1855 r Cytowianach“, bet neži-
nia, ar tai ne vėlesnis prierašas. Įspaudas popieriuje: „АРИСТАРХОВА № 6 ФА-
БРИКИ.“, nors neryškus, bet atrodo sutampantis su 1 ir 2 dokumentų. 

Šie trys dokumentai su aristarchovo 6-ojo fabriko įspaudu „АРИСТАРХОВА № 6 
ФАБРИКИ.“, kuriame žodis „АРИСТАРХОВА“ yra aukščiau už „ФАБРИКИ“. 
anksčiausia šiame popieriuje įrašyta data – 1851 metai. panašus įspaudas taip pat 
su pirmuoju žodžiu „АРИСТАРХОВА“ yra ir minėtame Kašarauskio 1851 m. spalio 
28 d. rankraščio popieriuje, tik jame nurodytas ne 6-asis, o 5-asis fabrikas: „АРИ-
СТАРХОВА № 5 ФАБРИКИ.“ 

tokie įspaudai su pirmuoju žodžiu „АРИСТАРХОВА“ Klepikovo įrašyti 5 nu-
meriu (fabriko numerių Klepikovas neregistravo), jis rado tris dokumentus su tokiu 
įspaudu: 1850, 1854, 185721. Klepikovo duomenys negausūs, bet neprieštaraujantys 
šiems keturiems dokumentams, naujai fiksuojamiems Žemaitijoje bent 1851 m.

3 pav. padidintas įspaudas „АРИСТАРХОВА № 6 
ФАБРИКИ.“ agapito mickevičiaus „Kazanie na 
niedzielą siedin dziesiątnicę“;
Kretingos pranciškonų vienuolyno biblioteka

21  Клепиков 1959, 100.
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dar penki dokumentai (toliau nr. 4–8) Kretingos pranciškonų vienuolyne turi 
įspaudus su priešinga įrašų tvarka – pirmiau įrašytu žodžiu „ФАБРИКИ“, o tik 
paskui – „АРИСТАРХОВА“. trys iš jų (nr. 4–6) rašyti 6-ojo fabriko popieriuje (kaip 
ir nr. 1–3) – tai simfronijaus Žabakevičiaus ranka rašyti pamokslai, o kiti du (nr. 7–8) – 
jau ant 5-ojo fabriko popieriaus, rašyti eustachijaus Jaugelio. 

4. Simfronijaus Žabakevičiaus ranka rašytas „pamoksłos ąt óntros nedielys po try-
ju Karalu apey par[ie]dkas yr pariedkynikus 1853 r.“ Įskaitomi du tokie patys iški-
lieji įspaudai: „ФАБРИКИ № 6 АРИСТАРХОВА“. 

5. to paties Simfronijaus Žabakevičiaus ranka rašytas rinkinys „Kazania ad we[n]to we 
o skonczeniu się swiata, i sądzie Generalnym“. Į vieną pluoštą surišta keletas pamoks-
lų. „pamoksłós ape pabąga swieta yr suda Generalna“ rašytas ant aristarchovo fabri-
ko popieriaus. aristarchovo įspaudo įrašas identiškas ketvirtajam: „ФАБРИКИ № 6 
АРИСТАРХОВА“ (žr. 5 pav.). 

Šis pamokslas Žabakevičiaus nedatuotas, bet toliau įrištas pamokslas „pamoksłos 
ąt 4 nedielos adwenta“ (gal ir visas rinkinys) datuotas 1853 m. (ar 1851 m.?; įrašas 
neaiškus, žr. 6 pav.).

6. trečiasis Simfronijaus Žabakevičiaus tekstas „pamoksłos ąt nedielos po Kaledu, 
apey pawinastis Gimdietoju yr apekunu dieł wayku“. „1853 Kretynga.“ Įspaudas 
„ФАБРИКИ № 6 АРИСТАРХОВА“, kaip ir nr. 4–5. 

7. Eustachijaus Jaugelio ranka rašytas „Kazanie na niedzielę 9. po swiątkach“, „ateys 
dienas ąnt tawes, yr apkas tawy neprietelej tawa ‹pilawu →› pilimu“. „1853. Kret–1856. 
Gruszławke“ (pamokslo rašytojas nustatytas pagal rašyseną iš kito, jo pasirašyto pa-
mokslo „Kazanie na niedzielę 23. po swiątkach“, „iog ne numyry mergajty bet mykt: 
ir jukies ysz io – math. 9.“, 1852). Įspaudas popieriuje: „ФАБРИКИ № 5 АРИСТАР-
ХОВА“. Jaugelis panaudojo ne 6-ojo, o 5-ojo aristarchovo fabriko popierių. 

8. taip pat Eustachijaus Jaugelio rankos pamokslas „Kazanie na niedzielę 23. po 
swiątkach“, „o kad ateje iezus ing numus Kunegajkszcze“, „1853. Kret. 1859. Kret.–“. 
Įspaudas: „ФАБРИКИ № 5 АРИСТАРХОВА“ (žr. 7 pav.). daug kas sutampa su nr. 7: 
ta pati rašysena, tie patys 1853 m., toks pats to paties 5-ojo fabriko popierius. 

4 pav. agapito mickevičiaus parašas ir pamokslo „Kazanie o ladaiakich spowiedziach“ 
sakymo vietos bei datos taisymas: „X. a mickiewicz w ‹telszach →› Citowianach 
triszkach mowio[no] ‹1851 →› 1853“;
Kretingos pranciškonų vienuolyno biblioteka
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toks popierius, kurio įspaude žodis „ФАБРИКИ“ yra pirmesnis už „АРИСТАР-
ХОВА“ (analogiškas ir DLL i–iii bei pirmosios iii tomo pusės popierius), Klepikovo 
nurodytas kaip nr. 922, panaudotas „[185.]“ metais. Klepikovas rado vienintelį doku-
mentą ant tokio popieriaus, ir tas pats nebuvo aiškiai datuotas – paskutinis skaitmuo 
neįrašytas, o ir visa data – tik tarp laužtinių skliaustų (tai reiškia, kad data buvo 
nustatyta netiesioginiu būdu23). vadinasi, 5-ių Kretingos pranciškonų vienuolyno 
dokumentų popierius padeda tikslinti labai apytikslius Klepikovo duomenis: Žemai-
tijoje toks „ФАБРИКИ № ... АРИСТАРХОВА“ popierius plačiau vartotas 1853 m. 
(gal tik tada Žemaitiją ir pasiekęs?). 

aristarchovo popierių naudojo ir levas tolstojus. Jo Kazokų (Казаки) rašymo ir 
spausdinimo istorija parodė, kad teksto pradžią tolstojus kaip tik rašė ant aristar-
chovo fabriko popieriaus – atrodo, kad kaip tik ant tokio, kuriame pirmiau eina 
žodis „ФАБРИКИ“: „Фабрики Аристархова. Продолговатое клеймо, контур зуб-
чиками, на углах закругленные линии, фамилия идет по нижней части клейма 
дугообразно“ (taip lanku apatinėje eilutėje rašyta pavardė „АРИСТАРХОВА“ tik 
šio potipio popieriuose, žr. 1, 5 ir 7 pav.; kituose įspauduose apatinėje eilutėje žodis 
„ФАБРИКИ“ neišlenktas, tiesus, žr. 3 pav.). tolstojus būtent ant tokio popieriaus 
ėmė rašyti Kazokų pradžią: 

5 pav. padidintas įspaudas „ФАБРИКИ № 6 АРИСТАРХОВА“. 
simfronijaus Žabakevičiaus pamokslų rinkinys „Kazania adwe[n]towe 
o skonczeniu się swiata, i sądzie Generalnym“;
Kretingos pranciškonų vienuolyno biblioteka

22  Kaip nurodė Покровская 1961-03-27. 23  Клепиков 1959, 37. 
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1) часть «Набега» (апр.-дек. 1852 г.). 2) Тетрадка стихотворений (даты: 30 дек. 1852 г. 
и 16 апр. 1853 г.). 3) Часть «Отрочества» (май 1853 г. – янв. 1854 г.). 4) Часть черно-
вой рукописи «Романа русского помещика» (1852–1853 гг). 5) Часть рукописи для 
набора «Встречи в отряде» (окончено в 1856 г.)24.

Kaip matyti, anksčiausiai tokį popierių Kazokams tolstojus galėjo panaudoti nuo 
1852 m. balandžio mėnesio. 

apie kito savo apsakymo, Pažemintas (Разжалованный), pavadinimo variantus 
tolstojus svarstė 1853 m. gruodžio 3 d. pirmasis apsakymo rankraštis siejamas su 
1853 m. lapkričio 9, 10, 11 ir 13 d. įrašais tolstojaus dienoraštyje. sakoma, kad „Пер-
вая рукопись (Папка iii) состоит из 24 лл. F°, фабрики Аристархова, без водяных 
зна ков“25. nors nenurodyta tikslesnė aristarchovo įspaudo forma, matyti, kad šiam 
apsakymui tolstojus naudojo aristarchovo popierių ne anksčiau kaip nuo 1853 m. 
lapkričio mėnesio. 

Galima apibendrinti. pirmojo potipio „АРИСТАРХОВА № ... ФАБРИКИ.“ po-
pierius Žemaitijoje naudotas jau 1851 m. (Kretingos vienuolyne, taip pat Kašarauskio 
telšiuose). antrojo potipio įspaudas „ФАБРИКИ № ... АРИСТАРХОВА“, toks, kokį 
randame ir DDL, atrodo šiek tiek vėlesnis, tolstojaus turbūt naudotas nuo 1852 m. 
ir ypač nuo 1853 m., o Žemaitijoje – nuo 1853 m. toks datavimas leidžia manyti, kad 
ir DLL galėjo būti pradėtas 1853 m., nors vertinant atsargiai galima sakyti DLL imtą 
rašyti ne anksčiau kaip 1852 m. taigi daukanto Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 
gali būti datuojamas 1852–1856 m. (ir taisymai – 1857–1858 m.). 

6 pav. Galbūt viso simfronijaus Žabakevičiaus pamokslų 
rinkinio „Kazania adwe[n]towe o skonczeniu się swiata, 
i sądzie Generalnym“ datavimas „1853“ (ar „1851“?); 
Kretingos pranciškonų vienuolyno biblioteka

24  Толстая 2006a. 25  Толстая 2006b. 
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vis dėlto ir toks diapazonas atrodo labai platus, daukantas turbūt nerašė žodyno 
visus tuos metus, o tik mažesnę jų dalį. Čapaitė apskaičiavo trukmę, per kurią dau-
kantas galėjo parašyti tiek žodyno teksto: 

tad sprendžiant iš teksto apimties, iš to, kad rašyta greitai, o ir nemaža teksto įpras-
tiniu (darbiniu) raštu, galima daryti prielaidą, jog daukantas prie žodyno intensyviai 
dirbęs metus ar pusantrų26. 

vadinasi, ir susiaurintas DLL rašymo 1852–1856 m. diapazonas dar galėtų būti 
mažinamas. dar drąsesnis, nors ne taip gerai pamatuotas spėjimas būtų 1853–1855 m. – 
1853 m. data siejasi su 5-ių Kretingos pranciškonų vienuolyno rankraščių įrašais 
(ankstyvaisiais 1853-iaisiais, nes Žabakevičiaus dokumentas nr. 4 kalba apie pirmąją 
savaitę po trijų Karalių šventės, tad apie sausio mėnesio vidurį), o 1855 m. – su 
daukanto išvykimu iš varnių ir vilties praradimu žodyną paskelbti. 

Literatūra ir šaltiniai: 
a k e l a i t i s ,  m i k a l o j u s ,  ~ 1856: Słówko o Litewszczyźnie; llti br: f. 1 – 42 (rankraštis, 

autografas).
akelait i s ,  mikalojus ,  1925: „akelaičio m. laiškai“, parengė a. Janulaitis, TŽ 3, 292–321.

7 pav. padidintas įspaudas „ФАБРИКИ № 5 АРИСТАРХОВА“ 
eustachijaus Jaugelio „Kazanie na niedzielę 23. po swiątkach“; 
Kretingos pranciškonų vienuolyno biblioteka

26  Čapaitė 1996, 19. 
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birž iška ,  vaclovas ,  1954: „daukantas“, Lietuvių enciklopedija 4, boston, 363–365. 
Čapaitė ,  rūta ,  1996: „simono daukanto rašysena didžiajame lenkų–lietuvių kalbų žody-

ne“, Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas iii (r–Ż), vilnius: mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 7–19. 

daukantas ,  s imonas ,  1857-04-01: laiškas iš svirlaukio nežinomam asmeniui; llti br: 
f. 1 – sd 28 (rankraštis, autografas). 

d a u k a n ta s ,  s i m o n a s ,  1858-06-25: laiškas iš svirlaukio į mintaują p. bagdonavičiui; 
lmavb rs: f. 264 – 1368 (rankraštis, autografas).

daukantas ,  s imonas ,  1858-08-13: laiškas iš mintaujos [į vilnių eustachijui tiškevičiui]; 
lmavb rs: f. 139 – 1354 (rankraštis, autografas). 

daukantas ,  s imonas ,  1976: Raštai 2, sudarė vytautas merkys, tekstą paruošė birutė va-
nagienė, vilnius: vaga.

daukantas ,  s imonas ,  1993–1996: Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų–lietuvių kalbų žo
dynas i–iii, parengė Giedrius subačius, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993–1996.

DLL – simonas daukantas, [Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas, apie 1852–1856 (1857–1858)]; 
llti br: f. – sd 12 (rank raštis, autografas, i–iii tomai); paskelbtas: daukantas 1993–1996.

Janulait is ,  august inas ,  1969: Mikalojus Akelaitis, vilnius: mintis. 
Kašarauskis ,  ambrazie jus ,  1851: Tret’s dwejats łaksztu ape Ƶamajtiu niekniekius, 1851. r. 

Xbra 28. d. Telsze; lmavb rs: f. 267 – 3456 (rankraštis, autografas). 
Kruopas ,  Jonas ,  1961: „s. daukanto leksikografiniai darbai“, LKK 4, 301–317.
subačius ,  Giedrius ,  1990: „s. daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno istorija“, 

Klb 41(1), 79–89.
suba č i us ,  G i ed r i us ,  1993: „simono daukanto didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas“, 

Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas i, vilnius: mokslo ir enciklope-
dijų leidykla, 8–54.

Šl iūpas ,  Jonas ,  1977: Rinktiniai raštai, vilnius: vaga. 
К леПИКОВ,  С ОКРАТ А леКСАНдРОВИЧ ,  1959: Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного производства XVII–XX века, Москва: Всесоюзная книжная палата.
К О ж е В Н И К О В А,  Н А Т А л И я И В А Н О В Н А ,  2014: „Калужские купцы Прянишниковы, вла-

дельцы бумажных фабрик, и их родственные связи“, От села Кондырево до города Кон
дрово. Материалы второй районной краеведческой конференции 22–23 ноября 2012 года, 
Калуга, 154–167. 

К удРИцКАя,  л ЮдМИлА Н ИКОлАеВНА ,  2014: „Вильям Оттович Говард – основатель ак-
ционерного общества «Троицко-Кондровские писчебумажные фабрики компании 
В. Говарда»: штрихи к портрету“, От села Кондырево до города Кондрово. Материалы 
второй районной краеведческой конференции 22–23 ноября 2012 года, Калуга, 74–124. 

П ОКРОВСКАя,  В .  Ф . ,  1961-03-27: laiškas iš maskvos į vilnių Jonui Kruopui; atsakymas į 
paklausimą apie simono daukanto Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno popieriaus datavimą; 
llti br: f. 1 – sd 12 (mašinraštis). 

Т ОлСТАя,  Ф еКлА ,  2006a: „История писания и печатания «Казаков»“ (https://unotices.com/
book.php?id=129806&page=72). 

Т ОлСТАя,  Ф еКлА ,  2006b: „Из Кавказских воспоминаний. Разжалованный (1853–1856)“ 
(http://www.bestsellerbook.ru/read.php?id_book=553747&all_page=1). 
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Giedrius Subačius
1 8 5 2 – 1 8 5 6 ,  1 8 5 7 – 1 8 5 8 :  t H e  C o m p i l at i o n  t i m e 
o F  s i m o n a s  d a u K a n t a s ’ s  GREAT POLISH–LITHUANIAN DICTIONARY 

s u m m a r y

the archive of the Franciscan monastery in Kretinga has preserved many documents of 
the eighteenth and nineteenth centuries. Certain papers in these documents contain prom-
inent manufacturers’ stamps, and their comparison to such stamps in the manuscripts of 
leo tolstoy (1828–1910) made it possible to determine the time of compilation of Great 
PolishLithuanian Dictionary by simonas daukantas (1793–1864) more precisely.

the stamp “ФАБРИКИ № ... АРИСТАРХОВА” of daukantas’s dictionary was also used 
by tolstoy most probably starting from 1852, especially since 1853, and in the monastery of 
Kretinga—since 1853. such dating suggests that the Great PolishLithuanian Dictionary may 
have been started in 1853, although more cautious judgment would make it 1852. in such 
way, it is safe to claim that the Great PolishLithuanian Dictionary by simonas daukantas can 
be carefully dated 1852–1856 (certain corrections also appeared in 1857–1858). 

Giedrius subačius      Gauta 2017 m. liepos 20 d.
Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures
University of Illinois at Chicago
601 S. Morgan St.
Chicago IL 60607, U.S.A.
el. p.: subacius@uic.edu

XIX a. istorijos skyrius
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
LT01108 Vilnius, Lietuva



149 J u o z a p o  A r n u l f o  G i e d r a i č i o 
Naujas Įstatymas ( 1 8 1 6 ) :  s a n t y k i s 
s u  Evangelijų l e i d i m a i s  X I X  a.

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 9 ,  2 0 1 7
i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  1 4 9 – 1 7 0

Jurgita Venckienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

Juozapo arnulfo Giedraičio 
Naujas Įstatymas (1816): santykis 
su Evangelijų leidimais XiX a.1

XiX a. pirmojoje pusėje lietuvos katalikų bendruomenė tebesinaudojo Xvii a. 
išverstomis evangelijomis (siaurąja prasme), arba perikopėmis. Jonui Jaknavičiui 
priskiriama knyga Ewangelie polskie y litewskie (toliau – JE), pirmą kartą išleista 
veikiausiai 1647 m., išliko populiari iki pat XiX a. vidurio: Lietuvos bibliografijos 
duomenimis, 1803–1859 m. ji perleista dvylika kartų2. Čia paminėtina, kad 1806 m. 
pasirodžiusi kita evangelijų knyga – Lietuviškos evangelijos (toliau – LE1806), pa-
rengta Žemaičių vyskupo Juozapo arnulfo Giedraičio (1754–1838) aplinkoje, pa-
kartotinai nebuvo išleista.

JE buvo naudojamos ir XiX a. pabaigoje. tai įrodo įrašas 1835 m. leidimo eg-
zemp lio riuje, saugomame lietuvos nacionalinėje martyno mažvydo bibliotekoje 
(sign. a 4/835): Kunigas Vincentas Kur‖tinaitis. 15 d. Spalio 1894 metais.

adomas Jakštas yra kėlęs klausimą, ar XiX a. pirmojoje pusėje perleidžiant JE (jam 
nebuvo žinomi JE 1835, 1842 ir 1859 m. leidimai) buvo atsižvelgta į minėtąsias 1806 m. 
Lietuviškas evangelijas: 

ar jų [XiX a. JE leidimų – J. v.] lietuviškas tekstas imta iš vysk. Giedraičio pataisyto 
leidimo [Lietuviškų evangelijų – J. v.], ar iš senoviškų Xviii amžiaus netaisytų evan-
gelynų šiandiena sunku pasakyti. Jų visų antraštės yra lenkiškos ir panėši į [...] kun. 
Jak navičiaus evangelyną, taigi lietuviškas tekstas ten greičiausiai bus senas, ne-
taisytas3. 

regis, Jakštui JE lietuviškas vertimas turėjo atrodyti gerokai senstelėjęs ir taisy-
tinas, o žemaičių parengtos Lietuviškos evangelijos – modernesnės. vis dėlto, kaip 

1  straipsnis parengtas pagal lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamą projektą „lietuviš-
kos Xvi–XiX a. biblijos istorija“ (sutarties 
nr. mip-037/2015).

2  LB i 142–144.
3  Jakštas 1933, 9. 
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minėta, šios knygelės teišėjo tik vienas leidimas. aldona prašmantaitė šį faktą inter-
pretavo taip: 

ta aplinkybė, kad J. a. Giedraičio inicijuotos Žemaičių kunigų parengtos Evangelijos 
nebuvo pakartotos, leidžia manyti, jog kun. J. Jaknavičiaus vertimo jos nepranoko4.

1816 m. vilniuje, diecezijos (misionierių) spaustuvėje išspausdintas vyskupo Gie-
draičio iniciatyva parengtas5 naujojo testamento leidimas Naujas Istatimas Jezaus 
Christaus Wieszpaties musu (toliau – GNI). 

vaclovas biržiška laikėsi nuomonės, kad GNI „nebuvo katalikų dvasininkijos pri-
imamas, [...] nors katalikų liaudyje jis turėjo didelį pasisekimą“6. o prašmantaitė, 
suradusi GNI publikavimo bylą ir kvestionavusi vyravusią nuostatą apie jį kaip 
protestantišką leidinį7, teigė, kad GNI buvo įsigijusi Žemaičių kunigų seminarijos 
biblioteka (nors nėra žinoma, ar jis naudotas mokymui), juo naudotasi parapijose 
pastoraciniams reikalams (tai rodo kai kuriuose egzemplioriuose įrašytos margina-
lijos), be to, GNI platintas ne tik Žemaičių, bet ir vilniaus vyskupijoje8. 

Kad GNI buvo naudojamas, rodo ir Kaliksto Kasakauskio pavyzdys: apie 
1863-iuosius rašydamas knygelę Iszguldims pawinaszczju krykszczjonukataliku jis rė-
mėsi būtent GNI9. vyskupo motiejaus valančiaus teigiamą požiūrį į GNI demons-
truoja susirašinėjimas su nikolajumi novikovu dėl evangelijų leidimo kirilika. Gavęs 
iš novikovo cenzūruoti kirilika perrašytą 1848 m. JE leidimą10, valančius jį sukriti-
kavęs ir rekomendavęs „pavesti“ laurynui ivinskiui, kad sudarytų geresnį „eg zemp-
lio ri[ų] evangelijų pagal Žemaitišką bibliją naujo Įstatymo, išleistą vyskupo Juozapo 
Gied raičio“11. vėliau tai ir buvo padaryta. 

Lietuvos bibliografijos duomenimis, 1816–1859 m. išėjo devyni JE leidimai (1819, 
1820, 1835, 1841, 1842, 1848, 1856, 1858, 1859), trys iš jų (1820, 1842, 1859) LB i apra-
šyti pagal šaltinius12. 

straipsnio tikslas – aptarti GNI santykį su JE leidimais XiX a., išsiaiškinti, ar po 
1816 m. perleidžiant JE buvo juo remiamasi.

1. J E 1 8 1 9. 1816 m. išspausdinus GNI, naujas JE leidimas pasirodė po trejų metų, 
1819-aisiais (toliau – JE1819). Jis išėjo toje pačioje bazilijonų spaustuvėje kaip ir anks-
tesnis 1805 m. leidimas (toliau – JE1805).

4  prašmantaitė 2003, 145. ieva Šenavičienė, 
rašydama apie homiletikos dėstymą Že-
maičių vyskupijos seminarijoje, užsiminė, 
kad tarp kitų klierikams tinkamų knygų 
bibliotekoje buvo ir Jaknavičiaus verstos 
Evangelijos (Šenavičienė 2005, 83–101).

5  apie autorystę plačiau žr. subačius 1998, 
173–197; prašmantaitė 2000, 258–261.

6  biržiška 1998, 139.
7  plačiau žr. prašmantaitė 2000; prašmantaitė 

2003, 149.
8  prašmantaitė 2003, 147–148. 
9  subačius 2001, 50–51.
10  merkys 1999, 709.
11  alekna 1922, 184.
12  LB i 142–144.
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JE1805 ir JE1819 leidimai nedaug tesiskiria vienas nuo kito, tai jau yra pastebėjęs 
Giedrius subačius: „[a]pskritai 1819 metų JE leidimas, palyginti su 1805-ųjų, iš esmės 
netaisytas“13. Kad naujasis leidimas parengtas atidžiai neredaguojant, rodo ir į JE1819 
patekusios JE1805 korektūros klaidos. pavyzdžiui, atejeo ‘atėjo’ JE1805 19 ir atejeo JE1819 
19; eynantietiemis ‘einantiems’ JE1805 37 ir eynantietiemis JE1819 37; ſie‖ſie dedamas 
‘sėdėdamas’14 JE1805 288 ir ſie‖ſiededamas JE1819 288, plg. sie-‖dedamas JE1803 28715.

Kad JE1819 rengėjas rėmėsi JE1805, rodo ir tos pãčios praleistos eilutės. pavyzdžiui, 
lk 1,28:

JE1805 224   JE1819 224

Yr ineięs aniołas pas ję tare: ‖ sweyka  Yr ineięs aniołas pas ję tare: ‖ sweyka
 miłeſtos piłna. Wieſzpats ſu ‖ tawim:  miłeſtos piłna. Wieſzpats ſu ‖ tawim:
 pagirta do iſz kałbos juo; pagirta do iſz kałbos juo.

vėlesniame, 1835-ųjų JE leidime (toliau – JE1835) praleistoji eilutė pridėta iš 1790 m. 
(toliau – JE1790) ar dar ankstesnių16 leidimų, plg. JE1790:

JE1835 210   JE1790 180–181

Yr ineięs anio-‖łas pas ję tare: sweyka  Yr inejęs aniołas pas ję tare: swey-‖ka
 miłestos piłna, ‖ Wieszpats su tawim,  mileſtos piłna, Wieſzpats ſu ta-‖wim:
pagirta tu tarp ‖ moteru. Kuri tay iszgirdusi, pagirta tu tarp Moteru: Kuri ‖ iſzgirdusi,
iszsigando ‖ ant kałbos juo. iſzſigando iſz kałbos juo.

GNI šis sakinys yra kiek kitokios sintaksinės struktūros, tad juo atstatant šią ei-
lutę nesiremta: 

 GNI 84 ir ineięs pas ję aniołas tare: ‖ buk pasweykinta milistos piłna, ‖ Wieszpats 
su tawim, pagirta tu ‖ tarp moteru. ‖ Kuri, kad iszgirdo, iszsigan-‖do isz 
jo kałbos.

13  subačius 2004, 253.
14  Arba ku‖ris Karalus eydamas ant waynos ‖ 

prieſz kita Karalu, ne pirmiaus ſie‖ſiededa
mas dumoia, iey gali ſu de‖ſimti tukſtanćiu 
ſuſitikt, kuris su ‖ dwiem deſimtim tukſtanćiu 
eyt ‖ prieſz ji? JE1805 288.

15  vėlesniuose leidimuose pataisyta klaidin-
gai: sie-‖damas JE1835 269, sieda-‖mas 
JE1841 251, siedamas JE1856 224.

16  Ši eilutė praleista ir ankstesniuose 1799 (to-
liau – JE1799) ir 1803 m. (toliau – JE1803) 
leidimuose, plg. JE1799 200: Yr ineięs Anio
łas pas ię ‖ tare: Sweyka miłeſtos piłna. Wieſz‖ 
pats ſu tawim: pagirta do iſz kał‖bos iuo, yr 
dumojo, kokſay tay bu‖wo paſweykinimas; 

JE1803 220: Yr ineięs Aniołas ‖ pas ię tare: 
Sweyka miłeſtos piłna. ‖ Wieſzpats ſu tawim: 
pagirta do iſz ‖ kałbos iuo, yr dumojo, kokſay 
tay ‖ buwa paſweykinimas. 1794 ir 1797 m. 
leidimuose, atrodo, eilutė atstatyta, bet su 
klaidomis, plg.: JE1794 178–179: Yr ineięs ‖ 
Anio łas pas ię tare: Sweyka mileſtos ‖ piłna, 
Wieſz pats ſu tawim: pagirta tu ‖ tarpMo
teru:Kuriiſzgirduſi,iſzſiganta‖ do [sic! – 
J. v.] iſz kałbos iuo; JE1897 205–206: Yr in eięs 
Anio‖las pas ię tare: Sweyka mi leſ tos ‖ piłna, 
Wieſzpats su tawim; pa‖girta tu tarp Mote
ru:Kuriiſz‖girdusi,iſzſigantado [sic! – 
J. v.] iſz kałbos iuo.
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JE1805 buvo praleista lk 1,35 eilutė, o JE1819 ji pridėta, plg.:

JE1805 224–225    JE1819 224–225 

o atsakidamas aniołas ‖ o atsakidamas aniołas ‖
tare: dwaſia szwęta ateys ing ta-‖ tare: dwaſia szwęta ateys ing ta-‖
   wi, o galibe Aukściauſiojo u tems ‖
wi. Todel yr tay, kas ugims iſz ‖ tawi. Todel ir tay, kas ugims iſz ‖
tawęs szwiętas, bus wadintas su-‖ tawęs szwiętas, bus wadintas su-‖
numi diewo.    numi diewo.

praleistoji eilutė JE1819 atstatyta iš ankstesnių leidimų, ji sutampa su 1803-iųjų, 
1799-ųjų ir kitais ankstesniais leidimais (tesiskiria [s] ir [j] rašyba), plg. lk 1,35 JE1799 
ir JE1803:

JE1799 200   JE1803 221

o ‖ atsakidamas aniołas  o ‖ atsakidamas aniołas
 tare: dwaſia ‖ szwęta ateys ing tawi,  tare: dwasia ‖ szwęta ateys ing tawi, 
 o galibe ‖ Aukściauſiojo u tems o galibe ‖ aukściausiojo u tems
 tawi. Todel ‖ yr tay, kas ugims isz  tawi Todel ‖ yr tay, kas ugims iſz
 tawęs szwię-‖tas, bus wadintas  tawęs szwię-‖tas, bus wadintas
sunumi diewo.    sunumi diewa.

GNI ši vieta išversta kiek kitaip, plg.: 

 GNI 84 o aniołas atsakidamas tare ‖ jey: dwase szwenta nuiengs ant ‖ tawęs, o 
galibe aukszcziausio u-‖tems tawę. delto ir kas isz tawęs ‖ ugims szwen-
tas, bus wadintas su-‖numi diewo. 

Šiek tiek skiriasi ir JE1805 bei JE1819 rašyba. JE1805 žodžio pradžios ir vidurio 
<ſ> JE1819 keičiama į <s>, tiesa, labai nenuosekliai. apie tai yra rašęs subačius ana-
lizuodamas, kada lietuvos spaudiniuose išnyko raidė <ſ>: JE1805 „dar aiškiai siste-
mingai išlaikoma <ſ> ilgoji“ (p. 250), o JE1819 „žodžio pradžios ir vidurio pozicijo-
je vartojama ir <ſ>, ir su ja konkuruojanti <s>“17 (p. 253). pavyzdžiui, iš JE1805 
lk 21,26–27 pavartotų šešių raidžių <ſ> JE1819 trys pakeistos į <s>, bet kitos trys 
liko nepakeistos, plg.:

JE1805 2–3   JE1819 2–3

teypo juog żmo-‖ nes dzius teypo juog mo-‖nes dzius
nuog baymes yr łaukimo ‖ tu dayktu nuog baymes ir łaukimo ‖ tu dayktu
kurie ateys ant wiſa ‖ ſwieta. kurie ateys ant wisa ‖ swieta. 
 nes galibes dangaus bus ‖ pajudintos:  nes galibes dangaus bus ‖ pajudintos: 
 yr tada iſzwis sunu ‖ mogaus ateynanti  ir tada iſzwis sunu ‖ mogaus ateynanti
 debeyſiey, ſu ‖ galibe didzia ir mayeſtotu.  debeyſiey, su ‖ galibe didzia ir majeſtotu.

17  subačius 2004, 250, 253.
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JE1805 mt 11,3–4 iš keturių <ſ> JE1819 dvi pakeistos į <s>:

JE1805 5   JE1819 5

tugi eſi, kurſay turi ateyty, ar ‖ kito łaukiame:  tugi esi, kursay turi ateyty, ar ‖ kito łaukiame?
o atſakidamas Jezus ‖ tare jemis: nueję  o atſakidamas Jezus ‖ tare jemis: nueję
abſakikite Jonuy, ‖ ką girdejote ir regiejote. abſakikite Jonuy, ‖ ką girdejote ir regiejote.

svarbu paminėti ir tai, kad GNI vartota tik raidė <s> (diecezijos [misionierių] 
spaustuvėje <ſ> atsisakyta 1806-aisiais18). vis dėlto mėginimas JE1819 raidę <ſ> keis-
ti į <s> pirmiausia rodytų bendrą to meto tendenciją atsisakyti <ſ>, o ne pastangas 
orientuotis į GNI19.

dar viena JE1819 naujovė – pakeista jungtuko ir rašyba. JE1805 šis jungtukas 
rašytas su <Y, y>. JE1819 sakinio viduryje jis rašomas su <i>, tik pradžioje liko su 
didžiąja <Y>, plg. lk 21,29:

JE1805 3   JE1819 3

Yr paſakie jemis priliginima: ‖  Yr pasakie jemis priliginima: ‖
Weyzdekite ant figos, yr ant wi-‖ Weyzdekite ant figos, ir ant wi-‖
ſu medziu.   su medziu.

taip pat plg. lk 2,16:

JE1805 16   JE1819 16

Yr ateje ſkubinda-‖mies, yr rado marya yr  Yr ateje ſkubinda-‖mies, ir rado marya ir
Jozapa, yr ‖ Waykiali paguldita prakarte. Jozapa, ir ‖ Waykiali paguldita prakarte. 

GNI jungtukas ir rašytas su <i, i>, plg.: Ir pasakie jems priliginimą: ‖ paweyzdekit ant 
figos ir ant wisu ‖ medziu GNI 128; Ir atejo pasiskubindami, ir ‖ rado Maryą ir Jozapą ir 
kudikeli ‖ pagulditą prakarte GNI 87. 

taigi leidžiant JE1819 remtasi ankstesniais JE leidimais, bet ne GNI. tai rodo sutam-
pančios korektūros klaidos, praleistos tos pačios eilutės. Kai kurios praleistos eilutės 
JE1819 ar JE1835 atstatytos pagal ankstesnius Evangelijų leidimus, jos skiriasi nuo GNI. 

JE1819 ankstesnio leidimo JE1805 žodžio pradžios ir vidurio <ſ> norėta keisti į 
<s>, jungtukas ir rašytas su <i> vietoj JE1805 <y> (bet liko Yr). tokie rašybos principai 
būdingi ir GNI (tiesa, <ſ> čia visai nebevartota, be to, jungtukas ir visada rašytas su 
<i, i>), tačiau to nepakanka, kad būtų galima kalbėti apie GNI įtaką JE1819. 

2. E 1 8 5 8. 1835, 1841, 1848 ir 1856 m. perleistos JE taip pat iš esmės nebuvo 
keičiamos – atitiko JE1819. tiesa, nuo 1820-ųjų leidimo (neišlikęs) keitėsi pavadinimas: 
ankstesnį Ewangelie polskie y litewskie pakeitė Ewanielie na niedziele i wszy[s]tkie swięta20. 
Šiems leidimams tiktų biržiškos pastaba apie ankstesnes JE: 

18  subačius 2004, 250.
19  plg. subačius 2004, 239–264.

20  LB i 143.
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skirtumai atsirado ne dėl to, kad kas būtų iš naujo kokį norint iš tų tekstų vertęs, bet 
iš dalies dėl korektoriaus, iš dalies dėl savotiško „kalbos žiūrėtojo“ (iš pataisų aiškiai 
matyti, kad ne tik mūsų laikais tokių būta!) ir iš dalies dėl redaktoriaus darbo21. 

1858-aisiais išėjusias Ewangelje polskie i żmudzkie (toliau – E1858) bibliografai taip 
pat skyrė prie JE leidimų, tiesa, nurodydami, kad jų „beveik negalima laikyti Jakna-
vičiaus vertimu“22, ir pažymėdami, kad „žymiai pertvarkytas ir turinys“23. 

E1858 nuo ankstesnių leidimų skiriasi apimtimi. palyginti su 1856-ųjų leidimu (to-
liau – JE1856) naujasis papildytas daugiau kaip 20 evangelijų – tiek lenkų, tiek lietuvių 
kalbomis. be to, čia įdėta maldų ir pamokymų lietuvių kalba, kurių nebuvo ankstes-
niuose leidimuose: „poteraj po Kozoniaus kałbamis“, „trumpas pamokinimas rejkalin-
gu dajktu“, „aktas“, „małdas ritmetines“, „małda pirm medytacyes“, „małda po me-
dytacyes“, „małdas Wakarines“ (anksčiau JE maldos ir pamokymai buvo duodami ir 
lenkų, ir lietuvių kalbomis). taigi E1858 rengėjas turėjo pasinaudoti išverstais evange-
lijų tekstais arba išversti juos pats. verta paminėti, kad E1858 pridėtas pastebėtų klaidų 
sąrašas „sprostowanie znaczniejszych omyłek“(p. 383–386), rodantis atsakingą rengė-
jo ar redaktoriaus požiūrį – tai nebuvo būdinga anksčiau vieną po kitos perleidžiant JE. 

21  biržiška 1939, 61.
22  LB i 144.

23  LB i 144.

1 pav. E1858 120: mk 16,15–20 vertimas;  
Ktub rss: bs 221
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palyginus tas pačias evangelijų ištraukas JE1856 ir E1858 matyti, kad jų kalba labai 
skiriasi, tai nėra tas pats vertimas, nors ir būtų redaguotas (dar žr. 1 ir 2 pav.), plg.: 

JE1856 19 E1858 22–23
lk 2,35–37 (ir ‖ tawo pacios dusie parejs 

mecius) idant ‖ apsirejksztu i 
dang [sic! – J. v.] sirdziu dumoimaj. ‖ 
Yr buwo ona Pranasie ne duktie 
Fare-‖laus isz gimines aser: toi buwo 
łabaj ‖ sena, ir giweno su wiru sawa 
septinis ‖ metus nuog mergistes sawo: 
ir toi bu-‖wo naszle iki 
asztoniu desimtu metu ir ‖ kietweriu, 
kuri ne iszejo isz baniczios ‖ pasni-
kajs ir małdomis tarnaudama 
Die-‖wuj nakti ir diena.

ir tawa ‖ paczios duszią parwers 
kaławijas, idant ‖ butu aprejksztos 
dumos isz daugio szir-‖diu.
Ir buwo ona pranasziene duktie ‖ 
Fanuelaus isz gimines aser; ta buwo 
ła-‖baj metuose paejusi, o 
septinerius metus ‖ giweno su wiro 
sawo nuog panistes sawo. ‖ O ta 
naszle iki asztoniu deszimtu ir kiet-‖ 
weriu metu, kuri neatsitolino nuog 
ba-‖niczios, tarnaudama pasnikuo-
se ir mał-‖dose dieną ir nakti.

2 pav. JE1856 84: mk 16,15–20 vertimas; 
Ktub rss: bs 260
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JE1856 84 E1858 120
mk 16,17–18 o ien-‖kłaj tu kurie intikies, tie se-

kie: Wardan ‖ mano welnius
iszmetines, lieuwejs nau-‖jejs 
kałbes, alcius ims, ir jej ką 
mary-‖nanczio giartu; ne wodis jemis: 
ant ligo-‖niu rankas udes, ir bus 
swejki.

o kurie ‖ intikies, tus seks tie enk -
łaj (stebukłaj). ‖ Wardan mano wel-
nius iszwaris; naujejs ‖ leuwejs 
kałbies. alczius ims, ir norint ‖ ką 
marinanti giertu, jems ne iszkadis; ‖ 
ant negalincziu udes rankas, obus 
jemis ‖ giaraj.

E1858 ir JE1856 kalbos skirtumai akivaizdūs ir nekyla abejonių, kad E1858 tekstai 
nebuvo perimti iš JE1856 ar kitų dar ankstesnių leidimų.

3. E 1 8 5 8  i r  L E 1 8 0 6  b e i  GNI. E1858 nebuvo dar vienas JE leidimas, tad kyla 
klausimas, ar evangelijų ištraukos buvo išverstos iš naujo, ar E1858 parengtas remian-
tis kitais raštais – vyskupo Giedraičio aplinkoje parengtomis 1806 m. Lietuviškomis 
evangelijomis, kaip spėjo Jakštas, ir GNI. subačius jau nustatė, kad „LE1806 tekstas 
yra panašus į GieNI1816 [GNI – J. v.], jaučiamas glaudus ryšys“24. 

palyginus atskiras šių trijų tekstų vietas matyti, kad E1858 kur kas artimesnis GNI 
(dar žr. 3 pav.), o ne LE180625, plg.: 

  mk 16,14
 LE1806 43–44 anuo metu: kad siedieje u stało ‖ wienolika mokitiniu, pasirode jems ‖ 

Jezus: yr iszkalbinieje ne tikiej-‖ma ju, yr ukietieima śirdies; jo-‖giey 
tiems, kurie regieje ji isznu-‖mirusiu [sic! – J. v.] atsikiełusi, ne itikieje.

 GNI 82 14. paskucziausey aniems wie-‖nuolikuy sedintiems u stało pasi-‖rode 
ir pabare netikiejmą anu, ir ‖ ukietejmą szirdies; jog tiems, 

  ku-‖rie ji regejo isz numirusiu prisike-‖łusi, ne tikejo.
 E1858 119–120 anuo metu, wieniolikaj mokitiniu siedin-‖tiems u stało pasirode 

Jezus, ir pabare ‖ netikieimą anu, ir użkieteima szirdies; ‖ jog tiems, 
kurie Ii regiejo isz numirusiu ‖ prisikiełusi, ne tikiejo.

  Jn 11,23–25
 LE1806 162 tare jey Jezus: ‖ Kialses isznumirusiu [sic! – J. v.] brolis tawa. ‖ Tare jam 

morta [sic! – J. v.]: zinau jog kialsies ‖ pri atsikielima isznumirusiu 
[sic! – J. v.] pa[s]ku-‖tinioy dienoy. tare jey Jezus: ‖ asz esmi 

  prisikielimas yr giweni-‖mas: kas i mani itikie, 
  norint bu-‖tu numiris, bus giwas.
 GNI 159 23. tare jey Jezus: Kelsis brolis ‖ tawo. ‖ 24. Sakie jam 
  morta: inau, jog ‖ kelsis prisikelime isz numirusiu 

24  subačius 1998, 190.
25  svarbu paminėti ir tai, kad į E1858 įtraukta 

apie 20 evangelijų daugiau negu LE1806, 
tad jos negalėjo būti imtos iš LE1806. 

E1858 ir LE1806 skiriasi ir struktūra: E1858 
pradedamos nuo pirmosios advento savai-
tės (lk 21,25–33), o LE1806 – nuo naujųjų 
metų (lk 2,21).
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  pa-‖skusziawsioy [sic! – J. v.] dienoy. ‖ 25. tare jey Jezus: asz esmi 
  pri-‖sikelimas isz numirusiu ir giweni-‖mas: Kas tik ing manę, 
  norint ir numirtu, bus giwas.
 E1858 320 tare jej Jezus: Kielsis brolis ta-‖wo. Sakie Jam 
  morta: inau jog kielsis ‖ prisikielime isz numirusiu 
  paskucziausioj ‖ dienoj. tare jej Jezus: asz esmi 
  prisi-‖kielimas isz numirusiu ir giwenimas: kas ‖ tik ing manę, 
  norint ir numirtu, bus gi-‖was.

  lk 6,18–19
 LE1806 152 kurie bu-‖wa ateje, idant jo kłausitu, yr bu-‖tu iszgiditi nuog ligu 
  sawa. Yr ‖ kurie buwa nuog dwasiu nećistu ‖ żuditi, buwa iszgiditi. 
  Yr wisa mi-‖nia gieyde jo dasilitieti: neys gali-‖be isz jo iszeydinieje, 

yr wisus ‖ sweykays dare.
 GNI 95 18. Kurie buwo ateję, idant kłau-‖situ jo, ir butu iszgiditi isz negalu ‖ 

sawo. ir kurie buwo warginti nuog ‖ dwasiu neczistu, stojos iszgiditi. ‖ 
19. ir wisa minia norejo jo dasi-‖liteti, nes galibe isz jo ejo, 

  ir wi-‖sus gide.
 E1858 217 Kurie buwo a-‖teję, idant kłausitu Jo, ir butu iszgiditi ‖ isz negalu 
  sawo. ir kurię buwo wargin-‖ti nuog dwasiu neczystu, stojos iszgiditi. 

‖ ir wisa minia norieja Jo dasilitieti, nes ‖ galibe isz jo eja, 
  ir wisus gide.

nors nekyla abejonių dėl tiesioginio E1858 ir GNI ryšio, vis dėlto ir minėtas Jakš-
to spėjimas nėra be pagrindo – E1858 rengėjas prieš akis LE1806 galėjo turėti. pavyz-

3 pav. GNI 82: mk 16,15–20 vertimas; 
zigmo zinkevičiaus asmeninė biblioteka
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džiui, iš LE1806 gali būti nusižiūrėti pusdalyvio ełgdamas sinonimai ubagaudamas, 
żebrawodamas, plg.:

 LE1806 16 akłas ne kurisay siedieje ‖ szalip kiale mełzdamas. *) 
  *) alit: małdaudamas, źebraudamas, uba-‖gaudamas.
 GNI 123 sedejo nekuris akłas pa-‖gał kialo elgietaudamas.
 JE1856 4426 akłas ne kuris sedejo pas kiale, ‖ ełgdamas. 
 E1858 52 siediejo nekuris akłas pagał kialo ‖ ełgdamas (ubagaudamas, eb ra wo-

damas).

E1858 su LE1806 galėtų sieti ir prieveiksmio ypačiai vartojimas, plg.:

 LE1806 19 anuo metu: Jeme Jezus petra, ‖ yr Jokuba yr Jona broli jo, yr ‖ uźvede 
anus ant kałna aukszta ipa-‖ćiey; yr parsimayne priesz anus.

 GNI 27 o po szesziu dienu eme Jezus pe-‖trą ir Jokubą, ir Joną broli jo, ir u-‖ 
wede anus ant kałno aukszto skiriu. ‖ 2. ir parsimaynie akijse ju.

 JE1856 4827 anuo metu eme Jezus petra, ir Jokuba, ‖ ir Jona broli jo, ir uwede juos 
ant kał-‖no aukszto skirium, ir atsimayne po aki-‖mis ju 

 E1858 59 anuo metu, jeme Jezus petrą Joku-‖bą, ir Joną broli jo, ir uwede anus 
ant kałno aukszto skiriu (osobno ipatej. ir par-‖simajnie akijse Ju.

4. E 1 8 5 8  i r  GNI. pagrindinis galimas E1858 evangelijų šaltinis – GNI. iš tiesų 
tekstų sutapimai tokie akivaizdūs, kad nekyla abejonių dėl tiesioginio jų ryšio – E1858 
rengėjas (kol kas dar nežinomas) tekstus ėmė iš GNI. tai patvirtina leksikos, sintaksės, 
morfologijos, fonetikos, ortografijos ypatybės.

4.1. E 1 8 5 8  i r  GNI  l e K s i K o s  s u t a p i m a i. E1858 vartojama ta pati leksika 
kaip GNI28; ji skiriasi nuo ankstesnių JE leidimų, plg. su JE1856: 

 JE1856 12 tas paraszas pirmas bu-‖wo nuog Storastas syrios Cyrino.
 GNI 86 tas paraszas pirmas stojos nuog ‖ uweyzdetojo syrios Cirino.
 E1858 17–18 tas paraszas pirmas stojos ‖ nuog uwejzdetojo syryos Cirino.

 JE1856 16–17 tasaj ate-‖jo ant świecijma: idant świecitu ape ‖ świesibe
 GNI 137 tasay atejo ant ludijmo, idant ‖ duotu ludijmą ape szwiesibe
 E1858 20 tasaj atejo ant ludijmo, idant ‖ duotu ludijmą ape szwiesibe

 JE1856 19 ir ‖ tawo pacios dusie parejs mecius
 GNI 88 ir tawo paczios duszią par-‖wers kaławijas
 E1858 22 ir tawa ‖ paczios duszią parwers kaławijas

26  taip pat ir kituose JE leidimuose, pvz., 
akłas ne kuris ſedejo pas kiale, ełg‖da mas 
JE1799 48–49.

27  taip pat ir kituose JE leidimuose, pvz.: 
ſkirium JE1805 60, ſkirium JE1819 60, ski
rium JE1848 52.

28  Jonas palionis (1995, 176) nebuvo tikslus 
teigdamas, kad GNI vietoj ankstesnių raš-
tų zokonas vartotas įstatymas: žodis įstaty
mas čia vartotas 31×, zokonas – 178×.
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 JE1856 174 ne ‖ bijokies marya: nes radaj łoska pas die-‖wa
 GNI 84 nesibi-‖jok maria, nes atraday małone pas ‖ diewa.
 E1858 239 nesibijok maria, nes ‖ atradaj małonę pas diewa.

 JE1856 39 o imdami murmiej priesz Wieszpati, tardami: tie paskuczia-‖usej wie-
na adina dirbo

 GNI 32 o imdami, murmejo priesz ‖ gaspadoriu. ‖ 12. sakidami: tie pasku-
cziausi‖ wieną wałandą dirbo

 E1858 46 o imda-‖mi, murmejo priesz gaspadoriu, sakidami. ‖ tie paskucziau-
si wieną wałandą dirbo

paminėtinas ir E1858 bei GNI vartojamas žemaitiškas įvardis anas, plg.: aną E1858 
20, anajs E1858 289 ir aną GNI 137, anays GNI 95, o JE1856 buvo ji acc. sg. JE1856 17, 
jejs JE1856 203.

4.2. E 1 8 5 8  i r  GNI  s i n t a K s Ė s  s u t a p i m a i. E1858 ir GNI vartojami ir vie-
nodos sintaksinės sandaros sakiniai, besiskiriantys nuo ankstesnių JE, plg.:

 JE1856 12 Yr eja ‖ wisi pasirasziti kiek wienas ing miesta ‖ sawo.
 GNI 86 ir ejo wisi, idant usiraszitu ‖ kiekwienas ing sawo miesta.
 E1858 18 ir ejo ‖ wisi, idant usiraszitu kiekwienas ing sa-‖wo miesta.

 JE1856 21 anuo metu kada Herodas numire, szitaj ‖ aniołas pona pasirode par 
sapna Juza-‖puj egipte

 GNI 3 o numirus Heroduy, ‖ sztay aniołas Wieszpaties pasirode par ‖ mie-
ga Jozapuy egipte

 E1858 25 anuo metu, numirus Heroduj, sztaj ‖ aniołas Wieszpaties pasirode 
par miega ‖ Jozapuj egipte.

4.3. E 1 8 5 8  i r  GNI  m o r F o l o G i J o s  s u t a p i m a i. be jau minėtų leksikos 
ir sintaksės sutapimų, minėtinos ir vienodos E1858 ir GNI vartotos morfologinės 
formos. 

abiejuose aptariamuosiuose leidiniuose vartojamos tokios pačios asmenvardžių 
formos: Archelauszas ‘archelajas’ GNI 3, E1858 25, o JE ankstesniuose leidimuose – 
Archilaus JE1848 21, JE1856 21; Christaus GNI 16, E1858 9, bet Chrystuso JE1856 6.

dar vienas pavyzdys galėtų būti E1858 ir GNI ilgosios įvardžių instr. sg. formos: 
Joumi E1858 23, Juomi E1858 59, juomi GNI 88, 27, bet juo JE1856 19, 48.

4.4. E 1 8 5 8  i r  GNI  F o n e t i K o s  s u t a p i m a i. subačius yra pastebėjęs GNI 
būdingą „specifin[ę] rytų aukštaičių asmeninio įvardžio aš dat. sg. form[ą] su 
minkštuoju [n’] gale – mań“29. Ši forma vartojama ir E1858, o ankstesniuose JE leidi-
muose jos nebuvo, plg. 1 lentelę. 

29  subačius 1998, 183.
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JE1856 GNI E1858

duokite man inia 24 duoki-‖te mań inią 2 duokite mań ‖ inią 28
argi ne wałnu man, ką 
no-‖riu darit 39

argi mań ne dera darit, 
ką ‖ noriu? 32

argi mań ‖ ne dera darit, 
ką noriu? 46

parodikite man ‖ maneta 
czinsiaus. 140

parodikit mań pinigą 
donies. 36

pa-‖rodikit mań pinigą 
donies. 128

Jej tiesa kał-‖bu jumis, 
kodel ne tikiete man. 63

Jey tiesą kałbu, kodel 
mań ‖ netikit? 154

Jej ‖ tiesą kałbu, kodiel 
mań ne tikit? 69

1 lentelė. Formos mań vartosena JE1856 ir GNI bei E1858

taigi dar ir formos mań vartosena patvirtina, kad rengiant E1858 evangelijų teks-
tai buvo imami iš GNI.

4.5. E 1 8 5 8  i r  GNI  o r t o G r a F i J o s  s u t a p i m a i. E1858, kaip ir GNI, Kris-
taus vardas rašomas su <i> šaknyje – Christus (pvz., GNI 138, E1858 11), o ankstes-
niuose JE leidimuose su <y> – Chrystus (pvz., JE1856 8)30.

E1858 ir GNI vienodai rašyti ir vietovardžiai betanija, betfagė, betliejus, nazare-
tas – su <t> vietoj JE leidimų <th>. paminėtina ir Kafarnaumo rašyba su <f> GNI ir 
E1858, kuri skiriasi nuo rašybos su <ph> JE leidimuose, žr. 2 lentelę. 

JE1856 GNI E1858
Bethanioj 9 Betanijoy 138 Betanijoj 12
Bethfege 59 Betfage 33 Betfage 72
Bethleem 14 Betleem 8731 Betleem 19
Nazareth 12 Nazaret 86 Nazaret 18
Kaphernaum 30 Kafarnaum 11 Kafarnaum 36

2 lentelė. vietovardžių rašyba JE1856 ir GNI bei E1858

taigi aiškiai matyti, kad E1858 rengėjas evangelijas ėmė nebe iš JE, o iš GNI, per-
imdamas leksiką, tas pačias sintaksines konstrukcijas, morfologines ir fonetines for-
mas, vienodai rašė asmenvardžius ir vietovardžius. 

vadinasi, paskutinis žinomas Jaknavičiaus Evangelijų leidimas greičiausiai išėjo 
1856 m. 1858-aisiais zavadzkio spaustuvėje išspausdinta Evangelijų knyga sudaryta 
jau iš 1816 m. Naujo Įstatymo. 

LB i nurodyta po E1858 buvus ir 1859 m. leidimą, tačiau skirtinguose bibliogra-
finiuose šaltiniuose pateiktas nevienodas pavadinimas: vienuose minimos Ewange

30  plačiau apie Kristaus vardo rašybą Xvi–
XiX a. žr. Šinkūnas 2016, 185–220.

31  GNI vieną kartą parašyta su <th>: Bethleem 
86, toks užrašymas pateko ir į E1858: 
Bethleem 18.
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lije polskie i litewskie, kituose – Ewangelije polskie i mudzkie32. tik bibliografų spėjimas, 
kad jį išspausdino zavadzkio spaustuvė, leidžia daryti prielaidą, jog tai galėjo būti 
perspausdintas 1858 m. leidimas (1856-ųjų leidimas išspausdintas dvorčiaus spaus-
tuvėje).

tikėtina, kad sumanymas parengti naują evangelijų leidimą, paremtą GNI, kilo 
vyskupo motiejaus valančiaus aplinkoje. Kaip jau minėta, valančius rekomendavo 
remtis GNI ir rengiant evangelijas kirilikos raidynu. 

5. E 1 8 5 8  i r  JE. tiesioginis E1858 ir GNI tekstų ryšys akivaizdus ir nekelia 
abejonių. vis dėlto E1858 rengėjas naudojosi ir ankstesniais JE leidimais. 

5.1. E 1 8 5 8  i r  JE  K o n t e K s t i n i a i  i n t a r p a i. evangelijų pradžioje buvo 
įterpiama žodžių ar frazių, nepriklausančių naujajam testamentui. E1858 šie kon-
tekstiniai intarpai sutampa su esančiais ankstesniuose JE leidimuose, plg. su JE1856: 

 GNI 138 O tas ira ludijmas Jono, kad ‖ nusiunte yday isz Jeruzales kuni-‖gus, 
ir lewitas pas aną, idant kłau-‖stu jo: tu kas esi?

 JE1856 8 Anuo metu, nusiunte iday isz Jeru-‖zalem Kunigus ir lewinis [sic! – 
J. v.] Jonop, idant ‖ kłaustu, kas tu esi?

 E1858 11 Anuo metu, nusiunte ydaj isz Jeruza-‖les Kunigus, ir lewitas pas Jona, 
idant ‖ kłaustu jo: tu kas esi?

 GNI 86 Ir stojos anose dienose, iszejo ‖ isakimas nuog Ciesoriaus augusto, ‖ 
idant butu suraszitas wisas swietas.

 JE1856 12 Anuo metu iszejo isakimas nuog Cie-‖soriaus augusto, idant butu 
parasitas ‖ wisas świetas.

 E1858 17 Anuo metu, iszejo isakimas nuog Cieso-‖riaus augusta, idant butu 
suraszitas wi-‖sas swietas.

 GNI 82 15. Ir tare jems: eydami po wi-‖są swietą, apsakinekit ewangelią ‖ 
wisokiam sutwerimuy.

 JE1856 219 Anuo metu: tare Jezus Mokitiniams ‖ sawo: ejdami ant wisa śwata 
[sic! – J. v.] apsakikit ‖ ewanielią wisokiam sutwierimuj.

 E1858 192 Anuo metu tare Jezus mokitiniems sawo: ‖ ejdami po wisą swietą, 
apsakiniekit ewan-‖gelią wisokiam sutwierimuj.

5.2. E 1 8 5 8  i r  JE  l e K s i K a. E1858 leksikos pavyzdžiai taip pat liudija, kad 
šio leidimo rengėjas naudojosi ir ankstesniais JE leidimais. iš ten jis įterpė žodį, pra-
leistą GNI: 

 GNI 27 o ‖ rubay Jo stojos kayp sniegas.
 JE1856 48 o rubaj jo stojos balty kajp sniegas.
 E1858 59 o rubaj Jo stojos balti kajp sniegas.

32  LB i 144.
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esama pavyzdžių, kai pasirinktas ne GNI, bet tinkamesnis atrodęs JE variantas, 
pvz.:

 GNI 138 tas [...] kurio asz ne esmi wertas, idant ‖ iszriszczia szikszniałę kur-
piu jo.

 JE1856 9 tasaj [...] kurio ‖ asz ne esmi wertas idant iszmeksczio ‖ direli ap-
siawimo jo

 E1858 12 tas [...] kurio asz ne esmi wertas, ‖ idant iszriszczio direli apsiawi-
ma jo.

 GNI 88 o tewas jo ir motina stebe-‖jos isz to, ką ape ji kałbejo.
 JE1856 18 anuo metu Juzapas ir Marya Motina ‖ Jezaus, stebejos tiemis dajk-

tams, kuria [sic! – J. v.] ‖ buwo sakiti apeji [sic! – J. v.]
 E1858 22 anuo metu, Jozapas ir Maria Motina Je-‖zaus stebejos isz to, ką ape 

Ji kałbejo.

atrodytų, kad kartais pasirinkti vieną – GNI arba JE – variantą buvo kebloka, 
tokiais atvejais rengėjas nurodė juos abu (žr. 4, 5 ir 6 pav.), pvz.: 

 GNI 87 Garbe ant auksztibiu diewuy, ‖o ant iames pakajus moniems gia-‖ros 
walos.

 JE1856 13 garbie ‖ ont auksztibes diewuj, o ant iames pa-‖kajus mo niems 
giara nora.

 E1858 19 Garbie ant aukszti-‖biu diewuj, o ant iames pakajus moniems giaros 
walos (giara nora).

 GNI 32 o anas atsakidamas wienam ‖ isz ju tare: prietelau, ne darau tau ‖ 
abidos

 JE1856 39 o anas atsakida-‖mas wienam isz ju tare: prietelau, ne da-‖rau tau 
kriwdos.

 E1858 46 o ‖ anas atsakidamas wienam isz ju tare: prie-‖telau, ne darau tau 
abidos (kriwidos)

4 pav. E1858 19 lk 2,14: Garbie ant aukszti-‖biu diewuj, 
o ant iames pakajus mo-‖niems giaros walos (giara nora); 
Ktub rss: bs 221



163 J u o z a p o  A r n u l f o  G i e d r a i č i o 
Naujas Įstatymas ( 1 8 1 6 ) :  s a n t y k i s 
s u  Evangelijų l e i d i m a i s  X I X  a.

 GNI 11 Wieszpatie! tar-‖nas mano gul namie stabu isztik-‖tas, ir sunkiey serga.
 JE1856 33 Wiesz-‖patie, tarnas mano guli namie pawietry ‖ negalis, ir smar kiej 

wargintas
 E1858 37 Wieszpatie! tar-‖nas mano gul namię stabu (pawietry) isz-‖tiktas, ir 

sunkiej serga.

minėtuose pavyzdžiuose rengėjas sąmoningai pateikė abu variantus, tačiau pasi-
taikė ir kitokių atvejų. pavyzdžiui, mt 16,18, derindamas du variantus, jis paliko ir 
du tą pačią funkciją sakinyje atliekančius įvardžius, GNI ir JE1856 vartotus skirtin-
gose sakinio vietose, o vieną iš jų ir sužemaitino:

 GNI 26 tu esi ‖ uoła, o ant tos uołos pastatisiu ba-‖niczią mano, o wartay 
pékłos ję ‖ ne pargałes.

 JE1856 187 tu esi uoła, o ant tos uołas ‖ pabudawosiu banicia mana, ir wartaj ‖ 
pekłos ne pargales juos.

 E1858 268 tu ‖ esi uoła, o ant tos uołos pastatisiu bani-‖czią mano, o wartaj pekłos 
ję neparga-‖les anos

5.3. E 1 8 5 8  i r  JE  s i n t a K s Ė. Kaip jau minėta, E1858 vartoti tos pačios sintak-
sinės struktūros sakiniai kaip GNI. vis dėlto pasitaiko atvejų, kai rengėjas taisė GNI 
atsižvelgdamas į JE, pavyzdžiui, vengė aliatyvo:

 GNI 89 stojos odis ‖ Wieszpaties, Jonop sunausp zacha-‖riosziaus girioje.
 JE1856 9 stojos odis Wiespaties pas Jona ‖ zachariosiaus sunu girioj
 E1858 13 stojos odis Wieszpaties pas Jona sunaus ‖ zachariosziaus girioje.

 GNI 36 ir nusiunte jop mokitinius sa-‖wo
 JE1856 140 ir nusiunte jam mokitinius sawo
 E1858 182 ir nusiunte ‖ pas ij mokitinius sawo

5.4. E 1 8 5 8  i r  JE  o r t o G r a F i J o s  Y p a t Y b Ė s. su ankstesniais JE leidimais 
sutampa būdvardžio šventas rašyba E1858, plg. 3 lentelę: 

5 pav. GNI 87 lk 2,14: Garbe ant auksztibiu diewuy, ‖
o ant iames pakajus moniems gia-‖ros walos; 
zigmo zinkevičiaus asmeninė biblioteka
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GNI JE1856 E1858
Dwase szwenta 84 Dwasia Szwęta 174–175 Dwase Szwęta 239
Dwases Szwentos 2 Dwasios Szwętos 172 Dwases Szwętos 236

3 lentelė. būdvardžio šventas rašyba GNI, JE1856 ir E1858

bene vienintelė ortografijos ypatybė, bendra tik E1858 ir JE1856, yra vienodas 
dvibalsių [ai, ei, ui] žymėjimas <aj, ej, uj> (źienkłaj JE1856 4, intikiejej JE1856 32 – żenk
łaj E1858 7, intikiejej E1858 37). GNI ir ankstesniuose JE leidimuose dvibalsiai [ai, ei, 
ui] žymėti <ay, ey, uy> (żenkłay GNI 128, intikiejey GNI 11; źienkłay JE1848 2, intikiejey 
JE1848 33). vis dėlto šis sutapimas dar nerodo, kad E1858 remtasi JE1856, nes, kaip 
rašė subačius, 1859-aisiais „visi dl lietuviai vietoj diftongų su raide <y> (<ay>, <ey> 
ir kt.) buvo ėmę rašyti su <j> (<aj>, <ej> ir kt.)“33.

aptartosios E1858 kalbos ypatybės rodo, kad rengėjas imamas GNI evangelijas 
redagavo atsižvelgdamas ir į ankstesnius JE leidimus. Kadangi JE 1819–1856 m. buvo 
perleidžiamos be ryškesnių pakeitimų, tiksliau nustatyti, kuriuo konkrečiu leidimu 
remtasi, sunku.

6. K i t o s  E 1 8 5 8  K a l b o s  Y p a t Y b Ė s. E1858 esama kalbos ir ortografijos 
ypatybių, nebūdingų nei GNI, nei JE leidimams, kurios galbūt galėtų suteikti daugiau 
žinių apie E1858 rengėją.

6.1. E 1 8 5 8  o r t o G r a F i J o s  Y p a t Y b Ė s. E1858 rengėjas afrikatą [dž], GNI 
ir ankstesniuose JE leidimuose žymėtą <dz>, užrašė <d>, plg. 4 lentelę:

GNI JE1856 E1858
dziaugies 3 dziaugies 24 diaugies 29
dziagsmu [sic! – J. v.] 3 dziauksma [sic! – J. v.] 24 diaugsmu 29

6 pav. JE1856 13 lk 2,14: garbie ‖ ont auksztibes diewuj, 
o ant iames pa-‖kajus moniems giara nora; 
Ktub rss: bs 260

33  subačius 2001, 30.
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GNI JE1856 E1858
didziu 3 didziu 24 didiu 29
medziu gen. pl. 128 medziu gen. pl. 5 mediu gen. pl. 7 
pradzios 137 pradzios 16 pradios 20
szirdziu 88 sirdziu 19 szirdiu 22

4 lentelė. afrikatos [dž] žymėjimas GNI, JE1856 ir E1858

E1858 stilistinis didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas taip pat daug kur skiriasi tiek 
nuo GNI, tiek ir nuo JE. tai, kas rengėjui atrodė svarbu, jis rašė didžiąja raide neat-
sižvelgdamas į prieš akis turėtus GNI ir JE, plg.:

 GNI 137 isz pradzios buwo odis, o o-‖dis buwo pas diewa, o diewu bu-‖wo 
odis.

 JE1856 16 ant pradzios buwo, odis, o odis buwo ‖ pas diewa, o diewo buwo 
odis

 E1858 20 isz pradios buwo odis, o odis buwo ‖ pas diewa, o diewu buwo 
odis.

 GNI 27 ir parsimaynie akijse ju. o ‖ weydas jo praibo kaypo saule, o rubay 
Jo stojos kayp sniegas.

 JE1856 48 ir atsimayne po aki-‖mis ju: ir praibo wejdas jo kajp saule, ‖ o rubaj 
jo stojos balty kajp sniegas. 

 E1858 59 ir par-‖simajnie akijse Ju. o wejdas Jo praibo ‖ kajpo saule, o rubaj 
Jo stojos balti kajp ‖ sniegas.

 GNI 36 o anie jam padawe graszi.
 JE1856 140 o anie padawe jam ‖ graszi.
 E1858 182–183 o anie Jam ‖ padawe graszi.

ir atvirkščiai – jei įvardijamasis dalykas atrodė „nevertas“ didžiosios raidės, E1858 
rengėjas jos ir nerašė, plg.:

 GNI 2 Kad tada ugime Jezus betle-‖eme Judo, dienose Herodo Kara-‖laus
 JE1856 23 Kad ugime Jezus bethleem Judos die-‖nose Heroda Karalaus
 E1858 27 Kad ugime Jezus betleeme Judo, dienose ‖ Herodo karalaus

 GNI 2 ir tu betleem iame Judo, nie-‖ku budu ne esi maiause tarp 
  Ku-‖ni gaykszciu Judo
 JE1856 23–24 Yr tu bethleem iame Judos ‖ nie kune essi [sic! – J. v.] maiausia tarp 

Kunigajk-‖ściu Judos
 E1858 28 ir tu betleem iame Judo, nie-‖jokiu budu ne esi maiause tarp 
  ku ni-‖ gajksz ciu Judo.

 GNI 154 abraomas ‖ numire ir Pranaszay
 JE1856 58 abrahomas numire ir Pra-‖naszaj
 E1858 69 abraomas numire ir pra-‖naszaj
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6.2. E 1 8 5 8  Ž e m a i t Y b Ė s. E1858 leidime yra prasprūdusių žemaičių tarmės 
ypatybių, nebūdingų nei GNI, nei ankstesniems JE leidimams. pavyzdžiui, nors kny-
goje vyrauja formos su aukštaitiškais <e> [ė], <uo> [uo], pasitaiko ir formų su žemai-
tišku <ie> [ie], taip pat šiaurės žemaičių <ou> [ọu]34, žr. 5 lentelę ir plg. 7 pav. 

GNI JE1856 E1858
[ė] atejusi 3 atejusi 24 atiejusi 28

pamegau 27 man megasi 49 pamiegau 59
wel 175 wel 75 wiel 109

[uo] duodi 6
atiduosi 6

afierawoj 104
afierawosi 105

doudi 143
atidousi 143

34  Žr. LKA i 66 žemėlapį.

7 pav. E1858 268: žemaitiškos formos koumi ‘kuomi’, 
anos ‘jos’ gen. sg.; jos nevartotos nei JE, nei GNI; 
Ktub rss: bs 221
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GNI JE1856 E1858
iszduoda 128 – iszdouda 7
juomi 88 juo 19 joumi 128
kuomi 26 kuomi 187 koumi 268
raupuoti 16 raupoti 6 raupouti 9

5 lentelė. Formos su žemaitiškais <ie> [ie], <ou> [ou] E1858

be to, ir klaidų sąraše iszwaiądamas taisomas į iszwaioudamas E1858 384. 
GNI ir JE prielinksnį ir priešdėlį prieš(-) E1858 rengėjas rašė prisz(-) (plg. priesz 

GNI 32, priesztaraus GNI 8, priesz JE1856 39, priesztaraus JE1856 19, bet E1858 yra 
prisz E1858 46, prisztaraus E1858 22). pasitaikė ir žemaitiškų formų su nekirčiuotos 
galūnės [a] (krejwas wietas bus tiesas ‘kreivos vietos bus tiesios’ E1858 14, plg. kreywos 
wietos ‖ bus tiesos GNI 89; bus krejwos ‖ wietos tiesiomis JE1856 11), ir inesyvų: akisi 
E1858 257 (tame pačiame puslapyje ir akise; akise GNI 2× 15), metuosi E1858 31. 

vadinasi, E1858 rengėjas greičiausiai buvo kilęs iš šiaurės žemaičių, galbūt valan-
čiaus paskatintas imtis rengti naują evangelijų leidimą, paremtą GNI. 

i Š v a d o s. 1. Jono Jaknavičiaus Evangelijos 1803–1859 m. buvo perleistos dešimt 
ar vienuolika kartų (joms priskiriamas neišlikęs 1859-ųjų leidimas), vadinasi, buvo 
populiarios, perkamos ir skaitomos, skirtingai negu vyskupo Juozapo arnulfo Gied-
raičio aplinkoje parengtos Lietuviškos evangelijos (1806), kurios nebuvo perleidžiamos 
ir visuomenėje taip neplito. 

2. 1819–1856 m. JE buvo perspausdinamos be didesnių pakeitimų ir neatsižvelgiant 
į 1816 m. vyskupo Giedraičio iniciatyva išleistą Naują Įstatymą.

3. 1858 m. Evangelijų leidimas LB klaidingai priskiriamas prie Jaknavičiaus darbų. 
Jo laikyti pakartotu JE leidimu negalima. Evangelijos parengtos remiantis GNI, bet ne 
JE. tai rodo leksikos, sintaksės, morfologijos, fonetikos ir ortografijos ypatybės.

4. E1858 rengėjas papildomai rėmėsi ir ankstesniais JE leidimais: vartojo tuos 
pačius kontekstinius intarpus, retkarčiais – iš ten nusižiūrėtą leksiką, sintaksines 
struktūras, sutampa ir kai kurios ortografijos ypatybės. be to, E1858 rengėjas prieš 
akis, regis, turėjo ir LE1806.

5. E1858 esama kalbos ypatybių, nebūdingų nei GNI, nei ankstesniems JE leidi-
mams. be to, E1858 leidime yra prasprūdusių šiaurės žemaičių tarmės formų, tad 
manytina, kad E1858 rengėjas buvo iš to arealo kilęs žemaitis.

Literatūra ir šaltiniai:
al e k n a ,  an ta n a s ,  1922: Žemaičių Vyskupas Motiejus Valančius, Šv. Kazimiero draugijos 

leidinys nr. 341, spauda „lituanijos“, Klaipėda, did. smėlių G-vė 13.



168 Archivum Lithuanicum 19

birž iška ,  vaclovas ,  1939: „dar dėl Jaknavičiaus ir Ewangelie polskie y litewskie“, Archivum 
Philologicum 8, 49–82.

birž iška ,  vaclovas ,  1998: „Biblijos vertimas į lietuvių kalbą“, Knygotyros darbai, vilnius: 
pradai, 118–140.

E1858 – EWANGELJE POLSKIE I ŻMUDZKIE NA NIEDZIELE WSZYSTKIE ŚWIĘTA Całego roku. 
Wilno. naKŁadem i druKiem JÓzeFa zaWadzKieGo. 1858; Ktub rss: bs 221.

GNI – NAUJAS ISTATIMAS JEZAUS CHRISTAUS WIESZPATIES MUSU LIETUWISZKU LE
ŻUWIU ISZGULDYTAS PAR JOZAPA ARNULPA KUNIGAYKSZTI GIEDRAYTI WISKU PA 
ŻIEMAYCIU, ŻENKLININKA S. STANISLOWO, iszspaustas pas KuniGus missio-
norius WilniuJe 1816; zigmo zinkevičiaus asmeninė biblioteka.

Jakštas ,  a[domas] ,  1933: Apie katalikiškus lietuviškus šventraščio vertimus ir vertėjus, atspaus-
ta iš „sotero“, Kaunas: akc. „Žaibo“ b vės spaustuvė. 

JE1790 – EWANJELIE POLSKIE y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZYSTKICH SWIĄT, 
Które w Kościele Katolickim według Rzymſkiego porządku przez cały Rok czytaią Z PRZYDATKIEM 
TYCH EWANIELII, KTORYCH NIESTAWAŁO PRZEDRUKOWANE r. 1790. w Wilnie w 
drukarni Królewſkiey przy akademii; Ktub rss: bs 365.

JE1794 – EWANJELIE POLSKIE y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZYSTKICH SWIĄT 
Które w Kościele Katolickim według Rzymſkiego porządku przez cały Rok czytaią Z PRZYDATKIEM 
TYCH EWANIELII, KTORYCH NIESTAWAŁO PRZEDRUKOWANE r 1794. w Wilnie w 
drukarni Królewſkiey przy akademii; Ktub rss: bs 809.

JE1797 – EWANELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZYTKICH SWIĄT 
Które w Kościele Katolickim według Rzymſkiego porządku przez cały Rok cz[ytaią.] Z PRZYDAT
KIEM TYCH EWANGELII, K[TO]RYCH NIESTAWAŁO. PRZEDRUKOWANE r 1797. w 
Wilnie w drukarni XX. piarów (http://www.epaveldas.lt/object/recorddescription/vub/
vub01-000489957).

JE1799 – EWANJELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZYSTKICH SWIĄT. 
Które w Kościele Katolickim według Rzymſkiego porządku przez cały rok czytaią. Z PRZYDATKIEM 
TYCH EWANJELII KTORYCH NIESTAWAŁO. PRZEDRUKOWANE r. 1799. w Wilnie w 
drukarni akademickiéy; lnmmb rss: a 1/799.

JE1803 – EWANJELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZYSTKICH SWIĄT 
Które w Kościele Katolickim według Rzymſkiego porządku przez cały rok czytaią. Z PRZYDATKIEM 
TYCH EWANIELII KTORYCH NIESTAWAŁO PRZEDRUKOWANE r 1803 w Wilnie. w 
drukarni akademickiéy; lnmmb rss: sa 180.

JE1805 – EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZY[S]TKICH 
SWIĄT, Które w Kościele Katolickim według Rzymſkiego porządku przez cały rok czytaią. Z PRZY
DATKIEM TYCH EWANGELII, KTORYCH NIESTAWAŁO. PRZEDRUKOWANE r. 1805. w 
Wilnie w drukarni XX. bazylianow (http://www.epaveldas.lt/object/recorddescription/
lnb/C1b0001624453).

JE1819 – EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEDZIELNE JAKO Y WSZYSTKICH 
SWIĄT, Które w Kościele Katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z PRZY



169 J u o z a p o  A r n u l f o  G i e d r a i č i o 
Naujas Įstatymas ( 1 8 1 6 ) :  s a n t y k i s 
s u  Evangelijų l e i d i m a i s  X I X  a.

DATKIEM TYCH EWANGELII, KTORYCH NESTAWAŁO. PRZEDRUKOWANE r. 1819. w 
Wilnie w druKarni XX. bazYlianoW; Ktub rss: bs 226.

JE1835 – EWANIELIE NA NIEDZIELE I WSZYSTKIE ŚWIĘTA, KTÓRE W KOŚCIELE KATO
LICKIM WEDŁUG RZYMSKIEGO PORZĄDKU PRZEZ CAŁY ROK CZYTAJĄ. W JĘZYKU 
POLSKIM I LITEWSKIM PRZEDRUKOWANE. Wilno, W druKarni dYeCezal. u 
XX. missionarzY 1835; lnmmb rss: a 4/835.

JE1841 – EWANIELIE NA NIEDZIELE I WSZYSTKIE SWIĘTA, KTÓRE W KOŚCIELE KATO
LICKIM WEDŁUG RZYMSKIEGO PORZĄDKU PRZEZ CAŁY ROK CZYTAJĄ. W JĘZYKU 
POLSKIM I LITEWSKIM PRZEDRUKOWANE. Wilno, [W] druKarni dYeCezal. u 
XX. missYonarzY. 1841; lnmmb rss: a 4/841.

JE1848 – EWANIELIE NA NIEDZIELE I WSZYTKIE SWIĘTA KTÓRE W KOSCIELE KATOLIC
KIM WEDŁUG RZYMSKIEGO PORZĄDKU PRZEZ CAŁY ROK CZYTAJĄ. W JĘZYKU 
POLSKIM I LITEWSK. PRZEDRUKOWANE Wilno. Kosztem i druKiem a. dWorCa 
i m. romma. 1848; Ktub rss: bs 294.

JE1856 – EWANIELIE NA NIEDZIELE I WSZYSTKIE SWIĘTA, KTÓRE W KOŚCIELE KATO
LICKIM WEDŁUG RZYMSKIEGO PORZĄDKU PRZEZ CAŁY ROK CZYTAJĄ. W JĘZYKU 
POLSKIM I LITEWSKIM PRZEDRUKOWANE. Wilno. Kosztem İ druKiem a. dWor-
Ca. 1856; Ktub rss: bs 260.

LE1806 – LIETUWISZKAS EWANGELIAS Niedielos Dienomis yn ant garbingiesniu Szwęciu par 
wisus metus skaytomas Baznicioy Kataliku [...] metuose 1806: WilniuY Kasztu yr iszspua-
dimu literu Josapa zaWadzKia zinies wisotimes arba akademios iszspaustoja raszta 
y typografa (http://www.epaveldas.lt/object/recorddescription/lnb/C1r0000047173).

merkys ,  vytautas ,  1999: Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, 
vilnius: mintis.

palionis ,  Jonas ,  1995: Lietuvių rašomosios kalbos istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla.

p r a š m a n ta i t ė ,  a l d o n a ,  2000: Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, vilnius: 
diemedis.

prašmantaitė ,  aldona,  2003: „antanas baranauskas ir katalikiški XiX a. Šventojo rašto 
vertimai į lietuvių kalbą: istorinis aspektas“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 23, 
141–156.

subačius ,  Giedrius ,  1998: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos, vilnius: mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas. 

subačius ,  Giedrius ,  2001: Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra, BALt 1, 
vilnius: lietuvių kalbos instituto leidykla.

subačius ,  Giedrius ,  2004: „Grafemos <ſ> netektis lietuvos ſpaudiniuose“, ALt 6, 239–264.
Šenavič ienė ,  i eva ,  2005: Dvasininkija ir lietuvybė, vilnius: lietuvos istorijos instituto lei-

dykla.
Š inkūnas ,  mindaugas ,  2016: „Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? vardo rašy-

bos raida Xvi–XiX amžiaus raštuose“, ALt 18, 185–220.
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Jurgita Venckienė
J u o z a p a s  a r n u l F a s  G i e d r a i t i s ’ s  NEW TESTAMENT ( 1 8 1 6 ) :  r e l at i o n 
W i t H  t H e  e d i t i o n s  o F  GOSPELS i n  t H e  n i n e t e e n t H  C e n t u r Y

s u m m a r y

in the first half of the nineteenth century, the lithuanian Catholic community still used 
the Gospels (in the narrow sense) or pericops translated in the seventeenth century. the 
book Ewangelie Polskie y litewskie by Jonas Jaknavičius, which was first published in 1647, 
remained popular until the middle of the nineteenth century, it had ten or eleven editions 
during the period of 1803–1859.

the aim of the article is to discuss the relation between the New Testament, published by 
the bishop Juozapas arnulfas Giedraitis in vilnius in 1816, and the above-mentioned edi-
tions of the Gospels, to detect whether the Gospels were based on Giedraitis’s New Testament.

the edition of the Gospels printed in 1819 differed slightly from the previous edition of 
1805. it was prepared on the basis of previous Gospel editions, but not on the New Testament. 
this was revealed by identic errors, same text lines missed. some missed text lines in the 
edition of 1819 or later editions were rebuilt according to previous Gospel editions, but not 
according to the New Testament.

until 1856, the Gospels were reprinted without major changes without taking into ac-
count the New Testament of 1816.

bibliographers assigned the edition of the Gospels of 1858 to Jaknavičius’s works, but it 
is not, however, to be regarded as a new edition of Jaknavičius’s Gospels. the features of 
vocabulary, syntax, morphology, phonetics, and orthography show that the edition of 1858 
was based not on the earlier Gospels, but on the New Testament of 1816. 

the unknown compiler of the Gospels of 1858 used some of the previous editions as 
well: retained their structure; at the beginning of the gospel fragments inserted some initial 
words that coincided with previous editions, used words from previous editions. since the 
Gospels in 1805–1856 were published without major changes, substantial similarity of the 
Gospels of 1858 to any of previous editions was not detected.

in the edition of the Gospels of 1858, there are some features of the samogitian (lowland 
lithuanian) dialect. For example, although the entire book is dominated by forms with 
Highlander <e> [ė], <uo> [uo], forms with samogitian <ie> [ie], <ou> [ọu] also occur. thus, 
the compiler of the Gospels of 1858 must have been a samogitian, probably from the west-
ern part of north samogitians.

it is likely that the intention to prepare a new edition of Gospels, based on the New Tes
tament of 1816, did arise in the milieu of bishop motiejus valančius.

Jurgita venckienė   Gauta 2017 m. rugsėjo 22 d.
Raštijos paveldo tyrimų centras
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: jurgita.venckiene@lki.lt



171 M e č i s l o v o  D a v a i n i o - S i l v e s t r a i č i o 
d i e n o r a š t i s :  l i e t u v i ų  i n t e l i g e n t o 
s a v i r a i š k o s  V i l n i u j e  l i u d i n i n k a s 
( 1 9 0 4 – 1 9 1 2 )

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 9 ,  2 0 1 7

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .   1 7 1 – 1 9 4

Olga Mastianica-Stankevič 
Lietuvos istorijos institutas, vilnius 

mečislovo davainio-silvestraičio dienoraštis: 
lietuvių inteligento saviraiškos vilniuje 
liudininkas (1904–1912)

1. Į v a d a s. mečislovas davainis-silvestraitis (vel davainis-silvestravičius, do-
voina-silvestravičius, dovoina-sylvestravyčius, dovoina-sylvestravyčė [lenk. mie-
czysław dowojna-sylwestrowicz], 1849–1919) lietuvių kultūros tyrėjams pirmiausia 
yra žinomas kaip poetas, rašytojas ir tautosakininkas. Jo užrašyti lietuvių pasakoja-
mosios tautosakos kūriniai ne kartą buvo pristatomi ir nagrinėjami lietuvių ir lenkų 
mokslinėje literatūroje1. daugiau dėmesio kreipta į davainio-silvestraičio publicisti-
nę veiklą viename pirmųjų lietuviškų legalių periodinių leidinių Lietuvių laik raštis 
(1904–1906)2. nagrinėta, kodėl davainis-silvestraitis 1908 m. pradėjo vilniuje leisti 
lenkų kalba laikraštį Litwa, kuriuo buvo siekiama įtraukti bajoriją į modernios lietu-
vių tautos formavimąsi3. 

Šiame straipsnyje pristatoma neskelbta ir mokslo apyvartoje iki šiol nepanaudota 
davainio-silvestraičio rašytinio palikimo dalis4 – 1904–1912 m. rašytas dienoraštis5, 
skirtas įvertinti lietuvių inteligentijos tautinę ir visuomeninę veiklą vilniuje. 

1  plačiau žr. Kerbelytė 1973, 4–18; Girininkie-
nė 1995, 4–15; sawaniewska-mochowa 
2003, 73–95; rutkovska 2013, 349–376. 

2  Kalęba 2005, 265–271. 
3  mastianica 2016. 
4  dėmesį į davainio-silvestraičio dienoraštį 

atkreipė vien bronislava Kerbelytė. tačiau 
davainio-silvestraičio dienoraštis nebuvo 
naudojamas kaip atskiras tyrimo objektas. 
vien remdamasi dienoraščiu Kerbelytė pa-
teikė informaciją, kad davainiui-silvest-
raičiui petras vileišis siūlė Vilniaus žinių 
redaktoriaus postą, tačiau sužinojęs apie 
menką davainio-silvestraičio išsilavinimą, 
suabejojo. plg. Kerbelytė 1973, 10.

5  dienoraščio rankraštis saugomas lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto bibliote-

kos rankraštyne: m. davainio-silvestraičio 
dienynas. 1904–1911; llti br: f. 1, b. 1460, 
1r–75v, toliau – MDSD. davainio-silves-
traičio ranka pirmajame dienoraščio pusla-
pyje mėlynu pieštuku užrašyta: „m. da-
vainio-silvestravičiaus dienynas. 1904–
1911.“ pirmajame dienoraščio puslapyje 
įspaustas lietuvių mokslo draugijos ant-
spaudas. sąsiuvinio kieto viršelio forma-
tas 210,5 × 170 mm. archyvaro ranka lapai 
nenumeruoti. liniuotus prirašytus lapus 
puslapiais numeravo pats davainis-sil vest-
raitis. rašyta juodu rašalu ir pieštuku abie-
jose lapo pusėse. rašysena įvairuoja nuo 
preciziškai tvarkingos iki greitraščio su 
gausybe santrumpų. taisymus tekste darė 
rašydamas pats autorius. rašyta lietuvių 



172 Archivum Lithuanicum 19

davainio-silvestraičio dienoraštis, iš pradžių pradėtas rašyti kaip atsiminimai6, 
turėjo aiškų tikslą – kuo kruopščiau dokumentuoti įvykius, susijusius su lietuvių 
tautine veikla vilniuje. davainio-silvestraičio dienoraštyje lietuvių tautinio judėjimo 
įvykiai bent iš pat pradžių tampa svarbesni negu jis pats, jo paties išgyvenimai. iš 
esmės jo dienoraštis – tai lakoniški, telegramos stilių primenantys įrašai, kuriuose 
vyrauja faktinė informacija, savo ruožtu taip pat leidžianti įvertinti, kokius lietuvių 
tautinio judėjimo reiškinius jis pastebi, o svarbiausia, išskiria kaip reikšmingiausius, 
vertus atskiro fiksavimo ir aprašymo7. Kita vertus, davainis-silvestraitis, pradėjęs 
rašyti dienoraštį, suprato, kad jo „dienynas / dieniniokas“8 gali būti svarbiu lietuvių 
tautinės veiklos vilniuje liudijimu, todėl dienoraščiui itin būdingas dokumentiškas 
ir kuo objektyvesnis įvykių atskleidimas9. davainis-silvestraitis pirmiausia save 
suvokė kaip visuomenės veikėją, ketinantį apžvelgti ir aprašyti lietuvių inteligenti-
jos kultūrinę ir politinę veiklą vilniuje, neretai ir pats būdamas aprašomųjų įvykių 
sūkuryje. Jis dalyvavo vienų pirmųjų legalių lietuviškų laikraščių Lietuvių laikraštis 
ir Vilniaus žinios leidyboje, taip pat pasirašė „lietuvių memorandumą rusijos mi-
nistrų tarybos pirmininkui grafui s. vittei“ (1905 m. lapkričio 5[18] d.), dalyvavo 
didžiajame vilniaus seime, vilniuje veikiančių lietuviškų mokslo ir kultūros drau-
gijų steigime ir veikloje. 

2. K a i p  b a J o r a s  d ava i n i s - s i l v e s t r a i t i s  Į s i t r a u K i a  Į  l i e t u v i Ų 
t a u t i n Į  J u d Ė J i m Ą. davainis-silvestraitis – vienas tų nedaugelio bajorų10, kuris 
aktyviai įsitraukė į lietuvių tautinį judėjimą jau pradėjus leisti pirmąjį nelegalų lie-
tuvišką periodinį leidinį Aušra (Auszra) (1883–1886). ankstyvoji davainio-silvestrai-
čio socializacija vyko dvikalbėje aplinkoje. Kaip rašė vėliau savo atsiminimuose, jis 
negalėtų tiksliai nustatyti: „który język sobie pierwszej przyswoiłem: czy żmudzki 
czyli litewski, czy polski“11. lenkų kalbą kaip socialinio išskirtinumo ženklą davainį-

kalba su lenkų, rusų kalbų intarpais. die-
noraštyje perrašytas vienas laiškas, taip pat 
tarp dienoraščio lapų įdėtas vienas laiškas. 
rankraščio autorystė nekelia abejonių. 

6  tekstas pradėtas rašyti kaip atsiminimai, vė-
liau įgavo dienoraščio formą. autorius nu-
rodo pradinę datą – 1904 m. rugsėjo 25 d., 
kai jis dalyvavo bendrajame pasitarime dėl 
laikraščio Vilniaus žinios programos tvirti-
nimo. paskutinis davainio-silvestraičio 
įrašas datuotas 1912 m. vasario 7 d. 

7  reikia pažymėti, kad XX a. pradžios dieno-
raščių autoriai (ona pleirytė-puidienė, 
Gabrielė petkevičaitė-bitė, Jonas basanavi-
čius) taip pat orientavosi į lietuvių visuo-
meninio gyvenimo reikalų aprašymą. 

8  pats davainis-silvestraitis savo dienoraštį 
vadino „dienynas“ ir „dieniniokas“.  
plg. MDSD 1r, 55. 

9  rimantas Glinskis (2006, 41), nagrinėjęs 
XX a. lietuvių dienoraščius, taip pat paste-
bėjo, kad daugelio autorių dienoraščiams, 
rašytiems istorinių permainų laikais, bū-
dingas dokumentiškumas, sąžiningas ir 
objektyvus įvykių atskleidimas. 

