
A
R

C
H

IV
U

M
 L

IT
H

U
A

N
IC

U
M

 2
0 

2
0

1
8

A R C H I V U M 

Lithuanicum

202 0 1 8



A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  20

I  S  S  N   1  3  9  2  -  7  3  7  X





K l a i p Ė d o s  u n i v e r s i t e t a s
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s
l i e t u v o s  i s t o r i J o s  i n s t i t u t a s
Š i a u l i Ų  u n i v e r s i t e t a s
u n i v e r s i t Y  o F  i l l i n o i s  a t  C H i C a G o 
v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t a s
v Y t a u t o  d i d Ž i o J o  u n i v e r s i t e t a s

A r c h i v u m Lithuanicum 20

l i e t u v o s  i s t o r i J o s  i n s t i t u t a s

v i l n i u s  2 0 1 8



redaktorių kolegija / editorial board:

p r o F .  H a b i l .  d r .  Giedrius Subačius ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
(vyriausiasis redaktorius / editor),
u n i v e r s i t Y  o F  i l l i n o i s  a t  C H i C a G o ,
l i e t u v o s  i s t o r i J o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

d r .  Birutė Triškaitė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
(vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja / associate editor),
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

H a b i l .  d r .  Ona Aleknavičienė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

p r o F .  H a b i l .  d r .  Roma Bončkutė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
K l a i p Ė d o s  u n i v e r s i t e t a s

p r o F .  d r .  Pietro U. Dini ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
u n i v e r s i t à  d i  p i s a

p r o F .  H a b i l .  d r .  Jolanta Gelumbeckaitė ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
J o H a n n  W o l F G a n G  G o e t H e - u n i v e r s i t Ä t  F r a n K F u r t  a m  m a i n

d r .  Reda Griškaitė ( i s t o r i j a  /  h i s t o r y ) ,
l i e t u v o s  i s t o r i J o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

d o C .  d r .  Birutė Kabašinskaitė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t a s

p r o F .  H a b i l .  d r .  Bronius Maskuliūnas ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
Š i a u l i Ų  u n i v e r s i t e t a s

d o C .  d r .  Jurgis Pakerys ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t a s

p r o F .  H a b i l .  d r .  Rūta Petrauskaitė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
v Y t a u t o  d i d Ž i o J o  u n i v e r s i t e t a s ,  K a u n a s

H a b i l .  d r .  Christiane Schiller ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
H u m b o l d t - u n i v e r s i t Ä t  z u  b e r l i n

p r o F .  d r .  William R. Schmalstieg ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
p e n n s Y l v a n i a  s t a t e  u n i v e r s i t Y ,  u n i v e r s i t Y  C o l l e G e

H a b i l .  d r .  Darius Staliūnas ( i s t o r i j a  /  h i s t o r y ) ,
l i e t u v o s  i s t o r i J o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

d r .  Mindaugas Šinkūnas ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

d r .  Aurelija Tamošiūnaitė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
J o H a n n e s  G u t e n b e r G - u n i v e r s i t Ä t  m a i n z

d r .  Jurgita Venckienė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

© lietuvos istorijos institutas, 2018



5 T u r i n y s  ( C o n t e n t s )  0 0 0

Turinys (contents)

Straipsniai (Articles)
Reda Griškaitė
Zalučės ir Bareikiškių šeimininko vladislovo Sirokomlės istorikos    9

Birutė Kabašinskaitė
Klaida Daukšos Postilės (1599) klaidų atitaisyme    83

 Rolandas Kregždys
Sūduvių knygelės nuorašų formalioji analizė bei analitinė eksplikacija    89

Birutė Triškaitė
rankraštinis Johanno Jacobo Quandto palikimas: 
Prūsijos presbiterologija (prieš 1772)    125

Giedrius Subačius
raidės <î> [ẹ] atsiradimas Simono Daukanto tekstuose    177

Jurgita Venckienė
maironio Pavasario balsai (1895–1927): kaip kito eilėraščių kalba    209

Publikacijos (Publications)
Anna Helene Feulner, Wolfgang Hock
Ein frühes preußisch-litauisches mandat von 1578    237

Александр Федута
К служебной биографии Семена Довконта    295

Jurgita Venckienė
Dar vienas nežinotas lietuviškas XiX a. vidurio plakatas: Spasabas pasylecawoima 
Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa (1848)    331

Recenzijos (Reviews)
Jolanta Gelumbeckaitė
recenzuojama: Jochen D. range, Stephan Kessler (hrsg.), BiBLiA tatai eſti Wiſsas 
Schwentas raſchtas, Lietuwiſchkai pergulditas per Janạ Bretkunạ Lietuwos plebonạ 
Karaliacʒiuie 1590. DiE BiBEL das ist die ganze heilige Schrift Litauisch übersetzt 
von Johann Bretke, Litauischer Pastor zu Königsberg 1590, Textedition des Bandes 7 
der handschrift: Das Neue Testament, Evangelien und Apostelgeschichte Labiau 1580; 
Biblia Slavica; Serie vi: Supplementum: Biblia Lithuanica, Band 2.7, 2017    347



Archivum Lithuanicum 206

 Dainora Pociūtė
recenzuojama: Palmira Zemlevičiūtė, XVII–XVIII amžiaus 
Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika, 2016    353

Brigita Speičytė
recenzuojama: mikas vaicekauskas (sud.), Kristijono Donelaičio reikšmės, 2016    363

   Christiane Schiller
rezension zu: Alfred Lameli (hrsg.), Georg Wenker, Schriften zum Sprachatlas des 
Deutschen Reichs. Gesamtausgabe. Deutsche Dialektgeographie 111, 1–3, 2013–2014    375

Vasilijus Safronovas
recenzuojama: Aurelijus Gieda, Manifestuojanti Klėja. 
Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais, 2017    383

Roma Bončkutė
recenzuojama: Domas Kaunas (sud., par.), Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė 
amžininkų liudijimuose, Simonaitistikos šaltinių publikacija, 2017    387

Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)
 Philipp Büch, Mortimer Drach, 
Dorothea Erdmann, Mattis Heyne, Franziska Raßmann
internationale wissenschaftliche Tagung „Achthundert Jahre Deutsch-
Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum“ 
vom 16. bis 19. mai 2018 an der herzog August Bibliothek Wolfenbüttel    397

 Roma Bončkutė
mokslinė konferencija „… ir kraštą … vadino valstybe“    405

Giedrius Subačius
In memoriam: Zigmas Zinkevičius (1925–2018)    413

Jolanta Gelumbeckaitė
In memoriam: vytautas Ambrazas (1930–2018)    419



Straipsniai
(Articles)





Z a l u č ė s  i r  B a r e i k i š k i ų  š e i m i n i n k o
V l a d i s l o v o  S i r o k o m l ė s  istorikos

9

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  9 – 8 2

Reda Griškaitė
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

zalučės ir bareikiškių šeimininko
vladislovo sirokomlės istorikos

1. Į v a d a s. Šio straipsnio tikslas – pažvelgti į vladislovą sirokomlę (tikr. liu-
dvikas Kondratavičius; ludwik Franciszek Władysław Kondratowicz vel Władysław 
syrokomla, 1823–1862) kaip į istoriką, o kartu aptarti dar vieną vadinamąjį lietuvos 
dvarą-archyvą1 – bareikiškes (lenk. borejkowszczyzna; vilniaus gubernija, vilniaus 
apskritis, rukainių parapija). apie šį dvarą (tiksliau – palivarką, kurį sirokomlė „pa-
kylėjo“ iki dvarelio lygio) buvo ne kartą rašyta kaip apie svarbią to meto intelektinę 
salą, tačiau jis niekada specialiai nebuvo aptartas kaip lietuvos istorijos senienų 
kaupimo ir lietuvos istorijos rašymo dirbtuvės. samplaika sirokomlė-istorikas iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti drąsi – tikrai drąsesnė už derinį Kraševskis-istorikas2. 
tačiau šiuo atveju žodis „istorikas“ bus suprantamas tik ta prasme, kuria jis vartotas 
tada, kai sirokomlė kūrė, t. y. turint galvoje XiX a. pirmosios pusės lietuvos istorio-
grafijos specifiką, kai riba tarp mokslinio ir grožinio teksto vis dar buvo trapi, o is-
torijos profesionalizacija – ypač menka. tačiau kad ir koks sudėtingas būtų šis kon-
tekstas, bus mėginama „atskirti“ sirokomlę-istoriką nuo sirokomlės-poeto. pasak 
tyrėjų, vadinamuoju bareikiškių laikotarpiu buvo sukurti visi svarbiausi sirokomlės 
kūriniai, kurie jam ir atnešė šlovę3. Žinoma, turėta galvoje grožinė kūryba. tačiau 
šiuo atveju dėmesys bus kreipiamas kaip tik į tuos kitus, „ne tokius šlovingus“, 
darbus. svarbios bus šių kūrinių intencijos, bet dar svarbiau – šaltiniai, kuriais nau-
dotasi juos rašant. Kitaip tariant, žvelgsime ne tik į sirokomlės tekstą, bet ir į išnašas 
apačioje – ypač į jas. Čia reikšminga vieta teks ir sirokomlės bibliotekai, archyvui, 
senienų ir net paveikslų rinkiniui. todėl nebus apsiribota tik bareikiškėmis – šių rin-
kinių ištakų bus ieškoma ir „pirmajame“ sirokomlės dvarelyje – zalučėje (lenk. zału-
cze; minsko gubernija, minsko apskritis). svarbios bus ir sirokomlės ištarmės apie 
istoriją ir istorijos rašymą, teorinės ir net metodologinės jo pažiūros – tai, kas jau ir 
tada buvo apibrėžiama žodžiu istorika4.

1  apie dvaro-archyvo sąvoką ir tris tokių 
dvarų pavyzdžius žr. Griškaitė 2016a.

2  sołtys 2013.

3  pini 1901, [110].
4  lelewel 1815.
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sirokomlės kūryba ir biografija sulaukė kelių monografijų ir studijų, kelių šimtų 
straipsnių, tačiau šia specifine – sirokomlės-istoriko – tema rašyta nedaug. minėtina 
tik nedidelė mieczysławos romankównos studija5. tyrėja į atskirą grupę išskyrė 
sirokomlės istorijos studijų istorine tematika vertimus ir dar vilniaus senienų mu-
ziejaus (toliau – vsm) ir vilniaus laikinosios archeologijos komisijos (toliau – vlaK) 
susikūrimo išvakarėse parengtas ir daugiausia sankt peterburge, bolesławo mau-
rycy’jaus Wolffo spaustuvėje, skelbtas istorinių šaltinių laidas6. romankówna atkrei-
pė dėmesį ir į tai, kad renkantis knygas vertimui ir šaltinius skelbimui sirokomlę iš 
esmės domino tik lietuvos didžiosios Kunigaikštystės istorija („biorąc treściowo 
interesują tłumacza dzieje przede wszystkim wschodnich granic niepodległej rzeczy-
pospolitej“; „Žvelgiant į turinį vertėją pirmiausia domina rytinis nepriklausomos 
respublikos paribys“)7. tyrėja ne tik pabrėžė sirokomlės kritiškumą šiame jo veiklos 
bare („Kondratowicz nie jest bezkrytyczny jako edytor wybierający teksty do publi-
kacji […] zdawał sobie pisarz sprawę z roli historyka“), bet ir pirmoji įžvelgė pre-
pozityvizmo įtaką jo kūrybai8. iki šiol didžiausios sirokomlei skirtos monografijos 
autorius Feliksas Fornalczykas vadinamiesiems grynosios istorijos darbams skyrė 
nedaug dėmesio9. Kiek ilgiau sustojo tik prie sirokomlės į lenkų kalbą išverstos ir 
vilniuje paskelbtos Jean-Joseph-François poujoulat monografijos apie didžiąją pran-
cūzijos revoliuciją, tačiau tyrėją ne tiek domino vertėjo ir komentarų rengėjo profe-
sionalumas, kiek pati knygos tematika tautų pavasario kontekste10.

Gana plačiai analizuota zalučės ir bareikiškių dvarelių biblioteka11. Kiek mažiau 
rašyta apie sirokomlę – archeologą ir senienų mėgėją12. dar menkiau žvelgta į barei-
kiškių dvaro rinkinyje buvusius, sirokomlės darbuose naudotus (arba turėtus, bet 
nenaudotus) ir iki šių dienų lietuvos atminties institucijose saugomus istorinius 
dokumentus. Kaip išimtį galima minėti tik 1986 m. lenkų istoriko Jerzy ochmańskio 
sudarytą šaltinių rinkinį Vitoldiana ir 1991 m. trijų autorių – šį kartą lietuvių istoriko 
algirdo baliulio, architektų stanislovo mikulionio ir algimanto miškinio – parengtą 
monografiją apie trakų miesto ir pilių istorinę raidą, kur svarstyta ir dėl sirokomlės 
rinkiniuose buvusios 1507 m. lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto senojo patvirtintos dar 1388 m. birželio 24 d. vytauto (didžiuoju kuni-
gaikščiu jis tada dar nesititulavo) duotos privilegijos būsimiems trakų karaimams 
(pasak ochmańskio, – trakų žydams) autentiškumo, taip pat dailėtyrininkę rūtą 
Janonienę bei istorikus tamarą bairašauskaitę ir rolandą Gustaitį13. Janonienė apta-
rė ir publikavo rankraštinį sirokomlės sudarytą vsm dailės kūrinių sąrašą Katalog 

5  romankówna 1975.
6  romankówna 1975, 12–13.
7  romankówna 1975, 13.
8  romankówna 1975, 15–16, 30–31.
9  Fornalczyk 1972.
10  Fornalczyk 1972, 204–207. taip pat žr. [sy-

rokomla] 1851a.
11  Grońska 1973, 14, 63; Мархель 1977; stolz-

man 1979; Kisarauskas 1984, 56–57; stolz-

man 1987, 100; braziūnienė 1994; Мархель 
1989; Kowkiel 2005, 62–67, 70, 71, 77–78, 
134, 175 ir kt.

12  abramowicz 1970, [42]–53; Kulikauskas, 
zabiela 1999, 90–92; būčys 2012a, 90–91, 
130, 133, 140–141.

13  ochmański 1986, 168; baliulis, mikulionis, 
miškinis 1991, 45–46; Janonienė 1991; bai-
rašauskaitė 2017.
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obrazów, rycin i sztychow zawieszonych14 w Wileńskiém Muzeum Starożytności15, o 
bairašauskaitė išanalizavo 38 totoriškus Xvii a. vidurio–Xviii a. pradžios ir vieną 
Xvi a. vidurio dokumentą, kuriuos sirokomlė turėjo savo archyve ir kurių tik nedi-
delę dalį panaudojo rašydamas knygą Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (do 
Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna) (Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą [į Ašmeną, į Kernavę, 
į Kauną])16. Gustaitis 2015 m. gegužės 15 d. vilniaus edukologijos universitete vyku-
sioje nacionalinėje mokslo konferencijoje „nuo kelionių iki turizmo istorijos“ prista-
tė bareikiškių dvaro bibliotekoje buvusį augusto zenavičiaus kelionės į Karaliaučių 
dienoraštį, kurio fragmentus 1861 m. sirokomlė paskelbė vilniuje, abrahamo asso 
spaustuvėje17. visi minėtieji rankraščiai šiandien saugomi lietuvių literatūros ir meno 
archyve (toliau – llma), „Kondratovičių giminės fonde“.

Šiame straipsnyje taip pat bus svarbūs minėtojo rinkinio dokumentai, tačiau nebus 
užmiršta ir kita šiai temai svarbi sirokomliana, šiandien saugoma lietuvos valstybės 
istorijos archyve (toliau – lvia), „vilniaus mokslo bičiulių draugijos“ ir „laikinojo 
karo lauko auditoriato prie vilniaus karinės apygardos“ fonduose, lietuvos mokslų 
akademijos vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje (toliau – lmavb rs), „vla-
dislovo sirokomlės (liudviko Kondratavičiaus)“, „rankraščių kolekcijos b4“, „myko-
lo balinskio“ ir „autografų kolekcijos“ fonduose, taip pat vilniaus universiteto biblio-
tekos rankraščių skyriuje, „vilniaus viešosios bibliotekos ir senienų muziejaus“ fonde. 
tyrimui buvo naudotas ir senųjų aktų archyve varšuvoje (archiwum Główne akt 
dawnych; toliau – aGad) esantis „ipolito skimbaravičiaus archyvas“ („archiwum 
Hipolita skimborowicza“) bei nacionalinėje bibliotekoje varšuvoje (biblioteka naro-
dowa [Warszawa]; toliau – bn) saugomas rinkinys – „liudviko Kondratavičiaus (vla-
dislovo sirokomlės) 1840–1855 metais rašyti laiškai“ („listy ludwika Kondratowicza 
[Władysława syrokomli] z lat 1840–1855“). Kontekstui buvo svarbi ir vroclavo nacio-
nalinės ossolińskių bibliotekos rankraščių skyriuje (biblioteka zakładu narodowego 
im. ossolińskich. dział rękopisów) saugoma medžiaga. tačiau daugiausia dėmesio 
skiriama lietuvos atminties institucijose sukauptiems dokumentams, juolab kad net 
solidžiausias sirokomlės biografas Fornalczykas rėmėsi tik lenkijoje saugoma rank-
raštine sirokomliana18. apskritai prioritetas bus teikiamas pirminiams šaltiniams – tiek 
sirokomlės surinktai istorinei medžiagai, tiek jo paties kūrinių autografams, nes tai ir 
svarbi buvusios zalučės ir bareikiškių bibliotekos (archyvo) dalis.

straipsnyje nebus nagrinėjama specifinė provincijos intelektualo kūrybos aplinka – 
dvaro ūkinis gyvenimas ir buitis, apsiribojama tik ištarme, kad sirokomlei, kaip ir 
kiekvienam „poetui-žemdirbiui“, derinti literatūrinį darbą ir dvaro ūkio realybę buvo 
ne tik kad sunku, bet ir labai sunku19.

14  Ž. zawieszonych įterptas.
15  [syrokomla] [be datos].
16  Žr. syrokomla 1860b.
17  [zienowicz] [~1829]. Žr. syrokomla 1861b. 

zenavičiaus rankraštis marginaliai minė-
tas ir spaudoje. Žr. moravskis 2016, 450,  
5 komentaras.

18  Fornalczyk 1972, 513. pastaruoju metu į 
lvia saugomą sirokomlės korespondenci-
ją dėmesį atkreipė literatūrologė irena Fe-
dorowicz. Žr. Fedorowicz 2014.

19  apie tai žr. Fornalczyk 1972, 77–89 ir kt. 
daugiau apie dvarininko ir kūrėjo dilemą 
žr. Griškaitė 2013b, 43–53; Griškaitė 2016b, 
260–264.
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2. n e s v Y Ž i a u s  s p a u d a s  i r  z a l u Č Ė s  d a r b a i.
2.1. n e s v Y Ž i a u s  i s t o r i J a. nesvyžius (minsko gubernija, slucko apskritis) 

turėjo esminę įtaką sirokomlės-istoriko biografijai, nes kaip tik ten jis ir tapo krašto 
istorijos mėgėju, kaip tik ten patyrė senų dokumentų, o plačiąja prasme – ir archyvo 
žavesį. autobiografijoje rašė: „W 184320 pracował jako biuralista w nieświeżu, w 
głownym w Głównym21 zarządzie dóbr Xcia Wittgenstejna [t. y. kunigaikščių radvi-
lų turto paveldėtojo liudviko adolfo Frydricho vitgenšteino (ludwig von Wittgens-
tein vel ludwig adolf Friedrich zu sayn-Wittgenstein-sayn vel Людвиг Петрович 
Витгенштейн, 1799–1866) – r. G.] gdzie otoczony staremi zabytkami swietnego domu 
radziwiłłów zamiłował się w historyi i starożytnościach krajowych“ („1843 [me tais] 
dirbau kontoros tarnautoju nesvyžiuje, vyriausioje Kun[igaikščio] vitgenšteino val-
dų direkcijoje, kur apsuptas senų garsios radvilų šeimos reliktų pamilau istoriją ir 
krašto senienas“)22. maža to, ir dirbo, ir gyveno pačioje radvilų pilyje, kur 1843 m. 
pavasarį ir kilo sumanymas parašyti nesvyžiaus istoriją. Gegužės 11 d. laiške an-
tanui petkevičiui (antoni pietkiewicz; pseud. adam pług, 1823–1903) išdėstė būsi-
mos dvitomės knygos planą; knygos, kurią ketino pavadinti Wspomnienia Nieświeża 
(Nesvyžiaus atsiminimai)23. pirmajame tome turėjo būti šios dalys: „a) przedmowa 
b) trupy ludzi, i trupy miejsc c) radziwiłłowie i nieśwież“ („a) pratarmė, b) mirę 
žmonės, mirusios vietos, c) radvilos ir nesvyžius“). antrajame – „a) rzut oka na 
stan miasta dzisiejszy – b) Historya kościołów i klasztorów c) zamek d) okolice.“ 
(„a) Žvilgsnis į šiandienę miesto padėtį, b) bažnyčių ir vienuolynų istorija, c) pilis, 
d) apylinkės“)24. pasakojimas turėjo būti paremtas tik archyvine medžiaga: „Wstęp 
do tutejszego archiwum, zresztą bog, praca i dobre chęci pomogą mi. – nabierałem 
już ze trzy arkusze notatek – jeszcze niewszystkie jakich mi potrzeba“ („man [šia-
me darbe] padės galimybė naudotis čionykščiu archyvu, pagaliau – dievas, darbas 
ir geri norai. pasidariau jau daugiau nei tris lankus išrašų – ir tai dar ne viskas, ko 
man reikia“)25 (žr. 1 pav.). leidinį ketino papuošti ir nesvyžiaus vaizdais: „mam 
nadto przydać widoki, któremi się zająć lepszy odemnie rysownik przyrzeka“ („dar 
ketinu pridėti vaizdus, kurių imtis man žada geresnis už mane piešėjas“)26. nebuvo 
tikras tik dėl knygos stiliaus, todėl prašė petkevičiaus patarimo: „radź mi czy trzy-
mać się stylu poważnego, czy być cokolwiek lekszym, ja jestem za drugiem bo na 
pierwsze niemam ani sił ani ochoty“ („patark man, ar laikytis rimto stiliaus, ar būti 
šiek tiek lengvesniam; aš pasisakau už pastarąjį, nes pirmajam neturiu nei jėgų, nei 
noro“)27. tačiau šio taip entuziastingai pradėto darbo sirokomlė taip ir neišleido, 

20  tyrėjai nurodo kiek kitas datas: 1841-uo-
sius (romankówna 1975, 4), nuo 1841 m. 
gruodžio 8 d. (Fornalczyk 1972, 43), nuo 
1842 m. sausio 6 d. (Kiślak 2009, 301), nuo 
1842 m. rudens (pini 1901, [20]). pats siro-
komlė pradėtuose, bet taip ir nebaigtuose 
savo atsiminimuose nurodo, kad nesvy-
žiuje gyveno nuo 1840 m. iki 1844 m. ba-
landžio, bet nerašo, kada konkrečiai pra-

dėjo darbą vyriausioje radvilų valdų di-
rekcijoje. Žr. Fornalczyk 1972, 71.

21  sic! tas pat žodis du kartus.
22  [sirokomlė] [1855a], 1r.
23  sirokomlė 1843-05-11, 97v.
24  sirokomlė 1843-05-11, 98r.
25  sirokomlė 1843-05-11, 97v–98r.
26  sirokomlė 1843-05-11, 98r.
27  sirokomlė 1843-05-11, 98r.
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1 pav. vladislovo sirokomlės bareikiškių dvaro archyvo fragmentas: 
išrašai iš nesvyžiaus archyvo – radvilų privilegijų registras 
(Przywileje Nieświeżskie, 1586–1654) su turinio anotacijomis. 
sirokomlės autografas. XiX a. 5-asis deš.; 35,5 × 22,3;
llma: f. 96, ap. 1, b. 349, 9r
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galbūt net nepradėjo rašyti. bent iš dalies savo sumanymą įgyvendino tik po dešim-
ties metų, kai kitoje, jau bareikiškėse rašytoje, knygoje Wędrówki po moich niegdyś 
okolicach. Wspomnienia, studja historyczne i obyczajowe (Kelionės po kadaise manas apylin-
kes. Atsiminimai, istorinės ir buitinės studijos) du pačius didžiausius skyrius paskyrė 
nesvyžiaus radviloms ir nesvyžiaus miesto istorijai28.

pastarasis kūrinys buvo parašytas „lengviau“, tačiau dar 1844 m. sirokomlė įrodė, 
kad gali rašyti ir „rimčiau“, t. y. stiliumi, kurį laiške romualdui podbereskiui (ro-
muald podbereski, 1812–1856) pavadino „wcale nie literackim“ („visai ne literatūri-
niu“)29. 1844 m. į vieną šviesiausių to meto protų, buvusį kunigaikščio adomo Jurgio 
Čartoriskio (adam Jerzy Czartoryski, 1770–1861) sekretorių, o tada – kunigaikščio 
vitgenšteino patikėtinį ir tiesioginį sirokomlės viršininką vyriausioje radvilų valdų 
direkcijoje adolfą dobrovolskį (adolf dobrowolski, 1796–1866) kreipėsi istorikas 
mykolas balinskis (michał Wincenty Feliks baliński, 1794–1864), prašydamas istorinių 
duomenų apie kunigaikščio valdose buvusius miestelius30. savo ruožtu dobrovolskis, 
žinodamas apie sirokomlės sumanymą parašyti nesvyžiaus istoriją, pavedė šį reika-
lą jam. taip gimė darbas Notatka o Nieświeżu na żądanie Wo Balińskiego (Pastaba apie 
Nesvyžių, Maloningojo Balinskio pageidavimu), kurio autografas šiandien saugomas 
lmavb rs, „mykolo balinskio fonde“31. Kūrinys buvo pradėtas nesvyžiuje, o baig-
tas 1844 m. balandžio 21 d. zalučės dvarelyje, nes balandžio 13-ąją, prieš pat vestu-
ves su paulina mitraševskyte (paulina z mitraszewskich Kondratowiczowa, 1827–
1896), sirokomlė atsistatydino iš tarnybos. Šis didelių permainų jo asmeniniame 
gyvenime metu rašytas darbas (tuoktuvės įvyko balandžio 28 d.) tapo ir pirmuoju 
spaudai skirtu jo kūriniu, nes po poros metų balinskis šią medžiagą beveik in exten-
so paskelbė trečiajame veikalo Starożytna Polska (Senovės Lenkija) tome Wielkie Księztwo 
Litewskie (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė)32. paminėjo ir šio darbo autorių: „Wiadomość 
ta czerpana z archiwum zamku nieświeżskiego razem z wielu innemi źródłami tu 
użytemi, udzieloną została autorowi przez p. l. Kondratowicza archiwistę ordynacyi, 
za upoważnieniem przyjaznego naukom historycznym krajowym p. adolfa dobro-
wolskiego“ („Šią informaciją, surinktą nesvyžiaus pilies archyve, kartu su daugybe 
kitų čia panaudotų šaltinių autoriui suteikė p[onas] l[iudvikas] Kondratavičius, 
ordinacijos archyvaras, kurį tai padaryti įgaliojo krašto istorijos mokslui draugingas 
p[onas] adolfas dobrovolskis“)33. sirokomlė tada buvo viso labo tik kontoros tarnau-
tojas („biuralista“), tačiau balinskio riktą galima pateisinti – rankraštis rodė archy-
varui būdingą preciziją.

pats darbo Notatka o Nieświeżu na żądanie Wo Balińskiego autorius save vertino labai 
kritiškai: „brak zasobow, sczupłość ram niniejszej notatki, nieudolność, niedały mi 
dokładniejszego skreslić obrazu“ („medžiagos stygius, šios pastabos apimties menku-

28  syrokomla 1853d, 66–184.
29  Cit. pagal: Fornalczyk 1972, 70.
30  Kraszewski 1862, 270–271.
31  [syrokomla] 1844-04-21.

32  baliński 1846, 623–648 („nieśwież“). apie 
tai taip pat žr. Kulakauskas, Žakarytė 
1989, 13; Griškaitė 2005, 49, 76 išnašoje.

33  baliński 1846, 639, (*).
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mas, gebėjimų stoka nedavė man galimybės atskleisti tikslesnio vaizdo“)34. Kiek vėliau, 
kai kilo sumanymas tekstą papildyti ir dar kartą skelbti podbereskio žurnale Pamiętnik 
Naukowo-Literacki („mokslo ir literatūros užrašai“), prisipažino, kad rašė paskubomis, 
sudėtingomis sąlygomis35. tačiau rankraštis – toks, kokį jį matome dabar, rodo visai ką 
kita. nesvyžiaus istorija parašyta beveik išimtinai remiantis archyvine medžiaga – ma-
gistrato archyvo dokumentais: „Wszystkie cytowane tu przywileje są w archiwum, w 
oryginale, lub w kopiach spisanych w magistracie miejskim –“ („visos čia cituotos 
privilegijos yra archyve, originalai arba kopijos, surašytos miesto magistrate“)36. nedi-
delės apimties (iš viso 11 lapų rankraštis) turi 13 išsamių komentarų. pasitelkęs 1658, 
1758 ir 1779 m. nesvyžiaus pilies inventorius sirokomlė aprašė ne tik pa status, bet ir 
juose sukauptas vertybes – prabangius ginklus, knygas, paveikslus (1779 m. jų buvo 
net 98437), namų apyvokos daiktus. aprašė ir dievo Kūno jėzuitų bažnyčią su ten esan-
čiais radvilų palaidojimais. Kaip tikras senienų mėgėjas nurodė ir kitas vertybes – kad 
ir nesvyžiaus magistrate tebesaugomus karaliaus stepono batoro 1586 m. miestui duo-
tus auksinius raktus („W magistracie konserwują się klucze złote od miasta, nadane 
przez króla“)38. tekstas surašytas kaligrafiškai, tiesiog „daukantiškai“, papuoštas paties 
sirokomlės pieštu nesvyžiaus pilies piešiniu (žr. 2 pav.).

Notatka o Nieświeżu na żądanie W o Balińskiego – tarsi įvadas į sirokomlę-istoriką, 
tarsi jo prezentacija. svarbi ir jungtis su balinskiu – būsimu kolega vsm ir vlaK ir 
aršiu istorinės tematikos darbų recenzentu. sirokomlės darbų – taip pat.

2.2. „l e n K a s  […]  t u r i  m Y l Ė t i  t a I, K a s  s a v a“. taigi 1844 m. balandžio 
21 d. galima vadinti vladislovo sirokomlės-istoriko pradžia. po metų – dar vienas 
atsigręžimas į istorinę tematiką – 1845 m. birželio 2 d. Juozapui ignacijui Kraševskiui 
(Józef ignacy Kraszewski, 1812–1881) nusiuntė istorinį apsakymą („powiastkę histo-
ryczną o X. Alexandrze Turskim“), prašydamas išspausdinti žurnale Athenaeum39. Šio 
darbo turinys nežinomas, nes Kraševskis, manydamas, kad toks esą prastas tekstas 
gali pakenkti (sic!) jo autoriaus kūrybinei karjerai, grąžino jį atgal į zalučę. tuo galima 
aiškinti faktą, kad sirokomlė – bent jau žvelgiant iš šalies – kuriam laikui paliko isto-
riją nuošalėje ir atsidėjo mažiau įpareigojančiam darbui – vertimams į lenkų kalbą. 
1851–1852 m. adomo zavadzkio (adam zawadzki, 1814–1875) spaustuvėje pasiro-
džiusio daugiatomio leidinio Przekłady poetów Polsko-Łacińskich Epoki Zygmuntowskiéj 
(Žygimantų epochos lenkų–lotynų poetų vertimai) sumanymas siekia 1846-uosius (pratar-
mė pirmajam tomui rašyta 1846 m. gruodžio 30 d.40), kai gavęs moralinę ir dalykinę 
Kraševskio, taip pat istorinių šaltinių leidėjų mykolo Grabovskio (michał Grabowski, 
1804–1863) ir mikalojaus malinovskio (mikołaj malinowski, 1799–1865) paramą, į 
lenkų kalbą išvertė Klemenso Janickio (Klemens Janicki vel Janeczko vel Janicz vel 
Janitius, 1516–1543), Jono Kochanovskio (Jan Kochanowski, 1530–1584), sebastijono 

34  [syrokomla] 1844-04-21, 10r.
35  Fornalczyk 1972, 182.
36  [syrokomla] 1844-04-21, 3r, d).
37  [syrokomla] 1844-04-21, 12r, 9.

38  [syrokomla] 1844-04-21, 3r, c).
39  Kraszewski 1862, 274.
40  [syrokomla] 1851c, 15.
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2 pav. nesvyžiaus pilis. vladislovo sirokomlės piešinys rankraštyje: 
l[udwik] Kondratowicz, Notatka o Nieświeżu na żądanie Wo Balińskiego, 
1844-04-21; pieštukas, tušas, 35,5 × 22; 6 × 9,5. parašas po piešiniu: 
„zamek nieświeżski, od strony grobli nazwanej słucką. –“ 
(„nesvyžiaus pilis nuo vadinamojo slucko pylimo pusės“); 
lmavb rs: f. 81, b. 36, 2r
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Fabijono Klionovičiaus (sebastian Fabian Klonowic vel Klonowicz, ~1545–1602), mo-
tiejaus Kazimiero sarbievijaus (maciej Kazimierz sarbiewski vel mathias Casimirus 
sarbievius, 1595–1640) ir kt. Xvi–Xvii a. poetų kūrybą41. tačiau atsiriboti nuo istori-
jos pavyko tik trumpam ir tik iš dalies – kokybiškam vertimui reikėjo ir kruopščios 
istorinio konteksto analizės. Čia ypač padėjo malinovskis: „p. m. malinowski z praw-
dziwą dobrocią udzielał swych rad i książek“ („p[onas] m[ikalojus] malinovskis tikrai 
nuoširdžiai patardavo, duodavo ir savo knygų“)42. todėl kaip tik jam dedikavo pir-
mąjį leidinio tomą: „p. miKoŁaJoWi malinoWsKiemu ‖ W dowodzie ‖ CzCi i 
WdziĘCznoŚCi ‖ poświęca ‖ tłómacz.“ („p[onui] miKaloJui malinovsKiui – 
kaip įrodymą paGarbos ir dĖKinGumo skiria vertėjas“)43. su šiuo garsiu isto-
riku ir būsimu kolega vlaK sirokomlė bendravo vis intensyviau. beveik nėra abe-
jonių, kad ir istorinių šaltinių komentavimo meno mokėsi kaip tik iš malinovskio – 
motiejaus strijkovskio (matys striicovius osostevicius vel maciej stryjkowski, 1547–
tarp 1586 ir 1593) ir bernardo vapovskio (bernard Wapowski vel bernardus vapovius, 
1450–1535) kronikų44 leidėjo45.

1847 m. aistros istorijai vedamas sirokomlė vėl keliavo į nesvyžių. laiške petke-
vičiui rašė: „niedawno odwiedzałem groby radziwiłłów w nieświeżu. Większą część 
trumien otwierałem po raz może dziesiąty. lubię dumać, patrząc na prochy tych 
ludzi sławnych, historycznych“ („neseniai aplankiau radvilų palaidojimus nesvy-
žiuje. didžiąją dalį karstų atidariau gal jau kokį dešimtą kartą. man patinka mąstyti 
žvelgiant į tų garsių istorinių žmonių palaikus“)46.

1847-aisiais pirmą kartą rimtai svarstė ir apie istorinių tyrimų, ir apskritai istorinių 
krašto paminklų prasmę bei svarbą:

nam potrzebna przyszłość, ale ta przyszłość tém będzie pewniejszą, im mocniéj opar-
tą na przeszłości, na zamiłowaniu przeszłości. powinniśmy kochać przeszłość, bo 
nasza przeszłość piękną była. my z nowożytnych najstarsi synowie swobody myśli, 
my wyznawcy najdawniejsi tych opinij, przed któremi świat dzisiaj klęka. znam wady 
naszéj przeszłości i właśnie chcę, aby je wszyscy znali, to najlepsza dla przyszłości 
nauka. Wyszukiwać, poniewierać, urągać wadom ojców, to źle i nieludzko; ale przed-
stawiać złą i dobrą stronę należy koniecznie. polak nie powinien być kosmopolitą; 
powinien kochać, co swoje.

Vertimas

mums reikia ateities, bet toji ateitis bus tuo tikresnė, kuo stipriau ji bus paremta pra-
eitimi ir meile praeičiai. praeitį turime mylėti, nes mūsų praeitis buvo graži. Šiuolai-
kiniame pasaulyje mes esame patys vyriausi minties laisvės sūnūs, esame patys se-
niausi išpažinėjai tų idėjų, prieš kurias šiandien galvas lenkia pasaulis. aš matau mūsų 

41  [syrokomla] 1851d; [syrokomla] 1851e; 
[syrokomla] 1851f; [syrokomla] 1851g; 
[syrokomla] 1851h; [syrokomla] 1852b.

42  syrokomla 1852d, 211.
43  [syrokomla] 1851c, [5].

44  [stryjkowski] 1846; [Wapowski z rachta-
mowicz] 1847–1848.

45  daugiau apie tai žr. Griškaitė 2005, 120, 
114–115 ir kt.

46  [pietkiewicz] 1862, 480.
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praeities ydas ir todėl noriu, kad jas žinotų visi, nes tai yra pati geriausia pamoka 
ateičiai. ieškoti mūsų tėvų ydų, niekinti jas, šaipytis iš jų – tai blogai, tai nežmoniška, 
tačiau privalu parodyti ir blogąją, ir gerąją pusę. lenkas neturi būti kosmopolitas, jis 
turi mylėti tai, kas sava47.

2.3. „K o s m o p o l i t i n Ė“ d i G r e s i J a. Kaip prieštarą tik ką išsakytiems žo-
džiams galima vadinti 1849-ųjų vasarą pradėtą naują sirokomlės projektą – vos prieš 
metus paryžiuje išleisto prancūzų istoriko, žurnalisto ir politiko Jean-Joseph-François 
poujoulat (1808–1880) veikalo Histoire de la Révolution Française (Prancūzijos revoliuci-
jos istorija)48 vertimą į lenkų kalbą49. Šio kūrinio ėmėsi savo iniciatyva ir darbą atliko 
labai greitai (rugpjūčio viduryje leidėjui jau pasiuntė švariai perrašytą pirmąją pir-
mojo tomo vertimo dalį, antrąją taip pat perrašinėjo50, spalio viduryje jau buvo iš-
verstas ir švariai perrašomas antrasis tomas51, cenzūros leidimas knygą spausdinti 
duotas 1849 m. spalio 24 d.). maža to, sirokomlės komentarų analizė rodo, kad pou-
joulat veikalu – lyg pažeisdamas minėtąją taisyklę dirbti tik savo krašto istorijai 
(„odłożywszy na chwilę nasze prace literackie w rzeczach krajowych“), susidomėjo 
ne tiek dėl demokratines jo paties pažiūras atliepiančių prancūzų istoriko ištarmių, 
kiek dėl noro pačiam pažinti tikrą istorijos rašymą:

obecne dzieło nie jest to kronika lecz historja – nasz autor nie opowiada, ale raczéj 
ukazuje na fakta, jako zkądinąd znajome. on bada przyczyny, zgłębia charaktery, 
sądzi wypadki. miłość rodzaju ludzkiego, bezstronność sądu, széroki a światły pogląd 
na rzeczy, te istotne warunki historji są zaletą obecnego dzieła.

Vertimas

Šis veikalas – ne kronika, o istorija, nes mūsų autorius ne pasakoja, o veikiau nurodo 
iš kitų šaltinių paties surinktus faktus. Jis tiria priežastis, gilinasi į charakterius, 
vertina įvykius. meilė žmonių giminei, objektyvus vertinimas, platus ir šviesus po-
žiūris į reiškinius – šios tokios būtinos istorijos [rašymo] sąlygos – ir yra šio veikalo 
privalumas52.

tikrai, versdamas poujoulat kūrinį sirokomlė ir pats mokėsi. pirmajam tomui 
parašė 13, antrajam – 18 komentarų, ir dauguma jų buvo paremti nuorodomis į kitų 
tyrėjų darbus. tačiau svarbiausias šaltinis rašant komentarus buvo ne monumenta-
lusis prancūzų politiko ir istoriko adolphe’o thierso (1797–1877) veikalas Histoire de 
la Révolution française (Prancūzijos revoliucijos istorija, t. 1–10, paryžius, 1823–1827; 
pirmieji du tomai parašyti kartu su Félixu bodinu), bet kitas, ne toks populiarus, šio 
autoriaus darbas – 1845–1846 m. varšuvoje paskelbtas keturiomis knygomis Histoire 
du Consulat et del’Empire vertimas į lenkų kalbą Historya zgromadzeń prawodawczych, 
Konwencyi Narodowéj i Dyrektoryatu, Francya od 1789 do 1800 roku (Įstatymų leidimo 

47  [pietkiewicz] 1862, 483.
48  [poujoulat] 1848.
49  [syrokomla] 1851a; 1851b.

50  sirokomlė, 1849-08-16, 93r.
51  sirokomlė, 1849-10-13, 87r.
52  [syrokomla] 1851a, 3, *) [nota tłómacza].
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institucijų – Nacionalinio Konvento ir Direktorijos – istorija. Prancūzija nuo 1789 iki 1800 
metų) (vertė leonas rogalskis)53. thierso knygos originalo sirokomlė neturėjo savo 
rinkiniuose, tad galima daryti prielaidą, kad kaip visada skolinosi iš malinovskio. 
Šiandien žinomame zalučės–bareikiškių knygų rinkinio sąraše nematome ir poujou-
lat knygos, tad ir ši į zalučę galėjo atkeliauti tuo pačiu būdu. Šiaip ar taip, savo bi-
bliotekoje sirokomlė turėjo komentaruose dažnai naudotą prancūzų istoriko théo-
dose’o burette’o (1804–1847) ir prancūzų žurnalisto ulysse’o ladeto (~1800–1860) 
veikalo Histoire de la Révolution française: de L’Empire et de la Restauration (Prancūzijos 
revoliucijos istorija: Imperija ir Restauracija, paryžius, 1843–1844) pirmąjį tomą54. zalu-
čėje buvo ir rusų kalba išleisti prancūzų ir rusų armijų generolo antoine-Henri Jo-
mini (Генрих Вениаминович Жомини, 1779–1869) atsiminimai Политическая и 
военная жизнь Наполеона (Politinis ir karinis Napoleono gyvenimas, sankt peterburgas, 
1839)55. taigi versdamas poujoulat veikalą sirokomlė susipažino ir su naujaisiais 
didžiosios prancūzijos revoliucijos istorijos tyrimais, ir su egodokumentiniais šalti-
niais – žinoma, tik tais, kurie buvo prieinami cenzūruojamame krašte.

sirokomlė-komentatorius pagal išgales stengėsi būti „rimtas“: ne tik lygino pou-
joulat pateiktus faktus su minėtų knygų duomenimis, bet ir nesutiko su kai kuriais 
jo teiginiais, davė patarimų dėl papildymų ar tiesiog tikslino mintį56. Štai į poujoulat 
ištarmę, kad 1789 m. prancūzija – kaip niekada anksčiau jokia kita valstybė – savo 
piliečiams suteikė tiek laisvių ir teisių, pasigedo lyginimo su buvusia abiejų tautų 
respublika: „autor tu zapomniał o sejmach w polsce“ („autorius čia pamiršo len-
kijos seimus“)57. ilgainiui sirokomlė vis karščiau įsitraukė į diskusiją: „przy całym 
szacunku dla autora nie podzielamy wszystkich jego myśli“ („labai gerbiame auto-
rių, bet ne su visomis jo mintimis sutinkame“)58. palengva dingo ir santūrumas – kad 
komentuota karštai, rodo ir dažni šauktukai sakinio gale. emociniame užsimiršime 
buvo pasakyta ir drąsių minčių, juolab kad nuolat piršosi analogija su lenkijos–lie-
tuvos valstybės likimu: „to mamy za paradox; można być zwyciężonym posiadając 
więcéj sił i moralnych i fizycznych niż ich miał zwycięzca nawet w chwili ostatniéj 
walki“ („Štai koks paradoksas: galima būti nugalėtam turint daugiau ir fizinių, ir 
moralinių jėgų, negu kad jų turėjo nugalėtojas – net ir per paskutinę savo kovą“)59. 
arba tokie žodžiai: „umierać za sprawę religji i kraju, jestto tém samém zasługiwać 

53  [thiers] 1845–1846. Šią knygą sirokomlė 
turėjo savo bibliotekoje. Žr. [renier]   
1862-09-25, 84, nr. 7. taip pat žr. [syro-
komla] 1851a, 69, *) [nota tłómacza]; 84, *) 
[nota tłómacza]; 86, *) [nota tłómacza], **) 
[nota tłómacza]; [syrokomla] 1851b, 157–
158, *) [nota tłómacza] ir kt.

54  [syrokomla] 1851a, 70, *) [nota tłómacza]; 
203–209, *) [nota tłómacza (sic! šį kartą 
antrasis žodis rašytas iš mažosios raidės)]. 
taip pat žr. [renier] 1862-09-25, 80r, nr. 28. 
Čia ir toliau straipsnyje bus naudojamas 
autentiškas sirokomlės knygų rinkinio są-

rašas. spausdintą variantą žr. Мархель 
1977, 74–105.

55  [syrokomla] 1851b, 196, *); 196–197, **). 
taip pat žr. [renier] 1862-09-25, 97, nr. 1.

56  [syrokomla] 1851a, 122, *) [nota tłóma-
cza]; [syrokomla] 1851b, 319–320, *) [nota 
tłómacza] ir kt.

57  [syrokomla] 1851a, 67, *) [nota tłómacza].
58  [syrokomla] 1851a, 310, *) [nota tłómacza].
59  [syrokomla] 1851b, 103, *) [nota tłómacza 

(sic! šį kartą antrasis žodis rašytas iš ma-
žosios raidės)].
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3 pav. viena iš vladislovo sirokomlės išverstos ir 1851 m. vilniuje 
paskelbtos Jean-Joseph-François poujoulat (1808–1880) monografijos 
apie didžiąją prancūzijos revoliuciją iliustracijų; 20,4 × 24,5; 7,8 × 11,8. 
piešė Hippolyte bellangé (1800–1866), raižė François théodore 
ruhierre (1808–1884), berthiau litografijos spaustuvė
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na niebo“ („numirti už savo religiją ir savo kraštą yra tas pat, kaip užsitarnauti dan-
gų“)60. nors komentaruose visada stengėsi nurodyti tas poujoulat veikalo vietas, 
kuriose matė autoriaus šališkumą, esmine šio kūrinio verte vadino meilę tiesai ir 
teisingumui („wszelako miłosć prawdy i sprawiedliwości liczymy za główne cechy 
jego dzieła“)61. Ypač imponavo prancūzų istoriko patriotizmas ir emocionalumas: 
„darujmie autorowi ten patrjotyczny, i pełen poezji wyraz“ („atleiskime autoriui už 
tą patriotinį ir kupiną poezijos žodį“)62.

Kitaip tariant, pažvelgus į sirokomlės komentarus in extenso, t. y. kaip į vientisą 
kūrinį, galima daryti išvadą, kad poujoulat veikalo vertimą kosmopolitine sirokomlės 
digresija galima vadinti tik iš dalies. nuostabą kelia ir knygos cenzorių – Jono vaš-
kevičiaus (Jan Waszkiewicz, 1797–1852) ir Kajetono pavlovskio (Kajetan pawłowski, 
~1800–po 1851) – liberalumas. logiškas atrodo ir pastarojo nušalinimas iš cenzoriaus 
pareigų 1851-ųjų pradžioje – ir ne tik už šio veikalo cenzūravimą63. tačiau dar iš-
kalbingesnės buvo kovas už laisvę ir žmonių teises deklaruojančios knygos iliustra-
cijos (žr. 3 pav.).

2.4. „t i K s l i e J i  m o K s l a i  i r  F a n t a z i J o s  v e i K a l a i“. Kraševskis ne-
palankiai sutiko sirokomlės idėją versti Jean-Joseph-François poujoulat knygą – bai-
minosi, kad nenukentėtų lyrinė „giesmininko“ kūryba, jog nepakliūtų į leidėjų rankas, 
netaptų jų samdiniu („boję się żeby nie wpadł w ręce księgarzy i nie został ich 
wyrobkiem“)64. sirokomlei buvo privalu būti tik poetu, nors jau vadinamasis nesvy-
žiaus rankraštis (ir ne tik jis) rodė ir istoriko talentą. ilgainiui ir pats tarsi patikėjo 
šia savo „lyrine“ misija, tačiau akivaizdu ir tai, kad nuolat tramdė potraukį vadina-
majai tikrajai istorijai. tai matome ir iš 1850 m. zalučėje paties sirokomlės iniciatyva 
pradėto naujo darbo – Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych, do naszych czasów 
(Lenkijos literatūros istorija nuo pirmykščių iki mūsų laikų)65. nors pradinis autoriaus 
sumanymas buvo tik populiariai papasakoti lenkų (ir lietuvių) literatūros istoriją, iš 
savo pirmtakų – Felikso bentkowskio (vel Feliks Jan bentkowski, 1781–1852), adomo 
Jocherio (adam benedykt Jocher, 1791–1860), mykolo višnevskio (michał Wiszniews-
ki, 1794–1865), Kazimierzo Władysławo Wójcickio (1807–1879) ir leslovo lukaševi-
čiaus (Łesław Łukaszewicz, 1809–1855) – perimant viską, kas geriausia, šio darbo 
struktūra buvo griežtai „istoriška“. veikalas turėjo būti padalytas į penkias dalis, 
atsižvelgiant į penkias valdovų dinastijas – „penkias svarbiausias politines akimirkas“ 

60  [syrokomla] 1851b, 304, *) [nota tłómacza].
61  [syrokomla] 1851b, 329, *) [nota tłómacza].
62  [syrokomla] 1851a, 128, *).
63  medišauskienė 1998, 44, 88, 195. Įdomu  

tai, kad priešingai nei leidėjas adomas za-
vadzkis, sirokomlė visada tikėjo, kad pou-
joulat veikalas išvys dienos šviesą: „zdaje 
mi się że Cenzura może cós wyrzucić, ale 
całkowocie dzieła niezabroni. autor jest 

respublikaninem-rojalistą, dążenia jego są 
umiarkowane“ („man atrodo, kad Cenzū-
ra gal ką išmes, bet visiškai veikalo neuž-
draus. autorius yra respublikonas rojalis-
tas, jo siekiai nuosaikūs“). Žr. sirokomlė 
1849-10-13, 87r.

64  Citata pagal: [pietkiewicz] 1862, 487, 1).
65  [syrokomla] 1850a. Šio veikalo antrąją dalį 

žr. [syrokomla] 1852a.



22 Archivum Lithuanicum 20

(„pięć dynastycznych zmian panujących w polsce, pięc główniejszych chwil politycz-
nych“), kurios turėjo įtakos ir literatūrą kūrusiųjų protams, ir jų širdims („musiały 
wypiętnować swoim znakiem dzieła umysłu i serca piszących“):

 i. Epoka Piastów. od mieczysława i do wstąpienia na tron Władysława Jagiełły, czy-
li od 969 do 1386 – lat 424.

 ii. Epoka Jagiellonów. od Władysława Jagiełły do zgonu stefana batorego. od 1386 
do 1586 – lat 200.

 iii. Epoka Wazów. od stefana batorego do abdykacji Jana Kazimierza. od 1586 do 
1669 – lat 83.

 iv. Epoka królów obieranych. od abdykacji Jana Kazmierza do abdykacji stanisława 
augusta i trzeciego rozbioru polski od 1669 do 1795 – lat 124.

 v. Epoka Rządów nowych. od rozbioru polski do naszych czasów.

Vertimas

 i. Piastų epocha. nuo mečislovo i iki vladislovo Jogailos įžengimo į sostą, t. y. nuo 
969-ųjų iki 1386-ųjų – 424 metai.

 ii. Jogailaičių epocha. nuo vladislovo Jogailos iki stepono batoro mirties. nuo 1386-ųjų 
iki 1586-ųjų – 200 metų.

 iii. Vazų epocha. nuo stepono batoro iki Jono Kazimiero abdikacijos. nuo 1586-ųjų iki 
1669-ųjų – 83 metai.

 iv. Rinktų karalių epocha. nuo Jono Kazimiero abdikacijos iki stanislovo augusto 
abdikacijos ir trečiojo lenkijos padalijimo, nuo 1669-ųjų iki 1795-ųjų – 124 metai.

 v. Naujosios Valdžios epocha. nuo lenkijos padalijimo iki mūsų dienų66.

iki galo šios programos neįgyvendino – kūrinį baigė vazų valdymo laikotarpiu, 
t. y. liko neparašytos ketvirtoji ir penktoji dalys, tačiau ir tai, ką parašė, ir vėl rodė 
istoriko pradą. Jau pratarmėje deklaravo, kad literatūros istorija nėra tik autorių 
biografijų rašymas ir jų kūrinių vertinimas. savo darbą vadino „tautos minties isto-
rija“ („pracę naszą uważajmy jako historję myśli w narodzie“)67. maža to, ketino 
minėtąsias epochas aprašyti visai nepoetiškai, t. y. laikytis griežtos tvarkos – iš pradžių 
dėmesį skirti tiksliesiems („nauki ścisłe“) mokslams, o tik po to – fantazijos veikalams 
(„dzieła imaginacji“): „W piérwszym podziale, prawodawstwo, historja, nauki ma-
tematyczne i przyrodnicze, nakoniec filologja; w drugim się pomieści religja, poezja 
i w ogólności wszelka nadobna literatura“ („pirmojoje dalyje – įstatymų leidyba, 
istorija, matematikos ir gamtos mokslai, pagaliau – filologija; antrojoje – religija, 
poezija ir apskritai visa grožinė literatūra“)68. Šio plano laikėsi, tačiau akivaizdžiai 
prioritetą atidavė vienam iš „tiksliųjų mokslų“ – istorijai. ir tikrai sirokomlės darbe 
jos nepaprastai daug – istorinės datos, lenkijos ir lietuvos valdovų (sic! nėra tik 
vytauto, o tai jau galėtų būti atskiro tyrimo tema) ir svarbių istorinių įvykių (kad ir 
Krėvos ir liublino unijų), pačių epochų (ypač Žygimanto augusto ir stepono batoro 

66  [syrokomla] 1850b, 5.
67  [syrokomla] 1850b, 15.

68  [syrokomla] 1850b, 15.
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valdymo laikotarpių) ir skirtumų tarp jų analizė, apibendrinimai, apskritai gilus 
mąstymas. sirokomlė nuolat pabrėžia istorijos įvykių sudėtingumą, ypač kalbėdamas 
apie lenkijos ir lietuvos uniją: „oba ludy czując korzyść zjednoczenia, żywo go 
pragnęły, ale polska wahała się piérwsza podać rękę, a litwa lękała się o narodową 
niepodległość“ („abi tautos, jausdamos susijungimo naudą, entuziastingai jo troško, 
bet lenkija neapsisprendė, ar jai pirmajai reikia ištiesti ranką, o lietuva bijojo pra-
rasti tautos nepriklausomybę“)69. nuolat demonstruoja ir tyrėjo objektyvumą. Štai 
vertindamas motiejaus strijkovskio kūrybą griežtai kritikuoja jo išrutuliotą romėniš-
kosios lietuvių kilmės teoriją, tačiau mato ir teigiamas šio istoriko ypatybes:

metoda scholastyczna którą się stryikowski napoił w akademii Krakowskiéj, metoda 
nieprzebierająca w źródłach, łatwowierna na każde świadectwo, wpłynęla także na 
jego pracę; wierzył że można pisać dzieje jak poemat, tylko za natchnieniem bożem; 
stąd brał wolność zmyslać ile razy ścisłem badaniem nie mógł stanąć u kresu. dzieło 
jego jest nieforemną kupą ważnych prawd i baśni, ciekawych wiadomości i błędnych 
domysłów, prozy i wierszów, czasem pięknych, czasem ledwie że znośnych. te są 
wady stryjkowskiego, ale należy mu wdzięczność od potomności litwy, za zachowa-
nie pamiątek starej wiary i starych obyczajów przedchreścijanskich, za czerpanie z 
kronik które już miały zaginąć, słowem, za wszystkie wiadomości jakich udzielił, a 
które bez niego musiałyby zmarnieć i zostawić nas w zupełnéj o naszych przodkach 
niewiadomości.

Vertimas

scholastinis metodas, kuriuo strijkovskis persiėmė Krokuvos akademijoje, metodas, 
kai be atrankos naudojami šaltiniai, kai patikliai žvelgiama į kiekvieną liudijimą, taip 
pat turėjo įtakos jo darbui. tikėjo, kad istoriją galima rašyti kaip poemą – reikia tik 
dieviško įkvėpimo. iš čia ir lengvai išsigalvodavo tai, ko negalėdavo išsiaiškinti išsa-
miu tyrimu. todėl jo veikalas yra tik netvarkinga krūva svarbių tiesų ir pasakų, įdo-
mių žinių ir klaidingų spėlionių, prozos ir eilių – kartais gražių, kartais – vos paken-
čiamų. tokios tad yra strijkovskio ydos, tačiau jam lietuvos palikuonys turi būti 
dėkingi už tai, kad išsaugojo senojo tikėjimo ir senųjų ikikrikščioniškųjų papročių 
atminimą; už tai, kad visa tai ėmė iš kronikų, kurios jau nepasiekė mūsų dienų, trum-
pai tariant, už visas tas žinias, kurias mums perdavė ir kurios be jo būtų pražuvusios, 
o mes būtume likę be jokios informacijos apie mūsų protėvius70.

Kaip ir kituose savo darbuose, sirokomlė nebuvo santūrus tik rašydamas apie 
jėzuitų atėjimą į lietuvą. Šios vienuolijos programa prieštaravo sirokomlės-demokra-
to pažiūroms: Žygimanto augusto epochoje į lietuvą ateina reformacija, atnešdama 
ir pagarbą gimtajai kalbai, pačią tautą išstumdama į politinę areną („z zygmuntem 
augustem, z reformacyą, wychodzi na scenę polityczną narod“); stepono batoro 
valdymo laikais lenkijos ir lietuvos visuomenė įgyja riteriškumo („batory nadaje 

69  [syrokomla] 1850a, 135. 70  [syrokomla] 1850b, 130.
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krajowi zwrót bardziej rycerski“), o jėzuitai neša tik blogį: „przychodzą Jezuici – z 
widokami nie dobra krajowego, ale dobra swojego zakonu, obywatele świata, dla 
których obca wszelka narodowość“ („ateina jėzuitai su savo sumanymais, tačiau ne 
siekdami gerovės kraštui, bet savo ordinui; pasaulio piliečiai, kuriems svetimas bet 
koks tautiškumas“)71.

nors šiuo konkrečiu atveju – neigiamai vertindamas jėzuitų veiklą – sirokomlė 
neišsiskiria nei iš europinio, nei iš rusijos imperijai būdingo „antijėzuitiško naratyvo“, 
apskritai literatūros (raštijos) istorija pateikiama plačiame istoriniame-probleminiame 
kontekste. taigi iš esmės rašyta ne tik literatūros, bet ir civilizacijos istorija.

2.5. „p r i v e r s t i n i Ų“ p u b l i K a C i J Ų  m a r a t o n a s. Kraševskis buvo tei-
sus – sirokomlė pateko į leidėjų rankas. 1851-aisiais sankt peterburge gyvenęs kny-
gininkas ir leidėjas bolesławas maurycy’jus Wolffas (1826–1883) nusprendė leisti 
istorijos šaltinių seriją Dziejopisowie krajowi (Krašto istorikai), į kurios autorių gretas 
buvo įtrauktas ir sirokomlė. Kurį laiką Wolffas dirbo vilniuje, Glüksbergo spaustu-
vėje, tad gali būti, kad kaip tik tada ir užsimezgė jų pažintis. netgi negalima atmes-
ti prielaidos, kad pirminė šios serijos idėja priklauso ne Wolffui, bet pačiam sirokom-
lei. Šiaip ar taip, abu dėl šio projekto tarėsi su Kraševskiu72. iš viso 1854–1858 m. 
Wolffas išleido dvylika šios serijos tomų – penkiolika dešimties autorių kūrinių. visi 
vertimai buvo iš lotynų kalbos ir chronologiškai aprėpė Xvi–Xvii a. tai buvo garsių 
to meto politinių veikėjų ir istorikų kūriniai, atspindintys to meto lenkijos ir lietu-
vos valstybės politinį gyvenimą. Kaip tik sirokomlė ir pradėjo šią seriją – pirmajame 
tome buvo spausdinti jo versti diplomato ir karvedžio Jokūbo sobeskio (Jakub so-
bieski, 1591–1646) 1621 m. žygio prieš osmanų imperiją atsiminimai73. tačiau kaip 
rodo sirokomlės parengtų šios serijos kūrinių pratarmių datos, iš pradžių ėmėsi ne 
sobeskio, bet politiko, diplomato, poeto ir istoriko lvovo arkivyskupo Jono dimitri-
jaus solikovskio (Jan dymitr solikowski, 1539–1603) atsiminimų, aprėpiančių 1572–
1590 m. laikotarpį (pratarmė šiam kūriniui rašyta 1851 m. gegužės 16 d.)74. Šaltinio 
teksto nekomentavo, tačiau parašė didelės apimties įvadinį straipsnį, kuriame išsamiai 
pristatė autorių ir lakoniškai – patį kūrinį, nes pastarasis nekėlė didelio entuziazmo:

Jest to raczéj książka osobistych notat autora, gdzie mówiąc o rzeczach publicznych, 
siebie stawiąc na pierwszym planie faktów, z osobistego docyć stronnego stanowiska 
na nie zapatrując, – nie czyni krytyki historycznéj, nie cofa się do przyczyn, nie bada 
skutków, nie wdaje się w szczegóły, słowem, mniemalibyśmy, że to jest raczéj pro-
grammat do ułożenia historji, niż sama historja.

Vertimas

Ši knyga – tai veikiau asmeniniai autoriaus užrašai, kuriuose kalbėdamas apie visuo-
meninius reikalus save patį stato pirmame įvykių plane ir juos vertina iš asmeninės 

71  [syrokomla] 1850a, 392.
72  Kiślak 2009, 302.

73  [syrokomla] 1854b.
74  [syrokomla] 1855b.
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gana šališkos pozicijos; nėra istorinės kritikos, nesvarsto apie priežastis, netiria pasek-
mių, nesigilina į smulkmenas, trumpai tariant, manytume, kad tai veikiau programa 
istorijai parašyti, o ne pati istorija75.

taigi Xvi a. istorikui sirokomlė taikė savo XiX a. istorikui keliamus reikalavimus. 
akivaizdu, kad ir šį kartą rašė apie tai, kas rūpėjo ir jam pačiam. patiko tik paprastas, 
„šaltas“ („zimny“) šio Xvii a. istoriko stilius – poetinę digresiją rado vos kartą („raz 
się tylko podnosi do poetycznéj wysokości“)76. bet tokių nuošalių jo paties vadina-
muosiuose rimtuosiuose tekstuose – nepalyginamai daugiau.

1851 m. liepos 1 d. sirokomlė rašė pratarmę dar vienam šios istorinių šaltinių seri-
jos kūriniui – plačiau nežinomo leonardo Goreckio (leonard Gorecki, ~1530–po 1582) 
darbui apie 1574 m. valakijos karą su turkais77 (žr. 4 pav.). apie šį istoriką duomenų 
beveik neturėjo. iš nedidelio kūrinėlio buvo sunku susidaryti išsamesnį vaizdą apie 
autoriaus talentą, tačiau vertėjui patiko ir mūšių aprašymai, ir asmenų charakteristikos. 
apgailestavo, kad dingo kiti Goreckio darbai: „ale dzisiaj, kiedyśmy się nauczyli 
więcéj szanować świętą po przodkach puściznę, kto wie, może Gorecki, jak niedawno 
Wapowski, jakim szcęśliwym trafem da się odzyskać dla potomności“ („tačiau dabar, 
kai mes išmokome daugiau gerbti šventą mūsų protėvių palikimą, kas žino, gal Go-
reckio [kūrinius] kokio nors atsitiktinumo dėka – panašiai kaip neseniai vapovskio 
[kroniką] pavyks atrasti ateities kartoms“)78. Kitaip nei solikovskio kūrinį, šį kiek 
pakomentavo, tačiau šeši nedideli prierašai (daugiausia geografinių vietų patikslini-
mas) nė iš tolo nepriminė poujoulat veikalo komentarų.

to paties mėnesio pabaigoje, liepos 29-ąją, sirokomlė rašė pratarmę jau trečiam 
iš eilės jo išverstam istorijos šaltiniui – istoriko ir teologo Jono lasickio (Jan lasicki 
vel Johannis lasitii vel lasicius, 1534–1602) darbui apie 1573 m. lenkijos Karūnos 
kariuomenės kovas su turkija valakijoje79. sirokomlei ne tiek imponavo nedidukas 
kūrinys, kiek paties autoriaus gyvenimas, glaudžiai susijęs su reformacijos principais 
(kaip ir Goreckis, lasickis buvo kalvinas): „W obec wielkiéj sławy, jaką Łasicki u 
współczesnych posiadał, a jakiéj my potomni odmówić mu nie możemy, jakże dziw-
nie wygląda rozumne oblicze Łasickiego, na którém widzimy cierpienie ubóstwa, 
zapał religijny i rys służebnéj zależności, skutek skromnego zawodu domowego 
nauczyciela“ („nepaisant didelės šlovės, koks nepaprastai išmintingas atrodo lasic-
kio charakteris – matome ir kančias dėl skurdo, ir religinį užsidegimą, ir tarnybinę 
priklausomybę – kuklios namų mokytojo profesijos išdavą“)80.

lasickio kūrinio sirokomlė taip ir nepakomentavo, nors tai deklaravo net knygos 
antraštėje. sutarties su leidėju spiriamas skubėjo – tai rodo ir ketvirtojo šaltinio – 
minėtųjų Jokūbo sobeskio atsiminimų pratarmės data – 1851 m. liepos 31-oji. vadi-
nasi, rašyta praėjus vos porai dienų, kai buvo baigtas lasickio veikalo vertimas (sic!). 
tačiau lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono sobeskio (vel Jonas 

75  syrokomla 1855a, Xviii.
76  syrokomla 1855a, Xviii.
77  [syrokomla] 1855e.

78  syrokomla 1855h, v.
79  [syrokomla] 1855c.
80  syrokomla 1855f, [v]–vi.
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4 pav. vladislovo sirokomlės išversto leonardo Goreckio veikalo 
Opisanie wojny Iwona hospodara wołoskiego z Selimem II cesarzem tureckim, 
toczonéj w roku 1574 („valakijos kunigaikščio ivono karo su turkijos 
imperatoriumi selimu ii aprašymas“, sankt peterburgas–mogiliavas, 
1855) rankraščio fragmentas. sirokomlės autografas. 1851 m.; 36,1 × 22,1; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 34, 5r
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iii sobeskis, 1629–1696) tėvo Jokūbo sobeskio gyvenimą aprašė išsamiai – tiek viešą, 
tiek privatų, tiek literatūrinį. neslėpė, kad daug duomenų pasisėmė iš dar 1833-iaisiais 
istoriko edwardo raczyńskio (1786–1845) paskelbtos knygos – sobeskio kelionių po 
vakarų europą 1607–1613 ir 1638 m. aprašymo81. sirokomlės pasakojimas čia gana 
solidus, tačiau ir kiek nuobodokas, nes piktnaudžiauta net ir smulkiausiais faktais. 
visai kitokia šio rašinio pabaiga. autorius kaip tikras istorikas samprotauja apie tėvo 
ir sūnaus sobeskių vaidmenį istorijoje. turint galvoje Jono sobeskio kultą, sirokom-
lės išvada netikėta: „ojciec i syn działali w odmiennych sferach, ale Jakób na swém 
skromném senatorskiém krześle, pożyteczniéj usłużył nie-raz krajowi, niż Jan na 
tronie. ojciec był większym od syna!“ („tėvas ir sūnus veikė skirtingose sferose, bet 
Jokūbas savo kuklioje senatoriaus kėdėje ne kartą naudingiau pasitarnavo kraštui 
negu Jonas, sėdėdamas soste. tėvas buvo didesnis už sūnų!“)82. taigi sirokomlei 
imponavo ne karys ir pergalės prieš turkus didvyris Jonas, valstybės sostą pelnęs 
didelėmis intrigomis, bet ramus ir išmintingas Jokūbas, kuris „swój brak wojennego 
ducha, hojnie okupił dziełami wielkiego rozumu i serca“ („savo karinės dvasios 
stygių dosniai atpirko didelio proto ir didelės širdies darbais“)83. Geros nuomonės 
buvo ir apie pačius atsiminimus – ne kaip priekaištas, o kaip privalumas nuskambė-
jo vertėjo žodžiai, kad Jokūbas sobeskis juos rašė ne kaip metraštininkas, bet kaip 
istorikas („uważał swój przedmiot raczéj jako historyk, niż kronikarz“)84. todėl esą ir 
buvo praleistos kai kurios svarbios smulkmenos. ir čia sirokomlė sobeskiui mielai 
„padeda“ – knygos gale pateikia penkiolika trumpų komentarų („noty dodane przez 
tłómacza“)85. minėjau, kad kaip tik šį šaltinį Wolffas pasirinko skelbti kaip pirmąjį 
serijos Dziejopisowie krajowi tomelį – priešingai nei sirokomlei, leidėjui ir komersantui 
buvo naudingesnis populiariojo Jono sobeskio vardas.

paskutinis sirokomlės verstas šios leidybinės serijos kūrinys (pratarmė rašyta 
1857 m. vasario 17 d.) – politiko, filosofo ir istoriko (vadinamo lenkiškuoju tacitu) 
andriejaus maksimilijono Fredro (Jędrzej vel andrzej maksymilian Fredro, ~1620–
1679) veikalas Dzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezyuszem królem polskim a 
potém francuzkim (Lenkijos tautos istorija valdant Henrikui Valua, Lenkijos, o paskui Pran-
cūzijos karaliui)86. Fredras – spalvingiausias šioje serijoje sirokomlės skelbtas autorius, 
tačiau vertėjui, atrodo, buvo menkai žinoma tiek asmeninė, tiek kūrybinė jo biogra-
fija. ir vis dėlto įvedamasis šios publikacijos tekstas įdomus, nes sirokomlė čia kaip 
niekada anksčiau pasireiškia ir kaip istoriografijos istorikas – vertina ne tik kūrinio 
turinį, bet ir mėgina apčiuopti Fredro istorijos rašymo mechanizmą. Ypač pabrėžia 
šio istoriko objektyvumą, t. y. nenorą pateikti vienpusį įvykių vertinimą, duoti vie-
nareikšmį atsakymą („ale strzeże się ostatecznie wyrokować“)87. sirokomlei impo-
nuoja ir Fredro noras palikti ateities kartoms kuo daugiau savo epochos liudijimų – 
to meto veikėjų ištarmių, laiškų, kalbų: jis nori perduoti savo palikuonims „ne tik 

81  syrokomla 1854k, ii, *). taip pat žr. 
[raczyński] 1833.

82  syrokomla 1854k, XXii.
83  syrokomla 1854k, XXii.

84  [syrokomla] 1854i, [i].
85  [syrokomla] 1854i.
86  [syrokomla] 1855d.
87  syrokomla 1855g, iv.
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jausmus, bet net ir (jeigu galima taip pasakyti) – tų asmenų ar tų grupuočių, apie 
kurias jis kalba, jausmų, minčių, sumanymų koloritą“ („aby przekazać potomnym 
nie tylko uczucia, ale nawet [że tak się wyrazimy] koloryt uczuć, myśli, widoków 
tych osób lub stronnictw, o których mówi“)88. tokią Fredro rašymo manierą vadina 
taiklia ir sako, kad šis turįs ir istoriko pareigos jausmą, ir rašytojo taktą. vis dėlto 
pabaigoje šį autorių įvertina kaip „istoriką-moralistą“, o jo knygą – kaip samprota-
vimą, o ne kaip aprašymą („zresztą Fredro jest historykiem-moralistą, a jego książka 
bardziéj dziełem rozumowaném, niż opisowém“)89. Galbūt kaip tik dėl to gana di-
delės apimties kūriniui sirokomlė parašė tik penkis komentarus.

taigi sirokomlė vos per metus išvertė, pristatė ir pakomentavo penkis istorinius 
šaltinius, t. y. trečdalį visos serijos90. svarbu minėti ir tai, kad zalučės literatas čia sto-
jo į vieną gretą (ir net lyderiavo) su kitais šios serijos vertėjais ir rengėjais – minėtuoju 
rašytoju ir bibliografu Jocheriu, rašytoju ir pedagogu michału Gliszczyńskiu (1814–
1874), literatu, istoriku ir teisininku vladimiru spasovičiumi (Włodzimierz spasowicz, 
1829–1906), taip pat su autoritetingiausiu šio projekto dalyviu – balinskiu. stebina ne 
tik darbo intensyvumas, bet ir aukšta didžiosios dalies įvedamųjų dalių kokybė. Kaip 
minėta, čia pirmą kartą sirokomlė prisistatė ir kaip istoriografijos istorikas.

2.6. „p r a n C Ū z o  s v a i Č i o J i m a i“. 1850-aisiais vilniaus leidėjas teofilis 
Glüksbergas (vel Krystian teofil Glüksberg, 1796–1876) įsigijo tritomį nežinomo au-
toriaus į lenkų kalbą išverstos prancūzų istoriko Gabriel-François Coyer (vel abbé 
Coyer, 1707–1782) studijos Histoire de Jean Sobieski roi de Pologne (Lenkijos karaliaus Jono 
Sobeskio istorija, 1–3, amsterdamas, 1761) rankraštį (ankstesnio savininko pavardė 
nebuvo atskleista)91. pirmoji knygos laida pasirodė 1851-aisiais (cenzoriaus Kajetono 
pavlovskio leidimas spaudai duotas 1850 m. gruodžio 14 d.)92, antroji – jau po metų, 

88  syrokomla 1855g, iv.
89  syrokomla 1855g, v.
90  nė viena ši knyga nėra fiksuota gydytojo, 

biliotekininko bei visuomenės veikėjo ani-
ceto renjė (anicety renier vel renjer vel 
regnier, 1804–1877) sudarytame bareikiš-
kių bibliotekos knygų kataloge. Žr. renier 
1862-09-25. tikriausiai paties sirokomlės 
rašytas, verstas ar komentuotas knygas 
šeima pasiliko sau, nes renjė katalogas – 
bent jau taip spėja tyrėjai, buvo skirtas ga-
limiems pirkėjams. ir tikrai, dalį knygų iš 
šio sąrašo – iš viso 209 pozicijas, atsirinko 
(nupirko?) vsm biblioteka. Žr. [anoni-
mas] 1862. verta minėti ir tai, kad archyvi-
niai duomenys rodo, jog sudaryti šį kata-
logą renjė padėjo plačiau nežinomas Juo-
zapas laurinavičius (Józef Ławrynowicz), 
už tai gavo ir atlygį. Žr. [renjė, snarskis, 
oskerka] 1862-09-29, 258r.

91  Šiuo metu šis rankraštis saugomas vrocla-

vo nacionalinės ossolińskių bibliotekos 
rankraščių skyriuje (biblioteka zakładu 
narodowego im. ossolińskich. dział rę-
kopisów), sign. 1375/i–iii. pirmajame ran-
kraščio tome yra įrašas: „Historya Króla 
Jana sobieskiego. przez Jm pannę Wizytę 
mrozowicką tłumacʒone.“ Žr. [Coyer] [po 
1761] 1, [3]. Žodžiai „przez Jm pannę Wi-
zytę mrozowicką tłumacʒone“ užrašyti 
juodu rašalu ir kita ranka. taigi tikėtina, 
kad Coyer kūrinį vertė ne vyras, o mote-
ris – vienuolė vizitė.

92  [Coyer] 1851. Šio cenzoriaus liberalumas 
matomas ir Coyer knygoje. Štai pavlovs-
kiui visai neužkliuvo leidėjo komentaras, 
kuriame buvo ir tokie žodžiai: „przygoto-
wali stopniowy upadek, swéj ojczyzny,  
tak niegdyś sławnéj i obszernéj“ („paren-
gė laipsnišką nuosmukį savo tėvynės –  
kadaise tokios šlovingos ir didelės“).  
Žr. [Coyer] 1851, 20, (2).
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1852-aisiais93. Kaip tik pastarojoje, antraštiniame knygos lape, buvo nurodyta ir si-
rokomlės pavardė: „Kilku uwagami objaśnił i uzupełnił Władysław syrokomla“ („Ke-
liomis pastabomis paaiškino ir papildė vladislovas sirokomlė“)94. to meto epistolika 
neduoda atsakymo į klausimą, kodėl bendradarbiauti nebuvo pakviestas iš karto. 
akivaizdu tik tai, kad vos keturių trumpų raidėmis „n. W“, t. y „nota Wydawcy“ 
(„leidėjo pastaba“), pasirašytų komentarų (trijų – pirmajam ir vieno – antrajam tomui) 
autorius buvo kitas asmuo (komentarai identiški abiejose laidose). tačiau šiuo atve-
ju įdomus antrajai knygos laidai skirtas aštuoniolikos puslapių apimties sirokomlės 
rašinys „słówko o historji Jana sobieskiego przez X[iędza] Coyer“ („Žodelis apie 
k[unigo] Coyer parašytą Jono sobeskio istoriją“), kurį galima drąsiai vadinti ir šios 
knygos recenzija95. Kaip ir dera recenzentui, sirokomlė prancūzų istoriko darbe matė 
ir teigiamų, ir neigiamų dalykų: autorių gyrė už naujų archyvinių šaltinių naudojimą 
ir gana gerą lotynų kalba rašytos lenkijos ir lietuvos valstybės istoriografijos išma-
nymą, tačiau rado ir neteisingai pateiktų ar interpretuotų faktų. nuogąstavo, kad 
skaitytojas „prancūzo svaičiojimų nepalaikytų tiesa“ („brendi Francuza nie wziął za 
prawdę“)96, todėl gerokai „taisė“ Coyer tekstą. ir darė tai remdamasis tiek lietuvos 
statutais ir seimų konstitucijomis, tiek kitų istorikų darbais. be minėtojo Jokūbo 
sobeskio kūrinio97, argumentacijai pasitelkė andriejaus Chrizostomo zaluskio (an-
drzej Chryzostom załuski, 1650–1711) veikalą Epistolae historico-familiares (Istoriniai 
laiškai artimiesiems vel Istoriniai familiarieji laiškai, 1–3, branevas, 1709–1711) ir diplo-
mato bei istoriko martyno Kromerio (martinus Cromerus vel marcin Kromer, 1512–
1589) knygą De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX (XXX knygų apie lenkų kilmę 
ir žygius, Kelnas, 1589). pasak sirokomlės, didžiausia Coyer veikalo bėda – ne pavie-
nės klaidos, o esmės nesuvokimas – nors turėjo ir istoriko žvilgsnį, ir intuiciją, ir 
taktą, „netinkamai suprato mūsų konstitucinę, katalikišką, veiklią visuomenę“ („nie-
trafnie spoglądał na naszą kostytucyjną, Katolicką, ruchawą, społeczność“)98. Kitaip 
tariant, joks svetimšalis negali perprasti šio krašto dvasios, įsijausti į moralinį krašto 
gyvenimą, taigi ir negali deramai parašyti lenkijos ir lietuvos istorijos:

Książka jego odpowiada nazwisku historyi, o tyle, o ile historja pewnego kraju napi-
sana przez cudzoziemca, może być światłym i bezstronnym sędzią społeczności, z 
którą autor nie podzielał przekonań, nadzieji, obawy, chleba, powietrza – słowem, 
tego wszystkiego, co stanowi fizyczne i moralne życie narodu.

93  [Coyer] 1852.
94  [Coyer] 1852 [antraštinis lapas].
95  syrokomla 1852c. lmavb (sign. 519388/1–2) 

yra saugomas Coyer veikalo lenkų kalba 
egzempliorius, kadaise buvęs gydytojo ir 
istoriko Józefo bielińskio (1848–1926) rin-
kiniuose. tai pirmoji, 1851-ųjų, laida. Kaip 
tik šiame egzemplioriuje, antrojo tomo 
gale, ir įrištas minėtasis sirokomlės raši-
nys. tačiau šio teksto nėra lmavb saugo-
mame 1852 m. laidos egzemplioriuje, nors 

antraštinis lapas rodytų, kad jo vieta kaip 
tik ten, t. y. ne pirmoje, o antroje knygos 
laidoje. Žr. lmavb: 519389. tik lnmmb 
saugomame egzemplioriuje sirokomlės  
rašinys yra ten, kur ir turėtų būti, t. y.  
ant rajame antrosios knygos laidos tome. 
Žr. lnmmb: b lenk. 10/852.

96  syrokomla 1852c, 6.
97  [syrokomla] 1854a.
98  syrokomla 1852c, 17.
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Vertimas

Jo knyga atitinka istorijos vardą tiek, kiek svetimšalio parašyta tam tikro krašto isto-
rija gali būti šviesiu ir nešališku teisėju visuomenės, su kuria autorius nėra susijęs nei 
įsitikinimais, nei viltimis, nei baimėmis, nei duona, nei oru – kitaip tariant visu tuo, 
kas sudaro fizinį ir moralinį tautos gyvenimą99.

tikriausiai kaip tik dėl šios priežasties ir kaip tik tuo pat metu sirokomlės žvilgs-
nis nukrypo į vietos istoriką – minėtąjį Kromerį.

2.7. s a v a r a n K i Š K a s  p a s i r i n K i m a s. martyno Kromerio knygos Polonia 
sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri duo (Dvi kny-
gos apie Lenkijos Karalystės būklę, gyventojus, papročius, įstaigas ir visuomeninius reikalus, 
Kelnas, 1577) vertimas į lenkų kalbą – baigiamasis ir reikšmingiausias sirokomlės-
istoriko zalučės periodo darbas100 (žr. 5 pav.). Šį kartą ir kūrinį, ir leidėją rinkosi pats. 
1851 m. liepą adomui zavadzkiui rašė:

Ja prawie jestem chory; nad kronikami, nad literaturą, nad rymami siedząc od 10 z 
rana do 12 w nocy walczę z cierpieniami piersi i kolumny pacierzowej, które chcia-
łyby mię obalić w łóżko. ale to się nieuda, kroniki lecą piorunem, literatury dzieje 
dosyć sporo, a dla pana gotuję tomik bielskiego (Joacʒ) poezyi, oraz chcę przełożyć 
pismo Kromera de situ polonia. Jestto niewielkie pismo w dwóch częściach, żywo 
napisany podręcznik tyczący się rzeczy dawnej polski, dziś jeſzcze101 mogacy102 dobrze 
oswoić młodzie naszą z połozeniem, obyczajami, darami przyrody itd. dawnej pol-
ski. przoszę spytać p. malin. czy pochwala zamiar przełożenia tego pisemka, oraz 
odesłać mu dołączony pakiet zawierający kroniki.

Vertimas

aš beveik sergu. nuo dešimtos ryto iki dvyliktos nakties sėdėdamas prie kronikų, prie 
literatūros, prie rimų, kovoju su krūtinės ir stuburo skausmu, kuris mane norėtų nu-
versti į lovą. tačiau to padaryti nepavyks, nes kronikos lekia pas mane žaibo greičiu, 
literatūros istorijos [t. y. veikalo Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych, do naszych 
czasów. Žr. šio leidinio p. 21 – r. G.] irgi labai daug, o tamstai rengiu belskio (Joakimo) 
[t. y. istoriko ir poeto Joakimo belskio (Joachim bielski vel Joachim volscius bilscius, 
~1540–1599) – r. G.] poezijos tomelį ir noriu išversti Kromerio De situ Polonia. tai nedi-
delis kūrinys, dviejų dalių, gyvai parašytas vadovėlis apie senąją lenkiją, kuris dar ir 
šiandien gali supažindinti mūsų jaunimą su senosios lenkijos geografija, papročiais, 
gamtos turtais ir t. t. prašau paklausti p[ono] malin[ovskio], ar pritaria ketinimui iš-
versti tą darbelį ir perduoti jam čia pridedamą paketą su kronikomis103.

99  syrokomla 1852c, 5.
100  [syrokomla] 1853c.
101  raidė ſ taisyta?

102  sic! norėta parašyti mogący?
103  sirokomlė 1851-07-03, 2r.
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5 pav. martyno Kromerio knygos De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX 
(XXX knygų apie lenkų kilmę ir žygius, Kelnas, 1589) vertimo į lenkų kalbą 
fragmentas. vladislovo sirokomlės autografas. 1851 vel 1852 m.; 36,1 × 22,1; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 34, 1r
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sirokomlė Kromerio veikalą išvertė, pakomentavo ir papildė įvadiniu rašiniu vos 
per metus: cenzoriaus ir būsimo kolegos vsm ir vlaK pavelo Kukolniko (Павел 
Васильевич Кукольник, 1795–1884) leidimas spaudai duotas 1852 m. liepos 30 d. 
Knygą dedikavo taip pat būsimam vsm ir vlaK grupės nariui ir jos lyderiui eus-
tachijui tiškevičiui (eustachy tyszkiewicz, 1814–1873): „Jaśnie Wielmożnemu ‖ eu-
staCHemu Hrabiemu ‖ tYszKieWiCzoWi, ‖ w dowodzie swéj czci i życzli-
wości ‖ składa ‖ Wł. sYroKomla“ („Šviesiausiajam ponui GraFui eustaCHiJui 
tiŠKeviČiui kaip įrodymą savo pagarbos ir palankumo skiria vl[adislovas] 
siroKomlĖ“)104. akivaizdu, kad šios dedikacijos objektas buvo pasirinktas neatsi-
tiktinai – sirokomlė matė analogą tarp Kromerio ir tiškevičiaus – abu buvo ne tik 
kabinetiniai, bet ir vieši, visuomeniški, pilietiški istorikai: „Kromer mąż uczony, wy-
mówny, znający stosunki i potrzeby kraju, kochany od monarchy i przedniejszych 
mężów stanu, nie mógł zagrzebać się w ciszy swojego ustronia i służyć ziomkom 
jeno piórem“ („Kromeris, mokytas vyras, iškalbus, turintis gausių ryšių ir žinantis 
krašto poreikius, mylimas monarcho ir svarbiausių valstybės vyrų, negalėjo užsida-
ryti savo nuošalės tyloje ir tarnauti savo tautiečiams tik plunksna“)105. taigi 1852-uo-
sius galima ir vadinti oficialia sirokomlės ir tiškevičiaus pažinties data. Knygos 
įvadiniame tekste ir komentaruose matome dar ir kitų vsm ir vlaK atstovų – ma-
linovskio ir balinskio – vardus, taigi ir kolegišką jų pagalbą. vadinasi, Kromerio 
veikalo publikavimas iš dalies yra komandinis darbas, juolab kad ir leidėjas zavadz-
kis priklausė šiam istorikų-muziejininkų sambūriui. solidus, net keturiasdešimt dvie-
jų puslapių apimties, ir įvedamasis spalio 18 d. vilniuje rašytas (sic! pratarmė datuo-
ta vėliau, negu duotas leidimas knygos spausdinimui?) sirokomlės straipsnis „Ży-
ciorys marcina Kromera“ („martyno Kromerio biografija“)106. trys dešimtys šio ra-
šinio išnašų rodo, kad sirokomlė rėmėsi ne tik balinskio ir malinovskio, ne tik mi-
nėtųjų višnevskio, Jocherio darbais, bet ir Jonu dlugošu (Jan długosz vel Joannes 
vel Johannes longinus vel dlugosius, 1415–1480), Kasparu neseckiu (Kasper nie-
siecki, 1682–1744), Gottfriedu lengnichu (1689–1774), eduardu račinskiu (edward 
raczyński, 1786–1845), Józefu muczkowskiu (1795–1858), dominyku Šulcu (dominik 
szulc, 1797–1860)107. plačiai naudojo ir pirminius šaltinius, daugiausia iš asmeninių 
malinovskio ir balinskio bibliotekų. Šiuos dokumentus, kaip ir padėkas kolegoms, 
vardijo skrupulingai. Šiandien tai ir dar viena galimybė rekonstruoti balinskio ir 
malinovskio sukauptus rankraščių rinkinius. Štai kad ir toks prierašas: „mowę tę 
Kromera, i kilka innych które tu przytoczymy listów, ze współcześnego rękopismu 
łaskawie udzielił nam p. mikołaj malinoWsKi“ („Šią Kromerio kalbą ir keletą kitų 
laiškų, kuriuos čia pateikiame iš tų laikų rankraščio, mums maloniai suteikė p[onas] 

104  syrokomla 1853e, [v].
105  syrokomla 1853e, XX.
106  syrokomla 1853e.
107  dauguma šių autorių knygų fiksuota  

renjė sudarytame bareikiškių bibliotekos 
knygų kataloge. Žr. renier 1862-09-25, 
81v, nr. 15; 88v, nr. 40; 89r, nr. 10; 90r,  
nr. 14; 91v, nr. 3; 93v, nr. 64; 96v, nr. 10.
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mikalojus malinovsKis“)108. arba toks: „ten list Kromera, wespół z trzema innemi 
w oryginale, znajduje się u p. michała balińskiego, pełnego zasług autora starożytnéj 
polski, Historyi Wilna, i innych dzieł ważnych“ („tas Kromerio laiškas kartu su kitais 
trimis originalais yra pas p[oną] mykolą balinskį, labai nusipelniusį veikalų Staro-
żytna Polska, Historya [miasta] Wilna [Vilniaus miesto istorija] ir kitų svarbių darbų 
autorių“)109. ir tokių nuorodų apstu110.

Kromerio tekstą sirokomlė komentavo preciziškai – trisdešimt aštuoniuose ko-
mentaruose tikslino datas, geografines vietas, taisė net originalo kalbą. Ypač daug 
kritikos sulaukė Kromerio pateikta heraldinė informacija. sirokomlei, aršiam aris-
tokratijos kritikui, knygos autoriaus didžiavimasis herbais ir kilme, juolab kad šis 
nebuvo prigimtinis bajoras, ne tiek atgrasi, kiek juokinga: „darujmy znakomitemu 
zkądinąd mężowi słabość do herbów, któremi chciał pokryć swe poczciwe pocho-
dzenie z ludu“ („atleiskime šiam kad ir garsiam vyrui jo silpnybę herbams, kuriais 
norėjo paslėpti savo garbingą kilmę iš liaudies“)111. Kitaip tariant, svarbūs ne tik 
Kromerio knygoje pateikti lenkijos ir lietuvos istorijos faktai, bet ir galimybė „per 
Kromerį“ išsakyti savo mintis. Čia ir vėl sirokomlę matome ne tik istoriką, svars-
tantį apie pagrindinius istorijos rašymo principus – objektyvumą, epochos dvasios 
išmanymą, apie tiesos ir doros principus („historyk musi być sędzią spraw które 
opisuje, – bogdajby jeno sąd ten był wolen od stronniczych namiętności i namięt-
nostek, ugruntowany na dobréj znajomości ducha opisywanej epoki, i oparty na 
podstawach prawdy i Cnoty“)112, bet ir istoriografijos istoriką, juolab kad Kromeris 
inspiruoja ir platesnį svarstymą apie istorijos ir istoriko darbo svarbą. valstybės 
parama, palaikymas ir Kromerio darbų įvertinimas, taigi ir „istorijos turėjimo“ svar-
bos supratimas, jam yra vienas gražiausių lenkijos ir lietuvos valstybės istorijos 
epizodų: „czy można wystąpić w piękniejszém świetle, jak wystąpili ówocześni 
polacy, głośno i uroczyście wyznający: że napisanie xięgi krajowych dziejów, liczą 
jako zasługę obywatelską, za którą od całéj społecznéj rodziny, autorowi podzięko-
wanie nałeży“ („ar galima pasirodyti gražesnėje šviesoje kaip kad pasirodė tuome-
čiai lenkai, kurie garsiai ir iškilmingai pareiškė, jog krašto istorijos knygų rašymas 
yra pilietinis nuopelnas, už kurį autoriui priklauso visos visuomeninės šeimos pa-
dėka“)113. Šio fakto įkvėptas tik kartą (sic!) šios knygos puslapiuose sirokomlė leidžia 
sau būti ne tik „lengvesniam“, bet ir empatiškam. turiu galvoje paskutinius įveda-
mojo straipsnio žodžius: „Cześć zasłużonym! cześć oceniającym zasługę!“ („Garbė 
nusipelniusiems! Garbė vertinantiems nuopelnus!“)114.

vsm ir vlaK susikūrimo išvakarėse toks istoriko darbo ir apskritai istorijos tyri-
mų ir jų sklaidos sureikšminimas – iškalbingas. maža to, Kromerio knyga rodo, kad 
ir pats sirokomlė vis sparčiau ėjo, o tiksliau, – turėjo noro eiti „rimtosios“ istorijos link.

108  syrokomla 1853e, Xv, *).
109  syrokomla 1853e, XXiii, *).
110  syrokomla 1853e, Xvii, *); XiX, **); XXvi, *); 

XXXv, *) ir kt.

111  [syrokomla] 1853c, 60, (1).
112  syrokomla 1853e, XXXii, *).
113  syrokomla 1853e, Xlv–Xlvi.
114  syrokomla 1853e, Xlviii, *).
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3. b a r e i K i Š K i Ų  r e z i d e n C i J a  i r  v i l n i a u s  m u z i e J u s.
3.1. z a l u Č Ė s  Į i s t o r i n i m a s. bareikiškių–vilniaus laikotarpį sirokomlė-

istorikas inauguravo knyga Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studja 
historyczne i obyczajowe (pratarmė rašyta vilniuje 1853 m. kovo 10 d., cenzoriaus Ku-
kolniko leidimas spaudai duotas balandžio 9-ąją). Kartu tai buvo ir atsisveikinimas 
su zaluče ir nesvyžiumi. tačiau nostalgija šiame kūrinyje anaiptol nevyrauja: „lecz 
pomnąc, że nasze osobiste wspomnienia niewiele kogo obchodzić będą, niechcąc 
zresztą jawnością odzierać je z uroku, w obecnéj wędrówce starać się będziemy o 
powagę i suchość“ („manydami, kad mūsų asmeniniai atsiminimai mažai kam rūpės, 
be to, nenorėdami atvirauti ir taip atimti jų žavesį, šioje kelionėje stengsimės būti 
rimti ir sausi“)115. svarbiausia šiame kūrinyje – istorija, nes pagarba praeičiai – tarsi 
būtinas dievo įsakymo mylėti savo tėvus tęsinys, o istorijos tyrimai – „kažkas pana-
šaus į mokslą ateičiai“ („cóś nakształt nauki na przyszłość“)116. svarbi ir geografinė 
aprėptis – „kadaise savos apylinkės“, t. y. minsko ir slucko apskritys, kuriose istori-
jos ženklų apstu: myrius, sverženis, stolpcai, Kaidanava ir, žinoma, nesvyžius. Šių 
istorinių vietovių praeitį sirokomlė pasakoja remdamasis balinskio, Kraševskio, ra-
činskio, strijkovskio, Kromerio, simono starovolskio (szymon starowolski, 1588–1656), 
Gustafo adlerfelto (1671–1709), Jörano nordbergo (1677–1744), stanislovo rostovskio 
(stanisław rostowski, 1711–1784), Julijono ursino nemcevičiaus (Julian ursyn niem-
cewicz, 1758–1841), nikolajaus Karamzino (Николай Михайлович Карамзин, 1766–
1826), zoriano dolengos-Chodakovskio (zorian dołęga-Chodachowski, 1784–1825), 
Konstantino arsenjevo (Константин Иванович Арсеньев, 1789–1865) darbais, bet 
daugiausia jos atsiskleidžia per slucko ir nesvyžiaus – ypač pastarojo, pilies archy-
vuose surinktus dokumentus (žr. 6 pav.). Kartais juos cituoja beveik in extenso, pa-
teikdamas ir lotynišką originalą, ir vertimą į lenkų kalbą117. Ypač tada, kai intuityviai 
jaučia, kad tai – istoriografinė naujiena. pavyzdžiui, apie seniausią jam žinomą my-
riaus paminėjimą118. ne vieną dokumentą skolinosi ir iš tiškevičiaus rinkinių119. Kai 
turėjo tvirtą archyvinį įrodymą, nevengė polemikos. antai nesutiko su balinskio ir 
Kraševskio pateikta palenkės bialos dvaro prijungimo prie radvilų valdų versija: 
„mamy możność opierając się na dawnych dokumentach, wyjaśnić rzecz jak była“ 
(„remdamiesi senais dokumentais turime galimybę tą reikalą išaiškinti“)120. Klaida 
vadino ir balinskio teiginį, esą vilniaus vyskupas vaitiekus radvila (Wojciech radzi-
wiłł, ~1476–1519) buvo olykos ir nesvyžiaus kunigaikštis121. Įrodė, kad myriaus 
bažnyčios varpą, vardu Karolis, fundavo ne Karolis stanislovas radvila, pramintas 
„pone mielasis“ (Karol stanisław radziwiłł vel „panie Kochanku“, 1734–1790), o jo 
senelis Karolis stanislovas radvila (Karol stanisław radziwiłł, 1669–1719)122. nesec-
kiui prieštaravo neteisingai nurodžius pastarojo mirties metus123. dokumentų ieškojo 

115  syrokomla 1853a, 10.
116  syrokomla 1853d, 77.
117  syrokomla 1853d, 39–40, *); 41–45.
118  syrokomla 1853d, 52–53.
119  syrokomla 1853d, 156, *); 156–157, **).

120  syrokomla 1853d, 49–50, *).
121  syrokomla 1853d, 102, *).
122  syrokomla 1853d, 60–61; 138, *).
123  syrokomla 1853d, 138, *). neseckio kritiką 

taip pat žr. syrokomla 1853d, 199–200, *).
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6 pav. vladislovo sirokomlės knygos Wędrówki po moich niegdyś okolicach. 
Wspomnienia, studja historyczne i obyczajowe (Kelionės po kadaise manas apylinkes. 
Atsiminimai, istorinės ir buitinės studijos, vilnius, 1853) darbinė medžiaga: 
slucko pilies archyvo dokumentų registro su anotacijomis (Rejestr aktów Urzędu 
Zamku Słuckiego) fragmentas. sirokomlės autografas. ~1850 m; 35,5 × 22,3; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 349, 7r
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nuolat. aiškindamasis dėl privilegijų myriaus totoriams kreipėsi į savo buvusią dar-
bovietę – vyriausiąją liudviko vitgenšteino valdų direkciją124. Šis faktas – tai ir di-
delio sirokomlės susidomėjimo totorių istorija pradžia.

Kaip visada, ne tik rekonstravo praeitį, bet ir svarstė apie istorijos rašymo taisykles: 
„Gdzie niema faktów spełnionych, tam historya nie ma prawa wydawać sądu, ale 
godzi się jej wyciągać i zapisać prawdopodobne wnioski, nie podając ich za prawdę, 
lecz tylko za hypotezę“ („Kol nėra surinkti visi faktai, istorija neturi teisės skelbti 
verdiktą, tačiau jai dera daryti ir užrašyti tikėtinas išvadas, skelbiant jas ne kaip 
tiesą, o kaip hipotezę“)125. Kaip tik dėl patikimų šaltinių stokos negalėjo išsamiai 
aprašyti ir Karolio stanislovo radvilos gyvenimo126. ir vis dėlto analizuodamas svar-
biausius istorinius „kadaise savų apylinkių“ taškus, kartu rašė ir radvilų istoriją. 
turiu omenyje į tris knygos paragrafus sudėtą „nesvyžiaus praeities kroniką“ („Kro-
nika przeszłości nieświeża“)127. taigi tik dabar įgyvendino seną svajonę parašyti 
istoriją miesto, kuris buvo toks svarbus ir jo paties gyvenimo istorijoje. ir tikrai nes-
vyžiaus praeitis pateikta labai išsamiai: pilis, meno rinkiniai, archyvas, bažnyčios, 
radvilų biografijos ir jų palaidojimai, miestą niokoję karai, miestiečių buitis, religinės 
praktikos. ir šio aprašymo reziumė: „Życie miasta, jak życie człowieka, odegrawszy 
swą rolę, musi dójść do kresu, aby ustąpić miejsca nowym czasom, ludziom, miastom 
i nowemu ich posłannictwu na ziemi. pozostaje tylko wspomnienie, jak sen niewy-
rażne i jak sen łatwo się zapominające!“ („miesto gyvenimas – kaip žmogaus gyve-
nimas. suvaidinęs savo vaidmenį turi prieiti pabaigą, kad galėtų užleisti vietą naujiems 
laikams, naujiems žmonėms, naujiems miestams ir naujai jų misijai žemėje. lieka tik 
atsiminimas – toks pat neryškus kaip sapnas ir kaip sapnas greit užmirštamas!“)128.

tačiau istorinių įvykių gausus garsiosios kunigaikščių rezidencijos aprašymas 
akivaizdžiai konkuruoja su pasakojimu apie zalučę – menkai žinomą atokų, maža 
to, nuomojamą panemunių dvarelį (žr. 7 pav.). sirokomlės santykis su šia vieta ypa-
tingas – ir ne tik dėl ten įvykusios asmeninės tragedijos. tai buvo ir nuolatinės inte-
lektinės veiklos erdvė: „twéj samotnéj ustroni zawdzięczam moje pokochanie pieśni 
i xiążki“ („tavo vienišai nuošalei esu dėkingas už meilę giesmei ir knygai“)129. tačiau 
sirokomlė rašo ne savo jausmų zalučei biografiją, o šios vietos istoriją. priešingai nei 
nesvyžiaus atveju, tai padaryti daugiau nei sunku: „szkoda, że to miejsce, nieznane 
ani z nazwiska, w odległych czasach, nie upamiętniło się w dziejach niczém a niczém; 
nie jest ani polem żadnej historycznéj bitwy, ani starém zamczyskiem, ani nawet 
miasteczkiem z prawem magdeburskiem“ („Gaila, kad ši vieta, kurios net vardas 
nežinomas, tolimoje praeityje nebuvo niekuo įamžintas istorijoje, visai niekuo. ne-
buvo nei jokio istorinio įvykio vieta, nei sena pilaitė ir net magdeburgo teisę turintis 
miestelis“)130. ne zalučėje, o už keturių mylių nuo jos 1235-aisiais vyko net ir garsu-
sis mūšis prie mogilnos131. vienintelis apčiuopiamas dokumentas – Žygimanto seno-

124  syrokomla 1853d, 64, *).
125  syrokomla 1853d, 103.
126  syrokomla 1853d, 150.
127  syrokomla 1853d, 99–181.

128  syrokomla 1853d, 181.
129  syrokomla 1853d, 12.
130  syrokomla 1853d, 16.
131  syrokomla 1853d, 15.
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7 pav. zalučės dvarelis. vladislovo sirokomlės piešinys, spausdintas straipsnyje: Władysław 
Korotyński, „obrazy z pobrzeży niemna (urywki)“, Tygodnik Powszechny 19, 1884, 293; 
5,5 × 11,7 (37 × 27,7). parašas po piešiniu: „dom Kondratowicza w załuczu, według jego 
własnego szkicu“ („Kondratavičiaus namai zalučėje pagal jo paties eskizą“)

jo duota ir 1550 m. Gardino seime Žygimanto augusto atnaujinta privilegija, kuria 
didžiojo kunigaikščio nuosavybė – sverženio dvaras, taigi ir jo dalis – zalučės kaimas, 
už nuopelnus valstybei dovanojamas Jonui liutaurui Chreptavičiui (Jan litawor 
Chreptowicz, 1460–1513)132. Kaip ir kitus duomenis, taip ir šį, sirokomlė rado radvi-
lų pilies archyve. pirmą kartą, ir kaip tik rašydamas zalučės istoriją, panaudojo ir 
vadinamuosius glosus133. visais šiais archyviniais šaltiniais ir dėliojo zalučės – asti-
kų, vževlevskių, sluškų ir pagaliau radvilų valdos – istorijos mozaiką. bene svar-
biausia data – 1681-ieji, kai zalučė dokumentuose pirmą kartą pavadinama ne kaimu, 
o palivarku, taigi jau artėja ir prie dvarelio apibrėžties134. sirokomlei apmaudu, kad 
nepaisant nuoširdžių pastangų jo buveinės istorija tokia menka: „W dziejach małéj 
wioski trzy wieki dadzą się skreślić w kilku wyrazach“ („mažo kaimelio istorijoje 
tris amžius galima aprašyti keliais žodžiais“)135. ir vis dėlto kaip tik rašydamas apie 
zalučę išrutulioja bene esmingiausią mintį – ne tiek svarbios yra šio dvarelio istorijos 
detalės, kiek pati jo geografija: „staję na górze twarzą ku słońcu zachodzącemu gdzieś 

132  syrokomla 1853d, 18.
133  syrokomla 1853d, 19, *). „Glosas“, anuo-

met įprastas teisės terminas, galėtų būti su-
prantamas dviem reikšmėmis: pirma, kaip 
šalių pozicijos paaiškinimas, t. y. ir šiandien 
civiliniame procese esamų byloje dalyvau-
jančių asmenų procesinių dokumentų atitik-

muo; antra, kaip ginamoji kalba, parengta 
advokatui surašius argumentus, kuriais 
remdamasis jis gins savo klientą (dabar  
sakoma tik baudžiamajame procese).

134  syrokomla 1853d, 20.
135  syrokomla 1853d, 20.
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tam za niemnem za las biersztany, i wołam: ‘na prawo ztąd rozciągała się ziemia 
litewska, kraj perkuna i serdecznéj mildy, na lewo poczynała się ziemia słowiańska; 
ziemia synów sławy, czcicieli Jesse i Światowida’“ („stoviu ant kalvos, atsisukęs į 
ten, už nemuno, už beržtų, besileidžiančią saulę ir šaukiu: ‘Į dešinę nuo čia driekė-
si lietuvių – perkūno ir nuoširdžiosios mildos – žemė, kairėje buvo slavų – slavos 
sūnų, Jesės ir sventovito garbintojų, žemės pradžia’“)136. taip įistorindamas zalučę 
ir save pagaliau suvokia ne tik kaip panemunių, bet ir kaip paribio gyventoją – tiek 
geografiškai, tiek kultūriškai, tiek mentaliai.

3.2. K i t o K i e  Š a l t i n i a i. nuolatinis gilus mąstymas – išskirtinis knygos 
Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studja historyczne i obyczajowe bruo-
žas. Kitaip nei keliaudamas į trakus, stakliškes, birštoną, Jiezną, punią ar nemėžį, 
ašmeną, Kernavę, rumšiškes, pažaislį, Kauną ir net Karaliaučių137, sirokomlė čia 
mažiau stebisi, o daugiau – stebi, nes priešingai nei dabar, rašė apie nuo seno jam 
pažįstamą geografinę erdvę. toks pat liko tik požiūris į teksto „pastiprinimą“ istori-
niais šaltiniais. nesvyžiuje surinkta medžiaga čia tiesiog netiko, tačiau kaip visada 
atsirado pagalbininkų. be nuolatinių – malinovskio ir ypač tiškevičiaus138, svarbius 
dokumentus ar jų nuorašus nurodė, paskolino ar tiesiog dovanojo ir kiti vsm ir 
vlaK nariai – abraomas Firkovičius (abraham Firkowicz vel Авраам Самуилович 
Фиркович, 1787–1874), mamertas Herburtas Fulštynietis (mamert z Fulsztyna Her-
burt, 1789–1873), mauricijus Krupavičius (maurycy Krupowicz, 1823–1891). vilniaus 
katedros prelatas ir šios šventovės istorikas Herburtas leido naudotis jo sudarytu 
vilniaus vyskupijos katedros kapitulos aktų rinkiniu139. Šį rankraštį sirokomlė ypač 
vertino: „dokładną a nad wszelki wyraz mozolną pracę opisania treści tych aktów 
od początku Xvi w. do naszych czasow, podjął i dokonał X. mamert z Fulsztyna 
Herburt prałat Wileński i Żytomierski“ („Kruopštų ir nepaprastai sunkų darbą – 
aprašyti tų aktų turinį nuo Xvi a. iki mūsų dienų – apsiėmė ir įgyvendino k[unigas] 
mamertas Herburtas Fulštynietis, vilniaus ir Žytomyro prelatas“)140.

 
3.2.1. tačiau dar didesnį įspūdį darė pažintis su Firkovičiumi. Šis tada trakuo-

se gyvenęs karaimų teologas, istorikas ir archeologas tapo svarbiausia knygos Wycieczki 
po Litwie w promieniach od Wilna (Troki, Stokliszki, Jezno, Punie, Niemiez, Miedniki etc.) 
(Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą [Trakai, Stakliškės, Jieznas, Punia, Nemėžis, Medininkai ir kt.]) 
figūra. iš esmės visas trakų karaimų istorijos aprašymas ir paremtas Firkovičiaus 
pateikta medžiaga. iš šio vlaK nario bendradarbio sirokomlė gavo tiek senąsias 
trakų karaimams lietuvos didžiųjų kunigaikščių suteiktas privilegijas („oryginalne 

136  syrokomla 1853d, 13–14.
137  syrokomla 1857b; syrokomla 1860b; syro-

komla 1861b.
138  Šį kartą tiškevičius su sirokomle pasidali-

jo savo paties surinktais duomenimis apie 
dominikonų vienuolijos įsikūrimą trakuo-

se ir savo paties ataskaita apie 1854 m. tra-
kų pilyje vykdytus archeologinius kasinė-
jimus. Žr. syrokomla 1857b, 53; 54–55, (1).

139  syrokomla 1857b, 25, (1); 44, (2).
140  syrokomla 1857b, 17, (1).
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8 pav. bareikiškių dvaro archyvo fragmentas: „prawa i przywileje 
Karaimów“. vladislovo sirokomlės autografas. ~1857; 36 × 22,4; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 27, 3r
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przywileje Karaimów trockich od najdawniejszych czasów przewybornie zachowa-
ne użyczył nam łaskawie p. Firkowicz“)141 (žr. 8 pav.), tiek vilniaus vyskupų duotus 
leidimus karaimams statyti savo šventoves („Widzieliśmy takie pozwolenie Karaimom 
na zbudowanie synagogi w miasteczku nowém mieście wydane przez biskupa Wi-
leńskiego ignacego massalskiego w 1765 roku“)142, tiek kitus, socialinį, religinį ir 
kasdienį karaimų gyvenimą atspindinčius senuosius dokumentus. Firkovičius ne tik 
mielai dalijosi savo archyvu, bet ir noriai vertė svarbiausius senuosius karaimų 
rank raščius. Ypač didelio sirokomlės dėmesio pelnė trakuose palaidoto buvusio 
radvilų gydytojo karaimo Jezos nazimovičiaus (Jezza nazimowicz, 1595–1666) lo-
tynų ir hebrajų kalbomis rašyta silva rerum, kurio ištrauką paskelbė ir lenkų kalba143. 
mūsų dienas pasiekę bareikiškių dvaro archyvo fragmentai rodo, kad ne vieną do-
kumentą Firkovičius sirokomlei galėjo tiesiog dovanoti. svarbu minėti ir tai, kad šie 
karaimų rankraščiai yra ir seniausi (sic!) bareikiškių rinkinio dokumentai. todėl si-
rokomlė ne tik skrupulingai vardijo Firkovičiaus nurodytus istorinius šaltinius, bet 
kartu ir rašė šio mokslo vyro biografiją, ypač pabrėždamas jo vykdytas senųjų ka-
raimų dokumentų paieškas Kryme, Kaukaze ir mažojoje azijoje: „słowem nabytki 
p. Firkowicza są niesłychanie cenne, pod względem krytyki pisma świętego, filologii 
i historyi“ („taigi p[ono] Firkovičiaus radiniai yra nepaprastai svarbūs Šventojo raš-
to kritikai, filologijai ir istorijai“)144.