10  davainis-silvestraitis rūpestingai saugojo 
bajorystę liudijantį dokumentą, vėliau il-
gai ir atkakliai rūpinosi, kad bajorais būtų 
užrašyti ir jo vaikai. Jis nuolat ieškojo 
savo giminės senumo įrodymų, braižė da-
vainių-silvestraičių ir Jarudų giminių ge-
nealogines lenteles, susirašinėjo su ben-
drapavardžiais, aiškindamas jiems savo 
atrastą giminės istoriją. (plačiau žr. [da-
vainis-silvestraitis] m. davainis 1884b, 
205; [davainis-silvestraitis] 1919-05-19, 1; 
tumas-vaižgantas 1924, 54.) 

11  [davainis-silvestraitis] m.d.s. 1911b, 205. 
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silvestraitį skatino vartoti tėvai, pirmiausia motina12 – nors ir mokėdama lietuviškai, 
vis dėlto siekė įskiepyti savo vaikams „miłość do polski“13, o auklėjimo procese rė-
mėsi istorijos vadovėliais, kuriuose

mówiło o polsce jako o kraju swoim, a o litwie jako kraju obcym do polski przyłą-
czonym. Gdym się uczył tej historji, mniemałem, ze jesteśmy przybyszami z polski14. 

lenkų kalba kaip rašto kalba davainio-silvestraičio šeimoje išliko ir vėlesniais 
laikais. davainis-silvestraitis susirašinėjo su tėvais, pradedant gimnazijos laikais15 ir 
net aktyviai dalyvaudamas mėnraščio Aušra leidyboje, išimtinai lenkų kalba16. visuo-
met lenkiškai davainiui-silvestraičiui rašė jo brolis stanislovas17, nors ir domėjosi 
lietuvių tautiniu judėjimu, prenumeravo laikraštį Vilniaus žinios, bandė steigti rasei-
niuose lietuvišką knygyną. davainio-silvestraičio seseriai elvyrai taip pat buvo len-
gviau dėstyti mintis lenkų kalba, nors ji, skirtingai nei stanislovas, mėgino rašyti 
lietuviškai18. Ji, kaip ir mečislovas, rinko lietuvių tautosaką, lietuviškai rašė istorinio 
pobūdžio eilėraščius19. 

pasak Juozo tumo-vaižganto, asmeniškai pažinojusio davainį-silvestraitį ir vieno 
pirmųjų jo biografų, „žemaitiškai davainis kalbėjo puikiai, kaip prigimta savo kalba“20, 
kurią, kaip teigė pats davainis-silvestraitis, jis nuo vaikystės nuolat girdėjo iš savo 

12  eufrosinija Jarudaitė (eufrozyna Jarudów-
na, 1819–1887). davainio-silvestraičio mo-
tinos gimimo ir mirties datas, remdamasi 
Kalnujų filijos bažnyčios mirties metrikų 
knygomis, nustatė vida Girininkienė (pla-
čiau žr. Girininkienė 1995, 15). pasak da-
vainio-silvestraičio, jo motina, kaip ir 
dauguma to meto bajorių, turėjo tokį išsi-
lavinimą: „[g]ranie na fortepjanie, znajo-
mość języka francuzskiego, patryotyzm 
polski, dekłamowanie poezji mickiewicza 
i innych poetów polskich, były szczytem 
wychowania kobiet tamtoczesnych [...] 
moja matka umiała na pamięć wiele ustę-
pów z poezji mickiewicza, niemcewicza 
(Śpiewy historyczne). [...] dekłamowala i 
śpiewała wiele śpiewów patryotycznych 
polskich, układała wiersze polskie i nuty“ 
([davainis-silvestraitis] m.d.s. 1911b, 205–
206). davainio-silvest raičio motina taip 
pat 1831–1833 m. rašė dienoraštį, iš dalies 
ir apie 1830–1831 m. sukilimo eigą rasei-
nių apskrityje. davainis-silvestraitis per-
rašė šį dienoraštį „pamiętnik chwil szczę-
śliwych, bołesnych mego życia. rok 1831, 
1832, 1833“, jo dalį paskelbė laikraštyje 
Litwa. (plačiau žr. [davainis-silvestraitis] 
1905, 1911, f. 1.; [davainis-silvestraitis] 
1913, 122–125.)

13  [davainis-silvestraitis] m.d.s. 1911b, 205.

14  [davainis-silvestraitis] m.d.s. 1911b, 206.
15  [davainis-silvestraitis] 1860-11-07 [be lapų 

numeracijos].
16  plg. davainienė-silvestravičienė 1885-08-10 

[be lapų numeracijos].
17  davainis-silvestraitis turėjo du brolius – 

Juozapą (1850–1910) ir stanislovą Kazi-
mierą (1852–?). Juozapo laiškų mečislovui 
nepavyko rasti. 

18  elvyra davainiūtė-silvestravičiūtė lietuviš-
kai rašė Jonui basanavičiui ir retkarčiais 
broliui mečislovui. paprastai brolis ir se-
suo susirašinėjo lenkų kalba. (Žr. davai-
niūtė-silvestravičiūtė 1902-01-16, 1; davai-
niūtė-silvestravičiūtė 1902-02-26b, 1; da-
vainiūtė-silvestravičiūtė 1902-06-08 [be 
lapų numeracijos]; davainiūtė-silvestravi-
čiūtė 1902-07-12 [be lapų numeracijos]; 
davainiūtė-silvestravičiūtė 1903-01-29 [be 
lapų numeracijos]; davainiūtė-silvestravi-
čiūtė 1909-10-14, 1.)

19  elvyra davainiūtė-silvestravičiūtė lietuvių 
kalba kūrė eilėraščius apie kunigaikščius 
algirdą, Kęstutį. (plačiau žr. davainiūtė-
silvestravičiūtė 1901-11-25 [be lapų nu-
meracijos]; davainiūtė-silvestravičiūtė 
1902-02-26a [be lapų numeracijos]; davai-
niūtė-silvestravičiūtė 1902-11-20 [be lapų 
numeracijos].)

20  tumas-vaižgantas 1924, 58. 
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tėvo giminės pusės. davainio-silvestraičio močiutės (iš tėvo pusės) namuose „tankiai 
lietuviškai kalbedavo“21, buvo saugomi lauryno ivinskio kalendoriai, motiejaus va-
lančiaus knygos, kurias, močiutės palieptas, davainis-silvestraitis jau vaikystėje „tu-
rejo garsiai skaityti“22. ir davainio-silvestraičio tėvo giminė, ir net davainio-silvest-
raičio motina mėgo dainuoti lietuvių liaudies dainas, pasakojo padavimus ir pasakas. 
tad jau nuo gimnazijos laikų išryškėjęs davainio-silvestraičio domėjimasis lietuvių 
liaudies kūryba nebuvo atsitiktinis.

po tėvo23 mirties kartu su seserimi elvyra paveldėjęs dovainavos dvarą24, davai-
nis-silvestraitis daugiau dėmesio skyrė ne ūkininkavimui, o lietuvių pasakojamosios 
kūrybos rinkimui. Jo užrašų knygelėse vos dalis pirmojo puslapio pripildoma pas-
tabomis apie įvairius ūkio darbus, o visi kiti puslapiai – lietuviškai ir lenkiškai už-
rašomais iš žmonių nugirstais žodžiais, posakiais, dainomis ir skubotais etnografiniais 
piešinėliais. aktyvus lietuviškų dainų ir raudų rinkimas gimtosiose raseinių apylin-
kėse skatino davainį-silvestraitį ieškoti bendraminčių. 1881 m. leidinyje Słownik geo
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jis pasiskelbė renkąs lietuvių 
tautosaką ir prašė atsiliepti, kas taip pat ja domisi. pasak tumo-vaižganto, atsiliepė 
stanislovas raila, Juozas miliauskas (miglovara), o antanas baranauskas nusiuntė 
Jono basanavičiaus adresą25. užsimezgusi pažintis su basanavičiumi turėjo įtakos ne 
vien tautosakos pažiūroms formuotis, bet ir buvo paskata įsitraukti į lietuvių tautinį 
judėjimą. davainis-silvestraitis ėmė platinti draudžiamąją lietuvišką spaudą, vėliau 
tapo aktyviu Aušros bendradarbiu. 

taip pat, kaip bajorų kilmės advokatas raila, davainis-silvestraitis jau Aušros 
skaitytojams skelbė, kad remiantis etninės kilmės argumentu bajoriją reikėtų laikyti 
sudėtine lietuvių tautos dalimi. Jis teigė, kad pagal etninę kilmę bajorija – lietuviška, 
o jos lenkiškumas – dažų sluoksnis, kurį nugramdžius išvysime lietuvius: „Kaip 
nuskus`me lenku daźus, ‖ bus lietuviai isz mus` graźus“26. 

21  [davainis-silvestraitis] 1905-10-17, 3. 
22  [davainis-silvestraitis] 1905-10-17, 6.
23  Josifatas davainis-silvestraitis (Józefat do-

wojna-sylwestrowicz, 1820–1869). mečislo-
vo davainio-silvestraičio tėvo gimimo ir 
mirties datas, remdamasi Kalnujų filijos 
bažnyčios mirties metrikų knygomis, nu-
statė Girininkienė. (plačiau žr. [davainis-
silvestraitis] m.d.s. 1911b, 205; tumas-
vaižgantas 1924, 54; Girininkienė 1995, 15.) 

24  davainis-silvestraitis gimė Žieveliškėje 
(Kauno gubernija, raseinių apskritis), kuri 
priklausė davainio-silvestraičio motinos 
broliui antanui Jarudui. vėliau davainio-
silvestraičio tėvai nuomojosi dvarą iš ba-
jorų vaitkevičių (Wojtkiewiczy), kol da-
vainio-silvestraičio motina negavo paso-
gos iš savo brolio a. Jarudo žemės sklypą 
netoli Kalnujų. iš pradžių davainio-sil-
vest raičio tėvai įsikūrė valstiečio elijaso 

namuose, šį namą perstatydami pagal  
„bajorišką“ pavyzdį: įstatė didesnius lan-
gus, paklojo grindis, įdėjo geresnes duris, 
atskyrė šeimininkų ir tarnų kambarius. po 
Josifato davainio-silvestraičio mirties 
(1869 m.) dvaras, pramintas dovainava, 
paveldėjimo teise buvo perduotas mečis-
lovui davainiui-silvestraičiui ir jo seseriai 
elvyrai. tačiau ūkininkauti davainiui-sil-
vestraičiui ne itin sekėsi. 1885 m. dvaras 
buvo išnuomotas, bet tai nepataisė reika-
lų: 1890 m. dvaras turėjo 2010 rublių sko-
los. 1891 m. davainis-silvestraitis perleido 
savo dvaro dalį broliui stanislovui. (pla-
čiau žr. [davainis-silvestraitis] 1905-10-17, 
1; [davainis-silvestraitis] m.d.s. 1911b, 
205; Kerbelytė 1973, 8.)

25  tumas-vaižgantas 1924, 58. 
26  [davainis-silvestraitis] v. 1884a, 49. 
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davainis-silvestraitis, kaip ir raila, stanislovas didžiulis, Jonas Šliūpas, Aušros 
leidimo metais puoselėjo viltį, kad į lietuvių tautą pavyks „grąžinti“ bajoriją, kuri 
irgi perimsianti moderniojo lietuviškojo nacionalizmo programą. tiesa, skirtingai nei 
minėti lietuvių inteligentai27, davainis-silvestraitis jau tada ėmė atvirai reikalauti, 
kad bajorija lietuvių kalbą paverstų savo kasdiene šeimos aplinkos kalba. todėl jis 
manė esant būtina kreiptis į savo luomo atstovus šiais žodžiais: „drąsos bajorams 
mums pridůk ‖ Kad ‘tarp priegados, tarp bēdos ‖ Garbintu kalbą motinos’“28. 

Ši mintis taip pat plėtota kitame davainio-silvestraičio poetiniame kūrinyje Tevy
nainiu giesme. 1884 m. tilžėje išleistoje poemoje, kuri 1905 m. sulaukė pakartotinio 
leidimo, davainis-silvestraitis jau vienareikšmiškai teigė: „o, bajore, tauta źuna ‖ 
Juk lietuvninku tu esi; ‖ nekris nů galvos karuna ‖ jei lietuviszkai kalbēsi“29. vie-
šojoje davainio-silvestraičio retorikoje lietuvių kalba vadinama protėvių kalba30, ji 
laikoma vienu pagrindinių tautos, tėvynės išlikimo garantų. Jis kalbą laikė svarbiau-
siu tautiškumo požymiu, o kalbos atsisakymas, jo manymu, galėjo privesti ne vien 
prie tautos, bet ir tėvynės / lietuvos išnykimo. tiesa, gimtąją kalbą puoselėti davai-
niui-silvestraičiui nesisekė savo šeimoje: jo žmona31 ir vaikai32, nors ir mokėdami, 

27  mėnraščio Aušra redakcija ir koresponden-
tai nesiėmė detalizuoti, ar bajorija lietuvių 
kalbą turėjo padaryti savo kasdiene kalba, 
ar vien išmokti lietuvių kalbą, o šeimoje 
kalbėti lenkiškai. Galima prielaida, kad 
siekiant įtraukti bajoriją į besiformuojan-
čią modernią lietuvių tautą buvo specia-
liai vengta liesti bajorijos lietuvių kalbos 
vartojimo problemą.

28  [davainis-silvestraitis] vēversis 1883a, 265. 
29  [davainis-silvestraitis] vyturys 1884c, 6. 
30  plačiau žr. mastianica 2013, 334.
31  1885 m. ketindamas vesti iš bajorų kilusią 

Juliją malinauskaitę (Julia malinowska, 
1867-?) davainis-silvestraitis pareikalavo, 
kad priesaika mintaujos bažnyčioje būtų 
sakoma lietuviškai. Kvietimas į tuoktuves 
buvo išsiuntinėtas lietuvių kalba, kurį lie-
tuviškai pasirašė abu sužadėtiniai, lietuviš-
kai buvo išgraviruoti ir priesaikos žodžiai 
ant vestuvinių žiedų. tačiau davainio-sil-
vestraičio žmona, skirtingai nei jos seserys 
liudvika malinauskaitė-Šliūpelienė ir ade-
lė malinauskaitė, kuri vėliau dirbo moky-
toja vilniaus lietuvių dviklasėje mokykloje, 
neįsitraukė į tautinę lietuvišką veiklą. ište-
kėjusi ir apsigyvenusi vyro dvare, mali-
nauskaitė kurį laiką bandė rinkti lietuvių 
tautosaką, yra užrašiusi porą tautosakos 
tekstų. tačiau dėstyti mintis jai buvo len-
gviau lenkų kalba. sutuoktiniai mečislovas 
ir Julija susirašinėjo lietuviškai ir lenkiškai: 

mečislovas žmonai rašė lietuviškai, o ji be-
veik visada atsakinėjo lenkiškai. lietuviš-
kai ji vyrui rašė vien išimtiniais atvejais, 
sveikindama vardadienio arba naujųjų 
metų proga, matyt, taip siekdama atsiliepti 
į mečislovo lūkesčius. (plg. davainis-sil-
vestraitis [be datos], laiškų juodraščiai; 
davainienė-silvestravičienė, laiškai.) lie-
tuvių kalba Julija davainienė-silvestravi-
čienė parašė tik keletą laiškų: davainienė-
silvestravičienė 1897, 1909, 1911; davainie-
nė-silvestravičienė 1902-04-09; davainienė-
silvestravičienė 1903-12-01. 

32  rašyti lietuviškai buvo pramokęs tik vyres-
nysis davainio-silvestraičio sūnus Jonas. 
lietuviškai tėvui jis retkarčiais rašė studi-
juodamas mintaujoje ir rygoje. (plg. da-
vainis-silvestraitis 1897; davainis-silvest-
raitis 1904-11-03, 1.) reikia pastebėti, kad 
Jonas domėjosi tėvo lietuviška tautine 
veik la, taip pat prenumeravo Lietuvių lai
kraštį, tačiau buvo nepatenkintas laikraščio 
Litwa leidyba. Jono davainio-silvestraičio 
manymu, tėvas buvo pernelyg nusistatęs 
prieš viską, „kas yra lenkiška“, nepagrįs-
tai primygtinai reikalavęs, kad bajorai 
vartotų lietuvių kalbą. (plg. davainis-sil-
vestraitis 1904-12-04, 1; davainis-silvest-
raitis 1913-07-13, 1.) 

Jaunesnysis davainio-silvestraičio sūnus Jur-
gis rašyti lietuviškai pramoko studijuoda-
mas Jav bei besisvečiuodamas pas savo 



176 Archivum Lithuanicum 19

jam vien išimtiniais atvejais terašė lietuviškai. davainio-silvestraičio šeimos bendra-
vimas žodžiu ir raštu iš esmės vyko lenkų kalba. 

vienišas, artimiausių žmonių nesuprastas, dėl nesėkmingo ūkininkavimo perlei-
dęs savo dvaro dalį broliui stanislovui, davainis-silvestraitis, kęsdamas materialinius 
nepriteklius, rūpinosi savo vaikų išsimokslinimu ir ateitimi. Jis kurį laiką bendradar-
biavo lietuvių nelegaliuose periodiniuose leidiniuose Wienybė Lietuwninku, Varpas, 
Ūkininkas. nepasisekęs dvarų pardavimo agento darbas mintaujoje paskatino davai-
nį-silvestraitį vykti į peterburgą ir vėl užmegzti glaudesnius ryšius su kai kuriais 
lietuvių inteligentais. remiantis iki šiol nežinota korespondencija tarp davainio-sil-
vestraičio, silvestro baltramaičio, basanavičiaus ir aleksandro Fromo-Gužučio aiš-
kėja, kad davainis-silvestraitis kartu su antanu smilga puoselėjo viltį 1897–1898 m. 
lotyniškais rašmenimis leisti lietuvišką laikraštį, skirtą ūkio ir prekybos reikalams. 
Galima prielaida, kad davainis-silvestraitis taip pat padėjo parengti projektą Peter
burgo lietuviškojo kalendoriaus, kuris tais pačiais metais smilgos vardu buvo pateiktas 
vidaus reikalų ministrui33. 1897 m. davainis-silvestraitis parengė laikraščio Artojas 
projektą, kuris pagal jo sumanymą 

1) laukininkystes dalyke důs ‖ visokios rodos apie laukų, pievų ‖ pagerinimą, trobų 
statimą, miš‖kų, sodų, daržų ir bicių uz‖laikimą ir t. t. gyvolių, pauk‖ščių auginimą, 
žuvų vaisi‖nimą ir t. t.

2) prekybos dalyke pamokins, ‖ kur galema kůbrangiausiai ‖ miškus, gyvolius, javus 
ir ‖ kitus vaisius pardůti, kur galema ‖ kůpigiausiai nůpirkti visokius ‖ del laukų 
pagerinimo meslus, ‖ visokias masinos ir kitus gaspa‖doriskus įrankius. prekiauna-
cems nurodis visokius tur‖gus, idant be židų galetu ži‖noti kaip kromus uždejus 
rei‖kia elgtisi, verstisi ir prekybą ‖ varyti. Kaip stovi vertybes po‖periai ant biržos. 

3) amatų ir rankpilnystes ‖ dalyke nurodis, koki yra ta‖me dalyke kitur pagerinimai, ‖ 
koki vertojesi materjolai ir t. t. 

4) trumpai bus parodyti val‖džios parundyjimai ir dabar‖tine politika34. 

tiesa, smilga numatomo laikraščio atsakinguoju redaktoriumi pasirinko ne da-
vainį-silvestraitį, o baltramaitį35. 1900 m. davainis-silvestraitis taip pat bandė gauti 

dėdę Joną Šliūpą (davainis-silvestraitis 
1909-12-28).

davainio-silvestraičio duktė sofija tėvui vi-
suomet rašė vien lenkiškai (davainiūtė-
silvestravičiūtė, laiškai).

33  tyla 1972, 41. 
34  davainis-silvestraitis [1897].
35  reikia pastebėti, kad baltramaitis ne kartą 

rašė davainiui-silvestraičiui apie lietuvių 
draugijų veiklą peterburge, o davainis-sil-
vestraitis siuntė baltramaičiui savo surink-
tas dainas ir sukurtus eilėraščius. (plačiau 
žr. baltramaitis 1893-02-04; baltramaitis 

1893-11-17; baltramaitis 1899-04-14.) taip 
pat baltramaitis 1910 m. atsiuntė davai-
niui-silvestraičiui savo biografijos san-
trauką, kurioje daug dėmesio skirta, kaip 
jis išmoko lietuvių kalbą (baltramaitis 
1910). 1911 m. davainis-silvestraitis lai-
kraštyje Litwa paskelbė apybraižą apie 
balt ramaitį ([davainis-silvestraitis] m.d.s. 
1911a, 86). anot vlado Žuko, baltramaičio 
ir davainio-silvestraičio bendradarbiavi-
mą galėjo skatinti bendri darbai prie si-
mono daukanto raštų. (plačiau žr. Žukas 
2006, 39, 61.) 
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leidimą perspausdinti maldaknygę Senas Aukso altorius36. deja, kaip ir daugeliui lei-
dinių tuo metu, nesėkmingai. matyt, todėl dienoraštyje jis pateikė vienareikšmišką 
išvadą, jog vėliau lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis leidimas buvo gautas 
vien dėl prasidėjusių karo veiksmų tarp rusijos imperijos ir Japonijos:

negalema tam užginčiti, kad lietuviai gal ‖ sulyg šioliai but spaudos nesulaukę, jaigu ‖ 
tarpe37 rosijos su Japonję kare neatsitiktu. ‖ Japonijos nugalejimai rusišką didžiają 
po‖litiką suminkštino. pasirode reikalingu ‖ užganedinti lietuvius suvis paprusiji 
gy‖venancius. nes sako38, daleidimas spaudos rusijoje ‖ sumažins užrubežinios spau-
dos agitację39. 

spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimą davainis-silvestraitis laikė esminiu 
lietuvių tautinio judėjimo raidos lūžiu. todėl neatsitiktinai dienoraštį, skirtą lietuvių 
tautinio judėjimo raiškos aprašymams, jis pradėjo būtent šitaip:

1904 metai yra tai metai lietuviško ‖ triumfo, lietuviško pergalejimo, nes tůse ‖ metůse 
lietuviai tą daseke už ką per ‖ keturesdešimtis metų buvo kariavę, ‖ sulauke40 spau-
dos savo41 daleidimo42.

1904 m. rugpjūčio 18 d. davainis-silvestraitis, nuo 1898 m. dirbęs petro vileišio 
kontoroje43, iš vileikos atvyko į vilnių44, ir tą pačią dieną pradėjo rašyti dienoraštį, 
skirtą lietuvių tautiniam judėjimui vilniuje. 

36  tyla 1972, 71, 83. 
37  išbrauktas žodis tarpe.
38  Įterpta Nes sako. 
39  MDSD 2–3. 
40  išbrauktas žodis daseke.
41  Įterptas žodis savo. 
42  MDSD 1r. 
43  1898 m. davainis-silvestraitis peterburge 

susipažinęs su petru vileišiu gavo darbą jo 
kontoroje ir važinėjo po rusijos imperijos 
vietas, kur buvo statomi tiltai per donecą 
(ties lysyčansku), per dauguvą (ties vi-
tebsku ir Jekabpiliu), per dnieprą (ties 
Žlobinu), per lielupę (ties mintauja). pet-
rui vileišiui 1902 m. kontorą perkėlus į vi-
leiką, davainis-silvestraitis pradėjo galvoti 
apie ilgalaikį įsikūrimą tame miestelyje bei 
perkėlimą čia savo šeimos. 1904 m. liepos 
7 d. jis išsinuomojo iš miestelio savivaldos 
institucijų valstybinės žemės sklypą ir no-
rėjo statyti namą, tam prašė petro vileišio 
finansinės pagalbos: „aš noredamas saugo-
ti lietu‖vos nů rytų puses noriu pasilikti 
vileikoje. prie to dar senatve ateina, ‖ aš su 
poče neko nebeturiu del ‖ užsaugojimo jos. 
nebeturiu žemes, ‖ nebeturiu namų, nebe-
turiu vietos, ‖ kur galvą priglausti. ‖ dar 

turiu tiek speko ir ‖ energjos kad galečiau 
toliau ‖ dirbti del tevynes ir savęs. rei‖kia 
tiktai kad butu galva ‖ spokoinesne, kad 
butu savo ‖ vieta. del vaikų jau neko ne ‖ 
begaliu padeti lai eina savo ko‖jums kaip 
katras išmano ‖ je jauni viskas prieš 
anus. ‖ Gal atras prietelius, gal ir aš ‖ kiek 
išgalesiu. aš amžius baigdamas su liet ‖ 
dirbdamas be gimines nenorečiau kampus 
trinti, budamas ant jůkų pas giminių lenkų 
už ‖ savo kaip ji sako „litvomanję“. ‖ del 
lietuvos nů 1867 metų dirbau (rinkdams 
pasakas, dainas i t.t.) ‖ nů lietuvos ir lau-
kiu pašalpos ‖ nors tiek kad nepalikčiau 
„bo‖sia ku“. Gavęs vileikoje placiu ‖ nore-
čiau pastatyti na‖mus. Jeigu iš milestos 
tamstos gaučiau apart pinįgų, kurie man ‖ 
ketina buti paskirti ir materjolą ant trobos, 
tai gal šieip teip prie savo energjos išsires-
čiau“ (davainis-silvestraitis 1904-05-14). 

44  davainis-silvestraitis su kelių mėnesių per-
traukomis 1904–1915 m., 1919 m. gyveno 
vilniuje. per pirmąjį pasaulinį karą jis eva-
kavosi į tambovą (jame įsikūrė 1915 m. 
rugpjūčio 23 d.). ten aktyviai dalyvavo lie-
tuvių švietimo draugijos „Žiburys“ veik-
loje. Į vilnių jis vėl grįžo 1919 m. sausį,  
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3. l i e t u v i Ų  t a u t i n i o  J u d Ė J i m o  Į v Y K i a i, r e i Š K i n i a i, p r o C e s a i 
d a v a i n i o - s i l v e s t r a i Č i o  d i e n o r a Š t Y J e. Jau 1904 m. rugsėjo 21 d. die-
noraštyje džiaugdamasis davainis-silvestraitis pasižymi, kad jam bus suteikta darbo 
vieta Vilniaus žinių knygyne45. tiesa, jis knygyne atliko vien pagalbinius darbus: at-
gabendavo iš geležinkelio stoties Gabrieliaus landsbergio-Žemkalnio siųstas knygas 
knygynui. 1904 m. spalį davainis-silvestraitis gavo kvietimą rašyti46 į smilgos peter-
burge pradėtą leisti Lietuvių laikraštį47 bei apskritai dirbti šio laikraščio redakcijoje ir 
administracijoje. iš pradžių davainis-silvestraitis nepasinaudojo smilgos pasiūlymu, 
vis tikėdamasis, kad gana greitai pasirodys ilgai laukiamas laikraštis Vilniaus žinios. 
net savo dienoraštyje jis atskirai įrašo išgyventus jausmus, kai pamatė ant redakcijos 
pastato užrašą Vilniaus žinios: „no, taigi dabar dieve padek ir to‖liaus, kad ir ant 
laikraščio tokius ‖ žodžius atspaustus greit matitume“48. 

davainiui-silvestraičiui pavyko sutarti, kad kurį laiką jis rinks reklamas į Vilniaus 
žinias. tačiau finansinis atlygis ir už darbą knygyne, ir už reklamų rinkimą buvo 
labai menkas, ir 1904 m. gruodžio 10 dienos rytą davainis-silvestraitis išvyko į pe-
terburgą, savo dienoraštyje ne kartą pasižymėdamas, matyt, taip pasiteisindamas, 
jog vien dėl sunkios materialinės padėties jis sutiko dirbti Lietuvių laikraščio redakci-
joje. ir iškeliavo jis tą pačią dieną, tiksliau rytą, kai išėjo pirmasis jo taip ilgai laukto 
laikraščio Vilniaus žinios numeris. pieštuku dienoraštyje davainis-silvestraitis taip 
aprašė savo pirmojo Vilniaus žinių numerio vartymo momentą49:

Kelije tarp vilniaus ir ‖ petropolio ‖ 10/Xii išvažiavęs iš vilniaus 7 val. ‖ vakoro 
ketinu buti ryto rytme‖ti petropyleje. uždegęs tom ‖ tičiai savo žvakę skaitau per ‖ 
podžnintį stiklą vagone „viln. Žin. 1 n50. 

įsidarbino Centriniame krašto knygyne, 
kuriam vadovavo eduardas volteris. da-
vainiui-silvestraičiui buvo pavesta tvarky-
ti polonistiką. Jis mirė 1919 m. gegužės 
31 d. ir buvo palaidotas vilniuje rasų ka-
pinėse (dab. literatų kalnelio papėdėje). 
Jau 1935 m. emilija vileišienė (antano vi-
leišio žmona), kuri asmeniškai pažinojo 
davainį-silvestraitį, spaudoje atkreipė dė-
mesį į tai, jog „davainio kapas pusiau nu-
kastas, kad sunku bepažinti“ (vileišienė 
1935, 2). Girininkienės iniciatyvos dėka 
buvo nustatyta davainio-silvestraičio kapo 
vieta rasų kapinėse. 1987 m. spalio 17 d. 
lietuvos kultūros fondo rėmėjų lėšomis 
buvo pastatytas ir atidengtas davainio-sil-
vestraičio paminklas – ipolito užkurnio 
koplytstulpis su iškaltu įrašu: „tautosaki-
ninkui, lietuviškos spaudos platintojui ir 
bendradarbiui, vilniaus krašto lietuvnin-
kui mečislovui davainiui-silvestraičiui.“

45  leidimą knygynui įsteigti petras vileišis 

gavo 1904 m. rugpjūčio 24 (rugsėjo 7 d.), o 
pats knygynas atidarytas 1904 m. spalio 
12(25) d. filharmonijos pastate (aušros 
vartų g. 5). 

46  Jau 1904 m. liepos mėn. smilga (1904-07-20, 
2) siūlė davainiui-silvestraičiui dirbti Lietu
vių laikraščio redakcijoje. (plačiau apie da-
vainio-silvestraičio publicistinę veiklą Lie
tuvių laikraštyje žr. Kalęba 2005, 265–271.) 

47  Lietuvių laikraštis leistas peterburge nuo 
1904 m. gruodžio 1 d. iki 1906 m. sausio 
19 d. pasak mykolo biržiškos, laikraštį 
rėmė peterburgo lietuvių ir žemaičių lab-
darybės draugijos nariai, peterburgo dva-
sinės akademijos profesoriai. laikraštyje 
buvo spausdinami maironio, dambraus-
ko-Jakšto, Ksavero sakalausko-vanagėlio, 
aleksandro babianskio straipsniai. 

48 MDSD 23 (vilnius, 1904-10-28[11-10]). 
49  pirmasis Vilniaus žinių numeris išėjo 1904 m. 

gruodžio 10(23) d. 
50  MDSD 34. 
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tačiau dirbti Lietuvių laikraščio redakcijoje davainiui-silvestraičiui taip pat nepa-
vyko. dienoraštyje jis aprašo nesėkmingus bandymus rasti gyvenamąją vietą bei kelis 
kartus pastebi, kad darbas Lietuvių laikraščio redakcijoje jam buvo labai sudėtingas: 

Kontoroje uždovine‖je dešimt darbų. tai redakto‖riška, tai administrativiška ‖ blaš-
ke į visas puses, o paskui ‖ dare už viską atsakančiu51 [...] nori kad redogovoti o ne 
duo‖da rankraščiu perskaityti nei ‖ gautą, verč ant galvos korespon‖dencją su viso-
kiems ima ginčiums ‖ ir buchalterja52. 

1905 m. liepos 25 d. davainis-silvestraitis vėl grįžo į vilnių, ieškodamas naujų 
darbo galimybių. pirmiausia jis vėl pradėjo rašyti į Vilniaus žinias. tiesa, labai aštriai 
reagavo į Jono Jablonskio lietuvių kalbos taisymus jo straipsniuose53. 

aktyviau davainis-silvestraitis lietuvių tautinę veiklą vilniaus mieste vertinti 
pradėjo tik tada, kai atnaujino bendradarbiavimą su basanavičiumi. Grįžęs iš kelio-
nės po vilniaus apskritį54, davainis-silvestraitis perskaitė laikraštyje, kad į vilnių 

51  MDSD 37.
52  MDSD 39. 
53  davainis-silvestraitis išvertė į lietuvių kal-

bą Henryko sienkiewicziaus kūrinį Stary 
sługa ir paskui komentavo: „Jablonskis 
mano vertimą teip pradejo ‖ perdirbineti 
ir taisyti [...] kad tas vertimas už mano ‖ 
vertimo pripažintas negaletu buti, bet ‖  
už vertimą Jablonskio. Kur aš parašiau ‖ 
veizek, tai anas išbraukes paraše žiurek ‖ 
lyg kad veizek nebutu lietuvišku žodžiu. ‖ 
mano parašyta gesinti perdirbo ant ‖ ge-
syti tumi tarpu kad netiktai to žo‖džio 
vertojimas gesinti, gesinu, gesinau [...] tai-
simas ‖ yra tiktai iškraipimas“ (MDSD 6 
[vilnius, 1904-11-8(21)]). davainis-silves-
traitis nebuvo patenkintas ir tais lietuvių 
kalbos taisymais, kuriuos padarė laikraš-
čio Wienybe Lietuwninku redakcija, 1904 m. 
išleidusi lietuvių kalba jo apysaką Palemo
nas ir Girgż duta ([davainis-silvestraitis]  
m. dovoina-silvestravičius 1906, 4). o 
1905 m. Lietuvių laikraštyje davainis-sil-
vest raitis apskritai darė vienareikšmišką iš-
vadą: „[...] naujesnieji rašytojai ir vertejai, 
turbut noredami, kad jų raštų nesuprastų, 
vietoje vartojamų nors nesavų žodžių o bet 
sulietuventų, įveda visokius naujai kaltus 
žodžius, laikrodžius, vėsrodžius, sąvasties, 
virdulius ir kitus žodžius. tokia „grynai“ 
lietuviška kalba rašytos knygelės, nesu-
prantamos. [...] Žodžiu sakant, rašytojai, 
nefilologai, naujus žodžius, vietoje vartoja-
mųjų, kaldami visai knygų kalbą nuo žmo-

nių kalbos atskiria ir dara ja nesupranto-
ma.“ (plačiau žr. [davainis-silvestraitis]  
m. dovoina-sylvestravičė 1905, 140.)

54  Kaip ir dauguma kitų lietuvių inteligentų, 
taip pat ir davainis-silvestraitis laikėsi 
nuostatos, kad vilniaus gubernijos gyven-
tojai pagal etninę kilmę yra lietuviai. dar 
Lietuvių laikraštyje jis vienareikšmiškai pa-
teikė nuostatą, kad „dauguma vilniaus 
gub. lietuvių be savo kalbos dar moka gu-
dišką ir lenkišką kalbą, kurią vartoja, susi-
tikę su rusais ir lenkais, per tat klaidingai 
yra priskaitomi prie rusų, kitur prie len-
kų, mozūrų. per tą klaidingą statistiką ir 
neteisingas žinias patįs lietuviai klysta, 
ligšiol dar savo kraštą kaip reikalas neiš-
tyrę. apie buvimą arba nebuvimą lietuvių 
kokiame krašte galima spręsti tuomet, jei-
gu tyrinėtojas nuduoda kiteip kaip lietu-
viškai nemakąs“ ([davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905h, 93).

Vilniaus žiniose buvo išspausdintos davainio-
silvestraičio iš aplankytų parapijų vil-
niaus gubernijoje korespondencijos, kurio-
se jis žymėjo, kur vartojama lietuvių kal-
ba. (plačiau žr. [davainis-silvestraitis]  
m. dovoina-sylvestravičius 1905a, 3; [da-
vainis-silvestraitis] m. dovoina-sylvestra-
vičius 1905b, 3; [davainis-silvestraitis]  
m. dovoina-sylvestravyčius 1905a, 4; [da-
vainis-silvestraitis] m. dovoina-sylvestra-
vyčius 1905b, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905a, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905b, 3; [davainis-silvestraitis] 
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taip pat grįžo ir basanavičius – suskubo susitikti. 1905 m. rugpjūčio 7 d. pirmąkart 
jie susitiko akis į akį, apie tai abu pažymėjo savo dienoraščiuose55. draugystė atsi-
naujino, o kartu – ne tiek mokslinis, kiek politinis bendradarbiavimas. po kelių 
dienų jau minėto susitikimo basanavičius su davainiu-silvestraičiu aptarinėjo lai-
kraščio Lietuvių tauta leidimą56. būtent nuo tada davainio-silvestraičio dienoraštis 
teikia mažiau informacijos apie jį patį, o šalia dokumentinio lietuvių švietimo, kul-
tūros, mokslo draugijų veiklos vilniuje aprašymo, labai primenančio vien įvykių 
kroniką57 (vėliau perspausdinama Lietuvių laikraštyje arba Vilniaus žiniose58), atsiran-
da išsamesnių davainio-silvestraičio svarstymų apie „lietuvių memorandumo“ 
svarbą bei pateikiama naujų bajorijos dalyvavimo didžiojo vilniaus seimo veikloje 
vertinimų. 

3.1. „l i e t u v i Ų  m e m o r a n d u m o  r u s i J o s  m i n i s t r Ų  t a r Y b o s  p i r -

m i  n i n K u i  G r a F u i  s. v i t t e i“ v e r t i n i m a s. basanavičiaus iniciatyva da-
vainis-silvestraitis pasirašė vieną svarbesnių to meto moderniojo lietuvių nacionaliz-
mo politinių dokumentų – „lietuvių memorandumą rusijos ministrų tarybos pir-
mininkui grafui s. vittei“ (1905 m. lapkričio 5[18] d.). pagal pirminį basanavičiaus 

m.d.-s. 1905c, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905d, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905e, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905f, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905g, 3; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905h, 93; [davainis-silvestraitis] 
m.d.-s. 1905i, 3.)

55  MDSD 43 (vilnius, 1905-07-25[08-07]); [ba-
sanavičius] 1936, 87.

56  [basanavičius] 1936, 87. 
57  dienoraštyje davainis-silvestraitis itin 

kruopščiai sumini savo dalyvavimą lietu-
vių mokslo ir kultūros draugijų veikloje. 
basanavičiaus dėka davainis-silvestraitis 
buvo tarp lietuvių mokslo draugijos narių 
steigėjų. vėliau, taip pat kaip baltramaitis, 
tadas daugirdas, mykolas römeris, davai-
nis-silvestraitis buvo lietuvių mokslo 
draugijos narys korespondentas, kuris kar-
tais aprašydavo šios draugijos veiklą spau-
doje. (plačiau žr. valaitis 1932, 6; [davai-
nis-silvestraitis] m.d.-s. 1907a, 2; [davai-
nis-silvestraitis] m.d.-s. 1907b, 2; [davai-
nis-silvestraitis] m.d.-s. 1907c, 555.)

davainis-silvestraitis taip pat dalyvavo stei-
giant „vilniaus kanklių“ draugiją. Kaip 
rodo išlikę šios draugijos posėdžių proto-
kolai, jis 1905 m. lapkričio 10 d. buvo pa-
kviestas į landsbergio-Žemkalnio butą dėl 
„draugijos įkurimo ir valdybos sąnarių iš-

rinkimo“. tiesa, į „vilniaus kanklių“ drau-
gijos valdybos narius davainis-sil vest raitis 
neišrinktas, bet nuolat buvo kviečiamas į 
visuotinius susirinkimus. (plačiau žr. „vil-
niaus kanklių“ valdybos knyga, 3; „vil-
niaus kanklių“ valdyba 1907-02-20.)

58  savo dienoraštyje davainis-silvestraitis at-
skirai žymėjo, kas domėjosi Vilniaus žinių 
knygyno veikla, kas klausinėjo, kada bus 
atidaryta mokymo įstaiga su lietuvių dės-
tomąja kalba, lietuviškas knygas kartais 
pirkusius bajorų kilmės asmenis arba vil-
niaus lietuvių savišalpos draugijos organi-
zuojamus renginius. apie kai kuriuos die-
noraštyje užfiksuotus įvykius vėliau atski-
rai buvo skelbiama spaudoje. pavyzdžiui, 
Lietuvių laikraštyje davainis-silvestraitis iš-
spausdino į dienoraštį įrašytą įvykį, kai 
Vilniaus žinių knygyne apsilankęs dvari-
ninkas Konstantinas daugirdas įsigijo įvai-
rių lietuviškų knygų. (plačiau žr. MDSD 22 
[vilnius, 1904-10-18]; [davainis-silvestrai-
tis] m.d.-s. 1904, 9.) Lietuvių laikraštyje da-
vainis-silvestraitis paskelbė dienoraštyje 
pažymėtą informaciją apie vilniaus lietu-
vių savišalpos draugijos organizuotą vaka-
rą 1904 m. spalio 18 d. (plačiau žr. MDSD 
22 [vilnius, 1904-10-18]; [davainis-silvest-
raitis] m.d.-s. 1904, 9.) 
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sumanymą, davainis-silvestraitis nebuvo numatytas tarp turėjusių pasirašyti tą do-
kumentą. tai patvirtina ir pats davainis-silvestraitis, – jis esą buvo tik vienas iš „okol-
nikų“, pasirašiusių šį dokumentą kitiems atsisakius. basanavičius buvo numatęs, kad 
„lietuvių memorandumą“ pasirašys petras vileišis, antanas vileišis, pats basanavi-
čius, raila, o peterburge dar prisijungs Jonas mačiulis-maironis, aleksandras dam-
brauskas-Jakštas. bet nors basanavičius prašė, petras vileišis atsisakė pasirašyti, o 
raila ir mačiulis neatvyko į susitikimą. davainis-silvestraitis manė, kad petras vilei-
šis pabūgo pasirašyti59. 

dienoraštyje davainis-silvestraitis nesiėmė nagrinėti, kodėl buvo kilusi „lietuvių 
memorandumo“ sukūrimo idėja ir kokia ji buvo, jis taip pat neanalizavo dokumen-
to turinio. dėl „lietuvių memorandumo“ svarbos lietuvių tautinio judėjimo raidai 
jis pasitenkino tik lakonišku pastebėjimu: „tas memorandumas buvo del gavimo ‖ 
lietuvai autonomjos“60.

Įdomesnė yra kita davainio-silvestraičio išvada, kodėl „lietuvių memorandumą“ 
gana palankiai sutiko rusijos imperijos valdžios atstovai. Jis manė, kad „lietuvių 
memorandumas“ buvo išspausdintas valdžios leidinyje Правительственный вест
ник61 vien dėl to, jog lietuvių tautinio judėjimo ideologai ten, be kita ko, išreiškė 
pretenzijas į suvalkų guberniją. tą pačią savo išvadą davainis-silvestraitis pakar-
tojo ir vėliau, pastebėdamas, jog lenkų kalba lenkijos Karalystėje leidžiamame 
humoristiniame leidinyje Mucha (1905, nr. 44) buvo paskelbta satyra apie „lietuvių 
memorandumą“ todėl, kad visa suvalkų gubernija buvo matoma lietuvos auto-
nomijos sudėtyje. 

pagal šį programinį lietuvių tautinio judėjimo dokumentą lietuvos autonomijos 
sukūrimas buvo modeliuojamas keturių gubernijų (Kauno, vilniaus, Gardino, su-
valkų) ribose62. pagal administracinį paskirstymą suvalkų gubernija priklausė len-
kijos Karalystei. dariaus staliūno, atskirai nagrinėjusio lietuviškojo nacionalizmo 
erdvėkūrą skirtingais lietuvių tautinio judėjimo etapais, manymu, galimas autono-
mijos suteikimas lenkijos Karalystei taip pat skatino lietuvių politikus kelti suval-
kų gubernijos statuso problemą63. reikia pastebėti, kad būtent „lietuvių memo-

59  egidijaus motiekos (2005, 70) manymu, 
pet ro vileišio pozicija nesunkiai supran-
tama. leidęs išspausdinti „lietuvių me-
morandumą savo spaustuvėje, o vėliau iš-
spausdinęs Vilniaus žiniose jis žinojo poli ti-
nę konjunktūrą ir, matyt, nenorėjo komp-
likuoti savo, kaip Vilniaus žinių leidėjo, 
sudėtingos padėties“.

60  MDSD 48 (vilnius, 1905-11-5[11-18]).
61  Правительственный вестник, 10(23) ноя-

бря, 1905. tačiau tame laikraštyje iš de-
šimties reikalavimų buvo išspausdinti tik-
tai penki ir visai neužsimenama apie įvadi-
nę „lietuvių memorandumo“ dalį, kurioje 

išdėstytas lietuvos valstybingumo tradici-
jų pagrindimas, neatsiejamas nuo tų reika-
lavimų. laikraštyje išspausdinti tie doku-
mento straipsniai, kurie deklaravo etnopo-
litinį lietuvos atsiribojimą nuo lenkijos. 
(plačiau žr. motieka 2005, 87–88.)

62  apie tai, kodėl „lietuvių memorandume“ 
lietuvos autonomijos vaizdinys buvo pro-
jektuojamas keturiose gubernijose, plačiau 
žr. staliūnas 2015, 159–160.

63  plačiau apie tai, kaip lietuviškojo naciona-
lizmo programoje buvo modeliuojamas 
požiūris į suvalkų guberniją, žr. staliūnas 
2015, 159–160. 
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randume“ atskiru punktu buvo įrašyta lietuviškojo moderniojo nacionalizmo at-
stovų nuostata: 

duodant lenkijai autonomiją, suvalkų gubernija, kaipo lietuvių apgyventa, iš ad-
ministratyviško atžvilgio, turi būti prijungta prie lietuvos, kaip ji priklausė jai prie 
pirmojo lietuviškai-lenkiškosios respublikos padalinimo. prieš priskyrimą tos gu-
bernijos prie autonomiškosios lenkijos, tai yra prie lenkų įtekmės, lietuviai pro-
testuoja64.

taigi, bent šiame dokumente buvo išreikšta mintis, kad suvalkų gubernija iki 
Xviii a. pabaigos priklausė ldK, tad istorinės teisės požiūriu jai ne vieta lenkijos 
Karalystėje.

3.2. b a J o r i J o s  d a l Y v a v i m a s  d i d Ž i a J a m e  v i l n i a u s  s e i m e  i r 

Ž e m Ė s  K l a u s i m a s. basanavičiaus pavedimu didžiajame vilniaus seime (1905 m. 
gruodžio 4–5 d.) davainis-silvestraitis taip pat turėjo skaityti pranešimą apie lietuvius, 
latvius ir kitas lietuvoje gyvenančias tautas65. tačiau po įžanginės basanavičiaus 
kalbos numatytas davainio-silvestraičio pranešimas perskaitytas taip ir nebuvo, nes 
šio klausimo svarstymui, o tiksliau didžiojo vilniaus seimo organizacinio komiteto 
bandymams išlaikyti savo rankose iniciatyvą pasipriešino lietuvos socialdemokratų 
partijos ir lietuvių demokratų partijos atstovai, pateikę savas seimo darbotvarkes66. 

didžiajame vilniaus seime davainis-silvestraitis atstovavo bajorijai bei siekė už-
megzti glaudesnius ryšius su kitais atvykusiais bajorais. remiantis liudijimais, į di-
dįjį vilniaus seimą buvo atvykę keletas dvarininkų – stanislovas narutavičius, ma-
tilda Šveikauskienė, Kazimieras naruševičius67. Žemės klausimas, labai aktualus ir 
bajorams, atskirai buvo svarstomas trečiajame didžiojo vilniaus seimo posėdyje. 
motiekos teigimu, diskusijos dėl žemės pasidalijo į dvi sroves: 1) visa lietuvos žemė 
atiduodama visai tautai ir tik po to išdalijama tiems, kurie dirba ją patys, ir tik tiek, 
kiek gali apdirbti su šeimyna be samdinių; 2) už asmeninės nuosavybės išlaikymą. 
pasak liudininkų, tarp kalbėjusių vyravo pirmosios srovės šalininkai. negana to, jie 
pateikė dar radikalesnių reikalavimų: absoliučiai panaikinti visus mokesčius, grąžin-
ti išperkamuosius mokesčius, išmokėtus per 40 metų, o dvarininkai privalo visus 
savo dvarus perleisti tautai ir primokėti už ankstesnius išnaudojimo metus68. todėl 
neatsitiktinai davainis-silvestraitis savo dienoraštyje pažymėjo, kad jis atvykusiems 
į seimą bajorams aiškino, jog gana radikali lietuvių politinių partijų pozicija dėl 
žemėvaldos yra nukreipta ne vien prieš dvarininkus, bet ir prieš daugiau žemės 
turinčius ūkininkus69. 

tačiau akivaizdu, kad pačiam davainiui-silvestraičiui būtent požiūris į žemės 
nuosavybę buvo vienas iš akstinų atsisakyti tolesnio bendradarbiavimo su besibu-

64  Cituota pagal: motieka 2005, 279. 
65  motieka 2005, 114, 127. 
66  motieka 2005, 127. 

67  motieka 2005, 117. 
68  motieka 2005, 160. 
69  MDSD 50 (vilnius, 1905-12-05).
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riančiais į politinę partiją tautiniais demokratais, jis nepasirašė programos projekto 
ir nestojo į partijos gretas70. 

Kaip žinoma, iš karto po didžiojo vilniaus seimo besisteigiančios tautiškosios 
lietuvių demokratų partijos (toliau – tldp) programos projekte buvo išreikšta kate-
goriška nuostata bajorijos71 ir jų žemėvaldos72 atžvilgiu. tldp programos projekte 
buvo konstatuota, jog bajorija, tai „lenkų kultūros pioneriai“, kurie užgrobė valstie-
čių žemes. todėl lietuvoje toks didelis bežemių ir mažažemių asmenų skaičius. tldp 
siūlė eksproprijuoti „už minimališką kainą“ dvarų žemes bei išdalinti asmenims, 
„kurie iš žemdirbystės norėtų gyventi“73. davainio-silvestraičio nepritarimas progra-
mos projekto nuostatoms buvo itin netikėtas basanavičiui74, kaip ir tolesnis jo ben-
dradarbiavimas laikraštyje Kurjer Litewski. 

3.3. b e n d r a d a r b i a v i m a s  KURJER LITEWSKI r e d a K C i J o J e. 1906–1907 m. 
davainis-silvestraitis pradėjo dirbti lenkų kalba leistame periodiniame leidinyje 
Kurjer Litewski. Kurį laiką tarp Kurjer Litewski bendradarbių buvo donatas malinaus-
kas, vladas mironas, Kazys puida, kurie taip pat siekė supažindinti lenkakalbę vi-
suomenės dalį su lietuvių tautinio judėjimo programa. reikia pastebėti, kad Kurjer 
Litewski davainis-silvestraitis nesiėmė kaip laikraštyje Aušra taip kategoriškai rei-
kalauti, jog siekdama įsitraukti į modernią lietuvių tautą bajorija privalo „prisimin-
ti lietuvių kalbą“. tuo metu jam buvo artimesnės ldp atstovų nuostatos. Kurjer 
Litewski davainis-silvestraitis aiškino, kad „lietuvių liaudis pamils bajoriją, laikys ją 
sava, kai bajorija palaikys lietuvių valstiečių savišvietos siekius, skatins lietuviškos 
literatūros leidimą“75. Jis, taip pat kaip kai kurie ldp atstovai, siūlė bajorijai pir-
miausiai paremti kultūrinę lietuvių tautinio judėjimo saviraišką, o ši veikla, jo ma-
nymu, turėjo leisti „bajorijai pamažu susilieti su liaudimi ir būti viena neišardoma 
tauta“76. Kategoriškesnę nuostatą jis turėjo tik dėl lenkų visuomenės veikėjų puose-
lėjamos valstybingumo sampratos. 

70  „[...] mano nuomone yra toke, kad žmo-
nes ‖ turi tureti ligios tiesos, vienok kaipo 
bajo‖ras su dvarponiais bajorais susigi mi-
na‖vęs nemanau prieš anus eiti. ‖ taigi 
nuspren‖džiu buti neutrališkai“ (MDSD 51 
[vilnius, 1905-11-27(12-10)]).

71  miknys, motieka 1990, 107. 
72  „Kadangi t.l.d. partija mano a) dabartinės 

žemės padalinimas lietuvoje esantis dėlei 
neteisingos paveizdan vilniaus ir Kauno 
gubernijose kokie 3 ½–5 tukstančiai dvari-
ninkų valdo tų gubernijų žemės plotą, 
daug daugiau negu šimtai tukstančių dar-
bo žmonių, iš kurios priežasties pas mus 
atsirado labai skaitlingas bežemių ir ma-
žažemių proletariatas; b) kadangi taip pat  
žinoma, kad labai daug lietuvos dvarų 

baudžiavos laikuose įvairių lenkų valdi-
ninkų ir kitų lenkų ‘kultūros’ pionierių į 
dvarus buvo paversta iš kaimų, tik žmones 
išvaikius; c) kadangi žemę valdyti gali val-
dyti tik tas, kurs ją apdirba, todėlei buti-
nai reikėtų: [...] d) už minimališką kainą 
ekspropriuoti ir privatiškai valdomų dva-
rų žemes, kad galima butų tokiu budu su-
šelpti mažažemius ir bežemius, kurie iš 
žemdirbystės norėtų gyventi“. Cituota  
pagal: mik nys, motieka 1990, 195.

73  miknys, motieka 1990, 195.
74  MDSD 51–52 (vilnius, 1905-11-28 [12-11]). 
75  [davainis-silvestraitis] dowojna-sylwestro-

wicz 1906a, 1. 
76  [davainis-silvestraitis] dowojna-sylwestro-

wicz 1906b, 2. 
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pirmiausia, kaip ir dauguma lietuvių inteligentų, davainis-silvestraitis laikė bū-
tina pabrėžti, kad liublino uniją, kuri lyg vainikavo abiejų valstybių susijungimą į 
vieną, sudarė vien kilmingųjų atstovai, o ne visa lenkų arba lietuvių tauta. unijos 
sudarymas negali turėti galios, nes neatspindėjo visos tautos poreikių77. antra vertus, 
davainis-silvestraitis aiškiai konstatavo, kad jis palaiko tuo metu svarstomą lenki-
jos Karalystės autonomijos idėją. tačiau ši „lenkijos autonomija privalėjo būti vien 
etnografinėse ribose“. autonomijos lenkijai suteikimo atveju, davainio-silvestraičio 
manymu, „iš šios autonomijos turėjo būti išimta visa suvalkų gubernija, kuri yra 
apgyvendinta etninių lietuvių“78. dar aštriau savo poziciją dėl skirtingų lietuvių ir 
lenkų tautinių judėjimų politinių programų davainis-silvestraitis išreiškė 1907 m. 
išleistame satyriniame leidinuke Satyry litewskie: polskiej narodowej demokracji dzialającej 
w Litwie79, kuriame kritikavo lenkų tautinės demokratų partijos propaguojamą isto-
rinės lietuvos sampratą bei šios partijos siekį „ištautinti lietuvius“ pasitelkus baž-
nyčią ir švietimo įstaigas. Jis vienareikšmiškai konstatavo, kad šios partijos atstovai 
yra vieni iš didžiausių lietuvių tautinio judėjimo priešų, kurie siekia, kad „lietuva 
visada būtų jų tėvynė ir lietuvoje gyvuotų vien lenkų kalba ir lenkų tauta“80. tokia 
gana kategoriška davainio-silvestraičio pozicija dar labiau paaštrino santykius su 
Kurjer Litewski kūrybiniu kolektyvu. apie nesutarimus davainis-silvestraitis pasi-
skundė savo bičiuliui dambrauskui-Jakštui81, o šis pasiūlė išeitį. davainis-silvestrai-
tis buvo pakviestas dirbti lietuviškai leidžiamoje krikščionių demokratų spaudoje, 
ir jo straipsniai turėjo būti apmokami, suteikiant galimybę išgyventi ir pačiam 
davainiui-silvest raičiui, ir jo šeimai. 

3.4. m e m o r a n d u m a s  „a p i e  l e n K Ų  K a l b Ą  l i e t u v o s  b a Ž  n Y -

Č i o  s e“. Šį davainio-silvestraičio „sugrįžimą“ gana greitai spėjo įvertinti basanavi-
čius, kuris tuo metu pradėjo viešai kelti idėją, kad būtina „kovoti“ dėl lietuvių kalbos 
vartojimo katalikiškose pridėtinėse pamaldose vilniaus vyskupijoje. dar Aušros laikais 
davainis-silvestraitis laikėsi nuostatos, kad dievo kūrinys – gimtoji kalba, o ne ka-
talikų tikėjimas yra pagrindinis lietuvių tautinės tapatybės požymis:

Kur praźuwo ano łaiko tēwynybē? o tai wis dēlto atsieina, kad lietuwei neźino kuo-
mi jie yra; apie tai pakłaustas lietuwis atsako, kad jis yra katalikas, nēs jis toki skir-
tuma mato tarp sawias ir maskolu, źydu, wokiecziu, o lenka łaiko už sawo broli, nes 
wienas tikējimas

1886 m. rašė jis82. todėl ir po 1905 m. davainis-silvestraitis stengėsi Vilniaus žinio
se, o vėliau Šaltinyje pristatyti ir pagirti kovos dėl lietuvių kalbos vartojimo per pri-

77  [davainis-silvestraitis] dowojna-sylwestro-
wicz 1906b, 2. 

78  [davainis-silvestraitis] dowojna-sylwestro-
wicz 1906b, 2. 

79  [davainis-silvestraitis] dowojna-sylwestro-
wicz 1907.

80  [davainis-silvestraitis] dowojna-sylwestro-
wicz 1907, 10.

81  davainis-silvestraitis 1907-06-25, 35. 
82  [davainis-silvestraitis] W. 1886-01-30, 12–13. 
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dėtines pamaldas pavyzdžius83, atvirai smerkė tuos, kuriems katalikų tikėjimas, o ne 
lietuvių kalba, buvo tautinės apibrėžties požymis84. matyt, todėl basanavičiui atrodė 
būtina davainį-silvestraitį taip pat pakviesti pasirašyti po memorandumu „apie 
lenkų kalbą lietuvos bažnyčiose“85 (1906 m.), o vėliau įtraukti į steigiamąjį „sąjungos 
pagrąžinimui teisių lietuviškajai kalbai rymo-katalikiškose bažnyčiose lietuvoje“ 
komitetą86 bei grįžti prie sumanymo leisti bajorijai skirtą periodinį leidinį, siekiant 
daugiau jų įtraukti į tautinį lietuvių judėjimą.

bendras basanavičiaus ir davainio-silvestraičio sumanymas buvo realizuotas 
1908 m. liepos 24 d. pasirodė pirmas laikraščio Litwa numeris, davainio-sil vest-
rai čio dienoraštyje pažymėtas šitaip: „drauge su nr. 1000 „vilniaus žinių ‖ išejo ir 
nr. 1 litwos“87, pradėjęs naują davainio-silvestraičio tautinės ir visuomeninės veik-
los etapą. 

3.5. d a v a i n i o - s i l v e s t r a i Č i o  d i e n o r a Š Č i o  t u r i n i o  K i t i m a s, 

r e d a G u o J a n t  LITWĄ.  pradėjus leisti laikraštį Litwa, davainio-silvestraičio 
dienoraštyje pamažėjo užrašų. nuo 1908 iki 1912 m. jis pasineria į asmeninius 
rūpesčius ir nuoskaudas, bet ne į lietuvių tautinio ir visuomeninio gyvenimo rea-
lijų fiksavimą, kaip ankstesniais laikais. Šiuo laikotarpiu davainis-silvestraitis „iš-
pasakoja“ dienoraščiui savo vienatvės jausmą, gyvenimą atskirai nuo šeimos, kai 
kurių lietuvių inteligentų niekinamą požiūrį į jo redagavimo darbą, savo nuogąsta-
vimus dėl lietuvių inteligentų atsisakymo bendradarbiauti su kai kuriais lenkų vi-
suomenės veikėjais. 

akivaizdu, kad periodinio leidinio Litwa redagavimas davainiui-silvestraičiui buvo 
ypač reikšmingas įvykis: jis detaliai aprašo, kada buvo paduotas ir gautas oficialus 
valdžios leidimas jam88, palygino, kad pirmasis Litwos numeris sutapo su Vilniaus 
žinių tūkstantuoju numeriu89. neatsitiktinai ir asmeninio gyvenimo detales jis sugre-
tina su savo leidiniu: „Šendien pabaigiau 60 metų ‖ ir išleidau nr. 5 (11) ‘litwos’“90, 

83  Kaip sektiną pavyzdį davainis-silvestraitis 
nurodė parapijiečių elgseną daugėliškyje 
ir nemenčinėje. (plačiau žr. [davainis-sil-
vestraitis] m.d.-s. 1905a, 3; [davainis-sil-
vestraitis] m.d.-s. 1905b, 3.) 

84  plačiau žr. [davainis-silvestraitis] W. 1883b, 
51; [davainis-silvestraitis] m.d. 1885, 60–
61; [davainis-silvestraitis] m.d.-s. 1905c, 3. 

85  lietuvių memorandumas popiežiui pijui X 
„apie lenkų kalbą lietuvos bažnyčiose“ 
buvo išleistas 74 puslapių knygele lietuvių 
ir lotynų kalbomis, be popiežiaus, dar pa-
siųstas romos kurijos kongregacijoms, žy-
miausiems arkivyskupams ir vyskupams. 
pirmąjį egzempliorių, skirtą popiežiui, pa-
sirašė basanavičius, advokatai raila ir Ka-

zimieras samajauskas, davainis-silvestrai-
tis, landsbergis-Žemkalnis, petras vilei-
šis, gydytojas rokas Šliūpas, pedagogas 
tomas Žilinskas. 

86  1906 m. gegužės mėn. buvo sumanyta steig-
ti draugiją „sąjunga pagrąžinimui teisių 
lietuviškajai kalbai rymo-katalikiškose 
bažnyčiose lietuvoje“. Į steigiamąjį komi-
tetą įėjo Juozapas ambraziejus, Jonas 
Kriaučiūnas, davainis-silvestraitis, lands-
bergis-Žemkalnis, petras vileišis ([basa-
navičius] 1936, 93). 

87  MDSD 55 (vilnius, 1908-07-24).
88  MDSD 71 (vilnius, 1908-05-16).
89  MDSD 55 (vilnius, 1908-07-24).
90  MDSD 71 (vilnius, 1909-04-08).
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taip kartu besidžiaugdamas, kad jam pavyksta tęsti leidybinį darbą, nepaisant gana 
mažo leidinio prenumeratorių skaičiaus91 bei kai kurių lietuvių visuomenės veikėjų 
išreikštų abejonių dėl davainio-silvestraičio redakcinių sugebėjimų. 1909 m. lapkričio 
26 d. dienoraštyje jis aprašo susitikimą pilies gatvėje su anupro vileišio (petro vileišio 
brolio) žmona leokadija moščinskaite (moszczyńska), kuri

užpuolusi ant manę [...] kaipo ant „litwa“ redaktoriaus ‖ Czy nie wstyd panu głup-
stwa pisać na starość. ‖ byłeś u piotra (Wiłeiszysa) przepisywałeś pasporty, ‖ a teraz 
jesteś redaktorem92. 

tiesa, davainis-silvestraitis daugiau apie Litwos leidybos rūpesčius, leidinio ver-
tinimą lietuvių ir lenkų tautiniuose diskursuose neužsimena. dėmesį jis sutelkia vien 
į kai kurių lietuvių inteligentų atsisakymą palaikyti jo iniciatyvą užmegzti bendra-
darbiavimą su kai kuriais lenkų visuomenės veikėjais, pavyzdžiui, ignacijumi Kor-
win-milewskiu. 

periodiniame leidinyje Litwa davainis-silvestraitis neretai spausdino krajovcų – 
Konstancijos skirmunt, mykolo römerio, idėjinės-politinės srovės atstovų, tekstus. 
taip pat 1911 m. Litwoje jis paskelbė atrinktas ištraukas iš ignacijaus Korwin-mi-
lewskio93 darbo Wałka z klamstwem94, kuriose buvo kritikuojama endekų politinė ir 
kultūrinė veikla, nukreipta prieš „lietuvių liaudį“95. davainis-silvestraitis net lai-
kraštyje Litwa akcentuodavo, kad ignacijus Korwin-milewskis labai taikliai apibū-
dina „visus bjaurius, niekšingus endekų naudotus būdus užvaldyti lietuvą“96. todėl 
davainis-silvestraitis kvietė kitų lietuviškų periodinių leidinių Viltis, Draugija, Lie
tuvių tauta redakcinių kolegijų narius atvykti į ignacijaus Korwin-milewskio suor-
ganizuotą susitikimą, kuriame turėjo būti aptarinėjami „bendros kovos su endekais“ 
būdai97. akivaizdu, kad nei antanas smetona, nei tumas-vaižgantas, nei dambraus-
kas-Jakštas, nei basanavičius netikėjo tokio susitikimo rezultatyvumu. ignacijaus 

91  davainiui-silvestraičiui pradėjus leisti pe-
riodinį leidinį Litwa, jį numatė prenume-
ruoti 47 asmenys. vėlesniais metais lai-
kraštį prenumeravo nuo 400 iki 500 asme-
nų. 1908 m. laikraštis Litwa buvo pradėtas 
leisti 2000 egzempliorių tiražu. 

92  MDSD 71 (vilnius, 1909-11-28).
93  broliai ipolitas ir ignacijus Korwin-milew-

skiai priskirtini prie krajovcų-tradiciona-
listų. Jie deklaravo lojalumą rusijos impe-
rijai. brolių pažiūros nebuvo identiškos. 
bet abiem broliams buvo būdingas ikimo-
dernus pasaulėvaizdis, kai etniškumas ir 
tautiškumas nelaikytos politiškai svarbio-
mis kategorijomis. visuomenėje, kartu ir 
politiniame gyvenime, svarbiausias vai-
dmuo turėjo atitekti tradiciniam elitui – 
bajorijai. Jų manymu, rusijos imperijos 

valdžia galinti ir privalanti užtikrinti bajo-
rijos dominavimą ir jos kultūros puoselėji-
mą, už tai jai reikėtų atsidėkoti besąlygiš-
ku lojalumu. (plačiau žr. szwarc 1983, 
142–163; Gaidis 2010, 156–172.)

94  Korwin-milewski 1911. 
95  „Walka z kłamstwem“ 1911a, 311–312; 

„Walka z kłamstwem“ 1911b, 327–329. 
96  „Walka z kłamstwem“ 1911b, 328. reikia 

pažymėti, kad ignacijus Korwin-milewskis 
viename iš savo darbo skyrių „Czem byla 
partja narodowa-demokratyczna czyli tak 
zwani Wszechpolacy“ aiškino, jog ši parti-
ja imasi šantažo ir niekšingų būdų siekda-
ma išplėsti savo įtaką lietuvoje. (plačiau 
žr. Korwin-milewski 1911, 17–18.) 

97 MDSD 71 (vilnius, 1911-11-14); davainis-
silvestraitis 1911-11-14, 2. 
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Korwin-milewskio sumanymas, kuriam taip pritarė davainis-silvestraitis, kitų lie-
tuvių inteligentų buvo tiesiog ignoruotas. Kitokios nuomonės buvo tik davainis-
silvestraitis, kuris kurį laiką susirašinėjęs su ignacijumi Korwin-milewskiu ir tikė-
jęsis, kad šis visuomenės veikėjas taip pat padės organizuoti kryptingą ideologinę 
kovą su lenkų tautiniais demokratais. tačiau savo dienoraštyje davainis-silvestrai-
tis nesiėmė detalizuoti to susirašinėjimo, ir pamažu jame liovėsi vertinti lietuvių 
tautinį judėjimą. 

davainis-silvestraitis vis labiau susitelkia ties savo asmeniu, „išpasakodamas“ 
dienoraščiui vienatvės jausmą, gyvenant atskirai nuo šeimos98. paskutinis užrašas 
davainio-silvestraičio dienoraštyje, pažymėtas 1912 m. vasario 7 d., taip pat susijęs 
su jo asmeniniu gyvenimu – jis aprašo netikėtą susitikimą su savo žmona99, taip 
pasinerdamas į asmeninių100, bet jau ne visuomeninių rūpesčių aprašymą. 

4. v i e t o J e  i Š v a d Ų: n u o  d i e n o r a Š Č i o  „K i t i e m s“ i K i  d i e  n o -

r a Š  Č i o  „a p i e  s a v e“. . .  davainis-silvestraitis turėjo labai aiškų dienoraščio 
rašymo motyvą – kuo kruopščiau dokumentuoti įvykius, susijusius su lietuvių 
tautine veikla vilniuje. save jis pristatė kaip viešą asmenį, kuriam lietuvių tautinio 
judėjimo įvykių aprašymas turėjo būti svarbesnis nei jis pats ir jo asmeniniai išgy-
venimai. tačiau dienoraštis, pradėtas rašyti „kitiems“, labai greitai virto dienoraš-
čiu „apie save“, tapusiu įdomia medžiaga jo asmeninio gyvenimo rekonstrukcijai. 
dienoraštis atskleidžia sudėtingas lietuvių inteligentų, užsiėmusių publicistine 
veikla, gyvenimo ir pragyvenimo vilniuje galimybes. davainis-silvestraitis pasine-
ria į aprašymus savo nesėkmingų bandymų užtikrinti materialinę gerovę dirbant 
Vilniaus žinių knygyne, rašant straipsnius ir renkant skelbimus Lietuvių laikraščiui 
ir Vilniaus žinioms.

lietuvių tautinės veiklos vilniuje aprašymai davainio-silvetraičio dienoraštyje 
daugiau primena dokumentinę įvykių kroniką nei nuodugnesnį lietuvių tautinio 

98  1896 m. davainis-silvestraitis neteko savo 
paskutinės galimybės užtikrinti materiali-
nę gerovę savo šeimai: jis prarado laikraš-
čio Wienybe Lietuwninku (plimutas, pensil-
vanija) apmokamo korespondento vietą. 
1896 m. davainis-silvestraitis paliko šei-
mą mintaujoje, o dirbdamas petro vileišio 
kontoroje važinėjo po įvairias rusijos im-
perijos vietas. Gavęs petro vileišio pasiū-
lymą įsidarbinti Vilniaus žinių knygyne 
persikėlė gyventi į vilnių. davainio-sil-
vest raičio žmona pasiliko mintaujoje. 
1906–1910 m. ji su jaunesniuoju sūnumi 
Jurgiu gyveno niuarke (naujasis džersis, 
Jav), 1911 m. grįžusi įsidarbino druski-
ninkuose, bet nepaisydama davainio-sil-

vestraičio raginimų gyventi kartu nesu-
tiko. oficialiai sutuoktiniai nebuvo iš-
siskyrę. 

99  „1912 m. ‖ 7 vasario Juleia ‖ mano pati 
atviko iš druskinįnku ‖ vilniu ir pavijo 
manę arti redakcjos ‖ vaikštinejom [...] 
Kalbejom apie vaikus, kad Jonas ‖ apsive-
de, kad Jurgis iš amerikos ‖ nori pagrįžti, 
apie zosią i td.“ (MDSD 74v [vilnius, 
1912-02-07]). 

100  po paskutinio įrašo davainio-silvestraičio 
dienoraštyje yra įdėtas laiškas kunigui Ju-
lijonui Kasperavičiui į rietavą. Šiame laiš-
ke davainis-silvestraitis prašo paveikti 
žmonos nuostatą nebegyventi kartu 
(MDSD 74v). 
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judėjimo reiškinių ir procesų vertinimą, nors jis pats neretai buvo aprašomųjų įvykių 
dalyvis. savo vertinimus davainis-silvestraitis pateikė vien apie „lietuvių memo-
randumo rusijos ministrų tarybos pirmininkui grafui s. vittei“ pasirašymo aplin-
kybes, iškėlė mintį, kad suvalkų gubernijos klausimas paskatino bent dalį rusijos 
imperijos valdžios atstovų gana palankiai vertinti to dokumento pasirodymą. davai-
nio-silvestraičio nuomone, dalį bajorijos atstovų, kurie palankiai vertino lietuvių 
tautinį judėjimą ir net buvo atvykę į didįjį vilniaus seimą, nuo tolesnio bendradar-
biavimo „atgrasino“ kai kurių lietuvių politinių partijų ir grupuočių užimta pozicija 
dėl žemės perdalijimo.

Šaltiniai:
b a lt r a m a i t i s ,  s i lv e s t r a s ,  1893-02-04: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

llti br: f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 
b a lt r a m a i t i s ,  s i lv e s t r a s ,  1893-11-17: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

llti br: f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 
b a lt r a m a i t i s ,  s i lv e s t r a s ,  1899-04-14: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

llti br: f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 
baltramait is ,  s ilvestras ,  1910: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; llti br: 

f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 
d ava i n i e n ė - s i lv e s t r av i č i e n ė ,  e u f r o z i n i j a ,  1885-08-10: laiškas mečislovui ir jo 

žmonai; llti br: f. 1, b. 1834/4 [be lapų numeracijos]. 
d ava i n i e n ė - s i lv e s t r av i č i e n ė ,  J u l i j a :  laiškai mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

llti br: f. 1, b. 3868, b. 1834/3; b. 1829 [be lapų numeracijos]. 
davainienė-s ilvestravič ienė ,  Jul i ja ,  1897, 1909, 1911: atvirlaiškiai mečislovui da-

vainiui-silvestraičiui; llti br: f. 1, b. 1829 [be lapų numeracijos]. 
davainienė-s ilvestravič ienė ,  Jul i ja ,  1902-04-09: atvirlaiškis mečislovui davainiui-

silvestraičiui; lmavb rs: f. 249, b. 249 [be lapų numeracijos]. 
davainienė-s ilvestravič ienė ,  Jul i ja ,  1903-12-01: atvirlaiškis mečislovui davainiui-

silvestraičiui; lmavb rs: f. 249, b. 249 [be lapų numeracijos]. 
davainis -s ilvestrait i s ,  Jonas ,  1897: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; llti 

br: f. 1, b. 1830/2 [be lapų numeracijos].
davainis -s ilvestrait is ,  Jonas ,  1904-11-03: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

lmavb rs: f. 249, b. 232, l. 1. 
davainis -s ilvestrait is ,  Jonas ,  1904-12-04: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

lmavb rs: f. 249, b. 233, l. 1. 
davainis -s ilvestrait is ,  Jonas ,  1913-07-13: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

lmavb rs: f. 249, b. 236, l. 1. 
davainis -silvestraitis ,  Jurgis ,  1909-12-28: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; 

llti br: f. 1, b. 1830/3 [be lapų numeracijos]. 
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davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas ,  [be datos]: laiškų Julijai davainienei-silvestra-
vičienei juodraščiai; llti br: f. 1, b. 1826 [be lapų numeracijos].

davainis-silvestraitis ,  mečislovas,  1860-11-07: laiškas tėvams; llti br: f. 1, b. 1834/13 
[be lapų numeracijos]. 

davainis -s ilvestrait is ,  mečislovas ,  1885: Kvietimas į mečislovo davainio-silvestrai-
čio ir Julijos malinauskaitės tuoktuves; llti br: f. 2, b. 815 [be lapų numeracijos]. 

d ava i n i s - s i lv e s t r a i t i s ,  m e č i s l o va s ,  [1897]: laikraščio Artojas projektas; llti br: 
f. 1, b. 1228 [be lapų numeracijos]. 

davainis-silvestraitis ,  mečislovas,  1904-05-14: laiško petrui vileišiui kopija; llti br: 
f. 1, b. 1824 [be lapų numeracijos]. 

[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ] 1905, 1911: mečislovo davainio-silvestraičio 
padarytas motinos dienoraščio perrašas; llti br: f. 1, b. 1556, 1557, 1558 [be lapų nume-
racijos].

[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ] 1905-10-17: mano atsiminimai. Kada bajorai į 
lenkus pavirto?; llti br: f. 1, b. 1253, l. 1–6. 

davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas ,  1907-06-25: laiškas aleksandrui dambrauskui-
Jakštui; vub rs: f. 1-F194, l. 35. 

davainis -s ilvestrait is ,  mečislovas ,  1911-11-14: laiškas neišaiškintam asmeniui (ma-
tyt, aleksandrui dambrauskui-Jakštui); lmavb rs: f. 249, b. 224, l. 2. 

[davainis-silvestraitis ,  mečislovas, ]  1919-05-19: autobiografija; llti br: f. 1, b. 1170, 
1–2. 

davainis-silvestraitis ,  stanislovas ,  [be datos]: laiškai mečislovui davainiui-silvest-
raičiui; llti br: f. 1, b. 1834/13; b. 1834/51; b. 1831/7 [be lapų numeracijos].

davainiūtė-silvestravičiūtė ,  elvyra,  1901-11-25: laiškas Jonui basanavičiui; llti br: 
f. 2, b. 815 [be lapų numeracijos]. 

davainiūtė-s ilvestravič iūtė ,  elvyra ,  1902-01-16: laiškas mečislovui davainiui-sil-
vestraičiui; lmavb rs: f. 249, b. 244, l. 1. 

d ava i n i ū t ė - s i lv e s t r av i č i ū t ė ,  e lv y r a ,  1902-02-26a: laiškas Jonui basanavičiui; 
llti br: f. 2, b. 815 [be lapų numeracijos]. 

d ava i n i ū t ė - s i lv e s t r av i č i ū t ė ,  e lv y r a ,  1902-02-26b: laiškas mečislovui davainiui-
silvestraičiui; lmavb rs: f. 249, b. 245, l. 1. 

davainiūtė-s ilvestravič iūtė ,  elvyra ,  1902-06-08: laiškas mečislovui davainiui-sil-
vestraičiui; llti br: f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 

davainiūtė-s ilvestravič iūtė ,  elvyra ,  1902-07-12: laiškas mečislovui davainiui-sil-
vestraičiui; llti br: f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 

davainiūtė-silvestravičiūtė,  elvyra,  1902-11-20: laiškas Jonui basanavičiui; llti br: 
f. 2, b. 815 [be lapų numeracijos]. 

davainiūtė-s ilvestravič iūtė ,  elvyra ,  1903-01-29: laiškas mečislovui davainiui-sil-
vestraičiui; llti br: f. 1, b. 1834/3 [be lapų numeracijos]. 
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davainiūtė-s ilvestravič iūtė ,  elvyra ,  1909-10-14: laiškas mečislovui davainiui-sil-
vestraičiui; lmavb rs: f. 249, b. 246, l. 1. 

d ava i n i ū t ė - s i lv e s t r av i č i ū t ė ,  s o f i j a :  laiškai mečislovui davainiui-silvestraičiui; 
llti br: f. 1, b. 1834/13; b. 1830/1 [be lapų numeracijos]. 

llti br – lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas. 
lmavb rs – lietuvos mokslų akademijos vrublevskių bibliotekos rankraščių skyrius. 
MDSD – [mečislovas davainis-silvestraitis,] dienynas, 1904–1911; llti br: f. 1, b. 1460, 1r– 75v. 
s m i l g a ,  a n ta n a s ,  1904-07-20: laiškas mečislovui davainiui-silvestraičiui; lmavb rs: 

f. 249, b. 503, l. 2. 
„vilniaus kanklių“ valdyba, 1907-02-20: Kvietimas į visuotinį susirinkimą; lmavb rs: f. 249, 

b. 3.
„vilniaus kanklių“ valdybos knyga, protokolas nr. 1; lmavb rs: f. 12, b. 3536, l. 3. 

Skelbti šaltiniai ir literatūra:
[basanavičius ,  Jonas , ]  1936: Dro Jono Basanavičiaus autobiografija, vilnius: lietuvių moks-

lo draugija. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  vēversis, 1883a: „Garbē prieteliaus“, Auszra 

8–10, 265. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  W., 1883b: „isz lietuwos“, Auszra 2, 51. 
[ d ava i n i s - s i lv e s t r a i t i s ,  m e č i s l o va s , ]  v., 1884a: „musu rupescziai“, Lietuviszkas 

„Auszrôs“ kalendorius ant metu 1885 turincziu 365 dienas, visai Lietuvai ir Žemaitijai pritinkan
tis. Pagal senosiôs ir naujosiôs gadynes metû skaitlių iszleido Lietuvôs myletojai broliams Lietuviams 
ir Žemaicziams ant naudôs ir pamokslo, [ragainė:] kasztu m. Jankaus ir J. mikszio, 49. 

[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m. davainis, 1884b: „paaiszkinimas“, Auszra 
5–6, 205. 

[ d ava i n i s - s i lv e s t r a i t i s ,  m e č i s l o va s , ]  vyturys, 1884c: Tevynainiu giesme, ragaine: 
spaustyve J. zyberto. 

[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m. d., 1885: „panevēźis“, Auszra 3, 60–61. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  W., 1886-01-30: „rasztas is raseiniu, Kauno 

red.“, Lietuwiszkasis bałsas, 12–13. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m.d.-s., 1904: „Korespondencijos“, Lietuvių 

laikraštis 1, 9. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m. dovoina-sylvestravičius, 1905a: „iš lietu-

vos. Kryžiokai (verkių par., vilniaus pavete)“, Vilniaus žinios 144, 3. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m. dovoina-sylvestravičius, 1905b: „iš lietu-

vos, nemenčino parapija“, Vilniaus žinios 197, 3. 
[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m. dovoina-sylvestravyčius, 1905a: „iš lietu-

vos, vilniaus pavietas“, Vilniaus žinios 145, 4. 
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[davainis -s ilvestrait is ,  mečislovas , ]  m. dovoina-sylvestravyčius, 1905b: „iš lietu-
vos, pastovis“, Vilniaus žinios 164, 3. 

[ d ava i n i s - s i lv e s t r a i t i s ,  m e č i s l o va s , ]  m.d.-s., 1905a: „iš lietuvos. daugėliškės“, 
Vilniaus žinios 144, 3. 

[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m.d.-s., 1905b: „iš lietuvos. nemenčino pa-
rapija“, Vilniaus žinios 144, 3. 

[davainis -s ilvestrait i s ,  mečislovas , ]  m.d.-s., 1905c: „iš lietuvos. videniškiai (vil-
niaus gubernija)”, Vilniaus žinios 185, 3. 

[davainis -s ilvestrait is ,  mečislovas , ]  m.d.-s., 1905d: „iš lietuvos. verkiai“, Vilniaus 
žinios 126, 3. 
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zahorje“, Vilniaus žinios 221, 3. 
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gubernijos“, Lietuvių laikraštis 8, 93. 
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bažnyčioje“, Vilniaus žinios 186, 3. 
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Korespondencijos. vilnius“, Lietuvių laikraštis 11, 140. 
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s u m m a r y

the article presents the part of the written legacy of davainis-silvestraitis that had not 
yet been published and not included into the scientific circulation – his diary written in 
1904–1911, aimed at overviewing the development of the lithuanian national movement 
and to evaluate the national-social activities of the lithuanian intellectuals in vilnius.

davainis-silvestraitis positioned himself as a public figure for whom the description of 
the events of the lithuanian national movement had to be more important than himself or 
his personal experiences. However, the diary of davainis-silvestraitis that started as being 
written to others, very quickly became the diary for “self” which is primarily a more inter-
esting material for reconstruction of his own life rather than the assessment of the lithua-
nian national activities in vilnius. the diary of davainis-silvestraitis perfectly reveals the 
difficult living and livelihood opportunities for lithuanian intellectuals in vilnius, whose 
main occupation was publicist activities. in his diary, davainis-silvestraitis simply “drowns” 
among the descriptions of his unsuccessful attempts to secure material well-being working 
in the Vilniaus žinios bookstore, writing articles and collecting adverts for the Lietuvių laik
raš tis newspaper.

the descriptions of the lithuanian national activities in vilnius in the diary of davai-
nis-silvestraitis are more like a documentary chronicle of events, rather than a deeper as-
sessment of the phenomena and processes of the lithuanian national movement, although 
he himself was often a participant of the events he was describing. davainis-silvestraitis 
presented his observations solely about the circumstances surrounding the signing of the 
“lithuanian memorandum to the russian prime minister, Count s. vitte” (1905), raising a 
hypothesis that the issue of the suwalki Gubernia encouraged at least some of the russian 



empire representatives to have quite a favourable view on the appearance of this docu-
ment. in his diary, davainis-silvestraitis suggested that some of the nobility representatives 
who supported the lithuanian national movement had even visited the Great seimas of 
vilnius and that further cooperation was “deterred” by the position of some lithuanian 
political parties and groups regarding the issue of land redistribution.
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Liucija Citavičiūtė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

iš Goethe’s ir schillerio archyvo Weimare: 
abrahamo Jakobo penzelio, Johanno Wolfgango 
von Goethe’s ir martyno liudviko rėzos 
laiškai dėl lietuvių dainų rinkinio 
Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)

Goethe’s ir schillerio archyvas Weimare (Goethe- und schiller-archiv – Klassik 
stiftung Weimar; toliau – Gsa) yra seniausias vokietijos literatūrinis archyvas. Jame 
sukauptas su Xviii–XiX a. vokiečių literatūra susijusių rašytojų, mokslininkų, filo-
sofų, kompozitorių, menininkų kūrybinis palikimas, taip pat leidyklų, sąjungų ir 
literatūros draugijų archyvai. archyve saugomi Johanno Wolfgango von Goethe’s 
(1749–1832) kūrinių juodraščiai, dienoraščiai (juos rašė 57 metus), piešiniai, eskizai, 
laiškai, įvairių mokslo šakų tyrimai, privatūs užrašai, tarnybiniai dokumentai ir kt. 
Goethe’s archyvas yra fenomenalus pagal išsamumą ir parengimo kruopštumą. 
1814 m. Goethe sekretoriumi įdarbino Friedrichą theodorą davidą Kräuterį (1790–
1856), kuris tvarkė jo archyvą, o vėliau tapo asmeniniu bibliotekininku. Kräuteris 
parengė visų dokumentų indeksą (Repertorium, jis išliko iki šių dienų) ir padarė visų 
išsiunčiamų laiškų nuorašus. mirus paskutiniam anūkui Waltheriui von Goethe’i, 
1855 m. archyvas atiteko saksonijos-Weimaro ir eisenacho didžiajai kunigaikštienei 
sofijai. Ji archyvą įkurdino tam skirtame pastate, o 1889 m. ten buvo perkeltas ir 
Johanno Christopho Friedricho von schillerio (1759–1805) literatūrinis palikimas. 

lietuvoje Weimaro lituanistika mažai žinoma arba visai nežinoma. lituanistikai 
vertingų dokumentų yra 25 fonde (Gsa, bestand 25: Goethe, Johann Wolfgang / 
Werke), taip pat 28 ir 29 fonde (Gsa, bestand 28–29):

1) rankraštinis 130 lapų rinkinys Dainos, 1820 m. atsiųstas Goethe’i (litauische 
lieder unter dem titel „dainos“; Gsa 25/W 3229);

2) Goethe’s recenzijų juodraščiai (Dainos oder litthauische volkslieder, herausge-
geben von l. J. rhesa; Gsa 25/W 3057);

3) korespondencija dėl lietuvių dainų rinkinio rengimo ir leidimo (Gsa 28–29, 
apie ją žr. toliau).
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Weimare esama ir unikalių lituanistinių spaudinių. Hercogienės annos amalijos 
bibliotekoje (Herzogin anna amalia bibliothek) yra Lietuvos bibliografijoje i neužfik-
suoto 1827 m. leipzigo leidimo Dainų rinkinio egzempliorius. Goethe’s asmeninėje 
bibliotekoje, esančioje jo name-memorialiniame muziejuje (Goethe-nationalmuseum 
mit Goethes Wohnhaus, Frauenplan 1) saugomas įrištas oda ir puoštas auksu egzemp-
liorius, kurį Goethe’i padovanojo martynas liudvikas rėza (martin ludwig rhesa, 
1776–1840) 1825 m. tie artefaktai taip pat nėra tirti.

Šiame straipsnyje-publikacijoje skelbiami 5 laiškai, saugomi Goethe’s ir schillerio 
archyvo 28 ir 29 fonde, susiję su lietuvių dainų rinkinio rengimu ir leidimu: 

1) abrahamo Jakobo penzelio 1818 m. gruodžio 5 d. laiškas Johannui Wolfgangui 
von Goethe’i (Goethe / eingegangene briefe. Juli–dezember 1818; Gsa 28/80, bl. 
716–176v);

2) Johanno Wolfgango von Goethe’s 1818 m. gruodžio 22 d. laiškas abrahamui 
Jakobui penzeliui (Goethe / ausgegangene briefe. 1818 Juli–dezember–1819 Januar; 
Gsa 29/18, bl. 209–209v);

3) abrahamo Jakobo penzelio 1819 m. sausio 24 d. laiškas Johannui Wolfgangui 
von Goethe’i (Goethe / eingegangene briefe. oktober 1818–märz 1819; Gsa 28/81, 
bl. 35–35v); 

4) martyno liudviko rėzos 1820 m. spalio 14 d. laiškas Johannui Wolfgangui von 
Goethe’i (Goethe / eingegangene briefe. september–dezember 1820; Gsa 28/90, bl. 
552–553);

5) martyno liudviko rėzos 1826 m. kovo 20 d. laiškas Johannui Wolfgangui von 
Goethe’i (Goethe / eingegangene briefe. rhesa, ludwig Jedemin; Gsa 28/744, bl. 1–2v).

Ši lituanistinė medžiaga nėra pakankamai ištirta, iki šiol publikuota tik jos frag-
mentų. penzelio, Goethe’s ir rėzos susirašinėjimas išliko ne visas. rėzos archyve1 
penzelio laiškų nerasta, o penzelio laiškų rinkiniuose2 nėra rėzos laiškų. Goethe, kiek 
žinoma, šia tema parašė tik vieną laišką. Šiai publikacijai kai kurie laiškai pirmą 
kartą išversti į lietuvių kalbą (penzelio ir Goethe’s susirašinėjimas), kitų vertimai 
atnaujinti (rėzos laiškai Goethe’i). 

remiantis išlikusia korespondencija, atskleidžiamas penzelio ketinimas anksčiau 
už rėzą parengti lietuvių dainų rinkinį, „poetų kunigaikščio“ Goethe’s vaidmuo 
šioje istorijoje, kai kurie rėzos dainyno parengimo principai ir aplinkybės.

1. a b r a H a m a s  J a K o b a s  p e n z e l i s  i r  l i e t u v i Ų  d a i n o s. 1820 m. 
Karaliaučiaus universiteto profesorius martynas liudvikas rėza parengė 85 lietuviš-
kų dainų rinkinį su vertimu į vokiečių kalbą, tačiau Karaliaučiuje buvo sunku rasti 
leidėją, todėl rėzos žvilgsnis krypo į vokietiją, kur buvo daugiau leidyklų ir mažes-
ni spaudos kaštai. ieškodamas įtakingo asmens, galinčio rekomenduoti rankraštį 

1  rėzos asmeninis archyvas dabar saugomas 
lietuvos mokslų akademijos vrublevskių 
bibliotekoje, rankraščių skyriuje (lmavb 
rs: f. 137, 1–35).

2  Nachlass von Penzel, Abraham Jacob (1749–
1819), zentrale datenbank nachlässe zdn.
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potencionaliam leidėjui, jis ryžosi kreiptis į Johanną Wolfgangą von Goethe’ę, nes 
žinojo, kad poetas vertina įvairių tautų liaudies dainas. tarpininkauti paprašė žino-
mą vokiečių filologą, Jenos universiteto anglų kalbos lektorių, poliglotą penzelį.

abrahamas Jakobas penzelis (1749–1819) gimė saksonijos-anhalto žemėje, studi-
javo Göttingeno, leipzigo universitetuose, disertaciją apgynė Halėje, vėliau savišvie-
tos tikslu ir ieškodamas nuolatinės darbo vietos keliavo po europą, vertė antikos 
autorius, rašė filologines studijas, kūrė poeziją, rengė publikavimui vokiečių autorių 
raštus, leido periodinius laikraščius, buvo namų mokytoju, dėstė gimnazijose3. Gy-
vendamas Karaliaučiuje 1775–1778 m. jis kartu su Johannu Jakobu Kanteriu leido 
laikraštį Königsbergische gelehrte und politische Zeitungen, bendravo su aukštais prūsi-
jos Karalystės valdininkais, užmezgė ryšius su Karaliaučiaus intelektualais immanue-
liu Kantu, Johannu Georgu Hamannu ir kt. Jis aktyviai susirašinėjo su vokietijos 
mokslininkais bei literatais, siedamas dviejų vokiškų kraštų kultūrinį gyvenimą. 
Karaliaučiuje penzelis išvertė jį išgarsinusį senovės graikų geografo strabono veika-
lą Allgemeine Erdbeschreibung (4 tomai, 1775–1777). 

lietuvių kalbos penzelis pramoko pas zygfrydą ostermejerį4, kuris 1777–1780 m. 
Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją ir dėstė lietuvių kalbos seminare. per 
šį užmezgė ryšius ir su jo tėvu Gotfrydu ostermejeriu5.

domėtis prūsų krašto istorija ir lietuvių kalba penzelį skatino Karaliaučiuje viręs 
gyvenimas, kuriame ir pats aktyviai dalyvavo. 1775 m. Karaliaučiuje Gotfrydas os-
termejeris paskelbė veikalą apie prūsijos religijos istoriją Kritischer Beytrag zur 
Altpreußischen Religionsgeschichte6, kuriame įrodinėjo, kad prūsai yra pirmieji šio kraš-
to gyventojai, išpažinę savitą tikėjimą, o jo reliktų randama ir Xviii a. Šiame veikale 
ostermejeris pradėjo polemiką su švedų kilmės Halės universiteto profesoriumi Han-
su erichu thunmannu, išleidusiu veikalą apie Šiaurės tautų senovės istoriją Untersu
chungen über die alte Geschichte einiger Nordischen Völker (1772) ir teigusiu, kad prūsai 
ir lietuviai yra ne savita tauta, o slavų, gotų ir finų mišinys. ostermejerio knygos 
egzempliorių penzelis nusiuntė į berlyną geografui antonui Friedrichui büschingui7, 
kuris buvo parašęs pratarmę thunmanno veikalui. büschingo viešai reiškiama kritiš-
ka ir įžeidžianti nuomonė paskatino ostermejerį tęsti tyrimus. 1780 m. penzeliui dar 
tebeesant Karaliaučiuje pasirodė ostermejerio veikalas apie senuosius prūsijos gyven-

3  apie prieštaringai vertinamą penzelio as-
menybę ir audringą gyvenimą europoje,  
jo ryšius su vokietijos ir prūsijos elitu ir 
prūsijos lietuvių raštijos veikėjais žr. ere-
tas 1938, 2–16; bulling 1950, 260–275; Ge-
rulaitienė 2000a, 89–106; Gerulaitienė 
2000b, 326–346; Gerulaitienė 2002, 7–20. 

4  zygfrydas ostermejeris (siegfried oster-
meyer, 1759–1821) – plybiškės kunigas,  
išgarsėjo lietuvių kalbos teises viešajame 
gyvenime ginančia knygele Ist es anzura
then die litthauische Sprache zu verdrängen 
und die Litthauer mit den Deutschen zu ver

schmelzen? (1817), rengė lietuviškas gies-
mes, kūrė eilėraščius. 

5  Gotfrydas ostermejeris (Gottfried oster-
meyer, 1716–1800) – trempų kunigas, Ka-
raliaučiaus karališkosios vokiečių draugi-
jos garbės narys, išleido prūsų istorijos ir 
mitologijos veikalų, parengė naują lietu-
višką giesmyną (1781, neišlikęs), lietuvių 
kalbos gramatiką (1791), pirmąją lietuviš-
kų giesmių istoriją (1793).

6  ostermeyer 1775.
7  Gerulaitienė 2002, 16. 
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tojus Gedanken von den alten Bewohnern des Landes Preussen (1780), pelnęs jam istoriko 
vardą. Šie istoriniai tyrimai atkreipė mokslo visuomenės dėmesį į prūsijos lietuvių 
tautos savitumą. tuo pačiu metu Karaliaučiuje penzelis „atrado“ ir lietuvių dainas. 
1775 m. vokietijos romantikų pavyzdžiu Karaliaučiuje susibūrusi poetų grupelė išlei-
do almanachą Preussische Blumenlese (Prūsijos puokštė), jame buvo paskelbtas pluoštas 
lietuvių liaudies dainų. Jas į vokiečių kalbą išvertė Karaliaučiaus universiteto poezijos 
profesorius Johannas Gottliebas Kreutzfeldtas. vėliau jis teikė dainų Johanno Gott-
friedo Herderio pasaulio tautų dainų rinkiniui Volkslieder (1778–1779)8, kuriame įdėtos 
į vokiečių kalbą išverstos 8 lietuvių dainos ir perspausdintas garsaus vokiečių drama-
turgo Gottholdo ephraimo lessingo palankus lietuvių dainų įvertinimas. 

išvykęs iš Karaliaučiaus, 1780 m. vasarą penzelis iš Krokuvos parašė prūsijos 
feldmaršalui, Karaliaučiaus gubernatoriui Friedrichui adolfui von Kalckreuthui laiš-
ką, prašydamas atsiųsti lietuvių dainų. laiškas buvo persiųstas Gotfrydui osterme-
jeriui, o šis parūpino dukters Justinės užrašytų tekstų9. iš penzelio ir ostermejerio 
korespondencijos matyti, kad penzelis ketino rengti lietuvių dainų publikaciją ar net 
rinkinį (penzelio laiškų ostermejeriui neišliko), bet ostermejeris jo idėją 1781 m. 
sausio 6 d. rašytame laiške įvertino skeptiškai: 

ich halte aber unſere dainas, ſo viel ich der[en] geſehen, des lobes nicht werth, das 
ihn[en] ein leßing u[nd] andere beylegen. es ist kindiſche tändeleien u[nd] weiter 
nichts, ʒuwid[er] laufs auch wohl ſchmutʒiger Ʒeug mit unter, das anſtößig iſt. [...] 
mein rath gienge alſo dahin, daß e[ure] Hochwürd[en] von dieſ[em] vorhab[en] ganz 
abſtünden u[nd] dero dankbarkeit geg[en] unſer preuſſ[en] auf eine andere art an 
den tag legt[en]. sollt[en] dieſelb[en] aber auf ihr[en] sin[n] beharr[en], ſo bitte mir 
ſo dan[n] in Königsberg jemanden anʒuʒeigen, an den ich die mundirt[en] Dainas 
abliefe[rn] kann[n]10. 

Vertimas

mūsų Dainos, kiek man jų teko matyti, laikau nevertomis tokių pagyrimų, kokius joms 
skyrė kažkoks lessingas ir kiti. tai tik vaikų žaidimas ir nieko daugiau: jos nesuri-
muotos, o kartais ir nešvankios, tiesiog smerktinos [...] taigi patarčiau Jūsų Kilnybei 
šio ketinimo visai atsisakyti ir savo dėkingumą mūsų prūsijai pareikšti kitokiu būdu. 
tačiau jei savo sumanymo ir toliau laikytumėtės, tai prašyčiau man nurodyti ką nors 
Karaliaučiuje, kam galėčiau perduoti švariai perrašytas Dainas11. 

tačiau mažuosius tautosakos žanrus – patarles, priežodžius ir mįsles – osterme-
jeris vertino daug palankiau – jis pats juos rinko ir traukė į rankraščius bei knygas 
kaip lietuvių gyvenseną, pasaulėvoką, kalbos ypatybes atspindinčius faktus12. oster-
mejerio laiškas neatšaldė penzelio užsidegimo, tik šis bendravimas greitai nutrūko, 
nes Gotfrydas ostermejeris 1800 m. mirė.

8  [Herder] 1778–1779.
9  Gerulaitienė 2002, 75. Justinė ostermejer 

( Justine ostermeyer, 1753–1839) – pirmoji 
žinoma lietuvių dainų rinkėja moteris.

10  Gerulaitienė 2002, 73. 
11  Gerulaitienė 2002, 75. 
12  aleknavičienė 2014, 47–57, 100–135, 222–

399; aleknavičienė 2016, 20–71.
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2. a b r a H a m o  J a K o b o  p e n z e l i o  p a Ž i n t i s  s u  m a r t Y n u  l i u d -

v i K u  r Ė z a. 1817 m. penzelis grįžo į vokietiją ir iš ten užmezgė ryšius su prūsijos 
valdininku Johannu Georgu scheffneriu13 (ankstesnis jo respondentas feldmaršalas 
von Kalckreuthas 1818 m. mirė), o per jį susipažino su garsėjančiu Karaliaučiaus 
intelektualu martynu liudviku rėza. 1818 m. prūsijos karalius Frydrichas vilhel-
mas iii apdovanojo rėzą aukso medaliu „už nuopelnus“ (Die Goldene Verdienst–Me
daille), greičiausiai jis buvo apdovanotas už mokslinę veiklą14 (1816 m. buvo išleistas 
trečiasis perredaguotas lietuviškos biblijos leidimas ir jį lydėjusi mokslinio pobūdžio 
vokiška studija). literatūros pasaulyje rėza jau buvo žinomas kaip originalių vokiškų 
eilėraščių rinkinio Prutena (1809) autorius, o 1818 m. gruodžio 28 d. karalius pasirašė 
raštą, patvirtintą karališkuoju antspaudu (rastas tik nuorašas), skiriantį rėzą 
Karaliaučiaus universiteto teologijos fakulteto ordinariniu profesoriumi15. 

1818 m. gegužę scheffnerio paragintas rėza nusiuntė penzeliui lietuviškų knygų. 
tarp jų buvo Gotfrydo ostermejerio anūko, zygfrydo ostermejerio sūnaus, natanie-
lio Frydricho ostermejerio vertimai į lietuvių kalbą – religinių pamokymų knygelė 
Graudenimo balsas ir meditacijų bei giesmių knygelė Nedeldienos knygelės (abi 1818)16. 
Galima spėti, kad siuntinyje buvo ir rėzos parengtų donelaičio Metų egzempliorius, 
nes tą pačią vasarą žurnale Jenaische Allgemeine Literaturzeitung penzelis paskelbė 
recenziją, palankiai įvertindamas donelaičio kūrinį ir jo leidėją rėzą17. atsidėkodamas 
už recenziją rėza rengė penzeliui naują lituanistinių knygų siuntą, vis tikėdamasis 
per jį užmegzti ryšius su Goethe ir vokietijos spaustuvininkais.

rėzai juo labiau teko skubėti, nes penzelis nebuvo atsisakęs minties išleisti lietuvių 
dainų rinkinį. 1820 m. spalį rėza rašė Goethe’i, kad penzelis jo prašęs atsiųsti lietuvių 
dainų ir ketinęs jas pateikti Goethe’i bei prašyti jo rekomendacijos18 (rėzos minimas 
penzelio laiškas neišliko). Greičiausiai penzelis planavo leisti rinkinį vokiečių kalba, 
nes lietuvių kalbos, atrodo, gerai nemokėjo. rėza jam atsakęs, kad rengiasi pats iš-
leisti nedidelį lietuviškų dainų rinkinį su vertimu į vokiečių kalbą ir paprašė perleis-
ti Jo ekscelencijos palankumą ir malonę (rėzos minimas laiškas neišliko). penzelio 
ir rėzos susirašinėjimas dėl lietuviško dainyno vyko, matyt, 1818 m. rudenį, nes 
laiške Goethe’i rėza mini 1818 m. rugpjūtį išspausdintą donelaičio Metų penzelio 
recenziją, kuri ir parodžiusi, kad recenzentas nepakankamai moka lietuvių kalbą. 

13  Johannas Georgas scheffneris (1736–1820) – 
Karaliaučiaus Karo ir domenų rūmų sekre-
torius, Karo ir mokesčių departamento pa-
tarėjas Gumbinėje. Jo nuopelnus vertino 
prūsijos karalius.

14  už nuopelnus kare su prancūzija rėza jau 
buvo apdovanotas 1814 m. medaliu (Mi
litärVerdienstMedaille).

15  Dr. Rhesa 1810–1840, archiwum państwowe 
w olsztynie: universität, 1646 / 667.

16  latvijos valstybinėje bibliotekoje rygoje 
saugomi egzemplioriai su 1818 m. gegu-

žės 31 ir birželio 1 d. penzelio įrašais: „an 
Herrn professor rhesa und durch selbigen 
an mich abraham Jacob penzel“ („profeso-
riui rėzai, o per jį man abrahamui Jako-
bui penzeliui“). Juos rado Juozas tumelis, 
žr. LB i 301.

17  p[enzel] 1818, 297–302, perrašą ir vertimą  
į lietuvių kalbą žr. rėza 2014, 567–570, 
272–277.

18  rėzos laišką Goethe’i, rašytą 1820 m. spa-
lio 14 d., žr. toliau, p. 225–230.
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1819 m. pavasarį rėza pasiuntė penzeliui naują lietuviškų knygų siuntą. Ją vežė 
į Weimarą generaliniu superintendentu paskirtas profesorius Johannas Friedrichas 
Krause19. 1819 metų velykų dieną (tais metais jos buvo balandžio 11 d.) rėza parašė 
scheffneriui20, kad neseniai pasiuntęs penzeliui 12 lietuviškų knygų ir pateikė ata-
skaitą dėl panaudotos 10 talerių sumos, kurią jam suteikė dvaro valdytojas Hansas 
Jakobas von auerswaldas21. rėza nežinojo, kad penzelis neseniai buvo miręs ir siun-
tos negavo. o 1820 m. rugpjūčio 16 d. mirė ir scheffneris. 

apie šios siuntos turinį žinoma mažai. rėza laiške paminėjo tik tris knygas: Got-
frydo ostermejerio lietuviškų giesmių istoriją Erste Litthauische Liedergeschichte (Königs-
berg, 1793); Gotthardo Friedricho stenderio latvių kalbos gramatiką su žodynu Neue 
vollständige Lettische Grammatik, Nebst einem hinlänglichen Lexicon (braunschweig, 1761); 
rėzos parengtą naują lietuvišką bibliją (Karaliaučius, 1816). Knygų jam siuntė ir 
zygfrydas ostermejeris, bet kas buvo šio skrynioje, nežinojo nė pats rėza. penzelio 
asmeninė biblioteka 1820 m. sausio 17 d. išparduota aukcione22.

3. a b r a H a m o  J a K o b o  p e n z e l i o  i r  J o H a n n o  W o l F G a n G o  v o n 
G o e t H e ’ s  r Y Š i a i. 1818 m. pabaigoje rėzos raginamas penzelis ėmėsi megzti 
ryšius su Goethe, vildamasis iš to laimėti ir pats, nes jo padėtis Jenos universitete 
nebuvo stabili. saksonijos-Weimaro-eisenacho kunigaikštis augustas kuruoti moks-
lo ir meno institucijas Weimare ir Jenoje buvo pavedęs Goethe’i. Jau ir anksčiau per 
artimus Goethe’s aplinkos žmones penzelis bandė priartėti prie įtakingojo asmens 
tikėdamasis protekcijos dėl savo veikalų ir vertimų leidimo ir siekdamas akademijo-
je bibliotekininko vietos, o dėl to jau ne kartą buvo rašęs Goethe’i.

penzelis 1818 m. gruodžio 5 d. rašytame laiške pristatė rėzą kaip universiteto 
profesorių, naujõs lietuviškos biblijos leidėją prūsijoje. paminėjo, kad lietuvių dainų 
jis yra paskelbęs Karaliaučiaus mokslinėje periodikoje23 ir ketinąs vykti į rusijos 
lietuvą rinkti dainų, bet prieš brangią kelionę norįs užsitikrinti vokietijoje leidėją, 
todėl prašytų Goethe’s rekomendacijos rinkiniui. toliau, naudodamasis proga, dėstė 
savo asmeninius prašymus dėl tarnybos Jenoje. 

Goethe atsakė 1818 m. gruodžio 22 d. Jis patvirtino, kad domisi liaudies dainomis 
ir nuolat gauna įvairių tautų dainų pavyzdžių, todėl buvę malonu išgirsti apie Ka-
raliaučiaus profesoriaus ketinimus. Jis mielai rekomenduotų rankraštį kokiam nors 

19  Johannas Friedrichas Krause (1770–1820) – 
Karaliaučiaus universiteto teologijos pro-
fesorius, nuo 1819 m. generalinis superin-
tendentas Weimare.

20  rėzos laiškų scheffneriui perrašą ir verti-
mą į lietuvių kalbą žr. rėza 2014, 266, 564.

21  Hansas Jakobas von auerswaldas (1757–
1833) 1806 m. karaliaus paskirtas Karaliau-
čiaus universiteto kuratoriumi ir Finansų, 
karo ir domenų rūmų tarėju, nuo 1808 m. – 
slaptasis valstybės tarėjas ir rytų prūsijos 
bei lietuviškų apskričių oberprezidentas, 

nuo 1811 m. – karališkųjų žemių valdyto-
jas, jo dvaras Karaliaučiuje buvo kultūri-
nio ir dvasinio gyvenimo centras. tikriau-
siai albertinoje jis susipažino su rėza, ku-
ris 1807 m. gynė desertaciją apie Kanto 
Šventųjų knygų aiškinimą. 

22  bulling 1950, 270.
23  leidinyje Beiträge zur Kunde Preußens rėza 

publikavo lietuvių liaudies dainų tyrimą 
„ueber litthauische volkspoeſie“, jį ilius-
travo dešimčia lietuvių dainų, išverstų į 
vokiečių kalbą (rhesa 1818a, 514–524). 
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leidėjui („ſo würde gern irgend eine empfehlung deſſelben [des Werkes] überneh-
men“) ir paprašė pranešti, kai rinkinys bus parengtas spaudai. 

1819 m. sausio 24 d. penzelis pranešė Goethe’i, kad nusiuntęs rėzai į Karaliaučių 
laiško nuorašą, ir jausdamasis atlikęs misiją, grįžo prie asmeninių problemų. pasi-
siūlęs iš savo bibliotekos padovanoti serbų, vengrų, slovakų tautų liaudies dainų 
rinkinių ar rankraščių, prašė skirti jam nors bibliotekininko padėjėjo vietą. 

 
4. m a r t Y n o  l i u d v i K o  r Ė z o s  L a I Š K a I  J o H a n n u i  W o l F G a n G u i 

v o n  G o e t H e ’ i. penzeliui mirus, rėzai teko dainyno leidyba rūpintis pačiam. 
1820 m. rudenį jis jau buvo parengęs rankraštį, o spalio 14 d. išsiuntė Jo ekscelencijai 
į Weimarą. laiške pristatydamas lietuvių dainas, rėza remiasi vokietijos ir prūsijos 
autoritetais, mini palankius Gottholdo ephraimo lessingo24 ir Johanno Gottfriedo 
Herderio25 atsiliepimus, taip pat Kristijono Gotlybo milkaus žodyno26 pratarmėse 
pasakytas Karaliaučiaus filologo danieliaus Jenischo27 bei filosofo immanuelio Kanto28 
mintis apie lietuvių kalbą ir tautą. dainas jis vadina lietuvišku žodžiu Dainos29, tuo 
pabrėždamas jų išskirtinumą. pabaigoje kukliai pristato savo paties darbus: donelaičio 
Metus (1818)30, originalių vokiškų eilėraščių ir sekimų, parašytų remiantis lietuvių 
liaudies dainomis, tomelį Prutena (1809)31, taip pat mokslinį veikalą apie biblijos 
vertimą į lietuvių kalbą (1816)32. 

24  Gottholdas ephraimas lessingas (1729–
1781) – vokiečių dramaturgas, vokiečių te-
atro kūrėjas, literatūros kritikas, 1759–
1766 m. leido laikraštį Briefe, die neueste Li
teratur betreffend (Laiškai apie naujausią lite
ratūrą). lessingas rašė: „es iſt nicht lange, 
als ich in ruhigs littauiſchem Wörterbuch 
blätterte, und am ende der vorläufigen 
betrachtungen über dieſe sprache, eine 
hierher gehörige seltenheit antraf, die 
mich unendlich vergnügte. einige 
littauiſche dainos oder liederchen, 
nehmlich, wie ſie die gemeinen mädchen 
daſelbst ſingen. Welch ein naiver Witʒ! 
Welche reiʒende einfalt!“ („neseniai var-
čiau ruigio lietuvių kalbos žodyną ir prie 
jo pridėtame plačiame tyrinėjime apie šią 
kalbą aptikau čia labai derančią retenybę, 
kuri mane be galo pradžiugino: tai kelios 
lietuviškos dainos arba dainelės, kokias 
ten dainuoja kaimo merginos. Koks naivus 
sąmojis, koks žavus paprastumas!“) (les-
sing 1759, 241–242).

25  Johannas Gottfriedas Herderis (1744–1803) – 
vokiečių filosofas, teologas, poetas, litera-
tūros kritikas, Goethe’s bičiulis, išleido 
dviejų dalių rinkinį Volkslieder (1778–1779). 
Jame išspausdino įvairių europos tautų 

dainų: vokiečių, anglų, ispanų, latvių, 
estų, škotų, šveicarų, danų, graikų ir kt. 
turinyje prie kai kurių dainų pavadinimų 
jis pridėjo komentarų; pastabas apie lietu-
vių dainas žr. [Herder] 1778, 316.

26  milkus 1800.
27  danielius Jenischas (1762–1804) – filosofas 

ir poetas, berlyno pamokslininkas. veikale, 
kuriame buvo bandoma nustatyti tobuliau-
sią europos kalbą, aprašydamas lietuvių 
kalbą Jenischas įdėjo 4 posmus iš dainos 
„aš atsisakiau savo močiutei“ ([Jenisch] 
1796, 491–492).

28  immanuelis Kantas (1724–1804) – klasiki-
nės vokiečių filosofijos pradininkas, Kara-
liaučiaus universiteto profesorius. turi-
mas galvoje Kanto palankus žodis apie lie-
tuvių tautą ir kalbą „nachschrift eines 
Freundes“ milkaus žodyne. 

29  Šį terminą pirmasis pavartojo michaelis 
mörlinas traktate Principium primarium in 
lingva Lithvanica (Königsberg, 1706, 23), 
publikaciją vokiečių ir lietuvių kalba  
žr. drotvinas 2008.

30  rhesa 1818b.
31  rhesa 1809. 
32  rhesa 1816. 
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sakydamas vokietijos spaudoje skaitęs, kad Dainos nebūtų nepageidaujamos mok-
slo visuomenėje, rėza, matyt, turėjo galvoje 1818–1820 m. donelaičio Metų recenzijas 
Jenoje (penzelio), leipzige (nežinomo autoriaus), Weimare (spėjama, augusto Fried-
richo Kotzebue’s) ir Göttingene (Jakobo Grimmo), kuriose rėza buvo raginamas tesėti 
pažadą33 ir išleisti lietuvių dainų rinkinį. 

Goethe’ę adresantas tituluoja „poetų kunigaikščiu ir vokiečių literatūros hercogu“ 
(„den deutſchland wohl ohne schmeicheleÿ den dichter=Fürſten und Herʒog ſeiner 
literatur genannt hat“). po mandagia retorika slypi trys prašymai: 1) įvertinti, ar 
rinkinį verta spausdinti; 2) palankiu atveju parašyti teigiamą atsiliepimą; 3) rekomen-
duoti leidėją vokietijoje. radęs leidėją „knygų mieste“, rėza tikėjosi ne tik mažesnių 
išlaidų, bet ir platesnės sklaidos.

Goethe nieko neatsakė prašytojui, tik 1820 m. lapkričio 7 d. dienoraštyje įrašė: 
„von prof. rhesa in Königsberg lettische lieder“34, o apie 1828 m. rašydamas antrą-
ją recenziją jau išspausdintam rinkiniui, rankraštį paminėjo dar kartą35: 

außerdem liegt bereits ſeit mehreren Jahren eine ſtarke sammlung ſolcher 
wohlverdeutſchten Gedichte bey mir, die ich, wie ſo manches andere in Hoffnung 
deſſen was gegenwärtig geſchieht, im stillen ruhen ließ. 

Vertimas

be to, pas mane jau daugelį metų guli į vokiečių kalbą gerai išverstas nemažas tokių 
eilių rinkinys, kurį, kaip ir kai kuriuos kitus dalykus, tikėdamasis to, kas dabar ir 
įvyko, buvau atidėjęs į šalį. 

laukdamas Goethe’s atsakymo, rėza ketverius metus tobulino rinkinį, ypač ver-
timą į vokiečių kalbą, keitė dainyno kompoziciją, rašė dalykinius komentarus, surin-
ko melodijų rinkinį, parengė studiją apie lietuvių liaudies dainas ir pagaliau 1825 m. 
vasarą atidavė spausdinti Karaliaučiaus spaustuvininkui Hartungui. rinkinys Dainos 
oder Litthauische Volkslieder išspausdintas 1825 m. spalio pradžioje leidėjo lėšomis ir 
be honoraro autoriui. 

Knyga dedikuota prūsijos valstybės ministrui baronui von altensteinui36, jam 
leidinio egzempliorius su laišku37 išsiųstas 1825 m. spalio 12 d. Kiti egzemplioriai 
išsiųsti Jakobui Grimmui ir Goethe’i. Kam buvo dar siunčiama knyga – nežinoma. 
tikėtina, literatūros žurnalams ir potencialiems recenzentams. 

33  rhesa 1818b, vi. donelaičio Metų recenzijų 
perrašą ir vertimą į lietuvių kalbą žr. rėza 
2014, 271–282, 566–587.

34  Goethes Werke, 1895, 245.
35  recenzijos rankraštis pirmą kartą publikuo-

tas Goethe’s pomirtiniame raštų rinkinyje 
Goethe’s nachgelassene Werke, 1833, 356–359; 
faksimilę, perrašą ir vertimą į lietuvių kal-
bą žr. toliau, p. 254–264. 

36  Karlas von steinas zum altensteinas (1770–
1840) – prūsijos finansų ministras, kartu 

su Wilhelmu von Humboldtu vykdė prūsi-
jos švietimo reformą, 1822 m. išrinktas Ka-
rališkosios prūsijos mokslų akademijos 
garbės nariu. Galima spėti, kad Dainų rin-
kinį rėza būtų dedikavęs Goethe’i (done-
laičio Metų leidinyje rėza įdėjo eiliuotą 
dedikaciją Wilhelmui von Humboldtui). 

37  Acta betreffend den Professor Dr. Rhesa zu Kö
nigsberg vom Oktbr. 1825.–1827; Gsta pK: 
i. Ha rep. 76 v f lit. r nr. 11, bl. 1.
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Kad šį kartą siuntinys saugiai pasiektų adresatą, oda įrištą ir auksu puoštą dai-
nyno egzempliorių rėza perdavė į berlyną slaptajam valstybės tarėjui, karaliaučiškiui 
Georgui Heinrichui ludwigui nicolovijui38, kuris buvo vedęs Goethe’s dukterėčią. 
Jenischas rašo, kad knygą į Weimarą nuvežė nicolovijaus sūnus, teisės daktaras 
alfredas nicolovijus, kuris dažnai svečiuodavosi Goethe’s namuose39, bet, atrodo, 
knyga buvo išsiųsta paštu. 1825 m. spalio 31 d. Goethe dienoraštyje įrašė: Dainos, 
lettische Lieder durch Rhesa. Gesandet von Nicolovius40. Goethe ir šį kartą rėzai neatsakė. 

netrukus Karaliaučiuje41 ir Weimare42 pasirodė pirmieji anonsai, Karaliaučiuje 
išspausdinta pirmoji recenzija43, o 1826 m. pavasarį ir vasarą berlyne44, Göttingene45, 
vienoje46. Goethe savo nuomonę pareiškė tik privačiai. 1826 m. vasario 23 d. profe-
soriui Karlui Jakobui ikenui į bremeną rašė: 

begeben wir uns nun doch einen sprung an die ostſee, ſo finden wir die: dainos, die 
litthauiſchen volkslieder überſetʒt und geſammelt von l. J. rheſa. – auch dieſe, 
handſchriftlich längſt in meinem beſitʒe, werden jetʒt ſchätʒbares Gemeingut47.

Vertimas

o štai pažvelkime į baltijos pajūrį, ten rasime Dainos oder litthauischen Volkslieder, iš-
verstos ir surinktos l. J. rėzos. tos dainos (pas mane jau senokai guli ir rankraštinis 
jų rinkinys) dabar tapo vertingu kultūros turtu.

nesulaukęs iš Weimaro nei žinios, nei recenzijos, 1826 m. kovo 20 d. rėza para-
šė Goethe’i antrą laišką. tuomet jis nežinojo, ar 1820 m. rankraštinis rinkinys pasie-
kė Weimarą, atrodo, to nesužinojo iki mirties48. Šiame laiške rėza priminė ir anks-
tesnį laišką, ir rankraštį, ir spausdintą knygą, perduotą per nicolovijų. Šį kartą 
prašė tik tiek, kad Jo aukštybė teiktųsi draugiškai žvilgtelėti į „kuklius lietuvių 
liaudies mūzos kūrinius“. 

iš rėzos laiško sužinome apie kai kurias rinkinio rengimo aplinkybes, jo sudary-
mo metodiką. rėzai buvo ypač svarbu išsaugoti tekstų autentiškumą. vieną dainą 
„verpk, dukryte, netingėk“ jis pacituoja lietuvių ir vokiečių kalbomis; jos į rinkinį 
neįtraukęs, nes pasirodžiusi per daug išdailinta, ir klausia, ką apie tai manąs Goethe. 
matyti, kad rėza dar visaip bandė užmegzti ryšį su senstančiu poetu. rėza domėjo-
si dainų variantiškumu ir laiške užsiminė, kad iš įvairiose vietovėse užrašytų varian-
tų galėtų padaryti analizę su psichologinėmis išvadomis, tačiau tada vėl kiltų leidy-
bos problemų. Goethe’s atsakymo nesulaukęs, rėza to sumanymo atsisakė. 

38  Georgas Heinrichas ludwigas nicolovijus 
(1767–1839) gimė Karaliaučiuje, ten pat 
pradėjo tarnybinę veiklą, vėliau paskirtas į 
berlyną ir kartu su Humboldtu vykdė prū-
sijos švietimo reformą; 1817 m. tapo vals-
tybės tarybos nariu. 

39  Jenisch 1931, 420.
40  Goethes Werke, 1899, 120.
41  [anonym] 1825b, 1915.

42  [anonym] 1825c, 648.
43  [anonym] 1825a, 1392.
44  [Höpker] 1826, 136, 140, 144, 145–147. 
45  [Grimm] 1826, 1025–1033.
46  [anonym] 1826, 585–587, 594–595, 601–602. 
47  Goethes Werke, 1907, 303.
48  Ši rankraštinė knyga išliko Goethe’s archy-

ve Weimare. Į lietuvą parvežtos fotokopi-
jos ir rengiama publikacija.
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pirmą kartą Goethe oficialiai pasisakė apie rėzos parengtą dainyną tik 1826 m. 
rudenį žurnale Ueber Kunst und Alterthum49, kuriame anonsavo tris naujas knygas: 

durch die verſpätung des gegenwärtigen Heftes bin ich ein gar mannigfacher schuld-
ner für angenehme mittheilungen geworden. Ʒum schluſſ als vorläufige anʒeige 
Folgendes: die deutſche poetiſche literatur hat drey ſchöne Geſchenke erhalten, die 
ich der reihe nach als groſſ, lieblich und würdig verſichern möchte. serbiſche lieder 
überſetʒt von tawi, ʒweyter theil; lettiſche lieder von rheſa; Frithiof, durch amalie 
von Helwig, aus dem schwediſchen. 

immer mehr werden wir in den stand geſetʒt einzuſehen was volks- und national poeſie 
heiſen könne: denn eigentlich giebt es nur eine dichtung, die echte, ſie gehört weder 
dem volke noch dem adel, weder dem König noch dem bauer; wer ſich als wahrer 
menſch fühlt wird ſie ausüben, ſie tritt unter einfachem ja rohen volke unwiderſtehlich 
hervor, iſt aber auch gebildeten, ja hochgebildeten nationen nicht verſagt. unſere 
wichtigſte bemühung bleibt es daher ʒur allgemeinſten ueberſicht an gelangen, um 
das poetiſche talent in allen aeuſſerungen anʒuerkennen und es als integranten theil 
durch die Geſchichte der menſchheit ſich durchſchlingend ʒu vermerken.

Vertimas 

vėluojant šio žurnalo numerio pasirodymui, jaučiuosi kaltas iki šiol nepranešęs ma-
lonios naujienos. pateiksiu trumpą anonsą. vokiečių poezija gavo tris puikias dovanas, 
kurių kiekvieną neabejodamas apibūdinčiau taip: didelė, maloni ir vertinga. serbų 
dainos, išverstos talvj50, antroji dalis; rėzos latvių dainos51; Frithiofo [rinkinys], iš 
švedų kalbos išvertė amalie von Helwig52.

pradedame vis giliau suvokti, kas yra liaudies ir tautų poezija: iš tikrųjų egzistuoja tik 
viena poezija, tikroji, ji nėra nei prastuomenės, nei kilmingųjų, nei karaliaus, nei vals-
tiečių nuosavybė; ją kurti gali kiekvienas, kuris jaučiasi esąs tikru žmogumi; ji savaime 
gimsta ir paprastoje neišlavintoje liaudyje, ir kultūringose, net labai aukštos kultūros 
tautose. todėl svarbiausia – stengtis žvelgti kuo plačiau, kad pastebėtume įvairiai 
pasireiškiantį talentą ir suvoktume jį kaip neatskiriamą žmonijos istorijos atributą. 

1827 m. kitame to žurnalo numeryje Goethe išspausdino trumpą recenziją Dainų 
rinkiniui53, o vėliau parašė dar vieną, palankią ir su poetiniais apmąstymais apie 
liaudies dainas. Ji publikuota pomirtiniame Goethe’s Raštų tome 1833 m.54

nėra žinių, ar rėza perskaitė tą recenziją (rėza mirė 1840 m.) ir ar sužinojo, kad 
adresatas buvo gavęs rankraštį ir jį palankiai įvertinęs.

49  Goethe 1826, 190–191.
50  Volkslieder der Serben, 1825.
51  XiX a. lietuvių dainos dažnai buvo vadina-

mos latviškomis. tam galėjo turėti įtakos 
tai, kad lietuvių liaudies dainos europoje 
paplito per žinomo latvių folkloristo Jo-
hanno Gottfriedo Herderio rinkinį Volks
lieder (1778–1789). 

52  turima galvoje švedų vyskupo ir poeto 
Wilhelmo tegnério sueiliuota švedų saga 
apie didvyrį Frithiofą, kurią į vokiečių 
kalbą 1826 m. išvertė amalie von Helwig. 

53  Goethe 1827, 345–346. 
54  Goethe’s nachgelassene Werke, 1833, 356–359. 
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5. a p i b e n d r i n i m a s. pirmojo lietuviško dainyno Dainos oder Litthauische Volks
lieder (Karaliaučius, 1825) leidimas, kurį parengė Karaliaučiaus universiteto profesorius 
ir lietuvių kalbos seminaro vadovas martynas liudvikas rėza, dar kelia daug mįslių. 
Kai kurias galima įminti pasitelkus šaltinius, saugomus Weimare: Goethe’s ir schillerio 
archyve, Hercogienės amalijos bibliotekoje ir Goethe’s asmeninėje bibliotekoje, esan-
čioje Goethe’s name-muziejuje. laiškai atskleidžia detalių, kurios iki šiol buvo nežino-
mos ar mažai akcentuotos, pvz., kad rengti dainyną rėzą skubino penzelio planai su-
daryti lietuvių dainų rinkinį ir prašyti Goethe’s palaikymo, išaiškėja aplinkybės, kaip ir 
kada Goethe gavo iš Karaliaučiaus rankraštinį dainų rinkinį ir kodėl neatsakė rėzai. taip 
pat atsiskleidžia kai kurios rinkinio parengimo aplinkybės, metodika ir tolesni rėzos 
planai, kurie nebuvo įgyvendinti. iki šiol nebuvo žinoma, kad Goethe’s bibliotekoje išli-
ko oda įrištas ir auksu inkrustuotas Dainų egzempliorius, kurį rėza dovanojo Goethe’i; 
nebuvo tirtas 1820 m. rankraštinis dainų rinkinys. lieka ir neatsakytų klausimų: kada, 
kokiomis aplinkybėmis ir kokiu tikslu buvo išspausdintas identiškas dainų leidimas 
leipzige 1827 m. ir kaip jis pateko į didžiosios hercogienės annos amalijos biblioteką. 

Šaltiniai ir literatūra:
Acta betreffend den Professor Dr. Rhesa zu Königsberg vom Oktbr. 1825–1827; Gsta pK: i. Ha 

rep. 76 v f, lit. r, nr. 11, bl. 1.
aleknavičienė ,  ona,  2014: Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys litauische 

sprichwörter und rätsel. monografija. Kritinis leidimas su faksimile ir indeksais, vilnius: 
lietuvių kalbos institutas.

aleknavič ienė ,  ona,  2016: „lietuvių frazeologizmai Gotfrydo ostermejerio literatūros 
ir religijos istorijos veikaluose“, Senoji Lietuvos literatūra 42. Gotfrydo Ostermejerio lituanisti
nio paveldo tyrimai II, 15–82.

[anonym,] 1825a: „dainos oder litthauiſche volkslieder, geſammelt, überſetʒt und mit gegen-
über ſtehendem urtext herausgegeben von l. J. rheſa […]“, Koenigl. Preuss. Staats, Kriegs 
und FriedensZeitung, iX.3 nr. 106, 1392.

[anonym,] 1825b: „literariſche anʒeigen“, Knigsberger Intelligenʒ=Ʒettel [...] no. 215, 1915.
[anonym,] 1825c: „miſcelle“, Journal fr Literatur, Kunſt, Luxus und Mode. Vierʒigſter Band. nr. 80. 

4. october. 1825, 648.
[anonym,] 1826: „dainos, oder litthauiſche volkslieder, geſammelt, überſetʒt und mit gegen-

über ſtehendem urtext heraus gegeben von l. J. rheſa […]“, Wiener Ʒeitſchrift für Kunſt, 
Literatur, Theater und Mode. di[e]nstag, den 20. Juny 1826, nr. 73, 585–587; donnerstag, den 
22. Juny 1826, nr. 74, 594–595; sonnabend, den 24. Juny 1826, nr. 75, 601–602. 

bull ing ,  Karl ,  1950: „a. J. penzel und Chr. l. lenz, zwei bittsteller aus Goethes spätzeit. 
Fünf unbekannte briefe zur Geschichte der Jenaer bibliothek“, Jahrbuch der GoetheGesellschaft 
12, 260–275. 

drotvinas ,  vincentas  (par.), 2008: Michaelio Mörlino traktatas principium primarium in 
lingva lithvanica. Dokumentinis leidimas ir studija. Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai, 
vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Dr. Rhesa 1810–1840; archiwum państwowe w olsztynie: universität, 1646 / 667.
eretas ,  Juozas ,  1938: „rėzos santykiai su Goethe“, Athenaeum 9(2), 1–55. 
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Gerulaitienė,  vili ja ,  2000a: „abraham Jakob penzel und sein interesse an der litauischen 
literatur in ostpreußen“, Annaberger Annalen 8, 89–106. 

G e r u l a i t i e n ė ,  vi l i j a ,  2000b: „abrahamas Jakobas penzelis ir rytų prūsija“, Kultūrų 
sankirtos. Skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60mečiui, vilnius: diemedžio leidykla, 326–346. 

Gerulait ienė ,  vil i ja ,  2002: „Gotfrydas ostermejeris ir jo lituanistiniai rankraščiai“, Ke
turi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai. Historiae Lituaniae fontes minores 3, parengė vilija Ge-
rulaitienė, vilnius: Žara, 7–20.

Goethe ,  Johann Wolfgang,  1826: „Kurʒe anʒeigen“, Ueber Kunſt und Alterthum. Von 
Goethe. Fnften Bandes drittes Heft. stuttgart, in der Cotta’ſchen buchhandlung, 190–191.

Goethe ,  Johann Wolfgang (rec.), 1827: „dainos, oder litthauiſche volkslieder, heraus-
gegeben von l. J. rhesa. Knigsberg 1825.“, Ueber Kunſt und Alterthum. Von Goethe. Sechſten 
Bandes erſtes Heft. stuttgart, in der Cotta’ſchen buchhandlung, 345–346.

Goethe’s nachgelassene Werke, 1833 – Goethe’s Werke. Vollſtndige Ausgabe letʒter Hand. Sechs und 
vierʒigſter Band. stuttgart und tbingen, in der J. G. Cotta’ſchen buchhandlung. 1833. [ant-
ras antraštinis:] Goethe’s nachgelaſſene Werke, Sechſter Band. stuttgart und tbingen, in der 
J. G. Cotta’ſchen buchhandlung. 1833. 

Goethes Werke, 1895 – Goethes Werke Herausgegeben im Auftrage der Großherʒogin Sophie von Sachſen. 
III. Abtheilung 7. Band. Weimar Hermann böhlaus nachfolger. [antras antraštinis:] Goethes 
Tagebücher 7. Band, 1819–1820. Weimar Hermann böhlaus nachfolger 1895. 

Goethes Werke, 1899 – Goethes Werke Herausgegeben im Auftrage der Großherʒogin Sophie von Sachſen. 
III. Abtheilung 10. Band. Weimar: Hermann böhlaus nachfolger. [antras antraštinis:] Goe thes 
Tagebücher 10. Band, 1825–1826. Weimar Hermann böhlaus nachfolger. 

Goethes Werke, 1907 – Goethes Werke Herausgegeben im Auftrage der Großherʒogin Sophie von Sachſen. 
IV. Abteilung 40. Band. Weimar Herman böhlaus nachfolger 1907. [antras antraštinis:] 
Goethes Briefe 40. Band, Auguſt 1825–Märʒ 1826. Weimar Herman böhlaus nachfolger 1907.

[Grimm, Jakob,]  J. Gm., 1826: „bey Hartung 1825: Dainos oder Litthauiſche Volkslieder, geſammelt, 
berſetʒt und mit gegenberſtehendem Urtext herausgegeben von L. J. Rheſa […]“, Gttingiſche 
gelehrte Anʒeigen unter der Aufſicht der Knigl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften. Bd. 2, 104. Stck. 
den 1. Julius 1826, 1025–1033.

[Herder,  Johann Gottfried, ]  1778: Volkslieder. Erſter Theil. leipʒig, in der Weygandschen 
buchhandlung 1778. 

[Herder,  Johann Gottfried, ]  1779: Volkslieder. Nebſt untermiſchten anderen Stcken. Ʒweiter 
Theil. leipʒig, in der Weygandſchen buchhandlung. 1779.

[Höpker ,  Fr . , ]  1826: „ueber das Werk: dainos oder litthauiſche volkslieder, geſammelt, 
berſetʒt und mit gegenber ſtehendem urtext herausgegeben von l. J. rheſa. Knigsberg, 
1825 […]“, Der Geſellſchafter oder Bltter fr Geiſt und Herʒ. [...] Ʒehnter Jahrgang. berlin, 1826. 
in der maurerſchen buchhanddlung, poſtſtraße nr. 29, 1826. Freitag den 17. Februar. 27ſtes 
blatt, 136; sonnabend, den 18. Februar, 28ſtes blatt, 140; montag den 20. Februar, 29ſtes 
blatt, 144; beilage ʒum 29ſten blatte, 145–147. 

[ J en i s ch ,  da ni el , ]  1796: Philosophischkritische Vergleichung und Würdigung von vierzehn 
ältern und neuern Sprachen Europens [...], berlin, bei Friedrich maurer, 1796. 

J e n i s c h ,  e r i c h ,  1931: „Goethe und die dainos“, Ostdeutsche Monatshefte, 11. Jahrgang, 
sonderheft: Goethe und der Osten, Herausgeber Carl lange, berlin, danzig: verlag von Georg 
stilke, 417–422.
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Jovaišas ,  albinas ,  1969: Liudvikas Rėza, vilnius: vaga.
[less ing ,  Gotthold  ephraim, ]  1759: Briefe Neueſte Litteratur betreffend, Iter Theil, berlin 

1759. bey Friedrich nicolai. 
LB i – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, vilnius: mintis, 1969. 
[ m i l k u s ,  K r i s t i j o n a s  G o t ly b a s , ]  1800: Littauiſch=deutſches und Deutſch=littauiſches 

Wrter=Buch, worinn das vom Pfarrer Ruhig ʒu Walterkehmen ehemals heraus gegebene ʒwar ʒum 
Grunde gelegt, aber mit ſehr vielen Wrtern, Redens=Arten und Sprchwrtern ʒur Hlfte ver
mehret und verbeſſert worden von Chriſtian Gottlieb Mielcke, Cantor in Pillckallen [...], Knigsberg, 
1800. im druck und verlag der Hartungſchen Hofbuchdruckerey.

Nachlass von Penzel, Abraham Jacob (1749–1819), zentrale datenbank nachlässe zdn (http://
kalliope.staatsbibliothekberlin.de/de/query?q=penzel&lang=de&fq=ead.pers.index%3a% 
28%22penzel%2C%20abraham%20Jacob%20%281749-1819%29%22%29&htmlFull=false&q.
page=1&lastparam=true#).

ostermeyer ,  Gottfried ,  1775: Gottfried Oſtermeyers, Paſtors ʒu Trempen im Amte Norden
burg. kritiſcher Beytrag ʒur Altpreußiſchen Religionsgeſchichte. marienwerder in der Knigl. 
Weſtpreuß. Hofbuchdruckerey bey Johann Jacob Kanter. 1775.

p[enzel] ,  J [akob]  a[braham]  (rec.), 1818: „Königsberg, gedruckt b. Hartung: das Jahr, 
in vier Gesängen […]“, Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, num. 152, august, 297–302.

rėza ,  l [ iudvikas] ,  1964: Lietuvių liaudies dainos 2, par. a[lbinas] Jovaišas, vilnius: vaga.
r ė z a ,  m a r t y n a s  l i u d v i k a s ,  2014: Raštai 4. Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas, 

sudarytoja ir vertėja liucija Citavičiūtė, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
rhesa ,  l [udwig] ,  1809: Prutena, oder Preussische Volkslieder und andere vaterländische Dich

tungen, von L. Rhesa. Königsberg, gedruckt bei Heinrich degen. 1809.
rhesa ,  l[udwig]  J [edemin] ,  1816: Philologiſchkritiſche Anmerkungen ʒur litthauiſchen Bibel 

als Erluterungen ʒu der neuen Ausgabe veranſtalteten Umarbeitung des litthauiſchen Textes von 
D. L. J. Rheſa, Profeſſor der Theologie und Prediger. Knigsberg 1816, gedruckt in der 
Hartungſchen Hofbuchdruckerei.

rhesa ,  l [udwig]  J [edemin] ,  1818a: „ueber litthauiſche volkspoeſie“, Beitrge ʒur Kunde 
Preußens. Erſter Band. Sechſtes Heft. Knigsberg, 1818. in der Hartungſchen Hofbuchdruk-
kerei, 507–524. 

rhesa ,  l [udwig]  J [edemin] ,  1818b: „vorbericht“, Das Jahr in vier Geſngen, ein lndliches 
Epos aus dem Litthauiſchen des Chriſtian Donaleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmaaß 
ins Deutſche bertragen von D. L. J. Rheſa, Prof. d. Theol. Knigsberg 1818, gedruckt in der 
Knigl. Hartungſchen Hofbuchdrukkerei, v–XXi.

rhesa ,  l [udwig]  J [edemin] ,  1825: Dainos oder Litthauiſche Volkslieder geſammelt, berſetʒt 
und mit gegenberſtehendem Urtext herausgegeben von L. J. Rheſa, Dr. d. Theol. und Phil. ordentl. 
Profeſſor d. Theol. und Dir. des Litthauiſchen Seminars auf d. Univerſitt ʒu Knigsberg. Nebſt 
einer Abhandlung ber die litthauiſchen Volksgedichte. Knigsberg, 1825. druck und verlag der 
Hartungſchen Hofbuchdrukkerei.

Serbische Volkslieder, 1814: Serbische Volkslieder gesammelt von Wolf, Stefans Sohn von der Familie 
Karadgich, Wien, 1814.

Volkslieder der Serben, 1825: Volkslieder der Serben metriſch berſetʒt und hiſtoriſch eingeleitet von 
Talvj. Halle, in der rengerſchen buchhandlung 1825.
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Liucija Citavičiūtė
F r o m  G o e t H e  a n d  s C H i l l e r  a r C H i v e s  i n  W e i m a r : 
l e t t e r s  o F  a b r a H a m  J a K o b  p e n z e l ,  J o H a n n  W o l F G a n G 
v o n  G o e t H e  a n d  m a r t Y n a s  l i u d v i K a s  r Ė z a 
r e G a r d i n G  t H e  l i t H u a n i a n  s o n G  C o l l e C t i o n 
DAINOS ODER LITTHAUISCHE VOLKSLIEDER ( 1 8 2 5 )

s u m m a r y

the edition of the first lithuanian songbook Dainos oder Litthauische Volkslieder (Königs-
berg, 1825) prepared by Königsberg university professor and the Head of the lithuanian 
language seminar martynas liudvikas rėza is still raising questions. some may be answered 
by sources kept in Weimar: Goethe and schiller archives, duchess anna amalia library and 
Johann Wolfgang von Goethe’s private library at the Goethe’s house-museum. these sources 
are poorly investigated, published only in a fragmentary way and some have not yet been 
translated into lithuanian. the investigation of the circumstances of the collection reveals 
details that were unknown or underestimated, for example, that the preparation of the rėza 
collection was pushed by abraham Jakob penzel’s plans to prepare a lithuanian song collec-
tion and to ask for Goethe’s support, as well as the circumstances of how and when Goethe 
received the manuscript of the collection from Königsberg and why he did not reply to rėza. 
it also reveals some of the circumstances of preparation of the collection, methodology and 
subsequent rėza’s plans that were not implemented. some questions also remain unan-
swered: when, under what circumstances, and for what purpose was an identical song edi-
tion published in leipzig in 1827 and how did it reach the library of duchess anna amalia.

liucija Citavičiūtė   Gauta 2017 m. rugpjūčio 1 d. 
Senosios literatūros skyrius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT10308 Vilnius, Lietuva
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1. a b r a H a m o  J a K o b o  p e n z e l i o  l a i Š K a s  J o H a n n u i  W o l F G a n -
G u i  v o n  G o e t H e ’ i , Jena, 1818 m. gruodžio 5 d.; Goethe- und schiller-archiv – 
Klassik stiftung Weimar: bestand 28: Goethe / eingegangene briefe Juli–dezember 
1818 (Gsa 28/80, bl. 716–717v). antrasis lapas tuščias. 

d o K u m e n t o  a p r a Š a s. byla apima l. 574–730 ir yra ankstesnės tęsinys. 
bylos aplankas išlikęs iš Goethe’s laikų, šviesiai mėlynas storas popierius patamsė-
jęs ir aptrupėjęs, laiškai įrišti storu lininiu siūlu. Formatas įvairuoja nuo in folio iki 
11 × 20 cm. penzelio laiškas įrištas tarp kitų 1818 m. liepos–gruodžio mėn. Goethe’s 
gautųjų laiškų, jo apimtis du lapai, formatas 18,3 × 24 cm, popierius plonas, pageltęs, 
su vandenženkliais (įžiūrimas augalinis ornamentas). rašyta paties penzelio (lyginta 
su jo laiškais kitiems adresatams) abiejose lapo pusėse per visą lapo plotį, antrasis 
lapas paliktas tuščias, dešinysis kampas nuplėštas. per vidurį matyti horizontali 
lenkimo linija. pirmojo lapo dešiniame kampe įrašytas archyvinis lapo numeris 716. 
rašyta juodu rašalu (išblukęs), rašysena smulki, eilutės šiek tiek kylančios, tarpai 
tarp eilučių maži, yra kustodai. nėra nei braukymų, nei taisymų, tik (galbūt Goethe’s 
ranka) pabrauktos pavardės: pirmajame puslapyje Rhesa, o antrajame – Hamans.

a n K s t e s n Ė  p u b l i K a C i J a: Juozas eretas, „rėzos santykiai su Goethe“, Athe
naeum 9(2), 1938, 25–26; tekstas vokiečių kalba, kupiūruotas, perrašas ne visai tikslus. 

v e r t i m a s  (fragmentas): l[iudvikas] rėza, Lietuvių liaudies dainos 2, par. a[lbinas] 
Jovaišas, vilnius: vaga, 1964, 356–357; albinas Jovaišas, Liudvikas Rėza, vilnius: vaga, 
1969, 38–39; fragmento vertimas į lietuvių kalbą.

[716r] ewr. excellenʒ,

staats und gelehrte beſchäftigungen unterbrechen ʒu wollen iſt mir 
nie in sinn gekommen, und es iſt mir höchſt leid mich jetʒund in dem Fall 
ʒu befinden ſolches gegen meinen Willen thun ʒu müßen. – profeßor 
rheſa55 in Königsberg, der Herausgeber der neueſten litthauiſchen bibel
hat eine beträchtliche sammlung von litthauiſchen volks Geſängen, und acht
derſelben ſind als probe im 6ten stück des erſten bandes von den beÿ=
trägen ʒur Kunde preußens abgedruckt. er iſt jetʒund Willens eine reiſe 
nach rußiſch litthauen ʒu unternehmen, und hofft daſelbſt ʒur vergrößerung 
ſeiner sammlung eine ſehr reich’ ausbeute ʒu finden; bevor er aber noch die 
ʒu dieſer reis erforderliche Koſten aufʒuwenden gedenckt, wünſcht er eines
ʒukünftigen verlegers wegen in sicherheit ʒu ſeÿn, er glaubt überʒeugt ʒu 
ſeÿn[,] daß ewr. excellenʒ die litthauiſchen volksgeſänge nicht allein kennen, 
ſondern auch ſchätʒen, und daß ihr vorwort ſehr leicht einen verleger würde
bewürcken können, davon iſt nicht allein er, ſondern jedermann überʒeugt. ich ſe=
he ſehr wohl ein[,] daß es rheſas pflicht wäre, ſich deshalb an ewr. excellenʒ ʒu
vorwenden, und das was ſeine pflicht iſt nicht mir ʒu übertragen: weil man aber 
in der entfernung glaubt, daß der umſtand in ewr. excellenʒ nachbarſchaft ʒu

55  pabraukta Rhesa.
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wohnen, mich ʒugleich ʒu einer nähere bekantſchaft mit ihnen berechtigt, und 
weil ich Herrn rheſa in rückſicht mancher literäriſchen Gefälligkeiten, ver=
bindlichkeit habe, ſo entledig’ ich mich, obſchon gegen Willen, der mir auf=
getragenen Commißion, und frage gehorſamſt an: ob ich Herrn rheſa Hof=
nung machen darf durch ewr. excellenʒ gnädige vermittelung, einen verle=
ger ʒu der von ihm ʒu veranſtaltenden sammlung der dainos ʒu erhalten.

ich bin geʒwungen mit dieſer Frage noch ein andere ʒu verbinden. 
man will wiſſen[,] daß ewr. excellenʒ geſonnen ſeÿn ſollen eine neu’ ausgabe 
aller Hamanniſchen schriften mit einem anʒuhängenden Commentario perpe[=]
tuo ʒu beſorgen, und man fragt beÿ mich an umm ſich ʒu erkundigen[,] was an 
die=

[716v] dieſer sache wahr ſeÿ oder nicht. es iſt ewr. excellenʒ eben ſo wohl als mir 
ſelbſt bekannt, daß ich völlig außer stand bin, die mir vorgelegte Frage ʒu 
beantworten; wenn es ihnen aber gefällig ſeÿn ſollte ſelbige ʒu bejahen, ſo bin 
ich beauftragt ihnen ʒu melden, daß man ſich von Königsberg aus vergnügen 
und ehre daraus machen wird, ewr. excellenʒ mit alle dem an die Hand ʒu gehen, 
was sie ʒur vervollkommung dieſer ausgabe würden wünſchen können. ich 
ſelbſt könnte mit einigen an mich gerichteten briefen; und als ein ſehr intimer 
Freund Hamans56, wär’ ich vielleicht im stande, über manche dunkele stelle in denen 
von [1]774–78 erſchienenen kleinern schriften des ſeeligen mannes, vorʒüglich über
die Hierophantiſchen briefe, die Hexe von Kadmondor, und selbſtgeſpräch 
eines autors nicht ganʒ unbefriedigend’ aufſchlüße ʒu ertheilen.

ich erſuch’ ewr. excellenʒ meine dreÿſtigkeit ʒu verʒeihen, und über=
ʒeugt ʒu ſeyn[,] daß ſich niemand mit größerer Hochachtung unterʒeichenn kann 
als ich die ehre habe ſolches ʒu tun.

ewr. excellenʒ
gehorſamſter diener
abraham Jakob penʒel
Jena.
den 5ten december 
1818

Vertimas

[716r] Jūsų ekscelencija,

niekada nebūčiau drįsęs trukdyti Jus, užsiėmusį valstybės ir mokslo reikalais, ir labai 
apgailestauju, kad, patekęs į tam tikrą padėtį, turiu ne savo valia tai daryti. profeso-
rius rėza iš Karaliaučiaus, naujausios lietuviškos biblijos leidėjas, sukaupė nemažą 
lietuvių liaudies dainų rinkinį, o aštuonias iš jų išspausdino Beyträge zur Kunde Preu

56  pabraukta Hamans.
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ßens57 pirmojo tomo šeštoje dalyje kaip pavyzdį58. dabar jis rengiasi keliauti į rusijos 
lietuvą59 ir tikisi ten rasti gausios medžiagos savo rinkiniui išplėsti; tačiau prieš 
pasiryždamas leisti lėšas kelionei, norėtų būti tikras dėl būsimo leidėjo. Jis sakosi 
esąs įsitikinęs, kad Jūsų ekscelencija esate ne tik girdėjęs apie lietuvių liaudies dainas, 
bet ir jas palankiai vertinate60 ir kad Jūsų pristatomasis žodis lengvai paveiktų leidė-
ją; o tuo įsitikinęs ne jis vienas, bet ir visi kiti. Gerai suprantu, kad rėza turėtų pats 
kreiptis į Jūsų ekscelenciją ir to, kas privalu jam, neužkrauti man: bet žiūrint iš tolo, 
atrodo, kad gyvendamas Jūsų ekscelencijos kaimynystėje61, įgyju ir artimesnės pa-
žinties teisę, o kadangi turiu būti ponui rėzai dėkingas už tam tikras literatūrines 
paslaugas62, tenka atlikti šią misiją nors ir prieš savo valią ir nuolankiausiai teirautis: 
ar galiu suteikti ponui rėzai vilties, kad Jūsų ekscelencijai maloningai padedant, jis 
galėtų rasti leidėją savo rengiamam rinkiniui Dainos? 

esu priverstas prie šito klausimo pridurti ir kitą. Kai kas norėtų žinoti, ar tikrai Jūsų 
ekscelencija ketina parūpinti naują visų Hamanno raštų leidimą su pridėtais išsamiais 
komentarais, ir manęs teiraujasi, ar nesužinočiau,

[716v] kiek čia esama ar nesama tiesos. ir Jūsų ekscelencijai, ir man savaime supran-
tama, kad tikrai negaliu atsakyti į man keliamą klausimą, bet jeigu Jūsų atsakymas 
būtų teigiamas, tada esu įgaliotas pranešti, kad iš Karaliaučiaus pusės būtų garbė ir 
malonumas išpildyti viską, ko tik Jūsų ekscelencija pageidautų, kad tik šitas leidimas 
būtų kuo tobulesnis. aš pats, manau, galėčiau pasiremdamas kai kuriais man atsiųs-
tais laiškais ir kaip itin artimas Hamanno bičiulis parašyti kai kuriuos visai tinkamus 
komentarus neaiškioms vietoms, kurių yra 1774–1778 m. išleistuose šviesios atminties 
vyro mažuosiuose raštuose, ypač apie hierofantiškus laiškus, raganą Kadmondorą ir 
autoriaus pokalbį su savimi. 

meldžiu Jūsų ekscelenciją dovanoti man už įžūlumą ir, patikėkite, niekas negalėtų 
pasirašyti su didesne pagarba kaip aš, kuriam teko ši laimė.

Jūsų ekscelencijos 
nuolankiausias tarnas 
abrahamas Jakobas penzelis
Jena, 
1818 m. gruodžio 5 d.

59  XiX a. etnonimu Rusijos Lietuva (Rußisch 
Litthauen) buvo apibūdinama etninė lietu-
va rusijos imperijos sudėtyje. Įrodymų, 
kad rėza būtų lankęsis lietuvoje, nerasta. 

60  Galbūt užuomina į tai, kad Goethe savo 
muzikinėje dramoje Die Fischerin (1782) 
panaudojo lietuvių liaudies dainą.

61  penzelis gyveno Jenoje, apie 30 km nuo 
Weimaro.

62  turimos galvoje lituanistinių knygų siun-
tos iš Karaliaučiaus.

57  dainos buvo išspausdintos Karaliaučiuje 
leistame prūsijos istorijos, etnografijos, ar-
cheologijos tyrimams skirtame žurnale 
Beiträge zur Kunde Preußens (1818). Jos 
iliustravo rėzos straipsnį apie lietuvių 
liaudies dainas „ueber litthauiſche volks-
poeſie“ (rhesa 1818a, 507–524).

58  iš tikrųjų ten išspausdinta 10 dainų vokie-
čių kalba, o daina „po liepos upelis“ – lie-
tuvių ir vokiečių kalbomis.
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2. J o H a n n o  W o l F G a n G o  v o n  G o e t H e ’ s  l a i Š K a s  a b r a H a m u i 
J a K o b u i  p e n z e l i u i, Weimaras, 1818 m. gruodžio 22 d.; Goethe- und schiller-
archiv – Klassik stiftung Weimar: bestand 29: Goethe / ausgegangene briefe 1818 
Juli–dezember–1819 Januar (Gsa 29/18, bl. 209–209v). 

d o K u m e n t o  a p r a Š a s. bylos aplankas ir įrišimas išlikęs iš Goethe’s laikų, 
popierinis aplankas šviesiai mėlynas, patamsėjęs ir aptrupėjęs, laiškai įrišti storu li-
niniu siūlu. laiškų formatas įvairuoja. penzelio laiškas įrištas tarp 1818 m. liepos–
gruodžio mėn. ir 1819 m. sausio mėn. Goethe’s išsiųstųjų laiškų. laiško apimtis 
1,5 lapo in folio, rašyta juodu rašalu (išblukęs), popierius standus, pageltęs, kraštai 
lygūs su vandenženkliais (įžiūrimi augaliniai lapų motyvai). tai Goethe’s išsiųstojo 
laiško nuorašas. dokumento aprašyme nurodyta, kad rašyta Goethe’s sekretoriaus 
Friedricho theodoro davido Kräuterio (1790–1856), korektūros darytos Goethe’s 
ranka. laiško originalas nerastas. rašyta dešiniojoje lapo pusėje, o kairiojoje viršuti-
niame kampe nurodytas adresatas ir miestas, Goethe’s ranka įrašyta: Doctor Penzel. 
datos, kreipinio ir parašo nėra, kustodų nėra. 9 eilutėje žodyje Musterstücke išbraukta 
Stü cke ir dešinėje paraštėje Goethe’s įrašyta Gesang=. taip pat 20 eil. jo įterpta desselben, 
o 24 eil. išbraukta deshalb ir įrašyta wogegen. pirmasis lapas prirašytas iki apačios, 
antrajame likusioje vietoje pradedamas laiškas kitam adresatui – Jenos universiteto 
profesoriui theobaldui renneriui, taip pat su matomomis korektūromis. 

a n K s t e s n Ė  p u b l i K a C i J a: Juozas eretas, „rėzos santykiai su Goethe“, Athe
naeum 9(2), 1938, 27; tekstas vokiečių kalba, kupiūruotas, perrašas ne visai tikslus. 

[209r] an Herrn 
⌜doctor penʒel63

Jena.

auf das an mich gefällig erlas=
ſene schreiben verfehle nicht
folgendes ʒu erwiedern:

das intereſſe für volks=
lieder hat ſich immer bei mir 
erhalten, weshalb auch reiſende 
und gebildete Glieder mancher 
nationen mir von Ʒeit ʒu Ʒeit 
Geſang=muſter64 von älteren und   
neueren völkerſchaften ʒuſenden, 
die ich mit vergnügen ʒu ſalen 
und aufʒubewahren beſchäftigt 
bin, deshalb ich auch ſehr gern 

63  Doctor Penzel įrašyta Goethe’s, An Herrn ir 
Jena įrašyta sekretoriaus. visi kiti taisymai 
priskirtini Goethe’i.

64  taisyta iš Muſterſtücke. 
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die nachricht von der unternehm=
ung ihres Freundes höre.
läge das Werk vollkommen 
fertig und ʒum drucke bereit[,] 
ſo würde65 gern irgend     
eine empfehlung deſſelben66 übernehmen;   
Gegenwärtig aber ſcheint mir 
die sache noch ʒu ſehr im Weiten 
als daß irgend ein verleger 
ſich darauf einlaſſen könnte, 
wogegen67 mir, wenn dieſes un=   
ternehmen reifer geworden, 
eine fernweitere nachricht 
angenehm ſeÿn ſoll.

Was den ʒweiten punkt be=
trifft[,] ſo muß ich ʒwar erklären: 
daß ich eigentlich die Hamanniſchen 
schriften nicht ſelbſt herausgebe, 
aber bei einer ausgabe derſelben 

[209v] mitwircke68 und hoffen kann,     
daß man meiner Überʒeugung 
und gutem rath Folge leiſten 
werde. in dieſem sinne 
wird mir eine jede mittheilung 
angenehm ſeÿn, wodurch das 
unternehmen vollſtändiger und 
aufgeklärter werden könnte69.      
auch ew. Wohlgeb[oren] enträthfel=
ungen der benannten schriften 
iſt mir um ſo erwünſchter, 
als ich grade um dieſe Ʒeit 
den würdigen mann aus70       
augen verlor und über die 
veranlaſſung und abſicht ſeiner 
letʒteren schriften nicht ſo 
wie über die der erſten im 
Klaren bin.

[22. deʒember 1818]

65  po würde išbraukta deshalb.
66  po Empfehlung įterpta deſſelben.
67  po könnte išbraukta deshalb ir įrašyta  

wogegen. 

68  po derſelben išbraukta inſeriere ir įrašyta 
mitwircke.

69  po werden išbraukta wäre ir įrašyta könnte.
70  aus taisyta iš außer. 
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Vertimas

[209r] ponui daktarui penzeliui, Jena

Gavęs Jūsų malonų laišką, atsakau į jį nedelsdamas.

visada domėjausi liaudies dainomis, todėl keliautojai ir įvairių tautų išsilavinę as-
menys nuolat atsiunčia man senųjų ir naujesniųjų tautų71 dainų pavyzdžių, kuriuos 
aš su malonumu kaupiu ir saugau, todėl labai miela išgirsti ir apie Jūsų bičiulio 
ketinimus.

Jei rinkinys būtų baigtas ir parengtas spausdinti, mielai kam nors jį rekomenduočiau, 
tačiau dabar, man atrodo, dar yra per anksti, kad koks nors leidėjas imtų tuo rūpintis, 
o man bus malonu vėl gauti pranešimą, kai šis ketinimas bus brandesnis.

Kai dėl antrojo prašymo, tai turiu paaiškinti, kad aš, tiesą sakant, ne pats leidžiu 
Hamanno Raštus,

[209v] o tik bendradarbiauju su kitais ir galiu tikėtis, kad į mano nuomonę bei reko-
mendacijas bus atsižvelgta. Šiuo požiūriu man bus malonus kiekvienas pranešimas, 
kuris tą sumanymą išdėstys plačiau ir išsamiau. Jūsų Kilnybės ketinimas komentuo-
ti minėtus veikalus man yra juo malonesnis, nes kaip tik šiuo metu esu išleidęs šį 
garbingą vyrą iš akių ir jau nesu taip gerai informuotas apie jo vėlesnius darbus ir 
ketinimus kaip apie pirmuosius. 

[1818 m. gruodžio 22 d.]

3. a b r a H a m o  J a K o b o  p e n z e l i o  l a i Š K a s  J o H a n n u i  W o l F G a n -
G u i  v o n  G o e t H e ’ i, Jena, 1819 m. sausio 24 d.; Goethe- und schiller-archiv – 
Klassik stiftung Weimar: bestand 28: Goethe / eingegangene briefe oktober 1818–
märz 1819 (Gsa 28/81, bl. 35–35v).

d o K u m e n t o  a p r a Š a s: byla apima l. 1–90. aplankas ir įrišimas išlikęs iš Goe-
the’s laikų, šviesiai mėlynas, patamsėjęs, laiškai įrišti storu lininiu siūlu, siūlai atsilais-
vinę ir vietomis nutrūkinėję. laiškų formatas įvairus. penzelio laiškas įrištas tarp 1818 m. 
spalio mėn. ir 1819 m. kovo mėn Goethe’i atsiųstų laiškų. laiško apimtis du lapai, 
formatas 19 × 22,5 cm, popierius plonas, pageltęs su vandenženkliais (įžiūrima karūna 
ir raidės zoCnen ?), rašyta juodu rašalu (išblukęs) paties penzelio, rašyta abiejose lapo 
pusėse per visą lapo plotį, antrasis lapas paliktas tuščias, per vidurį matyti horizontali 
lenkimo linija. pirmojo lapo dešiniame kampe įrašytas puslapio numeris 35. rašysena 
smulki, eilutės šiek tiek kylančios, tarpai tarp eilučių maži, yra kustodai. nėra nei brau-
kymų, nei taisymų, tik pabrauktos pavardės ir kai kurie žodžiai: pirmajame lape – Ni
kolai, Starck, Quintus Icilius, antrajame – Volksliedern, Serbische, vielleicht, und.

a n K s t e s n Ė  p u b l i K a C i J a: Juozas eretas, „rėzos santykiai su Goethe“, Athe
naeum 9(2), 1938, 27–28; tekstas vokiečių kalba, kupiūruotas, perrašas ne visai tikslus. 

71  senosiomis Goethe vadina vakarų europos 
ir skandinavijos, naujesniosiomis – vidu-
rio ir rytų europos tautas.
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[35r] ewr. excellenʒ

Höchſtʒuverehrende Ʒuſchrift vom 22ten p. m. hab’ ich nach 
empfang derſelben ſogleich meinem Freund in Königsberg abſchriftlich
ʒugeſchicht, und würde vermuthlich bereits antwort erhalten haben, 
hätte nicht der CivilGouverneur von Königsberg dort eine Quantität von 
büchern alt=preußiſch und litthauiſche literatur betreffend aufkau=
fen laßen, die man mir koſtenfreÿ ʒuʒuſchicken günſtige Gelegenheit 
abwartet72. vielleicht daß der neuberufene Generalsuperintendent mir 
das ſehnlich erwartet’ überbringt. Übrigens da ewr. excellenʒ mir ʒuʒu=
trauen ſcheinen im stand ʒu ſeÿn einig’ enträthſelungen über Hamanni=
ſche schriften geben ʒu können, ſo muß ich die ehre haben ewr. ex=
cellenʒ ʒu ſagen[,] daß meine bekanntſchaft mit dem ſeeligen mann, 1775 
gerade ʒu der Ʒeit anfieng[,] da er von nikolai73 den gedruckten brief mit 
der poſt erhielt, und ununterbrochen bis 1778 fortgeſeʒt ward, in wel=
chem Jahr ich Königsberg mit Warſchau verwechſelte. Was binnen 
dieſer vier Jahren geſchrieben worden, dürfte mir wohl ſo ʒiemlich 
klar ſeÿn, vorʒüglich was auf meinen buſenfreund, den damaligen ober=
Hofprediger starck74, und Quintus icilius75, mit dem ich gleichfals in nähe=
rer verbindung ſtand, beʒug hat. da ich aber leider, kein’ einʒige gedruck=
te Hamanniſche schrift beſitʒe (wohl aber verſchiedene, während meines 
Königsberger aufenthalts an mich gerichtete billets, und einen einʒigen 
nach Warſchau geſchriebenen brief) ſo müßten ewr. excellenʒ die Gna=
de

[35v] de haben mir dieſe schriften auf einige Ʒeit mithʒutheilen, da es denn ſehr 
gerathen ſeÿn dürfte diejenige stellen mir ʒu beʒeichnen[,] über welche sie 
enträthſelung verlangen; bitt’ aber die schuld nicht mir beÿʒumeßen, wenn 
das mot d’ énigme nicht immer der Hofnung entſprechen ſollte.

von volksliedern76 beſitʒ’ ich die in Wien herausgekommenen serbiſche77; 
auch handſchriftlich einig’ in ungariſcher und slovakiſcher sprache, und
könnte vielleicht78 in sammlungen gedruckte nachweiſen, wenn ich das Glück
hätte die sammlungen ewr. excellenʒ näher ʒu kennen.

schließlich erſuch’ ich ewr. excellenʒ einer frühere bitte von mir ein=
gedenck, und79 ſich meiner ʒu erinnern, wenn man beÿ der neuen einrich=
tung der bibliothek eines, wenn auch nur proviſoriſchen Gehülfen be=
dürfen ſollte.

mich ehrerbietigſt unterʒeichnend
ewr. excellenʒ

72  po ab išbraukta e. 
73  pabraukta Nikolai.
74  pabraukta Starck.
75  pabraukta Quintus Icilius.

76  pabraukta Volksliedern.
77  pabraukta Serbiſche.
78  pabraukta vielleicht.
79  pabraukta und.
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Jena
den 24ten Januar 1819
ganʒ gehorſamſter diener
abraham Jakob penʒel.

Vertimas

[35r] Jūsų ekscelencija, 

vos tik gavęs maloningiausią Jūsų laišką, rašytą p[raėjusio] m[ėnesio] 22 d., tuojau 
pasiunčiau jo nuorašą bičiuliui į Karaliaučių80 ir tikriausiai jau būčiau gavęs atsakymą, 
jeigu Karaliaučiaus oberprezidentas81 čia nebūtų liepęs sulaikyti senųjų prūsų ir lie-
tuvių literatūros knygų siuntą ir palaukti, kol atsiras palanki proga jas išsiųsti [iš 
Karaliaučiaus] be mokesčio82. Galbūt naujai paskirtasis superintendentas atgabens 
man ilgesingai lauktąją [siuntą]. beje, kadangi Jūsų ekscelencija, atrodo, manimi pa-
sitiki ir galėtų patikėti [parengti] kai kuriuos komentarus Hamanno Raštams, tai turiu 
garbės Jūsų ekscelencijai pasakyti, kad mano pažintis su šviesios atminties vyru už-
simezgė 1775 m., būtent tuo metu, kai jis paštu gavo spausdintą laišką iš nikolajaus, 
ir nenutrūkdama tęsėsi iki 1778 m., kai Karaliaučių iškeičiau į varšuvą. man pakan-
kamai gerai žinoma, ką jis parašė per tuos ketverius metus, o ypač gerai žinau apie 
savo sielos bičiulį, tuometį vyriausiąjį rūmų pamokslininką starcką ir Quintą icilijų, 
su kuriais taip pat artimai bičiuliavausi. deja, neturiu nė vieno spausdinto Hamanno 
veikalo (tačiau turiu įvairių Karaliaučiaus laikotarpiu man dovanotų smulkių tekstų 
ir vienintelį man į varšuvą parašytą laišką), todėl prašyčiau Jūsų ekscelenciją teiktis 
paskolinti man kuriam laikui tuos raštus, kad galėčiau pasižymėti vietas, kurioms, 
Jūsų manymu, ypač reikia paaiškinimų, tačiau prašau atleisti,

[35v] jei mano dėlionės ne visada pateisins Jūsų lūkesčius.

Kai dėl liaudies dainų, tai turiu vienoje išleistas serbų dainas83, taip pat keletą ranka 
užrašytų vengrų ir slovakų dainų ir galbūt galėčiau nurodyti išspausdintas rinkiniuo-
se, jeigu turėčiau laimės geriau žinoti, kokius rinkinius turi Jūsų ekscelencija.

baigdamas prašau Jūsų ekscelencijos nepamiršti mano ankstesnio prašymo ir prisi-
minti mane, jeigu pertvarkant biblioteką atsirastų nors ir laikina padėjėjo vieta. 

pagarbiausiai pasirašydamas
Jūsų ekscelencijos
nuolankiausias tarnas 
abrahamas Jakobas penzelis
Jena
1819 m. sausio 24 d.

80  t. y. profesoriui rėzai.
81  Žr. išn. 21.
82  iš tos laiško vietos paaiškėja, ką turėjo gal-

voje rėza laiške scheffneriui 1819 m. vely-
kų dieną rašydamas, kad parengęs naują 

knygų siuntą laukia, kol papūs palankus 
vėjas, laiško perrašą ir vertimą žr. rėza 
2014, 266.

83  Serbische Volkslieder, 1814.
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4. m a r t Y n o  l i u d v i K o  r Ė z o s  l a i Š K a s  J o H a n n u i  W o l F G a n G u i 
v o n  G o e t H e ’ I, 1820 m. spalio 14 d.; Goethe- und schiller-archiv – Klassik stif-
tung Weimar: bestand 29: Goethe / eingegangene briefe september–dezember 1820 
(Gsa 29/90, bl. 552–553).

d o K u m e n t o  a p r a Š a s. byla apima l. 493–606 ir yra ankstesnės bylos tęsinys. 
aplankas ir įrišimas išlikęs iš Goethe’s laikų, popierinis aplankas šviesiai mėlynas, 
patamsėjęs, laiškai įrišti storu lininiu siūlu. rėzos laiško formatas in quarto, lapas 
perlenktas, kraštai aplankstyti, ir pirmas, ir antras lapas įplėštas, popierius plonas, 
geros kokybės, su vandenženkliais (įžiūrimas žodis J. HoniG), rašyta abiejose lapo 
pusėse per visą lapo plotį paliekant siauras paraštes, pirmojo ir antrojo puslapio 
apačioje palikta tuščiõs vietos, rašyta tamsiai rudu rašalu (išblukęs), per vidurį ma-
tyti horizontali lenkimo linija. pirmojo lapo dešiniame kampe įrašytas puslapio nu-
meris 552, antrojo – 553, ketvirtasis puslapis tuščias. rašysena kaligrafiška, eilutės 
lygios, tarpai tarp eilučių nemaži, yra kustodai. rašyta gotikiniu kursyvu, o žodis 
Dainos – lotyniška antikva. rašyta neabejotinai paties rėzos ranka, tai teigti leidžia 
palyginimas su gausiomis 1810–1840 m. jo rašytomis ir pasirašytomis lietuvių kalbos 
seminaro ataskaitomis ir kitais dokumentais, saugomais berlyne (Geheimes staats-
archiv preussischer Kulturbesitz, berlin), olštyne (archiwum państwowe w olszty-
nie), vilniuje (lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblioteka). braukymų ir 
taisymų nėra, tik 3 įterpimai: an, häufig, und wo. archyvinės informacijos, kas iš ty-
rėjų iki šiol buvo užsisakęs šį dokumentą, nėra.

a n K s t e s n Ė  p u b l i K a C i J a: Juozas eretas, „rėzos santykiai su Goethe“, 
Athenaeum 9(2), 1938, 31–33; tekstas vokiečių kalba, perrašas ne visai tikslus.

v e r t i m a s: l[iudvikas] rėza, Lietuvių liaudies dainos 2, par. a[lbinas] Jovaišas, 
vilnius: vaga, 1964, 358–360. 

[552r] ew. excellenʒ
bitte ich gehorſamſt um verʒeihung, wenn ich in einer literäriſchen 
angelegenheit mich an Hochdieſelben wende, ohne ihnen perſönlich und 
vielleicht nicht einmal dem nahmen nach bekannt ʒu ſeyn.

der verſtorbene sprachgelehrte Penzel, für welchen ſich der Curator 
unſerer univerſität ex. v. Auerswald und der ſelige Kriegsrath 
Scheffner als Jugendfreunde intereßierten, wandte ſich unbekater 
Weiſe, an mich mit der aufforderung, ihm einige littauiſchen 
volkſlieder ʒu ſenden, weil er die abſicht hege, ſolche ew. excel=
lenʒ ʒur hochgeneigten anſicht vorʒulegen und ſie alsdann heraus=
ʒugeben. ich antwortete ihm, daß ich die reinſchrift noch nicht 
beſorgt hätte; ich beabſichtigte aber ſelbſt die Herausgabe einer 
kleinen salung von Dainos mit einer deutſchen Überſeʒʒung 
begleitet – und in dieſer Hinſicht bäte ich ihn, die Gewogenheit und 
Huld ew. excellenʒ an mich abʒutreten oder richtiger geſagt, um dieſel=
be für mich ʒu bitten. darüber iſt nun Penzel geſtorben und 
obwohl der verſtorbene nicht viel littauiſch verſtand (wie ich wenigſtens 
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aus einer reʒenſion in der Jen. a. l. Ʒ. erſehen habe) ſo muß ich ihm doch 
noch im Grabe dafür dank ſagen, daß er die sache eigeleitet und

[552v] mir ʒu ew. excellenʒ Huld und Gewogenheit den Weg gebahnet.
das iſt nun die veranlaßung, welche mich ſo dreiſt gemacht hat, die beikoende 
salung von Dainos ew. excellenʒ mit der gehorſamſten bitte ʒu 
überſenden, ſelbige ein wenig anʒuſehen und mir mit ein paar 
Ʒeilen hochgeneigt ʒu ſagen: ob ſie wohl des drucks würdig wäre?

Wenn dies der Fall wäre, dann würde ich mich erkühnen, ein ʒweÿtes
größeres anliegen ehrfurchtsvoll vorʒutragen, nämlich den innigſten Wunſch, 
daß ew. excellenʒ huldreich geruhen möchten, dieſe salung von ſchlichten 
blumen des nordiſchen Hiels mit einem Für= oder vorwort, was dem 
Werkchen ʒur empfehlung dienen könnte, herablaßend und freundlich
ʒu beſchenken. – denn wie es in der Welt gehet, ohne empfehlung 
kommt man auf der erde nicht weit fort und einige glauben, man könne 
ohne dieſelbe nicht einmal in den Hiel kommen. Ʒwar haben einſt 
leßing und Herder etwas ʒum lobe der litthauiſchen volkslieder geſagt, 
aber ihr Wort ſcheint längſt vergeſſen ʒu ſeÿn. auch Jeniſch und der 
unſterbliche Kant erwähnen in dem vorwort ʒum litthauiſchen Wörterbuch 
von Mielke rühmlich die Dainos, jedoch nur vorbeigehend und an84 einem orte,  
der nicht leicht dem größeren literäriſchen publikum ʒu Geſicht koen 
dürfte. darum bedürfen und wünſchen dieſe nordiſchen Gäſte die 
einführung in die deutſche gelehrte Welt von der Hand eines mannes 
den deutſchland wohl ohne schmeicheleÿ den dichter=Fürſten und Herʒog 
ſeiner literatur genannt hat. Glücklich würde ich beſonders mich 
ſchäʒʒen, wenn es mir gelänge ew. excellenʒ Wohlwollen und theilnahme 
für dieſe lange von mir gepflegte salung ʒu erlangen, die ʒwar mit 
mehreren stücken vermehrt werden könnte, aber ʒur Kenntniß des 
littauiſchen volksgeſanges vor der Hand hinreichend ʒu ſeÿn ſcheinete.
einige

[553r] einige bemerkungen ʒu den einʒelnen liedern nebſt einer kleinen abhandlung 
von der littauiſchen volkspoeſie85 überhaupt könnte ich noch ʒur beifügung 
am ende des Werkchens mittheilen.

Wegen eines verlegers würde ich ʒwar auch verlegen ſeÿn, weil mir im Herʒen 
von deutſchland kein buchhändler bekat iſt, der ſich, ohne empfehlung, mit die=
ſer auſländiſchen Waare befaßen möchte. an abſatʒ dürfte es ʒwar 
hier in preußen littauen und Kurland nicht fehlen. denn ich werde ſchon 

häufig86 erſucht, mein gegebenes verſprechen in erfüllung ʒu ſetʒen. auch in deut= 
ſchen blättern entſinne ich mich, irgendwo geleſen ʒu haben, daß die Dai=

84  po und įterpta an.
85  taisyta k iš s.

86  po ſchon įterpta häufig.
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nos nicht unwillkoen ſeyn würden. Was ich bisher in littauiſchen 
sachen habe drucken laßen, wie Donaleits Jahresʒeiten, Prutena, be=
merkungen über die littauiſche bibel, iſt auf meine Koſten gedruckt worden. 
die Koſten ſind aber, wie mich Kenner verſichern, in deutſchland um die 
Hälfte geringer, und die verleger dort williger und erkenntlicher, 
wie in preußen. darum gehen meine Wünſche auch in dieſer angelegenheit 
nach dem bücherlande und nach der bücherſtadt – und wenn ew. excellenʒ 
auch hierin für mich und meine Dainos was thun könnten oder gnädigſt 
thun wollten, ſo würde wahrlich für mich nichts ʒu wünſchen übrig ſeÿn, 
als ſo viele hohe Gunſtbeʒeigung gegen einen unbekannten und Fremdling 
irgend wie[,] wann ⌜und wo87 dankbar vergelten ʒu können. 

ew. excellenʒ edelmuth Humanität und liebe für literatur läßt mich ver=
ʒeihung hoffen für die Kühnheit, mit welcher ich gleich bei der erſten bekat=
ſchaft gewagt habe, Hochdieſelben mehr als mit einer bitte anʒugehen. 
in dieſer erwartung, habe ich die ehre mit den Gefühlen ausgeʒeichneter Hoch=
achtung und innigſter ehrfurcht mich ʒu neen.

ew. excellenʒ
gehorſamſt ergebenſter diener
Rheſa 
prof.
Königsberg in preußen,
prinʒeßinſtraße, n. 4., d. 14. oct. 1820.

Vertimas

[552r] Jūsų ekscelencija,
nuolankiausiai prašau atleisti, kad kreipiuosi į Jūsų aukštybę literatūros reikalais, 
būdamas asmeniškai Jums nepažįstamas ir galbūt nežinomas nė iš pavardės.

Šviesios atminties kalbininkas penzelis, su kuriuo jaunystėje bičiuliavosi mūsų uni-
versiteto kuratorius Jo eks[celencija] v[on] auerswaldas88 ir šviesios atminties karo 
patarėjas scheffneris89, kreipėsi į mane, prašydamas atsiųsti keletą lietuvių liaudies 
dainų, nes norįs jas pateikti maloningai J[ūsų] ekscelencijai įvertinti, o po to išleisti. 
aš jam atsakiau, kad dar nesu paruošęs švarraščio, tačiau pats ketinu leisti nedidelį 
rinkinį Dainos su vertimu į vokiečių kalbą ir dėl to prašiau perleisti man J[ūsų] eks-
celencijos palankumą ir malonę, arba, teisingiau sakant, tų dalykų už mane paprašy-
ti. tačiau dabar penzelis miręs, ir nors velionis menkai mokėjo lietuvių kalbą (kaip 
matau bent jau iš recenzijos Jen[aische] A[llgemeine] L[iteraturzeitung]90), privalau ir kape 

87  po wann įterpta und wo. 
88  Žr. išn. 21.
89  scheffneris mirė 1820 m. rugpjūčio 16 d., 

rėzos laiškas parašytas spalio 14 d. 

90  donelaičio Metų penzelio recenzija iš-
spausdinta 1818 m. laikraštyje Jenaische 
Allgemeine Literaturzeitung (p[enzel] 1818, 
297–302).
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gulinčiam jam padėkoti, kad padarė pradžią ir praskynė man kelią į J[ūsų] ekscelen-
cijos malonę ir palankumą.

[552v] tai teikia man drąsos pasiųsti J[ūsų] ekscelencijai šį Dainų rinkinį su nuolan-
kiausiu prašymu teiktis į jį pažvelgti ir keliomis eilutėmis atsakyti man, ar verta jį 
spausdinti?

Jeigu šitaip būtų, tada su giliausia pagarba drįsčiau išsakyti antrą, didesnį prašymą, 
net savo giliausią troškimą: kad šią kuklių gėlių, pražydusių po šiaurės padange, 
puokštę J[ūsų] ekscelencija maloningai teiktumėtės apdovanoti pritariamuoju žodžiu 
arba įžanga ir taip rekomenduotumėte leidinėlį. Juk šiame pasaulyje taip jau yra, kad 
be rekomendacijos toli nenueisi, o kai kas mano, kad be jos ir į dangų nepateksi. 
tiesa, lietuvių liaudies dainomis kadaise gėrėjosi lessingas ir Herderis, bet jų žodis, 
atrodo, jau seniai pamirštas. taip pat Jenischas ir nemirtingasis Kantas pagyrė Dainas 
milkaus lietuvių kalbos žodyno pratarmėse91, tačiau tik probėgomis ir tokiame leidi-
nyje, kuris neprieinamas platesnei literatūrinei publikai. todėl šioms Šiaurės viešnioms 
reikia ir jos pageidauja, kad į vokiečių mokytąjį pasaulį jas įvestų ranka vyro, kurį 
vokietija be jokio pataikavimo pavadino poetų kunigaikščiu ir savo literatūros herco-
gu. būčiau be galo laimingas, jeigu pavyktų sulaukti J[ūsų] ekscelencijos palankumo 
ir pagalbos šiam seniai puoselėjamam mano rinkiniui, kuris, nors galėjo būti gerokai 
gausesnis, atrodo, pakankamai pristato lietuvių liaudies poeziją.

[553r] Keletą pastabų apie atskiras dainas ir nedidelį pačios lietuvių liaudies poezijos 
tyrinėjimą galėčiau pridėti leidinėlio gale. 

dėl leidėjo taip pat turėčiau sunkumų, kadangi vokietijos širdyje nepažįstu nė vieno 
leidėjo, kuris be rekomendacijos imtųsi gaminti tą užsienietišką prekę. beje, prūsų 
lietuvoje ir Kurše ją realizuoti nebūtų sunku, nes iki šiol esu raginamas ištesėti pa-
žadą92. taip pat prisimenu kažkur vokietijos spaudoje esu skaitęs, kad Dainos nebūtų 
nepageidaujamos. Ką iki šiol esu parengęs iš lietuviškųjų dalykų – donelaičio Metus, 
Pruteną, pastabas lietuviškai biblijai – išspausdinau savo paties lėšomis. tačiau išlaidos 
vokietijoje, kaip man tvirtina žinovai, esančios per pusę mažesnės, o leidėjai ten pa-
lankesni ir sukalbamesni negu prūsijoje. todėl ir šiuo atžvilgiu mano žvilgsnis kryps-
ta į knygų kraštą ir knygų miestą, o jeigu ir tuo [požiūriu] J[ūsų] ekscelencija galėtu-
mėt ar maloningai norėtumėt pagelbėti man ir mano Dainoms, tai iš tikrųjų beliktų 

91  Žr. išn. 24–28.
92  vokiečių literatai, recenzavę donelaičio 

kūrinį, ragino rėzą kuo greičiau parengti 
ir išleisti lietuvių dainų rinkinį, apie kurį 
buvo pats užsiminęs pratarmėje: „ich ma-
che demnach den anfang mit dieſem do-
na leitiſchen Werk: das Jahr in vier Geſän-
gen, welchem bei etwanniger muſſe eine 
sammlung von dainos, oder volkslieder 

folgen ſollen, wenn die gelehrte Welt  
dieſe kleinen nationalſchätʒe nicht ganʒ 
mit verachtung von der Hand weiſen 
ſollte“ (rhesa 1818b, vi; „todėl aš prade-
du donelaičio kūriniu – Metai keturiose 
giesmėse, po jo, esant poreikiui, pasirodys 
rinkinys Dainos, oder Volkslieder, jeigu tik 
mokytoji visuomenė nepaniekins šių kuk-
lių tautos turtų.“).
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trokšti tik vieno: už tokias gausias malones, suteiktas nepažįstamam ir svetimšaliui, 
kaip nors, kada nors ir kur nors nuoširdžiai atsidėkoti.