3.2.2. trečiąją stambią ir sirokomlei naują archyvinių dokumentų grupę sudarė 
1848–1849 m. vilniaus vyskupo vaclovo Žilinskio (Wacław Żyliński, 1803–1863) nu-
rodymu sudarytos vadinamosios vienuolynų ir bažnyčių kronikos. Žilinskis ir pats 
buvo vlaK narys, todėl tikriausiai kaip tik jo rūpesčiu šie dokumentai pateko ir į 
muziejaus fondus145. tai nebuvo įprastas kronikos rankraštis (pavadinimas kilo nuo 
antraštiniame puslapyje užrašyto žodžio „kronika“), o tiesiog dviejų lapų spausdin-
tas klausimynas, kuriame reikėjo įrašyti žinias apie vienuolyną ar bažnyčią (steigimo 
aplinkybes, fundacijas, apibūdinti šventovės ir kitų pastatų interjerą ir eksterjerą, 
saugomas vertybes, biblioteką ir kt.). taigi informacija buvo renkama tikslingai, sie-
kiant užfiksuoti konkrečias, daugiausia istorines, žinias146. trakų, stakliškių, Jiezno, 
punios, birštono ir nemunaičio bažnyčių kronikas sirokomlė panaudojo labai pla-
čiai147. nors šis šaltinis buvo žinomas ir kitiems tyrėjams, tik sirokomlė atkreipė 
dėmesį į didelę jo svarbą lokalinės istorijos tyrimams, apgailestavo, kad turėjo gali-

141  syrokomla 1857b, 72, (1).
142  syrokomla 1857b, 74–75, (1).
143  syrokomla 1857b, 84–85, (2).
144  syrokomla 1857b, 58.
145  iki šiol nėra tikslaus atsakymo, kiek šių 

kronikų egzempliorių buvo liepta parengti 
vienuolynų vyresniesiems ir bažnyčių kle-
bonams. aišku tik, kad vsm buvo saugo-
mi autentiški minėtųjų asmenų ranka su-
rašyti ir jų parašais patvirtinti dokumen-
tai. taigi galima daryti atsargią prielaidą, 

kad kaip tik tiškevičiaus, be kita ko, ir 
lietuvos vienuolijų istorijos tyrimų pradi-
ninko, rūpesčiu vyskupas Žilinskis ir pa-
akino savo pavaldinius parengti šias kro-
nikas, kitaip tariant, jos galėjo būti skirtos 
ne bažnyčios reikmėms, o vsm – kaip 
svarbi istorijos medžiaga.

146  daugiau apie šias kronikas žr. paknys 
2014, 135–137.

147  syrokomla 1857b, 46, (2); 138, (1); 159, (1); 
175, (1); 184–185.
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mybę pasinaudoti anaiptol ne visu šių kronikų rinkiniu: „parę takich chronik mieli-
śmy chwilowo w ręku“ („pora tokių kronikų trumpai turėjome savo rankose“)148. ir 
tik 1861-ųjų vasaros pabaigoje vlaK mokslinio sekretoriaus Krupavičiaus dėka pa-
galiau patenkino savo smalsumą – iš vilniaus į bareikiškes buvo atsiųsta net 471 (sic!) 
kronika – visos, kurios tik tada buvo muziejaus rinkiniuose („na żądanie twoje 
posyłam Ci wszystkie kroniki kościelne, jakie tylko w muzeum znalazłem – w ogó-
le 471.“)149. Šis laiškas svarbus dėl dviejų priežasčių: pirma, pagaliau žinome tikslų 
vsm saugotą šių dokumentų skaičių; antra, šie dokumentai buvo de visu tyrinėjami 
ir bareikiškių dvaro bibliotekoje.

3.2.3. Kartais istoriniai dokumentai į sirokomlės rinkinį patekdavo visai atsitik-
tinai. Štai 1852-aisiais iš zalučės keliaudamas į vilnių užsuko į valažiną – nusipirkti 
cigarų, bet žydo kromelyje greta kitų prekių pamatęs ir neseniai mirusio grafų tiš-
kevičių rezidento vaitkevičiaus (Wojtkiewicz) rankraščius, „nepaprastai dėl jų užsi-
degė“ („zapalił się do nich okrutnie“)150. tačiau dažniausiai paieškų kryptį diktuo-
davo ne tiek kolekcininko aistra, kiek pats tyrimo dalykas ir metams bėgant vis di-
dėjantis noras pateikti kuo autentiškesnės medžiagos. Knygoje Wycieczki po Litwie w 
promieniach od Wilna (Troki, Stokliszki, Jezno, Punie, Niemiez, Miedniki etc.) tokiu uniku-
mu tapo Firkovičiaus suteikti karaimų rankraščiai, o šio kūrinio tęsinyje – knygoje 
Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna) – 
nemėžio totorių dokumentai, iš kurių seniausias siekė lenkijos karaliaus ir lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Žygimanto senojo, o „jauniausias“ – vladislovo vazos valdymo 
laikus: „z plik późniejszych miejscowych dokumentów, które mieliśmy w ręku, 
najdawniejsze datują od Władysława iv, który pewne grunta nadał tutaj tatarzowi 
Fursowi skinie“ („iš vėlesnio laiko vietos dokumentų pluošto, kuriuos teko laikyti 
rankose, seniausias datuojamas vladislovo iv laikais, kai jis žemės valdą davė totoriui 
Fursui skinai“)151. Šių dienų tyrėjai seniausiu bareikiškių dvaro kolekcijoje buvusiu 
totorių rankraščiu įvardija 1556 m. liepos 9 d. datuotą dokumentą, kuriuo ilija Kildy-
ševičius ir jo žmona agafija už dešimt kapų lietuviškų grašių savo žemę užstato Ju-
sufui Šedikovičiui ir jo broliui Koženberdėjui Šedikovičiui152. Šiandien šio kadaise 
sirokomlės rankose turėto dokumento originalas saugomas llma (žr. 9 pav.)153. tarp 
įdomiausių sirokomlės pateiktų totoriškų dokumentų, maža to, publikuotų beveik 
in extenso, įvardijamas ir 1684 m. spalio 24 d., t. y. vos du mėnesiai po Jazlovecio 
mūšio su turkais, kuriame dalyvavo ir lietuvos totorių vėliavos, datuotas sunkiai 
sužeisto romano davidovičiaus testamentas154. Šis rankraštis taip pat pasiekė mūsų 
dienas155. vadinamųjų nemėžio totorių rankraščių patekimo į bareikiškių biblioteką 

148  syrokomla 1857b, 138, (1).
149  Krupavičius 1861-08-12, 3r.
150  Kraszewski 1862, 315.
151  syrokomla 1860b, 20.
152  bairašauskaitė 2017, 225.
153  raštas, kuriuo ilija Kildyševičius ir jo žmo-

na agafija už dešimt kapų lietuviškų gra-

šių savo žemę užstato Jusufui Šedikovičiui 
ir jo broliui Koženberdėjui Šedi kovičiui, 
1556-07-09.

154  bairašauskaitė 2017, 225. taip pat žr. syro-
komla 1860b, 26–28.

155  romano davidovičiaus testamento frag-
mentas, 1684-10-24.
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9 pav. bareikiškių dvaro archyvo fragmentas: seniausias šiandien llma, vladislovo 
sirokomlės fonde, saugomas totoriškas rankraštis – raštas, kuriuo ilija Kildyševičius ir jo 
žmona agafija už dešimt kapų lietuviškų grašių savo žemę užstato Jusufui Šedikovičiui 
ir jo broliui Koženberdėjui Šedikovičiui, 1556-07-09; 26,2 × 21,5; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 352, [1r]
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istorija nėra iki galo aiški, tačiau atrodo, kad tiesiausias kelias veda į šio miestelio 
gyventojo michalovskio (michałowski; vardas nenurodytas) šeimos archyvą: „Wszyst-
kie podane tu wiadomości czerpnięte są z autentycznych papierów, uprzejmie nam 
użyczonych przez p. michałowskiego, jednego z miejscowych tatarów“ („visa čia 
pateikta informacija paimta iš autentiškų rankraščių, kuriuos mums maloniai pasko-
lino p[onas] michalovskis – vienas iš vietos totorių“)156.

privačių asmenų, kurie noriai dalijosi savo rinkiniais, skaičius ilgainiui taip pat 
augo. akivaizdu, kad tai buvo susiję ir su didėjančia sirokomlės šlove. Štai garsusis 
birštono gydytojas benediktas bilinskis (benedykt biliński, 1819–1871) ne tik pasida-
lijo savo asmeniniais užrašais apie birštono ir stakliškių mineralinių versmių istori-
ją, bet ir patarė pasidairyti imperatoriškosios vilniaus medicinos draugijos archyve157. 
Kartais tokia privačių asmenų suteikta istorinė medžiaga paakindavo ir naujas šal-
tinių publikacijas. taip plačiau nežinomo kolekcininko ir senienų mėgėjo mykolo 
ivanovskio (michał iwanowski, ~1800–po 1854) („pan michał iwanowski gorliwy 
zbieracz rzeczy tyczących się historyi krajowéj“)158 donacijos pagrindu atsirado ne-
didelės apimties (80 puslapių), tačiau sirokomlės gana solidžiai pakomentuota (iš 
viso 15 komentarų) istorinio šaltinio publikacija Dwie koronacye Sasów, Augusta II i 
Augusta III Królów Polskich (Dvi Saksų, Lenkijos karalių Augusto II ir Augusto III, karū-
nacijos)159. 1858-aisiais adomo Konstantino bernikovskio (adam Konstanty bierni-
kowski, ~1830–po 1858), „jauno krašto literatūros mėgėjo“ donacija („Cenny podarek 
tych i kilku innych oryginalnych listów znakomitych w dziejach polskich ludzi, 
zawdzięczamy młodemu lubownikowi literatury krajowéj, p. adamowi Konstantemu 
biernikowskiemu“)160 inspiravo dar vieno istorijos šaltinių rinkinio – Przyczynki do 
historyi domowej w Polsce (Samuel Korecki, Adam Tarło, Bogusław Radziwiłł) (Papildomi 
duomenys apie vidaus karą Lenkijoje [Samuelis Koreskis, Adomas Tarla, Boguslavas Radvila]) – 
skelbimą161. Šį kartą vos 60 puslapių knygai sirokomlė parašė net 26 komentarus – 
tikriausiai todėl, kad vienas iš skelbtų rankraščių buvo glaudžiai susijęs su jam gerai 
žinomos radvilų giminės istorija.

sirokomlei noriai talkino ir parapijų klebonai. antai rodoškovičių bažnyčioje 
(minsko gubernija, minsko apskritis) buvo rasta įdomios informacijos apie septynis 
lietuvos totorius, kurie 1554 m. bažnyčios klebonui pardavė savo žemes162. Šį faktą 
patvirtinančio 1644 m. sausio 2 d. vladislovo vazos pasirašyto rašto (dokumentą mini 
ir sirokomlė163) fragmentas šiandien saugomas llma164 (žr. 10 pav.). dūkštų klebo-
nas, buvęs pijorų provincijolas ir rektorius ignacijus dembinskis (ignacy dębiński, 
1800–1869; vardas vienuolijoje – Joakimas), žinomas filosofinių ir religinių raštų, tarp 

156  syrokomla 1860b, 34, (1).
157  syrokomla 1857b, 144, (1); 155, 158; siro-

komlė [1854?], 88v.
158  syrokomla 1854j.
159  [syrokomla] 1854a.
160  syrokomla 1858a, 8.
161  [syrokomla] 1858b.

162  syrokomla 1860b, 61–63.
163  syrokomla 1860b, 63.
164  lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo  

kunigaikščio vladislovo vazos rašto, pa-
tvirtinančio lietuvos totorių žemės parda-
vimą rodoškovičių bažnyčios klebonui, 
frag mentas, 1644-01-02.
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10 pav. bareikiškių dvaro archyvo fragmentas: lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo 
kunigaikščio vladislovo vazos rašto, patvirtinančio lietuvos totorių žemės pardavimą 
rodoškovičių bažnyčios klebonui, fragmentas, 1644-01-02; 26,5 × 19,8; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 354, 1r
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jų ir Friedricho schlegelio (1772–1829), vertėjas į lenkų kalbą, parodė ne tik senuosius 
bažnyčioje saugomus dokumentus, bet ir davė savo dienoraštį, kuriame fiksavo nau-
josios dūkštų bažnyčios statybos eigą („pisze x. dębiński w swoim rzewnym pa-
miętniku“; „Co tu za rzewne sceny w pamiętniku X. dębińskiego [z którego czer-
piemy naszą relacyę!]“)165. 

Kaip visada geranoriškas lietuvos istorijos tyrėjams buvo Kernavės klebonas 
Kiprijonas skirmantas (Cyprian skirmund vel skirmunt, ~1810–1811–po 1864). Šios 
bažnyčios archyvą sirokomlė peržiūrėjo taip pat labai detaliai, todėl ir Kernavės is-
torija knygoje Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (do Oszmiany – do Kiernowa – 
do Kowna) papasakota ne tik iš teodoro narbuto ir balinskio darbų, bet ir iš auten-
tiškų šaltinių – tai rodo ir nuoroda į „bažnyčios popierius“ („z papierow kościel-
nych“)166. Kol kas paslaptis gaubia tik bene įdomiausio sirokomlės archyvo rankraš-
čio – plačiau nežinomo augusto zenavičiaus (august zienowicz vel zenowicz, 
~1790–po 1845) dienoraščio Dziennik Podróży moiey do Królewca od dnia 5o Maia Rũ 
1829o (Mano kelionės į Karaliaučių nuo 1829 metų gegužės 5 dienos dienoraštis) įsigijimo 
istoriją167. Šis šiandien llma saugomas rankraštis iš pradžių naudotas tik kaip 
medžiaga kitoms knygoms (pirmą kartą minėtas kūrinyje Wycieczki po Litwie w pro-
mieniach od Wilna [do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna]168) ilgainiui buvo paskelb-
tas – tiesa, labai perdirbtas ir sužalotas („zredagowaliśmy go a raczéj zupełnie prze-
robili z notaty pisanéj przez jakiegoś zacnego obywatela“169)170.

taigi visi minėtieji istorijos šaltiniai tapo pačiomis karščiausiomis sirokomlės 
kūrinių vietomis. istoriografijos taisyklės jau buvo įvaldytos, vis daugėjo cituojamųjų 
autorių vardų ir jų darbų (štai gana nedidelės apimties knygoje Wycieczki po Litwie 
w promieniach od Wilna [Troki, Stokliszki, Jezno, Punie, Niemiez, Miedniki etc.] naudojami 
23 autorių darbai, kurių didžioji dalis buvo ir bareikiškių bibliotekos rinkiniuose), 
tačiau prioritetą sirokomlė visada atiduodavo pirminiam šaltiniui. nauji istoriniai 
dokumentai – arba paties rasti, arba kitų dovanoti – tapdavo ir savotišku katalizato-
riumi, kūrybinio įkvėpimo šaltiniu.

3.3. K i t o K i a  K a l b a. bareikiškių ir vilniaus laikotarpiu sirokomlė susidūrė 
ir su dar viena netikėta problema – lietuvos dainius, juolab lietuvos istorikas, ne-
mokėjo lietuvių kalbos. tai buvo ir didžiausias visos vadinamosios vsm ir vlaK 
kartos rūpestis – lietuvos istorikai, archeologai, mitologai ir istorinių poemų rašyto-
jai neturėjo vieno būtiniausių įrankių ne tik savo tyrimams konkrečiai, bet ir savo 
ideologijai apskritai. tai buvo lyg vieša paslaptis. bene lakoniškiausiai šią dvipras-
mišką situaciją dar 1839 m. laiške Juozapui pomarnackiui (Józef pomarnacki, ~1780–
po 1840) įvardijo narbutas: „mało go znam w prawdzie, chocia urodzony i miesz-
kający w wiosczynie, zamieſzkanej przez lud pracowity litewski, mówiący jescze 
tym językiem“ („mažai tiesą sakant ją [t. y. lietuvių kalbą – r. G.] moku, nors esu 

165  syrokomla 1860b, 82, 84.
166  syrokomla 1860b, 120, (3).
167  [zienowicz] [~1829].

168  syrokomla 1860b, 137–138.
169  s[yrokomla] 1861c, 6.
170  syrokomla 1861b, [65]–163.
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gimęs ir gyvenu kaimelyje, kuriame gyvena darbšti lietuvių liaudis, kalbanti ta kal-
ba“)171. todėl taip pagarbiai žiūrėta į lietuvių kalbos mokovus – pranciškų vilčinskį, 
simoną daukantą, motiejų valančių, mikalojų akelaitį. Šis lingvistinis kompleksas 
ypač gerai matomas ir paskutiniais gyvenimo metais rašytuose adomo Honorijaus 
Kirkoro laiškuose mečislovui davainiui-silvestraičiui172. tačiau šiandien nekelia abe-
jonių ir kitas faktas – ne vienas šios komandos narys stengėsi lietuvių kalbos pra-
mokti, tik paprastai tai darė per daug nesiafišuodami – tai rodo ir tiškevičiaus pa-
vyzdys173. sirokomlė buvo kitoks, nes apie šią problemą prabilo viešai. pirmą kartą 
knygoje Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (Troki, Stokliszki, Jezno, Punie, Nie-
miez, Miedniki etc.) pasakodamas apie savo apsilankymą leliūnų kaime:

inna wioska nieopodal dworu, zowiąca się podobno Lelany, jako w dzień świąteczny 
wrzała życiem nieco uroczystszém: z gospody słychać było gwar zabawy, a na ulicy 
biegały dziewczęta i dzieci, szwargocząc jezykiem litewskim, niestety! niepojętym 
dla nas, którzy piszemy historyczne litewskie poemata. Wszakże wieśniak litewski 
ciwilizowańszy od nas w téj mierze: bo krom rodowitéj litewszczyzny, dobrze rozu-
mié język polski i nieźle się nim tłómaczy.

Vertimas 

Kitas kaimas greta dvaro, regis, Lelany vadinamas, šventą dieną virė kiek iškilminges-
niu gyvenimu: iš karčiamos buvo girdėti besilinksminančių klegesys, o gatvėje bėgio-
jo mergiotės ir vaikai, balbatuojantys lietuvių kalba. deja! lietuvių kalba yra nesu-
prantama mums, rašantiems istorines lietuvos poemas. tačiau kaimietis lietuvis šiuo 
požiūriu yra civilizuotesnis už mus, nes be gimtosios lietuvių kalbos gerai supranta 
lenkų kalbą ir gana gerai ja kalba174.

bet didžiausią nuostabą keliaujant po jam naujas vietas (žr. 11 pav.) kėlė atradimas, 
kad lietuviškai kalbėjo ir smulkieji vietos bajorai („nawet kapotowa okoliczna szlach-
ta staréj swéj mowy chętnie używa“) („net ir kapotais vilkinti akalicų šlėkta savo 
senąją kalbą noriai vartoja“)175. todėl sirokomlė labai įdėmiai klausėsi tų minsko 
gubernijoje negirdėtų garsų: „mowa litewska w ciągłéj konwersacyi dosyć jest 
dźwięczna“ („ištisinio pokalbio lietuvių kalba yra gana skambi“)176. taigi lietuviška 
šnekta emocionaliai buvo ne mažiau svarbi kelionės dalis negu piliakalnių, pilių, 
bažnyčių, dvarų ir miestelių lankymas. sirokomlė palengva rinko ir lietuviškus žo-
džius – tarytum kūrė dar vieną savo kolekciją – greta knygų, senųjų rankraščių ir 
paveikslų. tų žodžių nėra daug, bet tekstą jie labai puošė – Dełna, Dundulis, Neris, 
kiemelis, Pilis, ukis, trakas ir kt. maža to, sekdamas to meto mada žodžius ne tik fik-
savo, bet ir „žaidė etimologija“ – aiškinosi miestelių – sudervės (Suderwa), dūkštų 
(Dukszty), Kernavės (Kiernów), ir ežerų – vilnojos (Wilnoje), Kaušelio (Kowszelis), riešės 

171  narbutas 1839-05-18, 3r.
172  Griškaitė 2013a, 242–247.
173  speičytė 2015; burba 2017.

174  syrokomla 1857b, 134.
175  syrokomla 1857b, 138.
176  syrokomla 1857b, 169.
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11 pav. vladislovo sirokomlės knygos Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna 
(do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna) (Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą [į Ašmeną, 
į Kernavę, į Kauną]) darbinės medžiagos fragmentas: kelionės planelis, 
28,2 × 21,4. sirokomlės autografas. [~1859b]; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 23, 13r
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12 pav. vladislovo sirokomlės ranka užrašyta kai kurių lietuviškų 
toponimų ir hidronimų etimologija, [~1859a]; 21,5 × 16,5; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 272, 1r–2v
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(Rzesza), dundulio (Dundulis), delnos (Dełna) ir kt. vardų kilmę177. tik pastaroji veik-
la sirokomlei akivaizdžiai nebuvo prie širdies:

spory filologiczne i tu się już zakradły – do skromnej litewskiéj parafii. znawcy się 
sprzeczają; zgadnij tu profanie cui fides? Chyba trzymając się metody autora Mównic-
twa, przeczytać wyraz na wspak, potém nadłamać szyję każdej literze, i tym sposobem 
przyjść do nowych, zadziwiających lingwistycznych kombinacyi. 

Vertimas

Filologiniai ginčai jau ir čia įsiveržė – į kuklią lietuvos parapiją. Žinovai ginčijasi, o 
tu, profane, suprask, cui fides? Gal reikėtų remiantis knygos Mównictwo autoriaus 
[žr. (Czarkowski) 1857 – r. G.] metodais žodį perskaityti iš galo, įlaužti kaklelį kiekvie-
nai raidei ir tada padaryti naujas nepaprastas lingvistines kombinacijas178.

ilgainiui suvokė, kad padėtis rimta – nemokėdamas lietuvių kalbos negalės pilnai 
perteikti ir lietuviškos dvasios („z powodu nieznajomości litewskiéj wymowy, ducha 
litewskiego schwycić mi było niepodobna“)179. bet didžiausią sukrėtimą išgyveno 
visai greta Kernavės: „tu kiedym się chciał wieśniaka o cóś rozpytać, niezrozumiał 
mię i zbył jedném słowem ne suprantu. litwin, na ziemi czysto litewskiéj, nie mogłem 
się rozmówić z litwinem!“ („Čia, kai norėjau kaimiečio kažko pasiklausti, nesupra-
to manęs ir išmušė mane iš pusiausvyros vienu žodžiu ne suprantu. lietuvis grynai 
lietuviškoje žemėje negalėjau pasišnekėti su lietuviu!“)180.

lietuviškai sirokomlė neišmoko, tačiau lietuviškus žodžius jo ranka vedžiojo 
(žr. 12 pav.). turėjo ir pagalbininkų, tarp jų ir akelaitį: „z mojej strony, co bedziesʒ181 
potrzebował pod względem wierzenia, guseł i języka litwy – wszystko dostarczę“ 
(„iš savo pusės, ko tik tau reikės apie lietuvos tikėjimą, prietarus ir kalbą, viską 
suteiksiu“)182. Galima daryti prielaidą, kad kaip tik su akelaičiu konsultavosi ir dėl 
minėtųjų toponimų ir hidronimų etimologijos.

3.4. d i d e l i s  i r  G r a Ž u s  m o K s l a s. vlaK nariu bendradarbiu sirokom-
lė buvo išrinktas 1856 m. vasario 11 d. antrajame draugijos posėdyje (generalguber-
natoriaus vladimiro nazimovo patvirtintas vasario 29-ąją)183 (žr. 13 pav.). nors tiš-
kevičiaus komandai priklausė seniai, šis formalus faktas – turint galvoje sirokomlės 
nuveiktus darbus istorijos srityje – jam buvo labai svarbus. istorikas andrzejus abra-
mowiczius cituoja 1856 m. sausio 24 d. sirokomlės laišką vincentui poliui (Wincenty 

177  syrokomla 1860b, 71, 76–78, 109 ir kt.
178  syrokomla 1860b, 97–98.
179  syrokomla 1860b, 181.
180  syrokomla 1860b, 97. llma saugomas sa-

vitas sirokomlės kelionių po lietuvą ir jo 
dėmesio lietuvių kalbai ženklas – jo paties 
pieštas liškiavos piliakalnio eskizas. Šiuo 
atveju įdomus ne tiek pats piešinys, bet 
užrašas viršuje: „w liszkowie domów 54 – 

lud mowi po litewsku – “ („liškiavoje  
54 namai, liaudis kalba lietuviškai“).  
Žr. [sirokomlė] ~1857~1859, 24r.

181  norėta parašyti „będziesʒ“?
182  akelaitis 1859-11-07(19), 2r–2v. visą šio 

laiško teksto vertimą į lietuvių kalbą žr. 
Žiemytė 1972, 65–66. taip pat žr. Gustaitė, 
Žukas 1992, 89–90, 5 komentarą.

183  būčys 2012b, 486.
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13 pav. eustachijaus tiškevičiaus pasirašyto vsm ir vlaK rašto 
apie vladislovo sirokomlės išrinkimą vlaK nariu bendradarbiu 
fragmentas, 1856-03-03; 34,5 × 21,5; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 132, 1r
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pol vel pohl vel poll, 1807–1872), iš kurio matyti, kaip neapsakomai buvo įžeistas, kad 
į vlaK nebuvo pakviestas kartu su pirmąja narių grupe – supyko taip labai, jog 
prašėsi priimamas į analogišką Krokuvos mokslo draugiją („towarzystwo naukowe 
Krakowskie“) (sic!): „pracując nad historią krajową […] mam do tego siakie takie 
prawa“ („tyrinėju krašto istoriją […], todėl turiu į tai šiokias tokias teises“)184. Šio 
įvykio priežastį iki šiol gaubia paslaptis, nors bent jau išoriškai atrodė, kad vsm ir 
vlaK sirokomlė buvo įvertintas deramai: kaip tik jam buvo patikėta parašyti inau-
guracinį eilėraštį vsm atidarymo proga185, kaip tik jis buvo paskirtas pirmojo leidinio 
Записки Виленской Aрхеологической Kоммиссiи (Vilniaus archeologijos komisijos užrašai) 
tomelio186 lenkiškosios dalies redaktoriumi (kartu su balinskiu), kaip tik jam pavesta 
tvarkyti ir vsm dailės kolekciją, kurios išdava buvo minėtasis sąrašas Katalog obrazów, 
rycin i sztychow zawieszonych187 w Wileńskiém Muzeum Starożytności188. ir tikrai teisių 
būti pakviestam į vlaK su pačia garbingiausia narių grupe turėjo daugiau negu to 
reikalavo šios draugijos įstatai. net ir Kirkoras šios institucijos įkūrimo išvakarėse 
pristatydamas sirokomlės straipsnį „Варвара, Великая княгиня Литовская и 
королева Польская“ („barbora, lietuvos didžioji kunigaikštienė ir lenkijos karalie-
nė“) jo autorių viešai pavadino ne tik poetu ir literatūros istoriku, bet ir „giliu, mo-
kytu ir precizišku senovės tyrėju“ („онъ снискалъ славу глубокаго, ученаго и 
точнаго изслѣдователя древностей“)189.

Šiaip ar taip, žvelgiant į pačiose vsm ir vlaK išvakarėse sirokomlės nuveiktus 
darbus istorijai konkrečiai ir istorikai apskritai, žvilgsnis pirmiausia krypsta ne tiek 
į leidybinę šaltinių seriją Dziejopisowie krajowi, pagaliau ne tiek į autentiška nesvyžiaus 
archyvo medžiaga paremtą studiją apie barborą radvilaitę („но мы ограничимся 
только изложенiемъ фактовъ, извлеченныхъ изъ хроникъ и частной переписки 
Королевы, сохранившейся до сихъ поръ въ Несвижскомъ архивѣ“)190, kiek į ty-
rėjų kol kas tik fragmentiškai aptartą 1853–1854 m. leidinyje Gazeta Warszawska (Var-
šuvos laikraštis) spausdintą septynių rašinių ciklą „listy o zbiorach archeologicznych 
w Wilnie“ („laiškai apie archeologijos rinkinius vilniuje“)191. Šiuose bareikiškėse 
rašytuose kūriniuose sirokomlė ne tik išsamiai aprašo ir įvertina du didžiausius – 
tiškevičiaus ir narbuto lietuviškų senienų rinkinius, bet ir samprotauja apie istorijos 
ir archeologijos tyrimų svarbą. sirokomlė čia ne tik istorikas ir archeologas, bet ir 
istorijos istorikas, dar daugiau – istorijos filosofas.

184  abramowicz 1970, [42]–43.
185  Šių eilių autografą žr. [syrokomla] [1856], 

1r–1v. taip pat žr. [syrokomla] 1856b, 47–
48. eilių vertimą į lietuvių kalbą (vertė re-
gina Koženiauskienė) žr. [syrokomla] 2015, 
17. sirokomlės eilėraštis buvo išleistas ir 
atskiru spaudu. Žr. [syrokomla] 1856a. Šį 
raritetą dar galima rasti mūsų  atminties 
institucijose. Žr. lmavb rs: f. 31, b. 1460, 
54r–54v; lvia: f. 1135, ap. 3, b. 32, 74r–74v.

186  Записки Виленской Aрхеологической Kом-
миссiи 1856. taip pat žr. ilgiewicz 2005, 127.

187  Ž. zawieszonych įterptas.
188  Žr. 15 išnašą.
189  [Киркор] 1854, 54, 1). Šio straipsnio lenkiš-

kas (originalus) variantas šiuo metu saugo-
mas bn: rps iii 6095. Kaip galima spręsti 
iš Kirkoro prierašo (1r), sirokomlės kūrinio 
nuorašą padarė vincentas Korotinskis.

190  [syrokomla] 1854l, 55.
191  syrokomla 1853b; [syrokomla] 1854c;  

syrokomla 1854d; 1854e; 1854f; 1854g; 
1854h.
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istorijos tyrimai nėra tik mokslas dėl mokslo, jie yra naudingi dabarčiai ir ateičiai, 
nes istorija – tai „amžių patirties knyga“ („księga doświadczenia wieków“) – tokia 
sirokomlės pradinė pozicija192. todėl toks svarbus yra istorinių knygų rašymas ir jų 
skaitymas. Juolab kad tai ir galimybė per keletą dienų sugerti visą ilgaamžę žmonijos 
praktiką: 

bez historyi rodzaj ludzki wiecznieby błądził w kółku jednych i tychże potrzeb, idei, 
dążeń, aniby podnosił coraz na wyższe stanowiska swoich wiekowych zadań, aniby 
się ustrzegł jednych wiekuiście błędów.

Vertimas

be istorijos žmonių giminė amžinai klaidžiotų vienų ir tų pačių poreikių, idėjų, siekių 
rate, o ne šimtmečiams bėgant sau keltų vis didesnius ir didesnius uždavinius, ir 
neapsisaugotų nuo amžinų klaidų193. 

taigi istorijos mokslas, aprašydamas praeities įvykius ir juos apibendrindamas 
„tarytum verčia žmoniją visada žengti pirmyn“ („jakby zmusza ludzkość zawsze iść 
daléj“)194. todėl sirokomlė – už visapusiškus istorijos tyrimus, apimančius ne tik po-
litinį ir karinį valstybės gyvenimą, bet ir krašto kalbą, literatūrą, meną, papročius, ti-
kėjimą. Gerai parašyta konkrečios tautos istorijos knyga – lyg gerai nutapytas port retas, 
kuriame reikšmingos visos, net menkiausios, detalės, visi, net švelniausi, at spalviai195.

svarbus uždavinys šiame kontekste tenka ir pagalbinei istorijos sričiai – archeo-
logijai („uważajmy teraz archeologiję jako naukę pomocniczą do historyi“)196. iš 
pradžių sirokomlė griežtai atsiribojo nuo archeologijos, vadindamas ją tik „senų 
vaikų žaidimu“ („zabawką starych dzieci“)197, o save patį priskyrė tik prie vadina-
mųjų grynųjų istorikų („usiłowaliśmy w pracach naszych schwycić raczéj ducha niż 
martwą literę przeszłości“)198, bet ilgainiui savo poziciją gerokai sušvelnino. vilniuje 
patekęs į archeologų būrį jau kitaip suvokia ir archeologo darbo prasmę. sirokomlei 
mokytas archeologas – jau ne tik senienų rinkėjas ir saugotojas, bet ir tų senienų 
įprasmintojas, įjausmintojas, taigi ir įistorintojas: „słusznie chlubi się posiadaniem 
tych zabytków, bo właściwy rzut oka na nie podaje im wartość któréj w sobie nie 
mają. uczucie jakie widok podobnych rzeczy obudza, jest już uczuciem wyższém, 
historyczném“ („pagrįstai jis didžiuojasi turėdamas tuos senovės paminklus, nes 
deramas žvilgsnis į juos suteikia jiems vertę, kurios jie patys savaime neturi. Jausmas, 
kuris kyla matant tokius daiktus, yra jausmas aukštesnis, istorinis“)199. mokslininką 
archeologą sirokomlė prilygina žyniui. Kaip tik toks jam yra ir tiškevičius: „on 
pierwszy zatopił badawczy rydeł w łono litewskiéj ziemi, rozkopał kilkaset kurha-
nów tejemniczych i znalezionym tam żelazom od rdzy przejadłym, zgryszpaniałéj 
miedzi i kamieniom bez kształtu, bez nazwiska, kazał przemówić głosem wyrażnym – 

192  syrokomla 1853b, [5].
193  syrokomla 1853b, [5].
194  syrokomla 1853b, [5].
195  syrokomla 1853b, [5].

196  syrokomla 1853b, [5].
197  syrokomla 1854h, 4.
198  syrokomla 1854h, 4.
199  syrokomla 1853b, [5].
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14 pav. vilniaus valstybės turto rūmų valdytojo aleksandro de roberti 
raštas, kuriuo punios seniūnijos valstiečių vyresnieji įpareigojami 
vladislovui sirokomlei sudaryti sąlygas kasinėti pilkapius 
prie birštono miestelio, 1862-06-23; 34,5 × 21,8; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 117, 1r



15 pav. archeologinių radinių iš pilkapių prie anculių kaimo sąrašas 
ir greta vladislovo sirokomlės piešiniai. sirokomlės autografas. 
bareikiškės, 1856-07-23; pieštukas, akvarelė, 71 × 45; 
lmavb rs: f. 273, b. 1248, 1v–2r



Z a l u č ė s  i r  B a r e i k i š k i ų  š e i m i n i n k o
V l a d i s l o v o  S i r o k o m l ė s  istorikos

55



56 Archivum Lithuanicum 20

zagrobowym, głosem praojców do prawnuków“ („Jis pirmas panardino tyrėjo kastu-
vą į lietuvos žemės gelmes, iškasinėjo kelis šimtus paslaptingų pilkapių ir ten rastiems 
rūdžių suėstiems geležiniams ginklams, pajuodavusiam žalvariui ir beformiams be-
vardžiams akmenims įsakė prabilti aiškiu balsu – balsu iš kapo; prabilti protėvių 
balsu savo provaikaičiams“)200. ir apibendrinamoji sirokomlės ištarmė: „i tu jest wła-
ściwe stanowisko archeologii, już nie jako zabawki, nie jako dziwacznéj namiętności, 
ale jako nauki, wielkiéj i pięknéj“ („Štai čia ir tikrasis archeologijos vaidmuo – jau ne 
kaip pramogos, ne kaip keistos aistros, o mokslo – didelio ir gražaus“)201.

Jau būdamas vlaK nariu bendradarbiu ir vis labiau įsitraukdamas į šios srities 
tyrėjų ratą ir pats kasinės – anculiuose (1856 m.)202, daubėnuose (~1856–1859 m.)203, 
Kernavėje (1859 m.), birštone ir punioje (1860 m.) (žr. 14 pav.). ilgainiui ir bareikiškių 
dvaro vertybių sąrašą papildys ne tik senos knygos ir seni rankraščiai, bet ir archeo-
loginės senienos – urnos, varinė kirasa, minsko gubernijoje rastas dievukas, romos 
laikų monetos, karoliukai iš Kernavės, garsaus archeologo, kolekcininko, etruskų 
kalbos mokovo tado volianskio (tadeusz Wolański, 1785–1865) dovanotas kaukazie-
tiškas stabas, bronzinio papuošalo, rasto poznanės Hercogystės kapinyne, nuolauža, 
kelios dešimtys anculių kapinyne rastų senienų (žr. 15 pav.) ir kt.204 bet dar svarbes-
nės buvo sirokomlės išsakytos mintys apie archeologiją ir jos paskirtį. nė vienas 
kitas vlaK narys niekada nesugebėjo to įvardyti taip taikliai ir taip emocingai.

3.5. p r o v i n C i J o s  s o s t i n Ė. studija „mińsk“ („minskas“) – stipriausias vsm 
ir vlaK laikų sirokomlės darbas205. užmoju ir net struktūra jis kiek primena nesvy-
žiaus aprašymą206. pirmajame studijos skyriuje „pobieżny rzut oka na stan dzisiejszy 
mińska“ („paviršutiniškas žvilgsnis į dabartinę minsko padėtį“)207 gausu statistinių 
duomenų apie miesto geografinę padėtį, klimatą, taip pat gatves, rūmus, bažnyčias, 
kapines, mokyklas, sodus, švietimo ir labdaros institucijas. antroji dalis „Kronika 
miasta mińska“ („minsko miesto kronika“) – skirta miesto praeičiai208. minsko istori-
ja padalyta į keturis periodus: 1) „panowanie rusi i litwy“ („rusios ir lietuvos val-
dymas“)209, 2) „mińsk jako namiestnictwo“ („minskas kaip vietininkija“)210, 3) „mińsk 
jako województwo. Wzróst i klęski miasta“ („minskas kaip vaivadija. miesto augimas 
ir nelaimės“)211, 4) „Jeszcze panowanie polski“ („dar lenkijos valdymas“)212. pastara-
sis periodas baigiamas 1793 m. birželio 22 d. Gardino seimo nutarimu. Cituojamieji 

200  [syrokomla] 1854c, 4.
201  syrokomla 1853b, [5].
202  anksčiau anculiai (tada vilniaus guberni-

ja, vilniaus apskritis) ir daubėnai kaip si-
rokomlės archeologinių kasinėjimų vietos 
nebuvo minimi. Žr. sirokomlė 1856-07-24, 
1r–2r.

203  syrokomla 1861d, 720.
204  Krokuvos mokslo draugijos padėka už 

vladislovo sirokomlės dovanotas senienas, 
1859-12-20, 4r; vlaK posėdžių protokolų 
knyga, 41v (1859-10-11); 63v (1860-09-11); 

Spis ofiar, które wpłynęły do Muzeum Staro-
żytności od 11o Stycznia 1856 r., 8v, 9r 
(1856 m.).

205  syrokomla 1857a 1; 1857a 2.
206  Žr. šio leidinio p. 12.
207  syrokomla 1857a 1, [173]–199.
208  syrokomla 1857a 1, [200]–232; 1857a 2, 

[133]–204.
209  syrokomla 1857a 1, [200]–232.
210  syrokomla 1857a 2, [133]–144.
211  syrokomla 1857a 2, 145–171.
212  syrokomla 1857a 2, 171–204.
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autoriai taip pat daugiausia garsūs mokslo žmonės. be įprastinių – Kromerio, strij-
kovskio, Kasparo neseckio, nikolajaus Karamzino, narbuto, balinskio, atsiranda 
naujų vardų – vlaK nariai Juozapas Jaroševičius (Józef Jaroszewicz, 1793–1860), 
mykolas Homolickis (michał Homolicki, 1791–1861), tytusas działyńskis (1796–1861), 
taip pat plačiau nežinomas smolensko miesto istoriografas pavelas nikitinas (Павел 
Елисеевич Никитин, ~1800–po 1848)213. savo asmeniniais archyvais su sirokomle 
noriai dalijosi petkevičius, vlaK narys bendradarbis kunigas Juozapas malyševičius 
(Józef małyszewicz, 1804–1891)214, gelbėjo ir dailininkas adomas Šemešys (garsiojo 
sirokomlės portreto autorius)215, tačiau daugiausia padėjo tiškevičius, kurio biogra-
fijoje minsko dėmuo taip pat buvo labai svarbus: „notatka xdza mieczkowskiego 
dominikana, udzielona nam przez eust. Hr. tyszkiewicza“ („kunigo mečkovskio, 
dominikono, užrašai, kuriuos mums suteikė gr[afas] eust[achijus] tiškevičius“); 
„z noty, udzielonéj od hr. eust. tyszkiewicza“ („iš gr[afo] eust[a chi jaus] tiškevičiaus 
suteiktų užrašų“); „powołujemy się w tych relacyach na oryginalne excerpta z xiąg 
sądowych, które mieliśmy, łaskawie udzielone nam przez eust. hrabiego tyszkiewi-
cza“ („aprašydami šiuos įvykius remiamės originaliais teismų knygų fragmentais, 
kuriuos mums maloniai suteikė grafas eust[achijus] tiškevičius“)216 ir kt.

todėl faktografiniu požiūriu ši studija – daugiau nei solidi (žr. 16 pav.). tai rodo 
ir nuorodų į šaltinius ir literatūrą skaičius – 156. sirokomlė ne tik saujomis barstė 
faktus, bet ir kaip niekad anksčiau buvo kritiškas – priekaištų pažėrė ne tik strijkovs-
kiui, bet ir narbutui: „p. narbutt, t. iii, str. 228, odnosi założenie mińska do roku 
1066, powołując się na latopisiec daniłowicza, str. 217; ale w miejscu cytowaném 
niéma wzmianki o tém założeniu, tylko w nocie pod r. 1067 wzmiankuje mińsk, jako 
miasto obronne – niemogło być takiém w rok po swém założeniu“ („p[onas] nar-
butas (t. 3, p. 228) minsko įkūrimą datuoja 1066 metais, remdamasis danilavičiaus 
išleistu šaltiniu Latopisiec [Litwy i kronika ruska] (p. 217), bet cituotoje vietoje nėra 
rašoma apie tą įkūrimą, tik pastaboje prie 1067 m[etų] minimas minskas kaip gy-
nybinis miestas. negalėjo toks būti metai po savo įkūrimo“)217. Žinoma, šis tyrimas 
sirokomlei žadino atsiminimus apie „kadaise savas apylinkes“, taigi ir emocijas, 
tačiau akivaizdu ir kita – šį kartą daugiau nei kada nors anksčiau norėjo pasirody-
ti esąs „tikras“ istorikas, juolab kad taip rašyti įpareigojo narystė vlaK. objekty-
vumą deklaravo net privačioje korespondencijoje. „Ja miałbym się gniewać że mię 
posądzasz pan o predylekcyę dla mińska kosztem Wilna? mińsk kocham jako stolicę 
prowincyi w której się urodziłem, Wilno jako218 stolicę mojego kraju, nieumiem 
odróżnić tego jednego od drugiego kochania“ („ar aš turėčiau pykti, kad tamsta 
mane smerki už silpnybę minskui vilniaus sąskaita? minską myliu kaip provincijos, 
kurioje gimiau, sostinę, o vilnių – kaip savo krašto sostinę. aš nemoku atskirti tos 
vienos meilės nuo tos kitos“) – rašė laiške minsko gubernijos valdybos darbuotojui 

213  syrokomla 1857a 1, 201, *); 209, *); 222, ****) 
ir kt.; 1857a 2, 135, **); 136, *); 152, *) ir kt.

214  syrokomla 1857a 2, 202, *); 203, *). taip 
pat žr. malyševičius 1856-11-14, 1r–1v.

215  Šemešys 1855-08-(08-04; 08-23), 1r–4v.
216  syrokomla 1857a 2, 162, *); 191, *); 195, *).
217  syrokomla 1857a 1, 204, *).
218  raidė o taisyta.
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16 pav. vladislovo sirokomlės studijos „mińsk“ („minskas“) 
rankraščio fragmentas, [1857]; 86 × 44; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 25, 18r
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ir savo pagalbininkui renkant medžiagą minsko istorijai zigmantui Žostautui (zyg-
munt zasztowt, ~1800–po 1859)219.

tačiau reakcija spaudoje į šį profesiniu požiūriu beveik tobulą, maža to, turint gal-
voje pagalbininkų skaičių, – beveik kolektyvinį darbą, buvo netikėta. 1858 m. laikraš-
tyje Gazeta Warszawska išspausdintame septintajame ciklo „listy z nad brzegów Krożen-
ty“ („laiškai nuo Kražantės krantų“) rašinyje anoniminis autorius sirokomlės studiją 
tiesiog sutriuškino – priekaištavo ne tik dėl nepakankamai panaudotų archyvinių šal-
tinių, ne tik dėl menkos pažinties su kitų kraštų istoriografija, ne tik dėl objektyvumo 
(sic!) stokos, bet labiausiai – dėl rašymo stiliaus, kuris esą daugiau priminė gavendą, 
o ne „rimtą istoriją“220. recenzento išvada buvo negailestinga – studijos autoriui toli 
iki livijaus ar tacito plunksnos – geriausiu atveju istoriją jis tapo Hogartho teptuku221. 
tikriausiai sirokomlei – kaip ir kitiems vsm ir vlaK komandos nariams – buvo ži-
noma, kad šio rašinio autorius – balinskis. paradoksalu, kad kaip tik balinskio dėka 
1844-aisiais sirokomlė atėjo į „tikrųjų“ istorikų būrį ir kaip tik dėl balinskio 1857-aisiais 
iš šio būrio turėjo „išeiti“. visa, ką sukurs po to, bus parašyta tik vadinamuoju leng-
vuoju stiliumi. sirokomlė jau niekada nesistengs būti „tikru“ istoriku. balinskis iš 
dalies buvo teisus – ne vadinamieji rimtieji sirokomlės darbai – studijos ir šaltinių 
publikacijos, bet gavendos, ypač kelionių po lietuvą aprašymai, sulauks didžiausio 
pasisekimo. tačiau, kaip minėta anksčiau, tos sėkmės priežastis bus ne tiek literatūri-
nis talentas, kiek autentiški istorijos šaltiniai – kertiniai šių darbų akmenys ir svarbiausias 
sirokomlės inspiracijos šaltinis. „prakalbinti senieną“ gebėjo geriau už kitus vsm ir 
vlaK narius. iš čia – vienų adoracija, o kitų – atmetimas. abejingų nebuvo.

4. a p i b e n d r i n i m a s. vladislovas sirokomlė ilgainiui bareikiškes pavertė ne 
tik literato, bet ir istoriko rezidencija. pasak antano petkevičiaus, kitaip nei kuklioje 
zalučėje, čia jau būta „tam tikro artistiško rafinuotumo: gulėjo krūvos knygų ir žur-
nalų, buvo daugybė paveikslų, medalių, statulėlių“ („pewny wykwint artystyczny, 
ksiąg i dzienników całe stosy, pięknych obrzazów, medali, posążków mnóstwo“)222. 
senąjį iš zalučės atsivežtą, bet į naująjį kabinetą taip ir „neįsileistą“ pušinį, vietos 
staliaus sumeistrautą ir žalia gelumbe aptrauktą rašomąjį stalą (tikėta, kad žalia 
spalva saugo akis) pakeitė nauju prabangiu – lyg riešutmedžio, lyg raudonmedžio223. 
ant šio naujo baldo rašė ir savo laiškus – taip pat ant specialaus užsakyto laiškinio 
popieriaus, žyminčio naująją rezidenciją – bareikiškes (žr. 17 pav.). maža to, barei-
kiškes kaip „sirokomlės buveinę“ reklamavo ir visai viešai: alberto syrkino spaus-
tuvėje išleido specialų lakštą su dvarelio vaizdu ir net jam skirtomis eilėmis (šį spau-
dinį knygyne buvo galima nusipirkti už 10 kapeikų)224 (žr. 18 pav.). Kaip kad rašo 

219  sirokomlė 1859-03-24, 1r.
220  [baliński] 1858, 50 (10/22 lutego), 6; 51 

(11/23 lutego), 2–3.
221  daugiau apie tai žr. Griškaitė 2005, 126–128.
222  [pietkiewicz] 1862, 494.
223  Korotyński 1884 19, 293.
224  [syrokomla] 1860a. Šį šiandien retą spau-

dinį žr. lvia: f. 1135, ap. 3, b. 28, 1r–1v. 
atvaizde pavaizduotas bareikiškių gyve-
namasis namas atitinka ir kuklų inventori-
nį jo aprašymą. Žr. statistiniai duomenys 
apie benedikto tiškevičiaus Juodiškių 
dvarą, jam priklausantį bareikiškių pali-
varką ir kaimus, 1847-05-16, 2v.
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17 pav. 1853 m. rugpjūčio 28 d. eiliuotas vladislovo sirokomlės ir jo žmonos paulinos 
sveikinimas vardinių proga iš bareikiškių Gustavai ticijūtei į svirnus, parašytas ant 
specialaus laiškinio popieriaus. užrašas viršuje: „borejkowszczyzna, w okolicach 
Wilna, dnia 28 mca sierpnia 1853 r.“ („bareikiškės, vilniaus apylinkės, 
1853 m[etų] rugpjūčio mėn[esio] 28 diena“); 13,4 × 10,5; 
lmavb rs: f. 109, b. 218, 89v
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18 pav. specialus alberto syrkino spaustuvėje išleistas lakštas su bareikiškių vaizdu ir tai 
vietai skirtomis eilėmis, 1860 m.; 22 × 34; 18,5 × 12. piešė Józefas tadeuszas polkowskis 
(1820–1895), raižė Henrykas Kübleris (~1822–po 1863); 
lvia: f. 1135, ap. 3, b. 28, 1r

petkevičius, bareikiškėse kabėjo ir daug paveikslų, kuriais sirokomlė taip didžiavo-
si, kad net išsamiai juos aprašė vilniaus spaudoje225. Šioje fantastiškoje ekskursijoje 
po bareikiškių dvarelį, kurią šmaikščiai pavadino Voyage autour de chambre, t. y. 
„kelione po kambarį“, į akis krinta ir istorinės tematikos kūriniai. pirmiausia tai iš 
nesvyžiaus kilusio ir sirokomlei asmeniškai gerai pažįstamo dailininko benedikto 
skšickio (benedykt skrzycki, ~1812–1853) tapyti vienuolikos (sic!) lenkijos ir lietuvos 
valdovų portretai ir vincento dmachausko (Wincenty zenon napoleon dmochowski, 
1807–1862) darbai – scena iš legendinio pilėnų šturmo („Krajobraz nocny, scena z 
margiera [pieśń v])“226 ir vytauto funduota naugarduko stačiatikių katedra („ruiny 
dawnéj katedry greckiéj fundowanéj przez Witolda przed r. 1415 w nowogródku, 

225  syrokomla 1861a, 871.
226  syrokomla 1861a, 871. Šiandien šis paveiks-

las saugomas lietuvos dailės muziejuje 
(ldm: t13).
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19 pav. vienas iš vladislovo sirokomlės bibliotekos bareikiškėse ekslibrisų, priklijuotas 
žurnale Wizerunki i Roztrząsania Naukowe, poczet nowy 1, Wilno: Józef zawadzki 
własnym nakładem, 1836; 5,5 × 9,5. ekslibriso tekstas: „ze źbioru Xiąg ‖ ludWiKa 
KondratoWiCza. ‖ oddział v ‖ n. Katalogu 337. ‖ Ostrzeżenie. osoby, którym się 
użyczają xiążki do czytania, pro-‖szone są nie udzielać ich innym; zbyteczném byłoby 
dodawać, że ‖ zwrót xiążek cało i czysto, jest pożądany“ („iš liudviKo Kondrata-
viČiaus knygų rinkinio. skyrius v. Katalogo nr. 337. Įspėjimas. asmenys, kuriems 
skolinamos knygos skaitymui, yra prašomi neduoti jų kitiems; bereikalinga būtų 
pridurti, kad pageidaujame, jog knygos būtų grąžintos nesuplėšytos ir švarios“);
lmavb: 376661/1
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potém cerkwi po-bazyljańskiej“)227. bareikiškių paveikslų rinkinio pasididžiavimas 
buvo ir nežinomo autoriaus tariamai „pagal gyvą nemirtingą originalą“ („z tradycją, 
że był malowany z żywego, nieśmiertelnego oryginału“) tapytas garsiojo istoriko 
Julijono ursino nemcevičiaus (Julian ursyn niemcewicz, 1758–1841) portretas228.

tačiau rezidencijos širdis buvo biblioteka. zalučės knygų rinkinį, kuris tada tilpo 
dviejose spintose, sudarė 300–400 egzempliorių, o mus pasiekusiame, kad ir ne vi-
same, 1862 m. bareikiškių bibliotekos knygų sąraše – 1056 tomai (635 veikalai). 
1907-aisiais sirokomlės giminaičiai vilniaus mokslo bičiulių draugijoje deponavo 
522 knygas kartu su spintomis229. iš viso tyrėjai skaičiuoja dvare buvus apie 2500 
tomų230. taigi bibliofilinė aistra metams bėgant augo – tai rodo ir specialiai pasiga-
minti ekslibrisai, kurių turėjo net keturis231 (žr. 19 pav.). seniausia šiandien žinoma 
sirokomlės rinkinio knyga – vokiečių humanisto agripos netesheimiečio (Heinrich 
Cornelius agrippa von nettesheim, 1486–1535) veikalas De incertitudine et vanitate 
scientiarum declamatio invectiva (Puolamoji deklamacija apie mokslų netikrumą ir tuštybę, 
Kelnas, 1532)232. seniausia istorinė knyga – 1551 m. lione išleistos romos istoriko 
marko Juniano Justino (markus Junianus Justinus, iii a. prieš Kr.) ištraukos iš neiš-
likusio kito romos istoriko – Gnėjaus pompėjaus trogo (Gnaeus pompeus trogus, 
i a. prieš Kr.) veikalo apie makedonijos imperatorių pilypą ii233. pasak Korotinskio, 
zalučėje greta 1771 m. vroclavo laidos Jokūbo Wujeko (Jakub Wujek, 1541–1597) 
biblijos Biblia Sacra latino polonica (Lotyniškai lenkiška Šventoji Biblija) garbingą vietą 
užėmė ir originalūs Kromerio veikalai, tarp kurių buvo ir Kraševskio dovanota Po-
lonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri duo234 – ta 
pati, iš kurios sirokomlė ir vertė varmės vyskupo lenkijos aprašymą235. iš viso 1862 m. 
bareikiškių knygų sąraše – 146 istorinės tematikos veikalai, kurių didžiąją dalį suda-
rė sirokomlės amžininkų kūriniai.

savo ruožtu bibliotekos širdis buvo jos „rankraščių skyrius“. bareikiškėse su-
kaupta Xv–XiX a. pirmąją pusę aprėpiančių senųjų dokumentų kolekcija buvo viena 
gausiausių ir viena įdomiausių to meto lietuvoje236. Šio rinkinio perlas buvo unikalūs 

227  tikėtina, kad šiandien ši akvarelė saugo-
ma nacionaliniame muziejuje Krokuvoje. 
Žr. szczawińska 1975, 63.

228  syrokomla 1861a, 871.
229  vilniaus mokslo bičiulių draugijos valdy-

bos padėka sofijai Kondratavičiūtei, liu-
dvikai Kondratavičiūtei ir aurelijai po-
dolskytei-Kondratavičienei, 2v.

230  Kowkiel 2005, 30, 77, 134, 174. 
231  Kisarauskas 1984, 56.
232  [renier] 1862-09-25, 84r, 3.
233  [renier] 1862-09-25, 85r, 22.
234  Korotyński 1884 19, 292. Kraševskis siro-

komlei yra dovanojęs ir daugiau vertingų 
knygų. Žr. braziūnienė 1994, 30. 

235  Žr. 100 išnašą.

236  mūsų dienas pasiekė ir aniceto renjė su-
darytas bareikiškių bibliotekos rankraščių 
katalogas. Žr. [renier] 1863-03-22. Kaip 
kad ir renjė parengto sirokomlės knygų 
katalogo (žr. šio leidinio p. 28, 90 išnašą), 
šio dokumento paskirtis nėra iki galo aiš-
ki, tačiau tikėtina, kad ir jis buvo skirtas 
galimiems šių rankraščių pirkėjams, juo-
lab jog į jį įtraukta anaiptol ne visa kolek-
cijos dalis. iš dalies tai patvirtina ir šian-
dienė šio registro saugojimo vieta – 1863–
1864 m. sukilimo dalyvio ir vieno iš komi-
teto, kuris po sirokomlės mirties buvo 
sudarytas jo šeimai finansiškai paremti, 
nario aleksandro oskerkos (aleksander 
oskierko, 1830–1911) tardymo byla (sic!). 
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20 pav. aniceto renjė sudaryto bareikiškių bibliotekos rankraščių 
katalogo sąrašo fragmentas, 1863-03-22; 33,5 × 21; 
lvia: f. 439, ap. 1, b. 226, 261r
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karaimų ir totorių istorijos rankraščiai, tačiau ne mažiau vertinga ir medžiaga apie 
radvilų ir nesvyžiaus istoriją, ne tik paties sirokomlės daryti išrašai, bet ir autentiš-
ki dokumentai. Xviii amžių bareikiškių rinkinyje reprezentavo ne tik asmeninė kelių 
giminių (rosčiševskių, leščinskių ir kt.) korespondencija, bet ir valstybės politinį, 
religinį, teisinį ir ūkinį gyvenimą, taip pat šios valstybės žlugimą iliustruojantys 
dokumentai (žr. 20 pav.)237. rasime čia ne tik radvilų, bet ir sapiegų, riomerių, po-
ciejų, bžostovskių, Chodkevičių pavardes. Įdomiausiu XiX a. pradžios dokumentu 
laikytinas minėtasis zenavičiaus kelionės į Karaliaučių dienoraštis (žr. 21 pav.)238, 
tačiau svarbi ir richterių ar podolskių šeimų dokumentacija. apskritai daug istorinių 
marginalijų, kurias bareikiškių dvaro nuomotojas kaupė kaip ypač reikšmingus pra-
eities ženklus: „niezmiernie są ważnemi kartkami dla historyi, te drobne, na pierw-
szy rzut oka efemeryczne, sprawozdania“ („labai svarbūs istorijai yra tie iš pirmo 
žvilgsnio efemeriški pranešimai“)239. Kaip tik tokiomis smulkmenomis galima vadin-
ti tiek 1831 m. rusijos armijos kariškiams suteiktų laipsnių ir žuvusių bei sužeistų 
rusų generolų, pulko vadų sąrašą, tiek Filaretų draugijos įstatų nuorašą, tiek pagaliau 
tikriausiai stanislovo moravskio (Jan apolinary stanisław moravski, 1802–1853) 
plunksnai priskirtiną studiją apie mineralinius vandenis (Wody mineralne i uwagi o 
wodach mineralnych D-ra Morawskiego etc. Księga razem oprawionych Seksternów – in 4)240. 
visai atskira dalis būtų žymių amžininkų – istorikų, literatų, leidėjų, tada supusių 
sirokomlę, autografai. neatrodo, kad jie buvo kaupti sąmoningai, tačiau šiandien tai 
unikali ne tik garsių to meto vyrų, bet ir moterų rašto ir minties kolekcija.

taip bareikiškės ilgainiui tapo idealia vieta intelektiniam darbui, istorijos rašymui 
taip pat. Galbūt lemiamą įtaką tokiai rezidencijai atsirasti turėjo narbuto Šiauriai, 
kur sirokomlė pirmą kartą pamatė tarytum sąmoningai lietuvos istorijos rašymui 
sukurtą vietą241. Šiaip ar taip, šie trys svarbiausi bareikiškių dėmenys – biblioteka, 

už nuorodą į šį unikalų dokumentą, kuris 
galėtų tapti ir atskiro tyrimo objektu, šir-
dingai ačiū tariu kolegei tamarai baira-
šauskaitei. Šiaip ar taip, vaizdą apie barei-
kiškėse saugotus manuskriptus duoda ir 
llma saugomo „Kondratovičių giminės 
fondo“ bylų apyrašas. Žr. burokaitė, 
oginskaitė 1968. Kai kurie šio rinkinio do-
kumentai sirokomlei galėjo būti tik pasko-
linti jų turėtojų, tačiau kurie konkrečiai 
nustatyti būtų labai sunku, dažniausiai – 
neįmanoma. Šiame straipsnyje iš esmės re-
miamasi tik tuo, kas po literato mirties 
tapo šeimos nuosavybe, t. y. į šiuos doku-
mentus nebuvo pareikšta pretenzijų. 

237  vertingiausi 83 dokumentai buvo susegti į 
atskirą knygą, kurią vėliau renjė įvardijo 
kaip stanislovo augusto valdymo epochą 
atspindintį spaudinių ir rankraščių rinkinį 

(Księga rozmaitych druków i rękopismów ra-
zem oprawionych do Panowania Stanisława 
Augusta odnoszących się). Žr. [renier]  
1863-03-22, 261r–264v.

238  Kaip rodo renjė sudarytas bareikiškių bib-
liotekos rankraščių katalogas, sirokomlės 
rinkinyje būta ir daugiau zenavičiaus 
rank raščių, tarp kurių ypač įsidėmėtinas 
Litwa. pisane p. Zenowicza 1845 („lietuva. 
rašyta zenavičiaus 1845“). Žr. [renier] 
1863-03-22, 267r, nr. 42. taip pat žr. [re-
nier] 1863-03-22, 265v–266r, nr. 7 (1); 266r, 
nr. 7 (2); 267r, nr. 38–41; 267v, nr. 45.

239  sirokomlė 1859-03-24, 1r.
240  [renier] 1863-03-22, 266r, nr. 7 (9).
241  priešingai nei balinskio Jašiūnuose, nar-

buto Šiauriuose sirokomlė lankėsi ne kar-
tą. Žr. Kirkoras 1853-07-21; narbutas 
1854-08-08, 1r.



66 Archivum Lithuanicum 20

21 pav. bareikiškių dvaro archyvo fragmentas: augusto zenavičiaus rankraščio Dziennik 
Podróży moiey do Królewca od dnia 5o Maia Rũ 1829o (Mano kelionės į Karaliaučių nuo 1829 metų 
gegužės 5 dienos dienoraštis) fragmentas, Kauno miesto planas, [~1829]; 44,8 × 38; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 267, 4r
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archyvas ir artefaktai (Korotinskio įvardyti kaip „statulėlės“), t. y. savas senienų 
(lietuviškų senienų) muziejus, sudarė erdvę, kurioje tarpo ir lietuvos istorija. pasak 
abramowicziaus, sirokomlė nesijautė esąs praeities tyrėjas ex professo, tačiau „buvo 
kelyje į tai“ („był jednak na drodze ku temu“)242. pratęsiant šią mintį galima sakyti, 
kad tokiais pat aistringais ir kruopščiais lietuvos istorijos neprofesionalais buvo ir 
daug kitų vsm ir vlaK narių. Kitaip tariant, sirokomlė, kaip ir tiškevičius ar Kir-
koras, tam tikra prasme buvo ir vilniaus universiteto nebuvimo auka. tačiau galima 
sakyti ir visai kitaip – kaip tik jungtis „sirokomlė–istorija“ – tai dar viena iliustraci-
ja ne tik Lietuvos – be universiteto, bet ir Lietuvos – kelyje į jį.

Šaltiniai:
aGad – archiwum Główne akt dawnych (Warszawa) (senųjų aktų archyvas, varšuva).
akelait i s ,  mikalojus ,  1859-11-07(19): laiškas iš rietavo vladislovui sirokomlei į barei-

kiškes (?); llma: f. 96, ap. 1, b. 40, 1r–2v; lenkų kalba.
[anonimas , ]  [1862]: Książki oddane do muzeum; llma: f. 96, ap. 1, b. 144, 24r–81r.
bn – biblioteka narodowa (Warszawa) (nacionalinė biblioteka, varšuva).
burokaitė ,  J [ūratė] ;  e [lena]  oginskaitė ,  1968: LTSR Centrinis valstybinis literatūros 

ir meno archyvas, f. 96, ap. 1: Kondratovičių giminės fondas [XV a. pab.–1966], [1r]–54r [apyra-
šas papildytas 1971 ir 1983 m.].

[ C o y e r ,  G a b r i e l - F r a n ç o i s , ]  [po 1761]: Historya Króla Jana Sobieskiego przez JM Pannę 
Wizytę Mrozowicką tłumacʒone 1–3; biblioteka zakładu narodowego im. ossolińskich. dział 
rękopisów: 1375/i–iii.

K i r k o r a s ,  a d o m a s  H o n o r i j u s ,  1853-07-21: laiškas iš vilniaus teodorui narbutui į 
Šiaurius; lmavb rs: f. 18, b. 185/13, 668r–669r; lenkų kalba.

Krokuvos mokslo draugijos padėka už vladislovo sirokomlės dovanotas senienas, 1859-12-20; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 117, 4r; lenkų kalba.

Krupavič ius ,  mauric i jus ,  1861-08-12: laiškas iš vilniaus vladislovui sirokomlei į ba-
reikiškes; llma: f. 96, ap. 1, b. 77, 3r–3v, 4v; lenkų kalba.

lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo kunigaikščio vladislovo vazos rašto, patvirtinančio lie-
tuvos totorių žemės pardavimą rodoškovičių bažnyčios klebonui, fragmentas, 1644-01-02; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 354, 1r–1v; rusėnų kalba.

llma – lietuvių literatūros ir meno archyvas.
lnm – lietuvos nacionalinis muziejus.
m a ly š e v i č i u s ,  J u o z a pa s ,  1856-11-14: laiškas iš nevodnicos vladislovui sirokomlei į 

vilnių (?); llma: f. 96, ap. 1, b. 88, 1r–1v; lenkų kalba.
narbutas ,  teodoras ,  1839-05-18: laiškas iš Šiaurių Juozapui pomarnackiui į bratnavą; 

llma: f. 96, ap. 1, b. 92, 2r–3v; lenkų kalba.
narbutas ,  teodoras ,  1854-08-08: laiškas iš Šiaurių vladislovui sirokomlei į vilnių (?); 

llma: f. 96, ap. 1, b. 314, 1r.

242  abramowicz 1970, 49.
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raštas, kuriuo ilija Kildyševičius ir jo žmona agafija už dešimt kapų lietuviškų grašių savo 
žemę užstato Jusufui Šedikovičiui ir jo broliui Koženberdėjui Šedikovičiui, 1556-07-09; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 352, [1r]; rusėnų kalba.

[ r e n i e r ,  a n i c e t y, ]  1862-09-25: Katalog Książek s. p. Ludwika Kondratowicza (Władysława 
Syrokomli) spisany 1862 r. Września 25 dnia przez Anicetego Reniera; lvia: f. 1135, ap. 3, b. 32, 
1r–97r.

[renier ,  anicety, ]  1863-03-22: Regestr Manuskryptów pozostałych po s. p. Syrokomli spisany 
p. Anicetego Reniera 1863 Marca 22 dnia; lvia: f. 1248, ap. 2, b. 226, 261r–274v.

romano davidovičiaus testamento fragmentas, 1684-10-24; llma: f. 96, ap. 1, b. 378, l. 1r–1v; 
lenkų kalba.

[renjė ,  anicetas ;  tomas  snarskis ,  aleksandras  oskerka, ]  1862-09-29: raštelis, 
kuriuo patvirtinama, kad Juozapas laurinavičius dvylika dienų dirbo surašinėdamas vla-
dislovo sirokomlės bibliotekos knygas ir gavo už tai atlygį; lvia: f. 1248, ap. 2, b. 226, 
258r; lenkų kalba.

s irokomlė ,  vladislovas ,  1843-05-11: laiškas iš nesvyžiaus antanui petkevičiui (adre-
sato gyvenamoji vieta nenurodyta); bn: rps 2915, 96r–99v; lenkų kalba.

s irokomlė ,  vladislovas ,  1849-08-16: laiškas iš zalučės adomui zavadzkiui į vilnių; 
lvia: f. 1135, ap. 7, b. 424, 93r; lenkų kalba.

s irokomlė ,  vladislovas ,  1849-10-13: laiškas iš zalučės adomui zavadzkiui į vilnių; 
lvia: f. 1135, ap. 7, b. 424, 87r; lenkų kalba.

s irokomlė ,  vladislovas ,  1851-07-03: laiškas iš zalučės adomui zavadzkiui į vilnių; 
lmavb rs: f. 7, b. 683, 2r; lenkų kalba.

[s irokomlė ,  vladislovas , ]  1851 vel 1852: martyno Kromerio knygos De origine et rebus 
gestis Polonorum libri XXX vertimo į lenkų kalbą fragmentas; llma: f. 96, ap. 1, b. 34, 1r.

sirokomlė,  vladislovas;  paulina mitraševskytė-Kondratavičienė,  1853-08-28: 
eiliuotas sveikinimas vardinių proga iš bareikiškių Gustavai ticijūtei į svirnus; lmavb 
rs: f. 109, b. 218, 89v; lenkų kalba.

s irokomlė ,  vladislovas ,  [1854?]: laiškas iš (vilniaus?) Julijonui ticijui į vilnių; lmavb 
rs: f. 109, b. 218, 88v; lenkų kalba.

[s irokomlė ,  vladislovas , ]  [1855a]: autobiografija; aGad: rps 340, XXiv 1/37, 1r–2r 
(1r prierašas pieštuku: „autobiografia własnoręczna“); lenkų kalba.

[s i rokomlė ,  vla di s lova s , ]  [1855b]: leonardo Goreckio veikalo Opisanie wojny Iwona 
hospodara wołoskiego z Selimem II cesarzem tureckim, toczonéj w roku 1574 (sankt peterburgas–
mogiliavas, 1855) fragmentas; llma: f. 96, ap. 1, b. 34, 5r–6v; lenkų kalba.

s irokomlė ,  vladislovas ,  1856-07-24: laiškas iš bareikiškių vlaK; lmavb rs: f. 273, 
b. 1248, 1r–2r; lenkų kalba.

[ s i r o k o m l ė ,  v l a d i s l o va s , ]  [~1857~1859]: liškiavos piliakalnio eskizas; llma: f. 96, 
ap. 1, b. 27, 24r; užrašai virš piešinio ir po juo – lenkų kalba.

[ s i r o k o m l ė ,  v l a d i s l o va s , ]  [~1859a]: lietuviškų toponimų ir hidronimų etimologijos 
fragmentai; 21,5 × 16,5; llma: f. 96, ap. 1, b. 272, 1r–2v; lenkų ir lietuvių kalbomis.
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[s irokomlė ,  vladislovas , ]  [~1859b]: Knygos Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna 
(do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna) darbinės medžiagos fragmentas: kelionės planelis; 
llma: f. 96, ap. 1, b. 23, 13r.

s irokomlė ,  vladislovas ,  1859-03-24: laiškas iš vilniaus zigmantui Žostautui į minską; 
lmavb rs: f. 273, b. 1249, 1r–2v (2r–2v – vokas); lenkų (laiškas) ir rusų (adresas ant voko) 
kalbomis.

[syrokomla,  Władysław, ]  [be datos]: Katalog obrazów, rycin i sztychow zawieszonych243 w 
Wileńskiém Muzeum Starożytności; llma: f. 96, ap. 1, b. 277, 1r–19v (juodraštis).

syrokomla,  Władysław,  [XiX a. 5-asis deš.]: Przywileje Nieświeżskie, 1586–1654; juodas 
rašalas, 35,5 × 22,3; llma: f. 96, ap. 1, b. 349, 9r–9v.

[syrokomla,  Władysław,]  l[udwik]  Kondratowicz,  1844-04-21: Notatka o Nieświeżu 
na żądanie Wo Balińskiego; lmavb rs: f. 81, b. 36, 1r–13r.

[ s y r o k o m l a ,  W ł a d y s ł aw, ]  ~1850: Rejestr aktów Urzędu Zamku Słuckiego; llma: f. 96, 
ap. 1, b. 349, 1r–8v.

[syrokomla,  Władysław,]  [1854]: Barbara Radziwiłłówna Królowa Polska (Szkic historyczny); 
bn: rps iii 6095, 1r–15r (vincento Korotinskio nuorašas).

[syrokomla,  Władysław, ]  ludwik  Kondratowicz ,  [1856]: „na otwarcie muzeum 
w Wilnie“; lmavb rs: f. 9, b. 1492, 1r–1v.

[syrokomla,  Władysław, ]  [1857]: „mińsk.“; llma: f. 96, ap. 1, b. 25, 1r–64v.
Spis ofiar, które wpłynęły do Muzeum Starożytności od 11o Stycznia 1856 r., 1856–1865; vub rs: 

f. 46, b. 5, 1r–119r.
statistiniai duomenys apie benedikto tiškevičiaus Juodiškių dvarą, jam priklausantį bareikiš-

kių palivarką ir kaimus, 1847-05-16; lvia: f. 394, ap. 1, b. 187, 1r–34v; rusų kalba.
Šemešys ,  adomas ,  1855-08-04  (08-08; 08-23): laiškas iš minsko vladislovui sirokomlei į 

bareikiškes (sic! laiškas rašytas tris dienas); llma: f. 96, ap. 1, b. 113, 1r–4v; lenkų kalba.
vilniaus mokslo bičiulių draugijos valdybos padėka sofijai Kondratavičiūtei, liudvikai Kond-

ratavičiūtei ir aurelijai podolskytei-Kondratavičienei už vladislovo sirokomlės knygų ir 
kt. depozitą draugijos muziejui, 1907-02-09; llma: f. 96, b. 212, 2r–2v; lenkų kalba.

vilniaus valstybės turto rūmų valdytojo aleksandro de roberti raštas, kuriuo punios seniūni-
jos valstiečių vyresnieji įpareigojami vlaK nariui vladislovui sirokomlei (liudvikui Kond-
ratavičiui) sudaryti sąlygas kasinėti pilkapius prie birštono miestelio, 1862-06-23; llma: 
f. 96, ap. 1, b. 117, 1r; rusų kalba.

vlaK – vilniaus laikinoji archeologijos komisija. 
vlaK posėdžių protokolų knyga; vub rs: f. 13, b. 234, 1r–147v; rusų kalba.
vsm – vilniaus senienų muziejus.
vsm ir vlaK raštas apie vladislovo sirokomlės išrinkimą vlaK nariu bendradarbiu (raštą 

pasirašė eustachijus tiškevičius), 1856-03-03; llma: f. 96, ap. 1, b. 132, 1r–1v; rusų kalba.
[ z i e n o w i c z ,  a u g u s t, ]  [~1829]: Dziennik Podróży moiey do Królewca od dnia 5o Maia Rũ 

1829o ; llma: f. 96, ap. 1, b. 267, 1r–91v.

243  Ž. zawieszonych įterptas.
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TA III. przekł[ad] Wł[adysława] syrokomli., 2. Korrespondencya Sarbiewskiego ze Stanisławem 
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syrokomla,  W[ładysław] ,  1854d: „listy o zbiorach archeologicznych w Wilnie“ 3: „zbiór 
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sążek bogini mildy świeżo odszukany“, Gazeta Warszawska 178 (30 czerwca [12 lipca]), 4.

[syrokomla,  Władysław,]  1854i: „noty dodane przez tłómacza“, [Władysław Syrokomla,] 
Jakóba Sobieskiego, Pamiętnik wojny Chocimskiéj, xiąg troje, przełożył z łacińskiego, życiorysem 
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Reda Griškaitė
HISTORIOLOGIES b Y  W Ł a d Y s Ł aW  s Y r o K o m l a , 

t H e  m a s t e r  o F  z a l u C H a  a n d  b a r e i K i Š K Ė s

s u m m a r y

the aim of this paper is to take a look at Władysław syrokomla (real name ludwik 
Franciszek Władysław Kondratowicz, 1823–1862) as a historian, and at the same time to 
discuss yet another so-called lithuanian manor-archive – bareikiškės (pol. borejkowsz-
czyzna; rukainiai parish, vilnius County, vilnius province). the estate has been mentioned 
as an important intellectual island of that time, but it has never been discussed specifically 
as a workshop of accumulation of antiquities of the history of lithuania and of writing the 
history of lithuania. the compound ‘syrokomla-historian’ may appear quite bold at first 
sight, but in this case the word ‘historian’ is understood in the meaning it was used when 
syrokomla was writing, that is, bearing in mind the peculiarities of the historiography of 
lithuania of the first half of the nineteenth century, when the boundary between the scien-
tific and the fictional was still very fragile, and the professionalization of history was very 
poor. Yet no matter how complex this context might be, an attempt is made to ‘separate’ 
syrokomla-historian from syrokomla-poet. according to scholars, syrokomla wrote all of 
his highly acclaimed lyrical works during the period of bareikiškės. However, in this paper 
the focus is laid on those other, ‘not so glorious’ works. the intent of these works is impor-
tant, but even more important are the sources that were resorted to while writing them. in 
other words, the gaze is directed not only at syrokomla’s text, but also at its footnotes – 
particularly at them. Here a significant role is played by syrokomla’s library, his archive, 
the collection of antiquities, and even of paintings. therefore the research is not limited to 
bareikiškės alone: the sources of those collections were sought in syrokomla’s first manor, 
zalucha (pol. załucze; bel. Залучча, minsk County, minsk province). syrokomla’s views on 
history and the writing of history, his theoretical and even methodological attitudes, or 
what was even then defined by the word historiology, are also of importance. in general, 
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priority was given to primary sources: both to the historical material collected by syro-
komla and to the autographs of his works, because it is an important part of the former 
library (archive) of zalucha and bareikiškės.

although syrokomla thought he simply had to be a poet and only a poet, and although 
he came to believe in this ‘lyrical’ mission of his, it was obvious that he constantly kept 
suppressing his passion for the so-called genuine history. nesvizh (pol. nieśwież; bel. 
Нясвiж; slutsk County, minsk province) had a profound influence on the biography of 
syrokomla-historian. there he had experienced the charm of old documents, and, in the 
broad sense, of archives. in the spring of 1843, the idea to write the history of the town of 
nesvizh and its castle was born. it was in nesvizh that syrokomla received his first com-
mission ‘in the field of history’: at michał baliński’s (1794–1864) request, in the spring of 
1844, he prepared the work Notatka o Nieświeżu na żądanie Wo Balińskiego, which became like 
an introduction to or a presentation of syrokomla-historian.

the talent of a historian, respect to a primary historical source and to a historical detail, 
attention to the latest historiographical research, strict requirements to the historical com-
mentary, and the desire to present a historical fact in a broad historical-problematic context 
manifest themselves in other works of the zalucha period. He wrote Dzieje literatury w 
Polsce od pierwiastkowych, do naszych czasów (vilnius, 1850), translated Jean-Joseph-François 
poujoulat’s (1808–1880) work Histoire de la Révolution Française into polish (vilnius, 1851), 
participated in the series of historical sources Dziejopisowie krajowi (saint petersburg, 1854–
1858) published by bolesław maurycy Wolff (1826–1883). in zalucha, syrokomla-historian 
finished his most significant work of that period – translation of marcin Kromer’s (vel mar-
tinus Cromerus, 1512–1589) book Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Repub-
lica regni Polonici libri duo (Cologne, 1577) into polish (vilnius, 1853). in the introductory 
part of this book we see syrokomla not only as a historian reflecting on the key principles 
of history writing – objectivity, understanding of the spirit of the epoch, and the principles 
of truth and honour, but also as a historian of historiography. Kromer’s book shows that 
syrokomla was progressing towards the ‘serious’ history himself.

syrokomla-historian inaugurated the bareikiškės-vilnius period with the book 
Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studja historyczne i obyczajowe (vilnius, 
1853). at the same time, it was a farewell to zalucha and nesvizh. nonetheless, nostalgia 
does not dominate this work. Here, it is again history that is most important, because re-
spect to the past seems to be an imperative continuation of God’s commandment to love 
one’s parents, while historical research is ‘something like knowledge for the future’. 
therefore ‘enhancement’ of the text with historical sources is so important. However, it 
turned into a serious problem when writing other works of the bareikiškės period, espe-
cially Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (Troki, Stokliszki, Jezno, Punie, Niemiez, 
Miedniki etc.) (vilnius, 1857) and Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (do Oszmiany – 
do Kiernowa – do Kowna) (vilnius, 1860). the material collected in nesvizh was simply not 
suitable here. He had assistants, though. in addition to the regular ones, mikołaj ma-
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linowski (1799–1865) and especially eustachy tyszkiewicz (1814–1873), other members of 
the vilnius museum of antiquities and vilnius temporary archaeological Commission 
abraham Firkowicz (vel Авраам Самуилович Фиркович, 1787–1874), mamert z Fulsztyna 
Herburt (1789–1873), maurycy Krupowicz (1823–1891) also recommended important doc-
uments or their copies to him, lent, or simply gave them to him as a gift. an important 
group of documents that was new to syrokomla consisted in the so-called chronicles of 
monasteries and churches compiled in 1848–1849 on the order of Wacław Żyliński (1803–
1863), the bishop of vilnius. syrokomla could make use of as many as 471 (sic!) chronicles 
of this kind when writing his works. 

the circle of private individuals who willingly shared their collections was gradually 
becoming broader. syrokomla looked for historical documents as well. this was triggered 
by his growing desire to present as authentic materials as possible. Historical sources 
became the highlights of syrokomla’s works. the rules of historiography had already been 
mastered, the numbers of quoted authors and their works were growing, yet syrokomla 
always gave priority to the primary source. new historical sources, either found or given 
as a present, turned into a catalyst of a sort, and into a source of creative inspiration. 
moreover so that his talent of ‘making an antiquity speak’ exceeded that of others. a proof 
of this is Minsk (vilnius, 1857), the most representative historical study of the bareikiškės-
vilnius period. 

during this period, syrokomla encountered an unexpected problem: the bard and a 
historian of lithuania did not know the lithuanian language. it was the biggest concern of 
the so-called generation of the vilnius museum of antiquities and vilnius temporary ar-
chaeological Commission (1855–1865). However, there is another fact that does not give 
rise to a doubt: a number of the members of this team made efforts to learn some lithua-
nian, but they did it without self-advertising, and eustachy tyszkiewicz was a good ex-
ample of this. syrokomla made this problem public. thus, emotionally, the lithuanian lan-
guage was no less important than visiting hill-forts, castles, churches, manors, and towns. 
next to books, old manuscripts, and paintings, syrokomla was little by little collecting 
lithuanian words, as though accumulating another collection.

eventually syrokomla turned bareikiškės into a residence not only of a litterateur, but 
also of a historian. unlike the modest zalucha, bareikiškės possessed certain artistic refine-
ment: there were stacks of books and magazines and many paintings, including some on 
historical themes. the old desk, brought from zalucha where had been made by a local 
carpenter, did not find a place in the new study and was replaced by a new and luxurious 
one on which he also wrote his letters, on a specially designed letter paper pointing to the 
new residence, bareikiškės. in addition, he advertised his manor as ‘the headquarters of 
syrokomla’ quite openly: he had a print with a view of the manor and a poem dedicated 
to it made at the print shop of adam zawadzki (1814–1875). as syrokomla became more 
and more involved in archaeological excavations, the list of the valuables of the manor was 
expanded by archaeological antiquities. still, the library was the heart of the residence. the 
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collection of books of zalucha, which filled two bookcases, consisted of 300–400 copies; the 
list of books of the library in bareikiškės compiled by anicety renier (vel renjer vel reg-
nier, 1804–1877), although incomplete, numbers 1056 volumes (635 works). in 1907, syro-
komla’s relatives deposited 522 books, along with the bookcases, with vilnius society of 
science lovers. according to scholars’ count, there must have been about 2500 volumes in 
the manor. the 1862 list of books at bareikiškės manor mentions 146 works on historical 
themes, and the majority of them were written by syrokomla’s contemporaries. thus the 
passion for books was growing, and specially made ex libra are a proof of this.

the ‘manuscript section’ was the heart of the library. today it can only partially be 
reconstructed from the ‘Collection of the Kondratowicz family’ at the lithuanian archives 
of literature and art, and from the new arrival at the lithuanian state Historical ar-
chives – the catalogue of manuscripts of the bareikiškės library, compiled by renier in 
1863, and kept in the collection of ‘provisional court martial under vilnius military district’. 
this material shows that the collection of old documents from the fifteenth to the first half 
of the nineteenth centuries accumulated in the manor was one of the largest and interesting 
in lithuania at that time. the gem of the collection was unique manuscripts of the history 
of the Karaites and tartars, but the material on the history of the radvila (pol. radziwiłło-
wie) family and nesvizh – not only copies made by syrokomla, but also authentic docu-
ments – are equally valuable. the eighteenth century in the bareikiškės collection was 
represented not only by personal correspondence of several families (the rościszewscy, 
the leszczyńscy and others) but also by documents illustrating the political, religious, 
legal, and economic life of the state, as well as those illustrating the collapse of the state. 
Here we will find not only the names of the radvila family, but also sapieha, römer, pociej, 
brzostowski, and Chodkiewicz. the diary of the journey along the nemunas river by au-
gust zienowicz vel zenowicz (~1790–after 1845) is considered the most interesting docu-
ment of the nineteenth century, but the documents of the rychter or podolscy families are 
also important. in general, there are numerous historical marginalia, which syrokomla 
accumulated as significant signs of the past. a separate part consists of the autographs of 
outstanding contemporaries – historians, litterateurs, and publishers – who were members 
of syrokomla’s circle. it does not look like they were accumulated intentionally, yet today 
it is a unique collection of writing and thought of not only by prominent men, but also by 
women of that time. 

in this way bareikiškės eventually became an ideal place for intellectual work, which 
included writing history. it is quite possible that Šiauriai (pol. szawry, bel. Шаўры) of the 
historian teodor narbutt (1784–1864), where syrokomla for the first time saw a place that 
was as if created for the purpose of writing the history of lithuania, had the decisive influ-
ence on the rise of such a residence. in any case, these three components of bareikiškės – 
the library, the archive, and the artefacts, i.e., one’s own museum of antiquities (lithuanian 
antiquities) – created a space that nurtured the history of lithuania, among other things. in 
andrzej abramowicz’s words, syrokomla did not consider himself a researcher of the past 



ex professo, but he was on the way to it. in this context, one can say that many of the mem-
bers of the vilnius museum of antiquities and of vilnius temporary archaeological Com-
mission were also equally passionate and meticulous non-professionals of the history of 
lithuania. in other words, syrokomla, just like eustachy tyszkiewicz or adam Honory 
Kirkor, was to a certain extent a victim of the non-existence of vilnius university. on the 
other hand, we can put it differently: that the link ‘syrokomla-history’ illustrates not only 
Lithuania without a university, but also Lithuania on the way to a university.

reda Griškaitė  Gauta 2018 m. birželio 1 d.
XIX a. istorijos skyrius
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
LT-01108 Vilnius, Lietuva
el. p.: redahistoria@gmail.com
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Klaida daukšos Postilės (1599) klaidų atitaisyme

1. tarpukariu Kazimieras būga, vokiečių mokslininkai eberhardas tanglis ir 
ernstas sittigas pareiškė nuomonę, jog daukšos postilė, vertimas iš lenkų kalbos, 
nėra vieno mikalojaus daukšos darbas. Įtarimų sukėlė tam tikrų postilės kalbos 
ypatybių varijavimas. būgai užkliuvo skirtingas (baritoninis ir oksitoninis) to paties 
žodžio formų kirčiavimas (plg. ntrám 69 ir ntram 64); be to, klaidų atitaisymuose 
vietoj aimieus liepta skaityti łáimieus – taigi atrodo, jog daukša neatpažinęs bendra-
darbio vertėjo pavartoto žodžio1. Šį įvairavimą būga veikiausiai pastebėjo dar XX a. 
pradžioje padėdamas eduardui volteriui rengti daukšos postilės perspaudą – volte-
ris apie keistą aimieus taisymą, jo manymu, korektoriaus iškraipymą, užsiminė leidinio 
paaiškinimuose2. būgos mintį pakartojo Jurgis Gerulis3. tanglis ir sittigas4 savo ruož-
tu pastebėjo, kad postilėje skiriasi esamojo atliktinio laiko, arba perfekto, vartosena – 
šiaip jau šiame veikale jis nevartojamas, tačiau į knygos pabaigą tam tikrose vietose 
(pvz., p. 515‒627) jo formų pasitaiko. Jų nuomonei, jog tai kelių skirtingų tarmių 
pėdsakai, pritarė ir eduardas Hermannas5. 

2. Kad postilė vis dėlto yra vieno daukšos darbas, svarių argumentų pateikė pra-
nas skardžius, 1933 m. šia tema specialiai parašęs straipsnį6. Jis pamatuotai teigė, kad 
vien perfekto vartojimas ar nevartojimas nėra skirtingų šnektų požymis. Įsprausta į 
siauro žanro rėmus to meto raštų kalba negalėjusi tiksliai atspindėti visų gyvosios 
kalbos ypatumų. be būgos nurodytų akcentinių gretybių, skardžius nurodė daugiau 
postilės kalbos įvairavimo – morfologinių, leksinių gretybių. dalis akcentinių ir mor-
fologinių formų aiškintinos dvejopumu pačioje daukšos pereiginėje šnektoje. leksinės 
gretybės specialiai vartotos taikantis prie kuo platesnio įvairių vietovių skaitytojų rato7. 

1  būga 1961, 331, 364.
2  Волтер 1904, iv‒v. volterio pastebėjimus 

referavo mykolas biržiška (1926, 15).
3  Gerulis 1927, 124.
4  tangl 1928, 20.
5  Hermann 1929, 79.
6  Žr. skardžius 1997.
7  vartoti gretybių neskatino originalas, Jaku-

bo Wujeko mažoji postilė. Wujekas nevar-

tojo gretybių, nedaug jo tekstuose ir nau-
jadarų, kurie galėjo inspiruoti vertėją kur-
ti naujus atitikmenis. Kaip nustatė vincas 
urbutis, pasitaikiusiems lenkiškiems nau-
jadarams daukša neieškojo atitinkamų lie-
tuviškų darinių, o orientuodamasis į turi-
nį neretai tenkinosi pamatinių žodžių ver-
timu (urbutis 2000, 99‒106). 
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Galima dar pridurti, kad, kaip naujuose šių leksinių paralelizmų tyrimuose pastebėjo 
Wolfgangas Hockas8, vartoti sinonimus daukšą galėjo skatinti ir renesanso laikų re-
torikos mados, plūdusios per lenkiją, – žymiausia to meto knyga buvo erazmo roter-
damiečio retorika De copia (1512), kurioje išaukštintas sinonimijos principas. 

3. sunkiau buvo išaiškinti tam tikras dviprasmiškas pataisas bei pastabas postilės 
klaidų atitaisymuose knygos gale „pákłidimus teip pataiſik“ (DP [628‒632]; toliau – 
„paklydimai“). Čia neįprastai taisytas ne tik aimiaus, bet ir peiktas („teip’ biaurei káłba 
Kaunę bûdinikai ir Witinnikai [...] ir kití netikélei“) postilės jungtuko variantas bat 
su a (taisyta į bet), kaip neteiktinos dar paminėtos formos aik ‘eik’ ir pan., koreguotos 
kontrakcinės ar elizinės ataiti tipo formos9, dalelytė artes, morfologinės ā kamieno 
formos garba, karalysta, kai kurie rašybos atvejai su a. tai tarsi liudija, jog minėtos 
formos korektūros taisytojui buvo svetimos, nepriimtinos. 

skardžius nurodė keletą priežasčių, kurios galėjo nulemti minėtus keitimus: a) ko-
rektorius buvo ne daukša (tarkim, dėl nemažų atstumų daukša negalėjo atvykti 
vilniun); b) daukša siekė aprėpti kuo didesnį skaitytojų ratą ir ėmė vengti neplačiai 
vartojamų dialektizmų (dirbdamas įvairiose vidurio lietuvos vietovėse turėjo gali-
mybę susipažinti su kitomis šnektomis)10. 

spėjimą, kad ne daukša (arba ne vien daukša) skaitė Postilės korektūrą, dar 1904 m. 
pareiškė eduardas volteris11, jį 1926-aisiais parėmė mykolas biržiška, fotografuotinio 
veikalo leidimo rengėjas12. tačiau mindaugas Šinkūnas, dar kartą gilinęsis į postilės 
„paklydimus“, atmetė šią prielaidą. Jis pastebėjo, kad atitaisymų autoriumi reikėtų 
laikyti daukšą, nes jų rašyba specifiškai sutampa su postilės ortografija13. Šinkūno 
nuomone, taisymų motyvus nulėmė antroji skardžiaus nurodyta priežastis. be to, jis 
nustatė, kad veikalo pradžia, kuriai ir skirti beveik visi savitesni atitaisymai, rašybos, 
kai kuriomis kitomis ypatybėmis sutampa su 1595 m. katekizmo bruožais14. tad 
Šinkūno manymas, kad postilės pradžia buvo išspausdinta tuo pat metu kaip ir 
katekizmas, matyt, teisingas15. pratęsiant jo mintį galima daryti prielaidą, jog užsitę-
sus postilės publikavimui, daukša toliau tobulino didįjį vertimą, pats (arba inspiruo-

8  Hock 2012, 28‒33.
9  daukšos veikaluose neužfiksuota nė vieno 

aiti, nuaiti ir pan. atvejo. Čia įvairuoja tik 
eiti formos su at(a)-. darytina išvada, kad 
kaip ir kalvinistų veikėjo merkelio petkevi-
čiaus šnektoje, daukšos šnektoje taip pat 
dar nebūta žodžio pradžios e-, ei- virtimo 
a-, ai-, o ataiti tipo formos laikytinos susi-
dariusios dėl elizijos ar kontrakcijos; dėl 
petkevičiaus žr. zinkevičius 1971, 73, 80 65 
išnaša. būtent tokias elizines formas Kėdai-
nių kraštui priskiria ir Kleinas savo grama-
tikoje (1653). matyt, žodžio pradžios poky-
čiai jau buvo įvykę Kauno šnektose, tad 
būtent tokias formas peikia daukša, tačiau 
taiso ir savo vartotas ataiti formas.

10  Žr. skardžius 1997, 126.
11  Волтер 1904, iv‒v.
12  biržiška 1926, 15.
13  Šinkūnas 2015, 121.
14  Į postilės pradžios kalbos skirtumus dėmesį 

pirmasis atkreipė Jonas palionis (2000, 21). 
Jis linko prie minties, jog daukša versda-
mas bus turėjęs pagalbininkų, kurie ir pali-
ko nepatikusius daukšai kalbos ypatumus.

15  Jurgio lebedžio, kuriam pritaria zinkevi-
čius, nuomone, anksčiau buvo išversta pos-
tilė, o katekizmas – jau vėlesnis brandesnio 
vertėjo darbas (lebedys 1977, 63; zinkevi-
čius 1988, 177). dėl nedidelės apimties ka-
tekizmas buvo išspausdintas pirmiau nei 
postilė.
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tas kitų) keitė kai kurias savo nuostatas. Kaip pastebėjo Šinkūnas, nuo 23 puslapio 
imta vartoti tik variantą bet, betaig, dažnėliau vartotos ateiti tipo formos ir kiti fone-
tiniai, morfologiniai, rašybos atvejai su e (vis dėlto visuose daukšos veikaluose išliko 
ateiti, ataiti, ē ir ā kamienų ir pan. įvairovė; tikėtina, tai jo šnektos ypatumas). vėliau 
skaitant korektūrą pastebėti pradžios neatitikimai stengtasi pataisyti, dėl to daukša 
ir prirašė paaiškinimą-nuorodą skaitytojui. 

4. ne visai aiškus lieka minėtas žodžio aimiaus ‘veikiau, labiau, juolab, būtent’, 
vartoto 88 puslapyje, 33 eilutėje, koregavimas į laimiaus, plg. „i banîcʒia ne ęſt’ 
nauía: bet’ ſenêuſia / ir áimieus anóii kuri W. Chríſtus fundáwóio“ („ich kościoł nie 
ieſt nowy / ále naſtárßy y owßem on iſty ktory pan Chryſtus fundował“ WP 89)16. 
pataisa čia netinka, nes būdvardžiu laimus, prieveiksmiais laimiai, laimiaus daukša 
įprastai versdavo tik originalo le. szczęśliwy ‘laimingas’, szczęśliwie ‘laimingai’, szczę-
śliwiej ‘laimingiau’, pvz., „W. Chríſtus úbagus / grînůſius łaimumis ir pałáimintais 
pramint’ têikeś“ DP 533 – „pan Chryſtus vbogie ßcśliwymi á błogoſłáwiony mi ná-
ʒwáć racył“ WP 579t.; „kurſái ne norét łaimíei giwenṫ. Ʒinau / nórite wiſsí łai miéi 
giwnt’“ DP 200 – „ktoryby niechćiał ßcśliwie yć. Wiem / wßyścy chcećie ßcśli-
wie yć“ WP 208; „sʒitié téwai tawieii [...] kurié tawé anṫ ſódinimo ing karalíſt 
dgáus / tóli gereus / ir daugiu łaimiáus ſubudawôio / neġ anié“ DP 609 – „Cie s 
oycowie twoi [...] ktorʒy ći ná wßcepienie w kroleſtwo niebieſkie / dáleko lepiey / 
y dáleko ßcśliwiey ʒbudowáli / nili oni“ WP 498. be aimiaus, Wujeko le. owszem 
daukša dar vertė labiaus, taip pat gandžiaus, prieg tam17.

matydamas „paklydimų“ taisymo netipiškumą skardžius mėgino aiškinti, kad 
nepaisant daukšos tekstų duomenų laimiaus ir aimiaus semantika galėjo būti panaši18. 
Jis nurodė XX a. fiksuotą laimus reikšmę ‘derlingas, gausus’: laimūs, t. y. derlingi, 
rugiai. beje, remiantis LKŽ matyti, jog ši reikšmė paliudyta ne tik mūsų tarmėse, bet 
ir raštijoje – Xviii, XiX a. sandūroje išleistame milkaus žodyne: „das Getrayde ſcheffelt, 
láimus Jawai“ (MŽvl 407)19. nors toliau savo minties skardžius neplėtojo, galima 
numanyti, kad čia jam svarbiausia buvo rasti panašios aimus, aimė ir laimus, laimė 
šeimos žodžių semantikos požymių ir parodyti, kad abi žodžių šeimos įvardija da-
lykus, susijusius su gausumu, plg. aimė ‘daugybė’, taip pat nuorodą į Franzo bren-
derio straipsnį, kur teigiama, kad primityvesni žmonės dažnai daugumą tapatina su 
laimės sąvoka20.

Šie aiškinimai įtikino ne visus daukšos darbų tyrėjus. 1999 m., vilniaus universi-
tete vykstant jubiliejinei konferencijai „mikalojus daukša ir jo laiko kontekstas“, mi-
nėto „paklydimų“ atitaisymo ypatingumas dar kartą buvo iškeltas ukrainų mokslinin-
ko anatolijaus nepokupno21. Jo nuomone, toks taisymas įrodąs, jog postilę vis dėlto 
rengė ne vienas žmogus. nepokupnas pastebėjo, jog daukšos postilės egzemp lioriuje, 
kurį fotografuotiniu būdu išleido mykolas biržiška, 384 puslapyje 35 eilutėje prieš 

16  Čia postilėje ironiškai traktuojamas protes-
tantų gyrimasis dėl savo bažnyčios.

17  pavyzdžius žr. skardžius 1997, 121.
18  skardžius 1997, 127.

19  vok. „das Getreide scheffelt“ – ‘javai kūpa’.
20  brender 1928, 563.
21  plg. Kabašinskaitė 2000, 297.
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áimieus ranka prirašyta <ł>. mokslininkas spėjo, jog šis prirašymas galėjęs priklausyti 
net pačiam daukšai. taigi forma áimieus, kaip ir kiti aim- vediniai, žymiajam raštijos 
atstovui buvus svetima, ją jis taisęs „paklydimuose“ ir pačioje postilėje; kadangi ko-
rektūra buvusi skaityta tik iki 509 puslapio (tolesnių klaidų atitaisymų veikalo pabai-
goje nėra), likusios dvi formos aimeſneis 593, aimumas 621 (619) nekoreguotos.

regis, nepokupnas per daug sureikšmino ranka darytą įrašą – tikėtiniau, kad <ł> 
įrašyta gana vėlai, įrašytojas veikiausiai buvo vienas iš postilės publikavimo rengėjų. 
biržiška nurodė, jog jo leidinio pagrindu ėjęs egzempliorius (saugotas Kauno kunigų 
seminarijoje) turėjo nemaža rankraštinių Kazimiero Jauniaus pastabų22. be to, tuo 
pačiu egzemplioriumi anksčiau rėmėsi ir volteris bei jo pagalbininkai, rengę daukšos 
postilės perspaudą. pats volteris minėjo kitą postilės egzempliorių, kurio rankraštiniai 
papildymai jam atrodė skirtini daukšos rankai23.

„paklydimų“ taisymo mįslę tikriausiai reikėtų spręsti remiantis nekalbiniais ar-
gumentais. atrodo, jog pačiame klaidų atitaisyme buvo įvelta klaida. iš tiesų norėta 
atitaisyti atvirkščiai, łaimiaus į aimieus, ir ne 88 (33 eilutėje), o 78 postilės puslapyje 
(38 eilutėje), plg. „ir tóii audra ir nuraminimas ios bů figurȧ tularop pagúndu / 
kurios nt apâßtału / ir nt kit ißtikimui ir łaimiaus ir nt wiſsos baǯnícios díe-
wo / pripuldinéṫ turéio“ DP 78 – „a tá burʒa y vśmierʒenie iey byłáć figurá roʒmái-
tych pokus / ktore na apoſtoły y ná inße wierne / y owßem y ná wßytek Kośćioł 
bo y / prʒypádáć miáły“ WP 80). daukšos teksto łaimiaus čia visai netinka – juk 
norėta išversti originalo le. owßem ‘juolab, ypač’. Ši klaida veikiausiai buvo padaryta 
paties daukšos, ne spaustuvės rinkėjo. priešingu atveju šalia klaidingo 88 puslapio 
skaičiaus būtų likusi senoji, nesutampanti eilutės nuoroda (38). tačiau „paklydimuo-
se“ nurodyta tikroji 88 puslapio eilutė – matyt, vėliau dar kartą peržiūrėdamas klai-
dų sąrašą daukša 88 puslapyje 33 eilutėje rado vieną iš dviejų nurodytų formų ir per 
daug nebesigilindamas atitinkamai viską pakoregavo. 

tiesa, galima būtų prieštarauti, kad minėtas 78 p. pavyzdys kaip tik patvirtina 
skardžiaus nuomonę, jog laimiaus galėjo reikšti ir ‘owszem’, o „paklydimuose“ dauk-
ša tiesiog pakeitė retą aimiaus (pačioje Postilėje jis tepavartotas du kartus; po kartą 
pavartotos likusios aim- formos) įprastesniu sinonimu. bet toks tvirtinimas nebūtų 
teisingas. viena vertus, aukštesniojo laipsnio laimiaus postilės tekste taip pat tepavar-
totas tik du kartus (p. 78, 609; kitos, dažnesnės laim- šaknies prieveiksmių, įvairios 
būdvardžių formos nepaliudija semantiškai ypatingesnės vartosenos, susijusios su 
gausumo, intensyvumo žymėjimu). Kita vertus, „paklydimuose“ daugiau nėra nė 
vieno tokio sinonimiškų žodžių taisymo atvejo – čia koreguotos akivaizdžiai supai-
niotos, praleistos raidės, formos su [a] arba įterpti neišspausdinti žodžiai, sakiniai, 
didesni fragmentai. 

taigi numanomas taisymas łaimiaus → aimieus daukšai tebuvo banalios klaidos – 
klaidingai pradžioje pridėtos raidės – koregavimas. viską aukštyn kojom apvertė 
puslapio supainiojimas.

22  biržiška 1926, 15. 23  Волтер 1904, iv‒v.
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a p i b e n d r i n i m a s. Į tolesnes daukšos Postilės autorystės klausimo svarstybas 
nebereikėtų traukti aimiaus‒laimiaus atvejo, kuris tėra klaida klaidų atitaisyme. po 
mindaugo Šinkūno tyrimų lieka vis mažiau abejonių dėl daukšos, postilės vertėjo, 
vienatinumo.
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Birutė Kabašinskaitė
a n  e r r o r  i n  t H e  C o r r i G e n d u m  t o  d a u K Š a’ s  POSTILė ( 1 5 9 9 )

s u m m a r y

in discussing the issue of the authorship of daukša’s Postilė, some scholars raise the 
question of the unevenness of the language of this work and the ambiguity of some cor-
rigenda. one of such corrigenda to give rise to various linguistic hypotheses – aimieus to 
łáimieus – should be considered simply a mistake of the person who corrected the mistake. 
in fact, the correction had to be done in the opposite direction – łaimiaus to aimieus, but 
pages were mixed up due to an oversight, and page 88 was indicated instead of page 78. 
this mistake was very likely made by daukša himself and not by the typesetter at the 
printer’s. if the latter were the case, the old and not matching indication of the line (38) 
would have remained next to the wrong page number. However, the corrigendum indi-
cates line 33 of page 88: presumably, when daukša was revising the corrigendum, he 
found one of the two given forms and made corresponding corrections without giving 
much thought to them.

birutė Kabašinskaitė  Gauta 2018 m. rugpjūčio 15 d.
Baltistikos katedra
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8
i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  8 9 – 1 2 4

 Rolandas Kregždys
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, vilnius

Sūduvių knygelės nuorašų formalioji 
analizė bei analitinė eksplikacija1

Pro captu lectoris habent ſua fata libelli

terentianus maurus, 
De litteris syllabis pedibus et metris, cap. ii.1286

0. e t n o m i t o l o G i n i o  Š a l t i n i o  p u b l i K a v i m o  p r o b l e m a  W i l -

H e l m o  m a n n H a r d t o  v e i K a l e  LETTO-PREUSSISCHE GÖTTERLEHRE. Sūduvių 
knygelė (toliau – SK) yra sutartinis keliais rankraščių variantais, o vėliau ir spausdin-
tomis knygelėmis, platintų žinių apie sūduvius šaltinio pavadinimas. tai viena iš 
dviejų vakarų baltų kalbų, dar vadinama jotvingių2, šnekėjusios genties bene išsa-
miausias ir svarbiausias etnokultūrinės tradicijos, užfiksuotos reformacijos laikotar-
piu3, aprašas.

pirmasis tokį šaltinio pavadinimą vartojo antonis mierzyńskis (1829–1907), juo 
įvardydamas ne SK nuorašus, bet Jeronimo maleckio (1525/1526–1583/1584) publika-
ciją ir jos perspaudus: „книжку, которую для краткости назовемъ ‘Судав скою’“4 / 
„książeczkę, którą dla krótkości nazwijmy ‘sudawską’“5. tiesa, anksčiau menkina-
mosios konotacijos lytį Büchlein ‘knygelė’ yra minėjęs mozūrų kultūros tyrėjas, folk-
loristas, leidėjas ir istorikas Janas Karolis sembrzyckis (1856–1919), taip vadindamas 
Jeronimo maleckio leidinį6.

mannhardto monografijoje Letto-Preussische Götterlehre (toliau – WMh) taip pat 
nurodomas identiškas įvardijimas Sudauerbüchlein7, tačiau jo autorystės priskirti šiam 

1  publikacija parengta 2017–2020 m. vykdant 
nacionalinės reikšmės mokslo tiriamąjį 
projektą „mokslo monografijų ciklo Baltų 
mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių 
knygelė 2-ojo tomo rengimas ir leidyba“ 
(nr. p-mip-17-4), finansuojamą lietuvos 
mokslo tarybos pagal veiklos kryptį 
„mokslininkų grupių projektai“.

2  lingvistai vakarų baltų kalboms priskiria 
prūsų ir jotvingių (mažiulis 1987, 83; dar 
žr. LKE 69), o vytautas mažiulis – dar ir 

kuršių kalbą (mažiulis 1987, 83–84; LKE 69; 
dar žr. dini 2000, 213). Jotvingiai, gyvenę 
pietų lietuvoje, šiaurės rytų lenkijoje bei 
vakarų baltarusijoje, išnyko nepalikę „jo-
kių rašto paminklų“ (vanagas 1987, 22).

3  plg. brauer 2008, 155.
4  Мѣржинскiй 1899, 63.
5  mierzyński 1900, 78.
6  sembrzycki 1888, 632, 639.
7  WMh 235.
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vokiečių tyrėjui negalima, mat neaišku, ar tai nėra redaktorių, galėjusių tokią veika-
lo apibrėžtį perkelti iš mierzyńskio knygų, darbo vaisius.

išsami šio rankraštinio veikalo analizė iki šiol nebuvo atlikta, o ankstesnių epizo-
dinių tyrimų mokslinė vertė itin abejotina ir problemiška dėl kelių priežasčių:

1) žymus vokiečių antropologas, folkloro tyrėjas ir bibliotekininkas Wilhelmas 
emmanuelis Johannas mannhardtas (1831–1880), ėmęsis parengti visų pagrindinių 
baltų religijos ir mitologijos šaltinių sąvadą, ilgainiui publikuotą rygoje kaip Letto-
Preussische Götterlehre (1936), šio veikalo, kuriame pirmą kartą pateikiamas SK A8 
nuorašo tekstas, taip pat kitų šio šaltinio variantų fragmentai bei svarbi faktografija, 
pats neredagavo, neskaitė jo korektūros ir neišleido, mat mirė prieš 56 metus iki 
knygai pasirodant9. minėtame SK apraše itin daug korektūros10 ir, spėtina, faktogra-
fijos klaidų (žr. 8 išn.) bei įvairių neatitikimų11, netikslumų12. pasitaiko ir šiurkščių, 
sąmoningai padarytų redakcinių SK teksto kupiūrų, t. y. teigiama (1), kad K nuorašas 
baigiamas žodžių junginiu nu es ist dein eigen13, nors rankraštyje po jo dar yra visas 
sakinys: Der wagȇ treiber iſt wol ge=‖ſchmucket vnd wann er fur des breutgams thur ‖ 
kumpt ſo felt er eilend vom pferd, die in des ‖ breuttgams haus ſeindt. K 168r ↔ Vežimo 
varovas yra gerai pasipuošęs, ir kuomet jis priešais duris jaunikio atvyksta, jis paskubomis 
šoka nuo arklio, tie, tuo metu esantys jaunikio namuose (tekstas baigiamas tašku ir ilgu 
brūkšniu iki puslapio pabaigos [žr. 1 pav.]); (2) nenurodomi K manuskripto svarbūs 
faktografijos elementai, suponuojantys inovacinę šio rankraščio informaciją: (2a) Oko-

8  mannhardto monografijoje šis nuorašas žy-
mimas simboliu a. teigiama, kad jis sau-
gotas Gdansko miesto bibliotekoje, tačiau 
tai klaidinga informacija (žr. 2.1). akcen-
tuotina, kad iš mannhardto nurodytų 
dviejų SK nuorašų d, F (WMh 240–241), 
saugotų Karaliaučiaus miesto bibliotekoje, 
jos rankraščių kataloge aprašytas tik d va-
riantas (žr. 2.5), taip pat įvardytas ir dar 
vieno, iki šiol tyrėjų neanalizuoto SK ma-
nuskripto pavadinimas (žr. 2.15), su F va-
riantu (žr. 2.8) nesietinas, mat datuojamas 
1582 m., t. y. tuo laikotarpiu, kai F nuora-
šo autorius Hansas von Kreytzenas jau 
buvo miręs.

9  WMh vii.
10  plg.: (α) b nuorašo tzu brauchen WMh 238 ↔ 

tʒubrauchen b 724r, Bock WMh 238 ↔  
bock b 725r, Sudauer WMh 244 ↔ Sudauen 
b 728r; Pargrubius WMh 247 ↔ Pargrubrius  
b 729r; (β) C rankraščio folianto pavadini-
mą Bru tenorum Chronica WMh 238 ↔ Pru-
tenorum chronica (Heinemann 1966, 184), 
taip pat Zudewitten WMh 238 ↔ Ʒudewit-
tern C 1r; (γ) e manuskripto itzund WMh 
245 ↔ iɮo e 377r (dar minėtina, kad J[p] 
nuoraše nėra įvadinio sakinio [žr. Waisse-

lius 1599, 19], kokį pateikia mannhardtas 
[WMh 245]) ir kt.

11  pavyzdžiui, ne originalaus, bet makso töp-
peno (1853, 212) koreguoto Johanno Frei-
bergo veikalo, kurį sudarė ir d nuorašas 
(žr. 2.5), pavadinimo neatitikimus: Cro-
nicka → Cronica, kurcze → kurze, Regiren-
denn → Regierendenn, Tageferten → Tage-
farten, die sich → so sich, bogeben → bege-
ben, Summarien → Summarienn, vorfast → 
verfasst (WMh 240).

12  teigiama (WMh 246; dar žr. Kregždys 2016, 
87), kad C nuorašo teonimo Marcopole se-
mema die Edelleuthe ‘kilmingieji, dvarpo-
niai’ yra išbraukta („durchstrichen“), nors 
iš tiesų yra pateikiama lytis Markopole C 1v, 
o ne Marcopole; be to, mitonimo reikšmė die 
Edelleuthe yra ne išbraukta, bet pabraukta, 
o po jos eina ne korekcinis, kaip suponuo-
jama mannhardto monografijoje (WMh 
246), bet eksplikacinis šios mitologemos 
aprašas, kurį atliko ne C nuorašo autorius, 
bet kitas asmuo (skiriasi rašalo spalva), ko-
regavęs dar ir mitonimo Gardoaÿths C 1v → 
Bardoaÿths C 1r, 6v lytį (žr. 2.9).

13  WMh 255; dar žr. BRMŠ ii 135.
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pyrmus der gut got des mehres [išbraukta tos pačios spalvos rašalu] Himels vnd des 
geſtirn K 165r; (2b) Scwixtix der got der gebrechen der kranken vnd der geſunden K 165r 
(dar žr. 2.13). Yra nutylėtų ar monografijos autoriaus tiesiog nežinotų SK faktų – 
knygoje visiškai neminimi net 3 SK nuorašai: G (žr. 2.9), X (žr. 2.14), X1 (žr. 2.15), nors 
X nuorašas buvo Gdansko miesto bibliotekoje, kur darbavosi mannhardtas.

minėtos mannhardto monografijos rankraštį skaitė, koregavo ir, spėtina, svariai 
papildė ne tik vienas pagrindinių redaktorių – evangelikų liuteronų kunigas Carlas 
rudolphas theodoras doebneris (1835–1919)14, bet ir bibliotekininkas bei publicistas, 
baltų kalbų žinovas Georgas berkholzas15 (1817–1886), pateikęs autoriui ne vieno 
teonimo etiologinį aiškinimą, germanistas ir archeologas Karlas viktoras müllenhoffas 
(1818–1884), žymus kalbininkas, archeologas ir etnografas adalbertas bezzenbergeris 
(1851–1922), latvių kalbininkas, teologas, folkloristas ir etnografas augustas Johannas 
Gottfriedas bielensteinas (augusts bīlenšteins [1826–1907]), istorikas ir bibliotekinin-
kas nicolausas buschas (1864–1933), baltistas ir prūsų onomastikos tyrėjas Georgas 
Gerullis (1888–1945), garsus latvių filologas (kinų kalbos žinovas), folkloristas ir 
etnografas pēteris Šmitas (1869–1938), evangelikų liuteronų kunigas paulius Friedri-
chas baerentas (1866–1935).

atkreiptinas dėmesys, kad knygos įvade teigiama, jog mannhardto veikalo rank-
raštis nebuvo itin taisomas ar pildomas, išskyrus žymesnius doebnerio papildymus16. 
rankraštį publikavo Carlas Heinrichas adolfas baueris (1888–1956), kuris, remiantis 
jo paties žodžiais, ėmėsi tik nežymių korektūros taisymų bei literatūros sąrašo pa-
pildymo atsižvelgdamas į buscho pastabas17.

tikroji mannhardto veikalo redagavimo apimtis, taisymų gausa bei autentiško 
teksto dalis, kuri dažnai yra lemiančios svarbos, gali būti tik nuspėjama18, nors ne-
kyla abejonių, kad knygos išnašas parengė jos redaktoriai, o ne pats autorius. Jie 

1 pav. K 168r: K nuorašo paskutinio puslapio pabaiga, 
eliminuota iš mannhardto monografijos teksto (WMh 255);
lmaGbr: ms. 1271

14  LM iii 249.
15  Jo indėlį rengiant rankraštį spaudai pabrė-

žė Jonas balys (JBR ii 184, 226).
16  WMh viii.
17  WMh iX; dar žr. JBR ii 184, 226.

18  plg. taiklią alvydo nikžentaičio (BRMŠ I 
318) pastabą apie nemenką mannhardto 
knygos rengėjų indėlį pildant rankraštį 
onomastine medžiaga.
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galėjo keisti ir pagrindinio teksto, kuriame gausu ankstyvosios vokiečių aukštaičių 
(Xiv–Xvii a.) ir viduriniosios vokiečių žemaičių (Xiii–Xvi a.) kalbų faktografijos 
elementų (žr. 4), ortografiją remdamiesi naujosios vokiečių aukštaičių kalbos taisyk-
lėmis (pavyzdžiui, daiktavardžius rašyti didžiąja raide [žr. 10 išn.], dubliuotus kon-
sonantus, pavyzdžiui, <nn>, <tt> keisti į monogeninius <n>, <t> ir kt.).

deja, iki šiol monografijos rankraščio pėdsakų rasti nepavyko, o mannhardto 
archyvas nėra išlikęs – lenkijos mokslų akademijos Gdansko skyriaus bibliotekos 
(biblioteka Gdańska polskiej akademii nauk; anksčiau – danziger stadtbibliothek), 
kurioje mannhardtas dirbo nuo 1863 m. iki mirties19, darbuotojų teigimu, jokių žinių 
apie šio tyrėjo kauptą mokslo tiriamąją medžiagą nėra20;

2) SK tyrėjai21, ją aptarę ar kiek detaliau analizavę po mannhardto knygos pasi-
rodymo, rėmėsi ne nuorašų analize, bet jau minėta vokiečių mokslininko veikalo 
medžiaga, neabejodami jame pateikiamos informacijos autentiškumu.

dėl šių priežasčių istorinė rankraščių faktografija nebuvo ištirta, mat pasikliauta 
mannhardto monografijos informacija, kuri, deja, dažnai neatitinka tikrovės ir yra iš 
esmės klaidinga ar elipsinė (žr. 1–2).

1. SK F o r m a l i o J i  ( b i b l i o G r a F i n Ė )  a p i b r Ė Ž t i s. SK faktografijos 
analizę būtina pradėti nuo šio veikalo formaliosios (bibliografinės) apibrėžties iden-
tifikavimo ir aiškios determinacijos, mat iki šiol jo kaip autonominio šaltinio statusas 
yra kvestionuojamas. Ši tendencija, spėtina, suponuota formaliai anoniminės auto-
rystės ir vėlyvesnio publikavimo nei leidinių (taip pat ir perspaudų), kuriuose mini-
ma SK faktografija22, siekia Xvi a. 2-ąją pusę, kai pasirodė Jano ir Jeronimo maleckių 
SK spausdintos kompiliacijos bei vėlesni jų perspaudai, ir kompoziciškai yra ketur-
narė, o ne dvinarė, kaip teigė vėlius23: (I [prototipinė temporaliniu aspektu]) impli-
kuojama vėlyva nuorašų kilmė (t. y. SK traktuojama kaip visiškai nevertinga kopija24), 
teigiant pirminį SK šaltinį esant Jano maleckio (1482–1567) veikalą De sacrifi‖ciis et 
idolola‖tria vetervm Bo‖ruſſorum, Liuonum, aliarumq3 uicinarum gentium. ‖ Ad clariss. 
Virvm ‖ Doctorem Georgivm ‖ Sabinvm Illuſtriſſ. Ducis ‖ Pruſſiæ Conſiliarium25, kurį il-
gainiui svariai papildęs pakartotinai publikavo jo sūnus Jeronimas maleckis 
(1525/1526–1583/1584)26; (II) SK vertinama kaip vėlesnis spekuliatyvus Agenda Eccle-
siastica variantas; (III) SK traktuojama kaip hibridinis Agenda Ecclesiastica ir Jeronimo 
maleckio išleisto veikalo perdirbinys; (IV) veikalas apibrėžiamas kaip vertingas me-
muarinio žanro „ypatingos vertės prūsų mitologijos šaltinis“27.

19  ADB XX 204. Kitokią šio tyrėjo darbo minė-
toje bibliotekoje chronologiją žr. LM i 266.

20  lenkijos mokslų akademijos Gdansko bib-
liotekos rankraščių skyriaus (toliau – 
lmaGbr) vadovės dr. agatos larczyń-
skos pateikta informacija.

21  vyšniauskaitė 1994, 24–27; BRMŠ i 8; BRMŠ 
ii 123–127 (ingė lukšaitė ir norbertas vė-
lius); Kregždys 2009.

22  BRMŠ ii 200.
23  BRMŠ ii 125–126.
24  sembrzycki 1888, 635; brückner 1904, 47; 

bertuleit 1924, 34.
25  Hornerus, menecius 1551, [47].
26  трусманъ 1884, 40, 51; Мѣржинскiй 1895, 

184–186; KDStB ii 208; JBR ii 181; Hasiuk 
1993, 83–84.

27  WMh 271.
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I. vėlyvõs SK rankraščių, lyginant juos su publikacijomis ir jų perspaudais, kilmės 
definicijos dokumentuotas formulavimas siekia Xviii a. 1-ąją pusę (I.1), o jos tradi-
cija atsekama ir XiX a., ir XX a. pradžios (I.2), ir šių dienų tyrėjų darbuose (I.3):

I.1. b rankraščio savininkas valentinas schlieffas (1680–1750) p. 724r, po 1-ąja SK 
antrašte, dancigo šnekta28 pateikia pirmąją šio nuorašo anotaciją (deja, šis faktas nie-
kur neminimas, kaip ir jos tekstas), t. y. bibliografinį šios Xvi a. rankraščio (ms. 1278) 
dalies (370r–385v [remiantis senąja paginacija]) aprašą (plg. 2 pav.):

dieſe beſchreibung iſt nachgehends von Hieronymo meletio theils deutſch, non 
addito ‖ anno, theils lateiniſch in Königsberg 1563. 4. außgegeben29, doch alſo daß 
das deutſche tractät=‖lein mit dieſem geſchriebenen, (ohne daß dieſe hieſelbſt be-
findliche vorrede weggelaßen) ‖ genau übereinkomt, das lateiniſche aber, deßen 
eigentlicher auctor des Hieronymi meletii ‖ vater Joannes meletius paſtor et archi-
presbyter eccleſiæ lyccenſis geweſen ‖ einen außʒug auß dem deutſchen in ſich 
hält (b 724r).

I.2. augustas seraphimas30 teigia, kad mannhardto neaprašytas ir iki šiol tyrėjams 
nežinomas rankraštis Von den Sudawitten (žr. 2.15) yra Jeronimo maleckio veikalo 
kopija;

2 pav. b 724r: pirmoji SK rankraščio anotacija (Xviii a.) – 
b nuorašo bibliografinis aprašas, pateiktas schlieffo;
lmaGbr: ms. 1278

28  dancigo (Gdansko), kuriame gyveno  
schlieffas, šnektai, dar vadinamai Hanzos 
kalba, priskiriamai rytų prūsijos žemaičių 
dia lekto zonai, būdingi ne tik vokiečių 
aukštaičių (jos infiltracija ypač pastebima 
Xv–Xvi a. dokumentuose), bet ir kai kurie 
švabų tarmės (žr. 177 išn.) ypatumai (pla-
čiau žr. mitzka 1937, 25–26, 28, 33, 83).

29  schlieffas mini du veikalus: Jano maleckio 
pakartotinę Libellus de sacrificiis et idolatria 

veterum Borussorum, Liuonum aliarumque 
vicinarum gentium, ad clarissimum Virum 
Doctorem Georgium Sabinum, illustrissimi 
Principis Prussiae etc. Consiliarum scriptus 
per Joannem Maeletium (1563) publikaciją 
lotynų kalba ir SK a separatinę spausdintą 
kompiliaciją, publikuotą ne anksčiau kaip 
1561 m. (žr. pisanski 1791, 336).

30  seraphim 1909, 28.
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I.3. alicja dobrosielska nurodo, kad SK – Jano ir Jeronimo maleckių bendras 
veikalas31, o rafałas Witkowskis tvirtina, kad tai Jeronimo maleckio iš lotynų į vo-
kiečių kalbą išverstas ir gerokai papildytas Jano maleckio rašinys32.

II. antrosios krypties tyrėjai implikavo SK ir šiek tiek vėlesnio Episcoporum Prus-
sie Pomesaniensis atque Sambiensis Constitutiones synodales, arba Agenda Ecclesiastica 
(1530), genetinę sąsają, pastarąjį veikalą traktuodami kaip pirminį33.

minėtą retrogradinę kilmės seką (SK ← Agenda Ecclesiastica) XiX a., pakeitęs pir-
minę savo nuostatą, kad tai esąs Jeronimo maleckio veikalas, nesusijęs su įvardytu 
bažnyčios nuostatų rinkiniu Kirchenordnung34, apibrėžė mierzyńskis35, t. y. SK nuora-
šus, beje, tokio termino net neminėdamas, jis laiko Agenda Ecclesiastica išplėsta re-
dakcija. vėliau tokios traktuotės paisė ir žymūs baltų mitologijos ir etnokultūros bei 
kalbų tyrėjai36.

mierzyńskis teigia, kad 1530 m. Agenda Ecclesiastica buvo papildyta nauja, dvasi-
ninkų surinkta informacija, mat Jeronimo maleckio perspaudų dievų išvardijimo 
sekoje įžvelgia neva pirminio, t. y. Agenda Ecclesiastica, šaltinio identiškos dievų sekos 
papildymą naujais keturiais37. mažesnis dievų skaičius Jano maleckio Libellus de 
sacrificiis motyvuojamas šio veikalo nekokybiška kopija, kurioje, ar dėl ne viso teks-
to, ar dėl rankraščio netinkamo perrašymo, jie ir nebuvo minimi38.

III. Žymus Xvii a. prūsijos istorikas ir etnografas, evangelikų liuteronų kunigas, 
ilgainiui tapęs romos katalikų bažnyčios kunigu, matas pretorijus (1635–1704) buvo 
įsitikinęs, kad SK – tai vėlyvas Agenda Ecclesiastica bei Jano maleckio veikalo Libellus 
de sacrificiis, kurį jo sūnus Jeronimas maleckis išvertė į vokiečių kalbą ir išleido ne 
anksčiau kaip 1561 m. (žr. 29 išn.), papildytas perdirbinys39. Šį iš esmės klaidingą 
(žr. toliau) postulatą pastaruoju metu savo rašiniuose kartojo endre bojtáras40.

IV. Xviii a. vokiečių teologas, literatūros istorikas ir pedagogas Georgas Chris-
tophas pisanskis (1725–1790) vienas pirmųjų labai aiškiai įvardijo Jeronimo maleckio 
leidėjo, o ne autoriaus statusą41. ilgainiui mierzyńskis suformulavo teiginį, kad SK 
galėjo būti sukurta pagal „doniesienia (zaginione?) duchownych sambijskich orygi-
nalne“42 („sembos šventikų [dingusių?] pranešimų originalus“).

panašiai SK originalumą apibūdina ir mannhardtas43, argumentuotai įrodęs, kad 
Jeronimas maleckis tik išleido iki tol keliais nuorašais plitusį nežinomo autoriaus 
veikalą, nors šis, a kompiliacijos pratarmėje lyg pirmasis faktografijos pateikėjas, 
kreipdamasis į tris Karaliaučiaus miesto burmistrus, teigia norintis jiems pranešti 
apie savo parašytą veikalą, kuriame pasakojama apie senuosius prūsų, kuršių, sūdu-
vių bei lyvių dievus ir juokingas jų apeigas44, t. y. jis paneigia sembrzyckio ir juo 

31  dobrosielska 2017, 24, 125.
32  Witkowski 2004, 232.
33  Fischer 1937, 36.
34  Hartknoch 1684, 147.
35  mierzyński 1900, 76–77, 90; Мѣржинскiй 

1899, 62; dar žr. Kregždys 2008, 50.
36  JBR ii 181; skardžius iv 636.
37  mierzyński 1900, 77.

38  mierzyński 1900, 77; dar plg. WMh 236.
39  MP iii 469.
40  bojtár 1999, 315.
41  pisanski 1791, 336.
42  mierzyński 1900, 78.
43  WMh 306–307.
44  vyšniauskaitė 1994, 25.
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sekusio mierzyńskio teiginius apie Jeronimo maleckio autorystės patikimumą, ją 
perinterpretuodamas kaip savarankiško šaltinio išleidimą, tik šiek tiek perdirbtą ir 
papildytą45.

remdamasi mannhardto teiginiu „den originalbericht kennen zu lernen, auf 
welchen die beiden landesbischöfe ihre aussage gründeten“46, lukšaitė spėja, kad 
nuorašai tėra daug platesnio nežinomo veikalo nedideli fragmentai47. tokiam mann-
hardto aiškinimui pritarė antanas mažiulis48, Jaanas puhvelas49 ir norbertas vėlius50.

toks šio šaltinio etiologijos polidispersiškumas ir atsainus požiūris vertinant jo 
kvintesenciją lemia iš esmės ydingų bibliografijos (α, β), mitologijos (γ) ir kalbotyros 
teiginių radimąsi (δ):

α. net ir pastaruoju metu G (Getingeno) manuskriptas interpretuojamas kaip Jero-
nimo maleckio veikalo kopija (nuorašas ← perspaudas)51; taip aiškinti negalima, mat 
rankraščio 1-ame pavadinime užfiksuoti 1545 m. (žr. 9 pav.) suponuoja pirminio šalti-
nio (C nuorašo) nuorodą, o ne spausdintinės kompiliacijos sąsają. Ji yra neįmanoma 
dėl temporalinės neatitikties (t. y. G manuskriptas, nurašytas nuo 1545 m. dokumento, 
negali būti siejamas su leidiniu, publikuotu ne anksčiau kaip 1561 m. [žr. 29 išn.]);

β. e nuorašas, kuris yra d rankraščio variantas (žr. 93 išn.), iki šiol priskiriamas 
Jano maleckio autorystei52;

γ. aldis putelis teigia, kad Agenda Ecclesiastica pateikiamas 1-asis prūsų teonimų 
sąrašas53, nors jau mannhardtas, kurio veikalu remiasi šis tyrėjas, aiškiai įvardijo SK 
pirmumą54; dėl šios priežasties minėtas putelio teiginys yra iš esmės klaidingas;

δ. sūduviai vadinami prūsais55, plg. teonimo jtv. Swayxtix56 priskyrimą prūsų pan-
teonui, t. y. „Suaixstix’o prūsiškam vardui“57, „der preuß. Göttername suaikstix“58, 
„имя прусск. божества Suaixtix“59, „pr. dievas Suaixtix“60.

2. SK n u o r a Š Ų  b i b l i o G r a F i n i s  a p r a Š a s. SK rankraštinis prototipas 
(originalas) iki šiol nerastas. remiantis įvairių šaltinių duomenimis, galima teigti, 
kad yra kodifikuota 15 SK nuorašų (žr. 2.1–15), be nedeterminuotų antrinių e manu-

45  WMh 236.
46  WMh 235, 265.
47  BRMŠ ii 123.
48  LE XXi 281.
49  puhvel 1974, 82.
50  BRMŠ ii 123–127.
51  Žr. Getingeno skaitmeninimo centro (Göt-

tinger digitalisierungszentrum) duomenų 
bazėje pateikiamą rankraščio Histor. 555 
aprašą adresu: http://www.manuscripta-
mediaevalia.de/?xdbdtdn!%22hsk%20
0718%22& dmode=doc#|4.

52  SRP vi 600–601.
53  putelis 2006, 79–80.
54  WMh 306–307.

55  Įprasta teigti, kad endogeniniu etnonimu, 
arba autoetnonimu, prūsai vadintini tik iki 
Xiii a. pagudėje gyvenę vakarų baltai 
(būga iii 120; mažiulis 1966, 15). prade-
dant petro dusburgiečio kronika, visos 
baltų gentys, gyvenusios tarp vyslos žem-
upio ir nemuno (skalva, šiaurinė Jotva, 
nadruva), jų pačių imti vadinti prūsais, o 
nuo Xvi a. – ir kitų sričių gyventojai (ma-
žiulis 1966, 20).

56  apie jį plačiau žr. Kregždys 2017, 62, 64–
66, 73–75.

57  būga i 152.
58  LEW 1043.
59  ПЯ ii 85.
60  PEŽ iv 171.
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skripto variantų, kuriuose SK intarpo nėra (žr. 2.6). 10 iš šių nuorašų buvo žinomi 
mannhardtui. iš 15 SK manuskriptų liko 10.

SK nuorašai iki šiol tradiciškai (remiantis mannhardto nustatytais temporaliniu 
ir / ar genetinės sąsajos kriterijais, kodifikuojant juos konsekventiniais grafemų žy-
menimis a → b [a nuorašo variantas] → C…) buvo skirstomi į senosios (a, b, C) ir 
naujesnės redakcijos (d, e, ε, F, G, H, J)61 bei abiejų tipų hibridinį (K) variantus62, 
nors iš tiesų dar yra α, X, X1 bei G (Getingeno) nuorašai.

paisant šio tyrėjo įvestos nuorašų nominacijos principų ir bibliografinės pateikties 
pragmatizmo63, SK nuorašai tradiciškai įvardijami lotynų ir graikų alfabetų raidėmis, 
nekeičiant jų kodų, bet pridedant papildomų integralinių simbolių: † – dingęs nuo-
rašas, 1 – rūšinio koeficiento žymuo, apibrėžiantis neaiškios etiologijos variantą, ku-
rio genetinis identifikavimas negalimas dėl abesijos. G nuorašo kvalifikatorius var-
tojamas remiantis bezzenbergerio64 nustatyta manuskripto saugojimo vieta – Getin-
geno miesto įvardijimo pirmąja raide (G-öttingen → G).

se
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1 schema. sK nuorašų formalioji koreliacija

61  Šių nuorašų grupė mannhardto monografi-
joje dar žymima *r simboliu; redakciniu 
požiūriu ji lygintina su C nuorašu dėl 
elipsinės struktūros, mat juose, kaip ir 
pastarajame, nėra įžangos ir kai kurių da-
lių (WMh 236, 239).

62  WMh 236–241.
63  WMh 236–244.
64  bezzenberger 1878, 124.
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SK rankraščiai privalomai, idant būtų išvengta formaliosios neatitikties vartojant 
bibliografinius terminus (diferentinius fizinės šaltinio būklės konvergentinius įvar-
dijimus, t. y. rankraštis ↔ publikuotas rankraštis ↔ publikacija ↔ knyga), turėtų būti 
skirstomi į (I) manuskriptus (α, b, C, d, e, ε, F, G, H, K, X, X1) ir į (II) publikuotus 
nuorašų variantus (spausdintus nuorašus) nurodant simbolį (p), t. y. a(p), G(p), J(p). 
deja, mannhardto knygoje eksplikacinių kodinių žymenų nėra65.

be to, remiantis nuorašų turinio stilistika ir pateikiamõs informacijos atitikties 
principu (pagal gradacinę seką: seniausiojo → vėlesniojo laikotarpio rankraščio sek-
vencijos relevantiškumas), SK manuskriptai, išskyrus neišlikusius jų variantus (†d, 
†ε, †F, †H, †X1)66, skirstytini į (1) autentiškus nuorašus, t. y. homologinius ar iš dalies 
tikslius originalo variantus (a[p], α, b, e, X), ir (2) parafrastinius rankraščius, t. y. 
atpasakojamojo (metabolės) modelio dokumentus (C, G, G[p], J[p], K [žr. 1 schemą]).

2.1. a(p) n u o r a Š a s. mannhardto monografijoje deklaruojama67, kad pagrin-
dinis SK tekstas, pateikiamas šiame veikale, yra iš a rankraščio (sign.: i e fol.), saugo-
mo Gdansko miesto bibliotekoje (danziger stadtbibliothek). Konstatuotina, kad šis 
bibliografinis aprašas defektinis, mat įvardyta signatūra i e fol. yra ne tik elipsinė, t. y. 
stokojanti numeracijos simbolio68, bet ir kontradikcinė otto Güntherio69, apskritai 
nemininčio tokios signatūros (žr. 72 išn.), šio manuskripto bibliografinio aprašo aspek-
tu. taip pat minėtina, kad tokia rankraščių notacija KDStB priskiriama senajam laiko-
tarpiui, t. y. XiX a. šios bibliotekos darbuotojų jau nebevartota, plg. šio leidinio manu-
skriptų signatūras. vadinasi, galima daryti išvadą, kad a(p) rankraščio formalųjį apra-
šą parengė ne knygos autorius, o jos redaktoriai, savaip interpretavę mannhardto 
monografijos rankraščio trumpinius, spėtina, ne visuomet tinkamai užfiksuotus.

monografijoje pateikiama 1-oji a(p) nuorašo antraštė (dėl SK rankraščių faktogra-
fijos struktūravimo principų žr. 3) Der vnglaubigen / Sudauen ihrer bockheiligung mit 
sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth yra diferentinė manuskripto 
„ii. theil der Hoemeister Chronica von paul rusdorf an. Funccii“ (apie jį žr. 2.2), 
kurio struktūrine dalimi šis SK nuorašas įvardijamas70, cituojamam tekstui – skiriasi 
ne tik grafinė, bet ir sintaksinė jos (mannhardto prezentuotos ir ms. 1277 [toliau įvar-
dijamo α nuorašu] užfiksuotos) dėmenų pateiktis, plg. Der vnglaubigen ιτ ‖ Sudauen 
ihrer bock‖heiligung mit ſambt ‖ andern Ceremonien ‖ ſo ſie ɮu brauchen gepflegeth α 724r 
(dar žr. 73 išn.).

Formalių a(p) ir α manuskriptų diferencijos indikatorių itin gausu. dalis jų iden-
tifikuojama ir mannhardto knygoje, plg. mitonimo Wourschkaite a(p [WMh 247]) ↔ 
Wourschkaitÿ α 728v morfologinę alternaciją. deja, WMh redaktoriai, kai kuriuos 

65  WMh 241, 243.
66  Kai kurias X1 rankraščio turinio stilistikos 

ypatybes galima rekonstruoti remiantis 
seraphimo pateiktu šio manuskripto bib-
liografiniu aprašu (žr. 2.15).

67  WMh 236.
68  KDStB i 705.
69  KDStB ii 206.
70  WMh 236–237.
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aptariamų manuskriptų neatitikimus nurodę išnašose, nesuprato monografijos auto-
riaus rankraštyje užfiksuotos informacijos šaltinių nuorodų prasmės ir abi šias lytis 
priskyrė a(p) manuskriptui.

a(p) ir α nuorašų neatitikimus galima klasifikuoti į kontrastinius grafemų (1 [gau-
siausia grupė]), simbolių ir sintaksinių junginių permutacijos (2), pilno ir elipsinio 
sintaksinių junginių pateikimo (3), skirtingų leksemų (semantinės ir / ar morfologinės 
raiškos aspektu) vartosenos (4), varijuojančios struktūros mitonimų variantų (5) tipus:

1.a. kontrastuoja haploidinių ir dupletinių grafemų vartojimas, plg.: Von / heissen / 
Ceremonien a(p [WMh 244]) ↔ Vonn / heiſſenn / Ceremonienn α 727v; Pilnitis / Peckols / 
Pockols / Erdtleuthe a(p [WMh 246]) ↔ Pillnitis / Peckolls / Pockolls / Erdtt Leutthe α 
728r ir kt.;

1.b. skiriasi grafemų kokybinė vertė: Zudewiten / itzund / also a(p [WMh 244]) ↔ 
Sudewithen / itʒunt / alʒo α 727v ir kt.;

1.c. varijuoja grafemos, žyminčios priebalsius [t], [d], [k]: genant a(p [WMh 244]) ↔ 
genanndtt α 727v; Kranken a(p [WMh 259]) ↔ krancken α 727v; folgend a(p [WMh 
247]) ↔ follgenndtt α 728v ir kt.;

1.d. kontrastuoja grafemų formalioji raiška: Markopole a(p [WMh 246]) ↔ Marco-
pole α 728r ir kt.;

2.a. neatitinka grafinių žymenų dispozicija, plg. ein Creutz † a(p [WMh 259]) ↔ 
ein † Creuɮ α 737r;

2.b. reflektuojama sintagmų struktūrinių prasminių elementų metatezė: eine Ton-
ne biers oder zwo a(p [WMh 247]) ↔ eine oder ɮwo Tonnenn Bÿrs α 728v ir kt.;

3.a. a(p) forma in extenso ↔ α elipsinis variantas: Deywoty Zudwity a(p [WMh 
245]) ↔ [Ø] α 727v; Wourschkaity, durch die a(p [WMh 244]) ↔ Wourſchkaitÿ [Ø] die 
α 727v; Pilnitis der Gott macht reich a(p [WMh 246]) ↔ Pillnitis Der [Ø] macht reich 
α 728r; Kellewese periot, Kellewese periot 2x a(p [WMh 255]) ↔ kelleweſe perioth α 733r 
1x ir kt.;

3.b. a(p) elipsinis variantas ↔ α in extenso forma: wie [Ø] folgend a(p [WMh 247]) ↔ 
wie hernach follgenndtt α 728v ir kt.;

4.a. semantiniai morfologiniai alternantai: irer heiligung a(p [WMh 244]) ↔ einer 
heiligung α 727v ir kt.;

4.b. morfologiniai alternantai: Ir Götter a(p [WMh 244]) ↔ Irer Gőtter α 727v; 
Gestirnes a(p [WMh 245]) ↔ Gestirns α 727v; Finsternus a(p [WMh 246]) ↔ fÿnſternis 
α 728r; Item das seind a(p [WMh 247]) ↔ Item das sind α 728r ir kt.;

5.a. pseudoteonimų sąrašo71 dėmenų struktūriniai alternantai: Puschkayts a(p [WMh 
246]) ↔ Puſchayts α 728r ir kt.;

5.b. naratyvinės SK dalies mitonimų alternantai: Pargrubrij a(p [WMh 247]) ↔ 
Pargruby α 728v ir kt.

apibendrinant formaliąją a(p) ir α nuorašų grafinių žymenų ir prasminių ele-
mentų diferenciją, galima daryti šias išvadas:

71  apie jį žr. Kregždys 2017, 64–65, 71.
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1) WMh a simboliu kodifikuotas rankraštis nėra saugomas lmaGbr;
2) WMh a simboliu identifikuota išnašų (neva a nuorašo alternacinė) informaci-

nė medžiaga atitinka ms. 1277, t. y. α rankraščio, saugomo lmaGbr, faktografiją;
3) WMh dviejų skirtingų (a[p] ir α) variantų informacija unifikuojama ir klaidin-

gai priskiriama a nuorašui;
4) a(p) manuskripto faktografijos pateiktis suponuoja, spėtina, prototipinio SK 

rankraščio (originalo) informacijos modeliavimo sistemą, kuri yra ypatingos svarbos; 
ji užfiksuota tik mannhardto monografijoje.

2.2. α  n u o r a Š a s. Šis SK variantas, kuris mannhardto monografijos rengėjų 
įvardytas a simboliu, dėl 2.1 poskyryje išdėstytų argumentų jokiu būdu negali būti 
identifikuojamas su joje pateikiamu pagrindiniu SK tekstu. remiantis atliktos lygi-
namosios tekstologinės analizės rezultatais, šiuos du rankraščius prasminga nomi-
nuoti skirtinga simbolika ir traktuoti kaip atskirus nuorašus, t. y. a(p) ir α.

α nuorašas, dabar saugomas lmaGbr, yra Xvi a. folianto (sign.: ms. 1277; 716 
mkrf.)72 „ii. theil der Hoemeister Chronica von paul rusdorf an. Funccii“, kuris yra 
didelės apimties dviejų tomų rankraštinės knygos 2-oji dalis (1-asis tomas dingęs). 
Ji sudaryta iš ordino didžiųjų magistrų biogramų (nuo paulio von russdorfo iki 
albrechto brandenburgiečio [tekstas papuoštas keliais aristokratų herbais] – 378r–
723v) ir struktūrinio dėmens (724r–738r), kurio pavadinimas – Der vnglaubigen ιτ ‖ 
Sudauen ihrer bock‖heiligung mit ſambt ‖ andern Ceremonien ‖ ſo ſie ɮu brauchen gepflegeth73 
α 724r (Stabmeldžių, t. y. sūduvių, ožio garbinimas su visomis kitomis apeigomis, kurias jie 
atlikdavo) (žr. 3 pav.). nuo 723v iki 724r buvo palikta 12 lapų kunigaikščio albrechto 
valdymui aprašyti, į kuriuos prūsijos teologas, istorikas, geografas ir kartografas 
Casparas Hennenbergeris (1529–1600)74 įrašė keletą tekstų, vienas jų – Jono bretkūno 
Chronicon des Landes Preussen dalis „von polischem Krige (1520). aus H. Joh. bretchens 
Cronica geschrieben an. 1589“ ir kt.75

tai vienas iš dviejų rankraščių, kuriame pateikiama sūduvių burtininko (o ne 
viršaičio, kaip klaidingai buvo teigiama iki šiol76, mat leksema, apibūdinanti šį mi-
tonimą, yra vokiečių, o ne baltų kalbų indigenas [apie tai bus paskelbta atskirame 

72  senoji signatūra nenurodoma, mat 1-asis 
rankraštinės knygos tomas, kuriame ši  
folianto žyma buvo pateikta, yra dingęs 
(žr. KDStB ii 206).

73  Güntheris (KDStB ii 208) ms. 1277 rankraš-
čio SK dalies pavadinimą pateikė modifi-
kuotą, matyt, nesupratęs jo grafinės raiš-
kos ypatumų, be to, praleidęs žodį ſambt: 
Der ungläubigenn Sudaven ihrer Bock Heili-
gung mit andern Ceremonien, so sie tzu brau-
chen gepflegeth.

1-osios antraštės struktūrinis elementas ιτ su-
ponuoja lotynų kalbos trumpinį (jis Xvi a. 
tekstuose vokiečių kalba galėjo būti varto-

jamas šalia indigenių lyčių pagrečiui [san-
tifaller 1930, 60]) v. lo. item ‘tokiu būdu, 
t. y.’ (Cappelli 1901, 170; Chassant 1884, 
45; diefenbach 1857, 310), o lytis vnglaubi-
gen reflektuoja ne adj. a. v. a. vnglaubigen 
‘netikintys, pagoniški’, bet s. a. v. a. vnglau-
bigen ‘stabmeldžiai, pagonys’ (FHNDWe).

74  tiesa, jis savo veikale Kurtʒe vnd warhaffti-
ge Beſchreibung (Hennenberger 1584, 7–12), 
aprašydamas prūsų religiją, SK faktografi-
jos neminėjo.

75  plačiau žr. KDStB ii 208.
76  Мѣржинскiй 1895, 188; BRMŠ ii 46, 105, 

113, 116, 125, 143, 148.
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straipsnyje]) atvaizdas – spalvotas piešinys, pavadintas Der Sudauenn ‖ wourſchaitj 
welcher Ihren Bock Heiligett α 725r.

Folianto tekstas, užrašytas kelių perrašinėtojų, pateiktas 30 × 20,5 cm dydžio po-
pieriaus lapuose, įrištuose renesanso laikotarpiui būdingu odiniu viršeliu: medinės 
lentelės aptrauktos tamsia oda, kurioje buvę įspausti puošybos elementai beveik 
neįžiūrimi; apkaustai dingę. Folianto fizinė būklė bloga, skaitytojams jis neteikiamas. 
daromos tik manuskripto mikrofilmo skaitmeninės kopijos. Šio nuorašo SK tekstas 
parašytas vokiškąja fraktūra (siauro, smailaus, laužtinių kontūrų raidžių gotikiniu 
raštu77), tačiau turi ir tekstūros rašto ypatumų, pavyzdžiui, diakritinių puošiamųjų 
ženklų78. perrašinėtojo rašysena labai lengvai įskaitoma, tačiau jo būta ne itin atidaus: 
yra rašalo dėmių (α 724r, 725r, 734r), nubrauktų žymenų (α 726v, 727r), sulietų raidžių 
(α 731v). Kustodų nėra, o α 734r pateikta remarka apie praleistą iX dalies teksto 
atkarpą, t. y. kranɮ auf mite.

77  Crous, Kirchner 1928, 31. 78  Crous, Kirchner 1928, 17.

3 pav. α 724r: α nuorašo 1-oji antraštė;
lmaGbr: ms. 1277
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pirmasis α rankraščio savininkas – tragiškos lemties evangelikų liuteronų teologas 
ir kunigaikščio albrechto patikėtinis bei iždininkas Johannesas Funckas (1518–1566). 
po jo nukirsdinimo foliantą įsigijo Gdanske gimęs michaelis scrinius († 1585 10 13 
Karaliaučiuje), buvęs kunigaikščio albrechto rūmų bibliotekininkas ir Karaliaučiaus 
universiteto logikos profesorius79. Šiam mirus, rankraštinę knygą nusipirko Hennen-
bergeris. Folianto priešantraštiniame puslapyje taip pat nurodyta, kad 1720 m. jį 
įsigijo Gdansko magistrato sekretorius Jacobas theodoras Kleinas, o vėliau – elbingo 
magistrato narys Johannas von bodeckas. ilgainiui į Gdansko miesto biblioteką ši 
rankraštinė knyga pateko iš garsios Gdansko Gralathų šeimos bibliotekos80.

2.3. b  n u o r a Š a s. Šis, mannhardto teigimu, a rankraščio variantas81, datuo-
jamas 1560 m., yra folianto ms. 1278 dalis, sudaryta iš 28 puslapių (14 lapų), t. y. 
724r–738v (ankstesnė paginacija: 781r–796v) (žr. 4 pav.).

Foliantas ms. 1278 (mkrf. 717), anksčiau saugotas Gdansko miesto bibliotekoje, 
šiuo metu – lmaGbr (senoji sign.: i e f. 36), kurio bendroji antraštė – Das ander 
Teil. Chronicke su 1560 m. datos nuoroda, yra kito rankraščių kodekso II. Theil der 
Hoemeister Chronica von Paul Rusdorf an. Funccii (ms. 1277 [↔ α nuorašo folianto]) 

79  APrB ii 658.
80  dar žr. KDStB ii 208; lukšaitė 1999, 186.

4 pav. b 724r: b nuorašo 1-oji antraštė;
lmaGbr: ms. 1278

81  WMh 237; dar žr. KDStB ii 208.
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tęsinys. rank raščių rinkinys įrištas oda; lapo formatas – 30 × 20,5 cm82; teksto ant-
raštės, iii dalis (pratarmė), mitonimai parašyti vokiškąja fraktūra su tekstūrai bū-
dingais ypatumais (žr. 2.2), plg. sūduvių burtininko įvardijimą jtv. Wourſchaitÿ b 728r 
(žr. 5 pav.), o naratyvas – paprastuoju vokiškuoju kursyvu (Kursivschrift ‘15° į deši-
nę pasviręs raštas’)83.

Jame bibliografines pastabas ir įvairias remarkas bei kolofonus rašė Jacobas Kars-
tenas, taip pat vienas rankraščio savininkų schlieffas bei Gdansko metraštininkas ir 
prūsijos istorijos žinovas stenzelis (stanisławas) bornbachas (1530–1597).

SK b nuorašo 1-oji antraštė Der vnglaubigen Su=‖dauen ihrer Bock heili=‖gung mit 
ſampt an=‖dern Ceremonien ſo ‖ ſie tʒubrauchen ‖ Pflegenn užrašyta atskirame b 724r 
puslapyje. po ja yra vėlesnio laikotarpio schlieffo sukurtas kolofonas (žr. 1), parašy-
tas paprastuoju vokiškuoju kursyvu. tai antrasis SK rankraštis, kuriame pateikiamas 
sūduvių burtininko atvaizdas (žr. 2.2), pavadintas Der Sudauen wou˞ſch‖kaity welcher 
ihren bock heiligett b 725r.

tekstas parašytas labai aiškia rašysena, tvarkingai: nėra jokių rašalo dėmių, išsky-
rus vėlesnio laikotarpio neaiškios kilmės (spėtina, kad tai kraujo lašai [turbūt skai-
tytojo]) ir kitos spalvos atramento žymes (b 728r, 728v, 737r, 738r–738v), nėra ir raidžių 
taisymų ar perbrauktų žodžių. minėtina, kad nėra kustodų, o b 735r pateikta vienin-
telė perrašinėtojo remarka – dviejų praleistų X dalies žodžių die helffte nuoroda, b 727v 
praleistas paskutinis pratarmės žodis wirdtt. be to, formuodamas iliustracijos pava-
dinimą, jis blogai apskaičiavo teksto ir 1-osios eilutės ilgį. todėl vietoj dviejų raidžių 
-ur- pavartota ligatūra -u˞-: wou˞ſch‖kaity b 725r.

a ir b nuorašus mannhardtas teigia esant perrašytus profesionalaus kopijuo to-
jo84. savo hipotezei pagrįsti jis pateikia pakankamai faktologine medžiaga paremtų 
argumentų.

2.4. C  n u o r a Š a s. Šis SK rankraštis modifikuota 1-ąja antrašte Der Sudawen 
Bockheyligung ‖ vnd ander Ceremonien ‖ derſelbenn C 1r (žr. 6 pav.) saugomas Hercogo 
augusto bibliotekoje Wolfenbütelyje (Herzog august bibliothek Wolfenbüttel; toliau – 
WHab) „manuscripta augustea“ rinkinyje (sign.: Cod. Guelf. 14.11 aug. 4°).

5 pav. b 728r: mitonimo 
Wourſchaitÿ grafinė raiška;
lmaGbr: ms. 1278

82  KDStB ii 208.
83  apie jį plačiau žr. Crous, Kirchner 1928, 40.

84  WMh 238.
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tai 107 (22 × 16,5 cm) lapų (daug vakatų; yra lapų su heraldikos piešiniais), vie-
nos rašysenos folianto Prutenorum chronica (dar žr. 10 išn.), įrišto pilkai gelsvos spal-
vos pergamentu, kurį 1656 m. nusipirko Žemutinės saksonijos braunšveigo ir liu-
neburgo (braunschweig-lüneburg) žemių hercogas augustas Jaunesnysis85 (august 
der Jüngere, 1579–1666), dalis (1r–17r). pirmasis šio dokumentų kodekso savininkas 
buvo Karaliaučiaus miesto gydytojas Gregoras dunckeris. Jis pats perrašė šį doku-
mentų rinkinį86.

Formaliõsios struktūros aspektu C rankraštis priskirtinas elipsiniams SK nuora-
šams: trūksta pratarmės; tekstas pateiktas remiantis parafrastine, o ne konsekventiš-
kąja pirminio šaltinio faktografijos pateikties metodika. spėtina, dėl šios priežasties 
mannhardtas jo vertę nustatė trimis ketvirtadaliais menkesnę nei a ir b variantų87. 
remdamasis faktologine argumentacija, šis tyrėjas, nors ir abejodamas, rankraštį 
datuoja 1546–1547 m.88, tačiau iš tiesų jis parašytas 1545 m. Šį faktą liudija G nuora-
šo, antrinio C manuskripto varianto, perrašinėtojas, antraštiniame puslapyje įvardijęs 
tikslią jo kopijuoto šaltinio sukūrimo datą (žr. 2.9). deja, otto von Heinemannas šios 
svarbios informacijos nepateikia89.

SK C nuorašo teksto naratyvas parašytas paprastuoju vokiškuoju kursyvu (žr. 2.3), 
o mitonimai ir baltų indigenūs žodžiai – vokiškuoju kursyvu (nepasvirusiu 15° į 
dešinę, t. y. Kurrentschrift90 – C 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 4r, 8v, 14v; tiesa, pasitaiko išimčių 
[pavyzdžiui, C 3v, 5v, 9r]), pastarajam būdingi tekstūros ypatumai – diakritiniai ženk-
lai (žr. 2.2). beveik viso teksto rašysena labai sunkiai įskaitoma, išskyrus mitonimus. 
pasitaiko rašalo dėmių (C 3v, 4r, 4v, 5r), kelis kartus perbrauktų raidžių (C 1v, 4r, 13r, 
15r), taisytų raidžių (pavyzdžiui, Markopele → Markopole C 1v). Yra vėlesnio laiko-
tarpio korekcinių žymenų, pateiktų kitos spalvos rašalu, plg. mitonimų taisymus: 
BGardoayths (G- → B- ↔ Bardoayths [C 1v, 6v]), Parknus → Parkuns C 1v. C 1v užfik-

6 pav. C 1r: C nuorašo 1-oji antraštė;
WHab: Cod. Guelf. 14.11 aug. 4°

85  1656 m. folianto pirkimo datą hercogas au-
gustas Jaunesnysis nurodė savo paties su-
daryto rankraščių katalogo 4421 puslapyje 
(WHab darbuotojos Claudijos minners-
Knaup informacija).

86  dar žr. Heinemann 1966, 183–184.
87  WMh 238–239.
88  WMh 239.
89  Heinemann 1966, 184.
90  Crous, Kirchner 1928, 30.
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suotos 2 remarkos remiantis Agenda Ecclesiastica faktografijos pateikimo metodika, 
t. y. vienas mitonimų eksplikuojamas, nurodant romėnų dievo vardo atitikmenį (Nep-
tunus ↔ BGardoayths). Kustodų nėra.

2.5. †d n u o r a Š a s. Šis SK variantas yra Xvi a. Karaliaučiaus Knypavos (Kneip-
hof [dab. immanuelio Kanto sala]) miestelėno Johanneso Freybergo rankraštinio vei-
kalo Cronicka ubir Preußen. Eine kurcze Beschreibung und Anzeigung der Regirendenn 
Homeister, Krigsgescheft, Tageferten und Handelung, die sich In Preuſsen bogeben haben etc. 
Unterrichtung der Lande Ursprung, Preussen und Leiflant etc. In Summarien vorfast, įtrauk-
to į 475 lapų foliantą Die Preussische Chronik des Johann Freiberg91 dalis, pavadinta 
„traktat von den sudauern“ (107v–113r). Šis manuskriptas datuojamas 1546–1548 m., 
saugotas Karaliaučiaus miesto bibliotekoje (sign.: s 25 fol.)92.

2.6. e  n u o r a Š a s. Šis dokumentas93 yra Christophoro Johanneso von Weys-
senfelso (Chriſtoⱡſenn Ihann vonn Weÿſſenfels – manuskripte pateikiamas autoriaus 
antroponimas, kiti variantai: Christof Johanns von Weissenfels94, Christoffen Ihan von 
Weiszenfels95, Christoph Ian von Weißenfels96), didžiojo magistro sekretoriaus ir kuni-
gaikščio albrechto brandenburgiečio knygų graviūrų meistro97, kompiliacinio rank-
raštinio veikalo Cronica des hochlobwirdigenn ritterlichenn Teutschenn Ordens zusampt 
der Edlen lande Preussen und Leiflandte ursprung auf das aller kürtzeste begrieffen98, suda-
ryto iš naujosios didžiųjų magistrų kronikos Die jüngere Hochmeisterchronik99, Kara-
liaučiaus altstadto parapinės bažnyčios kapeliono paulio pole bei Johanneso Freiber-
go ir Hanso zererio veikalų, nuorašo dalis; užsakovas – berndas Fahrenheidas (Fa-
renheind, Farenheit, Farenhemd)100, Karaliaučiaus Knypavos teismo tarėjas.

Šio veikalo originalas buvo saugomas veimaro miesto bibliotekoje (stadtbibliothek 
Weimar101). Jo nuorašų itin gausu: SRP sudarytojų teigimu102, būta 8-ių, iš kurių, 
remiantis pateiktomis bibliografinėmis nuorodomis, dabar turėtų būti išlikę tik 3, 
mat torunėje (e nuorašas) ir Krokuvos kunigaikščių Čartoriskių (biblioteka Książąt 

91  seraphim 1909, 29; dar žr. töppen 1853, 
212; 11 išn.

92  WMh 240. pabrėžtina, kad visi Karaliaučiaus 
miesto bibliotekoje bei šio miesto archyve 
saugoti SK rankraščiai yra dingę (matyt, su-
naikinti). lukšaitės teiginys (žr. Kregždys 
2009, 177), kad šių įstaigų SK rankraščiai 
gali būti saugomi prūsijos kultūros pavel-
do slaptajame valstybiniame archyve (Ge-
heimes staatsarchiv preußischer Kulturbe-
sitz) yra iš esmės koreguotinas, mat šio ar-
chyvo darbuotojų teigimu (asmeninė in-
formacija), jame SK nuorašų nėra, o tik 
keli Karaliaučiaus miesto bibliotekos 
rank raščiai ir labai negausi Karaliaučiaus 
universiteto knygų kolekcija. 

93  mannhardto (WMh 240) spėjimu, šis nuora-
šas yra d manuskripto variantas.

94  SRP iv 215; SRP v 184.
95  SRP v 16.
96  Kętrzyński 1872, 116.
97  braun 1723, 234.
98  SRP vi 600–603; dar žr. töppen 1853, 218–

219; töppen 1896, 393; töppenas koregavo 
autentišką pavadinimą, pavyzdžiui, „Teut-
schen“ jis keitė į „deutschen“.

99  SRP v 43–148.
100  Žr. SRP v 16; pensel 1986, 33.
101  Žr. SRP vi 600.
102  SRP vi 600–601.
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Czartoryskich) saugoma tik po 1 manuskriptą (Krokuvoje – sign.: 1330 [vieno perra-
šinėtojo atliktas Xviii a. nuorašas103]), o dviejų Karaliaučiaus rankraščių likimas nėra 
žinomas (žr. 92 išn.).

minėtina, kad e rankraščio variantų esama kur kas daugiau, nei teigiama iki šiol: 
(α) Štutgarto badeno-viurtembergo žemės bibliotekoje (Württembergische landes-
bibliothek stuttgart) saugomi 2 šios kronikos nuorašai, atlikti leo adriano ir Fausti-
no von Waiblingeno (sign.: Hb v 74: 1r–415r; Hb v 75: 1r–255v), datuojami 1592–
1598 m.104; (β) tiuringijos žemės ir Jėnos universiteto bibliotekoje (thüringer univer-
sitäts- und landesbibliothek Jena) yra Xvi a. manuskriptas (sign.: ms. bos. f. 2 [se-
noji sign.: F. 245. Gg.], 1r–256v), parašytas vokiškuoju kursyvu105.

pabrėžtina, kad ne visuose juose yra SK intarpas, pavyzdžiui, jo nėra Krokuvos 
kunigaikščių Čartoriskių bei tiuringijos žemės ir Jėnos universiteto bibliotekose sau-
gomuose nuorašuose106.

Foliantas, datuojamas 1550 m. (tokie metai nurodyti manuskripto turinyje – rps 95, 
i), iš pradžių saugotas 1568 m. įkurtoje torunės gimnazijos (dab. 1-ojo bendrojo pro-
filio mikalojaus Koperniko licėjaus [i liceum ogólnokształcące im. mikołaja Koper-
nika w toruniu]) bibliotekoje, mannhardto teigimu, buvo itin geros kokybės107.

Šiuo metu rankraštinė knyga, parašyta 3-ų perrašinėtojų (t. y. joje užfiksuoti tre-
jopos rašysenos tekstai), saugoma viešojoje Koperniko knygų saugyklos torunės 
vaivadijos bibliotekos (Wojewódzka biblioteka publiczna – Książnica Kopernikańs-
ka w toruniu [toliau – vKKstvb]) Ypatingųjų rinkinių skyriuje (dział zbiorów 
specjalnych): sign. rps 95 (r.2º 8). Šį foliantą sudaro 414 lapų (21 × 31,5 cm); virše-
lis (21 × 33 cm), įrištas balta oda, yra gerokai apgadintas (aversas ir reversas dauge-
lyje vietų sutrūkinėję, yra įplėšų, atsiradusių dėl apkaustų [9 cm] tvirtinamųjų deta-
lių [vinių]; gerai matomos vabzdžių, matyt, duoninio skaptuko [Stegobium paniceum] 
padermės, padarytos išgraužos, ir trobagrybio [Serpula lacrymans] baltos dėmės) ir 
labai nešvarus; apkaustus reikia restauruoti, mat jie visai išklerę, dingę odiniai dir-
želiai, kitos detalės išblukusios; taip pat pašalinta 10 rozetės (apskrito ornamento, 
suformuoto iš sudėliotų augalų lapų, gėlių žiedų ar abstrakčių detalių) formos aver-
so papuošimų; nėra tvirtinamųjų viršelio vidinių įklotų; 6 tušti priešantraštiniai pus-
lapiai pažeisti mechaniškai ir sutepti rašalu.

e rankraščio SK pavadinimas (2-oji antraštė [žr. 3]) Von den Sudawittern, ‖ die iɮo 
die Sudawen genant ‖ werdenn vff Samlandt, Be‖langende ihre Ceremonien ‖ vnnd 
Bockheÿligvngenn e 377r (žr. 7 pav.) folianto turinyje yra modifikuotas, plg. Vonn denn 
Südawenn ihren Bockheÿligungenn vnd ‖ Ceremonien (rps 95, 12). SK tekstas pateiktas 
377r–388r. paginacija tvarkinga, raštas dupletinis: antraštinis tekstas, įvadiniai žodžiai 
pateikiami vokiškąja fraktūra su tekstūros elementais (žr. 2.2), o pagrindinis tekstas – 
paprastuoju vokiškuoju kursyvu (žr. 2.3). perrašinėtojo rašysena sunkiai įskaitoma – 
virš vienos antraštinės itin stilizuotos mažosios <b> raidės adj. a. v. a. beſtollenn pa-

103  plačiau žr. Kętrzyński 1872, 116; Kutrzeba 
1910, 173.

104  Žr. sieber, irtenkauf, Krekler 1975, 80–81.
105  Žr. pensel 1986, 33.

106  Žr. Kętrzyński 1872, 116; pensel 1986,  
33–35.

107  WMh 240.
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žymėta jos grafinė reikšmė, t. y. parašyta nestilizuota <b> (žr. 8 pav.). Jo būta ne itin 
atidaus, mat paraštėse yra rašalo dėmių (pavyzdžiui, e 379r), sulietų raidžių (pavyz-
džiui, e 384r), o e 384r pastebėtą praleistą teksto atkarpą pats nuorašo atlikėjas, 
pažymėjęs įterpimo ženklą ǀ–ǀ, pateikė paraštėje. pasitaiko ir nemotyvuotų perbrau-
kimų, pavyzdžiui, a. v. a. hulffe užrašytas kaip hulffe108 e 387v. Kustodai surašyti 
tvarkingai kiekvieno verso puslapio apačioje.

e manuskriptas yra itin svarbus, mat tai Karaliaučiaus miesto bibliotekoje saugo-
tų ir, spėtina, sunaikintų (žr. 92 išn.) nuorašų antrinis variantas, t. y. d rankraščio 
nuorašas (žr. 93 išn.), suponuojantis minėtoje institucijoje saugotų dokumentų struk-
tūravimo ir faktografinės medžiagos pateikimo būdus, matyt, ir jų kalbos raišką.

2.7. †ε n u o r a Š a s. mažąja graikų alfabeto raide †ε žymimas e manuskripto 
antrinis variantas, t. y. e nuorašo kopija, kuri buvo saugoma torunės rotušės biblio-
tekoje109. ilgainiui dalis šios įstaigos inkunabulų ir rankraščių buvo perkelti į torunės 
mikalojaus Koperniko universiteto biblioteką (biblioteka Główna uniwersytetu mi-
kołaja Kopernika)110, tačiau šios įstaigos Ypatingųjų rinkinių skyriaus vadovo dr. an-
drzejaus mycio duomenimis, čia ε nuorašo nėra (asmeninė informacija).

2.8. †F n u o r a Š a s. 1552 m. †F manuskripto Der Sudauiter, die itzund Sudawen 
genannt werden, Ceremonien vnd bockheyligen autorystė priskiriama dr. Hansui von Kreyt-
zenui (?–1575), kurį dėl domėjimosi prūsų kultūra labai vertino Hennenbergeris111. 

7 pav. e 377r: e nuorašo 2-oji modifikuota antraštė;
vKKstvb: rps 95

108  dupletinių <ff> perbraukimas vienu 
brūkšniu buvo įprasta Xvi a. rankraščių 
grafinė ypatybė (plg. Nam‖hafftigenn α 
728v), tačiau šiame žodyje perbrauktos 
3 raidės.

109  WMh 240.
110  shevchenko 2007, 142.
111  WMh 240.
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rankraštis rašytas kelių asmenų – von Kreytzeno nuorašas baigiasi Xii dalimi „von 
den todten“112, toliau eina priedas kita rašysena, matyt, papildytas ankstesnių manu-
skriptų pagrindu, saugotas Karaliaučiaus miesto bibliotekoje (žr. 92 išn.).

2.9. G  n u o r a Š a s. Getingeno universiteto bibliotekos rankraštyne bezzenber-
geris113 buvo radęs SK nuorašą, jo paties įvardytą G raide (↔ top. Göttingen). Šį 
rankraštį jis traktavo kaip Jeronimo maleckio perspaudo kopiją.

vėliau minėtas dokumentas minimas Wilhelmo meyerio114 parengtame šios bib-
lio tekos manuskriptų sąvade, kuriame pateikiama trumpa jo charakteristika: sign.: 
Histor. 555; rankraštį sudaro 13 lapų (19 × 15 cm); nuorašas – Jeronimo maleckio 
veikalo variantas, geresnės kokybės nei e perspaudas. meyeris, spėtina, remdamasis 
nuorašo 1-oje antraštėje užfiksuota 1545 m. nuoroda (kaip pirminio šaltinio), jį da-
tuoja Xvi–Xvii a. rankraštis be pratarmės, informacija pateikiama parafrastiškai.

dabar šis SK nuorašas saugomas valstybinės Žemutinės saksonijos ir Getingeno 
universiteto bibliotekos (niedersächsische staats- und universitätsbibliothek Göttin-
gen [toliau – vŽsGub]) rankraščių skyriuje, sign.: 8 Cod. ms. hist. 555; fizinė for-
ma – nedidelė rankraštinė knygelė kietu popieriniu viršeliu.

mannhardtas šio nuorašo apskritai nemini, o jo veikalo redaktoriai, neįvardiję ats-
kiro manuskripto varianto, pateikė klaidingą pastabą apie jo sąsają su K rankraščiu115.

išskirtinė šio manuskripto ypatybė – nominacijos ir konteksto perteikimo homo-
geniškumas palyginti su C nuorašu: 1-oji antraštė Der Sudauen Bockheiligung vnd ‖ 
andere Ceremonienn ‖ derſelben. 1545 G 1r (↔ Der Sudawen Bockheyligung vnd ander 
Ceremonien derſelbenn C1r [žr. 2.4]) užrašyta atskirame lape, puslapio viršuje pieštuku 
pažymėtame arabiškuoju skaitmeniu 1116 (žr. 9 pav.), antroji – kitame lape: Von den 
Sudewittern, die itʒunder Su‖dauen heiſſen und gnant wer‖den, wie ſie ire Cerenien ‖ halten 
G 2r ↔ Von den Ʒudewittern, die ytʒunder Sudawen heyſſen vnd genant werden, wie ſie 
yre Ceremonien halten C 1r, t. y. skirtingai nei kituose SK manuskriptuose, vartojami: 
(1) defektinė seka Der Sudauen Bockheiligung vietoj įprastos Der vnglaubigen ‖ Sudauen 

8 pav. e 386r: eksplikacinė stilizuotos vokiškosios fraktūros grafemos <b> korekcija;
vKKstvb: rps 95

112  BRMŠ ii 138.
113  bezzenberger 1878, 124.
114  meyer 1893, 171.
115  WMh 244.

116  Šio puslapio apačioje, matyt, paties perra-
šinėtojo juodu rašalu skaitmeniu 18 pažy-
mėta vienintelė paginacijos žyma.
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ihrer bockheiligung a(p [WMh 244]) (↔ α 724r, b 724r); (2) inovacinis sintaksinis 
konstruktas vnd ‖ andere Ceremonienn ‖ derſelben užuot pateikus mit sambt andern 
Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth a(p)117 (↔ α 724r, b 724r); (3) adv. v. v. a. / 
v. v. ž. itzunder ‘dabar, šiuo metu’118, t. y. itʒunder G 2r ↔ ytʒunder C 1r vietoj adv. 
itzund a(p [WMh 244]) (↔ itʒunt α 727v, itʒunter b 728r, iɮundt X 762).

minėtina, kad G nuoraše, palyginti su pirminiu C, pasitaiko akivaizdžių korek-
tūros klaidų (1) ir nekodifikuotos rašybos sistemos suponuoto grafemų įvairavimo 
(2–4): (1) praleidžiamos raidės (plg. 2-osios antraštės [↔ įvadinio sakinio] absorbci-
nę lytį gnant G 2r ≠ genant C 1r (↔ genant a[p (WMh 244)], genanndtt α 727v) ar net 
skiemenys (plg. Cerenien G 2r ≠ Ceremonien C 1r); (2) modifikuojama haploidinių 
konsonantų raiška, keičiant ją į binarinį variantą (plg. Ceremonienn G 1r ≠ Ceremonien 
C 1r); (3) pasitaiko pučiamųjų priebalsių pakaitos atvejų (plg. Sudewittern G 2r ≠ 
Ʒudewittern C 1r); (4) inovacinių grafemų bei jų junginių pateikčių (plg. Deÿ woÿthï 
G 2r ≠ Deÿ wothÿ C 1r [diftongas <oÿ>, matyt, pagal analogiją su diftongu <eÿ>]; 
treugke treucke G 8v ≠ treugke treugke C 9v).

remiantis išskirtine diferentinių rankraščių formaliąja kongruencija, nors ir yra 
nežymių neatitikimų (korektūros klaidų), galima daryti tris svarbias išvadas:

1) G manuskriptas yra antrinis C nuorašo variantas;
2) C nuorašo sukūrimo data, žinota G rankraščio autoriui, – 1545 m.;
3) G nuorašas preciziškai neatitinka pirminio varianto.
taip pat akcentuotina, kad G nuorašas atliktas iki korekcinių C pataisų (mitonimo 

Gardoaÿths G 2v / Gardoayths G 6r ↔ B(←G)ardoaÿths C 1v / B(←G)ardoayths C 6v). 
tai svarbus faktografijos elementas, suponuojantis taisymų autorių esant ne C ma-
nuskripto atlikėją, bet kitą asmenį. Šis motyvas svarbus argumentuojant onimo lyties 
su inicialiniu G- istoriškumą.

dar viena specialioji G nuorašo savybė, taip pat užfiksuota ir †X1 rankraštyje, 
tačiau kitos modifikacijos (žr. 2.15) – papildomas finalinis sakinys, sukurtas paties 

9 pav. G 1r: G nuorašo 1-oji antraštė;
vŽsGub: 8 Cod. ms. hist. 555

117  WMh 244. 118  MLex i 1463; lübben, Walther 1888, 332.
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manuskripto perrašinėtojo: po paskutinio Xii dalies „so ÿemants beſtolen iſt“ G 11v 
žodžio a. v. a. vordamnis ‘amžinoji kančia’119 eina sintaksinis junginys: vor welcher ‖ 
vns bewoner der Her Jheſus chriſt vnſer erloſer, ‖ der derhalben geſtorben iſt, Amenn G 13v 
(žr. 10 pav.), t. y. nuo kurios [amžinosios kančios] mus gyvuosius Viešpats Jėzus Kristus 
[teapsaugo], mūsų išlaisvintojas, kuris dėl šios priežasties mirė, Amen.

G nuorašo tekstas parašytas dvejopu raštu: antraštė, įvadiniai sakiniai ir mitonimai 
perteikti vokiškąja fraktūra su tekstūros elementais (žr. 2.2), o naratyvas – papras-
tuoju vokiškuoju kursyvu (žr. 2.3). Kustodų nėra.

2.10. G (p) n u o r a Š a s. G(p) – publikuotas SK rankraščio variantas. Jį 1576 m. 
parengė prūsijos istorikas lukas davidas (1503–1583), o redagavo ir daugiatomio 
veikalo Preuſſische Chronik 1-ajame tome 1812 m. išleido ernstas Hennigas. mann-
hardto spėjimu, tai nekokybiško, Karaliaučiaus miesto archyve saugoto SK manu-
skripto parafrastinių fragmentų (apie jų struktūravimo ypatumus žr. 3) rinkinys120.

2.11. † H  n u o r a Š a s. SK nuorašas Der Sudawen Bock heiligung ‖ vnnd andere 
Ceremonien derselben, saugotas Karaliaučiaus miesto archyve, mannhardto teigimu, 
buvo kokybiškesnis nei tas, kuriuo naudojosi G(p) nuorašo rengėjas davidas121. deja, 
jokių naujų duomenų apie šį dingusį (žr. 92 išn.) rankraštį rasti nepavyko. Šio nuo-
rašo, matyt, nėra matęs ir mannhardtas, mat jį minėdamas, nepateikia ne tik rankraš-
čio minimalaus bibliografinio aprašo, bet ir nenurodo jokių faktografijos duomenų, 
pavyzdžiui, mitonimų variantų ar kitų dokumento ypatumų.

2.12. J ( p )  n u o r a Š a s. Šio publikuoto rankraščio autorius – matthejus Wais-
selis, įtraukęs jį į savo Chronica Alter Preuſſcher, Eifflendiſcher vnd Curlendiſcher Hiſtorien 
nuo 19 iki 27 lapo (numeruota remiantis foliacijos, o ne paginacijos sistema, t. y. 
žymimi lapai, o ne puslapiai [dar žr. 3])122. Šios knygos pirminis variantas (rankraš-
tis) saugomas prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve (sign.: 
XX. Ha, msc, a nr. 12); SK paginacija nuo [37] iki [43].

10 pav. G 13v: Xii dalies „so ÿemants beſtolen iſt“ 
paskutinis sakinys;
vŽsGub: 8 Cod. ms. hist. 555

119  FHNDWe.
120  WMh 241.

121  WMh 241.
122  Waisselius 1599, 19–27.
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mannhardto teigimu, Waisselis galėjo naudotis pirminiais SK nuorašais, kuriuos 
papildė duomenimis iš Agenda Ecclesiastica123, nors yra manančių, kad jis pasitelkė ir 
e manuskriptą124. Šis nuorašas laikytinas sintetiniu variantu, mat jo mitonimų vardi-
jimo sekoje atsekama abiejų šių veikalų faktografija. remiantis lukšaitės atlikta ats-
kirų leksinių vienetų grafinio perteikimo vėlesniojo laikotarpio autorių veikaluose 
analize125 ir davido brauno126 pasakojimu apie šį veikalą kritikavusius Xvi a. tyrėjus, 
galima teigti, kad būtent šiuo SK nuorašu rėmėsi matas pretorijus ir Christophoras 
Hartknochas, nors tai neigė mierzyńskis127.

2.13. K  n u o r a Š a s. senojo ir vėlesniojo laikotarpio rankraščių hibridinis 
nuorašas K, parašytas vidurio vokiečių žemaičių ir ankstyvosios aukštaičių, prūsijo-
je paplitusių šnektų, pagrindu (žr. 4), yra dupletinio folianto Preische Chronica. M.S. / 
N. 14 B B. (31 × 21,5 cm), anksčiau saugoto Gdansko miesto bibliotekoje (senoji sign.: 
i e 20), dabar – lmaGbr (sign.: ms. 1271; 711 mkrf.)128, sudėtinė dalis. Güntherio 
teigimu, K manuskriptas yra Jeronimo maleckio veikalo kopija129.

seniausias folianto tekstas rašytas 1536 m., vėlesnis – 1586 m. Jį sudaro nedidelis 
ordino kronikos fragmentas lotynų kalba (1r–3r), senosios didžiųjų magistrų kroni-
kos Ältere Hochmeister-Chronik tekstas (3v–95r), Gdansko kronikos (danziger Chronik) 
dalis (95v–164v) ir SK nuorašas (165r–168r), pradedamas 2-ąja modifikuotąja antraš-
te (↔ įvadiniu sakiniu) Von der Sudawen, die dy Sudawen ‖ heißen, geberden vnd thuen 
K 165r (žr. 11 pav.). rankraštinė knyga įrišta pergamentu.

pirmasis folianto savininkas – scrinius. Šiam mirus, rankraštinę knygą įsigijo 
Hennenbergeris (apie juos žr. 2.2), priešantraštiniame puslapyje įrašęs pirkimo datą 
1586 m.130

Šis nuorašas priskirtinas elipsiniams, mat trūksta 1-osios antraštės, pratarmės, Xi ir 
Xii dalių. be to, jo rengėjas eliminavo beveik visas baltų kilmės indigenias leksemas, 
išskyrus mitonimus, kai kurių epizodų apskritai nemini, savaip reinterpretuodamas 
ankstesniuose rankraščiuose užfiksuotą informaciją. tekstas parašytas sunkiai įskai-
tomu paprastuoju vokiškuoju kursyvu su tekstūros elementais (žr. 2.3). Kustodų nėra.

11 pav. K 165r: K nuorašo 2-oji antraštė (įvadinis sakinys);
lmaGbr: ms. 1271

123  WMh 243.
124  SRP vi 600–601.
125  MP iii 735, 739.
126  braun 1723, 308.

127  Мѣржинскiй 1895, 185.
128  KDStB ii 201.
129  KDStB ii 208.
130  KDStB ii 202.
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išskirtinė šio nuorašo savybė – neordinarinės korektūros klaidos, plg. a. v. a. be-
girde ‘noras, troškimas’131 pakeitimą (dar žr. 4) į ‡gebirde ‘t. p.’ K 165r132, t. y. grafemų 
transpoziciją133, taip pat pasitaiko praleistų žodžių (žr. 156 išn.).

K nuoraše taip pat užfiksuota mitonimų funkcijų inovacinė konvergentinė (0 ↔ 
1 [α], 1↔2 [β], 0↔3 [γ]) pateiktis, kuri įprastai aiškinama perrašinėtojo žvilgsnio 
peršokimu134: (α) a(p) rankraščio įvadiniame sakinyje paminėtas Ockopirmus ‘der 
erste Gott Himmels vnd Gestirnes’135 K nuoraše įvardijamas kaip Ockopirmus der got 
des lichtes K 165r, nors tai yra mitonimų sąrašo 1-osios dievybės Swayxtix a(p [WMh 
245]) ‘der Got des lichtes’ funkcinė konotacija; (β) kūno ydų, ligonių ir sveikųjų 
dievybės Auschauts ‘der Gott der Gebrechen Kranken vnd sunden’, a(p [WMh 245]) 
nuoraše užfiksuotos 2-ąja, funkcijų apibrėžtį K nuorašo autorius perkelia dievybei 
Swayxtix, plg. Scwixtix der got der gebrechen der krancken vnd der geſunden K 165r; 
(γ) a(p) rankraščio mitonimų sąvado 3-iosios dievybės Autrimpus pragmatinė reikš-
mė ‘der Gott des mehres vnd der grossen sehe’136 K nuorašo rengėjo iš pradžių buvo 
suteikta įvadiniame sakinyje minimam Okopyrmus der gut got des mehres [išbraukta 
tos pačios spalvos rašalu] Himels vnd des geſtirn.

dėl minėtų priežasčių K manuskripto sakralinės konotacijos heteromorfines lek-
semas (lyginant jas su kituose SK rankraščiuose užfiksuotomis lytimis) reikėtų ver-
tinti kaip kvestionuotinos grafeminės struktūros ir semantinės vertės formas.

2.14. X  n u o r a Š a s. Šis SK rankraštis – naujai rastas, iki šiol lietuvos tyrėjams 
nežinotas, mannhardto neaprašytas, nors senokai kodifikuotas manuskriptas137, sau-
gomas lmaGbr (sign.: ms. uph. fol. 34).

X nuorašas, spėtina, vėlyvesnis, nors datuojamas Xvi a.138 Jo paginacija yra nuo-
sekli multisekventinė (pateikiama puslapių, o ne lapų numeracija), bet dėl cituoja-
mosios informacijos pateikimo rankraštis priskirtinas senųjų manuskriptų pogrupiui 
(pagal mannhardto nustatytą metodiką [žr. 2]).

ms. uph. fol. 34 foliantas, kuris sudarytas iš 775 lapų (30 × 21 cm) vieno perraši-
nėtojo teksto – ordino didžiųjų magistrų kronikos Hochmeister-Chronik (X 5–758) ir 
SK (X 760–774), įrištas tamsiai rudos spalvos oda; įrišui būdingi renesanso knygų 
puošybos elementai: išlikę ir funkcionalūs apkaustai nėra itin prabangūs, bet skonin-
gi; averso ir reverso viduryje – deivės Justicijos, laikančios kardą ir svarstykles, at-
vaizdo raižiniai, tačiau ji vilki ne romėnės stolą, bet renesanso laikų palaidinę. po 
jos atvaizdu yra įrašas: „ivstiCia QvisQvis piCturam lv‖mine • diC • deus • 
Cernis • est ‖ ivstus • ivsta • Que • FaCta • amen“ (šiek tiek kitokį 
tekstą pateikia Güntheris)139. aplink Justicijos atvaizdą viršelio kraštuose ištisine 
juosta įspausti 24 žymių kultūros veikėjų portretai su nominacija: aiškiai įskaitomas 
tik vardas Dante; ant vieno atvaizdo (dešinėje pusėje) yra apkausto tvirtinamasis 

131  FHNDWe.
132  dar žr. WMh 245; BRMŠ ii 128.
133  apie ją plačiau žr. subačius 2001, 304–305.
134  Žr. subačius 2001, 299–300.
135  WMh 245.

136  WMh 245.
137  KDStB ii 402–403.
138  KDStB ii 402.
139  KDStB ii 402.
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elementas. viršelio averse taip pat įspaustas folianto savininko asmenvardis140: 
„CarolₒramseYₒ“.

išskirtinis folianto požymis, suponuojantis preliminarią jo sukūrimo lokalizaciją – 
vandenženklis. Jį pavyko įžiūrėti dokumentų kodekso priešantraštiniame puslapyje: 
4 × 6 cm ovalo formos puslapio apačioje esančioje latentinėje žymėje pavaizduota 
karūnuota moteris (švč. mergelė marija?), laikanti ant rankų kūdikį (Jėzų Kristų?), 
o po jos kojomis – mėnulio pjautuvas (matyt, aliuzija į nt apr 12,1–3 siužetą); žemiau 
šio vaizdinio (po ovalo ženklu) – vandenženklio trumpinys „GM“, kuris, spėtina, 
eksplikuotinas kaip v. lo. genius municipii ‘miesto globėjas’141, t. y. (?) marienburgo 
(pagal herbą) miesto patronas – švč. mergelė marija, mat popieriaus gamintojo tokiais 
inicialais nepavyko identifikuoti142.

marienburge (dab. le. Malbork [↔ v. lo. Mariaeburgum, Mariae castrum]) knygų 
spaustuvių būta jau nuo Xvi a. pradžios – nuo 1512 m.143 Galima spėti, kad popierius 
gautas iš marienburgo miesto kanceliarijos, o galbūt čia ir sudarytas šis įvairių rank-
raščių nuorašų kodeksas.

X rankraščio antraštės bei mitonimai parašyti vokiškuoju kanceliariniu raštu (Kanz-
leischrift)144, o naratyvas – vokiškuoju kursyvu (žr. 2.4) (plg. 12 pav.). perrašinėtojo 
būta ne itin atidaus, mat esama rašalo dėmių (X 760, 767, 771, 774), perbrauktų raidžių 
(X 760), sulietų (X 760, 765, 767) ir taisytų (X 762) grafemų, iš pseudosimbolių, mė-
ginant paslėpti rašalo dėmes, suformuotų žodžių, pavyzdžiui, † → er X 767. tiesa, 
kustodai surašyti tvarkingai kiekvieno verso puslapio apačioje.

remiantis struktūrinių dalių modeliavimo sistema ir jų abesijos stoka, šis manu-
skriptas priskirtinas senųjų (a[p], α, b rankraščių) grupei, tačiau nėra tikslus jų nuo-

12 pav. X 762v: 2-oji antraštė (įvadinis sakinys);
lmaGbr: ms. uph. fol. 34

140  ramsey giminė, kilmingoji elbingo miesto 
šeima, kilusi iš Škotijos, kur garsėjo jau 
nuo Xiv a. sunku identifikuoti, kuriam 
Caroliui ramsey ši rankraštinė knyga pri-
klausė, mat tokios nominacijos asmenų 
būta 5-ių. spėtina, kad tai Carolis ramsey 
Jaunesnysis (Karol zwany młodszym 
[1651-11-23 – †?]), kadangi būtent jis kau-
pė ir užsakinėjo senų rankraščių kopijas, 

taip pat kai kuriuos jų ir pats perrašė  
(žr. SBPN iv 35–37).

141  Capelli 1901, 477.
142  Žr. Żurowski 1965; dar žr. piekosiński 

1893.
143  Gloger ii 89; dar žr. Kawecka-Gryczowa 

1975, 19; pirożyński 2000, 224; Kaunas 
2004, 159.

144  plačiau žr. Crous, Kirchner 1928, 30.
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rašas, t. y. antrinis variantas, plg. šių veikalų mitonimų grafinės, leksemų sintaksinės 
ir semantinės raiškos diferencijos pavyzdžius: Baidonaiths Der ſchiff leise gott ‘baido-
naitis – laivo skrodės dievas’ X 762145 ↔ Bardoayts der [Ø] Schiffe Gott a(p [WMh 245]) / 
Bardonayths Der Schieff [Ø] Gott α 728r / Bardoayths Der Schieff [Ø] gott b 727v ‘bardai-
tis – laivo/ų dievas’, dar plg. v. v. a. jemandts X 772 ↔ v. v. a. imands a(p [WMh 259]), 
imants α 736v, b 737r146 ir kt.

2.15. †X1 n u o r a Š a s. Karaliaučiaus miesto bibliotekos rankraščių katalogo 
sudarytojas ir šios įstaigos darbuotojas dr. augustas seraphimas (1864–1924) yra 
užregistravęs vienintelį rankraštį, kurio pavadinime, beje, neatitinkančiame kitų 
dviejų, mannhardto minimų šioje įstaigoje saugotų nuorašų įvardijimo (žr. 2.5, 2.8), 
nurodytas sūduvių etnonimas: Von den Sudawitten, die Jtzo die Sudauenn genant werden 
auff Samblandt belangendt Ihre Ceremonienn unnd Bockheiligungen147. tai Xvi a. folianto 
Preusische Chronica 1582 (sign.: s 24 fol.)148 dalis, sudaryta iš 17 puslapių (319r–327r). 
beje, šis nuorašas apskritai nėra minimas mannhardto knygoje.

seraphimas taip pat nurodo lygintiną e perspaudą, kurio tekstas neva sutampa 
su Jeronimo maleckio kompiliacijos naratyvu, bet, jo teigimu, paskutinėje (iš tiesų – 
Xii [žr. 3]) SK dalyje („ist imands bestolen“ a[p])149 trūksta rankraštyje esančio saki-
nio Da behütte uns vor, liebster Vatter, durch Deinen geliebesten Sohn, Amen150, t. y. Ap-
saugok mus, mielas Tėve, per savo numylėtąjį Sūnų, amen. Šis sakinys, žinoma, yra paties 
perrašinėtojo sugalvotas, t. y. inovacinis, implikuojantis scholastinės stilistikos ele-
mentų imitaciją, plg. Behüte uns Alle vor Krieg, Hunger und Peſtilenʒ, und vor einem 
böſen ſchnellen Tod […] Gott der Vater ſegne mich und behüte mich!151, t. y. Saugok mus 
visus nuo karo, bado ir ligų, ir nuo baisios ūmios mirties […] Dieve Tėve, laimink mane ir 
saugok mane! (dar žr. 2.9).

3. SK r a n K r a Š Č i Ų  F a K t o G r a F i J o s  s t r u K t Ū r a v i m o  p r i n C i p a i. 
mannhardtas ar jo knygos sudarytojai, matyt, remdamiesi parafrastinio modelio (apie 
jį žr. 2) C ir vėlesniojo laikotarpio nuorašų K (taip pat ir spausdintų variantų [J(p), 
G(p)]) vienijančia etnomitologinės faktografijos pateikimo tendencija – SK informa-
cijos prezentaciją pradėti nuo 2-osios antraštės ir toliau einančio teonimų sąrašo (plg. 
SK variantus C 1r, G[p] 86, J[p] 19), pasirinko dominuojantį teksto lakūnų elimina-
vimo principą ir a(p) nuorašo jotvingių etnomitoliginę medžiagą grupavo ne nuo 
seniausių α 726r–α 727v, b 726r–727v ir vėlesniojo laikotarpio X 760–761 rankraščių 
pradžioje pateikiamos pratarmės (a[p])152, bet nuo 1-osios ir 2-osios (įvadinio sakinio) 
antraščių bei mitonimų indekso.

remiantis senosios grupės a(p), α, b, X rankraščių konsekventine struktūrine 
modeliacija, SK prototipo sąranga eksplikuotina išskiriant 12 sudėtinių dalių:

145  dar žr. Götze 1920, 149.
146  dar žr. FHNDWe.
147  seraphim 1909, 28.
148  seraphim 1909, 25.

149  WMh 259–260.
150  seraphim 1909, 28.
151  arndt 1840, 54.
152  WMh 261–262.
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i. 1-oji antraštė: Der vnglaubigen Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Cere-
monien, so sie tzu brauchen gepflegeth a(p)153 (Netikinčiųjų sūduvių ožio garbinimas su vi-
somis apeigomis, kurias jie atlikinėjo) ↔ α 724r, b 724r (nepateikiama e, J[p], G[p], K, X);

iα. modifikuota inovacinė 1-oji antraštė: Der Sudawen Bockheyligung vnd ander 
Ceremonien derſelbenn C 1r (Sūduvių ožio garbinimas ir kitos jų apeigos) ↔ G 1r;

ii. Wourschkayty (burtininko) iliustracija, pavadinta: Der Sudauenn ‖ wourſchaitj 
welcher Ihren Bock Heiligett α 725r (Sūduvių burtininkas, kuris jų ožį garbina) ↔ Der 
Sudauen wou˞ſch‖kaity welcher ihren bock heiligett b 725r;

iii. pratarmė: Nach dem vor zeiten Preussenn Hullmigeria seinenn Nahmenn gehabtt 
a(p)154 (Seniau Prūsija buvo vadinama Hullmigeria) ↔ α 726r–727v; b 726r–727v; X 760–
761 (nepateikiama C, e, G, G[p], J[p], K);

iv. 2-oji antraštė (↔ įvadinis sakinys): Von den Zudewiten die itzund Sudauen heissen 
vnd genant werden, wie sie Ire Ceremonien halten a(p)155 (Apie burtininkus, kurie dabar 
save vadina sūduviais ir yra vadinami, kaip jie atlieka apeigas) ↔ α 727v, b 728r, C 1r, 
G 2r, X 762 (nepateikiama G[p], J[p]);

ivα. modifikuota 2-oji antraštė: Von den Sudawittern, ‖ die iɮo die Sudawen genant ‖ 
werdenn vff Samlandt, Be‖langende ihre Ceremonien ‖ vnnd Bockheÿligvngenn e 377r (Apie 
sūduvių, kurie dabar save sūduviais iš Sembos vadina, apeigas ir ožio garbinimą) ↔ Von der 
Sudawen, die dy Sudawen ‖ heißen, geberden vnd thuen K 165r (Apie sūduvius, taip pat 
sūduvių palikimą, elgesį ir veiklą)156;

v. mitonimų sąrašas ir jų funkcinės konotacijos eksplikacija: a(p)157, α 727v–730r, 
b 728r–730v, C 1r–4r, e 377r–379v, G 2r–4v, G(p) 86–87, 89–91, 127, J(p) 19–20, K 165r–
166r, X 762–764;

vi. Wie sie den Bock heiligen a(p)158 (Kaip jie ožį garbina) ↔ α 730r–731r, b 730v–731v, 
C 4r–5v, e 379v–380v, G 4v–5v, G(p) 87–88, J(p) 21, K 166r–167r, X 764–765;

vii. Der erden gott Puschkaytus a(p)159 (Žemės dievas Puschkaytus) ↔ α 731r–731v, 
b 731v–732r, C 5v–6r, e 380v–381r, G 5v–6r, G(p) 126–127, J(p) 21, K 167r, X 766;

viii. Bardoayts der Schiffleut gott a(p)160 (Jūrininkų dievas Bardoayts) ↔ α 731v–732r, 
b 732r–732v, C 6v–7r, e 381r–381v, G 6r–6v, G(p) 116, J(p) 21, K 167v, X 766–767;

iX. Von jren Sponsalien vnd vorlubnissen a(p)161 (Apie jų sužadėtuves ir išpirką162) ↔ 
α 732r–734r, b 732v–735r, C 7r–10v, e 381v–384r, G 6v–9r, G(p) 133–135, J(p) 24–25, 
X 767–769;

153  WMh 244.
154  WMh 261–262.
155  WMh 244.
156  plg. koreguotiną BRMŠ ii 143 pateiktą ver-

timą „apie sūduvių, kurie vadinami sūdu-
viais [sic!], būdą ir darbus“, mat sintagma 
die dy Sudawen suponuoja praleistą struk-
tūrinį sintaksinį elementą v. v. ž. up (uppe), 
t. y. conj. v. v. ž. up dy ‘taip pat ↔ v. auf 
dass, damit’ (žr. lübben, Walther 1888, 895), 
o a. v. a. heißen ‘palikimas; įsakymas, įsta-

tymas ir kt. ↔ v. Gebot’ (Götze 1920, 118) 
yra daiktavardis, o ne veiksmažodis.

157  WMh 245–249.
158  WMh 250–251.
159  WMh 251–252.
160  WMh 252–253.
161  WMh 253–254.
162  SK lytis vorlubnissen dėl morfologinės 

struktūros gali būti interpretuojama kaip 
dialektinis a. v. a. verläubnis ‘išpirka ↔  
atlygis (ir kt.) v. Beurlaubung ↔ bžn. lo. 
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iXα. modifikuota iX dalies antraštė: Ire ſponſalia vnd vorleubnus vnd brautlavf K 167v–
168r (Jų sužadėtuvės ir išpirka, ir vestuvės)163;

X. Von den todten a(p)164 (Apie mirusiuosius) ↔ α 734v–735v, b 735r–736r, C 10v–12v, 
e 384r–385v, G 9r–10v, G(p) 137–138, J(p) 25–27, X 770–771 (nepateikiama K);

Xi. Von jerlichem gedechtnis a(p)165 (Metinės) ↔ α 735v–736r, b 736r–737r, C 12v–13v, 
e 385v–386r, G 10v–11v, G(p) 143–144, J(p) 26–27, X 771–772 (nepateikiama K);

Xii. Ist imands bestolen a(p[Wmh 259–260]) (Jei kas yra apvogtas) ↔ α 736v–738r, 
b 737r–738v, C 14r–17r, e 386r–388r, G 11v–13v, G(p) 146–148, J(p) 27, X 772–774 
(nepateikiama K);

Xiiα. inovacinis perrašinėtojų naratyvas – krikščioniškojo tikėjimo formulės: vor 
welcher ‖ vns bewoner der Her Jheſus chriſt vnſer erloſer, ‖ der derhalben geſtorben iſt, Amenn 
G 13v (žr. 2.9) ↔ Da behütte uns vor, liebster Vatter, durch Deinen geliebesten Sohn, Amen 
X1 (dar žr. 2.15).

akcentuotina, kad a(p), α, b, X nuorašų informacijos struktūravimo metodika 
suponuoja obligatinės diplomatinių, siejamų su teisine sfera, dokumentų rengimo 
tradiciją, t. y. faktografija pateikiama remiantis tokiems veikalams nustatyta griežta 
rengimo tvarka: prologas, naratyvas, epilogas166. Ši aplinkybė, kurios iki šiol neak-
centavo joks SK tyrėjas, itin svarbi, mat gali būti siejama su veikalo paskirtimi ir jo 
sukūrimo tikslu.

pradedant C nuorašu, kurio autorius gydytojas dunckeris (žr. 2.4) nutarė ekstra-
huoti SK pratarmę, o likusį naratyvą perpasakoti, o ne perrašyti, sukurtas preceden-
tas šį veikalą vertinti ne kaip svarbų, spėtina, juridinės plotmės dokumentą, bet kaip 
prozos kūrinėlį. deja, K manuskripto kūrėjas SK informaciją dar labiau iškraipė, 
pašalino jam nereikalingą informaciją apie sūduvių vartojamą leksiką (žr. 2.13) ir 
pavertė šį šaltinį juodraščio tipo konspektu.

 
4. SK r a n K r a Š Č i Ų  l i n G v i s t i n Ė  C H a r a K t e r i s t i K a. Įprastai teigia-

ma, kad SK rankraščiai parašyti „vokiečių kalba“167. vis dėlto tokia lingvistinė šio itin 
proliferuoto šaltinio apibrėžtis yra pernelyg apeironinė, mat terminas vokiečių kalba 
suponuoja naujosios vokiečių aukštaičių kalbos, kurios pagrindu sukurta bendrinės 
vokiečių kalbos sistema, laikotarpį (nuo Xvii a. [1650 m.] iki dabar)168, o SK datuoja-
ma Xvi a. pirmąja puse, t. y. ankstyvosios vokiečių aukštaičių kalbos laikotarpiu (nuo 
Xiv a. iki 1650 m.)169. be to, kai kuriuose rankraščiuose pasitaiko ir kito vakarų ger-

commeatus’ (diefenbach, Wülcker 1885, 
559; DWG i 1750; sleumer 1926, 223), o   
ne a. v. a. liebnis ‘dovana, teikiama norint 
įgyti palankumą v. Gunstgeschenk’ (Götze 
1920, 151) alternantas, kaip interpretuoja 
BRMŠ (ii 150) vertėjas, plg. jo vertimą: 
Apie jų sužadėtuvių dovanas ir susižiedavimą.

163  dėl klaidingo šios sintagmos vertimo Su-
žadėtuvių dovanos, sužadėtuvės ir nuotakos 

išleidimas (BRMŠ ii 150) žr. 162 išn.;  
dar žr. 4.

164  WMh 257–258.
165  WMh 258–259.
166  Žr. lelewel ii 43.
167  BRMŠ ii 123.
168  Young, Gloning 2004, 233.
169  Young, Gloning 2004, 161.
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manų dialekto – vidurio vokiečių žemaičių kalbos, vartotos nuo Xiii a. iki Xvii a.170, 
elementų, plg. K nuorašo kalbą, kuri identifikuojama kaip vokiečių žemaičių171.

taip pat SK manuskriptuose yra keletas prūsijos vokiečių aukštaičių ir žemaičių 
šnektų pagrindu susidariusiame kalbiniame areale vartotos ne indigenios germanų 
leksikos pavyzdžių, plg. jotvingių polonizmą v. dial. Zudwity a(p)172 ‖ zudwÿthÿ 
C 1r, 1v ‘burtininkai’173. primintina, kad SK sukūrimo metu (Xvi a. pirmoje pusėje) 
semboje vakarų baltų kalbos – sūduvių ir prūsų – buvo plačiai vartojamos174. vadi-
nasi, šioje teritorijoje (ir ne tik joje) gyvenę germanai galėjo būti pasiskolinę ir bal-
tiškų žodžių175.

akcentuotina, kad prūsijoje vartoti 3 vokiečių kalbos dialektai176:
1) vokiečių aukštaičių: pamedė (pietvakarinė teritorija), pagudė (pietinė dalis), 

barta (pietvakarinė dalis), Galinda, sasna;
2) vokiečių žemaičių: pamedė (šiaurės rytų teritorija), pagudė (šiaurinė dalis), 

barta (šiaurės ir rytų pusės), sūduva, nadruva, semba;
3) švabų177: Kulmas.
vadinasi, SK rankraščių kalba, kaip ir prūsijos šnektų lingvistinė determinacija (žr. 

28 išn.), nėra homogeninė, t. y. a(p), α, b, C, G, G(p), e, J(p), X rankraščių kalbai bū-
dingos ankstyvosios vokiečių aukštaičių dialekto ypatybės, o K manuskripte, nors jis 
ir traktuojamas kaip vidurio vokiečių žemaičių tarme parašytas tekstas, gausu anks-
tyvajai vokiečių aukštaičių tarmei būdingos leksikos, plg. (1) ožio garbinimo apeigų 
pasakojime vartojamą lytį bock‖heiliger K 165r–166v, kuri reflektuoja a. v. a. bock 
‘ožys’178, o ne v. v. ž. buck ‘t. p.’179; (2) transformuotą a. v. a. ‡gebirde ‘noras, troškimas’ 
K 165r (↔ a. v. a. begirde ‘t. p.’ [apie kitimo priežastis žr. 2.13])180 vietoj v. v. ž. anewert / 
beger ↔ begerte / gir ‘t. p.’181; (3) a. v. a. brautlavf K 167v ‘vestuvės’182, užuot vartojant 
v. v. ž. brûthûs ‘t. p.’183 ir kt. vadinasi, K nuorašo kalba traktuotina kaip ankstyvosios 
vokiečių aukštaičių ir viduriniosios vokiečių žemaičių šnektų konvergentinis darinys.

remiantis šiais argumentais, galima teigti, kad išlikusių SK rankraščių kalba – 
Xvi a. prūsijoje vartotos ankstyvosios vokiečių aukštaičių ir viduriniosios vokiečių 
žemaičių šnektų samplaika, skirtingų perrašinėtojų koreguota, remiantis sava kalbi-
ne aplinka bei jiems žinoma faktografija. iš esmės tai hibridinis skirtingų dialektų 
darinys, susidaręs prūsijoje paplitusių šnektų pagrindu.

5. i Š v a d o s. 1. Kodifikuotina 15 Sūduvių knygelės nuorašų. iš jų liko 10 (a[p], 
α, b, C, e, G, G[p], J[p], K, X), 5 dingę (†d, †ε, †F, †H, †X1).

170  polenz 2009, 24; König 2004, 71.
171  WMh 244.
172  WMh 245.
173  Kregždys 2017, 55–56.
174  Hartknoch 1684, 89–91.
175  plačiau žr. ziesemer 1924, 134–136; mitzka 

1937, 104.
176  ziesemer 1924, 137.
177  Xvi a. vokietijoje šiam dialektui priskiria-

mos augsburgo, ulmo ir tübingeno apy-
linkės (polenz 2009, 81); apie jo ypatumus 
plačiau žr. mitzka 1937, 82–86.

178  Götze 1920, 37.
179  lübben, Walther 1888, 142.
180  FHNDWe.
181  lübben, Walther 1888, 48, 68, 254.
182  Götze 1920, 39.
183  lübben, Walther 1888, 142.
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2. a(p) manuskripto faktografijos pateiktis, spėtina, suponuoja SK originalo in-
formacijos modeliavimo sistemą ir yra ypatingos svarbos; ji užfiksuota tik mann-
hardto monografijoje.

3. mannhardto a simboliu kodifikuoto rankraščio nėra lenkijos mokslų akade-
mijos Gdansko bibliotekos rankraščių skyriuje:

3.1. apie a nuorašą monografijos išnašose pateikta informacija atitinka ms. 1277 
(t. y. α rankraščio), saugomo minėtoje bibliotekoje, faktografiją;

3.2. mannhardto knygoje dviejų skirtingų nuorašų – a(p) ir α – informacija uni-
fikuojama ir klaidingai priskiriama a manuskriptui.

4. C nuorašo sukūrimo data – 1545 m.
5. G rankraštis yra antrinis C nuorašo manuskriptas, stokojantis precizinės pirmi-

nio varianto atitikties.
6. Ypatingoji G ir †X1 nuorašų savybė – skirtingos modifikacijos, bet panašiõs 

semantinės konotacijos papildomi finaliniai SK sakiniai, sukurti šių rankraščių per-
rašinėtojų.

7. K nuoraše užfiksuota mitonimų funkcijų inovacinė transponuota pateiktis su-
ponuoja periferinį šio rankraščio statusą (mitonimų analizės aspektu).

8. lenkijos mokslų akademijos Gdansko bibliotekos rankraščių skyriuje saugomas 
lietuvos tyrėjams nežinotas ir jų neanalizuotas X nuorašas priskirtinas senųjų per-
rašų grupei.

9. išskirtini 4 SK bibliografinio statuso apibrėžties tipai: 1) Jano maleckio De sa-
cri fi‖ciis et idolola‖tria vetervm Bo‖ruſſorum nevertinga kopija; 2) Agenda Ecclesiastica 
spekuliatyvus variantas; 3) hibridinis Agenda Ecclesiastica ir Jeronimo maleckio išleis-
to veikalo perdirbinys; 4) vertingas memuarinio žanro prūsų mitologijos šaltinis.

10. remiantis senosios nuorašų grupės (a[p], α, b, X) nuosekliu struktūrinių ele-
mentų grupavimu, SK prototipo sąranga eksplikuotina išskiriant 12 sudėtinių dalių.

11. SK rankraščių kalba – Xvi a. prūsijoje vartotos ankstyvõsios vokiečių aukštai-
čių ir viduriniosios vokiečių žemaičių šnektų samplaika.

Grafiniai žymenys:
← pirminės etiologinės grandies žymuo
↔ interferencijos (dviejų modaliųjų lyginamųjų elementų) žymuo
 ≠ kontradikcijos (neatitikimo) žymuo
 ‡ pseudoleksemos (įvairių tyrėjų sukurtų žodžių ar kalbos faktų) žymuo
 † dingusio ar neišlikusio dokumento / asmens mirties žymuo
 /…/ fonetinės transkripcijos žymuo
 [Ø] abesijos (informacijos pateikimo stokos) žymuo

Kalbų ir dialektų santrumpos:
a. v. a. – ankstyvõsios vokiečių aukštaičių kalbõs (Xiv–Xvii a. [iki 1650 m.]) žodis
bžn. lo. – bažnytinės lotynų kalbõs (iii–X a.) žodis
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jtv. – jotvingių kalbõs žodis
le. – lenkų (naujojo laikotarpio [nuo XiX a.]) kalbõs žodis
pr. – prūsų kalbõs žodis
v. – naujosios vokiečių (aukštaičių [nuo 1650 m.]) kalbõs žodis
v. lo. – viduramžių (X–Xiv a.) lotynų kalbõs žodis
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Rolandas Kregždys
F o r m a l  a n a lY s i s  a n d  a n a lY t i C a l  e X p l i C at i o n 
o F  t H e  C o p i e s  o F  THE YATVIGIAN BOOK

s u m m a r y

Yatvigian Book (hereinafter YB) is a conventional, probably the most exhaustive and the 
most important description of the ethno-cultural tradition of the tribe that spoke Yatvigian, 
one of the two languages of Western balts, recorded during the reformation period. it is 
based on the source of information disseminated in several variants of manuscripts, and 
later in small printed books (reprints).

unfortunately, the original of YB has not been found yet, and the scholars who dis-
cussed this source or analysed it to some detail after the appearance of Wilhelm mannhardt’s 
book Letto-Preussische Götterlehre (1936), which contains copy a(p), resorted not to the 
analysis of the copies, but to the materials provided in the book, and did not doubt the 
authenticity of the given information. due to these reasons, historical facts of the manu-
scripts were not investigated as the information in mannhardt’s monograph was taken for 
granted. unfortunately, in many cases it does not correspond to reality and is essentially 
erroneous or elliptical.

textological analysis of ten surviving manuscripts of YB shows that the method of in-
formation structuring in the copies a(p), α, b, X of the old edition presupposes a reflection 
of the mandatory tradition of the preparation of diplomatic documents, i.e., those that are 
related to the legal field: the presentation of factual material follows strict rules established 
for preparation of such works – a prologue, a narrative, and an epilogue. although this 
circumstance has not been highlighted by any of the researchers of the source analysed, it 
is extremely important, because it can be related with the intent of the work and the aim 
of its creation.

starting with copy C, whose author doctor Gregor duncker decided to remove the fore-
word of YB and to retell the remaining narrative instead of copying it, a precedent was 
created for evaluating this work not as a supposedly important document of the juridical 
field, but as a work of prose. unfortunately, the creator of manuscript K distorted the in-
formation of this source even to a greater extent, removed the information on the lexicon 
used by the Yatvigians that he deemed unnecessary, and transformed this important work 
into something like a rough copy.

in summing up the results of the examination of YB, the following conclusions should 
be made:
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1. 15 copies of SK should be codified. of these, ten have survived (a[p], α, b, C, e, G, 
G[p], J[p], K, X), and five are lost (†d, †ε, †F, †H, †X1).

2. presumably, the way of presenting factual material in manuscript a(p) presupposes 
the system of information modelling in the original YB and is of special importance; it is 
recorded only in mannhardt’s monograph.

3. the manuscript that mannhardt codified with symbol a is not kept at the depart-
ment of manuscripts of the Gdansk library of the polish academy of sciences:

3.1. identified with this symbol, the information material in the footnotes of the mono-
graph duplicates copy a and corresponds to the factual material in ms. 1277 (manuscript α), 
which is kept in the above-mentioned library; 

3.2. in mannhardt’s book, the information of two different copies a(p) and α is unified 
and erroneously treated as an component of manuscript a.

4. Copy C was created in 1545.
5. there is no precise correspondence between manuscript G, which is a secondary 

copy of copy C, and the primary variant.
6. the special quality of copies G and †X1 is the final sentences of YB, which are of dif-

ferent modification but of similar semantic connotation and were created by the copiers of 
these manuscripts.

7. the innovative transposition of the functions of mythonyms recorded in copy K 
presupposes a secondary status of this manuscript (from the point of view of mythonym 
analysis).

8. Copy X, which is attributable to the group of rewrites of the old edition and which 
has not been known to or analysed by lithuanian scholars is kept at the department of 
manuscripts of the Gdansk library of the polish academy of sciences.

9. Four types of the bibliographic status of YB should be distinguished: α. Jan malecki’s 
De sacrifi‖ciis et idolola‖tria vetervm Bo‖ruſſorum… copy of no value; β. Agenda Ecclesiastica a 
speculative variant; γ. hybrid reworking of Agenda Ecclesiastica and a work published by Je-
ronimas maleckis; δ. valuable memoir-genre ‘source of prussian mythology of special value’.

10. based on the consecutive grouping of structural elements of the copies of the old 
edition (resp. a[p], α, b, X), the structure of the prototype of YB should be explained by 
distinguishing 12 components.

11. the language of the manuscripts of YB is a combination of early High German and 
middle low German used in prussia in the sixteenth century.

rolandas Kregždys    Gauta 2018 m. birželio 5 d.
Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyrius
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58
LT-08105 Vilnius, Lietuva
el. p.: rolandaskregzdys@gmail.com
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Birutė Triškaitė
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius 

Rankraštinis Johanno 
Jacobo Quandto palikimas: 
Prūsijos presbiterologija (prieš 1772)

Rašytinis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriaus, vyriausiojo rūmų 
pamokslininko ir generalinio Prūsijos superintendento Johanno Jacobo Quandto 
(1686–1772), puspenktų metų vadovavusio tenykščiam Lietuvių kalbos seminarui ir 
keletą dešimtmečių besirūpinusio lietuviškos religinės literatūros leidimu, palikimas 
nėra itin gausus. Be publikuotų teologinių traktatų lotynų kalba, vokiškų pratarmių 
lietuviškoms knygoms, akademinių tekstų, archyvuose saugomų dalykinių raštų, 
mūsų laikus saugiai pasiekė ir penkių tomų rankraštinis jo veikalas Preußische Presby-
terologie (Prūsijos presbiterologija, toliau – QPP; dėl pavadinimo žr. 2.1)1. Šią presbite
rologiją Kurtas Forstreuteris apibūdino kaip neįkainojamos vertės lobyną2. 

Žanro požiūriu QPP – tai dvasininkų žinynas, arba „kunigų knyga“ (vok. Pfarrer-
buch ar Pastorenbuch), kurioje Quandtas pateikė informacijos apie evangelikų liuteronų, 
taip pat evangelikų reformatų dvasininkus, Prūsijos Kunigaikštystės ir vėliau Prūsijos 
Karalystės bažnyčiose tarnavusius nuo Reformacijos pradžios iki maždaug XVIII a. 
trečiojo ketvirčio antrosios pusės (tiksliau – introdukuotus iki 1768 m.; vėlesni kitų 
asmenų papildymai siekia XIX a. vidurį3, žr. 2.1–2.2). QPP parašyta vokiškai su loty
niškais intarpais, bet pasitaiko ir pavienių lietuviškų žodžių ar frazių (žr. 3.2.2.5–3.2.2.6). 
Bendra penkiatomio in octavo formato rankraščio apimtis – per du tūkstančius pus
lapių, tik ne kiekvienas jų ištisai prirašytas4. Nors QPP yra pirmiausia Prūsijos Evan

1  Quandto bibliografiją žr. Zedler 1741, 64; 
Brucker, Haid 1755, [29]; Nietzki 1905, 
162–163.

2  Forstreuter 1961, 525: „eine Fundgrube von 
unschätzbarem Wert.“

3  Čia ir toliau kalbama tik apie tikslingus vei
kalo pildymus. 

4  QPP I puslapiai paginuoti arabiškais skait
menimis paties autoriaus šviesiai rudu ra
šalu numeruojant kas antrą, nelyginį, pus
lapį (pvz.: 1, 3, 5, 7, 9), tik nuo 496 iki 508 

ir lyginiai puslapiai sužymėti rašalu pa
grindinio veikalo pildytojo, o paskutiniuo
sius puslapius pieštuku paginavo tikriau
siai Karaliaučiaus valstybinio archyvo 
darbuotojai. QPP II–V lapai folijuoti pieš
tuku taip pat archyve. Pagal archyvinę 
rankraščio puslapių paginaciją ar lapų fo
liaciją QPP tomų apimtis tokia: QPP I – 
558 puslapiai, o QPP II – 210, QPP III – 
196, QPP IV – 136, QPP V – 230 lapų. 



126 Archivum Lithuanicum 20

gelikų Bažnyčios istoriją plačiąja prasme dokumentuojantis veikalas, tačiau atsižvel
giant į tai, kad daug lietuvių raštijos kūrėjų buvo Prūsijos evangelikų kunigai, ši 
presbiterologija – svarbus šaltinis ir lietuviškų raštų istorijos tyrimams.

Karaliaučiuje iki maždaug Antrojo pasaulinio karo vidurio saugotas QPP rankraš
tis prieškario tyrėjams buvo žinomas, juo remtasi5. Visgi dėl rankraštinės formos, 
lėmusios ribotą prieinamumą, QPP recepcija lietuvių moksliniuose darbuose nebuvo 
pakankama6, o pokariu šis rankraštis iš Lietuvos tyrėjų akiračio apskritai buvo dingęs 
(apie rankraščio istoriją žr. 1). Tik atkurtosios Nepriklausomybės metais atsivėrus 
galimybei naudotis užsienio archyvuose saugomais šaltiniais, QPP grįžta į mokslo 
apyvartą – veikalu vėl imama remtis ir jį cituoti7. Tad šio straipsnio tikslas yra glaus
tai QPP pristatyti: apžvelgti rankraščio istoriją, veikalo atribucijos aspektus, teksto 
sandarą bei turinį ir pagrindinius rėmimosi šaltinius atkreipiant dėmesį į tai, kuo jis 
reikšmingas lietuvių raštijos istorijos tyrimams.

1. QPP R A N K R A Š Č I o  I s T o R I J A: N u o  K A R A L I A u Č I A u s  I K I  B E R L y N o.
1.1. D A B A R T I N Ė  s A u G o J I M o  V I E T A. XVIII a. Karaliaučiuje Quandto reng

to veikalo rankraštis (apie atribuciją žr. 2) šiuo metu saugomas Berlyne, Prūsijos 
kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve (Geheimes staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz, toliau – GstA PK): GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, 
Hs, Nr. 2. Ant kiekvieno tomo priekinių viršelių apatinio kairiojo kampo užklijuotos 
balto popieriaus lipdės su spausdintu užrašu: „GEHEIMEs sTAATsARCHIV ‖ 
PREussIsCHER KuLTuRBEsITZ ‖ XX. HA Hist. stA Königsberg ‖ Hs. Handschrif
ten ‖ Nr. 2“, kuriame toliau nurodytas atitinkamas tomas („Bd. 1“, „Bd. 2“, „Bd. 3“, 
„Bd. 4“, „Bd. 5“). Lipdėje matyti ir archyvo emblema: į dešinę žiūrintis erelis. Šiame 
archyve rankraštis saugomas nuo praėjusio amžiaus 8ojo dešimtmečio pabaigos.

1.2. A N K s T E s N I  s A V I N I N K A I  I R  s A u G o J I M o  V I E T o s. Rankraštyje 
esančios kitos proveniencijos – buvusių jo savininkų įrašai ir archyvų antspaudai – 
liudija, kad per du šimtmečius, t. y. nuo Quandto mirties (17720117) iki patekimo į 
GstA PK (1979), rankraštis buvo dar kelių asmenų ir atminties institucijų nuosavybė. 

5  Pirmiausia minėtinas Karaliaučiuje iki Ant
rojo pasaulinio karo gyvenęs Viktoras Fal
kenhahnas (1903–1987), kuris tyrė Jono 
Bretkūno (Johannes Bretke, 1536–1602) 
biografiją, į lietuvių kalbą išverstos Bibli
jos rankraščio genezę, identifikavo verti
mo korektorius ir išleido monografiją Der 
Übersetzer der litauischen Bibel Johannes 
Bretke und seine Helfer (Karaliaučius, 1941). 
QPP kaip rėmimosi šaltinis nurodoma tiek 
šaltinių sąraše, tiek išnašose (Falkenhahn 
1941, 476 ir 276, išn. 909; 283, išn. 934; 328, 
išn. 1117tt.).

6  Quandto veikalu, pavyzdžiui, nesiremta pa

matiniame lietuvių raštijos kūrėjų biografi
jų šaltinyje – Vaclovo Biržiškos (1884–1956) 
Aleksandryne (Čikaga, 1960–1965, toliau – 
BržA). Pavieniai QPP užfiksuoti faktai, pa
vyzdžiui, apie simoną Vaišnorą (simon 
Waissnarus, ~1545–1600; BržA I 182), į 
Aleksandryną perimti iš kitų šaltinių.

7  Žr. Gelumbeckaitė 2008, XLVIII, išn. 142, 
LVIII, išn. 202tt., LXII, išn. 223, 225; Triš
kaitė 2012, 130–131, 134–135; Triškaitė 
2013, 41; Aleknavičienė 2014a, 60–61; 
Alek navičienė 2014b, 28–33; Drotvinas, 
Triškaitė 2014, 142, 145; Triškaitė, sidab
raitė 2016, 58–59, 63–65 ir kt.
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Rankraščio tomuose įspaustas apvalus tamsiai violetinis antspaudas „staatl. Ar
chivlager Goslar“, kurio viduryje – į kairę šuoliuojantis žirgas (šios nuosavybės žymos 
nėra QPP III), liudija, kad į GstA PK rankraštis perduotas iš Valstybinio archyvų 
sandėlio Getingene (staatliches Archivlager Göttingen, veikė 1953–1978)8, anksčiau 
buvusio Goslare ir vadinto Valstybiniu archyvų sandėliu Goslare (Staatliches Archivlager 
Goslar, veikė ~1945–1952)9. Čia rankraštis turėjo būti atvežtas iš laikinosios saugojimo 
vietos – Graslebeno druskos kasyklų Harco kalnuose, o į tenai – baigiantis Antrajam 
pasauliniam karui, 1944 m. antroje pusėje, sykiu su kitais rankraščiais ir archyvalijo
mis iš Rytų Prūsijos, tiksliau – Karaliaučiaus apylinkių, kurių pilyse nuo 1942 m. 
vasaros iki 1943 m. rudens buvo išslapstyti svarbiausi Karaliaučiaus valstybinio ar
chyvo dokumentų rinkiniai ir biblioteka10.

Kad rankraštis priklausė Karaliaučiaus valstybiniam archyvui11, pirmiausia rodo 
dabartinė signatūra, kurioje atspindėta ankstesnė jo saugojimo vieta: GstA PK: 
XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs, Nr. 2. Analizuojant rankraštį de visu, tai patvirtina 
ir rank raščio tomų (išskyrus QPP III) laisvuosiuose priešlapiuose įspaustas apvalus 
šviesiai violetinis šio archyvo antspaudas, kurio viduryje – sparnus išskleidęs ir į 
kairę žvelgiantis erelis, o aplink ratu matyti ankstesnis archyvo pavadinimas: „Kö
NIGLICHEs sTAATsARCHIV KÖNIGsBERG o/PR“. Be to, QPP buvo įtrauktas ir į 
XIX a. sudarytą šio archyvo rankraščių rinkinio Manuskripte katalogą Verzeichnis der 
Bolzischen, der Hennigschen und der Rhesaschen Manuskripte und Karten sowie auch der 
in der Archiv-Bibliothek abgesondert aufgestellten Handschriften (Msc), arba Findbuch 453a. 

8  Getingene rankraštį vartė tritomio veikalo 
Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreu-
ßens (Getingenas, 1968) autorius Waltheris 
Hubatschas (1915–1984) (žr. Hubatsch 
1968, 507, 533, išn. 3).

9  Tiesa, įkurdintas Imperatorių rūmuose Gos
lare, sandėlis iki 1952 m. pavasario buvo 
sąjungininkų britų kontroliuojamoje teri
torijoje ir vadintas Zonos archyvų sandėliu 
Goslare (Zonales Archivlager Goslar) (For
streuter 1955, 93). Vėliau, perdavus Žemu
tinės saksonijos valdžiai, sandėlis tapo 
valstybinis. Šiai institucijai dešimtmetį va
dovavo buvęs ilgametis Karaliaučiaus 
valstybinio archyvo darbuotojas Kurtas 
Forstreuteris (1897–1979): 1952 m. rugsėjį 
jis paskirtas Valstybinio archyvų sandėlio 
Goslare vadovu, o nuo 1952 m. gruodžio 
iki 1962 m. ėjo Valstybinio archyvų sandė
lio Getingene direktoriaus pareigas 
(Boockmann 1980, 1).