J[ūsų] ekscelencijos didžiadvasiškas kilnumas ir meilė literatūrai leidžia man tikėtis 
atlaidumo už tai, kad jau per pirmą pažintį išdrįsau kreiptis į Jūsų aukštybę daugiau 
negu su vienu prašymu. su šia viltimi turiu garbės su giliausia bei nuoširdžiausia 
pagarba pasirašyti

J[ūsų] ekscelencijai 
nuolankiausiai atsidavęs tarnas
rėza
prof[esorius]
Karaliaučius prūsijoje,
princesės gatvė nr. 4,
1820 m. sp[alio] 14 d.

5. m a r t Y n o  l i u d v i K o  r Ė z o s  l a i Š K a s  J o H a n n u i  W o l F G a n G u i 
v o n  G o e t H e ’ i, 1826 m. kovo 20 d.; Goethe- und schiller-archiv – Klassik stif-
tung Weimar: bestand 29: Goethe / eingegangene briefe. rhesa, ludwig Jedemin 
(Gsa 28/744, bl. 1–2v).

d o K u m e n t o  a p r a Š a s: tai atskira byla, 4 lapai be paginacijos, formatas in 
quarto, kraštai lygūs, popierius pageltęs, plonas, geros kokybės, su vandenženkliais 
(įžiūrimas augalinis motyvas ir raidės e x H ar K?), rašyta paties rėzos ranka abiejo-
se lapo pusėse per visą lapo plotį, paliekant tuščios vietos lapo viršuje; paskutinio 
puslapio kairiojoje paraštėje dviejose eilutėse pasukus lapą 90 laipsnių kampu prieš 
laikrodžio rodyklę, įrašytas adresatas, rašyta tamsiai rudu intensyviu rašalu, per vi-
durį matyti horizontali lenkimo linija. rašysena kaligrafiška, eilutės lygios, tarpai tarp 
eilučių nemaži, paskutiniame puslapyje jie siauresni, yra kustodai. rašyta gotikiniu 
kursyvu, o asmenvardžiai, vietovardžiai, žodis Dainos ir kiti lietuviški žodžiai – loty-
niška antikva pramaišiui su gotišku kursyvu. Yra skutimo žymių, įterptų ir išbrauktų 
žodžių. archyvinės informacijos, kas iki šiol buvo užsisakęs šį dokumentą, nėra.

a n K s t e s n Ė  p u b l i K a C i J a: Juozas eretas, „rėzos santykiai su Goethe“, 
Athenaeum 9(2), 1938, 42–45; tekstas vokiečių kalba, perrašas ne visai tikslus; publi-
kuota ir paskutinio puslapio fotokopija. 

v e r t i m a s: l[iudvikas] rėza, Lietuvių liaudies dainos 2, par. a[lbinas] Jovaišas, 
vilnius: vaga, 1964, 361–365; vertimas į lietuvių kalbą; publikuota ir paskutinio pus-
lapio fotokopija. 

[1r] ew. excellenʒ
wagte ich bereits vor 4 Jahren ein manuſcript von litthauiſchen volkſlie=
dern aus verehrung und liebe ʒu überſenden. der verſtorbene Penzel 
hatte mich daʒu veranlaßet. er ſchrieb mir, daß ew. excellenʒ sich für dieſe 
lieder intereßierten und war mir anräthig, ihnen einige davon ʒu 
überſenden. ob die Handſchrift ʒu ew. excellenʒ Händen gekoen iſt, 
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weiß ich nicht; denn Herr Penzel ſtarb unterdeßen und ich blieb ohne 
weitere nachricht; ſo wie ich auch von einer Kiſte mit litthauiſchen büchern 
und manuſcripten aus dem nachlaß des ſeel[igen] prediger Oſtermeyer, welche 
ich dem nach Weimar reiſenden Generalſuperintendent Krauſe mitgab, 
um ſie an Penzel in Jena ʒu befördern – ⌜gar keine93 Kunde erhalten   
habe. es wäre schade, wenn dieſe sachen und manche andre auf litthauen 
beʒug habende papiere des penʒelſchen nachlaßes ſollten verlohren ge=
gangen ſeÿn! 

die vorgedachten litthauiſchen volkslieder ſind nun im druck erſchienen, und 
damit ein gedrucktes exemplar deſto ſicherer in ew. excellenʒ Hände 

käme, ſo94 ſchickte ich ſolches meinem vieljährigen Freunde und Gönner   
dem Geh[eimen] o[berſten] r[ath] Nicolouius in berlin ʒu, der das buch nach ſeiner 
edlen vorliebe für die Dainos gewiß wird befördert haben.
Was das erwähnte manuſcript betrifft (mag es ʒu ew. excellenʒ Händen 
gekommen ſeÿn oder nicht) ſo muß ich bemerken, daß daßelbe eine 
frühe ſchon im Jahre 1815 (ſo viel ich mich erinnere) verfertigte noch 
nicht ʒum druck beſtite Handſchrift war. seit der Ʒeit erhielt 
ich von meinen litthauiſchen Freunden eine bedeutende Ʒahl andrer 
lieder, worunter theils neue, mir noch unbekannte, theils die ſchon 
ausg

[1v] ausgemittelten, doch in einer andern Gegend litthauens aufgeʒeichneten 
Dainos befindlich waren. die letʒteren wichen in einigen strophen 
von den früher aufgeʒeichneten liedern ab; aber im Ganʒen 
nahm ich mit hoher Freude wahr, daß ein und daßelbe lied an vier 
und fünf verſchiedenen orten auf dieſelbe Weiſe faſt mit den=
ſelben auſdrücken von dem landvolk geſungen wird, wodurch die 
Ächtheit deßelben verbürget iſt. bei einigen, jedoch im Ganʒen 
nur wenigen Dainos fand eine mehr oder weniger bedeutende 
abweichung ſtatt, die ſich vorʒüglich am schluß des liedes kund 
gab. ein Geſang hatte nämlich ein bis ʒweÿ verſe mehr, ein 
andrer einen vers weniger. „Hier verließ der vorſingerin 
das Gedächtniß – ſchrieb mir der Freund aus memel – ſie wußte 
nicht weiter ʒu ſingen“. – dem liede fehlte auch wirklich eine 
strophe, wie dies ſich aus der vergleichung mit demſelben stück aus 
einer anderen Gegend erwies. bei anderen stücken waren 
ʒweÿ lieder in eines ʒuſaengefloſſen, wo metrum und 
inhalt Ähnlichkeit mit einander hatten. in vielen beʒog 
ſich die Variante nur auf einʒelne Wörter oder Ʒeilen 

93  po befördern išbraukta habe ir įrašyta gar 
keine.

94  po käme įterpta ſo.
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ʒ[um] b[eiſpiel] in dem liede: der beſuch der tochter s. 242, wo die schlußʒeile 
in einem exemplar alſo hieß: Jis paſtôs Atmόnu; in einem 
anderen exemplar: Jis paſtôs Gendrόlu. man ſieht, der 
sänger hat dem deutſchen Ʒuhörer das unbekannte Wort 
Atmonu verdeutlichen wollen und das deutſche General 
(Gendrόlus) dafür geſetʒt. ich könnte aus dieſen varianten 
wenn es ſich der mühe verlohnte, einen Kritiſchen 
apparat an

[2r] anfertigen und der gelehrten Welt mittheilen. vielleicht dürfte ſich 
manche intereßante pſychologiſche95 erklärung aus den abweichungen einʒel=
ner verſe und Wörter machen laßen. aber eine ſolche Critic würde wohl 

wenige leſer finden und welcher buchhändler würde eine ſolche far[r]ago96   
libelli in verlag nehmen? muß ich doch ſchon alle meine Werke vaterlän=
diſchen inhalts auf eigene Koſten drucken laßen. nur mit mühe hat 
ſich Hartung daʒu verſtanden, die verächtlichen Dainos diesmal97    
auf ſeine Koſten ohne Honorar ⌜für den verf[aſſer]98 abʒudrucken. deutſche buchhänd=
ler darum anʒugehen, habe ich gar nicht den muth gehabt, weil ich 
es mir ſchon an den Fingern abʒählen konnte, daß ein roman von 
Walter Scott mehr goldene reiʒe für ſie haben muß, als barbariſche 
lieder aus litthauen. und ich ʒweifle ſelbt, ob Hartung ſeine 
Koſten wieder erlangt, da er die buchhändlerkünſte nicht verſteht 
(bloß buchdrucker iſt) und empfehlende recenſionen kaum ʒu erwar=
ten ſtehen. denn was laßen ſich ⌜wenn mans gerade will99 nicht für ausſtellungen gegen  
die Überſetʒung, gegen die anordnung, gegen die anmerkungen 

und ſo w[eiter] machen!! mein Gott100, mancher Kritiker wird wohl noch   
gar auf den Gedanken koen: der Herausgeber habe manche lieder 
ſelbſt gemacht, wenigſtens hin und her einen vers ausgeputʒt 
verändert und dergl[eichen]. – auf alles dieſes bin ich ſchon ſehr gefaßt. 
denn ʒum Glück leben noch meine Freunde und mitſaler 
in litthauen, die mir das Ʒeugnis der treue im Wiedergeben 
des ʒugeſandten101 textes und in der Überſetʒung102, auf das redlich=  
ſte und Gewißenhafteſte geben können. an ihrer eigenen treue 
beim aufʒeichnen darf ich keinen augenblick ʒweifeln. denn 
wenn103 einer hie und da etwas geändert hätte, ſo würde die    
Änderung durch daßelbe in andrer Gegend von dem ʒweÿten und dritten 
saler

95  ſ taisyta iš f.
96  Žodyje farrago įterpta raidė r. 
97  skutimo žymė ir ant jos užrašyta dies.
98  po Honorar įterpta für den Verf.
99  po ſich įterpta wenn mans gerade will.

100  po Gott išbraukta mach (apsirikimas rašant).
101  po des įterpta ʒugeſandten.
102  po Überſetʒung išbraukta im Nothfall.
103  po wenn išbraukta auch.
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[2v] saler104 aufgeʒeichnete lied wiederlegt werden. nur 
wo ein einʒiger Ʒeuge für das lied daſtehet105, hat es mir geſchienen  
eine größre vorſicht anwenden106 ʒu müßen; ich habe daher manches in der 
that ſchöne lied unbarmherʒig kaßirt, weil es mir ʒu regelmäßig ſchien.
und ich weiß nicht, ob ich nicht hierin ʒu weit gegangen bin. – 
Was meÿnen ew. excellenʒ wohl ʒu folgendem liede?:

Werpk dukryte, ne tingėk,
ant Kodelio wis źurėk;
ne leiſk sulą perſtorey,
ne lippk, ne ſuk ſukrey!

Werpk mergate, ne miegók,
ant spolalês wis dabók,
tą priwerpjuſ’ kupiną,
Greitay wėl uźmauk kittą[.]

Werpk baltoji, werpk plonay,
bus tewuźui marſʒkinnei.
Wey, mauźe jau paſęſt’,
reiks taw weik  staklus ſėſt’.

Werpėją ir audėją
Koznas wis pagarbina;
Jei ne ſtόkſta apdara,
Kraicʒû skryne wis pilna.

spinne tochter, ſeÿ nicht träge,
auf den Knocken ſieh beſtändig;
spinne nicht ʒu drell den Faden.
reiß nicht ab, und klebe nicht an.

spinne mägdlein, ſchlaf nicht ein.
Gieb107 ſtets auf die spuhle acht:
iſt ſie bis oben (gehäuft) vollgeſpoen, 
stecke flugs die andre auf.

spinne Weiße, ſpinne fein,
Werden vaters Hemde ſeÿn.
sieh, die mutter altert ſchon
Wirſt bald in den Webſtuhl müßen.

spinnerin und Weberin
lobt ein Jeder immerhin
nie fehlts ihr an abmach Koſt. 
der brautkaſten iſt ſtets gefüllt.

obgleich der inhalt des liedes artig genug iſt, ſo habe ich es doch weggeſtrichen und
in die letʒte reinſchrift nicht aufgenoen, weil es von dem einfachen bau der 
übrigen Dainos ʒu ſehr abſticht. ob vielleicht ein ähnliches deutſches lied wo108 vorhanden 
ſeÿn mag? – dagegen ſehe ich mich genöthigt, manche ehemals verworfene 
strophe wieder aufʒunehmen, weil ſie durch ʒweÿ bis dreÿ Ʒeugen aus ent=
fernten Gegende[n] als ächt verbürgt wurde. 

bei der anordnung ging ich von dem Geſichtspunct aus, diejenigen lieder voranʒuſtellen, 
welche die litthauiſche braut noch im Hauſe der mutter darſtellen, darauf ließ ich dieje=
nigen stücke folgen, welche ſie als verlobte und Gattin ſchildern. die thierhochʒeiten flocht 
ich als allegoriſche stücke in die brautlieder ein. beſondere Fächer und abteilungen wollte 
ich nicht machen, um der einfachen liederſalung nicht ein gekünſteltes anſehen ʒu geben.

doch was verweile ich ew. excellenʒ länger mit darſtellung meines verfahrens, welche ſich aus 
dem Werke von ſelbſt ergiebt. ich ſchließe mit dem Wunſche, daß Hochdieſelben einen freund-
lichen blick auf dieſe ſchmuckloſen producte der litthauiſchen volksmuſe werfen möchten. 

104  po Saler išbraukta wiederlegt wurd. 
105  po daſtehet išbraukta ſeine. 
106  anwenden taisyta iš anzuwenden.

107  G taisyta iš g.
108  po Lied įterpta wo.
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mich dero Gewogenheit innigſt empfehlend verbleibe ich mit ehrfurcht und liebe 

ew. excellenʒ
ergebenſter diener
Rheſa 
Königsberg in preußen
d. 20. märʒ 1826.

⌜an den Herrn Geh[eimen] rath, Großfürſtl[ichen] Weimarſchen 
staatsminiſter u[nd] ritter
ex[cellenʒ] v[on] Göthe
excellenʒ in Weimar109.

Vertimas

[1r] Jūsų ekscelencijai

jau prieš ketvertą metų110 drįsau su pagarba ir meile nusiųsti lietuvių liaudies dainų 
rankraštį. mane buvo paskatinęs šviesios atminties penzelis. Jis man rašė, kad J[ūsų] 
ekscelencija domėjotės šitomis dainomis ir patarė Jums keletą nusiųsti. ar rankraštis 
pateko į J[ūsų] ekscelencijos rankas, aš nežinau, nes ponas penzelis tuo tarpu mirė ir 
daugiau žinių manęs nepasiekė; kaip nieko nežinau ir apie skrynią su lietuviškomis 
knygomis bei rankraščiais iš velionio kunigo ostermejerio111 palikimo, kurią įdaviau 
į Weimarą vykusiam generaliniam superintendentui Krausei112, kad nugabentų pen-
zeliui į Jeną. būtų gaila, jei tie dalykai ir kiti su lietuva susiję popieriai iš penzelio 
palikimo pradingtų!

minėtos lietuvių liaudies dainos dabar jau išleistos, ir kad spausdintas egzempliorius 
kuo patikimiau patektų į Jūsų ekscelencijos rankas, pasiunčiau jį į berlyną savo ilga-
mečiam draugui ir rėmėjui sl[aptajam] vyr[iausiajam] t[arėjui] nicolovijui113, o jis, 
kilniai vertinantis Dainas, knygą neabejotinai perduos Jums114.

Kalbėdamas apie minėtą rankraštį (ar jis būtų patekęs Jūsų ekscelencijai į rankas, ar 
ne) turiu pastebėti, kad tai buvo ankstyvas, kiek atsimenu, dar 1815 metais sudarytas, 
spaudai neparengtas rankraštis. vėliau iš savo lietuvių bičiulių gavau nemaža kitų 
dainų, iš kurių dalis buvo naujų, man nežinomų, o dalis jau žinomų, tačiau

[1v] užrašytų kitose lietuvos115 vietose Dainų. pastarųjų kai kurie posmai skyrėsi nuo 
anksčiau užrašytųjų; bet apskritai su dideliu džiaugsmu pamačiau, kad viena ir ta 
pati daina keturiose ar penkiose vietose kaimo žmonių dainuojama tuo pačiu būdu, 

109  Įrašyta kairėje paraštėje.
110  iš tikrųjų rankraštį rėza buvo nusiuntęs 

prieš šešerius metus, 1820 m. spalio 14 d.
111  Žr. išn. 4. tuo metu, kai buvo rašomas šis 

laiškas, zygfrydas ostermejeris buvo prieš 
penkerius metus miręs.

112  Žr. išn. 19.
113  Žr. išn. 38.
114  Kai rėza rašė laišką, Goethe jau buvo ga-

vęs iš nicolovijaus šią knygą. 
115  t. y. prūsijos lietuvos.
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beveik tais pačiais žodžiais, o tai užtikrina jos autentiškumą. Kai kurios, tiesą sakant, 
vos kelios Dainos daugiau ar mažiau skyrėsi, dažniausiai tai pasitaikė pabaigoje. bū-
tent viena daina buvo viena ar dviem eilutėmis ilgesnė, kita – eilute trumpesnė. „Čia 
dainininkė nebeprisiminė, – rašė man bičiulis iš Klaipėdos116, – ji nebežinojo, ką toliau 
dainuoti.“ tai dainai iš tikrųjų trūko vieno posmo, kaip paaiškėjo palyginus su ta 
pačia, užrašyta kitoje vietoje. Kitais atvejais buvo sulietos į vieną dvi dainos, turinčios 
panašų metrą ir turinį. daugiausia variantai skyrėsi tik pavieniais žodžiais arba eilu-
tėmis, pvz., daina „duktės aplankymas“, p. 242, kurios paskutinė eilutė vieną kartą 
užrašyta: Jis paſtôs Atmόnu, o kitą: Jis paſtôs Gendrόlu. matyti, kad dainininkas, norė-
damas paaiškinti vokiečių klausytojui nežinomą žodį Atmonu, pakeitė jį vokišku žodžiu 
Generolas (Gendrόlus). iš šių variacijų, jeigu pastangos būtų buvusios vertos, galėjau 
parengti kritinį aparatą 

[2r] ir pateikti mokslo pasauliui. iš tos pačios dainos eilučių ir žodžių skirtybių tikriau-
siai būtų galima padaryti įdomių psichologinių išvadų. tačiau toks kritinis [leidimas] 
neturėtų daug skaitytojų ir koks knygų prekybininkas imtųsi leisti tokią farrago libel
li?117 Juk visus savo tėvyninio turinio darbus tenka leisti savo lėšomis. su vargu pa-
vyko įkalbėti Hartungą tas niekinamas Dainas šį kartą išspausdinti savo lėšomis, be 
honoraro autoriui. Kreiptis tuo reikalu į vokietijos leidėjus neišdrįsau, nes aišku kaip 
dieną, kad Walterio scotto118 romanas jiems atneš daugiau auksinio žavesio negu 
barbariškos dainos iš lietuvos. aš net abejoju, ar atgaus Hartungas savo išlaidas, 
kadangi jis nenusimano knygų prekybos reikaluose (yra tik spaustuvininkas), o pa-
lankių recenzijų vargu ar galima tikėtis. Juk norint galima rasti visokiausių priekaiš-
tų dėl vertimo, grupavimo, komentarų ir t. t.! dieve mano, kokiam nors kritikui net 
gali šauti mintis, kad rengėjas kai kurias dainas pats parašęs ar šen bei ten kokią ei-
lutę padailinęs, pakeitęs ir pan. visam tam esu visiškai pasirengęs. nes, laimė, tebe-
gyvena lietuvoje mano bičiuliai ir pagalbininkai, kurie gali garbingai ir sąžiningai 
paliudyti, su kokiu tikslumu pateikiau ir išverčiau man atsiųstus tekstus. dėl jų pačių 
sąžiningumo užrašant dainas neabejoju nė trupučio. nes jeigu vienas ką nors būtų 
pakeitęs, jį demaskuotų ta pati daina, antro ar trečio

[2v] rinkėjo užrašyta kitoje vietoje. bet jeigu daina turėjo tik vieną pateikėją, man 
atrodė, reikia būti dar atsargesniam; todėl vieną kitą tikrai puikią dainą negailestingai 
pašalinau, nes man jos pasirodė per daug taisyklingos. ir nežinau, ar nepersistengiau. 
Ką Jūsų ekscelencija manote apie šitą dainą?

116  Šis asmuo galėtų būti Wilhelmas beerboh-
mas (1786–1865) – pakrančių žvejybos ins-
pektorius, vėliau tapęs Klaipėdos miesto 
burmistru. Jis susirašinėjo su rėza, siuntė 
ne tik dainų, bet ir žvejybos terminų žody-
nėlius su brėžiniais. dokumentai yra išlikę 
rėzos archyve (lmavb rs: f. 137–5).

117  lot. farrago libelli – mišinys, įvairenybės.
118  Walteris scottas (1771–1832) – anglų lite-

ratūros klasikas, škotų kilmės romanistas, 
dramaturgas ir poetas.
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Werpk dukryte, ne tingėk,
ant Kodelio wis źurėk;
ne leiſk sulą perſtorey,
ne lippk, ne ſuk ſukrey!

Werpk mergate, ne miegók,
ant spolalês wis dabók,
tą priwerpjuſ’ kupiną,
Greitay wėl uźmauk kittą[.]

Werpk baltoji, werpk plonay,
bus tewuźui marſʒkinnei.
Wey, mauźe jau paſęst’,
reiks taw weik  staklus ſėst’.

Werpėją ir audėją
Koznas wis pagarbina;
Jei ne ſtόkſta apdara,
Kraicʒû skryne wis pilna119. 

spinne tochter, ſeÿ nicht träge,
auf den Knocken ſieh beſtändig;
spinne nicht ʒu drell den Faden.
reiß nicht ab, und klebe nicht an.

spinne mägdlein, ſchlaf nicht ein.
Gieb ſtets auf die spuhle acht:
iſt ſie bis oben (gehäuft) vollgeſpoen, 
stecke flugs die andre auf.

spinne Weiße, ſpinne fein,
Werden vaters Hemde ſeÿn.
sieh, die mutter altert ſchon
Wirſt bald in den Webſtuhl müßen.

spinnerin und Weberin
lobt ein Jeder immerhin
nie fehlts ihr an abmach Koſt. 
der brautkaſten iſt ſtets gefüllt.

nors dainos turinys yra gana gražus, aš jos atsisakiau ir neįrašiau į paskutinį švar-
raštį, nes ji savo dailumu skiriasi nuo kitų Dainų. o gal galėjo būti kur nors panaši 
vokiška daina? ir atvirkščiai: kai kuriuos anksčiau atmestus posmus buvau priverstas 
grąžinti, nes du ar trys liudytojai iš nutolusių vietovių juos užrašė kaip autentiškus.

Grupuojant dainas laikiausi principo pirma pateikti tas, kuriose lietuvė nuotaka vaiz-
duojama dar motinos namuose, toliau sudėjau tekstus, rodančius ją esant sužadėtine ir 
žmona. Žvėrių vestuves įterpiau tarp nuotakos dainų kaip alegoriją. specialių padalini-
mų ir skyrių nenorėjau daryti, kad paprastas dainų rinkinys neįgautų dirbtinės išvaizdos.

tačiau kam aš gaišinu Jūsų ekscelenciją aprašinėdamas savo metodą, tai matosi pa-
čiame rinkinyje. baigiu trokšdamas, kad Jūsų aukštybė teiktųsi draugiškai žvilgtelė-
ti į šiuos kuklius lietuvių liaudies mūzos kūrinius.

nuoširdžiai tikėdamasis Jūsų palankumo, lieku su gilia pagarba ir meile
Jūsų ekscelencijai visiškai atsidavęs tarnas
rėza
Karaliaučius prūsijoje, 
1826 m. kovo 20 d.

ponui slapt[ajam] tarėjui, Weimaro didžiosios kunigaikštystės valstybės ministrui ir 
Kavalieriui, eks[celencijai] v[on] Goethe’i
ekscelencijai Weimare 

119  dainą atsiuntė zygfrydas ostermejeris, 
rėzos archyve esančiame variante yra dar 
du posmai: „Werpk, jaunoji, ne tingėk, / 

diews tai lepe, to minnėk, / Kad per Wei-
do prakaitą / tur būt duona pelnoma“ 
(lmavb rs: f. 137–4, 32v).
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Liucija Citavičiūtė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

iš Goethe’s ir schillerio archyvo Weimare: 
dvi Johanno Wolfgango von Goethe’s 
recenzijos apie lietuvių dainų rinkinį 
Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)

Karaliaučiaus universiteto profesorius martynas liudvikas rėza (martin ludwig 
rhesa, 1776–1840) pirmąjį lietuvių dainyną Dainos oder Litthauische Volkslieder1 išleido 
1825 m. Jame lietuvių ir vokiečių kalbomis išspausdintos 85 prūsijos lietuvoje su-
rinktos dainos ir 7 melodijos, rinkinio gale įdėta vokiška studija apie lietuvių liaudies 
dainas „betrachtung über die litthauischen volkslieder“ ir dalykiniai bei filologiniai 
tekstų komentarai „anmerkungen“. rinkinys 1825–1827 m. buvo recenzuojamas 
vokiečių ir lenkų spaudoje, dabar žinomos 9 recenzijos ir 3 anonsai. tai daugiausia 
užsienio recenzijų sulaukusi XiX a. lituanistinė knyga2. Jai skyrė dėmesio ir vokiečių 
literatūros klasikas Johannas Wolfgangas von Goethe (1749–1832). 

pirmąją recenziją Goethe paskelbė 1827 m. savo leistame literatūros ir kultūros 
žurnale Ueber Kunst und Alterthum3, antroji rašyta po 1828 m. ir pirmą kartą publi-
kuota 1833 m. pomirtiniame raštų rinkinyje Goethe’s nachgelassene Werke4. 

iki šiol manyta, kad antroji recenzija yra išplėtota pirmosios versija, tačiau išlikę 
rankraščiai rodo, kad buvo dvi recenzijos. Į vieną jos sudėtos jau poetui mirus. Goe-
the’s literatūrinio palikimo tvarkytojas ir raštų leidėjas Johannas peteris eckermannas 
(1792–1854), radęs poeto archyve neskelbtõs rėzos Dainų rinkinio recenzijos juodraš-
tį, jį redagavo: išbraukė dešimties eilučių pastraipą ir jos vietoje įterpė 1827 m. pub-
likuotą recenziją, tik be pirmojo sakinio. iš dviejų recenzijų jis suformavo vieną ir 
1833 m. paskelbė minėtame raštų rinkinyje. taip atsirado klaidinga nuomonė, kad 
antroji recenzija yra papildyta pirmoji. 

1  rhesa 1825. 
2  apie kitas recenzijas ir anonsus žr. Citavi-

čiūtė 2017b (spausdinama).
3  Goethe 1827, 345–346.

4  Goethe’s nachgelassene Werke, 1833, 356–359. 
Šis tomas skirtas užsienio literatūrai ir 
liaudies poezijai (Auswärtige Literatur und 
Volkspoesie). 
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pirmasis Goethe’s atsiliepimas apie lietuvių liaudies dainas buvo lakoniškas. Jis 
vienu sakiniu palankiai įvertino rėzos dainyną, komentarus, vertimą ir lietuvių dai-
nų tyrinėjimą, tik pasigedo teminio dainų grupavimo ir pastebėjo, kad trūksta dainų, 
atspindinčių tėvų ir vaikų santykius jų gyvenimo pradžioje, nes merginos, vos pasi-
rodžiusios, nori ištekėti, o vaikinai – sėsti ant žirgo. savo palankumą leidiniui Goe the 
parodė rekomenduodamas jį įsigyti visiems, kurie domisi liaudies poezija.

po keleto metų Goethe grįžo prie rinkinio ir rašė antrą, išsamesnę recenziją (pa-
skutinis nutrūkęs sakinys rodo, kad ji nebuvo baigta). Šį vertinimą Goethe pradėjo 
nuo savo asmeninio santykio su lietuvių dainomis. apibūdinęs jas plačiomis citato-
mis iš rėzos tyrinėjimo, poetas pateikė ir savo apibrėžimą: būsenos eilėraščiai. lietuvių 
dainos įkvėpė poetą apmąstymams apie poeziją, slypinčią liaudies dainose, ir kūrė-
jo talento prigimtį. Goethe skeptiškai vertino tendenciją dainų rinkiniuose skelbti 
teorinius tyrimus. būtent tą pastraipą išbraukė redaktorius eckermannas, o jos vie-
toje įdėjo visą pirmąją recenziją, kuri disonuoja su antrosios recenzijos nuotaika ir 
stiliumi. 1904 m. rengiant vadinamąjį Weimaro leidimą, antroji recenzija buvo publi-
kuota iš juodraščio, be kupiūrų ir papildymo.

lietuvoje apie Goethe’s recenzijas sužinota tik XX a. artėjančios šimtosios poeto 
mirties metinės (jis mirė 1832 m. kovo 22 d.) paskatino vokiečių mokslininkus plačiau 
tirti Goethe’s santykius su rytų prūsijos intelektualais ir susieti su prūsijos kultūriniu 
gyvenimu. sąsajas su lietuvių kultūra tyrė nepriklausomos lietuvos vytauto di-
džiojo universiteto profesorius Juozas eretas (Joseph ehret, 1896–1984)5. rinkdamas 
medžiagą studijai „rėzos santykiai su Goethe“6, jis perskaitė dancigo (dab. Gdans-
kas) vokiečių tėvynės draugijos tęstiniame leidinyje Ostdeutsche Monatshefte 1931 m. 
pub likuotą Karaliaučiaus literatūros istoriko ericho Jenischo (1893–1966) straipsnį 
„Goe the und die Dainos“, jame buvo paminėta Goethe’s parašyta Dainų rinkinio re-
cenzija, išspausdinta 1828 m. žurnale Ueber Kunst und Alterthum, ir tai, kad Weimare 
Goethe’s archyve saugomas 1820 m. iš Karaliaučiaus atsiųstas rėzos lietuvių dainų 
rinkinio rankraštis7. 

1933 m. rudenį eretas nuvyko į Weimarą. Goethe’s archyve jis rado Jenischo 
minėtąjį rėzos rinkinį Dainos8 (vėliau savo publikacijoje jį glaustai aprašė ir paskel-
bė ten esančių dainų pavadinimus), du rėzos laiškus Goethe’i ir dviejų recenzijų 
rank raščius. Juos apibūdino taip: „pirmoji (trumpesnė) recenzijos redakcija iš 1827 

5  Juozas eretas gimė bazelyje, filosofijos 
mokslų daktaras, literatūros istorikas. 
1922–1940 m. lietuvos universiteto (vėliau 
vytauto didžiojo universiteto) profeso-
rius, aktyvus visuomenės ir mokslo veikė-
jas. pasitraukęs į vakarus, kėlė lietuvos 
laisvės klausimą, rašė knygas, analizuo-
jančias baltų tautų likimą ir lietuvos išei-
vijos problemas.

6  eretas 1938, 1–55. 
7  Jenisch 1931, 420–421. atrodo, Jenischas ne-

buvo tikslus, nurodydamas publikavimo 
metus. straipsnio autorė rado žurnalo  
Ueber Kunst und Alterthum numerį su Goe-
the’s recenzija, pažymėtą 1827 m. data.

8  rankraštis dabar saugomas Goethe’s ir schil-
lerio archyve (litauische lieder unter dem 
titel „dainos“; Gsa 25/W 3229, 130 bl.).
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metų ir antroji (platesnė) redakcija iš 1828 metų.“ pirmąjį rankraštį aprašė trimis 
eilutėmis: 

Šitõs recenzijos (vieno puslapio) originalas yra užsilikęs Goethės-schillerio archyve 
Weimare. iš jo matyti, kad autoriaus padiktuota sekretoriui Johnui ir vėliau kito pa-
gelbininko riemerio patikrinta bei pieštuku ištaisyta9.

apie antrąją pasakyta:

Jos originalą, kurį saugoja Goethės-schillerio archyvas Weimare, sudaro penki in folio 
lapai10. Jie visi rašyti tik dešinėje pusėje, kairioji gi palikta tuščia pataisoms. senu 
įpratimu Goethe ir šį raštą padiktavo vaikštinėdamas po kambarį, ir tai, būtent savo 
paskutinių darbo valandų liudininkui – Kristijonui schuchardtui (1799–1870)11. 

eretas atkreipė dėmesį į tai, kad vėliau tekstą koregavo Goethe’s raštų leidėjas 
eckermannas ir komentavo kai kuriuos jo taisymus, taip pat minėjo apie antrojoje 
recenzijoje išbrauktą pastraipą ir įterptą pirmąją recenziją. 

pirmąją recenziją publikavusį šaltinį jis aprašė išsamiau negu Jenischas: „Štai 
šeštame tome savo žurnalo Ueber Kunst und Alterthum (kurio antras sąsiuvinis galė-
jo išeiti dar 1827 m.), jis [Goethe], po antrašte Nationelle Dichtung apžvelgdamas 
serbų, ilyrų, neograikų kūrybą, septintoje vietoje įdeda šią recenziją: Dainos oder 
Litthauische Volkslieder“12, nurodė ir perspausdintą publikaciją (1903) vadinamajame 
Weimaro leidime13. 

antrąją recenziją (Jenischo neminėtą) eretas publikavo iš Goethe’s raštų rinkinio 
Goethe’s nachgelassene Werke (1833, t. 46, 356–359). Kodėl tyrėjas nepasinaudojo Wei-
maro leidimu (1904, t. 42, 305–307), kuriame ji buvo publikuota iš rankraščio, nere-
daguota ir nekupiūruota, nežinia. nuo tol lietuvių literatūroje funkcionuoja būtent 
1833 m. recenzija, kuri skiriasi nuo poeto rankraščio. 

eretas publikavo recenzijas vokiečių kalba ir lietuviškai atpasakojo turinį. tyrimą 
iliustravo dviem fotonuotraukomis iš Weimaro archyvo, tai paskutinis lapas iš antro-
jo rėzos laiško (1826 m. spalio 14 d.) ir antrõsios Goethe’s recenzijos pirmasis lapas. 

1969 m. vilniaus universiteto profesorius albinas Jovaišas paskelbė pirmąjį Goe-
the’s recenzijų vertimą į lietuvių kalbą14. akivaizdu, kad jis rėmėsi ereto studija, tačiau 
nesiryžo pateikti išsamaus bibliografinio aprašo ir nenurodė autoriaus pavardės. 
sovietinėje lietuvoje šio mokslininko, kaip ir kitų į vakarus pasitraukusių inteligen-
tų, knygos buvo laikomos specfonduose, jomis leista naudotis tik su specialiaisiais 
leidimais, o citavimas buvo nepageidautinas. išnašoje prie pirmõsios recenzijos ver-
timo Jovaišas pažymėjo: „vokiškasis recenzijos tekstas buvo paskelbtas žurnale ‘athe-
naeum’, iX, sąs. ii, K., 1938, p. 49–50“, o prie antrosios – „vokiškasis recenzijos teks-

9  eretas 1938, 50.
10  iš tikrųjų 5 puslapiai, prirašyti abiejose pu-

sėse, t. y. 3 lapai. 
11  eretas 1938, 50–51.

12  eretas 1938, 49. 
13  Goethes Werke, 1903, 327. 
14  Jovaišas 1969, 362–365. 
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tas buvo paskelbtas žurnale ‘athenaeum’, iX, sąs. ii, K., 1938, p. 53–55. ten pateikta 
žinių ir apie recenzijos rankraštį“15. 

antrąją recenziją jis nurodė vertęs iš 1833 m. leidimo (kaip ir eretas). perspaus-
dinta ir ereto publikuota vieno lapo recenzijos rankraščio fotokopija. išnašoje Jovai-
šas nurodė redaktoriaus eckermanno kupiūruotą vietą. 

Jovaišas pirmąją recenziją vadina pirmuoju variantu, o išspausdintą 1833 m. – ant
ruoju. Goethe’s rankraščių jis pats greičiausiai nematė, nes sovietmečiu mokslininkų 
kelionės į užsienį buvo ribojamos. 

recenzijų rankraščiai tebesaugomi Goethe’s ir schillerio archyve Weimare (Goe-
the- und schiller-archiv – Klassik stiftung Weimar; toliau – Gsa). 2016 m. tvarkant 
archyvą buvo pagamintos naujos kartoninės dėžutės: pilko kartono išorinė ir balto 
kartono vidinė ir pakeista buvusi signatūra (Gsa 25/XXXvii, C, 38). 

Į dėžutę sudėti trys dokumentai (8 lapai) bendru pavadinimu: Goethe, Johann Wolf
gang von / Werke / Aufsätze über Kunst und Altertum, 6. Band, 2. Heft Nationelle Dichtkunst 
VII. / Dainos oder litthauische Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rhesa, nauja signatūra – 
Gsa 25/W 3057. antroji recenzija (po 1828) įdėta pirma, toliau – pirmoji recenzija 
(1827) ir pirmõsios spausdintos recenzijos (1827) iškarpa iš žurnalo Über Kunst und 
Alterthum, 6. band, 2. Heft.

a p i b e n d r i n i m a s. palankų rėzos Dainų rinkinio vertinimą ir domėjimąsi 
lietuvių dainomis europoje skatino palanki Johanno Wolfgango von Goethe’s nuo-
monė, todėl jo recenzijos ir šiandien domina tyrėjus. pirmoji recenzija parašyta ir 
išspausdinta 1827 m. paties Goethe’s redaguojamame žurnale Ueber Kunst und Alter
thum, o vėliau nepakeista perspausdinta raštų rinkinyje Goethes Werke 1903 m. ant-
ro ji publikuota 1833 m. pomirtiniame raštų rinkinyje Goethe’s nachgelassene Werke su 
Johanno peterio eckermanno taisymais: išbraukta pastraipa, kurioje Goethe skeptiš-
kai vertino mokslinius tyrimus, spausdinamus dainų rinkiniuose, ir jos vietoje įterp-
ta recenzija iš 1827 m. vėliau, 1904 m., recenzija perspausdinta iš rankraščio (be 
taisymų) Goethe’s raštų rinkinyje Goethes Werke, vadinamajame Weimaro leidime. lie-
tuvių tyrėjai – Juozas eretas ir albinas Jovaišas – publikavo redaguotąjį antrosios 
recenzijos variantą (iš 1833 m.), kuris ir tapo chrestomatiniu. matyt, buvo pasirinkta 
ankstesnė publikacija. iš skaitytojų akiračio dingo visa rankraščio pastraipa, o du 
Goethe’s atsiliepimai tapo vienu tekstu. 

Šioje publikacijoje pirmą kartą skelbiamos Goethe’s recenzijų rankraščių faksimi-
lės iš Goethe’s ir schillerio archyvo Weimare. 

Šaltiniai ir literatūra: 
C i tav i č i ū t ė ,  l i u c i j a ,  2017a: „vienos dainos istorija: ‘aš atsisakiau savo močiutei...’“, 

Naujasis Židinys / Aidai 5, 48–52.

15  Jovaišas 1969, 362–363.
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Citavič iūtė ,  l iuc i ja ,  2017b: „vokiečių ir lenkų recenzentų žvilgsnis į m. l. rėzos pa-
rengtą lietuvių dainų rinkinį Dainos, 1825“, Tautosakos darbai 52 (spausdinama).

eretas ,  Juozas ,  1938: „rėzos santykiai su Goethe“, Athenaeum 9(2), 1–55. 
Goethe ,  Johann Wolfgang (rec.), 1827: „dainos, oder litthauiſche volkslieder, heraus-

gegeben von l. J. rhesa. Knigsberg 1825.“, Ueber Kunſt und Alterthum. Von Goethe. Sechſten 
Bandes erſtes Heft. stuttgart, in der Cotta’ſchen buchhandlung, 345–346.
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DAINOS ODER LITTHAUISCHE VOLKSLIEDER ( 1 8 2 5 )

s u m m a r y

Königsberg university professor martynas liudvikas rėza (1776–1840) prepared the 
first lithuanian song collection Dainos oder Litthauische Volkslieder (Königsberg, 1825). it 
included eighty-five prussian lithuanian songs in lithuanian and in German, seven melo-
dies, comments, and a research article by rėza. this book is the most reviewed lithuanian 
publication of the nineteenth century. the interest in the lithuanian songs in europe was 
promoted by the opinion of Johann Wolfgang von Goethe. Goethe even wrote two reviews. 
the first one was published in 1827, in the Ueber Kunst und Alterthum magazine and the 



second in the post-mortem collection of writings Goethe’s nachgelassene Werke in 1833 with 
the corrections of writer Johann peter eckermann, and reprinted from the manuscript 
(without corrections) in the Goethes Werke collection in 1904. When editing, the paragraph 
in which Goethe was considering the scientific research included in the song collections 
and the 1827 review was added.

Why did the lithuanian researchers—Juozas eretas (in 1938) and albinas Jovaišas (in 
1969)—publish the expurgated and edited version of the second review is not known. per-
haps they chose the earliest publication? an entire paragraph of the manuscript disap-
peared from the readers’ reach and two Goethe’s reviews became a single text.

in this publication, the facsimiles of manuscripts of Goethe’s reviews from Goethe and 
schiller archives in Weimar were published for the first time.
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1. p i r m Õ s i o s  r e C e n z i J o s  ( 1 8 2 7 )  r a n K r a Š t i s; Goethe- und schiller-
archiv – Klassik stiftung Weimar: bestand 25: Goethe, Johann Wolfgang von / Werke /
Aufsätze über Kunst und Altertum, 6. Band, 2. Heft Nationelle Dichtkunst VII. / Dainos 
oder litthauische Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rhesa, nauja signatūra (Gsa 25/W 
3057, bl. 1). 

d o K u m e n t o  a p r a Š a s. rankraščio apimtis 1 lapas in folio, popierius kance-
liarinis, grubus, pageltęs, kraštai banguoti, matyti vertikali lenkimo linija, vandenžen-
klyje įžiūrimas žodis pergament. rašyta rusvu rašalu dešinėje perlenkimo pusėje, kai-
rioji iš pradžių palikta tuščia taisymams ar pastaboms. netilpus dešinėje pusėje, panau-
dota kairioji lapo pusė, tekstas pratęstas pasukus lapą 90 laipsnių kampu prieš laikro-
džio rodyklę. Kairiojoje lapo pusėje viršutiniame kampe raudonu rašalu įrašyta, spėja-
ma, puslapio numeris [13. dešiniojoje pusėje viršutiniame kampe pieštuku 14. Goethe’s 
diktuojamą tekstą užrašė sekretorius Johannas augustas Friedrichas Johnas (1814–1832), 
redagavo Friedrichas Wilhelmas riemeris (1774–1845) ir pats Goethe, jis taisė raudonu 
rašalu ir pieštuku16. taisymai yra įvairaus pobūdžio, taisyta rašant iš karto ar vėliau. 

palyginus rankraštį su 1827 m. išspausdintu tekstu matyti, kad atsirado naujų 
taisymų, todėl šitas rankraštis laikytinas juodraščiu arba pirmąja korektūra. 

a n K s t e s n Ė s  p u b l i K a C i J o s: Ueber Kunſt und Alterthum. Von Goethe. Sechſten 
Bandes erſtes Heft. stuttgart, in der Cotta’ſchen buchhandlung, 1827, 345–346; Goethes 
Werke Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 41. Band. Zweite 
Abteilung. Weimar. böhlaus nachfolger, 1903, 327; Juozas eretas, „rėzos santykiai su 
Goethe“, Athenaeum 9(2), 1938, 49–50. 

v e r t i m a s: albinas Jovaišas, „lietuvių literatūrinių ryšių raida XiX a. pradžio-
je“, Literatūra ir kalba 10. Straipsniai. Recenzijos. Apžvalgos. Archyvinė medžiaga, vyr. red. 
Kostas Korsakas, vilnius: vaga, 1969, 362. 

1 dainos, oder litthauiſche   
 volkslieder, herausgegeben17   
 von l. J. rheſa18. Königsberg[,]   
 1825.

5 auch dieſe salung darf     
 einer bibliothek, die ſich mit 
 der national=poeſie beſchäf= 
 tigt, nicht fehlen. die ueber=
 ſetʒung ſo wie die beÿge=
10 fügten anmerkungen19   
 und betrachtungen ſind ſchätʒ=

18  pabraukta Rhesa.
19  po Anmerkungen išbraukta ſind. Šis taisy-

mas galėjo atsirasti diktuojant tekstą.

16  Žr. Goethes Werke 1904, 302, 306. Goethe’s 
ranka įrašytus fragmentus autorė lygino 
su Goe the’s rašysenos pavyzdžiais.

17  prieš žodį herausgegeben iš vienos pusės 
Goethe’s raudonu rašalu pažymėtas lauž-
tinis skliaustas.
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 bar, nur wäre20 dieſer salung21  
 ein weit größerer Werth 
 verliehen, wenn die lieder 
15 nach ihrer innern verwandt=  
 ſchaft wären aufgeſtellt 
 worden: vom spinnermädchen 
 und Webermädchen durch na=
 türliches und phantaſtiſches22

20 bis ʒu Krieg und Kriegsge=
 ſchreÿ. Wie ſie jetʒt unter=
 einander ſtehen, ʒerſtreuen 
 ſie Gefühl und einbildungs,
 Kraft und ʒerſtören ʒuletʒt 
25 beide, weil senſationen aller 
 art ſich doch ʒuletʒt nach einer 
 gewiſſen einheit ʒurückſehnen.

 als merkwürdig würde 
 man alsdann23 gefunden haben[,] 
30 daß der eigentliche lebensbeginn, das verhältniß der eltern ʒu den 

 Kindern, hier ganʒ und gar fehle und kaum eine spur ʒu finden24 ſeÿ[,]  
 daß man jemals darauf ſittlich und dichteriſch25 aufgemerkt. 
 die mädchen, ſogleich wie ſie erſcheinen, wollen26 heÿrathen, die 
 Knaben, ʒu pferde ſteigen.

Vertimas 

Dainos, oder Litthauische Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rhesa. Königsberg, 1825.

Šito rinkinio taip pat neturėtų stigti bibliotekoje tų, kurie domisi liaudies poezija. verti-
mas, kaip ir pridėtos pastabos bei tyrinėjimas, yra vertingi; tačiau visam rinkiniui būtų 
suteikta daug daugiau vertės, jeigu dainos būtų sugrupuotos pagal jų vidines sąsajas: 
pradžioje – verpiančios ir audžiančios merginos, toliau – gamta ir mitologija, pagaliau – 
karas ir karo šauksmai. sudėtos dabartine tvarka jos blaško jausmus bei vaizduotę ir 
pagaliau sugriauna ir viena, ir kita, nes bet kuri emocija trokšta juk tam tikro tvarumo.

taip pat tenka stebėtis, kad čia visiškai neatsispindi tikroji gyvenimo pradžia – tėvų 
santykiai su vaikais; tik galima numanyti, kad jie yra doroviški ir poetiški. vos pasi-
rodžiusios merginos nori ištekėti, o vaikinai – sėsti ant žirgo.

20  po nur išbraukta hätte ir įrašyta wäre.
21  1827 m. publikacijoje vietoje dieſer Samm

lung išspausdinta dem Ganʒen.
22  Žodžio viduryje po Pha įterpta raidė n.
23  1827 m. publikacijoje vietoje alsdann iš-

spausdinta ſodann.

24  1827 m. publikacijoje vietoje ʒu finden iš-
spausdinta ʒu entdecken.

25  po dichteriſch pieštuku, juodu ir raudonu 
rašalu išbraukta darauf. vienas iš taisymų 
yra Goethe’s.

26  po wollen rašalu horizontaliai ir trimis 
brūkšniais pieštuku įstrižai išbraukta ſie.
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2. a n t r Õ s i o s  r e C e n z i J o s  r a n K r a Š t i s; Goethe- und schiller-archiv – 
Klassik stiftung Weimar: bestand 25: Goethe, Johann Wolfgang von / Werke / Aufsätze 
über Kunst und Altertum, 6. Band, 2. Heft Nationelle Dichtkunst VII. / Dainos oder litthau
ische Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rhesa, nauja signatūra (Gsa 25/W 3057, bl. 1–5). 

d o K u m e n t o  a p r a Š a s. recenzija parašyta apie 1828–1832 m. rankraščio 
apimtis 3 lapai in folio, popierius standus, kanceliarinis, pageltęs, bet neaptrupėjęs, 
su vandens ženklais (įžiūrimas augalinis motyvas ir apie 5 cm skersmens saulė su 
8 cm ilgio spinduliais). ryški vertikali lenkimo linija per lapo vidurį. rašyta juodu 
arba tamsiai rudu rašalu dešiniojoje lapo skiltyje, lenkimo linija peržengta tik reda-
guojant. rašyta sekretoriaus Johanno Christiano schuchardto (1799–1870) diktuojant 
Goethe’i. rašyta abiejose lapo pusėse, tarpai tarp eilučių dideli. l. 2v sakinio pasku-
tinės dvi eilutės parašytos dešiniojoje skiltyje, pasukus lapą 90 laipsnių kampu prieš 
laikrodžio rodyklę. paskutiniame lape (l. 3) tekstas tęsiamas toliau įprastomis hori-
zontaliomis eilutėmis dešiniojoje skiltyje. l. 3 paskutinis sakinys išbrauktas, tekstas 
laikytinas nebaigtu. rankraštyje yra redakcinių taisymų, padarytų rašant iš karto ar 
vėliau, yra skutimo žymių, taisymai raudonu rašalu ir pieštuku priskirtini pačiam 
Goethe’i, taisymai rudu rašalu – raštų rengėjui eckermannui. Kairėje l. 1 skiltyje 
viršuje juodu rašalu įrašytas skaitmuo 2. (jis išlieka visuose reverso lapuose), lapo 
viršuje viduryje pieštuku įrašytas lapo numeris 1 (ši numeracija nuosekliai tęsiama 
reverso lapuose), dešiniame kampe viršuje rašalu įrašytas skaitmuo 164. 

Šis rankraštis publikuojamas laikantis kiek kitokių principų negu pirmoji recen-
zija. Kadangi tyrimui svarbus autentiškas Goethe’s tekstas, tai redaktoriaus išbrauk-
tos prasminės teksto dalys perraše ir vertime paliekamos laužtiniuose skliaustuose. 
svarbiausi taisymai, kuriems reikia platesnio paaiškinimo arba į juos svarbu atkreip-
ti dėmesį, yra tokie: 

1) l. 1, eil. 16 vietoje daugtaškio eckermanno įrašyta von litthauischen Liedern. 
pirmoje pastraipoje (l. 1, eil. 3–5) apibūdindamas rėzos rinkinį Goethe rašo: ſchon 

Herder liebte dieſe lettiſchen Volkslieder (jau Herderis mėgo šias latvių dainas), o diktuo-
damas antrąją pastraipą ir galbūt įsižiūrėjęs į knygos pavadinimą Dainos oder 
Litthauiſche Volkslieder, suabejojo, ar čia latvių dainos ir l. 1, eil. 16 paliko daugtaškį. 
vėliau toje vietoje eckermanno ranka įrašyta: [Sammlung von]litthauiſchenLiedern 
(lietuviškųdainų[rinkinį]). tada atitinkamai pataisyta ir pirmoji pastraipa, l. 1, eil. 4 
žodyje dieſe nubraukus dėmenį -ſe iš įvardžio dieſe padarytas artikelis die: ſchon Herder 
liebte die lettiſchen Volkslieder (jau Herderis mėgo latvių dainas). 

2) l. 3 išbrauktas nebaigtas paskutinis sakinys: Giebt man doch ʒu, daß ein König das 
Hohe Lied gedichtet hat [...] (Juk pripažįstame, kad Aukštąją giesmę sukūrė karalius [...]). 

pradėtame sakinyje turima galvoje judėjų karaliui saliamonui priskiriama Giesmių 
giesmė, užrašyta senajame testamente. apie tai, kad poetinis talentas duotas ir vals-
tiečiui, ir kilmingajam, Goethe jau buvo užsiminęs anonsuodamas tris naujas knygas: 
serbų, švedų ir rėzos parengtą lietuvių dainų rinkinį27: 

27  Goethes Werke, 1903, 217–218. 
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eigentlich giebt es nur eine dichtung, die echte, ſie gehört weder dem volke noch 
dem adel, weder dem König noch dem bauer; wer ſich als wahrer menſch fühlt wird 
ſie ausüben. 

Vertimas 

iš tikrųjų egzistuoja tik viena poezija, tikroji, ji nėra nei prastuomenės, nei kilmingų-
jų, nei karaliaus, nei valstiečių nuosavybė; ją kurti gali kiekvienas, kuris jaučiasi esąs 
tikru žmogumi. 

3) l. 3 apačioje Goethe’s ranka pieštuku įrašyta Sing Sang ir nubraukta (eckerman-
no?) rudu rašalu. Šios žodžių poros reikšmė nėra aiški, matyt, tai Goethe’i kilęs 
asociatyvus sąskambis apmąstant liaudies dainas. Sing galėtų būti veiksmažodžio 
singen imperatyvas, o Sang daiktavardžio Gesang (daina, giesmė) šaknis. Šitas žodžių 
junginys nebuvo nei perspausdintas, nei komentuotas. 

4) l. 1 eckermanno nubraukta antraštė Dainos von Rhesa ir lapo kairėje pusėje 
įrašyta: Dainos, Dainos, oder Litthauiſche Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rheſa. Kö
nigsberg 1825. Šios antraštės taip pat išbrauktos ir įrašyta Dainos, von Rheſa, 1825. 
tokiu pavadinimu recenzija išspausdinta 1833 m. raštų rinkinyje.

5) l. 2 eckermanno išbraukta Goethe’s sekretoriui padiktuota pastraipa (1–10 ei-
lutės), o greta kairėje lapo pusėje pažymėta, kad toje vietoje bus įterptas kitas tekstas 
ir nurodyti recenzijos (1827) pirmieji ir paskutinieji žodžiai: Die Überſetʒung ſo wie die 
beÿgefügten... ʒu Pferde ſteigen. 

išbrauktoji pastraipa tokia: 

doch jeder Freund ſolcher betrachtungen wird dieſen anhang mit vergnuegen 
anſchauen. Ganʒ einig ſind wir damit nicht, finden aber keinen beruf ins einʒelne ʒu 
gehen. bei der groſſen teilnahme und den allgemein verbreiteten einſichten ueber 
ſolche dinge wird ſich alles nach und nach von ſelbst ʒurecht legen. 

Vertimas

Juk kiekvienas tokių tyrinėjimų mėgėjas labai apsidžiaugs radęs šį priedą. mes nesa-
me visai tos pačios nuomonės, tačiau nemanome, kad turėtume [čia] gilintis į detales. 
dėl didelio susidomėjimo ir plačiai paplitusio tokių dalykų suvokimo viskas galų gale 
stos į savo vietas. 

atrodo, poetas skeptiškai vertino dainų rinkiniuose spausdinamus teorinius ty-
rimus, tačiau tokia praktika europoje buvo paplitusi jau nuo Xviii a. beje, pirmojo-
je recenzijoje Goethe rėzos studiją buvo įvertinęs palankiai: „die ueberſetzung ſo 
wie die beÿgefügten anmerkungen und betrachtungen ſind ſchätʒbar.“ („vertimas, 
kaip ir pridėtos pastabos bei tyrinėjimai, yra vertingi.“)

a n K s t e s n Ė s  p u b l i K a C i J o s: Goethes Werke Herausgegeben im Auftrage der 
Großherzogin Sophie von Sachsen. 42. Band. Erste Abteilung. Weimar. böhlaus nachfol-
ger, 1904, 305–307; Juozas eretas, „rėzos santykiai su Goethe“, Athenaeum 9(2), 1938, 
53–55. 
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v e r t i m a s: albinas Jovaišas, „lietuvių literatūrinių ryšių raida XiX a. pradžio-
je“, Literatūra ir kalba 10. Straipsniai. Recenzijos. Apžvalgos. Archyvinė medžiaga, vyr. red. 
Kostas Korsakas, vilnius: vaga, 1969, 636–635. 

 [1r] [dainos, von rheſa. 1825.]28    
 durch dieſe sammlung iſt abermals 
 einer meiner Wünſche erfüllt. schon   
 Herder liebte die29 lettiſchen volks=       
5 lieder gar ſehr30, in31 mein Kleines     
 drama: die Fiſcherin32, ſind33 
 einige von ſeinen ueberſetʒungen 
 gefloſſen. außerdem liegt bereits34     
 ſeit mehreren Jahren eine ſtar=   
10 ke sammlung ſolcher wohlverdeutſchter  
 Gedichte beÿ mir, die ich, wie ſo 
 manches andere in Hoffnung deſſen[,] 
 was gegenwärtig geſchieht, im stillen   
 ruhen ließ.      

15 in dem gegenwärtigen band 
 erhalten wir eine salung von litthauiſchen35  
 liedern36, begleitet von wenigen anmerkungen37, 
 um eigenthümlichkeiten38, beʒeichnende aus=   
 drücke39 ʒu verdeutlichen. in einer40   
20 angefügten betrachtung giebt der     
 sammler wünſchens werthe aufſchlüſſe, 
 über41 inhalt und den rhythmus42 43,    

28  antraštė padiktuota sekretoriui Goethe’s, 
išbraukta redaktoriaus eckermanno ir kai-
riojoje skiltyje viršuje įrašyta ir išbraukta: 
Dainos, / Dainos, / oder Litthauiſche Volkslie
der, / herausgegeben von L. J. Rheſa. / Königs
berg 1825. 

pabraukta: Dainos, Dainos, oder Litthauiſche  /
Volkslieder; L. J. Rheſa.

29  die taisyta iš dieſe.
30  po ſehr Goethe’s įterptas raudonu rašalu 

vienas ar du žodžiai, po to išskusta.
31  in taisyta iš In.
32  pabraukta Die Fiſcherin. 
33  po Fiſcherin išbraukta ir vėl atstatyta ſind, 

išbraukta ſchon.
34  po liegt išbraukta ſchon ir viršuje (ecker-

manno?) įrašyta bereits.
35  po von vietoj buvusio daugtaškio eckerman-

no įrašyta litthauiſchen. 

36  po Liedern išbraukta mit ir viršuje ecker-
manno įrašyta begleitet von. 

37  po Anmerkungen kairėje paraštėje raudonu 
rašalu Goethe’s įterpta um.

38  po Eigenthümlichkeiten raudonu rašalu  
Goethe’s padėtas kablelis. 

39  po Ausdrücke Goethe’s įrašytas ženklas, 
reiškiantis etc.

40  po einer išbraukta angeſchloſſenen ir Goe the’s 
raudonu rašalu įrašyta angefügten.

41  po über raudonu rašalu Goethe’s išbraukta 
den.

42  po Rhythmus raudonu rašalu Goethe’s pa-
dėtas kablelis. 

43  Žemiau esanti eilutė raudonu rašalu Goe-
the’s taisyta iš: und frühere Notiʒen dieſer 
Literatur. 
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 auch teilt er notiʒen über jene literatur mit44.  
 und drückt ſich im45 allgemeinen46 über     
25 dieſe dichtart folgendermaßen aus:  

 [1v] „die litthauiſchen volkslieder dainos47  
 ſind größtentheils erotiſcher Gattung; 
 ſie beſingen die empfindungen   
 der liebe und der Freude, ſchildern  
5 das Glück des häuslichen lebens   
 und ſtellen die ʒarten verhältniſſe 
 ʒwiſchen Familiengliedern und ver=
 wandten auf eine höchſt einfache   
 Weiſe vor augen. in dieſer 
10 Hinſicht bildet die ganʒe salung   
 gleichſam einen Cyclus der liebe 
 von ihrer erſten veranlaſſung, 
 durch die verſchiedenſten abſtufungen 
 bis ʒu ihrer vollendung im 
15 ehelichen48 leben[.] 

 „eine ernſte Wehmuth, eine ſanfte 
 melancholie verbreitet über dieſe 
 lieder einen ſehr wohlthätigen trauer=
 flor. die liebe iſt hier nicht eine 
20 ausſchweifende leidenſchaft, ſondern 
 jene ernſte, heilige empfindung der 
 natur, die den unverdorbenen 
 menſchen anläßt49, daß etwas Höheres50 
 und Göttliches in dieſer wundervollen 
25 seelenneigung liegt.“ 

 [2r] [doch jeder Freund ſolcher betrachtungen
 wird ſowohl die lieder als51 dieſen 
 anhang mit vergnügen anſchauen.
 Ganʒ einig ſind wir jedoch52 damit nicht, 
 finden aber keinen beruf, ins 
 einʒelne ʒu gehen. beÿ der großen 

44  po mit dešinėje paraštėje, spėjama, Goe-
the’s įterpta und drückt ſich.

45  im, spėjama, Goethe’s, taisyta iš Im.
46  po Allgemeinen išbraukta drückt er ſich.
47  Dainos pabraukta.
48  taisyta, nenustatyta iš ko.

49  anläßt iš klausos užrašytojo padaryta klai-
da vietoje ahnen läßt.

50  taisyta iš höheres.
51  po wird raudonu rašalu Goethe’s išbraukta 

ſowohl die Lieder als.
52  po wir raudonu rašalu Goethe’s įterpta  

jedoch.
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 theilnahme und den allgemein ver=
 breiteten einſichten ueber ſolche 
 dinge wird ſich alles nach und 
 nach von ſelbſt ʒurecht legen]53. 

 die Überſetʒung ſo wie        
 die beÿgefügten54 
 ʒu pferd ſteigen 

 da es ſo viele rubriken gibt 
5 unter welche man die Gedichte    
 vertheilt, ſo möcht’ ich dieſe unter 
 dem namen55 Ʒuſtandsgedichte 
 beʒeichnen; denn ſie drücken die 
 Gefühle in einem gewiſſen entſchie=
10 denen Ʒuſtand aus; weder unab=   
 hängige empfindungen noch eine frey’ 
 einbildungskraft waltet in denſelben, 
 das Gemüth ſchwebt elegiſch über 
 den beſchränkteſten raum. 
15 und ſo56 ſind denn dieſe lieder anʒu= 
 ſehen als unmittelbar vom volke 
 ausgegangen, welches der natur57, und 
 alſo der poeſie58, viel näher iſt59,
 die gebildete Welt.   

 [2v] die dichtergabe iſt viel häufiger als 
 man glaubt; ob aber einer wirklich    
 ein dichter ſeÿ, ſieht man am60 ſicherſten    
 beÿ Gelegenheits= und ſolchen Ʒuſtands=

5 gedichten. das erſte faßt einen61 vor=   
 überrauſchenden62 Ʒeitmoment glücklich 

53  Goethe’s padiktuotą ir sekretoriaus įrašytą 
frazę išbraukė eckermannas.

54  Įterpta eckermanno: po beÿgefügten ženk-
las, atitinkantis etc., toliau – nurodyta, kad 
toje vietoje turi būti įterptas pirmosios re-
cenzijos tekstas pasibaigiantis ... ʒu Pferde 
ſteigen. 

55  1833 m. leidime unter dem Namen pataisyta 
mit dem Namen.

56  prieš ſo įterptas jungtukas Und; ſo taisyta  
iš So.

57  po Natur raudonu rašalu Goethe’s pažy-
mėtas kablelis.

58  po Poeſie raudonu rašalu Goethe’s pažymė-
tas kablelis.

59  po iſt pieštuku Goethe’s išbraukta denn; 
virš jo pieštuku įrašyta als.

60  po am išbraukta erſten ir viršuje raudonu 
rašalu Goethe’s įrašyta ſicherſten.

61  sulipę žodžiai atskirti skersiniu brūkšniu 
faßt/einen.

62  1833 m. leidime vorüberrauſchenden pataisy-
ta į vorübergehenden.
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 auf, das andere beſchränkt ſich mit    
 ʒarter neigung in einen engen raum 
 und ſpielt mit den63 bedingungen,      
10 innerhalb dran64 man ſich unauflöſlich  
 beſchränkt ſieht. 

 beÿde nehmen ihren Werth von 
 dem prägnanten stoff, den ſie 
 ergreifen, dem ſie ſich widmen und 
15 verlangen von ihren Fähigkeiten   
 nicht mehr als ſie leiſten können.

 daß der Herausgeber ſich mit ein= 
 ſichtiger Wahl auf die Hälfte der 
 in ſeinem beſitʒ befindlichen lieder 
20 beſchränkt hat, iſt ſehr ʒu loben.   
 sollen die volkslieder einen 
 integrirenden theil der ächten 
 literatur machen, ſo müſſen ſie 
 mit maß und Ʒiel vorgelegt 
25 werden. iſt die Gelegenheit, iſt der  
 Ʒuſtand erſchöpft, ſo begnüge65 man      
 ſich66 in dieſem Kreiſe, wie der saler hier ſehr löblich gethan 
 hat.  

 [3r] es kot mir, beÿ ſtiller betrachtung, 
 ſehr oft wunderſam vor, daß man 
 die volkslieder ſo ſehr anſtaunt
 und ſie ſo hoch erhebt: es gibt 

5 nur eine67 poeſie[,] die ächte, wahre; 
 alles andere iſt nur annäherung 
 und schein. das poetiſche talent 
 iſt dem bauer ſo gut gegeben, als 
 dem ritter, es kot nur darauf 
10 an, ob jeder ſeinen Ʒuſtand ergreift    
 und ihn nach Würden behandelt, und 
 da haben denn die einfachſten ver=
 hältniſſe die größten vortheile; daher 
 denn auch die höhern, gebildeten stände 

63  den taisyta iš denen.
64  taisyta: dran skersiniu brūkšniu išbraukta 

r, po to braukimas atitaisytas horizonta-
liais brūkšneliais.

65  begnüge taisyta iš begnügen.
66  po ſich nubrauktas kablelis.
67  eine pabraukta.
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15 meiſtens wieder, in ſo fern ſie ſich  
 ʒur dichtung wenden, die natur68 
 in ihrer einfalt aufſuchen.

[Giebt man doch ʒu, daß ein König
 das Hohe lied gedichtet hat [...]69  

[sing sang]70 

Vertimas 

[1r] Dainos, von Rheſa. 1825.
Šitas rinkinys išpildė dar vieną mano norą. Jau Herderis labai mėgo latvių liaudies 
dainas; mano mažojoje dramoje Die Fiſcherin71 skamba kai kas iš jo vertimų. be to, jau 
daugelį metų pas mane guli į vokiečių kalbą gerai išverstas nemažas tokių eilių rin-
kinys, kurį, kaip ir kai kuriuos kitus dalykus, tikėdamasis to, kas dabar ir įvyko72, 
buvau atidėjęs į šalį.

Šiame tome mums pateikiamas lietuviškų dainų rinkinys su pridėtomis glaustomis 
pastabomis, paaiškinančiomis jų ypatybes ir išskirtinę išraišką. Kartu išspausdintame 
Tyrinėjime [dainų] rinkėjas suteikia reikalingų žinių apie turinį ir eilėdarą, taip pat 
analizuoja tokią literatūrą ir šią poezijos rūšį apibūdina taip: 

[1v] „lietuvių liaudies Dainos yra daugiausia erotinio pobūdžio: jose apdainuojama 
meilės ir džiaugsmo pojūčiai, vaizduojama namų laimė ir pačiais paprasčiausiais 
žodžiais apibūdinami švelnūs šeimos narių ir giminių santykiai. Šia prasme rinkiny-
je esančios dainos sudaro meilės ciklą: nuo pirmųjų užuomazgų per įvairiausias pa-
kopas iki įprasminimo vedybiniame gyvenime.“73

„Gilus liūdesys, švelni melancholija apgaubia šias dainas palaimingu liūdesio šydu. 
meilė čia nėra nežabota aistra, tai gilus, šventas, gamtos duotas jausmas, leidžiantis 
nesugadintam žmogui patirti, kad šitame nuostabiame dvasios proveržyje slypi kaž-
kas pakylėto ir dieviško.“

[2r] [Juk kiekvienas tokių tyrinėjimų mėgėjas labai apsidžiaugs radęs šį priedą. mes 
nesame visai tos pačios nuomonės, tačiau nemanome, kad turėtume [čia] gilintis į 
detales]. dėl didelio susidomėjimo ir plačiai paplitusio tokių dalykų suvokimo viskas 
galų gale stos į savo vietas]74. 

68  po Natur išbraukta würde.
69  Goethe’s padiktuotą ir sekretoriaus įrašytą 

frazę išbraukė eckermannas. 
70  Goethe’s ranka įrašytą žodžių junginį iš-

braukė redaktorius eckermannas.
71  Goethe’s muzikinė drama Die Fischerin 

(Žvejo duktė) pastatyta 1782 m., joje skam-
ba lietuviška nuotakos daina „aš atsisa-
kiau savo močiutei“ iš Herderio dainų rin-
kinio Volkslieder (1778). Kūrinio kulminaci-
joje ją atlieka pagrindinio vaidmens atlikė-

ja, rūmų solistė Corona schröter, plačiau 
žr. Citavičiūtė 2017a, 48–52.

72  minimas 1820 m. rėzos atsiųstas dainų 
rankraštis. Goethe jį buvo atidėjęs laukda-
mas, kol bus išspausdintas.

73  Ši ir kita pastraipa yra citatos iš Dainų rin-
kinyje išspausdintos rėzos studijos „be-
trachtung über die litthauischen volkslie-
der“ (plg. rhesa 1825, 324 ir 332).

74  redaktoriaus eckermanno išbraukta Goe-
the’s pastraipa.
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Kadangi eilėraščiai klasifikuojami labai įvairiai, šituos norėčiau pavadinti būsenos 
eilėraščiais; nes juose vyrauja jausmai, kilę tam tikroje konkrečioje būsenoje; čia nėra 
netikėtų išgyvenimų ar vaizduotės proveržių; elegija dvelkiančios nuotaikos tvyro 
siauriausioje erdvėje.

taigi šios dainos laikytinos gimusiomis pačioje tautoje, kuri yra kur kas arčiau gam-
tos, taip pat ir poezijos negu išsilavinęs pasaulis. 

[2v] poetinis talentas pasitaiko kur kas dažniau, negu manome; tačiau tikrą poetą 
neabejotinai pažinsime iš proginių ir šitokių būsenos eilėraščių: pirmuoju atveju sė-
kmingai užfiksuojama praskriejanti akimirka, antruoju – subtilus jausmas apribojamas 
apibrėžtoje erdvėje ir sukuria įvairias variacijas, neperžengdamas šios erdvės ribų. 

abiem atvejais vertę lemia vykusiai pasirinkta kūrinio tema ir pretenzijų pasakyti 
daugiau negu sugebama nebuvimas. 

leidėjas įžvalgiai atrinko tik pusę sukauptų dainų ir toks saikingumas vertas pagy-
rimo. Kad liaudies dainos taptų tikrosios literatūros dalimi, jos turi būti pateikiamos 
taupiai ir apgalvotai. Jeigu akimirka užfiksuota, būsena atskleista, tuo reikia ir apsi-
riboti, kaip šiuo atveju labai pagirtinai pasielgė sudarytojas.

[3r] tyloje mąstydamas labai dažnai stebiuosi, kad liaudies dainomis taip žavimasi ir 
jos taip aukštai vertinamos. poezija yra tik viena, tikroji, grynoji; visa kita – tik ban-
dymas prie jos priartėti ir iliuzija. poeto talentas lygiai duotas tiek valstiečiui, tiek 
riteriui, viskas priklauso vien nuo to, ar jis pajaučia savo būseną ir oriai ją išreiškia, 
o didžiausias privalumas yra juk natūralumas; todėl ir aukštesniųjų, išsilavinusių 
luomų atstovai kurdami poeziją nuolat siekia natūralaus paprastumo.  

[Juk pripažįstame, kad aukštąją giesmę sukūrė karalius]75 
[sing sang]76

Šiõs bylõs – Dainos oder litthauische Volkslieder, herausgegeben von L. J. Rhesa, Gsa 
25/W 3057 – dviejuose paskutiniuose puslapiuose yra įklijuotos pirmõsios spausdin-
tos recenzijos (1827) iškarpos iš žurnalo Über Kunst und Alterthum (vi. bd. 2. H.). 
iškirpta nedailiai, keliais kreivais paspaudimais. viena teksto dalis įklijuota vienoje 
lapo pusėje ir kampe pieštuku įrašytas puslapis 165, kita dalis – kitoje lapo pusėje. 

75  redaktoriaus eckermanno išbraukta Goe-
the’s frazė.

76  redaktoriaus eckermanno išbrauktas Goe-
the’s žodžių junginys.
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Goethe-universität Frankfurt am main

abraomo Kulviečio ir stanislovo rapolionio 
biogramos Xvi magdeburgo centurijoje

1. m a t a s  F l a C i J u s  i l Y r a s  i r  MAGDEBURGO CENTURIJOS. Hercogo augus-
to biblioteka Wolfenbüttelyje (vok. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, toliau – Hab) 
garsėja ne tik didžiausia Xvi ir Xvii a. vokiškai kalbančiuose kraštuose išspausdin-
tų knygų kolekcija, bet ir gausiais šių amžių rankraščių rinkiniais. braunschweigo-
lüneburgo hercogas Henrikas Julijus (vok. Heinrich Julius, 1564–1613) 1597 m. į savo 
biblioteką įtraukė liuteronų teologo ir protestantiškosios bažnyčios istoriografijos 
pradininko mato Flacijaus ilyro (lot. Matthias Flacius Illyricus, lotynizuota kroatiško-
je istrijos pusiasalio dalyje gimusio matija’o vlačićo vardo forma, 1520–1575) rank-
raštinį ir spausdintą palikimą – nuo Škotijos iki Konstantinopolio surinktus rankraš-
čius bei spaudinius, kuriuos Flacijus sukaupė savo rengiamai bažnyčios istorijai1. 
1556 m. bazelyje, Johanno oporino spaustuvėje, Flacijus išleido ikireformacinės 
pontifikatą kritikuojančios literatūros rinkinį Catalogus testium veritatis, qui ante no
stram aetatem reclamarunt Papae2, kuriame pateikė bažnyčios istorijos rašymo kon-
cepciją. 1559 m. oporino spaustuvėje pasirodė pirmieji trys šimtmečiais, t. y. centu-
rijomis, suskirstytos istorijos tomai bendru pavadinimu Ecclesiastica Historia, integram 
Ecclesiae Christi ideam [...] secundum singulas Centurias [...] complectens [...] congesta: 
Per aliquot studiosos & pios uiros in urbe Magdeburgica3. antras ir trečias konvoliuto 
tomas įvardyti paprastai: Secunda Centuria Historiae ecclesiasticae4 ir Tertia Centuria 
Historiae ecclesiasticae5. 1574 m. buvo išleista Xiii centurija: Decimatertia Centuria eccle
siasticae Historiae6. visos centurijos išspausdintos vienoje spaustuvėje, nors patį Fla-

1  Flacijaus sukauptos knygos ir rankraščiai 
buvo tuo metu viena gausiausių privačių 
bibliotekų (milde 1971, 104–110).

2  skaitmeninė Hercogo augusto bibliotekoje 
(Hab) saugomo pirmojo leidimo kopija; 
purl: http://diglib.hab.de/drucke/alv-
v-598/start.htm.

3  skaitmeninė Hab kopija; purl: http://diglib.
hab.de/drucke/alv-v-358-2f-1b/start.htm.

4  skaitmeninė Hab kopija; purl: http://dig lib.
hab.de/drucke/alv-v-358-2f-2b/start.htm.

5  skaitmeninė Hab kopija; purl: http://diglib.
hab.de/drucke/alv-v-358-2f-3b/start.htm.

6  visų centurijų skaitmeninės kopijos prieina-
mos Monumenta Germaniae Historica pusla-
pyje adresu: http://www.mgh-bibliothek.de/
digilib/centuriae.htm (žiūrėta 2017-10-25).
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cijų likimas blaškė po įvairius miestus: baigęs mokyklą venecijoje studijavo bazelyje, 
tübingene ir Wittenberge, kur vėliau ir dėstė hebrajų kalbą; nusivylęs philippo me-
lanchthono mokymu 1549 m. pavasarį persikėlė į magdeburgą; 1557-ųjų rudenį tapo 
Jenos universiteto naujojo testamento profesoriumi; dėl konfesinių konfliktų 1561 m. 
pabaigoje profesūrą prarado ir pasitraukė į regensburgą, kur bergždžiai mėgino 
įsteigti liuteronų mokslavyrių akademiją; saksonijos kurfiurstui augustui 1566 m. 
išleidus įsakymą Flacijų suimti, šis pabėgo į straßburgą, vėliau į antverpeną; 1573 m. 
oficialiai apkaltintas manicheizmo erezija paskutinį prieglobstį rado Frankfurto prie 
maino magdaliečių (vad. baltųjų moterų) vienuolyne7. nepaisant sunkių aplinkybių, 
Flacijus išliko savo didžiojo sumanymo spiritus rector, istorijai rašyti subūręs daugy-
bę intelektualų, dar vadinamų centuriatoriais.

2. C e n t u r i a t o r i u s  J o H a n n a s  W i G a n d a s. pagrindinis Flacijaus ben-
dradarbis ir svarbiausias centuriatorius buvo Johannas Wigandas (1523–1587), orga-
nizavęs dokumentų rinkimo ir istorijos rašymo darbus po to, kai Flacijus 1557 m. 
paliko magdeburgą. pasirodžius Xiii centurijai leidybos darbai sustojo. mat tarpi-
ninkaujant braunschweigo- lüneburgo hercogui Julijui (1528–1589)8 Wigandas gavo 
kvietimą į prūsiją. Gimęs mansfelde, nuo 1538 m. pavasario iki 1545 m. rudens Wi-
gandas su trejų metų pertrauka (1541–1544 dirbo mokytoju nürnberge) studijavo 
Wittenberge; po studijų grįžęs į mansfeldą tapo grafystės superintendentu; 1553 m. 
perėmė magdeburgo superintendentūrą, čia įsitraukė į Magdeburgo centurijų rengimo 
darbą; 1560 m. pakviestas profesoriumi į Jenos universitetą, iš kurio dėl nesutarimų 
su naujai įsteigta miesto konsistorija po metų buvo atleistas; 1562 m. tapo Wismaro 
superintendentu, ten drauge su kitais parengė vii–Xiii centurijas; 1568 m. grįžo į 
Jeną; buvo nusistatęs prieš Wittenbergo christologiją, dėl to turėjo persikelti į braun-
schweigą, iš kur tenykščio superintendento martino Chemnitzo rūpesčiu buvo pa-
kviestas į Karaliaučių kaip professor primarius theologiae; 1575 m. gegužės 2 d. Wigan-
das tapo pamedės vyskupu; po christologinių ginčų su tuometiniu sembos vyskupu 
tilemanu Heshusijumi šiam palikus postą 1577 m. gegužę Wigandas tapo ir sembos 
vyskupu9. prūsijoje Wigandas tęsė darbą prie centurijų ir rašė bažnyčios istorijos 
apmatus nuo Xiv a. iki savo laikų. 1587 m. spalio 21 d. Wigandas mirė pamedės 
vyskupų rezidencijoje liebemühlėje (dabar miłomłynas lenkijoje).

7  Flacijaus biografija pagal: Controversia et 
Confessio Digital, url: http://www.contro-
versia-et-confessio.de/cc-digital/personen/
register/eintraege/flacius-matthias.html 
(žiūrėta 2017-10-25).

8  Jis buvo pirmasis Wolfenbüttelio bibliote-
kos steigėjas, 1568 m. su gausia knygų ko-
lekcija įsikūręs Wolfenbüttelyje. 1575 m. 
Julijus paveldėjo nemažą savo įmotės sofi-
jos (1522–1575), Žygimanto senojo ir bonos 
sforcos dukters, knygų kolekciją. daugiau 

apie Wolfenbüttelio biblioteką žr. Gelum-
beckaitė 2000, 75–98 (šio straipsnio p. 80 
palikau apmaudžią klaidą: Frydrichas ul-
richas buvo ne augusto Jaunesniojo brolis, 
o tik iš tradicijos broliu vadintas tolimas 
giminaitis).

9  Wigando biografija pagal: Controversia et 
Confessio Digital, url: http://www.contro-
versia-et-confessio.de/cc-digital/personen/
register/eintraege/wigand-johannes.html 
(žiūrėta 2017-10-25).
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Xvii a. pirmoje pusėje visą Wigando rankraštinį palikimą ir jo knygų kolekciją savo 
bibliotekai įsigijo braunschweigo-lüneburgo-Wolfenbüttelio hercogas augustas Jau-
nesnysis (1579–1666), kuris iki 1649 m. pats katalogavo knygas vadinamajame Knygų 
rato kataloge (vok. Herzog August Bücherradkatalog), manuskriptus įvardydamas kaip 
Cod(ex) Guelf(erbytanus) Aug(usteus). svarbiausi rankraščiai yra kodeksai su taip ir 
neišspausdintais Xiv–Xvi centurijų tekstais, centurijų rengimo dokumentais ir istori-
jos šaltinių konspektais, kurių dauguma užrašyti paties Wigando: Cod. Guelf. 6.5 
aug. 2° (Centuria XVI historiae ecclesiasticae per centuriatores Magdeburgenses collecta), 
Cod. Guelf. 11.6 aug. 2° (Nomina et vitae doctorum, episcoporum, monachorum, abbatissa
rum et Teutonici ordinis magistrorum, qui vixerunt in centuria XIII), Cod. Guelf. 11.11 
aug. 2° (Historia ecclesiastica Magdeburgensium [Flacii et sociorum]. Centuria XV.), 
Cod. Guelf. 11.20 aug. 2° (Consultationes inter M. Flacium Illyricum et amicos de conscri
benda accurata et erudita historia ecclesiae Christianae necnon Collectanea ad hoc propositum 
[i. e. Centurias, ut dicunt, Magdeburgenses] facta), Cod. Guelf. 12.10 aug. 2° (Collectanea 
ex M. Durando de S. Portiano ad Centuriam XIV), Cod. Guelf. 18.3 aug. 2° (Excerpta ex 
Joh. Rusbrochio [Ruysbroeck] ad Centuriam XIV historiae ecclesiasticae Magdeburgensem 
pertinentia)10. Wigando rašyti tekstai iš dalies yra tik juodraščiai, konspektai ar užra-
šai, nes paskutiniai trys bažnyčios istorijos tomai oporino spaustuvės nebedomino.

3. r a n K r a Š t i n Ė s  K u l v i e Č i o  i r  r a p o l i o n i o  b i o G r a m o s. signa-
tūra Cod. Guelf. 6.5 aug. 2° pažymėtą konvoliutą su Xvi centurijos juodraščiu su-
daro 873 įvairaus dydžio daugiausia Wigando ranka prirašyti lapai11. Fol. 63r–64r 
„doctor abrahamus“ pateiktas trumpas abraomo Kulviečio gyvenimo aprašymas, 
fol. 69r–69v „stanislaus rapagellanus sacrae theologiae doctor“ – dar kompaktiš-
kesnė rapolionio biograma12. neaišku, kada tiksliai rašyti šiedu tekstai, tačiau ma-
tyti, kad Wigandas rašė paskubomis, paliko faktinių klaidų. Wigandas veikiausiai 
rėmėsi Kulvietį gerai pažinojusio Johanno Hoppe’s knyga Oratio funebris in obitum 
nobilis ac clarissimi uiri Doctoris Abrahami Culuensis Lithuani, 1547 m. birželį Karaliau-
čiuje išleista kartu su Confessio fidei Abrahami Culuensis13. abiejų biografijų teksto 
perrašą pirmą kartą 1890 m. paskelbė paulis tschackertas savo prūsijos hercogystės 
reformacijos istorijos dokumentų rinkinio trečiame tome, su nuoroda į Wolfenbüt-

10  Heinemann 1965, 1966; Hartmann 2001, 67; 
Heitzmann 2007, 89. Galimas daiktas, kad 
su Wigando palikimu į Wolfenbüttelį pate-
ko ir pirmas lietuviškas kodeksas, vadina-
moji Wolfenbüttelio postilė (1573/1574), ku-
riai 1648/1649 metais hercogas augustas 
suteikė signatūrą Cod. Guelf. 11.2 aug. 2° 
(Gelumbeckaitė 2008[2], Xi).

11  Heinemann 1965, 206t., nr. 2078. taip pat 
žr. url: http://diglib.hab.de/?db=mss&list= 
ms&id=6-5-aug-2f (žiūrėta 2017-10-25).

12  Wolfenbüttelio bibliotekos direktoriaus 
otto von Heinemanno 1890 m. sudarytame 

pirmame Augustei katalogo tome jos užre-
gistruotos kaip „f. 63–64. vita d. abraha-
mi Culnensis lituani“ ir „f. 69–69’. vita 
stanislai rapagellani“ (fotografuotinis lei-
dimas: Heinemann 1965, 206, nr. 2078).

13  Kulvietis 2011. 2004 m. man pavyko kon-
voliutą atrasti durhamo universiteto bib-
liotekos (Durham University Library, Palace 
Green) kataloge; plg. url: http://copac.
jisc.ac.uk/id/18954801?style=html&title= 
oratio%20funebris%20in%20obitum%20
nobilis%20ac%20clarissimi%20uiri (žiūrė-
ta 2017-10-25).
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telyje saugomą kodeksą14. tschackertas komentavo rankraščio klaidas, tačiau nepa-
stebėjo ir pats palikęs keletą netikslumų. remdamasis tschackerto ir theodoro 
Wotschke’s15 pateiktais dokumentais Kulviečio biografiją 1960 m. rekonstravo vac-
lovas biržiška16. biržiška rėmėsi tschackertu ir rengdamas rapolionio biografiją17. 
tschackerto perrašas perspausdintas 1986 m. eugenijos ulčinaitės ir Juozo tumelio 
sudarytoje bei iki dabar aktualumo nepraradusioje rapolionio gyvenimą, veiklą ir 
literatūrinį palikimą analizuojančioje studijoje Stanislovas Rapolionis18. tumelis komen-
tuotame teksto vertime nurodo, kad antras Xvi magdeburgo centurijos egzempliorius 
iki antrojo pasaulinio karo buvęs saugomas Karaliaučiaus miesto bibliotekoje19. tačiau 
tschackertas apie jokį kitą egzempliorių neužsimena.

Wolfenbüttelyje saugomi Wigando manuskriptai iki šiol nėra paskelbti, jie vis dar 
laukia savo leidėjo. reformacijos 500-osios metinės yra gera proga pirmą kartą pu-
blikuoti lietuvių reformacijos pradininkų, formavusių intelektualinę Xvi a. pirmos 
pusės lietuvos ir prūsijos atmosferą, gyvenimo aprašus.
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J o H a n n  W i G a n d, „ d o C t o r  a b r a H a m u s “, „ s t a n i s l a u s  r a p a -
G e l a n u s “ , Centuria XVI historiae ecclesiasticae per centuriatores Magdeburgenses col
lecta; Hab: Cod. Guelf. 6.5 aug. 2°, 63r–64r, 69r–69v.

r a n K r a Š Č i o  p u b l i K a v i m o  p r i n C i p a i. Čia pateikiama Hercogo au-
gusto bibliotekos parengta skaitmeninė rankraštinių Kulviečio ir rapolionio biogra-
mų kopija (Centuria XVI historiae ecclesiasticae per centuriatores Magdeburgenses collecta, 
sign.: Cod. Guelf. 6.5 aug. 2°, popierius, 30 × 19,5 cm), kritinis teksto leidimas ir 
vertimas į lietuvių kalbą20. Faksimilė skelbiama bibliotekai maloniai sutikus.

pagrindiniu leidžiamu tekstu pasirinktas galutinis užrašytas tekstas, t. y. galutinis 
jo variantas su rankraščio teksto autoriaus (Johanno Wigando) ištaisytomis klaidomis 
ir teksto keitimais. pirminiai ištaisytų formų variantai (t. y., iš kokios formos ar formų 
taisyta) dokumentuojami tekstologiniame aparate. rankraščio tekstas pateikiamas 
pagal dokumentinio paraidinio perrašo principus. perraše išlaikyta originalo makros-
truktūra: antraštės, pastraipos ir eilučių bei lapų ribos. išlaikyta didžiųjų ir mažųjų 
raidžių rašyba bei teksto skyryba. neatspindima rankraštinio teksto makrografika, t. y. 
atstumas tarp eilučių, tarp žodžių eilutėje ir tarp ženklų žodyje, taip pat iš dalies mi-
krografika, t. y. įvairios tos pačios raidės formos ir skirtinga diakritinių ženklų pozici-
ja (tiesiai virš raidės, nutolę nuo raidės). Šie rankraščio elementai matyti faksimilėje.

lapų numeriai nurodomi laužtiniuose skliaustuose pagal modernią (XiX a.) viso 
rankraščių konvoliuto foliaciją, pvz., „[fol. 63r]“. Greta laužtiniuose skliaustuose 
pateikiama senesnė rankraščio paginacija, pvz., „[p. 13]“. skirtingais ženklais žymi-
mos eilučių „|“ ir lapo pusių „‖“ ribos. Kas penkta eilutė (pradedant nuo penktos) 
numeruojama arabiškais skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose pusjuodžiu šriftu. 
Žodžių kėlimo ženklas atspindimas lygybės ženklu „=“. originale nepadėtas skyry-
bos ženklas pateikiamas laužtiniuose skliaustuose, pvz., fol. 63r21 „lit[=]|uania“. 
visais kitais atvejais originali teksto skyryba išlaikoma. Korektūrų vietos ir komen-
tuojamos formos pagrindiniame leidžiamame tekste pažymėtos pakeltais arabiškais 
skaitmenimis „1–...“ ir aiškinamos kritiniame aparate išnašose. Jeigu korektūra apima 
daugiau negu vieną žodžio formą, jos apimtis pagrindiniame tekste žymima kampi-
niais skliaustais iš abiejų korektūros pusių „é...ù“. Įvairūs vieno ir to paties lotyniš-
ko žodžio rašybos variantai atspindimi tokie, kokie yra originale, ir atskirai neko-
mentuojami, pvz., „Hebraicæ“ (fol. 69r21) ir „Hæbraicę“ (fol. 63r6). akivaizdžios (!) 
gramatiškai klaidingos žodžių formos pagrindiniame leidžiamame tekste pateiktos 
ištaisytos, o pirminės formos per lemmata dokumentuojamos aparate, pvz., pagrindi-
niame tekste „Culuensis“ (fol. 64r5), aparate „Culnensis] erratum in ms.“.

publikuojant lotynišką Xvi a. tekstą, atspindintį būdingą humanistinio kursyvo 
grafiką, taikytini tam tikri teksto dokumentinio perteikimo kompromisai. ilgoji <ſ> 
perraše neišlaikoma ir transkribuojama kaip <s>, nes neturi jokios distribucinės funk-
cijos ir yra raidės <s> alografas, plg.: „inſidias“ (fol. 63r23) / „insidijs“ (fol. 63v4); „ſane“ 

20  už diskusijas ir pagalbą teksto perrašo ir 
vertimo klausimais dėkoju ištikimiems bi-
čiuliams dr. onai daukšienei, dr. mintau-
tui Čiurinskui (vilnius), dr. Christianui 
Heitzmannui (Wolfenbüttelis) ir dr. tho-

mui stäckeriui (Wolfenbüttelis, darmstad-
tas), taip pat vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto docentui dr. liudui Jovaišai bei 
Klasikinės filologijos studijų iii ir iv kurso 
studentėms bei studentams.
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(fol. 63v27) / „sane“ (fol. 63v13); „ſcola“ (fol. 69r10) / „scola“ (fol. 63v17, 69v4); be to, dėl 
greito rašymo dukto dviem atvejais skirtumas tarp ilgosios <ſ> ir apvaliosios <s> 
neaiškus: „est“ (fol. 64r1, 3). lygiai taip perraše mažoji raidė <i> visais atvejais pertei-
kiama su tašku, nors rankraštyje ji žymiai dažniau parašyta be taško (pvz., „nobıli 
familıa ın lıthuania“ fol. 63r2). raidė <u> rankraštyje rašoma ketveriopai: dažniausiai 
mums įprastos formos (pvz., „lutheru[m]“ fol. 63r9), dešimtyje žodžių su diakritiniu 
lankeliu (pvz., „aŭdiŭit“ fol. 63r9, „huiŭs“ fol. 69v5), keturis kartus su dviem taškais 
(„magnüs“ fol. 69r7, „üt“ fol. 69r8, „lüthero“ fol. 69r12, „seqüebantur“fol. 69r22) ir du 
kartus su vienu tašku („lingu̇as“ fol. 69r11, „eiu̇s“ fol. 69r20). perraše šie alografai visais 
atvejais perteikiami raide <u>.

rankraštyje vartojamos trijų tipų santrumpos: suspensijos (parašyta tik pirmoji 
žodžio raidė ar žodžio pradžia ir tašku ar dvitaškiu pažymėta, kad žodis sutrumpin-
tas), omisijos (diakritiniai brūkšneliai virš raidės bei vadinamoji „e caudata“ <ę>=<ae>) 
ir stenografiniai vadinamieji tirono ženklai (pvz., „&“ ‘et’ ir „&c.“ ‘et cetera’). sus-
pensijos išskleidžiamos laužtiniuose skliaustuose, pvz.: „nobilis et eruditi uiri d[o-
mini] | d[octoris] abrahami“ (fol. 64r4–5), „H[oc] m[onumentum]“ (fol. 64r12). lauž-
tiniuose skliaustuose taip pat išskleidžiamos formos su horizontaliu omisijos brūkš-
neliu (pvz., „gra[tia]“ fol. 63r17; „relligione[m] puriore[m]“ fol. 63v12) ir enklitinė 
dalelytė que, rankraštyje užrašyta kaip raidė <q> su pailginta bei į dešinę užriesta 
nuleistine. perraše neišskleidžiami tirono ženklai ir „e caudata“ <ę>.