10  Apie šio archyvo likimą Antrojo pasaulinio 
karo metais žr. Forstreuter 1955, 88–92. 
Tik riausiai QPP omenyje turėjo Forstreu
teris minėdamas per karą išgelbėtą ir Ge
tingene tuomet saugotą Quandto pamoks

lininkų sąrašą iš Karaliaučiaus valstybinio 
archyvo Rankraščių rinkinio: „das Predi
gerverzeichnis von J. J. Quandt (18. Jh.).“ 
Šis Quandto rankraštis sykiu su vadina
mąja Ordino Biblija, t. y. XIV a. Clauso 
Cranco išverstomis Jobo bei Pranašų kny
gomis ir Apaštalų darbais (GstA PK: 
XX. HA, Msc, A Nr. 191), buvo pirmieji  
po karo atsiradę rinkinio rankraščiai (For
streuter 1955, 100). 

11  Šio 1804 m. kaip savarankiškos institucijos 
įkurto archyvo pavadinimas per beveik 
pusantro šimto metų gyvavimo istoriją ne 
kartą keitėsi (tai liudija ir čia saugotuose 
dokumentuose įspausti antspaudai): Ka-
rališkasis slaptasis archyvas Karaliaučiuje,  
Prūsijoje (Königliches Geheimes Archiv zu 
Königsberg in Preußen), Karališkasis valsty-
binis archyvas Karaliaučiuje, Rytų Prūsijoje 
(Königliches Staatsarchiv Königsberg in Ost-
preußen), Prūsijos valstybinis archyvas Ka-
raliaučiuje (Preußisches Staatsarchiv in Kö-
nigsberg), Karaliaučiaus valstybinis archyvas 
(Staatsarchiv Königsberg). Šiame straipsnyje 
jis vadinamas Karaliaučiaus valstybiniu  
archyvu. 
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Ralfo G. Päslerio 2001 m. atnaujintoje ir duomenimis apie dabartinę rankraščių saugo
jimo vietą papildytoje šio katalogo versijoje Findbuch 453a Neu (toliau – VBHRM2) nu
rodyta, kad Karaliaučiuje QPP I–IV turėjo signatūrą „Msc. C 18 8˚“–„Msc. C 21 8˚“12, 
o QPP V – „Msc. C 22 8˚“13. Kaip matyti, ją sudarė keturi elementai: 1) rinkinį žymė
jusi lotyniško žodžio Manuscriptum ‘rankraštis’ santrumpa „Msc.“, 2) raidė „C“, žy
mėjusi skyrių ir kartu liudijusi, kad rankraščio tomai gauti iš privačių asmenų14, 
3) atitinkamas skaitmuo, rodęs rankraščio eilės numerį, 4) skaitmuo „8˚“, žymėjęs 
rankraščio formatą in octavo. senoji signatūra regima ir kiekvieno rankraščio tomo 
nugarėlėse (žr. toliau), taip pat kai kurių tomų priešlapiuose (tiesa, čia ji kiek trum
pesnė – be raidės „C“, o nugarėlėse ir be formato žymos „8˚“)15. 

Iš Karaliaučiaus valstybinio archyvo senojo rankraščių katalogo į naująjį Päsleris 
perėmė ir duomenis, kad penkiatomis Quandto rankraštis kadaise gautas iš dviejų 
asmenų – buvusių savininkų:

1) QPP I–IV – tai Prūsijos arkivyskupo Ludwigo Ernsto von Borowski’o (1740–1831) 
dovana archyvui: „Geschenk des Erzbischofs von Borowski“16. Borowski’s Quandtą 
pažinojo asmeniškai veikiausiai dar nuo vaikystės: jo tėvas Andreasas Ernstas buvo 
zakristijonas Pilies bažnyčioje, kurioje pamokslus sakė Quandtas, o pats Borowski’s 
dar vaikas giedojo šios bažnyčios chore ir patarnaudavo per mišias dalijant šv. Ko
muniją. spėjama, kad Quandtas galėjo pastūmėti Borowski’į pasirinkti teologo kelią17. 
Kaip ir Quandtui, Borowski’ui buvo lemta tapti viena iškiliausių to laikotarpio as
menybių: rekomenduotas profesoriaus Immanuelio Kanto (1724–1804), savo karjerą 
pradėjo mokydamas didikų vaikus, 1762 m. Berlyne buvo ordinuotas kariuomenės 

12  VBHRM2 209–210.
13  VBHRM2 210. 
14  Pirmosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis 

žymėti trys rinkinio skyriai, pasak Bern
harto Jähnigo, netobulai liudijo rankraščių 
kilmę: raidė „A“ rodė rankraštį priklau
sius archyvo bibliotekai, „B“ – į archyvą 
patekus su karo tarėjo Nikolauso Boltzo 
(1723–1808) ir dar kelių asmenų palikimu, 
„C“ – iš kitų privačių asmenų. Vėliau dalis 
šių rankraščių, kurie buvo susiję su Vaka
rų Prūsija, senajame kataloge pažymėti 
raide „D“ ir 1903 m. atiduoti ką tik įkur
tam Dancigo valstybiniam archyvui ( Jäh
nig 2007, 2–3).

15  Beje, naujajame kataloge nurodoma, kad 
visi penki QPP tomai yra dingę: „status: 
verschollen“ (VBHRM2 209–210). Taip nuti
ko tikriausiai dėl to, kad išlikę ir į GstA 
PK ne vienu metu patekę per karą išblaš
kyto Karaliaučiaus valstybinio archyvo 
Rankraščių rinkinio manuskriptai atsidūrė 
skirtinguose rinkiniuose. Keletas rankraš
čių, tarp jų ir QPP I–V, pateko į jau Getin

gene pradėtą formuoti naują rinkinį pava
dinimu Handschriften (GstA PK: XX. HA, 
Hs), o keliolika rankraščių, atsiradusių tik 
paskutinįjį XX a. dešimtmetį, – į rinkinį se
nuoju pavadinimu Manuskripte (GstA PK: 
XX. HA, Msc) (žr. Jähnig 2007, 3–4). Pasta
rąjį šiuo metu sudaro aštuoniolika rank
raščių (XIV–XIX a.) tik iš Karaliaučiaus 
valstybinio archyvo (jų sąrašą žr. Jähnig 
2007, 5–12; skaitmenines kopijas žr. http://
archivdatenbank.gsta.spkberlin.de/mido
sasearchgsta/MidosasEARCH/xx_ha_msc/
index.htm). o Handschriften rinkinyje  
dabar – per tris šimtus rankraščių (XIII–
XX a.), kurių dalis iki karo saugoti ne tik 
Karaliaučiaus valstybiniame archyve (pa
vyzdžiui, Manuskripte rinkinyje, ordino  
foliantų, Rytų Prūsijos foliantų fonduose), 
bet ir Valstybinėje ir universiteto bibliote
koje, Karaliaučiaus miesto bibliotekoje (už 
duomenis dėkoju GstA PK darbuotojai 
Constanze’i Krause’i).   

16  VBHRM2 209–210.
17  Erbkam 1876, 177–178; Wendland 1910, 7.
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pamokslininku18, 1770 m. paskirtas Žiokų (vok. Schaaken, Karaliaučiaus aps.) supe
rintendentu, vėliau – Karaliaučiaus Noirosgarteno (vok. Neuroßgarten) bažnyčios 
pamokslininku (178319), bažnyčių ir mokyklų tarėju (1793), konsistorijos tarėju (1804) 
bei vyriausiuoju tarėju (1808), 1812 m. tapo generaliniu Prūsijos superintendentu, 
1815 m. – vyriausiuoju rūmų pamokslininku Pilies bažnyčioje, 1816 m. – Prūsijos 
Evangelikų Bažnyčios vyskupu, o 1829 m. – arkivyskupu. Vos sulaukęs 16 metų 
priimtas į Karaliaučiaus Karališkąją vokiečių draugiją, kurios prezidentu tuomet buvo 
Quandtas. Įsteigė Biblijos bičiulių draugiją, Prūsijos Biblijos draugiją (1814), buvo 
pažįstamas su Martynu Liudviku Rėza (Martin Ludwig Rhesa, 1776–1840). už nuo
pelnus tris kartus apdovanotas Raudonojo erelio ordinu, o paskutiniaisiais savo gy
venimo metais (1831) pagerbtas Juodojo erelio ordinu20. Tarp Borowski’o veikalų yra 
ir jo mokytojo Quandto biografija Biographische Nachrichten von dem denkwürdigen 
preußischen Theologen D. Johann Jacob Qvandt (Karaliaučius, 1794), prie kurios pridėjo 
ir savo paties papildytą Quandto veikalo Verzeichnis der Lehrer im Königreich Preußen, 
die das 50. Jahr des Predigtamtes erreicht oder überschritten haben (Karaliaučius, 1748, 
21755, 31768) versiją Verzeichnis der preußischen Jubelprediger21;

2) QPP V archyvui atiteko sykiu su pedagogo Friedricho Christopho Ludwigo 
ungefugo (1771–po 1836) rašytiniu palikimu: „aus dem Nachlass des GymnasialDi
rektors ungefug“22. ungefugas ne vienus metus buvo Marienwerderio Karališkosios 
gimnazijos rektorius, vėliau – direktorius, dėstė lotynų ir hebrajų kalbas bei gamtos 
mokslus, o 1836 m. išleistas į užtarnautą poilsį23. Šis tomas į ungefugo rankas pateko 
galbūt neatsitiktinai – jame užfiksuota informacija apie Vakarų Prūsiją, taigi ir Ma
rienwerderio vyskupiją („Marienwerderſches ErʒPrieſterthum“, QPP V 148r–172v).

Kataloge pateikto įrašo formuluotė suponuoja, kad į archyvą QPP I–IV turėjo 
patekti Borowski’ui tebesant gyvam, t. y. iki 1831ųjų, o veikiau tarp 1829 ir 1831 m., 
mat būtent tuo laikotarpiu jis ėjo kataloge minimas arkivyskupo (vok. Erzbischof) 
pareigas. Lygiai kaip, beje, ir kiti jam priklausę rankraščiai, prie kurių taip pat įra
šyta „Geschenk des Erzbischofs von Borowski“, pavyzdžiui, Georgo Christopho 
Pisanski’o (1725–1790) autografai: Entwurf einer preußischen Literärgeschichte (t. 2–3) 
bei Notabilia Academica24. Vis dėlto viena aplinkybė verčia tuo suabejoti: Borowski’o 

18  Borowski’į kaip kariuomenės pamokslinin
ką spėjo dar paminėti ir Quandtas savo 
presbiterologijoje: „1762 Ludov. Ernſt Bo
rovski“ (QPP I 469). Jo vos pradėtą straips
nį vėliau baigė pagrindinis veikalo pildy
tojas (apie jį žr. 2.1).

19  Šiuos metus QPP įrašė pagrindinis pildyto
jas (žr. QPP I 40, 277). Friedwaldas Moel
leris nurodė 1782uosius (Moeller 1968, 
70; Zwischenmanuskript 1, 202).

20  Plačiau apie Borowski’o biografiją žr. Erb
kam 1876, 177–178; Wendland 1910; Zwi-
schenmanuskript 1, 202–203. 

21  Toks pavadinimas nurodytas atskirame 
priedo antraštiniame lape. Bendrame viso 
leidinio antraštiniame lape pavadinimas 
kiek kitoks: Verzeichnis der ostpreußischen 
Jubelprediger. 

22  VBHRM2 210.
23  Merleker 1839, 158.
24  VBHRM2 163–164. Pisanski’o Entwurf einer 

preußischen Literärgeschichte (t. 2) rankraš
tis šiuo metu saugomas Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje: 
F 15 – 300.
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turėtuose QPP tomuose esama kito asmens papildymų, fiksuojančių XIX a. penktojo 
dešimtmečio faktus (pavyzdžiui, QPP II 129r minimi 1849 m.). Jei QPP I–IV dar iki 
1831ųjų būtų patekę į archyvą, vargu ar kas čia saugomą rankraštį būtų pildęs. Tad 
tikėtinesnis kiek kitoks scenarijus: QPP I–IV į archyvą pateko jau gerokai po 1831ųjų, 
t. y. po Borowski’o mirties, kartu su visu jo rašytiniu palikimu tikriausiai iš giminai
čių, plg. prie kitų panašaus pobūdžio rankraščių pateiktas formuluotes: „Verzeichnis 
der ordinierten Geistlichen aus den Jahren 1769–1812“ – „aus dem Nachlass Borow
skis“25, „Verzeichnis der bei der Kgl. Residenzkirche seit 1721 ordinierten und ein
geführten Prediger (1757) ‖ Mit zahlreichen hsl. Zusätzen J. J. Quandts“ – „aus dem 
Nachlass von Borowskis“26. 

Kitas to paties katalogo įrašas prie QPP V leidžia teigti, kad šis tomas į archyvą 
pateko po ungefugo mirties, t. y. po 1836ųjų.

Netiesiogiai į du savininkus orientuoja ir nevienodas rankraščio įrišimas. QPP 
I–IV priekiniai ir apatiniai kietviršiai aptraukti rudos spalvos dermatinu, o ant viršaus 
apklijuoti žalsvai pilku marmuriniu popieriumi, išskyrus visus jų kampus ir nuga
rėlę (tik QPP II abu viršeliai ir nugarėlė popieriumi apklijuoti ištisai). Šių tomų nu
garėles puošia aukso spalvos įspaudai: viršuje – „QuANDT“, apačioje – atitinkama 
Karaliaučiaus valstybinio archyvo signatūra „Msc. 18“ (QPP I), „Msc. 19“ (QPP II), 
„Msc. 20“ (QPP III), „Msc. 21“ (QPP IV). Abu QPP V kietviršiai aptraukti juodai 
žaliu dermatinu ir ant viršaus apklijuoti rudu marmuriniu popieriumi, išskyrus ke
turis kampus ir nugarėlę. Šio tomo nugarėlėje užklijuotos dvi kadaise balto, dabar jau 
pageltusio popieriaus lipdės su rankraštiniais juodo rašalo įrašais: viršuje – „Quandt“, 
apačioje – „Mscr ‖ 228˚“. Nugarėlėse nurodytos signatūros liudija, kad šitaip tomai 
įrišti Karaliaučiaus valstybiniame archyve, tik ne tuo pačiu metu, nes iš Borowski’o 
ir ungefugo į jį pateko skirtingu laiku27. 

Kad paskutinysis tomas priklausė kitam savininkui nei pirmieji keturi, rodo ir 
kitų asmenų vėlesnių papildymų pasiskirstymas rankraštyje: jų esama QPP I–IV, o 
QPP V papildymų, išskyrus paties Quandto, nėra. 

Pagaliau tai, kad QPP I–IV ir QPP V buvo skirtingų asmenų nuosavybė, matyti 
ir iš proveniencijos QPP I 1. Čia teigiama, kad keturi Prūsijos presbiterologijos tomai 
kartoniniais viršeliais gauti iš Quandto šeimos narių, ir spėjama, kad turįs būti dar 
penktasis, kurį geidžiama įsigyti, tik nežinoma, kur jis esąs: 

Dieſe ſehr ſchäʒbare[n]28 Reliqvien, von der Hand mei=‖nes Amtsvorgängers Qvandt 
ſind mir von ‖ Gliedern ſeiner Familie, nicht ʒur schloßkirchen ‖ Regiſtratur, ſondern 
ʒu meinen Eigenthum gegeben. ‖ Es ſind 4 Bände, in Pape[n] gebunden und ent=‖halten 

25  VBHRM2 210.
26  VBHRM2 211.
27  Pridurtina, kad QPP II, III ir V įrišta po 

abėcėlinę konkrečiame tome aprašomų 
vietovių (parapijų) rodyklę „Verʒeichnis 
der ortſchaften“, sudarytą šio archyvo 
darbuotojų.

28  Čia ir toliau laužtiniuose skliaustuose [ ] 
rekonstruojamos QPP rankraštyje kontra
huotų vokiškų ir lotyniškų žodžių dalys. 
Tašku ir dvitaškiu žymimos su spensijos 
neišskleidžiamos.
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die Preuß. Presbyterologie. Es muß noch ‖ ein 5ter ‹→5ter›29 Band, der das oberland 
enthält, {da}30 ‖ geweſen ſeÿn, in deßen Beſitʒ ʒu koen, ich ‖ noch gewünſchet 
hätte. Dieſer iſt aber nicht vor=‖gefunden (QPP I 1, žr. 1 pav.).

Šis nuosavybės įrašas nepasirašytas, tačiau rašysenos analizė, atlikta remiantis 
GstA PK saugomais dokumentais, rodo, kad įrašytas minėtojo Borowski’o (plg. 1 ir 
2 pav.). Taigi rašysena patvirtina kataloge pateiktą informaciją: QPP I–IV iš tiesų 
kurį laiką buvo Borowski’o nuosavybė (teoriškai tarp 1772 ir 1831 m., bet tikėtiniau
sia, XIX a. antruoju–trečiuoju dešimtmečiu, žr. toliau). Pridurtina, kad rankraštyje 
esama ir daugiau Borowski’o įrašų – keliolika presbiterologijos papildymų (žr. 2.1)31. 

Kas buvo tie Quandto giminaičiai, padovanoję keturis rankraščio tomus Borow
ski’ui? Quandtas buvo nevedęs ir vaikų neturėjo, be to, pergyveno visas tris savo 
seseris: Anną Reginą (1680–1726), Kathariną Elisabethą (1682–1755), sophią Dorotheą 
(1694–1737), tad tikriausiai omenyje turėti jų vaikai ar vaikaičiai. Galimas dalykas, 
kad vyriausiosios sesers Annos Reginos, kuri buvo ištekėjusi už kunigo Matthäuso 
Bohlo (1670–1709)32, sūnus Johannas Christophas Bohlas (lot. Johannes Christophorus 
Bohlius, 1703–1785)33 ar veikiau jo palikuonys (mat manytina, kad į Borowski’o rankas 
QPP I–IV pateko tik XIX a., žr. toliau). Karaliaučiaus universiteto medicinos profe
sorių Bohlą minėjo pats Borowski’s knygoje Biographische Nachrichten von dem denk-
würdigen preußischen Theologen D. Johann Jacob Qvandt, vadindamas jį D. Bohlius ir 
teigdamas, kad tik sūnėno ir ilgamečio bičiulio Cölestino Flottwellio (1711–1759) drau
gija džiuginusi vienišą Quandtą senatvėje34. Neatmestina, kad Quandtas savo sūnėną, 
vaikystėje netekusį tėvo, o sulaukusį 23ejų – ir motinos, ne vienus metus globojo ir 
visokeriopai rėmė35, tad Bohlui, kaip artimiausiam giminaičiui, ir galėjo atitekti 
Quand to rankraščiai.

Tikėtina, kad Quandto giminaičiai QPP I–IV Borowski’ui perdavė ne iškart po 
autoriaus mirties ir net ne XVIII, o XIX a. Taip manyti leidžia du jo teiginiai: 1) 1794 m. 
išleistõs Quandto biografijos priede Verzeichnis der preußischen Jubelprediger – savo 
mokytojo veikale, papildytame Borowski’o, kuris parašė ir pridėjo skyrelį apie Quand

29  Čia ir toliau kampiniuose skliaustuose ‹ › 
teikiami tekstologiniai komentarai, rodyk 
lė → rodo, į ką taisyta (t. y. vėlesnius taisy
mus). Pabraukta vėliau raudonu pieštuku.

30  Čia ir toliau riestiniuose skliaustuose { } 
teikiami sunkiai įskaitomi ar dėl įrišimo ir 
restauruotų lapo vietų nematomi žodžiai 
ar jų dalys. 

31  Kad Borowski’s pildęs Quandto veikalą, 
minėjo ir Hubatschas, tačiau nepateikė jo
kių argumentų ir tų papildymų neaptarė 
(Hubatsch 1968, 202, 507).

32  Plačiau apie šią šeimą žr. Zwischenmanu-
skript 1, 180. 

33  Bohlas Karaliaučiaus (1719–1723) ir Leipci
go universitetuose studijavo mediciną, Lei

dene apgynė medicinos daktaro disertaciją 
(1726), garsėjo kaip gabus anatomas, tapo 
Albertinos medicinos profesoriumi (1741 – 
antruoju, 1766 – pirmuoju), ne kartą ėjo 
rektoriaus pareigas. Jis buvo žinomas ir 
kaip Kanto rėmėjas, kuriam filosofas de
dikavo savo pirmąją knygą Gedanken von 
der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte 
(Karaliaučius, 1746) (Klemme, Kuehn 
2016, 85–86).

34  Borowski 1794, 59.
35  Bohlo bibliografijoje nurodomas 1721 m. 

Karaliaučiuje pasirodęs Quandtui skirtas 
leidinys Dem Hoch-Ehrwürdigen Hoch-Acht-
baren und Hoch-Gelehrten Herrn Johann Ja-
cob Quandten (Klemme, Kuehn 2016, 86).
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1 pav. QPP I 1: Quandto įrašyta citata iš OT ir Borowski’o proveniencija;
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 1
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2 pav. Borowski 18060814, 1r: laiškas dukrai Augustai Wilhelminai;
GstA PK: VI. HA Nl. Borowski, Nr. 62
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tą, – apibūdindamas QPP ir nurodydamas jos formatą Borowski’s suklydo: jis rašė 
QPP buvus in folio formato, nors iš tiesų, kaip jau minėta, visų penkių tomų forma
tas yra in octavo, be to, tomų skaičių nurodė aptakiai („in mehreren Foliobnden“, 
visą citatą žr. 2.2); vargu ar Borowski’s būtų šitaip apsirikęs, jei tuo metu rankraštį 
jau būtų turėjęs; 2) cituotame QPP I 1 nuosavybės įraše veikalo autorių Borowski’s 
vadino savo tarnybos pirmtaku ir teigė, kad rankraštis dovanotas jam asmeniškai, o 
ne Pilies bažnyčiai, vadinasi, rankraštį jis gavo XIX a. antrąjį dešimtmetį, tiksliau – po 
1815 m. kovo 21 d.36, kai buvo paskirtas vyriausiuoju rūmų pamokslininku minėto
je bažnyčioje, kurioje šias pareigas 1721–1772 m. ėjo Quandtas.

Veikiausiai XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais ir ungefugui atiteko QPP V. Galbūt 
tėra tik sutapimas, bet minėtina aplinkybė, kad Marienwerderyje porą dešimtmečių 
gyveno ir minėtojo Quandto sūnėno Bohlo vienintelis sūnus Johannas Christianas 
(1743–1810)37. Nors trūksta duomenų teigti, kad būtent Johannas Christianas Bohlas 
QPP V atidavė ungefugui, tačiau neatmestina, jog jis tą tomą, jeigu šis nebuvo pa
tekęs į kito asmens nuosavybę (žr. toliau), bent galėjo atsivežti iš Karaliaučiaus į 
Marienwerderį. 

Kitas Quandto biografas – Albertas Nietzki’s (1866–1923) – knygoje D. Johann Jacob 
Quandt, Generalsuperintendent von Preußen und Oberhofprediger in Königsberg (Karaliau
čius, 1905) tvirtino, kad Quandtui mirus, QPP rankraštį paveldėjo jo kolega Kara
liaučiaus universiteto teologijos profesorius Danielius Heinrichas Arnoldtas (1706–
1775), 1772 m. perėmęs Quandto eitas vyriausiojo rūmų pamokslininko pareigas, ir 
kad veikalą jis gausiai papildęs bei panaudojęs rašydamas savąją presbiterologiją 
Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den Lutherischen Kirchen in 
Ostpreußen gestandenen Predigern (Karaliaučius, 1777)38: 

Das Werk kam nach dem Tode Quandts als Erbſtück in die Hände des Hofpredigers 
Arnoldt, der es durch ʒahlreiche Notiʒen vervollſtändigte und ʒu ſeinem Buche: 
„Nachrichten über die Prediger in Preußen uſw.“ verwertete39. 

Šių savo teiginių Nietzki’s neargumentavo. spėtina, kad tokias išvadas jis padarė 
Arnoldtui priskyręs cituotąjį nepasirašytą nuosavybės įrašą QPP I pradžioje. Nustačius, 
kad šio įrašo autorius – tik po trijų dešimtmečių vyriausiuoju rūmų pamokslininku 
tapęs Borowski’s (žr. aukščiau), ši proveniencija byloja priešingai – Arnoldtui QPP I–IV 
tikrai nepriklausė: juos Borowski’s, kaip cituota, gavęs tiesiogiai iš Quandto šeimos, o 

36  Paskyrimo metus žr. Moeller 1968, 73; tiks
lią datą žr. Zwischenmanuskript 1, 202.

37  Baigęs studijas Karaliaučiaus universitete, 
Johannas Christianas Bohlas nuo 1764 m. 
kiek ilgiau nei dešimtmetį dirbo audito
riumi, 1773 m. priimtas į Karaliaučiaus 
masonų ložę, 1775 m. paskirtas mokesčių 
tarėju į Dirschau Vakarų Prūsijoje. Dėl tar
nybinio prasižengimo 1782 m. ne tik nuša
lintas nuo pareigų, bet ir nuteistas trejus 
metus praleisti nelaisvėje. Kad ir vyresny

bės vertintas dėl kompetencijos bei uolu
mo, vis dėlto vėliau jo karjera klostėsi ne 
itin sklandžiai. 1791 m. paskirtas karo ir 
domenų tarėju į Marienwerderį, kur gyve
no iki mirties 1810 m. kovo 30 d. (straubel 
2009, 103; straubel 2010, 90).

38  Kad Arnoldtas pildė Quandto presbiterolo
giją ir jos medžiagą panaudojo savajame 
veikale, veikiausiai remdamasis Nietzki’u, 
kartojo ir Hubatschas (1968, 202, 507). 

39  Nietzki 1905, 128. 
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vėliau, kaip nurodyta kataloge, padovanojęs Karaliaučiaus valstybiniam archyvui. 
Arnoldtas, trejais metais pergyvenęs Quandtą, trumpai, tarp 1772 ir 1775 m., galėjo 
būti nebent QPP V savininku ar skaitytoju (šio tomo, per kol kas nežinomą tarpininką 
patekusio pas ungefugą, likimas Borowski’ui nebuvo žinomas, žr. citatą aukščiau). 
Tačiau QPP V, kaip jau minėta, nei Arnoldto, nei kitų asmenų papildymų, išskyrus 
paties Quandto, nerasta. Nustatyti, ar Arnoldtas galėjo pildyti QPP I–IV, patikimiausiai 
leidžia lyginamoji rašysenų analizė. Arnoldto autografus, kurių saugoma keliose už
sienio atminties institucijose40, palyginus su vėlesniųjų presbiterologijos pildytojų 
rašysena (plg. 3 ir 7, 8, 9 pav.), darytina išvada, kad Arnoldtas netapatintinas su pa
grindiniu pildytoju, maža to, jo rankos prierašų QPP, regis, apskritai nėra. Tai iš dalies 
patvirtina ir nustatytas tų papildymų datavimas – jie prirašyti tik XIX a., jau po Ar
noldto mirties (žr. 2.2). Pridurtina, kad Arnoldtas savosios presbiterologijos šaltinių 
sąraše QPP neminėjo, tad tikėtina, kad ja nesinaudojo (nors nurodė ne tik spausdintas 
presbiterologijas, pavyzdžiui, Friedricho Pastenaci’o, bet ir rankraštinę stimerio pres
biterologiją, kuria, beje, rėmėsi ir Quandtas, žr. 4).

40  Arnoldto autografų esama GstA PK, Prū
sijos kultūros paveldo Valstybinėje biblio
tekoje Berlyne (staatsbibliothek zu Ber

lin – Preußischer Kulturbesitz), taip pat 
Len kijos Valstybiniame archyve olštyne  
(Archiwum Państwowe w olsztynie).

3 pav. Arnoldt 17640521, 128r: pažyma Karaliaučiaus universiteto 
Lietuvių kalbos seminaro lankytojui Johannui Pauliui Petschui; 
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, EM 22 a, Nr. 2 
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Rekonstruota QPP rankraščio istorija matyti 1 schemoje41. 

41  schemoje laužtiniuose skliaustuose [ ] tei
kiami duomenys, kurie nėra paliudyti ar 
įrodyti, bet tikėtini.

Prūsijos kultūros paveldo 
slaptasis valstybinis archyvas Berlyne

(1979–dabar)

Valstybinis archyvų sandėlis Getingene
(1953–1978)

Valstybinis archyvų sandėlis Goslare
(~1945–1952)

[Graslebeno druskos kasyklos
(1944 II pusė–~1945)]

[Karaliaučiaus apylinkės
(1942/1943–1944 II pusė)]

Karaliaučiaus valstybinis archyvas
(~XIX a. vid.–1942/1943)

[Borowski’o giminaičiai (?)
(po 18311110–~XIX a. vid.)]

Ludwigas Ernstas
von Borowski’s (QPP I–IV)
(po 18150321–18311110)

Friedrichas Christophas
Ludwigas ungefugas (QPP V)

(XIX a. pr.–po XIX a. 4 deš. pab.)

[?]

Quandto giminaičiai
(po 17720117–XIX a. pr.)

Johannas Jacobas Quandtas
(~1737–17720117)

1 schema. QPP rankraščio istorija
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2. QPP A T R I B u C I J A.

2.1. A u T o R y s T Ė. XIX a. sudarytame Karaliaučiaus valstybinio archyvo rank
raščių kataloge Verzeichnis der Bolzischen, der Hennigschen und der Rhesaschen Manu-
skripte und Karten sowie auch der in der Archiv-Bibliothek abgesondert aufgestellten 
Handschriften (Msc) QPP buvo įregistruotas kaip Quandto veikalas Preußische Presby-
terologie – tai rodo jau minėta Päslerio atnaujinta šio katalogo versija (žr. 1.2): „Johann 
Jacob Quandt: Preussische Presbyterologie Bd. 1“–„Bd. 4“42, „Johann Jacob Quandt: 
Preussische Presbyterologie Bd. 5“43. Panašiai QPP rankraštis įtrauktas ir į elektroni
nį GstA PK katalogą: „Johann Jacob Quandt: Preuß. Presbyterologie. Mit Nachträgen. 
5 Bände“44. Autentiško pavadinimo neturėjęs Quandto veikalas vadinamas Preußische 
Presbyterologie tikriausiai pagal Borowski’o proveniencijoje įrašytą apibūdinimą „die 
Preuß. Presbyterologie“ (QPP I 1). 

Vis dėlto rankraštis neturi antraštinio lapo, tad pats autorius nenurodė ne tik 
veikalo pavadinimo, bet ir savo pavardės. Tik paliko užuominą – savo pavardės 
inicialą „Q“, parašytą po citata iš ovidijaus kūrinio (QPP I 1, žr. 2.2 ir 1 pav.). Kad 
veikalo autorystė priskirtina XVIII a. gyvenusiam Quandtui, byloja cituotoji Borow
ski’o proveniencija: joje nurodoma visa autoriaus pavardė ir netiesiogiai – jo eitos 
vyriausiojo rūmų pamokslininko Pilies bažnyčioje pareigos:

Dieſe [...] Reliqvien, von der Hand mei=‖nes Amtsvorgängers Qvandt ſind [...] nicht 
ʒur Schloßkirchen ‖ Regiſtratur, ſondern ʒu meinen Eigenthum gegeben (QPP I 1, 
visą įrašą žr. 1.2 ir 1 pav.).

Maža to, Borowski’o teiginys implikuoja tai, ką patvirtina rašysenos analizė, ne
palikdama jokių abejonių – QPP yra Quandto autografas. Lyginant pagrindinio pres
biterologijos rašytojo rašyseną su Quandto, analizuojant tiek gotikinio, tiek lotyniško 
rašto pavyzdžius iš QPP ir iš neabejotinai Quandto rašytų rankraščių, saugomų ke
liuose archyvuose, akivaizdu, kad tai to paties asmens ranka (plg. 4–5 ir 6, 8, 9 pav.). 

Be Quandto pagrindinio teksto ir skirtingu metu jo paties įrašytų papildymų, 
retkarčiais net ant kitokio popieriaus ir formato lapų45, taip pat be įrištų ar įdėtų 
keleto priedų – atskirų lapų su autoriaus amžininkų rašytais tekstais46, rankraštyje 
yra ir dar vėlesnių kitų asmenų įvairaus pobūdžio prierašų: tikslingų ir atsitiktinių 

42  VBHRM2 209–210.
43  VBHRM2 210.
44  Katalogas prieinamas tik GstA PK: http://

archivdatenbank.gsta.spkberlin.de/mido
sasearchgsta/MidosasEARCH/xx_ha_hs/
index.htm.

45  Įdomi detalė: pritrūkęs ar neturėdamas su 
savimi popieriaus Quandtas presbiterolo
gijai panaudojo jam adresuotą laišką (žr. 
QPP II 32r–33v). sulankstyto, apkirpto ir 
įrišto laiško fragmentuose vis dar matyti 
ne tik kreipinys – išvardytos generalinio 

superintendento, vyriausiojo rūmų pa
mokslininko, konsistorijos tarėjo pareigos, 
bet ir laiško parašymo data: „18. Februa-
rii ‖ 1738“ (QPP II 33v).

46  Antai poskyryje apie Vilkyškių (vok. Will-
kischken) parapiją įrištas 1757 m. spalio 
25 d. datuotas, Tilžėje rašytas, bet nepasi
rašytas pasakojimas apie tragišką tenykš
čio kunigo Johanno Friedricho schwenne
rio (1712–17571015) mirtį; ant lapo recto 
pusės Quandtas užrašė: „Beylage“ (QPP 
IV 89r–89v).
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4 pav. Quandt 17330314: raštas dėl ortelsburgo rektoriaus Lincke’s;
APo: 1646/1896 [Kirchensachen], 1703–1800

pildymų, pavienių pastabų, taisymų ir pabraukimų rašalu ar pieštuku (žr. 3 išn.). Jau 
minėta, kad Nietzki’s tvirtino Arnoldtą gausiai pildžius QPP, vis dėlto tiek rašysenos 
analizė, tiek daugumos papildymų datavimas tai verčia paneigti (žr. 1.2 ir 2.2).

Kol kas identifikuotas vienas Quandto veikalo pildytojas – tai minėtasis QPP I–IV 
savininkas Borowski’s (žr. 1.2, plg. 2 ir 7 pav.). Vos keliolika Borowski’o papildymų 
gana smulkia rašysena yra susitelkę QPP I–II ir teikia informacijos apie skirtingu 
laiku tarnavusius dvasininkus (ne tik introdukuotus po Quandto mirties, pvz.: QPP I 
243 [žr. 7 pav.], 357, 358, 440, 441, QPP II 145v). Nors XVIII a. pabaigoje Borowski’s 
buvo skeptiškas, jog Quandto veikalas kada nors galėtų būti išleistas (citatą žr. 2.2), 
tikėtina, kad gerokai vėliau, jau XIX a., gavęs keturis rankraščio tomus ir tapęs vy
riausiuoju rūmų pamokslininku (1815) ar Prūsijos Evangelikų Bažnyčios vyskupu 
(1816), jis ne tik pats pildė QPP (nors ir minimaliai), bet ir įpareigojo ką nors, tikriau
siai vieną iš savo pavaldinių, veikalą papildyti išsamiau, matyt, ketindamas jį publi
kuoti. Galbūt neatsitiktinai pagrindinio QPP pildytojo ranka įrašytas straipsnis apie 
vyriausiąjį rūmų pamokslininką Borowski’į yra dvigubai ar net trigubai ilgesnis nei 
apie kitus Pilies bažnyčios dvasininkus (QPP I 40–41). Beje, Borowski’s peržiūrėjo 
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5 pav. Quandt 17330316: raštas dėl ortelsburgo rektoriaus Lincke’s;
APo: 1646/1896 [Kirchensachen], 1703–1800



6 pav. QPP IV 63v–64r: poskyrio „Coadjuten“ („Katyčiai“) fragmentas; 
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 4
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savo pavaldinio įrašus ir užpildė jo paliktas spragas straipsniuose apie du Vėluvos 
(vok. Wehlau) diakonus – Johanną Christophą Maschke’ę (1755–1810) ir Johanną Zim
mermanną (1763–1812) (QPP II 145v). Pagrindinis QPP pildytojas naujais duomenimis 
ne tik išplėtė kai kuriuos Quandto parašytus presbiterologijos straipsnius, baigė ra
šyti Borowski’o pradėtus, bet ir prirašė naujų (žr. 7, 8, 9 pav.). Jo papildymai teikia 
informacijos apie kunigus, introdukuotus iki 1827 m. imtinai (plg. QPP II 33v, 73r, 
82v, 117r, 126v). Šio pagrindinio pildytojo pradėtą darbą vėliau kiek tęsė kitas asmuo, 
kurio yra vos keletas papildymų ir jie siekia XIX a. vidurį (žr. toliau – 2.2). Vis dėlto 
nė vieno pildytojo prierašai nėra tokie gausūs, kad kuris nors iš jų galėtų būti laiko
mas Quandto bendraautoriu. 

2.2. D A T A V I M A s. Borowski’s 1794 m. išleistame Verzeichnis der preußischen 
Jubelprediger teigė, kad presbiterologiją Quandtas rašęs, pildęs ir tobulinęs kone 
penkis dešimtmečius, taip suponuodamas, jog ji pradėta rašyti apie 1722uosius. 
sykiu apgailestavo, kad presbiterologija nebuvo išleista ir kad dėl pasikeitusio skai
tytojų skonio bei sumenkusios tokio pobūdžio knygų paklausos ji taip ir liks nepa
siekusi adresato:

schade iſts immer, daß ſeine mit unendlicher Mhſamkeit ausgearbeitete preuß. Pres
byterologie, die er in mehreren Foliobnden ſchrieb und an welcher er funfʒig Jahre 
hindurch feilte und nachtrug, kein Werk frs Publikum geworden iſt; auch bei dem 
jeʒt ſehr vernderten Geſchmak unſers Ʒeitalters und dem Mangel der Leſer und 
Kufer ſolcher Art schriften es wohl nie werden wird47. 

Vis dėlto Borowski’s, kaip minėta (žr. 1.2), nebuvo tikslus, nurodydamas QPP 
rankraščio formatą (visi penki tomai yra ne in folio, o in octavo), tad Quandto darbo 
prie presbiterologijos trukmę jis taip pat galėjo nurodyti tik labai apytiksliai.

Įtikinamesnė yra nuomonė Nietzki’o, kuris XX a. pradžioje rėmėsi gausia archy
vine medžiaga, iki Antrojo pasaulinio karo saugota Karaliaučiaus Valstybinėje ir 
universiteto bibliotekoje48. Pasak šio biografo, Quandtas savo veikalą pradėjo rašyti 
1737 m., mat kaip tik tada jo prašymu Prūsijos kunigai ėmė siųsti pranešimus apie 
savo parapijas – medžiagą presbiterologijai49. Nietzki’s rašė, kad Quandtas prie QPP 
dirbo 35erius metus, t. y. iki mirties, ir vadino šį veikalą viso jo gyvenimo kūriniu: 
„ſein Lebenswerk“50.

7 pav. QPP I 243: Borowski’o prirašytas straipsnis apie Riemainą 
ir pradėtas apie Ebelį – jį baigė pagrindinis pildytojas; 
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 1

47  Borowski 1794, 121.
48  Karaliaučiaus universiteto biblioteka 

1827 m., sujungus ją su Pilies biblioteka, 
pavadinta Karališkąja ir universiteto biblio-
teka (Königliche und Universitätsbibliothek), 

o 1918 m. – Valstybine ir universiteto biblio-
teka (Staats- und Universitätsbibliothek) 
(Kaunas 2000, 732).

49  Nietzki 1905, 127.
50  Nietzki 1905, 128.



8 pav. QPP IV 19v–20r: poskyrio „Kattenau“ („Katniava“) fragmentas, 
kuriame matyti ir vėlesni Quandto įrašai, ir pagrindinio pildytojo prierašai;
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 4
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1737 m. Quandtui buvo 51eri, jis jau užėmė aukščiausius Prūsijos bažnytinius 
ir akademinius postus: buvo ne tik Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius 
primarius (1732), ne sykį ėjęs ir rektoriaus pareigas, vyriausiasis rūmų pamokslinin
kas (1721), konsistorijos tarėjas, bet ir generalinis Prūsijos superintendentas (1736). 
Labai tikėtina, kad Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo I (Friedrich Wilhelm I, 
1688–1740, valdė 1713–1740) Quandtui 1736 m. suteiktos garbingos generalinio Prū
sijos superintendento pareigos paskatino pradėti rengti tokį veikalą. Presbiterologi
ją Quandtas rašė ne vienus metus, iki pat gyvenimo saulėlydžio. Veikalo rengimo 
etapus liudija gausybė teksto chronologinių sluoksnių, kuriuos atspindi įrašų išsi
dėstymas puslapyje, skirtinga rašalo spalva ir pakitęs braižas (vėlesni įrašai nebe 
tokios kaligrafiškos rašysenos, kai kurie papildymai įrašyti drebančia ranka, žr. QPP 
IV 20r ir 8 pav.). Vėliausiai Quandto įrašyti tie presbiterologijos straipsniai, kurie 
skirti 1767 ir 1768 m. introdukuotiems kunigams (žr. atitinkamai QPP IV 11r, 20r, 
62v, 66v ir QPP I 464, QPP II 5r, QPP III 154v, QPP IV 81r, QPP V 33r), tad jie da
tuotini tarp 1767/1768 ir 1772 m. Taigi QPP – iš tiesų maždaug trijų dešimtmečių 
Quandto darbo rezultatas.

Kaip spręstina iš Quandto ranka QPP I 1 įrašytos šiek tiek modifikuotos citatos 
iš ovidijaus (Publius ovidius Naso, 43 m. pr. m. e.–17 m. e. m.) kūrinio Tristia (to
liau – OT), jis numatė, kad veikalas, galbūt dėl presbiterologijos žanro specifikos, liks 
nebaigtas:

 QPP I 1 Defuit his scriptis ultima lima meis. ‖ Q (žr. 1 pav.)
 OT I 730 Defuit et scriptis ultima lima meis

Vis dėlto vėliau, XIX a., QPP kryptingai buvo pildoma kitų asmenų. Negausių 
Borowski’o papildymų terminus post quem laikytinas 1815 m. kovas, kai tapus vyriau
siuoju rūmų pamokslininku jam buvo padovanoti QPP I–IV (žr. 1.2). Vėliausia Bo
rowski’o ranka įrašyta data yra 1816 m. straipsnyje apie Karaliaučiaus senamiesčio 
bažnyčios arkidiakoną Johanną Wilhelmą Ebelį (1784–1861) (žr. QPP I 243 ir 7 pav.), 
tad tikėtina, kad jo papildymai ir datuotini 1816-aisiais ar šiek tiek vėlėliau. Paskui 
prie QPP nuosekliai ėmė dirbti kol kas neidentifikuotas pagrindinis jos pildytojas. 
Tokią pildymų chronologiją atspindi ką tik minėtas straipsnis: jį rašyti pradėjo Bo
rowski’s, o užbaigė šis asmuo. Pastarasis QPP pildė tarp 1816 ir 1829 m., kai Borows
ki’s ėjo Prūsijos Evangelikų Bažnyčios vyskupo pareigas: jas pagrindinis pildytojas 
nurodydavo savo prirašytuose straipsniuose minėdamas kunigą ordinavusio Borows
ki’o pavardę, be to, pridėdavo pagarbą reiškiantį priedėlį Herr ‘ponas’, kuris rodo, 
jog tuo metu vyskupas tebegyveno, pvz.: „vom ‖ HErrn Biſchofe Dr. Borowski ʒu 
schloß ordi=‖nirt“ (QPP I 447). Trečiasis QPP pildytojas viename iš straipsnių yra 
nurodęs 1849 m. datą (QPP II 129r), kuri liudija, kad XIX a. viduryje Quandto vei
kalas tebebuvo pildomas.

2.3. L o K A L I Z A V I M A s. QPP parengimo vieta – Karaliaučius, kur Quandtas 
gyveno beveik visą gyvenimą: nuo gimimo 1686 m. kovo 27 d. iki mirties 1772 m. 
sausio 17 d. Veikalą Karaliaučiuje pildė Borowski’s ir, tikėtina, kiti pildytojai. 
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3. QPP s A N D A R A  I R  T u R I N y s. 
3.1. QPP s T R u K T ū R A. Panašiai kaip ir kitose presbiterologijose, QPP informa

cija apie Prūsijos evangelikų dvasininkus dėstoma pagal vyskupijas (vok. Erzpriestertum 
arba Probstei), paskui – pagal parapijas, o galiausiai chronologiškai išvardijami jose 
tarnavę asmenys. Didesniųjų parapijų dvasininkai dar grupuojami pagal rangą ir pa
rapijiečių tautybę – į vyriausiuosius kunigus (vok. Erzpriester, lot. Archipresbyter), ku
riuos lietuviai vadino vyskupais51, kunigus ir diakonus, vokiečių ir lietuvių (pvz.: „Ar-
chiPresbyteri et Pa-‖stores“ [QPP IV 114v–115v] ir „Diaconi“ [QPP IV 116r–119r], „Pastores“ 
[QPP IV 67v–69r] ir „Diaconi“ [QPP IV 69v], „Litthauiſche Pastores“ [QPP IV 102v–103r] 
ir „Litthauſche Diaconi“ [QPP IV 103v–105r], „Teutonico-Lithavi“ [QPP IV 77v–78r] ir 
„Paſtores pure Teutonici“ [QPP IV 78r–79r]). Parapijai skirto skyriaus pradžioje paprastai 
dar pateikiama glausta jos įkūrimo ir bažnyčios pastatymo istorija.

Lietuvių raštijos istorijos tyrimams reikšmingiausi du šio penkiatomio rankraščio 
tomai: Karaliaučiaus dvasininkams skirtas QPP I, kurio skyriuje „Litthauſche Kirche“ 
(QPP I 108–119) Quandtas teikė duomenų apie Karaliaučiaus lietuvių evangelikų 
kunigus, ir QPP IV, kuriame jis rašė apie Prūsijos Lietuvoje tarnavusius dvasininkus. 
Apie kai kurias lietuviškas parapijas (pavyzdžiui, Trempų, Želvos) informacijos tei
kiama QPP II–III.

Vien tik Prūsijos Lietuvos kunigams skirtą QPP IV sudaro aštuoni skyriai: šeši 
apima Įsruties (vok. Insterburg), Gumbinės (vok. Gumbinnen), Tilžės (vok. Tilsit), Ra
gainės (vok. Ragnit), Klaipėdos (vok. Memel), Labguvos (vok. Labiau) vyskupijas, o 
tomo gale dar dviem atskirais skyriais teikiama informacijos apie į Prūsiją atsikėlusių 
zalcburgiečių ir evangelikų reformatų kunigus (detaliau žr. 1 lentelę52). 

51  Apie vyskupų institucijos panaikinimą 
1588 m. ir tolesnę termino vyskupas vartose
ną XVI–XVIII a. vidurio Prūsijos Lietuvos 
raštijoje žr. Aleknavičienė 2014a, 59–122. 

52  Komentarai: 1) lentelėje nurodomi tik  
Quandto rašyti skyriai, poskyriai ir jų pus
lapiai; 2) skyriuje apie Tilžės vyskupiją  
Quandtas suklydo numeruodamas posky
rius (parapijas): po „V. Piktupöhnen“ eina 
„VII. Plaschken“, t. y. trūksta šeštojo; 3) po
skyris apie Tauragės parapiją (QPP IV 76v) 
įrašytas Quandto vėliau; 4) Ragainės vys
kupijai priklausiusios Šilėnų parapijos pa
vadinimas „Schillehnen“ (QPP IV 92v) ir 
straipsniai apie joje dirbusius kunigus pri
rašyti vėliau pagrindinio pildytojo tuščia
me puslapyje tarp poskyrių „VIII. Wiſch will“ 
ir „IX. Źillen“, mat ši parapija įkurta po 
Quandto mirties – 1795 m.: „Eine neue Kir
che, welche 1795 fundirt worden“ (QPP IV 
92v); 5) duomenys apie Lenkviečių parapi
jos kunigus Quandto įrašyti vėliau, o pava
dinimas užrašytas dukart: „Lengwethen“ 

(QPP IV 94v) bei „Lengweten“ (QPP IV 95r), 
pastarasis ant atskiro mažesnio formato 
lapo, kurio recto ir verso pusėse poskyrį dar 
vėliau tęsė pagrindinis pildytojas; 6) duo
menys apie Klaipėdos vyskupijos Karvai
čių parapiją – pavadinimas „Karwaiten“ ir 
straipsniai apie jos kunigus (QPP IV 112r) – 
Quandto įrašyti vėliau; 7) poskyrį apie 
Juodkrantės kunigus „Pfarrer in Schwartƶ
ort“ (QPP IV 112v) rašė pagrindinis pildy
tojas; 8) dėl vietos stokos pagrindiniam 
pildytojui ne sykį duomenis teko prirašyti 
jau kitoms parapijoms skirtuose pusla
piuose: QPP IV 18v jis tęsė poskyrį apie 
Juodlaukius, QPP IV 39v – apie stalupė
nus, QPP IV 46v – apie Klišius, QPP IV 
86v – apie Pilkalnį; 9) trūksta QPP IV 97–
98 lapų; 10) suklysta folijuojant QPP IV  
lapus: užuot rašius „122“ ir „124“ įrašyta 
„123“ ir „125“; 11) lentelėje ir toliau tekste 
rodyklė ← rodo, iš ko taisyta (t. y. momen
tinius taisymus); ženklai ⌈ ⌉ žymi vėliau 
įrašytą žodį virš eilutės.
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QPP IV skyrius 
(vyskupija)

QPP IV poskyris 
(parapija)

Lietuviškas tradi
cinis vietovardis

QPP IV 
puslapiai

„Inſterburgiſches ‖ 
ErʒPrieſterthum“ „I. Insterburg“ 

„II. Aulowehnen“
„III. Balleten“ 
„IV. Darkehmen“ 
„V. Didlaken“ 
„VI. Enzuhnen“ 
„VII. Gawaiten“ 
„VIII. Georgenburg“ 
„IX. Gerwiſchkehmen“ 
„X. Gumbinnen“ 
„XI. Iodlauken“ 
„XII. Ißdaggen“ 
„XIII. Kattenau“ 
„XIV. Kraupiſchken“ 
„XV. Kuſſen“ 
„XVI. Malwiſchken“ 
„XVII. Muldźen“ 
„XVIII. Nemmersdorf“ 
„XIX. Nibbudźen“ 
„XX. Norkitten“ 
„XXI. Pelleninken“
„XXII. Tollminkehmen“
„XXIII. Walterkehmen“
„XXIV. irgupöhnen“ 

Įsrutis 
Aulavėnai 
Balėtai 
Darkiemis 
Didlaukiai 
Enciūnai 
Gavaičiai 
Jurbarkas
Gerviškėnai 
Gumbinė
Juodlaukiai 
Išdagai 
Katniava 
Kraupiškas 
Kusai 
Malviškiai 
Muldžiai 
Nemerkiemis 
Nybudžiai 
Norkyčiai 
Peleninkai 
Tolminkiemis 
Valtarkiemis 
Žirgupėnai

1r–35r:
2v–6r 
6v–7r 
7v–8r 
8v–9r 
9v–10r 
10v–11r 
11v–12r 
12v–14r
14v–15r
15v–17r
17v–18r
18v–19r
19v–20r
20v–23r
23v–24r
24v–25r
25v–26v
27v–28r
28v–30r
30v–31r
31v–32r
32v–33r
33v–34r
34v–35r

„‹stallupeniſche→› 
Gumbinniſche 
Probſtey“ 

‹Stallupeniſche Probſte→›
„⌈Gumb.⌉ ‖ Stallupeniſche 

Probſte“ 
„I. Stallupėnen“ 
„II. Bilderwetſchen“ 
„III. Dubeninken“ 
„IV. Goldapp“ 
„V. Kleßcʒowen“ 
„VI. ‹Mehlkėhmen→› Melkėmen“ 
„VII. Pillupönen“ 
„VIII. Wilhelmsberg“ 
„IX. ‹Źabinen→› SŹabinen“ 
„X. Źitkehmen“ 

 

stalupėnai 
Bildviečiai
Dūbininkai 
Galdapė 
Klišiai 
Mielkiemis 
Pilupėnai 
Vilhelmsbergas
Žabynai 
Žydkiemis

36r–53v:
36v–37r

37v–39r
39v–40r
40v–41r
41v–44r
45v–46r
46v–47r
47v–49r
49v–50r
50v–52r
52v–53v
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QPP IV skyrius 
(vyskupija)

QPP IV poskyris 
(parapija)

Lietuviškas tradi
cinis vietovardis

QPP IV 
puslapiai

„Tilſitſches ‖ 
ErʒPrieſterthum“  „I. Tilſe“ 

„II. Coadjuten“ 
„III. Kallninken vnd Ins“ 
„‹III.→› IV. Kaukehnen“ 
„V. Piktupöhnen“ 
„VII. Plaschken“ 
„VIII. Henrichswalde“ 
„IX. Ionaikiſchken“ 
„X. ‹Lappehnen→› Lappiehnen“ 

 Tilžė
 Katyčiai 
 Kalnininkai ir Įsė 
 Kaukėnai 
 Piktupėnai 
 Plaškiai 
 Gastos 
 Joneikiškė 
 Lapynai

54r–76v:
54v–63r
63v–65r
65v–67r
67v–69v
70v–72r
72v–73r
73v–74r
74v–75r
75v–76v

„Ragnitſches ‖ 
ErʒPrieſterthum“ „I. Ragnit“ 

„II. Budwethen“ 
„III. Ladehnen“ 
„IV. Pilkallen“ 
„V. Schirwind“ 
„VI. Wilkiſchken“ 
„VII. Willuhnen“ 
„‹Wiſchwill→› VIII. Wiſchwill“ 
„IX. Źillen“ 
„Lengwethen“, „Lengweten“

 Ragainė 
 Būdviečiai 
 Lazdynai 
 Pilkalnis 
 Širvinta 
 Vilkyškiai 
 Viliūnai 
 Viešvilė 
 Žiliai 
 Lenkviečiai 

77r–95r:
77v–81r
81v–82r
82v–84r
84v–86r
86v–88r
88v–90r
90v–91r
91v–92r
93v–94v
94v–95r

„Memelſches ‖ 
ErʒPrieſterthum“ [I. Memel]

„II. ‹Crotingen→› ⌈Deutſch⌉ 
Crotingen“ 

„III. Karkel vnd Schakunen“ 
„IV. ‹Kinthen→› Kinten“ 
„V. Prökuls“ 
„VI. Rusſ“ 
„VII. Werden“ 
„Karwaiten“ 

[Klaipėda] 
Kretingalė 

Karklė ir Šakūnai 
Kintai 
Priekulė 
Rusnė 
Verdainė
Karvaičiai

96r–112v:
99r–105r
105v–106r

106v–107r
107v–108r
108v–109r
109v–110r, 112v
110v–112r
112r

„Labiauſches ‖ 
ErʒPrieſterthum“ 

 
„‹Labiau→› I. Labiau“ 
„II. Gilge“ 
„III. Laukiſchken“ 
„IV. Legitten“

„V. Popelken“ 
„VI. ‹Skayßgirren→› 

Skaisgirren“ 

 
Labguva 
Gilija 
Laukiška 
Laigyčiai

Papelkiai 
skaisgiriai

113r–127r:
114v–119r, 114r
119v–120r
120v–121r
121v–123r, 
126v–127r
123v–125r
125v–126r
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QPP IV skyrius 
(vyskupija)

QPP IV poskyris 
(parapija)

Lietuviškas tradi
cinis vietovardis

QPP IV 
puslapiai

„salʒburger ‖ Emi-
gran ten=Prediger“ 

 „salʒburgſche Emigranten= 
Prediger“

 128r–129v

„Reformirte 
Kirchen ‖ in 
Litthauen“ 

 „I. im Insterburgſchen 
‹←Insterburgſchen›“ 

     „1. Insterburg“ 
     „2. Gumbinnen“ 
     „3. Göritten“ 
     „4. Iuden“ 
     „5. Wilhelmsberg“ 
     „6. Źadwethen“ 
„II. Tilſe“ 
„III. Ragnit“ 
„IV. Memel“

 
     
     Įsrutis 
     Gumbinė 
     Gėritai 
     Jučiai 
     Vilhelmsbergas 
     sodviečiai (?) 
Tilžė 
Ragainė 
Klaipėda 

130r–136r:

130v
131r
131v
132r
132v
133r
133v–134r
134v
135v–136r

1 lentelė. QPP IV sandara

Dvasininkams skirtuose presbiterologijos straipsniuose Quandto teikiamų biogra
finių duomenų dėstymo tvarka nėra itin griežta (apie turinį žr. toliau – 3.2). Fiksuo
tą poziciją užima tik šie duomenys: straipsnis pradedamas tarnystės konkrečioje 
parapijoje pradžios metais, o po jų eina kunigo vardas bei pavardė. 

3.2. Q u A N D T o  D u o M E N y s  A P I E  P R ū s I J o s  L I E T u V o s  K u N I G u s. 

QPP apie Prūsijos evangelikų dvasininkus esama įvairaus pobūdžio informacijos. 

3.2.1. P A G R I N D I N I A I  D u o M E N y s. Paprastai presbiterologijos straipsniuo
se Quandtas teikia šių biografinių duomenų (ir maždaug tokia tvarka): 1) metai, nuo 
kurių pradėta tarnyba konkrečioje parapijoje, 2) vardas ir pavardė, 3) kilmės vieta, 
rečiau – gimimo metai ar net tiksli data, 4) kada ir kas ordinavo, 5) kada ir kas in
trodukavo į parapiją (tarp lietuviškose parapijose dirbusių dvasininkų duomenų 
kartais minimas kunigas, per introdukciją sakęs lietuvišką pamokslą), 6) tarnybos 
parapijoje pabaiga arba atitinkamai mirties metai ar tiksli data ir retkarčiais priežas
tis (pvz.: „an der Peſt“ [QPP IV 37r], „vom schlag“ [QPP IV 112v]).

Neretai QPP teikiama informacija leidžia papildyti ar net patikslinti kai kurių 
lietuvių raštijos kūrėjų biografijų faktus. Antai ilgą laiką senosios lietuvių raštijos 
tyrėjų, besirėmusių įvairiais šaltiniais, manyta, kad Petras Gotlybas Milkus (Peter 
Gottlieb Mielcke, 1695–1753), vienas vadinamosios Quandto Biblijos (Karaliaučius, 
1735) vertėjų ir korektorių, giesmių vertėjas, gimė 1692 ar 1693 m.53 Tačiau QPP nu
rodyti 1695ieji, tiksliau, pateikta tiksli gimimo data – 1695 m. spalio 25 d.: „Natus ‖ 

53  Plg. BržA II 52; Zwischenmanuskript 4, 1188. 
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1695. 25. ‖ Oct.“ (QPP IV 47r). Kad Quandtas teisus, dabar įrodo Centriniame evan
gelikų archyve (Evangelisches Zentralarchiv) Berlyne saugoma Tilžės vokiečių baž
nyčios (vok. Deutsche Kirche) krikšto metrikų knyga. Joje yra įrašas apie Petro Gotly
bo Milkaus ir jo brolio dvynio Ernsto Jokūbo krikštą 1695ųjų spalio 26 d.54

QPP verčia koreguoti ir ligi šiol lietuvių raštijos istoriografijoje įsitvirtinusią nuo
monę, kad Jonas Šulcas (Johann schultz, ~1684–1709), Nybudžių (vok. Niebudszen) 
ir Lazdynų (vok. Lasdehnen) kunigas, Michaelio Mörlino (1641–1708) sekėjas ir jo 
traktato apie lietuvių kalbą Principium primarium in lingva Lithvanica (Karaliaučius, 
1706) principų taikytojas, išvertęs Ezopo pasakėčias – pirmąjį grožinį kūrinį į lietuvių 
kalbą, mirė 1710 m. kunigaudamas Tilžėje55. Remiantis QPP, aiškėja, kad Prūsijos 
Lietuvoje XVIII a. pradžioje gyveno ir dirbo net trys kunigai tuo pačiu vardu ir 
pavarde Johann Schultz: vienas – Lazdynuose, kitas – Tilžėje, trečias – Širvintoje 
(vok. Schirwindt). Prie Lazdynų kunigo pavardės Quandtas įrašė, kad šioje parapi
joje dirbęs vos pusmetį ir miręs 1709 m. gruodžio 30 d. nuo tuo metu Prūsijos Lie
tuvoje siautusio maro: „War aber nur ½ Iahr alhie ‖ v. †. 1709. an der Peſt. 30. 
[Decem]br[is]“ (QPP IV 83v). Šiuo teiginiu abejoti neleidžia dar vienas Quandto 
pateiktas konkretus faktas – Šulcas buvęs palaidotas Lazdynų bažnyčios šventoriu
je – ir pacituota jam skirta epitafija: „seine Begräbniß stäte iſt auf dem Kirch‖hof, 
wobey folgendes epitaphiu[m]: [...]“ (QPP IV 84r). Taigi Ezopo pasakėčių vertėjas Jonas 
Šulcas į Tilžę niekada nebuvo perkeltas, antroji ir paskutinė gana trumpos jo gany
tojiškos tarnystės vieta buvo Lazdynai.

3.2.2. F A K u L T A T y V ū s  D u o M E N y s. Be pagrindinių duomenų, kai kuriuo
se QPP straipsniuose teikiama ir papildomų. Fakultatyviais duomenimis QPP labiau
siai išsiskiria iš ankstesnių ar kitų to meto presbiterologijų, tad jie aptartini išsamiau.

3.2.2.1. Kartais Quandtas nurodo, kur asmuo mokėsi ar iki tol tarnavo (pavyz
džiui, dirbo precentoriumi, mokyklos rektoriumi ar konrektoriumi, kitos parapijos 
kunigu ar kunigo adjunktu), kur perkeltas vėliau. Antai prie Rusnės (vok. Ruß) ku
nigo ir giesmių vertėjo Mykolo Gaidžio (Michael Gallus, ~1630/1632–1698) pavardės 
įrašęs, kad jis buvo valstiečio sūnus iš Gaidelių kaimo netoli Verdainės (vok. Werden), 
Quandtas paminėjo ir tai, jog Gaidys mokėsi Tilžės provincijos mokykloje tuo metu, 
kai joje rektoriavo magistras Kasparas Devicijus (Casparus Devitius, 1617–1673), o 
studijuodamas Karaliaučiaus universitete gyveno alumnate: 

Michaël Gallus. ‖ ⌜E. Bauer[n] sohn aus e. ‖ Dorf bey Werd[en] ‖ Gaidelen hat vnt[er] ‖ 
M. Caſpar Devitio ‖ in der Provincial‖schule ʒu ‹←f› Tilſe ‖ freqventiret v. im ‖ Alum-
nat ʒu Königs‖berg gelebet⌝56 (QPP IV 109v).

3.2.2.2. Prie kai kurių Prūsijos Lietuvos kunigų pavardžių minima, kur ir pas 
ką jie mokėsi lietuvių kalbos. Šie faktai Quandtui tikriausiai buvo svarbūs kaip bu

54  Plačiau apie tai žr. Triškaitė 2013, 39–41.
55  Plg. BržA II 37; MLE IV 452.

56  Čia ir toliau ženklai ⌜ ⌝ žymi komentuoja
mo fragmento ribas. Įrašyta vėliau.  
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vusiam Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui (1723–1727)57. 
Iki XVIII a. antrojo dešimtmečio pabaigos, t. y. kol šis seminaras dar nebuvo pradė
jęs veikti, ne lietuvių kilmės asmenys, baigę teologijos studijas ir ketinę darbuotis 
Prūsijos Lietuvoje, lietuvių kalbos mokėsi pas lietuviškose parapijose dirbančius 
kunigus. Neretai visus reikiamus egzaminus išlaikę Teologijos fakulteto absolventai, 
vadinamieji Candidati Ministerii, pirmiausia būdavo skiriami ne kunigais, o precen
toriais. Antai straipsnyje apie Aulavėnų (vok. Aulowönen) kunigą Christophorą Voig
tą (?–1682), kilusį iš Holšteino ir į Prūsiją atvykusį iš Švedijos58, Quandtas įrašė, kad 
jis lietuvių kalbos išmokęs precentoriaudamas Vilkyškiuose: 

Christophorus ‹Vogt.→› Voigt, ⌈Svecus⌉ [...] ‖ ⌜P[ræ]centor in Will‖kiſchken, alwo er die 
Litthauſche sprache erlernet⌝59 (QPP IV 6v–7r). 

o štai XVIII a. pradžioje kilusios filologinės polemikos iniciatorius minėtasis Mör
linas, atvykęs į Prūsiją iš Tiuringijos miestelio olberslebeno, lietuvių kalbos mokęsis 
pas Viešvilės (vok. Wischwill) kunigą Heinrichą Eisenblätterį (1635–1688) – šis faktas, 
pasak Quandto, minimas spausdintame Mörlino laidotuvių pamoksle, kurį sakęs 
Karaliaučiaus universiteto profesorius Michaelis schreiberis (1662–1717):

Henrich Eiſenblätter ‖ meminit ejus M[agiſter] Schreib[erus] in intim. fun. ‖ Michael[is] 
Mörlini alß Mörlin[us] b[e]y ihm ‖ Litthauiſch gelernet (QPP IV 91v)60.

Pas Gumbinės kunigą Kristupą Rebentišą (Christoph Rebentisch, ~1682–1724), 
vieną iš keturių Quandto išleisto Naujojo Testamento (Karaliaučius, 1727) vertėjų, 
lietuvių kalbos mokęsis Johannas Albertas Piascovius (~1690–1720) iš Grabowo:

Io. Alb. Piascovius, Grabowa-Pruſſ[us] ‖ [...] ⌜begab ſich nach Gumbinnen ‖ ʒum Pf. 
Reben tiſch d[as] Litthauſche ʒu erlernen⌝61 (QPP IV 8r).

Kita vertus, Quandtas straipsnyje apie Conradą Wolfgangą schaarą (1707–1757), 
beje, lankiusį Halės universiteto Lietuvių kalbos seminarą62, paminėjo, kad šiam 
atvykėliui iš Wormsdorfo prie Magdeburgo lietuviškai išmokti buvę per sunku, tad 
iš lietuviškos Juodlaukių (vok. Jodlauken) parapijos turėjęs būti perkeltas kitur – į 
Paterswaldę (Vėluvos aps.):

Conrad Wolfgang Schaar, Wormsdorfi‖Magdeburgenſis ‖ [...] 1734. ‖ nach Paterswalde 
verſeʒet, weil ihm alß ‖ einem Ausländ[er] die Erlernung der ‖ Litthauſche[n] spra
che ʒu ſchwer worden (QPP IV 17v).

Šis faktas patvirtina, kad lietuviškose parapijose dirbantiems kunigams lietuviškai 
mokėti buvo privalu. 

57  Apie Quandto vadovavimą Lietuvių kalbos 
seminarui žr. Citavičiūtė 2004, 51–65.

58  Apie Voigtą žr. Zwischenmanuskript 7, 1891.
59  Įrašyta vėliau kitame puslapyje.
60  Eisenblätteris nebuvo vienintelis Mörlino 

lietuvių kalbos mokytojas (žr. schreiber 
1708, [B 1]; Drotvinas 2002, 105–106, 115).

61  Įrašyta vėliau kitoje grafoje.
62  Apie Halėje 1727 m. įkurtą Lietuvių kal

bos seminarą, lankytojus ir jų biogramas 
žr. schiller 1994, 195–223, apie schaarą  
žr. schiller 1994, 216.
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Nors Quandtas prie Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminare dirbusių 
kunigų pavardžių, kaip antai, pirmojo žinomo docento Petro Gotlybo Milkaus, tokios 
lituanistinės veiklos neminėjo, vis dėlto prie Kintų (vok. Kinten) kunigo Martyno 
Šimelpenigio (Martin schimmelpfennig, 1706–1778) įrašė, kad šis šešerius metus 
mokęs lietuvių kalbos Halėje, tenykščiame Lietuvių kalbos seminare63:

Martinus Schimmelpfenning, Pik‖tupöna-Pruſſus. ‖ [...] ging er 1734. nach Halle ‖ 
woſelbſt er im Seminario Lithv. ‖ bey 6. Iahr informirt (QPP IV 108r).

3.2.2.3. Kai kuriuose presbiterologijos straipsniuose teikiama žinių apie kunigo 
šeimą: minimi tėvo ir motinos vardai, nurodomas giminystės ryšys su tarnybos pirm
taku ar kitais Prūsijos evangelikų kunigais (tėvas, sūnus, brolis), žmonos ir jos tėvo 
vardai. Pavyzdžiui, prie žinomo lietuviškų raštų rengėjo Valtarkiemio (vok. Walter-
kehmen) kunigo Pilypo Ruigio (Philipp Ruhig, 1675–1749) pavardės įrašyta, kad jis 
buvo Katniavos (vok. Kattenau) kunigo Pilypo Ruigio (Philipp Ruhig, ~1641–1674/1675) 
sūnus ir pastarojo tarnybos pirmtako Teofilio Šulco (Theophil schultz, 1629–1673) 
vaikaitis iš motinos pusės64, taip pat minimas Ruigio prosenelis ir senelis iš tėvo pusės: 

Philipp Ruhig. ‹Reg. Pruſſus.→› ⌈Cattenau-⌉Pruſſus. ‖ [...] ſ. ‖ Eltervater George Ruhig 
Burgermeiſter ‖ in Liebenwerda, v. deßen sohn Paul Ruhig ‖ Ingenieur v. Capitain über 
die Wibranƶen in Memel geweſen. ‖ ⌜Ein sohn Philipp Ruhig Paſt. vnd Enckel ‖ von 
Mutter seiten Theophili schulʒen ‖ beyderſeits Pfarrern in Kattenau⌝65 (QPP IV 34r).

o štai Frydricho Pretorijaus vyresniojo (Friedrich Praetorius, 1624–1695), leksi
kografo, giesmių vertėjo ir Kleino giesmyno recenzento, straipsnyje Quandtas nu
rodė, kad šis buvo vedęs ursulą Lukertin. Pateiktos tikslios jo žmonos gyvenimo 
datos (16080815–16901118) ir paminėjimas, kad buvo ištekėjusi du sykius (iš 
dviejų santuokų ji, beje, susilaukė 12 vaikų, 59 vaikaičių ir 17 provaikaičių), leidžia 
spėti, jog jis, 1646ųjų gegužę paskirtas į Žilius (vok. Szillen), veikiausiai vedė tarny
bos pirmtako – velionio šios parapijos kunigo Erhardo Waldecko (1608–16460212) – 
našlę, kuri buvusi net 16 metų vyresnė. spėtinas Pretorijaus posūnis Erhardas Wal
deckas jaunesnysis (1632–1683) buvo Karaliaučiaus lietuvių Šv. Elžbietos bažnyčios 
sakaimyje kunigas66, 1674 m. Prūsijos kunigaikščio prašymu parašęs savo nuomonę 
apie Jacobo Neukircho (~1624–po 1683) parengtą lietuvišką Biblijos vertimą ir žody
ną67. Tai įdomūs faktai ne tik socialinei, bet ir lietuvių raštijos istorijai, mat liudija 
dvasininkų, o sykiu ir lietuviškų raštų kūrėjų tarpusavio ryšius.

63  Žr. schiller 1994, 198, 216. 
64  Šį faktą yra nurodęs ir pats Ruigys. Trakta

to Meletema rankraštyje jis minėjo, kad 
Teo filis Šulcas buvęs jo senelis iš motinos 
pusės: „avus mihi maternus“ (cituojama 
iš: Jurgutis, Vilnonytė 1986, 243).

65  Įrašyta antroje puslapio grafoje, kuri rašant 
pagrindinį tekstą buvo palikta tuščia vė
lesniems papildymams. QPP IV 34r faksi
milę žr. Aleknavičienė 2014b, 29.

66  Quandtas ir apie jį parašė gana išsamų 
presbiterologijos straipsnį (žr. QPP I 112).

67  Waldecko 16740302 laiško Prūsijos kuni
gaikščiui Frydrichui Vilhelmui (Friedrich 
Wilhelm, 1620–1688) dėl Neukircho lietu
viškos Biblijos ir žodyno patikrinimo fak
similę, perrašą ir vertimą žr. Drotvinas, 
Triškaitė 2014, 160–165.
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3.2.2.4. Itin retais atvejais QPP teikiama žinių apie kunigo giminės kilmę. Antai 
prie minėtojo Valtarkiemio kunigo Ruigio Quandtas nurodė, kad jo protėviai į Prūsiją 
atsikėlę iš Meiseno: „s. Vorfahr[en] koen auß Meißen her“ (QPP IV 34r). Tai miestas 
saksonijoje, maždaug 25 km į šiaurės vakarus nuo Drezdeno, XVIII a. pradžioje išgar
sėjęs porceliano dirbiniais, taip pat žinomas tuo, kad Reformacijos laikais vadinamąją 
Meiseno kanceliarinę vokiečių kalbą (vok. Meißner Kanzleideutsch) vartojo Martinas Luthe
ris versdamas Bibliją. Tiek tvirtinimas apie Ruigių atsikėlimą, tiek faktas, kad Pilypo 
Ruigio jaunesniojo prosenelis George’as buvo Liebenwerdos burmistras (žr. 3.2.2.3), 
paneigia Vac lovo Biržiškos teiginį, jog Ruigiai buvę gryni lietuviai, tik suvokietinę savo 
pavardę į Ruhig68, ir paremia Domo Kauno nuomonę dėl vokiškos jų kilmės69.

3.2.2.5. Quandtas mėgo cituoti užrašus ant bažnyčiose kabėjusių kunigų pa
veikslų ir epitafijas ant atminimo paminklų. Paprastai jie vokiški arba lotyniški. o 
štai ant Kristupo Šperberio (Christoph sperber, 1674–1752), vieno iš 1735 m. lietuviš
kos Biblijos vertėjų, paveikslo Kalnininkų (vok. Kallniningken) bažnyčioje buvęs už
rašas su lietuvišku intarpu, tikriausiai kokios nors giesmės fragmentu70:

Christoph Sperber [...] ⌜oben auf dem Gemählde ſtehet an der seite: ‖ Ieʒus, Ieʒus tas 
wienas bus man’s Dʒaugſmas⌝71 (QPP IV 66v).

Ant šios citatos, Quandto įrašytos papildymams skirtoje puslapio grafoje, vėlesnis 
rankraščio pildytojas užrašė naujų duomenų, nes ji, matyt, jau anuomet buvo beveik 
visiškai išblukusi.

3.2.2.6. Retkarčiais QPP teikiama kunigų pravardžių ir lakoniškų charakteristi
kų. Štai Johannui Theodorui Lehmannui (1655–1722) skirtame straipsnyje pacituotas 
užrašas ant jo paveikslo, kabėjusio Klaipėdos lietuvių bažnyčioje, kad šis buvęs „la
bai geras lietuvis“: „Ein ſehr gut[er] Litthauer“ (QPP IV 103r; etnonimas Litthauer 
‘lietuvis’ šiuo atveju liudija ne etninę priklausomybę, bet gyvenamąją erd vę – Prūsi
jos Lietuvą). o prie Ernesto Dicelijaus (Ernst Diezelius, 1629–1692) pavardės įrašytas 
iš Mato Pretorijaus (Matthaeus Praetorius, 1635–1704) knygos Orbis Gothicus (oliva, 
1688) perimtas apibūdinimas, kad jis buvęs neeilinės erudicijos vyras: „Prætor. in Orbe 
Goth. l. 1. c. 6. §. 5. ‖ p. 72. nennet ihn virum rarae ‖ eruditionis“ (QPP IV 33v)72.

Prie kai kurių kunigų pavardžių Quandtas mini, kaip lietuvininkai juos vadinda
vę. Antai prie minėtojo simono Vaišnoro pavardės rašoma, kad kunigus lietuvininkai 
buvo įpratę vadinti vardu, o šį vadindavę Ponas mūsų Simonis: 

Simon Waißnarus ‖ [...] weil die Litthauer die Prediger ‖ nur nach dem Vornahm 
geneet iſt er ‖ Pon’s muſu Simonis gen{a}t (QPP IV 66r)73.

68  BržA II 20. 
69  Kaunas 1996, 106. 
70  Galimas dalykas, kad versta iš Pauliaus 

Gerhardto (1607–1676) giesmės „Jesus, Je
sus soll allein, meine höchste Freude sein“.

71  Įrašyta vėliau. 

72  Praetorius 1688, 72: „Ita ſentit Erneſtus Die-
tzelius Paroch. Walterkehm. vir raræ eru
ditionis.“ QPP IV 33v faksimilę žr. Triškai
tė, sidabraitė 2016, 64.

73  QPP IV 66r faksimilę žr. Triškaitė, sidab
raitė 2016, 63.



155 R a n k r a š t i n i s  J o h a n n o  J a c o b o  Q u a n d t o 
p a l i k i m a s :  P r ū s i j o s  p r e s b i t e r o l o g i j a 
( p r i e š  1 7 7 2 )

Kiek kitokį – ne pagarbų ir šiltą, o labiau pajuokiantį – lietuvininkų santykį su 
kunigais rodo Quandto paminėtos Friedricho Partacijaus (Friedrich Partatius, 1643–
1688) ir Georgijaus Hunnijaus (Georgius Hunnius, ?–1625) pravardės Kišinis bei Pilvius:

Friedrich Partatius ‖ [...] Die Litthauer ‖ haben ihn Kiſinnis (den eingeſchobe[nen]) 
genat (QPP IV 5v);

Georgius Hunnius [...] ‖ ⌜[...] Er war ‖ von Leibe ſtarck v. corpulent, v. hat es ‖ leid[en] 
müß[en], daß man ihn Pilwjus (ein[en] ‖ bauchigten genannt⌝74 (QPP IV 63v, žr. 6 pav.).

Ambrosijui Haderiui (Ambrosius Hader, ?–po 1552) skirtame straipsnyje įrašytas 
ir lietuviškas iš pravardės kilusios jo pavardės atitikmuo Driskis:

Ambrosius Hader (pannoſus) [...] ‖ Lithv. Drißkis75 (QPP IV 30v).

Galimas dalykas, kad Quandtą paskatinti domėtis kunigų pravardėmis ir įtrauk
ti jų į savąją presbiterologiją galėjo Teodoro Lepnerio (Theodor Lepner, 1633–1691) 
knyga Der Preusche Littauer (Dancigas, 1744, toliau – LPL), kurioje užfiksuota kelio
lika lietuvininkų vokiečiams kunigams ir valdininkams duotų pravardžių, pvz.: Būb-
lys, Ėdikas, Lupikas, Niekakalbys, Pilvelė, Puikys, Šaltmirys, Šveplys, Žiogas, Žvairys ir kt. 
(LPL 99–100). Nors šiuo leidiniu Quandtas ne sykį rėmėsi (plačiau žr. 4), tačiau kuni
gų pravardes ėmė ne iš jo – abiejuose veikaluose jos skiriasi. Taigi QPP, regis, kol kas 
antras seniausias žinomas šaltinis, užfiksavęs lietuviškų pravardžių.

Pridurtina, kad be pravardžių ir giesmės fragmento, QPP yra ir daugiau lietuviškų 
žodžių bei frazių, pavyzdžiui, patarlė Dievas davė dantis, duos ir duonos (apie ją žr. 4), 
šalia vokiško vietovardžio Coadjuten įrašytas lietuviškas Katytiai („II. Coadjuten. 
⌜Litthauſch Kattÿtei ‹←Kattÿti›⌝76“, QPP IV 63v, žr. 6 pav.), prie Nemmerteken pateikta 
eksplikacija žodžių junginiu Takas į Nemerkiemį („der ort Nemmerteken i. e. Takas  ‖ 
Nemerkemi“, QPP IV 33v)77. Kad Quandtas lietuvių kalbą iš tiesų mokėjo, liudija 
Prūsijos valdžios raštai ir jo paties 1764 m. birželio 30 d. laiškas, adresuotas Prūsijos 
karaliui Frydrichui II (Friedrich II, 1712–1786)78. 

3.2.2.7. QPP esama ir duomenų apie kunigų lituanistinę veiklą bei rašto darbus – 
tiek spausdintus, tiek rankraštinius, tiek religinius, tiek pasaulietinius. Antai prie Jono 
Bretkūno pavardės minimas Biblijos vertimo rankraštis (QPP I 108, QPP IV 114v), 
teikiama informacijos apie Postilės (Karaliaučius, 1591) recenzavimą (QPP I 109). 

o štai Katyčių (vok. Coadjuthen) kunigui Jonui Andriui Cezariui (Johannes An
dreas Caesar, ~1650–1710) skirtame straipsnyje nurodyta, kad jis išvertęs giesmių, 

74  Įrašyta vėliau papildymams skirtoje grafoje. 
Trūksta uždaromojo skliausto. 

75  Lietuviška pavarde šis Norkyčių kunigas 
įtrauktas į Arnoldto ir Moellerio veikalus: 
Dryskiß (Arnoldt 1777, 104) ir Dryskiss 
(Moeller 1968, 104). 

76  Įrašyta vėliau.

77  QPP IV 33v faksimilę žr. Triškaitė, sidab
raitė 2016, 64.

78  Šio Quandto laiško faksimilę, perrašą ir 
vertimą į lietuvių kalbą žr. Triškaitė, 
sidab raitė 2016, 71–75.
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kurių vienos publikuotos, o kitos likusios rankraščiais, be to, minimas jo pomėgis 
bažnytinėse krikšto, santuokos ir mirties knygose rašyti kroniką: 

Johannes Andreas Cæsar [...] ⌜Er hat verſchiedene Lied[er] ins Litthauſche vberſeʒet, ‖ ſo 
ʒum theil in den gedruckten Geſang‖Büchern, ʒum theil noch in M[anu]S[crip]to 
vorhand[en,] ‖ imgleich[en] e. beſond[ere]r Liebhaber vo[n] Chron{i}‖ſtichis, ſo er jähr
lich in die Trau, Tauf ‖ v. Todten Regiſter eingeſchriebe[n]⌝79 (QPP IV 64r, žr. 6 pav.). 

Rašydamas apie jau minėtą Katniavos kunigą Teofilį Šulcą, kuris spaudai paren
gė rankraštinę Kristupo sapūno (Christophorus sappuhn, 1589–1659) gramatiką ir ją 
išleido pavadinimu Compendium Grammaticae Lithvanicae (Karaliaučius, 1673), Quand
tas pridūrė: „Er hat die {Li‖tth}auſche Grammatic geſchrieb[en]“ (QPP IV 19v–20r, 
žr. 8 pav.).

QPP pateikta ne tik dabar žinomų lietuvių raštijos faktų, bet ir naujos, ligi šiol, 
regis, niekur nefiksuotos informacijos. Antai prie Papelkių (vok. Popelken) kunigo 
Adomo Frydricho Šimelpenigio (Adam Friedrich schimmelpfennig, 1699–1763), bu
vusio Quandto vadovaujamo Lietuvių kalbos seminaro lankytojo, vadinamosios Ši-
melpenigio Biblijos (Karaliaučius, 21755) redaktoriaus ir naujo giesmyno Iš naujo per-
veizdėtos ir pagerintos giesmių knygos (Karaliaučius, 1750) sudarytojo, nurodoma, kad 
jis itin nusipelnęs išversdamas ne tik gražių giesmių, kurios publikuotos naujajame 
giesmyne, bet ir Johanno Hübnerio (1668–1731) knygą Biblische Historien:

Adam Friederich ‹Schimmelpfen-‖ning→› Schimmelpfen-‖nig [...] Er hat ſich durch 
verſchiedene in das ‹←dem› ‖ Litthauſche überſeʒte ſchöne Lied[er], ſo in ‖ das neue 
GeſangBuch eingerücket, ‖ beſonders verdient gemacht, wie er ‖ dann auch Hübners 
Bibl. Hiſtorien ins ‖ Litthauſche überſeʒet (QPP IV 125r, žr. 9 pav.).

Quandtas pateikė sutrumpintą Hübnerio veikalo pavadinimą, bet tikėtina, kad 
omenyje turėjo patį populiariausią – Zweimal 52 auserlesene biblische Historien aus dem 
Alten und Neuen Testamente (Leipcigas, 1714). Karaliaučiuje 1745 m. išspausdintas 
lietuviškas vertimas į Lietuvos bibliografiją įtrauktas nenurodant vertėjo pavardės80. 
Tad Quandto pastaba, teikianti žinių apie šio veikalo vertėją, yra itin svarbi. Šimel
penigį Quandtas pažinojo asmeniškai, tad tarsi nėra pagrindo jo teiginiu abejoti. Vis 
dėlto kiti archyviniai šaltiniai liudija, kad šį Hübnerio veikalą XVIII a. trečiajame 
dešimtmetyje buvo patikėta versti Quandto prižiūrimo Lietuvių kalbos seminaro 
docentui Petrui Gotlybui Milkui81. Visai galimas dalykas, kad Šimelpenigis tik baigė 
Milkaus pradėtą vertimą. 

79  Įrašyta vėliau papildymams skirtoje grafoje. 
80  Žr. LB I 123, Nr. 322.

81  Mielcke 17250509, 50v–51r. 

9 pav. QPP IV 125r: Quandto straipsnis apie Adomą Frydrichą Šimelpenigį, 
antros grafos apačioje – pagrindinio pildytojo prierašai;
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 4
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QPP turinio apžvalga liudija, kad Quandtas pateikė ne tik Bažnyčios, bet ir lietu
vių raštijos istorijai vertingų duomenų, kurie patvirtina, papildo ar patikslina ligi 
šiolei turėtas žinias, o kartais skatina kelti hipotezes, tampančias atspirties tašku 
tolesniems tyrimams.

4. s V A R B I A u s I  QPP R Ė M I M o s I  Š A L T I N I A I. Nėra abejonės, kad rengdamas 
presbiterologiją Quandtas pasitelkė ir savo paties per Prūsijos bažnyčių vizitacijas 
surinktus duomenis, ir leidžiant lietuviškas knygas sukauptas žinias. Bet duomenų 
gausą bei įvairovę QPP labiausiai lėmė Quandto turėti skirtingo pobūdžio šaltiniai, 
skatinę jį neapsiriboti šiam žanrui paprastai būdingu lakoniškumu.

QPP neturi nei atskiro naudotų šaltinių sąrašo82, nei pratarmės, kurioje būtų galima 
tikėtis bent šiokios tokios informacijos. Tačiau dalį jų identifikuoti padeda presbitero
logijos straipsniuose įrašytos pavienės nuorodos – šaltinių santrumpos (plg. 10 pav.).

Vis dėlto pirmiausia primintinas bene svarbiausias QPP šaltinis, kurio ekspliciti
nių nuorodų, regis, nesama: tai jau minėti kunigų pranešimai apie jų parapijose 
tarnavusius dvasininkus (žr. 2.2). Nietzki’s XIX–XX a. sandūroje Karališkojoje ir uni
versiteto bibliotekoje Karaliaučiuje buvo suradęs 146 tokius pranešimus. Tarp pačių 
išsamiausių jis minėjo pranešimus ir apie Balėtų (vok. Ballehten), Katyčių, Kaukėnų 
(vok. Kaukehmen), Lapynų (vok. Lappienen), Plaškių (vok. Plaschken) lietuviškas para
pijas83. Nietzki’o matyti rankraščiai per Antrąjį pasaulinį karą dingo84, tad galima tik 
spėti, kiek informacijos iš jų Quandtas perėmė, tačiau šių parapijų kunigams skirti 
presbiterologijos straipsniai iš tiesų gana išsamūs.

Quandtui turėjo būti patogu po ranka turėti ir tokio pat žanro leidinių – Prūsijos 
presbiterologijų. Iki XVIII a. aštuntojo dešimtmečio pradžios, kol Quandtas rašė ir 
pildė savąjį veikalą, jų išėjo kelios: 1) Georgo Colbe’s (lot. Georgius Colbius) lotynų 
kalba parengta Episcopo-presbyterologia Prussico-Regiomontana (Karaliaučius, 1657, to
liau – CEP); 2) anoniminio leidėjo į vokiečių kalbą išversta ir duomenimis iki 1699 m. 
papildyta minėtojo Colbe’s presbiterologija (Karaliaučius, 1699); 3) Jacobo Heinricho 
Liederto Verbessertes Verzeichnis der Preußischen Bischöffe und Evangelischen Prediger zu 
Königsberg in Preußen, seit der Reformation bis auf diese Zeit (Karaliaučius, 1742); 4) pa
ties Quandto Verzeichnis der Lehrer im Königreich Preußen, die das 50. Jahr des Predigt-
amtes erreicht oder überschritten haben (Karaliaučius, 1748, 21755, 31768)85; 5) Friedricho 
Pastenaci’o Kurzgefaßte Historische Nachrichten von allen im Königreiche Preußen befind-
lichen Kirchen und Predigern 1. Insterburgisches Erzpriesterthum (Karaliaučius, 1757). 
Šiomis presbiterologijomis Quandtas galėjo remtis rašydamas apie Karaliaučiaus ir 
Įsruties vyskupijų dvasininkus, o iš savosios imti duomenų apie visos Prūsijos ku
nigus, sulaukusius tarnybos 50mečio. Koks iš tiesų QPP santykis su šiais veikalais, 

82  Plg. publikuotą Arnoldto presbiterologiją, 
kur rėmimosi šaltiniai nurodyti veikalo pa
baigoje atskiru sąrašu „III. Regiſter der 
angefhrten schriftſteller und schriften aus 
beyden Theilen“ (Arnoldt 1777, [554–556]).

83  Nietzki 1905, 127–128.

84  Pasak Hubatscho, šie rankraščiai per karą 
pražuvo (Hubatsch 1968, 202, 533). 

85  Šis Quandto veikalas, kaip minėta, 1794 m. 
buvo papildytas Borowski’o ir iš naujo iš
leistas pavadinimu Verzeichnis der preußi-
schen Jubelprediger kaip Quandto biografi
jos priedas.
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atskleistų išsami lyginamoji tekstų analizė. Kol kas, remiantis nuorodomis, tegalima 
teigti, kad Quandtas tikrai yra pasirėmęs Colbe’s presbiterologija apie Karaliaučiaus 
dvasininkus, tarnavusius nuo 1520 iki 1656 m. Antai iš Colbe’s veikalo Quandtas 
perėmė informaciją apie kunigą Martiną schultzą (?–1650), iš Karaliaučiaus atkeltą į 
stalupėnus (vok. Stallupönen), ir įrašė nuorodą „Colb. Presb. p. 90.“:

 QPP IV 37v ‹Matthæus→› M⌈artinus⌉ Schulz. Fridl. Pr. ‖ Kam von Königsberg hieher. 
Da {war} ‖ Litth. Pfarrer, vnd dahin von Kunʒen ‖ koen. Colb. Presb. 
p. 90.

 CEP 90 MARTINus sCHuLTZ, Fridland. Boruss. acceſſit ex paſtoratu Cuntzenſi 
a[nn]o 1630, introductus d. 17. Janrar. [sic!] Diſceſſit anno 1640. Stallu-
penam Inſterburg.

Šios presbiterologijos nuorodų esama ir daugiau, pvz.: „Colb. Presb. p. 17.“, „vid. 
Colb. I c. p. 81. 83“ (QPP I 27), „Colb. p. 63.“ (QPP I 398), „Colb. Presb. p. 65“ (QPP II 143r).

Šaltinių nuorodos leidžia teigti, kad Quandtas neretai rėmėsi spausdintais kunigų 
laidotuvių pamokslais bei nekrologais. Antai prie Danieliaus Kleino (Daniel Klein, 
1609–1666) pavardės pateikta nuoroda „Conf. Progr. Rect. et Sen.“ (QPP IV 62r) orien
tuoja į Karaliaučiaus universiteto rektoriaus ir senato lotynišką nekrologą, parašytą 
praėjus savaitei po Kleino mirties: Programma memoriæ viri reverendi et clarissimi, Dni. 
M. Danielis Kleinii, Pastoris Ecclesiæ Lithvanicæ apud Tilsenses vigilantissimi (Karaliaučius, 
1666). Abiejų tekstų sugretinimas tuo neleidžia abejoti: rėmimąsi rodo jau pats pir
masis Kleinui skirto straipsnio sakinys, tik jame Quandtas iš nekrologo nurašytą 
lotynišką žodį penultima, žymėjusį Kleino gimtadienį – priešpaskutinę gegužės dieną, 
vėliau pakeitė arabišku skaitmeniu 30, užrašydamas jį eilutės viršuje, o atsižvelgda
mas į paskutiniąją tėvo Baltazaro tarnystės vietą Danielių vadino kraupiškiečiu:

 QPP IV 62r M. Daniel Klein, Kraupiſchk. ‖ Er war geb. 1609. ‹penultima→› ⌈30.⌉ Maii, 
Patre ‖ Balthaſar Klein Pf. in Kraupiſchken, Matre ‖ Gertrude Schönwaldia; 
freqventirte die P[ro]vin‖cial schule ʒu Tilſe, v. wurde im 18. Iahr ‖ 
Academic[us], vnd nach 9. Iahr[en] 1636. vnter 7. ‖ Candidatis ‹←vnd 7. ‖ 
Candidat[us]› der erſte Magiſter, auch des ‖ Iahres drauf Pfarrer alhie. 
⌜iſt ordiniret ʒu schlos à D[octore] Behmio [Dominica] poſt ‖ 9. p. Trin. 
1637.⌝86 A[nn]o 1638. hey‖rathete er Annam, Caſpari Klemmii qvondam 
ap. Tilſenſes Scabinat[us] P[ræ]fecti Tochter mit der ‖ er 1. sohn v. 6 Töch
ter erʒeuget, vnd da dieſe ſtarb ‖ 1662. ſtarb, verehlichte er ſich mit 
Igf. ‹←A› Annam ‖ Fridrich Caſſeburg Hofgerichts Advocati Tochter, mit 
d[er] ‖ er eine Tochter geʒeuget. Er ward 22. [Novem]br[is] vom ‖ schla
ge gerühret vnd † 1666. ⌜28. Nov.⌝87 D[omi]n[i]ca 1. Adv. ſepul‖t[us] Conf. 
Progr. Rect. et Sen. in ej[us] ob. 1666. 2. Adv. 

 PMDK [6–7] Natus hujus ſec: Anno IX. penultimo Maji, Patre Rever. & Doctisſ. Dn. 
BALTHAsARo KLEINIo, Paſtore, Inſterburgenſibus Kraupiſcanorum 
fidelisſimo, & Matre pientisſ. GERTRuDE sCHÖNWALDIA, à quibus 

86  Įrašyta vėliau papildymams skirtoje grafoje. 87  Įrašyta vėliau po Kleinui skirtu straipsniu.



160 Archivum Lithuanicum 20

alia nec didicerat, nec diſcere volebat. Indè, ubi jecit pietatis & artium 
liberalium fundamenta in provinciali apud Tilſenſes schola, ab iisdem 
miſſus in Academiam hanc Annos XIIX. natus, ipſa re Parentum, quam 
conceperant, ſpem omni diligentia & contentione impletum, atq; per 
novennium integrum probata in Græcis & Hebraicis, nec noc Philoſo
phi cis & Theologicis aſcematibus plusquam vulgari diligentia, honoribus 
in Philoſophia ſummis judicatus eſt dignisſimus, quos Anno XXXVI. in 
ſeptem Candidatis primus ex merito obtinuit. [...] Anno XXXVIII. duxit 
in uxorem ornatisſ. Virginem ANNAM, ſpectatisſ. Dn. CAsPARI KLEM
MII quondam apud Tilſenſes scabinatus Præfecti, quæ Anno LXII. ubi 
ex ea ſuſcepiſſet Filium unum & ſex Filias, è vivis decesſit, relicto ſui 
deſiderio inſigni. Anno pòſt altero, viduitate exacta, junxit ſibi matri
monio Virginem Innocentisſimam ANNAM, Amplisſimi Dn. FRIDERI
CI CAssEBuRGII in dicaſterio nobili olim Advocati gravisſimi; Ea cùm 
filiâ unicà ſuperſtes non poteſt non gravisſimè opt. viri abitum, eumq; 
inoptinatum ferre; Apoplexia etenim XXII. Novemb. superi correptus 
poſt ſextum diem extingvitur Dominica I. Adventus 

Kaip matyti, Quandtas glaustai referavo nekrologe pateiktą informaciją apie tėvus – 
Baltazarą Kleiną ir Gertrūdą schönwald, mokslus Tilžės provincijos mokykloje, stu
dijas Karaliaučiaus universitete, dvi santuokas, iš kurių susilaukta 8 vaikų, ir mirties 
priežastį (duomenys apie ordinavimą kunigu įrašyti vėliau antroje puslapio grafoje, 
tad jų šaltinis tikriausiai kitas; iš kitur perimta ir informacija apie Kleino lituanistinius 
darbus, taip pat užrašas ant jo paveikslo, kabėjusio Tilžės lietuvių bažnyčioje).

Karaliaučiaus universiteto rektoriaus ir senato parengtu nekrologu Quandtas rė
mėsi ir pildydamas straipsnį apie Joną Rėzą (Johannes Rehsa, 1576–1629) – informa
ciją iš šio šaltinio įrašė kitame puslapyje ir pridėjo nuorodą „Conf. Intim. Fun. Rect[oris] 
et [Senatus]“ (QPP I 109): 

 QPP I 109 Rheſa) geb. 1576. 25. Maii ſt. v. Patre ‖ Matthia Rheſa, Rectore der Tilſ[i]
ſche[n] schule ‖ legte den Grund ſ. ſtudien th. in ſ. Vaterſtadt, ‖ th. ʒu 
Königsberg, ging darauf nach strasburg, ‖ v. Witteb[er]g Kam 1596. v. 
wurde Cantor, hier[=]‖auf 1600 24. Febr. Pf. in Tolminkehm[en], auch ‖ 
162∗88. †. 1629. 30. Aug[uſti] a. aet. 54. Conf. ‖ Intim. fun. Rect[oris] et 
[Senatus] ſep. 2. Sept. 

  [...] Simul ‖ verſionem Biblioru[m] in Lithvanicam lingvam ‖ finiit, ſimul 
vitam terminavit. O p[ræ]claram ‖ et mortem et laborem qvem coelu[m] re mu-
ne-‖ra bit[ur], ſi terra negaverit.

 IFJR89 Natus eſt Anno 1576 d. 25. Maij ſt. vet. Patre Viro Doctisſimo Dn. MAT
THIA RHEsA scholæ Tilſenſis Rectore digniſs. [...] Nam non tantùm 

88  Čia ir toliau žvaigždutė ∗ rodo neįskaito
mas raides ar skaitmenis.

89  Cituojama iš: Tumelis 1971, 117–118. 
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domi in artibus liberalibus & maximè in Muſicis, ſed & hic Regiomonti 
& in Germaniâ paſſim in diverſis Academiis ut Argentoratenſi, Witebergēſi 
in diſciplinis Theologicis ſe exercuit. ut verò domū rediit Anno 1596. ad 
scholaſticum officium vocatus vocantem Deum & Magiſtratum ſequēs 
per quatuor Annos Cantoris officio laudabiliter defunctus eſt. Anno 1600. 
die 24 Febr: Eccleſiæ, quæ eſt in Thalmincken divini verbi præco præ
fectus eſt, [...] secut[us]90 præ terito die Jovis 12 horâ meridianâ, ætatis 
Anno 54. [...] simul verſionem Bibliorum in Lithvanicam Linguam finiit, 
ſimul vitam terminavit. o præclaram & mortem & laborem, quẽ côelum 
remunerabitur, ſi terra negaverit. [...] P. P. die 2. septemb. Anno 1629.

Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriaus Bernhardo von sandeno vyres
niojo (1636–1703) parengtu nekrologu Quandtas rėmėsi rašydamas ir apie jau minė
tąjį Frydrichą Pretorijų – tai liudija nuoroda „vid[e] D[octoris] von Sanden Sen. Troſt ‖ 
schrifft“ (QPP IV 94r).

o štai Michaeliui Mörlinui skirtame straipsnyje Quandtas rėmėsi Karaliaučiaus 
universiteto iškalbos ir istorijos profesoriaus Michaelio schreiberio91 sakytu ir vėliau 
išspausdintu laidotuvių pamokslu92 – tai rodo čia įrašyta nuoroda „Conf. M[agiſtri] 
Schreiber[i] intim. funebr. in B. virum“ (QPP IV 16r)93. Iš šio pamokslo informacijos 
Quandtas sėmėsi, kaip jau minėta, ir apie Viešvilės kunigą Eisenblätterį teigdamas, 
kad pas jį lietuvių kalbos mokėsi Mörlinas (QPP IV 91v, žr. 3.2.2.2)94.

Tarp Quandto naudotų šaltinių – ir XVIII a. pradžioje Karaliaučiuje pradėt leisti 
periodiniai leidiniai Acta Borussica bei Erleutertes Preußen (toliau – EPr), kurių leidėjas 
bei redaktorius buvo jo amžininkas bei geras bičiulis Michaelis Lilienthalis (1686–1750) 
ir kuriuos, labai tikėtina, jis turėjo savo paties asmeninėje bibliotekoje. Rėmimąsi šiais 
leidiniais liudija tokios nuorodos: „conf. Act. Bor. II. p. 733.“ (QPP I 246), „Conf. Acta 
Bor. ‖ T. 2. p. 746.“ (QPP II 127v), „vid. Erl. Pr. V. p. 745.“ (QPP I 255), „Conf. Erl. Pr. 
T. 2. p. 124.“ (QPP II 55v), „Nach Erl. Pr. V. p. 139.“ (QPP II 56r), „(Erl. Pr. T. 4. p. 259)“ 
(QPP IV 102v), „vid. Erl. Pr. IV. p. 261.“ (QPP IV 103r) ir kt. Antai Klaipėdos diakonui 
Johannui Heinrichui Griesingeriui (1648/1649–1700) skirtame straipsnyje Quandtas 
iš Erleutertes Preußen IV tomo skyrelio „Merckwrdigkeiten der stadt und Feſtung 
Memel“ (EPr IV 235–269) perėmė pasakojimą, tiesa, gerokai sutrumpinęs, kad šis 
religinis pabėgėlis iš Wormso, vos tik atvykęs į Karaliaučių ir išlipęs iš laivo, išvydo 
ant sandėlio sienos užrašytus žodžius Dievas davė dantis, duos ir duonos, kurie jam 
buvo paaiškinti ir tąsyk varge suteikė paguodos: 

90  Kalbama apie tai, kad Rėza pasekęs anks
čiau mirusiais ir nekrologe ką tik paminė
tais savo vaikais – sūnumi bei dukra. 

91  Quandtas, studijuodamas Karaliaučiaus 
universitete, noriai lankė šio profesoriaus 
paskaitas (Gilde 1933, 4–5). 

92  Vienas schreiberio 1708 m. kovo 20 d. sa
kyto ir Karaliaučiuje išspausdinto Mörlino 

laidotuvių pamokslo egzempliorius sau
gomas Torunės Mikalojaus Koperniko uni
versiteto bibliotekoje: ob, 7; III. 266 (pub
likuota: Drotvinas 2002, 111–116).

93  Plg. schreiber 1708, antraštė, [B 3]; Drot
vinas 2002, 111, 116.

94  Plg. schreiber 1708, [B 1]; Drotvinas 2002, 
115.
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 QPP IV 101v95 Iohann Henrich Grieſinger ‖ Wormatienſis. ‖ Er war [...] aus ſ. Vaterland 
vertrieb[en], vnd ‖ da er ʒu schif in Königsberg an ‹←ein› einem ‖ 
speicher die Worte geleſe[n]: Diews dawe ‖ dantes, Diews dos ir důn, ließ 
er ſich ‖ dieſelbe erklären vnd faßte darauß in ‖ ſ. Armuth beſond[eren] 
Troſt. Erl. Pr. IV. 257.

 EPr IV 256–257 Iohann Heinrich Grieſinger [...] Als er aus ſeinem Vaterland wegen der 
Religion vertrieben nach Knigsberg gekommen, hat er, ſo bald er aus 
dem schiff getreten, an einem speicher folgende schrifft erblicket: 

  Dievvs Davve Dantes, Dievvs Dos ir Dona. 
  Weil er ſie nun nicht verſtanden, hat er von den umſtehenden die Erkl

rung gebeten, ſo ihm geſaget, es wre Litthauiſch, und heiſſe auf Teutſch:
  Hat dir Gott Ʒhne gegeben, wird er auch Brod geben.
  Worauff er in ſeiner Armuth einen Troſt gefaſſet, und Gott um die 

Erfllung dieſes sprichworts gebeten, der ihm auch nicht allein Brod, 
ſondern Litthauiſch Brod gar gnadenreich beſcheret. Davon er ffters 
mit Thrnen ſeine Danckbarkeit conteſtiret.

Vis dėlto Quandtas nutylėjo bene įdomiausią šios istorijos vietą – epilogą: papra
šęs Dievo, kad lietuviškos patarlės žodžiai išsipildytų, Griesingeris, visą likusį gyve
nimą tarnavęs Prūsijos Lietuvoje96, iš tiesų dosniai buvo apdovanotas ne bet kokia, 
o lietuviška duona.

Ne sykį Quandtas mini ir Lepnerio etnografinį veikalą Der Preusche Littauer. 
Antai prie Martyno Mažvydo (Martin Mosvidius, ~1520–1563) pavardės Quandtas 
perfrazavo ilgoką Lepnerio teiginį, jog lietuvių tauta turinti didžiuotis šiuo vyru, 
nes jis per pirmąjį magistro darbų gynimą Karaliaučiaus universitete iš aštuonių 
kandidatų buvęs šeštasis. Į Lepnerio veikalą nukreipia išsami nuoroda su autoriaus 
pavarde, sutrumpintu veikalo pavadinimu ir puslapiais: 

 QPP IV 77v97 Martinus Mosvidius [...] ‖ ⌜In d[er] erſt[en] promo[ti]on ‖ ʒu Königsb. 
5. April 1547. ‖ iſt er Magiſter Ph[i]l[oſophi]æ ‖ word[en] v[nd] iſt vnt[er] 
8. ‖ Cand[i]d[aten] d[er] 6te geweſ[en]. ‖ Wurde Litth. Pf. in ‖ Ragnit denn 
ʒ[u] d[er] Ʒeit iſt ‖ noch k. deutſch[er] Pf. allh. ‖ gehalt[en]. Vid[e] Lepners 
Preuſch[er] ‖ Litthau. p. 126. 127.⌝98

 LPL 126–127 Imgleichen iſt es den Littauern eine Ehre, daß Martinus Mosvidius, ein 
gebohrner Littauer in der erſten Promotion, ſo in der Knigsbergiſchen 
Academie den 5 April im Iahr 1547. iſt gehalten worden, iſt Magiſter 
Philoſophiae worden, und hat unter 8 Candidaten die 6te stelle gehabt, 
wie ich dieſes in meinem MS. finde. Dieſer iſt nachmahls Littauſcher 

95  QPP IV 101v faksimilę žr. Triškaitė, sidab
raitė 2016, 65.

96  Prūsijos Lietuvoje Griesingeris iš pradžių 
dirbo precentoriumi Priekulėje, vėliau – 
kunigu Kretingalėje ir diakonu Klaipėdoje 

(žr. EPr 257; QPP IV 105v; Moeller 1968, 
30, 94; Zwischenmanuskript 2, 646).

97  QPP IV 77v faksimilę žr. Aleknavičienė 
2014a, 60.

98  Įrašyta vėliau papildymams skirtoje grafoje.
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Pfarrer ʒu Ragnith geweſen; Denn daſelbſt iſt damahls noch kein 
Deutſcher Pfarrer gehalten worden.

straipsnyje apie Lepnerį Quandtas įrašė išsamų pavadinimą, beveik identišką 
originaliam, nurodė net ir rankraščio parengimo bei knygos išleidimo metus, vietą 
bei formatą:

 QPP IV 81v Theodorus Lepnerus [...] ⌜Man hat von ihm eine schrifft, ſo ⌈v[on] ih[m]⌉ 
‹←vn∗∗∗∗› ‖ 1690. verf[er]tiget, vnd aller[er]ſt 1744. ʒu Danʒig ‖ in 8o ſub 
Tit: D[er] Preuſche Litthauer, ʒum Vorſch[ein] ‖ koen; ſie hand[e]lt v[on] 
d[er] Nahmens Herleit[un]g, Kind‖tauf[fen], Hochʒeit, Leibes v[n]d 
Gemüh[t]sbeſch[a]f[fen]h[eit], Woh[nun]g, ‖ Nahrung, Kleid[un]g v. 
Ackerbau, wie auch Gottes‖Dienſt v. Begräb[ni]ß d[er] Litthauer [in] 
Pr[eu]ß[en] φ.⌝99

 LPL A 1[r] Der Preuſche Littauer oder Vorſtellung der Nahmens=Herleitung, Kind= 
Tauffen, Hochʒeit, Leibes= und Gemths=Beſchaffenheit, Kleidung, Woh
nung, Nahrung und Acker=Bau, speiſe und Tranck, sprachen, Got tes= 
Dienſt, Begrbniſſe und andere dergleichen sachen der Littauer in Preuſ
ſen krtʒlich 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.

Rengdamas QPP, Quandtas rėmėsi ir XVII–XVIII a. lietuviškų knygų pratarmėmis. 
Antai nuoroda „Vid. Pr[æ]fat. in Pſalmos Litthvanicos ‖ D. Joh. Behmii“ (QPP IV 21r) 
liudija rėmimąsi Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Johanno Behmo (1578–1648) 
pratarme, parašyta Rėzos Psalterui Dovydo (Karaliaučius, 1625, toliau – RPs). Nuoro
da įrašyta prie Įsruties kunigo Christopho von steino (~1585–1602) pavardės – jis 
minimas kaip vienas šio psalmyno tikrintojų:

 QPP IV 21r Christoph vom Stein. ‖ wurde 1620. ʒum Litthauſche[n] Pf. ‖ nach Inster-
burg berufen, woſelbſt ‖ er auch †. Er hat den Litthauſche[n] ‖ Pſalter 
nebſt andern revidiret ‖ Vid. P[ræ]fat. in Pſalmos Litthvanicos ‖ D. Joh. 
Behmii. 

 RPs [XVI–XVII] Als iſt ſolch Werck ‖ anfnglich vorgemeldtem Herrn Iohan Rehſen / ‖ 
hchſtem fleiß nach / ʒu emendiren, corrigiren, vnd in ‖ allem / wo es 
von nthen / ʒu verbeſſern vbergeben / ‖ welcher [...] das ſeine dabey ‖ 
gethan [...]. Darnach iſt es andern Lit=‖ taw ſchen Paſtoribus, im Inſter
bur giſchen / Tilſiſchen ‖ vnd Rang nit ſchen / als Herrn M. Petro Nicolai, ‖ 
Pfarherrn vnd Erꜩprieſtern ʒur Inſterburg / Her=‖ren M. Georgio Beſel-
man no, Pfarherrn ʒu Rangnit / ‖ Herrn Zachariæ Blothnau, Littawſchen 
Pfarherrn ‖ ʒur Tilſit / Herrn Valentino Fewerſtock / Pfarherrn ‖ ʒu Geor
genburg / Herrn Chriſtophoro Sappuhn, Pfar=‖herrn ʒu Groß Ruddu

99  Įrašyta vėliau papildymams skirtoje grafoje. 



164 Archivum Lithuanicum 20

penen / Herrn Gregorio Wirt‖zin ſio, Pfarherrn ʒu stallupenen / Herrn 
Chriſto‖phoro vom stein / Littawſchen Caplan ʒu Inſter=‖burg / welcher 
nunmehr im HErrn entſchlaffen / ‖ ad revidendum vberſchickt / welche 
dan mit anruf=‖fung des Namens Gottes / das jhrige auch bey die=‖ſem 
Werck / hchſtem vermgen nach / gethan / da=‖mit / wo mglich / 
der Pſalter in guter vnd reiner ‖ sprach außgehen mchte.

Kartkartėmis Quandtas teikia nuorodų ir į savo paties pratarmes lietuviškoms 
knygoms. Pavyzdžiui, prie Bretkūno ir Frydricho Zigmundo Šusterio (Friedrich sig
mund schuster, 1671–1750) pavardžių jis įrašė „vid. P[ræ]f. in Bibl. Lithv.“ (QPP I 108) 
ir „Conf. die Vorrede ‖ über die Litth. Bibel“ (QPP IV 82r) šitaip nukreipdamas 
skaitytoją į pratarmę lietuviškai Biblijai. o štai Mažvydui skirtame straipsnyje Quand
tas pateikė nuorodą į pratarmę, parašytą lietuviškam giesmynui:

 QPP IV 77v Martinus Mosvidius. [...] Er hat den erſten Catechiſmum in Litth. sprache ‖ 
1546. 1547. herausgegeben. vid[e] P[ræ]f. Canticon ‖ Lithv. p. 1.

 Q1748 )( 1[v] Die erſte unter den Lieder=sammlungen drfte wol diejenige geweſen 
ſeyn, ſo Martinus Mosvidius, Pfarrer in Ragnit, 1547. nebſt dem Catechiſmo 
Lutheri, dem Druck berlaſſen,*

*Der Titel des von ihm ausgefertigten Wercks iſt: Catechiſmuſa praſty Sʒadei, Mokſ-

las ſkaityma raſchta yr Gieſmês del krikſcʒianiſtes bei del berneliu jauney ſugulditas. 

Ka raliaucʒiuje VIII. diena Meneſes Sauſia, metu ußgimima Diewa MDXLVII.

Iš šaltinių nuorodų manytina, kad Quandtas naudojosi ir šiais leidiniais: Melchio
ro Adamo Vitae Germanorum theologorum (Frankfurtas prie Maino, Heidelbergas, 1620; 
plg.: „Melch. Adami p. 200“ [QPP I 20], „Conf. Melch. Adami in Vitis ‖ Theol. p. 227“ 
[QPP I 23], „Adami p. 603“ [QPP V 4r]), Christopho Hartknocho Preußische Kirchen-
Historia (Frankfurtas prie Maino, Leipcigas, 1686; plg.: „Hartk. p. 309. 356.“ [QPP I 171], 
„Hartk. p. 632“ [QPP I 402v], „Hartk. p. 459. 501. 502.“ [QPP V 4r]), Casparo Hennen
bergerio Kurtze und wahrhafftige Beschreibung des Landes zu Preußen (Karaliaučius, 1584; 
plg.: „vid. Henneberg. Chronic.“ [QPP IV 12v], „Henneberg. in d[er] Preuß. Chronic.“ 
[QPP IV 54v]) ir kt. 

Nuoroda „Vid[e] Grub. Corp. Conſt. Prut.“ rodo, kad Quandtas rėmėsi Georgo Grube’s 
veikalu Corpus Constitutionum Prutenicarum (Karaliaučius, 1721) ir ten publikuotu Įsru
ties valsčiuje 1638 m. vykusios vizitacijos dokumentu Recessus Generalis (žr. 10 pav.). 

Šaltinių nuorodos liudija, kad Quandtui, kaip aukščiausio rango Prūsijos dvasi
ninkui, buvo prieinami ir unikalūs rankraštiniai šaltiniai: Prūsijos karalių reskriptai, 
bažnytinės metrikų knygos, rankraštiniai kunigų veikalai ir kitokio pobūdžio doku
mentai, saugoti Karališkojoje Pilies bibliotekoje, Konsistorijos ir bažnyčių archyvuo
se, plg.: „vid. ‖ in M[anu]S[crip]to M[agiſtri] Richter.“ (QPP IV 63v, žr. 6 pav.), „vide in 
M[anu]S[cripto] Stei-‖nii in Bibl. Regia“ (QPP IV 2v; žr. 10 pav.), „in M[anu]S[cripto] 
Conſiſtor. samb.“ (QPP IV 7r). Pasak Forstreuterio, Quandtas net turėjo leidimą nau
dotis vietinės Prūsijos vyriausybės, tuomet vadintos Preußische Regierung, nuo 
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1773 m. – Ostpreußische Regierung, o nuo 1781 m. – Etatsministerium, archyvu100, iš 
kurio 1804 m. ir išaugo Karaliaučiaus Geheimes Archiv101 – į jį vėliau pateko paties 
Quandto presbiterologijos rankraštis (žr. 1.2).

Rėmimosi rankraštiniais šaltiniais pavyzdžiu galėtų būti straipsnis apie Danieliaus 
Kleino tėvą Baltazarą, tuometį Ašvėnų (vok. Nordenburg, Girdavos aps.) diakoną: 
antroje puslapio grafoje Quandtas įrašė papildymą, kad 1595 m. lapkričio 2 d. šis 
susituokęs su Georgo schönwaldo dukterimi Gertrūda, o šalia skliaustuose pateikė 
nuorodą „Kneiph. Traubuch“ (QPP III 89r), kuri orientuoja į Knypavos bažnyčios 
santuokos metrikų knygą liudydama, jog tuoktuvės įvyko šioje Karaliaučiaus Katedra 
vadintoje bažnyčioje102:

Balthaſar Klein […] ⌜1595. 2. Nov. iſt Balthaſar Klein, Diacon[us] ‖ Eccl[eſi]æ Nordenburgenſis 
mit Igfr. Gertrud ‖ Georgii Schönwalds (Diac.) T. proc im ‖ Kneiphof proclamiret (Kneiph. 
Traubuch)⌝103 (QPP III 89r).

Dera stabtelti ir prie dar vieno itin svarbaus Quandto naudoto rankraštinio šaltinio – 
stimerio presbiterologijos, kurios nuorodų QPP ne viena: „Das M[anu]S[criptum] Stim.“ 
(QPP IV 20v) „(M[anu]S[criptum] Stim.)“ (QPP IV 3r, 6v, 30v), „(ex M[anu]S[cript]o Sti-
meri)“ (QPP IV 108v). Ja, beje, rėmėsi ir Quandto kolega, o vėliau ir tarnybos įpėdinis 
minėtasis Arnoldtas, paraleliai rengęs kitą Prūsijos presbiterologiją – Kurzgefaßte Nach-
richten von allen seit der Reformation an den Lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandenen 
Predigern, išėjusią po abiejų intelektualų mirties 1777 m. Į savo šaltinių sąrašą Arnoldtas 
ją įrašė šitaip: „stimers, Presbyter. Boruſſ. geſchrieben“104, vadinasi, ji teikė informacijos 
apie visos Prūsijos dvasininkus. Šiuo metu šio rankraščio likimas nėra žinomas, kaip ir 
nežinoma, kas buvo tik pavarde minimas jo autorius. QPP yra vienas iš nedaugelio 
šaltinių, leidžiantis stimerio veikalą bent kiek pažinti. Remiantis Quandto pateiktais 
duomenimis su nuoroda į šią presbiterologiją spręstina, kad ji buvo parašyta lotyniškai. 
Iš šio rankraščio Quandtas sėmėsi informacijos, regis, tik apie XVI–XVII a. pradžios 
dvasininkus, tad svarstant autorystės klausimą, galima spėti, kad jos autorius – maž
daug tuo laikotarpiu gyvenęs magistras Friedrichas stimeris (1582–1650), Vėluvos 
(1608–1617, 1625–1631) ir Marienwerderio (1617–1625) vyskupas, o vėliau Karaliaučiaus 
Lyvenikės (vok. Löbenicht) bažnyčios kunigas (1631–1650)105.

Taigi ši apžvalga rodo, kad Quandtas rėmėsi daugybe šaltinių – ne tik spausdin
tais, bet ir rankraštiniais. Tiek nedideliu tiražu išleisti smulkieji spaudiniai, tiek uni
kalūs rankraštiniai šaltiniai, kurių dalis iki mūsų dienų neišliko arba dar nerasti, tiek 
ir paties Quandto surinkta autentiška medžiaga suteikia jo veikalui ypatingos vertės: 
čia užfiksuota duomenų, kurie dabar niekur kitur neprieinami.

100  XVIII a., be Quandto, archyvu išimties 
tvarka naudotis leista Arnoldtui ir Jo
hannui Friedrichui Goldbeckui (Forstreu
ter 1955, 42). 

101  Forstreuter 1955, 4, 44.
102  Veikiausiai dėl to, kad Kleino tėvai tuokė

si Knypavos bažnyčioje, kaip jo gimimo 
vieta kartais nurodomas Karaliaučius, 

pvz.: „M. Daniel Klein ein Knigsberger“  
(Arnoldt 1777, 142).

103  Įrašyta vėliau papildymams skirtoje grafoje. 
104  Arnoldt 1777, [556].
105  stimerio tarnystės vietas ir metus žr.  

QPP I 402–403; QPP II 32r, 143r; Moeller 
1968, 69, 147, 196; Zwischenmanuskript 6, 
1774.



10 pav. QPP IV 2v–3r: poskyrio „Insterburg“ („Įsrutis“) fragmentas, 
kuriame minima keletas rėmimosi šaltinių; 
GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, Hs, Nr. 2, Bd. 4
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5. I Š V A D o s. 1. Johanno Jacobo Quandto (1686–1772) rankraštinis veikalas 
Preußische Presbyterologie (5 t.; ~1737–~1772), kuris šiuo metu saugomas Prūsijos 
kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (GstA PK: XX. HA Hist. 
stA Königsberg, Hs, Nr. 2), yra reikšmingas XVI–XVIII a. Prūsijos Evangelikų Baž
nyčios ir apskritai Prūsijos Kunigaikštystės, o vėliau – Prūsijos Karalystės kultūros 
istorijos šaltinis. 

2. Nors Quandto autorystė nėra akivaizdžiai paliudyta antraštinio lapo neturin
čiame rankraštyje, tačiau tai patvirtina ne tik QPP I 1 įrašyta proveniencija ir buvusio 
Karaliaučiaus valstybinio archyvo Rankraščių rinkinio katalogo duomenys, bet ir 
rašysena. QPP yra didžiausias šiuo metu žinomas Quandto autografas ir itin svarbi 
jo rašytinio palikimo dalis. Presbiterologiją Quandtas rengė Karaliaučiuje apie tris 
dešimtmečius: nuo maždaug 1737 m. iki pat gyvenimo saulėlydžio (vėliausi jo įrašai 
skirti 1768 m. introdukuotiems dvasininkams, tad datuotini tarp 1768 ir 1772 m.). 

3. Remiantis rašysenos analize nustatyta, kad vienas šios presbiterologijos pil
dytojų buvo vyriausiasis rūmų pamokslininkas, generalinis Prūsijos superinten
dentas, o vėliau ir Prūsijos Evangelikų Bažnyčios arkivyskupas Ludwigas Ernstas 
von Borow ski’s (1740–1831). Jo papildymai negausūs ir tik QPP I–II, datuotini 
1816 m. ar šiek tiek vėliau. Borowski’o plunksnai priskirtina ir anoniminė prove
niencija (QPP I 1), kuri sykiu su minėtojo archyvo rankraščių kataloge užfiksuota 
informacija liudija Borowski’į buvus QPP I–IV savininką. Tiek šis faktas, tiek ir 
rašysenos analizė bei papildymų datavimas verčia paneigti Alberto Nietzki’o (1866–
1923) teiginį, kad rankraštį buvo paveldėjęs bei gausiai pildęs Quandto kolega Da
nielius Heinrichas Arnoldtas (1706–1775). Kol kas neidentifikuoto pagrindinio QPP 
pildytojo įrašai datuotini tarp 1816 ir 1829 m. XIX a. viduryje Quandto veikalas 
tebebuvo pildomas trečiojo nenustatyto pildytojo.

4. QPP rankraščio istorijos tyrimas rodo, kad po Quandto mirties (17720117) 
rankraštis kelis dešimtmečius buvo jo giminaičių rankose. Vėliau, po 1815ųjų kovo, 
jie padovanojo QPP I–IV Borowski’ui, tapusiam vyriausiuoju rūmų pamokslininku 
Karaliaučiaus Pilies bažnyčioje. QPP V per kol kas nežinomą tarpininką, tikėtina, irgi 
XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais, atiteko Marienwerderio Karališkosios gimnazijos 
direktoriui Friedrichui Christophui Ludwigui ungefugui (1771–po 1836). Iš abiejų 
privačių bibliotekų penki QPP rankraščio tomai pateko į Karaliaučiaus valstybinį 
archyvą, kuriame saugoti apie šimtmetį. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui 
Quandto rankraštis, sykiu su kitomis šios atminties institucijos archyvalijomis, at
vežtas į Vokietiją, kur iš pradžių saugotas Graslebeno druskų kasyklose, paskui per
keltas į Valstybinį archyvų sandėlį Goslare, o vėliau Getingene, ir galiausiai 1979 m. 
pateko į GstA PK – dabartinę saugojimo vietą.

5. QPP pateikta informacija apie lietuviškose parapijose dirbusius kunigus lietuvių 
raštijos istorijos tyrimams reikšminga dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai yra svarbus 
Prūsijos evangelikų kunigų, lietuvių raštijos kūrėjų, biografijų šaltinis, leidžiantis 
papildyti, o kartais net patikslinti jų gyvenimo bei veiklos faktus. Antra, neretai 
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fiksuodamas kunigų kūrybinės veiklos rezultatus, tiek spausdintus, tiek rankraštinius, 
Quandtas pateikia apie juos ir naujos informacijos. 

6. Gausiai prirašytas Prūsijos Lietuvos dvasininkams skirtas QPP IV ir į jį įtrauk
ti lietuviški žodžiai bei frazės (pavyzdžiui, kunigų pravardės, vietovardžiai, patarlė, 
giesmės citata) byloja išskirtinį generalinio Prūsijos superintendento, vyriausiojo rūmų 
pamokslininko ir Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Quandto dėmesį lietuvių 
kalbai ir kultūrai.

7. Quandto naudoti gausūs šaltiniai pasižymi didele žanrine įvairove. Pàteiktos 
šaltinių santrumpos liudija, kad tarp dažniau pasitelktų buvo ne tik presbiterologijos 
(Georgo Colbe’s Episcopo-presbyterologia Prussico-Regiomontana [Karaliaučius, 1657], 
vadinamosios Stimerio presbiterologijos rankraštis), bet ir ypač nedidelio tiražo smul
kieji spaudiniai – Karaliaučiaus universiteto rektoriaus bei senato vardu parengti 
kunigų nekrologai ir laidotuvių pamokslai (Jono Rėzos, Danieliaus Kleino, Michaelio 
Mörlino). Ne kartą Quandtas yra pasirėmęs XVIII a. Karaliaučiuje leistais periodiniais 
leidiniais Acta Borussica ir Erleutertes Preußen, taip pat lietuviškų knygų pratarmėmis 
(ne tik savo paties, bet ir, pavyzdžiui, Johanno Behmo), Teodoro Lepnerio veikalu 
Der Preusche Littauer (Dancigas, 1744) ir kt. Gana gausiai informacijos semtasi ir iš 
įvairaus pobūdžio rankraštinių šaltinių, kurių didžioji dalis dabar yra dingę.
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Birutė Triškaitė
J o H A N N  J A C o B  Q u A N D T ’ s  M A N u s C R I P T  H E R I T A G E : 
P R u s s I A N  P R E s B y T E R o L o G y  ( B E F o R E  1 7 7 2 )

s u m m a r y

The paper deals with Johann Jacob Quandt’s (1686–1772) manuscript Prussian Presbyterol-
ogy (Germ. Preußische Presbyterologie, vol. 1–5, ~1737–~1772, hereinafter referred to as QPP), 
currently stored in the secret state Archives Prussian Cultural Heritage Foundation in Berlin 
(Geheimes staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz; GstA PK: XX. HA Hist. stA Königsberg, 
Hs, No. 2). The author of the presbyterology Quandt was professor primarius of theology at 
the university of Königsberg, the chief court preacher, and General superintendent of Prus
sia; for over four years, he supervised the Lithuanian Language seminar (1723–1727), and 
for two decades, he was in charge of publishing Lithuanian religious literature. The paper 
presents an overview of the history of the QPP manuscript, the aspects of its attribution, the 
structure and the content of the text, and the main sources of reference, with the focus on 
the QPP significance for the research into the history of Lithuanian writings.

As testified by the analysis of handwriting, QPP is Quandt’s autograph. It is his largest 
currently known autograph and a very important part of his written heritage. Quandt 
worked on his presbyterology in Königsberg over three decades, from approximately 1737 
until the last years of his life (his latest entries date back to the period between 1768 and 1772).
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Based on handwriting analysis, the chief court preacher, General superintendent of 
Prussia, and later on, Archbishop of the Prussian Evangelical Church Ludwig Ernst von 
Borowski (1740–1831) was found to have been one of the contributors to that presbyterol
ogy. His additions were rather sporadic and found merely in volumes 1 and 2; they date 
back to the year 1816 or slightly later. An anonymous inscription on the provenance of the 
manuscript (QPP I 1) is also to be assigned to Borowski’s hand; together with the informa
tion provided by the Manuscript Catalogue of the Prussian state Archive Königsberg, it 
testified to Borowski having been the owner of volumes 1 to 4 of QPP. Both that fact and 
the handwriting analysis as well as the dating of subsequent additions led to the revision 
of Albert Nietzki’s (1866–1923) statement about the manuscript having been inherited and 
abundantly supplemented by Quandt’s colleague Daniel Heinrich Arnoldt (1706–1775): he 
could only have been the owner of volume 5 of QPP or its reader (between 1772 and 1775). 
The entries of the so far unidentified main contributor to QPP date back to the period be
tween 1816 and 1829. In the midnineteenth century, Quandt’s manuscript continued to be 
supplemented by a third contributor. 

As proved by the study of the custodial history of QPP, for several decades upon Quandt’s 
death (17.01.1772), the manuscript stayed with his relatives. subsequently, probably after 
March 1815, they donated volumes 1 to 4 of QPP to Borowski who had become the chief 
court preacher at the Castle Church in Königsberg. Volume 5 of QPP through a so far un
identified person went to Friedrich Christoph Ludwig ungefug (1771–after 1836), Director 
of the Marienwerder Royal Gymnasium, most likely, in the first decades of the nineteenth 
century. From both private libraries, the five volumes of QPP got to the Prussian state Ar
chive Königsberg to be stored there for about a century. At the end of  the second World 
War, in the second half of 1944, Quandt’s manuscript, together with other archivalias of that 
memory institution, was brought to Germany, where it was first stored in the Grasleben salt 
mines in the Harz Mountains, and then transferred to the state Archive storehouse in Gos
lar (until 1952), then to Göttingen (1953–1978), and finally, in 1979, to the secret state Ar
chives Prussian Cultural Heritage Foundation in Berlin, the current storage location.

Even though QPP is a reference book of the clergy, in which  Quandt provided informa
tion about the Evangelical Lutheran and Reformed priests who served in the churches of 
the Duchy, and later Kingdom, of Prussia from the beginning of the Reformation to around 
the middle of the third quarter of the eighteenth century (i.e., 1768; subsequent entries of 
other contributors continued until the midnineteenth century), it also includes valuable 
data for the studies of the history of Lithuanian writings in Prussian Lithuania. First, it is 
an important source of the biographies of Prussian Evangelical priests, authors of Lithua
nian writings, which allows to supplement, or sometimes even to specify, certain facts of 
their lives and activities. second, when presenting the outcomes of the creative activity of 
the priests, both printed or in manuscripts, Quandt frequently provided some new infor
mation about them.  

For the studies of the history of Lithuanian writings, two volumes of that fivevolume 
manuscript is of primary importance: volume 1 of QPP on the clergy of Königsberg, where 
in the section “Litthauſche Kirche” (QPP I 108–119) Quandt provided the data on the 



Lithua nian Evangelical priests in Königsberg, and volume 4, in which he wrote about the 
clergy who served in Prussian Lithuania. Volume 4 of QPP offered rich information and 
included Lithuanian words and phrases (e.g., nicknames of priests, toponyms, a proverb, 
a quotation from a hymn), which testified to Quandt’s special attention to the Lithuanian 
language and culture.

When compiling his presbyterology, Quandt relied to a number of sources character
ized by a great variety of genres. The abbreviations of the sources in QPP witnessed that 
the more frequently used ones included not only presbyterologies (Georg Colbe’s Episcopo-
presbyterologia Prussico-Regiomontana [Königsberg, 1657], the manuscript of the socalled 
Stimer’s Presbyterology), but also published funeral sermons and obituaries prepared on be
half of the Rector of the university of Königsberg and its senate. More than once, Quandt 
referred to the periodicals Acta Borussica and Erleutertes Preußen published in the eighteenth 
century in Königsberg, prefaces to Lithuanian books (including his own), Der Preusche Lit-
tauer (Danzig, 1744) by Theodor Lepner, etc. Rich information was provided by manuscript 
sources of a different character. Both limited edition publications and unique manuscript 
sources, the majority of which did not survive or were not yet found to date, and the au
thentic materials collected by Quandt himself give special value to his work: it contains 
data currently inaccessible anywhere else. 

Birutė Triškaitė  Gauta 2018 m. vasario 8 d.
Raštijos paveldo tyrimų centras
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raidės <î> [ẹ] atsiradimas 
simono daukanto tekstuose 

simonui daukantui – 225

iš rygos išvykti atostogų simonui daukantui (1793–1864) leista 1834 m. liepą, ir 
ten dirbti jis nebegrįžo1. ankstesniuose tyrimuose su daukanto rygos laikotarpiu 
ir jo pabaiga siejau visų pirma didžiulį Istorijos žemaitiškos (toliau – IƵ; apie 1831–
1834 m.) rankraštį: ketvirtasis didysis IƵ rašybos lūžis vyko apie pirmąją 1833 m. 
pusę, 5–6 ryškioji IƵ atkarpa rašyta apie 1833–1834 m. taip pat rygos laikotarpiu 
turėjo atsirasti rankraštėlis „o niewoli Łotiskiey“ (toliau – ONŁ), apie 1833 m. pir-
mąją pusę ar vėlėliau, ir du nuorašai ne paties daukanto ranka: Rubinaičio Peliūzės 
gyvenimas (toliau – RPG), apie 1833–1834 m., bei Gyvatos didžiųjų karvaidų (toliau – 
GDKr), apie 1833–1834 m. ar vėliau, galbūt jau išvykus iš rygos. 

1834 m. liepą daukantas atvyko į lietuvą, lankėsi Kretingoje – tai paliudijo Jurgis 
ambraziejus pabrėža 1834 m. gruodžio 31 d. laiške Krizostomui Gintilai – esą dau-
kantas buvęs pas juos šiemet, bet „atsytoolindams“ nuo mūsų į sankt peterburgą, 
žadėjęs iš karto iš ten parašyti, tačiau „Jau ketwyrts tam ira“ mėnuo, o jis tylįs2. 
taigi lietuvoje daukantas gyveno bent maždaug iki 1834 m. rugsėjo, tad išbuvo apie 
du tris mėnesius: galbūt 1834 m. liepą, rugpjūtį ir rugsėjį. 

raidės <î> [ẹ] įsivedimui rekonstruoti svarbiausi buvo daukanto rankraščiai, tu-
rintys daug ir kitų rašybos bendrumų: Historija Justino, Istorija Justinaus, Pasakos Pedraus: 

1) Historija Justino – Historya Justina; lltibr: f. 1 – sd 10 (toliau – HJ; p. 1–400 
sunumeruotas rankraštis, romos bončkutės paskaičiavimu, jis iš viso turi „396 pri-
rašytus ir 12 tuščių puslapių, o taip pat antraštinį ir pabaigos lapus. taigi visą rank-
raštį sudaro 412 puslapių, susiūtų į lankus“3). Jis buvo bent vieną kartą šiek tiek 
vėliau daukanto perskaitytas ir paredaguotas pieštuku ir rašalu (žr. toliau 3). HJ 
popierius turi „Ф К Н Г“ vandenženklį: p. 13–241 1833 m., o p. 242–400 bei 1–12 – 
1834 m. gamybos; 

1  plg. merkys 21991, 62–63.
2  merkys 21991, 63; sendzikas 1938, 492.

3  bončkutė 2006, 19. 
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2) Istorija Justinaus – Jstoriję Justinaus parguldę Jsz Łotinû kałbôs i Ƶmaitiû K. Daugkien-
tys metusî 1798; lnmmb rs: f. 110 – 34 (toliau – JJ; parašymo metai nurodyti netikslūs; 
l. 1r–7v, tad 14 daugiau ar mažiau prirašytų puslapių). vėlėliau šiek tiek taisytas rašalu; 

3) Pasakos Pedraus – Pasakas Pdraus Pagał iszdawimo K. Kan: Czerskî, isz Łotinû kałbôs 
parguldę Ƶmaitiszkay M. Ƶëymys metusî 1824; vub rs: f. 1 – e 73 (toliau – PaP; pa-
rašymo metai nurodyti netikslūs; l. 1r–34v rankraštis, daugiau ar mažiau prirašyti 
67 puslapiai, paskutinė l. 34v pusė tuščia). 

Šie rankraščiai laikytini ankstyvaisiais daukanto ilgo sankt peterburgo periodo 
(iš viso apie 15 metų, 1834–1850 m.) darbais – jau vien dalies HJ popieriaus 1834-ieji 
gaminimo metai neleidžia HJ sieti su tų pačių 1834 m. vasarą pasibaigusiu daukan-
to rygos laikotarpiu.

Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kada, kokiose pozicijose, kokiais etapais tuose 
rankraščiuose daukantas buvo įsivedęs diakritinę <î> žymėti savo tarmės garsui [ẹ]. 
raidės <î> diegimo rekonstrukcija tikslina ir santykinę pačių rankraščių kūrimo chro-
nologiją. tačiau jau kitas tyrimas turėtų nustatyti, kada daukantas tos <î> atsisakė 
(pakeitė kita diakritine raide – <ĩ>). 

1. HISTORIJA JUSTINO. Skliautuoto4 <î> ženklo (dabar vadintume diakritine raide su 
stogelio formos cirkumflekso diakritiku) atsiradimas daukanto tekstuose yra ypatin-
gas. Jo ryškesnė pradžia atsekama būtent HJ rankraštyje. tiesa, visai epizodiškai, gal 
net visai atsitiktinai <î> [ẹ] raidė buvo šmėstelėjusi ir IƵ rankraštyje, kamieno pozi-
cijoje, plg. IƵ: mîrsztus IƵ 213v; gîlos IƵ 494r; dîdesis IƵ 507r; stîpa IƵ 508r; szîltù IƵ 
512v; Rîkînas IƵ 524r; dowînù IƵ 528r; kîbte IƵ 533v. tačiau kartais nelengva atskirti, 
ar tai iš tiesų šmėstelėjusi intencija išbandyti ženklą <î>, ar tiesiog tokios stogelio 
formos <i> taškas pasirašęs netyčia, ar net gal kai kuriais atvejais – pažymėtas vėliau. 
daukantas IƵ dar nesirinko raidės <î>, nors apie ją pagalvojęs, matyt, buvo. Keletas 
tokių pabandymų kamienuose galbūt įžiūrėtina ir HJ rankraštyje, iš viso gal tik apie 
keliolika atvejų: nespîg 30; Mîrus 42; daugîbês 51; weînas 157; pritîrůs ‘pritiriąs’ 176; lîp 
‘lipa’ 229; goren → [momentinis] gorîn 254; użtemîms 255(2×); tweskinieję → [momen-
tinis] twîskinieję 260; żînę 308; iki pîles 333; rîkys 360; ragîn 362; îdant 389; Gîr 394. taip 
pat pasitaikė keletas labai netipiškų atvejų su <î> uždarose galūnėse <-îs>, kurie 
greičiausiai buvo daukanto neapsižiūrėjimas: On didesnîs nełaimos gen. sg. f. 256; nu 
szeiminos rikinîs ‘nuo šeimynos rykienės’ gen. sg. f. 286; rikîs nom. sg. (?) 360. reikia 
iš karto pabrėžti, kad kartais neaišku, ar diakritikas atsiradęs rašant iš pat karto, ar 
pridėtas redaguojant vėliau (HJ tekstą, kurį daukantas vėliau redagavo pieštuku ir 
rašalu, žr. toliau 3), todėl vienu kitu atveju dabartinis perskaitymas yra tik geriausia 
pavykusi interpretacija. vis dėlto absoliučia didžiuma atvejų iš karto parašytus dia-
kritikus virš <î> galima atskirti nuo pridėtųjų vėliau dėl skirtingo rašalo atspalvio. 
tokie <î> šmėstelėjimai kamienuose ir pažymėjimai <-îs> galūnėse, kaip matysime 

4  paties daukanto terminas skliautuotas: „î 
sklautoutas, yra îsztaremas wîdutîniu bal-
sù tarp e îr i“, Pras 4 (paryškinta – G. s.).
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toliau, nerodo pastovesnių daukanto intencijų, tėra šalutinių daukanto minčių apie 
raidės <î> sklaidos galimybes liudijimas. 

HJ rankraštis rašytas ne iš eilės, jo seniausiai rašyta dalis prasideda 13 puslapiu 
ir chronologiškai tęsiasi iki p. 400 (iki pabaigos), o vėliausiai rašyta atkarpa yra HJ 
pradžia p. 1–12 (vertėjo ir autoriaus pratarmės). visas tekstas surašytas ant dviejų 
rūšių popieriaus. bončkutės žodžiais,

daukantas juodraštį rašė į didelius popieriaus lapus (35 x 21,8 cm), in folio. popierius 
prastos rūšies, imtinai nuo 13 iki 240v puslapių – pilkšvos spalvos su vandenženkliais 
ir raidėmis Ф К Н Г bei pagaminimo data 1833 m., nuo 1 iki 12 (surašyta vertėjo ir 
autoriaus pratarmė) ir nuo 242 iki 400 puslapių – šiek tiek šviesesnės spalvos be 
vandenženklių, su tomis pačiomis raidėmis ir 1834 m. pagaminimo data. iš viso 
rankraštis turi 396 prirašytus ir 12 tuščių puslapių, o taip pat antraštinį ir pabaigos 
lapus. taigi visą rankraštį sudaro 412 puslapių, susiūtų į lankus, kurie jau nebuvo 
susiūti į vieną visumą, o vėlesnių palikimo tvarkytojų buvo sudėti į aplankalą5.

svarbus popieriaus dvejopumas. nors to paties kunigaikščio nikolajaus Gagarino 
fabriko velikoje selo (Jaroslavlio gubernijoje, romanovo-borisoglebsko apskrityje), 
tačiau skirtingų pagaminimo metų. Galima samprotauti taip: daukantas įsigijo 1833 m. 
gamybos 10 popieriaus lankų (gal ir daugiau, kas žino), tačiau jų neužteko – baigėsi 
parašius iki 241 p. (iki 10 lanko pabaigos). tada vėl įsigijo tokio paties popieriaus, 
tik jau gavo vėlesnės 1834 m. gamybos variantą. vėlesnio popieriaus ir išvaizda ki-
tokia – jis šviesesnis už buvusį 1833-iųjų. vėlesniajame popieriuje rašyti p. 242–400 
ir daukanto bei Justino pratarmės p. 1–12. abi pratarmes daukantas greičiausiai rašė 
jau pabaigęs rankraštį (labiau tikėtina), arba turėjo pratarmę ir surašytą ant senesnio 
popieriaus, bet paskui perrašė (mažiau tikėtina). Šiaip ar taip, kadangi pratarmės yra 
naujesnės, logiška įsivaizduoti tokią rankraščio atsiradimo chronologiją: 

1) p. 13–241; 2) p. 242–400; 3) antraštinis ir p. 1–12. 
todėl toliau analizuojant pavyzdžiai ir pateikiami tokia daukanto rašymo tvarka, 

bet ne pagal rankraščio išsidėstymą. 
suskaičiuota, kad rašydamas pirminį HJ p. 13–400 tekstą (įtraukiant ir momenti-

nius taisymus) skliautuotą raidę <-î> atvirose galūnėse daukantas iš viso rinkosi 295×: 
1) absoliuti dauguma gen. sg. m., taip pat gerokai mažiau – 2) instr. sg. f., 3) iness. 
sg. ir pl., bei 4) nom. sg. ir pl., 5) acc. sg., plg.: 

1) gen. sg. m. (197×):

brolî 44; rikî 55; pailsi → [momentinis] pailsî 56; be mokesnî 59; pailsi → rikę → [mo-
mentinis] rikî 60; brolî 62; dù → [momentinis] iszkarszusî 108; smerti → [momentinis] 
smertî 108; żigɨ → [momentinis] żigɨ ̂108; kunegaiksztî 108; broli → [momentinis] brolî 
109; mokesne → [momentinis] mokesnî 113; ib → [momentinis] iprotî 130; karwedî 140; 
rikî 142(2×); Jowî 142(2×); zombî 142; łabdari → [momentinis] łabdarî 147; riki → [mo-
mentinis] rikî 160; rikî 164, 172; smertî 172; rikî 175, 178; jaunikaitî 181; isz wissu mażoie 

5  bončkutė 2006, 19. 
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kareiwî 184; rikes → [momentinis] rikî 184; rikî 187, 190; rikî 198, 200; nemażesni → 
[momentinis] nemażesnî 202; rikî 207; brolî 207; isz tokî 209; siutine → [momentinis] 
siutinî 213; rikî 218; Akilî 218; rikî 219, 220; kudikę → [momentinis] kudikî 220; rikî 220; 
be mokesnî 221; ont rikî 222; sunelî 224; Erkulî 225; rikî 225; rikę → [momentinis] rikî 
225; rikî 226; ont brolî 226; nu rikî 226; smertî 226; Erkulî 226; jautî 228; arklî 228; grobî 
231; brolî 233; nu onkritî 234; Cemilkarî 250; po nukritî 254; Giskonî 257; grobî 261; rikî 
263; Jowî 268; wiriszkis → [momentinis] wiriszkî 268; grobî 275; żigî 275; grobî 278; ont 
buda → [momentinis] ont grobî 278; Saulietekî 279; nu Antigonaus rikî Macedonijôs 280; 
dabote weiklumus to ermiderî 280; widurieje wissutirsztesnî niukinî 282; buwi ligi kune-
gaiksz tî Pyrrů 282; rond żenklus baisi nukritî 284; rikî 287, 290; kokî 290; duktie Epirû rikî 
291; naszlie wenkartu broli ir wiriszkî 291; rikî 291(2×), 294; kunegaiksztî 294; Ne niuki nî 
‘nei niukinio’ 296; rikî 296; Saulietekî 299; zodî 301; Annibalî 307, 308(2×); rikî 310; Ani-
balî 310; karwedę → [momentinis] karwedî 311; rikî 311; Annibalî 314; nu rikî 315; Sau-
lielidî 316; rikî 320; rupesnî 321; łobî 322; nu [...] rikî 322; wisokî 323; bilî 326; diedî 329; 
brolî 329; rikî 331; kunegaiksztî 331; brolî 331; rikî 331, 332; Rikî 334; nu alkî 335; nu kibî 
337; Saulietekî 337; Ariaratî 340; rikî 340; nu Ariaratî rikî 340; pailsî 343; Nikomedî 345; 
rikî 344a; nu Ariaretî 345a; Tigranî 346; nu Mitridatî 346; nu rakalî 348; iszpetî ‘iš peties’ 
350; Tigranî 350; rikî 351; Nikatorî 352; grobî 353; brolî 354; kunegaiksztî 354; smertî 355; 
giwolî 355; brolî 356; Arseidî 357; brolî [gen. sg.?] 358; didî 358; brolî 359; rikî 360; prekî 
360; Cizycenî 363, 365; Tygranɨ → [momentinis] Tygranî 367; rikî 367; Cizycenî 368; 
Saulietekî 368; Saulie[te]kî 368; Saulietekî 369; saulieteki → [momentinis] saulietekî 369; 
rikî 369; trakî 371; Nikatorî 371; Saulietekî 372; rikî 372, 374; kunegaiksztî 373; Praatî 376; 
Jasonî 377; żigî 377; rikî 377; żigî 378; Erkulî 378; nukritî 381; rikî 384; deiwale → [mo-
mentinis?] deiwalî 384; Erkulî 385; rikî 387; użkompę → [momentinis] użkompî 389; rikî 
390; isz ukes łobî 392; brolî 395; Ystaspî 1; Pisistratî 1; Artaksersî 1; didioiî 2; waldwirî 2; 
didioiî 2; isz Megastenî 3; jaunoiî 3; Agatoklî 3; Timejî 3; Agatoklî 3; Annibalî 4; Mitridatî 
didioiî 4; rikî 4; isz Dioklî 5; didę → [momentinis] didî 8; didî 8; kunegaiksztî 8; iprotî 9; 
geresnî 10; kunegaiksztî 11; 

2) instr. sg. f. (45×): 

teysibę → [momentinis] teysibî 73; smarkibę → [momentinis] smarkibî 73; wardali → 
[momentinis] dalî 108; narsibę → [momentinis] narsibî 109; jote → [momentinis?] jotî 
111; Prizastis [...] baisesnî bů 132; sesere → [momentinis] seserî 146; didi → [momentinis] 
didî 156; prapůlte → [momentinis?] prapůltî 179; Barsinę → [momentinis?] Barsinî 201; 
drůsibę → [momentinis?] drůsibî 206; gentżude → gentżudi → [momentinis] gentżudî 
209; pilî 223; ne klautî, bet wikimù 256; su stiprî karaunù 261; galibe → [momentinis] 
galibî 276; Pyrrus nekakindamôs tep didî galibî 281; galî 287; narsibî 293; rikî ‘rike, kara-
lyste’ 295; gentzudî 301; galî 312; rikî 315; galî 318; smertî 321; rikę → [momentinis] rikî 
337; smarkibî 344a; rustibî 354; karî [~ kare (nom. sg. karė ‘karas’)] 360; tokî 364; gentî 
364; smarkibi → [momentinis] smarkibî 365; waldî 368; Lumeni → [momentinis] Lu me-
nî 371; neteisibî 376; piute → [momentinis] piutî 376; pargalî 376; pargalês → [momen-
tinis?] par galî 382; sritî 4; Jstoriję → [momentinis] Jstorijî 6; weikaline → [momentinis] 
wei ka li nî 6; gudresnî 9; guwesnî 9; drůsibî 11;
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3) iness. (36×): 

kapuse → [momentinis] kapusî 156; rubuse → [momentinis?] rubusî 199; apigardosî 205; 
skreitę → [momentinis] skreitî 206; muszosî 210; skreite → [momentinis] skreitî 269; 
gasɨ → [momentinis] gasî 308; ezerî 321; peunuse → [momentinis] peunusî 337; laikusi → 
[momentinis] laikusî 337; karę → [momentinis] karî 350; karî 356; apdarî 357; skudru mî 
386; skraitî 393; takî 397; Tosî kningosî 2; tosî septiniosî kningosî 5; weikałusî 5; sprendi mî 
5; apigardosî 6; swietî 6; rasztusî 7(2×); Pirmosiesi septiniosî 7; tosî 7; ermideriusî 7; tosî 
kningosî 8; iszraszî 8; sutrumpinimî 10; weikałusî 10; pasakoiemî 11; 

4) nom. (10×): 

[momentinis] essantî nom. sg. f. 50 [redaguojant išbraukta pšt]; iszżuditi → [momenti-
nis] iszżuditî nom. pl. m. 111; nugalůtî nom. pl. m. 130; nesukakiey → [momentinis] 
nesukakî nom. pl. m. 176; naszti → [momentinis] nasztî nom. sg. f. ‘nėščia’ 181; J[sz?]di dî 
261; nukonkintî nom. pl. m. 277; issilůsawe → [momentinis] issilůsawî nom. pl. m. 334; 
jotî nom. pl. m. 371(2×); 

5) acc. sg. (7×): 

priesz io diedî 257; kittokî ‘kitokią’ 353; newali → [momentinis] newalî → ršl [vėliau] 
newalę 357; medioklî 373; widutinî 393; Jrkanijî 2; graksztî 12.

1 diagrama. raidės <î> atsiradimas HJ, visų pirma atviroje <-î> gen. sg. (daugiausia 
vyriškosios giminės) galūnėje, taip pat instr. sg. f., iness. sg. ir pl., nom. pl. m. ir f., acc. sg. 
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tų penkių atvirų galūnių <-î> vartojimo dinamika HJ tekste matyti iš 1 diagramos. 
visų pirma, <-î> visai nerašyta anksčiausiai rengtoje rankraščio atkarpoje, taigi jos 
nematyti p. 13–43. tik p. 44 jau sykį šmėstelėjo gen. sg. forma brolî ‘brolio’. tada 
netrukus p. 50 taisantis iš karto rašalu įrašyta nom. sg. f. forma essantî ‘esanti’ (bet 
vėliau redaguojant pieštuku išbraukta). toliau vėl ėjo gen. sg. m. atvejų etapas: rikî 
‘rikio, karaliaus’ 55, pailsi → [momentinis] pailsî ‘poilsio’ 56; be mokesnî ~ be mokesnio 
‘be mokesčio’ 59, pailsi → rikę → [momentinis] rikî 60; brolî 62. daukantui po trupu-
tį vis labiau prisireikdavo <-î> raidės būtent gen. sg. linksniui reikšti.

po to turbūt iš karto besitaisant pasitaikė pavartoti <-î> ir instr. sg. f. galūnėje, net 
du kartus p. 73 toje pačioje eilutėje: garsauo par sauo teysibę → [momentinis] teysibî; 
kieyk kitti par sauo smarkibę → [momentinis] smarkibî. Kadangi segmente par sauo tey-
si bę prielinksnis par ‘per’, reikalavęs galininko linksnio, išbrauktas, tai ir segmente 
par sauo smarkibę jis turėjo būti išbrauktas, kad derėtų su veiksmažodžiu garsauo 
‘garsėjo’, reikalaujančiu įnagininko (bet liko neišbrauktas). 

toliau vėl <î> pavartota 6× gen. sg. m.: dù → [momentinis] iszkarszusî ‘iškaršusio’ 
108; smerti → [momentinis] smertî ~ smerčio ‘mirties’ 108; żigɨ → [momentinis] żigɨ ̂
‘žygio’ 108; kunegaiksztî ‘kunigaikščio’ 108; broli → [momentinis] brolî 109; mokesne → 
[momentinis] mokesnî ‘mokesčio’ 113. apie to tarpsnelio pabaigą vėl pasirodė trys 
momentiškai pasitaisyti instr. sg. atvejai: wardali → [momentinis] dalî ‘dalia’ 108; 
narsibę → [momentinis] narsibî ‘narsybe’ 109; jote → [momentinis?] jotî ‘jočia’ 111. 

ir dar toliau, ypač nuo p. 142, ėmė reikštis gen. sg. m. formų gausa – iš karto 
5 atvejai viename puslapyje: rikî (2×), Jowî ‘Jovio’ (2×), zombî ‘žambio’. toks pasiskirs-
tymas HJ pradinėse dalyse rodo daukantą sumanius skliautuotą raidę <î> su stoge-
lio formos cirkumfleksu įsivesti būtent į atvirą gen. sg. m. galūnę. daukantas labiau-
siai pratinosi taip žymėti kilmininką, nors ir kituose linksniuose, tik daug rečiau, rašė 
tą pačią raidę. apskritai dažniausia leksema, kurios gen. sg. galūnėje daukantas rašė 
<-î>, buvo rikis ‘karalius, valdovas’ – 54× iš 198×, tad daugiau nei ketvirtadalis visų 
pavartojimų (27,27 %). 

Ãtvirai gen. sg. m. galūnei uždėti cirkumfleksą <ˆ> virš raidės <-i> daukantas 
turbūt sugalvojo dėl to, kad iš rytų prūsijos buvo išmokęs perimti tą patį diakritiką 
<ˆ> ir uždarosioms gen. sg. f. galūnėms su kitomis raidėmis <ê, ô>, plg. HJ <-ês, -ôs>: 
isz baimês 117; pillês 121; kelonês 122; żmês 122; linksmibês 125; ukês 125(2×), 126; 
Grecijôs 127; rustôs budinês 127; motinôs 128; pamotês 128; pargalês 130; pasaulês 131; 
żmês 137; ont pilês 137; pargalês 139; weczôs ukês 140; artimosês pilês 142; wieszpatibês 
142; karês 149; pasaulês 178; pargalês 285. tiesiog pats pritaikė cirkumflekso formos 
stogelį kitai raidei (<î>), kitai giminei (vyriškajai), kitai pozicijai (atvirai galūnei), nors 
rytų prūsijos raštuose tai būdinga nebuvo6. papildomas poveikis, paskatinimas įsi-
vesti raidę <î> daukantui tikriausiai buvo ir labai dažnas <î> vartojimas jo labai 

6  plg. Kristijono Gotlybo milkaus 1800 m. 
gramatikoje pateikiamas vardažodžių ga-
lūnių paradigmas (MG 23, 43–44, 53 ir kt.)
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vertintame, pamėgtame, jau IƵ rankraštyje naudotame mikalojaus daukšos Postilės 
(DP) spaudinyje (1599) – lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų bazėje 
suskaičiuoti 9754 daukšos Postilės <î> raidės atvejai7. DP negalėjo būti pagrindinis 
apsisprendimo šaltinis vien todėl, kad įsivedinėti <î> daukantas ėmė nuo galūnių, o 
DP raidė <î> daugiausia rašyta kamienuose. 

visa tolesnė <-î> žymėjimo galūnėse dinamika 1 diagramoje rodo ryškų būtent 
gen. sg. m. formų vyravimą. viena iš kulminacijų matoma p. 221–230 padaloje (13× 
gen. sg. m.: 221, 222, 224, 225[3×], 226[5×], 228[2×]). iki p. 241 pabaigos, kada dau-
kantui baigėsi 1833 m. gamybos popierius, fiksuota net 60× gen. sg. m. <-î> atvejų, ir 
tik 22× kitų linksnių (gen. sg. m. daugiau beveik tris kartus, t. y. 2,72 karto, nei visų 
kitų linksnių kartu sudėjus).

ir ten, besibaigiant senesniajam popieriui ir ėmus rašyti ant naujai įsigyto, ma-
tyti aiškus <-î> žymėjimo nuokrytis. Štai po gen. sg. m. nu onkritî ‘nuo antkryčio’ 
234 kitas <-î> pasirodė tik pačioje naujojo popieriaus pradžioje, instr. sg. f. – wilonde → 
[momentinis] wilontî ~ vilančia ‘teikiančia vilties’ 242. ir toliau gen. sg. m. – tik p. 250 – 
Cemilkarî ~ Cemilkario. tarsi daukantas ėmė darytis mažiau atidus, matydamas, kad 
baigiasi popierius. ir nežinia, kiek laiko truko įsigyti, „nueiti nusipirkti“ kito, nau-
jesnio, popieriaus. naujajame 1834 m. gamybos popieriuje iš pradžių irgi beveik 
nežymėjo <-î>. tik po tam tikros pauzės (7-iuose puslapiuose iš viso nerašyta <-î> – 
p. 243–249) gen. sg. m. kreivė 1 diagramoje vėl šauna į viršų, dvi naujos kulminacijos 
naujajame popieriuje matyti p. 271–280 ir 281–290 padalose (atitinkamai 7× ir 8×). 
dar aukštesnės gen. sg. m. kulminacijos fiksuojamos p. 331–340, 351–360 ir 371–380 
(atitinkamai 13×, 14× ir 12×), ir pati aukščiausia pačioje paskutinėje vėliausiai rašyto-
je HJ dalyje (rankraščio pradžioje) p. 1–12 (22×). 

Šiek tiek padažnėjo ir kitų linksnių formų, tačiau iki pat rankraščio pabaigos p. 400 
ryškiai tebevyravo gen. sg. m. formos: naujesniame popieriuje (p. 242–400) esama 
117× gen. sg. m. atvejų ir tik 46× visų kitų linksnių kartu sudėjus (instr. sg. f. 25×, 
iness. 11×, nom. 5×, acc. sg. 5×). vėlgi proporcija labai panaši į proporciją senesniame 
popieriuje iki p. 241 imtinai: čia gen. sg. m. atvejų su <-î> irgi beveik tris kartus dau-
giau nei visų kitų linksnių (2,54 karto). be gen. sg. m. formų, čia matomas instr. sg. f. 
formų santykinis dažnėjimas (p. 13–241 tik 13×, o p. 242–400 net 25×). 

atrodo, kad su naujo popieriaus įsigijimu susijusi tam tikra rašymo pauzė, nes 
<-î> žymėjimas iš pradžių buvo dingęs. tačiau paskui daukantas tarsi „prisiminė“, 
kad jau buvo nutaręs rašyti <-î> gen. sg. m. galūnėse (kartais ir kitose), ir vėl ėmęsis 
ryžtingiau jas diegti. 

ir pagaliau dar vėliau rašytoje HJ rankraščio pradžioje p. 1–12 pratarmėse šalia 
kilmininko <-î> raidė labai ryškiai suklestėjo kitose dviejose atvirose galūnėse: iness. 
ir instr. sg. (1 diagramoje žr. padalą p. 1–12). matyt, galima identifikuoti antrą HJ 

7  ačiū dr. mindaugui Šinkūnui už atrinktus 
ir pateiktus pavyzdžius bei statistiką. 
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rengimo pauzę – prieš tos pratarmės rengimą – kurios metu daukantas greta tapusios 
įprasta gen. sg. m. <-î> galūnės, jau aiškiai apsisprendė <-î> reikiant ir iness. bei instr. 
sg. f. galūnėms. 

daukantas pirmiausia buvo pasirinkęs cirkumfleksą <-î> morfologiniu atviros gen. 
sg. m. galūnės žymikliu, kaip ir morfologiškos jos buvo ir kitose kilmininko galūnė-
se virš kitų balsių (<-ês, -ôs, -û>). Gen. sg. m. <-î> šmėstelėjo p. 44, tada p. 55–62 
pasirodė bent penketą kartų, ir po to labai ryžtingas jos įsiveržimas matyti p. 142. 
tačiau remdamasis morfologiniu argumentu, daukantas negalėjo nejausti ir fonetiš-
kumo – jo šnektoje toji gen. sg. m. galūnė tariama [ẹ]. 

tačiau ir kitos galūnės, kurios jo šnektoje tariamos [ẹ], vėliausiu HJ rengimo eta-
pu p. 1–12 ėmė ryškiau įgyti <-î> raišką (instr. sg. f., iness., nom., acc. sg.). tai liudi-
ja daukantą ėmus morfologiniam <-î> žymėjimui suteikti ir fonetinę [ẹ] reikšmę. HJ 
p. 1–12 daukantas jau apibendrino, fonetiškai išplėtė grafemą <-î> į kitas analogiškai 
tariamas galūnes (kol kas vien į galūnes, ne kamienus). Galima įsivaizduoti, kad 
antroji pauzė, pabaigus rašyti HJ pabaigą ir prieš imant rašyti pradžią, kaip tik ir 
buvo laikas, pastūmėjęs daukanto mintį fonetinio apibendrinimo link. 

apibendrinant <î> žymėjimą galima sakyti, kad ryškesne daukanto <-î> įsivedi-
mo vieta laikytinas HJ p. 44, padažnėjusio vartojimo vieta – maždaug p. 50–62, o 
ryškaus apsisprendimo – p. 142. daukantas iš pradžių apsisprendė žymėti <î> kaip 
morfologinį žymiklį atvirai kilmininko vyr. g. galūnei. Gen. sg. m. pasirinkimą greičiau-
siai paskatino ir virš kitų raidžių uždarose galūnėse turėtas tas pats cirkumflekso 
formos diakritikas <ˆ>. po rankraščio pabaigos parašymo pauzės daukantas <-î> 
žymėjimą ryškiau išplėtė ir į kitas atviras galūnes, ženklui <-î> suteikdamas foneti-
nę [ẹ] reikšmę (HJ, p. 1–12). 

vis dėlto HJ rankraštyje esama daug kur jokiais diakritikais nepažymėtų tų pačių 
galūnių. toliau pateikiama gen. sg. m. pavyzdžių be diakritiko <-i> (nors <-î> jau 
rašyta tarp p. 101 ir 200): 

isz toki 102; karwedi 103; Asterapi 105; riki 107; isz gailesi kudiki 107; nu kudiki 110; riki 
112; ont baisi 113; ne brusdesi 119; Olympijos broli 120; nu Pausaniaus Spartanû riki 121; 
be klegesi 125; tarp tile dziaugsmo → [momentinis] tarp sauo tili dziaugsmo 125; iszjůkams 
nu pateis riki 128; seni gerbims 132; isz rupesni 133; riki 134; ermideri 134; riki 134; nu riki 
137; saulietiki 139; Jowi Amnoni 148; nu didelè dideli żalti pradieiusi ‘nuo dideliai didelio 
žalčio pradėjusi’ 148; Jowi 149; riki 149; mokesni 151; didi 152; Agidi 157; riki 157(2×); 
saulieteki 160; riki 164; seni 164; broli 165; Daug iem waliję ługoiems Kalistini iszminti 
wenmoksli pas Aristoteli ir bendra io 166; iszkoriejusi 169; riki Ambigeri 170; nu smerti 176; 
broli 177; Aristoteli wissu garsioie iszminti 178; riki 179; garsi riki 179; koki 179; nerasdams 
niekoki priszingawimą 184; Arpali 186; nu galżudi 192; nu giedinga smerti 195; riki 197(3×). 

paralelus gen. sg. m. formų su diakritiku <-î> ir be diakritiko <-i> vartojimas aki-
vaizdus. taip pat toms pačioms gen. sg. m. formoms tarsi netyčia pasitaikė ir pavar-
toti kitokių raidžių, plg.: didioję 109; kunegaiksztè 110. net ir apsisprendęs rašyti <-î> 
gen. sg. m. galūnėse, labai dažnai palikdavo ją be diakritiko. 
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2. ISTORIJA JUSTINAUS. daukantas ne tik vėliausiai prirašė HJ pradžią, bet dar 
vėliau perrašė savo vertimo pratarmes, ir atsirado naujas to HJ rankraščio pradžios 
variantas, Istorija Justinaus (toliau – JJ). daukantas kiek paredagavo pratarmę, bet 
taisymų nėra daug – taisytas vienas kitas žodis, linksnis, formuluotė. taip pat JJ 
pratarmės dalys sukeistos vietomis, tačiau naujo teksto daukantas neprirašė. tokių 
gana artimų tekstų buvimas įgalina sugretinti analogiškų vietų <î> raidės rašymą. 
Kadangi JJ yra naujesnis už HJ pratarmę, tai JJ atsiradę pokyčiai turi rodyti vėlėlesnę 
daukanto minties raidą (žr. 1 lentelę). 

p. HJ, p. 1–12 l. JJ
1 Ystaspî [gen. sg. m.] 4v Jstaspî
1 ont tyrionijos pisistratî [gen. sg. m.] 4v ont pisistratî tyrionijôs
1 artaksersî [gen. sg. m.] 4v artaksersî
2 tas ketures kningas [acc. pl.] 5r Tosî kéturiosî kningosî [iness. pl.]
2 didioiî [gen. sg. m.] 5r didioiî
2 waldwirî [gen. sg. m.] 5r waldwirî 
2 ɨ Jrkanijî acc. sg. 5r ɨ Jrkanijî 
2 tosî kningosî [iness. pl.] 5r tosî kningosî 
2 didioiî [gen. sg. m.] 5r didioiî
3 isz megastenî [gen. sg. m.] 5r isz megastenî 
3 gir 5r gîr
3 jaunoiî [gen. sg. m.] 5r Jaunoiî 
3 agatoklî [gen. sg. m.] 5v agatoklî 
3 isz timejî [gen. sg. m.] 5v isz timeiî 
3 agatoklî [gen. sg. m.] 5v agatoklî 
4 annibalî [gen. sg. m.] 5v annibalî 
4 sritî [instr. sg. f.] 5v sritî 
4 mitridatî didioiî [gen. sg. m.] 6r mitridatî didioiî 
4 rikî [gen. sg. m.] 6r rikî 
5 tosî septiniosî kningosî [iness. pl.] 6r tosî septiniosî kningosî 
5 isz dioklî [gen. sg. m.] 6r isz dioklî 
5 sutrumpintoî [gen. sg. m.] 6r sutrumpintoî
5 weikałusî [iness. pl.] 6r tusî weikałusî 
5 sprendimî [iness. sg.] 6v sprendimî 
*** *** *** ***
6 żinote 2r żînote
6 kami [iness. sg.] 2r kamî
6 isskiłusi 2r îsskîłusi
6 rijtieję 2r rîjtieję
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p. HJ, p. 1–12 l. JJ

6 apigardosî [iness. pl.] 2r apigardosî

6 su gimę [instr. sg. f.] 2r su gimî

6 ilgainiů 2r îłgayniů

6 szemi swietî [iness. sg.] 2r szio swieto

6 Jstoriję → [momentinis] Jstorijî 
[instr. sg. f.]

2r Jstorijî 

6 weikaline → [momentinis] weikalinî 
[instr. sg. f.]

2r weikalinî 

6 giwenontems [dat. pl.] 2r giwenontîms 

7 rasztusî [iness. pl.] 2v rasztusî 

7 rasztusî [iness. pl.] 2v rasztusî 

7 pirmosiesi septiniosî [iness. pl.] 2v Pirmosiesî septiniesî

7 tosî kningosi [iness. pl.] 2v tosî kningosî

7 żinote 2v żînote

7 ermideriusî [iness. pl.] 2v ermideriusî 

7 ontramiję [iness. sg.] 2v ontramijî

7 biłùs 3r bîlùs

8 tokémi ussikietimi [iness. sg.] 3r Tokiemî ussikietimî

8 didę → [momentinis] didî [gen. sg. m.] 3r didî 

8 didî [gen. sg. m.] 3r didî 

8 kunegaiksztî [gen. sg. m.] 3r kunegaiksztî 

8 tami dakte [iness. sg.] 3r tamî daktî 

8 rimi [iness. sg.] 3r Rimî 

8 tosî kningosî [iness. pl.] 3r tenay 

8 tami [iness. sg.] 3v tamî 

8 trumpami iszraszî [iness. sg.] 3v trumpamî iszraszî 

9 sutrumpinimi [iness. sg.] 3v sutrumpinimî 

9 isskiles 3v isskîlês 

9 – 3v pirmoiî [nom. sg. f.]

9 Kami [iness. sg.] 3v Kamî 

9 milus 3v mîłus 

9 wissudrůsioę → [m.] wissudrůsioî 
[gen. sg. m.]

3v wisùdrůsioiî

9 iszmintingoie → [m.] iszmintingoiî 
[gen. sg. m.]

3v iszmintingoî

9 pradio [iness. sg.] 3v pradioiî
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p. HJ, p. 1–12 l. JJ
9 iprotî [gen. sg. m.] 3v iprotî
9 gudresnî [instr. sg. f.] 3v gudresnes [instr. pl. m.]
9 guwesnî [instr. sg. f.] 3v guwesnes [instr. pl. m.]
9 tenay 3v tullî [nom. pl. m.] 
10 iszraszę [iness. sg.] 4r iszraszî 
10 weikałusî [iness. pl.] 4r weikalusî 
10 tami sutrumpinimî [iness. sg.] 4r tamî sutrumpinimî 
10 geresnî [gen. sg. m.] 4r geresnî 
11 isz nauie [gen. sg. m.] 4r isz nauiî 
*** *** *** ***
11 bîłùs 7r bîlus 
11 atidę 7r atîdę
11 kitti [nom. pl. m.] 7r kittî 
11 kunegaiksztî [gen. sg. m.] 7r kunegaiksztî
11 milżino 7r milżîno
11 drůsibî [instr. sg. f.] 7r drůsibî 
11 pasakoiemî [iness. sg.] 7r pasakoiemî
12 rimi [iness. sg.] 7v Rimî
12 nedziugin 7v nedziugîn 
12 graksztî [acc. sg.] 7v graksztę

1 lentelė. HJ pratarmės ir JJ teksto <î> raidės žymėjimo palyginimas; 
kursyvu pažymėti žodžiai, turintys <î> tik viename variante 

1 lentelėje, kur suregistruoti visi HJ p. 1–12 pratarmių ir JJ teksto <î> raidės rašy-
mo atvejai, matyti jos padažnėjimas: nuo HJ 53× iki JJ 78×. JJ variante raidės <î> pa-
daugėjo beveik trečdaliu. 

36 atvejais ten, kur <î> HJ nebuvo pažymėta, ji pažymėta JJ. iš jų bent 4× tiesiogiai 
nerodo raidės <î> vartojimo plėtimo intencijos, nes HJ variante buvo tokia forma, 
kurioje pagal daukanto sumanymą <î> visai nė netiko, o štai paredagavus JJ, tos <î> 
jau prisireikė: ø HJ (tusî JJ); ø HJ (pirmoiî nom. sg. f. JJ); pradio iness. sg. HJ (pradioiî 
JJ); tenay HJ (tullî nom. pl. m. JJ). tačiau didžiuma raidės <î> atsiradimo JJ atvejų tikrai 
rodo intencijos vartoti <î> augimą. Štai galūnių pozicijoje 20× HJ <-î> nebuvo, nors 
galėjo būti, o JJ toje pat formoje jau atsirado: 

kami iness. sg. HJ (kamî JJ); gimę instr. sg. HJ (gimî JJ); giwenontems dat. pl. HJ (giwenontîms 
JJ); Pirmosiesi iness. pl. HJ (Pirmosiesî JJ); kningosi iness. pl. HJ (kningosî JJ); ontramiję 
iness. sg. HJ (ontramijî JJ); Tokémi ussikietimi iness. sg. HJ (Tokiemî ussikietimî JJ); tami 
dakte iness. sg. HJ (tamî daktî JJ); Rimi iness. sg. HJ (Rimî JJ); tami iness. sg. HJ (tamî JJ); 
trumpami iness. sg. HJ (trumpamî JJ); sutrumpinimi iness. sg. HJ (sutrumpinimî JJ); Kami 
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iness. sg. HJ (Kamî JJ); iszraszę iness. sg. HJ (iszraszî JJ); tami iness. sg. HJ (tamî JJ); nauie 
gen. sg. HJ (nauiî JJ); kitti nom. pl. m. HJ (kittî JJ); Rimi iness. sg. HJ (Rimî JJ). 

Šie pavyzdžiai rodo, kad daukantas linko ir toliau plėstis į galūnes – ypač ryškus 
<-î> plėtimas į iness. galūnes (15×), taip pat šiek tiek į gen. sg. (1×), instr. sg. (1×); 
nom. pl. m. (1×) ir net dat. pl. (1×) (gen. sg. m. ir taip jau buvo gana gausiai sužymė-
ta HJ p. 13–400). tačiau nepasitaikė išplėsti <-î> į acc. sg. galūnę. 

augimas matyti ne tik JJ galūnėse, bet ir kamieno pozicijoje – ryškus <î> atsira-
dimas kamienuose, plg. 13× pavyzdžių: 

gir HJ (gîr JJ); żinote HJ (żînote JJ); isskiłusi HJ (îsskîłusi JJ); rijtieję HJ (rîjtieję JJ); ilgainiů 
HJ (îłgayniů JJ); żinote HJ (żînote JJ); biłùs HJ (bîlùs jj); isskiles HJ (isskîlês JJ); milus HJ 
(mîłus JJ); atidę HJ (atîdę JJ); Milżino HJ (milżîno JJ); nedziugin HJ (nedziugîn JJ). 

daukantui aiškiai JJ jau labiau norėjosi <-î> raidės ir galūnėse, ir <î> kamienuose, 
negu kad buvo norėjęs, kai vertė HJ. iš dalies tai gal galima sieti su didesne atida, 
imant rengti būtent švarraštį, bet, be jokios abejonės, tokia dinamika liudija ir tai, 
kad daukantas labiau ėmė priprasti prie <î> raidės ir vis atidžiau, drąsiau bei įvai-
resnėse pozicijose ją rašyti. 

tik keletas <-î>, buvusių HJ, tepranyko iš JJ, bet tai daugiausia atvejai, kai tekstas 
paredaguotas kitaip ir <î> tapo nebetinkama (5×): szemi swietî HJ (szio swieto JJ); tosî 
kningosî HJ (tenay JJ); gudresnî HJ (gudresnes JJ); guwesnî HJ (guwesnes JJ). ir dar vienas 
pradingęs atvejis yra acc. sg. galūnė – graksztî HJ (graksztę JJ). atrodo, kad daukantas 
nenorėjo <-î> plėsti į šią galūnę (jo pamėgtas, bet dažnai primirštamas analogiškas 
acc. sg. galūnės variantas tuo metu buvo <-ɨ>). 

1 lentelėje nėra pavyzdžių iš JJ „parsergiejemo“ (jo ekvivalento nėra HJ), o jame 
taip pat gausiai su <î> vartojamos ir galūninės, ir kamieninės formos. plg. galūnėse: 
metusî iness. 1r; żôdiusî iness. 1v(3×); zôdiusî iness. 1v; żôdiusî iness. 1v(2×); kokiemî 
iness. 1v; kamî iness. 1v ir kamiene Kît 1v. taip pat kamienuose ypač iškalbingi tie 
pavyzdžiai, kurie nurodyti kaip iliustraciniai prie raidės <î> – „î rek isztarte kimiù 
bałsù, kaip żôdiusî: tîkiete, rîste, krîste, lîkte etc etc“ JJ 1v. Jie labai reikšmingi, nes 
demonstruoja, kad rašydamas JJ „parsergiejemą“ ir tekstą daukantas akivaizdžiai 
reflektavo <î> visų pirma kaip fonetinį ženklą, žymintį jo šnektos [ẹ] ne tik galūnėse, 
bet ir kamienuose. 

apibendrintai galima teigti, kad daukantas iš pradžių ėmęs įsivedinėti <-î> kaip 
morfologinį gen. sg. m., vėliau <î> ėmė kai kur rašyti ir kituose linksniuose, dažniau 
maždaug nuo HJ p. 242 (instr. sg. f., iness., nom. ir acc. sg. galūnėse). Ženklas <-î> 
ėmė įgauti ryškesnių fonetinių galūnės pozicijos garso [ẹ] raiškos bruožų. Galūnių 
su <î> vartojimas padažnėjo vėliausiai rašytoje HJ dalyje (p. 1–12) – ypač iness. ir 
instr. sg. f. formose. tada jau pradėtame švarraštyje JJ <î> išplėsta tiek galūnėse (šalia 
gen. sg. ypač iness., stipri liko ir instr. sg. f. galūnės raiška), tiek kamienuose. 

JJ nepasitvirtino tik acc. sg. vartosena – regis, pabandęs HJ daukantas ėmė veng-
ti rašyti <-î> toje pozicijoje, dar plg. atvejį, kur parašęs <-î> acc. sg. linksnyje daukan-
tas tuoj pasitaisė: tokî → [momentinis] tokę HJ 373. 
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<î>
HJ 13–43 → HJ 44–141 → HJ 142–241 → HJ 242–400 → HJ 1–12 → JJ
<î> iš 
principo 
nesama

→ <-î> 
atsiranda

→ <-î> visų 
pirma mor-
fologinis 
gen. sg. m. 
žymiklis

→ atsiranda fo-
netinio <-î> ga-
lūnių žymėjimo 
bruožų instr. 
sg. f., iness., 
nom., acc. sg.

→ <-î> fone-
tinis galūnių 
gen. sg. m., 
iness., instr. 
sg. f. žymiklis 

→ <î> fone-
tinis galūnių 
gen. sg. m., 
iness., instr. 
sg. f. ir kamie-
nų žymiklis

2 lentelė. raidės <î> ženklinimo raida daukanto HJ ir JJ rankraščiuose 

3. HISTORIJOS JUSTINO r e d a G a v i m a s .  raidžių <-î> atvirose galūnėse daukan-
to prirašyta ir vėliau, jam beredaguojant HJ rankraštį. vėlesnių už pirminio teksto 
rašymą matyti daukanto taisymų tiek pieštuku (jau pats rašymo priemonės pakeiti-
mas rodo laiko skirtumą tarp pirminio teksto rašymo ir taisymo), tiek rašalu (dažnai 
kito intensyvumo). 

bončkutė teigė, kad „HJ yra keturi taisymų sluoksniai“8. toliau detalizavo: „pir-
miausia taisyta verčiant“9. Šiame tyrime tokie iš karto verčiant daryti (momentiniai) 
taisymai nelaikyti atskiru rašymo sluoksniu – tai pirminio teksto dalis. 

toliau bončkutė skyrė 2-ąjį redagavimo sluoksnį rašalu; vėlesnį ir negausų: 

ten, kur daukanto tekstas užrašytas skirtingos spalvos rašalu, matyti, kad antrasis 
taisymų sluoksnis yra šiek tiek vėlesnės kilmės, atrodo, daukantas taisė prieš pra-
dėdamas versti toliau (pvz., 244v–246) [...]. tačiau šis taisymų sluoksnis negausus, 
ypač dėl to, kad ten, kur rašalo spalva sutampa, plika akimi sunku pasakyti taisymų 
laiką10. 

3-iajam taisymų sluoksniui bončkutė manė skirtinus prirašymus pieštuku: 

Gana daug taisymų daryta pieštuku. daugiausia taisyta vertimo pradžia, pirmos 
vienuolika knygų iki 142 puslapio. vėliau pieštukinės pataisos retėja, o vertėjo ir 
Justino pratarmė iš viso pieštuku netaisytos. pieštuku atliktų taisymų pobūdis (rašy-
ba) rodytų, jog taisyta buvo beveik tuo pat metu, kai darbas buvo užbaigtas. […] 
vėliau juodraštis nebebuvo taisytas11.

na, ir 4-asis bončkutės apibūdintas kaip mišrus taisymų sluoksnis:

Ketvirtas taisymų sluoksnis – kada pieštukinės pataisos taisytos rašalu, nors tokių 
vietų nėra daug (pvz., 136, 140). pavyzdžiui, Xi knyga gana gausiai taisyta pieštuku, 
o po to dar juodu rašalu12. 

8  bončkutė 2006, 20. 
9  bončkutė 2006, 20. 
10  bončkutė 2006, 21. 

11  bončkutė 2006, 21. 
12  bončkutė 2006, 21. 
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tačiau kyla klausimų, pavyzdžiui, ar tikrai vėlesnieji (ne momentiniai) taisymai 
rašalu buvo ankstesni už pieštukinius? ar tikrai pats vėliausias buvo mišrusis taisy-
mų sluoksnis (tiksliau – ar tikrai dar vėliau pastabos pieštuku taisytos rašalu)? Šiaip 
jau Istorijos žemaitiškos rankraštį daukantas pirmiau taisė pieštuku, o tik paskui, kai 
jau pasidarė ne taip gaila peckioti savo dailyraštį, nevengė taisinėti ir rašalu. Jei tokį 
eiliškumą jis buvo taikęs ir HJ rankraštyje, tai 3-iuoju sluoksniu vadinamas taisymas 
pieštuku nebūtų vėlesnis už 2-ąjį rašalu. 

iš taisymų pieštuku (pšt) ir rašalu (ršl) pobūdžio matyti, kad jie abeji taisomi labai 
panašia rašyba, kaip kad rašytas ir pirminis HJ tekstas, tad tikrai tai netrukus dary-
ti taisymai, tikrai, kaip pastebėjo bončkutė, vėlesniais gyvenimo etapais daukantas 
nebuvo prisėdęs redaguoti HJ rankraščio (neskaitant gana greitai parengto JJ). 

tiksliau nustatyti daukanto HJ rankraščio taisymų seką gali padėti tas pats dia-
kritiko <ˆ> žymėjimas virš raidės <i>. Šiame tyrime toliau suregistruoti <î> raidės 
papildymai, atsiradę vėliau nei rašytas pirminis tekstas. dažnai tai vien diakritiko <ˆ> 
prirašymas, o kartais – ir visõs raidės, ypač tais atvejais, kai redaguojant įrašytas 
ištisas žodis su ja. prirašymai pieštuku išsiskiria labai akivaizdžiai, tačiau neretai būna 
sunku identifikuoti, kur rašalu taisyta iš karto (momentiniai taisymai), o kur – vėliau. 
Kiek ryškiau vėlesni taisymai rašalu skiriami bent iš trijų ypatybių: 1) skirtingo in-
tensyvumo rašalo (tamsesnio ar šviesesnio), 2) skirtingo storumo plunksnos (stores-
nės ar plonesnės), 3) skirtingo rašto dukto (nevienodo taisomo teksto pasvirimo, 
pasklidimo, kuris gali liudyti tekstą paimtą kitu ypu, pasidėtą kitu kampu, fiziškai 
taisomą iš kiek kitos pozicijos, nei rašytas pirminis tekstas)13. 

Štai galūninės <-î> taisymų (papildymų) pieštuku suskaičiuota 109×, jie išsidėstę 
pagal linksnius taip (plg. 1 pav.): 

1) gen. sg. m. (37×): 

kunegaikszti → pšt kunegaiksztî 13; Saulieteki → pšt Saulietekî 14; kudiki → pšt kudikî 
17; smertɨ → pšt smertî 25; pšt Sesostrî 34; pšt Erkulî 37; posuni → pšt posunî 42; Mil-
tiadę → pšt Miltiadî 59; daugi → pšt daugî 61; Palydekti → pšt Palydektî 62; gimusi → 
pšt gimusî 62; atilsi → pšt atilsî 69; karwedi → pšt karwedî 76; swieżɨ → pšt swieżî 88; 
Ataksersi → pšt Ataksersî 94; karwedi → pšt karwedî 95; turtingiausi → pšt turtingiausî 
96; riki → pšt rikî 107; wissudidiausi iszminti → pšt wissudidiausî iszmintî 110; pšt garsî 
116; grobi ir gentzudi → pšt grobî ir gentzudî 116; iszriedontioie → pšt iszriedontioiî 127; 
wedontioje → pšt wedontiojî 127; krupauo nokieję rikês broli → pšt krupauo rikês nokiejî 
brolî 128; żigi → pšt żigî 139; saulieteke → pšt saulietekî 147; żigę → żigî 176; iszminti 
Platona → pšt iszmintî Platono ‘išminčio platono’ 215; mokitoie → pšt mokitoiî 215; 
raudoiente → pšt raudoientî 235; ont abaża riki → pšt ont abaża rikî 278; rakali → pšt 
rakalî 289; lpni → pšt lpnî ~ lepnio ‘lepaus’ 346; trap → pšt trapî ‘trapaus’ 346;

symai vėlesniu rašalu, tai iness. galūnės 
būtų <-î> (arba bent <-e>), bet jau nebe 
<-ę> su nosine. 

13  retkarčiais ir rašyba gali paliudyti buvus 
momentinį, o ne vėlesnį taisymą, pavyz-
džiui, p. 30 taisant rašalu parašyta tusę; 
krasztû → krasztusę, nors jei tai būtų tai-
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1 pav. HJ 14: taisymai pieštuku, plg. pirmůię → pšt pirmůiî (1 e.); pargalę → 
pšt pargalî (1 e.); Saulieteki → pšt Saulietekî (2 e.); didibi → pšt didibî → 
pšt garsù (6 e. iš a.); narsibi → pšt narsibî (1 e. iš a.)
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2) instr. sg. f. (50×): 

pirmůię → pšt pirmůiî 14; pargalę → pšt pargalî 14; didibi → pšt didibî 14; narsibi → pšt 
narsibî 14; naszti → pšt nasztî 17; narsibi → pšt narsibî 27; kęlti → pšt kęltî ~ kilčia ‘kil-
timi’ 27; garsesne → pšt garsesnî 29; pšt rustibî 36; pradę → pšt pradî 41; ligi dali → pšt 
ligî dalî 43; galibę → pšt galibî 58(2×); atide → pšt atîdî 59; pšt atidî 59; galę → pšt galî 
61; laiwinę → pšt laiwinî 69; iwairę → pšt iwairî 69; didesne → pšt didesnî 70; daugibi → 
pšt daugibî 96; galę → pšt galî 97; pšt galî 97; narsibę → pšt narsibî 107; Prizaste → pšt 
Prizastî 113; narsibę nè prizasti → pšt narsibî nè prizastî 115; karę → pšt karî 122; wiltę → 
pšt wiltî 134; didesni bů rustibe → pšt didesnî bů rustibe 138; karę → pšt karî 139; galibę → 
pšt galibî 140; didę → pšt didî 144; narsibę → pšt narsibî 153; wilti → pšt wiltî 192; ne-
doribę → pšt nedoribî 192; galibę → pšt galibî 193; marti → pšt martî 198; malagiste → 
pšt małagistî 215; nakti → pšt naktî 275; Toki pasakù → pšt Tokî pasakù 278; dwigubi kari → 
pšt dwigubî karî 284; su wissù gali → pšt su wissù galî 284; pšt tu dingstî 344a; dideli 
uppi → pšt didelî uppî 379; pšt su didî galibę → pšt [momentinis] galibî 380;

3) iness. (16×): 

pargalietamije → pšt pargalietamîjî 48; abażę → pšt abażî 51; pateme → pšt patemî 62; pa-
diejemę → pšt padiejemî 62; gasę → pšt gasî ~ gase ‘gatvėje’ 66; abażę → pšt abażî 68; karę → 
pšt karî 78; pšt karî 95; tingiemi → pšt tingieiemî 104; Jllyrijonuse → pšt Jllyrijonu sî 107; 
numusi → pšt numusî 110; moksli → pšt mokslî 115; wieszpatingusi rubusi → pšt wiesz-
patingusî rubusî 147; kunę → pšt kunî 262;

4) nom. (6×): 

dwę gimine → pšt dwî giminî nom. du. f. 61; nedarę → pšt nedarî nom. pl. m. 93; iwairi → 
pšt iwairî nom. pl. m. 130; iszmesti → pšt iszmestî nom. pl. m. 279; iskundę → pšt iskundî 
nom. pl. m. 307. 

toliau registruojami vėlesni <-î> taisymai rašalu. Kaip minėta, šių taisymų identi-
fikavimas kartais nelengvas, vėlesnio rašalo intensyvumas gali ir visai nesiskirti nuo 
momentinio pataisymo, todėl vieno kito atvejo interpretavimo netikslumo čia turbūt 
nebuvo išvengta. vis dėlto bendras vaizdas turbūt gana tikslus, suskaičiuota 51× 
rašalu vėliau papildytų (taisytų) <-î> raidžių:

1) gen. sg. m. (22×): 

onpůli → ršl [vėliau?] onpůlî 85; neprietele → ršl [vėliau] neprietelî 136; ne riki → ršl 
[vėliau] ne nù rikî 137; diel io riki → ršl [vėliau] diel rikî 137; zombi → ršl [vėliau] zombî 
142; lelojenti → ršl [vėliau?] lelojentî 191; Eumeni → ršl [vėliau?] Eumenî 191; ršl [vėliau] 
on tokî 199; ont Jszminti Kalistene → ršl ont Jszmintî Kalistenî 203; garsioię → ršl [vėliau] 
garsioiî 204; on-kuri → ršl [vėliau] on-kurî 204; gimtini → ršl [vėliau] gimtinî ‘gimtinio’ 
238; tep garsi żigi → ršl [vėliau] minauone tep garsî żigi 254; ršl [vėliau] Agatoklî 257; 
Tù nukritiû → ršl [vėliau] To nukritî 257; broli → ršl [vėliau] sauo brolî 286; Sauliete-
kie → ršl [vėliau] Saulietekî 300; mokesni → ršl [vėliau] mokesnî 319; Nikomede → ršl 
[vėliau] Nikomedî 344; Attale → ršl [vėliau] Attalî 353; toki → ršl [vėliau] tokî 366; 
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2 pav. HJ 319: vėlesni taisymai rašalu: mokesni → ršl [vėliau] mokesnî (10 e.)
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2) instr. sg. f. (13×): 

kunegi → ršl [vėliau?] kunegî 132; kelonę → ršl [vėliau?] kelonî 191; piktadiemę → ršl 
[vėliau] piktadiemî 201; Kalistinę → ršl [vėliau] Kalistinî 203; narsibę → ršl [vėliau] narsibî 
204; pargalwibę → ršl [vėliau] pargalwibî 267; malonę → ršl [vėliau] malonî 269; nelai-
mingesni → ršl [vėliau] nelaimingesnî f. 269; pargalę → ršl [vėliau] pargalî 272; keloni → 
ršl [vėliau] kelonî 277; stipribę → ršl [vėliau] stipribî 277; gentzudimù → ršl [vėliau] 
gentzudî 293; dali → ršl [vėliau] dalî 300; 

3) iness. (13×): 

gassi → ršl [vėliau] gassî 185; ršl [vėliau] ůlosî 274; Tami ůłôs aukari → ršl [vėliau] Tamî 
ůłôs aukarî 274; kureme → ršl [vėliau] kuremî 274; Patiusi → ršl [vėliau] Patiusî tusi 
suniukimusi 283; kurès → ršl [vėliau] kurèsî [sic!] ‘kuriuose’ 300; kaimine → ršl [vėliau] 
keimî 341; ršl [vėliau] Galusî 349; grabę → ršl [vėliau] grabî 360; wakusi → ršl [vėliau] 
wakusî 367; tami dakte → ršl [vėliau] tamî daktî 8;

4) nom. (3×): 

ršl [vėliau] paskidî nom. pl. m. 84; pilni wiltês → ršl [vėliau] pilnî wiltês nom. pl. m. 
254; ršl [vėliau] paôiî nom. sg. f. 377. 

norint apibendrinti taisymus pieštuku bei rašalu ir palyginti juos su tos pačios 
<-î> raidės vartojimo dinamika pirminiame tekste, pravartu pasižiūrėti tiksliau, kokiu 
ritmu daukantas taisė, t. y. kuriuose puslapiuose esama taisymų pieštuku, o kuriuo-
se – vėlesnių rašalu. 3 lentelės 1 ir 3 eilutėje pilnavidurio apskritimo ženklu ● sužy-
mėti atitinkamai taisymai pieštuku ir rašalu, o 2 ir 4 eilutėje tuščiavidurio kvadrato 
ženklu □ – pasitaikantys vėlesni pataisymai į raidę <-î>.

Ši 3 lentelė iš esmės patvirtina kai kuriuos minėtus bončkutės teiginius, pavyz-
džiui, kad pieštuku „[d]augiausia taisyta vertimo pradžia, pirmos vienuolika knygų 
iki 142 puslapio. vėliau pieštukinės pataisos retėja, o vertėjo ir Justino pratarmė iš 
viso pieštuku netaisytos“. Galima tik patikslinti, kad p. 141–142 taisymų pieštuku 
nematyti, todėl gausiausią tokių koregavimų segmentą turėtume riboti ne 142, bet 
140 puslapiu. 

tačiau galima būtų peržiūrėti kitas bončkutės mintis. vėlesniųjų taisymų rašalu 
sluoksnį ji vertino kaip esantį „šiek tiek vėlesnės kilmės, atrodo, daukantas taisė prieš 
pradėdamas versti toliau (pvz., 244v–246)“. tad laikė juos iš dalies greitais pasitai-
symais parašius po keletą puslapių ir sugrįžus (tuo bent iš dalies primenančiais 
momentinius taisymus), skirtingai nuo taisymų pieštuku – pieštuku „taisyta buvo 
beveik tuo pat metu, kai darbas buvo užbaigtas“. 

tačiau visas vėlesnių taisymų pieštuku ir rašalu pasklidimas po HJ rankraštį 
leidžia daryti kitokią išvadą. pirmiausia, pieštuku ir rašalu dažniausiai taisyta skir-
tinguose puslapiuose, jų rašymo vieta paprastai nesutampa. antra, negalima įžvelg-
ti jokio patikimesnio tokio dviejų skirtingų taisymo priemonių rašybos skirtumo. 
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puslapiai 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1. pšt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2. <-î> pšt □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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4. <-î> ršl [v.] □ □ □ □

3 lentelė. HJ 13–400, 1–12 puslapiai, kuriuose rasta taisymų: 1–2 pšt, 3–4 ršl [vėliau] 
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tai turi reikšti, kad daukantas redagavo ne dviem skirtingais vėlesniais sluoksniais, 
o vienu – kad taisymai pieštuku ir rašalu sudaro tą patį taisymų sluoksnį, kad tai-
sydamas daukantas paimdavo į ranką tai pieštuką (tai ypač ryšku iki p. 140), tai 
plunksną (dažniau nuo to p. 140, nors niekada taip dažnai ir uoliai, kaip pieštuku 
pirmąjį HJ trečdalį). 

tiesa, esama puslapių, kuriuose taisyta ir pieštuku, ir vėliau rašalu. pavyzdžiui, 
pirmieji vėlesni taisymai rašalu identifikuoti p. 84, ir tame pačiame puslapyje reda-
guota pieštuku. tačiau pasižiūrėjus į tą puslapį atidžiau, matyti, kad pirma puslapio 
dalis (pirma pastraipa) taisyta pieštuku, o antroji – rašalu, vadinasi, netaisyta kartu, 
tiesiog nuo antrosios pastraipos pakeista rašymo priemonė (žr. 3 pav.). 

taip pat analogiškai p. 86, regis, dar matyti vėlesnių taisymų rašalu, ir tik pasku-
tinė eilutė imta taisyti pieštuku – tad vėl vietoj plunksnos į daukanto ranką grįžo 
paišelis. p. 113 pirmosios 7 eilutės taisytos pšt, o nuo 8 eilutės – vėliau ršl. p. 132 
pradžia taisyta pšt, pabaiga – turbūt vėliau ršl. p. 140 taisyta pšt, tik paskutinė eilu-
tė – vėliau rašalu. p. 214 taisyta vėliau rašalu, ir tik paskutinė eilutė – pieštuku. p. 244 
baigtas redagavimas pieštuku, o tolesnis p. 245 jau imtas taisyti vėliau rašalu. pana-
šiai p. 299 pradžia taisyta pieštuku, pabaiga – rašalu, analogiškai ir p. 304. 

ryški tokio mainomos rašymo priemonės taisymų seka matyti p. 251–256. rašalu 
vėliau turbūt taisyta p. 251, tada p. 252 perimtas pieštukas, tada tolesniuose dviejuo-
se puslapiuose p. 253–254 vėl naudota plunksna, toliau p. 255 ir pradžioje p. 256 
pieštukas, bet to paties p. 256 pabaigoje ir toliau p. 257 – vėl vėlesnė plunksna. 

pasitaikė ir šiek tiek užsiliejančių taisymų pieštuku ir vėlesniu rašalu. Štai p. 136 
pradžioje matyti, kad viename puslapyje pramaišiui vėliau taisyta ir pieštuku, ir 
plunksna. tačiau tai nerodo, kad taisymai būtų nutolę laike. daukantas tiesiog pa-
baigė taisymo pieštuku etapą (p. 134–136) aštuntoje p. 136 eilutėje, o kai paėmė toliau 
pradėti naują taisymo rašalu tarpsnį (p. 136–137), tai beperimdamas kai ką pataisė 
ir toje p. 136 vietoje, kur galėjo būti taisęs pieštuku. panašiai p. 345 pieštukas užsi-
lieja ant besibaigiančio vėlesnių taisymų rašalu etapo (p. 344–345), ir taip pradeda 
taisymų pieštuku tarpsnį (p. 345–344a ir toliau 346–349, žr. 4 ir 5 pav.).

tokie retkarčiais užsiliejantys vėlesni redagavimai pieštuku ir rašalu nepaneigia 
buvus vieną nuoseklų taisymo sluoksnį – bet veikiau jį patvirtina, leidžia subtiliau 
atskleisti daukanto redagavimosi metodiką. taigi visai nepasitvirtina bončkutės 
skirtas ir pavadintas ketvirtuoju taisymo sluoksnis („kada pieštukinės pataisos tai-
sytos rašalu, nors tokių vietų nėra daug [pvz., 136, 140]“). Čia analizuotas ir p. 136 
užsiliejimas, ir p. 140 dvejopi taisymai (neužsiliejantys). visiškai akivaizdu, kad gre-
ta pirminio teksto (su momentiniais taisymais) galima skirti tik vieną vėlesnio taisy-
mo sluoksnį tai pieštuku, tai vis dažniau į HJ rankraščio pabaigą – plunksna. 

dėmesys atkreiptinas į apskritai skirtingą rašymo pieštuku bei plunksna ir rašalu 
specifiką. pieštuku daukantas galėjo taisyti kur nors patogiau atsilošęs, ant sofos ar 
fotelio, ilsindamas nugarą, o žąsies plunksną mirkyti į atvirą rašalinę daug geriau 
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3 pav. HJ 84: pirmoji pastraipa taisyta pieštuku, o antroji – vėliau rašalu
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4 pav. HJ p. 348 dar visas taisytas pieštuku, taip pat iki antros eilutės pradžios 
p. 349 (žr. 5 pav.); toliau p. 349 ryškiai taisytas vėliau rašalu
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5 pav. HJ 349: iki šeštos eilutės pradžios p. 349 dar taisyta pieštuku, 
o nuo antros eilutės jau matyti ir ryškių taisymų vėliau rašalu
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buvo sėdint prie stalo. pirmiausia daukantas, matyt, sėdo taisyti pieštuku. mat taisi-
nėti iš pradžių pieštuku jau buvo įpratęs (tai rodo jo IƵ rankraščio patirtis, apie 500 
pirmųjų to rankraščio puslapių pirmiausia koreguota pieštuku). maždaug trečdalis 
HJ teksto irgi redaguotas daugiausia pieštuku (ypač iki p. 140). pramaišiui vėlesnė 
plunksna ėmė pasirodyti nuo p. 84–86. bet tik nuo trečiojo rankraščio ketvirtadalio, 
nuo kokio p. 311, taisymai rašalu pasidarė dažnesni už tuos pieštuku ir tokie išliko 
maždaug visą ketvirtąjį rankraščio ketvirtadalį (nors tankumu ir neprilygo p. 13–140 
redagavimams pieštuku). 

vėlesniojo taisymų sluoksnio pieštuku ir rašalu sklaidą rodo 2 diagrama. 

2 diagrama. HJ vėlesni (ne momentiniai) taisymai pieštuku ir rašalu atvirose <-î> galūnėse: 
gen. sg. m., instr. sg. f., iness., nom.

toliau svarbu kuo tiksliau identifikuoti, kada tas vienintelis vėlesnis taisymų sluoks-
nis galėjo atsirasti. matėme, kad pirminiame tekste aiškiai vyravo gen. sg. m. <-î> 
pasirinkimas, ji pradėta rašyti ne nuo pradžių, o maždaug nuo p. 44. visuose kituo-
se linksniuose <-î> vartojimas nuo gen. sg. m. gerokai atsiliko. skirtingai nuo to 
pirminio teksto, vėlesniajame taisymų sluoksnyje daukantas vartojo proporcingai 
daug daugiau kitų (ne gen. sg. m.) linksnių su <-î>, ypač instr. sg. f. ir iness. Kylan-
čią mintį, kad gal jau visi analogiški kilmininkai galėjo būti buvę sužymėti cirkumf-
leksu <ˆ> anksčiau, galima atmesti (jau minėta, kad labai nemažai tokių kilmininkų 
ir po visų taisymų likę nediakritiniai). toks taisomų instr. sg. f. ir iness. linksnių su 
<-î> daugėjimas nedera nei su HJ pradžia (kur tie linksniai iš viso nežymėti <ˆ>), nei 
su absoliučia pirminio HJ rankraščio didžiuma (kur jie daug rečiau pažymėti <-î> nei 
gen. sg. m.). Jis geriausiai dera su vėliausiai rašyta HJ atkarpa, t. y. pirmaisiais 12 HJ 
puslapių (plg. ankstesnės 1 diagramos p. 1–12 padalą, kur greta gen. sg. <-î> [22×] 
šoktelėjo ir iness. [20×] bei instr. sg. [6×] žymėjimas). tad vėlesniųjų taisymų metas ti-
kriausiai koreliuoja su pačia HJ rašymo pabaiga, ką bončkutė yra sakiusi vien apie taisy-
mus pieštuku: „beveik tuo pat metu, kai darbas buvo užbaigtas“. 

tokią išvadą paremia ir kiti faktai. Štai vėlesniame taisymų sluoksnyje pieštuku 
ir rašalu <-î> daukantas neberašė acc. sg. galūnėje, tad taisydamas jau buvo atmetęs 
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mintį rašyti ją tame linksnyje, nors pirminiame HJ tekste ji dar retkarčiais pasirody-
davo. be to, kaip visame HJ rankraštyje, taip ir p. 1–12 beveik nesama kamieno po-
zicijos su <î> pavyzdžių – jų taip pat beveik neatsirado tarp vėlesniųjų taisymų (iš-
imtis pieštuku būtų tik żiniû → pšt żîniû 87; rašalu – pametens → ršl [vėliau] pametîns 
‘pametęs’ 338). visa tai galėtų reikšti, kad tarp daukanto vėlesniojo taisymų sluoks-
nio ir HJ p. 1–12 rašymo nebuvo ryškiau identifikuojamos ortografinės distancijos, 
matyt, reikšmingesnio atstumo nebuvo ir realiame laike.

būdamas sinchroniškas su p. 1–12, vėlesniųjų HJ taisymų sluoksnis yra ankstesnis 
už kitą JJ rankraštį (švarraštį), kuriame jau aiškiai pasimatė <î> vartojimo kamienuo-
se ūgtelėjimas (žr. anksčiau). tai reikštų, kad JJ rašyta kažkiek vėliau, jau daukantui 
pabaigus redaguoti HJ – t. y. įtepti vėlesniųjų taisymų pieštuku ir rašalu sluoksnį. 
pradėtas apie HJ užbaigimo laiką (p. 1–12) ir su juo sinchroniškas, vėlesnysis taisymų 
sluoksnis pabaigtas prieš Daukantui sėdant prie JJ rankraščio. 

4. PASAKOS PEDRAUS. raidės <î> vartojimą HJ ir JJ galima palyginti su Pasakų 
Pedraus (toliau – PaP). PaP daug trumpesnis už HJ (tik 33 lapai = 66 puslapiai). tai 
švarraštis, skirtingai nuo HJ juodraščio, taisytas minimaliai, labai atsargiai, vien tik 
rašalu (ne pieštuku). tie minimalūs taisymai nedaro didelės įtakos <î> raidės sklaidos 
vaizdui, todėl ir vienas kitas galimas taisytas variantas su <î> (ne visada lengvai 
identifikuojamas) įrašomas tarp pirminio teksto pavyzdžių. 

atvirų galūnių <-î> žymėjimas PaP rankraštyje pagal galūnes pasiskirstęs (iš viso 
243×) taip: 

1) gen. sg. m. (90×): 

Czerskî 1r; kokî 3r; Tokî 3r; skatitoię → [momentinis] skatitoiî 3v; saulietekî 3v; smertî 4r; 
prekî 4v; eitontî 4v; niekokî 4v; erelî 5r; niekokî 5v; erelî 5v(3×); nu smertî 7v; mùlkî 8v; 
isz klikontî kiszkî 8v; surî 9v; medî 9v; kriaulî 9v; smertî 9v; senî 9v; kinî 10r; pirmoie → 
[vėliau?] pirmoiî 10v; tokî 11r; jautî 11r; ont wakartî 11r; tokî 11v; widutinî 12v(2×); erelî 
12v; isz kinî 13r; strulî 13v; didî kunegaiksztî 13v; ont smertî 14r [vėliau?]; bréjdî 14v; nu 
kokî walgî 15v; skaistî 16r; graksztî 16r; brolî 16r; Sokratî 16r; żiburî 16v; nu subrusdî 17r; 
apłamî 18r; alkî 18r; prekî 18v; geresne → geresnî [gal <ˆ> nubrauktas?] 20r; Alkî [ir 
taškas, ir stogelis] 20r; winmedzî 20r; on tokî 21r; ożî 21v; naudingesnî 22r; smertî 22v; 
Nu szaltî 22v; Niekokî 23r; walgî 23r; Simonidî 23v(2×); tokî 24r; kokî 24v; witî 24v; 
rugoientî 24v; ont wakartî 24v; pauksztelî 25v; isz ontî 26r; łobî 26v; lijkî 27r; szmotelî 27r; 
kruklî 27r; rombî jautî 27r; łakî 27r; ligî 27v; molî 28r; żinî 28v; Didioiî 29r; milemiausî 
30r; wiriszkî 30r; skersî 30v; wiriszkî 30v; gailesî 30v; smarkî 31v; be kelî 32v; kriauklî 32v; 
isz użpakalî 32v; grobî 32v; nu medioklî 33r; 

2) instr. sg. f. (36×): 

iszmintî 2r; wekalinî 3r; Jstorijî 3r; smailesnî 4v; notî 5v; paprastinî 5v; teisibî 7r; bîlî 9v; 
mùlkibî 9v; płatesne → [momentinis?] płatesnî 11r; prawerontî [jei ne nom. sg. f.?] 11v; 
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wal dî 12r; waistî 12v; nedoribî 13v; su żałwù rôpużî 13v; dingstî 14r; drůsibî 15r; gilî 15v; 
grazi bî 16r; pamotî 16v; swetmoterî 16v; oresnî 18r; geresnî 18v; iszminte → [vėliau?] 
isz min tî 19r; kelonî 19v; karszinczî 20v; graksztesnî 25r; narsibî 25r; drůsibî 25v; didesn... → 
[vėliau, skusta] didesnî 25v; akilesnî 27r; gébontî 27v; negalî 29v; kulnî 29v; paoiumî 31v; 
skau gî 33r; 

3) iness. (83×):

metusî 1r; żodiusî 1v; żôdiusî 1v(7x); kokémî 1v; swietî 2r; rasztusî 2r; swietî 2r; szemî swietî 
2r; ominî 3r; krasztusî 3v; tusî monusî 4r; tamî 4r; tokiosî dingstisî 5r; skretî 5v; metusî 6r; 
jaunosî deinosî 6r; dumblî 7r; nasrusî 7v; gîrriesî 8r; sausosî důbiesî 8r; karklinî 9r; ligmiesî 9r; 
ermideriusî 9v; pijwosî 9v; lisdî 11v; szirdgilî 11v; żolinusî 12r; didemî paoiumî 13r; joriůintemî 
darżî 13r; piliesî 13r; nagusɨ → [vėliau?] nagusî 13v; rekalî 14r; didelemî paoiumî 14r; atminimî 
16v; [momentinis] ontramî 17r; tomsibiesî 17r; rumusî 17v; iszdurbusemî 18v; kamî 19v; 
josî 20r; miłtusî 20r; weinamî 20v; Atenosî 20v; tomsimoî 21r; paoiumî 21v; niekokemî daktî 
22r; Tamî 23v; Kamî 24r; numusî 24r; kuriosî 24v; Atenosî 25r; abdarî blisgontemî 25r; 
wistiklusî 27v; indosî 28r; undosî 28v; Delposî 28v; grażemî Parnasî 28v; kamî 28v; sůlî 29r; 
numusî 29v; skersiusî 30r; tarpî 31r; daktî 31v; giriesî 32r; kariesî 33v; orî 34r; 

4) nom. (34×):

mokitî wiray 3r; wissî 3v; papratî 4r; priskirtî 4r, 4v; imtî [vėliau?] 5v; nuludî 7r; Karwî 
8r; daugkientî 8r; ukinikî 8r; gerwî 8v; smurtî 9r; paralkî 10r(2×); kaltî 11r; gimi → [mo-
mentinis?] gimî ‘gimę’ 11v; weinî 23v; kittî 23v; tullî 23v; kittî 23v; nuslůgůtî 23v; 
pakwéystî 24r; ussiaustî 25r; nutwertî 25v; wissî 26r; Dwî motrîszkî 27v; motriszkî 27v; 
neakilî 28v; motriszkî 30r; ispiłotî 30r; pristatitî 30r; minauônî 30r; paiůdmesî 33r. 

Šalia šių dažniausių linksnių, dar pasitaikė ir kitų, pavyzdžiui, voc. sg. m.: wilkî 
8v; dziaugsmî 23r; Deiwî 28v; Atmonî 29r, arba net dat. pl. Tîms 20r. 

4 dažniausių linksnių <-î> galūnių išsidėstymas matyti iš 3 diagramos. 
Galūninės <-î> PaP išsidėstymas rodo aiškų skirtumą nuo anksčiausio HJ teksto 

(p. 13–400) – HJ ryškiai vyravo gen. sg. m. formos, o PaP gen. sg. m. formų tik vos 
vos daugiau už kitas, pavyzdžiui, iness. <-î> formų PaP tik 7 mažiau už gen. sg. m. 
daugiau atsilieka instr. sg. f. ir nom. formos, bet ir jų apsispręstasis vartojimas PaP 
akivaizdesnis už anksčiausią HJ p. 13–400 tekstą. tad PaP galūninės <-î> pasiskirsty-
mo įvairumas ir dažnumas panašesnis ne į HJ p. 13–400 teksto, o į tolesnius <-î> 
raidės plitimo etapus: HJ p. 1–12 ir JJ.

taip pat labai svarbu, kad PaP matyti padažnėjęs <î> raidės rašymas kamienuose, plg.: 

kîmiù 1v; tîkiete 1v; rîste 1v; krîste 1v; lîkte 1v; Kît ‘kitą’ 1v; żîne 3r; Tîlwîks 4r; Tîlwîks 
4v(2×); îlgus 6r; gîrriesî 8r; dwesîn 8r; lîczina 8r; apsigaudîn 8r; bîlî 9v; drîbsontem 10v; 
bîbsa 11v; [ž. pradžia skusta, taisyta] żîłusius 12v; lîsdą 12v; dwîlîjlys 13r; sztîk 18r; 
bîbsosys 19v; nuwîł 20r; pîkczius 22r; Milżîns 22r; wîssus 22r; rustîn 23r; îłgayniů 23v; 
wîs 23v; swîle 24r; płùcîn 24v; kîbo 25r; dczturtys → [momentinis?] dîczturtys 26r; żînè 
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26r; îlgesne 27r; motrîszkî 27v; tîjsą 27v; priswîlę 28r; negîrs 29r; tîjsą 29r; pîjwoie 30r; 
dîdîn 32r; tî ‘ten’ 33r; lijlîne 33r; biłumù → [momentinis?] bîłumù 33v; tikos → [momen-
tinis?] tîkos 33v; pîjwosi 34r. 

toks <î> pasklidimas labiausiai primena padažnėjusį jos vartojimą JJ, kur kamie-
nuose ši raidė taip pat apydažnė (plg. anksčiau, 1 lentelę). 

atrodo, kad daukantui didelė naujiena buvo tiek JJ, tiek PaP išbandyti <î> raidę 
dvibalsyje [ẹi], plg. minėtus rîjtieję JJ ir tîjsą PaP; pîjwoie PaP; pîjwosi PaP, taip pat 
dar neminėtą uždarą galūnę: isztîjs fut. 3 ‘išties’ PaP 27v. nei anksčiausiame HJ 
tekste (p. 13–400), nei vėlesnėse pratarmėse (p. 1–12), nei vėlesniame HJ taisymų 
sluoksnyje daukantas dar nebuvo bandęs plėsti raidės <î> vartojimo diapazono į 
dvibalsius. daukanto bandymo imti žymėti <îj> [ẹi] pradžia ir laikytini JJ bei PaP 
tekstai. 

toks matomas didžiausias JJ ir PaP sinchroniškumas netiesiogiai gali būti patvir-
tintas ir kai kuriais kitais faktais. Šie abu rankraščiai turi falsifikuotus (pasendintus) 
metus, užrašytus paties daukanto ranka, atitinkamai 1798 ir 1824. Jie abu rašyti ant 
labai panašaus pusstorio baltos spalvos popieriaus be atpažinimo ženklų14. Žinoma, 

14  plg. bončkutė 1994, 64, 66. 

3 diagrama. daukanto galūninės raidės <-î> pasiskirstymas PaP, visų pirma 
atviroje <-î> gen. sg. m. galūnėje, taip pat instr. sg. f., iness., nom. pl. m. ir f. 
(viena horizontali padala – 2,5 lapo = 5 puslapiai)
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daukantas falsifikavo sąmoningai, turbūt norėdamas pademonstruoti, kad tokių 
veikalų pasirodymas lietuviškai buvęs ankstesnis, kad lietuvių kultūra buvo stipres-
nė anksčiau nei tapo iš tikrųjų. turbūt nėra atsitiktinis dalykas, kad abiejų rankraščių 
popierius be vandenženklių – juose įrašyti pagaminimo metai galėjo lengvai demas-
kuoti falsifikavimą, ir daukantas turėjo tai žinoti. 

2018 m. birželio 13 d. vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus dar-
buotoja aliucija orentaitė palydėjo PaP rankraštį į lietuvos nacionalinę martyno 
mažvydo biblioteką. sudėjus greta buvo galima sulyginti jo popierių su JJ. orentai-
tė, rima dirsytė ir aš kartu visi įsitikinome, kad šių rankraščių popierius skirtingas. 
JJ popierius yra mažesnio formato (21,3 × 26,5 cm) nei PaP (21,8 × 28 cm), tad ilgio 
skirtumas maždaug 1,5 cm. taip pat PaP popierius regis tamsėlesnis, tarsi turintis 
kiek žalsvumo, kurio nematyti JJ popieriuje. Kelta hipotezė, kad JJ ir PaP rankraščiai 
rašyti vienodame popieriuje, nepasitvirtino.

tačiau dar vienas dalykas, siejantis JJ ir PaP – tai labai panašus, analogiškas „par-
sergiejemas“, įrašytas abiejų rankraščių pradžioje daukanto ranka. Čia galima nuro-
dyti, kaip analogiškai tuose rašybos „parsergiejemuose“ nusakoma raidės <î> reikšmė 
(žr. 4 lentelę). 

JJ PaP
î rek isztarte kimiù bałsù, kaip żôdiusî: 
tî kie te, rîste, krîste, lîkte etc etc (1v)

î rek isztarte kîmiù bałsù, kaip żôdiusî: 
tîkiete, rîste, krîste lîkte etc etc (1v)

4 lentelė. JJ ir PaP „parsergiejemų“ <î> raidės fonetinio koreliato paaiškinimas

Kaip matyti, aprašai vos ne identiški. labai svarbu, kad daukantas juose abiejuose 
pateikė po 4 pavyzdžius su <î> raide, ir kad visi parinkti pavyzdžiai yra vienodi ir 
kamieno pozicijoje: tîkiete, rîste, krîste, lîkte. vadinasi, jis jau buvo apsisprendęs, kad ir 
kamienuose, ne tik galūnėse, reikia diakritinės <î>. tai bendras JJ ir PaP bruožas, juose 
abiejuose kamienų pozicijoje atsirado nemažai atvejų su <î> (nors neretai liko ir vien 
paprastosios <i>). Kamienų <î> dar nebuvo būdinga jokiems HJ rengimo sluoksniams. 

nors ir labai sinchroniški, vis dėlto vienas iš jų turėjo būti rengtas anksčiau, ki-
tas – vėliau, vargu ar daukantas kas antrą dieną rašė tai vieną, tai kitą rankraštį. 
Kadangi JJ yra tolesnis HJ rengimo etapas, tikėtina, kad gal jis turėjo būti ir rengtas 
po HJ juodraščio parašymo, o tik po to – visai kitas rankraštis PaP? iš 4 lentelės 
matyti, kad JJ parašyta kimiù, o PaP – kîmiù (kitur „parsergiejemuose“ taip pat – Kimiù 
ir Kîmiù analogiškai). ar tai irgi negalėtų reikšti, kad PaP „parsergiejeme“ daukantas 
jau labiau buvo apsipratęs su mintimi vis dažniau kamienuose rašyti <î>, negu ana-
logiškame JJ „parsergiejeme“, t. y. kad PaP „parsergiejemas“ vėlesnis už JJ? 

bončkutė teigė, kad „[a]nkstyviausias iš daukanto vertimų rankraščių yra ‘pasa-
kas pdraus’“15, tad omenyje turėjo PaP; jos aprašymo tvarka irgi liudija ją laikius 

15  bončkutė 1994, 64. 
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esą PaP rengtas pirmiau už HJ ir JJ. tačiau kitur ji pati iš dalies tokiam savo teiginiui 
prieštaravo: 

JJ rankraščio rūšis, formatas, rašalo spalva, braižas, paraštės sutampa su pp [t. y. 
PaP – G. s.] rankraščio. visiškai tolygus jų abiejų Parsergiejemas, kur surašytos 
rankraštyje vartojamos specifinės raidės ir paaiškinamas jų tarimas, vienoda rašyba 
ir kalba. tokie dideli tekstų sutapimai leidžia manyti, kad šie du rankraščiai yra to 
paties meto16.

tad teigė, kad to paties meto yra JJ ir PaP, bet juk JJ yra tik vėlesnis HJ pratarmių 
švarraštinis variantas! bončkutė teisi, kad JJ ir PaP yra labai artimos rašybos, panašūs 
rankraščiai, jų abiejų metai analogiškai daukanto falsifikuoti ir pan. bet tai taip pat 
reiškia, kad HJ juodraštis buvo parengtas anksčiau, po to dar gerokai paredaguotas, 
ir tik tada pradėtas rengti naujas JJ rankraštis (HJ švarraštinis variantas greičiausiai 
toliau pratarmių niekada ir netęstas). raidės <î> vartojimas kaip tik liudija JJ buvus 
vėlesnį už HJ. ir pati rengimo logika sugestijuoja, kad pirma turėjo būti parengtas 
HJ juodraštis, o tik po to – JJ švarraštis. vadinasi, HJ tikrai buvo rengtas ir redaguo-
tas prieš PaP, o ne po jo.

5. a p i b e n d r i n i m a s. pirmiausia daukantas raidę <-î> įsivedė gen. sg. m. 
galūnėje (brolî; HJ nuo p. 44 ir toliau). maždaug nuo HJ p. 142 toje galūnėje <-î> ir 
įsivyravo (kaip morfologinis žymiklis). apytiksliai nuo HJ p. 242 daukantas ėmė <-î> 
dažniau rašyti ir instr. sg. f., iness., nom., acc. sg. galūnėse (wilontî; kapusî; essantî; 
diedî), taip morfologinį žymiklį imdamas versti fonetiniu. HJ vėliausiai rašytoje pra-
džioje (pratarmėse) p. 1–12 bei redagavimo sluoksnyje toks fonetinis <-î> galūnių 
žymėjimas įsitvirtino (gen. sg. m., iness., instr. sg. f. galūnėse). toliau JJ ir PaP dau-
kantas ėmė dažniau diegti fonetinį <î> [ẹ] jau ir į žodžių kamienus (gîr; kîmiù). 

Ãtvirai gen. sg. m. galūnei uždėti cirkumfleksą <ˆ> virš raidės <-i> daukantas 
turbūt sumanė dėl to, kad iš rytų prūsijos buvo išmokęs perimti tą patį diakritiką <ˆ> 
ir uždarosioms gen. sg. f. galūnėms su kitomis raidėmis <ê, ô> (plg. HJ <-ês, -ôs>: isz 
baimês; Grecijôs; weczôs ukês). tiesiog pats pritaikė cirkumflekso formos stogelį kitai 
raidei (<î>), kitai giminei (vyriškajai), kitai pozicijai (atvirai galūnei). papildomas 
paskatinimas įsivesti raidę <î> daukantui tikriausiai buvo ir labai dažnas <î> varto-
jimas mikalojaus daukšos Postilėje (1599), tačiau ten raidė <î> vyrauja kamienuose, 
tad toji Postilė turbūt nebuvo pagrindinis daukanto pasirinkimo šaltinis. 

pradinis daukanto <î> raidės vartojimas suponuoja maždaug tokią minimų rank-
raščių rengimo seką: 

1) HJ p. 13–400;
2) HJ redagavimas ir p. 1–12 rašymas;
3) JJ;

16  bončkutė 1994, 68. 
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4) PaP. (Galima tarti, kad dėl atidesnio <î> žymėjimo PaP „parsergiejeme“ [ir 
kai kurių kitų šiame straipsnyje neanalizuotų dalykų], PaP laikytinas šiek tiek 
vėlesniu už JJ.)

apskritai ryškus vienijantis HJ, JJ ir PaP rankraščių ortografijos bendrumas – jau 
atsiradusi raidė <î>, kurios rygoje daukantas dar neatrodė linkęs vartoti. tai tikriau-
siai sankt peterburgo periodo pradžios sumanymas (1834 m. pabaiga ar kiek vėliau). 
dėl rašybos daukanto dažnai persigalvota, ir pasakyti, kodėl jis nusprendė įsivesti 
raidę <î> būtent sankt peterburge, nėra lengva. aksioma galėtų būti tokia – vykstant 
į visai naują vietą, sąmonė tampa atviresnė naujovėms; bet tai, žinoma, nėra konkre-
tus atsakymas. 

Literatūra: 
b o n č k u t ė ,  r o m a ,  1994: „simono daukanto vertimų ir sekimų rankraščiai“, Lt 4(20), 

63–75. 
bončkutė ,  roma ,  2006: „simono daukanto Justino istorijos vertimas“, Simono Daukanto 

raštai. Istorija Justinaus, parengė, pratarmę, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė roma 
bončkutė, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 9–26.

DP – mikalojus daukša, Poſtilla CATHOLICKA. [...] W Wilniui / drukârnioi akadêmios so-
Cietatis iesv, a.d. 1599. (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 zinkevičius, 
2006; www.lki.lt/seniejirastai/.)