Kritinis komentuojamasis aparatas atspindi rankraščio teksto genezę. aparate var-
tojami šie sutartiniai ženklai: „...]“ – rankraščio žodis ar žodžiai per lemmata atskiriami 
nuo leidybinių pastabų; „←...“ – ‘taisyta iš’; tais atvejais, kada rankraštyje klaidingai 
parašyta forma ištaisyta, o teisingas variantas užrašytas ant klaidingos formos, pirmi-
nė forma dokumentuojama aparate ir prieš ją žymima rodyklė į kairę; „...→“ – ‘tai-
syta į’; tais atvejais, kada rankraštyje žodis ar žodžių grupė nubraukta, o teisingas 
variantas parašytas toliau; „[[...]]“ – paties autoriaus išbrauktas žodis ar žodžiai.

[fol. 63r] [p. 13] 

doctor abrahamus |
abrahamus ex nobili familia in lithuania | oriundus præstantis ingenij, is primis statim | 
annis ad peregrinationes assuefactus est |[5] præsertim ut linguas addisceret, nam et | 
Hæbraicę et Græcę linguæ diligenter dedit | opera[m] ut eas non minus qua[m] ma ter-
na[m] | calleret: recepit aute[m] se studioru[m] gratia | vitebergam ubi lu the ru[m] au-
diuit dili=|[10]gentissime, profectusq[ue] hinc inde ad ua=|rias academias in quibus 
cu[m] grauis[=]|simis uiris de arduis in religione negotiis | contulit: multocies aute[m] 
in patriam | redijt non alio nomine qua[m] ut consan[=]|[15]gui neos aliosq[ue] se cu[m] 
conterraneos ex | Cym[m]merijs21 tenebris papisticis ereptos diuina | adiuuante gra[tia] 
in repullulascente[m] euan[=]|gelij lucem irradiandos sisteret, quos | partim, cum opu-
len tus ex hæreditate |[20] esset, suis sumptibus adiuuit, qua | de causa multoru[m] epis-
coporu[m] in lit[=]|uania odia in se concitauit, qui uariis22 | modis ipsi insidias struerent: ‖

21  Cym[m]meriis] supra scriptum |densis-
s[imis]|

22  uaris] erratum in ms.
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[fol. 63v] Quare magnis itineribus hinc inde tanqua[m] | errabundus more christiano 
solum mutare | patrium coactus est, quoties redijt toties | insidijs petitus: in transitu 
autem per |[5] borussia[m] acceptissimus fuit sapientj23 atq[ue] | pio principi alberto, 
cum quo de | magnis atq[ue] arduis relligionis negotijs | contulit. anno 35. 36. 38 
nec24 | pa rua[m] existimatur præbuisse occasione[m] |[10] ut ill[ustrissimus] p[rinceps] 
aca de mia[m] instauraret, | neq[ue] enim secus25 in patria sua | relligione[m] purio-
re[m] propagari exi=|stimabat26. Homo sane pietate con[=]|stans, grauis excitatj27 inge-
nij in quo |[15] singularis candor atq[ue] integritas luxit. | rogatus a duce borussię | 
éut in scola | publice profiteretur | id quod præstitit |[20] ea animi pro[m]ptitudine | 
atq[ue] alacritate ut | oculatiss[imus] ad ingenioru[m] | uitia, quid cuiq[ue] | deesset 
emen da tu[m] uel[=]|[25]let, superbię arrogantię | et impietati28 hostis | aduersissimus; 
ac sane | haud potest esse malus | qui eiusmodi zelo per=|[30]culsus seueritate discip-
linæ | á uitiis erudiendos29 | non minus30, quam doctrina locuplete31 imbuendos32 
uoluit | Græca et Hebraica fundamenta docebat, totus in eoù33 34 | ut cultores |[35] deo 
intra35 patrię parietes relinqueret | Cum uero | in patria[m] negotioru[m] causa excur-
reret | ueneno clam é medio sublatus dicitur36 | mortuus ‖

[fol. 64r] [p. 15] est itaq[ue] anno domini 154237 | in38 cuius beati uiri memoriam | 
regiomonti epitaphiu[m] collocatum39 est40 |

epitaphiu[m] nobilis et eruditi uiri d[omini] |
[5] d[octoris] abrahami Culuensis41 lituani &c. |

præmatura tulit Culuensis fata abrahamus |
Qui coluit pura relligione deum |

Hic in gymnasio doctorum munere functus |
stem[m]ate et ingenio clarus et arte fuit |

[10] ossa tegit tristis genuit quæ littaua tellus |
at mens cum Christo no[n] moritura manet. |

H[oc] m[onumentum] |
d[octor] CHr[istophorus] io[nas] et m[agister] ioan[nes] Hop[pius] amiCo |

Candido42 posuerunt |
anno domini Xlvii ‖

23  ←sapientis
24  ?→
25  ←in
26  ←exi=|stimabas
27  ←excitatis
28  ←impiend
29  d→
30  [[uoluit]]
31  ←locupleti
32  impi→
33  lineae 17–33 in sinistra margine scriptae
34  ut in ecclesia cultores deo] in folio 64r infra 

scriptum
35  ex→
36  lineae 16–38 [rogatus ... dicitur] scriptae  

pro texto deleto |prof[essoris] academiae 
nomine non æris sed | conterraneoru[m] 
ob causa[m] potius in scolis | publice 
[←pub licę] regiomonti docuit anno | 1541. 
[←1542] et 1542. [←1543.] Cum uero |[20] 
in patria[m] negotioru[m] causa excurre-
ret | ueneno illi aduersarij [←aduersarios] 
mortem | accelerasse dicebantur.|

37  1542] erratum pro |1545|
38  Cui→
39  ←collocaru[n]t
40  [[d[octor] Christophorus ionas et m[agis ter] 

i[ohannes H[oppius]]]
41  Culnensis] erratum in ms.
42  ←candidop
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Vertimas

[fol. 63r] [p. 13] 
daktaras abraomas

abraomas, kilęs iš kilmingos šeimos lietuvoje, išskirtinio proto; nuo jaunystės buvo 
įpratęs keliauti, ypač kad išmoktų kalbų; labai uoliai mokėsi hebrajų bei graikų kalbų, 
siekdamas suprasti jas ne blogiau už gimtąją; studijuoti nuvyko į Wittenbergą, kur 
atidžiai klausėsi lutherio paskaitų; keliavo po įvairius universitetus, ten su rimčiausiais 
vyrais aptarinėjo keblius tikėjimo reikalus; ne kartą grįžo į tėvynę, ne šiaip sau, o kad 
su dievo malonės pagalba padėtų iš aklinos popiežiškos tamsybės ištrūkusiems gi-
minaičiams ir kitiems tėvynainiams priimti atgimstančią evangelijos šviesą; kadangi 
turėjo gausų palikimą, iš dalies juos rėmė pinigais; tuo lietuvoje užsitraukė daugelio 
vyskupų neapykantą, kurie įvairiais būdais jam spendė pinkles; [fol. 63v] dėl to jis 
buvo priverstas palikti gimtąjį kraštą ir, kaip krikščioniui įprasta, leistis į tolimas 
keliones; vos tik grįžęs vėl atsidurdavo pinklėse; kirsdamas prūsiją buvo nuoširdžiai 
priimtas išmintingojo ir pamaldžiojo valdovo albrechto, su kuriuo aptarinėjo svarbius 
ir keblius tikėjimo reikalus; manoma, kad 1535, 1536, 1538 metais nemažai prisidėjo 
prie to, kad šviesiausiasis valdovas įsteigtų akademiją; pagrįstai manė, kad grynasis 
tikėjimas turi plisti ir jo tėvynėje; labai tvirtų įsitikinimų, stipraus charakterio, aštraus 
proto žmogus, pasižymėjęs ypatingu dorumu ir sąžiningumu; prūsijos valdovo pra-
šymu tapo mokyklos profesoriumi; savo pareigą atliko su energingu ryžtu bei užsi-
degimu ir siekė ištaisyti kiekvieno trūkumus atsižvelgdamas į gabumų stygių; aršus 
pasipūtimo, akiplėšiškumo ir nedorumo priešininkas; ir išties, juk negali būti blogas 
tas, kuris taip uoliai stengėsi griežta drausme ir padėti atsikratyti ydų, ir įkvėpti tik-
rajam mokymui; mokė hebrajų bei graikų kalbų pagrindų, siekdamas dievo garbin-
tojus išlaikyti tarp tėvynės sienų. sakoma, kad kai trumpam su reikalais nuvyko į 
tėvynę, buvo paslapčia nunuodytas43; mirė [fol. 64r] 154244 viešpaties metais; šio šlo-
vingojo vyro atminimui Karaliaučiuje buvo skirta45 atminimo lenta:

Kilmingo ir mokyto vyro pono 
daktaro abraomo Kulviečio lietuvio ir t. t.

Guli pirmlaikės mirties abraomas Kulvietis palaužtas.
Garbino dievą jisai tyru pamaldumu.

daktaro pareigas čia mokykloje ėjo stropiausiai.
savo kilme ir protu buvo garsus ir menais.

Žemė lietuvių, kuri jį pagimdė, ir kaulus užklojo.
siela nemirs, amžinai liks ji su Kristum gyvent.46

Šį paminklą
daktaras Christophoras Jonas ir magistras Johannas Hoppijus pastatė tikram draugui

1547 viešpaties metais

43  prūsijos valdovo prašymu ... nunuodytas] 
tekstas vietoj išbraukto: Kaip akademijos 
profesorius 1541 ir 1542 m. skaitė viešas 
paskaitas Karaliaučiuje, ne dėl pinigų, bet 
veikiau dėl savo tėvynainių. [sakoma, kad 
kai trumpam su reikalais nuvyko į tėvynę,] 
priešininkai nuodais paspartino jo mirtį.

44  Klaida vietoj: 1545.
45  buvo skirta] taisyta iš: daktaras Christopho-

ras Jonas ir magistras Johannas Hoppijus 
skyrė.

46  epitafijos tekstą vertė eugenija ulčinaitė; 
vertimas cituojamas iš: Kulvietis 2011, 188.
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[fol. 69r] [p. 25] 
stanislaus rapagellanus |
sacræ theologiæ doctor |

ex abrahami Culuensis com[m]endatione clarus | esse cæperat consanguineus, ni 
fallor, stanislaus |[5] qui gracili47 quide[m] et gibboso corpusculo attenuatus | mino-
ris initio fiebat, at professione doctrina et | uitæ sanctimonia adeo postea magnus 
erectusq[ue] | a[n]i[m]o intrepidus effulgebat, ut tam exiguu[m] domiciliu[m] | inha-
bitare eu[m]48 mentis fulgore[m] non paucis admi[=]|[10]rationi fuerit: Hic itaq[ue] 
cum in scola vitebergen[=]|si linguas49 ad ungue[m] quasi cognitas haberet | et gradu 
doctoratus a luthero insignitus | fuisset, in borussiam uocationi obediens | se confert. 
ubi ducit in matrimoniu[m] filia[m] |[15] medici principis ill[ustrissimi] d[octoris] 
basilij axtij. | in scolis uero explicuit psalteriu[m] ea | dexteritate, zelo50 et51 | ut non 
tantu[m] Ciues magna cu[m] frequentia | ipsum audirent, sed ipse princeps 
rariss[ime] |[20] eius lectiones negligeret. deducebat aute[m] | auditores ad fontes 
Hebraicæ52 linguæ | sequebantur ipsum poloni & lituani ‖

[fol. 69v] magna enim frequentia conuolabant ex uicinia | non tantu[m] sed e longin-
quioribus locis ad | hanc academiam, et plurimi ita profecere | ut hæc scola uideretur 
futuru[m] seminariu[m] |[5] ecclesiæ tocius huius oræ septentriona[=]|lis. verum ingra-
titudo erga53 deu[m] | in his ditionibus obstaculo fuit quo | minus incrementu[m] 
scolæ et ecclesiæ | accederet. ipse54 itaq[ue] cum uix |[10] per bienniu[m] regiomon-
ti docuisset | tabe confectus, magna cum academię | iactura et rei literarię dispendio | 
ex his miserijs emigrauit. homo | pius sobrius, suauis submissus et ad |[15] omnia 
pietatis officia promptissimus | ut omnes facile literatos, [?]55 | & nobiles in sui amore[m] 
abriperet | ita ut ægre ipsius memoriam | deponerent extinctus autem est | anno 1548 
die56 ‖

Vertimas57

[fol. 69r] [p. 25]         
stanislovas rapolionis, 
šventos{ios} teologijos daktaras 

abraomo Kulviečio remiamas, ėmė garsėti, jeigu neklystu, jo giminaitis stanislovas, 
kuris, būdamas smulkaus sudėjimo ir kuprotas, iš pradžių niekuo nepasižymėjo, tačiau 
pareigingumu, mokytumu ir šventu gyvenimu vėliau taip iškilo, tapo garsus ir taip 

47  gracili] scriptum supra [[tenero]]
48  ←ea
49  ←i
50  ut no et→
51  lacuna in ms.
52  ←Hebraæ
53  hera→
54  itaq[ue]→
55  verbum illegibile in ms.
56  lacuna in ms.

57  rapolionio biogramos tekstą pagal tschac-
kerto publikaciją vertė Juozas tumelis (ra-
polionis 1986, 246–247). mano pastabos, 
vertimo papildymai ir/ar taisymai patei-
kiami riestiniuose skliaustuose. skirtingai 
nei tumelio vertime, laikomasi originalios 
vardų rašybos ir tam tikrų terminų rašymo 
didžiąja raide (atskirai to nežymint riesti-
niuose skliaustuose).
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suspindo drąsia savo dvasia, jog daugelis stebėjosi, kaip tokiame menkame būste 
gyvena šitokia proto šviesa. taigi, kai jis Wittenbergo mokykloje [universitete] ligi 
smulkmenų išmoko kalbų ir lutheris jam suteikė daktaro laipsnį, paklusdamas pa-
šaukimui, jis grįžo į prūsiją. ten vedė šviesiausiojo kunigaikščio gydytojo basilijaus 
axto58 dukterį. akademijoje jis komentavo psalmes taip sumaniai, su tokiu įsijautimu 
ir [lakūna rankraštyje]59, kad jo klausydavosi ne tiktai gausiai susirinkę miestiečiai, bet 
ir patsai kunigaikštis retai kada praleisdavo jo paskaitas. Klausytojus jis vesdavo prie 
pačių hebrajų kalbos ištakų. Juo sekė lenkai ir lietuviai. [fol. 69v] Jie gausiai susirink-
davo į šią akademiją ne tik iš apylinkių, bet ir iš tolimų vietų, ir daugelis tiek pažengė 
moksle, jog toji mokykla atrodė tapsianti {visos}60 {šio šiaurės krašto}61 bažnyčios 
daigynu. deja, nedėkingumas dievui {tose valstybėse}62 buvo kliūtis, neleidusi augti 
nei mokyklai, nei bažnyčiai. o jis, mokęs Karaliaučiuje vos {dvejus}63 metus, ligos 
pakirstas, dideliam akademijos nuostoliui ir literatūros skriaudai, iškeliavo iš šios 
ašarų pakalnės. Jis buvo pamaldus žmogus, santūrus, malonus, nuolankus ir dievo-
baimingai atsidavęs visoms pareigoms bei traukiantis prie savęs visus mokytus {rank
raštyje neįskaitomas žodis}64 ir kilnius žmones; todėl vargu ar bus užmirštas. deja, už-
geso 154865 [lakūna rankraštyje]

58  „s. rapolionis 1544 m. lapkričio mėnesį 
vedė kunigaikščio albrechto brandenbur-
giečio asmeninio gydytojo (nuo 1531 m.) ir 
patikėtinio aksto (axt; 1486–1558) dukterį 
Kotryną, kuri mirė po 1572 m.“ (rapolio-
nis 1986, 247, išn. 4).

59  nebaigtą rašyti eilutę tschackertas perraše 
pažymėjo daugtaškiu ir komentavo kaip la-
kūną („lücke in der Handschrift“, tschac-
kert 1890, 283, anm. 1), plg. „praleista ran-
kraštyje“ (rapolionis 1986, 247, išn. 1).

60  sunkiai įskaitomo žodžio „tocius“ tschac-
kertas perraše nepateikė, o jo vietą, kaip 
prieš tai lakūną, pažymėjo daugtaškiu. 
identiškas žymėjimas lėmė, kad tumelis 
vertime šią vietą komentavo kaip „praleis-
ta rankraštyje“.

61  plg. tumelio vertimo variantą: „jog toji 
mokykla šiame šiaurės pakraštyje atrodė 
tapsianti bažnyčios daigynu“(rapolionis 
1986, 247).

62  tumelio vertimo „šiame krašte“ (rapolio-
nis 1986, 247) sudaro įspūdį, kad kliūčių 
klestėti ir plisti bažnyčiai ir universitetui 
būta būtent prūsijoje. tačiau Wigandas čia 
kalba apie lietuvos ir lenkijos valstybes 
ar jų valdžias, kurios neleido plisti liute-
ronų bažnyčiai.

63  rankraščio žodį biennium ‘dvejus metus’ 
tschackertas perskaitė kaip „triennium“ ir 
komentaruose nurodė, kad rapolionis 
dėstytojavo Karaliaučiuje tik 1544–1545 m. 
žiemos semestrą (tschackert 1890, 283). 
tumelis klaidą komentuoja taip: „s. rapo-
lionis Karaliaučiaus universitete dėstė ne 
trejus metus, o tik nuo 1544 m. rugpjūčio 
iki 1545 m. gegužės pradžios“ (rapolionis 
1986, 247, išn. 5).

64  Jį tchackertas taip pat pažymėjo daugtaš-
kiu, žr. aukščiau išn. 59.

65  Klaida vietoj: 1545.
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  Domininkas Burba
Lietuvos edukologijos universitetas, vilnius

rankraštinis lenkų–lietuvių kalbų 
žodynėlis eustachijaus tiškevičiaus 
dokumentų rinkinyje vroclave

vilniaus senienų muziejaus (toliau – vsm) įkūrėjas grafas eustachijus tiškevičius 
(eustachy tyszkiewicz, 1814–1873) yra viena daugiausiai lietuvos kultūrai, mokslui 
bei visuomenei nuveikusių XiX a. vidurio asmenybių. nors šio intelektualo ir mece-
nato nuopelnai buvo pripažinti dar jam esant gyvam, tik paskutiniuoju dešimtmečiu 
prasidėjo įvairiapusis lietuvos, lenkijos, baltarusijos ir rusijos mokslininkų darbas 
renkant, tiriant ir vertinant išblaškytą tiškevičiaus mokslinį palikimą, nustatant pa-
likimo reikšmę istorijos, archeologijos, etnografijos ir muziejininkystės, taip pat kal-
botyros raidai. prieš keletą metų pasirodę straipsnių rinkiniai apie tiškevičiaus as-
menybę bei vsm padėjo tvirtą pagrindą tolesniems šio kultūros ir mokslo veikėjo 
biografijos bei veiklos tyrimams ir juos paskatino1. tačiau lietuvos ir užsienio archy-
vuose bei bibliotekose dar galima aptikti išsamiai neišanalizuotos medžiagos, kuri 
atskleidžia ne tik šios garsios asmenybės gyvenimo detales, bet ir sudėtingą XiX a. 
vidurio lietuvos kontekstą ir problematiką. 

vroclavo nacionalinės ossolińskių bibliotekos rankraščių skyriuje (biblioteka 
zakładu narodowego im. ossolińskich. dział rękopisów), kuriame teko darbuotis2, 
saugomas ne vienas su tiškevičiaus veikla susijęs dokumentas. Štai Krokuvos isto-
riko, kolekcininko ir bibliofilo, istoriko ambroży’jaus Grabowskio (1782–1868) atsi-
minimų ir šio miesto kronikos knygoje matyti 1857 m. darytas tiškevičiaus įrašas 
(rkps 12156/iii [poz. mf 7902], k. 2208). taip pat minėtini trys laiškai, kuriuos XiX a. 
šeštojo dešimtmečio pabaigoje tiškevičius, kaip vilniaus laikinosios archeologijos 
komisijos pirmininkas, parašė varšuvos fotografui ir numizmatui Karoliui beyeriui 
(1818–1877) (rkps 12521/ii [poz. mf 2244], k. 5–16). Šioje bibliotekoje saugoma ir 
daugiau su tiškevičiaus veikla susijusių dokumentų.

Gana atsitiktinai, ieškant lituanistinės medžiagos minėtosios bibliotekos rankraščių 
kataloge, dėmesį patraukė rinkinys (rkps 177769/iii [poz. mf 24213]), pavadintas „pa-
piery po śp. hr. eusta[chym] tyszkiewiczu“ („vel[ionio] gr[afo] eusta[chijaus] tiške-

1  Eustachijus Tiškevičius 2014; Kova dėl istorijos 
2015. 

2  Šioje bibliotekoje stažuotasi lietuvos eduko-
logijos universiteto ir vroclavo universite-
to bendradarbiavimo sutarties pagrindu. 
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vičiaus dokumentai“). rankraštį anotavusiame spausdintame kataloge paminėta, kad 
tarp šios medžiagos yra ir lenkų–lietuvių kalbų žodynėlis („[...] słowniczek polsko–li-
tewski“)3. Kataloge gana plačiai pristatytas rinkinio turinys, kurį sudaro: 1) „papiery 
naukowe“ („moksliniai dokumentai“), t. y. trumpos pastabos apie meno paminklus 
vilniuje, lenkijos archeologijos bibliografija, Kircholmo (salaspilio) planas ir minėtas 
žodynėlis; 2) „papiery literackie i warsztatowe“ („literatūriniai ir darbiniai dokumen-
tai“): a) „Chwila rozpaczy. opowiadanie oberżysty, powtórzone przez eust[achego] 
hr. t[yszkiewicza]“ („nevilties akimirka. smuklininko pasakojimas, pakartotas gr[afo] 
eust[achijaus] t[iškevičiaus]“; b) „niezatytułowane opowiadanie i brulion wiersza“ 
(„apsakymas be antraštės ir eilėraščio juodraštis“); c) „notatki i papiery różne“ („už-
rašai ir įvairūs dokumentai“); 3) „bruliony listów e. tyszkiewicza [...]“ („e. tiškevi-
čiaus laiškų juodraščiai [...]“), t. y. korespondencija, rašyta: a) mask vos archeologijos 
draugijai, b) m. K. zenger (tapatybės nustatyti nepavyko); 4) „materiały kolekcjoner-
skie“ („Kolekcionavimo dokumentai“), datuoti 1816–1871 m., ir be datos (maldos 
tekstas, eilės, kryžių piešiniai); 5) „papiery pośmiertne“ („pomirtiniai dokumentai“), 
t. y. nekrologai, antkapio užrašo tekstas, patvirtinimas apie kilnojamojo turto parda-
vimą iš varžytinių ir kt. Kataloge nurodyta, kad rinkinys 1953 m. gautas iš branickių 
(braniccy) rinkinių beskidų suchoje (mažosios lenkijos vaivadija, suchos apskritis).

Kai kurių dokumentų turinį galima pristatyti ir plačiau. tiškevičiaus sudarytoje 
lenkijos archeologijos bibliografijoje ankstyviausios pozicijos siekia Xvi a., pavyz-
džiui, rankraštinė 1531 m. datuota Šydloveckių (szydłowieccy) giminės genealogija 
(32), vėlyviausios – 1871 m., pavyzdžiui, ignacijaus bušinskio (ignacy buszyński, 
1807–1873) knyga Dubissa, główna rzeka w dawném Księztwie Żmujdzkiém, dziś w gubernji 
kowienskiej: z mappą tej rzeki (Wilno: drukiem Józefa zawadzkiego, 1871) (30). iš žino-
mų darbų buvo žymiojo reformatoriaus povilo Ksavero bžostovskio (paweł Ksawery 
brzostowski, 1739–1827) (28–27) Xviii a. sudarytos bžostovskių giminės genealogijos, 
adomo Honorijaus Kirkoro (adam Honory Kirkor, 1818–1886) (33), Joachimo lele-
velio (Joachim lelewel, 1786–1861) darbai (35), Konstantino tiškevičiaus (Konstanty 
tyszkiewicz, 1806–1868) veikalas Wilija i jej brzegi, pod względem hydrograficznym, hi
storycznym, archeograficznym i etnograficznym, dzieło pośmiertne, wydanie illustrowane 
(drezno, drukiem i nakładem J[ózefa] i[gnacego] Kraszewskiego, 1871) (43) bei dau-
gelis kitų knygų. rinkinyje po dokumentais dažnai trūksta datų, dokumentai nėra 
sudėlioti griežta chronologine tvarka. tiesa, literatūrinio kūrinio „Chwila rozpaczy. 
opowiadanie oberżysty, powtórzone przez eust[achego] hr. t[yszkiewicza]“ pabai-
goje minima 1873 m. data ir vieta – vilnius. Kaip įdomią marginaliją tiškevičiaus 
kasdienai rekonstruoti galima paminėti ir 1865 m. rugpjūčio 21 d. vilniaus „europos“ 
viešbučio administracijos išrašytą sąskaitą (98–99). panašu, kad daugelis dokumentų 
vis dėlto buvo surašyti jau vėlesniame grafo gyvenimo etape – XiX a. 8-ojo dešimt-
mečio pradžioje, kai jis gyveno daugiausia astravo dvare netoli biržų.

Greta įvairių išrašų iš tiškevičiaus istorinių tyrimų, grafo asmeninės bibliotekos 
katalogų, beletristinių kūrinėlių, įvairių finansinių sąskaitų ir galiausiai jo nekrologų 
šio rinkinio 55–58 lapuose saugomas ir nedidelės apimties rankraštinis lenkų–lietuvių 
kalbų žodynėlis. rankraštyje nenurodytas nei pavadinimas, nei rašymo data. nenu-

3  Inwentarz 2000, 17, 81.
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rodytas ir autorius, tad pirmiausia kyla klausimas, ar jis tikrai sudarytas paties tiš-
kevičiaus. visgi palyginus su kitais jo rašto pavyzdžiais, galima tvirtinti, kad doku-
mentas rašytas paties grafo ranka.

Žodynėlį sudaro 123 antraštiniai žodžiai ir 26 žodžių junginiai. struktūra elemen-
tari: lenkišką žodį ar žodžių junginį atitinka lietuviškas be jokios gramatinės infor-
macijos. Šaltinyje esantys įrašai buvo ne kartą taisomi, kai kurie įrašyti kitu rašalu, 
prirašyti pieštuku. nors žodžiai pateikti ne abėcėline tvarka, bet vietomis matyti 
pastangos laikytis tam tikros tematikos. pirmame žodynėlio lape (55) daugiausia 
klausimų ar prašymų, pavyzdžiui, pateiktas klausimas, ar lyja lietus, prašymas ar 
paliepimas prikimšti pypkę, pakurti krosnį. antrame lape (56) įtraukta naminių gy-
vūnų bei paukščių, indų, stalo ir virtuvės įrankių, pinigų, trečiame (57) – švenčių, 
religinių dalykų, darbo įrankių pavadinimų, ketvirtame (58) yra nemažai žodžių, 
kurie reiškia gyvūnų (žinduolių, paukščių, žuvų) pavadinimus, taip pat posakių, 
susijusių su anatomija (šie užrašyti kitu rašalu atskiru stulpeliu). 

Žodynėlio lietuviškų žodžių fonetinės ypatybės visų pirma rodo, kad užrašinėti 
rytų aukštaičių patarmės faktai: uƶałas ‘ąžuolas’, Ƶusis ‘žąsis’, acc. sg. łowu (istorinis 
garsas [a.] išvirtęs į [u]); Szwyntas ‘šventas’,und ‘ant’ (senieji dvigarsiai [en, an] iš-
virtę į [in, un]); Miełas ‘mielės’ (kietasis <ł> [l] prieš e tipo vokalizmą). Galima įžiū-
rėti dar siauriau lokalizuojamų ypatybių, ypač būdingų rytų aukštaičiams panevė-
žiškiams, pavyzdžiui, dažnai monoftongizuojama nom. pl. galūnė: łaszynie ‘lašiniai’, 
marszkinia ‘marškiniai’, Płauke ‘plaukai’, raszucze ‘riešutai’, Rate ‘ratai’, rugie ‘rugiai’, 
Ƶyrnie ‘žirniai’4. tiškevičius 1865–1871 m. gyveno pusbroliui mykolui tiškevičiui 
(michał tyszkiewicz, 1828–1897) priklausančiame astravo dvare prie biržų, kuris 
kaip tik patenka į dabar skiriamų panevėžiškių teritoriją. minėtos formos leidžia 
spėti, kad žodynėlis galėjo būti sudarytas kaip tik tuo metu. 

ne vienu atveju matyti, kad asmuo, sudarinėjęs žodyną, ne itin mokėjo lietuvių 
kalbą, plg. katiałas ‘speneliai’ (plg. kaka ‘spenys’), lepiou ‘liepiau [?]’ (lenk. rozkaz), 
letas ‘lietus’, myłas ‘muilas’, muszkiet ‘muškieta’, naktas ‘naktis’, pat ‘pats, sutuoktinis’, 
pauszuk [?] ‘paieškok [?]’. Kartais klysta nurodant reikšmę, pavyzdžiui, prie lenk. 
szczur ‘žiurkė’ pateiktas liet. atitikmuo piała ‘pelė’. 

Žinoma, kad tiškevičius labai vertino lietuvių kalbą, savo darbuose etnologijos klau-
simais rėmėsi ir lietuvių kalbos duomenimis5. pasak etnologės auksuolės Čepaitienės, 
ne tik lietuvos istorija, bet ir kalba jam yra „lietuvių kultūrinės tapatybės ir skirtybės 
bruožas“6. brigitos speičytės išsamiai tirti pranciškaus vilčinskio (Franciszek Wilczyński, 
1796–1859) laiškai tiškevičiui rodo, kad lietuvių kalbos klausimai vilniaus vsm įkūrėjui 
buvo tikrai aktualūs tiek jo moksliniams darbams, tiek platesnei politinei programai7.

lietuvių kalbos žodžių esama ir tiškevičiaus lenkiškai parašytoje monografijoje 
apie biržus Birże. Rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacyi (Biržai. Žvilgsnis į 
miesto, pilies ir majorato praeitį)8. Žodynėlyje įrašyta czabaty, o knygoje – czabatej; ati-

4  plg. LKA ii, 61–62 žemėl. už lingvistines 
pastabas dėkoju kalbos istorikui prof.  
habil. dr. Giedriui subačiui. 

5  Keršytė 2008, 46–60; Keršytė 2005–2006,  
10–15; Čepaitienė 2014, 154–155.

6  Čepaitienė 2014, 155.
7  speičytė 2015, 87–110. taip pat žr. Griškaitė 

2014, 242–243.
8  tyszkiewicz 1869; tiškevičius 1998. 
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tinkamai warys ir waras; marszkynia ir Marszkyniej. Kai kurie žodžiai rašomi skirtingai 
galbūt todėl, kad gyvendamas biržų apylinkėse tiškevičius girdėjo rytų aukštaičių 
panevėžiškių patarmę. nors žodynėlyje lenkiško žodžio wapno ‘kalkės’ lietuviškas 
atitikmuo nurodytas wopno, knygoje pateiktas jau kitas – Kalkas, kuris, anot autoriaus, 
perimtas iš vokiečių kalbos9. 

Kaip į vroclavo nacionalinės ossolińskių bibliotekos fondus pateko šis dokumen-
tų rinkinys, nustatyti nėra lengva. minėta, kad iš kataloge pateiktos informacijos ma-
tyti, jog jis buvo gautas 1953 m. iš branickių rinkinių beskidų suchoje10. Žinoma, kad 
į branickių biblioteką pateko raudondvario rūmų bibliotekos rinkiniai. po ant rojo 
pasaulinio karo jie pervežti į vroclavą ir perduoti į iš lvovo perkeltos ossolińskių 
bibliotekos fondus11. tiškevičių rinkiniai į beskidų suchą pateko depozito teisėmis, 
varšuvoje jie buvo saugomi branickių rūmuose (dab. miodowa 6)12. pasak aldonos 
snitkuvienės, raudondvario bibliotekos unikaliausių knygų kolekcija po pirmojo pa-
saulinio karo pateko į beskidų suchos pilį Galicijoje, o dalį vertingiausių rankraščių 
benediktas Jonas tiškevičius (benedykt Jan tyszkiewicz, 1875–1948) išsivežė iš lietu-
vos ir jie buvo saugomi varšuvoje13. nors autorė neminėjo, kad į beskidų suchą per-
gabenti ir archyviniai dokumentai, bet greičiausiai tiškevičiaus dokumentai, tarp jų 
ir žodynėlis, buvo atgabenti pirmiausia į branickių biblioteką, tuo metu jau priklau-
sančią tarnovskiams (tarnowscy), o vėliau pateko į vroclavą. tiesa, tai kol kas tik 
hipotetinis spėjimas. sudėtinga būtų šiandien nuspėti, kaip tai galėjo atsitikti. vienas 
iš inventoriaus sudarytojų maciejus matwijówas šios publikacijos autoriui sakė, kad 
dabar vargu ar galima sužinoti, kaip tiškevičiaus dokumentai galėjo patekti į beskidų 
suchą. tuo metu bibliotekose dažniausiai nebuvo atskirai fiksuojami atkeliaujantys 
dokumentai, o spausdintuose ir rankraštiniuose kataloguose jų nėra. nemažai moks-
lininko dokumentų po jo mirties pasklido po kitas lenkijos bibliotekas, pavyzdžiui, 
Kurniko (tada buvusio prūsijos teritorijoje) ar austrijai ir vengrijai priklausiusių Kro-
kuvos ar beskidų suchos bibliotekas. iš tiesų hipotezė, teigianti, kad šis rinkinys ga-
lėjo patekti iš raudondvario, turi daug silpnų pusių. viena vertus, iš tiesų raudon-
dvario savininkai vargiai turėjo stiprius ryšius su tiškevičiumi, jie buvo gana tolimi 
giminaičiai, kita vertus, žinoma apie raudondvario archyvo išvežimą į varšuvą, į 
Krasińskių ordinacijos biblioteką (Biblioteka Ordynacji Krasińskich), o ne į beskidų suchą. 
tačiau tiek po tiškevičiaus mirties, juolab po pirmojo pasaulinio karo, atsikuriant 
lietuvos valstybei ir emigruojant aristokratų giminėms, dokumentai būdavo išvežami 
įvairiais keliais ir atsekti šių kelionių maršrutus galbūt jau nebepavyks. 

aišku, nereikėtų pervertinti surasto šaltinio reikšmės – visgi tokios nedidelės 
apimties rankraštinių žodynų galima rasti ir daugiau. tačiau tai yra dar vienas žings-
nis tiriant ne tik tiškevičiaus asmenybę, bet ir lietuvių kalbos istoriją. istorikės redos 
Griškaitės teigimu, šis radinys vroclave, kaip ir kiti su žymiuoju lietuvos didžiosios 
Kunigaikštystės žemių tyrėjo asmenybe susiję šaltiniai, yra dar vienos krypties renkant 
ir tiriant išblaškytą eustachijaus tiškevičiaus paveldą atradimas.

9  tyszkiewicz 1869, 18–28; tiškevičius 1998, 
12–17.

10  Inwentarz 2000, 17, 81.
11  małysiak 1986, 79, 91; Historia. dzieje  

kolekcji (http://www.kolekcjonerzy.mnw.
art.pl/sucha/historia.html).

12  bieńkowska 2005, 337.
13  snitkuvienė 1998, 36–37.
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[eustachijus tiškevičius, lenKŲ–lietuviŲ KalbŲ ŽodYnĖlis,] XiX a. vi-
durys?; vroclavo nacionalinės ossolińskių bibliotekos rankraščių skyrius (biblio-
teka zakładu narodowego im. ossolińskich. dział rękopisów): rkps 177769/iii 
(poz. mf 24213), k. 55–5814.

[k. 55]  
nb  
zapal swiecę.  –––– uƶdek zwakis –
–––– wpiecu.  –––– uƶdek15 pieczes – pakurk16

daj wody –   dok undani –
zrob Herbatę.  –––– padirpk herbotu –
sciel pościel – –––– łowu uszkłok.
która godzina – –––– katro17 gadinas18 adina19 
czy deszcz – –––– ar letas –
––– pogoda – –––– ar giedras –
––– mróz – –––– ar szaltis20 – szaltis21 –
podaj płaszcz –––– padok płoszczu –
–––– czapkę –––– ––––– kiapury22 –
–––– kalosze –––– ––––– kuntaplis23

nałoz fajkę  –––– prikiszk pipku24

daj cygaro – –––– dok cygaro25

odejdz na chwilę –  –––– nuweik und und czesu. 
daj urynał – –––– padok naktias podalis26 
– sprowodź dorożkę.  –––– pauszuk [?] kuczer27 –
– Ja wrócę prędko – ____ asz toj su gryszy –
– idę na górę –  –––– asz ejne und aukszte –
– czy był kto u mnie – –––– ar buwa kas pas mani.
– ubierać się pora – ____ dok mań apsiwilkt.
– podaj wódki – –––– padok arełkos –

14  dėkoju bibliotekos vadovybei už leidimą 
nuskenuoti dokumentą iš originalo ir jį 
publikuoti. už operatyvumą ir geranoriš-
kumą dėkui reprografijos skyriaus kolek-
tyvui bei mikroformų skyriaus darbuoto-
jams, ypač monikai masel ir Jerzy’ui ma-
zurekui. ačiū ir kolegai Kamilui Frejlichui 
iš varšuvos už tai, kad persiuntė domi-
nančių knygų puslapių kopijas.

15  išbraukta pieštuku.
16  Žodis įrašytas pieštuku.
17  taisyta pieštuku iš katras. 
18  išbraukta pieštuku.

19  Žodis įrašytas pieštuku.
20  pradėta rašyti Szilim, bet pataisyta į Szaltis. 
21  dėl tikrumo, kad pirmas taisytas variantas 

taptų aiškus, dar kartą prirašyta szaltis.
22  Forma kiapuros pieštuku ištaisyta į kiapury. 
23  Žodis įrašytas pieštuku. 
24  lietuviškas žodžių junginys įrašytas  

pieštuku.
25  pieštuku taisyta iš cygaros. 
26  lietuviškas žodžių junginys įrašytas  

pieštuku. 
27  lietuviškas žodžių junginys įrašytas  

pieštuku.
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[k. 56]   
zdejmij futro  –––– paimk futros28 tałubu29

–––––– płaszcz  –––– ––––– płoszczu

28  išbraukta pieštuku.
29  Žodis įrašytas pieštuku virš išbraukto futros.
30  taisyta iš mleka.
31  išbraukta pieštuku.

32  Žodis įrašytas pieštuku virš išbraukto  
amzino.

33  pieštuku taisyta iš amƶinois.
34  atrodo, taisyta iš Panas. 

Jezioro  –– eƶaras.
staw –– prudas. 
łyƶka –– szauksztas. 
miska  –– bludas –
noƶ –– peilis –
widelce –– widelczys –
fuzia __ muszkiet –
krowa __ karwia.
owca –– awiała.
swinia –– kiauła.
Ƶyd –– Ƶydas –
człowiek –– Ƶmogus –
kolasa –– rate.
czółno –– łejwie –
grosz –– skatikas.
złoto –– auxas
złotówka –– auxinas
mogiła –– kape
parkan –– twora –

trup –– numirilis –
deszcz –– letas –
śnieg –– śniegas –
chleb –– duana.
Ƶyto –– rugie
kochanka –– melita –
kochana –– miejła
niedzwiedz –– miaszka
zaiąc –– kiszkis –
łoś –– bredys –
gęś –– Ƶusis –
indyk –– kurkia –
kura –– wiszta –
mleko30 –– pienas –
masło –– świestas –
smietana –– śmietona.
słonina –– łaszynie –
krzyƶ –– kryƶas –
orzechy –– raszucze
most –– tyltas –

[k. 57]   
niech będze pochwalony   ta gul bus pagar-
Jezus Chrystus  –– bintas Jezusas chris-
  tusas –
na wieki wiekow   
amen  –– und amƶino31 amzis32 am-
  żinuiu33 amen –

błyskawica –– Ƶajbas –
Grzmot –– Greustynis –
piorun –– perkunas.
chuj –– bibis –
Wielkanoc –– Wielikos –
boze narz –– Kaledas. 
nowy rok –– nauie miat.

Kościół –– baƶnicza.
Ksiądz –– Kunigas –
Ksiąze –– Kunigajsztys.
bóg –– ponas34 diewas –
swięty –– szwyntas
wieś –– sodzos –
wyspa –– sała
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piwo –– ałus
miod –– miadus
pies –– szuwa.
Koń –– arklis.
Woł –– jauczas.
cegła –– plita
wapno –– wopno
drzewo –– małkos.
Jedlina –  –– agła –

dąb –– uƶałas –
Kamień –– akmo
woda –– unda –
rzeka –– upia –
bóty –– czabaty.
koszula –– marszkinia.
siekiera –– kirwis
kosa –– dalgia.

[k. 58]  
polować –– miedzot.
zamek v kłódka –– spina.
włosy –– płauke –
Jabłko –– obalis35 –
brzoza –– barzas36 –
Groch –– Ƶyrnie.
bob –– pupas.
socha –– arkłas. –
Kij –– pagalis –
ptak –– paukszte.
jaskółka –– krekƶde. 
bocian –– starkas –
sroka –– szarka –
słońce  –– sauła –
księƶyc –– mieno.
gwiazdy –– żwejgżda –
lod –– ładus –
płótno –– audiakłas –
igła –– adata –
upior –– bejdykła –
śmierć –– giltynie –
bić –– muszt –
sowa –– piałeda.
szczur –– piała –
gówno –– szudas –
ryba –– ƶuwis.
rak –– wiaƶys.

35  taisyta iš obelis. 
36  taisyta iš berzas. 

37  raidė r taisyta. 

łapcie –– wiƶa.
szczupak –– lidis
okoń –– eszeris –
płotka –– koia –
ƶełazo –– giałezys –
miedz –– warys37 _
rozkaz –– lepiou –
noc –– naktas
Ƶona –– patia
mąz –– pat.
męszczyzna –– wiras –
dziecko –– wojkas –
dziewczyna –– miergaita
chłopiec –– biernukas –
wiatr –– wieias –
płótno –– audakłas.
sukno –– miłas.
mydło –– myłas –
droƶdze –– miełas –
  
pizda –– myƶa
cycki –– katiałas
obłapiać –– kibit.
jajca –– pawte
dupa –– szykinia
włosy na głowie –– płauke
––––– na pizdzie –– Kuszys.
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Darius Staliūnas
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

1886 m. zacharijaus liackio 
traktatas apie lietuvių kalbą 

zacharijus liackis – „lietuvių kalbos ekspertas“, kaip jį, taip pat ir dmitrijų Ka-
širiną bei andrių poidėną, greičiausiai šiek tiek ironiškai yra pavadinęs kalbos isto-
rikas Giedrius subačius, gerai žinomas visiems, kurie domisi lietuvių kalbos situa-
cija XiX a. ar imperinės politikos peripetijomis lietuvoje. 2011 m. pasirodžiusi minė-
to subačiaus knyga apie tris kiriliką lietuvių kalbai XiX a. ii pusėje–XX a. pradžioje 
taikiusius čia jau minėtus „ekspertus“ parodė, kaip šie asmenys žiūrėjo į lietuvių 
kalbą (jos giminystę su kitomis kalbomis, raidą ir pan.)1. Čia publikuojamas liackio 
raštas, pavadintas Литовскiй языкъ (Lietuvių kalba), mano supratimu, nekeičia suba-
čiaus pateiktų išvadų apie liackį, o tik jas patvirtina.

dokumentas saugomas rusijos geografijos draugijos archyve sankt peterburge2 
ir susijęs su šios draugijos veikla. draugija įkurta 1845 m., o 1849 m. tapo imperato-
riškąja (toliau – irGd). tai nebuvo institucija, kurios veiklą būtų galima visiškai 
atsieti nuo politinės sferos. mokslinėje literatūroje jau buvo aprašyta, kaip irGd iš 
pradžių stipri „vokiška“ frakcija laipsniškai užleido įtaką „rusiškajai“, kuri manė, 
kad draugija turi atlikti tokius tyrimus, kurie imperijai padėtų spręsti iškilusius prak-
tinius uždavinius3. liackio rašto atsiradimas iš dalies susijęs su tų praktinių uždavi-
nių sprendimu.

dar prieš prasidedant 1863–1864 m. sukilimui vidaus reikalų ministerijos inicia-
tyva irGd pradėjo rengti etnografinę ekspediciją į vadinamąjį vakarų kraštą4. Šių 
planų įgyvendinimą sutrukdė prasidėjęs sukilimas, tačiau tiek politinės, tiek ir moks-
linės priežastys, vertusios kai kuriuos aukštus imperinės valdžios pareigūnus bei 

1  subačius 2011.
2  dokumento kopija iš šio archyvo buvo gau-

ta vykdant projektą „mentaliniai žemėla-
piai ir nacionalinė erdvėkūra: lietuvos 
atvejis“ (nr. vp1-3.1-Šmm-07-K-03-005).

3  Knight 1998, 108–141; Knight 2009, 117–138.
4  [Rusijos] Vakarų krašto terminas, apėmęs iš 

pradžių 8, o vėliau (nuo 1843 m.) ir 9 (vil-

niaus, Kauno, Gardino, minsko, vitebsko, 
mogiliavo, Kijevo, voluinės, podolės) bu-
vusių lietuvos didžiosios Kunigaikštys-
tės žemių ir dešiniakrantės ukrainos gu-
bernijas, rusiškajame diskurse pradėtas 
vartoti XiX a. 4-ajame dešimtmetyje (pla-
čiau žr. staliūnas 2015, 33).
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įtakingus mokslininkus inicijuoti tą ekspediciją, niekur nedingo, todėl imperinė val-
džia ir vėliau ieškojo būdų, kaip būtų galima surinkti informacijos apie vakarų kraš-
te gyvenančias tautines grupes. rinkimą apie lietuvius irGd patikėjo latviams: iš 
pradžių Julianui Kuznecovui (Kalējs)5, vėliau – eduardui volteriui6. sankt peterbur-
go universiteto privatdocentas volteris 9-ojo dešimtmečio viduryje rengė programą 
kalbiniams lietuvių tarmių faktams rinkti7, kurią irGd paskelbė 1886 m. (Программа 
для указанiя особенностей говоровъ Литвы и Жмуди, Санктъ Петербургъ)8. Šioje 
programoje volteris nurodė kiriliką lietuvių kalbai taikyti taip, kaip tai buvo pada-
ryta 1867 m. išleistame Jono Juškos dainų rinkinyje, t. y., anot subačiaus, sekti lietu-
viška lietuviškų raštų kirilikos tradicija. vėliau ištraukos iš šios programos buvo 
publikuotos ir vilniaus gubernijos informacinėje knygoje9.

Čia publikuojamas dokumentas yra liackio reakcija į paskelbtąją programą, o 
kartu ir jo požiūrio į lietuvių kalbą atspindys. užrašai dokumente mums sako, kad 
dokumentas irGd pasiekė 1886 m. liepos 14 d. (žr. užrašą pirmame lape: „Пол.[учено] 
14/vii 86), о tų pačių metų spalio 14 d. apie šio rašto gavimą buvo paskelbta drau-
gijos etnografijos skyriaus posėdyje, kuriame nuspręsta perduoti liackio tekstą kar-
tu su irGd gautais atsakymais į volterio parengtą programą tam pačiam volteriui10.

liackis buvo pirmasis lietuvių kalbos mokytojas panevėžio mokytojų seminarijo-
je, įkurtoje 1872 m. ir turinčioje rengti mokytojus Kauno gubernijos liaudies mokyk-
loms. Jis seminarijos auklėtinius mokyti lietuvių kalbos pradėjo 1873 m., tačiau reikia 
pabrėžti, kad lietuvių kalbai tose mokyklose buvo skiriamas tik pagalbinis vaidmuo: 
ji nebuvo nei dėstomąja kalba, nemokyta jos ir kaip atskiro dalyko. mokytojų semi-
narijoje jos buvo mokoma tik tam, kad stačiatikiai mokytojai, ypač atvykusieji iš 
vadinamųjų vidinės rusijos gubernijų, galėtų susikalbėti su mokiniais. liackis buvo 
kilęs iš etninės baltarusijos, pagal išsilavinimą karo inžinierius, o nuo 1867 m. dirbo 
panevėžio apskrities iždininku. Kaip pažymėjo jau minėtas kalbos istorikas subačius, 
nėra žinoma, kad jis būtų studijavęs kokių nors kalbų ar literatūrų, kitaip tariant, jis 
neturėjo jokio filologinio pasirengimo. lietuvių kalbos mokytoju seminarijoje liackis 
dirbo iki 1895 m.11

Kaip ir daugelis kitų lietuvių kalba besidomėjusių rusų tikrų ar tariamų ekspertų 
liackis nevadino lietuvių žemaičiais, kas dažnai pasitaikydavo tais atvejais, kai apie 
lietuvius ką nors sakydavo įvairūs valdininkai, ypač nedirbusieji vakarų krašte. be 
to, jis skyrė tris lietuvių kalbos tarmes: žemaičių, rytų bei vakarų lietuvių (l. 3). Kaip 
ir kitur, lietuvos vardą kildino iš žodžio lietus12.

5  petronis 2007, 153–159.
6  petronis 2007, 159–163. Hipotezę apie tai, 

kodėl buvo pasirinkti latviai, išdėsčiau 
publikacijoje: staliūnas 2015, 52.

7  volteris 1884-05-12, 38. 
8  mikulėnienė, stafecka 2011, 123–133.
9  Нѣсколько вопросовъ 1887, 131–133. 

10  Известiя Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества 22, 1886, Санктъ  
Петербургъ, 486. Šį faktą patvirtina ir įra-
šas pačiame dokumente: „Отд.[ѣленiе] 
Этн.[ографiи] 14.X/86“.

11  subačius 2011, 116, 123, 139, 378.
12  subačius 2011, 149.
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Šiame traktate apie lietuvių kalbą liackis nuosekliai dėsto savo koncepciją apie 
tai, kad lietuviai yra slavai ir dargi labai artimi rusams. Kaip žinoma, tą pačią kon-
cepciją jis dėstė ir kitomis progomis13. subačiaus nuomone, kartais netgi „lietuvius 
liackis tiesiog laikė rusų gentimi“14. Kaip matome, publikuojamame traktate liackis 
lietuvius įvardija kaip saujelę „didžiosios slavų genties, gyvenusios skitijoje“. tokia 
liackio teorija nebuvo labai nutolusi nuo XiX a. rusiškame akademiniame diskurse 
gyvavusių interpretacijų: bene rimčiausias XiX a. i pusės tautinės statistikos specia-
listas piotras Koeppenas manė, kad „lietuvių gentis“ yra slaviškos („slovėniškos“) 
kilmės, Habsburgų monarchijoje dirbusio pavelo Jozefo Šafáriko darbuose, kurie buvo 
verčiami į rusų kalbą, pati artimiausia slavams etninė grupė buvo lietuviai, o žymus 
slavofilas aleksandras Hilferdingas tvirtino, jog lietuvių kalba yra labai artima slavų 
kalbai, o buvo laikai, kai „slavų gentis su lietuviais sudarė vieną visumą europoje“15. 
slavų kildinimas iš skitų taip pat nebuvo kokia nors originali liackio idėja. Ją ran-
dame ir, pavyzdžiui, dmitrijaus ilovaiskio – bene populiariausių XiX a. pabaigos–
XX a. pradžios istorijos vadovėlių autoriaus16 – darbuose17. 

Kaip buvo pastebėjęs jau ne kartą cituotas subačius, „lietuvių kalba liackiui tiesiog 
buvo senosios rusų kalbos sinonimas“18. tą pačią interpretaciją matome ir šiame tekste. 
lietuvių kalba liackiui atrodo užsikonservavusi ir nepakitusi per šimtmečius, tai 
pirmykštė „skitų – slavų gentainių“ – kalba (l. 1). todėl pažindami lietuvių kalbą, 
sako liackis, galime daug sužinoti ir apie rusų kalbą. Jis tvirtina, kad lietuvių kal-
boje išliko žodžių, jau išnykusių iš rusų kalbos, ir taip galima išsiaiškinti kai kurių 
rusiškų žodžių kilmę: pavyzdžiui, желѣзо lietuviškai yra гележисъ (geležis) – yra 
kilęs iš dingusio veiksmažodžio гелости – острить (galąsti; l. 7).

Kaip ir kitur, liackis čia įrodinėja, kad rusas, pirmą kartą išgirdęs lietuvį, iš pra-
džių nieko nesupras. tačiau įsisavinęs keletą, faktiškai liackio sugalvotų, dėsnių, 
greitai jo kalbą perpras. pirmiausia, sako panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių 
kalbos mokytojas, reikia atmesti daiktavardžių galūnes aсъ ir исъ (pavyzdžiui, 
сталасъ → столъ) bei „pagal egzistuojančias taisykles“ pakeisti vieną garsą kitu (štai 
kaip jis įrodo ryšį tarp žodžių žąsis ir rus. гусь: nuo жáсисъ numeta galūnę исъ, kuri 
pakeičiama minkštumo ženklu <ь> ir, „atsiminus“, kad <ж> pereina į <г>, o žodžio 
viduryje yra sulietinis garsas, pereinantis į <a>, <o> ir <y>, tai ir gausime гусъ [l. 4])19. 
Kitais atvejais toks panašumas esą nėra toks akivaizdus, kartais jis „užmaskuotas“, 
tai raidžių perstatinėjimu žodžiuose, kitur – skiemenų perstatinėjimu, dar kitur – 
priešdėliu ar fleksija (l. 4). tokiu būdu liackis įrodo ryšį tarp akmens – kirilika áк ме
ниcъ – ir rusiško atitikmens камень (l. 4).

13  subačius 2011, 266–268.
14  subačius 2011, 354, taip pat 355.
15  plačiau žr. staliūnas 2015, 43–56.
16  ilovaiskio istorijos vadovėlis, skirtas vidu-

rinėms mokykloms (Краткiе очерки рус
ской исторiи), tarp 1860 ir 1912 m. buvo 
perleistas 36 kartus (becker 2006, 157).

17  Иловайскiй 1882.

18  subačius 2011, 354.
19  Kaip pastebėjo subačius, pradinėje savo 

karjeros kaip lietuvių kalbos eksperto sta-
dijoje liackis minėdavo raidžių kaitą, o 
vėlesniame etape jau tikslino savo teoriją 
ir kalbėdavo apie garsus (subačius 2011, 
149, 266).
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visa ši teorija apie lietuvių ir rusų kalbų giminingumą čia tarnavo ne tik tam, kad 
būtų sukritikuota volterio idėja fiksuoti lietuvių kalbos tarmių skirtumus (l. 2–3), bet 
ir jo pasirinktoji rašyba su raidėmis bei ženklais, nesančiais rusų kalbos rašyboje. tuo 
tarpu liackio tikslas, kaip žinoma, buvo lietuviškus žodžius kirilika užrašyti taip, 
kad jie būtų kuo panašesni į rusiškus atitikmenis20.

praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai volteriui buvo perduotos liackio pa-
stabos, jie susitiko panevėžyje vienos iš daugelio volterio ekspedicijų po lietuvą 
metu. subačiaus manymu, panevėžio-piniavos pradinės mokyklos mokytojas poidė-
nas volteriui bus palikęs kur kas geresnį įspūdį nei liackis21. Jei tokia versija teisin-
ga, tai kritišką volterio požiūrį į mokytojų seminarijos lietuvių kalbos mokytoją ga-
lėjo lemti ir pastarojo traktatas apie lietuvių kalbą, 1886 m. nusiųstas irGd.
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z a C H a r i J u s  l i a C K i s ,  t r a K t a t a s  ЛИтОВсКIй языКъ, panevėžys, 1886; 
rusijos geografijos draugijos archyvas sankt peterburge: sk. 53, ap. 1, b. 59, l. 1–8.

rGo, Разрядъ 53, Опись 1, № 59
З. А. ляцкiй, литовскiй языкъ. 

⌜Пол. 14/vii 86⌝22

⌜№ 19/ 1886⌝23

⌜Отд. Этн. 14.X/86⌝24

⌜a. v. 59⌝25

[1] литовскiй языкъ

По берегу Балтiйскaго моря, по рѣкамъ Западной двинѣ, Мушѣ и Нѣману, съ 
ихъ притоками, вь странѣ дождей и гнилыхъ зимъ, среди болотъ и дремучихъ 
лѣсовъ, затерялась горсточка великаго славянскаго племени, населявшаго Скифiю. 
Отдѣлившись отъ своего племени, восточная часть этой горсти народа не под-
пала подъ власть и своихъ Западныхъ сосѣдей, все благодaря тѣмъ же непро-
ходимымъ болотамъ, дремучимъ лѣсамъ и безпутицѣ отъ постоянныхъ дождей 
лѣтомъ и зимой. Страну эту, благодaря вѣчно льющимъ в ней дождямъ, назвали 
дождемъ: Литуа, откуда Литва, и оставили въ покоѣ. Между тѣмъ литовцы, на-
родъ трезвый, честный и трудолюбивый, занялись обработкой земли, вязаньемъ 
вѣниковъ и дряньемъ лыка, чтобы которыми платили дань сосѣдямъ, чтобы 
избавиться отъ ихъ нападенiй.

Замкнувшись въ себя, обходясь, какъ почти и въ настоящее время только тѣмъ, 
что даеть ему незатѣйливая природа, литовецъ прожилъ тысячалѣтiя почти безъ 
всякаго измѣненiя своего образа жизни и нравовъ и сохранилъ въ чистотѣ свой 
замѣчательнѣйшiй языкь. если со времени введенiя въ литвѣ Христiанства многiе 
вѣрованiя и обычаи, какъ несогласные съ ученiемъ новой вѣры, измѣнились, то 
языкъ литовца остался съ того времени почти безъ измѣненiя и представляеть 
собою нынѣ для ученаго мира чисто археологическую находку. Судить о степени 
неподвижности26 литовскаго народа можно по языку, какимъ была переведена 
первый разъ библiя: языкъ этотъ почти ничѣмъ не отличается оть нынѣшняго. 
если въ теченiи почти тысячи лѣтъ позднѣйшаго болѣе культурнаго времени, 
языкъ такъ мало измѣнился, то можно смѣло сказать, что языкъ литовскiй въ 
настоящемь его видѣ есть языкь первобытный, что это язык Скифовъ – родичей 
славянъ. – языкомъ этимъ [2] въ настоящее время заи[н]тересовалось Импера-
торское Русское Географическое Общество. Въ программѣ для указанiя особен-
ностей говоровъ литвы и жмуди, составленной обществомъ очевидно подъ 

22  Kairėje viršuje raudonu pieštuku. Čia ir to-
liau ženklai ⌜ ⌝ žymi komentuojamo frag-
mento pradžią ir pabaigą, kai komentuoja-
ma daugiau nei vienas žodis.

23  Šiek tiek žemiau juodu rašalu. 
24  dešinėje viršuje juodu rašalu. 
25  dešinėje viršuje pablukusiu rudu rašalu.
26  pabraukta pilku pieštuku.
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влiянiемъ изслѣдователя литовскаго языка Г. Вольтера, обращено почти исклю-
чительное вниманiе на различное произношенie гласныхъ и на нѣкоторыя раз-
ницы в окончанiяхъ падежей. Въ этомъ отношенiи удовлетворенiе желанiя обще-
ства письменнымъ способомъ весьма трудно и даже скажу просто невозможно. 
Возможно ли письменно передать различные оттѣнки въ произношенiи хотя бы 
буквы а нѣсколькими лицами одной и той же русской семьи? А вѣдь различiе 
существуетъ. Нужно слышить собственными ушами слитный гласный звукъ ли-
товскаго языка, чтобы понять, что для выраженiя его нѣтъ знака ни въ одной изъ 
существующихъ азбукъ, и придуманный для него знакъ не дасть вамъ, не литов-
цамъ, ни малѣйшаго понятiя о произношенiи его, потому что нѣтъ опоры для 
сравненiя съ роднымъ языкомъ. Стремленiе писавшихъ по-литовски испещрять 
гласныя различными значками ничего кромѣ испещренiя печати и затрудненiя 
для типографiи достигнуть не можетъ. Притомъ произношенiе гласныхъ не толь-
ко различается по мѣстности но въ одной и той же мѣстности, даже в одной и 
той же семьѣ оно различно, а потому въ письмѣ и безполезно. Иногда отецъ 
говоритъ óрклисъ (конь), а сынъ его арклисъ. Нѣкоторые изъ литовцевъ, преиму-
щественно изъ неумѣющихъ говорить на другихъ языкахъ (что впрочемъ нынѣ 
рѣдкость) произносятъ слитный гласный звукъ напр. въ словѣ рáнка (рука) такимъ 
образомъ, что послѣ буквы р слышится звукъ, въ которомъ сливаются всѣ три 
гласныя а, о, и у и притомъ такъ, что нѣтъ возможности уловить порядокъ въ 
размещенiи ихъ. [3] Этотъ слитный звукъ подверженъ вымиранiю: онъ распада-
ется у нѣкоторыхь особей на парные слитные звуки оа, ау, оу, но чаще всего на 
чистые а, о, и у, образуя тѣмъ ⌜три нарѣчiя⌝27 литовскаго языка: жмудское, въ 
которомъ господствуетъ ⌜(но не исключительно)⌝28 гласная у, восточное и запад-
ное литовское, въ которыхъ господствуютъ чистые о и а. – Такимъ образомъ на 
трехъ нарѣчiях литовскаго языка слово рука выражается: рýнка, рóнка и рáнка. 
Отбрасывая носовое н изь литовскаго слова рунка, получимь церковно-славянское 
слово рука, гдѣ у было носовое и русское рука. Приходится пологать, что носовое 
у въ церковно-славянскомъ словѣ рука произносилось именно такъ, какъ нынѣ 
его произносятъ литовцы въ словѣ рунка. дальнѣйшiе оттѣнки произношенiя 
гласныхъ не имѣютъ никакого пр интереса и замѣчанiя программы во многихъ 
мѣстахъ не стоятъ вниманiя вслѣдствiе случайныхъ частныхъ, или правильнѣе 
личных измѣненiй; напр. экмо и акмо; изучать эти оттѣнки все равно, что изучать 
ученическiе ошибки въ правописанiи одного и того же языка.

литовскiй языкъ, при сравненiи съ другими языками, по корневому происхожденiю 
и по грамматическимъ формамъ, ⌜при своей древности⌝29 прiобрѣтаетъ высокiй 
научный интересъ. – Знатоки санскритскаго языка говорятъ, что ближе всѣхъ къ 
санкскритскому языку стоитъ литовскiй, я же говорю что литовскiй языкъ ближе 

27  pabraukta pilku pieštuku. 
28  Įterpta tarp eilučių.

29  Įterpta tarp eilučių.
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всѣхъ стоитъ кь русскому языку. Происхожденiе ихъ одного отъ другого не под-
лежитъ ни малѣйшему сомнѣнiю и, кажется, родичъ ихъ будетъ языкъ Скифовъ, 
сохранившiйся въ литовскихъ дебряхъ и въ неподвижности характера литовска-
го народа. [4] Русскiй человекъ, услышавъ литовца, сразу ничего не пойметъ. Но 
если онъ отброситъ въ именахъ существительныхъ окончанiя асъ и исъ, какъ 
излишнiя вь новѣйшемъ языкѣ и сделаетъ замѣну одного звука другимъ по су-
ществующимъ правиламъ перехода одного звука въ другой въ русскомъ языкѣ, 
то сейчасъ начнетъ понимать литовца. Такъ напримѣръ, чтобы найти значенiе 
слова жáсисъ, нужно отбросить окончанiе исъ вмѣсто котораго слѣдуетъ ставить 
мягкiй знакъ – получимъ жась. Затѣмъ припомнить, что ж переходитъ въ Г и 
обратно (берегъ – бережокъ) и что въ серединѣ слова существуетъ слитный звукъ, 
переходящiй въ а, о и у, тогда и получимъ: гусь. Такъ въ словѣ ругисъ вы найдете 
рожь и вамъ понятно станетъ русское слово руга – содержанie духовенства нату-
рою – хлѣбной ссыпкой – главнѣйшимъ зерномъ въ которой была ругисъ (рожь). 
Когда отбрасывается окончанie асъ, то нужно ставить твердый знакъ: сталасъ – 
столъ; снѣгасъ – снѣгъ; пупасъ – бобъ и т. д.

Но не всегда такъ легко замѣтить родство литовскаго языка съ русскимъ: оно 
часто замаскировано то перестановкою буквъ въ словахъ, то перестановкою сло-
говъ, то приставкою, то флексiей. Такъ напримѣръ: áкменисъ – камень; óжка – коза; 
áльдiя – ладья… Какь видно русскiй языкъ не любитъ, чтобы слова начинались 
гласной, поэтому онъ [5] перемѣщаетъ звуки, какъ въ коренномъ словѣ арба = 
арбейтъ, на работу; альбисъ – бѣлый. литовецъ для достиженiя той же цѣли при-
бавилъ приставку д, и получилъ дарба – работа.

Нѣкоторые слова, напр, арклисъ и конь, повидимому не имѣютъ никакого родства 
между собою, однако родство языковъ возстанoвляется, когда обратимъ вниманie 
на производство словъ. для лошади существуютъ слѣдующiя слова: арклисъ – 
меринъ, пашущiй землю, отъ глагола áрти – орати – пахать. Отсюда слова 
áркласъ – соха, арúмо – пахарная земля; дригóнтасъ или ержеласъ – жеребецъ (пере-
становка звуковъ) отъ глагола ржать; кумла – кобыла – слово весьма сходное съ 
древнерусскимъ словомь Комонь, отъ котораго произошло слово конь; кумелисъ – 
жеребенокъ. еще примѣръ: сани и рогé не имѣютъ сходства, хотя и родные, отъ 
того, что у русскаго народа сохранилось слово, происходящее отъ свойства эки-
пажа сунуться, а у литовцевъ оть вида его – рагé – рога (форма полозьевъ (палажей) 
имѣетъ видъ роговъ.)

Такимъ образомъ, при всемъ наружномъ несходствѣ словъ, все-таки литовскiя 
слова оказываются чисто славянскаго происхожденiя. Нѣкоторыя слова, какъ 
пúрштасъ – перстъ, áкисъ – око, áвенасъ – овенъ (баранъ) ⌜ажъ=азъ=я⌝30 чисто сла-
вянскiя.

30  Įterpta tarp eilučių.
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Обращаясь къ названiю обыденныхъ [6] предметовъ, лучше всего сохраняющих-
ся въ (памяти) народѣ, мы то же придемъ къ полнѣйшему убѣжденiю что ли-
товцы и русскiе родные братья. Перкунасъ тоть же богъ Перунъ. Хотя нынѣ по-
литовски слово Богъ – девасъ или девсъ (девасъ, девосъ и девусъ) но въ старину, до 
введенiя Христiанства, у литовцевъ существовало Слово Богъ, что доказываетъ 
производное ⌜отъ него слово бажниче (костелъ, церковь)⌝31. тевасъ – отецъ, здесь мы 
видимъ обратный случай: у литовца согласная начинаетъ слово (в – есть переход-
ный звукъ у из слитной гласной)[.] Мóча, мóтина – мать – даетъ понятiе о значенiи 
слова мать – смотрящая, видящая. Мóтина мáте ко прáше сунасъ – мать видитъ 
что проситъ сынъ. сýнасъ – сынъ, сýрисъ – сыръ, ту – ты, бýти – быть... Рýнка – рука, 
крути́нисъ – грудъ, алкýнисъ – локоть. Галва – голова, варна – ворона, шарка – сорока... 
Здѣсь различiе словъ происходить единственно отъ обычая литовцевъ часто со-
кращать гласные звуки; такъ они часто говорятъ вмѣсто дéна – денъ (день); вмѣсто 
лигэ – лигъ; вмѣсто девасъ – девсъ. если вспомнимъ что д часто сопровождается 
буквою з и что одна изъ двухъ буквъ въ словѣ дзевсъ сокращается, то получимъ 
зевсъ или зевесъ, означающее просто богъ. Пинегей – (деньги) – тѣ же пинязи временъ 
еще Алексѣя Михайловича. Дурисъ – дверь; печисъ – печь; угнисъ – огнь, сталасъ – 
столъ; убагасъ – нищiй, алканасъ – голодный; баготасъ – богатый; эйти – идти; стове
ти – стояти; сидти – сидѣть, и т. д. показываютъ полнѣйшее родство языковъ.

[7] литовскiй языкъ, сохранивъ нѣкоторыя слова32 изчезнувшiя въ русскомъ языкѣ, 
легко выясняетъ происхожденiе русскихъ словъ, напр. желѣзо, по-литовски геле
жисъ, происходитъ отъ изчезнувшаго глагола гелости – острить (гяло=жало-острiе). 
Значитъ во вновь открытомъ металлѣ свойство его лучше остриться, чѣмъ брон-
за, дало ему названiе.

Мѣсяцъ по-литовски мно или мносисъ. Послѣднее названiе происходитъ отъ 
причастiя глагола мейнúтиси – мѣняться. Значитъ, не мѣра времени (messen), 
какъ объясняютъ нѣмцы, а свойство луны мѣняться (фазы) дало названiе ей 
мѣсяца. Весьма естественно: прежде нужно было замѣтитъ, что свѣтило правиль-
но измѣняется, а потомъ уже могла явиться мысль воспользоваться этою пра-
вильностью для измѣренiя времени. Изо всѣхъ свѣтилъ, измѣненiе которыхъ 
можно замѣтить простымъ глазомъ, единственная луна мѣняющаяся, т. е. 
мéйнесисъ.

О граматикѣ литовскаго языка въ другой разъ, если пожелаетъ общество.

З. А. ляцкiй
Г. Поневѣжъ, Ковенской губ.
p. s. удивительная вещъ г. Вольтеръ в азбукѣ забылъ гласныя я и ю, а употребля-
етъ вместо их ia и jy

31  iš pradžių parašyta бажниче (костелъ, 
церковь) производное отъ него слово, bet 

vėliau frazės sukeistos vietomis.
32  Įterpta tarp eilučių. 
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[8] Петербургъ, Чернышевъ мостъ
домъ 6 гимназiи
Импер. Русскому Географ. Обществу 

Vertimas

[1] lietuvių kalba

baltijos jūros pakrantėje, prie vakarų dvinos [dauguvos – d. s.], mūšos ir nemuno 
bei jų intakų, lietaus ir drėgnų žiemų šalyje, tarp pelkių ir neįžengiamų miškų yra 
užsimetusi saujelė didžiosios slavų genties, gyvenusios skitijoje. rytinė šios tautos 
saujelės dalis, atsiskyrusi nuo savo genties, vis dėl tų pačių nepereinamų pelkių, 
neįžengiamų miškų ir kelių nebuvimo dėl nuolatinio lietaus vasarą bei žiemą nepa-
teko į savo vakarų kaimynų valdžią. Šį kraštą dėl nuolat čia lyjančio lietaus pavadino 
lietumi: Литуа, iš kur Литва, ir paliko ramybėje. tuo tarpu lietuviai, blaivi, sąžininga 
ir darbšti tauta, užsiėmė žemdirbyste, rišo vantas bei lupo karną, ir jomis mokėjo 
duoklę kaimynams, kad išvengtų jų užpuolimų. 

užsidaręs savyje, išsiversdamas, kaip ir šiais laikais beveik tik tuo, ką duoda pa-
prasta gamta, lietuvis išgyveno tūkstantmečius beveik nekeisdamas savo gyvenimo 
būdo ir papročių bei išsaugojo savo nuostabiausią kalbą gryną. Jei lietuvoje nuo 
Krikščionybės įvedimo laikų kaip neatitinkantys naujojo mokymo pasikeitė daug 
tikėjimų bei papročių, tai lietuvio kalba nuo to laiko beveik nepakito ir mokslo 
pasauliui šiandien yra grynas archeologinis radinys. spręsti apie lietuvių tautos 
sėslumą galima iš kalbos, kuria pirmą kartą buvo išversta biblija: ta kalba beveik 
niekuo nesiskiria nuo dabartinės. Jeigu vėlesniu beveik tūkstančio metų kultūriniu 
laikotarpiu kalba tiek mažai tepakito, tai galima drąsiai sakyti, kad dabartinės lie-
tuvių kalbos pavidalas yra pirmapradis, kad tai skitų – slavų gentainių – kalba. Šia 
kalba [2] pastaruoju metu susidomėjo imperatoriškoji rusijos geografijos draugija. 
lietuvių ir žemaičių tarmių ypatybėms nustatyti skirtoje draugijos sudarytoje pro-
gramoje, greičiausiai paveiktoje lietuvių kalbos tyrinėtojo p. volterio, dėmesys su-
telktas beveik vien tik į įvairų balsių tarimą ir į kai kuriuos linksnių galūnių skir-
tumus. Šiuo požiūriu patenkinti draugijos norus raštu yra ganėtinai sudėtinga, ir 
net pasakysiu – tiesiog neįmanoma. ar galima įvairius kad ir raidės a keleto tos 
pačios rusų šeimos asmenų tarimo niuansus perteikti raštu? o juk skirtumai egzis-
tuoja. reikia savo ausimis girdėti sulietinį lietuvių kalbos balsį, kad suprastum, jog 
jį atitinkančio ženklo nėra jokioje egzistuojančioje abėcėlėje, o jam sugalvotas ženklas 
nesuteiks jums, nelietuviams, nė mažiausio supratimo kaip jis tariamas, nes nėra 
pagrindo palyginti su gimtąja kalba. rašiusiųjų lietuvių kalba siekis išmarginti bal-
ses įvairiais ženkliukais nieko daugiau be spaudos margumo ir spaustuvės sunkumų 
pasiekti negali. be to, balsių tarimas skiriasi ne tik įvairiose vietovėse, bet net ir toje 
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pačioje vietovėje, netgi vienoje šeimoje jis skirtingas, todėl rašte beprasmiškas. Kar-
tais tėvas sako óрклисъ (конь), o jo sūnus – арклисъ. Kai kurie lietuviai, ypač nemo-
kantys kitų kalbų (tai, beje, šiuo metu retenybė), taria sulietinį garsą, pavyzdžiui, 
žodyje рáнка (рука) tokiu būdu, kad po raidės p girdėti garsas, kuriame susilieja 
visi trys balsiai а, о bei у, ir dargi taip, kad nėra galimybės pagauti jų išsidėstymo 
tvarką. [3] Šis sulietinis garsas nyksta: kai kuriems asmenims jis skyla į porinius 
sulietinius garsus оа, ау, оу, nors dažniausiai į grynus а, о ir у ir taip suformuoja tris 
lietuvių kalbos tarmes: žemaičių, kurioje vyrauja (bet neišimtinai) balsis у, rytų ir 
vakarų lietuvių, kuriose vyrauja grynieji o ir a. tokiu būdu trimis lietuvių kalbos 
tarmėmis žodis sakomas: рýнка, рóнка ir рáнка. numetę nosinę н nuo lietuviško 
žodžio рунка, gausime bažnytinės slavų kalbos žodį рука, kur у buvo nosinis, ir 
rusų рука. reikia manyti, kad nosinis у bažnytinės slavų kalbos žodyje рука buvo 
tariamas būtent taip, kaip dabar jį taria lietuviai žodyje рунка. Kiti balsių tarimo 
niuansai nėra svarbūs ir neverta skirti dėmesio programos pastaboms daugelyje 
vietų dėl atsitiktinių pavienių, arba tiksliau individualių, pakitimų; pavyzdžiui, экмо 
ir акмо; tirti šiuos niuansus yra lyg analizuoti vienos ir tos pačios kalbos mokinių 
rašybos klaidas. 

lietuvių kalba, lyginama su kitomis, kilme ir gramatinėmis formomis, senoviškumu 
sukelia didelį mokslinį susidomėjimą. sanskrito kalbos žinovai sako, kad arčiausiai 
iš visų kalbų prie sanskrito yra lietuvių, o aš sakau, kad lietuvių kalba yra arčiausiai 
rusų. Jų vienos iš kitos kilmė nekelia nė mažiausios abejonės, ir, regis, jų giminaitė 
bus skitų kalba, išlikusi lietuvos tankumynuose ir nepaslankiame lietuvių tautos 
charakteryje. [4] rusas, išgirdęs lietuvį, iš karto nieko nesupras. bet jeigu jis numes 
daiktavardžių galūnes асъ ir исъ kaip nereikalingas naujausioje kalboje ir pagal rusų 
kalboje galiojančias vieno garso perėjimo į kitą taisykles pakeis vieną garsą kitu, tai 
tuoj ims lietuvį suprasti. taip, pavyzdžiui, norint surasti žodžio жáсисъ reikšmę, 
reikia numesti galūnę исъ, vietoj kurios reikia dėti minkštumo ženklą – gausime жась. 
toliau atsiminti, kad ж pereina į Г ir atgal (берегъ – бережокъ), o žodžio viduryje yra 
sulietinis garsas, pereinantis į а, о ir у, tada ir gausime: гусь. taip žodyje ругисъ jūs 
rasite рожь ir jums taps suprantamas rusiškas žodis руга – dvasininkų išlaikymas 
natūra – grūdų sampilas – kuriame pagrindiniai grūdai buvo ругисъ (рожь). Kai 
numetama galūnė асъ, tada reikia pridėti kietumo ženklą: сталасъ – столъ; снѣгасъ – 
снѣгъ; пупасъ – бобъ ir t. t.

bet ne visada taip lengva pastebėti lietuvių kalbos giminingumą su rusų: jį dažnai 
užmaskuoja tai žodžiuose perstatytos raidės, tai perstatyti skiemenys, tai priešdėlis, 
tai fleksija. pavyzdžiui, áкменисъ – камень; óжка – коза; áльдiя – ладья... Kaip matyti, 
rusų kalba nemėgsta balsiais prasidedančių žodžių, todėl ji [5] stumdo garsus, kaip 
pamatiniame žodyje арба = арбейтъ į работу; альбисъ – бѣлый. lietuvis, siekdamas 
to paties tikslo, pridėjo priešdėlį д ir gavo дарба – работа. 
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Kai kurie žodžiai, pavyzdžiui, арклисъ ir конь, greičiausiai visai negiminingi, bet 
kalbų giminystė rekonstruojama, kai atkreipiame dėmesį į žodžių darybą. arkliui 
pavadinti vartojami tokie žodžiai: арклисъ – меринъ, ariantis žemę, nuo veiksmažo-
džio áрти – орати – пахать. iš čia žodžiai áркласъ – соха, арúмо – пахарная земля; 
дригóнтасъ arba ержеласъ – жеребецъ (garsų perstatymas) iš veiksmažodžio ржать; 
кумла – кобыла – žodis gana panašus į senosios rusų kalbos žodį Комонь, iš kurio 
atsirado žodis конь; кумелисъ – жеребенокъ. dar pavyzdys: сани ir рогé nepanašūs, 
nors ir giminingi – dėl to, kad rusų tauta išsaugojo žodį, kilusį iš ekipažo savybės 
judėti (сунуться), o lietuviai pagal jų išvaizdą – рагé – рога (pavažų forma atrodo 
kaip ragai). 

tokiu būdu, nors išoriškai žodžiai nepanašūs, vis dėlto lietuviški žodžiai pasirodo 
esantys grynai slaviškos kilmės. Kai kurie žodžiai kaip пúрштасъ – перстъ, áкисъ – 
око, áвенасъ – овенъ (баранъ) ажъ=азъ=я grynai slaviški. 

pasižiūrėję, kaip pavadinami kasdieniniai daiktai [6], geriausiai žmonių išlaikomi, 
taip pat puikiausiai įsitikinsime, kad lietuviai ir rusai tikri broliai. Перкунасъ tas 
pats dievas Перунъ. nors dabar lietuvių kalboje Богъ – девасъ arba девсъ (девасъ, 
девосъ ir девусъ), bet senovėje, iki Krikščionybės įvedimo lietuviai vartojo žodį Богъ, 
tai įrodo iš jo padarytas žodis бажниче (костелъ, церковь). тевасъ – отецъ, čia ma-
tome priešingą atvejį: lietuviui priebalsis pradeda žodį (в yra pereinamasis sulietinio 
balsio garsas у)[.] Мóча, мóтина – мать – leidžia suprasti žodžio мать reikšmę – 
žiūrinti, matanti. Мóтина мáте ко прáше сунасъ – мать видитъ что проситъ сынъ. 
сýнасъ – сынъ, сýрисъ – сыръ, ту – ты, бýти – быть... Рýнка – рука, крути́нисъ – 
грудъ, алкýнисъ – локоть. Галва – голова, варна – ворона, шарка – сорока... Žodžių 
skirtumas čia atsiranda vien dėl lietuvių įpročio dažnai trumpinti balsius; taip jie 
dažnai sako vietoj дéна – денъ (день); vietoj лигэ – лигъ; vietoj девасъ – девсъ. Jeigu 
prisiminsime, kad д dažnai lydima з, ir kad viena iš dviejų raidžių žodyje дзевсъ 
išmetama, tai gausime зевсъ arba зевесъ, reiškiančių tiesiog dievą. Пинегей – (деньги) – 
tie patys aleksejaus michailovičiaus laikų пинязи. Дурисъ – дверь; печисъ – печь; 
угнисъ – огнь, сталасъ – столъ; убагасъ – нищiй, алканасъ – голодный; баготасъ – 
богатый; эйти – идти; стовети – стояти; сидти – сидѣть ir t. t. rodo visišką 
kalbų giminystę.

[7] lietuvių kalba, išsaugojusi kai kuriuos žodžius, išnykusius iš rusų kalbos, lengvai 
paaiškina rusų kalbos žodžių kilmę, pavyzdžiui, желѣзо, lietuviškai гележисъ, kilęs iš 
dingusio veiksmažodžio гелости – острить (гяло=жалоострiе). vadinasi, naujai at-
rasto metalo savybė geriau galąstis už bronzą davė jam pavadinimą. 

mėnuo lietuviškai мно arba мносисъ. pastarasis pavadinimas atsirado iš veiks-
mažodžio мейнитиси – мѣняться dalyvio. vadinasi, ne laiko matas (messen), kaip 
aiškina vokiečiai, bet mėnulio savybė keistis (fazės) davė mėnesio pavadinimą. visai 



suprantama: pirmiausia reikėjo pastebėti, kad šviesulys tvarkingai kaitaliojasi, o jau 
po to galėjo ateiti mintis pasinaudoti šia tvarka laikui matuoti. iš visų šviesulių, 
kurių mainymąsi galima matyti plika akimi, vienintelis mėnulis besikeičiantis, t. y. 
мéйнесисъ.

apie lietuvių kalbos gramatiką kitą kartą, jei draugija pageidaus.
z. a. liackis
panevėžio m., Kauno gub. 
p. s. nuostabu, kad p. volteris abėcėlėje pamiršo balses я ir ю, o vietoj jų vartoja ia ir jy.

[8] peterburgas, Černyševo tiltas
6 gimnazijos namas
imper. rusijos geografijos draugijai
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istorikai pasakoja apie praeities visuomenės gyvenimą remdamiesi liudijimais ir 
pėdsakais, kuriuos jiems pavyksta aptikti, vis pildydami ir perrašydami ankstesnius 
pasakojimus, jei tiktai jų yra. tai bene akivaizdžiausiai matyti politinėje istorijoje, bet 
reiškiasi ir kultūros, konkrečiai – religijos, religijų ir konfesijų istorijoje, apie kurią 
dera kalbėti šiandien, pasirodžius naujai dainoros pociūtės knygai Nematomos tikrovės 
šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos. taip rašoma: 1) institucijų – bažnyčių, 
parapijų tinklo ir bažnytinės administracijos bei ūkio formavimosi istorija, 2) įvykių – 
asmenų veiksmų, susirinkimų, disputų istorija, 3) knygų, atvaizdų, statinių ir kitų 
artefaktų istorija. tačiau kalbant apie tai, ką XiX a. vokiečiai vadino Geistesgeschichte, 
dvasios istorija, o dabar tai vadinama ir plėtojama kaip kultūros, idėjų, mąstymo, 
mentaliteto, problemų istorija ar dar kaip kitaip, į pirmąją vietą iškyla kitokio pobūdžio 
uždaviniai. Čia veiksmai, o ypač tekstai ir kiti tvarūs kūriniai yra ne tiek faktus 
nustatančios ir kaupiančios istorijos medžiaga, kiek šaltiniai tokiai istorijai, kuri turi 
reikalą su įvairialypėmis prasmėmis. tiesa, ir čia neįmanoma išsiversti be įvykinės, 
institucinės, artefaktų (ypač leidinių) istorijų, bet jos tėra tik pagalbinės: istorikas 
schemiškai rekonstruoja kontekstą, įvykių seką ir tinklą, o patys tekstai ir kiti kūriniai 
bylodami prašosi būti suprantami bei aiškinami, reikalauja aiškintojo, hermeneuto. 
intensyviai tirti tekstus, analizuoti ir interpretuoti jų turinį – visų pirma literato, t. y. 
profesionalaus tekstų skaitytojo uždavinys (literatūrą suprantant pačia plačiausia, 
raštijos prasme). 

Kaip tik toks yra pociūtės darbas, tiriant reformaciją lietuvos didžiojoje Kuni-
gaikštystėje kaip dvasinės kultūros reiškinių kompleksą, šiuo atveju – tekstinio išpa-
žinimo, tekstinės tikėjimo raiškos istoriją. Čia esminiai uždaviniai yra iškelti svar-
biausius tekstus, juos publikuoti (lietuvių kultūros atveju – ir išversti, nes patys sa-
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vaime jie yra lietuvos, bet daugiausia ne lietuvių kultūros istorijos dalis, tokia dali-
mi juos dar reikia padaryti, įsavinti), pagaliau – profesionaliai skaityti, nagrinėti jų 
turinį. neatsitiktinai po pociūtės knygos Maištininkų katedros1 pasirodė jos parengtos 
abraomo Kulviečio Tikėjimo išpažinimo ir nuncijaus luigi lippomano bei kunigaikš-
čio mikalojaus radvilos Juodojo poleminių laiškų publikacijos2. Jau perskaičius Maiš
tininkų katedras buvo aišku, kad ateityje reikės išleisti ir radvilos Juodojo laiškus, 
rašytus protestantizmo korifėjams. Šis įspūdis dar sustiprėja skaitant naująją autorės 
knygą. taip pat aiškiai krinta į akis, kad reikės atverti skaitytojams ir dėmesingai 
skaityti gausią lippomano korespondenciją ir daugelį kitų pociūtės plačiau ar siau-
riau aptariamų tekstų.

sakyčiau, knygai pasirinkta labai vykusi forma – tai aštuonių žymiausių ir skir-
tingų Xvi a. lietuvos reformacijos veikėjų – abraomo Kulviečio, mikalojaus radvi-
los Juodojo, simono zacijaus, petro Gonezijaus, Giorgio biandratos, mikalojaus paco, 
simono budno ir andriaus volano – intelektinių portretų serija. aplink kiekvieną iš 
jų klostosi turininiai ar probleminiai segmentai, kuriais punktyriškai nužymima ir 
faktinė ldK reformacijos istorija ir, svarbiausia, svarstoma pamatinių jos tekstų seka 
bei tinklas. Ši forma pasirinkta dėl esminių priežasčių: „lietuvos reformacijos isto-
rija yra asmenybių ir idėjų istorija“(p. 12). mat reformacija lietuvoje netapo valsty-
bine konfesija ar konfesijomis, liko privačiu reikalu, reformatų bendruomenių atsi-
rado, jos plėtojosi ir gyvavo saviorganizacijos pagrindu. skaitant rišlų knygos tekstą, 
kuriame sudėliotas schemiškas, o kai kur jau ir gana detalus vaizdas, reikšmingai 
papildantis monumentalią ingės lukšaitės studiją3, atsiveria ir tolesnė tyrimo pers-
pektyva – intensyvesnė ir visapusiškesnė imanentinė protestantiškosios raštijos turi-
nio analizė. Kartu darosi aišku, kad reikės išleisti išpažinimus, katekizmus, laiškus, 
diskusijų protokolus ir kitokius mąstymo dokumentus. praeities raštija rūpi ne tiktai 
įvairių pakraipų profesionaliems tekstų tyrinėtojams, bet ir jų mėgėjams.

nauja, protestantiška krikščionio tapatybė lietuvoje, kaip ir visoje europoje, at-
siranda per skirtį nuo katalikiškosios tapatybės, kurią jis ima laikyti vienu ar kitu 
atžvilgiu ydinga ir keistina. tačiau tuo pačiu yra suponuojamas, nors ne visuomet 
aiškiai suvokiamas artumas – juk nė vienas protestantas negretino savęs, pavyzdžiui, 
su budizmu ir neturėjo jo omenyje kaip oponento. pirmieji, abraomas Kulvietis ir 
kiti, pociūtės išsamiau nagrinėti Maištininkų katedrose, norėjo tiesiog reformuoti Ka-
talikų bažnyčią, buvo jos reformatoriai. reformatais, viena iš krikščionybės atmainų, 
skirtinga nuo katalikybės, jie tapo ne iš karto ir, beje, ne vien tiktai savo pačių pa-
stangomis – jie buvo kaltinami klaidatikyste, erezija ir atstumti.

bet labai greitai ortodoksijos / heterodoksijos priešprieša ir atitinkama polemika 
atsirado ir ėmė skleistis taip pat ir paties protestantizmo viduje. savąją tapatybę ti-
kintieji pradėjo apibrėžti ir per šias vidines skirtis. tai dialektinės logikos dalykas – 

1  pociūtė 2008.
2  pociūtė 2011; pociūtė 2015. 