GDKr – Simanas Daukantas, Kornelijus Nepos – Giwatas didiuju Karwaidû senowês suraszę Łotinisz-
kay Kornelius Nepos. Iszguldę isz Lotiniszkos į Lietuwiszką kalbą jaunuomenės naudon J. Dewi-
nakis [simonas daukantas], Išversta prieš 1838 metus. Spausdintas Petrapilyje 1846. Trūksta 
rankraščio pradžios; vub rs: f. 1 – d 714 (rankraštis, nuorašas kita ranka, su paties dau-
kanto taisymais; visas antraštinis lapas užrašytas pagal vėlesnį GDKs spaudinį vdu biblio-
tekoje Kaune įsigijus rankraštį iš privačių rankų). 

HJ – simonas daukantas, Historya Justina; lltibr: f. 1 – sd 10 (po 1834, rankraštis, autografas); 
paskelbtas: IJ2006. 

IJ2006 – Simono Daukanto raštai. Istorija Justinaus, parengė, pratarmę, įvadinį straipsnį ir ko-
mentarus parašė roma bončkutė, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006 
(HJ publikacija).

IƵ – simonas daukantas, ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA; lltibr: f. 1 – sd 2 (1831–1834, rankraš-
tis, autografas). 

JJ – simonas daukantas, Jstoriję Justinaus parguldę Jsz Łotinû kałbôs i Ƶmaitiû K. Daugkientys 
metusî 1798; lnmmb rs: f. 110 – 34 (rankraštis; autografas; parašymo metai nurodyti 
netikslūs). 

m. – momentinis (taisymas); santrumpa vartojama lentelėse. 
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Ma – simonas daukantas, Marguminai (įvairių išrašų ir pastabų įvairiomis kalbomis rinkinys); 
lltibr: f. 1 – sd 27. 

merkys ,  vytautas ,  21991: Simonas Daukantas, antras papildytas leidimas, vilnius: vyturys.
MG – Kristijonas Gotlybas milkus, Anfangs=Grnde einer Littauiſchen Sprach=Lehre, Knigsberg, 

1800. druck und verlag der Hartungſchen Hofbuchdruckerey.
ONŁ – simonas daukantas, „o niewoli Łotiskiey“; lltibr: f. 1 – sd 27, Ma 231–238. 
PaP – simonas daukantas, po 1834: Pasakas Pdraus Pagał iszdawimo K. Kan: Czerskî, isz Łotinû 

kałbôs parguldę Ƶmaitiszkay M, Ƶëymys metusî 1824; vub rs: f. 1 – e 73 (rankraštis, auto-
grafas; parašymo metai nurodyti netikslūs).

Pras – simonas daukantas, Prasmą Łotinû kałbos, petrapilie: ispausta pas K. Hintze, 1837.
pšt – (taisymas) pieštuku.
RPG – simonas daukantas, Rubĩnatio Peluzęs Giwenĩmas ĩszgólditas ĩsz Teutonû kałbôs i Źámajtiû 

pagał 12io is-paudĩmo Ioach. Heinr: Campe; lltibr: f. 1 – sd 24 (rankraštis, nuorašas kita 
ranka, su paties daukanto taisymais; antraštė vėliau užrašyta dar kita ranka, taikant 
vėlesnės daukanto rašybos ypatybes, galbūt sietina su vėlesniu pateikimu cenzūrai 
1846 m.). 

ršl – (taisymas) rašalu.
sendzikas,  Kazys,  1938: Jurgio ambraziejaus pabrėžos laiškas iš Kretingos Jonui Krizostomui 

Gintilai į sankt peterburgą, 1834 m. gruodžio 19 d., „a. pabrėžos laiškai kun. J. K. Gintilai“, 
Mūsų senovė 2(3[8]), 489–493.

v. – vėlesnis (taisymas); santrumpa vartojama lentelėse. 

Giedrius Subačius
a p p e a r a n C e  o F  t H e  G r a p H e m e  < î > 

i n  s i m o n a s  d a u K a n t a s ’ s  t e X t s 

s u m m a r y

simonas daukantas (1793–1864) introduced the letter <î> for his lowland lithuanian 
dialectal vowel [ẹ] first in gen. sg. m. flexion—from page 44 of his manuscript Historya 
Justina (HJ; 1834 and / or later); cf. brolî ‘(of) brother’. approximately from page 142, the 
grapheme <-î> in that particular flexion began dominating (as a morphological signifier). 
then, approximately on page 242, daukantas started to denote <-î> more intensely in other 
endings as well: in instr. sg. f., iness., nom., and acc. sg. this way he began altering the 
morphological signifier into a phonetic one (wilontî; kapusî; essantî; diedî). such phonetic 
marking of <-î> flexions became preponderant (in gen. sg. m., iness., and instr. sg. f.) in the 
latest written part of HJ (in prefaces on pages 1–12) and the layer of later corrections. Fur-
ther daukantas started introducing the phonetic <î> [ẹ] more frequently into the stems of 
the words as well (cf. gîr; kîmiù). 



daukantas decided to place the circumflex <ˆ> on the letter <-i> in the open flexion most 
probably due to the influence of the lithuanian texts in east prussia that contained this 
diacritic in closed gen. sg. f. flexions on other letters (cf. daukantas’s HJ <-ês, -ôs>: isz 
baimês ‘because of fear’; Grecijôs ‘[of] Greece’; weczôs ukês ‘[of] old state [country]’). ser-
mons (Postilla) by mikalojus daukša (1599) could have also had some secondary influence 
on daukantas’s decision to select <î>, but daukša was mostly using <î> in the stem position, 
while daukantas began introducing <î> in the endings. 

the initial usage of the grapheme <î> by daukantas presupposes such approximate se-
quence of three manuscripts: (1) HJ pp. 13–400; (2) HJ corrections and writing of HJ prefaces 
on pp. 1–12; (3) Jstoriję Justinaus (JJ); and (4) Pasakas Pdraus (PaP). 

most probably daukantas chose the letter <î> at the beginning of his stay in st. peters-
burg (the end of 1834 and somewhat later). the grapheme is absent from his manuscripts 
of the rīga period (before the summer of 1834). 

Giedrius subačius          Gauta 2018 m. birželio 9 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
LT-01108 Vilnius, Lietuva
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8
i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  2 0 9 – 2 3 4

Jurgita Venckienė
vilniaus universitetas

maironio Pavasario balsai (1895–1927): 
kaip kito eilėraščių kalba1 
 

Jono mačiulio-maironio (1862–1932) kalbinės pažiūros, jų kitimas, reakcija į ryš-
kėjančias bendrinės kalbos (toliau – bk) normas XiX a. pabaigoje ir pirmaisiais XX a. 
metais (iki 1905-ųjų) jau buvo analizuota2. tuomet tirti maironio pamokslų rankraš-
čiai, istorijos knygos, pirmieji poezijos leidimai. tyrimas parodė, kad apie 1880–
1886 m. maironis jau pastebėjo esant pasirinktą tarminį šnekamosios ir rašomosios 
bk pamatą. 1884–1888 m. studijuodamas Žemaičių (telšių) kunigų seminarijoje Kau-
ne jis klausė Kazimiero Jauniaus lietuvių kalbos paskaitų ir, kaip dažnas seminarijos 
auklėtinis, pradėjo laikytis tose paskaitose išmokto rašomosios bk modelio3. taip 
maironis rašė iki XX a. pradžios. poezijos rinkinio Pavasario balsai autorizuotų leidi-
mų (toliau – PB; 1895–1927) kalbos analizė rodo, kaip jis reagavo į besiformuojančios 
bk normas XX a. pradžioje. 

loreta vaicekauskienė yra pastebėjusi, kad „[k]albos rinkoje renkantis kalbėjimo 
būdą [...] veikia autoriteto, kontrolės ir vertinimo, pritapimo ir atribojimo dėsniai, 
remiamasi įsivaizduojamais normos centrais“4. bk kūrimosi laikotarpiu panašiai – 
prisiskiriant kuriai nors bk kūrėjų grupei, rinktasi rašymo būdas, arba rbk modelis. 
maironio kalbines pažiūras suformavo, kaip minėta, Jauniaus paskaitos, vėliau veikė 
katalikų inteligentų aplinka, jų žiniasklaida (Žemaičių ir Lietuvos apžvalga [1889–1896], 
Tėvynės Sargas [1896–1904], Žinyčia [1900–1902], Draugija [1907–1914, 1919–1923], 
Ateitis [1911–1940]). XX a. pradžioje peterburge, paskui Kaune maironis bendravo su 
aleksandru dambrausku-adomu Jakštu, aktyviai dalyvavusiu spaudoje vykusiose 
diskusijose apie bk. eugenijus Žmuida dambrauską apibūdino kaip „[p]astoviausi[ą] 
ir nuosekliau si[ą] maironio susirašinėjimo partner[į]“, „ilgamet[į] bičiul[į] aušrinink[ą] 
ir koleg[ą]“5. bend rauta su kunigu povilu Januševičiumi6, tad turėjo būti žinomos 

1  straipsnis parengtas vykdant lmt finan-
suojamą programos „modernybė lietuvo-
je“ projektą „Pavasario balsų mikroistorija: 
lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė 
rekonstrukcija“ (s-mod-17-7).

2  Žr. venckienė 2012.
3  Jonikas 1987, 362.
4  vaicekauskienė 2017, 50.
5  Žmuida 2016, 25. 

6  Januševičiui studijuojant peterburgo dvasi-
nėje akademijoje maironis ten dėstytojavo 
(plačiau žr. Povilas Januševičius. Visokių at-
sitikimų sąrasza: 1895–1898, parengė vilma 
Žaltauskaitė, vilnius: lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2004). vėliau jie drauge 
dirbo Kaune žr. tyruolis 2016, 682; vait-
kus 2016b, 707–708.
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jo Jauniumi sekant parengtos lietuvių kalbos gramatikos Naujas Ltuviškas Kalbomok-
slis (1903; toliau – JanNLK), Senasis Lietuviškas Kalbómokslys (1905; toliau – JanSLK) 
ir sintaksės vadovėlis Santaika (syntaxis) Ltuviškoję Kalboję (1905; toliau – JanS)7. 
Kaune apsigyvenęs Juozas tumas-vaižgantas taip pat sudarė draugiją maironiui: 
tuomet jo „palyda buvo prelatas Jakštas-dambrauskas, tumas-vaižgantas. Jie mėg-
davo pasivaikščioti nemuno pakrante prie vytauto bažnyčios“8. beje, dambrausko 
ir vaižganto kalbinės pažiūros gerokai skyrėsi. dambrauskas, kritikavęs Jono Ja-
blonskio darbus, 1912-aisiais rašė savo redaguojamoje Draugijoje: „Kun. tumas, 
įvedęs visus p. ryg. Jono filologiškus išradimus pirmučiausia ‘tėvynės sargan’, 
pasirupino taipgi įtraukti juos ir ‘viltin’“9.

apie maironio dėmesį lietuvių kalbai liudija jo bibliotekos katalogas, turėta ne-
maža lietuvių kalbai skirtų leidinių: antano baranausko Замѣтки о литовскомъ 
языкѣ и словарѣ (1898), Jablonskio Lietuviškos kalbos gramatika (1901; toliau – JablG), 
Kazimiero būgos Aistiški studijai (1908), Jauniaus Lietuvių kalbos gramatika (1911)10. iš 
maironiui priklausiusiame JablG egzemplioriuje11 paraštėse pieštuku rašytų pastabų 
matyti, kaip atidžiai ši gramatika buvo studijuojama. matyti, kad maironis ne mo-
kėsi Jablonskio nustatytų bk normų, bet analizavo pateiktus duomenis, juos lygino 
su baranausko, Jono Juškos, leopoldo Geitlerio, Frydricho Kuršaičio, Ferdinando de 
saussure’o, augusto schleicherio darbais. 

maironis parengė penkis PB leidimus, jie išspausdinti 1895 m. tilžėje, otto von 
mauderode’s spaustuvėje (toliau – PB1895), 1905 m. peterburge, Lietuvių laikraščio 
kaštais (toliau – PB1905), 1913 m. Kaune, saliamono banaičio spaustuvėje (toliau – 
PB1913), 1920 m. tilžėje, Jagomasto spaustuvėje „lituania“ (toliau – PB1920) ir 
1927 m. Kaune, maironio Raštų i tome Lyrika (toliau – PB1927)12. per daugiau nei 
30 metų, skiriančių pirmąjį ir paskutinįjį maironio parengtą PB leidimą, bk vartose-
na dar nebuvo visai nusistovėjusi, nemažai keitėsi. pirmasis PB leidimas išėjo, kai 
bk dar tik formavosi, ir raidynas, ir rašybos taisyklės, ir įvairių formų vartosena dar 
buvo labai nevienoda. Kaip minėta, XiX a. pab. maironis laikėsi Jauniaus rbk mo-

7  Januševičiaus ryšius su dambrausku iliust-
ruoja JanSLK su autoriaus dedikacija 
damb rauskui, skelbiama www.epaveldas.
lt/recordimagesmall/lnb/C1r0000045522? 
exid=204272&seqnr=5.

8  sodeika 2016, 709. 
9  [ Jakštas-dambrauskas] druskius 1912, 263.
10  navašinskienė 1990, 686–736.
11  saugoma maironio lietuvių literatūros mu-

ziejuje (toliau – mllm), signatūra mb 165. 
nuoširdžiai dėkoju mllm vyr. fondų sau-
gotojai redai rėklytei už pagalbą.

12  periodikoje išspausdinti, į poezijos ar kito-
kius rinkinius įtraukti maironio eilėraščiai 
šįkart nebuvo analizuoti – ne visi jie at-
spindi autoriaus kalbines nuostatas. bent 

jau pastebimiausias, lengviausiai redaguo-
jamas kalbos sluoksnis – rašyba – buvo ar 
galėjo būti taisomas, taikomas prie konkre-
taus leidinio kalbos modelio. pavyzdžiui, 
1891-aisiais Varpe maironio eilėraštis „lie-
tuvos gražybe“ išspausdintas su raidėmis 
<č>, <š>, kurias jis pats tepradėjo vartoti 
XX a. pradžioje; Januševičiaus Santaikoje 
maironio „tautiška daina“ (p. 50–54), „Ge-
resnių laikų viltis“ (Santaikoje „Geresnjų 
laikų viltis“, p. 51–52), „Jo pirmoji meilė“ 
(Santaikoje „pirmoji jo meilė“, p. 53–54), 
„pavasaris“ (Santaikoje „pavasarys“, p. 54) 
išspausdinta Januševičiaus rašyba (plačiau 
apie Januševičiaus kalbines nuostatas  
žr. venckienė 2004).
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delio. vėlesnių PB leidimų kalbos analizė rodo, kaip ir į kokius bk vartosenos po-
kyčius maironis reagavo.

irena slavinskaitė yra užsiminusi, kad „Pavasario balsų kalba lingvistiniu požiūriu 
vis tobulėjo. Jos kaita atspindi bendrą lietuvių literatūrinės kalbos formavimosi rai-
dą“13. Ji yra nurodžiusi, kad daugiau taisyta PB1913 ir PB1927 kalba, tačiau taisymų 
nedetalizavo, tik užsiminė, kad PB1913 redaguota leksika:

[b]ene daugiausiai kalba taisyta 1913 m. „pavasario balsams“ ir „lyrikai“. pirmuoju 
atveju šalinta daugybė svetimybių, barbarizmų. [...] antra riba – 1926 metai, kai mai-
ronis, rengdamas „raštus“, iš naujo ranka perrašė visus eilėraščius, prieš tai atitinka-
mai pataisęs tekstą viename iš jo bibliotekoje esančių 1920 m. „pavasario balsų“ eg-
zempliorių14. 

Šiame straipsnyje analizuojama, kaip maironis keitė PB raidyną, rašybą, fonetiką, 
morfologiją, sintaksę; mėginama susekti pokyčių priežastis. 

1. r a i d Y n o  K i t i m a s .

1.1. [č], [š]: <Cz, cz> → <Č, č>, <sz, sz> → <Š, š>. PB1895 vartoti tuomet įprasti 
dviraidžiai rašmenys <Cz, cz>, <sz, sz> priebalsiams [č] ir [š] žymėti (<Cz, cz>: Czy-
rena 7, mocziutė 10; <sz, sz>: Szalį 8, szirdies 3). Juos buvo vartojęs Jaunius, taip pat 
Žemaičių vyskupijos raštinė (iki 1908-ųjų)15. 1901-aisiais pasirodžiusi JablG kodifika-
vo kitokias raides – diakritines <Č, č>, <Š, š> (žr. p. 3). Jas jau vartojo pasaulietinė 
spauda, o netrukus vaižgantas jas įsivedė ir į Tėvynės Sargą, jo redaguotoje Žinyčioje 
<Č, č>, <Š, š> vartotos ir 1900-aisiais. po kelerių metų su šitomis raidėmis Januševičius 
išleido savo gramatikas. regis, panašiu metu, tarp 1903 ir 1905 m., diakritines raides 
ėmė rašyti ir maironis16. 1903 m. vaižgantui laišką jis dar rašė su <cz> (placzeusi), 
<sz> (szvieczia)17, o 1905-aisiais PB jau išspausdinti su diakritinėmis <Č, č> (Čyrena 1, 
močiutė 14), <Š, š> (Šalį 13, širdies 4)18. nėra išlikusių 1905 m. rankraščių, bet 1906 m. 
laišką dambrauskui maironis rašė su <č>, <š>19.

1.2. [u·]: <u> → <ū>. maironis PB1895 nevartojo atskiros raidės ilgajam balsiui 
[u·] žymėti. ir JaunK ilgasis balsis paprastai žymėtas raide <u> (plg.: bútu 338, dúmai 
32)20. tiesa, PB1895 du kartus išspausdinta <ū>: rūbus 5 (dar 7× šis žodis parašytas 
su <u>, plg.: rubą 8, rubai 7, rubais 23) ir vakarū 23 (kitur gen. pl. galūnėje rašyta -ų 
arba -u, plg.: debesų 23, sapnų 38; sapnu 35, žiedu 44). vėlesniame leidime PB1905 va-
karū 23 ištaisyta į vakarų 34.

13  slavinskaitė 2016, 405–421. 
14  slavinskaitė 1987, 250.
15  plačiau žr. venckienė 2014, 287.
16  plačiau žr. venckienė 2012, 201.
17  mačiulis-maironis 1903, 85.
18  dambrauskas 1905-aisiais peterburge išlei-

do antrąjį savo Dainų skrynelės leidimą, čia 

taip pat vartotos diakritinės raidės, tačiau 
jis pasirinko ne varnelės, o stogelio formos 
diakritikus: <ĉ>, <ŝ>, taip pat <ẑ>.

19  mačiulis-maironis [1906], 71.
20  petro Joniko teigimu, 1879 m. Jaunius siūlė 

ilgąjį [u·] žymėti diakritine <ū> (Jonikas 
1972, 208–209).
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PB1905 diakritinė <ū>, tuo metu jau kodifikuota JablG („u ilgoji rašoma su brūkš-
neliu [ū]: sūnùs [der sohn]“ 4) ir atsiradusi periodikoje (JanNLK ir JanSLK teskirtos 
ilgąjį ir trumpąjį balsį žyminčios raidės <y> ir <i>, o [u] ir [u·] žymėtas viena raide 
<u>, žr. JanNLK 5, JanSLK 3), irgi pasitaikė vos kelis kartus. vienąkart pakartota 
PB1895 rūbus 9, antrą – naujame eilėraštyje „trakių pilis“, kurio nebuvo PB1895, mūsų 
7 (visais kitais atvejais rašyta <u>, plg.: musų 8, 9, 12, 21[3×], 22[2×], 40, 53, 57[2×], 63, 
musu 21, 63[2×]). 

raidė <ū> PB1905 keletą kartų pavartota ir dvibalsio <au> kirčiuotam antrajam 
dėmeniui žymėti (kirtis atkeltas iš galūnės į šaknį), pvz.: jaūsmai 3, jaūsmų 51, skaūsmų 
51 (PB1895 toje pozicijoje buvo <ũ>: jaũsmai 3, jaũsmų 36, skaũsmu 36). taigi reikiamą 
spaudmenį spaustuvė turėjo; vadinasi, jos ilgajam [u·] žymėti nevartojo autorius.

PB1913 <ū> dažnesnė, maironis ją rašė žodžiuose dūda, griūti, liūsti, liūdėti, mūsų, 
pūsti, pūti, rūpėti, rūstus, žiūrėti. tačiau ši raidė vis dar vartota nenuosekliai, vienuose 
eilėraščiuose tos pačios šaknies žodžiai rašyti su <u>, kituose – su <ū>, plg. 1 lentelę.

eil., kuriuose rašyta <ū> [u·] eil., kuriuose rašyta <u> [u·]
„tu girelė, tu žalioji“ griūva 12, pūva 12
„mano gimtinė“ griūva 15, pūva 15

griuva 8, griuvančios 8 „trakų pilis“
 puva 10 „Geresnių laikų viltis“
„mažai linksmybės čia 
ant žemės“

rūsčiai adv. 25

„suvargusiems“ rūstųs 77 
rusčiai adv. 70 „muzos pavojuje“
rustingų 68 „pabėgėliams“

„daina (ar skauda man 
širdį? oi ne, oi ne)“

Lakiosiu-liūdėsiu 50

„daina (už reseinių ant 
dubysos)“, 

liūsta 49 

„J. s.“ neliūdo 42 
liudną 5 „poėta“
Liudna 6, liudnesnė 7, liudi 7 „vilija“
nuliusti 73 „putino daina“

1 lentelė. raidės <ū> [u·] vartosena PB1913

PB1920 iš PB1913 perspausdintuose eilėraščiuose balsis [u·] tebežymėtas <u> (liko 
variantai krup-: kruptelė 105, Nekrupčios 102; rust-: rustybė 77, užrustintas 36), išskyrus 
tik vieną atvejį: eil. „vilnius“ nuliudai PB1913 8 pakeista į nuliūdai PB1920 9. 

naujuose PB1920 eilėraščiuose <ū> rašyta šaknyse rūst- (nerūstinčiau 52, užsirūs-
tinęs 71, užsirūstino 28), krūp- (krūpčioja 31), dūs- (atsidūso 89), priesagoje -ūn- (klajūnės 
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50, palaidūnės 50, bet atėjunų 103, galiunai 32, galiunus 74, milžinu-galiunu 28). taigi 
PB1920 ilgojo [u·] žymėjimui suvienodinti daug dėmesio neskirta.

XX a. antrajame dešimtmetyje buvo kilusių abejonių, ar reikia rašomojoje kalboje 
žymėti ilguosius [i·] ir [u·]. būga 1913 m. rašė, kad

[i]lgąjį ū Kaunas jau išjojo iš savo raštų. [...] ilgųjų y ir ū priešininkai, pakeizdami juos 
raidėmis i ir u, sakosi naũja nieko čia nepramaną, o tik pritaikiną tuos pačius dėsnius, 
kurie veikią raidžių a ir e rašyme21.

bene aktyviausias ilgųjų balsių žymėjimo priešininkas iš kauniškių buvo maironio 
bičiulis dambrauskas22. tai matyti ir iš jo atsiliepimo apie JablG:

dideliai ir be reikalo apsunkino Kriaušaitis musų rašybą tuo savo trejopu i ir u [t. y. <i>, 
<į>, <y> ir <u>, <ų>, <ū> – J. v.]. mokslo žvilgsniu tas raidžių trejopumas vienam balsui 
išreikšti [...] neprivalo buti kenčiamas musų rašyboj23.

maironis, nors ir neatsisakė [u·] žymėti raide <ū> kaip dambrauskas, bet ją var-
tojo nenuosekliai, nesistengdamas suvienodinti net to paties žodžio rašybos (pvz., 
PB1913 adv. rūsčiai 25 ir rusčiai 70) ir nepaisydamas Jablonskio Mūsų rašybos, jo Lie-
tuvių kalbos gramatikos (1918; toliau – JablLKG1918) ar kitų darbų (pavyzdžiui, <ū> 
įtraukta į liudo Giros24 Lietuvių rašybos vadovėlį25). 

PB1927 maironis jau vartojo <ū> [u·], plg. eil. „miškas ūžia“ ir „tu girele, tu ža-
lioji“ ir PB1920 „miškas ir lietuvis“ (žr. 2 lentelę).

vis dėlto ir PB1927 dar liko nevienodumų, pvz.: gūli 180, gūla 21 ir guli 165; siū-
buoja 83 ir siubuoja 148, siubuojančių 163, siubuot 148; stebūklingus 8, Stebūklų 90 ir 
stebuklais 42(2×), 45(2×), 144, stebuklinga 42, stebuklingai adv. 44, 137, 167, stebuklingas 
147, 172, Stebuklingi 25; žemčiūgai 60(2×) ir žemčiugą 146, Žemčiugų 141. vadinasi, dar 
trūko aiškumo, įgūdžio žymėti <ū> [u·].

21  būga 1913, 365–366. būta siūlymų rinktis ki-
tas, o ne <y>, <ū> raides ilgiesiems bal-
siams. pavyzdžiui, Vaire 1915 m. išspaus-
dintame rašybos projekte numatyta „išmes-
ti ilgumo ženklelius, dedamus ant balsių 
(brūkšnelius -), išmesti y ir vietoje jų visur 
vartoti uodegėles, dedamas apačioje balsių, 
kurios reikštų tiek ilguosius, tiek nosinius 
garsus, šiaip ar taip tariamus ir invairiose 
mūsų tarmėse“ (sm[etona] 1915, 330). o  
Jablonskis 1917 m. Mūsų rašyboje (toliau – 
JablMR) kantriai aiškino: „vartojame balses 
y ir ū – skiriame rašyboje i nuo y, u nuo ū. 
ilgosios balsės (y ir ū) rašomojoje kalboje 
tariamos tęsiamai“ (8); taip pat: „bus ir 
būti, būsiu; pus ir pūti, pūsiu; luš ir lūžti, 
lūšiu; žus ir žūti, žūsiu; truks ir trūkti, 
trūksiu“ (10).  

22  tokia nuomonė turėjo ir daugiau šalinin-
kų. pavyzdžiui, antanas vireliūnas Moky-
tojuje 1914-aisiais rašė: „laikas but jau 
mest rašius ū (u ilgoji – su brukšneliu). Ji 
tik bereikalo apsunkina musų rašybą“ 
(vireliūnas 1914, 22).

23  Jakštas [-dambrauskas] 1914, 20. 
24  Kaip teigia Žmuida, antrojo dešimtmečio 

pradžioje maironis su Gira ir jo literatū-
ros žurnalu Vaivorykšte (1913–1914) „siejo 
stiprias viltis“, čia pradėjo spausdinti  
poemą Mūsų vargai (2016, 29). 

25  GiLRV 7. išlikę maironio laiškai Girai (žr. 
Maironis. Laiškai. Atsiminimai, p. 94–99) 
rodo, kad maironį su Gira siejo pagarbūs 
santykiai. mykolo vaitkaus atsiminimai 
liudija, kad maironis Girą laikė vienu iš 
savo įpėdinių (vaitkus 2016a, 615).
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taigi pirmuosiuose keturiuose PB leidimuose maironis raidę <ū> vartojo labai 
retai, nors ji buvo kodifikuota JablG ir vėliau Jablonskio vartota JablMR, JablLKG1918. 
dažniau ją rašyti pradėjo PB1927, raidei <ū> įsitvirtinti prireikė daugiau nei dvide-
šimties metų26. 

PB1920 „miškas ir lietuvis 
(miškas užia, verkia, gaudžia)“

PB1927 „miškas ūžia“ 
ir „tu girele, tu žalioji“

užia 18 
Nuliudimas 18
rubai 18
griūva 18

pūva 18
sunųs 18
galiunus 18
krutinę 18

ūžia 50
Nuliūdimas 50
rūbai 51
griūva 51
galiūnai 51
pūva 51
sūnūs 51
galiūnus 51
krūtinę 51

2 lentelė. PB1920 „miškas ir lietuvis“ ir PB1927 „miškas ūžia“ bei „tu girele, tu žalioji“ 
(PB1920 šie du eilėraščiai išspausdinti kaip vienas)

1.3. [uo]: <Ů, ů> → <uo, uo>. PB1895 maironis dvibalsį [uo] žymėjo baranaus-
ko ir Jauniaus diakritine raide <Ů, ů> (Dainůsiu, ringůsiu 34, Jůksis 38, Ůselis 45). 
Šios raidės jis atsisakė panašiu metu kaip <cz>, <sz>27 – PB1905 išspausdinta su 
<uo> (Dainuosiu-ringuosiu 50, Juoksis 54). tais pačiais 1905-aisiais su <uo, uo> dam-
brauskas išleido Dainų skrynelę, o Januševičius28 – SLK. toks [uo] žymėjimas buvo 
kodifikuotas JablG, be to, būdingas ir katalikiškajai periodikai – Tėvynės Sargui ir 
Žinyčiai.

taigi PB1905 pakeisti trys rašmenys: <Cz, cz>, <sz, sz> → <Č, č>, <Š, š> ir <Ů, ů> → 
<uo, uo> (dar plg. 9 lentelę). Šį raidžių pakeitimą galima būtų sieti su 1901-aisiais 
pasirodžiusia JablG. vis dėlto kur kas svarbesnis atrodo žiniasklaidos vaidmuo29, nes 
ir raidė <Ū, ū>, nors buvo kodifikuota JablG ir vėliau JablMR, JablLKG1918, maironio 
nuosekliau pradėta vartoti tik PB1927, t. y. tada, kai spaudoje nutilo diskusijos dėl 
ilgųjų balsių žymėjimo ir nebeliko abejonių dėl <Ū, ū> reikalingumo.

26  raidės <ū> ilgai nevartojo ne tik maironis. 
pavyzdžiui, 1921 m. Jablonskis antano 
aleknos Lietuvos istorijos (1920) recenzijoje 
rašė (tą patį būtų galėjęs parašyti ir apie 
PB1920): „vadovėlio rašyba kiek skiriasi 
nuo įprastinės mūsų rašybos. vadovėlyje 
rašoma paprastai ar beveik visur: prusai, 
jura, buvo mušis, susidurė, ištrukti, įsiku-
rimas, jo sunųs“ (Jablonskis 1921, 159).

27  plačiau žr. venckienė 2012, 201.

28  JanNLK vartota <ů>; plačiau žr. venckienė 
2004.

29  apie žiniasklaidos vaidmenį standartizaci-
jos procese yra užsiminusi laima nevins-
kaitė: „žiniasklaida atlieka svarbų vaid-
menį standarto ‘priėmimo’ ir ‘plėtojimo’ 
etapais, taip pat ‘kodifikavimo’ procese, 
kai pati žiniasklaidos kalba gali tapti fak-
tiniu standartu“ (nevinskaitė 2017, 46).
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2. r a Š Y b o s  p r i n C i p Ų  K i t i m a s. 
2.1. ()ā, ē K a m i e n Ų  v a r d a Ž o d Ž i Ų  i n s t r. s G. PB1895 maironis, kaip 

ir Jaunius30, ()ā, ē kamienų vardažodžių instr. sg. rašė su -(i)ą, -ę, kirčiuotas galūnes 
kartais dar pažymėdamas kirčio ženklu, pavyzdžiui, ()ā kamieno: girią 34, nakczią 
14, ras 31, szaltą bang 23; ē kamieno: baimę 18, grožybę 31, krutin 26, meilę 39. 

PB1905 aptariamosios formos jau rašytos be nosinių raidžių, pvz.: girià 50, šalta 
bangà 34, rasà 46; baime 28, gražybe 46, krutinè 41, meile 57; vos vienas kitas atvejis 
liko su -(i)ą, -ę (pvz., Su auštančią žvaigždę 9). tais pačiais metais išėjusioje dambraus-
ko Dainų skrynelėje instr. sg. f. galūnėse irgi žymėta -(i)a, -e (Dora 13, meile 5). tokia 
instr. sg. f. formų rašyba sutapo su JablG: „[į]nagininką žodžių: pluta, pelė, duona, 
ropė rašome – pluta, pele, duona, rope (ne plutą, pelę, duoną, ropę)“ 83. o JanNLK ir 
JanSLK aptariamosios formos rašytos su -(i)ą, -ę (plg. JanNLK: pvą, žmón 15; JanSLK: 
pievą, žmóną 13). 

 
2.2. (i)ŏ K a m i e n o  n o m., i n s t r. p l. remdamasis Jauniumi31, maironis 

PB1895 (i)ŏ kamieno vardažodžių nom. pl. galūnėje rašė -ei, instr. pl. -eis. PB1905 
šios galūnės pakeistos -(i)ai, -(i)ais (žr. 3 lentelę). 

PB1895 PB1905
nom. sg. brolei 8 

Gyventojei 17
panczei 21
Sopulei 44

broliai 13
Gyventojai 27
pančiai 32
Sopuliai 59

instr. pl. amžeis 32
sparneleis 7
sveczeis 38
žaleis 30

amžiais 47
sparneliais 11
svečiais 54
žaliais 45

3 lentelė. (i)ŏ kamieno vardažodžių nom., instr. pl. formų rašyba PB1895 ir PB1905

tokia aptariamųjų formų rašyba jau buvo įsigalėjusi periodikoje, kodifikuota JablG 
(plg.: svečiaĩ, peĩliai; svečiaĩs, peĩliais [10]), taip išspausdinta ir dambrausko Dainų 
skrynelė (Broliai 51, debesėliai 21). Januševičius irgi rašė tokias galūnes, tik priebalsių 
minkštumą žymėjo ne <i>, o JanNLK apsukta raide < >32 (Bról ai, bról ais 17), JanSLK – 
<j> (bróljai, bróljais 14).

vos keletas atvejų iš PB1895 į PB1905 pateko neredaguota, pavyzdžiui, gelžinei 
PB1895 21 : gelžinei PB1905 32, kasdieninei PB1895 21 : kasdieninei PB1905 32, kryžkeleis 
PB1895 25 : kryžkeleis PB1905 40. o PB1913 ir jų rašyba jau buvo suvienodinta: gelži-
niai PB1913 37, kasdienìniai PB1913 37, kryžkeliais PB1913 47.

30  JaunK 24–25. 
31  plg. JaunK 106.
32  prieš 1905 m. taisydamas poemą Terp skaus-

mu i Garbę (mllm saugomas egzemplio-

rius su autoriaus taisymais; sign.: 4930) 
maironis aptariamųjų vardažodžių nom. 
pl. galūnę -ei keitė -jai (brolei 3 → broljai); 
plačiau žr. venckienė 2012. 
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Čia paminėtina, kad PB1905 keitėsi ir jauniška PB1895 prieveiksmių rašyba, pvz.: 
Drąsei PB1895 8(4×) → Drąsiai PB1905 12(4×), jautrei PB1895 23 → jautriai PB1905 34, 
skaudžei PB1895 36 → skaudžiai PB1905 52. taip prieveiksmiai rašyti ir JablG (gražiai 
55, stačiai 55).

2.3. i, u K a m i e n Ų  v a r d a Ž o d Ž i Ų  n o m. p l. PB1895 i-kamienių vardažo-
džių nom. pl. galūnėje maironis žymėjo -ys (szirdys 5, vandenys 4), o u-kamienių formų 
rašyba įvairavo: dažniau rašyta -ųs (15×; gudrųs 38, lygųs 11, sunųs 39), rečiau -us (5×; 
sunus 9). abejopos rašybos atvejų pasitaikė net ir viename eilėraštyje, pavyzdžiui, 
„miszkas ir lietuvis“: Baisųs 6 ir sunus nom. pl. 7; „Įsitikėjimas į savo galę“: saldųs 15 
ir gražus nom. pl. 15, baisus nom. pl. 16; „roma“: baisųs 17 ir sunus nom. pl. 19.

tokia rašyba rodo maironį tolstant nuo Jauniaus bk modelio33 (JaunK: ãvįs 108, 
snųs 10934). 

PB1905 maironis i kamieno vardažodžių nom. sg. ir toliau rašė su galūne -ys, pvz.: 
akys 9, 24, 40, 46, pilys 15, širdys 9, vandenys 4, o u kamieno – su -ųs, plg. „miškas ir 
lietuvis“: Baisųs 10; „tu girelė, tu žalioji“: sunųs 1135; „Įsitikėjimas į savo galę“: saldųs 
ir gražųs 25, baisųs 26; „roma“: sunųs 29. taip pat ir naujuose rinkinio eilėraščiuose, 
pvz.: „Geresnių laikų viltis“: skaudųs 8, „Jaunos dienos“: Bailųs 17. 

33  ankstesniuose tekstuose, parašytuose prieš 
PB1895, maironis i kamieno vardažodžių 
nom. pl. buvo žymėjęs galūnę -įs, u kamie-
no – -ųs (plačiau žr. venckienė 2012). 

34  Januševičius teberašė jauniškai: JanNLK: vã
gįs 18, súnųs 20; JanSLK: vãgįs 16, súnųs 18.

35  „miškas ir lietuvis“ ir „tu girelė, tu žalio-
ji“ – į dvi dalis padalytas PB1895 eilėraštis 
„miszkas ir lietuvis“.

1 pav. PB1905 24: nom. pl. akys ir fut. 3 Nenuramįs; 
Ktub: d20600
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tokia aptariamųjų vardažodžių galūnių rašyba nesutapo nei su periodikos (vienur 
rinktasi rašyti -įs, -ųs, kitur – -ys, -ūs), nei su JablG, kur nom. pl. nurodyta rašyti su -ys 
(ãkys 12, nãktys 12) ir -ūs (súnūs 13). tiesa, Jablonskiui galimos atrodė ir galūnės -įs, -ųs: 

tokiose formose, kaip antai pitys, šírdys, súnūs, piẽtūs rašoma vienok žodžių galū-
nėse paprastai ne į, ų. ir tosios formos galima būtų rašyti su į, ų: pitįs, šírdįs, súnųs, 
piẽtųs. toks rašymas, jei rašytojams patiktų, sutvirtintų visą priebalsės n įstatymą 
žodžių galūnėse (7).

taigi maironis, rašydamas -ys ir -ųs, nesilaikė JablG sistemos – rašyti arba -ys, -ūs, 
arba -įs, -ųs. tokia rašyba skyrėsi ir nuo Januševičiaus (plg. JanNLK: šìrdįs 18, súnųs 20; 
JanSLK: šírdįs 16, súnųs 18), ir nuo dambrausko (Dainų skrynelėje: mintįs 22, taikųs 10). 

PB1913 i-kamienių vardažodžių galūnes maironis pakeitė: vietoj -ys vėl ėmė ra-
šyti -įs, pvz.: akįs 28, 48, 55, 58, pilįs 15, širdįs 10, 77, vandenįs 4, 60 (plg. 1 ir 2 pav.). 
U kamieno vardažodžiai, kaip ir PB1905, rašyti su -ųs. dėl šių formų spaudoje būta 
daug diskusijų (dambrausko manymu, taip atsitiko dėl per didelio raidžių skaičiaus: 
„ta daugybė nereikalingų raidžių [...] kelia nesiliaujančius tuščius ginčus [pav. akįs 
ar akys, sunųs ar sunūs]“36). motyvu maironiui keisti i kamieno formų rašybą galė-
jo būti ir būgos straipsniai, kuriuose pagrįstas galūnių -įs, -ųs pasirinkimas37. 

tačiau būga netrukus savo nuomonę pakeitė ir jau 1913-aisiais rekomendavo nom. 
pl. galūnėje rašyti -ys, -ūs38. taip pat manė ir Jablonskis: „rašymas: [...] visi sūnųs, 

2 pav. PB1913 28: nom. pl. akįs ir fut. 3 Nenuramins; 
Ktub: d27039

36  Jakštas [-dambrauskas] 1914, 26.
37  būga 1908; būga 1909; būga 1910. 
38  „Kitą kartą patys kalbininkai visiems kalte 

kalo reikiant rašyti [...] akįs ir sunųs, o 
šiandie vargu ar berasi kokį vieną, kurs 
lieptų taip rašyti“ (būga 1913, 370). 
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visos pirtįs [...] ilgai patverti, man rodosi, taipo-pat negalės: jau ir dabar yra rašyto-
jų, kurie rašo jūs, trys, pirtys, sūnūs“39. tačiau maironis ir PB1920 išleido su -įs, -ųs; 
taigi nepaisė nei Jablonskio, nei pasikeitusios būgos nuomonės (žr. 3 pav.). 

PB1927 maironis vėl pakeitė nom. pl. galūnių rašybą – nosinių raidžių atsisakė, 
pavyzdžiui, „miškas ūžia“: Baisūs 50; „tu girele, tu žalioji“: sūnūs 51; „pasitikėjimas 
savimi“: jaukūs ir gražūs 84; „roma“: sūnūs 153; „Šalin dūsavimai“: skaudūs 52; „Jau-
nos dienos“: Bailūs 93, patys 93. 

2.4. a d J. e m. a C C. p l. F. PB1895 ir PB1905 įvardžiuotinių būdvardžių acc. pl. f. 
formas maironis rašė su galūne -asias, pvz.: PB1895 Geltonasias 43, žvainasias 45; 
PB1905 Geltonasias 58, tolimasias 37, žvainasias 60. taigi leidžiant PB1905 neatsi-
žvelgta į JablG, kur nurodyta galūnė -(i)ąsias (pvz.: didžisias 19, gražisias 19). mai-
ronio rašyba sutapo su Januševičiaus kalbomokslių (jau buvo užsiminta, kad ten 
skirtingai žymėtas priebalsių minkštumas): JanNLK: gerás as 35; JanSLK: gerásjas 29.

PB1913 vieną kartą parašyta su -ąsias: tolimąsias 44, nors kitur, taip pat ir naujuo-
se šio leidimo eilėraščiuose, randame -asias: „J. s.“ Linksmasias 42; „smuikui griežiant 
mazurą“ mėlinasias 60. 

PB1920 formos su -ąsias dažnesnės, pvz.: Geltonąsias 108, tolimąsias 60, žvainąsias 
109, bet liko ir neredaguotų, pvz.: Linksmasias 59, mėlinasias 90. vienodumo nėra 

3 pav. PB1920 16: nom. pl. forma širdįs taisyta į širdys; 
mllm: 4795

líetūs 25; JablLKG1919: kartys, akys 23, s-
nūs, líetūs 25; JablLKG1922: kartys, akys 22, 
snūs, líetūs 23.

39  Jablonskis 1959, 127. vėlesnėse Jablonskio 
gramatikose irgi pateiktos galūnės -ys, -ūs, 
pvz.: JablLKG1918: kartys, akys 23, snūs, 
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nei senesniuose, nei naujuose šio leidimo eilėraščiuose, pavyzdžiui, eilėraštyje „lietu-
va brangi“ parašyta žaliasias 13, o poemoje „Čičinskas“ kiaurąsias 35. toks nevieno-
dumas rodytų, kad maironiui, pastebėjusiam beįsigalinčią šių formų vartoseną bk, 
vis dėlto dar nebuvo svarbu jas vartoti, jis jų akylai netaisė. 

aptariamųjų formų rašyba suvienodinta PB1927, čia maironis vartojo tik 
jablonskiškas formas, neliko nė vieno parašymo su -asias. 

2.5. i m p. liepiamosios nuosakos formas PB1895–PB1920 maironis rašė išlaiky-
damas kamiengalio priebalses <g>, <k>, t. y. su -gk(-),-kk(-), pvz.: PB1895 Augk 46, 
įsegk 31, uždegkim 9; neverkk 13, plakk 18, suteikk 23. tokia imp. formų rašyba atiti-
ko Jauniaus (plg. 1911-ųjų gramatiką laûkk[i] 171, súkk[i] 163) ir Januševičiaus (JanNLK 
sùkk 66; JanSLK sùkkis 86), bet skyrėsi nuo JablG (sùkimės, šaũkitės 44). Jablonskis 
rašybą su -gk-, -kk- kritikavo 1914 m. išspausdintoje Jauniaus Lietuvių kalbos grama-
tikos recenzijoje40, vėliau apie tai vėl užsiminė JablMR: „čia vieną k tegirdime žodžio 
gale; g prieš k irgi visai negirdime“, „[d]el tos priežasties nerašome ir: ‘sukk, riekk, 
sunkk bėgk, springk...’“ 2, paskui kartojo JablLKG1918: „rašome suk, sukime, spro-
kite, sujunk, sujunkime, sek, sekime (ne ‘sukk, sukkime, sprogkite, sujungk, sujung-
kime, sekk, segk, sekkime, segkime’)“ 65, nes „priebalsiai k ir g prieš k visai neta-
riami, jie prieš k išnyksta“ 65–66.

maironis tokius Jablonskio nurodymus ignoravo ir rašė išlaikydamas kamienga-
lio -g-, -k-. tiesa, PB1920 naujame eil. „sudieu“ randame imp. Neverk 61, su viena 
<k>, tačiau toks atvejis vienintelis, kitur – ir senuose, ir naujuose eilėraščiuose 
teberašyta -gk(-) ir -kk(-). 

PB1927 aptariamųjų veiksmažodžių kamiengalio -g- išlaikomas, o -k- – nebe (žr. 
4 lentelę). tokia imp. formų rašybos sistema atitiko būgos siūlymą: dar 1913 m. jis 
buvo rekomendavęs rašyti -gk- ir -k- vietoj -kk-41, tą patį pakartojo 1915-aisiais (bėgk, 
segk ir lėk, suk, truk)42. taip pat nurodyta ir GiLRV bėgk, bet lauk 78. maironio ranka 
redaguotame PB1920 egzemplioriuje43 pirma pasitaikiusi forma su -gk- pataisyta – 
išbraukta -g-: pažvelgk → pažvelk 6 (plg. 4 pav. ), tačiau toliau imp. su -gk- nereda-
guotas, o ir PB1927 rankraštyje44 toje pozicijoje randame -gk-: pažvelgk 10. 

PB1920 PB1927 PB1920 PB1927
Augk 110
Bėgkit 74
džiaugkis 6
įsegk 84
pažvelgki 9

→
→
→
→
→

Augk 30
bėgkit 60
džiaugkis 11
įsegk 146
pažvelgki 127 

Laukk 98
neverkk 36
Plakk 47
Prašnekk 112
suteikk 54

→
→
→
→
→

Lauk 111
neverk 62
Plak 152
Prašnek 98 
suteik 133

4 lentelė. imp. formų rašyba PB1920 ir PB1927

40  Jablonskis 1959, 126.
41  būga 1913, 358.
42  būga 1915, 333.

43  mllm: 4795.
44  mllm: 4794.
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2.6. C o n d. 3. PB1895 maironis nenuosekliai rašė veiksmažodžių cond. 3 ga-
lūnę – su -tu ir -tų. Cond. 3 formos su -tu(s) dominuoja eilėraščiuose rinkinio pra-
džioje (p. 6–24; „lietuvos dainos“, „miszkas ir lietuvis“, „Įsitikėjimas į savo galę“, 
„roma“, „ant kalno rigi Kulm“) ir pabaigoje (p. 35–40; „ne, nenoriu sapnu...“, 
„litvomanams“), o per vidurį – su -tų (p. 28–32; „daina [už raseinių ant dubysos]“, 
„daina [ar skauda man szirdį? oi ne, oi ne]“, „Kas tas paslaptis suprastų“, „apleis-
tas beturtis“, „praeiga“). atrodytų, kad tokia nevienodų tariamosios nuosakos for-
mų vartosena galėtų rodyti apsisprendimo laikotarpį45 – ankstesniuose eilėraščiuo-
se vyrauja formos su -tu, o naujesniuose – su -tų. tačiau vėlesniame PB1905 domi-
nuoja cond. 3 su -tu, taip rašyta net ir iš PB1895 perspausdintuose eilėraščiuose, 
kuriuose buvo -tų, pavyzdžiui, eilėraštyje „daina (už raseinių ant dubysos)“ nebu-
tų PB1895 28 → nebutu PB1905 42, nežutų PB1895 28 → nežutu PB1905 42; „apleis-
tas beturtis“ negalėtų PB1895 30 → negalėtu PB1905 45, netikėtų PB1895 30 → netikė-
tu PB1905 45, Nupultų PB1895 30 → Nupultu PB1905 45. dar plg. eilėraštį „praeiga“, 
kuriame iš PB1895 septynių atvejų su -tų PB1905 du kartus liko -tų, o kitur – -tu, 
plg. 5 lentelę.

4 pav. PB1920 6: imp. pažvelgk maironio ištaisyta į pažvelk, prašnekk – į prašnek; 
mllm: 4795

45  maironio eilėraščių parašymo tikslios da-
tos nežinomos, nes jis jų nežymėjo nei Pa-

vasario Balsuose, nei spausdindamas perio-
dikoje (slavinskaitė 1982, 217).
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PB1895, „praeiga“, 32 PB1905, „praeiga“, 47
galėtų
atspėtų 
įkvėptų
galėtų 
mokėtų 
apskelbtų 
apsakytų

galėtu 
atspėtų 
įkvėptu
galėtų 
mokėtu 
apskelbtu 
apsakytu

5 lentelė. Cond. 3 formų rašyba PB1895 ir PB1905 eilėraštyje „praeiga“

naujuose PB1905 eilėraščiuose rašyta tik -tu, pavyzdžiui, „Jaunos dienos“ (iš 
eilės): žiurėtu 17, galėtu 17, Butu 17, Neapsudytu 17; „poėtos noras“: užkaistu 15, sudre-
bėtu 15, butu 16, nežutu 16, suprastu 16; „vintas“: kalbėtu 56, skaitytu 56. vadinasi, 
maironis apsigalvojo dėl šių formų rašybos: PB1895 pamėginęs cond. 3 rašyti naujo-
viškai, su -tų (iki tol buvo rašęs su -tu46), paskui grįžo prie senesnio varianto su -tu. 
pastarasis, jauniškas (plg. JaunK dìrbtu 286) variantas, duotas ir Januševičiaus kalbo-
moksliuose (JanNLK sùktu, vestu 66, JanSLK matýtu 67), neatitiko JablG – čia pateiktos 
formos su -tų (pvz.: sùktų, šaũktų, šnektų 42). 

PB1913 ir PB1920 cond. 3 taip pat teberašyta su -tu, pavyzdžiui, PB1920 eilėraš-
tyje „daina. (už reseinių ant dubysos)“ p. 70: nedžiutu, nežutu, nebutu; „praeitis“ 
p. 85: galėtu, atspėtu, įkvėptu, galėtu, mokėtu, apskelbtu, apsakytu.

iki pat PB1927 maironis nepaisė nei Jablonskio gramatikos, nei GiLRV, kur nurody-
ta šias formas rašyti su -tų (JablLKG1918 dirbtų 64, rašytų 64; GiLRV būtų 28, darytų 28). 

PB1927 cond. 3 vėl imta rašyti su -tų, pavyzdžiui, eilėraštyje „daina (už reseinių 
ant dubysos)“ p. 74: nedžiūtų, nežūtų, nebūtų; „praeitis“ p. 147: galėtų, atspėtų, įkvėptų, 
pajėgtų, mokėtų, paskelbtų, apsakytų. 

Kaip matyti, 1905-aisiais maironis atsisakė dviejų Jauniaus rašybos taisyklių: pradėjo 
instr. sg. f. galūnėse rašyti -a, -e (vietoj ankstesnių -ą, -ę) ir (i)ŏ kamieno nom., instr. 
pl. -(i)ai, -(i)ai (vietoj ankstesnių -ei, -eis). naujieji rašybos variantai atitiko JablG. tačiau 
maironis nesilaikė JablG ir vėliau JablMR, JablLKG1918, JablLKG1919, JablLKG1922 ra-
šydamas i ir u kamieno vardažodžių nom. pl., įvardžiuotinių būdvardžių acc. pl. f., 
veiksmažodžių imp. ir cond. 3. Šios formos jablonskiškai imtos rašyti tik PB1927 (dar 
plg. 9 lentelę). iki tol jų rašyba atitiko Jauniaus ir Januševičiaus gramatikas.

3. F o n e t i K a. 

3.1. -į-s(-) → -in-s(-). priesagos -inti veiksmažodžių fut. formų rašyba kėlė sun-
kumų nuo pat pirmųjų laikraščių pasirodymo, rašyta -į- ir -in-. maironis, sekdamas 
Jauniumi (JaunK: táikįsiu, táikįs 239, džiovį́siąs 330) PB1895 tokių veiksmažodžių fut. 
formose rašė -į-, pvz.: Apkaitįs 14, atmįsi 4, Nenuramįs 15, neskolįs 41, pamįs 8, pasvei-

46  Žr. venckienė 2012.
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kįsiu 20, Prižadįs 8, skįsiu ‘skinsiu’ 34. tokio pat principo vėlėliau laikytasi ir JablG: 
„rašant tokias formas, reikėtų būtinai sekti bendras įstatymas ir rašyti: pínti – psiu, 
gẽrinti – gẽrįsiu, pažínti – pažstu, pažsiu“ 7. 

taip pat aptariamuosius veiksmažodžius maironis rašė ir PB1905, pvz.: Apkaitįs 
22, atmįsi 4, Nenuramįs 25, pamįs 8, pasveikįsiu 30, Prižadįs 13, skįsiu ‘skinsiu’ 49. beje, 
dambrauskas yra užsiminęs, kad tokias formas rašęs su -į- dėl Jablonskio autoriteto, 
nors tai neatrodę tinkama: 

išpradžių [sic! – J. v.] ėjome ir mes paskui ryg. Joną, buvom pasidavę jo autoritatei 
ir priėmę jo gramatikos ir rašybos taisykles, nors kai-kurios (k. a. rašymas gįs, pįs, 
viet. gins, pins ir k.), musų nuomone buvo visai netikusios. darėm tai vienybės dėlei, 
kad nesiskirti nuo kitų47.

po aštuonerių metų, PB1913 -inti veiksmažodžių fut. maironis rašė nebe su -į-, 
bet su -in-: Apklaitins 25, atmins 50, Nenuramins 28, pamins 14, pasveikinsiu 34, Priža-
dins 13, skinsiu 61; taip pat ir vėlesniuose PB leidimuose, pvz., PB1920: Apkaitins 39, 
atminsi 4, Nenuramins 42, pamins 23, pasveikinsiu 49, Prižadins 23, skinsiu 91. atrodo, 
dėl šių formų buvo ką tik apsigalvota – nes dar 1912 m. rugsėjį laiškuose rašyta 
-į- (pvz., paaiškįsiu48). Įtakos tokiam pokyčiui galėjo turėti būgos straipsnis „del mūsų 
rašybos (rašybos mažmožiai)“, išspausdintas 1913 m., kuriame, be kitų dalykų, 
analizuojamos ir fut. formos. būga čia apgynė formas su -in- ir konstatavo: „Šių 
dienų lietuvių daugumõs kalba ir senolių padavimai verste verčia mus rašyti gy-
vensiu ir pinsiu“49. 

Jablonskis tokias formas pripažino vėliau, JablLKG1918 rašyta: 

jei balsis su n yra pačiame veiksmažodžio šaknies (arba liemens) gale, tad ir prieš s 
nevirsta jis paprastai nosiniu veiksmažodžio lytyse: [...] pinti, skinti, trinti, pažinti, 
pinsiu, skinsiu, trinsiu, pažinsiu; [...] vadinti, raginti [...] vadinsiu, raginsiu (191). 

4. m o r F o l o G i J a. 

4.1. C o n d. 1  sg. -čio → -čiau. PB1895 maironis vartojo veiksmažodžių cond. 1 
formas su -čio: Nesiklaupczio 29, Norėczio 25, taip pat išnašoje (neeiliuotame tekste) 
norėczio 43 (sangrąžinė forma su -čiaus: Skųscziaus 35). pagal LKA duomenis, mai-
ronio gimtajai tarmei tokios formos neturėtų būti būdingos50. Jaunius tokias formas 
buvo nurodęs kaip žemaitiškas: „dìrbčiau (ž. čio), sùkčiau (ž. čio)“51. tokios formos 
gana dažnos katalikiškos pakraipos Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje, ypač iki 1894 m.

PB1905 maironis aptariamąsias formas pakeitė, plg.: Nesiklaupčiau 44, Norėčiau 
39; taip pat naujame PB1905 eilėraštyje „poėtos noras“ (iš eilės): norėčiau 15, pasemčiau 
15, išklausčiau 15, užgaučiau 15. tokia vartosena sutapo su JablG (sùkčiau 42) ir JanNLK 
(sùkč au, vesč au 68).

47  [ Jakštas-dambrauskas] 1912, 264.
48  mačiulis-maironis 1913-09-13, 99.
49  būga 1913, 358.

50  LKA iii 107, žemėl. nr. 103.
51  JaunK 286.
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4.2. C o n d. 1 ,  2  p l. PB1895 ir PB1905 maironis vartojo i-kamienes cond. 1, 2 pl. 
formas, pvz.: užmirsztumit PB1895 7, užmirštumit PB1905 11. Jos maironio gimtajai 
tarmei taip pat kaip ir -čio nebūdingos52, veikiausiai buvo išmoktos iš Jauniaus lietu-
vių kalbos paskaitų53. be to, tokios formos nuo 1890 m. vyravo ir Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalgoje. 

JablG kodifikuotos trumposios cond. formos (sùktume 42, sùktute 42), o kaip varian-
tas cond. 2 pl. dar pateiktos ē-kamienės (sùktumėte 42). taigi leisdamas PB1905 į JablG 
maironis neatsižvelgė ir šiuo atveju. 

PB1913 i-kamienė forma jau pakeista ē-kamiene: užmirštumėt 12.

4.3. a d J. s u p e r. F. PB1895 vyravo būdvardžių aukščiausiojo laipsnio moteriš-
kosios giminės formos su nom. sg. galūne -ė, gen. sg. -ės, acc. pl. -es, pvz.: nom. sg. 
Skaiscziausė 21, 22, tamsiausė 17; gen. sg. brangiausės 13; acc. pl. giliauses 14 (porą 
kartų pasitaikė gen. sg. su -ios, pvz.: brangiausios 13, placziausios 29). tokias adj. 
super. f. formas buvo vartojęs ir Jaunius (plg. JaunK Visulengviausė 3).

1905-ųjų leidime maironis aptariamąsias galūnes pakeitė nom. sg. -ia, gen. sg. -ios, 
acc. pl. -ias, pvz.: nom. sg. brangiausia 46, Skaisčiausia 32, 33, tamsiausia 27; gen. sg. 
brangiausios 20(2×); acc. pl. giliausias 24. Galbūt atsižvelgta į JablG – čia buvo nuro-
dytos tokios galūnės (-áusia ir variantas -áusi 20). Januševičius gramatikose šias formas 
teberašė jauniškai (JanNLK - áusė 29; JanSLK gerjausė 20). 

4.4. a d J. s u p e r. m. pirmuose keturiuose PB leidimuose maironis vartojo bū-
dvardžių aukščiausiojo laipsnio vyriškosios giminės nom. sg. formas su galūne -is, 
acc. sg. su -į, voc. sg. su -i, plg.: PB1895 nom. sg. Augszcziausis 16, 21, 35, meiliausis 
31, 33; acc. sg. Augszcziausį 16, 22, menkiausį 22; voc. sg. Augszcziausi 25, 26, ir PB1920 
nom. sg.: Augščiausis 44, 49, 91, meiliausis 84, 90; acc. sg. Augščiausį 44, 51, menkiausį 
51; voc. sg. Augščiausi 67, 68. tokios galūnės būdingos žemaičiams ir pažemaitės 
aukštaičiams54, taigi ir maironio tarmei. be to, tokias formas vartojo ir Januševičius 
(JanNLK ger áusis, saldž áusis 28, JanSLK gerjausis 20). 

JablG nurodyta nom. sg. m. galūnė -áusias ir šalia, skliaustuose, variantas -áusis 
20; taip pat ir JablLKG1918 „geriausias mokinys [...] (ir geriausis)“55 29. paradigmoje 
pateiktos formos geriausias, geriausią 31, o dėl voc. pažymėta: „būdvardžių šauksmi-
ninkas niekuo nesiskiria nuo vardininko“ 31.

PB1927 maironis aptariamąsias formas kiek taisė (plg. 6 lentelę), tačiau ne visas. 
nuosekliausiai redaguotas nom. sg. – PB1927 vyrauja galūnė -ias, išskyrus tik vieną 
atvejį. sunkiau sekėsi pakeisti acc. sg. galūnes, formų su naująja -ią ir senesniąja -į 
santykis 2 ir 6, be to, su -į parašytas žodis ir naujame, PB1920 nebuvusiame, eil. 
„malda į agnį“ (dosniausį 183). o daiktavardiškai vartojamų būdvardžių voc. sg. 
formos liko su galūne -i (2×) arba -is (3×), bet ne -ias (žr. 6 lentelę). 

52  zinkevičius 1966, 366.
53  plg. JaunK 286. JanNLK vartotos ne jauniš-

kos, o ē-kamienės formos (súktumėme, 
vestumėte 68).

54  zinkevičius 1966, 276.
55  dvi formas Jablonskis pateikė ir   

JablLKG1922, žr. p. 28.
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PB1920 PB1927
nom. sg. „Geresnių laikų viltis“

Augščiausis 14
„atminimo žiedas (neužmaršuolė)“
meiliausis 90
„d. s.“
Augščiausis 40
„Įsitikėjimas į savo galę“
Augščiausis 44
„ne, nenoriu sapnų“
Augščiausis 91
„dievo meilė“
skaisčiausis 81 
švenčiausis 81
„rutų vainikas“
meiliausis 84

„Šalin dūsavimai“
augščiausis 53
„neužmiršuolė-Gėlė“
gražiausias 76
„skurdžioj valandoj“
Augščiausias 79
„pasitikėjimas savimi“
Augščiausias 84
„nenoriu sapnų“
Augščiausias 82
„dievo meilė“
skaisčiausias 143
švenčiausias 143
„rūtų vainikas“
Meiliausias 146
„malda į agnį“
augščiausias 183
vyriausias 183

acc. sg. „marijos giesmė“
Augščiausį 51
menkiausį 51
„Įsitikėjimas į savo galę“
Augščiausį 44
„Šatrijos kalnas“
augščiausį 30, 31
„dievo meilė“
geriausį 81
„Cičinskas“
didžiausį 34

„marijos giesmė“
Augščiausį 41
menkiausį 41
„pasitikėjimas savimi“
Augščiausią 85
„satrijos [sic! – J. v.] Kalnas“
augščiausį 156, 158
„dievo meilė“
geriausį 143
„Cičinskas“
didžiausią 177
„malda į agnį“
dosniausį 183

voc. sg. „Jei po amžių kadą skaudųs pančiai nukris“
Augščiausi 68
„tautiška daina“
Augščiausi 38(2×)
„suvargusiems“
Augščiausi 112
„dievo meilė“
Augščiausi 81

„Jei kada pančiai nukris“
Augščiausis 48
„Kur bėga Šešupė“
Augščiausis 61(2×)
„suvargusiems“
Augščiausi 98, 99
„dievo meilė“
Augščiausi 143

6 lentelė. adj. super. nom., acc., voc. sg. m. formų galūnės PB1920 ir PB1927
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4.5. a d v. C o m p. -iaus → -iau. pirmuosiuose dviejuose PB leidimuose maironis 
vartojo aukštesniojo laipsnio prieveiksmius su priesaga -iaus, pvz.: PB1895 arcziaus 
23(2×), augszcziaus 14, 23, 25, lengviaus 14, 28, toliaus 26, 28, žemiaus 21; PB1905 ar-
cziaus 34(2×), 39, augsz cziaus 24, 34, lengviaus 24, 43, toliaus 41, 43, žemiaus 32. tokia 
vartosena sutapo ir su JaunK (čia nurodyti du variantai, „geresnei arba geriaus“ 199), 
JanNLK (gerẽsn ai arba ger aũs 105), JanSLK (geresnjai arba gerjaus 105), ir su JablG, kur 
irgi pateiktos dvi aukštesniojo laipsnio prieveiksmių formos – su -aus ir -au: „augš-
tesnysis šitų prieveiksmių laipsnis turi galūnę -aus arba -au“ 5556.

PB1913 matyti besikeičianti autoriaus nuomonė dėl šių formų: 8× pavartotos for-
mos su -iaus, 19× – su -iau. taisyta dauguma iš PB1905 perspausdintų eilėraščių, 
pavyzdžiui, „ant birutos kalno“: smarkiau 39, arčiau 39(2×); „ant kalno rigi-kulm“: 
augščiau 40, „daina (ar skauda man širdį? oi ne, oi ne)“: toliau 50, lengviau 50, grau-
džiau 50; „Ko siekiu ir alkstu“: Plačiau 62; „pabėgėliams“: sveikiau 68; „Gyvenimas 
eina ratu“: rečiau 75. tiesa, ne visur aptariamieji prieveiksmiai pakeisti nuosekliai, 
plg. eil. „Jaunos dienos“: plačiau 17, daugiaus 17; „Jei kada pančiai nukris“: plačiau 
48, toliaus 48. trijuose iš PB1905 perspausdintuose eilėračiuose yra likę adv. su -iaus, 
žr. eil. „malda“: augščiaus 27, lengviaus 27, Ramiaus 27; „marijos giesmė“: žemiaus 
37; „Jei žemė širdį viliojo“: arčiaus 47; ir naujame PB1913 eilėraštyje „sonnet ȧvictor 
Hugo“: tankiaus 57. 

leisdamas PB1920 maironis ištaisė PB1913 likusias adv. formos su -iaus (žr. 7 len-
telę). 

PB1913 PB1920
arčiaus 47 arčiau 67
augščiaus 27 augščiau 41
daugiaus 17 daugiau 26
lengviaus 27 lengviau 41
Ramiaus 27 Ramiau 41

7 lentelė. PB1913 likusių adv. comp. su -iaus redagavimas PB1920

pro akis praslydo vos pora atvejų: „marijos giesmė“: žemiaus 51; „Jei po amžių 
kadą skaudųs pančiai nukris“: toliaus 68. tokios jos liko ir PB1927: „marijos giesmė“: 
žemiaus 41; „Jei kada pančiai nukris“: toliaus 49.

Kaip matyti, maironis taisė PB morfologiją iki paskutinio leidimo. PB1905 pradėjo 
vartoti cond. 1 su -čiau (vietoj ankstesnės -čio) ir adj. super. f. nom. sg. su -ia (vietoj -ė), 
gen. sg. su -ios (vietoj -ės), acc. pl. su -ias (vietoj -es). Šie pakeitimai atitiko JablG. tačiau 
keletą kitų gimtosios tarmės ar iš Jauniaus išmoktų formų, skirtingų nuo JablG, mairo-

čia galūnė -au“ 154. tas pat pakartota     
JablLKG1922 (p. 163).

56  JablLKG1918 taip pat pateiktos dvi formos: 
geriau (geriaus) 153, tik pastebėta, kad   
„[š]ių dienų raštuose labiau įsigalėjusi   



226 Archivum Lithuanicum 20

nis vartojo ir vėliau. Cond. 1, 2 pl. i-kamienes formas jis pakeitė ē-kamienėmis PB1913, 
taip pat ir adv. comp. su -iaus pradėjo keisti -iau. o adj. super. m. galūnes nom. sg. -ias 
(vietoj ankstesnės -is), acc. sg. -ią (vietoj ankstesnės -į) įsivedė dar vėliau, PB1927. 

5. s i n t a K s Ė. 

5.1. K r e i p i n Y s: n o m. →  v o C. PB1895 kreipinį maironis paprastai reiškė 
šauksmininku (pvz.: Augszcziausi 26, Dieve 30, Lietuvi 8, maželi gražus 46), tačiau kai 
kreipiniu ėjo ē kamieno vardažodis, rinkosi ne šauksmininką, o vardininką, pvz.: 
Pamesk, tėvynė, rubą seną, ‖ Kurį užvilko svetimi! 8; Oi neverkk, matuszėlė, kad jaunas 
sunùs ‖ Eis ginti brangiausės tėvynės! 13; Gegutė-sesutė! oi ko? dėlko ‖ Tu man neatspėji, 
ar asz ryto ‖ Lakiosiu vaitosiu, kaip tu, po giraitę? 29; Sesutė brangiausė! dėl savo vainiko ‖ 
Neskinki rožytės, ką žydžia raudona 31; Tu girelė, tu žalioji! ‖ Ko griaudingai teip vaitoji? 
33; Kam raudos ir verksmai prie grabo Messijo? ‖ Raminkis pasaulė visa! 46. tokia varto-
sena išliko ir vėlesniuose PB1905, PB1913 ir PB1920, plg. naujus PB1913 eilėraščius: 
„J. s.“: Aš nežinau, graži sesutė! ‖ Ar šluostei ašaras varguos 42; „dvi žvaigždi“: Žvaigž-
dė, mėlsvų padangių žibutė sidabrinė! ‖ Ant marių rodai kelią, kaip angelas šviesybių 54; 
taip pat ir PB1920: „praeludium“: Daugkentėjus Danutė, užmirški vargùs! ‖ Juk tu mano 
naktis ir dangùs!.... 6; „lietuva brangi“: Graži tu, mano brangi tėvynė, ‖ Šalis, kur miega 
kapuos didvyriai 13; „Giesmė“: Oi neduoki, Motinėlė, man pražut gyvai! 52.

atrodytų, kad maironis arba nesekė Jablonskio darbų, arba jų nepaisė, nes dar 
1917-aisiais JablMR buvo pateikta pavyzdžių su kreipiniais, reiškiamais šauksminin-
ku, o ne vardininku: gerve, gerve, kur tu žiemą braidysi?; pele, pele, duok man dantį gele-
žinį 2. taip pat ir JablLKG1918: Tylėk, varle! 17. 

1922 m. tokius maironio kreipinius PB1920 recenzijoje sukritikavo dambrauskas: 

nemaž gadina maironio eiles ir nemokėjimas atskirt vardininko nuo šauksmininko. 
Čia, matyt, žalinga įsrava lenkų kalbos, kur to skirtumo tikrai nėsama. bet mūsų 
kalboje tuodu linksniu skiriama, todėl niekam, net ir maironiui, nevalia kitaip elgtis. 
tuotarpu mūsų dainius tuo žvilgsniu gan dažnai klysta57.

maironis, atsižvelgęs į dambrausko kritiką, PB1927 jau vartojo šauksmininką, 
pvz.: Daug kentėjus Danute, užmirški vargus! ‖ Juk tu mano naktis ir dangus... 11; Oi, 
šarkyte, tu kvaili! ‖ Kam į dešinę suki? 23; Mylimoji Karaliene, Viešpati Dangaus, ‖ 
Neapleiski čia ant žemės vargstančio žmogaus! 41; Graži tu, mano brangi tėvyne, ‖ Šalis, 
kur miega kapuos didvyriai! 59; Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnùs ‖ Eis ginti bran-
giosios tėvynės! 63; Žvaigžde, mėlsvų padangių žibute sidabrine! ‖ Tarp marių rodai kelią, 
kaip angelas šviesybių 144.

5.2. l a i K o  s a K i n i a i  s u  KAD → KAI. pirmuose keturiuose PB leidimuose 
maironis vartojo laiko sakinius su jungtuku kad. PB1927 šį jungtuką pakeitė kai (žr. 
8 lentelę ir 5 pav.).

57  Jakštas [-dambrauskas] 1922, 215.
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PB1895 PB1920 PB1927

Par kiauras naktis nesumerkė 
akių, 

Kad uždegei jam tu krutinę! 3

Par kiauras naktis nesumerkė 
akių, 

Kad ùždegei jautrią krutinę! 3

Per kiauras naktis nesumerkė 
akių, 

Kai uždegei jauną krūtinę! 4

Isztroszkę garbės, 
Kad auszrà patekės, 
Iszvys, ko szirdingai teip laukia. 11

Ištroškę garbės, 
Kad aušrà patekės, 
Išvys, ko visai nebelaukia. 27

Ištroškę garbės, 
Kai aušrà patekė [sic! – J. v.], 
Išvys, ko visai nebelaukia. 154

Saulė leidos raudona ant Vil-
niaus kapų, 

Kad důbę kareivei ten kasė 13 

Saulė leidos raudona ant Vil-
niaus kapų, 

Kad duobę kareiviai ten kasė 36

Saulė leidos raudona ant Vil-
niaus kapų, 

Kai duobę kareiviai ten kasė 63

Nuliudusiai Minijai paslaptį 
vieną 

Norėczio apreikszti, kad nieks 
negirdės 25

Nuliudusiai Minijai paslaptį 
vieną 

Norėčiau apreikšti, kad nieks 
negirdės 62

Nuliūdusiai Minijai paslaptį 
vieną 

Norėčiau atdengti, kai nieks 
negirdės 134 

Kad graszio prie duszios nebliks 
jau visai, 

Kad niekas neskolįs ant galo, 
Tadą bus pakaltinti sunkųs 

laikai, 
Ir spiesis prie svetimo stalo. 41

Kad grašio prie dušios nebliks 
jau visai, 

Kad niekas neskolins antgalo, 
Tada bus beskundžiami sunkųs 

laikai, 
Ir spiesis prie svetimo stalo. 101

Kai grašio „prie dūšios“ nebliks 
jau visai, 

Kai niekas neskolins ant galo, 
Tada bus nuskundžiami sunkūs 

laikai!.. 
Ir spiesis prie svetimo stalo. 114

8 lentelė. prijungiamųjų laiko sakinių jungtukai PB1895, PB1920, PB1927

5 pav. PB1920 2: jungtukas Kad maironio ištaisytas į Kai; 
mllm: 4795
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JanS jungtukas kai laiko sakiniams jungti iš viso nebuvo nurodytas (Januševičius 
išvardijo jungtukus kadą, kàd, kůmèt, kaĩp, kõl, kõlej [pakõljai], pir negù [nekaĩp], pirmjaũs 
negù 19). Jablonskio Lietuvių kalbos sintaksėje (toliau – JablLKS) pateikti prijungiamųjų 
laiko sakinių jungtukai kad, kada, kaip, kai, kuomet, lig, ik(i), kol (56–58). matyti, kad 
abejose sintaksėse jungtukas kad įtrauktas kaip tinkamas laiko sakiniams jungti. tai-
gi maironis jį ėmėsi taisyti ne pagal Jablonskio rekomendacijas.

5.3. p a Ž Y m i m i e J i  s a K i n i a i  s u  KĄ. PB1895 pažymimųjų sakinių dėme-
nims jungti maironis vartojo ne tik įvardį kuris, bet ir kas acc. sg. formą ką, pvz.: 
Kas tůs kaulus atgaivintu, ‖ Ką po žemių gul’ nubalę? 6; Neskinki rožytės, ką žydžia 
raudona 31; Kas tas paslaptis suprastų, ‖ Ką krutinę teip kilnoja? 29; O, jus, ką man 
krutinę jauną, ‖ Kasdieną szaldote ledais! 36. tokio tipo sakinys pateko į JanS, čia nu-
rodyta, kad „antrinių kokybės sakinių“ jungiamaisiais žodžiais gali eiti „įvards 
žo dẽljai ‘kas’ arbà ‘ką’“ ir pateiktas maironio eilėraščio pavyzdys: Mes súnųs Ltùvjų, 
k kar daĩs žaibãvo... 17. 

nuo PB1905 maironis šio jungtuko ėmė vengti, matyti, kad ieškota sprendimų, 
kuo jį pakeisti. dauguma atvejų buvo pakeisti PB1905, o likusieji ištaisyti PB1913. 
Jungiamąjį žodį ką maironis keitė keleriopai:

1) įvardžio kuris formomis: 

PB1895 Tu vienas esi nemelůta gražybė, ‖ Ką amžeis be vakaro szvies! 25
PB1905 Tu vienas esi nemeluota gražybė, ‖ Kurs amžiais be vakaro švies! 40
PB1895 Augk, maželi gražus, ‖ Kaip tas ůsis puikùs, ‖ Ką augsztas terp pievų žaliůja 46
PB1905 Augk, maželi gražus, ‖ Kaip tas uosis puikùs, ‖ Kursai terp pakalnių sviruoja 61

2) kitais jungiamaisiais žodžiais: 

PB1895 Tik gaila jai kranto vainikais iszpinto, ‖ Tik gaila jai dainų, ką skamba skardžei 24
PB1905 Tik gaila jai kranto, vainikais išpinto, ‖ Tik gaila tų dainų, kad skamba skardžiai 39
PB1895 Ir kaip tavo iszgirst įstabingu balsu ‖ Asz geidžiaù, tu pati vien suprasti gali, ‖ 

Ką par amžius placziu nenutildai bangù! 23
PB1905 Ir kaip tavo išgirst įstabingų balsų ‖ Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, ‖ 

Nes par amžius plačių nenutildai bangù! 34
PB1895 O kas mano jaúsmai? ar tie pagavimai, ‖ Ką ìsznesza dvasią augsztai?... 22
PB1905 O kas mano jaùsmai? ar tie pagavimai? ‖ Nors neša jie dvasią augštai! 33

3) jungiamojo žodžio nebevartojo: 

PB1895 Tėvynės dainos, jus malonios, ‖ Ką szirdį žadinat saldžei 5
PB1905 Tėvynės dainos, jųs malonios! ‖ Jųs širdį žadinat saldžiai! 9
PB1895 Ta Roma, ką ginklo pakelti negali, ‖ Ką lupo Europą ir Azijos szalį 17
PB1905 Ta Roma jau ginklo pakelti negali, ‖ Ji lupo Europą ir Azijos szalį 27
PB1895 Marija, Marija! ‖ Skaiscziausė lelija! ‖ Ką szvieti augsztai ant Dangaus! 21
PB1905 Marija, Marija! ‖ Skaisčiausia lelija! ‖Tu švieti augštai ant Dangaus! 32
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PB1905 dar likę keli sakiniai su ką, bet PB1913 jie jau pataisyti: 

PB1905 Tai plakk! Bet tą Romą, ką piktą jums darė! 28
PB1913 Tai plakk! Bet tą Romą, kur piktą jums darė! 32
PB1905 O, jųs, ką man krutinę jauną, ‖ Kasdieną šaldote ledais! 52
PB1913 O, jus, kur man krutinę jauną ‖ Kasdieną šaldote ledais! 63

naujuose PB1905 ir vėlesnių leidimų eilėraščiuose jungiamojo žodžio ką pažymi-
miesiems sakiniams jungti maironis nebevartojo.

maironis aplenkė Jablonskį, kuris tik JablLKS rekomendavo sakinius su ką taisyti, 
p. 69–70 pateikta pavyzdžių: sakinys Tie žmonės, ką rėkia, patys nedaug tedirba taisyti-
nas į Tie žmonės, kur (kurie) tiek rėkia...; Palaiminta toj ranka, ką kirvį išrado! taisytinas 
į Palaiminta toj ranka, kur (kuri) kirvį išrado! Jablonskis čia nurodė, kad 

[g]alininko „ką“ lietuvjų kalbos taisyklėmis čia neišteisįsi: šitas „ką“ čia bus gautas 
tiesiog iš rusų ir lenkų kalbos („что“, „co“). Šitą „ką“ randame kartais ir žmonių 
kalboje – tęn, kur žmonių kalba yra daug ką įsiėmusi iš lenkų arba rusų kalbos (70). 

taigi PB1905 maironis, aplenkdamas Jablonskį, nebevartojo pažymimųjų sakinių 
jungiamojo žodžio ką. vėliau sintaksę redagavo PB1927: ē kamieno vardažodžių krei-
pinį ėmė reikšti šauksmininku (reaguota į dambrausko recenzijos pastabą), laiko 
sakinių jungtuką kad pakeitė kai. 

PB1895 PB1905 PB1913 PB1920 PB1927
[č], [š] <cz>, <sz> <č>, <š>
[u·] <u> <ū>
[uo] <ů> <uo>
nom., instr. pl. ([i]ŏ k.) -ei, -eis -(i)ai, -(i)ais
nom. pl. (i k.) -ys -įs -ys
nom. pl. (u k.) -ųs / -us -ųs -ūs
instr. sg. ([]ā, ē k.) -(i)ą, -ę -(i)a, -e
adj. em. acc. pl. f. -asias -ąsias
imp. -kk(-), -gk(-) -k(-), -gk(-)
cond. 3 -tu / -tų -tu -tų
-inti fut. -į- -in-
cond. 1 sg. -czio -čiau
cond. 1, 2 pl. -tumi- -tumė-
adj. super. f. nom. sg. -ė 

gen. sg. -ės
-ia
-ios

adj. super. m. nom. sg. -is
acc. sg. -į
voc. sg. -i

-ias 
-į / -ią
-i / -is

adv. comp. -iaus -iaus / -iau -iau
kreipinys (ē k.) nom. sg. voc. sg.
laiko sakiniai kad kai
pažymimieji sakiniai ką kuris

9 lentelė. PB1895–PB1927 raidyno, rašybos, fonetikos, morfologijos ir sintaksės redagavimas
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6. i Š v a d o s. 1. maironis, dar XiX a. devintajame dešimtmetyje pastebėjęs esant 
pasirinktą bk pagrindą ir beatsirandančią šnekamąją bk, savo rašomąją kalbą tebe-
tobulino ir XX a. pradžioje. lyginant 1895–1927 metais – bendrinės kalbos kūrimosi 
ir priėmimo laikotarpiu – išėjusius PB leidimus matyti, kaip maironis redagavo, 
keitė eilėraščių kalbą. pasirodžius 1901-ųjų ir vėlesnėms Jablonskio gramatikoms jis 
neskubėjo perimti ten duotų normų, diegti jų savo eilėraščiuose. tik palaipsniui, 
pastebėdamas jam autoritetingų asmenų rekomenduojamas, žiniasklaidoje, bičiulių 
tekstuose įsitvirtinusias, skirtingas nuo jo paties vartotų, raides, rašybos taisykles, 
formas, maironis ir pats jas perėminėjo.

2. leisdamas PB1905, maironis apsigalvojo dėl septynių pirmojo – PB1895 – leidimo 
kalbos ypatybių. Jis pradėjo vartoti naujoviškus rašmenis <Č, č>, <Š, š> (PB1895 <Cz, 
cz>, <sz, sz>), <uo, uo> (PB1895 <Ů, ů>); iš Jauniaus išmoktas (i)ŏ kamieno vardažodžių 
nom., instr. pl. galūnes -ei, -eis pakeitė -(i)ai, -(i)ais; ()ā, ē kamienų vardažodžių instr. 
sg. galūnes -ą, -ę – -a, -e. Keitė ir morfologiją: tariamosios nuosakos 1 sg. galūnę -czio 
pakeitė -čiau, aukščiausiojo laipsnio būdvardžių f. nom. sg. galūnę -ė – -ia, gen. sg. 
-ės – -ios. buvo redaguoti ir prijungiamieji pažymimieji sakiniai – atsisakyta jungiamo-
jo žodžio ką. be to, PB1905 suvienodinta PB1895 dar įvairavusi u kamieno vardažodžių 
nom. pl. (pasirinktas variantas -ųs) ir veiksmažodžių cond. 3 rašyba (pasirinkta -tu). 

dauguma minėtųjų ypatybių sutapo ir su JablG, ir su žiniasklaidos, tiksliau, ka-
talikiškųjų periodinių leidinių Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos, Tėvynės Sargo, Žinyčios 
kalba. tačiau nuo JablG besiskiriančios PB1905 vardažodžių u kamieno nom. pl., 
veiksmažodžių cond. 1 sg., 1, 2 pl. formos, vartotos katalikiškoje spaudoje, leistų 
manyti, kad maironis orientavosi į spaudos kalbą, bet ne į JablG normas. JablG įtaka 
čia netiesioginė – kiek jos normų perėmė periodika, beveik tiek ir maironis. 

3. PB1913 kalba taisyta mažiau: i kamieno vardažodžių galūnėje maironis pradė-
jo rašyti -įs (PB1905 -ys), veiksmažodžių su -inti fut. formose – -in- (PB1905 -į-), atsi-
sakė jauniškų cond. 1, 2 pl. formų su -tumi-. pirmųjų dviejų ypatybių atsiradimas 
sietinas su būgos darbais (naujosios formos skyrėsi nuo JablG). be to, PB1913 mairo-
nis pradėjo vartoti aukštesniojo laipsnio prieveiksmius su -iau greta senesnio varian-
to su -iaus, nors pastarasis buvo kodifikuotas JablG.

4. dar mažiau redaguotas PB1920. iki tol įvardžiuotinių būdvardžių acc. pl. f. 
rašęs su -asias, PB1920 maironis jas pataisė į -ąsias. tokią galūnę Jablonskis buvo 
davęs ir 1901-ųjų, ir vėlesnėse gramatikose (1918, 1919), be to, taip rašyti rekomen-
davo ir būga (1910), ir Gira (1918). 

5. PB1927 būta daugiausia kalbos pakeitimų. Šiame leidime maironis daug nuo-
sekliau pradėjo vartoti raidę <ū>, taigi nebepalaikė dambrausko siūlymo bk nežy-
mėti ilgųjų balsių ilgumo. ilguosius balsius jis pradėjo žymėti ir i, u kamienų varda-
žodžių nom. pl. galūnėje (-ys, -ūs vietoj ankstesnių -įs, -ųs). veiksmažodžių imp. 
formas anksčiau rašęs išlaikydamas kamiengalio priebalsius (t. y. su -gk[-],-kk[-]), 
PB1927 kamiengalio -k- nebeišlaikė (taigi imp. rašė su -gk[-], bet -k[-] vietoj ankstesnio 
-kk[-]); cond. 3 formas pradėjo rašyti su -tų (vietoj ankstesnės -tu). Keitė ir aukščiau-
siojo laipsnio būdvardžių galūnes, atsirado nom. sg. -ias (ankstesniuose leidimuose 
-is), acc. sg. -ią (anksčiau -į).



231 M a i r o n i o  Pavasario balsai ( 1 8 9 5 – 1 9 2 7 ) : 
k a i p  k i t o  e i l ė r a š č i ų  k a l b a

PB1927 maironis redagavo ir sintaksę: po dambrausko pastabų ē kamieno daik-
tavardžių kreipinį ėmė reikšti nebe vardininku, o šauksmininku, laiko prijungiamų-
jų sakinių jungtuką kad pakeitė kai. 

Literatūra ir šaltiniai:
būga,  Kazimieras ,  1908: „Kalbos dalykai. 19. i- ir u-kamienių žodžių daugiskaitos var-

dinis linksnis“, Draugija 24, 381–392.
būga ,  Kazimieras ,  1909: „Kalbos dalykai, i- ir u-kamienių žodžių daugiskaitos vardinis 

linksnis“, Draugija 25, 53–60.
būga ,  Kazimieras ,  1910: Kalbos dalykai (Quaestiones grammaticae), Kaunas: saliamono ba-

naičio spaustuvė. 
būga ,  Kazimieras ,  1913: „del mūsų rašybos“, Draugija 76, 350–374.
būga ,  Kaz[ imieras] ,  1915: „rašybos klausimu“, Vairas 21, 332–333.
GiLRV – [liudas Gira,] Liūdo Giros Lietuvių rašybos vadovėlis, vilnius: „Žinyno“ leidinys, mar-

tyno Kuktos spaustuvė, 1918.
JablG – [Jonas Jablonskis,] Lietuviškos kalbos gramatika, rašytojams ir skaitytojams vadovėlis, 
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gija, pirmosioms mūsų aukštesniosioms mokslo įstaigoms, vilnius: „Žaibo“ spaustuvė, 1918.
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Jurgita Venckienė
m a i r o n i s ’ s  PAVASARIO BALSAI ( 1 8 9 5 – 1 9 2 7 ) : 
t H e  C H a n G e  o F  t H e  l a n G u a G e  o F  t H e  p o e t r Y 

s u m m a r y 

maironis (1862–1932) prepared five editions of his poetry book Pavasario balsai. they 
were published in 1895 (in tilžė), 1905 (petersburg), 1913 (Kaunas), 1920 (tilžė), and 1927 
(Kaunas). the article analyses how maironis changed the alphabet, spelling, phonetics, 
morphology, and syntax of these editions by tracking the causes of change.

When the grammars by Jablonskis were published in 1901 and later, maironis did not 
aim to take over the norms given there and to apply them in his poems. only gradually, 
observing letters, the rules of spelling, and forms different from his own usage, recom-
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mended by authoritative persons or established in the media or in the texts of his friends 
maironis himself started to use them.

While preparing the edition of 1905, maironis changed his mind about seven language 
features. this edition was printed with new characters <Č, č>, <Š, š> (instead of <Cz, cz>, <sz, 
sz> in 1895 edition; mocziutė → močiutė, szirdies → širdies ) and <uo, uo> (instead of <Ů, ů> in 
the 1895 edition; Jůksis → Juoksis). earlier used nom., instr. pl. endings of the (i)ŏ stem nouns 
and adjectives -ei, -eis were changed to -(i)ai, -(i)ais (brolei → broliai, sveczeis → svečiais), instr. 
sg. endings of ()ā, ē stem nouns and adjectives -ą, -ę changed to -a, -e (bang→ bangà, gro žy-
bę → gražybe). maironis also edited the morphology: the ending -ė of adj. super. f. nom. sg. 
was changed to -ia, gen. sg. -ės – to -ios (brangiausė → brangiausia, brangiausės → brangiau sios), 
cond. 1 sg. ending -czio, used in the 1895 edition, was changed to -čiau (Norėczio → Norė čiau). 
He stopped using conjunction ką in the attributive clauses as well. 

the language in the edition of 1913 was edited less. maironis changed the nom. pl. m. 
ending of i stem -ys, used in the 1905 edition, to -įs (akys → akįs); he started to write -in- in 
the fut. forms of the verbs with -inti instead of the earlier -į- (pasveikįsiu → pasveikinsiu). 
these two changes were related with the works of Kazimieras būga. maironis also refused 
to use cond. 1, 2 pl. forms with -tumi- (learned from Jaunius; užmirsztumit → užmirštumėt) 
in the 1913 edition. 

maironis slightly edited the language of the 1920 edition of Pavasario balsai as well. acc. 
pl. f. of pronominal adjectives were written here with -ąsias instead of earlier -asias (Links-
masias → Linksmąsias). this ending was given by Jablonskis in 1901 and later in his gram-
mars of 1918 and 1919 and recommended by būga (1910).

the language of the 1927 edition of Pavasario balsai, included in volume i of maironis’s 
writings, underwent the most extensive editing. Here maironis started using the letter <ū> 
much more consistently. He changed the endings of i, u stem nominals: he started to write 
-ys, -ūs instead of earlier -įs, -ųs (akįs, sunųs → akys, sūnūs); wrote the imperative forms with 
-k[-] instead of earlier -kk[-] (neverkk → neverk) (but still -gk[-]; džiaugkis → džiaugkis), con-
junctive 3 forms with -tų (earlier -tu; atspėtu → atspėtų). the ending of adjectives in the 
superlative nom. sg. -is was replaced with -ias (Augščiausis → Augščiausias), acc. sg. -į with 
-ią (didžiausį → didžiausią).

maironis edited the syntax of his poetry as well: he started to express the address of ė 
stem nouns not with the nominative, but with the vocative case (graži sesutė → graži sesute), 
replaced the conjunction kad with kai in the compound sentences meaning time.
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ein frühes preußisch-litauisches 
mandat von 1578

unter zwei verschiedenen signaturen liegen im berliner Geheimen staatsarchiv 
drei handschriftliche ausfertigungen sowie das begleitmaterial eines mandats in 
litauischer sprache, das markgraf Georg Friedrich von brandenburg-ansbach am 
6. dezember 1578 an die Kirchen des amtes tilsit richtete.1 es handelt sich um den 
ältesten verwaltungstext, den wir aus dem litauischen besitzen; dass ein solches 
zeugnis der alltäglichen verwaltungsarbeit überhaupt erhalten geblieben ist, noch 
dazu zusammen mit den deutschen entwürfen für text und begleitschreiben, ist ein 
seltener Glücksfall der Überlieferung. Wer das mandat aus dem deutschen ins li-
tauische übersetzt hat, ist unbekannt. aufschlussreich ist allemal, dass Georg Fried-
rich bereits kurz nach seinem amtsantritt über solche Übersetzer verfügte und dass 
der schreiber der ausfertigungen ganz offenkundig bereits bestimmte orthographi-
sche Konventionen bei der niederschrift des litauischen befolgte. die voraussetzun-
gen hierfür müssen unter albrecht von brandenburg geschaffen worden sein; Georg 
Friedrich bezieht sich mit selbstverständlichkeit darauf (s. u. s. 253f., 272).

ein mandat ist ein obrigkeitlicher befehl, der sich entweder auf einen individuel-
len Fall oder eine einzelperson beziehen oder aber an die allgemeinheit gerichtet sein 
kann.2 aus der altlitauischen zeit sind nur noch drei solche mandate bekannt, die 
allesamt von markgraf Georg Friedrich von brandenburg-ansbach stammen. das 
erste ist das hier behandelte (GeM1), in dem Georg Friedrich von seinen untertanen 
im Kreis tilsit größere strenge in der religionsausübung fordert. unmittelbar danach 
folgt ein zweites, inhaltsähnliches mandat an die Kirchen des amtes ragnit (GeM2, 
ebenfalls 1578), das dritte (GeM3, 1589) richtet sich gegen hausierende schotten. man-

1  LB i 292, nr. 831 (dort kein belegexemplar 
mehr angegeben). – Für hilfreiche Kom-
mentare zu einer früheren Fassung dieser 
edition danken wir dr. bernhart Jähnig.

2  vgl. DRW s. v.
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date wurden in mehreren ausfertigungen hergestellt und im regelfall gedruckt; gemäß 
der anweisung des Herzogs sollten sie von der Kanzel verlesen und danach an den 
Kirchentüren und anderen geeigneten stellen öffentlich angeschlagen werden, wie 
dem text von Georg Friedrichs begleitschreiben zu entnehmen ist (s. u. s. 279).

markgraf Georg Friedrich von brandenburg-ansbach (1539–1603)3 war im Februar 
1578 vom polnischen König mit dem Herzogtum preußen belehnt worden, nachdem 
sich wenige Jahre nach dem tod Herzog albrechts (1568) dessen sohn albrecht Fried-
rich aufgrund seines Geisteszustands als nicht regierungsfähig erwiesen hatte. Georg 
Friedrich hatte zuvor schon in seinen eigenen fränkischen landen eine erfolgreiche 
verwaltungsreform durchgeführt und ordnete nun nach dem bewährten fränkischen 
muster auch im Herzogtum preußen verwaltung und staatswirtschaft neu. mit sicher-
heit hat es eine weit größere zahl von mandaten gegeben als die uns zufällig erhaltenen.

das lange verschollen geglaubte sprachdenkmal wird hier erstmals nach einer 
bislang unbekannten ausfertigung und mit sämtlichen begleittexten ediert, übersetzt, 
kommentiert und mit einem Wortverzeichnis versehen.

1. d i e  t e X t z e u G e n.
1.1. Ü b e r s i C H t  Ü b e r  d i e  v o r H a n d e n e n  a u s F e r t i G u n G e N. bis-

her waren drei ausfertigungen dieses textes bekannt: U, A und B. sie befanden sich 
alle ehemals im Königsberger staatsarchiv und galten sämtlich als verloren. A und 
B konnten jedoch im berliner Geheimen staatsarchiv ausfindig gemacht werden und 
wurden dort autopsiert. Über den verbleib von U ist nach wie vor nichts bekannt, 
doch ist in der bibliothek der akademie der Wissenschaften in vilnius eine abbildung 
als negativ auf mikrofilm erhalten.4 

die ausfertigungen werden hier in der reihenfolge ihrer publikation beschrieben.

U: ehem. Königsberg, staatsarchiv: signatur unbekannt.
die 1852 von nesselmann5 zuerst publizierte ausfertigung trägt später bei bez-

zenberger6 die sigle U. nesselmann druckt und übersetzt den text ohne weitere 
beschreibung und erläuterung. die originalen zeilenumbrüche gibt er nicht wieder; 
die allographen ſ und ʒ normalisiert er zu s und z, für ÿ notiert er y, für I/J steht J. 

unklar ist nesselmanns umgang mit ą, à, ë, ï. es fällt beispielsweise auf, dass 
nesselmann in seiner edition von U sehr viel seltener ą notiert, als wir in der Foto-
grafie lesen. dies mag daran liegen, dass die oft haarfeine schräghaste durch das a 

3  zu Georg Friedrich von brandenburg-ans-
bach vgl. z. b. Kampf 1964.

4  vilnius, lmavb rs: F 27–21. Herzlicher 
dank gilt dr. birutė triškaitė, die die ab-
bildung vor ort für uns eingesehen und 
uns ihre identität bestätigt hat. dass dem 
ehemaligen leiter der Handschriftenabtei-
lung der lmavb, vladas abramavičius, 
der die abbildung 1957 beschrieb, das 
original nicht bekannt war, lässt vermu-

ten, dass die Fotografie „noch in Königs-
berg aufgenommen wurde und erst nach 
dem ii. Weltkrieg nach vilnius gelangte“ 
(triškaitė brieflich, 6.10.2018). sehr ver-
pflichtet sind wir auch dem direktor der 
lmavb, dr. sigitas narbutas, der für die 
edition umgehend ein digitalisat zur ver-
fügung stellte.

5  nesselmann 1852, 241–246.
6  bezzenberger 1877.
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bei schlechteren lichtverhältnissen und ohne lupe nicht in allen Fällen lesbar ist. 
aus der tatsache jedoch, dass die genannten Graphen (mit ausnahme von ï) in 
nesselmanns edition selten, aber doch erscheinen, schließen wir, dass er sie darstel-
len wollte und sie demgemäß in allen Fällen notiert, wo er sie liest.7

die signatur teilt nesselmann nicht mit, und aus der erhaltenen negativ-abbil-
dung geht sie nicht hervor, nur am rechten oberen rand der abbildung ist die (wohl 
mit bleistift zugesetzte) alte blattnummer „1“ der akte zu erkennen. nesselmann 
erwähnt lediglich, dass der text aus dem „Geh. archiv in Königsberg“ stamme. 
Über zusammenstellung und Kontext der akte ist nichts bekannt.8 bezzenberger 
notiert (gemäß auskunft eines Gewährsmanns, der das original autopsiert hatte) 
einige Korrekturen zu nesselmanns lesungen,9 beschreibt den text jedoch ebenfalls 
nicht näher. Weder nesselmann noch bezzenberger äußern sich dazu, ob U hand-
schriftlich oder gedruckt sei. aus den notierten u-Häkchen in bezzenbergers lesung 
hŭmŭ statt humas (vgl. 44 K) folgt jedoch, dass U kein druck gewesen sein kann.10 
außerdem divergieren nesselmann und bezzenberger mehrere male in der lesung 
von d vs. t, was bei einem gedruckten text schwer möglich gewesen wäre, während 
d und t in der Handschrift des schreibers aller uns bekannten ausfertigungen – wie 
übrigens auch in der Handschrift von bretkes etwa zeitgleicher bibelübersetzung – 
tatsächlich verwechselt werden können (näheres s. u.). zwei spezifische Kennzeichen 
von U sind nesselmann zu entnehmen: erstens ist an einer stelle „ein Wort heraus-
gerissen“11, so dass sein text in „dielto narime mes pagal n12… musu Hertzikischa“ 
eine lücke hat (vgl. 32 K), zweitens fehlen unterschrift und siegel.13 ein weiteres 
erkennungsmerkmal fügt bezzenberger hinzu: „duschias ischganima“14 (vgl. 16 K) 
ist versehentlich zweimal geschrieben. die summe dieser merkmale stellt sicher, 
dass es sich bei der Fotografie auf dem mikrofilm vilnius, lmavb rs: F 27 – 21 
tatsächlich um eine abbildung von U handelt.

die originalmaße von U sind nicht bekannt. Wie bei den anderen ausfertigungen 
scheint unten papier angeklebt worden zu sein. ob die Fotografie das ursprüngliche 
Format von U wiedergibt, lässt sich nicht feststellen; am unteren rand ist jedenfalls 
kein platz für unterschrift oder siegel. die risse auf Höhe von z. 29/30 weisen da-
rauf hin, dass das papier an dieser stelle quer gefaltet war. mehrere Knicke erschwe-
ren die lesbarkeit der abbildung. dass U vom selben schreiber stammt wie A, B 
und K (s. u.), steht außer zweifel.

Gerullis (1927) kann U offenbar nicht mehr ausfindig machen. seine edition be-
schränkt sich daher auf die beiden weiteren, erst zu seiner zeit von dr. Gollub im 
Königsberger archiv gefundenen ausfertigungen A und B. beide sind handschriftlich, 
beide tragen das siegel des Herzogs, nicht jedoch seine unterschrift.15 Gerullis notiert, 
dass U sowohl von A als auch von B abweicht, ediert jedoch A lediglich mit den 

7  s. die tabelle unter 1.2.
8  nesselmann 1852, 241.
9  bezzenberger 1877, 474f.
10  bezzenberger 1877, 475.
11  nesselmann 1852, 244.

12  Hier zitiert gemäß nesselmanns lesung;  
n ist eindeutig zu m zu korrigieren.

13  nesselmann 1852, 246.
14  Hier zitiert gemäß bezzenberger 1877, 474.
15  vgl. Gerullis 1927, 55.
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varianten aus B, wohl aus vorsicht, da er keine möglichkeit hat, nesselmanns le-
sungen zu überprüfen. in seiner edition nimmt er folgende normalisierungen vor: 
er unterscheidet ſ und s, notiert jedoch ʒ und z einheitlich als z; für I/J steht I; à, ÿ 
und ë gibt er wieder (und da ÿ und ë berücksichtigt werden, ist anzunehmen, dass 
er auch ï notiert hätte, wenn er es gelesen hätte). nicht ganz klar wird, nach welchen 
Kriterien Gerullis varianten aus B aufnimmt. dass er B dann nicht eigens erwähnt, 
wo A nach Korrektur denselben Wortlaut erzielt, ist anzunehmen. er unterscheidet 
jedenfalls a vs. à, e vs. ë und divergenzen in der Worttrennung (ne butu vs. nebutu). 
es fällt auf, dass er in Fußnoten nirgends ÿ verwendet. zu unterschiedlicher inter-
punktion in B macht sein textkritischer apparat nirgends eine aussage.

A: berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 37f nr. 2, bl. 2.
um ein einzelnes großes blatt (Höhe ca. 63, breite ca. 44,5 cm) zu erhalten, sind 

zwei querliegende papierbogen (beide mit Wasserzeichen) untereinandergeklebt, 
zusätzlich ist der rechte rand durch einen angeklebten (ebenfalls zweiteiligen) be-
schnittenen papierstreifen verbreitert, auf dem bisweilen in dunklerer tinte tren-
nungszeichen oder Wortenden zugefügt sind. der obere teil des papierstreifens trägt 
ein Wasserzeichen, das zu dem der beiden papierbogen passt. recto in der rechten 
oberen ecke steht die bleistiftnummerierung „2“ (d. i. die blattnummer in der akte).

das papier ist vergilbt, teils gebräunt und zeigt stellenweise dunkle Flecken. an 
den alten Knickstellen ist es beschädigt; an der obersten Querfaltung befindet sich etwa 
mittig ein mandelförmiges loch im papier. auf der rückseite ist das blatt in schwarzer 
tinte mit „1578a“ beschriftet. das dokument ist gesiegelt, aber nicht unterzeichnet.

B: berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 37f nr. 2, bl. 3.
zwei querliegende papierbogen (Wasserzeichen wie in A) sind untereinanderge-

klebt, so dass sich ein großes blatt ergibt (Höhe gesamt ca. 63, breite ca. 43 cm). der 
rechte rand ist nicht verbreitert.

die blattnummer „3“ ist recto in der rechten oberen ecke mit bleistift eingetragen. 
auf der rückseite ist die urkunde in schwarzer tinte mit „1578b“ beschriftet. das papier 
ist leicht stockfleckig, zeigt schäden und kleine risse an den alten Knickstellen (einer 
der risse ist durch Überklebung repariert) und ein kleines brandloch nahe dem unteren 
rand des oberen Foliobogens. das dokument ist gesiegelt, aber nicht unterschrieben.

der schreiber hat den linken rand hier weniger breit gelassen, so dass er am 
rechten rand nicht so häufig in platznot kommt wie bei A; alle Wörter am rechten 
rand sind lesbar. 

K: berlin, Gsta pK: XX. Ha, Hba Konzepte J.2.
die akte, die den neufund K und dazu wichtiges begleitmaterial enthält, trägt 

die (später eingeklammerte) alte signatur iv.22.667. Wir haben diese bislang nicht 
bekannte ausfertigung 2015 im Gsta entdeckt und ihr die bezeichnung K gegeben, 
der auf ihren aufbewahrungsort bei den Konzepten verweist.

auch für K wurden zwei querliegende papierbogen untereinander geklebt, ohne 
zusätzlichen randstreifen (Höhe ca. 62,5, breite gesamt zwischen 41,9 und 43,5 cm). 
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das papier hat Wasserflecken, dazu schäden (teils einrisse) an den alten Knickstellen. 
verso ist es mit teils verblassender tinte als „polniſch ‖ mandatum ‖ datum ‖ 78“ 
beschriftet. das Wasserzeichen der beiden papierbogen – von der rückseite aus bes-
ser sichtbar – ist dasselbe wie in A und B: ein mit fünfzackiger Krone bekröntes 
Wappenschild, senkrecht geteilt, im rechten Feld von links oben nach rechts unten 
verlaufende schrägstreifen, im linken Feld eine schlecht erkennbare bildliche dar-
stellung. die rückseite trägt außerdem tintenflecken, eine Federprobe und mit rot-
braunem Farbstift die Jahresangabe „1578“. unterschrift und siegel fehlen, jedoch 
sind unter dem text rötliche siegelreste vorhanden.

K ist von U verschieden, wie die zeilenumbrüche, das in U fehlende Wort und 
viele weitere abweichungen zeigen. demnach muss es sich um eine vierte, bislang 
weder bekannte noch publizierte Fassung handeln.

alle vier derzeit bekannten ausfertigungen stammen von demselben schreiber und 
sind wohl mit nur geringem zeitlichen abstand verfertigt worden; bei ABK stimmen 
die Wasserzeichen der papierbogen überein.16 Für das verhältnis von ABKU zueinander 
gibt es nur einige wenige anhaltspunkte. das aussagekräftigste Kriterium sind gemein-
same Fehler, von diesen gibt es nur einen einzigen: ſmetimaſpi 46 AK gegen ſwetimaſpi 
der übrigen ausfertigungen. außerdem weicht lauke alba widui 46 AK in der Wortstel-
lung vom deutschen text Inner oder auſſer ab, während BU die deutsche reihenfolge 
zeigen. AK gehören demnach näher zusammen; für die präzisere beurteilung ihres 
verhältnisses ist die sofortkorrektur von h zu o bei to 3 K interessant, denn nur A zeigt 
hier die schreibung tho. K kann diese Graphie mit h aus A übernommen und dann 
korrigiert haben; nimmt man hingegen an, dass A abschrift von K sei, so bleibt uner-
klärt, warum die korrigierte schreibung in K von A nicht übernommen worden sein 
sollte. in der einzigen nennenswerten abweichung zwischen A und K ist A konserva-
tiver: BKU gehen in sacramentu schwentuiu 47 mit umstellung gegenüber deutschem der 
heÿligen Sacrament zusammen, nur A hat die deutsche reihenfolge beibehalten. 

B weicht von den übrigen ausfertigungen durch zwei auslassungen gegenüber 
dem deutschen text ab: nur in B fehlen die erwähnung der Kaschuben (vgl. 1) sowie 
das gesamte syntagma à ſawam … nepridůtu (vgl. 15). außerdem zeigt B mehrfach o 
für ů der übrigen ausfertigungen. B kommt also als vorlage von AKU nicht in Frage. 

Geht man davon aus, dass bei einer abschrift auslassungen wahrscheinlicher sind 
als ergänzungen, dann folgt aus ghrekai 22 K gegenüber didi ghrekai AB bzw. ghrekai 
didi U für groſſe Sunden sowie aus daiktu 51 K gegenüber daiktu wiſsu ABU für Welches 
alles, dass ABU nicht von K kopiert sind. Getreuer ist hingegen pirmiauſei 3 K für 
zuforderſt des deutschen entwurfs gegenüber wiſsu pirmiauſei ABU; es könnte daher 
auch bewusste verbesserung sein. die weiteren beobachteten divergenzen zwischen 
den einzelnen ausfertigungen können bei einem schreiber mit litauischer sprach-
kompetenz spontan entstanden sein.

16  auf der abbildung von U ist kein Wasser-
zeichen sichtbar.



242 Archivum Lithuanicum 20

die ungeschickte anordnung auf dem blatt, bei der der zu breite linke rand den 
angeklebten rechten randstreifen nötig machte, lässt vermuten, dass A die erste der 
von einem vorauszusetzenden Übersetzungsentwurf abgeschriebenen ausfertigungen 
war. K kann gut von A abgeschrieben sein; die vergleichsweise triviale Wortumstel-
lung in sacramentu schwentuiu spricht nicht dagegen. von den uns erhaltenen aus-
fertigungen ist K die beste, da der angeklebte randstreifen in A oft die lesbarkeit 
der zeilenenden erschwert.

1.2. s C H r i F t. die schrift aller ausfertigungen ist eine saubere, gut lesbare 
Kursive. der schreiber war offenkundig mit dem litauischen vertraut genug, um 
zwischen u-Häkchen und übergeschriebenen o im zeichen ů sicher zu unterscheiden: 
erstere sind größer (erstrecken sich mitunter über drei buchstaben), schwungvoll 
geschrieben und haben typischerweise etwa die Form eines recht breiten c, letztere 
sind kleiner, offenkundig langsamer und mit sorgfalt geschrieben, überschreiten die 
breite eines Kleinbuchstabens nicht und haben typischerweise die Form eines schma-
len o. das zeichen ÿ ist sehr deutlich y-förmig, sehr sorgfältig geschrieben und trägt 
immer zwei punkte. zwischen d und t besteht eine gewisse verwechslungsmöglich-
keit, da der schreiber das d bei der oberlänge beginnt und dann die rundung in 
einem linkszug anfügt, so dass sie mit einem schleifenförmig angebrachten t-strich 
verwechselt werden kann.17 unterscheidungsmerkmal ist, dass der schreiber gewöhn-
lich gerade und ziemlich kurze t-striche bevorzugt, wodurch sich andererseits eine 
gewisse verwechslungsmöglichkeit mit l ergibt; l und t lassen sich i. d. r. aber anhand 
der wesentlich größeren oberlänge des l unterscheiden.

in der folgenden tabelle sind sämtliche entsprechungen der schriftzeichen (au-
ßerhalb des namenguts) in der litauischen standardsprache zusammengestellt:

schriftzeichen neulitauische 
entsprechung

Kommentar

a a, o, ą
à o
ą o nur in -ąs und iąg, AB auch in nąras 54
ä a nur in bäſʒnitcʒaÿe 20 B
æ e
b b
c c, k
ch k
d d
dʒ dž
e e, ė, ie

ę
a

auslautend
fast ausschließlich postpalatal

17  vgl. z. b. die lesarten issiraditusi UN und 
issiratitusi UB zu z. 26.
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schriftzeichen neulitauische 
entsprechung

Kommentar

ë e nur in Formen und ableitungen von eiti nach präfix pra-, 
pri- und nach -ſi-; 
evtl. 1× ië für ė in Vriëda 33 B

f(f) f in namen
g g
gh g, j
h h

Ø 1× anlautend in i. sg. m. humu 44 K zu ūmas
i i, y, j

į auslautend
ï j

i, y 1× in beï 14 U, 1× in wïenas 45 U, evtl. 1× in piktenïbies 22 K
ie ie, ė

ę 1× in ſawies 16 ABKU
in į als präfix
k k
l l
ł l evtl. in ergänztem gał 25 A
m m
n n
o uo

o nur in Fremdwörtern und namen
p p
r r
rh r anlautend
s s
ſ s, z
sch, ſch š
ſcʒ šč ausschließlich, aber ganz konsequent in Formen von 

krikščion-is/-iškas
ſs s
sʒ ž
ſʒ ž, š, z
t, th t
tcʒ č
tſ, tʒ c
u18 u, ū, ų

v anlautend
ů uo

o nur UUN in ſʒůdi 7, půtam 12, lietuwůs 20, ſawůſpi 41
v u

v
anlautend
anlautend

18  u ist in der regel mit Häkchen geschrieben.
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schriftzeichen neulitauische 
entsprechung

Kommentar

w v
y j

ii nur in prymptu 14 AAGBG

ÿ19 y, j, ij, ii
ji
i
i

auslautend
nur in prÿeÿe 3 A und ſuſsÿeiti 35 B
palatalitätszeichen, nur in inkerſchÿa 10 ABKU

ý ji nur in tieý 45 A

Charakteristisch ist im vergleich zur heutigen standardsprache das häufige Fehlen 
von i als palatalitätszeichen. verschreibungen mit ſ für ſʒ erklären wohl numirſtant(i)eÿ 
39 ABK sowie baſnitcʒan 41f. AK und nuwaſůia 42 A.

2. e d i t i o n  v o n  K. im Folgenden wird die Fassung K erstmalig ediert. 
sämtliche Graphien folgen dem original. ebenso wurden in den lesarten des text-
kritischen apparats die gemäß eigener autopsie von A und B wiedergegebenen 
Graphien nicht normalisiert. entsprechendes gilt für die abbildung von U; nur wo 
ausschließlich lesarten von U aus nesselmanns und bezzenbergers editionen zu 
zitieren waren, wurden deren normalisierungen benutzt (s. o. s. 238f.). stellenweise 
kaum zu unterscheiden ist in der Handschrift Klein- vs. Großschreibung, speziell 
w/W, c/C, k/K, s/S, v/V. auch bei der zusammen- oder Getrenntschreibung zumal 
negierter Wörter ist nicht immer letzte sicherheit zu gewinnen. Hier mussten ermes-
sensentscheidungen vorgenommen werden. 

um den textkritischen apparat möglichst knapp zu halten, verwenden wir fol-
gende abkürzungen und symbole:

〈+〉 kennzeichnet ein zusätzliches element in einer ausfertigung, 〈ϑ〉 ein fehlendes.
„+ Komma B“ bedeutet also beispielsweise, dass ausfertigung B an dieser stelle 

ein Komma setzt, das in K nicht enthalten ist; „ϑ Komma B“ bedeutet, dass in aus-
fertigung B an der betreffenden stelle ein in K enthaltenes Komma fehlt.

textzitate, die zwei punkte umschließen (..), bezeichnen die zitierten Formen 
unter ausschluss des ausgelassenen textes. textzitate, die drei punkte umschließen 
(…), bezeichnen die zitierten Formen unter einschluss des ausgelassenen textes.

„bus .. pridůta“ 50 K steht beispielsweise für bus pridůta, „bus … pridůta“ hinge-
gen steht für das vollständige zitat bus ſkribele, kamarnikas alba kita priſtaina a lietuwiſchkai 
makanti perſona priſtatita alba pridůta.

abb. 1. GeM1, ausfertigung K; 
berlin, Geheimes staatsarchiv preußischer Kulturbesitz: XX. Ha, Hba Konzepte J.2

19  dreimaliges 〈ŷ〉 in 〈inkerſchŷa〉 10 K, 
〈viſitacÿeŷe〉 4 A und 〈tikraŷa〉 13 K ist  

lediglich als flüchtig geschriebenes 〈ÿ〉  
zu lesen. 
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1 nůg diewa meilies, mes iurgis  
Fridrikis, margrabas brandenburka, 
pruſůſa, stetine, pommerůſa, Ka-
ſchubůſa bei Wendůſa teipaieg

2 schleſʒÿaÿe iegerndorffe ir etc. 
Hertʒikis, burgrabas nurrenberga  
à wieſchpats rigąs. Kůmetu chrik-
ſcʒanÿs wiſsůſa ſawa ſprawighi=

3 můſa pirmiauſei ant diewa tur 
daba tiſsi, ir nůg tha pradʒa dariti, 
idant to ir dideſne palaima nůg ÿa 
ſulauktu, dielta ir mes ſchame pra=

4 detame viſitacÿes darbe, ir teipte 
viſitacÿeÿe tilſʒies walſcʒaus pir-
miauſei atprawimu ſluſʒba diewa  
ir tei priſkirtams baſʒnitcʒiams bei

5 tumpte priſsiëntcʒeis daiktais, 
paſsirupinameſi, à daſsiklauſineÿa-
me  ſi, kaip thas wiſsur iſchlaikamąs, 
ir kas taſamp kaltibiu butu. Kurgi

6 iſsiklauſineghime pirmiauſei radaſi 
iag ſʒmanies baſʒnitcʒias tilſʒies, 

1: nůg] Nog BBG – meilies,] ϑ Komma BUN – 
Fridrikis,] ϑ Komma B – pruſůſa,] ϑ Kom-
ma AAGBG; Pruſoſa, UUN – stetine,]  
ϑ Komma AAGBBG – pommerůſa, Kaſchu-
bůſa bei Wendůſa] Pommerůſa, Kaſchubůſa 
bei wendůſa AAG; Pommerůſa bei wendůſa, 
BBG (Komma nach wendůſa in B? nach 
Pommerůſa in BG?); Pommerůſa, Kaſchubůſa, 
Wendůſa, UUN  

2: schleſʒÿaÿe] Schleſʒ‖aÿe A (ohne ergänzung 
von i, y oder trennzeichen auf dem rand-
streifen); Schleſzaÿe AG; Scheſzyaye [!] BG; 
Schlesiyaye, UN – Hertʒikis,] ϑ Komma 
AAGBG – nurrenberga] Nurrenberge BBG;  
+ Komma UN – à] ir UN (Korr. à UB) – wieſch-
pats] wieszpats UN – rigąs] Rigas B; Rigias 
UUN – Kůmetu] Kometu AAGBBGUUN – 
chrikſcʒanÿs] ʒ aus h korrigiert A – wiſsůſa] 
wiſsoſa AAG – ſpra wi ghi mů ſa] ſpraghwi ghi-
můſa A (sofortkorrektur); korrigiert aus 
ſpraghiwighimůſa AG; sprawighi můſa U  
(ů korrigiert aus o oder a) 

3: pirmiauſei] wiſsu pirmiauſei AAGBBGUUN – 
diewa] D korrigiert aus nicht mehr lesba-

rem buchstaben U – to] o als sofortkorrek-
tur über begonnenem h; tho AAG; tů  
BBGUUN – ir2] korrigiert aus id B; korri-
giert aus it BG – dideſne] didesne AU – 
ſulauktu,] ſulauktu. AAGBBGU – dielta] 
Dielto UN – mes] -s in dunklerer tinte auf 
dem randstreifen ergänzt A 

4: darbe,] ϑ Komma UUN –walſcʒaus] walſ-
cʒiaus AAGBBGU (i über der zeile eingefügt 
U); wals czaus UN (Korr. valscziaus UB [v- !]; 
i über der zeile eingefügt) – baſʒnitcʒiams] 
unterlänge des ʒ doppelt geschrieben B;  
t aus ſ korrigiert U; umgekehrt: Korr. basz-
niscziams UB; baſʒniſcʒiams, AAGBG 

5: tumpte] tampte AAGBBGUUN – priſsiëntcʒeis] 
priſientcʒeis AAG – daiktais,] ϑ Komma B – 
paſsirupinameſi,] ϑ Komma UUN – à] àgi 
U; agi UN – daſsiklauſineÿameſi,] daſsi-
klauſineÿameſi. AAGBG; ϑ Komma BUUN – 
iſchlaikamąs] iſchlaikamas UN – taſamp] 
taſampi UUN – butu.] butu, AAGBG –  
Kurgi] kurgi AGBG

6: radaſi] + Komma AAGUUN – iag] iąg ABU – 
ſʒmanies] Sʒmanies UUN – Katitcʒu] 

von Gottes Gnaden, Wir Georg Fried-
rich, markgraf zu brandenburg, in 
preußen, zu stettin, pommern, der   
Kaschuben und Wenden, auch 
in schlesien zu Jägerndorf und etc.   
Herzog, burggraf zu nürnberg und 
Fürst zu rügen. nachdem die Chris-
ten in allen ihren Handlungen 
zuerst auf Gott achten und von ihm den 
anfang machen sollen, damit sie alsdann 
auch größeren segen von ihm zu erwarten 
haben, darum bekümmerten auch wir bei 
dieser begonnenen visitationsarbeit und 
bei dieser visitation des amtes tils uns 
zuerst um die abhaltung des Gottesdien-
stes und die hierzu verordneten Kirchen 
und dazu gehörigen dinge, und 
erkundigten uns, wie diese überall 
abgehalten werden, und was für 
verschuldungen dabei seien. dabei 
hat es sich durch nachfrage zuerst ge-
funden, dass Gemeindemitglieder zu 
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Kaukenu, Katitcʒu bei piktupenu, 
teipte Kuningelei kaip kiti, à

7 didʒauſei nekurieÿ thu iſch radąs 
bei prawąs panu, nepilnai baſʒnit-
cʒan eiti, retai ſʒadi diewa klauſa, 
teipaieg schwentump à ſchla=

8 wingump sacramentump, dalis 
kelůſa ÿe ir keturůſa deſchimtiſsa 
metu ne eſti priëye, kuri daikta mes 
didʒauſei nůg vriede gi=

9 wenantcʒu, kurieÿ gera pawaiſda 
kitiems turietu praëiti, ne ſu maſʒu 
ſtebeghimu à didʒu nepaſsimegimu 
pagirdeÿame,

10 Kůmetugi takſai biaurus giwenimas 
diewa danguÿe inkerſchÿa, ir bai-
ſump karanump bei mukump ghi 
pabaudʒa, kadgi ir be ta kiek wie=

11 nam ant tha ÿa gerums duſchaſpi 
iſchganimapi uſʒgul, Graudenamegi 
tů malanei kiek wiena, àgi didʒau-
ſei vriede eſsantcʒas perſonas,

Katitcʒiu, U; Katitcziu UN – Kuningelei] 
K[a]ningelei A (schriftzeichen unvollstän-
dig, in dunklerer tinte auf dem randstrei-
fen fehlerhaft ergänzt); kaningelei AG; ku-
ningelei BBG; Kunigelei UUN – kaip] + ir 
UUN – kiti,] ϑ Komma AAGBBG – à] a UN 
(Korr. à UB) 

7: iſch] isz UN – radąs] Radas UN – prawąs] Pra-
was UN – panu,] ϑ Komma BUN – ne pil nai] 
ne pilnai UUN – baſʒnitcʒan] baſʒ nitcʒiana 
A (-a offenbar nachträglich zugesetzt); 
baſznitcziana AG; baſʒnitcʒian BBGU; baszi-
tczian UN (Korr. basznitczian UB) – ſʒadi] 
Sʒadi A; szadi AGBG; ſʒůdi UUN (ů kor rigiert 
aus a U) – schwentump] schwen tump  
AGBGUN – à] ir BG;  a UN (Korr. à UB) – 
ſchlawingump] Schlawingump AU 

8: sacramentump,] ϑ Komma ABUUN; sacra-
mentump AGBG – kelůſa] keloſa BBG – pri-
ëye,] prÿeÿe, AAG; prieÿe. B; prieye, BG – 
kuri] Kuri B – mes] -s auf dem randstrei-
fen vervollständigt A – nůg] ů korrigiert 
aus o U; nog AAG – vriede] uriede UN  
(Korr. vriede UB) 

9: kietiems] -iems über der zeile korrigiert für 
durchgestrichenes -us U – turietu] turetu 
BBG – praëiti] praeiti UUN – à] a UN (Korr. à 
UB) – nepaſsimegimu] -u wegen des be-
schnittenen randes nicht mehr lesbar A; 
nepaſsimegim.. AGBG; i in -gimu aus h kor-
rigiert B; nepasimegimu UN – pagirdeÿa me,] 
pagirdeÿame. AG; pagirdeiame, BU (-e- aus 
nicht mehr lesbarem buchstaben korri-
giert; ia über der zeile eingefügt U);  
pagirdeiame. BG; pagirdziame, UN (Korr. pa-
gir deiame, UB) 

10: Kůmetugi] Kometugi AAG; kůmetugi UN – 
inkerſchÿa,] ϑ Komma AAGBBGU – pa bau-
dʒa] -u- auf dem randstreifen in dunklerer 
tinte ergänzt A – ta] tha UUN – kiek wie-
nam] kiekwienam UN (Korr. kiek wienam UB)

11: iſchganimapi] iſchganimap AAGBBGUUN – 
uſʒgul,] uſʒgul. AAGBBGUUN – tů] ů korri-
giert aus o; tho AAG – kiek wiena,] kiek wi-
ena. AGBG; ϑ Komma BU; kiekwiena UN 
(Korr. kiek wiena UB) – àgi] agi BBGUN – 
vriede] uriede UN (Korr. vriede UB) – 
perſonas,] ϑ Komma B 

tils, Kuckernese, Coadjuten und piktupö-
nen, sowohl adlige als auch andere, und 
vornehmlich etliche von den Herren des 
rates und Gerichts, nicht fleißig zur Kir-
che gehen, selten das Wort Gottes hören, 
wie auch zu den heiligen und hoch-
würdigen sakramenten ein teil in   
mehreren, ja sogar in vierzig 
Jahren nicht gegangen ist, was wir 
zumal von den beamteten, 
welche mit gutem beispiel 
anderen sollten vorangehen, mit nicht 
geringer verwunderung und 
großem missfallen gehört haben, 
weil ein solch schändliches leben 
Gott im Himmel erzürnt und zu schreck-
lichen strafen und plagen ihn reizt, 
da doch daran auch ohne das einem 
jedem seine Wohlfahrt am seelenheil 
gelegen ist. so ermahnen wir 
hiermit gnädig einen jeden, und vor-
nehmlich die amtstragenden personen, 
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12 ÿemsgi ſtiprei inriſchame bei in ſa ka-
me, idant patam kiek wienas pilnai 
baſʒnitcʒaſpi laikituſi, sʒadi diewa 
rhadas klauſitu, bei penuk=

13 ſchla duſchias schlawingaghi sacra-
menta tikraÿa kuna bei krauia ie-
ſʒaus Chriſtaus, diel atleidima ſawa 
ghreku, bei diel ingighima

14 amſʒinaÿa giwenima, tikraÿe 
pakutaÿe bei nabaſʒniſteÿe, tankei 
bei wiernai prÿmptu, ir teipa wie-
nas antra pagal priſakima diewa

15 gera chrikſcʒaniſchka pawaiſda 
praëitu, à ſawam artimui neiaki pa-
piktinima nepridůtu, ieng ruſtibe 
bei karane diewa

16 ant ſawies ne uſʒweſtu, à ſawa du-
ſchias iſchganima nepraſchutitu, à 
ÿagi deiwiſchka matſnibe nebutu 
priwerſta diel papeiki=

17 ma bei nedekingai ſawa mielaÿa à 
iſchganitingaÿa sʒadʒa bei schwen-
tuÿu sacramentu prÿmima, tan pati 
iſch ſchias ſchalies

18 atpentcʒ atimpti, pragi tai mielau ſe-
ſis diewas tikru duſeghimu bei mal-
da pilnai praſchamas te eſsi.

und tragen ihnen ernstlich auf und  
befehlen ihnen, dass sich künftig ein  
jeder fleißig zur Kirche halte, das   
Wort Gottes gern höre, und die 
seelenspeise, das hochwürdige 
sakrament des wahren leibes und   
blutes Jesu Christi zur vergebung   
seiner sünden und zur erlangung 
des ewigen lebens, in rechter 
buße und andacht, oft und würdig  
annehme und so einer dem andern  
nach dem Gebot Gottes mit 
gutem christlichem beispiel vorangehe 
und seinem nächsten kein Ärgernis 
gebe, damit er den zorn und die   
strafe Gottes nicht auf 
sich lade, und seiner seele seligkeit  
nicht verscherze und seine göttliche  
allmacht nicht bewogen werde,   
wegen der verachtung und der 
undankbaren aufnahme seines lieben 
und allein seligmachenden Wortes   
und der heiligen sakramente, 
dasselbe aus diesem land wieder 
wegzunehmen, darum werde doch  
der liebe Gott mit innigem seufzen  
und Gebet inständig gebeten. 

12: patam] půtam UUN (ů aus a korrigiert U) – 
kiek wienas] kiek wiens U; kiekwiens UN 
(Korr. kiek wiens UB) – baſʒnitcʒaſpi] 
zweites -a- in dunklerer tinte auf dem 
randstreifen ergänzt A – sʒadi] sʒadi  
AGBGUUN – klauſitu,] ϑ Komma   
AAGBBGUUN 

13: schlawingaghi] schlawingaghi AGBGUUN; 
ſchlawingaghi B – sacramenta] sacramenta 
AGBG – krauia] krauÿa AAGBBGUUN – Chriſ-
taus,] ϑ Komma AAGBGUUN – ghre ku,]  
ϑ Komma AAGBBGUN (Korr. Komma UB)  

14: amſʒinaÿa] amszinaya UN (Korr. amszinay à 
UB, evtl. verlesen aus amszinaÿa?) – bei] beï 
U – prÿmptu] prymptu AAGBG; prymtu UN 
(Korr. pryniptu UB) 

15: praëitu] praeitu UUN – à ſawam … ne pri-
důtu,] ϑ BBG – papiktinima] m aus nicht 

mehr lesbarem buchstaben korrigiert A – 
nepridůtu] nepridotu AAGU; nepridetu UN 
(Korr. nepridotu UB) – ieng] zuvor ieg 
gestrichen

16: ne uſʒweſtu,] neuſzweſtu, AGBG; ϑ Komma 
BUUN (punkt in B?) – duſchias iſchga ni-
ma] duſchąs iſchganima BBG; duſchias iſch ga-
nima zweimal geschrieben UUB – nepra-
ſchutitu,] ϑ Komma AGBG; ne praſchutitu, 
UUN – deiwiſchka] deiwiſchka AAGBBGU; 
teiwischka UN (Korr. deiwischka UB) – nebu-
tu] ne butu AAGUUN 

17: nedekingai] nedekinga AAG – à] a BG (à in 
B?) – sʒadʒa] szadza AGBG; Sʒada U; szada 
UN – schwentuÿu] Schwentuiu A; schwentu-
iu AGBG; schwentuyu UN – sacramentu] sac-
ramentu AGBGUN; + Komma AAGBGUN – 
prÿmima,] ϑ Komma UUN 
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19 Kůmetugi mes talaus iſchtireme, iąg 
netiktai Kaukenůſa bet ir kitaſa wie-
taſa, ir weikei wiſsůſa kiemůſa til-
ſʒies walſcʒaus, teipa=

20 ieg ir ſche mieſte lietuwąs baſʒni t-
cʒaÿe per kurſchus ir lietuwnikus, 
ÿu priſʒadais, mietimu waſchkineis 
kudikeis, alba ſunareis kita=

21 keis, bei galwÿu darimais, teipaieg 
uſʒkalbeghimu, saitu dawimu, rhe-
tcʒa beginimu alba ſukimu ir kitais 
daiktais, didis stabu meldims

22 bei diewa panekinims, laikamas 
eſti, antgi ta dabar tarp lietuwniku 
ir kiti ghrekai kaip netcʒiſtibe, kek-
ſchiſte, ir tam ligias pik=

23 tenibies pildamąs ira, diel kuru 
daik  tu diewas ir wiſsa sʒeme gal 
karati, kaip pra tai schwentame 
raſch te diewa daug

24 pawaiſdu iſsiradaſi. Kurusgi daiktus 
mes kaip chrikſcʒanikam vriedui 

Weil wir ferner erfahren haben, dass 
nicht allein zu Kuckernese, sondern  
auch an anderen orten, und fast in allen 
dörfern des tilser Gebiets, wie auch 
in dieser stadt in der litauischen Kirche 
von den Kuren und litauern durch ihre 
beschwörungen, durch opferung, durch 
Wachskinder oder andere Glieder, 
und durch anfertigungen von rindern, 
desgleichen durch besprechung, durch 
anlegen von amuletten, durch sieblau-
fen oder -drehen, und durch andere din-
ge große abgötterei und Gottesverach-
tung getrieben wird. und dazu noch un-
ter den litauern auch andere sünden wie 
unkeuschheit, Hurerei und dergleichen 
laster vollführt werden, wegen welcher 
dinge Gott auch das ganze land 
strafen kann, wie vordem in der 
Heiligen schrift Gottes viele 
beispiele sich finden ließen, welche  
dinge wir, als einem christlichen amt 

19: Kůmetugi] Kometugi AAGBBGUUN – iſchti re-
me] iſchtirem AAGBBGUUN – iąg] iag BUUN – 
netiktai] ne tiktai AAGBBGU – Kau kenůſa] 
Kaukenoſa BBG – wietaſa] wie tusa UN (Korr. 
wietasa UB) – wiſsůſa kie můſa] wiſsoſa kie-
moſa BBG; wiszůsa kie mů sa UN – walſ cʒaus] 
walſcʒiaus AAGUUN – teipaieg] erstes -i- in 
dunklerer tinte auf dem randstreifen  
ergänzt A 

20: lietuwąs] lietuwas A; lietuwůs UUN (ů kor-
rigiert aus ą U) – baſʒnitcʒaÿe] bäſʒni-
tcʒaÿe B – kurſchus] Kurſchus AGBGUN –  
lietuwnikus,] Lietuwnikus UN  – waſch ki-
neis] waſchkinu AAG – kudikeis,] ϑ Komma 
AAGBGUUN – ſunareis] sunareîs, UN (Korr. 
sunareis, UB) – kitakeis,] ϑ Komma  
AAGBBGUUN

21: darimais,] ϑ Komma UN – uſʒkalbeghimu,] 
k korrigiert aus g U; uſʒkalb[eghi]mu, A 
(loch im papier); uſzkalbeghimu AGBGUN 
(von gh ist nur der obere teil erhalten AG) – 
saitu] ai offenbar korrigiert aus ie AKU; sai-
tu AGBGUN; ſaitu B (ai offenbar korrigiert 
aus ie). – dawimu,] ϑ Komma UN – rhe tcʒa] 
rhetcʒia BBG; Rhetcʒia UUN – beginimu] 
begi[ni]mu A (loch und riss im papier) – 

ſukimu] + Komma BUUN – daiktais,] daik-
tas, B; ϑ Komma UN – stabu] Stabu U – mel-
dims] korrigiert aus meldimas B; meldimas 
UUN 

22: panekinims,] ϑ Komma AAGBBGUN; pane-
kims BBG; panekighimas UUN – eſti,] eſti. 
BU – antgi] O Antgi UN (unterlänge des 
korrigierten g von uſʒkalbeghimu 21 als O 
verlesen) – ta] tha BBGUUN – lietuwniku] 
Lietuwniku UN – ghrekai] didi ghrekai, 
AAGBG; didi ghrekai B; ghrekai didi, UUN – 
kekſchiſte,] ϑ Komma AAGBBGUN; nekschis-
te UN (Korr. kekschiste UB) – piktenibies] 
piktenïbies? 

23: pildamąs] pildamas AUN – wiſsa sʒeme] 
wiſsa ſʒeme B; Sʒeme wiſsa U; scheme wissa 
UN (Korr. szeme wissa UB) – gal] g[a]l A 
(riss im papier); gal AG (riss an der stelle 
des a); gal mit ergänzungszeichen über 
der zeile eingefügt B – schwentame] 
schwentame AGBGUN – raſchte] raſc[h]te A 
(-te und die oberlänge des h auf dem 
randstreifen in dunklerer tinte ergänzt) 

24: iſsiradaſi.] iſsirad[ąs], A (riss im papier); 
iſsiradas, AGBG (riss im papier AG); iſsira-
das. B (-ąs?); iſsiradąs. U; issiradąs, UN 
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priſsiëitiſsi, nieku budu galime ken-
teti. dielgi ta

25 kiek wienam mandawaiam bei inſa-
kam, idant patam tikrai wiſsakiu 
ſtabu meldimu, kaip tiems wardai 
gal buti, atſilai=

26 kituſi, à ſluſʒbaÿe diewa pagal 
ſchias sʒemies baſʒnitcʒu rheda bei 
Corpori doctrinæ priſtaina iſsiradi-
tuſi, kaipaieg ir kiek

27 wienas nůg pirm minetuïu ir kitu 
ſunkiuïu ghreku laubitiſsi à ſawa  
giwata, kure diewui galetu intikti 
paſsigerinti turies da=

28 batiſsi, a ieigu tai nenuſsidotuſi,  
ta da mes priſʒaſti gauſim nepakluſ-
nůſus priſsiëntcʒa ſtipra karane  
kitiems ant grauſmies

29 karati.
30 Kadgi wiel ne tiktai uſʒgertuweſa ir 

wentcʒawaniſties darbůſu, wiſsaki 
indiwni bei Chrikſcʒanims nepriſ-
taini budai bei cæremo=

(Korr. issiradąs. UB) – Kurusgi] Kuruſgi 
AGBG; kurusgi UN (Korr. Kurusgi UB) – 
chrikſcʒanikam] chrikſcʒaniſchkam  
AAGBBGUUN – vriedui] uriedui UN (Korr. 
vriedui UB) – priſsiëitiſsi] priſsieitiſsi AGBG; 
prissientissi UN – nieku] vor nieku k gestri-
chen; neku UUN – kenteti.] ϑ punkt AGBG – 
ta] tha AAGUUN 

25: kiek wienam] kiekwienam UN (Korr. kiek wie-
nam UB) – inſakam] ſtiprei inſakam UUN – 
wiſsakiu] + Komma A; wissokiu UN (Korr. 
wissakiu UB) – ſtabu] Stabu A; stabu AG – 
meldimu,] ϑ Komma AAGBBGUN – gal] gał 
A (-ł nachträglich, teils auf dem randstrei-
fen, mit dunklerer tinte verdeutlicht) – 
buti, atſilaikituſi,] buti atſilaikituſi AAGBG; 
buti, atſilaikituſi B (buti korrigiert aus 
butu); buti atſilaikituſi, U; buti, atsilaikitusi 
UN (Korr. buti atsilaikitusi, UB)

26: baſʒnitcʒu] baſʒnitcʒiu BBG – rheda] Rh[e=]‖ 
da U (Knickstelle am zeilenende) – Corpo-
ri doctrinæ] corpori doctrinae UN – iſsi-
radituſi] d in Knickstelle U; issiratitusi 
UB – kaipaieg] kaipajeg UN – kiek wienas] 
kiekwienas UN (Korr. kiek wienas UB) 

vorstehend, auf keine Weise 
dulden können. deswegen 
tragen wir einem jeden auf und befehlen, 
dass er sich künftig wahrhaft jeglicher  
abgöttereien, welche namen sie 
auch haben mögen, enthalte 
und im Gottesdienst gemäß dieses   
landes Kirchenordnung und dem   
Corpori doctrinae sich anständig   
ausweise, wie auch ein jeder 
von den vorerwähnten und anderen 
schweren sünden sich fernhalte und sein 
leben, wie es Gott gefallen kann, 
zu bessern bedacht sein soll. 
und wenn das nicht geschehen sollte,  
so werden wir veranlassung erhalten, 
die ungehorsamen mit angemessener 
strenger strafe anderen zur 
abschreckung zu bestrafen. 
da ferner nicht nur bei den verlobungen 
und Hochzeitshandlungen allerlei selt-
same und für Christen unpassende 
Gebräuche und zeremonien, 

27: nůg] nog BBG – minetuïu] -uiu?; minetuÿu 
AAGUUN; minetuiu BBG – ſunkiuïu] ſun kiu ÿu 
AAGUUN; ſunkiuiu BBG – laubi tiſsi à] lau-
bi[t.ſ.. à] U (Knickstelle im papier; von  
t untere Hälfte und von à Gravis nicht 
sichtbar); + Komma UN – giwata,]  
ϑ Komma AAGBBGUN – intikti] + Komma 
AAGBBGUN 

28: a] korrigiert aus nicht mehr lesbarem buch-
staben A – ieigu] davor ſa gestrichen A – 
nepakluſnůſus] ů korrigiert aus nicht 
mehr lesbarem buchstaben B; ne[p.k..] ſ-
noſus U (Knickstelle im papier); nepa-
klusnosus UN – priſsiëntcʒa] priſiëntcza 
AGBG – ant] ant teils auf dem randstreifen, 
nt in dunklerer tinte nachgezogen A – 
grauſmies] + Komma U 

29: karati] Karati B 
30: ne tiktai] netiktai AAGUUN – darbůſu,] dar-

bůſa AAGBBG; darboſa, UUN – wiſsaki] ims-
saki UN – Chrikſcʒanims] chrikſcʒanims 
UUN – cæremonÿes] cæremo A (am zeile-
nende, mo teils auf dem randstreifen, in 
dunklerer tinte nachgezogen); caeremo- 
nyes UN
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31 nÿes, betaig ir wentcʒawaniſties 
iſchpildime ir thas atſkirime wiſsaki 
nepatagumai randaſsi, kurůgi budu 
ſulubas wentcʒawaniſties

32 kaip wirauſas inſtatimas diewa, 
didʒaus panekintas nei pagarbintas 
tampa, dielta narime mes pagal 
matcʒe muſu Hertʒikiſchka

33 vrieda, takius paganiſchkus pratus 
bei uſʒiwaghimus praſtai uſʒdrauſti 
ir atmeſdinti, a turiesgi ſʒmanies 
patam wiſsur uſʒgeri=

34 me ir kitůſu wentcʒawaniſties dar-
bů ſu pagal iſchradima ſʒadʒa diewa 
bei pruſiſchkas baſʒnitcʒu rheda 
laikitiſsi ir pagal tai elktiſsi, kaipte

35 ir ne wienam ſuſsiëitiſsi bus perleiſ-
ta, net tiktai turintcʒam ſawa wi-
riſch kus metus, kuru wiſsu daiktu 
kiek wienas klibanas ſawa ſʒma[=]

36 neſamp pilnai dabaſis tamgi nog  
ſa wa dalies tikru iſchpildimu paſsi-
rupins.

sondern auch bei der erfüllung der ehe  
und ihrer trennung allerlei unziemlichkei-
ten sich finden, auf welche 
Weise der ehestand 
als Gottes älteste ordnung mehr   
geschmäht als geehrt wird, deswegen  
wollen wir gemäß der 
macht unseres herzoglichen 
amtes solche heidnischen auffassungen 
und Gebräuche einfach verbieten und  
abschaffen. und es sollen sich die leute  
künftig überall bei der verlobung und 
anderen Hochzeitshandlungen getreu  
dem Wort Gottes und der preußi-
schen Kirchenordnung verhalten 
und danach sich betragen, wie 
auch niemandem sich zusammenzutun 
erlaubt sein soll, wenn er nicht sein männli-
ches alter erreicht hat, auf welche dinge  
alle jeder pfarrer bei seinen leu-
ten sorgfältig achten wird und sich  
darum auch seinerseits mit vollständiger  
erfüllung kümmern wird. 

31: wentcʒawaniſties1] wentcʒawanÿſties A; 
wentcʒawanÿſtie AG; wentcʒa[wa]niſties B 
(brandloch im papier); wen[..ʒ.]waniſties U 
(papier eingerissen) – iſchpildime] + Kom-
ma A – randaſsi] randasi UN (Korr. randassi 
UB) – wentcʒawaniſties2] went cʒa wani[ſ] A 
(ergänzung auf dem rand fehlt); went-
czawaniſ… AG 

32: inſtatimas] ta aus begonnenem ti korrigiert 
U – diewa,] ϑ Komma AAGBGUUN – pagar-
bintas] pagalbintas BBG; ar wegen loch im 
papier nicht vollständig lesbar U – tampa,] 
tampa. BUUN – dielta] Dielto UN (Korr. 
Dielta UB) – matcʒe] matcʒi BBG; m[.....] U 
(loch im papier); n..... UN (Konjektur [ma-
cies] UB) – Hertʒikiſchka] Hert[ʒ]‖kiſchka 
A (im zeilenumbruch; -i- nicht ergänzt); 
Hertzik(i)ſchka AG (i am zeilenende abge-
schnitten); Hertʒikiſ[..k]a U (loch im pa-
pier); Hertzikischa UN 

33: vrieda,] Vriëda, (oder Vriéda,?) B; ϑ Komma 
U; urieda UN (Korr. vrieda UB) – praſtai] pra 
stai UN (Korr. prastai UB) – atmeſ din ti,] at-

mesdinti. UN – wiſsur] wiſsu A (am zeilenen-
de; keine ergänzung auf dem randstrei-
fen); wiſsu(r) AG (r am zeilenende abge-
schnitten) – uſʒgerime] + Komma UUB 

34: darbůſu] darboſu, B; darboſu BG – ſʒadʒa] 
Sʒadʒa U; szatza UN – pruſiſchkas] Pru ſiſch-
kąs B; Prusischka(s) UN (Korr. Prusischkas 
UB) – pagal] paga AAG; ϑ UUN – tai] ta 
AAGBBG; ϑ UUN 

35: ſuſsiëitiſsi] ſuſsÿeiti B (davor nicht mehr  
erkennbarer buchstabe durchgestrichen); 
ſuſsyeiti BG; sussieitissi UN – perleiſta,]  
ϑ Komma BUUN – net] net(?) UN (lesung 
sicher UB) – turintcʒam] turitcʒam AAG – 
wiriſchkus] davor wirus zu wiriſch korri-
giert, dann gestrichen B – kiek wienas] kie-
kwienas UN (Korr. kiek wienas UB) – klibanas] 
klebanas UN (Korr. klibanas UB) – ſʒma ne-
ſamp] in ſʒma‖neſamp fehlen die trennstri-
che, die ansonsten in K konsistent gesetzt 
sind; ſzmaneſump AG; ſzmane ſamp BG

36: dabaſis] + Komma AAGBBGUUN (dabaſis B kor-
rigiert aus dabatiſsi) – nog] nůg AAGUUN 
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37 priegtam randame iąg prieg nekuru 
kiemu niera tikru à priſkirtu wietu 
kapiniems, bet pamiruſůſus alba la-
wanus ant praſta lauka iſch=

38 laidaia, teite iſch tieſąs tarp chrikſ-
cʒanu ne turietu buti, tadeleigi 
inſtatame ir priſakame, idant patam 
tikri schwentarus twara apda=

39 riti butu laikami, kur numirſtantieÿ 
alba lawanai pagal sʒadi diewa ir 
chrikſcʒaniſchka rheda bei paprati 
graſʒei sʒemen taps

40 iſchlaidati.
41 suprantame wieli iag lietuwnikai ir 

kitaki ne wiſsada ſawa priſkirtaſpi 
baſʒnitcʒaſpi laikaſi, bet kartais tan-
kei sʒemaitcʒůſna baſni=

42 tcʒan nuwaſʒůia, irgi tenai pape-
ſʒiſchku budu apſikrapidinti bei 
wentcʒawadinti důſtiſsi, iſchgi ta 
ſekaſi, iag tulas diel naudas kudiki

43 ſawa (kaip ir neſenei muſu pirmame 
ateghime nuſsidawus paſsakůia) ir 
antru kartu perchrikſchtidin. kurias-
gi ſʒmanies ſawa nekiſte, ir

44 nog kartunta prÿmpta bei paſʒinta 
 praraku bei apaſchtalu makſla humu 

37: randame] + Komma UN (Korr. ϑ Komma 
UB) – iąg] iag AUUN – kiemu] u aus a korri-
giert A – niera] nieru UUB – kapiniems,] ka-
pinems AGBG; kapinems, ABUUN – pami ru-
ſůſus] pamiruſůs UUN – iſchlaidaia] iſch-
laidaÿa UUN 

38: teite] taite UUN – tiesąs] tiesas AUN – chrikſ-
cʒanu] Chrikſcʒanu B – ne turietu] neturietu 
UUN – buti,] buti. BUN – priſa kame,]  
ϑ Komma AAGBBGUUB – schwentarus] 
Schwentarus BU – twara] zuvor dw begon-
nen, durchgestrichen 

39: numirſtantieÿ] numirſtanteÿ AAGBBG; nu-
mirſch tanteÿ UUN – sʒadi] aus ſʒadi korri-
giert; ſʒadi AAGBBGUN – rheda] Rheda UUN

41: iag] iąg B – lietuwnikai] Lietuwnikai UN – ki-
taki] + Komma AAGBG – ſawa] ſawaſpi AAG; 
ſawůſpi UUN – sʒemaitcʒůſna] sʒe mai tcʒoſ-
na BBG; Sʒemaitcʒůſna U – baſni tcʒan] baſ-

außerdem befinden wir, dass bei etlichen 
dörfern keine rechten und abgesonderten 
begräbnisplätze sind, sondern sie bestatten 
die verstorbenen oder leichen auf dem offe-
nen Feld, was in der tat unter Christen nicht 
geschehen sollte. daher ordnen wir an 
und befehlen, dass künftig ordentliche 
Kirchhöfe, mit einem zaun umgeben, 
gehalten werden sollen, wo die 
absterbenden oder leichen nach dem 
Wort Gottes und christlicher ordnung 
und sitte anständig zur erde 
bestattet werden sollen. 
Wir erfahren ferner, dass sich die litauer 
und andere nicht jederzeit zu ihrer 
zugeteilten Kirche halten, sondern 
zuweilen öfters nach Žemaiten in die 
Kirche fahren und daselbst nach papisti-
scher art sich besprengen und 
trauen lassen. daraus folgt, dass 
mancher des Gewinns wegen sein Kind 
(wie man auch unlängst bei unserer ersten 
ankunft als geschehen erzählt hat) auch 
zum zweiten mal taufen lässt, welche 
menschen durch ihre leichtfertigkeit und 
durch den plötzlichen abfall von der einmal 
angenommenen und erkannten lehre der 

nitcʒian AAG; baſʒnitcʒan BBG; baſʒni tcʒian 
UUN 

42: nuwaſʒůia] nuwaſůia AAG; nuwaſʒoia BBG – 
důſtiſsi] doſtiſsi AAGBBG – ſekaſi,] ſekaſsi 
AAGBBG; ϑ Komma U – diel] delei BBG – 
naudas] naudąs, A; naudąs BU 

43: antru] antra UN (Korr. antrŭ UB) – perchrik-
ſchtidin.] perchrikſchtidin, AAGBGU (per 
nachträglich in kleinerer schrift über der 
zeile eingefügt); perChrikſchtidin, B (per 
nachträglich in kleinerer schrift einge-
fügt); (per) chrikschtidin, UN (per steht über 
der zeile UB) – ſʒmanies] ſʒma am zeile-
nende, a= in dunklerer tinte auf dem 
randstreifen nachgezogen A; ſʒmanies 
UUN (über der zeile UUB) – nekiſte,]  
ϑ Komma BUN (Korr. Komma UB) 

44: praraku] praraku UUN – apaſchtalu] 
apaſchtalu UUN – humu] -u korrigiert aus 
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 atpůlimu, mumus anÿs nemaſʒaus 
kaip ir pirmeiſeis daiktais

45 didei nepaſsidabaiaſi, ir niekaip tai 
kentcʒama ira, idantgi nun tieÿ 
daiktai laubituſi, narimegi ir priſa-
kame ſtiprei, idant ne wienas

46 ſmetimaſpi baſʒnitcʒaſpi pats ſawe 
priſsiſtatituſi, eſsiſgu lauke alba wi-
dui muſu Hertʒikiſties butu, bet 
kiek wienas tiktai taſpi baſʒni=

47 tcʒaſpi kuraspi ghiſai priraſchitas 
ira, kaip klauſimap sʒadʒa diewa, 
prÿmimap sacramentu schwentuiu, 
wentcʒawaghimap, chrikſchti=

48 ghimap, ir kitump chrikſcʒaniſch-
kump inſtatimump, teſsilaika, nei 
wiel kuris klibanas tame antram ing 
ÿa vrieda te ne inſchake, net di[=]

49 dei prigadai iſchtikus, kaipte wieli 
inſtatame, iag viſitawaiant tai eſt 
atlankant à perweiſdint baſʒnitcʒas, 
wiſsada uiſitawataiems al[=]

-ai ABU; humu (?) UN (hŭmŭ korrigiert 
über humas UB) – atpůlimu] atpolimu 
UUN – nemaſʒaus] n[e] am zeilenende,  
e in dunklerer tinte auf dem randstreifen 
ergänzt, kein trennzeichen A; ne maſʒaus 
AGBBGUN 

45: didei] didei mit ergänzungszeichen über 
der zeile eingefügt A – nepaſsidabaiaſi] 
nepaſsidabaiaſsi AAGUUN (nepa- korrigiert 
über nu- und zwei weiteren, nicht mehr 
lesbaren buchstaben A); ne paſsidabaÿaſsi 
B; ne paſsidabayaſsi BG – ira,] ira. UUN – 
idantgi] n korrigiert; idantgi BUN – tieÿ] 
tieý A – laubituſi,] laubituſi. B – ſtiprei,]  
ϑ Komma AAGBBG – ne] nie UUN – wienas] 
[w]ienas A (riss im papier); wïenas U

46: ſmetimaſpi] Smetimaſpi A; ſwetimaſpi  
AGBBGUUN – priſsiſtatituſi,] priſsiſtati tu[ſi], 
A (riss im papier); ϑ Komma AGBBGUUB – 
lauke alba widui] widui alba lauke BBGUUN – 
bet] Bet BBG 

47: kuraspi] kuraſpi AG; kuriaspi BBG – sʒadʒa] 
sʒada AAG; szadza BGUN – sacramentu 
schwentuiu] Schwentuiu Sacramentu A; 

schwentuiu sacramentu AG; Sacramentu 
Schwentuiu BUUN – wentcʒawaghimap,]  
ϑ Komma AGBG; Komma? B (Knickstelle 
mit riss im papier) – chrikſchtighimap,] 
Chrikſchtighimap, U; ϑ Komma UN 

48: chrikſcʒaniſchkump] chriksczamischkump 
UN – inſtatimump,] inſtatimum[p,] B 
(Knick stelle mit riss im papier); ϑ Komma 
UN – teſsilaika,] ϑ Komma AAGBG – kliba-
nas] klebanas UN (Korr. klibanas UB) – vrie-
da] vrieda AGBG; urieda UN (Korr. vrieda 
UB) – ne inſchake] n[e] [in]ſ[cha]ke B 
(Knickstelle mit riss im papier); neinſchake 
U – didei] in di‖dei fehlen die trennstri-
che, die ansonsten in K konsistent gesetzt 
sind 

49: kaipte] Kaipte U – wieli] wiel BBG – inſta-
tame,] -tat- aus Korrektur (überschriebe-
ner text nicht mehr lesbar); ϑ Komma 
BUUN – viſitawaiant] viſitawaiant AGUN; 
uiſitawaiant BBG – eſt] + Komma UN – per-
weiſdint] di ergänzt, papier zerrissen – 
baſʒnitcʒas,] ϑ Komma B – wiſsada] im sza-
da UN (Korr. imssada UB) – uiſita wa taiems] 

propheten und apostel uns nicht weniger 
als durch die vorerwähnten dinge sehr 
missachten, und das kann durchaus nicht 
gelitten werden. damit nun diese dinge 
ein ende nehmen, wollen und befehlen 
wir ernstlich, dass keiner sich selbst 
zu einer fremden Kirche halten solle, 
sei es außerhalb oder innerhalb 
unseres Herzogtums, sondern 
jeder soll sich allein zu derjenigen 
Kirche, zu welcher er eingeschrieben ist, 
wie zur anhörung des Wortes Gottes, 
zum empfang der heiligen sakramente, 
zur trauung, taufe und anderen 
christlichen einrichtungen halten, 
und nicht soll ferner irgendein 
pfarrer darin dem anderen in 
sein amt eingreifen, außer wenn 
große Gefahr eingetreten ist; wie wir auch 
ferner befehlen, dass bei der visitation, d. h. 
bei dem besuch und der beaufsichtigung 
der Kirche, den visitatoren oder 
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50 ba atlankitaÿems pagal atlikima bus 
ſkribele, kamarnikas alba kita pri-
ſtai na a lietuwiſchkai makanti per-
ſona priſtatita alba pridůta

51 Kuru ſchu daiktu ieng nog wiſsakiu 
ir kiek wiena ſcha muſu tilſʒies walſ -
cʒaus padůnu wiſsada, ſtiprei bei 
tik rai butu laikama, narime. neigi 

52 wieli abeÿaÿeme, iąg kiek wienas 
pagal ta kaip ant chrikſcʒanies uſʒ-
gul patagei laikitiſsi ſʒinąs, ieng 
atenti teip tcʒieſiſchka, kaip amſʒi=

53 na karane galies iſchwenkti, a wiſsa-
galintcʒamuigi diewui tů ant ſchla-
wies bei garbies, ir kiek wienam ant 
ÿa duſchias iſchganima nuſsidůs,

54 ir teipa muſu ſtipraghi wala bei ną-
ras iſsipildÿs. ant paſtripinima muſu 
wlaſnamis rankamis paſsiraſchameſi, 
ir tam priſpauſta petcʒeti pri=

55 deÿame. důta tilſʒeÿe, 6 dienaÿe 
meneſies siekia, mete 78.

uiſitawataÿems B; uiſitawatayems BG; Viſi ta-
wataiems U; visitawataiems UN – alba] in 
al‖ba fehlen die trennstriche, die anson-
sten in K konsequent gesetzt sind 

50: atlankitaÿems] atlankitaiems UUN – ſkri be le] 
Skribele U – kamarnikas] kammarnikas  
AAGUN; kamarninkas BBG; Kammarnikas U – 
lietuwiſchkai] lietuwiſckai AG – a] à  
AAGBBGUUN – priſtatita] priſta[.]ita U 
(Knickstelle im papier) – pridůta] pridota. 
AAGBBGUUN

51: daiktu] + wiſsu, AAGBGUUN; + wiſsu B – nog] 
nog zu nůg korrigiert A; nůg AG – wiſsakiu] 
imssakiu UN – ſcha] ſch[a] U (Knickstelle im 
papier) – walſcʒaus] walſcʒiaus BBG – 
padůnu] + Komma AAGBBG; padonu UUN – 
wiſsada,] w aus nicht mehr erkennbarem 
buchstaben korrigiert; ϑ Komma UUN – 
laikama] laikame AAG – narime.] narime, 
AAGBBGUUN 

52: wieli] wiel AAGBBG – abeÿaÿeme,] abeiaÿem 
AAG (-em aus -am korrigiert A); abeÿaÿame, 
B; abeyayame BG; abeÿaÿem U; abeyayem, UN – 

iąg] iag ABUN – ta] + Komma AAGBG; tha 
UUN – kaip] ka[i]p U (Knickstelle im pa-
pier) – chrikſcʒanies] Chrikſcʒanies B – uſʒ-
gul] + Komma AAGBG – laikitiſsi] laikitis U; 
laikitis, UN – atenti] atent AAG – tcʒie ſiſch-
ka,] tcʒeſiſchka AAG; tcʒieſiſchka. B; ϑ Kom-
ma BG; tcʒieſſchſiſchka. U (sofortkorrektur) 

53: karane] -e aus nicht mehr lesbarem buchsta-
ben korrigiert A – wiſsagalin tcʒa mui gi] 
wiſsagalintc[.]amuigi U (Knickstelle im  
papier) – garbies,] ϑ Komma UUN – du-
ſchias] duſchąs AAG; duſchi[ą]s U (Knickstel-
le im papier) 

54: nąras] naras UN – iſsipildÿs] [i]ſsipildÿs  
U (Knickstelle im papier) – paſtripinima] 
paſtiprinima AAGBBGUUN – paſsiraſcha me-
ſi] paſsiraſchemeſi AAGBBGUUN – pri de ÿa-
me] prideiame U; pridriame UN (Konjektur 
pridarime (?) UN; emendation prideiame UB) 

55: důta] ů über o korrigiert B – tilſʒeÿe,]  
ϑ Komma AAGBBGU – meneſies] m[.]ene ſies 
U; mienesies UN – siekia,] siekia, AGBG; ϑ 
Komma B.

besuchern immer dem bedürfnis gemäß 
ein schreiber, Kämmerer oder eine andere 
passende und litauisch verstehende person 
zugeordnet oder beigegeben werden soll. 
von diesen dingen wollen wir, dass sie von 
allen und einem jeden der untertanen dieses 
unseres amtes tils stets streng und wahrhaft 
gehalten werden, und wir zweifeln auch 
nicht mehr, dass ein jeder demgemäß, wie es 
einem Christen zukommt, sich anständig zu 
verhalten wissen wird, da mit er der bevor-
stehenden sowohl zeitlichen als auch ewigen 
strafe wird entgehen können. und dem 
allmächtigen Gott wird es dadurch 
zu ruhm und ehre, und einem jeden 
zu seinem seelenheil gereichen, 
und so wird sich unser ernster Wille und 
absicht erfüllen. zur bekräftigung unter-
schreiben wir es mit unseren eigenen Hän-
den und haben dem das beigedruckte siegel 
hinzugefügt. Gegeben zu tils, am 6. tage 
des monats dezember im Jahre 78.
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3. s p r a C H l i C H e r  K o m m e n t a r. der text weist nur wenige merkmale 
auf, die eine dialektale zuordnung erlauben. das ‘žemaitische lautgesetz’ *dja/*tja > 
de/te wird durch die adverbialform didei 45 erwiesen, möglicherweise auch durch 
die partizipialform atenti 52 (s. u. 3.1. schreibung und lautung). ob in der zweimal 
bezeugten variante des Genitivs singular Sʒada / sʒada (17 UUN, 47 AAG) ein für das 
Westžemaitische charakteristisches Fehlen der affrikate in ia-stämmigen paradigmen 
vorliegt20 oder ein einfacher schreib- bzw. druckfehler, ist nicht zu entscheiden. dies 
gilt umso mehr für den singulären instrumental plural daiktas (21 B), dessen endung, 
wenn kein Fehler, die westžemaitische monophthongierung von ai widerspiegeln 
könnte;21 die morphologisch entsprechende Form i. pl. m. wiſſas in ViC² [17]4 ist zwei-
felhaft, wohl druckfehler.22 die synkope in den pluralendungen der femininen in-
strumentalformen priſkirtams baſʒnitcʒiams 4, die Form des maskulinen akkusativs 
plural in Kurusgi 24, der ausgang der pronominierten partizipialformen im nomi-
nativ plural maskulinum numirſtanteÿ (39 AAGBBG, numirſchtanteÿ UUN, s. u. 3.1. 
schreibung und lautung) und das ableitungssuffix in paſakůia 43 (s. u. 3.3. Wortbil-
dung und lexikon) weisen ebenfalls auf žemaitisches dialektgebiet.

3.1. s C H r e i b u n G  u n d  l a u t u n G. der text kennt keine speziell der be-
zeichnung von nasalvokalen (bzw. vokalen mit nasalkonsonant) vorbehaltenen Gra-
phien. das vokalzeichen ą entspricht auffälligerweise ausnahmslos heutigem o, wo-
durch der text Überschneidungen mit der orthographie von Willents etwa gleich-
zeitigen Übersetzungen ViC² und ViE aufweist.23 im einklang mit der deutschen 
entwurfsvorlage ist daher die Übersetzung der Form ſʒinąs in nesselmanns edition 
zu berichtigen. die Form ist nicht als partizip präsens aktiv žinąs ‘wissend’, sondern 
als Futur žinos zu werten (vgl. werde .. wissen 3v30–33). 

Ähnlich eindeutig sind die verhältnisse bei chrikſcʒanÿs 2, das nicht als singular 
krikščionis ‘ein Christ’, sondern als plural krikščionys (die Chriſtglaubigirn 1r5) zu inter-
pretieren ist, da ÿ nur in prÿeÿe 8 AAG und ſuſsÿeiti 35 B für kurzes i steht, falls dort 
nicht gar eine lautung ij bezeichnet werden soll.

apokope eines Kurzvokals tritt in verbalformen in der 3. person präsens und der 
1. person plural auf: -i schwindet regelmäßig in den präsensformen der verben auf 
-ėti (5×) sowie einmal in athematischem eſt 49 (bewahrung in eiti 7, eſti 8, 22 und 
důſtiſsi 42), -a nur in perchrikſchtidin 43 (gegenüber 9× erhaltenem -a). in der 1. person 
plural steht vereinzeltem schwund von -e (3× in inſakam und mandawaiam 25, gauſim 
28 sowie in den varianten iſchtirem 19 AAGBBGUUN und abeiaÿem 52 AAG, abeÿaÿem 
UUN) sonstiger erhalt der endung -me (19×) gegenüber. reflexive verbalformen be-
wahren in der regel auslautendes -i (25×), ausnahmen sind auf die Futurform dabaſis 
36 und die textvarianten iſsiradas 24 AGBBG (-ąs UUN) und laikitis 52 UUN beschränkt. 
in der nominalflexion zeigt sich eine nahezu komplementäre distribution in der 

20  zinkevičius 1966, 142, § 157.
21  zinkevičius 1966, 90, § 86.
22  vgl. bechtel 1882, XXXvi; Ford 1969, 300.

23  vgl. bechtel 1882, XiX–XXiX und lXvi–
lXXiii.
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realisierung der postposition -p(i) zur bildung sekundärer lokalkasus: im singular 
femininum des allativs begegnet nur -pi (10× -aſpi/-aspi; hinzu kommen zu ſawa 41 
die varianten ſawaſpi AAG, ſawůſpi UUN), während die pluralformen beider Genera 
ausschließlich -p aufweisen (9× -ump). im singular maskulinum des allativs konkur-
riert -p (4× -ap) mit -pi (nur in iſchganimapi 11, das eine apokopierte variante mit -ap 
in AAGBBGUUN zeigt). der zweimal belegte adessiv plural hat -p (ad. pl. f. taſamp 5, 
ſʒmaneſamp 35f.). zum schwund von -i in der morphologisch strittigen Form atenti 52 
s. u. s. 258. der dativ singular maskulinum von adjektiven, pronomina und parti-
zipien lautet regulär auf -am aus (13×), nur wiſsagalintcʒamuigi 53 zeigt die endung 
-amui. der ausgang des nominativs singular -as ist synkopiert in gerums 11, kiek 
wiens 12 U (kiekwiens UN, Korr. kiek wiens UB; kiek wienas ABK), meldims 21 (meldimas 
UUN) und panekinims 22 (panekims BBG, panekighimas UUN), ansonsten (25×) ist er 
unverkürzt erhalten. im instrumental plural stehen sich priſkirtams baſʒnitcʒiams 4 und 
wlaſnamis rankamis 52 gegenüber. das nebeneinander verkürzter und unverkürzter 
instrumental-plural-Formen gilt als merkmal preußisch-litauischer dialekte.24

in der Folge mt tritt dreimal epenthese von p ein (prÿmptu 14, atimpti 18, prÿmpta 44), 
hinzu kommt möglicherweise tumpte 5 K, wenn verschreibung für tampte AAGBBGUUN 
vorliegt; einziges Gegenbeispiel ist deſchimtiſsa 8.

die endung der pronominalform a. pl. m. kurus in Kurusgi 24 könnte gegenüber 
standardsprachlichem kuriuõs (nach tuõs) die reguläre žemaitische vertretung mit 
einführung der nach leskiens Gesetz verkürzten endung sowohl in einsilbigen als 
auch zweisilbigen Formen widerspiegeln.25

die syntaktisch geforderte partizipialform n. pl. m. prc. prs. act. priſsiëitiſsi 24 zeigt 
zwei auffälligkeiten: den partizipialstamm ëit- statt ent- und die endung -i statt -ie 
im gedeckten auslaut. der morphologisch zu erwartende partizipialstamm prissien-
tissi UN ist hier zwar verlesen für priſsiëitiſsi U, begegnet aber mit priſsiëntcʒeis 5 und 
priſsiëntcʒa 28 in allen ausfertigungen des mandats. das eintreten von ei für en ist 
wohl entweder auf einen schreibfehler oder die einwirkung der paradigmatisch 
vorherrschenden stammform ei- zurückzuführen. Weniger wahrscheinlich ist die 
annahme einer entnasalierung, wie sie von smoczyński für das altpreußische unter 
anderem mit -ai- aus -an- und -ei- aus -en- vermutet wird.26 in litauischen dialekten 
begegnen vergleichbare entwicklungen zwar auch, doch treten sie offensichtlich fast 

24  zinkevičius 1966, 235, § 360e; vgl. auch 
stang 1929, 115, § 171 zum neužemaiti-
schen sowie die belege aus BrB bei bez-
zenberger 1877, 140f.

25  zinkevičius 1966, 310, § 513 (zu preußisch-
litauischen dialekten ebenda § 514). die 
darstellung bei stang 1929, 130, § 240; 
137, § 272 erweckt den eindruck, als sei 
-us auch in einsilblern die žemaitische 
lautgesetzliche vertretung von *-úons. die 
möglichkeit, dass graphisches -u im Kate-

chismus des mažvydas eine aussprache  
-ọ wiedergebe, diskutiert stang 1929, 84, 
§ 60.8 und 129f., § 235 am beispiel des in-
strumentals singular maskulinum. die 
lautgesetzlichen monophthongischen re-
flexe von *-uo im Žemaitischen scheinen 
unter ton jedoch immer lang oder halb-
lang zu sein (zinkevičius 1966, 84–86, 
§§ 81–83).

26  smoczyński 1992, 49f.
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ausschließlich in entsprechungen von standardsprachlichem ą oder ę auf, d. h. in der 
stellung vor sibilant und im auslaut27 (vgl. allerdings das nebeneinander von lit. 
pabaigà und pabangà ‘ende’)28. eine dem partizipialstamm ent- segmental vergleich-
bare umgebung als ausgangspunkt für die lautung ei zitiert zinkevičius mit den 
beispielen „inf. gabé.iti < gabti ‘gabenti’“ und „inf. g’i·vé·iti < gyvti ‘gyventi’“29 aus 
dem ehemaligen preußisch-litauischen Gebiet bzw. dem aukštaitischen dialekt um 
smalininkai südwestlich von Jurbarkas. allerdings ist dieser reflex zumindest im 
aukštaitischen auf akutierte silbenträger beschränkt, žemaitische beispiele mit zir-
kumflex zeigen die entwicklung ę > ei wiederum nur vor sibilant und im auslaut.30 
die von zinkevičius zugrunde gelegte lautung der jeweiligen vorform – [έː], [έn] 
oder gar ein reiner nasalvokal – lässt sich aus der darstellung nicht eindeutig er-
schließen, die von zinkevičius zitierte Quelle bietet durch „gabéiti ~ gabénti […], 
gīvéiti ~ gyvénti“31 nur die Gegenüberstellung mit der standardsprachlichen Form. 
die zu erwartende endung der partizipialform sollte im gedeckten auslaut des mas-
kulinen nominativs plural -ie lauten, wie sie auch in der morphologisch entsprechen-
den Form numirſtantieÿ 39 vorliegt; bloßes 〈e〉 in den ausgängen der parallelformen 
auf -eÿ (39 AAGBBGUUN) kann für lautlich - oder -ẹi stehen und die žemaitische 
entwicklung von *ie widerspiegeln.32 da im Žemaitischen die Fortsetzung von *ie 
auslautend genauso behandelt wird wie inlautend,33 kann -i- im gedeckten auslaut 
von priſsiëitiſsi (= pri-si-eiti-si) kein lautgesetzlicher žemaitischer reflex von *ie sein. 
im aukštaitischen wäre -i zwar lautgesetzlich, jedoch nur im absoluten auslaut, d. h. 
ohne die hier doppelt gesetzte reflexivpartikel -si. die annahme einer Gerundialform 
auf -i liegt syntaktisch nicht nahe (vgl. dagegen folgendes atenti).

die aktivische präsentische partizipialform atenti 52 steht für einen syntaktisch zu 
erwartenden akkusativ singular femininum und stellt somit, wenn nicht eine feh-
lerhafte verwendung der maskulinen Form vorliegt, die entsprechung von altlitauisch 
und dialektal bezeugtem atenčią (standardsprachlich ateinančią) dar.34 problematischer 
als die paradigmatische durchführung des (žemaitischen) nichtaffrizierten reflexes 
von *tj35 ist der i-vokalismus der endung, da als reflex von *-´ą bzw. *-ę im Žemaitischen 
-ẹ zu erwarten wäre,36 auch wenn zinkevičius für die žemaitischen dialektgebiete 
um Karklėnai, Šaukėnai und Kuršėnai einen zusammenfall der akkusativendungen 

27  zinkevičius 1966, 79f., § 76.
28  siehe dazu ALEW i 84, 93, 105f. s. vv. 

baĩgti, bangà und beñgti.
29  zinkevičius 1966, 137, § 151.
30  Grinaveckienė 1960, 196.
31  Grinaveckienė 1962, 163.
32  stang 1929, 83, § 59.2.
33  stang 1929, 83, § 59.2. 
34  zum partizipialstamm ent- vgl. otrębski 

1965, 251, § 552; senn 1966, 295, § 552; 
zinkevičius 1966, 347, § 624. Während im 
heutigen litauisch das in diesem syntag-

ma regierende verbum išvengti mit (nuo +) 
Genitiv konstruiert wird, ist im preußisch-
litauischen, vermutlich nach deutschem 
muster, auch akkusativrektion möglich, 
vgl. etwa mt 23,33 in BrB oder zitate aus 
bretkes postille und Friedrich Kurschats 
Wörterbuch in LKŽe s. v. išvéngti.

35  zinkevičius 1966, 142, § 156; 143, § 158; 
518, Karte 73.

36  zinkevičius 1966, 76f., § 75b und 497,  
Karte 52.
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-į und -ę in betracht zieht.37 daher liegt eine alternative erklärung, die durch die 
variante atent 52 AAG gestützt wird, möglicherweise näher: es könnte sich um ein 
Gerundium handeln, das auch in der standardsprache endungslos ist, während der 
erhalt von -i – wohl eine Fortsetzung der dativendung uridg. *-e38 – heute nur noch 
sporadisch in der volksdichtung anzutreffen ist,39 im altlitauischen aber zumindest 
auch für WoP40 und MoP41 nachgewiesen wurde. Gerundialformen für oblique Ka-
susformen eines aktiven partizips treten in objektposition zwar bevorzugt nach per-
zeptiven verben auf,42 doch auch verben des sagens, denkens, Findens, erwartens, 
antreffens und (zurück)lassens kennen gerundiale ergänzungen.43 lautlich und 
morphologisch ansprechend wäre die interpretation sämtlicher nominalformen des 
syntagmas als nominative, falls sich eine vergleichbare Konstruktion im altlitauischen 
nachweisen lässt oder aber anakoluth vorliegt. die partizipialform atent(i) wäre in 
diesen Fällen als nominativ singular femininum zu bestimmen.44

zur Form eſsiſgu 46 s. u. 3.4. syntax und phraseologie.

3.2. F l e X i o n s m o r p H o l o G i e. das pronomen šis ‘dieser’ scheint neben 
dem regulären lokativ singular maskulinum ſchame 3 in ſche mieſte 20 ‘in dieser stadt’ 
eine konkurrierende Form mit nominaler endung aufzuweisen. eine solche nomi-
nalform im pronominalen paradigma findet aber weder im altlitauischen noch in 
modernen varietäten eine parallele. Wenn die silbe am nicht haplologisch ausgelassen 
ist, könnte an dieser stelle gegen die deutsche vorlage das adverb še bzw. šia ‘hier’ 
verwendet worden sein.

im lokativ plural ist die vorherrschende endung -ſa (15×), der sich die adessiv-
formen taſamp 5 und ſʒmaneſamp 35f. anschließen. etymologisch zu erwartendes -ſu 
begegnet nur in den drei belegen darbůſu 30, 34 (in 30 allerdings mit den parallelfor-
men darbůſa AAGBBG, darboſa UUN) und kitůſu 34. Heutiges standardsprachliches -se 
fehlt völlig. der a-vokalismus wird als analogische Übertragung der vokalqualität 
des illativs auf -na erklärt.45

3.3. W o r t b i l d u n G  u n d  l e X i K o N. 
atprovymas: da 〈i〉 in diesem mandat in keinem einzigen sicheren Fall für iji steht, 

wird atprawimu 4 gegen die praxis des LKŽe (s. v. provijimas mit präfixbildungen) 
einem lemma atprovymas zugeordnet. dieser ansatz folgt dem gängigen Wortbil-
dungsmuster für ableitungen auf -yma- von verben auf -yti – „dãrymas (: darý-ti), 

37  zinkevičius 1966, 245, § 369 mit den bei-
spielen ká·ŕt’i ‘kartį’, sá·ul’i ‘saulę’ und 
sá·uji ‘saują’.

38  otrębski 1956, 277, § 619.
39  zinkevičius 1966, 387, § 714.
40  Gaigalat 1911, 234f.
41  bezzenberger 1877, 227 zu MoP iii 76[=75]

v38 lk 12,36.
42  ambrazas 1997, 559, § 2.86.

43  senn 1966, 473f., §§ 1110–1114; ambrazas 
1997, 655f., §§ 3.101f.

44  apokope des auslautenden -i der femini-
nen partizipialform ist dialektal nicht sel-
ten, vgl. zinkevičius 1966, 112, § 105.a); 
379, § 693.

45  stang 1966, 186; zinkevičius 1966, 239, 
§ 362b.
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mãtymas (: matý-ti), vãrymas (: varý-ti)“46 – und wird gestützt durch weitere altlitauische 
belege mit schreibung -imas in PeK und ViE.47

dešimtis: bemerkenswert ist das maskuline Genus, für das LKŽe überhaupt nur zwei 
beispiele anführt, beide aus aukštaitischen dialektgebieten. der beleg mit i-stämmiger 
Flexion stammt aus dem Gebiet um vilkaviškis, der zweite ist eine ia-stämmige Form 
aus panevėžys. die Wertung als maskulinum beruht allerdings allein auf der mit lo-
kativ plural deſchimtiſsa 8 kongruierenden maskulinen Form keturůſa. 〈ů〉 entspricht in 
allen ausfertigungen des mandats regulär standardsprachlichem uo, nur in UUN tritt 
es viermal für o ein (ſʒůdi 7, půtam 12, lietuwůs 20, ſawůſpi 41), das sonst abgesehen von 
namen und Fremdwörtern in allen ausfertigungen mit 〈a〉 oder 〈ą〉 geschrieben wird. 
zudem ist 〈ů〉 in ſʒůdi und půtam aus 〈a〉, in lietuwůs aus 〈ą〉 korrigiert, zu ſawůſpi zeigen 
die ausfertigungen AAG die variante ſawaſpi.

iš-si- oder į-si-: aus der Graphie allein lässt sich nicht schließen, ob 〈iſsi-〉 als 
iš-si- oder į-si- zu interpretieren ist. zwar ist das präfix į-/in- immer durch 〈in-〉 ver-
treten, auch vor s (z. b. inſakame 12), so dass auch hier eher eine schreibung 〈inſi-〉 
zu erwarten wäre; bloßes 〈i〉 für į begegnet ansonsten nur im auslaut. andererseits 
gibt es keine von der zur rede stehenden potentiellen anlautkonstellation iš-si- un-
abhängige evidenz für das verhalten des sonst konsequent 〈iſch-〉 geschriebenen 
präfixes iš- vor s. Für die interpretation iš-si- sprechen im Fall von išsiklausinėjimas 
sowohl die bedeutung ‘ausfragen, nachfrage, erkundigung’ als auch das Fehlen 
eines ansatzes į-si- im LKŽe (s. v. klausinėjimas). aus den gleichen Gründen ist 
išsipildyti zu präferieren (LKŽe verweist unter nichtreflexivem įpildyti s. v. pildyti 
lediglich auf einen eintrag in Friedrich Kurschats Wörterbuch). im Falle von išsirasti 
und išsirodyti sind dagegen beide ansätze denkbar, im analogieschluss wird auch 
hier die entscheidung für iš-si- getroffen.

kamarninkas und kunigėlis: in diesen beiden substantiven ist ein schwanken 
von °ink- und °yk- bzw. °ig- und °ing- in unterschiedlichen ausfertigungen des man-
dats belegt: kamarnikas 50 (BBG kamarninkas) und Kuningelei 6 (UUN Kunigelei). das 
erste lexem ist lehnwort aus dem polnischen oder ostslavischen, vgl. poln. komornik 
‘Kammerdiener, Kammerjunker, landkammerherr(adjunkt)’, wruss. komornik, kamor-
nik ‘Kammerdiener, Kammerherr, Kämmerer’,48 und muss daher in der variante 
kamarninkas ein sekundäres n enthalten. denkbar ist eine beeinflussung der konkur-
rierenden suffixformen -ininka- ~ -inyka-, von denen die erste als standardsprachlich 
gilt und dialektal im Žemaitischen und den angrenzenden aukštaitischen dialekten 
auftritt, während -inyka- im übrigen aukštaitischen, im altlitauischen allerdings auch 
in preußisch-litauischen sprachdenkmälern verbreitet ist.49 beide varianten sind ererbt; 

46  skardžius 1943, 210; dort auch beispiele 
von barytonierten basisverben wie láužyti 
oder pdyti.

47  vgl. LKŽe s. vv. praprovijimas und pripro-
vijimas.

48  skardžius 1931, 94; LSJP ii 418f.; SP X 510–
512; HSBM Xv 245–247.

49  skardžius 1943, 140, § 92; otrębski 1965, 
285, § 476.
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-inink- ist zumindest urbaltisch, -inyk- jedenfalls baltoslavisch.50 der zweite nasal in 
kamarninkas ist jedoch möglicherweise phonetisch motiviert, wenn mit der von specht51 
in einem exkurs beschriebenen und auch bei zinkevičius52 besprochenen sekundären 
nasalierung des Žemaitischen gerechnet werden kann. die von zinkevičius gegebe-
nen lautlichen bedingungen – ein dem vokal (meist i/y, seltener u/ū) vorausgehendes 
n und ein nachfolgender verschlusslaut (meist k, g) oder die affrikate č – treffen im 
gegebenen Fall jedenfalls zu. unter den Konkurrenzformen kunig- ~ kuning- ist die 
nasalhaltige Form sowohl im altlitauischen als auch in der heutigen sprache nur 
sehr spärlich vertreten. LKŽe (s. v. kuningas) nennt einige ältere lexikographische 
Quellen (ruhig, nesselmann, Friedrich Kurschat) sowie den žemaitisch-aukštaitischen 
Grenzdialekt von Šiluva und gibt zitate aus zwei sammlungen von volksliedern bzw. 
volksdichtung; im altlitauischen finden sich nasalhaltige ableitungen in ClG I 749a. 
anders als beim nebeneinander von -ink- und -yk- lässt sich hier kein muster ange-
ben, das einen analogischen einfluss hätte ausüben können. eine sekundäre nasa-
lierung scheint angesichts des sporadischen und späten auftretens wahrscheinlicher 
als die direkte Fortsetzung einer urgermanischen Form *kuningaz, die für das slavi-
sche vorauszusetzen ist.53

pabausti: LKŽe führt für dieses lexem neben bedeutungen im umfeld von ‘stra-
fen, schrecken, zurückstoßen, schlagen, peinigen’ auch beispiele für ‘antreiben, an-
stacheln, auffordern’ an, die eine brücke zum hier geforderten ansatz ‘reizen, aufre-
gen’ schlagen können. beide bedeutungsansätze sind in mehreren ableitungen im 
altlitauischen gut bezeugt und etymologisch möglicherweise auf den zusammenfall 
zweier Wurzeln zurückzuführen.54

pasakuoti: LKŽe führt nur das verbum pasakoti, eine reguläre ableitung des 
ā-stämmigen substantivs pasaka.55 ein verbum auf -uoti setzt dagegen ein a-stämmi-
ges substantiv pasakas voraus,56 das im LKŽe57 für die preußisch-litauischen sprach-
denkmäler ClG und BrB sowie den dialekt von Grūšlaukė im Gebiet von Kretinga 
nachgewiesen wird und auch hier zugrunde liegen kann. Weniger wahrscheinlich ist 
die bezeichnung von o durch ů, die sonst nur viermal in UUN anzutreffen ist, vgl. 
dazu oben dešimtis.

-si-…si: bei präfigierten verben wird reflexives -si- ausnahmslos zwischen präfix 
und verbum eingeschoben (22×), in der Hälfte der Fälle wird das reflexivum am 
Wortende wiederholt.58 vokalisch auslautende verbformen zeigen beide bildungen, 
konsonantisch auslautende nur die einmalsetzung (5×). eine variante zu suſsiëitiſsi 35 
bieten nur BBG mit ſuſsÿeiti bzw. ſuſsyeiti.

slūžba und slūžbas: neben der zu erwartenden Femininform l. sg. ſluſʒbaÿe 26 
erfordert g. sg. ſluſʒba 4 den ansatz eines maskulinen lemmas slūžbas. auffällig ist, 

50  endzelin 1923, 265f., § 189; skardžius 1943, 
141, § 92 mit literatur; otrębski 1965, 291, 
§ 486.

51  specht 1924, 295–299.
52  zinkevičius 1966, 196–198, §§ 249–252.
53  ALEW i 539.

54  ALEW i 99f.
55  skardžius 1943, 506.
56  skardžius 1943, 488.
57  s. v. pasakas.
58  vgl. zu dieser erscheinung bereits bezzen-

berger 1877, 230f.
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dass das maskulinum sich sonst offenbar nur lexikographisch nachweisen lässt. LKŽe 
nennt unter diesem lemma lediglich die Wörterbücher von nesselmann und Fried-
rich Kurschat, die ihrerseits als Quelle ClG angeben, vgl. ClG i 464 Sʒlubas o. M. & 
Sʒluba, os. F. ‘Dienſt’. da das lexem im vorliegenden text als Femininum wieder-
aufgenommen wird (d. sg. f. tei 4, n. pl. f. thas .. iſchlaikamąs 5, ad. pl. f. taſamp 5), 
dürfte die maskuline Form fehlerhaft sein.

3.4. s Y n t a X  u n d  p H r a s e o l o G i e. abgesehen von der häufigen nach-
stellung des Genitivattributs und einzelnen ausdrücken, die als Germanismen inter-
pretiert werden können, wie z. b. dabotis ant (ant Diewa tur dabatiſsi 3) oder pradžią 
daryti (pradʒa dariti 3), fällt das schwanken zwischen einfacher und doppelter nega-
tion auf. doppelte negation liegt nur in neiaki papiktinima nepridůtu 15 (mit negiertem 
objekt im akkusativ) und nei wiel kuris klibanas .. te ne inſchake 48 vor, einfache ne-
gation in nieku budu galime kenteti 24, niekaip tai kentcʒama ira 45 und idant ne wienas .. 
pats ſawe priſsiſtatituſi 45f.

die Konstruktion eſsiſgu lauke alba widui muſu Hertʒikiſties butu 46 ist in zweifacher 
Hinsicht bemerkenswert. zum einen tritt -gu im altlitauischen typischerweise in 
Fragesätzen auf59 und fungiert letztlich als „reiner Fragenindikator“60. die lediglich 
disjunktive, nicht interrogative verwendung im sinne von ‘sei es (dass) … oder 
(dass)’ ist dagegen selten. Hermann61 gibt in seiner materialreichen untersuchung 
außerhalb von interrogativsätzen überhaupt nur zwei beispiele altlitauischer dis-
junktivsätze mit -gu, neben dem hier diskutierten, dessen entsprechung im zweiten 
mandat Georg Friedrichs (s. GeM2) narint tai butu muſu angu ſwetime walſchcʒui lau-
tet, ein weiteres aus dem at Chylinskis.62 das zweite problem ist die der partikel 
vorangehende Form eſsiſ-, die im altlitauischen keinen anschluss findet. syntaktisch 
denkbar ist hier ein aktivpartizip n. sg. m. esąs, eine verbindung butų esąs findet 
sich etwa in JaE2 [23]18–20 neinoio igi kur butu eſſus ‘niewiediał ſkądby było’ (Joh 2,9) 
‘nicht wusste, woher er kam’. der vokal der endsilbe muss dann allerdings auf 
verschreibung oder, morphosyntaktisch weniger attraktiv, auf verkürzung einer 
pronominierten Form esąsis beruhen, da lautgeschichtlich kein Weg von ą zu i führt. 
unwahrscheinlich ist, nicht zuletzt wegen des fehlenden nasalkonsonanten, die 
Fortsetzung einer ablautstufe *sint- < *st-, wie sie im altpreußischen enchiridion 
mit emprijkiſins iii 1151 ‘gegenwärtig’ vorzuliegen scheint. abgesehen davon, dass 
eine partizipialform mit suffixaler nullstufe im litauisch-lettischen sonst unbekannt 
ist63 – genauso wie ein nur theoretisch möglicher analogischer einfluss der i-verben –, 
kann das singuläre apr. -sins auch durch eine zweifache Hebung und das ‘swints-
Gesetz’ aus *-sants erklärt werden.64

59  petit 2010, 272f.
60  lühr 1995, 123.
61  Hermann 1926, 171–185.
62  Hermann 1926, 179.

63  stang 1966, 263. Kortlandt 2009, 298 aller-
dings rekonstruiert auf der basis des alt-
preußischen befundes eine bereits urbal-
toslavische Form n. sg. *esints.

64  smoczyński 2005, 106.
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4. s a C H l i C H e r  K o m m e n t a r.
mietimu waſchkineis kudikeis, alba ſunareis kitakeis (20f.) ‘durch opferung, 

durch Wachskinder und andere Glieder’: die stelle hat dem Übersetzer offenbar 
probleme bereitet. im deutschen entwurf steht „mit opfferung wachſener kinder oder 
ſonderer glidmaſſen“ (2r12–13). Für ‘opferung’ verwendet der Übersetzer mėtymas, das 
etwa ‘Werfen, Hinwerfen’ bedeutet. ob dies eine verlegenheitsübersetzung ist oder 
evtl. realen bezug zum vorgang der opferhandlung hat, lässt sich nicht mehr ermit-
teln; die verfügbaren Quellen geben hierüber keine auskunft. die litauische Wieder-
gabe ſunareis kitakeis ‘durch andere Glieder’ (so schon nesselmann65) muss im Kontext 
unverständlich bleiben, da sie auf einer Fehlübersetzung beruht. dem deutschen 
entwurf nach geht es um ‘einzelne Gliedmaßen’; das Wort sonder, hier als adjektiv 
im sinn von ‘einzeln, von anderen getrennt’ (vgl. DWB s. v.), bereitet dem Übersetzer 
offenbar schwierigkeiten; die Wiedergabe durch kitoks ‘andere(r)’ ergibt keinen sinn. 
nach Grimm,66 der für die Wachsbilder beispiele seit der antike anführt, konnten 
abbilder aus Wachs, teig, lehm oder metall verfertigt werden, wobei Wachs als 
wirksamstes material galt. solche abbilder dienten nicht nur zum schadenzauber – 
was dem abbild zugefügt wurde, geschah nach der Überzeugung auch der person, 
die es verkörperte –, sondern auch als opfergaben,67 wenn es um Hilfe bei Kinder-
losigkeit oder erkrankung bzw. verletzung von Körperteilen ging, wie man das von 
christlichen votivgaben her kennt. die etwas ausführlichere Formulierung im zwei-
ten mandat Georg Friedrichs an die Ämter ragnit und tilsit (GeM2) bestätigt die 
annahme, dass hier opfergaben gemeint sind.

galwÿu darimais (21) ‘durch anfertigen von rindern (d. h. rinderfiguren)’: nes-
selmann versieht seine Übersetzung ‘durch behandlung des viehs’ mit Fragezeichen.68 
im weitgehend parallel formulierten mandat GeM2 ist davon die rede, dass abbilder 
von tieren, wohl ebenfalls als opfergaben, verfertigt wurden; das muss auch hier 
gemeint sein. (im HWDA i s. v. Bild, Bildzauber findet sich nichts derartiges.)

uſʒkalbeghimu (21) ‘durch besprechung’: nesselmann übersetzt genauso.69 zum 
alten magischen Heilverfahren des besprechens in seinen vielgestaltigen ausprägun-
gen s. HWDA.70

Saitu dawimu (21) ‘durch anlegen („Geben“) von amuletten (d. h. angebundenen 
Gegenständen)’: nesselmann übersetzt ‘durch zeichendeuterei’,71 die bedeutung lässt 
sich aber genauer fassen. Während Kurschat72 neben saĩtas m. ‘band, strick, Fessel, 
Halfter; schlinge’, pl. ‘bande, Fesseln’ noch ein zweites lemma saitas (ohne akzent- 
und intonationsangabe) in den bedeutungen ‘zeichendeuterei’, ‘zeichendeuter’ und 
‘amulett’73 ansetzt, fassen sowohl LKŽe (s. v., mit dem beleg aus GeM1)74 als auch 

65  nesselmann 1852, 243.
66  Grimm 41877, 913f.
67  Grimm 41877, 986f.
68  nesselmann 1852, 243.
69  nesselmann 1852, 243.
70  HWDA i 1157–1172.
71  nesselmann 1852, 243.
72  KLDW iii 2118.

73  letzteres unter verweis auf einen beleg in 
matthäus prätorius’ Deliciae Prussiarum: 
„Seitai i. e. amulete und anhängende din-
ge ſo ʒuerſt von einem Seitone ſind geheili-
get“ (PrD Xiv 21, zit. n. pierson 1871, 114).

74  Ältere belege bieten gemäß den beleganga-
ben in LKŽe nur ClG ii 938 und das sog. 
‘Krause-Wörterbuch´, KrW 612.
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ALEW die einträge zu recht zusammen. in buch iv, Kap. 15 der Deliciae Prussicae 
(um 1670–1703), wo die in preußisch-litauen und Žemaiten auch über hundert Jah-
re nach Georg Friedrichs mandat noch anzutreffenden zauberer und Wahrsager 
(‘Weidler’) gemäß ihren praktiken unterschieden werden, erläutert matthäus präto-
rius den zusammenhang: 

Seitones haben einige sachen, oder amuleta den Kran- | cken menschen, und vieh 
angebunden, und wann sie es von dem | menschen oder vieh abgenommen, haben 
sie das leben und todt | dessen hersagen können. solcher leute giebt es in nadra-
wen, | und zalavonien gnugsam, wiewol ihrer wenige in der Kunst | excelliren, ihrer 
viele betrieger sindt.75

die Grundbedeutung von saĩtas ist ‘Fessel, bindung’,76 die lateinisch gebräuchliche 
bezeichnung solcher angebundenen Gegenstände war ligamenta.77 in der vorstellung 
vom ‘amulett’ war ursprünglich das band zentral, nicht der angebundene Gegenstand. 
interessant ist, dass in allen vier bekannten ausfertigungen ai aus ie verbessert ist. 
möglicherweise war dem abschreiber sietas ‘sieb’ im zusammenhang mit zauberei 
geläufiger als saitas, oder er war im begriff, Rhetcʒa in Rhetcʒa beginimu durch ein 
synonym zu ersetzen (s. den folgenden Kommentar).

Rhetcʒa beginimu alba ſukimu (21) ‘durch sieblaufen oder -drehen’: nesselmann 
lässt in seiner Übersetzung hier eine lücke: ‘durch ……=laufen oder drehen’.78 
Rhetcʒa g. sg. gehört zu rtis (2), rėtỹs (4) sm. ‘sieb, Korb’, das in preußisch-litauischen 
belegen für ein großes sieb gebraucht wird, während síetrėtis (1), siẽtrėtis (1) sm. für 
ein etwas kleineres sieb steht.79 Grimm beschreibt 

das seit dem mittelalter gebräuchliche siebtreiben oder siebdrehen, welches durch 
weise frauen oder hexen, zauberer, aber auch durch ehrliche leute geübt wurde, um 
einen verborgenen übelthäter herauszubringen: das weib faßte ein erbsieb zwischen 
ihre beiden mittelfinger, sprach eine formel aus und nannte nun die namen der 
verdächtigen her: bei dem des thäters fieng das sieb an sich zu schwingen und umzu-
treiben.80

eine variante davon ist, dass das sieb von der wahrsagenden person im labilen 
Gleichgewicht gehalten und durch den raum getragen wird, bis es fällt oder sich 
dreht.81 im 16. und 17. Jh. scheint das sieblaufen oder -drehen in deutschland wie 
in Frankreich weitverbreitet gewesen zu sein.82 matthäus prätorius bezeugt diese art 
der Wahrsagerei noch gegen 1700 für preußisch-litauen:

Sietones sind Weideler gewesen, die mit sieb-drehen | bescheidt gewust, derer leute 
noch viel unter den nadrawen und zalavonen gefunden werde[n].83

75  PrD iv 210r.
76  vgl. ALEW ii s. v.
77  vgl. HWDA i s. v.
78  nesselmann 1852, 243.
79  vgl. ALEW ii s. v.

80  Grimm 41877, 927 (Hervorhebungen ori-
ginal).

81  vgl. Grimm 41877, 927f. mit anm. 1.
82  vgl. auch HWDA s. v.
83  PrD iv 210r.
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ne wienam ſuſsiëitiſsi bus perleiſta, net tiktai turintcʒam ſawa wiriſchkus me-
tus (35) ‘niemandem soll erlaubt sein, sich zusammenzutun, wenn er nicht sein männ-
liches alter erreicht hat’: auch hier liegt ein Übersetzungsfehler vor. der litauische 
text spricht von männlichen personen. die Formulierung im deutschen entwurf „Wie 
dann auch niemandts ſich ʒuuerehlichen geſtattet werden ſolle, die ſeÿn dann beÿ 
Iren Manbaren iaren“ (2v28–31),84 kann sich entweder auf Frauen beziehen, wenn mann-
bar hier wie gewöhnlich die Heiratsfähigkeit von Frauen bezeichnet, oder aber mann-
bar wird hier im weiteren sinn von ‘ehefähig’ für Heranwachsende beiderlei Ge-
schlechts verwendet.85 ausschließlich auf männer kann die Formulierung jedenfalls 
nicht bezogen sein.

5. b e G l e i t m a t e r i a l. die akte berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 37f nr. 2 
enthält ausschließlich die ausfertigungen A und B von GeM1, ohne jegliches begleit-
material. die akte berlin, Gsta pK: XX. Ha, Hba Konzepte J.2 hingegen umfasst 
gemäß der beschriftung aus dem 19. Jh.:

2 mandate in die litauischen Ämter wegen abschaffung des aberglaubens und 
einführung strengerer Kirchenzucht erlassen. 1578.
1) gedr. nppb n. F. bd. 1 s. 241ff. aus dieser Handschrift
2) gedr. Götting. gel. anz. 1877 s. 241ff. der nachrichten, aus diesem druck. ein 

exemplar des Götting. anz. l.c. beigelegt 4. Juni 1877.
3) das deutsche anschreiben, dat. Königsberg 12. Febr. 1579. Concept. gedr. l.c. s. 245.

die unter nr. 1) gemachte angabe des unbekannten archivars trifft so nicht zu, 
denn dem von nesselmann in den Neuen Preußischen Provinzial-Blättern publizierten 
text kann nicht die in der akte enthaltene ausfertigung K, sondern nur U zugrunde-
liegen (s. o. s. 239). nr. 2) bezieht sich auf bezzenbergers publikation von GeM2 mit 
den Korrekturen zu nesselmanns text von GeM1. bezzenberger druckt auch nr. 3), 
das deutsche anschreiben (bzw. dessen entwurf), mit ab, das er ausschließlich auf 
GeM2 bezieht.

5.1. d e r  d e u t s C H e  m a n d a t s e n t W u r F. die akte enthält jedoch au-
ßerdem noch ein weiteres, in der beschriftung nicht verzeichnetes schriftstück: es 
ist der deutsche entwurf zu den beiden mandaten. dass bezzenberger dieses wich-
tige dokument – das auch so manche Übersetzungsunklarheit hätte klären helfen 
können – nicht mitabgedruckt hat, deutet darauf hin, dass die akte ursprünglich 
anders zusammengestellt war und augenscheinlich weder K noch den deutschen 
entwurf enthielt.86

84  so wohl zu lesen; vgl. edition.
85  vgl. DWB s. v.
86  bezzenberger hätte sonst wohl auch kaum 

annehmen können, dass die gemeinsame 
vorlage für GeM1 und GeM2 „wohl nur in 

einer kurz gehaltenen anweisung an zwei, 
des litauischen kundige beamte der fürst-
lichen Kanzlei bestand, mandate von be-
stimmt angegebenem inhalt zu verferti-
gen“ (1877, 460).
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dieser besteht aus zwei in der mitte gefalteten papierbogen, die jeweils recto 
rechts unten bleistiftfoliiert sind. die erste seite (fol. 1r) trägt oben links die bleistift-
beschriftung „Kirchensachen“. das papier ist stockfleckig, die Knickstellen schadhaft. 
die lesbarkeit der flüchtigen Kurrente wird durch die vor allem im unteren teil der 
blätter teils verblasste bzw. verwaschene tinte sowie die tintenfleckigen ränder 
stellenweise zusätzlich beeinträchtigt. in der für entwürfe üblichen Weise ist die 
linke Hälfte der seite jeweils für Änderungen freigelassen; die zahlreichen Korrek-
turen stammen von mehreren verschiedenen Händen. zu ändernde textstellen sind 
durch unterstreichen oder durchstreichen markiert, die folgende edition gibt dies 
unverändert wieder. auch die seitenanordnung ist in der edition beibehalten, es 
wurde lediglich, der Übersichtlichkeit halber mittig, die zeilenzählung hinzugefügt. 

vom inhalt her wird klar, dass der entwurf ursprünglich für GeM1 galt und spä-
ter für GeM2 durch entsprechende streichungen und Änderungen passend gemacht 
wurde. damit steht für beide mandate die bisher nicht bekannte deutsche Überset-
zungsvorlage bzw. ein ihr sehr nahestehender entwurf zur verfügung, sodass die 
Übersetzungstechnik erstmals fundiert untersucht werden kann. 

5.1.1. e d i t i o n.
1r

Cum toto titulo
≠ Ʒu stettin, pommern, der Caſſuben
vnnd Wenden, auch inn schleſien Ʒu
iegernndorff vnnd p Herʒog, burg=
graff ʒu nürnnberg vnnd Fürſt
ʒu rügen.

ragnitt  vnd dülſitt

1 vonn Gottes gnaden, Wir Geörg
2 Friderich marggraue Ʒu branden=
3  burg, inn preuſſen, ≠ p auch inn schl[eſi]en
4  ʒu iegerndorff p Herʒog, nachdem
5  die Chriſtglaubigirn, inn allen iren
6  handlungen ʒuforderſt auf Gott ſehen,
7  vnnd vonn demſelben den anfang
8  machen ſollten, damit ſie alsdann
9  auch vonn ime ſuvil mehr ſegens

10  dabeÿ Ʒugewartten, als haben
11 wir inn vnnſerm itʒo furhabenden
12 gemeinnen viſitacion werck, vnnd
13 alſo auch inn gehaltener viſitacion
14 des ambts tillſit Ʒuferderſt die be =
15 ſtallung des Gottesdienſts vnnd
16 die hierʒu verordente kirchen, vnnd
17 was denſelben anhengig, vns an =
18 gelegen ſein laſſen, vnnd nachfrag
19 gehabt, wie dieſelben allenthalben

1: der gesamte Haupttext des entwurfs in 
Hand 1

3: p] entspricht dem Kürzel etc. (s. s. 275) – 
schl[eſi]en: tintenfleck im Wort 

M3: Hand 2

4: p] s. s. 275 
M4: Hand 3 
M6: p] s. s. 275 
M14: ragnitt] Hand 4 – vnd dülſitt] Hand 5 
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abb. 2. erste seite des deutschen entwurfs; 
berlin, Geheimes staatsarchiv preußischer Kulturbesitz: XX. Ha, Hba Konzepte J.2
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†q ragnit Wiſchwillen
lasdenen pilkallten
scherwinten, Grapiſchken 
vnd Wilkiſchken
vnd andererort diſes
amts q nicht allein
q darunder dan auch
die schultheiſʒ vnnd
Haubtmonnen [?] vnnd
rathleute 

20 beſtellet, vnnd was fur mengell
21 vnnd gebrechen dabeÿ ſich erhallten
22 möchten, daſelbſten wir dann nach
23 gehabter nachfrage vnnd erkundig =
24 ung erſtlich befunden, das sich die
25 Kirchſpilskinder ʒue †tilſten, Kucker =
26 neſen, Coadiuten vnnd picktebemen
27 des ambts tillſit, ſowoll q vom q

28 adel als andere, ſonderlich aber etliche 
29 vnnd deren das mehrentheil aus des 
30 raths vnnd gerichts mittel, ſich 
31 q vnfleiſſig ʒur kirchen hallten, ſelten
32 das wort Gottes hören, auch der 
33 heiligen hochwurdigen sacramenta 
34 wenig eins theils inn vilen, auch
35 nicht allein ſelten gebrauchen
36 ſondern auch woll ſchoïlich vnd
37 Gotsleſterlich dauon reden ſollen 

25–26: Kuckerneſen] amt Kuckernese, so ge-
schrieben in archivalien des 16. Jhs. im 
Gsta pK

25–30: die unterstrichenen zeilen sollten  
gemäß den (nicht ganz präzise gesetzten) 
ersetzungszeichen durch die entsprechen-
den randkorrekturen von Hand 4 ersetzt 
werden. 

M25–30: Hand 4
26: picktebemen] Über der zeile eingefügt, 

wohl von Hand 5, darunter gestrichen 
„andern orten“. offenbar nach Gehör no-
tiert; diese Graphie für Piktupönen findet 
sich in anderen archivalien des Gsta pK  
so nicht. 

27: tillſit] darüber x als verweiszeichen, auf das 
am rand nicht mehr bezug genommen wird 

M33: Haubtmonnen] der schreiber hatte wohl 
zuerst vnnd R geschrieben, dann seine 
auslassung bemerkt, vnnd gestrichen und 
das R notdürftig zu H verbessert, um noch 
Haubtmonnen einzufügen. 

34: das unterstrichene sollte offenbar durch 
die von Hand 4 zugesetzten zeilen 35–37 
ersetzt werden.

2: ſollen] bis einschließlich hierher unter-
streichung 

M2: gehabtem] danach drei Wörter gestrichen 
7: furkom[t]] papier im Falz zerrissen, t nur 

noch teilweise sichtbar 

+ beÿ ſo vill ihar hero albe
reid gehabtem reinem
Wortt Gotis vnd
gepredigtem reines
Wort Gotis 

1  woll bey 40 iaren nicht gebraucht ha =
2  ben ſollen, Welches vns dann + beuor
3  aus aber vonn denen, ſo inn embtern
4  ſitʒen, vnnd dem gemeinen mann
5  billich mit guttem exempel vor =
6  gehen ſollten, nicht mit geringer verwun =
7  derung, ʒu hechſtem misfallen furkom[t]
8  vnnd weil dann ſolch rohles leben Got
9  im himel erʒurnet, vnnd ʒu schreck =

10  lichen ſtraffen vnnd plagen anreitʒet

 1v
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11: all[e]] papier im Falz zerrissen, e nur noch 
teilweise sichtbar 

30: tinte am Wortende verschmiert

11  auch one das einem iedern daran all[e]
12  ſeine wohlfart, am sehlen, heil vnnd
13  ſeligkeit gelegen, so wollen wir hie =
14  mit iedermeniglich, ſonderlich aber die 
15  ambtstragende perſonen, gnedig =
16  lich ermahnet, inen auch mit ernſt 
17  eingebunden vnnd beuohlen haben
18  es wolle ſich hinfuro ein ieder fleiſſig
19  ʒur Kirchen hallten, Gottes wort
20  gern hören, auch die sehlen ſpeis das
21  hochwurdige sacrament, des wahr =
22  en leibs vnnd bluts iheſu Chriſti ʒu
23  vergebung ſeiner sunden vnnd erlang =
24  ung des ewigen lebens, inn rechtge =
25  ſchaffener bus vnnd andacht, oft vnnd 
26  wurdiglichen gebrauchen, vnnd alſo einer 
27  dem andern Göttlichem gebott nach
28  mit guttem Chriſtlichem exempel
29  vorgehen vnnd ſeinem nechſten kein
30  ergernus geben, auf das er Gottes 
31  ʒorn vnnd ſtraff nicht auf ſich lade,
32  vnnd die ſeligkeit verſchertʒe, ſeine
33  Gottliche allmacht, auch nicht bewogen 
34  werden möge, weil man ſich mit
35  verachtung ſeines lieben allein ſelig =
36  machenden worts vnnd der heiligen sacra=
37  menta, ſo vndanckbarlich erʒeiget,
38  daſſelbe aus dieſen örtern, widerumb 

2r

” fast von vielen
vnderthanen diſes 
amts ragnit diliſitt

1 hinweg ʒunehmen, dauor doch der liebe
2 Gott, mit innigem ſeufftʒen vnnd
3 gebet, embſiglich anʒuruffen vnnd
4 ʒubitten iſt,
5 Weil wir auch ferner in erfarung kom =
6 men, das ” nicht allein ʒur Kucker =
7 nes, ſondern auch andern ortern mehr

4: ʒubitten] tintenverschmiert 
M6–8: Hand 4 
M8: dilisitt] zusatz von Hand 5 



269 E i n  f r ü h e s  p r e u ß i s c h - l i t a u i s c h e s 
M a n d a t  v o n  1 5 7 8

8 vnnd faſt inn allen dörffern des
9 tilſiſchen gebieths, auch woll hie inn der 

10 littawiſchen kirchen, durch die Kuhren
11 vnnd littawen, groſſe abgötterei =
12 en, mit + opfferung wachſener kinder 
13 oder ſonderer glidmaſſen, auch + mit büſſen 
14 ſchweren || Wahrſagen 

|| siebichen lauffen vnnd anderm
15 aberglauben|| || vnd ʒaberein getrieben werden♃ 
16 vber das auch vnder den littawen,
17 groſſe sodomittiſche sunden, als
18 vnkeuſcheit, vnʒucht|| ||ehbruch vnnd dergleichen
19 laſter faſt gemein ſein, vnnd ſehr im
20 ſchwang gehen ſollen, daruber Gott
21 woll ein gantʒes landt ſtraffen möchte
22 wie dann disfals inn der heiligen gött =
23 lichen ſchrift, vill exempel anʒutʒiehen 
24 weren.
25 Welches dann vns als einer Chriſtlichen 
26 obrigkeit, keines wegs ʒudulden
27 vnnd nachtʒuſehen ſtehet, so wöllen
28 wir derwegen iedermeniglichen mandiert
29 vnnd gebotten haben, ſich hinfuro al =
30 ler abgöttereÿen + wie die namen
31 haben mögen, gentʒlichen ʒuenthallten F

32 vnnd inn laiſtung des Gottesdienſts
33 dienſts, ſich dieſer lande kirchenordnung
34 vnnd dem Corpori doctrinæ gemes
35 ʒuerʒeigen, wie dann auch ein ieder vonn
36 obertʒellten vnnd andern groben ſunden
37 abſtehen, vnnd ſein leben damit es Gott 

10: littawiſchen] u-Häkchen über dem w – 
Kuhren] über u ein zeichen ähnlich einem 
a zugesetzt und dann gestrichen; zwischen 
K und u unter der zeile ein zeichen ähn-
lich einem a eingefügt; vermutlich ein ver-
worfenes und versehentlich nicht gestri-
chenes verweiszeichen 

11: littawen] u-Häkchen über dem w 
M11–12: Hand 4 
M13: Hand 4 
14: Wahrſagen] Hand 4, interlinear, über der 

zeile 
15: vnd ʒaberein] Hand 4, interlinear, über  

der zeile 

M15–22: Hand 4 
18: ehbruch] Hand 4, interlinear, über der zeile 
24: weren] schwer lesbar, durch dicken tinten-

strich (streichung oder absatzmarkie-
rung?) teilweise verdeckt 

M29: Hand 4 
30: abgöttereÿen wie die namen] schwer lesbar, 

Wortende von abgöttereÿen überschrieben 
M31–34: Hand 4 
M33–34: fl, flei] Hier setzte der schreiber wohl 

zweimal an, um fleißig zu schreiben, und 
entschied sich jeweils für ausführlichere 
Formulierungen.

+

under beſuchung der
abgötiſchen walde 
+ anderes vihes 

♃ sonderlichen aber die son =
täge vnd andere heÿ
Chriſtliche feÿertage nicht
gefeiert / ſondern daran
gear ſo woll als an Werck =
altage Götlichen verbott
ʒu wider gearbeitet
werde

+ vnd Ʒaubereÿ

F die sontage fl vnd andere
heÿlige tage flei mit 
vleis vnd andacht
ʒu feiern 
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nachdem auch nicht allein

# ſo der hachſte stand vff erden. uel. 

1 gefellig ſein möge, ʒurbeſſerung
2 ſchicken vnnd anſtellen wölle, dann
3 ſollte ſolches nicht beſchehen, wurden wir
4 mit geburlicher ernſter ſtraff, gegen
5 die vbertretter vnnachleſſig andern 
6 ʒur abſchew ʒuuerfaren geurſacht 
7 werdenn,
8 inn den verlobnuſſen vnnd heÿraths =
9 hendeln, allerleÿ ſeltʒame, vnnd 

10 beÿ den Chriſten vngewönliche ge =
11 breuche vnnd Ceremonien, sondern
12 auch mit volltʒiehung vnnd ſcheidung
13 der ehe allerhandt vnordnungen fur =
14 lauffen ſollen, dardurch der eheſtandt #

15 als Gottes elteste ordnung, mehr 
16 verkleinert, als geehret wurdt,
17 derwegen ſo wollen wir, kraft vnn =
18 ſers tragenden Furſtlichen ambts
19 ſolche heidniſche misbreuch vnnd
20 vnordnunge, gentʒlich verbotten vnnd
21 abgeſchaffet haben, vnnd ſollen hin =
22 furo inn den verlobnuſſen, vnnd
23 dergleichen ehehendeln, die Ceremonien
24 vnnd gebreuche, vermöge Göttlicher 
25 anſſetʒung vnnd der preuſſiſchen 
26 Kirchenordnung allenthalben gehalten
27 geubt vnnd gebraucht werden, 
28 Wie dann auch niemandts ſich
29 ʒuuerehlichen geſtattet werden
30 ſolle, die ſeÿn dann beÿ iren man =
31 baren iaren, inn dem allem ein
32 ieder pfarherr beÿ ſeinem Kirchſpil
33 fleiſſige aufacht haben, demſelben
34 auch ſeines theils, mit allem ernſt
35 nachgehen vnnd volge leiſten ſolle, 
36 daneben befinden wir, das beÿ etlichen
37 dörffern keine gewiſe ordnung 

6: abſchew] u-Häkchen auf w 
M8: Hand 1 
M15: Hand 5 
22: verlobnuſſen] -n- nur mit licht und lupe 

lesbar 

30: ſeÿn] auslautendes -n verwaschen, mit 
breitem strich und in der Form von son-
stigen auslautenden -n des schreibers ver-
schieden. von anderer Hand zugesetzt?

2v
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# kirchhoue 

” im amt tilſit
[v]nd ragnitt 

3r
1 ortter der begrebnus gehalten, sondern 
2 die todten ins offene feldt begraben
3 welches beÿ Christen billich nicht ge =
4 funden werden ſolle, vnnd wöllen
5 derhalben hiemit geordnet geſchafft
6 vnnd beuohlen haben, das man hin =
7 furo gewieſe # orter der begrebnus
8 vmbſchranckt vnnd verʒeunet hallte
9 dahin man die abſterbenden vnnd

10 todten leichen, Gottlichem
11 wort vnnd Chriſtlicher loblicher
12 ordnung, vnnd gebrauch nach ʒur
13 erden ehrlich beſtattigen vnnd begraben
14 möge,
15 so vermercken wir auch, das ſich die
16 littawen vnd andere, nicht ieder ʒeit
17 irer gewidmete kirche hallten, ſondern
18 ſich ieweilen vnnd ofters inn sa =
19 meutten ʒur kirchen verfuegen, vnd
20 aldo nach papiſtiſcher art vnnd
21 weiſe öhlen auch woll trewen laſſen
22 daraus dann eruolgt, das mancher
23 vmb genies willen, ſein kindt,
24 (·wie dann vnlangs vnnd ʒu nechſter
25 vnſer ankunft ”alhier geſchehen ſein ſolle·)
26 woll ʒwier teuffen leſt, welcher
27 leichtfertigkeit, vnnd das man der
28 einmal angenohmenen vnnd er =
29 kandten wahren prophetiſchen vnnd
30 apoſtoliſchen lehr, nicht mit mehrerm
31 eÿuer vnnd beſtandt anhengig,
32 vns nicht weniger, als voriges ʒum 
33 höchſten misfellig, vnnd keines
34 wegs leidlichen iſt,      ,     da=
35 mit nun ſolchem allem, auch vor =
36 kommen werden möge, so wollen
37 wir vnnd gebietten ernſtlich, das ſich

M7: Hand 4 
10: leichen] name gestrichen, nasalabkürzung 

übergesetzt 
16: littawen] u-Häkchen auf w 
17: irer] r über der zeile zugesetzt 
21: trewen] u-Häkchen auf w 

M25: Hand 4 
M26: Hand 5 
34: das große spatium mit mittigem vergrö-

ßertem Komma steht wohl für eine ab-
satzmarke.



272 Archivum Lithuanicum 20

+ ʒum allerfurderlichſten die
Kirchenviſitation furgenoh
men werden ſolle,
derhalben sich die vnder =
thanen gefaſt machen
ſollen damit sie mit
beten vnd anderm
in ſolcher verhör beſtehen
mogen. vnd wan

                 ragnitt

3v
1 keiner inn eine frembde kirche,
2 ſelbſten wideme oder ſonſten ʒuſchlage,
3 es ſeÿ gleich inner oder auſſer 
4 vnnſers Furſtenthumbs, sondern
5 ein ieder alleine ʒu der kirchen, dahin
6 er gewidemet, mit hörung des
7 wort Gottes, gebrauchung der
8 heÿligen sacrament, ehelichen
9 trewung, kindertauffen, vnnd ander 

10 er Chriſtlichen ordnungen hallte, auch 
11 das kein pfarherr disfals dem
12 andern eintrag thue, oder inn ſein 
13 ambt falle, es wollte dann die 
14 hohe noth disfals kein verʒug leiden,
15 wie wir dann auch der notwendig =
16 keit nach, geordnet haben wöllen,
17 das + nochmals wann die kirchenvi =
18 ſitation furgenohmen, ſoll, allwege
19 den verordenten viſitatoribus der 
20 ambtſchreiber, Cämmerer oder 
21 ſonſten eine andere tuchtige vnnd
22 der littawiſchen ſprach kundige
23 anſehenliche perſonn ʒugeordnet
24 werden ſoll,
25 Welches alles wir alſo vonn allen
26 vnnd ieden vnnſern dieſes ambts
27 tillſit vnderthonen, ſtet, veſt, vnnd
28 vnuerbruchenlich wollen gehalten
29 haben, ʒweiueln auch nicht, ein
30 ieder werde ſich hierauf als ein
31 Chriſt, der gebuer, ʒu erʒeigen, vnnd
32 alles vnderthenigen gehorſams ʒu 
33 uerhallten wiſſen, damit er
34 kunfftig, ſowoll ʒeitlicher als 
35 ewiger ſchwerer ſtraff entgehen möge,
36 solches gereicht Gott dem allmech =

9: trewung] u-Häkchen auf w  
18: ſoll] nachträglich über der zeile eingefügt; 

sinnentstellendes zweites Komma offenbar 
zu streichen vergessen 

M17–25: Hand 4 
M28: Hand 5?

4r
1 tigen ʒu ewigem lob vnnd ehren,
2 auch einem iedern ſelbſten, ʒu befurder =
3 ung ſeiner ſeligkeit, vnnd geſchicht
4 auch hieran vnſer ernſter will
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abb. 3. seite 4r des deutschen entwurfs mit den unterschriften; 
berlin, Geheimes staatsarchiv preußischer Kulturbesitz: XX. Ha, Hba Konzepte J.2
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≠ getruckhtem secret verſecretiert,
Geben ʒur tillß den 6. decembris |

anno p 78          verlawt [?]

5 vnnd maÿnung p vrkundtlich p
6 mit vnnſern eigen handen vnderſchrieben 

 vnd hiefür≠

7  Hanns iacob erb tr =
8  uckſes p ſſſ
9  albrecht freyher ʒu Kitlitʒ ſſſ

10  Wolff ernſt vom
11  Wirſperg ſſſ
12  W. schach Cancellarius ſſſ
13  Caſpar von noſtitʒ 
14  l: v: bülow ſſſ
15  d. Hossman.
16  paulus Kruger d.
17  Fauſtin nÿmptſch ſſſ
18  Hanß schnurlein.
19  adam dantʒer ſſſ
20  heyntʒ foller
21  ni.... 
22  michel Giſe ſſſ

5: p] s. s. 275 – vrkundtlich] folgendes schrei-
berkürzel gestrichen 

M5–8: Hand 3 
6: Hand 3; da der platz für die ergänzung 

nicht ausreichte, in m5–8 fortgesetzt und 
mit senkrechtem trennstrich vom Haupt-
text abgesetzt 

7–22: ſſſ] die abkürzung steht für subscripsi; die 
individuellen varianten der unterzeichner 
sind hier der Übersichtlichkeit halber ein-
heitlich wiedergegeben 

M7: p] s. s. 275 
8: p] s. s. 275
12: Hand 4  
17: Hand 1 – p] s. s. 275
1: schwärzere tinte, andere Hand; etwas spä-

tere Überschrift? 
5: schwärzere tinte, andere Hand 
6–11: braune tinte, Hand 4, flüchtige, sehr 

schwer lesbare schrift

4v (kopfständig)

1 tilſiſch mandat
2 mandat wegen abſchaffung der misbreuch vnnd
3 mengel, den Gottesdienſt und Kirchenordnung betr.
4 ad 78

5 regiſtrirtt

6 von dem heuptman ein
7 memoriall ʒufaſth [?] was
8 er mit etlichen perſonen deßfals
9 in ſonderheit reden ſoll

10 inen deſſelben furſtlicher [?] halben inabſcheid
11 ʒugeben
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5.1.2. K o m m e n t a r. 
p (1r3 und öfter): das p-förmige zeichen entspricht der abkürzung etc. und ist 

aus der kursiv geschriebenen verbindung der 7-förmigen tironischen note für et und 
einem angefügten c entstanden:87 „die mittelalterliche etc.-Kürzung paßt sich der 
‘Kanzlei’- und ‘Kurrent’-schrift an, und zwar je nach dem duktus des schreibens in 
verschiedensten Formen. zwei setzen sich im laufe des 16. Jh. hauptsächlich durch, 
der nach links und der nach rechts ausschwingende rundhaken“;88 läuft der schrift-
zug nach links aus, so entsteht eine p-ähnliche Form.89 bei Jahresangaben (s. o. 4rm7) 
steht das p für „die seit dem 15. Jh. in der regel fortgelassene Jahrtausend- (und 
Jahrhundert-)ziffer. da bereits im 16. Jh. auch der zusatz domini nicht mehr geschrie-
ben wird, bezieht sich das etc. auch auf ihn“.90

schoilich (1r36): das in frühneuhochdeutscher zeit noch übliche adjektiv scheulich 
‘scheu empfindend oder erregend’ ist in seiner zweiten bedeutung ‘scheu erregend, 
fürchterlich, hässlich’ heute durch abscheulich ersetzt.91

rohles (1v8): das heute nicht mehr gebräuchliche adjektiv entspricht ruchlos.92 
eine schreibvariante ist Rholoſes (1r8) im entwurf zum deutschen begleitschreiben.

genies (3r23): das maskulinum Genieß bedeutet zu dieser zeit neben ‘Genießen, 
Genuss, Freude, ergötzung’ auch ‘nutzung, benutzung, nutznießung, vorteil’, so 
u. a. bei luther und Hans sachs;93 im Frühneuhochdeutschen war es noch durchaus 
gebräuchlich, bevor es allmählich durch Genuss verdrängt wurde.94

[Unterschriften] (4r7–22): der schriftzug in der vorletzten zeile ist zu flüchtig für 
eine eindeutige entzifferung und zuweisung. die verbleibenden 13 unterschriften 
lassen sich sämtlich personen zuordnen, die in Georg Friedrichs umkreis nachgewie-
sen sind; ihre damalige stellung lässt sich allerdings nicht mehr in allen Fällen eruieren.

„Hans iacob erb = truckses p.“ (4r7–8) ist jener „Hanß Jacob, erb-truchses und 
Freyherr zu Waldburg“,95 der von 1565 bis 1575 land-Hofmeister war.

„albrecht freyher ʒu Kitlitʒ“ (4r9): albrecht Freiherr zu Kitlitz war bis 1564 Haupt-
mann zu insterburg, danach, obwohl er in insterburg wegen bestechlichkeit abgesetzt 
worden war,96 ab 1570 in tapiau; von 1583 bis zu seinem tod 1604 war er landhof-
meister.97

„Wolff ernſt vom Wirſperg“ (4r10–11): der spätere reichshofrat Wolf ernst von 
Wirsberg erscheint u. a. in akten des staatsarchivs bamberg, des Geheimen Hausar-
chivs plassenburg, etc. er stand lange Jahre bei markgraf Georg Friedrich in diensten.98

„W. schach Cancellarius“ (4r12) ist „Wentzel schack (oder schach) von Wittenau“,99 
der in EPr i.2 als fünfter Kanzler in preußen aufgelistet ist. seine bestallung zum 
Kanzler durch Georg Friedrich vom 24. Juni 1578 ist in zwei Kopien im Gsta pK 
berlin erhalten (Gsta pK: XX. Ha, em 121b, bl. 36–44).