3  lukšaitė 1999.
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variantai, jų savitumas ir nutolimas ryškėja invarianto fone. ldK darosi atpažįstama 
kaip reikšminga tai, kas žinoma iš vakarų europoje besikristalizuojančių protestan-
tiškųjų denominacijų doktrininių skirtumų. Konstatuojama, pavyzdžiui, kad anksty-
vasis ldK protestantizmas buvo sinkretiškas ar kompromisiškas, mėgino derinti 
liuteroniškus ir kalvinistinius elementus, vengė skaidytis. Ypač krintantis į akis ldK 
protestantizmo savitumas europiniame kontekste yra jo radikalizmas – antitrinito-
rizmas, trejybės dogmos atmetimas, anabaptizmas, vaikų krikšto atmetimas, taip pat 
socialinis, sakytume, „kairysis“, lygybę pabrėžiantis radikalizmas. radikalumas ir 
originalumas, kaip paprastai lietuvoje, čia yra susijęs su provincialiu nejautrumu 
niuansams ir imponderabilijoms.

tęsiant tokio pobūdžio darbą, turėtų atsirasti daugiausia pirminių tekstų analize 
paremta ldK religinio mąstymo istorija, t. y. teologijos, įvairių tikėjimų, konfesijų ir 
denominacijų teologijų istorija, suprasta ne tiktai istoriškai, bet ir „logiškai“, kaip 
išplaukianti iš mąstymo esmės, iš teorinio ir moralinio mąstymo būtinybių. Žinoma, 
tai uždavinys ne vieno asmens jėgoms. deja, kol kas nematyti, kad dabartiniai pas-
kiri tyrinėtojai burtųsi bendram kryptingam darbui.

teologijos raidos pagrindas, savo ruožtu, yra latentinės, implikuojamos filosofijos 
raida. sakykime, katalikiškoji eucharistijos kaip substancinio virsmo samprata remia-
si viduramžių filosofiniu realizmu. stebuklinis virsmas, ovidijaus aprašytos beribės 
metamorfozės, žinomos taip pat mito logiką paveldinčiai stebuklinei pasakai, kata-
likiškojoje tradicijoje svarstomos įrėminant filosofiškai, remiantis platono ir ypač 
aristotelio sąvokomis. tuo tarpu protestantai supranta eucharistiją kaip ženklą ir 
priminimą. pastarosios sampratos pagrindas – nominalizmas ir, sakyčiau, ankstyva-
sis, renesansinis semiotizmas, kai Signum est rei signatae signum, ženklas yra ženkli-
namo daikto ženklas4, kaip pasako andrius volanas (p. 260–261). reikės Jacques’o 
lacano, algirdo Juliaus Greimo ir kitų struktūralistų bei poststruktūralistų, kad ga-
lima būtų pasakyti, jog ženklas yra ženklinamo ženklo ženklas, t. y. atsidurti užda-
rame ženklų ar prasmių, „plūduriuojančių signifikantų“ universume be daiktų „pa-
čių savaime“. bene fundamentaliausias filosofinis kismas – realizmo (idėjos, bendry-
bės pripažinimo realia) nyksmas ir nominalizmo įsigalėjimas. Šitai vyksta ir antikos, 
ir viduramžių filosofijoje, bet naujaisiais laikais tampa esminiu dalyku ir galiausiai 
virsta postmodernybės semiotizmu, kurio stichijoje XX a. atsiduriame visi – semio-
tikai ir nesemiotikai. 

reformatų tekstuose išryškėja ir daugiau pamatinių filosofinių dalykų. Štai Jokū-
bo morkūno išleistoje Postilla lietuwiszka (1600) – mikolajaus rejaus Postilla polska 
(1594) vertime – pasirodo tabula rasa sąvoka: „nes kaip filosofai rašo, kad prigimimas 
žmogaus giama kaip nuoga toblyčia aba nerašyta korta, ant kurios dabar nėjokia 
rašyma nėra, tiktai kad anta to yra pagatavyta, idant ant jos būtų rašyta: o ką tikrai 

4  plg.: „ženklas yra žyminio žymiklis“ 
(p. 260). 
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ant jos įrašys, būk piktai, būk gerai, tatai jau vis ant savęs nešiot musija“ (p. 263). tai 
pagrindinė naujųjų laikų empirizmo tezė, kone šimtmečiu vėliau už rejų ir morkūną 
paskelbta Johno locke‘o An Essay of human Understanding (1690). tiesa, šią sąvoką 
vartojo jau aristotelis ir stoikai, o vėliau viduramžių mąstytojai. esminis dalykas yra 
ne šios minties originalumas, o jos buvimas tam tikroje geokultūrinėje vietoje ir so-
cialinėje terpėje. lietuvos filosofijos istorikų dar nepaliestas laukas – filosofija pa-
moksluose, postilėse ir katekizmuose. romanui plečkaičiui, parašiusiam solidžią 
senosios lietuvos filosofijos istoriją, tai nerūpėjo, jis nagrinėjo tik akademinę filoso-
fiją – paskaitų kursus, disertacijas ir traktatus5. 

pamatiniams teologiniams filosofiniams klausimams priskirtinas ir griežtas ani-
konizmo reikalavimas, dievo atvaizdų draudimas6. tai, kad Giorgio biandrata ir kai 
kurie kiti reikalavo aiškinant bibliją nevartoti filosofinės kalbos išteklių („kalbant 
apie trejybę reikia apsiriboti apaštalų tikėjimo išpažinimo ir šv. rašto kalba, vengiant 
tokių lotynizmų ir scholastinės teologijos terminų kaip esencija, generacija, etc.“ (p. 170), 
„trejybės sąvoka ir kiti scholastiniai terminai (essentia, communicatio idiomatum, per
sona, generatio) yra visiškai nesutinkami nei Šv. rašte, nei ankstyvųjų krikščionių 
raštuose“ (p. 173), taip pat svarbu ne vien tiktai biblinės hermeneutikos požiūriu, bet 
turi ir filosofinę prasmę. Žinoma, pirmiausia tai erazmo roterdamiečio ir kitų rene-
sanso humanistų ad fontes principas, bet už jo slypi jiems dar neiškilęs klausimas, 
kokia sąmonės instancija yra kompetentinga spręsti tikėjimo klausimus. naujieji 
laikai pamažu ardo viduramžių biblinio tikėjimo ir filosofinio žinojimo sintezę, ap-
nuogindami tikėjimo instanciją, skirtingą nuo žinojimo ir netgi jam priešingą. Ga-
liausiai XiX a. tai atveda prie søreno Kierkegaardo garsiojo „arba–arba“, prie minties, 
kad tikėjimas remiasi paradoksu, vadinasi, negali būti mąstomas, prie fideizmo. bet 
vakarų istorijoje ši mintis turi ir labai seną atitikmenį – tertuliano ištarą credo quia 
absurdum est. taip radikaliai persiskyrus pažinimui ir tikėjimui, filosofinė kalba da-
rosi nebepriimtina tikėjimui grįsti, taigi ir šventraščiui aiškinti. tai nuosekliai apmąs-
tė XX a. protestantiškoji hermeneutika, visų pirma rudolfas bultmannas.

naujoviška, lietuvoje nebūta ir nepaprastai suklestėjusi raštija buvo protestantų 
poleminės brošiūros prieš jėzuitus ir kitus protestantus, nelikusios be atsako. tai nebe 
katekizmai (nors ir juose, taip pat netgi giesmynuose aptinkama tarpkonfesinių po-
lemikų elementų). tikėjimo išpažinimas ar pamokslas – monologiniai diskursai. su 
reformacija ldK atsiranda svarstytinų, atvirų ir daugeliui rūpimų klausimų, sinodas 
ir disputas kaip idėjų svarstymo būdai. labai įdomu, kad įvairiuose forumuose ne 
visada būdavo prieinama prie visiems priimtinų išvadų ir todėl jos paliekamos bū-
simiesiems svarstymams arba individualiai sąžinei, asmeniniam sprendimui, o ne 
„naujos“ bažnyčios autoritetui. tuo metu Katalikų bažnyčia mėgino taikyti ir kitas 
priemones – bažnytinį teismą kaltinant erezija ir už ją baudžiant valstybės galia, 
stengėsi išlaikyti kitų krikščioniškųjų denominacijų žemesnį teisinį statusą valstybė-

5  plečkaitis 2004. 6  Žr., pavyzdžiui, račiūnaitė 2009.
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je. laisvų svarstymų plotmė atvėrė kitas galimybes. Štai vengruvo sinode nuspręsta 
laikytis sąžinės ir taikos reikalavimų bei tęsti teisingo sprendimo paieškas, taigi pa-
liekant atvirą tiesos horizontą. „tiems, kas vaikų krikštą laiko prieštaraujančiu savo 
sąžinei dalyku, nuspręsta leisti laikytis savo tvarkos, laisvai rašyti bei spausdinti tuo 
klausimu su bažnyčių vyresniųjų sutikimu“ (p. 211). tai ankstyvieji naujieji laikai, 
renesansas, su kuriuo dar Jacobas burkhardtas siejo anksčiau neregėtą individualiz-
mo iškilimą. net ir asmeniniai užsipuolimai polemikoje rodo, kad į ano meto gyvo 
svarstymo ir raštijos viešumą išeina konkretūs asmenys. vilniuje įvyksta petro skar-
gos ir andriaus volano viešas disputas, paskui jie dar diskutuoja privačiai ir asme-
niškai keičiasi tekstais (o viešai – nemaloniais epitetais, p. 269–270). daug polemiza-
vęs ir su jėzuitais, ir su protestantais volanas galiausiai nusivylė polemikomis ir 
nutilo (p. 281). 

Šiame kontekste įdomi simono budno figūra – iš jo veiklos matyti, kad ldK 
protestantų polemikos akiratyje atsiranda dar viena oponentų stovykla – stačiatiky-
bė. Ko gero, tai europiniu mastu savitas dalykas. budnas polemizavo ne tiktai su 
katalikais, bet ir su stačiatikiais, o stačiatikiai ir unitai polemizavo su juo. maskvos 
stačiatikių vienuolyno viršininkas artemijus rašė jam smerkiančius laiškus, o Čiudo-
vo stačiatikių vienuolynui priklausiusiame budno Katekizmo egzemplioriuje yra išli-
kęs amžininko įrašas: „Knyga katekizmas, išspausdinta slavų kalba, kurioje daug 
liuteriškų ir bažnyčiai priešiškų erezijų, dėl kurių šios knygos krikščionims skaityti 
nedera. o čia ji laikoma tam, kad tas liuteriškas erezijas pažintume“ (p. 217). Kartu 
pasirodo, kad tautinė kalba yra turinio plotmę atveriantis dalykas: parašius knygą 
rusėniškai, ji savaime atsiveria skaitytojui stačiatikiui, o kartu – abipusei polemikai. 
Kaip tik todėl oponentai profesionalai rezervuoja sau skaitybos lauką, apribodami jį 
savo konfesijų tikintiesiems.

savo ruožtu budnas, kaip savotiškas vietinis ekspertas, polemikos sumetimais 
išvertė į lotynų kalbą stačiatikių tekstą, pavadintą kone Jorge’ės luiso borgeso stiliu-
mi – Knygelė apie Šventosios Dvasios kilmę, kadaise rusų arba roksolanų prieš lotynininkų 
nuomones ilyrikų kalba parašyta, o dabar Simono Budno išdėstyta (p. 219). Knygoje taip 
pat užsimenama, kad ldK protestantų sinoduose dalyvaudavo judaizmo teologai 
(jeigu taip tikrai buvo, tai turbūt kaip senojo testamento ekspertai?), o antitrinitorių 
tezes žinojo ir ginčijo savo traktate karaimų teologas izaokas trakietis. visa tai ska-
tina detaliai ir sistemiškai tirti tarpkonfesines polemikas.

sudarius teologinių bendrumų bei skirčių topologinę schemą ar mentalinį žemė-
lapį ir atvėrus teologinius bei filosofinius jų pagrindus, man regis, reikės žengti dar 
vieną, nebe metodologinį, o refleksinį žingsnį – įsitraukti į buvusias polemikas (aiš-
ku, tai įmanoma tik antriniu, kone žaidybiniu, vaizduotės įgalinamu būdu) ir sava-
rankiškai svarstyti dalykus, kurie buvo svarstomi tada. tik patalpinus kultūros isto-
rijos reiškinį į tokio antrinio, „simpatinio“ supratimo ir svarstymo stichiją, galima iš 
tiesų suprasti, kas gi tai buvo. man regis, tirti pasirinktą problematiką pociūtę skati-
na kaip tik jai imponuojanti nediferencijuotai protestantizmo pradžiai ypač būdinga 
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tikinčiojo laisvė apibrėžti patį save ir su tuo susijusi maksimali asmeninė atsakomy-
bė. reformacijos ištakos ldK – paskirų individų mąstymas ir veikla, nesant atrami-
nių institucijų – vienuolynų, universitetų, mokyklų. 

Jei jau kalbame apie refleksiją, tai pats paprasčiausias būdas ją atlikti – tai gretin-
ti Xvi a. su dabartine religine sąmone. toks sugretinimas išryškina skirtumus ir šitaip 
papildoma šviesa nušviečia jas abi. dabar jau turbūt ir krikščionims kelia nuostabą, 
kokia aktuali, rūpima, motyvuojanti asmenis (žinoma, anaiptol ne visus) tada buvo 
doktrininė, teologinė problematika, diktavusi jiems anaiptol ne visada lengvus – ir 
esmiškai, ir gyvenimiškai kasdieniškai – pasirinkimus. dabar dievo vienumo ar tre-
jybiškumo problematika kritiškai beveik nebesvarstoma ir, manyčiau, daugeliui ti-
kinčiųjų tiesiog nebesuprantama. iš akiračio dingo ir anabaptizmo problematika: 
dabar svarstoma, ar būtina gimdyti ligoninėje, o gal galima ir namie, bet nebesvars-
toma, ar krikštyti kūdikius, o gal reikia palaukti, kol jie suaugs ir taps sąmoningi? o 
juk šis klausimas yra susijęs su pamatine sąžinės, laisvės, individualizmo tema: ar 
galima esmiškai apibrėžti ir lemti kitą asmenį, ar jis turi apibrėžti ir lemti save pats, 
kai jau geba tai padaryti? 

Šiandien asmuo gali kelti klausimą apie savo priklausymą vienai ar kitai konfesi-
jai ar denominacijai, kartais – apie jos pakeitimą, vienokią ar kitokią konversiją, tačiau 
pačių konfesijų tapatybės nusistovėjo, jos kritiškai nebesvarstomos ir nebekuriamos. 
esi katalikas arba protestantas, liuteronas arba evangelikas reformatas. pati ši takso-
nomija aptinkama gatava, asmeniui belieka tapatintis su viena ar kita konfesija. dabar 
šios galimybės pasidarė kone be galo ekstensyvios – gali tapti ir judaistu, musulmonu, 
budistu, pagonimi (nesakau „neopagonimi“, nes šiais laikais viskas yra „neo“) ar dar 
kuo, pagaliau ateistu. bet tai taip pat jau apibrėžtos tapatybės. tiesa, yra ir nekonfe-
sinė krikščionybė, bene artimiausia ankstyvajam protestantizmui, nors ir netapati jam. 
Kitas dalykas, kad sociologiškai tiriant pasirodo, jog netgi svarbiausi religiniai įsitiki-
nimai neretai būna labai saviti ar netgi paradoksalūs; gana didelė dalis žmonių, lai-
kančių save krikščionimis, netiki pomirtiniu gyvenimu arba tiki lemtimi. Čia viešpa-
tauja neapibrėžta, nesvarstoma, kaprizinga, dažnai pati sau neaiški tapatybė. 

Knygoje paliečiama daugybė smulkių, visai arba beveik visai nefiksuotų, bet kul-
tūros istorikui įdomių reiškinių. Čia vėlgi darosi svarbi pradžioje minėta faktų istori-
ja. Juos reikėtų kaupti ir aiškinti bendresniame prasminiame kontekste, tuo pačiu jį 
turtinant. pavyzdžiui, abraomui Kulviečiui mirus, jo motina laiškuose kunigaikščiui 
albrechtui brandenburgiečiui rašė kaip reformatė, prie jo pašarvoto kūno grupelė 
artimųjų giedojo giesmes (vilniaus vyskupas paulius alšėniškis buvo uždraudęs jį 
laidoti šventintoje žemėje). Kokias socialines realijas čia galima aptikti? ar tai galima 
laikyti reformatų bendrijos užuomazgomis? Knygoje minimas radvilos Juodojo bro-
lis Jonas radvila – protestantas, nepalikęs tekstų. arba tokia smulkmena, kad vienas 
iš protestantų radikalų ir aktyvistų vilniuje buvo barzdaskutys. Ką gi, turbūt tai kul-
tūros istoriko niekur toliau nevedantys akligatviai. vis dėlto intuityviai suvoki, kad 
jie turi savaiminę vertę – tai liudijimai apie konkrečią egzistenciją, jos pėdsakai. bet 
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štai užsimenama, kad Xvi a. pabaigoje „radosi ne viena konvertito [į katalikybę – a. s.] 
knyga, neigiamai apibendrinanti asmeninę protestantiškąją praeitį“ (p. 268). būtų 
labai įdomu paskaityti tokius tekstus. Įdomus dalykas yra ir pasisakymai doktrinos 
klausimais asmenų testamentuose, kai jie galėjo jau nebesibaiminti žmonių ir institu-
cijų reakcijos. būtų svarbu kuo smulkiau sužinoti apie knygų sklaidą, gyvavimą vi-
suomenėje, taip sakant, skaitybos sociologiją. minima, kad popiežiaus pasiuntinys 
antonius possevinas užtiko karaliaus dvariškį vengrą skaitantį protestantišką knygą 
(p. 270). tokios kultūrinės istorinės konkretybės leidžia prisiliesti prie epochos. 

Knygoje nupiešti portretai yra nevienodo dydžio ir detalumo. Žinoma, kitaip ir 
negali būti. Kai kurių figūrų proporcijos ateityje turbūt ne kartą keisis. labai savotiš-
kas atrodo, bet taip ir lieka mįslingas mykolo paco, Kijevo vyskupo-nevyskupo (per 
27-erius vyskupavimo de facto metus popiežius jo taip ir nepatvirtino, o karalius ne-
nušalino), kartu kalvinisto ar kriptokalvinisto portretas. pociūtė, man rodos, linkusi 
laikyti jį pragmatišku ir kompromiso žmogumi, karjeristu ir, spėčiau, pacas jai dėl to 
nelabai simpatiškas. vis dėlto būtų įdomu įsigilinti į jo palikimą grynai teorine, taip 
pat egzistencine plotme. Šiaip ar taip, pacas parašė didelį tekstą – Tikrojo tikėjimo iš
pažinimą. Galima būtų dar intensyviau, negu tai padaryta knygoje Nematomos tikrovės 
šviesa, svarstyti tai, ką sako, ką „nori“ pasakyti pats šis tekstas, o ne jo autorius.

taip pat lieka atviras klausimas, koks yra mikalojaus radvilos Juodojo mąstymo 
branduolys, iš kokio centro jis skleidžiasi? Kodėl jam buvo svarbi savarankiška baž-
nyčia? ar tai buvo visų pirma kvazipolitinio pobūdžio sprendimas – lietuvos pro-
testantų bažnyčia turinti būti savarankiška, nepriklausanti nuo vokietijos liuteronų 
ir Šveicarijos kalvinistų vadovavimo? o gal tai religinės laisvės, susijusios su indivi-
do sąžine ir todėl mąstomos neinstituciškai, radikaliai, neatsižvelgiant daugiau į 
nieką, o vien tiktai į reikalavimą ieškoti tiesos, imperatyvas? norėčiau atkreipti dė-
mesį į tai, kad čia sugrįžtame prie jau minėtos refleksijos problemos – atsakymas į 
šį ir kitus tokius klausimus angažuoja ir patį tyrinėtoją, priklauso nuo to, ką jis pats 
laiko mąstymo branduoliu, iš kokio taško jis pats galvoja ir kalba. prisimenu popu-
liarią vaikišką sentenciją, o gal ir maginę formulę, iš savo vaikystės Žvėryne: „kas 
ant kito sako, tas ant savęs pasisako.“ dabar tai pavadinčiau pamatiniu hermeneu-
tikos principu – interpretatorius neišvengiamai pats įsitraukia į interpretavimo vyks-
mą, yra užklausiamas ir netgi kvalifikuojamas interpretuojamo teksto. tyrinėtojas 
taip pat neišvengiamai daro atitinkamas esmines prielaidas apie savo knygos perso-
nažų motyvus, kurias galima mėginti užčiuopti skaitant šią knygą. nepamirština, 
kad sąžinės instancija protestantizme buvo nepaprastai svarbi jau nuo abraomo 
Kulviečio, kai daugiau apskritai nebuvo į ką apeliuoti. beje, tokie „trapūs“ siužetai 
puikiai derinasi su vytauto Kavolio posthegelinėmis laisvo žmogaus paieškomis 
lietuvos istorijoje. Knygos autorė teigia, kad radvila Juodasis visų pirma vadovavo-
si ne galios įtvirtinimo, o tiesos ieškojimo intencijomis. Šis jos teiginys negali nesi-
remti taip pat ir jos pačios orientacija, nors apie ją dainora pociūtė niekad tiesiogiai 
nepasisako, turbūt manydama, kad tai ne istoriko reikalas.
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Knygoje pristatoma lyginamoji-gretinamoji kelių senųjų lietuvių, latvių ir prūsų 
tekstų fragmentų analizė. vienintelis tekstas, prieinamas visomis trimis kalbomis, yra 
martino lutherio Mažojo katekizmo vertimai, tad analizei pasirinkti trys vienalaikiai 
šaltiniai: vienintelis prūsiškas – abelio Willio – vertimas (1561, toliau – K iii) ir seniau-
si vertimai į rytų baltų kalbas – baltramiejaus vilento lietuviškasis (1579) ir vadinama-
sis rivijaus1 latviškasis (1586). iš kiekvieno šių tekstų parinkti ir tarpusavyje sugretin-
ti tam tikri jų probleminiai fragmentai, žiūrint, kiek jų tarpusavio nesutapimai ar nu-
tolimai nuo vokiško originalo leidžia geriau suprasti kiekvienos konkrečios kalbos 
tekstą, pasirinktą vertimo strategiją, atskirų fragmento žodžių reikšmes, kilmę ir pan.

daugiausia vertės tokia analizė turi prūs iško jo  teksto suvokimui (turint ome-
nyje fragmentinį ir dažnu atveju labai problemišką prūsų tekstų pobūdį), t. y. ji leidžia 
geriau suprasti ir naujai interpretuoti kai kuriuos prūsiškus žodžius, pateikti naujas 

1  Kaip žinoma, katekizmo išleidimo metu jo 
rengimo pradininkas Johannas rivijus jau 
buvo miręs ir leidinio pratarmę pasirašė  
jį rengti pabaigę kiti keturi Kuršo kuni-
gaikštystės kunigai, pagrindinius vertimo 
nuopelnus pratarmėje vis dėlto priskyrę 
rivijui. Katekizmui panaudoti rivijaus tu-
rėti ankstesni tuo metu apyvartoje jau cir-

kuliavę anoniminiai vertimai (žr. SLV 40; 
taip pat plg. recenzuojamojo veikalo 
p. 11). matyt, todėl recenzuojamoje kny-
goje aptariamasis katekizmas įvardijamas 
kaip „vadinamasis ‘rivijaus’ katekizmas“ 
(pvz., „sogenannter ‘rivius’“, p. 8). pa-
prastumo dėlei toliau šioje recenzijoje jis 
vadinamas tiesiog rivijaus katekizmu.
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jų etimologijas ir pan. tai akcentuojama minint tik prūsų kalbą knygos pavadinimo 
paantraštėje (nors pačiame pavadinime, tiesa, cituojamas latviškas šaltinis). vis dėlto 
knyga nėra vien prūsistinis veikalas, kadangi joje patekiama ne ką mažiau reikšmin-
gų filologinių, etimologinių ir kt. įžvalgų, svarbių taip pat ir kitų baltų kalbų bei jų 
senųjų tekstų tyrimams.

Kaip pastebima knygos įžangoje, bandymų lyginti / gretinti senuosius baltų teks-
tus būta ir anksčiau, tačiau jie paprastai būdavę sporadiški ir / ar apsiribodavę dviem 
kalbomis. be įžangoje paminėto toshikazu inoue’s 1981 m. darbo, čia būtų galima 
prisiminti, kad ir vytautas mažiulis Prūsų kalbos etimologijos žodyne kone prie kiekvie-
no iii katekizme paliudyto žodžio pateikdavo jo (ar viso fragmento) atitikmenį iš 
vilento katekizmo. vis dėlto pagrindinis recenzuojamojo veikalo privalumas yra tas, 
kad tai yra išties pirmasis (neskaitant ankstesnių autoriaus publikacijų) lyginamasis 
darbas, apimantis visų trijų baltų kalbų senuosius tekstus.

Knygą sudaro aštuoni skyriai, parengti ankstesnių autoriaus publikuotų ar įteik-
tų spaudai straipsnių bei skaitytų mokslinių pranešimų ar paskaitų pagrindu.

pirmajame skyriuje bendrais bruožais pristatomi ir palyginami patys šaltiniai, jų 
atsiradimo aplinkybės, vertėjų gimtosios kalbos ir santykio su vertimo kalba proble-
matika, vertimo šaltinių tarmės klausimas, šnekamosios ir rašomosios kalbos santy-
kis, primenama lutherio Mažojo katekizmo struktūra, cituojant atskirų dalių antraštes 
iš visų trijų šaltinių, etc.2

Kituose septyniuose skyriuose aptariami septyni konkretūs Mažojo katekizmo frag-
mentai ir lyginami jų vertimai į visas tris baltų kalbas.

antrajame skyriuje analizuojami žodžio vok. leyder (leider) baltiškieji atitikmenys3. 
lyginimas su rivijaus la. dews ßeelo rodo, kad Willio pr. Deiwa engraudīs ‘dieve, pa-
(si) gailėk’ nėra izoliuotas ir, matyt, abi frazės remiasi tuo pačiu šaltiniu vok. Gott, 
erbarme (es)! (⇐ lot. Miserere Domine! ⇐ gr. Kyrie eleison!). vilento ir vėlesniuose lie-
tuviškuose liuteroniškuose katekizmuose vok. leider aptariamajame fragmente pa-
prastai yra praleidžiamas, tačiau įdomu, kad analogiška konstrukcija žėlėk(is) Dieve 
(ir pan.) reikšme ‘deja, gaila’, remiantis LKŽe (s. v. žėlėti), vartojama tik mažojoje 
lietuvoje ir jos kaimynystėje, tad irgi gali būti kildinama iš to paties vokiško šaltinio. 
autorius atkreipia dėmesį, kad žodis deja mažosios lietuvos tekstuose fiksuojamas 
palyginti vėlai (tik nuo Kristijono Gotlybo milkaus žodyno 1800 m.), tačiau vargu ar 
reikėjo tą taip akcentuoti, sukeliant iliuziją, tarsi pats žodis būtų vėlyvas, neva kaž-
kada pakeitęs žėlėk Dieve tipo konstrukciją. Jo senumą šiaip jau patvirtina vartojimas 
seniausiuose didžiosios lietuvos tekstuose (pvz., déia DP 28246, plg. ir LKŽe s. v.).

dabartinėje latvių kalboje reikšme ‘deja’ vartojamas žodis diemžēl, kuris paprastai 
kildinamas iš senesnės konstrukcijos Dievam žēl, paliudytos folklore ir senuosiuose 
tekstuose. pačiuose seniausiuose tekstuose (taip pat ir analizuojamame rivijaus ka-
tekizme) pasitaiko kiek kitokia konstrukcija: Dievs, žēlo! ‘dieve, pa(si)gailėk’4, tiksliau 
atitinkanti minėtąsias prūsišką ir lietuviškas konstrukcijas. dinis iškelia hipotezę, kad 

2  plg. ir dini 2007.
3  plg. ir dini 2009a.

4  teoriškai, beje, galima interpretuoti ir kaip 
Dievs žēlo ‘dievas gaili(si)’.
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diemžēl gali būti fonetiškai išriedėjęs iš *diežēl < *diev(s)ž ēl ⇐ dievs žēl(o), nors ir 
pripažįsta hipotezės silpnumą bei (dar) nepakankamą pagrįstumą. net ir tikint čia 
vykus tokį fonetinį pakitimą, vis dėlto taip ir neaišku, iš kur tuomet galėtų būti at-
siradusi nesutrumpėjusi datyvo forma konstrukcijoje Dievam žēl. be to, ne toks jau 
trivialus yra ir priesaginės veiksmažodžio formos žēlo sutrumpėjimas iki žēl. tvirtin-
ti, kad abiejose konstrukcijose – ir Dievs žēlo, ir Dievam žēl – antrajame dėmenyje 
įžvelgtina ta pati forma, t. y. imperatyvas (kaip teigiama p. 32), negalima. Žodis žēl 
šiaip jau interpretuotinas kaip prieveiksmis, reiškiantis ‘gaila’ (visa konstrukcija tuo-
met verstina kaip ‘dievui gaila’), ir savo forma tiesiogiai sietinas su rusiškuoju šal-
tiniu жаль (ar *жель, plg. LEV s. v.), o ne laikytinas trumpiniu iš žēlo. Kaip matyti iš 
pietro umberto dinio pateiktų pavyzdžių, forma žēl niekada nepasitaiko konstruk-
cijoje ne su datyvu (pvz., **Dievs žēl ar pan.; atitinkamai nepasitaiko ir **Dievam žēlo 
tipo pavyzdžių). Ypač iškalbingas skirtumas tarp dviejų skirtingų konstrukcijų („voc. / 
nom. + imp.“ vs. „dat. + adv.“) matomas Georgo manzelio pavyzdžiuose, paliudy-
tuose tame pačiame šaltinyje: Deews ſchlo vs. Deewam ſchl. taigi čia reikalo turime 
su dviem skirtingomis konstrukcijomis, kurių negalima kildinti viena iš kitos ir ku-
rios gali paraleliai funkcionuoti tuo pačiu kalbos raidos etapu.

trečiajame skyriuje lyginami vok. verstockten (Pharao) ‘užsispyrusį / užkietėjusį 
(faraoną)’ vertimai: pr. pertrincktan (Pharao), lie. ußkietuſighi (Pharaona), la. neetitcʒige 
(Kninge Phrao)5. Keliama hipotezė, kad kalbant apie „užkietėjusį“ faraoną turima 
omenyje užkietėjusi jo širdis (eliptiškai praleista), darant aliuziją į atitinkamas biblijos 
vietas (pvz., iš 14,4: lutherio Und ich will sein Herz verstocken, Jono bretkūno Bei aſch 
io ſchirdi noriủ ủßkietinti6, ernsto Glücko Un es likỜchu Waraüs irdi apʒeetinatees): abiem 
atvejais vokiečių kalboje vartojamos veiksmažodžio verstocken formos, lietuvių – ati-
tinkamos užkietėti formos. dalyviai vok. verstockt, lie. užkietėjęs abiejose kalbose gali 
būti vartojami ir kalbant apie didelius nusidėjėlius / nusikaltėlius. latviškame kate-
kizmo vertime faraonas pavadinamas tiesiog „netikinčiuoju“ suponuojant, kad neti-
kėjimas – tai nuodėmė par excellence. tuo tarpu atitinkamoje biblijos vietoje apie fara-
ono širdį latvių vertimuose vartojamas veiksmažodis apcietināties ‘sukietėti’ su ta pačia 
šaknimi „kietas“ kaip ir lietuvių kalboje7. pr. atitikmenimi pertrincktan, dinio manymu, 
Willis išvertė vok. verstockten ne pažodžiui, neatsižvelgdamas į kontekstą, o turėdamas 
omenyje verstockter (Sünder) (resp. lie. užkietėjęs [griešnykas]) tipo posakį.

Ketvirtajame skyriuje aptariami fragmento vok. schlecht Wasser ‘paprastas van-
duo / tiesiog vanduo’ vertimai: pr. ains tickars vnds, lie. praſtas wandů, la. wenteſyx 
Vdens8. pagrindinis atradimas – tai, kad pr. ains čia interpretuotinas ne kaip nežymi-
masis artikelis (jo nėra šioje vietoje vokiškame originale!), bet kaip reiškiantis ‘tik’. 
Kituose lietuviškuose šios katekizmo vietos vertimuose dažnai irgi įterpiamas žodis 
tiktai (ar pan.) (plg. martyno mažvydo tektai praſtas wndo), kurį, beje, tiek lietuvių, 

5  plg. ir dini 2009c.
6  Korektūros klaida recenzuojamoje knygoje: 

ủskietinti (p. 46).
7  Čia gal būtų galima pažymėti, kad forma ap

cietināties – tai aiški sangrąžinė bendratis 

(pamorfemiui verčiant – ‘apsikietinti’), o 
ne dalyvis, kaip teigiama recenzuojamoje 
knygoje (p. 48).

8  plg. ir dini 2011.
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tiek latvių kalbose gyvojoje vartosenoje laisvai gali pakeisti sinoniminiai vienas, vien 
ir pan. (galimas ir junginys vien tik), atitinkantys pr. ains.

penktasis skyrius skirtas vok. Büchlein ‘knygelė’ vertimams: pr. Lāiſkas, lie. Kni
geles9. dinis toliau plėtoja anatolijaus nepokupno mintį, kad s. lie. knygelės (plurale 
tantum, kaip ir jo darybos pamatas s. lie. knygos, žr. LKŽe s. v.) laikytinas ne papras-
tu deminutyvu, bet savarankišku žodžiu, turėjusiu reikšmę ‘vadovėlis’, ir atkreipia 
dėmesį, kad šią reikšmę turėję ir v. v. a. büechelin (ir pan.) bei, ko gero, s. la. grāmatiņa 
(pvz., liborijaus depkino Grahmatia10), vėliau išstumtas kitos vokiškos kalkės rokas
grāmata (< vok. Handbuch) (nei rivijaus, nei vėlesniuose liuteroniškuose latvių kate-
kizmuose nė vienas šių žodžių nepaliudytas, nes vok. Büchlein pasitaiko tik antraš-
tėse, kurios senuosiuose latvių katekizmuose paliktos neišverstos). dinis taip pat 
spėja, kad ir pr. lāiskas, šalia įprastos ir prūsistų dažniausiai vienintele laikomos 
reikšmės ‘knyga’ (pvz., fragmente laisken ‘buch’ K iii 1018), galėjęs turėti ir reikšmę 
‘vadovėlis’. Ji įžvelgtina tais atvejais, kai šiuo žodžiu verčiamas vok. Büchlein – visų 
pirma, knygoje analizuojamuose katekizmo skyrių antraščių fragmentuose: Sallūbs 
Laiſǁkas K III 991–2 ‘trawbch=lein’ ir Crixti Lāi=ǁſkas K III 1111–2 ‘tauff=bchlein’; taip 
pat autoriaus pamirštu paminėti atveju iš paties katekizmo antraštės: Crixtiſnālaiſkas 
‘tauff=bchlein’ K III 1719

11. pr. laiskas etimologijai vertingos autoriaus pastabos apie 
nuo antikos laikų žinomą analogišką sinekdochą („lapas“ → „knyga“) klasikinėse 
kalbose (plg. gr. σελίς, lo. pagina [sancta] ir pan.).

Šeštajame skyriuje nagrinėjami vok. (du)Schwangerwirſt (schwanger wirst) ‘tapsi 
nėščia’ vertimai, tiksliau, beveik visas dėmesys skiriamas problemiškiausiam jų – pr. 
ſen brendekermnen poſtāſei (plg. lie. neſ=cʒia buſi, la. apgrutenata taps) – ir siūlomas ne tik 
visiškai naujas visos prūsiškos konstrukcijos perskaitymas, bet ir nauja žodžio bren
dekermnen etimologija12. prūsiškoji konstrukcija iki šiol būdavo interpretuojama kaip 
„su nėščiu (sunkiu, pribrendusiu ar pan.) kūnu tapsi“ ar pan. visų pirma dinis įtiki-
namai siūlo žodį poſtāſei versti ne kaip „tapsi“ (plg. vok. wirst), bet kaip „pastosi, 
tapsi nėščia“ (plg. lie. pastóti ‘14. tapti nėščiai’, LKŽe s. v.). taip verčiant, šis vienas 

9  plg. ir dini 2014.
10  plg. ir knygoje neminimus atvejus iš kitų 

šaltinių, pvz., 1585 m. katalikų katekizmo 
acc. sg. Gramatting (p. 4) ar 1685 m. nau-
jojo testamento nom. sg. Grahmatia 
(apr 10,2), acc. sg. Grahmatiu (3×,  
apr 10,8–10) etc.

11  pasinaudojant proga, čia, išnašoje, būtų ga-
lima patikslinti kai kurių ne visai tiksliai 
knygoje (ir originaliame straipsnyje, beje) 
cituojamų prūsiškų pavyzdžių rašybą. au-
torius kalba tik apie du atvejus, kuriuose 
pr. laiskas vartojamas reikšme ‘vadovėlis, 
büchlein’ (t. y. Sallūbs Laiſǁkas K III 991–2  
ir Crixti Lāi=ǁſkas K III 1111–2). vieną iš jų 
tekste paprastai cituoja kaip dūrinio dė-
menį ˚lāiſkas, kitą – kaip savarankišką 

žodį Laiſkas (beje, kartais brūkšnelis padė-
tas pirmajame jų, pvz., p. 67, o kartais – 
antrajame, pvz., „˚laiſkas bzw. Lāiſkas“,  
p. 72, 74; dar plg. ir užrašymą su aiškia 
korektūros klaida Laſkas, p. 67). iš tiesų 
abiem aptariamaisiais atvejais pr. Laiſkas 
iii katekizme paliudytas kaip savarankiš-
kas grafinis žodis, t. y. pradedamas di-
džiąja raide ir atskiriamas nuo prieš tai  
einančio grafinio žodžio tarpu, aiškiai ma-
tomu ir recenzuojamoje knygoje pateikia-
mose faksimilėse. variantas ˚laiſkas galėtų 
galioti tik tam atvejui, kuris knygoje šiaip 
jau neanalizuojamas (t. y. Crixtiſnālaiſkas 
‘tauff=bchlein’ K III 1719).

12  plg. ir dini 2009b.
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žodis atitinka visą vok. konstrukciją schwanger wirst, ne tik antrąjį jos žodį, o fragmen-
tas ſen brendekermnen nebetenka atitikmens vokiškame originale. pr. brendekermnen 
dinis laiko vertiniu iš ano meto vok. Gebärleib ‘gimda’, kaip pirmąjį dūrinio dėmenį 
spėdamas prūsų kalboje egzistavus daiktavardį *brend(i)s (plg. lie. branduolỹs etc.), 
galėjusį daugmaž atitikti vok. Gebär ‘gimimas’. segmento ſen brendekermnen įterpimą, 
dinio manymu, galėjo nulemti kitų panašių religinių tekstų vietų įtaka (plg. lk 1,31: 
lutherio du wirſt schwanger werden ym l eybe , bretkūno nieſchcʒia bủsi ſ ʒ iwate, Glüc-
ko apgruhtinata t awâs  Mee Ờ âs  ir pan.), tačiau pats įterpimo motyvas nenurodomas. 
Galima būtų spėti, kad priežastis segmentui įterpti greičiausiai buvęs veiksmažodžio 
postāt(wei) daugiareikšmiškumas. Kaip ir lietuvių kalboje, reikšmė ‘tapti nėščiai’, 
matyt, buvusi šalutinė, vartota greta pagrindinės, Willio greičiausiai žinotos, ‘tapti, 
werden’ (tokia aiškiai matoma visais kitais šio žodžio paliudijimų atvejais), tad be 
platesnio konteksto pavartotas poſtāſei ‘pastosi’, ko gero, savaime prašėsi patikslinimo, 
t. y. bet kokio su nėštumu susijusio žodžio.

septintajame skyriuje nagrinėjama lie. lygus tam tikrų reikšmių ir la. līgava ‘nuo-
taka’ kilmė. impulsą pasvarstymams suteikė katekizmo fragmento apie pirmosios mo-
ters sukūrimą (kaip pagalbos vyrui) vertimų lyginimas: vok. Ich will jm einen Gehlffen 
machen, pr. As quoi ſteſmu ainan pogalban teckint, lie. padariſiu yem pagalba werta  yamui , 
la. es grib tham wene Pallige darryth. tik lietuviškame vertime įterpiamas segmentas 
werta yamui, kurio atitikmens nėra nei vokiškame originale, nei kituose vertimuose. 
atitikmuo, tiesa, randamas atitinkamoje lutherio biblijos vietoje: Jch will yhm eyn 
gehulffen gegen  yhm machen (1523). Kituose lietuvių tekstuose analogiškose vietose 
vietoj vilento būdvardžio vertas pasitaiko ir lygus. dinio manymu, šis lygus (konkrečiau, 
fem. lygi) čia suprastinas ne tiek tiesiogine reikšme, kiek kaip teisinis techninis termi-
nas (plg. lie. lýgti, sulýgti, pr. līginton ‘teisti’, līgan ‘teismą’, la. lĩgt ‘samdyti, susiderėti’, 
salĩgt ‘sulygti, suderėti’, lĩgums ‘sutartis’ etc.), kartu su la. lĩgava ‘nuotaka’ menantis 
ankstesnę santuokos kaip moters globos perdavimo iš tėvo vyrui sutarties, sudaromos 
tarp dviejų šeimų, instituciją (vok. Muntehe). la. līgava daryba šiaip jau gana skaidri. 
Jos pamatu einančio līgt semantikoje vis dėlto pirmesnis, esmingesnis, rodos, buvęs 
ne tiek teisinis (sutarties), kiek „finansinis“ (derėjimosi) aspektas (plg. knygoje cituo-
jamą lie. lygti reikšmę ‘[…] um den preis dingen’, p. 101), kitaip sakant: „nuotaka“ – tai 
ta, dėl kurios (ar jos kainos, kraičio ar pan.) „susiderėta“13. turtinis susitarimas, žino-
ma, nepaneigia „muntehe“ institucijos principo egzistavimo senovės baltų santuokos 
sampratoje, tačiau kiek patikima jos reliktus įžvelgti minėtais būdvardžio lie. lygus 
pavartojimo senuosiuose tekstuose atvejais – jau atskiras klausimas.

stellt, verbunden“. Čia la. tautietis Gāterio 
akivaizdžiai pavartotas tokia reikšme, ko-
kia jis paprastai sutinkamas latvių folklore, 
t. y. ‘jaunikis’ (atitiktų lietuvių liaudies dai-
nų bernelį). tad vietoj vok. Landsmann čia 
labiau tiktų, pvz., Bräutigam (žr. EH s. v., 
taip pat plg. reikšmę ‘[…] ehemann’ ME 
s. v.) ar pan.

13  plg. jau ir Endzelīns DI ii 703; taip pat  
plg. LEV s. v. ir liter.

Knygoje, cituojant alfrēdo Gāterio latvišką 
straipsnį apie la. lĩgava kilmę, netinkamai 
išversta į vokiečių kalbą aptariamojo žo-
džio darybinė reikšmė la. „ar t a u t i e t i 
nolīdzināta vai vienojusies, vienota“ → 
vok. „mit einem l a n d s m a n n  gleichge-
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paskutiniame, aštuntajame, skyriuje pristatoma mintis, kad la. ſʒelige rivijaus 
katekizmo fragmente wene ſʒe l ige  galle doth (plg. 1615 m. katekizmo wene ßeehl ige 
galle doht, manzelio 1631 m. weenu ſchehl igu ghallu doht14) interpretuotinas ne kaip 
žēlīgs ‘gailestingas; graudus’ (padarytas iš slavizmo žēl) (taip jį intuityviai ir norisi 
skaityti), bet kaip germanizmas, paskolintas iš vok. selig ‘(pa)laimingas’. tą akivaizdžiai 
rodo jo atitikmenys katekizmuose kitomis kalbomis, plg. vok. ein ſeligsEndebeſshere, 
pr. ainan Diwūt i ſkan  wangan polijcki, lie. l ink ſma gala důtu. regis, šiuo atveju ge-
riausiai atsiskleidžia knygoje taikomo lyginamojo-gretinamojo metodo privalumai.

tiksliõs spėjamo germanizmo formos atstatyti (o juo labiau rasti pavyzdžių ki-
tuose kontekstuose) nemėginama, tačiau iš pasvarstymų apie grafemos <ſʒ>15 vertę 
galima spėti, kad dinis suponuoja čia kitokios fonologinės struktūros nei la. žēlīgs 
žodį, greičiausiai su žodžio pradžios /z/, t. y. *zēlīgs, *zēligs ar pan. tokią formą išties 
būtų galima atstatyti, turint omenyje, kad grafema <ſʒ> rivijaus katekizme žodžio 
pradžioje galėjo žymėti ne tik fonemą /ʒ/ (pvz., ſʒeele = žēl(i) ‘gaila’16), bet ir /s/ (pvz., 
ſʒatcyth = sacīt ‘sakyti’) bei /z/ (pvz., ſʒinnath = zināt ‘žinoti’)17. to, deja, negalima 
pasakyti apie, pvz., manzelio ſchehligu. Gerokai reguliaresnėje manzelio katekizmo 
rašyboje raidėmis <ſch> dėsningai žymimi tik priebalsiai /ʒ/ (= la. ž) ir /ſ/ (= la. š)18. 
priebalsis /z/ jomis žodžio pradžioje nežymimas niekada, o žodžio viduryje – nebent 
tik kaip priebalsio /ʣ/ rašybos dalis (pvz., luhdſchu = lūdzu ‘prašau, meldžiu’). tad 
bent jau manzelio kalboje čia neabejotinai būta žodžio žēlīgs. tokiu atveju galima 
kalbėti ne apie įprastą germanizmą, o nebent tik apie slavizmo žēlīgs specifinę reikš-
mę, suteiktą jam konkrečioje katekizmo vietoje dėl panašiai skambančio žodžio vo-
kiškame vertimo šaltinyje įtakos, arba, labai norint, spekuliuoti apie rivijaus kate-
kizmo okazionalizmą – germanizmą *zēlgs (ar pan.), atitinkamoje katekizmo vietoje 
pakartotą ir vėlesnių vertėjų, tačiau šių jau skaitytą ir suvoktą kaip įprastą žēlīgs.

recenzuojamasis veikalas – neabejotinai vertingas senųjų baltų tekstų lyginama-
sis mokslo darbas, pasižymįs originalia metodika ir siūlantis ne vieną naują proble-
mos sprendimą. akivaizdžiai parodydamas, kaip svarbu tiriant senuosius tekstus 
juos lyginti ne tik su vertimo šaltiniais ar analogiškais tekstais ta pačia kalba, bet ir 
su atitikmenimis giminiškomis kalbomis, pietro u. dini juo nubrėžė naujas gaires 
būsimiems baltų kalbų rašytinės epochos istorijos tyrimams.

14  p. 107 lyginamojoje lentelėje manzelio frag-
mentas pacituotas klaidingai: jo vietoje 
antrąkart pakartotas 1615 m. katekizmo 
fragmentas, t. y. wene ßeehlige galle vietoj 
weenu ſchehligu ghallu.

15  atkreiptinas dėmesys, kad ši grafema (li-
gatūra) recenzuojamoje knygoje, cituojant 
skirtingus pavyzdžius (net ir iš to paties 
šaltinio) atskiruose skyriuose, translite-
ruojama nevienodai, plg. rivijaus katekiz-
mo ßeelo (p. 28) vs. ſʒelige (p. 104). Šioje 
recenzijoje pavyzdžius stengtasi rašyti 

tiksliai taip, kaip atitinkamuose recenzuo-
jamos knygos skyriuose.

16  aptariamieji pavyzdžiai knygoje pateikti su 
korektūros klaidomis: „seele = žels »leid«“ 
(p. 107).

17  be šių trijų knygoje minimų priebalsių, ap-
tariamoji grafema rivijaus katekizme taip 
pat gali žymėti ir fonemą /ʣ/, pvz., 
ſʒeryo = dzeŗu.

18  neskaitant bene vienintelės išimties 
ſchwehtigu = svētīgu, kur ja pažymėtas 
priebalsis /s/.
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Endzel īns  DI – Jānis endzelīns, Darbu izlase i–iv2, rīga: zinātne, 1971–1982.

19  Korektūros klaida recenzuojamoje knygoje: 
bibliografijoje nurodytas 44(2) Baltisticos 
sąsiuvinis (p. 126).

20  Korektūros klaida recenzuojamoje knygoje: 
bibliografijoje straipsnio antraštė nurodyta 

kaip „zur vergleichend-kontrastive analy-
se der baltischen Fassungen von luthers 
‘Kleinen Katechismus’: zu apr. 105,25–6  
ſen brendekermnen und  se ine  entspre -
chungen“ (p. 126).
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EH – J[an] endzelin, e[dīte] Hausenberg, Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu 
valodas vārdnīcai / Ergänzungen und Berichtigungen zu K. Mühlenbachs Lettischdeutschem Wör
terbuch i–ii, rīga, 1934–1946.

LEV – Konstantīns Karulis, Latviešu etimoloģijas vārdnīca21, rīga: avots, 11992, 22001.
LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas (I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas, redaktorių kolegija: 

Gertrūda naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas paulauskas, ritutė petrokienė, vytautas vit-
kauskas, Jolanta zabarskaitė, vilnius: lietuvių kalbos institutas (www.lkz.lt).

ME – K. Mǖlenbacha Latviešu valodas vārdnīca i–iv, rediģējis, papildinājis, turpinājis (nobeidzis – 
iv) J[ānis] endzelīns, rīga, 1923–1932. 

SLV – Seniespiedumi latviešu valodā. 1525–1855. Kopkatalogs, rīga: latvijas nacionālā bibliotēka, 
1999.

vytautas rinkevičius   Gauta 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT01513 Vilnius, Lithuania
el. p.: vytautas.rinkevicius@flf.vu.lt

21  recenzuojamos knygos bibliografijoje šio 
veikalo antraštė nurodyta klaidingai, t. y. 
„latviešu va l o d a s  etimoloģijas vārdnīca“ 

(p. 122), dėl to tekste vartojama ir ne visai 
korektiška santrumpa LVEV.
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Felix Thies
vilniaus universitetas
Goethe-universität Frankfurt am main

Review of:

Konstantinas sirvydas, Punktai sakymų 
nuo Advento iki Gavėnios = Konstanty szyrwid, 
Punkty Kazań od Adwentu do Postu
Kritinis leidimas / Wydanie krytyczne,
eds. Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska 
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2015, 824 pp. isbn 978-609-411-161-7

Konstantinas sirvydas, Punktai sakymų Gavėniai = 
Konstanty szyrwid, Punkty Kazań na Wielki Post
Kritinis leidimas / Wydanie krytyczne,
eds.Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska 
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2015, 556 pp. isbn 978-609-411-162-4

virginija vasiliauskienė, Kristina rutkovska, 
Konstantino Sirvydo punktai sakymų = 
punkty Kazań Konstantego Szyrwida
Teksto rengimo principai, rodyklės, šaltiniai / Zasady edycji, indeksy, źródła
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2016, 250 pp. isbn 978-609-411-178-5

the three books under review are two volumes containing the edition of Kon-
stantinas sirvydas’ Punktai sakymų (first part 1629, second part 1644) and one of the 
three commentary volumes1.

1  the two other commentary volumes will be 
reviewed separately.



334 Archivum Lithuanicum 19

each volume of the critical edition contains a short preface, a photographic re-
production and the transcribed text with a critical apparatus. explicit and implicit 
citations, allusions, and biblical names in the text are identified, biblical verses are 
highlighted using brown color. the editorial signs and abbreviations used by the 
editors are given in the third commentary volume (p. 22 in lithuanian, p. 30 in pol-
ish). as not all these signs are self-explicatory, and especially since the critical edition 
was published a year earlier than the commentaries, it would have been highly desir-
able if these lists would also have been provided in the critical edition.

abbreviations in the lithuanian and polish texts are not resolved, except for [et]c. 
(passim) and the Greek ου-ligature with circumflex (τȣ̃το, ii 19512). in the margins, 
some abbreviations are resolved (e.g., q[ue]), others not (tamẽ = tame[n]). the reason 
for this seems to be the lack of according characters, which results in a certain incon-
sistency.

the reproduced text is a diplomatic transcription of the original, including the 
line breaking. there is one exception, however: due to the resolving of the latin ab-
breviations in the margins, in some cases words are transferred to the following line 
(as compared to the original), as seen in the example: 

 original transcription 
II 2121m

2 Infinitus theſ:  Infinitus 
II 2122m Paſſ: Chriſti. theſ[aurus]
II 2123m  Paſſ[io] Chriſti.

it would have been desirable if this would also have been commented upon or 
marked by an editorial sign.

While the lithuanian part is edited carefully, it seems that the polish part of the 
transcription was done without a final proofreading. the following errors were found:3 

 transcription should read
I 1125b ſdʒia ſdia
i 1617b V. v .̵ (= v[ersus]) 
I 1718b prowadʒić prowadić
I 2314b I iʒ
I 291b ʒłego / ʒłego.
I 311b ktorych ktôrych
i 4523b wła= wla=
I 4926b vcʒynkáh vczynkáh
i 579b bogà. bogà[.]
i 754–5b mni{e}[=]|manie mni[e]=|manie

2  no line numbers in the margins.
3  regarding diacritic signs, the list does not 

include those cases in which the reviewer 
interprets a diacritic differently than the 

editors (e.g., á instead of ȧ), but only 
those where a diacritic is clearly visible  
or missing.
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I 7723b 2. 2= [sic]
i 8624b iv. iv- [sic]
i 1038b pienίu4 pieníu
i 10825b X̶ićiem Xićiem 
I 12110b ieſt ieſk [sic]
i 15020b mowi wowi [sic]
i 1662b prorok protok [sic]
I 1737b łȧſk łȧſt [sic]
i 2573b heretyci hetetyci [sic]
i 26732b wiat= wiał= (catchword)
I 27430b potrʒeba potrʒreba [sic]
i 28726b drugi drngi [sic]
i 28917b naśienie naśiemie [sic]
i 31519b obſitßey obfitßey
I 32311b niebieſkie niebieſtie [sic]
I 32317b ktoleſtwo kroleſtwo
i 36424b hiſtorya Hiſtorya
ii 5621b wykuŕʒony wykurʒony
ii 588b IEZVSIE Iezvsie
ii 5815b kości kośći
ii 6213b dien dień
ii 6219b oſtŕonie oſtronie
ii 6913–14b Welory[=]|bem Welory=|bem
II 7416b kámien  kámień 
ii 762b ćiȧło ćiȧko [sic]
II 9425–26b wßy=|tkich wßy[=]|tkich
II 9913b laſke laſce
ii 10330b disieyßey diśieyßey
ii 10511b andrʒeieim andrʒeiem
ii 10711b pociech poćiech
ii 1109 wy słuchaćie wy nie słuchaćie
II 13311b mȧ ma
II 1422–3b świ[=]|tego świ=|tego
ii 1459b pánski páński
ii 18016b nádt° nádte° (= nádte[go])
ii 18020b ſveg° ſwe (= ſweg[o])
ii 19512 αἵματί ἅιματί [sic]
ii 20031b apoſtołoiwie  apoſtołowie

4  the sign used in the transcription is clearly 
recognizable as a Greek iota. it does not 
appear in the list of characters (rutkovska 

2016, 121, 163f.) and seems not to have 
been intended by the editors.



336 Archivum Lithuanicum 19

ii 20222b ktregoś ktoregoś
ii 20231b ćieości ćieośći (= ćiem[n]ośći)
ii 20629b albowiemeśćie abowiemeśćie
II 2143b dʒiáły diáły
II 2229b doprawdy odprawdy
ii 23811 dawał podawał
ii 25014b Xśigach Xigach

in addition, the reviewer observed the following printing errors, omissions and 
dittographies in the original, which were not commented upon in the apparatus:

I 927b ieſti{m} ieſt i{m}
i 1023b miłoʒierdia miłośierdia
i 1530–31b aſi=|ſten: aſi=|ſten= (catchword)
I 779–10b v wa=|ʒȧć vwa=|ʒȧć
i 7812b o dmieniać odmieniać
i 9632b–971b m=‖mdrość m=‖drość (cf. the catchword)
I 1298–9b wiédc y| y widʒc wiédć y| widʒc
i 16721b nároił národił
i 17531b–1761b pra[=]‖prawi pra[=]‖wi (also in the catchword)
I 19923b kośćoł kośćioł
I 21131b go prʒeto go[.] prʒeto5

I 2446b ʒtym ʒłym
i 25431b–2551b kato=‖tolikow kato=‖likow
i 26631b–2671b prʒy‖ rodʒenie  prʒy=‖rodʒenie
I 31413–14b po| dȧć po[=]|dać
I 3219b rʒecʒpoſolita rʒecʒpoſpolita
i 32827b oßukáć= oßukáć/
I 33329b Grano [1.] Grano6

i 36616b bogȧctem bogȧctwem

ii 4611b w chodi wchodi
ii 6312–13b ʒ| biegáć ʒ[=]|biegáć
ii 12818b ná demn nádemn

the clearly misprinted ſwegot,ám gdżie (i 346) is corrected (i 346n3) to ſwego tám, 
gdżie. However, a juxtaposition of t and the comma is more likely and supported 
by the lithuanian parallel ſawo, tinay kur, so the place should be corrected to ſwego, 
tám gdżie.

5  in the apparatus corrected to poʒnawa=|my 
go prʒeto ſtaraymy śię, but cf. the inter-
punctuation in the lithuanian parallel 
paiſtame gi. Todrin ru=|pinkimes.

6  Correctly emendated to Grono in the appa-
ratus.
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the typeface the editors use to mark text printed in antiqua in the original is hard 
to distinguish from the one used for text printed in Fraktur. in two places it seems 
that antiqua text was not marked accordingly in the transcription, namely i 5428b 
(exces) and the latin passage starting in ii 19513, Hoc eſt etc. a clearer distinction would 
have been desirable.

as commented by the editors,7 one copy of the first volume kept in the library of 
vilnius university (which is accessible online in the database www.epaveldas.lt; vub: 
Lr 688), as well as the copy kept in st. petersburg, differ from the other copies. 
vasiliauskienė states that they differ by the first eight unnumbered pages8. For this 
review, the transcribed text was compared to both the printed and the digital fac-
simile. neither in the commentary volumes nor in the critical edition do the editors 
mention another difference between these copies:

 copy reproduced  copy digitalized
 in the edition by epaveldas

i 5322b ona wielkie. bab{i}loniȧ  ona wiełkie. babiloniá 
i 5323b  to ieſt wßytkich potpio= to ieſt wßytkich potpio- 
i 5324b  nych mnoſtwo bd{}ie nych mnoſtwo bdie wo[-] 
i 5325b  wrʒucone w morʒe mk  rʒucone w morʒe mk nie[-] 
i 5326b  nieſkońcʒonych. Kto {te} ſkońcʒonych. Kto te ćia[-] 
i 5327b  ćiary dobrʒe w ſ{e}rcu ry dobrʒe w ſercu vway / 
i 5328b  vway / nie trʒćin chwie= nie trʒćin chwieic śi / 
i 5329b  ic śi / ale opok ſtȧte= ále opok ſtátecʒn y nie[-] 
i 5330b  cʒn y nie porußon w porußon w dobrych 
i 5331b  dobrych vcʒynk{á}ch bdie. vcʒynkách bdie.

vasiliauskienė discusses the question whether the first volume was reprinted 1644 
(when the second volume was released) with new title pages and preface, or wheth-
er some remaining copies received a new title. according to her, this question can 
only be solved by analyzing the watermarks of the existing copies. if the different 
line breaks in i 53 only occur in the two copies with the new title pages, this would 
indicate a new printing in 1644, in which page 53 had to be set anew. all other 
pages seem to be exactly the same, including all errors.

the third volume of the commentary, is written in both lithuanian and polish. it 
contains the editorial principles (lith. 11–21, pol. 23–29), the list of symbols and ab-
breviations (22, 30) and the indices: a list of abbreviations of biblical books (33–40), 
an index of biblical names (40–64), an index of biblical citations (65–194), non-biblical 
references (195–208), an index of saints and Christian doctrines (209–211), a list of 
archaic polish words (212–240) and is concluded by the bibliography (243–249).

the index of names is arranged after the modern lithuanian form, which some-
times can deviate from the form actually attested. For instance, Luciperu (ii 41) is 

8  vasiliauskienė 2016, 22.7  vasiliauskienė 2016, 22.
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found under Aušrinis, Anna (i 212) under Ona. a short reference under the actually 
attested form would have helped to find them.

overall, the edition leaves an ambivalent impression. the edition of and the com-
ment on the lithuanian parts are solid and precise, while the polish parts seems to 
have been arranged with significantly less care. 

With the indices in the commentary volume, the authors provide valuable tools 
for further research.
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pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas. monografija = punkty Kazań Konstantego Szyrwida – 
zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku. monografia, vilnius: 
lietuvių kalbos institutas.

sirvydas,  Konstantinas,  1629: PVNKTY KAZAN od Adwentu áǯ do Poſtu, Litewskim izykiem, 
z wytłumáczeniem ná Polskie, PRZEZ Kśidzá KONSTANTEGO SZYRWIDA / Theologá Societa
tis IESV / Z DOZWOLENIEM STARSZYCH wydáne. W Wilnie W drukárni akádemiey 
societatis iesv roku m. dC. XXiX.; vub: lr 688 (http://www.epaveldas.lt/vbspi/birecord.
do?birecordid=94440).

vas il iauskienė ,  virgini ja ,  2016: Konstantino Sirvydo punktų sakymų struktūra, turinys 
ir šaltiniai. monografija = punkty Kazań Konstantego Szyrwida. Struktura, treść, źródła. mo-
nografia, vilnius: lietuvių kalbos institutas.  

Felix thies   Gauta 2017 m. rugsėjo 11 d.
Subbelrather Str. 515
D50827 Köln, Deutschland
el. p.: f.thies@gmail.com



339 S a m u e l i o  B o g u s l a v o  C h y l i n s k i o 
B i b l i j a  3 .  C h y l i n s k i o  B i b l i j o s 
i s t o r i j o s  š a l t i n i a i

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 9 ,  2 0 1 7

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .   3 3 9 – 3 4 8

Robert Frost
university of Aberdeen 

Review of: 

Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija 3. 
Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai, 
ed. Gina Kavaliūnaitė
 
vilnius: vilniaus universitetas, 

2015, lxiiii ,  561pp. isbn 978-609-459-628-5

this sumptuously produced volume is a companion piece to the magnificent 
facsimile edition of the first printed translation of part of the old testament into 
lithuanian by samuel boguslav Chylinski (samuelis boguslavas Chylinskis; samuel 
bogusław Chyliński; 1633–1666), which was reviewed by ingė lukšaitė in this jour-
nal in 2008. although it is volume three in the planned cycle, it is the second to be 
published. its task is to make available the known sources concerning the fraught 
circumstances surrounding the translation completed by Chylinski after his arrival 
in england in 1657, and its failure to emerge from the hands of the printer. although 
Chylinski completed his translation, only part of the text was printed, and the whole 
bible was never published, which ensured that it remains extremely rare. the british 
library holds the only surviving copy of those parts that were printed, which it 
acquired in 1893, as well as the manuscript of Chylinski’s translation of the new 
testament, which was never printed, and which it acquired in 1933.

Chylinski probably began his translation while still in the united provinces, before 
his arrival in england, and had completed the old testament by 1659; it is possible 
that he had done so by october 1657. an inscription in the seventh volume suggests 
that he began the translation of the new testament in that month, as Gina Kavaliūnaitė, 
the project’s editor, argues. the british library copy of the printed text only contains 
the first few books of the old testament, breaking off in the book of Joshua. an-
other copy, which was in berlin until 1939, was nearly twice as long, reaching the 
book of Job, while a copy last seen in st. petersburg in 1918, broke off in the middle 
of the book of psalms. the whereabouts of these two versions is currently unknown.

Kavaliūnaitė has convincingly demonstrated that Chylinski’s translation was pri-
marily based on the dutch Statenvertaling, commissioned by the synod of dort in 
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1618 to provide a new translation based on the original sources, which was widely 
recognized in protestant europe as the most faithful translation available. Chylin ski, 
who was a talented linguist, had studied in the Franeker academy in the united 
provinces, and knew dutch well. the text was influenced to some extent by the 1632 
polish danzig bible, but the main source was the Statenvertaling. 

by 1660 enough of the translation was complete for Chylinski to turn his attention 
to the problem of publication. it was a good moment to secure moral and financial 
support in an england that had undergone a fundamental political transformation 
following the stuart restoration in may of that year. under Cromwell’s protectorate, 
england had been aligned with sweden against poland-lithuania during the second 
northern War (1655–1660), but while the restoration government was still suspicious 
of a largely Catholic power after the return of the monarchy in may 1660, Charles 
ii—who was not as hostile to Catholicism as his subjects and who may well have died 
a Catholic—remembered that the sejm had condemned the execution of his father 
and had voted a 10 percent tax on all scottish merchants in the Commonwealth to 
support the exiled stuarts, which had raised a considerable sum of money. in the 
country at large, tales of exile and protestant suffering abroad touched a nerve: in late 
1661 thousands turned out to attend the funeral in rochester Cathedral of a man who 
called himself Cossuma albertus and who claimed to be an exiled prince of transyl-
vania. the english remembered that bethlen Gábor, the Calvinist prince of transyl-
vania, had been the one european ruler to offer military support to elizabeth stuart, 
queen of bohemia in 1618–1620. as it turned out, Cossuma albertus was a con man: 
together with his accomplices, he had been touring provincial england where he was 
feted by town councils taken in by his charm and rich attire. He was murdered at 
Gad’s Hill in Kent by his accomplices, who had to act as his servants and who were 
disgruntled that he took a greater share of the gifts and money they had acquired. 
they were arrested in london and hanged for their crime; the trial records reveal that 
the supposed transylvanian prince was an obscure polish nobleman.1

Chylinski was no con man, and in such a climate he was able to attract consider-
able support for his translation. He was a capable self-publicist. in 1659 he published 
an Account of the Translation of the Bible into the Lithuanian Tongue, which was reissued 
in 1660 in latin in an amended edition that included testimonials from a number of 
leading oxford academics whose support he had attracted, helped by the recom-
mendations of members of the network of scottish and english merchants and schol-
ars with links to the Commonwealth, in particular samuel Hartlib and John dury. 
the most notable and influential backers Chylinski attracted were John Wallis, sav-
ilian professor of mathematics at oxford, and robert boyle, the influential natural 
scientist, whose religious convictions had persuaded him to support translations of 
the bible into as many world languages as possible and who had already launched 

1  the story was investigated by Gabriel ronay 
in a bbC 2 timewatch program, “affairs of 
state” broadcast on september 16, 1987.
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a fund to support translations into irish Gaelic and algonquian.2 Hartlib persuaded 
his oxford connections to establish a similar fund specifically to support the publica-
tion of Chylinski’s translation in the interests of promoting protestant unity. 

despite this glittering array of supporters, the campaign ultimately failed. Jan 
Krzysztof Krainski, an agent sent by the vilnius synod to raise money for the war-
ravaged lithuanian protestant churches, and to monitor Chylinski’s progress, was 
not enthusiastic about the translation and fell out with Chylinski. He refused to clear 
Chylinski’s debts or to pay the printer; Chylinski’s appeals to the vilnius synod to 
continue its support were in vain. His translation was never published, and the dis-
illusioned Chylinski died a pauper in london in 1666, where he is buried in the 
church of st. Giles Cripplegate.

Historians have long been interested in the first printed translation of the bible 
into lithuanian, but until the british museum’s acquisition of its version in 1893, and 
the discovery of the berlin and st. petersburg versions, they were able to do little 
more than speculate as to its nature. the significance of the text, both printed and 
manuscript, for scholars interested in the development of the lithuanian language 
is substantial. Chylinski was not the first translator of the bible into lithuanian: Jonas 
bretkūnas had produced a full translation between 1579 and 1590, based largely on 
luther’s German bible, but it had never been published, and the manuscript remained 
in Königsberg in the duchy of prussia. Chylinski knew of the bretkūnas translation, 
but he made no mention of it in his Account, not wanting, presumably, to affect his 
chances of raising money to publish his own version.

volume three of Kavaliūnaitė’s monumental undertaking will greatly assist every-
one interested in this complex story. she has scoured libraries and archives to unearth 
a large amount of material in several languages that give us a detailed picture of the 
circumstances in which the translation was conceived, produced, and failed to be 
published. the range of this material is truly impressive; while some of the docu-
ments were already known to scholars, and some have been published before, 
Kavaliūnaitė has unearthed a number that are published here for the first time and 
brought together a wealth of material for the first time. the documents are arranged 
in chronological order, which is sensible, as it gives the reader the opportunity to 
follow the development of the story as it unfolded. each item is printed in the ori-
ginal language, alongside a high-quality facsimile reproduction. the scene is set by 
brief introductions in lithuanian and english, which pick up the themes discussed 
at greater length in volume one. detailed summaries of the content of each document 
are given in english, with full translations into lithuanian. the texts are accompanied 
by extensive and helpful notes, and the volume is illustrated throughout with hand-
some plates by the well-known lithuanian graphic artist Šarūnas leonavičius.

2  Kavaliūnaitė, citing stanisław Kot, claims 
that boyle provided funds for the transla-
tion of the bible into Welsh, but michael 
Hunter, the leading expert on boyle, sug-
gests that this is a misunderstanding, and 

that he was only interested in the sub-
scription method used for the Welsh trans-
lation, as he wished to apply it for the 
translation into irish Gaelic. i am grateful 
to professor Hunter for pointing this out.
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altogether 102 documents are reproduced. not all are given in full, but this is a 
sensible decision: the editor has concentrated on passages that directly concern the 
translation. the documents include relevant correspondence of Chylinski, Krainski, 
Hartlib, boyle, and other prominent supporters of the project. there are records of 
the english privy Council, of the General synod of the vilnius province, of the 
Kėdainiai provincial Convocation, and of the Kėdainiai reformed congregation, which 
Chylinski had attended before leaving for the united provinces. an interesting cache 
of documents details the sums raised in response to the appeal for the lithuanian 
reformed Church by individual parishes. Chylinski’s own Account of the Translation 
of the Bible into the Lithuanian Tongue in both its english and latin versions, is given 
in full, as is Krainski’s 1661 Relation of the Distressed State of the Church of Christ Pro
fessing the Protestant Religion in the Great Dukedom of Lithuania, published to garner 
support for his mission, and his detailed 1663 account of his dealings with Chylin-
ski prepared for the synod in which he justified his approach to the matter.

the material produced here is of great interest, and will provide the basis for much 
fruitful discussion. one can look forward with interest and anticipation to the publi-
cation of volume two, which will contain a series of scholarly studies on the Chylin-
ski bible. the editor deserves considerable praise for the high scholarly value of the 
volume. the translations, by Kavaliūnaitė, eugenija ulčinaitė, stephen rowell and 
axel Holvoet, are excellent, and read well. there is very little with which one might 
take issue, although the presentation of the dispute between Chylinski and Krainski 
raises certain questions. Chylinski is very much the hero of the book; from the per-
spective of modern lithuanian history, and the history of the lithuanian language, 
this is understandable: his determined efforts to produce and publish the entire text 
of the bible in lithuanian were heroic, even if the planned work never reached fru-
ition. its rediscovery has given scholars the opportunity to study the lithuanian lan-
guage at a vital period in its development, and Chylinski deserves to be honoured as 
one of the protestant pioneers who ensured that lithuanian became fully established 
as a written language in a period when its very existence was under threat.

While Chylinski is the hero, there is little doubt who are the villains in the story 
presented by Kavaliūnaitė: Jan Krzysztof Krainski and the vilnius synod. Krainski in 
particular is criticized for his role in blocking the publication of the bible despite the 
support of so many leading figures in english society. it is, however, worth consider-
ing whether he deserves to be vilified. For when Krainski arrived in london he was 
the envoy of a church in crisis. Chylinski had left lithuania in 1653 to study in Franek-
er. although the Cossack revolt that shook the Commonwealth to its foundations had 
been rumbling on since 1648, the flames were burning far from biržai and Kėdainiai, 
and Chylinski was safely ensconced in the united provinces by the time that war 
broke out with muscovy in 1654 and with sweden in 1655. these conflicts dramati-
cally affected the situation of the protestant churches across the Commonwealth as a 
whole, and in the Grand duchy in particular. vilnius fell to the muscovites in august 
1655, and their armies treated the civilian population ruthlessly across lithuania. 
While Krainski may have exaggerated somewhat in his Relation to secure the sympa-
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thy of english protestants, there is no doubt that the sufferings of lithuanians, both 
protestant and Catholic, were considerable: Chylinski’s own father adrian, former 
court preacher to Krzysztof ii radziwiłł, and a leading reformed cleric, was himself 
murdered by the muscovite forces; he was roasted alive, according to Krainski.

it was the swedish invasion in July 1655 that was ultimately more damaging to the 
position of lithuania’s protestants, however. as resistance to the swedes in poland 
melted away, the Wielkopolska noble levy surrendered in July, the Crown army ca-
pitulated in october, and king John Casimir fled to silesia. the signing of the treaty of 
Kėdainiai in august, and of a union treaty with sweden at Kėdainiai in october were 
understandable reactions to the crisis, but whatever the motives of Janusz radziwiłł, 
the lithuanian Grand Hetman, in negotiating with the swedes—a matter of consider-
able controversy—the consequences were serious for lithuanian protestants. the biržai 
branch of the radziwiłłs had long been the major protectors and patrons of the re-
formed church in the Grand duchy, but Janusz’s actions cast a dark shadow over its 
future prospects. the Kėdainiai treaties—in particular the october union treaty—were 
largely signed by radziwiłł’s clients and supporters, many of whom—though by no 
means all—were protestants. although other lithuanian magnates had flirted with 
the swedes, by the time John Casimir returned from exile to lead the growing resistance 
to the swedish armies in January 1656, the tide had definitively turned. most of the 
lithuanian elite joined the resistance to the swedes, and Janusz radziwiłł died in 
december in tykocin, widely reviled across the Commonwealth as a traitor. the estates 
of the biržai radziwiłłs were confiscated and occupied by the lithuanian army, and 
Janusz’s cousin, bogusław—now the last of the biržai branch in the male line—had 
taken refuge in the duchy of prussia, where he served his cousin, elector Frederick 
William, as governor. as the resistance to the swedes and the muscovites in the Com-
monwealth took on a distinctly Catholic patriotic hue, protestants were widely con-
demned as traitors, and in 1658 the sejm expelled the antitrinitarians—who had long 
been protected by the biržai radziwiłłs—from poland and lithuania.

it is, therefore, at least understandable that by late 1660, when Krainski was dis-
patched to london, the publication of a new translation of the bible into lithuanian 
had slipped down the list of priorities of the vilnius synod since 1653, when the 
synod had awarded Chylinski the martin Švoba scholarship and packed him off to 
Franeker as its rising academic star. in 1660, deprived of its magnate protectors, and 
of their finances, the reformed Church in lithuania was facing a bleak future, and 
its members were suffering persecution and ostracism. as Krainski observed of the 
swedes in his Relation: 

by their coming into the Countrey, they made us lyable to be more hated by those of 
the Roman religion than before. . .our very Neighbours do hate and persecute the Rem
nant of us still, with as much eagerness, as our foreign Enemies did: they deprive us 
of our Churches yet remaining: those Lands, which were given for the maintenance of 
Ministers, and Scholes, they give away as if they had been their own: our Ministers are 
banished; and such, as remain are beaten, and misused: the threatenings of our total 
Exilement are encreased (vol. 3, no. 29, pp. 87, 89).
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However much one might regret the failure to publish Chylinski’s bible, it is hard 
to criticize the vilnius synod for preferring to raise money to restore its churches and 
support its ministers, rather than to subsidize a publication in an expensive foreign 
country. the lithuanian reformed church had managed for a century without a lithua-
nian translation of the bible. it possessed catechisms in lithuanian for teaching the 
faith to those of its flock who did not understand polish, and lithuanian-speaking 
ministers to preach the word of God. While a lithuanian text of the bible would be 
useful for the preparation of sermons and instruction, it was not, in the circumstances, 
essential. the church elite was polish speaking, conducted its business in polish, and 
no doubt felt it could wait for more propitious times before agreeing to support pub-
lication of a text that some of them would themselves have been unable to read.

Krainski was well aware of these circumstances when he arrived in london, where 
he was faced with the delicate task of raising money to support the lithuanian 
churches without alienating those who had put their efforts into raising funds to 
support the translation. He was unenthusiastic about the translation from the outset, 
and he ultimately took the decision to refuse to pay any more funds to the printer, 
for which he is attacked in a long, critical letter of march 14, 1661, to robert boyle 
from John Wallis (vol. 3, no. 44, p. 147, 149). it is, however, open to question as to 
whether Krainski was as deceitful as Kavaliūnaitė alleges. she bases this accusation 
on a claim that in his report to the vilnius synod of may 23, 1663, Krainski deliber-
ately “misconstrued for his own benefit” the text of the royal letters patent of July 
12, 1661, under which Charles ii, following representations from Krainski, decreed 
that funds be raised to support the lithuanian protestant churches and to support 
Chylinski’s translation. 

Kavaliūnaitė argues that in his report to the synod, Krainski “construes the pur-
port of the royal patent quite differently from what is expressed in the text itself.”3 
Krainski wrote: 

zeby tym sczodrobliwsze oswiadczyli beneficium afflictis Ecclesijs Lithvan[iae] y zeby ad 
fervidiora pietatis ac liberalitatis studia plebem Anglicanam zagrzac mogli; Necessitatem 
Biblior[um] Lithvanicor[um], et gloriam inde, specialiter recommendowali populo, ztą 
clausulą, zeby kazde sto funtow do skarbu wniesione, do litwy odesłane ex nunc było 
in subsidium pauperum, iake expresse miec chce Regium diploma (vol. 3, no. 51, p. 175).

Kavaliūnaitė translates this as: 

in order that they should offer the most generous support to the afflicted churches of 
lithuania, and in order that the common people of england should be inflamed to 
the most fervid exertion of piety and liberality, they especially recommended to the 
people the necessity of a lithuanian bible, and the glory to be derived from it; stipu-
lating that, henceforth every hundred pounds, collected by the treasury, should be 
sent to lithuania towards the relief of the poor, as the royal patent expressly states.4

4  Kavaliūnaitė 2008, xc.3  Kavaliūnaitė 2008, xc.



345 S a m u e l i o  B o g u s l a v o  C h y l i n s k i o 
B i b l i j a  3 .  C h y l i n s k i o  B i b l i j o s 
i s t o r i j o s  š a l t i n i a i

Kavaliūnaitė claims, however, that the letters patent stipulate that “only the sums 
left over from the printing of the bible were to be sent to lithuania,” which implies 
that the main purpose of the document was to fund the bible, and that the relief of 
the protestant Churches was a secondary consideration.5 

What did the royal patent “expressly state”? it stipulated that: 

and our further will and pleasure is, that they, the said edward Fenn and John Fenn,6 
as they shall receive any sum, amounting to the sum of one hundred pounds or 
above, do forthwith send, or by exchange make over the same into the parts beyond 
the seas, for the relief and sustenance of the said poor distressed Churches, beside 
such sum as shall be necessary for the finishing of the said pious Work of translating 
and printing the said bible here in our City of london, and for the maintenance of 
the said John de Kraino Krainsky, deputy of the said Churches, or any other deputy 
of the said protestants, for the futhering of the said pious works in such a manner, as 
for their care, faithfulness, and discretions they will be answerable to us for the same 
(vol. 3, no. 27, p. 71).

the use of “beside” in this extract is, to be fair to Kavaliūnaitė, rather ambiguous, 
but as the rest of the document makes clear, the main purpose of the letters patent 
was not, as Kavaliūnaitė specifically claims in the english summary (vol. 3, p. 377), 
“first of all” to fund the bible translation, but ‘first of all’ to provide relief and suc-
cour for the lithuanian protestant churches, the state of which is discussed and 
deplored at length in the first half of the document. the letters patent were issued 
in direct response to Krainski’s mission, and the stipulation concerning the funding 
of the bible translation was added following intensive lobbying by the printer, who 
was owed considerable sums of money, and by Chylinski’s supporters, as Krainski 
makes clear in a later passage in his report, in which he writes that there had origin-
ally been no mention of the bible in the draft of the letters patent; the stipulation 
had been inserted later, after representations by Chylinski’s supporters.7 With regard 
to the disbursement of the funds, the letters patent state clearly: 

that a general Collection be made throughout this our realm of england and domin-
ion of Wales for the relief and support of the said protestant Churches in lithuania, 
and for the furthering and finishing of the said pious Work of translating and printing 
their bible (vol. 3, no. 27, p. 71).

the order in which the two purposes are mentioned is significant, and supports 
Krainski’s contention that the clause concerning the translation was added later. 
Krainski, who was politically astute, nevertheless concluded that: 

5  Kavaliūnaitė 2008, xci.
6  the commissioners appointed to disburse 

the funds raised.
7  ‘Chociazby biblia niebyla wspomniona in 

Diplomate Regio, Typographus lucri causa per 

condictam z Chylinskim, supplicowali by 
byli, y przekupili, aby pecunia in subsidium 
Pauperum conferowana, na biblia raczey 
obroconoa było, jako to y po dzis dzien 
praktikuią’ (vol. 3, no. 51, p. 17).
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this having been decided, it would have been impolitic for me to have opposed the 
wish of the King and the Commissioners, and sought to remove mention of the bible 
from the letters patent.8

Krainski did not, therefore, as Kavaliūnaitė claims, deliberately mislead the synod 
in his report. He mentions the translation in the extract she quotes, and if he did not 
mention in that particular extract that this was to be covered by the fund, he makes 
it abundantly clear elsewhere in the report that this was the case. His report was in 
any case prepared two years after the events he was describing, by which time the 
circumstances had changed. 

it is also unfair of Kavaliūnaitė to speculate, on the basis of her contention that his 
report misrepresented the letters patent, that Krainski “must evidently have miscon-
strued other circumstances for his own benefit as well,” a contention for which she 
offers no evidence.9 the one specific charge she brings claims that Krainski misrepre-
sented Chylinski’s printing expenses as private debts.10 this contention rests on a read-
ing of the documents that sees the matter entirely through Chylinski’s eyes. there was 
good reason for Krainski’s concern. as he pointed out, by the time the letters patent 
were issued, Chylinski had already submitted accounts showing that he owed £148 to 
the printer, who was pursuing Krainski round london to secure payment. since pub-
lication would involve further substantial payments to the printer—in 1662 he was paid 
£146/1s. for the printing of a mere 42 sheets—it was clear that to go ahead with it would 
substantially reduce the amount of money available for relief of the lithuanian church, 
which, for Krainski and the synod, was the main purpose of the collection. 

it is also, perhaps, unfair of Kavaliūnaitė to suggest that Krainski misleadingly 
claimed that Chylinski’s expenses were private debts: in addition to his printing bills, 
Chylinski had run up considerable debts with regard to his accommodation and living 
expenses, which he expected to be paid from the fund raised, and which it does seem 
reasonable for Krainski to have regarded as private. Finally, Krainski observes—in a 
passage not cited by Kavaliūnaitė in her discussion of the matter—that several members 
of the privy Council, who were both aware of the situation with regard to the translation, 
and who were sympathetic towards the plight of the lithuanian Church, agreed with 
him that the moneys collected should not be used to pay off Chylinski’s debts or to fund 
further printing costs, which casts considerable doubt on her contention that the prin-
cipal purpose of the letters patent was to fund the translation (vol. 3, no. 51, p. 175). 

by the time Krainski wrote his report, his actions had ensured that publication had 
already ground to a halt. there was a further reason for this decision. in august 1661 
Chylinski returned to lithuania to plead his case, and to present his translation to the 
synod. He was initially well received, but when the synod—quite understandably—
asked Jan borzymowski and teodor skrocki, both of them distinguished linguists, to 
read the translation, they expressed their doubts as to its quality. borzymowski in-

8  ‘Hisce ita sancitis niełza mnie było woley 
Krolewskiej y Commissarzow contrarari, 
aby Biblia expunerentur ex Diplomate Regio’ 
(vol. 3, no. 51, p. 177).

9  Kavaliūnaitė 2008, xc.
10  Kavaliūnaitė 2008, lxxxvii.
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formed Krainski of his opinion, and although Krainski’s observation that there were 
as many errors as there were lines in the translation was certainly an exaggeration 
that does indicate his growing hostility to a man he regarded as arrogant and incom-
petent, the issue of the quality of the translation did not emerge as the result of per-
sonal animus against Chylinski, either on the part of Krainiski, or of the synod. 

language mattered. the reformed Church had based itself on the authority of 
scripture ever since martin luther had rejected the claims to authority of the pap acy 
and church tradition. it was of crucial importance that the language of the translation 
was pure and embodied the true sense of the bible; it was for this very reason that 
Chylinski chose the Statenvertaling as the basis of his translation. it was not just 
Krainski who had doubts about the quality of Chylinski’s rendering of the text. the 
report of skrocki and borzymowski concluded that the translation was ‘littered with 
errors’ (scatet mendis), and it was on their report that Krainski based his conclusions 
(vol. 3, no. 53, p. 197). the synod was so concerned that it approached bogusław 
ra dziwiłł, then governor of ducal prussia, to secure his approval for the sending of 
the manuscript of the bretkūnas bible to lithuania in order for it to be checked against 
Chylinski’s version, radziwiłł agreed, stipulating that the manuscript be returned in 
good condition (vol. 3, no. 52, p. 193).

the issue of language perhaps deserves more attention than it receives in the in-
troduction to volume one, or in the notes that accompany volume three. lithuanian 
had never been a written language before the sixteenth century, and had therefore 
never developed a high literary written form. as became abundantly clear in the 
nineteenth century, when nationalists anxious to emphasize the separate nationhood 
of peoples such as ukrainians or belarusians sought to construct high literary lan-
guages from a series of different local dialects, the task was by no means an easy one, 
and disputes as to what constituted the pure form of the language were common. 
this was precisely the problem that led to the dispute over the quality of Chylinski’s 
translation. lithuania was composed of various dialects, and it was by no means clear 
in the mid-seventeenth century what high literary lithuanian might look like. by the 
mid-seventeenth century, most of the lithuanian noble elite used polish as their liter-
ary language, and there was no agreement on what the criteria for the establishment 
of a literary form of the lithuanian language might be. as the interesting section on 
the linguistic sources of Chylinski’s translation in volume one makes clear, Chylinski 
had to make frequent recourse to polish and other languages to supply words that 
lithuanian lacked, since it was by then largely a language of lower-class discourse.

Chylinski’s translation is written in a central lithuanian dialect from around 
Kėdainiai that was termed ‘low lithuanian’ by ludwig rhesa in his 1816 Geschichte 
der litthauischen Bibel, in which the author claimed that it was therefore unsuitable for 
use in lithuania minor. Jerzy plater reproduced the opinion of Jerzy Grużewski, who 
observed in september 1805 that it was written in the ‘Žemaitijan language.’11 it is 
therefore, perhaps, unfair of Kavaliūnaitė to reprimand Jokūbas Kregždė for accepting 
the opinion of the synod on this matter.12 members of the synod desired the transla-

12  Kavaliūnaitė 2008, cii.11  Kavaliūnaitė 2008, xcvii, cvi.
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tion to be in the dialect Chylinski used, which was prestigious at the time. While its 
conclusion that Chylinski’s translation was poorly accomplished is certainly open to 
question, the fact that they believed it to be so raises important issues concerning the 
form of lithuanian that was appropriate to a biblical translation. it is to be hoped that 
this important matter will be discussed in the essays in volume two.

the defence of Krainski and the synod undertaken here is in no way intended to 
suggest that Chylinski was himself a villain. He fought tenaciously for the publica-
tion of his bible, and was able to secure considerable support for it from leading 
members of british society: despite the impression given by Kavaliūnaitė, robert 
boyle honoured the promise he had made to provide further funds in 1661.13 it is the 
differing opinions of contemporaries over the merits of translation that provide his-
torians, linguists, and literary scholars with a unique opportunity to consider the 
development of lithuanian at a crucial stage for its establishment as a written lan-
guage. Chylinski had worked long and hard in exile to produce his translation, and 
it is entirely understandable that he should fight with all the resources at his dis-
posal to secure the publication of his bible. that he died of consumption, alone and 
destitute in a foreign land, is one of History’s tragedies. His struggle with Krainski, 
and the dispute over the quality of his translation are but two of the many issues 
that spring to mind in reading this outstanding scholarly work. there are many more, 
and Gina Kavaliūnaitė is to be congratulated on opening up the way in such a spec-
tacular and accomplished manner to further scholarly debate. the story is a fascinat-
ing one, and its publication in this form will be welcomed not just by linguists and 
historians of lithuania, but by the many scholars interested in the problem of inter-
national protestantism in the age of the Counter-reformation.
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2018 m. minėsime martyno liudviko rėzos parengto Kristijono donelaičio Metų 
(Das Jahr in vier Gesängen) išleidimo 200-ąsias metines. domas Kaunas, kaip dažnai 
būna, užbėgdamas į priekį, 2016-ųjų pabaigoje lietuvos skaitytojams pateikė naują 
knygą Kristijono Donelaičio atminties paveldas, kurios, be abejonės, nebūtų, jei pasauliui 
rėza nebūtų davęs pirmojo Metų leidimo. autorius pristatė savo daugelio metų do-
nelaičio kūrybos sklaidos ir įpaveldinimo tyrimo rezultatus, galbūt perdėm kukliai, 
bet motyvuotai nurodydamas knygos žanrą – studija. Kaunas, nesiekdamas nuo 
1979 m. rinktos medžiagos suguldyti į monografiją, tik laimėjo. laisvesnis žanras 
leido rinktis akademiškumo nesuvaržytą pasakojimą, todėl vietomis knyga – tarsi 
romanas, ir tai liudija senkantis jos tiražas. Kaunas, jau studijų metais pradėjęs kaup-
ti donelaitinę medžiagą, yra su ja tvirtai suaugęs, ir knygoje tai atsispindi, nes kartais 
ji primena dienoraščio, autobiografijos, žurnalistinio tyrimo tekstą, o gausios iliustra-
cijos, daugiausia iš paties autoriaus rinkinių, vilniaus dailės akademijos profesoriaus 
alfonso Žviliaus profesonaliai sutalpintos, šį įspūdį sustiprina. Knyga patraukia sodria 
kalba ir gausia faktografija. autoriaus nuoširdus pasakojimas apie pirmąjį, studijų 
laiku kilusį, postūmį link donelaičio (p. 15) prasideda pratarmėje ir toliau pasakotojo 
įtaiga neatslūgsta, įdomu sekti istoriją apie ilgus metus trukusį ir daugelyje šalių 
vykusį beveik detektyvinį tyrimą. taigi knyga turi kelis turinio ir pasakojimo planus: 
vienas teksto sluoksnis pateikia autoriaus donelaičio recepcijos raidą, o kitas – done-
laitistų ir kultūrininkų, susijusių su donelaičio palikimo išsaugojimu, skelbimu, įam-
žinimu istoriją. norisi pacituoti, kaip Kaunas apibūdina savąjį donelaitį:
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Šių eilučių autoriui donelaitis – kaimo charakterio žmogus, kiek prieštaringas, parei-
gos suvaržytas karališkosios prūsijos valdinys ir stropus tolminkiemio sodininkas ir 
ganytojas, tačiau modernus ir universalus Xviii amžiaus antros pusės kūrėjas hori-
zonto lygiu. dėl to jis mus vilioja – tarytum viršukalnė ar nuo žemyno į jūrą nuslin-
kęs ledkalnis. matome jo gal penktadalį, visa kita – sunkiai suvokiama prigimtis, 
talentas ir originali asmenybė bei jos pasaulis, apribotas daug užtvarų. tas ledkalnis 
plaukia pats sau, jį stebime iš tolo, bijome priartėti. Jis mums per didelis. mes jį mažai 
pažįstame. taip, nepakanka žinių (p. 29). 

studija yra donelaičio publikuoto ir nepublikuoto (memorialinio) paveldo kny-
gotyrinis darbas. Ji sudaryta iš anotacijos anglų kalba „memorial Heritage of Kristi-
jonas donelaitis“ (p. 9–10); sutrumpinimų sąrašo „dažniausiai vartotų bibliografinių 
nuorodų ir sąvokų sutrumpinimai“ (p. 11–14); pratarmės (p. 15–21); poros įvadinių 
straipsnių: „Kristijono donelaičio atminties laukas“ (p. 22–30) ir „Knygotyrininkų 
interesas donelaitikos istoriografijai“ (p. 31–42); trijų tyrimo dalių: „asmeninė biblio-
teka: rekonstrukcija“ (p. 45–128), „Kūrinių leidybos prūsijos laikais paveldas“ (p. 129–
220), „atminties įprasminimo tradicija“ (p. 221–394); priedų „Kristijono donelaičio 
paminklo statymo lazdynėliuose ir ant rambyno 1896–1914 metų dokumentai“ 
(p. 395–414); santraukų anglų ir vokiečių kalbomis (p. 415–431); asmenvardžių ir 
vietovardžių rodyklių (p. 432–457); leidinių sąrašo (p. 458–471). 

pratarmėje autorius prisimena, kaip jam į rankas pateko 1940 m. Kaune išspaus-
dintas Metų egzempliorius, raudonu rašalu paženklintas 17-uoju numeriu ir su dai-
lininko vytauto Kazimiero Jonyno parašu, o netrukus įvykęs susitikimas su dailinin-
ku „leido suvokti prisilietimo prie kūrinio de visu svarbą“ (p. 15) ir nukreipė sava-
rankiškų donelaičio studijų linkme. Kaunas, susipažinęs su lietuvos ir užsienio ty-
rėjų darbais, priėjo prie išvados, kad knygotyrininkai „donelaičio tyrimuose pozici-
jas visiškai užleido filologijos mokslininkams“ (p. 17), ir siekdamas šiuo klausimu 
atkurti savojo „cecho“ renommée pateikė skaitytojui čia aptariamą knygą. 

pratarmėje (p. 15–21) autorius aptaria studijos genezę, duomenų apie donelaitį 
kaupimo istoriją, nurodo tyrimo objektą, literatūrą, padėkoja kolegoms, konsultavu-
siems ir skaičiusiems pirmuosius knygos variantus bei pateikusiems vertingų pasta-
bų. pratarmėje išsakytas autoriaus pastebėjimas, kad 2013 m. spalio 11–13 d. lam-
pertheime-Hüttenfelde (vokietija) vykusiame lietuvių kultūros instituto organizuo-
tame suvažiavime-konferencijoje „der preußisch-litauische dichter donelaitis / do-
nalitius und seine zeit / donelaitis ir jo epocha“ klausantis pranešimų „[y]pač kliuvo 
teiginys, kad didžiosios lietuvos lietuviams, išskyrus mažai saujelei, donelaitis iš 
esmės buvo nežinomas ir jo kone iki nepriklausomos lietuvos atkūrimo 1918 m. 
nesisavino“ ir kad „[d]eja, mano darbo patirtis šį teiginį patvirtino“ (p. 17), galėtų 
būti stimulas XiX a. tyrėjams, 2018 m. vienaip ar kitaip minėsiantiems Das Jahr in 
vier Gesängen 200-ąsias metines, patyrinėti realią situaciją. man atrodo, kad donelai-
čio įtaka didžiosios lietuvos kūrėjams buvo nemaža, tačiau iki šiol šiuo aspektu 
tiesiog mažai tirta. trumpai tik pastebėsiu, kad iš donelaičio daug išmoko ne tik 
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simonas daukantas1, bet sekimo prūsų raštais „nuodėme“ buvo kaltinamas ir mo-
tiejus valančius. antai kunigas Jeronimas račkauskas, 1901 m. minint valančiaus 
gimimo 100-ąsias metines, rašė, kad „[p]as kun. valančių, kaipo prozajiką, randame 
kartais sakinius arba naujus, arba senprūsiškus, arba latviškus; tai kartais apsunkina 
supratimą“2. o juk iš šių dviejų lietuvių „saujelės“ ir išaugo visi kiti.

Įvadiniuose straipsniuose „Kristijono donelaičio atminties laukas“ ir „Knygo-
tyrininkų interesas donelaitikos istoriografijai“ trumpai apžvelgiama donelaičio 
Metų sklaida, pripažinimo raida, nurodomi pagrindiniai tyrimai, 300-ųjų jubiliejinių 
metų minėjimo atspindžiai, vertinimai, pastangos pasirūpinti tolminkiemio išsau-
gojimu ir kt. 

studijos struktūrą paaiškina pats autorius: 

[t]okia jos sandara pirmiausia remiasi komunikacijos ir informacijos mokslams bū-
dinga žiūra į rankraštinį ir spausdintinį paveldą. svarbiausios tokio tyrimo kryptys 
brėžiamos į paveldo kūrėją, kūrybos sąlygas, kūrinių leidybą, sklaidą ir vartotoją, 
pripažinimą ir įpaveldinimą (p. 18).

pirmojoje dalyje „asmeninė biblioteka: rekonstrukcija“, remiantis knygotyros 
metodika, donelaitika (pirmumas suteikiamas leono Gineičio darbams), rekonstruo-
jama donelaičio asmeninė biblioteka. pažvelgus į panašaus pobūdžio knygas, išleis-
tas pastaraisiais metais3, atrodo, kad kuo visuomenė rečiau ima popierines knygas į 
rankas, tuo tyrėjai daugiau apie jas rašo. pavarčius anksčiau išleistas knygas apie 
Juozo tumo-vaižganto ir antano baranausko asmenines bibliotekas, matyti, kad 
autoriai, nusprendę knygotyriniu aspektu išsamiai analizuoti rašytojų asmenines 
bibliotekas, kiekvienu atveju susidūrė su vis kitais sunkumais. vieni tyrėjai turėjo 
galimybę pavartyti ir peržiūrėti aptariamos bibliotekos leidinius de visu, tačiau ta 
galimybe pasinaudojo tik iš dalies ir apie visumą sprendė iš atskirų atvejų (pars pro 
toto), žinoma, sulaukę kitaip manančių kritikos, nes, nesusipažinus su autoriui pri-
klausiusiais leidiniais, „galėjo likti neužfiksuotų svarbių savininko paliktų pėdsakų“4. 
inga liepaitė ir antanas verbickas savo studijoje Antano Baranausko asmeninė bibliote
ka itin atsakingai, tik apžiūrėję, radę neabejotinų argumentų, dėliojo vyskupo knygas 
į lentyną ir iš kažkada buvusios didžiulės bibliotekos surado ir surašė tik 40 knygų 
pavadinimų. dėl to per pristatymą vilniaus universiteto bibliotekos pranciškaus 
smuglevičiaus salėje sulaukė pauliaus vaidoto subačiaus priekaišto dėl knygos pa-
vadinimo, nes tai esą ne asmeninė biblioteka, o tik „spaliai“.

Kauno studijos pirmoji dalis „asmeninė biblioteka: rekonstrukcija“ parašyta ne-
turint nė vienos knygos, kuri neabejotinai priklausė donelaičiui. su šiokiomis tokio-
mis abejonėmis kalbama apie porą knygų nuorodų. vieną iš jų pateikė Franzas os-
karas tetzneris, „nors įrodymų ir neatskleidė“ (p. 95), ir tai buvo:

1  Žr. bončkutė 2015, 222–245; bončkutė 2016, 
126–158; taip pat plg. subačius 2014, 240–
243, 263.

2  račkauskas 1901, 17.

3  lietuvninkaitė 2015; liepaitė, verbickas 
2016.

4  liepaitė 2016, 256.
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philippo ir jo sūnaus pauliaus Friedricho ruhigų filologijos veikalų leidybinis konvo-
liutas, sudarytas iš dvipusio žodyno LittauiſchDeutſches und DeutſchLittauiſches Lexicon 
(Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas; 1747), michaelio mörlino požiūriui 
artimo tyrinėjimo apie lietuvių kalbos kilmę ir ypatumus Betrachtung der Littauiſchen 
Sprache, in ihrem Urſprunge, Weſen und Eigenſchaften (Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savy
bių tyrinėjimas; 1745, išėjo 1747) ir gramatikos pagrindų Anfangsgründe einer Littauiſchen 
Grammatick (Lietuvių kalbos gramatikos pradmenys; 1747) (p. 95).

Kaunas studijoje pateikia savo įrodymų, kad donelaitis tikrai galėjo turėti bent 
vieną iš trijų philippo ruhigo veikalų: „[p]oetas ‘vasaros darbuose’ pavartojo liau-
diškos kūrybos lapės ir kiškio pravardžiavimus syveida ir sturluks (105–106 eilutės), 
kuriuos galėjo rasti tik viename iš trijų minėtųjų ruhigo veikalų“ (p. 95). Kaunas 
sako, jog „[p]raėjus daugiau kaip šimtui metų po donelaičio mirties, tetzneris spėjo, 
kad gali būti išlikusių poeto draugams dovanotų knygų, kurios tebeguli pamirštos 
įvairiose bibliotekose“ (p. 114).

Kaunas toliau pateikia antrąją mažai abejotiną nuorodą apie tikrai donelaičio 
turėtą brošiūrą:

XX amžiaus tyrėjams pavyko nustatyti, kad donelaitis vertė iki šiol nesurastą prūsijos 
karaliaus Friedricho ii 1769 m. spalio 21 d. įsaką dėl bendrųjų ganyklų panaikinimo 
ir išlikusį fragmentą daugiau kaip 42 puslapius turėjusios brošiūros, sudarytos iš 
dviejų tekstų: sąlyginai vadinamos Gromatos vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų 
perdalijimo naudą (nėra pradžios) ir nurodymo, kitais žodžiais – raginimo Pamokinnimas, 
kaip ǯalią Tworą aplink Ganyklôs Kuppeli arba ǯardi ſodinti reikia. pastarąją brošiūrą kalbos 
požiūriu analizavo daiva Krištopaitienė. Ji pagal į tekstą įterptą žinomąjį eiliuotą 
fragmentą iš „vasaros darbų“, būdingą kalbos vaizdingumą, leksiką, sintaksinę struk-
tūrą, kai kurias hegzametriškas teksto vietas ir gana laisvą stilių, nebūdingą kitiems 
prūsijos spausdintiniams kanceliarinių dokumentų leidiniams, įtikinamai įrodė bro-
šiūrą vertus donelaitį (p. 105–106). 

tikėtina, kad donelaitis turėjo ne tik į lietuvių kalbą išverstus ir išspausdintus 
įsakus (p. 127–128), bet ir jų originalus, kurie nėra nurodomi. 

toliau studijoje rašoma:

Kad ir kokio dydžio ir turinio buvo donelaičio asmeninė biblioteka, jos istorija nutrūko 
poeto mirties dieną. niekam nekelia abejonių pirmosios Metų publikacijos įvadinėje 
studijoje rhesos pateikta informacija, kad poeto rankraščius (sprendžiant iš jų 
apibūdinimo, greičiausiai tik su kūryba susijusią archyvo dalį: poemą, muzikos kom-
pozicijas, korespondenciją ir kitus vyro popierius) našlė atidavė velionio atminimui jo 
jaunajam bičiuliui superintendentui Jordanui Valtarkiemyje prie Gumbinės, šis kilniai atsily
gino, nes tie rankraščiai buvo vertingi. Pas jį kūrinys pragulėjo per dvidešimt metų, o kai aš 
kreipiausi prašydamas atsiųsti liaudies dainų, jis maloniai perdavė man ir dvi pirmąsias gies
mes, nes žinojo, kad vertinu lietuviškąją poeziją (p. 114).
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taigi šioje knygoje visi Kauno argumentai apie poeto asmeninę biblioteką yra tik 
loginiai, todėl ir tyrimo metodas apibūdinamas taip:

[t]yrimo metodas remiasi teoriniu įrodinėjimu, spekuliatyvia istoriografinių teiginių ir 
šaltinių duomenų analize, vykdoma remiantis prielaida, kad donelaitis buvo įvairia-
pusė kūrybinga asmenybė, kita vertus – pareigingas Xviii a. mažosios lietuvos pro-
vincinės parapijos klebonas, todėl savo kūrybiniams sumanymams įgyvendinti ir 
priskirtoms užduotims ex officio atlikti privalėjo susikurti palankią intelektinę aplinką 
bei veiksmingą literatūros ir informacinių priemonių rinkinį – biblioteką (p. 54).

vis dėlto dėl kai kurių autoriaus pasirinkimų vieną ar kitą knygą į sąrašą įtrauk-
ti arba ne norėtųsi suabejoti.

pirmosios dalies pirmame poskyryje „pradžios įžvalgos“ (p. 45–54) Kaunas, rem-
damasis ankstesnių tyrėjų (pavyzdžiui, tetznerio, Carlo Wilhelmo Freybergo), pri-
artėjusių prie minties apie donelaičio asmeninę biblioteką, nuomone, žengia toliau 
ir iškelia mintį, kad atsižvelgiant į Xviii a. epochos politines ir socialines aplinkybes, 
to meto knygos kultūrą, donelaičio charakterį, pareigas, socialinę laikyseną, gebėjimą 
argumentuotai rengti teisinius ir poleminius dokumentus, kūrybinius užmojus, neį-
manoma, jog tolminkiemio bažnyčioje ir klebono namuose nebuvo bibliotekos. Kau-
nas, atsižvelgdamas į Xviii a. aukštojo luomo, Karaliaučiaus universiteto mokslinin-
kų, aukštųjų dvasininkų ir stambiųjų žemvaldžių bibliotekų tyrimus, susidarė bendrą 
vaizdą apie donelaičio mokslo ir studijų laikų knygos kultūrą. tačiau autorius sako, 
kad miesto ir provincijos gyventojo bibliotekos skyrėsi, todėl buvo svarbu nustatyti, 
kaip Xviii a. atrodė kaimo parapijų bibliotekos. Kaunui pagelbėjo Klaipėdos univer-
siteto istoriko dariaus barasos provincijos parapijos bibliotekų tyrimai: 

barasa ištyrė 12 bažnytinių bibliotekų inventorių, sudarytų 1701–1818 m., ir nustatė, 
kad jų vidutinis dydis buvo apie 15 knygų. vienose užfiksuoti vos keli, pačioje di-
džiausioje (Gastų bažnyčios, 1701 m.) – 39 tomai. Kai kurių duomenų užtinkama 
neseniai publikuotoje nidos bažnyčios rankraštinėje kronikoje, kurioje daug vietos 
skirta ir Karvaičiams. tuo metu, kai donelaičio gyvenimas jau ritosi pabaigon, smėlio 
kiaurai pustoma nerijos bažnyčia teturėjo vokišką ir lietuvišką agendą (apeigyną), 
lietuvišką bibliją bei 1764 m. kovą mirusio kunigo Johanno Friedricho Czerniewskio 
testamentu paliktas knygas. barasa išsiaiškino, kad tą palikimą sudarė 28 tomai: ži-
nomų vokiečių pietistų ir ortodoksų teologų veikalai, graikų ir lotynų kalbų žodynas, 
Heinricho opitzo parengta biblija hebrajų ir lotynų kalbomis. Czerniewskio bibliote-
koje lietuviškų knygų nebuvo (p. 53–54). 

Kitame poskyryje „bibliotekos kūrėjo savastis: potyriai ir poveikiai“ (p. 55–60) 
aptariama donelaičio asmenybė išryškinant esminius jos bruožus, lėmusius gyveni-
mą „[n]e pagal šio pasaulio madą“ (p. 60). trečiajame poskyryje „bibliotekos kūrimo 
poreikiai ir paskirtis“ priartėjama prie bibliotekos rekonstrukcijos temos, atkreipiamas 
dėmesys į donelaičio studijų dalykus, jiems išmokti naudotas knygas, mokėtas kal-
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bas, galėjusias lemti skaitytų ir turėtų knygų sąrašus. Kaunas neabejoja, kad univer-
sitete „buvo sudarytos palankios sąlygos naudotis universiteto ir profesorių biblio-
tekomis, lankytis knygynuose“ (p. 66), čia susipažinta su kunigo tarnybai būtinais 
leidiniais, kurių vėliau, matyt, ne vienas ir įsigydavo (p. 67). universitete suformuo-
ti savišvietos, lavinimosi poreikiai vėliau kunigus ir, žinoma, donelaitį „motyvavo 
gilinti ir plėtoti literatūros vartojimo įgūdžius“ (p. 67). Ketvirtajame poskyryje „bib-
liotekos komplektavimo būdai ir galimybės“ aptariamos įvairios prielaidos, galėjusios 
lemti knygų įsigijimo poreikius. manoma, kad kunigo savišvieta, informacijos ir 
komunikacijos poreikių tenkinimas buvo svarbiausios priežastys, lėmusios bibliotekos 
radimosi pradžią. Kaunas atkreipia dėmesį, kad donelaičio giminės, artimi bičiuliai 
buvo ne tik orientuoti į savišvietą, bet ir galėję suteikti informacijos apie reikalingas 
įsigyti knygas: „[i]ntensyviausiai žinios apie naujas arba tiesiog reikalingas knygas 
ir bibliotekos papildymo galimybes sklido susirašinėjant“ (p. 69). be to, kaip dabar, 
taip ir anuomet leidyklos nemokamai siuntinėdavo naujų išleistų knygų spausdintus 
laiškus-sąrašus, kur neretai leidėjai siūlė mažesne kaina prenumeruoti dar tik ren-
giamus leidinius (p. 69). studijoje teigiama, kad 

[j]au pirmuoju klebonavimo tolminkiemyje dešimtmečiu donelaitis iš tokių katalogų 
galėjo gauti patikimos informacijos ir įsigyti apie 30 vien lietuviškų leidinių: Friedri-
cho Wilhelmo Haacko lietuvių–vokiečių kalbų ir atvirkštinį žodyną (išleistas 1730, 
kaina 1 florinas), tėvo ir sūnaus ruhigų lietuvių filologijos trijų veikalų leidybinį 
konvoliutą (1747, 4 florinai), naujojo testamento ir psalmyno leidybinį konvoliutą 
(1727–1728, 18 grašių), naująjį testamentą (1740, 18 grašių), martino lutherio kate-
kizmo vertimą (1741, 3 grašiai), papelkių kunigo adamo Friedricho schimmelpfenni-
go iš naujo suredaguotą ir papildytą bažnytinį giesmyną Iß naujo pérweiʒdétos ir pa
gérintos Gieſmû=Knygos (1752, 3 ašminiai), talentingo vokiečių poeto pietisto Carlo 
Heinricho von bogatzky’io asketinius skaitinius Praſta ale uʒ Aukſa brangeſne Skarb ny
cʒe le Diewo Waiku (1751, 15 grašių), vaikų krikščioniško ugdymo pamokymus Pienas 
maéms Waikėlems (1736, 3 grašiai) ir kt. (p. 69–70).

Kaunas, remdamasis tolminkiemio parapijos istorijos autoriaus Freybergo nuo-
roda, kad donelaitis 1746 m. iš Karaliaučiaus vargonų meistro nupirko pozityvą su 
dvejomis dumplėmis, daro prielaidą, kad tiesioginiai ryšiai su studijų miestu buvo 
išlikę, ir jei buvo užsisakomi kiti reikalingi daiktai, tai knygos – juolab (p. 72). auto-
rius pateikia kitų tolminkiemio prenumeratorių atvejį:

taip pat žinomas, tiesa, jau įvykęs po donelaičio mirties, jo įpėdinių knygos prenu-
meratos atvejis. Kapitaliniame F. s. bocko veikale apie rytų ir vakarų prūsijos ūkio 
istoriją (1782) nurodyti du šios knygos iš tolminkiemio prenumeratoriai: precentorius 
Christianas benedictas lowinas ir kunigas Friedrichas danielis Wermke’ė. Šį mūsų 
narpliojamam tyrimui pavėluotą atvejį galėtume laikyti nebeaktualiu, tačiau neatmes-
tinu: sieti su knygų prenumeratos tradicija, kilusia iš donelaičio gyvosios kultūros 
laikų. Jai patvirtinti reikalingi tyrimai nepradėti, nurodytas atvejis nustatytas šių ei-
lučių autoriui atsitiktinai vartant sudominusio turinio knygą (p. 72).
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Kitas būdas papildyti biblioteką galėjęs būti donelaičio išvykos. Kaunas studijo-
je, nesutikdamas su ankstesnių tyrėjų nuomone apie rašytojo sėslumą, pateikia įtiki-
namų argumentų apie jo išvykas:

Gerai žinoma donelaičio 1757 m. kelionė į Karaliaučių. Jis dalyvavo brolio Frydricho 
vaiko krikštynose. tačiau viešnagė pas gimines, jei drąsiau spėliotume, netrukdė ir 
lankyti knygynus, ir, pavyzdžiui, susitikti su minėtuoju pisanskiu, o susitikęs Kristi-
jonas galėjo profesoriui įteikti mįslingąjį 659 eilučių apimties būsimųjų Metų trumpą-
jį variantą su savo paties parengtu vertimu į vokiečių kalbą. broliui, žinomam juve-
lyrui, surengti tokį susitikimą kliūčių vargu ar buvo. pratęsiant prielaidų dėl išvykų 
į prūsijos didmiestį svarstymą, savaime kyla klausimas, ar tolminkiemio klebonui be 
asmeninio bendravimo su vargonų meistru Caspariniu buvo įmanoma nupirkti žino-
mąjį pozityvą? bažnytinės vyresnybės trukdžių tokiai kelionei vargu ar atsirado. tai, 
kad mums stinga žinių apie tolimesnes keliones, dar nereiškia, kad Kristijonas į Ka-
raliaučių nevyko ir kitomis progomis. Šią prielaidą paremia net miesto pavadinimo 
skambesys Metuose kaip įvykių ir įprastinių kelionių tikslo nuoroda (p. 73). 

toliau studijos autorius svarsto finansinį donelaičio pajėgumą ir nurodo, kad 
tolminkiemio parapija buvo skiriama prie turtingesniųjų, o pats klebonas mokėjo 
tvarkytis su pinigais:

Jam taleris, šilingas ir grašis turėjo būti toks pat iškalbus, kaip ir Metų hegzametras 
arba biblijos citata. panašiai teigti leidžia ir žinomo tolminkiemio našlių namo staty-
bos istorija: nesulaukęs vyresnybės iždo paramos, klebonas jį statė savo lėšomis ir 
padovanojo parapijai. Jų tikrai netrūko gyvenimo pabaigoje. apibendrinus tarnybinių 
raštų ir užrašų duomenis matyti, kad donelaičiui teko pajamos iš klebonijos išlaikymui 
skirto 5 ūbų (37,5 ha) žemės ūkio, dvaro mokamo metinio daugiau kaip 6 talerių 
nuomos už 1 ūbą žemės mokesčio, kalėdojimo, krikšto, sutuoktuvių, išpažinties rin-
kliavų. taigi, jis turėjo gana tvirtą finansinį aprūpinimą ir be kokio nors didesnio 
susivaržymo galėjo skirti nemaža lėšų bibliotekos knygoms ir mechanikos bei muzikos 
instrumentų gamybai reikalingoms medžiagoms įsigyti (p. 75). 

pateikus bibliotekos atsiradimo prielaidas, rašytojo poreikių ir veiksmų analizę, 
toliau studijos penktajame poskyryje „bibliotekos sudėtis ir turinys“ (p. 76–128) hi-
potetiškai kalbama apie galėjusių būti asmeninėje bibliotekoje knygų pobūdį. pirmiau-
sia aptariamos ganytojo veiklai svarbios religinės knygos: biblijos leidimai, agenda, 
pamokslų rinkiniai, tikybos praktikos ir mokomieji leidiniai (p. 119–125). studijoje 
akcentuojama, kad „mažosios lietuvos evangelikų liuteronų provincijos kunigų biblio-
tekų savitumas buvo įvairiakalbiškumas“ (p. 76). Kaip bibliotekoje galėję būti nuro-
domi 1769 m. Wilhelmo Heinricho beckherio žinynas Preußiſche Kirchenregiſtratur 
(p. 127) ir du jau minėti prūsijos valdžios įsakai, versti paties donelaičio. 

tačiau kur kas daugiau vokiečių ar lotynų kalba bibliotekoje galėjo būti grožinių 
ir filologinių veikalų. Kaunas, įvertindamas ankstesnių tyrėjų pastebėjimus dėl Metų 
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sąsajų su antikinių autorių tekstais (p. 92), nesiryžta į hipotetinį sąrašą įtraukti nei 
Homero epų, Hesiodo ar vergilijaus, Horacijaus kūrinių, pripažindamas, kad 

tai gali tapti toli siekiančia prielaida apie tolminkiemio klebono antikinių rašytojų 
kūrinių aruodą asmeninėje bibliotekoje, tačiau ne jo tikroviškumo įrodymu. Gilinda-
mi ir gausindami prielaidas, knygotyros požiūriu galėtume nurodyti minėtų autorių 
veikalus įsigijus asmeniškai, per tarpininkus (karaliaučiškį brolį) arba nuotoliniu 
būdu, nes jie užregistruoti Karaliaučiaus knygynų kataloguose su pateiktomis pasi-
turinčios parapijos klebonui nesunkiai įveikiamomis kainomis. Šią galimybę bei spė-
jimą po ranka turėjus originalų tekstus paremtų ir kai kurios klasikų (vergilijaus), ir 
nesenų laikų vokiečių (simono dacho mokinio Georgo neumarko) autorių citatos, 
ir didelį pasipiktinimą sukėlusios rusoizmo ir volterizmo idėjas skleidusios literatū-
ros (žr. eilėraštį „tamsybių dievas“) užuominos donelaičio raštuose. vis dėlto, įver-
tinę kritinį duomenų stygių, į aristotelio, Hėrakleito, Hesiodo, Homero, lukrecijaus, 
ovidijaus, plutarcho, teokrito, vergilijaus ir netgi Kanto kūrybos hipotetinius išteklius 
donelaičio bibliotekoje šioje studijoje nesigilinsime. tokiai užduočiai atlikti dar ne-
same pasirengę (p. 92). 

Šiuo atveju autorius konstatuoja „kritinį duomenų stygių“, nemotyvuodamas, 
kodėl nenori pasitelkti donelaičio laiško (1776) Johannui Gotfriedui Jordanui kaip 
argumento:

[i]r jeigu jis [vergilijus] dar mūsų laikais kaip apšviestas ir tikras krikščionis tebegy-
ventų, o kaip pasikeistų jo iliada, ir kokia graudžia dejone skambėtų jo bukolikos, į 
švelnius tonus įsimaišius disonansiniams, kaip juos vadina muzikos žinovai5.

sunku patikėti, kad donelaitis, kurdamas lietuviškąjį hegzametro variantą, nesto-
kojo kasdien po ranka turėti jų lotyniškųjų pavyzdžių. Kodėl lengviau studijos au-
toriui patikėti, kad donelaitis 1776 m. apie vergilijų prisiminė, bet jo kūrinių savo 
bibliotekoje neturėjo? Juolab kad autorius kitu atveju prieštarauja pastarajam savo 
principui ir leidžia drąsiau spėlioti, pavyzdžiui:

[i]šlikę poeto pasakėčių tekstai ragina jo biblioteką sieti su pirmtako – kandidato į 
kunigus, tai yra teologijos studijas baigusio, bet dar į parapiją nepaskirto, Johanno 
schultzo iš vokiečių kalbos verstų ezopo pasakėčių knyga Die Fabuln Æsopi, Ʒum 
Verſuch Nach dem Principio Lithvanicæ Lingvæ, Littauiſch vertiret (Ezopo pasakėčios, į lie
tuvių kalbą bandytos versti pagal Lietuvių kalbos principą; 1706). Jei šiuolaikiniai filologai 
ją laiko eksperimentiniu bandymu praktikoje pritaikyti Gumbinės kunigo michaelio 
mörlino traktato, sutrumpintai antraštėje pavadinto Lietuvių kalbos principu, mokymą 
apie lietuvių rašomosios kalbos tobulinimą remiantis gyvąja kalba ir tautosaka, tai 
mano galva ji galėjo gulėti ant donelaičio stalo ir minimu reikalu, ir imantis rašyti 

5  donelaitis 1977, 277. Čia, matyt, donelaitis 
sąmoningai vietoj vergilijaus Eneidos pa-
vadinimo pavartoja Iliada, taip atskleisda-

mas ne tik savąjį vertinimą, bet ir savo 
lektūrą.



357 D o m a s  K a u n a s ,
K r i s t i j o n o  D o n e l a i č i o 
a t m i n t i e s  p a v e l d a s

pirmąsias pasakėčių eilutes, ir tobulinant Metų rankraščius. […] taigi, vertindami 
ezopo pasakėčių vertimą kaip rašytinės kalbos patarėjo ir poeto kūrybos šaltinį, ga-
lėtume bent sąlyginai pripažinti, kad jis stovėjo donelaičio bibliotekos knygų lenty-
noje (p. 96–98). 

tačiau į sąrašą įtraukus schultzo knygelę, matyt, reikėjo įtraukti ir antikinių au-
torių pasakėčių lotyniškuosius leidimus. donelaitis, kurdamas savo pasakėčias, lais-
vai plėtojo ezopo, Fedro pasakėčių motyvus, vargu ar jų knygelių nebuvo įsigijęs, 
kurių turėjo dar ir XiX a. šviesuomenė, laisvai skaičiusi lotynų kalba. 

studijos autorius, įtikintas veikalo recenzentės onos aleknavičienės, į bibliotekos 
knygų sąrašą įtraukė michaelio mörlino traktatą Ʒur wollmeinenden Vereinigung Und 
Einmüthigen Bedencken über das Principium Primarium In Lingva Lithvanica (Geranoriškam 
susitelkimui ir visuotiniam Pagrindinio lietuvių kalbos principo [...] apmąstymui; 1706), 
pastebėdamas, jog aleknavičienė „remiasi tuo, kad donelaitis domėjosi pasakėčiomis, 
jam galėjo būti svarbus ir atsiliepimas apie pirmąjį ezopo pasakėčių vertimą į lietu-
vių kalbą“ (p. 98).

tačiau Kaunas, plėtodamas poetikos temą, nepasidavė Guido michelini’io argu-
mentuotai parašyto straipsnio apie „galimas donelaičio eiliavimo meno“ ištakas 
(p. 92–93) įtaigai, ir nei Karaliaučiaus universiteto profesoriaus danieliaus Heinricho 
arnoldto teorinio pobūdžio poetikos vadovėlio Verſuch einer Syſtematiſchen Anleitung 
ʒur Deutſchen Poeſie überhaupt (Sisteminis įvadas į visą vokiečių poeziją; Königsberg, 1732), 
nei poeto Christopho Gottschedo klasikinės estetikos veikalo Verſuch einer Critiſchen 
Dichtkunſt vor die Deutſchen (Traktatas apie vokiečių poeziją; leipzig, 1730), nei nežinomo 
autoriaus vadovėlio Anleitung ʒur Poeſie (Įvadas į poeziją; breslau, 1725) nesiryžo įtrauk-
ti į sąrašą, pastebėdamas, kad „[ž]inoma, jam nebuvo kliūčių pasinaudoti ir kitais, 
savo arba skolintais, mūsų neminėtais poetikos veikalais“ (p. 94). 

studijoje liko nepastebėti prūsijos istorikai ir jų veikalai, kuriuose autoriai lietė 
lietuvių kalbos, gyvenimo būdo ir papročių temas, pavyzdžiui: theodoro lepnerio 
Der Preuſche Littauer (1744) ir Christopho Hartknocho Alt und Neues Preuſſen Oder 
Preuſſiſcher Hiſtorien (1684). atrodo, tik iš pastarojo Metuose paimtas motyvas apie 
lietuvių pagonių dievų atvaizdus (1818 vd, eil. 429–432). be to, donelaitis Metuose 
užsimena apie tuos, kurie „lietuvą giria“ (1818 Žr, eil. 184–191).

baigiant pirmosios studijos dalies aptarimą, pasakytina, kad Kauno atlikta done-
laičio asmeninės bibliotekos rekonstrukcija galbūt verčia abejoti mus, kurie mažiau 
esame susidūrę su donelaičio gyvenimo ir kūrybos visuma, o autorius, tiek daug 
metų gilindamasis į epochą, joje puikiai gaudosi ir dažniausiai argumentai yra išau-
gę iš jo loginės intuicijos, kuri ne visada lengvai aprašoma.

antrojoje studijos dalyje „Kūrinių leidybos prūsijos laikais paveldas“ (p. 129–220) 
analizuojama donelaičio kūrybos leidyba prūsijoje ir knygų paplitimas, būklė, svars-
tomos išsaugojimo galimybės. tyrimas remiasi lietuvių ir vokiečių donelaitikos isto-
riografija, prūsijos valdžios archyvų dokumentais, periodika, evangelikų liuteronų 
bažnyčios žinynais, ankstyvaisiais lietuvių raštijos tyrimais, donelaičio knygų recen-
zijomis ir pan. 
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pirmiausia aptariamas 1818 m. leidimas. studijoje autorius nurodo, kad 2015 m. 
jam yra žinomi 32 šio leidimo egzemplioriai septyniose šalyse. aptariant knygos 
rengimą ir leidybą, svarstomi finansavimo, reklamos dalykai, o išėjus knygai – re-
cenzavimas, tiražas, kaina, sklaida. Kaunui, suabejojus dėl liucijos Citavičiūtės spė-
jimo, kad Jacobas Grimmas Metų recenziją paskelbė Göttingische gelehrte Anzeigen 
(p. 144), tikslesnio atsakymo sulaukė iš Christiane’ės schiller. Ji „konsultavosi su 
žurnalo Göttingische gelehrte Anzeigen literatūrinių bendradarbių būrelio tyrėjais ir 
gavo šaltiniu paremtą patvirtinimą, kad 1819 m. balandžio 8 d. data pažymėtuose 
sąsiuviniuose (56. / 57. stück, p. 363–365) skelbta anoniminė Metų recenzija priklau-
so“ Friedrichui bouterwekui (p. 144).

tiriant pirmojo leidimo sklaidą, susitelkiama į išlikusių egzempliorių įrašus, jais 
remiantis nustatomi ir aptariami savininkai. aptariant knygos sklaidą didžiojoje 
lietuvoje nepelnytai pamirštas ignotas Žegota onacevičius (1780–1845). Jis mokėsi 
Karaliaučiaus universitete, palaikė ryšius su rėza. tikėtina, kad būtent per jo ryšius 
Das Jahr in vier Gesängen pateko į vilniaus universiteto studentų, pavyzdžiui, dau-
kanto, adomo mickevičiaus, Kajetono nezabitauskio, Jurgio platerio, simono stane-
vičiaus, rankas. Karaliaučiaus profesorius, suprasdamas, kad donelaičio kūrinys turi 
būti įdomus ir didžiosios lietuvos mokslo ir kultūros bendruomenei, greičiausiai jį 
atsiuntė savo bičiuliui onacevičiui. antai plateris savo darbe Trumpa źinia apei tą 
iſzdawima lietuwiſzkos Biblijos Londone rašo apie kito rėzos darbo patekimą į univer-
siteto biblioteką:

metůse 1826/27 man beesant jau mokytiniu antruju metu akademijos Wilniaus, nusi-
dawe pirmaji syki skaityti raßta: Geschichte der litthauischen bibel, iß tos knigos kuri 
yra Knigu=surinkime akademijos Wilniaus, nů paties raßytojo dowinomis atsiunsta. 
negalu tylėjime użłaikyti kiek iß to raßto dżiaugsmo datyriau, kaipo mylėtojas 
lietuwißku byłu ir moksłu; o wienkartu kiek źinios ir apsipażinimo su tėwißkes było-
mis īgyjau, kurios jau tůkartu nů keturiu metu man łabay branges ir trokßtamos buwo6.

Kaunas, apibendrindamas pirmojo leidimo tyrimo rezultatus, teigia, kad „beveik 
visų egzempliorių marginalijos ir antspaudai liudija jų istoriją ir likimą: sklaidos 
būdus, migraciją, kryptis, geografiją, tarpines ir dabartines buvimo vietas, kainą, 
savininkus, skaitytojus, vartojimo tikslą, vertinimus“ (p. 158), todėl yra vertinga me-
džiaga Das Jahr in vier Gesängen recepcijos istorijai atkurti, linkima, kad kuo daugiau 
skirtingų šalių tyrėjų įsitrauktų į išlikusių egzempliorių paiešką.

paliečiant tuos pačius aspektus – rengimas, leidyba, tiražas, kaina, vertinimas, 
sklaida – analizuojami augusto schleicherio Christian Donaleitis. Litauische Dichtungen 
(1865) ir Georgo Heinricho Ferdinando nesselmanno  Christian Donalitius. Littauische 
Dichtungen (1869) leidimai (p. 159–184). Kaunas prieina prie išvados, kad nesselman-
no „veikalas lietuvių inteligentijos ir išsilavinusios visuomenės vartojimu gerokai 
nusileidžia schleicherio publikacijai. priežasčių gali būti įvairių, bet svarbiausia, ma-

6  plater 1826–1831, 1.



359 D o m a s  K a u n a s ,
K r i s t i j o n o  D o n e l a i č i o 
a t m i n t i e s  p a v e l d a s

tyt, laikytina schleicherio leidinio legalumas lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis 
draudimo laikais“ (p. 183). 

atskiras poskyris skirtas smulkesnių donelaičio kūrybos leidinių, skirtų visuo-
menės švietimui, aptarimui – „lietuviškoji raštų laida: paskatų ir sąlygų susidarymas“ 
(p. 185–200). Kaunas, ištyręs XiX–XX a. leidybos visumą, sako, kad „donelaičio kū-
ryba lietuviškosios auditorijos link artėjo keturiais etapais. Juos sąlyginai pavadintu-
me kalendoriniu, laikraštiniu, vadovėliniu ir knyginiu“ (p. 185). toliau aptariamas 
rėzos parengtas verstinių ir originalių pasakėčių rinkinys Aisópas arba Pásakos (1824) 
bei tekstų pakartojimai kalendoriuje Prúſißkos Kaléndros, periodikoje, vadovėliuose. 
donelaičio kūrybos sklaidos XiX–XX a. pradžioje tyrimas rodo, kad buvo pradėta 
itin rūpintis rašytojo palikimą kuo įvairesnėmis priemonėmis skleisti liaudyje. anuo-
met imta nuosekliai „rengti lietuviškąjį donelaičio kūrybos vartotoją ir ugdyti jo 
poreikius“ (p. 200). taigi studijoje pamažu artėjama prie poeto pirmųjų lietuviškų 
raštų rinkinio. išsamiai aptariama pirmoji lietuvių skaitytojui skirta donelaičio kū-
rybos knyga Kristijonas Donalaitis. Pavasario linksmybēs. Tilźēje. Spauda ir kaszta Mar
tyno Jankaus (1891), nurodant poligrafiją, struktūrą, kai kuriuos rengėjo donelaičio 
vertinimus, knygos viešinimo ir sklaidos dalykus. po to poskyryje „pirmoji lietuviš-
koji Kristijono Donelaiczio Rasztų laida (1897)“  pateikiama pirmųjų donelaičio raštų, 
leidėjų įsitikinimu, turėjusių „lietuviams suteikti peno protui ir stiprinti tautiškumą“ 
(p. 214), rengimo ir sklaidos istorija. 

Kaunas, apibendrindamas antrosios studijos dalies tyrimą, rašo:

esminis prūsijos gyvavimo laikų nuopelnas donelaitikai buvo atrasta ir mokslo tikslu 
metodiškai atskleista poeto asmenybė, paskelbtas visas jo kūrybos palikimas. tirta ir 
publikuota daugiausia remiantis šaltiniotyriniu filologiniu metodu. Jis sukūrė prielai-
das donelaičio poeto fenomeno tapsmui reiškiniu, kūrybos pripažinimui ir įvertinimui 
klasikos lygmeniu. Gyvybingas akademinis filologinis tyrėjų interesas skatino done-
laitikos tarptautinės mokslo tradicijos formavimąsi ir mokslo populiarinimą. done-
laitis tapo žinomiausiu lietuvių kūrėju pasaulio literatūroje ir tarptautinėje lituanisti-
koje. tai darė poveikį ir lietuvių kultūrai, tautinio sąjūdžio dalyvius motyvavo giliau 
pažinti kūrybą ir našiau ją skelbti (p. 219). 

trečiosios studijos „donelaičio atminimo įprasminimo tradicija“ dalies tiriamasis 
laikotarpis yra prūsijos valstybės laikai (iki 1918 m.). tyrimą paskatino noras įver-
tinti donelaičio atminimo įamžinimo bandymų 1885, 1896 ir 1914 m. istorinę reikšmę. 
Kaunas mano, kad donelaitis dar amžininkų buvo pripažintas ir įvertintas, nes jis 
„turėjo ir tokių savybių (pamokslininko, pietisto, pasižyminčio tikybiniu nepakantu-
mu), kurios autoritetui svorio teikė tik tais laikais“ (p. 224). pradinis donelaičio įver-
tinimo etapas buvo susijęs su kūrybos publikavimu ir sklaida. „antrasis donelaičio 
pripažinimo etapas – kraštietiškosios istoriografijos“ (p. 225). rytų prūsijos kultūros 
istorijos paveldo, liaudies kūrybos ir gamtos populiarintojai ludwigas louisas pas-
sarge’ė, alexanderis eduardas Wilhelmas Hornas ir tolminkiemio klebonas Carlas 
Wilhelmas Hugo Freybergas savo darbuose pildė donelaičio biografiją, apibūdino 
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gyvenimo sąlygas. trečiasis donelaičio tyrimų ir pripažinimo etapas siejamas su 
tetznerio darbais: 

[p]rofesorius metodiškai, pagal tikslingai parengtą ilgalaikį planą nuosekliai vykdė 
donelaičio ir su juo tiesioginį ryšį turėjusių konfratrų, bažnytinės vyresnybės narių 
gyvenimo ir veiklos geografiniame plote šaltinių paiešką, juos fiksavo, klasifikavo, 
tyrė, kritiškai vertino, komentavo ir skelbė. […] tetznerio dėka donelaičio pripažini-
mo aplinka sparčiai plėtėsi tarptautiniu lygiu, jo pastangomis tolminkiemio poeto, 
kaip iškiliausio lietuvių intelektinio reprezentanto, įvaizdis tvirtėjo visose trijų lietuvių 
tautos dalių – mažosios, didžiosios lietuvos ir išeivių – kultūrose (p. 228). 

studijos paskutinės dalies poskyryje „visuotinis pripažinimas: proveržis į enci-
klopedijas“ (p. 233–240) pateikiami ankstyvieji poeto biogramų paminėjimai užsienio 
šalių enciklopedijose, kurie, autoriaus įsitikinimu, yra „esminis įvertinimo rodiklis“ 
(p. 233). enciklopedinė informacija, be abejonės, buvo palanki tolesnei žinių apie 
donelaitį sklaidai. toliau šiame poskyryje smulkiau aptariama lenkų, vokiečių, latvių, 
čekų, rusų enciklopedijose pateikta apie poetą informacija.

trečiosios dalies didžiausiąją dalį užima poskyris „atminimo įprasminimas ma-
terialiaisiais paminklais“ (p. 241–380). Šio poskyrio pradžioje nurodoma, kad

[m]aterialiaisiais paminklais laikomi statiniai, atminimo lentos, želdiniai ir sodiniai, 
liaudiškųjų tradicijų medžio drožiniai ir rentiniai, metalo liejiniai, apdoroto ir neap-
doroto akmens bei statybinių medžiagų paminklai (p. 241). 

Kaunas, remdamasis anuometinėmis spaudos publikacijomis, archyviniais ir iko-
nografiniais dokumentais, pranešimais neperiodiniuose leidiniuose, atkuria gausiai 
studijoje iliustruotą donelaičio atminimo įprasminimo materialiuoju paminklu isto-
riją. pirmasis bandymas žinomas tik 1885 m., kai sumanymą paskelbė Tilǯês Keleiwis 
(p. 244), kurio redaktorius Jurgis raudonius iškėlė klausimą, 

ar savo vieninteliam poetui, tolminkiemio kunigui donelaičiui patys lietuviai nega-
lėtų pastatyti kad ir paprasto paminklo? Jis primintų poeto gimtąja kalba sukurtą 
brangų palikimą. skaitydamas Metus, lietuvis pajustų savo motinos kalbos saldybę, 
kurią taip aukštino ir tilžietis vokiečių poetas: Muttersprache, Mutterlaut! Wie so 
wonnesam, so traut! (autorius pacitavo eilutes iš schenkendorfo eilėraščio „Gimtoji 
kalba“: Motinos kalba, motinos balsas! Koks žavus, koks nuoširdus!) (p. 245). 

bet raudoniaus kvietimas ir kitų „[p]eriodinės lietuvių spaudos darbuotojų pir-
masis bandymas donelaičio atminimą įprasminti paminklu tyliai užgeso“ (p. 248). 
toliau aprašomas antrasis tetznerio pavykęs bandymas: donelaičio paminklinis 
akmuo lazdynėliuose. Jis buvo atidengtas 1896 m. balandžio 8 d. studijoje ypač ver-
tinga įdėta tetznerio padaryta grupinė nuotrauka (kuri puošia ir knygos viršelį), at-
skleidžianti visus kuklių iškilmių dalyvius, tai vienintelis išlikęs patikimas šaltinis apie 
paminklinio akmens atidengimą. Kaunas aprašo, kad apie nuotrauką, kuri „išliko 
volterio fonde rusijos mokslų akademijos archyvo sankt peterburge skyriuje“, seniai 
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sužinojo iš vinco Kuzmicko (p. 252). studijos autorius, 1980 m. tarpininkaujamas vil-
niaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus, gavo nuotraukos kopiją ir paskelbė ją tais 
laikais populiariame iliustruotame Švyturio žurnale, o dabar ją gali tyrinėti kitos kartos 
skaitytojas. po nuotrauka yra paties tetznerio ranka užrašytas įvykio pavadinimas, 
dalyviai (p. 253). toliau šiame poskyryje aptariama paminklo pastatymo sklaida prū-
sijos, Jav, didžiosios lietuvos spaudoje. paminklo pastatymo proga nuvilnijusi paki-
li atmosfera, rašo Kaunas, „skatino tęsti lazdynėlių sėkmės įkvėptus darbus“ ir 
„subrendo planas statyti donelaičiui skirtus paminklus tolminkiemyje ir rambyne, 
tetznerio žodžiais, šventajame lietuvių kalne“ (p. 262). išsamiai aprašoma, kaip artė-
janti poeto 200-oji gimimo sukaktis vertė kultūros darbuotojus realizuoti naujojo pa-
minklo ant rambyno kalno sumanymą. Kaunui pavyko surinkti daug archyvinės 
medžiagos (žr. studijos prieduose, p. 395–414), kuri padėjo atkurti labai išsamų done-
laičio įamžinimo organizacinio darbo vaizdą. tačiau susikūrusiam komitetui „daugiau 
pasiekti trukdė aktyvios veiklos išorinės kontrolės ir savicenzūros aplinka. Jo nariams, 
ypač vadovams, taikytas policinio sekimo režimas“. pabaigoje knygos autorius rašo:

[n]eįgyvendinta donelaičio 200-osios sukakties minėjimo rengėjų užduotis tebėra 
aktuali iki šių dienų. vokietijoje gyvenantys poeto giminės ainiai ir jų rėmėjai ram-
byno kapinėse, prilygintinose mažosios lietuvos panteonui, invaziniu būdu 2003 m. 
pastatė monumentalų granito paminklą, šališkai įprasminantį donelaičio atminimą ir 
jo dabartinių statytojų indėlį. Jame iškaltas įrašas neatitinka istorinės tiesos. tai sukė-
lė lietuvos respublikoje veikiančios lietuvininkų bendrijos „mažoji lietuva“ ir pla-
tesnės visuomenės prieštaringiausių atsiliepimų. donelaičio paminklo idėja, brandin-
ta 1913–1914 m., turėtų būti realizuota šiuolaikines skulptūros meno galimybes ati-
tinkančia raiškos forma ir turiniu. rambyno viešoje ir atviroje vietoje pastatytu pa-
minklu būtų pagerbtas ir poetas, ir Komiteto nariai – žymiausi mažosios lietuvos 
kultūros ir politikos veikėjai. taip pat reikėtų įvykdyti lituanisto adalberto bezzen-
bergerio siūlymą jo sumanytu būdu pagerbti pirmojo donelaičio asmens tyrėjo ir 
kūrybos publikuotojo martino ludwigo rhesos atminimą Juodkrantėje (p. 394).

pabaigoje galima konstatuoti, kad Kauno knygotyrinė studija, skirta donelaičio 
publikuoto ir nepublikuoto (memorialinio) paveldo analizei, yra pirmas tokio pobū-
džio darbas apie mūsų didįjį klasiką, vienoje knygoje pateikiantis komunikacijos ir 
informacijos mokslams būdingą požiūrį į rankraštinį ir spausdintinį paveldą. dau-
giausia diskusijų kelia, remiantis spekuliatyvia istoriografinių teiginių ir šaltinių 
duomenų analize, rekonstruota donelaičio asmeninė biblioteka. nuoseklumo pasi-
gesta skaitant bibliotekos tyrimo loginę argumentaciją. atrodo, kad tokio pobūdžio 
tyrimas keltų mažiau klausimų, jei būtų pasukta ne asmeninės bibliotekos, o rašyto-
jo lektūros rekonstrukcijos linkme.

nors ne visi studijos tyrimo rezultatai įtikino, tačiau domo Kauno kruopštus, 
naujos faktologijos ir naujų interpretacijų pateikiantis donelaičio atminties paveldo 
tyrimas ir raginimas toliau ieškoti išblaškytos būrų poeto bibliotekos, realizuoti pa-
minklo idėją norėtųsi, kad neliktų tik retoriniu kreipiniu.
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istorikės olgos mastianicos monografija Bajorija lietuvių tautiniame projekte (XIX a. 
pabaiga–XX a. pradžia) yra dar vienas autorės pasirinktos srities nuoseklių tyrimų 
vaisius. Kai kurie knygos problematikos aspektai mastianicos anksčiau gvildenti 
straipsnyje1, konferencijų pranešimuose ir kitur2. tema autorei gerai pažįstama, tad 
dėstymas knygoje sklandus ir įtraukiantis. Knyga vertinga ne tik istorikui ar istorijos 
mėgėjui, bet ir filologui. Juk pagrindinė knygos tema yra sociolingvistinė: kalbų 
gyvastis visuomenėje, kalbos ir asmens tapatybės sąryšio suvokimai, su kalba susi-
jusių stereotipų ir inovacijų įtaka žmonių poelgiams.

tyrimui svarumo teikia įvairiakalbiai baltarusių, lietuvių, lenkų šaltiniai ir tyrimai, 
kuriais rėmėsi autorė. monografijoje gausiai ir vykusiai cituojami XX a. pradžios 
periodikoje publikuoti tekstai. Į mokslinę apyvartą įtraukiami anksčiau nepublikuo-
ti rankraščiai. recenzentės darbo vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių sky-
riuje patirtis leido pastebėti nepakankamą nepublikuotų šaltinių sąrašo tikslumą. 
turint omenyje vub rs pirmojo fondo apimtį (apie pusketvirto tūkstančio saugojimo 
vienetų), vien fondo numerio nurodymo (p. 182) neužtenka. tai nėra pretenzija ty-
rėjai, konkrečias bylas detaliai nurodančiai teksto išnašose, greičiau rūpestis dėl lig-
šiolinio rankraštinių šaltinių bibliografijai taikomų reikalavimų netobulumo.

1  mastianica 2013, 331–349. 2  mastianica [2013 03 14] (https://www. 
you tube.com/watch?v=Jb4QK4hd21c;  
2017-06-07).
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nedidelė, in octavo3, knyga išleista kukliu 250 egzempliorių tiražu. monografijoje 
198 puslapiai. neįskaitant iliustracijų ir priešlapių, priskaičiuotume apie 155 puslapius 
teksto. Knygos apipavidalinimas dailus ir santūrus; su juo ne itin dera skyrių antraš-
tėms parinktas manieringas šriftas. matinį sidabro spalvos viršelį puošiantis vaizdas, 
paimtas iš laikraščio Litwa 1911 m. pirmojo numerio raiškiai papildo abstraktoką 
knygos pavadinimą. Władysławo leszczyńskio4 alegoriniame piešinyje tekančios, 
viltingos saulės spinduliuose matome prie knygų ir laikraščių Litwa ir Viltis palinku-
sius bukoliškus valstiečius ir pjovėją, su nuostaba apžvelgiantį didingus praeities 
griuvėsius, suklostančius žodį litWa bei augalų apraizgytą vyčio atvaizdą. pasi-
rinktas vaizdas praneša, kad knygoje bus pasakojama apie Litwą, mečislovo davainio-
silvestraičio (1849–1919) 1908–1914 m. leistą laikraštį.

spaudos riktų5 nedaug, jie negadina bendro teigiamo įspūdžio. Kruopščiai pa-
rinktos iliustracijos ir parengta asmenvardžių rodyklė. rodyklė leidžia suprasti, kad 
tyrėjos itin susitelkta ties davainiu-silvestraičiu bei Jonu basanavičiumi. abu kny-
goje paminėti po 28 kartus. dauguma kitų asmenų minėta ne daugiau vieno dviejų 
kartų. Keletas dažniau minėtų – adomas Jakštas (17 kartų), Gabrielius landsbergis-
Žemkalnis (21 kartą), Kazimieras pakalniškis (13 kartų), mykolas römeris (11 kartų). 
taip pat ne daugiau devynių kartų Konstancija skirmuntaitė, Kazimieras prapuole-
nis, Jonas vileišis, liudas Gira, vaclau lastouski, donatas malinauskas, Jonas Šliūpas, 
stanislovas raila.

Įvade tyrėja mini vengrų ir čekų tautinių sąjūdžių santykį su bajorija, istorikų 
nuomones dėl bajorijos menko vaidmens (ar neveiklos) lietuvių tautiniame judėjime. 
pamini ir istorikų prieštaringai vertinamą laikraštį Litwa (p. 18), kurio idėjinių nuos-
tatų ir tekstų analize didžia dalimi remiamas šis tyrimas. siekdama ištirti lietuvių 
tautinio judėjimo ideologų požiūrius į bajorijos vietą kuriamoje modernioje tautoje 
(p. 17), autorė atliko kruopštų Litwos ir ją vertinusių publicistų diskursų tyrimą. 
bandė suprasti, kaip tie požiūriai keitėsi, kiek svarbus buvo bajorijos įtraukimas į 
lietuvių tautą. pagirtinas tyrėjos neangažuotumas. svarbu, kad neapsiribota vien 
ideologinių projektų išdėstymu, apžvelgtos bei analizuotos ir įvairių visuomenės 
grupių reakcijos į juos.

monografiją sudaro keturi skyriai. pirmajame, „lietuvių tautinis judėjimas ir ba-
jorija“, atskleidžiamas platesnis problematikos kontekstas. apžvelgtos įvairių lietuvių 
ir lenkų leidinių ir publicistų pozicijos dėl bajorijos vaidmens modernioje tautoje. 
išdėstyti jų siūlyti sprendimai dėl lenkų kalbos lietuvoje bei skirtingi kalbos, kaip 
tautos pagrindo, vertinimai. vileišio 1903 m. skepsis („viena pati kalba – tai silpnas 
ryšys; reikalingi yra stambesni ryšiai, reikalingi yra bendri ekonomijos ir politikos 

3  tradicinis knygos formatas atitinka lapo 
aukštį apie 20 cm.

4  Władysław leszczyński (1852–1916) – dai-
lininkas, tapytojas, gyvenęs vilniuje nuo 
1907 m. (Klajumienė 2015, 248). piešinio 
autorystės tyrėja nenurodo, tačiau jo  

rep rodukcijoje dailininko parašas aiškiai 
matomas.

5  spaudos riktai: Stal[i]ūnas (p. 192), apgal
vuotas (p. 79), gente lithuania, natione litua
nia (p. 57).
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reikalai“, p. 59) priešingas davainio-silvestraičio 1883 m. lingvacentrizmui („o kůmi 
ira lietuvis be lietuviszkos kalbos? n’esant kalbos, vargiai bebus lietuva“, p. 24). o 
povilo višinskio 1903 m. racionalumas (dar išsiaiškintina „kas tai per sutvėrimas 
lietuvis, o vienkart ir lenkas“, p. 59) nepritarė basanavičiaus 1883 m. kategoriškumui 
(„jeigu nenori arba nemoki kalbėti lietuviškai, tai jau neesi lietuvis“, p. 47).

tyrėja parodo, kad leidinių pozicijos skyrėsi ir pagal norą ar vengimą pripažinti 
šalia aktyviai diskutuojamos kalbinės realybės egzistuojant ir luominę bei ekonomi-
nę priešpriešą. besikuriančios partijos taip pat aktyviai pasisakė kalbos ir bajorijos 
klausimais (p. 61 ir toliau). dešinieji vardan vienybės išsaugojimo linko klasių konf-
liktus ir baudžiavos atsiminimus nuleisti tylomis. Kairieji gi manė, kad bajorijos ir 
valstiečių susitaikymas neįmanomas. anot 1907 m. Vilniaus žinių anoniminio autoriaus, 
valstietija ir bajorija priešingos it ugnis ir vanduo (p. 73). lietuvių demokratų parti-
jos narys vladas paliukonis dvarininkus prilygino svetimtaučiams (p. 65). socialde-
mokratų nuomonės išsiskyrė. vincui Kapsukui bajorai buvo tautos dalimi, o augus-
tino Janulaičio neigiamas dvarininkų vertinimas netgi paskatino šį autorių prasilenk-
ti su tiesa, konstruojant pabrėžtinai nebajoriškas praeities rašytojų ir kūrėjų biogra-
fijas (p. 70). tautiškosios lietuvių demokratų partijos nariai pasisakė už dvarininkų 
valdų ekspropriaciją (p. 72). o krikščionių demokratų nuomonės nebuvo pastovios. 
vis dėlto būtent pastarieji nuosekliausiai palaikė bajorijos įtraukimo į modernią lie-
tuvių tautą pastangas (p. 77).

suvokdami, kad negalės visų bajorų įtikinti, idant pereitų prie lietuvių kalbos, 
lituanizavimo ideologai rinkosi mažesnę ir perspektyvesnę auditoriją, pirmiausiai 
smulkiąją bajoriją arba jaunąją kartą (p. 51). adomo Jakšto 1902 m. publikacija „Głos 
litwinów do młodej generacyi magnatów, obywateli i szlachty na litwie“ (p. 50) buvo 
vienas pirmųjų lietuvių bandymų kreiptis į bajoriją jai suprantama lenkų kalba. ba-
joraičiai raginti suvokti lietuvą kaip atskirą, etnografinių ribų apibrėžtą kraštą, ir 
grįžti prie savo protėvių kalbos, šlietis prie tautinio judėjimo ir darbuotis jo naudai. 
vienos iš reagavusių Konstancijos skirmuntaitės pozicija („kalba tai nėra tautos tu-
rinys, o tik daugiau forma, o forma egzistuoja turiniui“, p. 57) daug vėliau, 1911 m., 
Litwos bendradarbės Helenos Cepryńskos beveik pakartota („kalba tai tik sielos iš-
raiška, o jeigu siela lietuviška, tai ir kalbančius lenkiškai mes visada suprasime“, 
p. 129). skirmuntaitė pirmoji spaudoje pateikė idėją dėl lenkiško leidinio, skirto lie-
tuviškumo nuostatoms populiarinti. todėl kartu su kitais krajovcais (p. 134) ji karštai 
sveikino pradėjusį eiti laikraštį Litwa. deja, gana greitai leidiniu buvo nusivilta.

lietuviai atgimimo ideologai vis adresavo lenkiškai kalbantiems bajorams kate-
goriškus tekstus, reikalaujančius galutinai apsispręsti (basanavičiaus, p. 41; Giros, 
p. 114). davainis-silvestraitis („prievartos nepripažįstu, nes per prievartą mielas ne-
būsi“, p. 129) ir jo bendraminčiai publikacijomis švelnino tokį kategoriškumą, taikė 
skirtingas sociumo grupes. dvarininkų atsivertimo į lietuviškumą atvejai, šių autorių 
publikuoti Vilniaus žiniose, Lietuvos ūkininke ir kitur  (p. 74), turėjo įtikinti, kad griež-
to susipriešinimo gali būti išvengta.
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antrajame, trečiajame ir ketvirtajame knygos skyriuose („laikraščio Litwa kūrybi-
nė aplinka“, „pagrindinės idėjinės laikraščio kryptys“, „laikraščio polemikų ir bend-
radarbiavimo erdvė“) tiriama laikraščio Litwa leidimo istorija, aktualesni tekstai, lei-
dinyje dirbusių žmonių pozicijos ir, be abejo, reakcija į šį leidinį. tyrėja išskiria du 
pagrindinius Litwos tikslus: a) suformuluoti ir pateisinti bajorijos priklausymą lietuvių 
tautai, kurti patrauklų susipratusio bajoro paveikslą ir b) akcentuojant etnografinę, o 
ne kalbinę vienybę, pateisinti lietuvių pretenzijas į polonizuotą vilnių ir vilniaus 
kraštą. tyrėjos atskleista, kad vilniaus krašto gyventojų lietuvinimu Litwa rūpinosi 
kur kas daugiau nei bajorijos reikalais (p. 121). Įdomi yra mastianicos paliesta Litwos 
santykio su baltarusių tautinio atgimimo sąjūdžiu tema. pasirodžiusios Litwoje publi-
kacijos baltarusių kalba (p. 160–161) parodė, kiek skirtingai suvoktas laikraščio tikslas. 
landsbergiui-Žemkalniui tai atrodė neleistinas reiškinys, nukreipiantis dėmesį nuo 
pagrindinės lietuvinimo krypties, lietuvių kalbos propagavimo tikslo (p. 161). tuo 
tarpu redaktorius davainis-silvestraitis nematė didelio skirtumo, kuria būtent nelie-
tuvių kalba bus publikuojami straipsniai Litwoje. racionalesnį, mažiau mitologizuotą 
požiūrį demonstravo landsbergį-Žemkalnį papiktinusi laikraščio bendradarbė Ce-
pryńska, teigusi, kad kalba suvoktina tik kaip minties rūbas (p. 129).

laikraščio Litwa pozicija, o kartais ir pozicijos nebuvimas tyrėjos nušviesti kruopš-
čiai ir detaliai, pasitelkus daug citatų. pasakojimas gausiai iliustruotas minimų as-
menų ir svarbesnių dokumentų nuotraukomis, ano laikmečio karikatūromis. redak-
torius davainis-silvestraitis pristatytas išsamiai ir visapusiškai. Jis, pagrindinis visos 
istorijos veikėjas, kelia simpatiją ir susidomėjimą. reaguodamas į kategoriškojo Giros 
pasiūlytus lietuvos bajorijai du kelius (migruoti arba pritapti naujojoje lietuvoje, 
p. 114) užsiminė apie trečiąjį – tolerancijos kelią (p. 115). Kolegų lietuvaičių mygtas 
dėtis prie tautininkų demokratų partijos, pasielgė kilniai; nepaisydamas jų nepasi-
tenkinimo ir net įžeidimų, neišsižadėjo savo nuomonės: „аš pasakiau aš nebenoriu 
del partijų kovoti, prie draugysčių pridereti aš lietuvis man rūpi tik lietuvyste o ne 
partijos. aš noriu su visais gerai gyventi, visus geras buti, kam man tos partijos“ 
(p. 91). autorės užsiminta ir apie asmeninį davainio-silvestraičio gyvenimą, jo įvai-
riopą nepritapimą, jį lydėjusias nesėkmes bei kruopštų tautosakos rinkėjo darbą.

davainis-silvestraitis knygoje atrodo labai humaniškas. Jam nesvetimi nei mani-
puliavimas faktais ir citatomis (p. 145), nei taikos siekis (turėjo teisintis dėl pernelyg 
giliamintiškai savo poziciją išreiškusios kolegės, p. 129) bei abejonės, nusivylimas 
ankstesniais idealais (p. 169). po davainio-silvestraičio pasisakymo neva renkantis 
gimtąją kalbą prievartos neturėtų būti, tiesmukesniam korespondentui prapuoleniui 
redaktorius tiesiog nebekėlė pasitikėjimo (p. 170). istorikų nesutarimai interpretuojant 
Litwos reiškinį (dėl tikrųjų jo iniciatorių ir pakraipos, p. 18–19) gali būti susiję su tuo 
davainio-silvestraičio nepastovumu. panašu, kad tai nebuvo vienos minties apsėstas 
fanatikas. turėjo pagrindo Kazio Griniaus įžvalga, kad laikraščio nesėkmė buvo 
užprogramuota išankstinio priešiškumo lenkų kultūrai (p. 166), ir römerio 1909 m. 
pastebėjimas, kad Litwa tekelia gailestį dėl tuščiai eikvojamų energijos ir lėšų (p. 143). 



367 O l g a  M a s t i a n i c a ,
B a j o r i j a  l i e t u v i ų  t a u t i n i a m e  p r o j e k t e 
( X I X  a .  p a b a i g a – X X  a .  p r a d ž i a )

perskaičius mastianicos monografiją susidaro įspūdis, kad nesėkmę galėjo lemti ir 
nonkonformistas, šioms pareigoms ne visai tikęs redaktorius.

autorė teigia, kad derino ernesto laclau ir Chantal mouffe teoriją su kritinės 
diskurso analizės metodika. Galimas daiktas, monografijai būtų pravertęs kiek pla-
tesnis minėtų politologų pozicijų aptarimas. Juk šalia paminėto lygaus dėmesingumo 
tekstui ir ikonografijai (p. 20)6 jai būdingi ir kiti, ne mažiau svarbūs, bruožai. bet kuri 
tapatybė laclau sekėjų suvokta kaip konstruojama, be to, konstruojama, įprasminama 
diskurse7, o išlikimo demokratijos erdvėje laidu laikytas gebėjimas rasti kuo daugiau 
sąjungininkų. mastianica puikiai parodė praktiškai, kaip diskurse buvo įkalbamas, 
kuriamas ir keičiamas bajorijos suvokimas, lietuvių kaip gimtosios kalbos svarbos 
akcentavimas, kaip vyko supratimo apie lietuvio tapatybės pagrindą formavimas, 
tačiau teorines laclau ir mouffe prielaidаs palikо išsiaiškinti pačiam skaitytojui.

poststruktūralistinį budrumą ir kritiškumą diskursams, kalbėjimo stiliams aki-
vaizdžiai demonstruoja tyrėjos atsargumas vartojant terminus ir citatas. monografi-
joje ji dažnai ir meistriškai pagrindžia savo pastebėjimus ir išvadas gausiai cituoda-
ma. toks dėmesingumas svetimiems diskursams pagirtinas ir patvirtina tyrėjos pa-
reikštą vadovavimąsi diskurso analizės esekso mokyklos nuostatomis. 

tyrėjos pasirinkta metodika leido perteikti ano meto polemikos retorines priemo-
nes ir metaforiką. bajorai, nenorintys išsižadėti nei lenkijos, nei lietuvos meilės, 
galėjo būti prilyginti hermafroditams (p. 46). vartotos vaizdingos metaforos – nuo 
jūrų iki jūrų iškerojęs sutrūnijęs abiejų tautų respublikos ąžuolas jau nugyveno savo 
amžių (p. 79); „lenkų surijimo“ laikraštis („gazeta polakożercza“, p. 135). bajorai 
vadinti renegatais, atskalūnais, votimi ant sveiko tautos kūno (p. 50). radikaliajam 
lastouskiui jie „nors iš mūsų kaulų, šunų mėsa apaugę ir smirda“ (p. 153). Šių sodrių 
palyginimų fone nekaltai atrodo tyrėjos akcentuotas davainio-silvestraičio išsišokimas, 
kai lenkų tautinius demokratus (endekus) jis prilygino į smurtą ir neteisybę linkusiems 
vilkams (p. 138).

vertos dėmesio ir autorės atliktos vyraujančias ideologijas atspindinčių literatūros 
kūrinių trumpos analizės (p. 39) bei dėmesys atskiroms frazėms, epochos būdinges-
niems posakiams (railos ir davainio vartoti žodžių junginiai, p. 27; basanavičiaus 
siūlyta bajorų klasifikacija, p. 44).

Kartais tyrėja specialiai nurodo, kaip suvoktinas tam tikras žodis. pavyzdžiui, 
„šioje monografijoje frazė bajorų ‘grąžinimas’ į lietuvių tautą vartojama taip, kaip ją 
vartojo aptariamojo laikotarpio lietuvių intelektualinis ir politinis elitas, bet ne kaip 
analitinė-akademinė kategorija“ (p. 18). tiesa, ši teksto suvokimui svarbi išlyga pa-
teikta išnašoje. tikriausiai nesitikėdama, kad išlyga skaitytojo bus pastebėta, tyrėja 
visame tekste negaili kabučių.

pateisinama, kai kabutėmis išskirtas anuo metu paplitęs žodelis, kuriam šiuolai-
kinė tyrėja negalėtų pritarti („vilniaus gubernijos gyventojų ‘susigrąžinimas’ į lietuvių 

6  nurodomas laclau ir mouffe knygos pusla-
pis kelia abejonių. Galbūt įsivėlė riktas.

7  лассан 2001, 10.
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tautą“, p. 121). vargu ar būtina buvo kabutėmis išskirti posakius „lakmuso popierė-
lis“ (p. 165), „retoriniu žaidimu“ (p. 164). Kartais nutinka, kad kabučių paskirtis nėra 
aiški. panašiai yra, pavyzdžiui, šiuose sakiniuose:

Šią davainio-silvestraičio nuostatą netiesiogiai turėjo „paliudyti“ ir tas faktas, kad jis 
[…] (p. 134);

[…] buvo naudojami dar XiX a. devintajame–dešimtajame dešimtmečiais lietuviška-
jame nacionaliniame diskurse „populiarūs“ argumentai dėl bajorijos etninės kilmės, 
bajorijos „aplenkėjimas“ buvo interpretuojamas kaip lenkų tautinės politikos sudeda-
moji dalis, buvo siekiama kuo labiau „sušvelninti“ socialinių ir ekonominių bajorijos 
ir valstietijos konfliktų „prisiminimą“ (p. 174).

net įdėmiai skaitant, kabučių apstas žemiau pateiktuose sakiniuose verčia suabe-
joti, ar tai citavimo, ar tyrėjos ironizavimo ženklas:

laikraščio „litwa“ sumanymas ir pagrindinis uždavinys buvo įtraukti lenkakalbę 
bajoriją į modernios lietuvių tautos formavimą. Kitaip tariant, kaip ne kartą ideolo-
giškai kalbėjo pats davainis-silvestraitis, „susigrąžinti“ savo tautiškumą „pamiršusią“ 
bajoriją į savo „tikrąją“ – lietuvių tautą (p. 109);

be to, davainis-silvestraitis „matė“ valstiečių ir bajorų sėkmingų santuokų pavyzdžių 
bei reiškė viltį, jog „visos šios santuokos viską sulygins“ (p. 120); 

[…] taip ir neieškojo naujesnių argumentų bei būdų, kaip lenkakalbę bajoriją „efek-
tyviau“ įtraukti į lietuvių tautą (p. 109).

Yra atvejų, kai tyrėja vartoja kabutes, tarsi norėdama atsiriboti nuo perdėm šne-
kamojo posakio, moksliniam stiliui nederamos leksikos, pavyzdžiui:

[…] įvyko pirmasis asmeniškas „akis į akį“ davainio-silvestraičio ir basanavičiaus 
susitikimas (p. 88);

[…] pakalniškis, svarstydamas, kodėl bajorijai būtina dalyvauti kuriant lietuviškąją 
inteligentiją, „ėjo“ dar toliau (p. 36);

Šiuo atveju dambrauskas-Jakštas „nesugalvojo“ naujesnių argumentų, nei pateiktų 
dar „aušros“ laikais (p. 53);

[…] kaip „gyrėsi“ pats davainis-silvestraitis (p. 97).

tačiau ši leksika nebuvo nulemta citavimo, ji atsirado tekste vien autorės valia.
trečiajame skyriuje pasakojimo forma kinta. atsiranda skaidančių tekstą, kursyvu 

paryškintų retorinių klausimų (p. 121 ir toliau). tokia naujovė trikdo knygos vienti-
sumą ir leidžia spėti, kad monografija gana skubiai montuota iš anksčiau publikuo-
tų tekstų. Ko gero, skubos darbu aiškintini ir kai kurie pasikartojimai. antai poros 
puslapių atstumu pakartojama ta pati išvada ir ją pagrindžianti citata (p. 61 ir p. 63, 
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kalbant apie lietuvių demokratų partijos 1902 m. nuostatus)8, dukart pristatomas 
laikraštis Lud, jo paskirtis ir publikavimo istorija (p. 121 ir p. 130).

reiklesnį kalbai skaitytoją gali nuvilti madingas, gerokai nuvalkiotas žodis pro
jektas, žiojėjantis knygos antraštėje ir p. 37–38 pakartotas bene penkis kartus, bei 
parazitinis patikslinimas pakankamai (p. 25, 50, 54, 59, 63, 100, 124).

recenzentės pastabos dėl kalbos dalykų adresuotos ne tik monografijos autorei, 
bet ir monografijos redaktorei. 

Galbūt nepelnytai esminė ir įdomi informacija, kuri neatrodytų nereikalinga ir 
pagrindiniame tekste, buvo suslėpta išnašose: davainio-silvestraičio biografiniai duo-
menys (p. 82, 88), informacija apie antrąjį jo redaguotą laikraštį Lud (p. 121).

prieš baigiant recenziją vertėtų paminėti, kad metaforos yra veiksmingas mąstymo 
instrumentas, bet vis dėlto jos vartotinos atsargiai, ypač moksliniame diskurse. me-
taforos turi galią konkretizuoti ir tarsi paaiškinti nesuvoktą reiškinį. tačiau dažnokai 
jos ne tik paklusniai atspindi realybės reiškinius, bet ir sukuria papildomą kalbos 
realybę. tokiu atveju nekritiškas metaforos pavartojimas gali ir paklaidinti. pavarto-
ta metafora įteigia pasaulėžiūros pagrindą9. apie tautą kalbantieji augalinėmis me-
taforomis suvokia ją kaip tik vienu iš anksto numatytu būdu besivystantį organizmą. 
atskilusios šakos metafora žavi ir tarytum tinkamai iliustruoja bajorijos lietuvoje 
nevykusią padėtį. anot Janulaičio istorijos, bajorai sužlugdė lietuvą (p. 71). panašiai 
nuskamba ir originali frazė balio sruogos dramoje Kazimieras Sapiega10. Citata tapo 
antano Kulakausko straipsnio11 antrašte, pačios mastianicos aktyviai vartota luni 
[laisvasis universitetas] paskaitoje. užuominos į šią dendrologinę metaforą praslys-
ta ir tyrėjos straipsnyje12, kuriame keliskart minimas bajorijos atskilimas nuo tautos 
kamieno (išskirta mano – v. G.). džiugu, kad recenzuojamoje knygoje ši metafora, 
atrodo, nebuvo vartota. Juk būtent šios metaforos paneigimui skyrė savo jėgas da-
vainis-silvestraitis, jau nuo Aušros laikų ieškojęs argumentų ir būdų sutaikyti skir-
tingas lietuvos socialines grupes.

didžiausios olgos mastianicos monografijos vertybės yra pateiktas tarpusavyje 
amžiais susijusių artimiausių kaimyninių tautų – lietuvių, lenkų ir baltarusių – tur-
tingas istorinis ir kultūrinis kontekstas bei visa apimanti analizė. analizuota ir pe-
riodikos polemika, iliustracijos, ir literatūros kūrinių tendencingumas ar mikrovie-
netai – paskiri būdingesni žodžių junginiai. meistriškas citatų įtraukimas į autorinį 
tekstą, neangažuota tyrėjos pozicija ir tikroviškų praeities balsų perteikimas yra 
neginčijami šio tyrimo privalumai. originalus ir aktualus tyrimas kartu teikia daug 
autentiškos medžiagos bei peno istorikų, sociologų, sociolingvistų, kitų specialistų 
apmąstymams.

8  Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (13, 2008, 
157) nuorodiniame straipsnyje žr. Lietu-
vių demokratų partija, ↑ Lietuvos demokra
tų partijos pavadinimas 1902–06 m.

9  лассан 2011, 217.
10  sruoga 1947.
11  Kulakauskas 1988.
12  mastianica 2013.
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Recenzuojama:

birutė vanagienė,
Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, 
Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos
vilnius: lietuvių kalbos institutas,
[1] a–o, 2014, 486 p. isbn 978-609-411-142-6;
[2] p–Ž, 2015, 502 p. isbn 978-609-411-166-2;
isbn 978-609-411-143-3 (bendras)

pirmoji mūsų tarmių leksikografijos kregždė, 1976 m. pasirodžiusi lietuvių dialek-
tologijos padangėje, buvo vytauto vitkausko parengtas diferencinio tipo Šiaurės rytų 
dūnininkų šnektų žodynas, kuriuo siekta užfiksuoti XX a. viduryje iš senosios kartos 
informantų surinktõs pietų žemaičių varniškių rytinėms šnektoms būdingos leksikos 
klodą. per keturis nuo to laiko prabėgusius dešimtmečius dienos šviesą išvydo dešimt 
nevienodos apimties atskirų mūsų šnektų išsamiųjų žodynų1. vienuoliktasis – birutės 
vanagienės dviejų tomų Šiaurės vakarų žemaičių žodynas – tarp jų išsiskiria tuo, kad 
jame įamžinta ne vienos kurios, bet paantraštėje nurodytų šnektų grupės leksika. iš-
samiojo tipo šnektų grupės žodynų pasaulyje apskritai esama nedaug2, todėl šiandien 
galime pasidžiaugti tokio sulaukę ir lietuvoje ir drauge apgailestauti, kad savo reikš-
mingiausio veikalo, kuriam birutė vanagienė (1934–2011) atidavė kone visus kūry-
binio gyvenimo metus, pati jau nebepamatė ir nebegalėjo rankose pajusti jo svorio – 
sic erat in fatis, taip buvo likimo lemta... Šiaurės vakarų žemaičių žodynas, išspausdintas 

1  Chronologine išleidimo tvarka: petrauskas, 
vidugiris 1985; naktinienė, paulauskienė, 
vitkauskas 1988; vidugiris 1998; labutis 
2002; Zanavykų šnektos žodynas 1–3, 2003–
2006; mikulėnienė, morkūnas,vidugiris 
1–2, 2005–2010; vosylytė 1–4, 2007–2013; 
vilutytė 2008; pupkis 1–2, 2008–2009; 
aleksandravičius 2011.

Čia galima paminėti vienai pietų žemaičių 
šnektai skirtą leidinį, parengtą jos atstovės 
(iš profesijos ne filologės) – ieva Švarcaitė, 
Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta (žemai

čių dūnininkų tarmė), vilnius: petro ofsetas, 
2013. be įvadinės dalies, asmenvardžių ir 
vietovardžių sąrašų ir pluoštelio transkri-
buotų tekstų, didžiąją šios knygos dalį 
(p. 57–321) užima savitas diferencinis žo-
dynas. Į jį sudėta ypač daug šnektoje 
anksčiau gyvai vartotų, bet šiandien jau 
išnykstančių skolinių, be to, antraštiniai 
žodžiai neįprastai nurodomi tarmine, o ne 
į bendrinę kalbą transponuota forma. 

2  Jakaitienė 2005, 115.
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jos vyro literatūrologo vytauto vanago (1930–2017) lėšomis, yra ne tik brangi dova-
na lietuvių kalbos tyrėjams, bet ir prasmingas dar studijų metais dialektologės kelią 
pasirinkusios darbščios Žemaičių žemės dukros atminimo įamžinimas.

baigusi lituanistikos studijas vilniaus pedagoginiame institute (dabar – lietuvos 
edukologijos universitetas) ir 1960 m. pradėjusi dirbti tuometinio lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, vanagienė nuo tiesio-
ginio darbo atliekamu laiku ir per vasaros atostogas ėmėsi rinkti tarmės duomenis 
gimtajame mosėdyje ir artimiausiose jo apylinkėse, užrašydama juos tiesiogiai iš savo 
artimųjų ir kitų pažįstamų mosėdiškių lūpų. per tris dešimtmečius jos archyvuose 
susikaupė užtektinai vertingos autentiškos medžiagos, kuri prašyte prašėsi perkelia-
ma į mosėdžio šnektos žodyną. tačiau jaunesniojo kolegos Giedriaus subačiaus įti-
kinta, kad palikti be dėmesio mosėdžio šnektai artimas, tik viena kita ypatybe nuo 
jos tesiskiriančias kaimynines šnektas būtų nemenkas nuostolis mūsų tarmių leksi-
kografijai, vanagienė ryžosi praplėsti duomenų rinkimo plotą ir su būreliu talkinin-
kų aštuonias vasaras atokiausiame šiaurės vakarų lietuvos kampe kalbino vietinius 
žmones. užrašyti iš klausos ir iššifruoti iš magnetofono juostų, tvarkingai perrašyti 
į tūkstančių tūkstančius lapelių 1989–1996 m. Ylakių, lenkimų, mosėdžio, skuodo 
ir Šačių apylinkėse surinkti žodžiai kartu su jau anksčiau turėtais sugulė į didžiulę 
kartoteką, tapusią būsimojo žodyno pagrindu. 

parašytą patyrusios dialektologės ir leidėjų pastangomis įgijusį spausdintą pavi-
dalą Šiaurės vakarų žemaičių žodyną į gyvenimą palydi jo pirmojo tomo pradžioje 
įdėti du straipsniai „iš šalies“. danguolės mikulėnienės „Žodyno kelias“ (vii–X p.) 
laikytinas pomirtiniams leidiniams priderančia pratarme, kurioje visiems redagavimo 
ir spausdinimo darbams vadovavusi mokslinė redaktorė3 trumpai paaiškina, kas ir 
kaip autoriniame žodyno tekste buvo koreguota prieš atiduodant jį spausdinti ir 
kodėl pradinis pavadinimas „mosėdžio šnektos žodynas“ buvo pakeistas dabartiniu, 
geriau atspindinčiu žodyne pateikiamos medžiagos arealą. nuotraukomis pagyvin-
tame Giedriaus subačiaus straipsnyje „birutės rokaitės-vanagienės žodynas ir kiti 
darbai“ (Xi–XXii p.) šiltai prisimenami įsimintiniausi Šiaurės vakarų žemaičių žodyno 
sudarytojos asmenybės bruožai, pateikiamas pluoštelis įspūdžių ir faktų iš bendrų 
kalbinių ekspedicijų ir itin kruopščiai suregistruotas4 visas vanagienės mokslinis 
palikimas, liudijantis, kad ši kukli moteris buvo ne vien reto darbštumo dialektologė, 
puikiai mokėjusi ir išmaniusi savo gimtąją tarmę, bet ir autoritetinga tekstologė, 
parengusi spaudai beveik visus dviejų didžiųjų žemaičių – simono daukanto ir 
motiejaus valančiaus – raštus, taip pat kitų XiX a. autorių (antano tatarės, vinco 
pietario ir kt.) tekstus, priartintus prie bendrinės kalbos fonetikos ir dabartinės rašy-
bos. Jos pavardę randame reikšmingus dialektologinius darbus – lietuvių kalbos 
tarmių chrestomatiją5 ir trijų tomų Lietuvių kalbos atlasą6 – parengusių autorių kolek-

3  Kitas Šiaurės vakarų žemaičių žodyno moksli-
nis redaktorius yra iš skuodo kilęs dr. Juo-
zas pabrėža.

4  pro straipsnio autoriaus akis, atrodo, bus 
praslydusi nebent viena nedidelė 1993 m. 
paskelbta publikacija: birutė vanagienė, 

„Kelios pastabos dėl hibr. stigavoti“,  
LKK 30, 214–215.

5  Lietuvių kalbos tarmės, 1970.
6  pirmasis tomas išėjo 1977, antrasis – 1982, 

trečiasis – 1991 m. (visus išleido „mokslo“ 
leidykla). 
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tyvo sąrašuose7, be to, ji yra paskelbusi individualių mokslo publikacijų apie šiaurės 
žemaičių tarmės kirčiavimo, fonetikos, morfologijos ir leksikos ypatybes. 

Žodyno leidėjai parūpino ir į abu tomus įdėjo labai reikalingą prie sienos su lat-
vija prigludusiame lietuvos šiaurės vakarų pakraštyje esančių vietovių žemėlapį. Jis 
leidžia palyginti tiksliai įsivaizduoti, kur yra sutrumpinimų sąraše nurodyti kaimai 
ir didesnės gyvenvietės, kuriose kalbama šiaurės žemaičių telšiškių ir kai kuriomis 
nedaug nuo jų nutolusiomis pakraštinėmis kretingiškių šnektomis, užimančiomis 
išties nemažą plotą, aprėpiantį iš viso 86 vietoves (pagal dabartinį administracinį 
suskirstymą daugumas jų priklauso skuodo ir vos viena kita Kretingos savivaldybei).

turbūt nė sakyti nereikia, kad sudaryti šnektų grupės žodyną yra ypatingo kruopš-
tumo ir daug laiko reikalaujantis darbas, nes prie kiekvieno žodžio vartosenos pavyz-
džių turi būti tikslios geografinės nuorodos, leidžiančios susidaryti vaizdą apie paties 
žodžio ar jo morfologinių ir kitokių variantų paplitimą. Šios sąlygos žodyne laikoma-
si tikrai nepriekaištingai – po fonetine transkripcija duodamų iliustracinių sakinių 
visada yra nurodyta jų užrašymo vieta. be to, iš garso įrašų iššifruoti sakiniai specia-
liai pažymėti žvaigždute, taip juos skiriant nuo tų, kurie užrašyti iš klausos. tarmių 
žodynų praktikoje tai nėra įprasta, bet, pasak leidėjų, tokia buvusi autorės valia.

pastangos tiksliai dokumentuoti pateikiamus faktus, žinoma, yra pagirtinos, tačiau 
kažin ar būtina atskirai žymėti, kaip jie buvo užrašyti, nors tai kai kada tarsi ir leidžia 
parodyti keliose ar net toje pačioje šnektoje pastebėtus fonetinės žodžio formos ir ypač 
jo kirčiavimo svyravimus, pvz.: ãjėras, ẽjėras8 (abu variantai su skirtingu pradiniu 
balsiu užrašyti Jedžiotuosè; pirminis greičiausiai yra ẽjėras, nes šiose šnektose variantai 
su žodžio pradžios e- dažnesni: ektės ‘akėčios’, ekierius ‘nuošalus kambarys šeimos 
nariams ar svečiams’, erbetà ‘arbata’, erpà ‘arpas’, érmija ‘armija’ ir kt.); akrtas 2, ãkrūtas 
1 ‘rekrūtas’ – ka vèš àkrũtùs par tu miesteli, vãrpâs zvànîs ~ kai veždavo akrūtùs per tą 
miestelį, varpais skambindavo (mósėdis), *kta kãrta l̑ộb ždùs mtẹ i àkrûtus ~ anksčiau 
žydus imdavo į ãkrūtus (baksčia); ãkuotas 1, akúotas 3 ‘javų varpos ūselis; ašmenų 
aštruma’ – *miž̑u àkọutâ nubệrst po ãpatẹ ~ miežių akuota nubyra po apačią (Šãtės), túoki 
gelžnê be akộuta tẹi pilê, pràst ~ tokie gelžiniai be akúoto tie peiliai, prasti (mósėdis); 
ãšaka 1, ašakà 3b – dãug ãšaku ~ daug ãšakų (mósėdis), *àšakũ ne ~ ašak nėra (Érkšva).

vis dėlto net toks skrupulingas faktų pateikimo būdas menkai gelbsti, kai kyla 
abejonių dėl to paties žodžio ar to paties tipo vedinių kirčiavimo variantų, dažniau-
siai nustatytų remiantis vos viena tam tikslui menkai tepasitarnaujančių linksnių 
forma, pvz.: iš dviejų daiktavardžio bertuv 3b, betuvė 1 ‘indas javams ar miltams 
nešioti; semtuvė’ kirčiavimo variantų iš tiesų patikimai paliudytas tik betuvė 1 (ta 
r bẽrtọvẹ gru.dâms, mệltâms ~ ta yra betuvė grūdams, miltams), todėl jis ir turėtų būti 
pirmasis šio žodžio lizdo antraštinis žodis, o variantas bertuv 3b (jê árkls ộudẹga 
klst – kšt tọu bẽrtọvẹ ~ jei arklys uodegą kylst – kyšt tą betuvę) atrodo abejotinas, 
nes jis nustatytas vien pagal vienaskaitos galininką, kuris visada, kad ir kokiai kir-

7  pasak algirdo sabaliausko, ji yra parengusi 
beveik penktadalį Lietuvių kalbos atlaso  
žemėlapių ir komentarų (sabaliauskas 
2012, 167). 

8  Žodyne klaidingai nurodyta ẽjėro kirčiuotė. 
iš tikrųjų šis žodis priklauso ne 1, bet 3b 
akcentinei paradigmai, plg.: ãjėras (Klai-
šia), ãjeras (lenkmai, púodkaliai). 
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čiuotei žodis priklausytų, kirtį turi antrajame nuo galo skiemenyje. variantui bertuv 
3b pagrįsti reikėtų bent jau vienaskaitos kilmininko, o jeigu tokių formų nepavyko 
užrašyti, vargu ar korektiška jį nurodyti kaip realiai egzistuojantį faktą. panašių 
abejonių kelia ir nevienodas priesagos -iena vedinių kirčiavimas. Štai mosėdyje iš 
klausos užrašyti nukirstų javų lauko pavadinimai miežienà, pūrienà9, rugienà, vikienà 
pagal galūnės kirtį turėjusius ir jo reliktą išlaikiusius linksnius10 pamatuotai priski-
riami trečiajai (kilnojamo kirčio) akcentinei paradigmai, o iš garso įrašų iššifruoti 
bulvena, ražena kažkodėl priskirti pirmajai (nekilnojamo kirčio) paradigmai. tačiau 
juk tiek trečiosios, tiek pirmosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos galininkas visada 
kirčiuojamas priešpaskutiniame skiemenyje, plg.: *pọ bọlvệinas (mósėdis), *pa(r) ražệinas 
(prialgavà, Šàrkė) ir pu rọgệinas ~ po bulvenas, par raženas, po rugenas. Kadangi 
bulvienos ir ražienos iliustraciniuose laukeliuose randame tik daugiskaitos galininką, 
atrodytų, kad šių žodžių kirčiuotei patikimai nustatyti pritrūko aiškiau ją paliudi-
jančių linksnių formų arba paprasčiausiai neapgalvotai buvo parinkti iliustraciniai 
sakiniai (žinoma, jeigu jų turėta su kilmininko, naudininko ar vietininko linksniais). 

Į Šiaurės vakarų žemaičių žodyną sudėta Ylakių, lenkimų, mosėdžio, skuodo ir 
Šačių apylinkėse užrašyta leksika prieš skaitytojo akis atsiveria visa savo „archeolo-
ginių“ sluoksnių įvairove. Kadangi žodynas yra išsamusis, čia randame tiek visų 
kasdien aktyviai vartojamus pagrindinio lietuvių kalbos žodyno fondo žodžius (aks, 
ámžius, ardýti, baisùs, , balsúoti, bedabis, ė, dirèktorius, dúona, gasras, kariáuti, kãsi nin
kas, ė, ma nýti, prãšymas, rekalas, skaudti, televzorius, tviškė, žõdis ir kt.), tiek beveik 
visame šiaurės ir pietų žemaičių plote esamas ir kurias ne kurias jau ir į bendrinę 
kalbą patekusias leksines ir semantines žemaitybes, pvz.: ãbrinas ‘iš medžio išskobtas 
indelis su dangčiu maistui įsidėti’, ãplamis ‘žioplys, vėpla’, ãtvartas ‘drabužio atlapas’, 
blez din gà ‘kregždė’, brkšti ‘temti’, gard, gards ‘šoninė ratų tvorelė, vežėčia’, gebti 
‘tvarkyti, švarinti’, gróbas ‘žarna’, kankolỹnė ‘miltinių kukulių sriuba’, knis ‘gyvulio 
guolis; kraikas; nešvarus, sujauktas patalas’, krãmė ‘gyvatės, rupūžės ir kt. galva’, 
kresnà ‘spir gas’, kriõkti ‘verkti’11, krýtė ‘siauru galu tinklelis su kotu žuvims gaudyti’, 
kriùpis ‘rupūžė’12, kriùkis ‘ramentas; kastuvo ar šakės koto rankena’, nõtrynė (ir fonetiniai 
variantai – nõtnerė, nõtnėrė, notner 13) ‘dilgėlė’, pãmušas ‘pamušalas’, rietti ‘ristis, riedė-

9  Šiaurės vakarų žemaičiai skirtingai įvardija 
žieminius ir vasarinius kviečius: pūra (žie-
miniai), kviečia (vasariniai). beje, iš to pa-
ties ploto kilusio simono daukanto Didžia
jame lenkų–lietuvių kalbų žodyne (toliau – 
DLLŽ) yra abiejų rūšių kviečių nukirsto 
lauko pavadinimai: Pszeniczysko, puriena, 
kwijtijna (DLLŽ 1995, 433); Šiaurės vakarų 
žemaičių žodyne kvietiena neužfiksuota.

10  pvz.: mižẹinà dâ nèãrtà ~ miežienà da neartà; 
nepsejêm prũ, nèbe nẹ prẹinũ ~ nebsja me 
pūr, nebėrà nė pūrien; rgẹinũos rẽk râi
š ̑ûotẹ ~ rugienosè rekia ráišioti (karves); àvis 
vkẹinũo prrẹštas ~ ãvys vikienojè pr rištos. 

11  Šiaurės vakarų žemaičiai gana nuosekliai 
šaknyje prieš užpakalinės eilės balsius su-
minkština priebalsį [r], pvz.: driaũgas, ė, 
griaudùs, , griáužti, kriaũčius ‘siuvėjas’, 
kriáuti, kriáutuvė, kriõkti, kriùkis ‘ramentas’, 
voveriuškà. pietų žemaičiai šių ir panašių 
žodžių priebalsio [r] neminkština. 

12  Žemaičiai pažįsta ir žodį rùpūžė, bet jį pa-
prastai vartoja tik kaip keiksmažodį.

13  pietų žemaičių varniškių šiaurrytinėms 
šnektoms būdingesni variantai notnėr, 
notrėl (vitkauskas 1976, 219).
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ti’, sėdẽnė ‘sėdynė’, smagùs,  ‘sunkus’, šašúolėtis (ir šešúolėtis) ‘šešėlis’14, veizti ‘žiūrėti; 
ieškoti; paisyti; saugoti, prižiūrėti’, žáimoties ‘maivytis, vaipytis’ ir dar nemažai kitų.

vis dėlto patį didžiausią ir, be abejonės, įdomiausią Šiaurės vakarų žemaičių žodyne 
užfiksuotos leksikos sluoksnį sudaro saviti labai įvairios semantikos žodžiai, kurių 
neturi pietų žemaičiai ir kurių galbūt nepažįsta absoliučiai visos šiaurės žemaičių 
šnektos, pvz.: adãtyti ‘adyti’, agaras ‘truputis’, akỹvas, à ‘apsukrus’, aksts ‘kartelė’, 
adoti ‘rėkauti, šūkauti’, antriestùvė ‘paklodė, kurios vienas kraštas papuoštas mezgi-
niais’, ãpara ‘virvė’, ãpskarda ‘apledėjimas, apšalas’, atkliudžia ‘atokiai’, ãtmona ‘kerštas’, 
atvarsla ‘vadžios’, bãkštalas ‘mirkalas, padažas’, cỹrulis ‘vieversys’, čitė ‘kankorėžis’, 
drobỹnos ‘kopėčios’, etas, à ‘erdvus, platus’, kálmautis ‘įtaisas kailiams išdžiovinti; 
drabužių pakabas’, kárklės ‘keliami (nesuveriami) vartai’, kriuštỹnė ‘viralas iš sutrintų 
bulvių’, padienesiuõ ‘padieniui; atskiromis dienomis (kaip padienis darbininkas)’, pa
kiemesiuõ ‘iš eilės, vienąkart vienas kiemas, kitąkart kitas’, pãpautas ‘nuospauda, sąvė-
lė’, ksti, ta, kto ‘kerti, atšokti’, liekùs,  ‘atliekamas, nereikalingas; neporinis, nely-
ginis’, nuliõgzti, ta, nuliõzgo ‘apsiblausti, suglebti; nulinkti’, pakūljis ‘vieta prie akme-
nyno’, rẽzginė ‘naginė’15, sklibis ‘riekė, abišalė’, skliùtas ‘kirvis rąstams tašyti’, sliñkas, 
à ‘tingus’, smalkà ‘saulės neapšviečiama, smelkiama vieta’, truputỹs ‘trupinys’, ùžtrinas 
‘užkulas, taukinė’, žigės ‘dvi surištos kartys stiebui pastatyti; sūpuoklės’ ir kt.

Žodyne taip pat gausu išraiškingos šiaurės vakarų žemaičių šnektoms būdingos 
vaizdingosios leksikos, pvz.: arklãmiegis ‘pirmas, stiprus miegas iš vakaro’, bãdputrė 
‘neužbalinta putra’, balduons ‘naktibalda’, biberioti ‘bimbinėti, dykinėti’, blaškuons 
‘kas neramus, padauža’, dmši (ištiktukas lėtam ėjimui nusakyti – dmši dmši ẹ nuẽjẹ), 
drampãzyti ‘mindžioti’, érgloties ‘darkytis, maivytis’, kemėžúoti ‘pamažu krutėti; šmė-
žuoti’, lãmažis ‘apsileidėlis, ištižėlis’, pakibšnùs,  ‘parankus; greitas, vikrus’, pliùškurti 
‘teliūskuoti, skalauti’, plónprotis, ė ‘silpnaprotis, -ė’, putrãsrėbis, ė ‘nesubrendėlis’16, 
skrámba ‘kas senas, sukriošęs’, vỹpsininkas ‘nekviestas svečias vestuvėse’, vyvti, vỹva, 
ėjo ‘verkšlenti, zirzti’, žẽbelės, žẽbeles gaudyti ‘nusišnekėti’, žẽbelioti ‘niekus paistyti, 
sapalioti’17, žiemóspirgis ‘didelis šaltis, speigas’ ir pan.

Kai kurie žodyne randami žodžiai lietuvių kalbos tyrėjams gali būti vertingi dėl 
savo formos arba reikšmės, pvz.: ãtkakšnė ‘sedula’, broterẽlis ‘brolelis’18 (gyvai šis 
deminutyvas jau nebevartojamas, bet užrašytas vabãliuose iš dainos: ẹr ẹšẽjẹ brọterelis, 
pripažna vainikeli), grobẽlis ‘dėtys’19 (k̑aušnis ọns  tkem grọbèle ~ kiaušinis ans yra 

14  Šia reikšme šašuolėtis užfiksuotas daukanto 
DLLŽ 1993, 116: Cień człowieczy, szeszelis 
arba szaszůlietis, bet kaip matyti iš Šiaurės 
vakarų žemaičių žodyno, šis žodis turi papil-
domų reikšmių – ‘nedidelė dalis, kiekis’: 
dábãr ni šašộuleti tẽp ne (lùknės) ~ dabar 
nė trupučio taip nėra; ‘paunksmė’: èkêm i 
šešộuleti, kọr ves (daukšia) ~ eikim į 
paunksnę, kur vėsu.

15  plg. informanto pastabą: mès vadnûom rèz
ginems, kt letuvũo – nàginems (lùknės).

16  panašios darybos žodžio esama daukanto 
DLLŽ 1993, 73: Bachór, putramuszis. 

17  abu šiuos žodžius randame daukanto 
DLLŽ 1993, 76: Baśn, źebele, basnie prawic, 
niekus źebelot’; be jų, čia yra dar Basniarz, 
źebelis; Šiaurės vakarų žemaičių žodyne yra 
kiek kitokios reikšmės abiejų lyčių asmens 
pavadinimas žẽbelė ‘žioplys, vėpla’. 

18  plg. daukanto DLLŽ 1993, 95: Braciszek, 
brotatis, brołalis, brolelis.

19  Kadangi žodžio dėts, dgs. dtys lizde pa-
teikti net du iš tos pačios vietos užrašyti 
iliustraciniai sakiniai, gali būti, kad grobe
lis, irgi išgirstas toje pačioje vietoje, šia 
reikšme pavartotas atsitiktinai, plg.: vštu 
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tokiame grobelyje), krãkė ‘riestasis lazdos galas’20, sprùnklas ‘pagaliukas, naudojamas 
vietoj sagos; pagalys su virvele kam nors suveržti; pagaliukas nytims parišti’21, stiegarà 
‘dygstanti plunksna, padaiga; paukščių plunksnos kotas’, šrtas ‘gūžta, lizdas; būrys, 
daugybė’, ūkẽlis ‘minkštojo gomurio užpakalinio krašto atauga, liežuvėlis, melekėlis’22. 

atskirą (ir gana nemažą) šiaurės vakarų žemaičių leksikos sluoksnį sudaro seni ir 
naujesni skoliniai. be daugelio beveik visose lietuvių kalbos tarmėse paplitusių sla-
vizmų ir germanizmų, tarkim, abrãkas ‘riekė’, asabà ‘atvaizdas, figūra; veidas’, ciekaũnas, 
à ‘smalsus’, kaštavóti ‘ragauti’, skažyti ‘skųsti’, skpas, à ‘šykštus’ (sl.); dùbiltas,a / 
dùbultas, a ‘dvigubas’, liúosas, a ‘laisvas’, perstek ‘žeberklas’, strẽpės / trẽpės ‘laiptai’ 
(germ.), į Šiaurės vakarų žemaičių žodyno arealą įeinančios šnektos daugiau negu kiti 
žemaičiai turi skolinių iš latvių kalbos: bãrioti ‘šerti (karves)’, cẽplius ‘plytų degykla’, 
cglis ‘dagilis (paukštis)’, dcinas ‘didelis peilis’, esỹs ‘s ar aštuoniukės formos grande-
lė’, gótina ‘telyčia’, rejà23 / rej ‘jauja’, skãbaputra / škãbaputra ‘kruopienė su rūgpieniu 
(iš latvių nusižiūrėtas valgis)’, zãptė, zãpė ‘uogienė’ ir kt. nemažai į žodyną patekusių 
XiX–XX a. sandūroje aktyviai vartotų ir įprastų slavizmų šiandien jau pačių kalban-
čiųjų laikomi pasenusiais, pvz.: alupkà ‘pieštukas’ (piš̑ks, àlupkà senûovẹškâ), atrameñtas 
‘rašalas’ (ràšâls, àtramẹnts l̑ûob vadntẹ senûovẹškâ) ir kt., o dauguma naujesniųjų gana 
įvairiai fonetiškai modifikuojami, pvz.: atviùrka ‘atsuktuvas’, balatõrija ‘ambulatorija’, 
cignãlas ‘signalas’, dámkratis ‘domkratas, kėliklis’, nómeris ‘numeris’ ir pan.

tačiau bet kuriame tarmių žodyne atsispindi ne vien šnektõs ar šnektų grupės 
leksikos savitumas. Jame apstu medžiagos visų kalbos sandaros lygmenų tyrėjams, 
nes su puikiu tarmės išmanymu parengtame žodyne, koks yra vanagienės sudary-
tasis, kiekviename atskiro žodžio lizde drauge išryškėja morfologijos (žodžių darybos 
ir kaitymo), fonologinės ir kirčiavimo sistemos specifinės ypatybės. be to, žodyno 
informatyvumą padidina jame fiksuojami įvairios prigimties žodžių variantai, kuriuos 
lemia jų darybos elementų, linksniavimo ir asmenavimo paradigmų, fonetinio šaknies 
įforminimo ir kirčiavimo svyravimai, – visa tai padeda įžvelgti vidinės šnektų siste-
mos kitimo polinkius.

vartant Šiaurės vakarų žemaičių žodyną, į akis krinta didelis kai kurių priešdėlinių 
ir priesaginių vedinių dažnumas, rodantis, kad tam tikri daiktavardžių, būdvardžių 
ir veiksmažodžių darybos tipai šiose šnektose yra itin produktyvūs. pavyzdžiui, ki-
tiems (bent jau pietų) žemaičiams nėra įprasti tokie darybos tipai kaip su priešdėliu 
ap- sudaryti asmenų pavadinimai apdaktarys, ė ‘kas šiek tiek nusimano apie gydymą’, 
apdavatkys, ė ‘kas linkęs į davatkiškumą’, apkuliganys, ė ‘kas linkęs triukšmauti, mu-

detis r tokem gruobèle ~ vištų dėtys yra 
tokiame grobelyje; tn, kọr k ̑aušnis šẽit, 
vštu dets tà ~ ten, kur kiaušinis išeita, viš-
tų dėtis ta; k ̑aušnis ọns  tkem grọbèle ~ 
kiaušinis ans yra tokiame grobelyje, t. y. 
dėtyse (Šulpetria). bet kokiu atveju žody-
ne derėjo duoti nuorodą į grobelio lizdą.

20  daukanto DLLŽ 1993, 174 krakė yra paukš-
čio pavadinimas: Dzięcioł, génys, meleta, 
kraké.

21  Fiksuotas daukanto DLLŽ 1993, 8: Ankra, 
sprunkłas, ankrami sciągać, sù sprunkłu su
werżti; sprùnklis (su kitokiu kamiengaliu) 
turimas Dabartinės lietuvių kalbos žodyne 
(2000, 727). 

22  daukanto DLLŽ 1993, 252: Języczek, ukélis. 
Jężyczkowy, ukélinis.

23  Šis latvizmas žinomas gerokai didesniame 
šiaurės žemaičių plote, randamas ir pietų 
žemaičių varniškių šnektose, bet čia laiko-
mas archaizmu (vitkauskas 1976, 301).



377 B i r u t ė  Va n a g i e n ė ,
Š i a u r ė s  v a k a r ų  ž e m a i č i ų  ž o d y n a s . 
Y l a k i ų ,  L e n k i m ų ,  M o s ė d ž i o ,  S k u o d o , 
Š a č i ų  a p y l i n k i ų  š n e k t o s

šeika’, apmeistrys ‘šioks toks meistras’ arba menkesnį ar apytikrį ypatybės laipsnį 
nusakantys būdvardžiai, gana reguliariai sudaromi su priešdėliais ap- ir pa-: apgelsvỹs, 
 ‘gelsvokas’, apkartỹs,  ‘kartokas’, apkurtỹs,  ‘apykurtis’, aptamsỹs,  ‘apytamsis’, 
ãptamsus, i ‘tamsokas’; pãaštrus, i ‘aštrokas’, pãdidelis, ė, pãdidokas, a ‘gana didelis’, 
pãgerokas, a ‘gana geras, gana didelis’, pãkurtas, a ‘truputį kurčias’, pãrūgštas, a ‘rūgš-
tokas’ ir kt. priesagos imas vediniams darumu nedaug nusileidžia su kita priesaga 
-sena sudaromi veiksmų pavadinimai: apáugsena ‘apaugimas’, ársena ‘arimas’, beñgsena 
‘pabaiga’, dẽginsena ‘deginimas, kaitinimas’, krsena ‘kritimas’, peksena ‘peikimas’, 
ráugsena ‘raugimas’, sénsena ‘senimas, senėjimas’ ir kt. Šiaurės vakarų žemaičiams 
būdingas ir gana specifinis į paviršių nukreiptą veiksmą reiškiančių veiksmažodžių 
priešdėlis an(t), pvz.: andti ‘uždėti’, ankabnti, ansikabnti ‘užkabinti, užsikabinti’, 
ankárti ‘užkarti’, ansiguti ‘užsigulti, užsikvempti’, antmáuti ‘užmauti’, an(t)mèsti ‘už-
mesti’, antnérti ‘užnerti’, an(t)plti ‘užpilti’, antvikti ‘užvilkti’ ir kt.

Žodyne užfiksuota gana daug žodžių variantų, liudijančių ne tik jų darybos būdų 
ar atskirų darybos tipų konkurenciją, bet ir apskritai šnektos (ar šnektų grupės) sis-
temoje vykstančius gyvus natūralaus visų jos sandaros lygmenų nuolatinio kitimo 
ir atsinaujinimo procesus. pavyzdžiui, lyginant vietų pavadinimų variantus padángė 
sf. / padangỹs sm., pakel sf. / pakelỹs sm., aiškiai matyti, kad tarp šio tipo vedinių 
vyrauja vyriškosios giminės daiktavardžiai (paausỹs, pãbažnyčis, padaržỹs, pagelžkelỹs, 
pãgerklis, pažemỹs ir pan.). tam tikrus žodžių darybos polinkius rodo ir tokie varian-
tai kaip ãpavalas / ãpavas ‘avalynė, apsiavimas’ (priesagos ir galūnės vedinys), antval
kalas / ántvalktis ‘užvalkalas’ (skirtingų priesagų vediniai), daža / dažỹlai / dažỹvės24 
(galūnės vedinys ir du priesaginiai), delčià / dečius / destė ‘delčia’ (du išblukusios 
darybos vediniai su sena priesaga -t- ir priesagos -st vedinys). 

Žodžių kaitymo sistemoje vykstančius pokyčius rodo moteriškosios giminės i ir 
ė kamieno daiktavardžių variantai apats / apat 25, ateits / ateit, avs / ãvė26, gards / 
gard ‘šoninė ratų tvorelė, vežėčia’, kūts / ktė ‘tvartas’, nósis / nósė, skruzds / skruz d, 
vovers / vover ir kt., kurie liudija linksniavimo sistemos paprastėjimą, nes daug i 
kamieno žodžių linkę pereiti į ė kamieno paradigmą – laipsnišką jos įsivyravimą, 
beje, gražiai patvirtina į šiaurės žemaičių šnektas atėjęs naujas anties pavadinimas 
ántė (ne ántis!), dabar vartojamas vietoj įprasto pỹlė. vis dėlto šiandien dar gana daug 
šiaurės vakarų žemaičių i kamieno žodžių, pvz.: aks, auss, dants, Ktys ‘Kūčios’, 
muss27, pirts, širds, ups, uts ‘utėlė’, vagis, žąss, žvėrs, savo paradigmoje tebėra iš-
laikę i-kamienes linksnių formas (tiesa, su kai kuriais svyravimais28). morfologinių 

24  daukanto DLLŽ 1993, 306: Kraska, dażywe.
25  užfiksuotas ir ia kamienis variantas apačià.
26  Šis variantas atrodo gerokai abejotinas, nes 

jo iliustracinis sakinys tokio nustatyti tarsi 
ir neleistų: vàkâr pr avi bvûoṷ ~ vakar 
pri avie buvova, t. y. prie aviai (čia àvệi 
greičiausiai yra archajiška i kamieno daik-
tavardžių naudininko forma, žr. šiame žo-
dyne užfiksuotus kitų i kamieno žodžių 
naudininkus: ups ‘upė’ – pri pệi ~ pri 
upie, nenûor ̑ọ nẹ kûok ̑u smâr ̑v ̑u pri nûosẹi ~ 
nenoriu nė kokių smarvių pri nosie, šệrdệi 
palka gèrãu ~ širdie paliko geriau, t. y.  

širdžiai pasidarė geriau. tokią pat archa-
jišką galūnę turi ir asmeninis įvardis – pri 
mnệi ~ pri manie.

27  tiesa, greta muss turima ir musėl. Šia pro-
ga sunku iškęsti nepacitavus gražaus saki-
nio su muss: msis apẹpộulẹ ẹ pavadna mûo
se dis ~ musys apipuolė i pavadino mosėdis.

28  Šių žodžių paradigmoje ė kamieno galūnes 
dažniau gauna vienaskaitos ir daugiskai-
tos įnagininko (vệinọ àkẹ règ, sọ šệrdẹ, vẹsệms 
vagệms, s žọusems), taip pat vienaskaitos 
ir daugiskaitos vietininko (prte, tàmẹ ùpe) 
linksniai. 
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reiškinių tyrėjas Šiaurės vakarų žemaičių žodyne ras tikrai nemažai dėmesio vertų fak-
tų, tarkim, tokių kaip žodžio gramatinės giminės įforminimo skirtumai ir svyravimai, 
pvz.: angnas ‘angina’, balà / bãlas ‘plukė’, délna ‘delnas’, lakštiñgala / lakštiñgalas, makas / 
mõrkas ‘morka’, nérvos ‘nervai’, rtas ‘rūta’, tame bažnyčioje (tàm bažnčûo), tame 
mokykloje (tàm muokklûo) ir kt. 

 neliks nusivylę ir tie, kuriems rūpės ne tik reguliarūs, bet ir kuo įvairiausi nere-
guliarūs garsų pakitimai, kaip pvz.: ãpalias,  / ãpolas, à ‘apvalus’, aulỹs, btaulis 
‘avilys’, mómūnė / nómonė ‘momuo’, arba gausūs kirčiavimo variantai – Šiaurės vaka
rų žemaičių žodynas visų smalsumą patenkins su kaupu.

o pačiam žodynui, profesionaliai parengtam ir ilgai brandintam, belieka palin-
kėti to, ko linkima visoms geroms knygoms: kad būtų skaitomos ir ilgai gyventų. 
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Veronika Girininkaitė
vilniaus universitetas

laikraštis Litwa 
prenumeratoriaus akimis

Šio teksto atsiradimą paskatino šiame 19-ame ALt tome publikuojama olgos 
mastianicos knygos recenzija1. istorikės stropiai išnarpliota laikraščio Litwa leidimo 
ir nesėkmių istorija palieka atvirą klausimą, kas gi lėmė laikraščio žlugimą. vos 
pradėtas leisti daugelio sveikintas ir girtas, jis netrukus tapo skaitytojams nepa-
trauklus ir galop bankrutavo. suvokti to priežastis galbūt padėtų nuodugnesnė 
laik raščio turinio analizė. vertingas gali būti ir Litwos prenumeratoriaus žvilgsnis.

bent vienas prenumeratorius šiek tiek dokumentavo savo santykį su leidiniu ir 
jo pokyčius. veterinarijos studentas vytautas Civinskis (pasirašydavęs taip pat Wi
told Cywiński, 1887–1910) keliskart paminėjo Litwą savo Dienoraštyje2. mastianica 
nurodo įspūdingą laikraščio tiražą – pradėta leisti net 2000 egzempliorių. tiražo 
realizuota vos 63–69 nuošimčiai. Žinoma, kad Litwą prenumeravo daugiausia dva-
sininkai, studentų draugijos3, o ne tikslinė auditorija (lietuvos lenkai ar sulenkėję 
bajorai, ypač jaunesnės kartos). studentas Civinskis, prenumeravęs Litwą bent 1908–
1909 m.4, patenka į šią grupę. Kilęs iš lenkiškai kalbančios bajoriškos šeimos, sekęs 
įvykius lietuvoje, nuoširdžiai mokęsis „protėvių kalbos“5, jis tarytum idealiai atiti-
ko lietuvėjančio bajoro idealą.

Šeimos galva Jeronimas ipolitas Civinskis (1851–1914)6 rusijoje dirbęs geležin-
kelio inžinieriumi, savo valdą lietuvoje mituvą perleidęs nuomininkui, su šešiais 
savo vaikais bendravo vien lenkiškai. tai liudija bent jau sūnaus vytauto išsau-

1  mastianica 2016; Girininkaitės recenziją  
žr. šio tomo p. 363–370.

2  Šis 1904–1910 m. rašytas dienoraštis saugo-
mas vub rs: f. 1, b. d1024 – b. d1052. 
Šiek tiek Civinskio raštų yra lmavb rs: 
f. 194, b. 3, 10.

3  mastianica 2016, 99.
4  mastianicos duomenimis, 1909 m. Litwą 

prenumeravo 476 asmenys.

5  toks lietuvių kalbos įvardijimas, minėtas 
mečislovo davainio-silvestraičio kolegų, 
vartotas ir Civinskio korespondencijoje.

6  Hieronim Hipolit Cywiński, įrašas šeimos 
genealogijos rekonstrukcijoje (https://
www.geni.com/people/Hieronim-Hipolit-
Cywi%C5%84ski/6000000009099892570; 
2017-08-31).
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goti laiškai. motinos antaninos okuličiūtės (1859–1888) vytautas beveik neprisi-
minė7. tarp jos giminių okuličių, su kuriais Civinskių vaikai leisdavo vasaras, vie-
ningumo nebuvo: tolimesnės eilės giminaitis Kazimieras okuličius bendradarbiavo 
vilniaus lenkiškoje spaudoje, močiutė Juzefa povickaitė-okuličienė, žinoma knygne-
šių globėja, priklausė sesers Felicijos povickaitės-bortkevičienės suburtų vilniaus 
giedotojų grupei. tik roji vytauto močiutė elena stankevičiūtė-okuličienė (1841–1917) 
lietuvių kalbos pramoko jau būdama garbaus amžiaus8. Galbūt būtent jai vytautas, 
turbūt juokais, laiške prikaišiojo patriotinį užsidegimą: „dosć jednak o litewszczyznie, 
nie chcę, żeby muj list tak jak babuni zaczynał i konczył się tym, co mnie prawdę 
mówiąc, mniej interesuje, niż wy“9. lietuviškumo idėjos buvo priimtinos ne visai 
giminei: atostogaudamas okuličių dvare latavėnuose 1908 m. birželį, Civinskis pa-
minėjo rutina tapusius ginčus: „raz na tydzień staczam walki w obronie swiętych 
praw litewskiego narodu“10.

pats vytautas, būdamas imlaus proto, apsiskaitęs jaunuolis, dėl tambove baigtos 
realinės mokyklos neturėjo didesnio studijų pasirinkimo. tėvo siūlyta fizika netrau-
kė, filologijos, istorijos, medicinos studijoms reikėjo būti išlaikiusiam lotynų kalbos 
egzaminą, o realinėje mokykloje gautų žinių tam nepakako. Ketindamas ateityje 
ūkininkauti, leipcigo institute pradėjo studijuoti agronomiją, tačiau įsitikinęs, kad 
ūkio vadovo darbas ne jam, pasirinko kitą discipliną – veterinariją. Jos mokėsi ber-
lyno Karališkojoje veterinarijos akademijoje (1906–1907), vėliau dorpato (šiuo metu 
tartu) veterinarijos institute (1907–1910). būtent tuo laikotarpiu, siekdamas paska-
tinti jaunesnio brolio Justino susidomėjimą lietuva ir lietuviškumu, prenumeravo 
Litwą. vengdama painiavos, dienoraštininką ir prenumeratorių vytautą Civinskį 
toliau vadinsiu vardu.

laikraščio Litwa prenumerata vytautui nebuvo koks išskirtinis įvykis. Kartą 
laiške močiutei skųsdamasis, kad jo studijas finansuojantis tėvas linkęs pernelyg 
griežtai kontroliuoti išlaidas, išsakė nuomonę, jog vien periodikai šiuolaikiškas 
kultūringas žmogus turėtų išleisti apie 30 sidabro rublių11. 1908 m. rudenį planuo-
damas kitų metų išlaidas, kurias patirs gyvendamas nuomojamame bute tartu, 
Civinskis įskaičiavo ir pinigus periodikos prenumeratai: išvardino 7 pavadinimus, 
kuriems skyrė 38 rublius; atsiduso, kad pinigų liks „pasiutiškai mažai. bet be 
laikraščių negi galima!“12. patyręs skaitytojas vytautas galėjo būti ir kritiškas skai-

7  Jaunesni vytauto broliai ir sesuo gimė iš  
antrosios santuokos, tėvui vedus pirmo-
sios žmonos seserį Karoliną okuličiūtę 
(1871–1943).

8  „okuličienė, elena“, biografinis straipsnis 
pasaulio anykštėnų bendrijos portale 
(http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.
php?id=1472; 2017-08-31). 

9  „bet gana apie lietuvių kalbą, nenoriu, kad ir 

mano laiškas, kaip kad močiutės, prasidėtų 
ir baigtųsi tuo, kas mane, tiesą sakant, ma-
žiau domina, nei jus visi“ (vub rs: f. 1,  
b. d1025, l. 96–97). 

10  „Kartą per savaitę kovoju gindamas šven-
tas lietuvių tautos teises“ (vub rs: f. 1,  
b. d1043, l. 18).

11  vub rs: f. 1, b. d1045, l. 104.
12  vub rs: f. 1, b. d1044, l. 108.
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tiniams. pavyzdžiui, apie vieną skaitytų žurnalų atsiliepė: „e, matos, ‘oбразованiе’ 
menkas žurnalas. уличный, ‘brukowy’ журналъ“13. Kitąkart, skaitydamas lietu-
višką domo Šidlauskio publikaciją, pasipiktino ir tema, ir leksika: „małpa Šidlaus-
kis dowodzi w Žemdirbisie že bogatswo pochodzi z oszczędnosci. a język, język! 
‘periškada’“14. 

pradėjęs Dienoraštį rašyti vien lenkiškai15, skeptiškai atsiliepdavęs apie dažną to 
laiko lietuviškumo kategoriškumą16, vytautas vertino pačią kalbą. pasitaikius progai 
pirkosi gramatikas17 bei studijavo savarankiškai. sprendimas toliau studijuoti tartu 
tikriausiai buvo susijęs su lietuvių kalbos studijų tame mieste galimybe. lietuvių 
diaspora ten buvo aktyvi: veikė studentų draugija, vyko kalbos paskaitos18. Civins-
kis prisijungė prie lietuvių dorpato studentų draugijos, kurį laiką jai net vadovavo. 
Kalbos pasirinkimai atsispindėjo Civinskio Dienoraštyje: lietuvių kalba rašė vis daž-
niau, jos išteklius vartojo vis meistriškiau. Greita pažanga tikriausiai buvo susijusi 
su jau vaikystėje iš lietuvių valstiečių pasyviai perimtomis kalbos žiniomis (kartu 
su jais dirbdavo ūkyje, šienaudavo, jodavo naktigonėn) bei visais galimais moky-
mosi būdais (skaitė daug ir įvairių tekstų19, išdrįso lietuviškai šnekėti20, pradėjo 
lietuviškai rašyti).

13  „Gatvės, bulvarinis žurnalas“ (vub rs: 
f. 1, b. d1046, l. 42).

14  „beždžionė [juokdarys] Šidlauskis Žem
dirbyje įrodinėja, kad turtingumas kyla iš 
taupumo. o kalba, kalba! ‘periškada’“ 
(vub rs: f. 1, b. d1046, l. 83). papiktinu-
sio žodžio reikšmė yra ‘kliūtis, trukdy-
mas’ (plg. lenk. przeszkoda; LKŽe s. v.).

15  Įdėmesnis skaitytojas pastebėjo, kad vy-
tauto rašyba neatitinka šiuolaikinės stan-
dartizuotos lenkų kalbos (pavyzdžiui, var-
toja grafemą <ž>). panaši rašyba matoma 
ir kitų lietuvos lenkų bajorų sociolekto 
vartotojų raštuose (simono daukanto, an-
tano Juškos ir kt.). neblogai ištirti šios sa-
vitos rašybos bruožai, pavyzdžiui, grafe-
mų <z>, <ż> ir <ź> painiojimas (sawaniew-
ska-mochowa 2002, 79), kuris galėjo atsi-
rasti arba dėl minkštesnės nei lenkijoje 
tarties, arba dėl menko diakritikų išmany-
mo (sawaniewska-mochowa 1995, 200). 
sociolektas susidarė dėl rusijos imperijoje 
atsidūrusios teritorijos izoliuotumo nuo 
lenkijos ir dėl lenkiškų mokyklų draudi-
mo (adomavičiūtė-Čekmonienė, Čekmo-
nas 1999, 37–38). 

16  Šeimos draugų rate aptariant, kaip galima 
būtų kovoti su polonizacija, povilas Gaide-
lionis pasakė, jog lenkų kalbą reikėtų boi-
kotuoti. Civinskis užsirašė, kad su tokia 

pozicija nesutinka, tačiau pripažino, jog 
tautai atgimstant šovinizmo apraiškos bū-
na neišvengiamos (vub rs: f. 1, b. d1024, 
l. 51). vytautas palankiau vertino vėliau 
sutikto tartu universiteto studento Kazi-
miero Jokanto poziciją: „Jokanto metoda 
šneket lietuviškai vien su jaunesniais – pui-
ki!“ (vub rs: f. 1, b. d1044, l. 151).

17  pirmiausia 1904 m. leipcigo knygyne įsigi-
jo oskaro Wiedemanno gramatiką 
(Handbuch der litauischen Sprache. Gramma
tik. Texte. Wőrterbuch, strassburg: verlag 
von Karl J. trübner, 1897). vėliau nusipir-
ko mykolo miežinio žodyną ir petro 
Kriaušaičio ( Jono Jablonskio) gramatiką.

18  tikriausiai būrelyje dėstė pažangūs lietu-
vaičiai studentai, pasisėmę žinių tartu uni-
versiteto auditorijose. Šiame universitete 
lietuvių kalbą tuo metu dėstė latvių etno-
logas Jekabas lautenbachas (1847–1928).

19  minėjo skaitęs prano vaičaičio, Žemaitės, 
Jono biliūno, vydūno, maironio, simono 
daukanto kūrinių; išmoko deklamuoti 
bent pusę Anykščių šilelio; prenumeravo 
net kelis lietuviškus laikraščius.

20  Kartą užrašė, jog užsispyręs šnekėjo lietu-
viškai, kad ir „šlubuodamas“ („šniekiałem 
letuviškaj, choć chromiejąc“; vub rs: f. 1, 
b. d1024, l. 116).
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Įrašai, tiesiogiai susiję su Litwa, išsidėstę tarp 1908 m. spalio pradžios, kai vytau-
tas pradėjo prenumeruoti leidinį tambove su tėvais gyvenančiam jaunesniam broliui 
moksleiviui Justinui21, ir 1909 m. sausio pabaigos. tuokart leidiniu jis nusivylė. 

1908 m. spalio pradžios įraše Civinskis pažymi: „išrašiau ‘litwą’ Justinui“22. to 
paties mėnesio pabaigoje (apie 1908 m. spalio 25 d.) broliui pranešė: „za parę dni 
zaczniesz otrzymywać mięsięcznik ‘litwa’. Kierunku on niema žadnego, redagowa-
ny niemožebnie, ale což robić – jedyne litewskie pismo w polskim językie“23. ma-
tyti, kad leidinį jau vertino kritiškai. pasirinkimą lėmė... pasirinkimo nebuvimas. 
Kitokio leidinio tiesiog nebuvo. tiesa, 1908 m. lapkričio 11 d. atvirlaiškyje Justinas 
dėkojo už naują leidinį: „otrzymałem n 4 pismu ‘litwa’. Wiesz, powiem Ci po 
prawdzie, že ono mnie barzdo się podoba, tak že czekam každen numer z niecier-
pliwością“24.

broliui Justinui po kurio laiko mandagiai atsisakius dovanotos prenumeratos 
(aiškino, kad neturįs laiko skaitymui), vytautas nenusileido. netrukus po 1908 m. 
lapkričio 26 d. parašė: „od n.r. wypiszę ‘litwę’ dosiebie, i tylko po przeczytaniu 
będę posyłał do tambowa“25. Gavęs progą įdėmiau paskaityti laikraštį, Civinskis 
stebėjosi jo nenuoseklumu: „zabawna ta ‘litwa’! Сами себя ругають! Кающiйся 
bajoras“26. Gali būti, kad turėjo omenyje tame Litwos numeryje publikuotą skaitytojo 
laišką, kuriame rašyta, kad mėnraštis neturi tokios vertės ir tokių galimybių, kokias 
turėtų būdamas savaitraščiu27.

atsakydamas į 1909 m. sausio 9 d. Justino atvirlaiškį28, kuriame tas vėl dėkodamas 
už užsakytus jam leidinius priminė, kad lietuviškai skaito lėtai, o laiko trūksta, nes 
turės dar perlaikyti egzaminus, vytautas sutiko nebeprenumeruoti jam Lietuvos ūki
ninko, tačiau pažymėjo, kad „Litwę będę Ci jednak i nadal wysyłał, a može od czasu 
do czasu będziesz mógł kawałki robinzona zsylabizować – to wažne, niezapomnieć 
tego przynajmniej, coś dotychczas zdobył“29.

tolesni Justino vertinimai nežinomi (1909 m. kovo 13 d. atvirlaiškyje jis dar pa-
mini laukiąs Litwos), tačiau vytauto 1909 m. sausio 29 d. įrašas yra perdėm kritiškas. 

21  Justinas laiškuose vytautui Civinskiui pa-
sirašė broliu.

22  vub rs: f. 1, b. d1044, l. 103.
23  „už poros dienų pradėsi gauti mėnraštį 

‘litwa’. pakraipos jis neturi jokios, reda-
guojamas baisiai, bet ką bedarysi – tai vie-
nintelis lietuvių leidinys lenkų kalba“ 
(vub rs: f. 1, b. d1044, l. 118).

24  „Gavau ‘litwos’ laikraščio 4 numerį. Ži-
nok, pasakysiu tau nuoširdžiai, jis man 
labai patinka, taigi nekantriai laukiu kie-
kvieno numerio“ (vub rs: f. 1, b. d1045, 
l. 103).

25  „nuo naujųjų metų išrašysiu ‘litwą’ savo 

vardu ir tik perskaitęs siuntinėsiu tau į 
tambovą“ (vub rs: f. 1, b. d1045, l. 75).

26  „Keista ta ‘litwa’! patys save bara! atgai-
laujantis bajoras“ (vub rs: f. 1, b. d1046, 
l. 44).

27  skirgiełł 1908, 86 (http://www.epavel das.lt/
object/recorddescription/lnb/C1b00000 
74860; 2017-09-07). 

28  vub rs: f. 1, b. d1046, l. 102.
29  „Litwą ir toliau tau siųsiu, o gal retkarčiais 

dar galėsi robinzono fragmentus ‘slebi-
zavoti’ – tai svarbu, neprarasti bent to,  
ką jau išmokai“ (vub rs: f. 1, b. d1046,  
l. 103).
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„Litwa na rubla podrožała i co dwa tygodni wychodzić ma. ale gówno gównem. 
strach było by nawet dawać Justysiowi coś podobnego czytać“30. Galima numanyti, 
kad laikraščio broliui nebesiuntė. sunku pasakyti, kuri būtent publikacija išprovoka-
vo tokią reakciją. Galbūt tai buvo vienas straipsnių, kuriuose itin neigiamai buvo 
atsiliepiama apie visus lenkus31.

per maždaug tris mėnesius Civinskio reakcija į laikraštį pasikeitė radikaliai: nuo 
palaikymo ir rekomendavimo iki nuostabos ir net pasibjaurėjimo. Kas paskatino 
tokias permainas? Jau vien citatos iš Civinskio Dienoraščio leidžia suprasti, kad lei-
dinys nebuvo sėkmingas. panašu, kad pritrūko dialogo su tiksline auditorija. leidi-
nys brango, o publikacijos susižavėjimo nekėlė. Šį reiškinį ištirti padėtų nuodugnes-
nis laikraščio Litwa turinio ir jo kaitos tyrimas. tokia komunikacijos su lietuvos ki-
takalbiais klaidų analizė galėtų būti vertinga ne tik kaip istorinė studija, bet ir kaip 
aktuali pamoka šiandienos lietuvai.
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būtų Justukui duoti skaityti ką nors pana-
šaus“ (vub rs: f. 1, b. d1046, l. 129).

31  vienas tokių straipsnių, pasirašytas m.d.s. 
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mokslinė konferencija 
„reformacija ir senoji lietuvos raštija“

2017 m. lapkričio 17 d. lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko mokslinė 
konferencija „reformacija ir senoji lietuvos raštija“ (Xvii Jurgio lebedžio skaitymai), 
skirta reformacijos 500 metų sukakčiai ir Jono berento (1667–1737), prūsijos lietuvos 
evangelikų liuteronų kunigo, religinių raštų vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 
350-osioms metinėms paminėti. Konferenciją organizavo senosios literatūros skyrius. 
pranešimuose nagrinėta reformacijos, kaip visuomeninio, religinio ir kultūrinio ju-
dėjimo, įtaka švietimui ir lietuvių raštijai, pristatyti naujai rasti ir šiuo metu tiriami 
įvairiomis kalbomis parašyti spausdinti bei rankraštiniai šaltiniai.

darius petKŪnas (Klaipėdos universitetas) pranešimu „liturgija kaip veiksnys 
baltų tautinei tapatybei išsaugoti prūsijos Kunigaikštystėje“ priminė, kad vienas 
pagrindinių reformacijos siekių buvo pamaldos liaudžiai suprantama kalba. Jis pa-
brėžė, kad tik per liturgiją paskirõs tautinės grupės kalba galėjo tapti bažnytine kal-
ba. 1525 m. buvo parengtos nuorodos, kaip versti agendą, o 1544 m. mozūrijos lenkai 
iš vokiečių kalbos ją išsivertė. liturginio turinio buvo ir pirmieji martyno mažvydo 
(Katekizmas [1547], Giesmė šv. Ambraziejaus bei Augustino [1549], krikšto apeigų knyga 
Forma krikštymo [1559]), baltramiejaus vilento (Enchiridionas [1579], Evangelijos bei 
Epistolos [1579]) ir jų talkininkų darbai. nors kunigaikštis albrechtas brandenburgie-
tis dėjo pastangų, Karaliaučiaus universitete nepavyko išugdyti kunigų, galinčių 
parengti liturginius tekstus prūsų kalba. mišios, vakarinės ir rytmetinės pamaldos 
prūsams buvo laikomos vokiškai, tai ypač spartino prūsų kalbos nykimą krašte.

liucijos CitaviČiŪtĖs (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešimas 
„Kultūriniai reformacijos aspektai prūsijoje Xvi amžiuje“ skirtas reformacijos judė-
jimo prūsijoje pradžiai ir įtakai aptarti. 1525 m. susikūrus pirmajai pasaulyje teokra-
tinei protestantiškai valstybei, jos valdovas albrechtas brandenburgietis oficialiai 
įteisino vietinių kalbų vartojimą religiniame gyvenime, krikšto apeigos buvo atlieka-
mos ir lietuvių kalba. 1544 m. įsitvirtinus reformacijai išleista prūsijos Kunigaikštys-
tei skirta visuotinė evangeliška agenda. reformacijos idėjoms plisti didelę įtaką tu-
rėjo ir Karaliaučiaus universitetas, įsteigtas 1544 m. susiję su lietuvių raštijos ištako-
mis pirmieji profesoriai stanislovas rapolionis ir abraomas Kulvietis, atvykę iš ldK, 



388 Archivum Lithuanicum 19

vertė į lietuvių kalbą giesmes, rūpinosi kunigų rengimu lietuvių parapijoms. nuo 
1546 m. Karaliaučiuje studijavo martynas mažvydas, pirmųjų penkių lietuviškų kny-
gų parengėjas. Kunigaikščio iniciatyva Karaliaučiuje Xvi a. lietuviškas religines kny-
gas spausdino trys spaustuvės.

ona aleKnaviČienĖ (lietuvių kalbos institutas) pranešimą „Kultūrinė konfe-
sijų konkurencija ir bendradarbiavimas prūsijos lietuvoje Xviii a. i pusėje: postūmiai 
lietuvių raštijai“ skyrė antrąja reformacija laikomam judėjimui. Xviii a. pradžioje 
prūsijos evangelikų liuteronų bažnyčioje greta tradicinių evangelikų liuteronų, arba 
liuteronų ortodoksų, formavosi nauja konfesinė srovė – pietizmas. beveik du dešimt-
mečius tarp šių konfesijų vyko didelė konkurencija, bet būta ir konstruktyvaus kul-
tūrinio bendradarbiavimo apraiškų – tiek prūsijos lietuvoje, tiek santykiuose su Ha-
lės pietistais. pranešėja siekė trejopų tikslų: 1) parodyti, kaip vyko konkurencija tarp 
tradicinių liuteronų ir pietistų; 2) kokiomis formomis jie bendradarbiavo; 3) kaip 
konkurencija ir bendradarbiavimas veikė lietuvių raštijos raidą ir prūsijos lietuvos 
kultūrą. daugiausia nagrinėta pietisto Henricho lyzijaus ir liuterono ortodokso Jono 
berento veikla. Kiek daugiau dėmesio pranešime buvo skirta vienam intriguojančiam 
faktui: Įsruties vyskupo berento ir Halės pietisto Gotthilfo augusto Francke’s ryšiams. 
remdamasi berento 1729 m. jam rašytu laišku (saugomas Francke’s įstaigų archyve), 
aleknavičienė kalbėjo apie tų ryšių rezultatą – lietuvišką anastasijaus Freylinghau-
seno traktato versiją Dawádnas Mókslas apie Dußiôs Ißgánimą (Halė, 1729; 21735). orto-
doksas berentas tapo Halėje į lietuvių kalbą išversto traktato recenzentu, redaktoriu-
mi ir vienos maldos vertėju, taigi buvo įtrauktas į Halės pietistų veiklą. analizuoda-
ma Xviii a. i pusės įvykius, pranešėja siekė įvertinti ne tik kurios nors vienos pusės 
nuopelnus kultūrai, bet ir tuos veiksmus, kurie tapo postūmiu kitos pusės žingsniams, 
t. y. į daugelį to meto procesų žiūrėjo kaip į veiksmą ir po jo ėjusį atoveiksmį.

Jurgis paKerYs (vilniaus universitetas) savo pranešime „mažvydas ir augustinas: 
imk(it) ir skaityk(it)“ iškėlė hipotezę, kad mažvydo Katekizmo eilutė imkiet mani ir ſkaitikiet 
gali atspindėti šv. augustino Išpažinimų lotynišką frazę tolle lege, tolle lege. Šios frazės 
artimos formos požiūriu: sutampa veiksmažodžiais, jų eiliškumu ir nuosaka, tik lie-
tuviškoje konstrukcijoje nėra kartojimo, pridėti du žodžiai (mani, ir) bei asmens dau-
giskaita. be pakartojimo ir su jungtuku ši frazė buvo populiari ir kitose kalbose. pra-
nešėjas pastebėjo, kad šv. augustinas laikytas reformacijai svarbiu autoriumi, Xvi a. 
buvo aktyviai studijuojamas ir publikuojamas, todėl mažvydui neabejotinai turėjo 
būti žinomas. tais laikais į savo tekstą neretai būdavo įterpiamos kitų autorių frazės: 
arba tikslios ir su nuorodomis, arba perdirbtos ir tik numanomos. nėra rasta duome-
nų, kad mažvydas buvo skaitęs šv. augustino Išpažinimus, be to, frazė tolle lege galėjo 
būti paimta ir netiesiogiai, tame variante jau galėjo būti personifikacija ir įterptas 
įvardis. neatmestina ir aptartųjų frazių atsitiktinio panašumo galimybė1.

sigito narbuto (lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblioteka) praneši-
me „nežinoma pauliaus oderborno poema apie lietuvą“ pristatyta pranešėjo šiemet 
saksonijos žemės, valstybės ir universiteto bibliotekoje (vok. Sächsische Landesbiblio

1  plačiau apie tai žr. pakerio straipsnį šiame 
ALt tome, p. 39–56.
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thek – Staats und Universitätsbibliothek) drezdene rasta nežinota Kauno evangelikų 
liuteronų kunigo pauliaus oderborno (apie 1555–1604) istorinio turinio poema apie 
lietuvą, išspausdinta 1583 m. vilniuje, Jono Karcano spaustuvėje. oderbornas – lie-
tuvos renesanso literatūros kūrėjas, rašęs livonijos karo temomis, įamžinęs to meto 
valstybės ir politikos veikėjų kartą. Žinomiausias jo darbas – maskvos didžiojo ku-
nigaikščio ivano iv rūsčiojo biografija Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus 
gyvenimas, parašyta Kaune, o išspausdinta 1585 m. vitenberge. Jis taip pat parašė 
kelias religines giesmes bei pamokslus, vieną religinio turinio apybraižą ir pasaulie-
tinę panegiriką, o minėtoji poema apie lietuvą buvo žinoma tik iš šaltinių. tai hero-
jinė poema, pavadinta Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę, šviesiam ir prakilniam 
ponui Minsko kaštelionui, LDK žemės iždininkui Jonui Glebavičiui, parašytas bardiškio 
Pauliaus Oderborno. poemos pradžioje pirmą kartą lotynų kalba aprašoma romėniš-
koji lietuvos istorija, susijusi su palemonu ir jo palikuonimis, Gedimino kovos su 
kryžiuočiais ir rusėnų kunigaikščiais, legendinė jo medžioklė ir pranašingas sapnas, 
lėmęs vilniaus įkūrimą, kiti didieji lietuvos kunigaikščiai, apibūdinama Glebavičių 
giminė bei žinomesni šios giminės asmenys. 

darius antanaviČius pranešime „pirmasis kaunietis – spausdintos knygos 
autorius“ pateikė duomenų apie 1571 m. mikalojui radvilai Juodajam dedikuotos 
knygos Elegia de Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi autorių martyną Gradovskį 
(lot. Martinus Gradovius Caunensis). daivos narbutienės ir sigito narbuto sudarytame 
kataloge XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas2 buvo keliama hipotezė, kad mi-
nima knyga leista brastoje. pranešėjas nustatė tikrąją jos leidimo vietą – tai Frank-
furtas prie oderio. Gradovskis 1559 m. studijavo Frankfurto prie oderio universite-
te, ten ir išleido šią knygą. pranešėjas paanalizavo ir keletą poemos vietų, kurios 
leido papildyti Gradovskio biografiją; pastebėjo, kad Lituanus anksčiau atstatinėtą 
santrumpą L. reikėtų išskleisti į žodį Licentiatus.

Živilė nedzinsKaitĖ (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime 
„Haeresi bellum indictum est: protestantų ir jėzuitų santykiai Kražiuose“ aptarė pro-
testantų ir jėzuitų ryšius bei perėjimo į kitą tikėjimą atvejus Xvii–Xviii a. tuo metu 
Kražiai buvo vienas įtakingiausių kultūros ir katalikybės židinių Žemaitijoje, o 1616 m. 
įkurta kolegija tapo antra svarbiausia lietuvos mokymo įstaiga po vilniaus univer-
siteto. vienas iš kolegijoje dirbusių jėzuitų tikslų buvo katalikų tikėjimo skleidimas 
ir įtvirtinimas, todėl siekta į katalikybę atversti martino lutherio ir Jeano Calvino 
sekėjus. Xviii a. Kražiuose įsikūrusiems jėzuitams šiame darbų bare ypač padėjo 
tilžės misijoje dirbę tėvai. apie atvertimo ir atsivertimo atvejus liudija metiniuose 
laiškuose (annuae litterae) ir kolegijos istorijos apybraižose (historiae), siųstose į romą, 
užfiksuoti pasakojimai. atsivertimą dažnai lemdavo netikėti išgijimai ar įvairios šei-
minės aplinkybės. didelę įtaką šioje srityje darė ir kolegija, nes joje mokėsi daug 
mokinių iš Kuršo, kurie po studijų dažnai pereidavo į katalikų tikėjimą. dokumen-
tuose užfiksuota ir įdomesnių atsivertimo atvejų: pavyzdžiui, į katalikų tikėjimą 
perėjo moksliniame dispute jėzuito įveiktas protestantas. pranešimo pabaigoje reziu-
muota, kad nors jėzuitų laimėjimai atverčiant protestantus į katalikų tikėjimą nebu-

2  narbutienė, narbutas 2002, 93.
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vo labai žymūs, tačiau jų veikla stabdė kitų konfesijų įtaką Žemaitijoje ir sudarė 
sąlygas čia vyrauti katalikybei.

ona dauKŠienĖ (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime „Sola fides 
sufficit: paslėpta polemika su protestantais mikalojaus Kristupo Chaleckio Dvinaryje 
(Binarium Chalecianum, 1642)“ tyrė dievo motinos marijos garbei skirto embleminio 
kūrinio, išleisto 1642 m. vilniuje, bazilijonų spaustuvėje, struktūrą, stilistiką ir šaltinius. 
Šis lotyniškosios ldK baroko raštijos veikalo tekstas dėl specifiškumo ir sudėtingumo 
iki šiol beveik netirtas ir mokslininkams mažai žinomas. Jis reprezentuoja katalikišką 
kontrreformacinę literatūrą, priskiriamas meditatyvinės-devocinės literatūros žanrui. 
leidinį sudaro dvi dalys, simbolizuojančios dvi „Karalystes“, dangaus ir Žemės, 
kurias užpildo 24 invokacijos – kreipiniai. iliustracijose parinktas gerai žinomas ma-
rijos simbolis – lelija. pasak pranešėjos, dviguboje Dvinario struktūroje ryški paslėpties 
(lot. abyssum – ‘bedugnė, gelmė’) ir atverties (lot. apricum – ‘saulės apšviesta vieta’) 
simbolika. veikale paslepiamos nuorodos į pagrindines doktrinas, dėl kurių nesutaria 
katalikai ir evangelikai (predestinacijos, nuteisinimo tikėjimu), o sola fides argumentas 
pasitelkiamas ir transsubstanciacijos bei žmogiškojo pažinimo ribų klausimais.

birutė triŠKaitĖ (lietuvių kalbos institutas) savo pranešimą skyrė martino lu-
therio ir philippo melanchthono mokiniui, reformacijos idėjų skleidėjui lietuvos 
didžiojoje Kunigaikštystėje ir prūsijos Kunigaikštystėje, pirmajam Karaliaučiaus uni-
versiteto teologijos profesoriui stanislovui rapolioniui (?–1545). pranešime „rasta 
dingusi stanislovo rapolionio recenzija apie Jano laskio Epitome doctrinae ecclesiarum 
Phrisiae Orientalis“ triškaitė pristatė neseniai rastą rapolionio recenziją, skirtą žymaus 
Xvi a. lenkų teologo Jano laskio (1499–1560) rankraštiniam religiniam veikalui (1544). 
rapolionio rašytinį palikimą sudaro vos keli lotyniški tekstai ir tik vienas lietuvių 
kalba, tad ši recenzija, kuri nuo XiX a. pabaigos laikyta dingusia ar neišlikusia, yra 
svarbi negausaus jo rašytinio palikimo dalis. aptarusi recenzijos atsiradimo aplinky-
bes, struktūrą, turinį, pranešėja taip pat svarstė, ar rastasis rankraštis yra paties ra-
polionio ranka rašytas tekstas, ar kito asmens darytas nuorašas. Kadangi rapolionio 
autografų nėra publikuota, atsakyti į šį klausimą sudėtinga, tačiau bet kuriuo atveju 
tai yra svarbus šaltinis, atskleidžiantis rapolionio teologines pažiūras. dešimties pus-
lapių lotyniškai parašytoje recenzijoje rapolionis, kaip, beje, ir kiti recenzentai, kritiš-
kai vertina kai kurias laskio mintis, tad galimas dalykas, kad jo atsiliepimas taip pat 
prisidėjo prie to, jog recenzuotasis veikalas nebuvo išspausdintas. iki antrojo pasau-
linio karo prūsijos valstybiniame archyve Karaliaučiuje saugota rapolionio recenzija 
rasta prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve (vok. Geheimes Staats
archiv Preussischer Kulturbesitz) berlyne.

Gina KavaliŪnaitĖ (vilniaus universitetas) pranešime „1701 m. naujasis tes-
tamentas: apie vertėjus ir šaltinius“ nagrinėjo 1701 m. naujojo testamento rengimo 
ir spausdinimo aplinkybes, galimus vertėjus, redaktorius ir šaltinius. Ji pastebėjo, 
kad martyno mažvydo bibliotekos suvestiniame kataloge netiksliai nurodomi verti-
mo autoriai: samuelis bythneris, bernhardas sandenas, Friedrichas sigismundas 
schusteris ir vertimo šaltinis (vokiečių kalba). Šis vertimas pradėtas rengti 1680 m. 
kaip papildyta ir patikslinta Jono božymovskio vyresniojo naujojo testamento ver-



391 M o k s l i n ė  k o n f e r e n c i j a  „ R e f o r m a c i j a 
i r  s e n o j i  L i e t u v o s  r a š t i j a “

timo redakcija. trūkstamų dalių vertėjais sinodas buvo paskyręs stanislovą monke-
vičių, bythnerį, samuelį lipskį ir Joną božymovskį jaunesnįjį. 1681 m. liepos 15 d. 
buvo paskelbta, kad per biržų klebonijos gaisrą božymovskio vyresniojo nt rankraš-
tis sudegė. tokiu atveju būtinai būtų reikėję ieškoti žmonių naujam vertimui, tačiau 
sinodo protokoluose užfiksuota, kad toliau atliekami taisymo, peržiūrėjimo ir rengi-
mo spaudai darbai, o ne verčiama iš naujo. pranešėja daro prielaidą, kad arba rank-
raštis nesudegė, arba rengėjai naudojosi kokiu nors kitu – veikiausiai samuelio bo-
guslavo Chylinskio nt vertimo rankraščiu, kuris tuo metu turėjo būti Kėdainiuose, 
nes buvo perduotas tikrinti božymovskiui vyresniajam. naudojimosi Chylinskio nt 
rankraščiu hipotezę paremia ir tekstų lyginimas: abu vertimai labai artimi graikiškam 
originalui ir daugelyje vietų sutampa. skirtumus galima būtų paaiškinti kaip redak-
cinius taisymus. vadinamajame bythnerio nt esama segmentų, kurie nutolsta nuo 
Chylinskio nt, bet akivaizdžiai sutampa su vilento Evangelijų bei Epistolų tekstu; 
sutapimai su Jono bretkūno biblijos vertimu bythnerio nt veikiausiai atsirado tik 
per vilento Evangelijas bei Epistolas. pranešėja pabrėžė, kad bythnerio nt pratarmėje 
parašyta, jog šis vertimas skiriasi nuo tų, kurie parengti remiantis vokiškais ir len-
kiškais šaltiniais, jis artimiausias graikiškam tekstui. lutherio įtakos nerodo ir tekstų 
gretinimas. 1689 m. mirus pirmajam darbų vadovui mikalojui minvydui, į jo vietą 
sinodas paskyrė bythnerį. 1697 m. sinodas pavedė kunigams Janui patersonui, tomui 
ramzai, Karoliui Girdvilui ir aleksandrui skominui dar kartą peržiūrėti vertimą ir 
teikti spausdinti. nusprendus vertimą skirti ne tik didžiajai, bet ir mažajai lietuvai, 
buvo sudaryta dar viena redaktorių grupė, vadovaujama schusterio, – ji adaptavo 
tekstą prūsijos lietuvai. išspausdintas nt evangelikų reformatų sinodui pristatytas 
1702 m., knyga išleista dviem variantais: vieno iš jų antraštėje nurodyta, kad vertimas 
skirtas ir lietuvos didžiosios Kunigaikštystės, ir prūsijos Karalystės gyventojams 
(jame įdėta Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriaus sandeno lotynų kalba 
parašyta pratarmė apie biblijos vertimų į nacionalines kalbas istoriją), o antrojo ant-
raštėje pabrėžiama, jog tai pirmą kartą lietuvių kalba spausdinamas nt. taigi vadi-
namojo bythnerio nt genezė ir vertimo šaltiniai ateityje turi būti nuodugniai ištirti – 
jau pirmieji tyrimai rodo, kad nei sandenas, nei schusteris nėra vertėjai, o lutherio 
biblija veikiausiai nebuvo šio vertimo šaltinis.

birutė KabaŠinsKaitĖ (vilniaus universitetas) pranešime „1781 metų kalvinis-
tų Kancionolas ir mykolo Cerausko autorystės klausimas“ nagrinėjo kalvinistų leidi-
nio Kancionolas, kurį sudaro giesmynas, maldynas ir postilė, autorystės klausimą. 
Kancionolas parengtas antrojo Knygos nobažnystės leidimo (1684?) pagrindu: tai rodo 
perimtos dvi tik antrajame leidime publikuotos giesmės, kai kurie ortografijos suta-
pimai. 1781-ųjų leidinio rengėjas, kaip spėjo mykolas biržiška, galėjo būti kalvinistų 
kunigas mykolas Cerauskas (Ceraskis, 1753–1823), tačiau Kancionolas rengtas ir leis-
tas 1763‒1781 m., o Cerauskas po studijų į lietuvą grįžo tik 1778 m. Kabašinskaitė 
palygino Kancionolo ortografiją su kitų Cerausko veikalų Kozonis padekawonies (1803) 
bei Seanas katechizmas (1803; tiksliau, šio veikalo pratarms bei vienõs maldõs, kadan-
gi iš tiesų tik jos rengtos paties Cerausko) rašyba. Ji pastebėjo labai skirtingus minkš-
tumo ženklo, taip pat „išblėsusio“ ai rašymo įpročius. be to, tekstai skyrėsi ir kitomis 
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ypatybėmis: nevienodo ryškumo rytų aukštaičių patarms fonetikos bruožais, skir-
tingais kai kurių leksemų variantais. Kabašinskaitė priėjo prie gana patikimos išvados, 
kad Cerauskas nebuvo 1781 m. leidinio rengėjas.

inga strunGYtĖ-liuGienĖ (lietuvių kalbos institutas) pranešime „lietuviška 
biblija (1816) Herrnhute: jos atsiradimo istorija“ aptarė martyno liudviko rėzos 
pastangomis 1816 m. parengto trečiojo naujos redakcijos lietuviškos biblijos leidimo 
egzempliorių, rastą vokietijoje, Herrnhuto miesto jungtinio moravijos bažnyčios 
archyvo (vok. Unitätsarchiv) bibliotekos fonduose, bei jame esančius rankraštinius 
įrašus, pamokslininko Christiano Friedricho Cunow (1751–1829) religinę veiklą. eg-
zempliorius Lietuvos bibliografijoje3 neregistruotas, istoriografinėje apyvartoje, regis, 
nefunkcionavo. biblijos egzempliorių bibliotekai padovanojo pasaulietis pamoksli-
ninkas, biblijos draugijos (vok. Bibelgesellschaft) Karaliaučiuje narys Cunow, priklau-
sęs gana prieštaringai tradicinės liuteronų bažnyčios vertinamai brolių draugijai 
(vok. Brüdersozietät), 1803–1818 m. dirbęs rytų prūsijoje. 1809 m. prūsijos karaliaus 
Frydricho vilhelmo iii kvietimu jis tapo dukters princesės Šarlotės religiniu moky-
toju. Cunow savo gyvenimo aprašyme pažymi, kad būdamas Karaliaučiaus brolių 
draugijos nariu yra daug dirbęs prie lietuviškos biblijos rengimo, buvęs atsakingas 
už finansinius reikalus ir susirašinėjimą su prūsijos lietuvos dvasininkais.

reformacijos metai palydėti turiningu moksliniu renginiu, į lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutą sukvietusiu gausų senosios raštijos tyrėjų ir bendraminčių būrį. 
belieka palinkėti, kad pirmosios tyrimų įžvalgos ar išsamesni tyrimai toliau būtų 
viešinami, o atrasti nauji šaltiniai būtų verčiami ir publikuojami.

Literatūra:
LB I – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, vilnius: mintis, 

1969.
LBP – Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861. Papildymai, vilnius: 

mintis, 1990.
narbutienė ,  daiva ;  s ig itas  narbutas  (par.), 2002: XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų kny

gų sąrašas = Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

pakerys ,  Jurgis ,  2017: „mažvydas ir augustinas: imk(it) ir skaityk(it)“, ALt 19, 39–56.

vilma zubaitienė    Gauta 2017 m. lapkričio 24 d.
Lietuvių kalbos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5 
LT01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: vilma.zubaitiene@gmail.com

3  Žr. LB i 342, nr. 982; LBP 61, nr. 982.
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Ona Daukšienė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

In memoriam: 
eglė patiejūnienė (1964–2017)

Šią vasarą netekome talentingos senųjų raštų tyrėjos, neprilygstamo žavesio dės-
tytojos, docentės humanitarinių mokslų daktarės eglės patiejūnienės. svariais tyrimais 
lituanistiką praturtinusi mokslininkė išėjo pačiame kūrybinių jėgų žydėjime, nespė-
jusi įgyvendinti daugybės sumanymų ir baigti pradėtų fundamentinių darbų, tad 
netektis lietuvos filologų bendruomenei ypač skaudi.

druskininkuose gimusi, augusi ir ten vidurinę mokyklą aukso medaliu baigusi 
eglė (mergautine pavarde pakšytė) 1982–1987 m. vilniaus universitete studijavo lie-
tuvių kalbą ir literatūrą bei klasikinę filologiją. Klasikių grupės draugė audronė 
Kučinskienė prisimena įspūdį dariusius eglės gabumus: „mažai esu sutikusi tokių 
gabių žmonių kaip eglė. nuo pat studijų metų jai viskas ėjosi lengviau nei daugeliui 
mūsų ir su mažesnėmis pastangomis bei sąnaudomis pavykdavo pasiekti puikių 
rezultatų. Kursinį darbą ji parašydavo, kaip sakoma, paskutinę naktį. egzaminui 
pasiruošti jai irgi pakakdavo paskutinės dienos ar nakties. ir visada tik labai gerai. 
Jai buvo būdingas proto miklumas ir skvarbumas, gebėjimas įžvelgti prasmes ir 
sąsajas. ir kai jau būdama doktorantė, vėliau mokslininkė, eglė atrado tyrimo objek-
tą, iš tiesų ją patraukusį ir sudominusį, pasinėrė į jį visa galva ir sugebėjo tas savo 
prigimtines savybes suderinti su nepaprastu darbštumu.“ 

Kučinskienės minimas eglę patraukęs ir sudominęs objektas buvo mãžosios litera-
tūros formos Xvi–Xvii a. ldK spaudiniuose, kurių tyrimai sugulė į 1993 m. apgintą 
disertaciją. artificiozinės literatūros žanrų, literatūrinės emblemikos, heraldinės poe-
zijos slėpiniai patiejūnienę, anot jos pačios, „vežte vežė“ ir rašant disertaciją, ir vėliau 
pagal ją rengiant monografiją Brevitas ornata: Mãžosios literatūros formos XVI–XVII am
žiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaudiniuose (1998), fundamentinį veikalą, kuris 
iki šiol senosios ldK raštijos tyrėjams yra nepamainoma parankinė medžiaga. reikia 
nepamiršti, kad paskutiniame XX a. dešimtmetyje knaisiojomės po beveik mokslinin-
kų nečiupinėtus šaltinius, juolab renesanso ir baroko „mažieji“ žanrai bei formos 
lietuvoje tebebuvo terra incognita. sudėtingos medžiagos neištirtumas žadino patiejū-
nienei taip būdingą įkarštį atkoduoti uždengtąsias tekstų ir vaizdų prasmes, už regi-
mųjų pavidalų įžvelgti „sieloje glūdinčius vaizdinius“ – in animo latentia. azartiškas 
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užsidegimas tuo, ką darė: mokslo objektu, dėstymu; veržlus įsitraukimas, darbas per 
naktis – neatskiriami patiejūnienės profesinio portreto bruožai.

Kartais ją, kaip pati pripažindavo, „užnešdavo“: tokio „užsinešimo“ pavyzdys 
būtų eugenijos ulčinaitės ir albino Jovaišo Lietuvių literatūros istorijos (XIII–XVII 
amžius) recenzija, berašant išaugusi į 130 puslapių studiją, paskelbtą Senojoje Lietuvos 
literatūroje 19. Ko tik nebūta jos domesio lauke – įvairiuose mokslo leidiniuose pub-
likuotų straipsnių temos labai margos, aprėpiančios skirtingus autorius, žanrus ir 
požanrius. regis, ir objektų įvairove reiškėsi jos tyrinėjimo azartas, ambicija įsigilin-
ti į kiekvieną naują mažai naršytą medžiagą, apie kurią lietuviškai dar nieko svaraus 
nepasakyta. rašė 2001 m. ir Archivum Lithuanicum 3 – apie senųjų lietuvos knygų 
antraštes. rengė įvairius šaltinius, vadovėlius, mokymo priemones, daug vertė iš 
lotynų ir senosios lenkų kalbų, kurias puikiai mokėjo. 

patiejūnienės mokslinių interesų spektrą plėtė ir lietuvių literatūros kursų dėsty-
mas vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – lietuvos edukologijos universite-
tas), publikacijų pobūdį nesyk formavo studentams empatiškos dėstytojos pozicija: 
net aukšto mokslinio lygio tekstus padaryti suprantamus visiems, priartinti prie 
jauno skaitytojo senuosius ldK raštus („juk studentai skaitys“). dėstytojos paveiks-
las ne mažiau ryškus kaip ir mokslininkės: patiejūnienės paskaitos dėl „gyvo, orga-
niško santykio su tyrimų medžiaga, ekspresyvaus charakterio ir oratorinių gebėjimų 
buvo tarsi mažyčiai pasirodymai-performansai, (į)traukdavę ir patį abejingiausią 
studentą“ (saulius vasiliauskas).

patiejūnienės asmenyje studentai rasdavo uždegančią dėstytoją – charizmatišką, 
intelektualią, linksmą, laisvą, „be baimės kalbėti, be baimės būti savimi“; seminaruo-
se nugirstas šmaikštesnes mintis užsirašinėjo, publikavo lietuvos edukologijos uni-
versiteto lituanistikos fakulteto studentijos laikraštyje Žosmė. Yra jų visas pluoštas – 
kada nors būtų galima surinkti dar daugiau ir publikuoti kartu su išsamesniais pri-
siminimais. paskutiniais metais prieš ligą dirbo ir vilniaus universiteto Klasikinės 
filologijos katedroje, žavėdama studentus homerišku juoku ir begaline meile tam, ką 
dėstė. „po jos paskaitos visuomet išeidavai ‘pasisėmęs’ – jėgų, nuotaikos, žinių, gerų 
emocijų. niekas taip nemokėjo papasakoti, kaip ji – būtent per patiejūnienės paskai-
tas istorija priartėjo prie kiekvieno besiklausančio – ar ji pasakodavo apie kunigaikš-
tį vytautą, ar radvilas, ar jėzuitus. staiga visi tie, kurie tarsi būdavo pakibę kažkur 
‘anapus’, tapdavo itin žmogiški, dažnai gana šaržuoti, tačiau ypač įsimintini perso-
nažai“ (eleonora buožytė).

taigi visose veiklos srityse patiejūnienę išskirdavo energija ir entuziazmas, kurio 
niekur kitur nesutiksi – net nežinia, kokiais žodžiais apibūdinti. na taip, kartais visus 
stelbdavo ta savo gaivališka ekspresija, sąmoju, garsiai reiškiamu sodriais (jei nesa-
kysime – riebokais) pertarais, mėgo būti centre. ir vis dėlto užkrečiamai spinduliavo 
vidine stiprybe, įžvalgiai tarsi rentgenu permatydavo kiekvieno vertę ir kvalifikaci-
ją. Ką jau kalbėti apie žmogiškąsias savybes: nė lašelio snobizmo, visuomet kolegiš-
kas santykis, palaikymas, mokėjimas džiaugtis kitų atradimais ir dalytis savaisiais, 
pasiaukojimas dėl „bendro reikalo“ – dabartiniame asmeniniais moksliniais balais 



Archivum Lithuanicum 19396

eglės patiejūnienės rankraščio fragmentas



397 In memoriam: E g l ė  P a t i e j ū n i e n ė 
( 1 9 6 4 – 2 0 1 7 )

grįsto individualizmo diskurse, besiskverbiančiame, deja, ir į lituanistiką, dosni ir 
sąžininga eglės laikysena buvo tikra atgaiva. 

tie, kam teko kartu su patiejūniene rengti šaltinius, ypač pastarąją dekadą – maž-
daug nuo 2009 m. – žinome, kiek laimės teikė bendravimas su ja, sutapus moksliniams 
tyrinėjimo bioritmams: mintautas Čiurinskas galėtų daug smagaus pasakoti apie 
darbą rengiant Kazimiero vaišnoravičiaus Kelionę po Europą su jaunuoju kunigaikščiu 
Ostrogiškiu, Kęstutis Gudmantas – apie „titanišką“ triūsą prie motiejaus strijkovskio 
Kronikos (eglės išversta visa pirmoji dalis, parašyta didžioji dalis komentarų), Jolita 
liškevičienė ir aš – apie jos recenzuotų andriejaus mlodzianovskio Simbolinių atvaiz
dų rengimą. (patiejūnienės recenzavimas – atskira tema. dažnai ji į objektą įsigilin-
davo ne prasčiau nei recenzuojamas autorius ar rengėjas, jos pastabi akis nemenkai 
pataisydavo ir pagerindavo galutinį variantą.) vakarais vis dar pasigendu eglės 
skambučių, mat iki pat jos ligos kone kasdien skambindavomės pasitarti dėl vienos 
ar kitos mokslinės mįslės, pasidalyti įžvalgomis ar karštai pasiginčyti; kitąsyk, būda-
vo, ir neprisiskambini: patiejūnienės telefonas užimtas, Čiurinsko ar Gudmanto irgi, 
kartais net ne vieną valandą.

eglė stačia galva nerdavo į viską, ką bedarydavo; iki grįžimo į institutą kaip į 
pagrindinį darbą kai kuriais gyvenimo etapais mokslininkę užgoždavo dėstytoja, bet 
vėl įpuolusi į šaltinių tyrimus spinduliavo džiaugsmu. asta vaškelienė prisimena, 
kaip 2013 m. gegužę patiejūnienė nenustygo Krokuvoje, Čartoriskių bibliotekoje: 
„atsistoja, atsisėda, prieina, grįžta, šnarina strijkovskio lapus.“ tąsyk vaškelienei 
ištarė ir savo profesinį credo atskleidžiančius žodžius: „tu neįsivaizduoji, kokia aš 
laiminga – tai yra mano. taip seniai belaikiau rankose seną knygą.“

tyrimuose, vertimuose, komentaruose entuziazmą, plačią erudiciją ir polėkį deri-
no su tikslumu: buvo preciziška, bet nenuobodžiai; vertimai tikslūs (vardan precizikos 
net ir poeziją vertė proza), tačiau gyvi, ne „mediniai“, išlaikantys ir perteikiantys 
originalo dvasią. vertimų liko ir nebaigtų, kompiuterinių rankraščių pavidalu ar pa-
keliui į spaudą, visų čia nevardysiu, tik norėtųsi atkreipti dėmesį į jų stebėtinai erdvią 
skalę, kurioje telpa ir Xvi a. herojinės poemos, ir luko Gurnickio Lenkų dvariškis, ir 
krikščioniškos baroko mistikos persmelkti tekstai, įmantrioji kūryba. Jau skaitome 
šiemet iš lenkijos atkeliavusį jos verstą, kartu su dariuszu Chempereku ir dariumi 
antanavičiumi parengtą pranciškaus malkoto Karų su turkais ir Livonijoje balsą apie 
šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių, greitai iš spaustuvės turėtų išnirti tojanos 
račiūnaitės sudaryta knyga Lukiškių Dievo Motina, o joje – remigijaus smiarovskio 
„mistinio fontano“ vertimas. eglės verstas strijkovskio pasakojimas apie oršos per-
galę (iš Kronikos ii dalies) turi pasirodyti šiam įvykiui skirtame šaltinių rinkinyje, 
netrukus atskira knyga bus publikuotas ir visas jos išverstas strijkovskio tekstas (Kro
nikos i dalis), kada nors bus parengti ir išvys šviesą andriaus rimšos poemos Dešimt
metis pasakojimas ir elijaus piligrimovijaus didelio veikalo Teisingas lietuvių bajoro dia
logas apie [...] karaliaus Stepono [...] Livonijos karą su Maskvos kunigaikščiu vertimai...

Kolegų ir studentų mintis, pasakojimus pasitelkiau ne vien todėl, kad pačiai apie 
eglę rašyti būtuoju laiku dar per sunku ir vox faucibus haesit – žodžiai įstrigo gerklėj 



(verg. Aen. 4. 280). pažinojusiųjų reminiscencijos išryškina ją kaip daugiasluoksnę 
asmenybę, leidžia numanyti po išorėn kunkuliuojančia raiška slypėjus gilų vidinį 
gyvenimą. Jis niekam nebuvo labai jau plačiai atveriamas, bet dermėje su apčiuopia-
mais darbais kone įkūnijo taip ją žavėjusį embleminį regimybės pavidaluose atspin-
dimos paslėptybės modelį. pati yra prisipažinusi iš prigimties esanti visiška intra-
vertė, nuo mažens įpratinta ir išugdyta elgtis ekstravertiškai. „turėjo tarsi du pasau-
lius: viešumoje, darbe, kompanijoje – atvira, bendraujanti, kleganti. tačiau išeinanti 
į viešumą tik tada, kai būtina. o likusį laiką mielai užsidaranti namuose, su savo 
knygomis, filmų kolekcija, netgi ‘puzliais’, kurių irgi buvo sukaupusi daugybę“ (Ku-
činskienė). prisiminsime ją ne tik kaip svarbių lituanistikos darbų autorę, bet ir, bu-
vusio jos studento vasiliausko žodžiais, „kaip įkvepiantį autentiško buvimo akade-
miniame lauke liudijimą“.

ona daukšienė   Gauta 2017 m. spalio 12 d.
Senosios literatūros skyrius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: ona.dilyte@gmail.com
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In memoriam: 
vytautas vanagas (1930–2017)

vytautas vanagas rugsėjo 11 dienos vakare tyliai, koks buvo jo visas gyvenimas 
ir atliktų lituanistikai darbų įvertinimas, paliko lietuvos filologų bendruomenę ir 
išėjo amžinybėn prieš pat savo 87-ąjį gimtadienį (rugsėjo 26 d.). lituanistų gretos 
išretėjo dar vienu Jurgio lebedžio išugdytu mokslininku, perėmusiu iš savo moky-
tojo gebėjimą dirbti daug ir įvairiopą darbą, būti nešališkam ir objektyviam, atsa-
kingam prieš tautą. lebedžio vadovaujamas vanagas parašė ir apgynė diplominį 
darbą apie Gotfrydo ostermejerio veiklą. pagal jį parašė straipsnį „Gotfrydas os-
termejeris – pirmasis lietuvių literatūros istorikas“, paskelbtą 1961 m. Literatūros ir 
kalbos 5 nr., ir padėjo pagrindą senosios lietuvių literatūros studijoms, nuo kurios 
per pusę amžiaus profesinės veiklos retai nuklysdavo į nūdienės literatūros barus, 
tik kartais recenzija reaguodamas į naują, sovietinio laikotarpio literatūros problemas 
nagrinėjančią knygą.

per 52 darbo metus jis išleido tris monografijas; parengė spaudai XiX a. lietuvių 
rašytojų kūrybos rinktinių tekstus, parašė įvadinius straipsnius ir komentarus, pro-
jektus Juozo tumo-vaižganto (jau išėjo 24 tomai) ir motiejaus valančiaus (išleisti 
6 tomai) akademinių raštų leidimui ir parengė ne vieną jų tomą (1994–2009 m. – 
vaižganto raštų vyriausiasis redaktorius); buvo antologijų, enciklopedijų, literatūros 
istorijų bendradarbis ir vienas iš autorių. Kaip nurodo ilona Čiužauskaitė ir Jonas 
Šlekys straipsnyje „vytauto vanago mokslinės biografijos eskizas“, išspausdintame 
2006 m. Senosios Lietuvos literatūros 20 nr., jis publikavo daugiau nei keturis šimtus 
darbų (maždaug 28 000 puslapių).

vanago lietuvių rašytojų kūrybos tyrimai ir jų darbų leidyba aukštai įvertinti. už 
nuopelnus lietuvių literatūros mokslui ir aktyvią visuomeninę veiklą 50-ties metų 
sukakties proga 1980 m. rugsėjo 8 d. buvo apdovanotas lietuvos tsr mokslų aka-
demijos prezidiumo garbės raštu; už darbų ciklą Fundamentinė lietuvių literatūros 
tekstologija ir literatūros klasikos sklaida (1996–2009) paskirta 2010 m. lietuvos mokslo 
premija humanitarinių mokslų srityje. 

vytautas vanagas gimė 1930 m. rugsėjo 26 d. Gudiškio dvare, Kamajų valsčiuje, 
rokiškio apskrityje. vanago tėvai – antanas (1905–1983), kilęs iš samošiškio kaimo, 
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svėdasų parapijos, ir marija Juškaitė (1905–1983), kilusi iš raguvos parapijos. tėvai 
susituokė 1928 m., o po dvejų metų susilaukė sūnaus vytauto antano. Jis 1939–
1943 m. mokėsi minčiūnų (dab. rokiškio raj.) pradžios mokykloje, 1943–1944 m. – 
duokiškio (dab. rokiškio raj.) šešių skyrių pradžios mokyklos penktame skyriuje, 
nuo 1944 m. – svėdasų (anykščių raj.) progimnazijoje, kur nuo 1948 m. rudens 
lietuvių kalbos ir literatūros mokė Jonas beleckas, kuris ir įskiepijo vanagui gimto-
sios kalbos meilę. mokytojas įsteigė literatų būrelį, kuriam vadovavo vanagas, ir 
pirmasis jo eilėraštis kaip tik datuojamas 1948 m. (vanagas lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto bibliotekos rankraštyno vedėjui virginijui Gasiliūnui perdavė 
dvi didokas dėžes savosios poezijos rankraščių.)

vanagas, 1951 m. baigęs mokyklą (buvo klasės seniūnas), niekur nestojo ir metus 
dirbo kolūkyje laukininkystės darbininku, brigadininku. tačiau po metų, pajutęs, 
kad jį traukia mokslas, įstojo į vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą. 
studijų metais (1952–1957) išmoko lenkų (dėstė elena samaniūtė [otrembskienė]), 
vokiečių (emilija vengrienė), lotynų (Jonas dumčius) kalbas. senąją lietuvių litera-
tūrą du semestrus dėstė Jurgis lebedys, jo vadovaujamas vanagas rašė pirmuosius 
savo darbus: seminarinį – apie simono vaišnoro Žemčiūgą teologišką, kursinį – apie 
simono daukanto Pasakas Fedro. universitetą jis baigė su pagyrimu, todėl, lebedžiui 
rekomendavus, vanagas, Kosto Korsako pastangomis atleistas nuo privalomo pasky-
rimo mokytojauti obeliuose, nuo 1957 m. pradėjo dirbti lietuvių kalbos ir literatūros 
institute (dabar – lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 1990–2003 m. jis va-
dovavo tekstologijos skyriui, 2003–2009 m. dirbo tekstologijos skyriaus vyriausiuo-
ju mokslo darbuotoju. 

dirbdamas institute susipažino su būsima žmona birute rokaite (1934–2011) – 
mokslininke lituaniste, 1966-aisiais susituokė. Kartu išgyvenę 45-erius metus buvo 
siejami ne tik namų reikalų, bet ir profesinių. Jiedu pasitardami rengė ne vieną „li-
tuanistinės bibliotekos“ serijos tomą, abu – Lietuvių didaktinė proza (i. Chodzka. Jonas 
iš Svisločės; p. Gomalevskis. Aplankymas seniuko; s. dovydaitis. Šiaulėniškis Senelis). 
Kartu ranka rankon 2001–2013 m. dirbo prie pirmųjų šešių akademinių valančiaus 
Raštų tomų. vytauto vanago ir birutės vanagienės triūsu valančiaus tekstai yra vi-
siems prieinami: pirmą kartą valančiaus raštų leidybos istorijoje tekstai pateikiami 
dvejopai – kairėje knygos pusėje spausdinamas rankraščių ar pirmųjų leidimų trans-
literuotas autentiškas tekstas, o dešinėje – perredaguotas bendrine kalba. vanagas 
rėmė žmonos viso gyvenimo darbo (1960–1990) išleidimą: Šiaurės vakarų žemaičių 
žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos (2014–2015), kuris, 
pasak Giedriaus subačiaus, tapo paminklu ne tik mosėdžio apylinkių šnektoms, bet 
ir visiems mosėdžio krašto žmonėms, ta tarme kalbantiems ir kalbėjusiems.

vanagas aktyviai reiškėsi instituto visuomeninėje veikloje: 1980–1984 m. buvo 
profesinės sąjungos komiteto pirmininko pavaduotojas, o 1984–1986 m. – jos pirmi-
ninkas. be to, buvo Lietuvos TSR bibliografijos redakcinės kolegijos narys, Tarybų Lie
tuvos enciklopedijos mokslinis konsultantas, skaitė specialius kursus vilniaus univer-
siteto Filologijos ir istorijos fakultetų studentams ir ne vienus metus pirmininkavo 
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vytauto vanago rankraščio fragmentas
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Filologijos fakulteto lituanistų valstybinių egzaminų komisijoje. 1993–1998 m. vado-
vavo keturių doktorantų darbams, buvo šešių habilitacinių ir aštuonių daktaro di-
sertacijų gynimo komitetų narys. 

vytautas vanagas visose trijose savo monografijose pateikė ir archyvinių atradimų, 
ir naujų įžvalgų.

pirmąją monografiją Antanas Strazdas (1968), parengtą pagal apgintą disertaciją 
(vadovas – Kostas Korsakas), itin palankiai sutiko mokslo bendruomenė ne tik dėl 
poeto kilmės, kūrybos autentiškumo (iš 45 poetui priskiriamų kūrinių visiškai au-
tentiškais pripažino tik 11 pasaulietinio turinio eilėraščių ir 2 religines giesmes) pro-
blemos sprendimo, bet ir dėl pabaigoje pateiktų 90 vienetų archyvinių dokumentų, 
dėl gero stiliaus, įdomiai ir intriguojančiai mezgamo pasakojimo. vanagas pirmojoje 
monografijoje strazdą pakylėjo iki savo epochos idėjas išreiškusio poeto. nuo vana-
go tėviškės Gudiškio iki strazdo tėviškės astravo (dab. margėnų) tik 20 kilometrų, 
todėl, atrodo, kad likimas mokslininkui buvo palankus, parinkęs disertacijai autorių 
iš savojo gerai pažįstamo „kampo“. vienas iš knygos recenzentų Jonas riškus tuomet 
taikliai pastebėjo, kad mokslininkas ne tik didelės erudicijos, labai aukštos kultūros, 
bet ir švelnios sielos, t. y. toks, kokį pavaizdavo ir poetą. 

Kaip strazdas sugebėjo originaliai jungti pasaulietinės ir religinės poezijos ele-
mentus, sakytinės ir rašytinės poezijos formas, taip ir vanagas, daug metų dirbdamas 
didelio dėmesingumo ir kruopštumo reikalaujantį tekstologo darbą, turėjęs neabejo-
tiną pozityvisto reputaciją, netapo kokiu mokslinių tekstų grafomanu, beveik robotu, 
tiksliai gebančiu kartoti išmoktus veiksmus, bet gebėjo atitrūkti nuo kasdienybės, 
paklajoti kartu su paukšteliais padangėse ir nusileidęs į pilką nūdieną tas dvasios 
keliones suguldyti į sklandžius, pilnus kūrėjo gyvybinės energijos sakinius.

monografiją Antanas Strazdas vanagas papildė 1974 m. „versmių“ serijoje išleista 
strazdo kūrybos rinktine Giesmė apie siratas. be įvadinio straipsnio, kuriame iš esmės 
buvo pakartoti svarbiausi monografijos teiginiai, knygelėje pateikta dvylika auten-
tiškų poeto kūrinių. ir šį leidinį itin palankiai sutiko lietuvos skaitytojai.

antroji monografija Realizmas lietuvių literatūroje (1978) yra realizmo genezės ir 
lietuvių realizmo istorija (nuo 1890 iki 1940 m.), paliečianti kūrinių idėjų ir poetikos 
pasaulį, bet svarbiausia – iškelianti lietuvių realizmui būdingą tautinę problemati-
ką. Kaip vanagas sakė pokalbyje su virginijumi Gasiliūnu, skelbtame 2006 m. Collo
quia 17, realizmas yra vertas daugelio specialistų dėmesio, nes „turim didelę realis-
tinę literatūrą, ypač prancūzų, vokiečių, rusų, – kas gali ją nurašyti ar paneigti? tai 
yra realybės kopijavimas ar imitacija. Gyvenimas gali būti fotografuojamas, gali būti 
imituojamas, bet jo formos išlieka. dėl to ši literatūra nesumenkėja. po realizmo 
įsigalėjo subjektyviosios filosofijos, jis buvo natūraliai atmetamas – žmogus nenori 
kartoti, kas buvo daug kartų sakyta, nori kažko naujo. tačiau man atrodo, kad rea-
listinė literatūra europiniu, pasauliniu mastu vis tiek yra, ko gero, kapitališkiausia“. 
Šviesios atminties vanago žodžiais tariant, ir jis pats buvo realistas. tikėjo tik realiai 
atliktais darbais, ne gražiais žodžiais. atmintyje išliko mudviejų metafizika nušvies-
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ti pokalbiai, po kurių mano mokytojas ne kartą tardavo, kad nėra tikintis, bet pavy-
di galintiems tikėti. todėl jis manydavo, kad po mūsų išliks tik tai, kas padaryta, kas 
apčiuopiama, t. y. mūsų atveju – knygos. 

trečioji monografija Dionizas Poška (1994) vanagui buvo svarbi, nes jis turėjo nau-
jų archyvinių duomenų. Jau 1987 m. paties sudarytame Lietuvių rašytojų sąvade rašė, 
kad poetas, istorikas, leksikografas dionizas poška (paškevičius) gimė apie 1765 m. 
lėlaičiuose, mažeikių rajone. Ši vanago nuomonė sukėlė poeto tolimų giminaičių 
pasipiktinimą, kuriems nepatiko, kad autorius rėmėsi dionizo motinos santuokų 
liudijimais, jos ir antro vyro Jurgio stirpeikos apytikslėmis mirimo datomis, žemė-
valdos praplėtimo dokumentais, bajorų reviziniu surašymu. bet vanagas ir mono-
grafijoje savo teiginių neatsisakė, o argumentuotai juos dar kartą pagrindė. Jis, api-
bendrindamas žinomus faktus, pabrėžė, jog ankstesnė data, esą poetas gimė apie 
1757 m. pietų Žemaitijoje, skaudvilės ar Kaltinėnų apylinkėse, nėra tiksli. poška 
galėjo gimti 1764–1766 m. tarpsnyje, arba, kiek sukonkretinus, apie 1765-uosius. va-
nago manymu, viskas išsispręstų radus krikšto metriką, kuri turėjo būti surašyta 
Žemalės bažnyčioje. primintina, kad metriką rado povilas Šverebas, taip dar kartą 
patvirtindamas, kad vanagas, jei archyvuose pats ir nesurasdavo tai, ko reikėjo, rem-
damasis savo geležine logika ir nuojauta užduotį tinkamai suformuluodavo būsimiems 
tyrėjams. Jis ir kaip disertacijos vadovas ne tiek vadovavo, kiek stengėsi suprasti, kur 
link jaunojo kolegos einama, nuspėti, kas iš to bus. Jis buvo sukalbamas darbo va-
dovas, tik labai nemėgo netiksliai pasakytos minties, nedailaus sakinio, perdėto emo-
cingumo. su juo visada buvo gera ir jauku. prisiminsime jį kuklų ir drovų, bet kilnių 
poelgių, ištikimą artimiesiems, draugams, profesijai ir… futbolui. 

vanagas buvo iš tų autorių, kurių vardas po mirties sklinda labiau nei gyvam 
esant. Jo klasiškas mąstymas, humanistinės vertybės, užfiksuotos visuose jo tekstuo-
se, pergyvens laiko griaunamąją galią. prie vanago darbų grįš ne viena lituanistų 
karta, nes juose kalba faktas, liudija dokumentai, sklandus mokslininko-poeto sakinys 
gaivina vaizduotę. 
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