87  beck 1991, 474; meisner 1950, 176.
88  meisner 1950, 119.
89  vgl. Weidmüller 1959, 67 mit abb. 5.
90  meisner 1950, 119.
91  vgl. DWB s. v.
92  vgl. DWB s. v.
93  vgl. FNW s. v.

94  vgl. DWB s. v.
95  EPr i.2 86.
96  vgl. lohmeyer 1893, Xlvf., 158f.
97  lohmeyer 1893, 103 m. anm. 6.
98  vgl. stadelmann 1844, 147.
99  EPr i.2 102, dort mit der amtszeit 1575–

1582.
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„Caſpar von noſtitʒ“ (4r13): Kaspar von nostitz (1500–1588), Kammerrat auf le-
benszeit, war seit 1538 mitglied der herzoglichen rentkammer;100 er schied 1578 aus 
dem aktiven dienst aus. sein Haushaltungsbuch von 1578, eine wichtige kulturhisto-
rische Quelle, vermittelt eine vorstellung von seiner tätigkeit; die wesentlichen Fak-
ten und Quellen seiner biographie sind in der einleitung zu lohmeyers edition (1893) 
zusammengetragen.101

„l: v: bülow“ (4r14): der fränkische diplomat lewin von bülow war in vielen 
wichtigen angelegenheiten für den Herzog tätig und genoss dessen vertrauen.102

„d. Hossman“ (4r15): david Hossmann (auch: Hoßman) war zum zeitpunkt des 
mandats seit wenigen monaten Georg Friedrichs unterkanzler; seine ernennung ist 
in einem von Georg Friedrich eigenhändig abgezeichneten entwurf vom 23. august 
1578 im Gsta pK berlin erhalten (Gsta pK: XX. Ha, em 121b, bl. 46–49).

„paulus Kruger d.“ (4r16): paulus Kruger, dr. der rechte, fungiert in einer Quelle103 
vom 28. april 1579 als fürstlich-preußischer abgesandter in markgräflichen diensten.

„Fauſtin nÿmptſch“ (4r17): Faustin nimptsch wurde 1579 zum Kammerrat auf 
lebenszeit ernannt, war also möglicherweise nostitz’ amtsnachfolger.104 er tritt 
1578/1584, offenbar auch aufgrund einschlägiger sprachkenntnisse, als Generalvisi-
tator der litauischen Ämter in erscheinung.105

„Hanß ſchnurlein“ (4r18) ist Johann schnürlein, der damalige bürgermeister von 
Kneiphof (einer der drei alten teilstädte Königsbergs).106

„adam dantzer“ (4r19) ist 1587 im Gefolge markgraf Georg Friedrichs bezeugt.107

„heyntʒ foller“ (4r20): Heinz Foller (der name ist in mehreren schreibvarianten 
belegt) zählte als rüstmeister zu den herzoglichen Hofbeamten;108 er hatte bereits bei 
Herzog albrecht in diensten gestanden, wie aus einer aufstellung seiner Gesamtbe-
lehnung vom 20. oktober 1570 hervorgeht.109 nostitz’ Haushaltungsbuch widmet ihm 
ein eigenes Kapitel,110 wonach Foller sich große teile seines besitzes unrechtmäßig 
angeeignet hatte.

„michel Giſe“ (4r22) ist der herzogliche sekretär mich(a)el Giese.111

zufasth (4v7): bedeutet hier etwa: ‘abgefasst, verfasst’; dieser transitive Gebrauch 
von zufassen ist heute nicht mehr möglich.112

deßfals (4v8): bedeutet etwa ‘diesbezüglich, was das betrifft’113, d. h. ‘in bezug auf 
diesen Fall’114. Wenn man aus dem einzigen beleg in FNW schließen darf, war das 
Wort nicht häufig.

100  lohmeyer 1893, iX–lXXiii.
101  lohmeyer 1893, Xi.
102  petersohn 1963, 81, 88, 96, 105, 119f.,  

147 u. ö.
103  „Copia Furſtl. neuburgiſcher Contradic-

tion und Gegen-proteſtation wider nächſt 
vorhergehende preuſſiſche proteſtation“, 
Londorpius 476.

104  lohmeyer 1893, lXXiii anm. 1; 355. – vgl. 
insgesamt lohmeyer 1893, 247f.

105  lohmeyer 1893, 248; 353 anm. 2.
106  vgl. petersohn 1963, 51.
107  vgl. pauli 1762, 287, § 110.
108  lohmeyer 1893, 93 anm. 4.
109  zitiert in lohmeyer 1893, 288–293.
110  HB 207–216.
111  vgl. petersohn 1963, 81, 151, index 149.
112  vgl. DWB s. v. zufassen.
113  vgl. FNW s. v. desfals.
114  vgl. DWB s. v.
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5.2. d e r  e n t W u r F  d e s  d e u t s C H e n  b e G l e i t s C H r e i b e n S. zwischen 
dem datum der beiden mandate (6. dezember 1578) und dem des begleitschreibens 
(12. Februar 1579) liegen über zwei monate. in diesem zeitraum müssen wohl die 
druckfassungen der beiden mandate hergestellt worden sein, auf die der entwurf 
des begleitschreibens verweist – nach dem abschluss des drucks konnte an das 
begleitschreiben gedacht werden. den beleg für die druckkosten hat Gerullis (1935) 
bei einer durchsicht der ausgabebücher der herzoglichen rentkammer gefunden, 
die sich damals noch im Königsberger staatsarchiv befanden. der eintrag vom 28. 
Februar 1579 verzeichnet „1 m[ark] 30 sch[illing] – vonn einem littischenn manndatt 
zudruckenn welches jnn die kirchenn soll gegeben werden“115. entgegen bezzenber-
ger116 ist der uns vorliegende text nicht etwa „das begleitschreiben“ zu GeM2, sondern, 
wie der zusatz zu den adressaten klar ausweist, ein entwurf für mehrere begleit-
schreiben, nämlich zu fünf vorgesehenen mandaten an die Ämter tilsit, ragnit, in-
sterburg, Georgenburg und salau, wobei vorerst wohl nur die ersten beiden (GeM1 
und GeM2) zur ausführung gelangten, da nur in tilsit und ragnit die Kirchenvisi-
tation bereits stattgefunden hatte. Klar ist auch, dass es sich lediglich um einen ent-
wurf und nicht um das endgültige schreiben handeln kann (dessen aufbewahrung 
unter den herzoglichen brief-Konzepten auch eher verwunderlich wäre): die linke 
Hälfte jeder seite ist in der für Konzepte typischen Weise Änderungen vorbehalten, 
weder absender noch adressaten sind vollständig und individuell ausgeführt, au-
ßerdem ist das schriftstück weder unterzeichnet noch gesiegelt.

der entwurf des begleitschreibens besteht aus einem mittig zu Folioformat gefal-
teten bogen papier mit einem von A, B und K abweichenden Wasserzeichen. das 
schreiben ist später noch zweimal gefaltet worden; wo sich mittel- und Querfaltung 
überschneiden, ist ein loch entstanden. das papier ist am rand etwas gebräunt und 
zeigt einen leichten Wasserschaden. auf der vorderseite rechts unten trägt es die 
bleistiftnummerierung „6“. die schrift ist relativ gleichmäßig und gut lesbar, nur 
gegen schluss wird sie etwas flüchtig.

5.2.1. e d i t i o N.

115  ostpreußischer Foliant 13496, fol. 236r., 
zit. n. Gerullis 1935, 100.

116  bezzenberger 1877, 461.

1r
1 Georg Friederich p
2 erbar lieber getreuer Wir 
3 haben in iungſtgehaltener viſi=
4 tation deines verwaltenden 
5 ambts vermerckt vnd be=
6 funden / das die ambts vnder=

1: p] für etc., s. o. s. 275  
2: getreuer] + Komma SB 
3: in iungſtge hal te ner] In Jüngſt gehaltener SB 
5–6: befunden /] befunden, SB 
6: vnderthanen] + Komma SB  
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7 thanen beuoraus die littauen
8 ein wildes rholoſes leben fuh=
9 ren / in dem ſie ſich ſelten

10 auch woll gar nicht ʒur kirchen
11 halten / weniger || ʒu || den Hochwirdigen
12 sacramenten / halten / vnnd auch 
13 allerleÿ miſʒbreuche / ab=
14 gettereyen / bortten vnnd 
15 dergleichen / üben vnd treiben /
16 Welches vns als einer Chriſt=
17 lichen obrigkeit keines weges 
18 ʒudulden ſein will / der=
19 wegen wir dann auch ſolches 
20 alles durch ein in druck
21 gefertigtes mandath abge=
22 ſchafft / vnd dÿe vnderthanen
23 ʒu fleiſſigem Kirchengang /
24 vnd herung Getlichen worts
25 auch gebrauchung der
26 heiligen sacramenta gnediglich 
27 vnd ernſtlich ermahnet 
28 schicken dir demnach deſſelben 
29 mandaths n / exem=
30 plaria / mit vnſerer 

heiligen

 

7: littauen] + Komma SB 
8: rholoſes] rholoses SB 
8–9: fuhren /] führen, SB 
9: ſelten] + Komma SB  
10: kirchen halten /] kirche, SB 
11: ʒu den] ʒu über der zeile, den wohl aus die 

korrigiert 
12: sacramenten /] ϑ virgel SB – halten /]  

ϑ virgel SB – vnnd] vnd SB 
M12: dieselbe Hand wie der Haupttext 
13: miſʒbreuche /] Missbreuche, SB 
13–14: abgettereyen /] Abgettereyen, SB 
14: vnnd] vnd SB 
15: dergleichen /] ϑ virgel SB – vnd] vnd SB – 

treiben /] treiben, SB 
16: Welches] welches SB  

17: weges] wegs SB 
18: will /] will, SB  
21–22: abgeſchafft /] ϑ virgel SB 
22: vnderthanen] vnderthanen SB  
23: Kirchengang /] ϑ virgel SB 
24: vnd herung] vnd horung SB – Getlichen] 

Gotlichen SB 
26: sacramenta] Sacramente SB 
27: vnd] vnd SB – ermahnet] + punkt SB 
29: n /] n. SB 
29–30: exemplaria /] ϑ virgel SB

1: vnderʒeichent] vnderzeichnet SB 
2: vnd] vnd SB 
3: himit ʒu /] hiemit zu, SB – vnnd] vnd SB 
4–5: gnetiglichen /] gnediglichen, SB 
5: du] du SB – welleſt] wollest SB 

1v
1 eigenen handt vnderʒeichent 
2 vnd aufgedrucktem secreth 
3 bekrefftigt himit ʒu / vnnd 
4 beuehlen dir darauff gnetig=
5 lichen / du welleſt ſolch man=
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an tilſʒ
rangnit
inſterburg               nb. hie iſt
Georgenburg    }     noch nicht
salau                      viſittirt / 

6 dath in den Kirchen auff der
7 Cantʒel durch die pfarhern
8 ableſen / velgends daſſelbe 
9 I an die kirchenthuren 

10 vnd andere darzu gelegene 
11 orth vnd ſtellen / anſchlagen 
12 laſſen / auch das demſelben 
13 vun den ambts vnderthanen 
14 ſowol deudſchen als littauen 
15 alſo nachgelebt werde / mit 
16 ernſt daruber halten / vnd 
17 die ienigen / ſo ſich dem etwan 
18 widerig erʒeigen werden / 
19 mochten / nach gelegenheit 
20 irer verbrechung / in vn=
21 nachleſſige geburende 
22 ernſte ſtraffe nehmen /
23 daran geſchehe / vnſer ʒuuer=
24 leſſger ernſter wille vnd 
25 meynunge datum ko[nigsberg] 
26 den xij februar 79.
27 

7: Cantʒel] Canzel SB – pfarhern] Pfarrherrn SB  
8: ableſen /] ableſen, SB – velgends] volgends SB  
9: I] schriftzeichen gestrichen, vermutlich I – 

kirchenthuren] Kirchenthüren SB 
10: vnd] vnd SB 
11: vnd] und SB – ſtellen /] ϑ virgel SB 
12: laſſen /] laſſen, SB 
13: vun] von SB – vnderthanen] vnderthanen SB 
15: werde /] werde, SB 
16: daruber] darüber SB – halten /] ϑ virgel SB – 

vnd] vnd SB 
17: die ienigen /] dieJenigen, SB – dem] zittrig 

und schwer lesbar 
18: erʒeigen werden /] nach erʒeigen ein Wort 

gestrichen, evtl. werden; ϑ werden / SB 

19: mochten /] mochten, SB 
20: verbrechung /] verbrechung SB 
20–21: vnnachleſſige] vnnachleſſige SB 
22: ſtraffe nehmen /] straffe nehmen. SB 
23: daran] Doran SB – geſchehe /] ϑ virgel SB – 

vnſer] vnſer SB 
23–24: ʒuuerleſſger] zuuerleſſiger SB 
M23–27: an tilſʒ … salau] in SB mit dem text 

auf 2v zusammengezogen 
24: vnd] vnd SB 
25: meynunge] + punkt SB – datum] Datum SB – 

ko[nigsberg]] Königsberg SB 
M25: inſterburg] Insterburg SB – nb] Nb SB 
26: xij] xii SB 

M27: viſittirt /] viſitirt. SB

2r   vacat

2v
1 an die Heubtleute
2 ʒur tÿls
3 rangnit 
4 inſterburg
5 Georgenburg
6 salau
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5.2.2. K o m m e n t a r. 
Bortten ‘Zaubereien’ (1r14): dieses lehnwort aus lit. burtas kann nur in der litau-

isch-deutschen Kontaktzone übernommen worden sein, auf die es in seiner verbrei-
tung offenkundig auch beschränkt geblieben ist. das FNW verzeichnet es nicht; die 
Konkurrenz durch Borte m., später f., ‘rand, Gewandbesatz etc.’117 verhinderte die 
überregionale durchsetzung.

6. L i t a u i s C H e s  W o r t -  u n d  F o r m e n v e r z e i C H n i S.

117  vgl. FNW und DWB s. v.

A

abejoti vb. ‘zweifeln’: 1. pl. prs. abeÿaÿeme 52 
(abeiaÿem AAG, abeÿaÿame B, abeyayame BG, 
abeÿaÿem UUN)

alba cnj. ‘oder’: alba 20, 21, 37, 39, 46, 49–50, 
50 (2×)

amžinas adj. ‘ewig’: g. sg. m. em. amſʒinaÿa 
14, a.(n.?). sg. f. amſʒina 52–53

anas prn. ‘diese(r, s); er, sie, es’: n. pl. m. 
anÿs 44

ant prp. + g. ‘auf’: ant 3, 11, 16, 28, 37, 52, 53 
(2×), Ant 54, Antgi 22

antras adj. ‘andere(r, s), zweite(r, s)’: 
d. sg. m. antram 48, a. sg. m. antra 14, 
i. sg. m. antru 43

apaštalas sm. ‘apostel’: g. pl. Apaſchtalu 44
apdaryti vb. ‘umgeben’: 

n. pl. m. prc. prt. pss. apdariti 38–39
apsikrapydinti ‘sich besprengen lassen’: inf. 

apſikrapidinti 42
artimas sm. ‘nächster’: d. sg. artimui 15
ateiti vb. ‘eintreffen, kommen’: 

a. sg. f. prc. prs. act. (a. sg. m. für 
a. sg. f.?), prc. prs. indc. oder 
n. sg. f. prc. prs. act. atenti 52 (atent AAG), 
↗ 3.1.

atimti vb. ‘wegnehmen’: inf. atimpti 18
atėjimas sm. ‘ankunft, besuch’: l. sg. ate-

ghime 43
atlankyti vb. ‘besuchen’: prc. prs. indc.  

atlankant 49

atlankytojas sm. ‘besucher’: d. pl. atlanki ta-
ÿems 50

atleidimas sm. ‘vergebung’: g. sg. atleidima 13
atlikimas sm. ‘(ordnungsgemäße)  verrich-

tung’: a. sg. atlikima 50
atmesdinti vb. ‘abschaffen lassen’: inf. 

atmeſdinti 33
atpenč adv. ‘wieder’: atpentcʒ 18
atprovymas sm. ‘abhaltung, verrichtung’: 

i. sg. atprawimu 4, ↗ 3.3.
atpuolimas sm. ‘abfall’: i. sg. atpůlimu 44
atskyrimas sm. ‘trennung’: l. sg. atſkirime 31
atsilaikyti vb. ‘sich enthalten’: 3. cnd. atſi lai-

kituſi 25–26

b

baisus adj. ‘fürchterlich, schrecklich’: 
al. pl. f. baiſump 10

bažnyčia sf. ‘Kirche’: g. sg. baſʒnitcʒias 6, 
l. sg. baſʒnitcʒaÿe 20, al. sg. baſʒnitcʒaſpi 
12, 41, 46, 46–47, il. sg. baſʒnitcʒan 7 
(baſʒnitcʒiana AAG), baſnitcʒan 41–42, 
g. pl. baſʒnitcʒu 26, 34, a. pl. baſʒnitcʒas 
49, i. pl. baſʒnitcʒiams 4, ↗ 3.1.

be prp. + g. ‘ohne’: be 10
bėginimas sm. ‘laufenlassen, treiben’: i. sg. 

beginimu 21, ↗ 4.
bei cnj. ‘und’: bei 1, 4, 6, 7, 10, 12 (2×), 13 

(2×), 14 (2×), 15, 17 (2×), 18, 21, 22, 25, 26, 
30 (2×), 33, 34, 39, 42, 44 (2×), 51, 53, 54

bet cnj. ‘aber, sondern’: bet 19, 37, 41, 46
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betaig cnj. ‘aber, sondern’: betaig 31
bjaurus adj. ‘hässlich, scheußlich, schänd-

lich’: n. sg. m. biaurus 10
Brandenburgas sm. ‘brandenburg’: g. sg. 

Brandenburka 1
būdas sm. ‘art, Weise’: i. sg. budu 24, 31, 42, 

n. pl. budai 30
burgrabas sm. ‘burggraf’: n. sg. Burgrabas 2
būti vb. ‘sein’: 3. prs. eſt 49, niera 37, 3. cnd. 

butu 5, 46, 3. sg. m. cnd. prs. act. eſsiſgu 
(für eſsąſgu?) .. butu 46, a. pl. f. prc. 
prs. act. eſsantcʒas 11, inf. buti 25, 38 

 auxiliar:  3. prs. eſti 8 (↗ prieiti), 22 
(↗ laikyti), ira 23 (↗ pildyti), 45 
(↗ kentėti), 47 (↗ prirašyti), 3. ft. bus 35 
(↗ perleisti), 50 (↗ pristatyti, priduoti), 
3. cnd. butu 39 (↗ laikyti), 46 (↗ būti), 
51 (↗ laikyti), nebutu 16 (↗ priversti), 
3. prm. te eſsi 18 (↗ prašyti), ↗ 3.4.

C

ceremonijė sf. ‘zeremonie’: n. pl. cæremo nÿes 
30–31

Č

čėsiškas adj. ‘zeitlich’: a.(n.?) sg. f. tcʒieſiſch-
ka 52

d

dabar part. ‘noch’: dabar 22
dabotis vb. ‘achten (auf), bedacht sein’: 3. ft. 

dabaſis 36, inf. dabatiſsi 3, 27–28
daiktas sm. ‘sache, ding’: a. sg. daikta 8, 

n. pl. daiktai 45, g. pl. daiktu 23, 35, 51, 
a. pl. daiktus 24, i. pl. daiktais 5, 21 (daik-
tas B), 44, ↗ 3.

dalis sf. ‘teil’: n. sg. dalis 8, g. sg. dalies 36
dangus sm. ‘Himmel’: l. sg. danguÿe 10
darbas sm. ‘arbeit, Handlung’: l. sg. darbe 4, 

l. pl. darbůſu 30 (darbůſa AAGBBG, darboſa 
UUN), 34

darymas sm. ‘verfertigen, verfertigung, an-
fertigung’: i. pl. darimais 21, ↗ 4.

daryti vb. ‘tun, machen’: inf. dariti 3
dasiklausinėti vb. ‘sich erkundigen’: 

1. pl. prt. daſsiklauſineÿameſi 5
daug adv. ‘viel’: daug 23
davimas sm. ‘Geben’: i. sg. dawimu 21
dėl prp. + g. ‘wegen, um willen’: diel 13 (2×), 

16, 23, 42 (delei BBG), Dielgi 24
dėlei prp. + g. ‘wegen, um willen’: delei 42 

(BBG, ↗ dėl)
dėlgi ↗ dėl
dėlto adv. ‘darum, deshalb’: Dielta 3, 32
deiviškas adj. ‘göttlich’: n. sg. f. Deiwiſchka 16
dešimtis nm. c. sf. ‘zehn’: l. pl.(m.?) keturůſa 

deſchimtiſsa 8 (↗ keturi dešimtys), ↗ 3.1., 
3.3.

didis adj. ‘groß’: n. sg. m. didis 21, d. sg. f. 
didei 48–49, a. sg. f. cmp. dideſne 3, 
i. sg. m. didʒu 9, n. pl. m. didi 22 

 (AAGBBGUUN)
didžiai adv. ‘sehr’: didei 45, ↗ 3.
didžiaus adv. ‘mehr’: didʒaus 32
didžiausiai adv. spr. ‘am meisten, vornehm-

lich, zumal’: didʒauſei 7, 8, 11
diena sf. ‘tag’: l. sg. dienaÿe 55
dievas sm. ‘Gott’: n. sg. Diewas 18, 23, g. sg. 

Diewa 1, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 22, 23, 26, 32, 
34, 39, 47, d. sg. Diewui 27, 53, a. sg. Die-
wa 10

duoti vb. ‘geben’: n. sg. nt.(?) prc. prt. pss. 
Důta 55

duotis vb. + inf. ‘sich .. lassen’: 3. prs. důſtiſsi 
42

dūsėjimas sm. ‘seufzen’: i. sg. duſeghimu 18
dūšia sf. ‘seele’: g. sg. duſchias 13, 16, 53, 

al. sg. (für g. sg.?) duſchaſpi 11

e

eiti vb. ‘gehen’: 3. prs. eiti 7
elgtis vb. ‘sich benehmen, sich aufführen, 

sich betragen’: inf. elktiſsi 34
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 F

Fridrikis sm. ‘Friedrich’: n. sg. Fridrikis 1

 G

galėti vb. ‘können’: 3. prs. gal 23, 25, 
1. pl. prs. galime 24, 3. ft. galies 53, 3. cnd. 
galetu 27

galvijas sm. ‘vieh, rindvieh’: g. pl. galwÿu 
21, ↗ 4.

garbė sf. ‘ehre’: g. sg. garbies 53
gauti vb. ‘bekommen, fassen, gewinnen’: 

1. pl. ft. gauſim 28
geras adj. ‘gut’: i. sg. f. gera 9, 15
gerumas sm. ‘Wohlfahrt, Wohlergehen’: 

n. sg. gerums 11
gi part. (verstärkend ‘aber, doch’): gi 5 

(↗ kur), 5 (UUN, ↗ o), 10 (2×, ↗ kad, 
kuometu), 11 (2×, ↗ graudenti, o), 12 
(↗ jis), 16 (↗ jis), 18 (↗ pro), 19 (↗ kuo-
metu), 22 (↗ ant), 24 (2×, ↗ kuris, dėl), 
30 (↗ kad), 31 (↗ kuris), 33 (↗ turėti), 
36 (↗ tas), 38 (↗ todėlei), 42 (2×, ↗ ir, 
iš), 43 (↗ kuris), 45 (2×, ↗ idant, norėti), 
51 (↗ nei I), 53 (↗ visagalintis)

gyvata sf. ‘leben’: a. sg. giwata 27
gyvenimas sm. ‘leben’: n. sg. giwenimas 10, 

g. sg. giwenima 14
gyventi vb. ‘leben, sich aufhalten’: 

g. pl. m. prc. prs. act. giwenantcʒu 8–9
graudenti vb. ‘ermahnen, warnen’: 

1. sg. prs. Graudenamegi 11
grausmė sf. ‘abschreckung, Warnung’: g. sg. 

grauſmies 28
gražiai adv. ‘schön, anständig’: graſʒei 39
griekas sm. ‘sünde’: n. pl. ghrekai 22, g. pl. 

ghreku 13, 27
gu part. (interrogativ; disjunktiv): gu 28 

(↗ jei), eſsiſgu 46 (↗ būti), ↗ 3.4.

 H

hercikis sm. ‘Herzog’: n. sg. Hertʒikis 2
hercikystė sf. ‘Herzogtum’: g. sg. Hertʒi kiſ-

ties 46

hercikiškas adj. ‘herzöglich’: g. sg. m. 
Hertʒi kiſchka 32

hūmas ↗ ūmas

 I

idant cnj. ‘damit, dass’: idant 3, 12, 25, 38, 
45, Idantgi 45

įgijimas sm. ‘erlangung’ g. sg. ingighima 13
įkeršti vb. ‘erzürnen’: 3. prs. inkerſchÿa 10
indyvnas adj. ‘wunderlich, seltsam’: 

n. pl. m. indiwni 30
ing prp. + a. ‘in’: ing 48
ir cnj. ‘und, auch’: ir 2, 3 (3×), 4 (2×), 5, 6 

(UUN), 7 (BG, ↗ o), 8, 10 (2×), 14, 19 (2×), 
20 (2×), 21, 22 (2×), 23, 26, 27, 30, 31 (2×), 
33, 34 (2×), 35, 38, 39, 41, 43 (3×), 44, 45 
(2×), 48, 51, 53, 54 (2×), irgi 42

irgi ↗ ir
įrišti vb. ‘auftragen’: 1. pl. prs. inriſchame 12
įsakyti vb. ‘befehlen’: 1. pl. prs. inſakame 12, 

inſakam 25
įstatymas sm. ‘ordnung, anordnung, ein-

richtung’: n. sg. inſtatimas 32, al. pl. in-
ſtatimump 48

įstatyti vb. ‘anordnen, befehlen’: 1. pl. prs. 
inſtatame 38, 49

iš prp. + g. ‘aus’: iſch 7, 17, 38 (↗ tiesa), 
iſchgi 42

išganymas sm. ‘erlösung, Heil’: g. sg. iſch-
ganima 53, a. sg. iſchganima 16, al. sg. iſch-
ganimapi 11 (iſchganimap AAGBBGUUN)

išganytingas adj. ‘beseligend, erlösung brin-
gend’: g. sg. m. em. iſchganitingaÿa 17

išgi ↗ iš
išlaidoti vb. ‘bestatten’: 3. prs. iſchlaidaia 37–

38, n. pl. m. prc. prt. pss. iſchlaidati 40
išlaikyti vb. ‘abhalten’: n. pl. f. prc. prs. pss. 

iſchlaikamąs 5
įšokti vb. ‘eingreifen’: 3. prm. te .. inſchake 48
išpildymas sm. ‘erfüllung’: i. sg. iſchpildimu 

36, l. sg. iſchpildime 31
išrodymas sm. ‘ausweis, darlegung’: a. sg. 

iſchradima 34
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išsiklausinėjimas sm. ‘ausfragen, nachfra-
ge, erkundigung’: l. sg. iſsiklauſineghime 
6, ↗ 3.3.

išsipildyti vb. ‘sich erfüllen’: 3. ft. iſsipildÿs 
54, ↗ 3.3.

išsirasti vb. ‘sich finden (lassen)’: 3. prt. 
iſsiradaſi 24 (iſsirad[ąs] A, iſsiradas AGBBG, 
iſsiradąs UUN), ↗ 3.3.

išsirodyti vb. ‘sich ausweisen’: 3. cnd. iſsi ra-
dituſi 26, ↗ 3.3.

ištikti vb. ‘eintreten, sich ereignen’: 
prc. prt. indc. iſchtikus 49

ištirti vb. ‘erfahren’: 1. pl. prt. iſchtireme 19 
(iſchtirem AAGBBGUUN)

išvengti vb. ‘vermeiden, entgehen’: inf. iſch-
wenkti 53

įtikti vb. ‘etwas rechtmachen, zufriedenstel-
len’: inf. intikti 27

 J

je part. ‘ja’: ÿe 8
Jegerndorfas sm. ‘Jägerndorf’: l. sg. Iegern-

dorffe 2
jei cnj. ‘wenn, falls’: ieigu 28
jeng cnj. ‘dass, damit’: ieng 15, 51, 52
Jėzus sm. ‘Jesus’: g. sg. Ieſʒaus 13
jis prn. ‘er, sie, es’: n. sg. m. em. ghiſai 47, 

g. sg. m. ÿa 3, 11, 48, 53, ÿagi 16, a. sg. m. 
ghi 10, g. pl. m. ÿu 20, d. pl. f. ÿemsgi 12

jog cnj. ‘dass’: iag 6, 41, 42, 49, iąg 19, 37, 52
Jurgis sm. ‘Georg’: n.sg. Iurgis 1

 K

kad cnj. ‘da, weil’: kadgi 10, Kadgi 30
kadgi ↗ kad
kaip adv. ‘wie’: kaip 5, 6, 22, 23, 24, 25, 32, 

43, 44, 47, 52 (2×), kaipte 34, 49
kaipajėg cnj. ‘wie auch’: kaipaieg 26
kaltybė sf. ‘schuld, verschuldung’: g. pl. 

kaltibiu 5
kamarnykas sm. ‘Kämmerer’: n. sg. kamarni-

kas 50 (kamarninkas BBG), ↗ 3.3.

kamarninkas sm. ‘Kämmerer’: n. sg. kamar-
ninkas 50 (BBG, ↗ kamarnykas), ↗ 3.3.

kapinės sf. pl. ‘Grabstätte’: d. pl. kapiniems 37
kartas sm. ‘mal’: i. sg. kartu 43
kartais adv. ‘manchmal, zuweilen’: kartais 41
kartunta adv. ‘dereinst, einmal’: kartunta 44
kas prn. ‘wer, was’: n. kas 5
Kašubas sm. ‘Kaschube’ (plural als landes-

name): l. pl. Kaſchubůſa 1
Katyčiai sm. pl. ‘Coadjuten’ (ortsname): 

g. pl. Katitcʒu 6
Kaukėnai sm. pl. ‘Kuckernese’ (ortsname): 

g. pl. Kaukenu 6, l. pl. Kaukenůſa 19
kekšystė sf. ‘Hurerei’: n. sg. kekſchiſte 22
keli prn. pl. ‘einige, etliche, mehrere’: 

l. pl. m. kelůſa 8
kentėti vb. ‘dulden’: 3. sg. nt. prs. pss. ken-

tcʒama ira 45, inf. kenteti 24
keturi nm. c. ‘vier’: l. pl. m(?). keturůſa 8 

(↗ keturi dešimtys), ↗ 3.3.
keturi dešimtys nm. c. ‘vierzig’: l. pl. ketu-

růſa deſchimtiſsa 8
kiekvienas prn. ‘jede(r, s)’: n. sg. m. kiek wie-

nas 12 (kiekwiens UN, Korr. kiek wiens UB), 
26–27, 35, 46, 52, g. sg. m. kiek wiena 51, 
d. sg. m. kiek wienam 10–11, 25, 53, 
a. sg. m. kiek wiena 11

kiemas sm. ‘dorf’: g. pl. kiemu 37, l. pl. 
kiemůſa 19

kitas prn. ‘andere(r, s)’: n. sg. f. kita 50, 
n. pl. m. kiti 6, 22, g. pl. m. kitu 27, 
d. pl. m. kitiems 9, 28, i. pl. m. kitais 21, 
l. pl. m. kitůſu 34, l. pl. f. kitaſa 19, 
al. pl. m. kitump 48

kitoks prn. ‘andersartig, anders beschaffen’: 
n. pl. m. kitaki 41, i. pl. m. kitakeis 20–21, 
↗ 4.

klausymas sm. ‘anhörung’: al. sg. klauſimap 47
klausyti vb. ‘hören’: 3. prs. klauſa 7, 3. cnd. 

klauſitu 12
klibonas sm. ‘pfarrer’: n. sg. klibanas 35, 48
koronė sf. ‘strafe’: a. sg. karane 15, 53 (n.?), 

i. sg. karane 28, al. pl. karanump 10
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koroti vb. ‘strafen, bestrafen’: inf. karati 23, 29
kraujas sm. ‘blut’: g. sg. krauia 13
krikščionis sm. ‘Christ’: g. sg. chrikſcʒanies 

52, n. pl. chrikſcʒanÿs 2, g. pl. chrikſcʒanu 
38, d. pl. Chrikſcʒanims 30

krikščioniškas adj. ‘christlich’: d. sg. m. 
chrikſcʒanikam [!] 24 (chrikſcʒaniſchkam 
AAGBBGUUN), a. sg. m. chrikſcʒaniſchka 39, 
i. sg. f. chrikſcʒaniſchka 15, al. pl. m. 
chrikſcʒaniſchkump 48

krikštijimas sm. ‘taufe’: al. sg. chrikſchtighi-
map 47–48

Kristus sm. ‘Christus’: g. sg. Chriſtaus 13
kūdikis sm. ‘säugling, Wickelkind’: a. sg. 

kudiki 42, i. pl. kudikeis 20
kūnas sm. ‘Körper, leib’: g. sg. kuna 13
kunigėlis sm. ‘Herr, adliger’: n. pl. Kunige-

lei 6 (UUN, ↗ kuningėlis), ↗ 3.3.
kuningėlis sm. ‘Herr, adliger’: n. pl. Kunin-

gelei 6 (K[a]ningelei A, kaningelei AG, Kuni-
gelei UUN), ↗ 3.3.

kuometu cnj. ‘da, weil’: Kůmetu 2, Kůmetugi 
10, 19

kuometugi ↗ kuometu
kur adv. ‘wo; wobei, dabei’: kur 39, Kurgi 5
kurgi ↗ kur
kuris prn. ‘welche(r, s), der, die, das; irgen-

dein(e, r)’: n. sg. m. kuris 48, a. sg. m. 
kuri 8, i. sg. m. kurůgi 31, i. sg. f. kure 27, 
al. sg. f. kuraspi 47, n. pl. m. em. kurieÿ 9, 
n. pl. f. kuriasgi 43, g. pl. m. kuru 23, 35, 
Kuru 51, a. pl. m. Kurusgi 24, ↗ 3.1.

Kuršis sm. ‘Kure’: a. pl. kurſchus 20

 L

laikyti vb. ‘halten, abhalten’: 
3. sg. m. prs. pss. laikamas eſti 22, 
3. sg. nt. cnd. prs. pss. butu laikama 51, 
3. pl. m. cnd. prs. pss. butu laikami 39

laikytis vb. ‘sich halten, sich verhalten’: 
3. prs. laikaſi 41, 3. prm. teſsilaika 48, 
3. cnd. laikituſi 12, inf. laikitiſsi 34, laikitiſi 
52 (laikitis UUN)

laukas sm. ‘Feld’: g. sg. lauka 37
lauke prp. + g. ‘außerhalb’: lauke 46
lavonas sm. ‘leiche’: n. pl. lawanai 39, a. pl. 

lawanus 37
liaubytis vb. ‘sich fernhalten; ein ende neh-

men’: 3. cnd. laubituſi 45, inf. laubitiſsi 27
Lietuva sf. ‘litauen’: g. sg. lietuwąs 20 

(lietuwůs UUN), ↗ 3.3.
lietuviškai adv. ‘litauisch’: lietuwiſchkai 50
Lietuvnykas sm. ‘litauer’: n. pl. lietuwnikai 

41, g. pl. lietuwniku 22, a. pl. lietuwnikus 20
lygus adj. ‘gleich’: n. pl. f. ligias 22

 m

macnybė sf. ‘macht’: n. sg. matſnibe 16
mačė sf. ‘macht’: a. sg. matcʒe 32 (matcʒi BBG)
mačis sf. ‘macht’: a. sg. matcʒi 32 (BBG, 
↗ mačė)

malda sf. ‘Gebet’: i. sg. malda 18
maloniai adv. ‘gnädig’: malanei 11
mandavoti vb. ‘anordnen, beauftragen’: 

1. pl. prs. mandawaiam 25
margrabas sm. ‘markgraf’: n. sg. Margrabas 1
mažas adj. ‘klein, gering’: i. sg. m. maſʒu 9
mažiaus adv. cmp. ‘weniger, geringer’: ne-

ma ſʒaus 44
meilė sf. ‘liebe, Gnade’: g. sg. meilies 1
meldimas sm. ‘anrufung, Gebet, vereh-

rung’: n. sg. meldims 21 (meldimas UUN), 
g. pl. meldimu 25

mėnesis sm. ‘monat’: g. sg. meneſies 55
mes prn. ‘wir’: n. Mes 1, mes 3, 8, 19, 24, 28, 

32, g. muſu 32, 43, 46, 51, 54 (2×), d. mu-
mus 44

metas sm. ‘Jahr’: l. sg. Mete 55, g. pl. metu 8, 
a. pl. metus 35

mėtymas sm. ‘Werfen, Hinwerfen’: i. sg. mie-
timu 20, ↗ 4.

mielas adj. ‘lieb’: g. sg. m. em. mielaÿa 17, 
n. sg. m. spr. em. mielauſeſis 18

miestas sm. ‘stadt’: l. sg. mieſte 20
minėti vb. ‘erwähnen’: 

g. pl. m. prc. prt. pss. em. minetuïu 27
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mokėti vb. ‘können, verstehen’: 
n. sg. f. prc. prs. act. makanti 50

mokslas sm. ‘lehre’: g. sg. maksla 44
mūka sf. ‘Qual, plage’: al. pl. mukump 10

 N

nauda sf. ‘nutzen, vorteil, Gewinn’: g. sg. 
naudas 42

ne part. ‘nicht’: ne 8, 9, 15 (↗ priduoti), 16 
(3×, ↗ prašutyti, priversti), 19 (↗ tiktai), 
28 (↗ nusiduoti), 30, 38, 41, 44 (↗ ma-
žiaus), 48

nečistybė sm. ‘unkeuschheit’: n. sg. netcʒiſ-
tibe 22

nedėkingai adv. ‘undankbar’: nedekingai 17 
(g. sg. m. nedekinga AAG)

nedėkingas adj. ‘undankbar’: g. sg. m. nede-
kinga 17 (AAG, ↗ nedėkingai)

nei I cnj. ‘und nicht’: nei 48, Neigi 51
nei II part. ‘als’ (nach Komparativ): nei 32
neigi ↗ nei I
nejoks prn. ‘keinerlei’: a. sg. m. neiaki 15
nekuris prn. ‘gewisse(r, s)’: n. pl. m. em. 

nekurieÿ 7, g. pl. m. nekuru 37
nepaklusnas (-us?) adj. ‘ungehorsam’: 

a. pl. m. em. nepakluſnůſus 28
nepasimėgimas sm. ‘missfallen’: i. sg. ne paſsi-

megimu 9
nepatogumas sm. ‘unziemlichkeit’: n. pl. ne-

patagumai 31
nepilnai adv. ‘selten’: nepilnai 7
nepristainas adj. ‘unpassend’: n. pl. m. ne-

pri ſtaini 30
nėra ↗ būti
nesenai adv. ‘unlängst’: neſenei 43
net cnj. ‘wenn nicht, außer’: net 35, 48
nevienas adj. ‘keine(r, s), niemand’: n. sg. m. 

ne wienas 45, d. sg. m. ne wienam 35
niekaip adv. ‘auf keine Weise, durchaus 

nicht’: niekaip 45
niekas prn. ‘keine(r, s)’: i. sg. nieku 24
niekystė sf. ‘nichtigkeit; leichtfertigkeit’: 

i. sg. nekiſte 43

nobažnystė sf. ‘Frömmigkeit, andacht’: l. sg. 
nabaſʒniſteÿe 14

noras sm. ‘Wille, verlangen, absicht’: n. sg. 
nąras 54

norėti vb. ‘wollen’: 1. pl. prs. narime 32, 51, 
Narimegi 45

numirti vb. ‘sterben’: 
n. pl. m. prc. prs. act. em. numirſtantieÿ 
39 (numirſtanteÿ AAGBBG, numirſchtanteÿ 
UUN), ↗ 3., 3.1.

nūn adv. ‘nun’: nun 45
nuog prp. + g. ‘von’: Nůg 1, nůg 3 (2×), 8, 27, 

nog 36, 44, 51
Nurrenbergas sm. ‘nürnberg’: g. sg. Nurren-

berga 2 (l. sg. Nurrenberge BBG)
nusiduoti vb. ‘sich ergeben, geschehen’: 

3. ft. nuſsidůs 53, 3. cnd. nenuſsidotuſi 28, 
prc. prt. indc. nuſsidawus 43

nuvažiuoti vb. ‘fahren, hinfahren’: 3. prs. 
nuwaſʒůia 42

 o

o cnj. ‘und’: a 50 (à AAGBBGUUN), à 2, 5 (àgi 
U, agi UN), 6, 7 (ir BG), 9, 15, 16 (2×), 17, 
26, 27, 37, 49, A 28, 33, 53, àgi 11

ogi ↗ o

 P

pabausti vb. ‘reizen, aufregen’: 3. prs. pabau-
dʒa 10, ↗ 3.3.

paduonas sm. ‘untertan’: g. pl. padůnu 51
pagal prp. + a. ‘gemäß, nach’: pagal 14, 26, 

32, 34 (2×), 39, 50, 52
pagarbinti vb. ‘ehren’: n. sg. m. prc. prt. pss. 

pagarbintas 32
pagirdėti vb. ‘hören’: 1. pl. prt. pagirdeÿame 9
pagoniškas adj. ‘heidnisch’: a. pl. m. paga-

niſchkus 33
pakūta sf. ‘buße’: l. sg. pakutaÿe 14
palaima sf. ‘Glück’: a. sg. palaima 3
pamirti vb. ‘sterben’: 

a. pl. m. prc. prt. act. em. pamiruſůſus 37 
(pamiruſůs UUN)
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paniekijimas sm. ‘verachtung’: n. sg. pane-
kighimas 22 (UUN, ↗ paniekinimas)

paniekimas sm. ‘verachtung’: n. sg. panekims 
22 (BBG, ↗ paniekinimas)

paniekinimas sm. ‘verachtung’: n. sg. paneki-
nims 22 (panekims BBG, panekighimas UUN)

paniekinti vb. ‘schmähen’: 
n. sg. m. prc. prt. pss. panekintas 32

papeikimas sm. ‘verachtung’: g. sg. papeiki-
ma 16–17

papiktinimas sm. ‘Ärgernis’: a. sg. papiktini-
ma 15

paprotys sm. ‘sitte, brauch’: a. sg. paprati 39
pasakuoti vb. ‘erzählen’: 3. prt. paſsakůia 43, 
↗ 3.3.

pasidaboti vb. ne ~ ‘missachten’: 3. prs. ne-
paſsidabaiaſi 45

pasigerinti vb. ‘sich bessern’: inf. paſsigerinti 
27 (für pagerinti?)

pasirašyti vb. ‘unterschreiben’: 1. pl. prs. 
paſsiraſchameſi 54 (1. pl. prt. paſsiraſchemeſi 
AAGBBGUUN)

pasirūpinti vb. ‘sich kümmern, sorgen’: 
1. pl. prt. paſsirupinameſi 5, 3. ft. paſsi ru-
pins 36

pastiprinimas sm. ‘bekräftigung’: g. sg. pa-
ſtripinima [!] 54 (paſtiprinima AAGBBGUUN)

patogiai adv. ‘anständig’: patagei 52
pats prn. ‘selbst’: n. sg. m. pats 46, a. sg. m. 

pati 17 (↗ tas pats)
pavaizda sf. ‘beispiel’: i. sg. pawaiſda 9, 15, 

g. pl. pawaiſdu 24
pažinti vb. ‘erkennen, bekennen’: 

g. sg. m. prc. prt. pss. paſʒinta 44
pečėtis sf. ‘siegel’: a. sg. petcʒeti 54
penukšlas sm. (oder penukšla sf.?) ‘nah-

rung, speise’: a. sg. penukſchla 12–13
per prp. + a. ‘durch’: per 20
perkrikštydinti vb. ‘taufen lassen’: 3. prs. 

perchrikſchtidin 43
perleisti vb. ‘erlauben’: 3. sg. nt. ft. ex. pss. 

bus perleiſta 35
persona sf. ‘person’: n. sg. perſona 50, a. pl. 

perſonas 11

perveizdėti vb. ‘beaufsichtigen’: 
prc. prs. indc. perweiſdint 49

piktenybė sf. ‘schlechtigkeit’: n. pl. pikteni-
bies 22–23

Piktupėnai sm. pl. ‘piktupönen’ (ortsname): 
g. pl. Piktupenu 6

pildyti vb. ‘vollführen’: 3. pl. f. prs. pss. 
pildamąs ira 23 (für m. mit bezug ghrekai?)

pilnai adv. ‘fleißig, sorgfältig; inständig’: pil-
nai 12, 18, 36

pirm adv. ‘vorher’: pirm 27
pirmas nm. o., adj. ‘erste(r, s); vorerwähnt’: 

l. sg. m. pirmame 43, i. pl. m. em. pirmei-
ſeis 44

pirmiausiai adv. spr. ‘zuerst’: pirmiauſei 3, 4, 6
Pomeris sm. ‘pommer’ (plural als landesna-

me): l. pl. Pommerůſa 1
ponas sm. ‘Herr’: g. pl. panu 7
popiežiškas adj. ‘papistisch, papst-’: i. sg. m. 

papeſʒiſchku 42
potam adv. ‘künftig’: patam 12 (půtam UUN), 

25, 33, 38, ↗ 3.3.
pradėti vb. ‘anfangen, beginnen’: 

l. sg. m. prc. prt. pss. pradetame 3–4
pradžia sf. ‘anfang’: a. sg. pradʒa 3
praeiti vb. ‘vorangehen’: 3. cnd. praëitu 15, 

inf. praëiti 9
prarakas sm. ‘prophet’: g. pl. Praraku 44
prastai adv. ‘einfach’: praſtai 33
prastas adj. ‘einfach, schlecht’: g. sg. m. 

praſta 37
prašyti vb. ‘bitten’: 3. sg. m. prm. prs. pss. 

praſchamas te eſsi 18
prašutyti vb. ‘verscherzen’: 3. cnd. nepraſchu-

titu 16
pridėti vb. ‘anfügen, anhängen’: 1. pl. prt. 

prideÿame 54–55
priduoti vb. ‘geben, hinzugeben, hinzufü-

gen’: 3. cnd. nepridůtu 15, 
3. sg. f. ft. ex. pss. bus .. pridůta 50

prieg prp. + g. ‘bei’: prieg 37
prieg tam adv. ‘außerdem’: Priegtam 37
prieiti vb. ‘hingehen’: 3. pl. m. perf. eſti 

priëye 8
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prigada sf. ‘Gefahr’: d. sg. prigadai 49
priimimas sm. ‘annahme, empfang, Genuss’: 

g. sg. prÿmima 17, al. sg. prÿmimap 47
priimti vb. ‘annehmen’: 3. cnd. prÿmptu 14, 

g. sg. m. prc. prt. pss. prÿmpta 44
prirašyti vb. ‘einschreiben’: 

3. sg. m. perf. pss. priraſchitas ira 47
prisakymas sm. ‘Gebot, vorschrift’: a. sg. 

priſakima 14
prisakyti vb. ‘gebieten, befehlen’: 1. pl. prs. 

priſakame 38, 45
prisieiti vb. ‘dazugehören, angemessen sein; 

vorstehen’: i. sg. f. prc. prs. act. 
priſsiëntcʒa 28,  n. pl. m. prc. prs. act. 
priſsiëitiſsi 24 (für priſsiëntiſsi?), 
i. pl. m. prc. prs. act. priſsiëntcʒeis 5, 
↗ 3.1.

prisistatyti vb. ‘sich halten (zu), sich stellen 
(zu)’: 3. cnd. priſsiſtatituſi 46

priskirti vb. ‘zuteilen, zuweisen, zurechnen, 
zuordnen’: al. sg. f. prc. prt. pss. priſkir-
taſpi 41, g. pl. f. prc. prt. pss. priſkirtu 37, 
i. pl. f. prc. prt. pss. priſkirtams 4, ↗ 3., 3.1.

prispausti vb. ‘dazu drucken, anbei druk-
ken’: a. sg. f. prc. prt. pss. priſpauſta 54

pristaina adv. ‘anständig’: priſtaina 26
pristainas adj. ‘passend, geeignet’: n. sg. f. 

priſtaina 50
pristatyti vb. ‘zuordnen’: 3. sg. f. ft. ex. pss. 

bus .. priſtatita 50
priversti vb. ‘auferlegen, zwingen, veranlas-

sen’: 3. sg. f. cnd. perf. pss. nebutu pri-
werſ ta 16

prižadas sm. ‘beschwörung’: i. pl. priſʒadais 20
pryžastis sf. ‘veranlassung’: a. sg. priſʒaſti 28
pro prp. + a. ‘zu, für; vor’: pra 23,  pragi 18
progi ↗ pro
protas sm. ‘auffassung, ansicht, meinung’: 

a. pl. pratus 33
prova sf. ‘Gericht’: g. sg. Prawas 7
Prūsas sm. ‘preuße’ (plural als landesname): 

l. pl. Pruſůſa 1
prūsiškas adj. ‘preußisch’: g. sg. f. (für 

a. sg. m.?) Pruſiſchkas 34

 r

ranka sf. ‘Hand’: i. pl. rankamis 54
rasti vb. ‘finden’: 1. pl. prs. randame 37
rastis vb. ‘sich finden, eintreten, sich ereig-

nen’: 3. prs. randaſsi 31, 3. prt. radaſi 6
raštas sm. ‘schrift’: l. sg. raſchte 23
rėdas sm. ‘ordnung’: a. sg. Rheda 26, 34,  

rheda 39
retai adv. ‘selten’: retai 7
rėtis sm. ‘sieb’: g. sg. Rhetcʒa 21, ↗ 4.
Riga sf. ‘rügen’: g. sg. Rigąs 2 (Rigas B,  

Rigias UUN)
roda sf. ‘rat’: g. sg. Radąs 7
rodas adj. ‘bereitwillig’: n. sg. m. rhadas 12
rustybė sf. ‘zorn’: a. sg. ruſtibe 15

 S

saitas sm. ‘angebundenes amulett’: g. pl. 
Saitu 21, ↗ 4.

sakramentas sm. ‘sakrament’: a. sg. Sacra-
menta 13, g. pl. Sacramentu 17, sacramentu 
47, al. pl. Sacramentump 8

savas prn. ‘eigene(r, s)’: d. sg. m. ſawam 15, 
al. sg. f. ſawaſpi 41 (AAG, ſawůſpi UUN, 
↗ savo), ↗ 3.1.

savęs prn. ‘seiner, sich’: g. ſawies 16, a. ſawe 46
savo prn. ‘(reflexivpronomen für alle perso-

nen)’: ſawa 2, 13, 16, 17, 27, 35 (2×), 36, 41 
(ſawaſpi AAG, ſawůſpi UUN), 43

sektis vb. ‘folgen’: 3. prs. ſekaſi 42
siekis sm. ‘dezember’: g. sg. Siekia 55
skrybėlė sm. ‘schreiber’: n. sg. ſkribele 50
slūžba sf. ‘dienst’: l. sg. ſluſʒbaÿe 26
slūžbas sm. (?) ‘dienst’: g. sg. ſluſʒba 4, ↗ 3.3.
sprovyjimas sm. ‘Geschäft, Handlung’: l. pl. 

ſprawighimůſa 2–3
stabas sm. ‘Götzenbild, Götze’: g. pl. stabu 

21, ſtabu 25
stebėjimas sm. ‘verwunderung, staunen’: 

i. sg. ſtebeghimu 9
stiprai adv. ‘ernstlich, streng’: ſtiprei 12, 25 

(UUN), 45, 51
stipras adj. ‘streng’: n. sg. f. em. ſtipraghi 54, 

i. sg. f. ſtipra 28
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su prp. + i. ‘mit’: ſu 9
sukimas sm. ‘drehen’: i. sg. ſukimu 21
sulaukti vb. ‘erwarten’: 3. cnd. ſulauktu 3
suliūbas sm. ‘versprechen, eheversprechen, 

ehe’: n. sg. ſulubas 31
sūnarys sm. ‘Glied’: i. pl. ſunareis 20
sunkus adj. ‘schwer’: g. pl. m. em. ſunkiuïu 27
suprasti vb. ‘verstehen, erfahren, bemerken’: 

1. pl. prs. Suprantame 41
susieiti vb. ‘sich zusammentun’: inf. 

ſuſsiëitiſsi 35 (ſuſsÿeiti B, ſuſsyeiti BG)
svetimas adj. ‘fremd’: al. sg. f. ſmetimaſpi [!] 

46 (ſwetimaſpi AGBBGUUN)

 Š

šalis sf. ‘Gegend, Gebiet, land’: g. sg. ſcha-
lies 17

še, šia adv. ‘hier’: ſche 20 (für l. sg. m. ſcha-
me?), ↗ 3.2.

šis prn. ‘diese(r, s)’: g. sg. m. ſcha 51, g. sg. f. 
ſchias 17, 26, l. sg. m. ſchame 3, ſche 20 
(oder zu še, šia?), g. pl. m. ſchu 51, ↗ 3.2.

Šlezija sf. ‘schlesien’: l. sg. Schleſʒÿaÿe 2
šlovė sf. ‘ruhm’: g. sg. ſchlawies 53
šlovingas adj. ‘gepriesen, ruhmvoll, hoch-

würdig’: a. sg. m. em. Schlawingaghi 13, 
al. pl. m. ſchlawingump 7–8

Štetinas sm. ‘stettin’: l. sg. Stetine 1
šventas adj. ‘heilig’: l. sg. m. Schwentame 23, 

g. pl. m. em. Schwentuÿu 17, schwentuiu 
47, al. pl. m. Schwentump 7

šventorius sm. ‘Kirchhof, Friedhof’: n. pl. 
schwentarus 38

 t

tada adv. ‘dann’: tada 28
tankiai adv. ‘häufig, oft’: tankei 14, 41
tapti vb. ‘werden’: 3. prs. tampa 32, 3. ft. taps 39
tarp prp. + g. ‘zwischen, unter’: tarp 22, 38
tas prn. ‘der, die, das; diese(r, s)’: n. sg. nt. 

tai 28, 45, 49, teite 38, g. sg. m. tha 3, 11, 
ta 10, 22, 24, 42, g. sg. f. thas 31, d. sg. m. 
tam 22, 54, tamgi 36, tumpte 5 (für tampte 

AAGBBGUUN oder al. pl. f.?), Priegtam 37 
(↗ prieg tam), d. sg. f. tei 4, a. sg. m. tan 
17 (↗ tas pats), a. sg. nt. ta 52, tai 18, 23, 
34 (ta AAGBBG), i. sg. m. tů 11, 53, 
l. sg. m. tame 48, al. sg. f. taſpi 46, 
n. pl. m. em. tieÿ 45, n. pl. f. thas 5, 
g. pl. m. thu 7, d. pl. m. tiems 25, ad. pl. f. 
taſamp 5 (taſampi UUN), ↗ 3.1.

tas pats prn. ‘der-, die-, dasselbe’: a. sg. m. 
tan pati 17

te I part. zur permissivbildung: te 18 
(↗ būti), 48 (2×, ↗ laikytis, įšokti)

te II part. (verstärkend): te 4 (↗ teip), 5 
(↗ tas), 6 (↗ teip), 34 (↗ kaip), 38 
(↗ tas), 49 (↗ kaip)

teip adv. ‘so; sowohl’: teip 52, teipte 4, 6
teipa adv. ‘so’: teipa 14, 54
teipajėg cnj. ‘wie auch’: teipaieg 1, 7, 19–20, 21
tenai adv. ‘da, ebenda’: tenai 42
tiesa sf. iš tiesos ‘in der tat’: g. sg. iſch tieſąs 38
tikrai adv. ‘wahrhaft’: tikrai 25, 51
tikras adj. ‘wahr, aufrichtig, innig, recht, voll-

ständig, ordentlich’: g. sg. m. em. tikraÿa 
13, i. sg. m. tikru 18, 36, l. sg. f. tikraÿe 14, 
n. pl. m. tikri 38, g. pl. f. tikru 37

tiktai part. ‘nur, allein’: netiktai 19, tiktai 30, 
35, 46

Tilžė sm. ‘tilsit’: g. sg. Tilſʒies 4, 6, 19, 51, 
l. sg. Tilſʒeÿe 55

todėlei adv. ‘darum’: Tadeleigi 38
toks prn. ‘solche(r, s)’: n. sg. m. em. takſai 10, 

a. pl. m. takius 33
toliaus adv. cmp. ‘ferner’: talaus 19
tūlas adj. ‘manche(r, s)’: n. sg. m. tulas 42
tuo adv. ‘alsdann’: to 3
turėti vb. ‘haben’: 3. prs. tur 3, 3. ft. turies 

27, turiesgi 33, 3. cnd. turietu 9, 38, 
d. sg. m. prc. prs. act. turintcʒam 35

tvora sf. ‘zaun’: i. sg. twara 38

 u

ūmas adj. ‘jäh, plötzlich’: i. sg. m. humu 44
urėdas sm. ‘amt’: g. sg. Vrieda 33, d. sg. Vrie-

dui 24, a. sg. Vrieda 48, l. sg. Vriede 8, 11
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uždrausti vb. ‘verbieten’: inf. uſʒdrauſti 33
užgėrimas sm. ‘verlobung’: l. sg. uſʒgerime 

33–34
užgertuvės sf. pl. ‘verlobung(sfeier lich kei-

ten)’: l. pl. uſʒgertuweſa 30
užgulėti vb. ~ ant ‘angelegen sein, obliegen’: 

3. prs. uſʒgul 11, 52
užyvojimas sm. ‘Gebrauch’: a. pl. uſʒiwa ghi-

mus 33
užkalbėjimas sm. ‘besprechung’: i. sg. uſʒ-

kal beghimu 21, ↗ 4.
užvesti vb. ‘hinführen, hinlenken’: 3. cnd. 

uſʒweſtu 16

 v

valia sf. ‘Wille’: n. sg. wala 54
valsčius sm. ‘amt, amtsbezirk, Gebiet’: 

g. sg. walſcʒaus 4, 19, 51
vardas sm. ‘name’: n. pl. wardai 25
vaškinis adj. ‘Wachs-, wächsern’: i. pl. m. 

waſchkineis 20 (i. sg. m.? waſchkinu AAG)
veikiai adv. ‘beinahe’: weikei 19
vėl, vėli adv. ‘ferner’: wiel 30, 48, wieli 41, 49 

(wiel BBG), 52 (wiel AAGBBG)
venčiavodinti vb. ‘trauen lassen’: inf. wen-

tcʒawadinti 42
venčiavojimas sm. ‘trauung’: al. sg. wen-

tcʒawaghimap 47
venčiavonystė sf. ‘Hochzeit’: g. sg. 

wentcʒawaniſties 30, 31 (2×), 34
Vendas sm. ‘Wende’ (plural als landesname): 

l. pl. Wendůſa 1
viduj prp. + g. ‘innerhalb’: widui 46
vienas adj. ‘eine(r, s)’: n. sg. m. wienas 14
viernai adv. ‘würdig’: wiernai 14
viešpats sm. ‘Herr, Fürst’: n. sg. wieſchpats 2
vieta sf. ‘ort’: g. pl. wietu 37, l. pl. wietaſa 19
vyriausias adj. ‘älteste(r, s), vornehmste(r, s)’: 

n. sg. m. wirauſas 32
vyriškas adj. ‘männlich’: a. pl. m. wiriſchkus 

35, ↗ 4.

visada adv. ‘immer, jederzeit’: wiſsada 41, 49, 
51

visagalintis adj. ‘allmächtig’: d. sg. m. wiſsa-
galintcʒamuigi 53

visas adj. ‘all, ganz’: a. sg. f. wiſsa 23, 
g. pl. m. wiſsu 3 (AAGBBG), 35, 51 
(AAGBBGUUN), l. pl. m. wiſsůſa 2, 19

visoks prn. ‘aller art, jeder art, allerlei’: 
n. pl. m. wiſsaki 30, 31, g. pl. m. wiſsakiu 
25, 51

visur adv. ‘überall’: wiſsur 5, 33
vizitacija sf. ‘visitation’: g. sg. Viſitacÿes 4, 

l. sg. Viſitacÿeÿe 4
vizitavoti vb. ‘eine Kirchenvisitation durch-

führen, visitieren’: prc. prs. indc. Viſita-
waiant 49

vizitavotojas sm. ‘visitator’: d. pl. uiſitawa-
taiems 49

vlosnas adj. ‘eigene(r, s)’: i. pl. f. wlaſnamis 54

 Ž

Žemaitis sm. ‘Žemaite’ (plural als landesna-
me): il. pl. sʒemaitcʒůſna 41

žemė sf. ‘erde’: g. sg. sʒemies 26, a. sg. Sʒeme 
23, il. sg. sʒemen 39

žinoti vb. ‘wissen’: 3. ft. ſʒinąs 52, ↗ 3.1.
žmogus sm. ‘mensch’ (im plural auch sf.): 

n. pl. ſʒmanies 6, 33, 43, ad. pl. 
ſʒmaneſamp 35–36 (ſzmaneſump AG)

žodis sm. ‘Wort’: g. sg. ſʒadʒa 34, Sʒadʒa 17 
(Sʒada U, szada UN), 47 (sʒada AAG), a. sg. 
ſʒadi 7 (ſʒůdi UUN), Sʒadi 12, 39, ↗ 3.3.

 zahlen als ziffern

6 nm. o.: l. sg. f. 6 55
78 nm. c.: l. sg. m. 78 55

 einschaltungen

corpus doctrinae (‘anthologie der christli-
chen (protestantischen) lehre’): lat. d. sg. 
Corpori doctrinæ 26

etc. ‘et cetera’: etc. 2
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Grammatische Abkürzungen:
a. accusativus
act. activum
adj. adjectivum
adv. adverbium
al. allativus
cmp. gradus 
 comparativus
cnd. conditionalis
cnj. conjunctio
d. dativus
em. emphaticum
f. femininum
ft. futurum
ft. ex. futurum 
 exactum

g. genitivus
i. instrumentalis
il. illativus
indc. indeclinabilis
inf. infinitivus
l. locativus
m. masculinum
n. nominativus
nm. c. numerale cardinale
nm. o. numerale ordinale
nt. neutrum
part. particula
perf. perfectum
pl. pluralis
prc. participium

Archivquellen:
A – GeM1, ausfertigung A; berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 37f nr. 2, bl. 2.
B – GeM1, ausfertigung B; berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 37f nr. 2, bl. 3.
K – GeM1, ausfertigung K; berlin, Gsta pK: XX. Ha, Hba Konzepte J.2.
U – GeM1, ausfertigung U: Fotografie auf mikrofilm; vilnius, lmavb rs: F 27 – 21.
deutscher mandatsentwurf, 6. dezember 1578; berlin, Gsta pK: XX. Ha, Hba Konzepte J.2.
entwurf des deutschen begleitschreibens, 12. Februar 1579; berlin, Gsta pK: XX. Ha, Hba 

Konzepte J.2.
Wentzel schacks bestallung zum Kanzler durch Georg Friedrich, 24. Juni 1578, in zwei Kopi-

en; berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 121b, bl. 36–44.
eigenhändig abgezeichneter entwurf Georg Friedrichs zur ernennung david Hossmanns (im 

text: Hoßman) zum unterkanzler, 23. august 1578; berlin, Gsta pK: XX. Ha, em 121b, 
bl. 46–49.

Weitere Textquellen zu GeM1:
AG, BG – Jurgis Gerullis (Hg.), „1578.m. valdžios įsakymai. 1. Įsakymas tilžės apskričio 

bažnyčioms“, Jurgis Gerullis (Hg.), Senieji lietuvių skaitymai, I. dalis: Tekstai su įvadais, Kau-
nas: lietuvos universiteto leidinys, 1927, 55–61.

GeM2 – adalbert bezzenberger (Hg.), „eine neugefundene litauische urkunde vom Jahre 1578“, 
Altpreußische Monatsschrift 14, 1877, 459–475. (zuerst: Nachrichten von der Königl. Gesellschaft 
der Wissenschaften und der G. A. Universität zu Göttingen 12, 30. mai 1877, 241–256.)

SB – s. GeM2, 462.
UB – s. GeM2, 474–475.
UN – Georg Heinrich Ferdinand nesselmann (Hg.), „eine littauische urkunde vom Jahre 1578“, 

Der neuen Preußischen Provinzial-Blätter andere Folge 1, 1852, 241–246.

prm. permissivus
prn. pronomen
prp. praepositio
prs. praesens
prt. praeteritum
pss. passivum
sf. substantivum 
 femininum
sg. singularis
sm. substantivum 
 masculinum
spr. gradus 
 superlativus
vb. verbum
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Sonstige Textquellen:
BrB – BIBLIA ‖ tatai eſti ‖ Wiſsas Schwentas Raſchtas, ‖ Lietuwiſchkai pergulditas ‖ per Ianạ Bretkunạ 

Lietuwos Ple=‖bonạ Karaliacʒiuie [!]. Handschrift in 8 bd., 1579–1590; berlin, Gsta pK: XX. 
Ha, staats- und universitätsbibliothek Königsberg 44–51.

ClG – vincentas drotvinas (Hg.), Clavis Germanico-Lithvana. Handschriftliches deutsch-litauisches 
Wörterbuch des 17. Jahrhunderts in vier Teilen 1. A–E; 2. F–L, vilnius: mokslo ir enciklope-
dijų leidykla, 1995, 1997; 3. M–S; 4. T–Z, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos insti-
tutas, 1997.

EPr i.2 – Erleutertes ‖ Preußen ‖ Oder ‖ Auserleſene Anmerckungen/ ‖ über verſchiedene, ʒur Preu-
ßischen ‖ Kirchen=Civil- und Gelehrten=Hiſtorie ‖ gehörige beſondere Dinge […]. Ʒweytes Stück, 
Königsberg: Hallervords erben, 1723 (http://data.onb.ac.at/abo/%2bz207537902, 12.10.2018).

HB – Karl lohmeyer (Hg.), Kaspars von Nostitz Haushaltungsbuch des Fürstenthums Preußen. 
1578, leipzig: duncker & Humblot, 1893.

JaE2 – milda lučinskienė (Hg.), Jono Jaknavičiaus 1647 metu EWANGELIE POLSKIE Y LITEWS-
KIE: Dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile, vilnius: lietuvių 
kalbos instituto leidykla, 2005.

KrW – sog. ‘Krause-Wörterbuch’: deutsch-litauisches Wörterbuch aus dem 18. Jahrhundert, 
vilnius, lltibr: F 1 – 5792 (Handschrift).

Londorpius – michael Caspar lundorp, martin meyer, Londorpius Suppletus & Continuatus, ‖ 
Sive: ‖ ACTA PUBLICA, ‖ Das iſt: ‖ Allerhand Denckwürdige ‖ Schriftliche Hand=‖lungen […], 
Frankfurt: serlin, [1665]; münchen, bsb: 2485928 2 J.publ.g. 234-1 (http://www.mdz-nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10492113-7).

MoP – Poſtilla ‖ LIETVWISZKA ‖ Tátáy eſt / ‖ Iguldimás práſtás ‖ Ewángeliu […] WilnivY / ‖ 
per Jokubą morkuną […] metuoſe diewa / 1600. 

PeK – Juozas balčikonis (Hg.), 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. 2-asis leidimas (foto-
grafuotinis), Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys n 506, 1939.

PrD iv – ingė lukšaitė et al. (Hgg.), Matthaeus Praetorius, Deliciae Prussicae, oder Preussische 
Schaubühne / Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla 3. 4. Buch: Idololatria 
veterum Prussorum, 5. Buch: Festa veterum Prussorum, 6. Buch: Consecrationes veterum Prussorum /  
IV knyga: Senovės prūsų idololatrija, V knyga: Senovės prūsų šventės, VI knyga: Senovės prūsų 
konsekracijos, vilnius: lii leidykla, 2006.

PrD Xiv – William pierson (Hg.), Matthäus Prätorius’ Deliciae Prussicae oder Preußische Schau-
bühne. Im wörtlichen Auszuge aus dem Manuscript, berlin: duncker, 1871.

ViC² – Fritz bechtel, Bartholomäus Willent’s litauische Übersetzung des Luther’schen Enchiridions 
und der Episteln und Evangelien, nebst den Varianten der von Lazarus Sengstock besorgten Aus-
gabe dieser Schriften, Göttingen: peppmüller, 1882, 1–41.

ViE – s. ViC², 41–180.
WoP – Jolanta Gelumbeckaitė (Hg.), Die litauische Wolfenbütteler postille von 1573 1. Faksimile, 

kritische Edition und textkritischer Apparat; 2. Einleitung, Kommentar und Register, Wiesbaden: 
Harrassowitz (in Kommission), 2008.
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Sekundärliteratur:
ALEW – Wolfgang Hock et al. (Hgg.), Altlitauisches etymologisches Wörterbuch 1–3, Hamburg: 

baar, 2015.
ambrazas ,  vytautas  (Hg.), 1997: Lithuanian Grammar, vilnius: baltos lankos.
b e c h t e l ,  F r i t z ,  1882: „einleitung“, Fritz bechtel (Hg.), Bartholomäus Willent’s litauische 

Übersetzung des Luther’schen Enchiridions und der Episteln und Evangelien, nebst den Varianten 
der von Lazarus Sengstock besorgten Ausgabe dieser Schriften, Göttingen: peppmüller, i–CXli.

beck ,  Fr iedrich ,  1991: „die ‘deutsche schrift’ – medium in fünf Jahrhunderten deutscher 
Geschichte”, Archiv für Diplomatik 37, 453–479.

bezzenberger ,  adalbert,  1877: Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache auf Grund 
litauischer Texte des XVI. und des XVII. Jahrhunderts, Göttingen: peppmüller.

Cappell i ,  adriano,  1928: Lexicon abbreviaturarum. Wörterbuch lateinischer und italienischer 
Abkürzungen, zweite verbesserte auflage, leipzig: Weber.

DRW – Deutsches Rechtswörterbuch (http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige, 
12.10.2018).

DWB – Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm […] im Internet (http://dwb.
uni-trier.de/de/, 12.10.2018, printfassung urspr. 16 bde., 1854–1971).

endzel in ,  Janis ,  1923: Lettische Grammatik, Heidelberg: Winter.
FNW – Frühneuhochdeutsches Wörterbuch (https://fwb-online.de/, 12.10.2018).
F o r d ,  G o r d o n  b . ,  1969: The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579): A 

Phonological, Morphological and Syntactical Investigation, the Hague, paris: mouton.
G a i g a l at,  W i l h e l m ,  1911: „25. die Wolfenbütteler litauische postillen-handschrift aus 

dem jahre 1573. dritter teil. zur konjugation“, Mitteilungen der Litauischen literarischen 
Gesellschaft 5 (25.–30. Heft), Heidelberg: Winter (in Kommission), 231–247.

G e r u l l i s ,  G e o r g ,  1935: „verschollene altlitauische drucke aus Königsberg“, Archivum 
Philologicum 5, 99–100.

Grimm,  Jacob ,  41877: Deutsche Mythologie 2, vierte auflage besorgt von elard Hugo meyer, 
berlin: dümmler. (nachdruck Wiesbaden: drei lilien, 1992.)

Grinaveckienė ,  elena,  1960: „tarmių medžiagos rinkimas lietuvių kalbos atlasui“, Lie-
tuvių kalbotyros klausimai 3, 191–205.

Grinaveckienė ,  elena,  1962: „Kai kurios lietuvių kalbos tarmių ypatybės (iš 1961 metų 
dialektologinių ekspedicijų)“, Lietuvių kalbotyros klausimai 5, 147–169.

Hermann,  eduard,  1926: Litauische Studien. Eine historische Untersuchung schwachbetonter 
Wörter im Litauischen, berlin: Weidmannsche buchhandlung.

HSBM – arkadzij i. Žuraŭski (Hg.), Histaryčny sloŭnik belaruskaj movy (a-umopomjatenьe) 1–34, 
minsk: belaruskaja nauka, 1982–.

HWDA – eduard Hoffmann-Krayer et al. (Hgg.), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 
1–10, berlin: de Gruyter, 1927–1942. (nachdruck berlin/new York: de Gruyter, 2000.)

Kampf,  Waldemar,  1964: „Georg Friedrich“, Neue Deutsche Biographie 6, 205–206 (https://
www.deutsche-biographie.de/gnd118958410.html#ndbcontent, 12.10.2018).

KLDW – alexander Kurschat, Litauisch-deutsches Wörterbuch. Thesaurus Linguae Lituanicae 1–4, 
hg. v. Wilhelm Wissmann et al., Göttingen: vandenhoeck & ruprecht, 1968–1973.
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Balto-Slavica, amsterdam, new York: rodopi, 297–300.

LB I – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, vilnius: mintis, 1969.
LSJP – samuel b. linde, Słownik języka polskiego 1–6. Wydanie drugie, poprawne i pomnożone, 

lwów: drukarnia zakładu ossolińskich, 1854–1860. (nachdruck Warszawa: państwowy 
instytut Wydawniczy 1951.)

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, 2005 (http://www.lkz.lt/, 
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Anna Helene Feulner, Wolfgang Hock
a n  o l d  l i t H u a n i a n  o r d e r  i s s u e d  i n  1 5 7 8  i n  p r u s s i a n  l i t H u a n i a

s u m m a r y

three handwritten copies of an order issued by George Frederick, margrave of bran-
denburg-ansbach, have recently come to light in the secret state archives prussian Cul-
tural Heritage Foundation (berlin). two of these, A and B, had been edited before by Jurgis 
Gerullis (1927), but were meanwhile considered lost. the third one, K, has been newly 
discovered in a file of drafts which also contained the German drafts both for the text of 
the order and the duke’s accompanying letter to the church administrations of tilsit and 
ragnit. it is edited here with the variants from A, B and a photograph of the lost copy U, 
and together with the two German drafts. the edition is accompanied by a full commen-
tary and glossary.

George Frederick, nephew of the first prussian duke albert of brandenburg, took over 
the administration of the duchy of prussia after albert’s son had been declared unfit to 
rule. the order, dating from december 1578 and addressed to the church administration of 
tilsit, admonishes the members of the protestant church district of tilsit to fulfil their ob-
ligations as Christians and refrain from heathen practices. it is the earliest extant adminis-
trative document written in old lithuanian.
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Александр Федута

К служебной биографии Семена довконта1

12 января 1842 года обер-прокурор 1-го Отделения 3-го департамента Пра-
вительствующего сената Константин Безак (1803–1845) получил срочный рапорт 
метриканта Литовской метрики Франца Малевского (польск. Franciszek Malewski, 
1800–1870; документ написан рукой Семена довконта2):

[5r] Его Превосходительству 

Господину дѣйствительному Статскому Совѣтнику, Оберъ Прокурору 1го От дѣ-
ле нія 3го департамента Правительствующаго Сената и Кавалеру Константи ну 
Яковлевичу Безаку.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Сегодня въ 9 часу по утру помощникъ мой Коллежскiй Ассессоръ довконтъ 
увѣдомилъ меня, что пришедшiй къ нему на домъ сторожъ Сенатскiй объявилъ 

1  Публикация подготовлена на основании 
документов, выявленных при реализации 
проекта «Франтишек Малевский – храни-
тель памяти трех народов», поддержан-
ного Посольством Литовской республики 
в республике Беларусь. Автор выражает 
благодарность чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Литовской республики 
Артурасу Пулокасу, советникам Ирене 
Усайте и Миндаугасу Габ ренасу, профес-
сору, доктору исторических наук Кон-
стантину Юрьевичу Ерусалимскому  
(Москва) за помощь и консультации, а 
также атташе по культуре Посольства 
Литовской республики в российской Фе-
дерации, доценту, доктору гуманитар-
ных наук Инге Видугирите-Пакерене за 
содействие в получении копий публику-
емых здесь архивных до кументов.

Здесь и далее мы используем документы 
фонда 328 российского государственно-
го архива древних актов (Москва; да-
лее – рГАдА), который заключает в себе 
материалы Метрической экспедиции 

при 3-м департаменте Правительствую-
щего сената российской Империи. до 
сих пор эти документы не вводились в 
научный оборот, поскольку исследова-
телей преимущественно интересовало 
содержание тех актов, которые храни-
лись в самой Метрике, а не служебная 
документация. Вместе с тем, на наш 
взгляд, анализ фонда 328 позволяет не 
только уточнить даты и события, свя-
занные с деятельностью ряда лиц, слу-
живших в Метрической экспедиции, но 
и реконструировать запросы, которые 
делались частными лицами и органами 
государственного управления, – то есть 
восстановить картину функционирова-
ния Метрики как учреждения. 

2  Здесь и далее, говоря о выдающемся дея-
теле литовской национальной науки и 
культуры, мы будем употреблять то на-
писание, которое характерно для слу-
жебных документов, публикуемых на-
ми, – Семен довконт (польск. Szymon 
Dowkont, лит. Simonas Daukantas). 
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ему о случившемся ночью въ Метрикѣ произшествiи. По прибытiи моемъ въ Ме-
трику я узналъ отъ сторожей, что одинъ изъ нихъ войдя въ Метрику въ 12 часу ночи 
незамѣтилъ ничего, но потомъ войдя для топки печей въ 4 часу увидѣлъ слѣды сала 
на столѣ и у ящиковъ, у одного шкапа сорванный шнурокъ и на полу набросанные 
куски воску и свѣчнаго сала, и стоящiй за шкапами сундукъ тронутый. По осмотру 
моему оказалось: шкапы съ Метрическими актовыми книгами по видимому не 
были отпирае‖[5v]мы: печати на нихъ цѣлы и шнурокъ коимъ они обведены не-
поврежденъ; у меншаго шкапа въ коемъ хранятся древніе пергаменовые акты на 
полу куски воску и сала, печать нарушена и шнурокъ коимъ оный обведенъ отор-
ванъ, у ящиковъ въ томъ шкапу слѣды свѣчнаго сала. На письменномъ большомъ 
столѣ немного завернутой въ бумагѣ соли, у ящиковъ и на чехлѣ слѣды сала. Въ 
трехъ ящикахъ замки повреждены, и изъ одного вынуто нѣсколько ключей, кото-
рыхъ на лицѣ нѣтъ. Остальные три ящики кажется остались не тронутыми. На 
столѣ подъ чехломъ найденъ одинъ изломанный ключикъ отъ ящика а другой 
найденъ на окошкѣ. У стоящаго за шкапами сундука оборвана печать и шнурокъ, 
замокъ цѣлъ а на крышѣ знаки нарѣзки ножомъ. Сверхъ того при обысканіи сего 
числа сторожемъ Ивановымъ, Вахтеромъ и фельдфебелемъ канцеляриста дублен-
никова найденъ при немъ ключь, который при семъ честь имѣю представить. 
Сколько могу судить по первому бѣглому обзору утраты бумагъ актовъ, печатей 
и денегъ не видно. О всемъ томъ долгомъ считаю довести до свѣдѣнія Вашего Пре-
восходительства донося при томъ, что все и нынѣ оставлено мною въ томъ по-
ло‖[6r]женiи, въ каковомъ найдено было при моемъ прибытiи, и дабы не измѣнить 
его я остановился съ подробною повѣркою Метрическихъ дѣлъ.

№ 3. 
Января „12го“ дня 
1842 года3. (См. 1 рис.)

Как видим, произошло экстраординарное событие: исторические документы, 
хранившиеся в шкафах Метрики, представляли собой несомненную юридиче-
скую ценность, поскольку на их основании выписывались имущественные справ-
ки для граждан, определялись привилегии населенных пунктов, осуществлялось 
межевание. И поэтому понятно, что обнаруживший нарушения сторож Иванов 
немедленно обратился по инстанциям. Первой инстанцией был помощник 
метриканта Семен довконт, который и доложил о случившемся своему непо-
средственному начальнику.

Служебные биографии Семена довконта и Франтишка Малевского до сих 
пор не изучались в сопоставлении, хотя, несомненно, обе личности представля-
ют значительный интерес для историков Литвы, Польши и Беларуси: довконт – 
как «отец литовской историографии», Малевский – как сын ректора и выпускник 
Виленского университета, член студенческого общества филоматов, ближайший 

3  Малевский 12-01-1842, 5r–6r.
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1 рис. Малевский 12-01-1842, 5r–6r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (писарская копия рапорта рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 121
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друг, а затем и родственник Адама Мицкевича. Изучение дел бывшей Метри-
ческой экспедиции, действовавшей при Правительствующим сенате, позволило 
выявить ряд документов, на основании которых можно реконструировать слу-
жебные отношения этих двух людей.

Именно Малевский (Франц Семенович Малевский – как он фигурировал в 
служебной российской документации) стал тем человеком, который привел 
довконта в Литовскую Метрику. Об этом свидетельствует следующий до кумент:

[25r] Копія
1837
Г.[осподину] Оберъ Прокурору

рапортъ

Со смертiю Помощника моего титулярнаго Совѣтника Загоровскаго открылась 
въ Метрической Експедицiи ваканцiя, для замѣщенiя коей, осмѣливаюсь хода-
тайствовать предъ Вашимъ Превосх.[одительствомъ] не благоугодноли будетъ 
опредѣлить находящагося въ 4 Експедиціи 1го департамента Правительствую-
щаго Сената старшаго писца Коллежскаго Ассессора довконта, обращающаго 
на себя особенное вниманіе основательнымъ знаніемъ Латинского и древняго 
русскаго языка. 

№ 18. 
3 Марта 18374. (См. 2 рис.)

Следует отметить, что Малевский был давно знаком с претендентом, на что 
впервые обратила внимание реда Гришкайте при изучении окружения довкон-
та5. Они учились в одной и той же гимназии в Вильне6 и в одном и том же 
университете, причем на одном и том же отделении Моральных и политических 
наук. Несмотря на разницу в семь лет, довконт учился в университете в те же 
годы, что и Малевский. Однако Малевский к 1837 году был уже вполне опытным 
чиновником, а потому вряд ли рекомендовал бы начальству человека, пусть зна-
комого, в добросовестности и деловых качествах которого он не был уверен: 
иными словами, ему были хорошо и давно известны познания довконта в языках.

Предложение Малевского было утверждено начальством7, поскольку уже в 
июне довконт визирует копии служебных документов:

4  Малевский 03-03-1837, 25r.
5  Griškaitė 2003, 279.
6  Их имена опубликованы в одном и том 

же списке лучших учащихся гимназии 
(довконта – пятого, Малевского – ше-
стого класса). См. [anonim], 1815, [2].

7  Однако первый документ канцелярии Ме-
трической экспедиции, на котором сто-
ит подпись довконта, датирован пред-

шествующим, 1836, годом, что свиде-
тельствует о том, что через него прохо-
дила, по крайней мере, некоторая 
документация. так, в связи с обнаруже-
нием привилегии, дарованной королем 
Станиславом Августом мещанам местеч-
ка Шкуд тельшевского уезда Виленской 
губернии, обер-прокурор Владиславлев 
распорядился, чтобы коллежский асес-
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2 рис. Малевский 03-03-1837, 25r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (писарская копия, авторизованная Малевским); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 95
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3 рис. довконт 25-05-1836, 117r: расписка о получении денег 
для доставления просителям выписки привилегии, дарованной 
королем Станиславом Августом мещанам местечка Шкуд 
тельшевского уезда Виленской губернии (оригинал); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 90
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[47r] къ № 57му 
Копія

Министерство 
Юстиціи 
департаментъ
Отдѣленіе iv. 
Столъ 2.
iюня 14го дня 
1837 года.
№ 6784.

16 iюня 1837.
Господину Оберъ-Прокурору Владиславлеву8.

департаментъ Министерства Юстиціи препровождая при семъ отношеніе къ 
Господину Министру Юстиціи Г.[осподина] товарища Министра Статсъ-Секретаря 
Царства Польскаго туркула9 съ переводомъ покорнѣйше проситъ Ваше Превос-
ходительство сдѣлать распоряженіе объ удовлетвореніи изъясненнаго въ ономъ 
домагательства, возвративъ и самое отношеніе. Подлинное подписали: директоръ 
тайный Совѣтникъ дегай,10 Начальникъ Отдѣленія Ляпуновъ.–

Вѣрно: Помощникъ Метриканта С. довконтъ11. (См. 4 рис.)

Виза довконта стоит также на прилагаемом к копии французском оригина-
ле и переводе письма И. Л. туркула.

Можно предположить, что довконт успел достаточно быстро заслужить до-
верие непосредственного начальника. Во всяком случае Малевский отмечает его 
усердие в рапортах на имя лиц, от которых зависит поощрение и продвижение 
по службе. Первый из таких рапортов подается Францем Семеновичем уже 
через год после начала службы довконта под его руководством. Оно связано с 

сор довконт принял за доставление про-
сителям выписки этой привилегии по-
лагающиеся деньги: «Съ означеннаго въ 
семъ прошеніи документа выдать про-
сителямъ выпись подъ росписку Кол-
лежскаго Ассесора довконта, которому 
по оставленіи денегъ употребленныхъ  
на гербовую бумагу и слѣдующихъ по-
шлинъ, возвратить для отсылки проси-
телямъ и остальные деньги изъ числа 
присланныхъ ими при прошеніи 25 ру-
блей ассигнаціями. Оберъ Прокуроръ 
Владиславлевъ». (См. 3 рис.). См. Вла-
диславлев [25-05-1836 (?)], 117r. К распо-
ряжению приложена собственноручная 
расписка довконта: «Означенную вы-

пись и остальные за оплатою пошлинъ 
и гербовую бумагу деньги для достав -
ленія просителямъ получилъ 25 мая 
1836 г. Коллежскій Ассессоръ Семенъ 
довконтъ». См. довконт 25-05-1836, 117r. 
(См. 3 рис.)

8  Владиславлев Андрей Афанасьевич (1770–
1842) – тайный советник, обер-прокурор 
Правительствующего сената.

9  туркул Игнатий Лаврентьевич (1798–
1856) – член Государственного Совета, 
министр-статс-секретарь Царства Поль-
ского.

10  дегай Павел Иванович (1792–1849) – тай-
ный советник, сенатор, статс-секретарь.

11  дегай; Ляпунов; довконт 14-06-1837, 47r.
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4 рис. дегай, Ляпунов, довконт 14-06-1837, 47r: прошение 
обер-прокурору Андрею Владиславлеву (писарская копия); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 95
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завершением работы чиновников Литовской метрики над чрезвычайно важным 
документом – описью всех имеющихся в ее фондах материалов (документ на-
писан рукою довконта12):

[18r] Копія
Его Превосходительству,

Господину Оберъ-Прокурору 1го Отдѣленія 3го департамента Правительствую-
щаго Сената, дѣйствительному Статскому Совѣтнику и Кавалеру Андрею Афа-
насьевичу Владиславлеву.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Имѣю честь представить присемъ Вашему Превосходительству опись актамъ, 
родословнымъ и межевымъ картамъ хранящимся въ Метрикѣ, составленную для 
Правительства Царства Польскаго, по ордеру Г[осподи]на Министра Юстиціи отъ 
16 Іюля 1838 года за № 9425. Къ ней приложены 1е оглавленіе списковъ военнымъ 
чинамъ бывшей Польской службы съ второй половины минувшаго столѣтія, 
сведенное въ особую книгу, и 2е алфавитный указатель въ двухъ частяхъ актамъ 
пожалованія распредѣленный по фамиліямъ и имѣніямъ. Въ приложеніяхъ 
сверхъ означенія года и содержанія актовъ, показаны номера книгъ и страницы 
на коихъ акты находятся, содержаніе обозначено на тѣхъ языкахъ на коихъ пи-
саны самые акты, а въ описи книгамъ для полноты свѣденій, къ номерамъ подъ 
коими онѣ значутся по настоящему ихъ распоряженію, прибавлена номерація 
которую онѣ имѣли въ бывшихъ Литовской и Коронной Метрикахъ.

Окончаніе сего труда въ столь краткое, въсравненіи съ его объемомъ и мно го-
слож ностію, время, я отношу единственно къ усердію моихъ Помощ‖[18v]ни ковъ 
Коллежскихъ Ассессоровъ чарноцкаго и довконта. долгомъ считая засви дѣ тель-
ство вать о томъ предъ Вашимъ Превосходительствомъ, осмѣливаюсь прибавить, 
что правительство Царства Польскаго, какъ видно по дѣламъ Метрики, подоб ныхъ 
нынѣ представляему трудовъ, не оставляло безъ награды.

Фр.[анцискъ] М.[алевскій]

№ 18. 
5 Апрѣля 1839 г.13 (См. 5 рис.)

Скорее всего, ходатайство было удовлетворено; как правило, награда выра-
жалась в выделении определенной суммы денег на премирование лиц, рабо-
тавших над подобными документами. Но это не единственный прецедент – о 

12  Следует отметить, что Малевский далеко 
не все документы писал лично: во вся-
ком случае, в фонде 328 рГАдА отложи-
лись как документы, написанные в раз-
ное время его рукой (на русском языке), 

так и чистовые документы, переписан-
ные писарем, и писарские копии, а так-
же черновики, сделанные рукой писаря.

13  Малевский 05-04-1839, 18r–18v.
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5 рис. Малевский 05-04-1839, 18r–18v: рапорт обер-прокурору 
Андрею Владиславлеву (писарская копия рукой довконта, 
авторизованная подписью Малевского); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 104
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последовательных действиях Малевского, свидетельствующих о его желании 
поощрить добросовестного чиновника довконта, говорит и другой рапорт (до-
кумент написан рукою довконта):

[20r] Его Пр[евосходительст]ву. 

Г.[осподину] д.[ѣйствительному] Ст.[атскому] Сов.[ѣт нику] Испр.[авляюще му] 
долж.[ность] Оберъ Прокурора Пр.[авительствующаго] Сената 1о Отд.[ѣленія] 
3 депар.[тамента] и Кав.[алеру] Мак.[симу] Кар[ло вичу] Цеймерну14. 

Метриканта Малев:[скаго] 
рапортъ.

Помощникъ мой Кол:[лежскій] Ассес.[оръ] довконтъ въ теченіе минувшаго года, 
при незамѣщеніи ваканціи другаго въ Метрикѣ помощника, одинъ содѣйствовалъ 
мнѣ въ исполненіи лежащихъ на Метрической Экспедиціи обязанностей. Бывъ 
свидѣтелемъ усильныхъ его трудовъ и особеннаго оказаннаго имъ усердія, я 
осмѣливаюсь ходатайствовать предъ Вашимъ Превосходительствомъ о 
неоставленіи отличной службы сего чиновника безъ награды и поощренія.

Малев:[ский]

№ 11
29 января 1843 г.15 (См. 6 рис.)

Как видим, в данном случае поощрение уже не привязывается к работе над 
конкретным, пусть даже и важным, документом. Малевский отмечает заслуги 
довконта в целом. А сохранение вакансии второго помощника говорит о том, 
что метрикант полностью полагается на трудолюбие и усердие довконта.

О степени доверия к довконту свидетельствует и тот факт, что именно его 
Малевский рекомендует на свое место на время отпуска за границу для лечения, 
чему посвящен публикуемый ниже ордер:

[71r] № 25 
Метр.[ика] № 25 получ.[ено] 23 Іюля 1843 года.16

ПрАВИтЕЛьСтВУЮЩАГО СЕНАтА.
3-го дЕПАртАМЕНтА 1-е ОтдѣЛЕНІЕ
По дѣламъ Оберъ-Прокурора.
Іюля „23“-го дня 
1843 года
№ 707.
С. Петербургъ.

14  Цеймерн Максим Карлович (1802–1882) – 
обер-прокурор Правительствующего се-
ната, затем сенатор, действительный 
тайный советник.

15  Малевский 29-01-1843, 20r.
16  Слова „получ.[ено] 23 Іюля 1843 года.“ 

дописаны рукой довконта. 



309 К  с л у ж е б н о й  б и о г р а ф и и 
С е м е н а  Д о в к о н т а

6 рис. Малевский 29-01-1843, 20r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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7 рис. Цеймерн 23-07-1843, 71r: ордер Семену довконту временно занять 
должность метриканта Франца Малевского (оригинал на бланке); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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Господину Помощнику Метриканта довконту.

По случаю увольненія Метриканта Г.[господина] Статскаго Совѣтника Малевска-
го, въ отпускъ на три мѣсяца за границу, я рекомендую Вамъ: вступить въ 
исправленіе его должности, впредь до его возвращенія.

Исправляющій должность 
Оберъ Прокурора М.[аксимъ] Цеймернъ17. (См. 7 рис.)

В обязанности метриканта входила, в частности, подготовка ответов на вхо-
дящие требования из вышестоящих инстанций и других органов государствен-
ного управления. Во время отпуска Малевского этим также занимался довконт. 
Нам удалось выявить три документа, относящихся к данному периоду и под-
писанных именем довконта. Все они касаются частных вопросов.

рукой довконта: 

[94r] Его Пр[евосходительст]ву.
Г.[осподину] д.[ѣйствительному] Ст.[атскому] Сов.[ѣтнику] Исправ.[ляюще му] 
долж.[ность] Оберъ Прок.[урора] etc.

Исправляющаго должность Метриканта Коллежскаго Ассессора довконта 
рапортъ.

Въ слѣдствіе переданныхъ въ Метрику отъ дѣлъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва отъ 
18 сего Октября пяти привиллегій Польскаго Короля Станислава Августа честь 
имѣю донести: что по сдѣланной справкѣ въ Метрическихъ книгахъ оказалось: 
1е, Привиллегія пожалованная Королемъ Польскимъ Станиславомъ Августомъ 
въ 1792 году 20 Іюля ротмистру Герониму Струтинскому на Орденъ Святого 
Станислава. значится записанною въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 34 на 
страницахъ 1261. и 1262и. 2е, Привиллегія, пожалованная тѣмъже Королемъ въ 
1791 году 19 Августа Герониму Струтинскому на чинъ Камергера двора Его Ве-
личества находится записанною въ книгѣ публичныхъ дѣлъ подъ № 34 на стра-
ницахъ 964 и 965. 3е Привиллегія пожалованная тѣмъже Королемъ въ 1791 году 
19 Сентября Герониму Струтинскому на чинъ ротмистра значится записанною 
въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 33 на страницахъ 1181 и 1182и. И 4е, При вил-
ле гія пожалованная ‖ [94v] тѣмъ же Королемъ въ 1790 году 28 Мая Генералъ 
Маіо ру Альдефонсу Струтинскому на орденъ Св.[ятаго] Станислава значится 
записанною въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 34 на страницахъ 700 и 701. 
Письмо же поручительное тогожъ Короля напечатанное и адресованное въ 1778 
году Генералъ Маіору Ильдефонсу Струтинскому незначится въ Метрическихъ 
книгахъ записанымъ, по той причинѣ, что сего рода письмо при послѣднемъ 
королѣ незаписывано въ Метрическія книги. При семъ честь имѣю возвра[ти]ть 

17  Цеймерн 23-07-1843, 71r.



312 Archivum Lithuanicum 20

8 рис. довконт 27-10-1843, 94r–94v: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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къ дѣламъ В.[ашего] Пр[евосходительст]ва какъ подлинныя привиллегіи так 
равноже и випыси (sic! – А. Ф.) изъ вышеозначенныхъ книгъ.

№ 70 
Октября 27 дня 
1843 года18. (См. 8 рис.)

[98r] Его Пр[евосходительст]ву

Г.[осподи]ну дѣй.[ствительному] Стат.[скому] Сов.[ѣтнику] Испр.[авляющему] 
долж[ность] Оберъ Пр.[окурора] Прав.[ительствующаго] Сената 1го Отдѣленія 3го 
департамента и Кав.[алеру] М:[аксиму] Кар.[ловичу] Цеймерну

Испр.[авляющаго] долж.[ность] Метриканта Кол.[лежскаго] Ас.[сессора] довконта.
рапортъ. 

Въ слѣдствіе переданнаго въ Метрику отъ дѣлъ Вашего Превосходительства 
отношенія Г.[осподи]на Герольдмейстера отъ 31 Октября за № 19458 съ прило-
женною привиллегіею Антона Глинскаго, честь имѣю донести: что по сдѣланной 
въ Метрическихъ книгахъ справкѣ привиллегія пожалованная Королемъ Поль-
скимъ Станиславомъ Августомъ въ 1789 году Антону Глинскому на чинъ Мсти-
славскаго чешника оказалась записанною въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 34. 
на страницахъ 488 и 489, коей и выпись прилагается. При семъ четь (sic! – А. Ф.) 
имѣю возвратить къ дѣламъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва и отношеніе Г[оспо-
ди]на Герольмейстера вмѣстѣ съ вышеозначенною привиллегіею.

№ 73 
Ноября 4 дня 
1843 года19. (См. 9 рис.)

тем же днем датируется и другой рапорт довконта обер-прокурору Цеймер-
ну (рукой довконта):

[99r] Его Пр[евосходительст]ву

Г.[осподину] дѣйст.[вительному] Стат.[скому] Сов.[ѣтнику] Исправ.[ляющему] 
долж.[ность] Оберъ Прок.[урора] Прав.[ительствующаго] Сената 1го Отд.[ѣленiя] 
3 депар.[тамента] и Кав.[алеру] М.[аксиму] Кар.[ловичу] Цеймерну

Исправ.[ляющаго] долж.[ность] Метриканта Кол.[лежскаго] Ассес.[сора] довконта
рапортъ.

Въ слѣдствіе переданнаго въ Метрику отъ дѣлъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва 
отношенія Г[осподи]на Герольдмейстера отъ 29 Сентября за № 17571, съ прило-
женною привиллегіею Казимира Вагнера, честь имѣю донести: что въ Метриче-
скихъ книгахъ была дѣлана справка, по коей привиллегія жалованная Королемъ 

18  довконт 27-10-1843, 94r–94v. 19  довконт 04-11-1843a, 98r.
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9 рис. довконт 04-11-1843a, 98r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (писарская копия рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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10 рис. довконт 04-11-1843б, 99r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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Польскимъ Августомъ ii въ 1703 году 22 Апрѣля Самогицкому хорунжому Ка-
зимиру Вагнеру на 1000 талеровъ оказалась незаписанною. При семъ честь имѣю 
возвратить къ дѣламъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва и отношеніе Г[осподи]на 
Герольдмейстера вмѣстѣ съ вышеозначенною привиллегiею.

№ 74 
Ноября 4 дня 
1843 года20. (См. 10 рис.)

Вернувшись из отпуска, метрикант вновь вступил в свои права, о чем и со-
общил вышестоящему начальству:

[116r] Его Прев.[осходительству]

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Въ дополненіе къ рапорту моему отъ 8 сего декабря за № 80 честь имѣю донести 
Вашему Превосходительству, что всѣ дѣла Метрики приняты мною отъ Исправ-
лявшаго мою должность Помощника моего Коллежскаго Ассессора довконта, въ 
томъ же порядкѣ въ какомъ были сданы, сходно рапорту моему отъ 23 Jюля сего 
года за № 46 и приложенной къ нему вѣдомости о числѣ Метрическихъ актовъ.

№ 83 
декабря 22 дня 
1843 года21. (См. 11 рис.)

О том, что Малевский высоко ценил своего помощника, свидетельствует то 
упорство, с каким он добивался отличий для довконта. Уже в 1840 году он хо-
датайствовал перед начальством о повышении довконта в чине (писано особен-
но тщательно рукой самого довконта):

[10r] Его Превосходительству,

Господину дѣйствительному Статскому Совѣтнику, Оберъ Прокурору Прави-
тельствующаго Сената 1го Отдѣления 3го департамента и Кавалеру Андрею Афа-
насьевичу Владиславлеву.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Помощникъ мой Коллежскій Ассессоръ довконтъ по диплому Виленскаго Уни-
верситета, на званіе Магистра Правъ, опредѣленъ былъ на службу в Канцелярію 
рижскаго Военнаго и Генералъ-Губернатора 20 декабря 1825 года. Указомъ Пра-
вительствующаго Сената 21 Іюля 1826 года переименованъ въ 9 классъ со стар-
шинствомъ съ 20 декабря 1825 года. По выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ удостоился 
представленіемъ Начальства въ 1828 году къ повышенію въ чинѣ. Но въ слѣдъ за 

20  довконт 04-11-1843б, 99r. 21  Малевский 22-10-1843, 116r.
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11 рис. Малевский 22-12-1843, 116r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (?) (писарская копия рапорта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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симъ представленіемъ Правительствующій Сенатъ потребовалъ до‖[10v]каза-
тельствъ о происхожденіи рода его, по доставленіи коихъ Виленскимъ дворян-
скимъ депутатскимъ Собраніемъ, хотя въ послѣдствіи и удостовѣрился о дво-
рянскомъ его произхожденіи; но въ 1834 году 20 Апрѣля при производствѣ въ 
слѣдующій чинъ зачислилъ ему старшинство съ 20 декабря 1831 года а не съ 20 
декабря 1829 года, и по тому довконтъ не воспользовался Монаршею Милостію 
по словамъ закона значущагося въ примѣчаніи къ статѣ (sic! – А. Ф.) 300. Свода 
Закон:[овъ] Граж:[данскіхъ] т.[омъ] iii о службѣ Гражданской гдѣ сказано: „чи-
новниковъ, которые по 20 Ноября 1835 года выслужили уже въ настоящихъ чи-
нахъ опредѣленные прежними узаконеніями сроки и которые, при дѣйствіи сихъ 
узаконеній, имѣли бы право на производство въ слѣдующій чинъ за выслугу, 
дозволяется въ видѣ мѣры, единовременно на сей только разъ допускаемой, про-
извести, по удостояніямъ Начальствъ, въ одинъ заслуженный уже ими чинъ по 
прежнимъ срокамъ и правиламъ, хотябы они и незанимали соотвѣтственныхъ 
по расписанію должностей“. Принимая въ уваженіе ‖ [11r] постоянно усердную 
службу сего чиновника я осмѣливаюсь ходатайствовать предъ Вашимъ Превос-
ходительствомъ о возстановленіи ему старшинства двухъ лѣтъ и о удостоеніи его 
представленіемъ къ чину Надворнаго Совѣтника по словамъ вышеприведеннаго 
закона. Къ сему честь имѣю приложить засвидѣтельствованныя копіи съ помя-
нутыхъ выше указовъ.

Метрикантъ Францискъ Малевскій

№ 9. 
9. Февраля 
1840 года22. (См. 12 рис.)

Однако это ходатайство Малевского последствий не имело. тогда метрикант 
выступил с новой инициативой, касавшейся довконта (опять рукою самого 
довконта):

[85r] Его Превосходительству,

Господину Статскому Совѣтнику состоящему въ должности Оберъ Прокурора 
1го Отдѣленія 3го департамента Правительствующаго Сената и Кавалеру Констан-
тину Павловичу Безаку.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Служащій во ввѣренной Вашему Превосходительству Литовской Метрикѣ По-
мощникомъ при мнѣ Коллежскій Ассессоръ Семенъ довконтъ, при усердной и 
отлично продолжаемой имъ безпорочной службѣ, выслужилъ въ классныхъ 

22  Малевский 09-02-1840, 10r–11r.
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12 рис. Малевский 09-02-1840, 10r–11r: рапорт обер-прокурору 
Андрею Владиславлеву (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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чинахъ узаконенные статутомъ о знакѣ отличія безпорочной службы 15ть лѣтъ; 
почему долгомъ поставляю ходатайствовать у Вашего Превосходительства о 
удостоеніи его представленіемъ къ знаку отличія безпорочной службы.

Фр.[анцискъ] Мал[евскій] 

№ 52. 
5 Сентября 
1840 г.23 (См. 13 рис.)

Знак отличия беспорочной службы был установлен императором Никола-
ем i в день его коронации 22 августа 1827 года. В случае, если его обладатель 
умирал и ему полагалась пенсия, то, учитывая заслуги мужа, вдова получала 
пенсию в течение года после его смерти. Представить к данному знаку могли 
только министры и главнокомандующие, а потому ходатайство метриканта о 
награждении коллежского асессора фактически означало доклад о добросо-
вестной службе чиновника непосредственно министру юстиции Виктору Ни-
китичу Панину (1801–1874). Однако по неизвестной нам причине дальнейшее 
движение дела началось лишь полтора года спустя. Обер-прокурор Безак пи-
сал Малевскому:

[60r] въ Метр.[ику] получ.[ено] 6 Апрѣля …. 5 Марта

ПрАВИтЕЛьСтВУЮЩАГО СЕНАтА.
3-й дЕПАртАМЕНтъ 1-Е ОтдѣЛЕНІЕ.
По дѣламъ Оберъ Прокурора.
Апрѣля „4“го дня 
1842- года. 
№ 767 
С. Петербургъ.

Господину Метриканту Малевскому.

рапортъ Вашъ отъ 5го Сентября 1840 года за № 52- я получилъ, и въ слѣдствіе 
требованія Экспедиціи о знакѣ отличія безпорочной службы, рекомендую Вамъ: 
истребовать отъ помощника Вашего Г.[осподина] Коллежскаго Ассесора до-
вконта узаконенное доказательство, что онъ присягалъ на вѣрность подданства 
россійскому престолу, и таковое представить мнѣ при рапортѣ.

Оберъ-Прокуроръ К.[онстантинъ] Безакъ24. (См. 14 рис.)

Судя по всему, либо Малевский вновь инициировал рассмотрение вопроса, 
либо сам довконт обратился к нему с просьбой ходатайствовать об отличии. Во 
всяком случае, об этом свидетельствуют черновики двух рапортов Малевского 
на имя Безака (оба рукой самого довконта):

23  Малевский 05-09-1840, 85r. 24  Безак 04-04-1842, 60r.
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13 рис. Малевский 05-09-1840, 85r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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14 рис. Безак 04-04-1842, 60r: письмо Францу Малевскому (оригинал); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110 
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[99r] Его Пр[евосходительст]ву

Г[осподи]ну дѣйст.[вительному] Ст.[атскому] Сов.[ѣтнику] Оберъ Прокурору etc.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ

Въ исполненіе Ордера В[аше]го Пр[евосходительст]ва отъ 4 минувшаго Апрѣля за 
№ 767, по отношенію Экспедиціи о знакѣ отличія безпорочной службы требую щей 
доказательства о исполненнои Помощникомъ моимъ Коллежскимъ Ассессоромъ 
довконтомъ на вѣрность подданства присяги; честь имѣю донести: что онъ состоитъ 
въ россійскомъ подданствѣ будучи природнымъ россій скимъ дворяниномъ, какъ 
сіе явствуетъ изъ прилагаемого при семъ свидительства (sic! – А. Ф.) Героль діи, 
выданнаго за № 7987, а присягу вѣрноподанства исполнилъ въ 1825 году нахо дясь 
на службѣ въ ригѣ въ Штатѣ Лифляндскаго военнаго Губернатора.

№ 52 
Іюня „3“ 1842 г.25 (См. 15 рис.)

[110r] Его Превосходительству 

Господину дѣйствительному Стат.[скому] Совѣт.[нику] Оберъ Прокурору Прав.[и- 
тель ствующаго] Сената 1го Отдѣленія 3 департамента и Кав.[авалеру] Констан.[тину] 
Павловичу Безаку.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ

Въ дополненіе рапорта моего отъ 3го Іюня сего 1842го года за № 51: честь имѣю 
пред ставить при семъ Вашему П[ревосходительст]ву выданное рижской-римско-
Католической Церкви Настоятелемъ Помощнику моему Коллежскому Ассессо-
ру Семену довконту свидѣтельство, о учиненной имъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1825 
года въ городѣ ригѣ Государю Императору присягѣ на вѣрность подданства.

№ 60 
[iю]ля „9“ дня 
1842 года.26 (См. 16 рис.)

Мы не можем достоверно судить о том, как относился Малевский к творче-
ским и научным планам своего подчиненного и знал ли он о них вообще. Вме-
сте с тем и сам Малевский не был чужд науке: некоторое время он готовился 
претендовать на кафедру в Виленском университете, а также подготовил на 
польском языке не дошедшую до нас рукопись книги, посвященной российско-
му административному праву27. В первые годы существования газеты Tygodnik 

25  Малевский 03-06-1842, 99r.
26  Малевский 09-06-1842, 110r.
27  См. об этом: Федута [2018 (?)], в печати. 

Сохранился лишь черновой вариант со-
держания этой книги на польском язы-

ке, который хранится в Варшавском  
музее литературы имени Адама Мицке-
вича (muzeum literatury imenia adama 
mickiewicza w Warszawie, сигнатура: 60, 
л. 18–19v).
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15 рис. Малевский 03-06-1842, 99r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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16 рис. Малевский 09-06-1842, 110r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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Petersburski он активно публиковался в ней. Напомним также, что еще на сту-
денческой скамье он был активным членом общества филоматов, принимавшим 
участие в обсуждении творческих работ своих товарищей, а зачастую рекомен-
довавшим им темы: известно, например, что именно Малевский инициировал 
перевод Мицкевичем фрагментов из трагедии Фридриха Шиллера Дон Карлос. 
Поэтому можно предположить, что если он знал о работах довконта по истории 
Литвы, то наверняка поддерживал их, как поддерживал, по мнению Гришкай-
те, публикаторские работы Миколая Малиновского, Михала Балинского и, воз-
можно, теодора Нарбутта, с которым довконт состоял в переписке28.

Мы не можем также в точности сказать, каковы были внеслужебные отно-
шения между Малевским и довконтом. Однако в заметках томаша Зана о празд-
новании третьего дня рождения Яна Малевского, сына Франтишка и хелены 
Малевских, среди гостей отмечается и присутствие довконта, причем довконт 
отмечен в одной группе гостей с Анной Ивановной Балугьянской (ур. фон Гегер, 
~1780–1855) – женой статс-секретаря Михаила Андреевича Балугьянского (1769–
1847), начальника Малевского по ii-му Отделению собственной Его Император-
ского Величества канцелярии29. a в целом все собравшееся в тот день у Малев-
ских общество можно характеризовать, скорее, как интимный круг.

таким образом, публикуемые нами документы позволяют оценить общее 
отношение к Семену довконту его непосредственного начальника – метриканта 
Литовской метрики Франтишка Малевского – как исключительно доброжела-
тельное и положительное. Кроме того, обозначенные в них события и даты 
позволяют реконструировать до сих пор не известные исследователям страницы 
служебной биографии выдающегося литовского историка.

Источники: 
Б Е З А К,  К О Н С т А Н т И Н ,  04-04-1842: Письмо Францу Малевскому; рГАдА: ф. 328, оп. 1, 

д. 110, л. 60r (оригинал).
В ЛАдИСЛАВЛЕВ,  А НдрЕй ,  [25-05-1836 (?)]: распоряжение о том, чтобы коллежский асессор 

Семен довконт принял полагающиеся деньги для доставления просителям выписки 
привилегии, дарованной королем Станиславом Августом мещанам местечка Шкуд 
тельшевского уезда Виленской губернии; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 90, л. 117r (оригинал).

д Е Г А й,  П А В Е Л;  Л Я П У Н О В;  С Е М Е Н д О В К О Н т ,  14-06-1837: Прошение обер-прокурору 
Андрею Владиславлеву; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 95, л. 47r (писарская копия). 

д ОВКОНт,  С ЕМЕН ,  25-05-1836: расписка о получении денег для доставления просителям 
выписки привилегии, дарованной королем Станиславом Августом мещанам местеч-
ка Шкуд тельшевского уезда Виленской губернии; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 90, л. 117r 
(оригинал).

д ОВКОНт,  С ЕМЕН ,  27-10-1843: рапорт исправляющему должность обер-прокурора Мак-
симу Цеймерну; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127, л. 94r–94v (черновик рукой довконта).

д ОВКОНт,  С ЕМЕН ,  04-11-1843a: рапорт исправляющему должность обер-прокурора Мак-
симу Цеймерну; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127, л. 98r (писарская копия рукой довконта). 

28  См. в частности: Griškaitė 1996, 7–170. 29  zan 08-03-1841, 39. 
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д ОВКОНт,  С ЕМЕН ,  04-11-1843б: рапорт исправляющему должность обер-прокурора Мак-
симу Цеймерну; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127, л. 99r (черновик рукой довконта).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  03-03-1837: рапорт обер-прокурору Константину Безаку; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 95, л. 25r (писарская копия, авторизованная Малевским).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  05-04-1839: рапорт обер-прокурору Андрею Владиславлеву; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 104, л. 18r–18v (писарская копия рукой довконта, авторизованная 
подписью Малевского).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  09-02-1840: рапорт обер-прокурору Андрею Владиславлеву; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 110, л. 10r–11r (черновик рукой довконта).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  05-09-1840: рапорт обер-прокурору Константину Безаку; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 110, л. 85r (черновик рукой довконта).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  12-01-1842: рапорт обер-прокурору Константину Безаку; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 121, л. 5r–6r (писарская копия рапорта рукой довконта).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  03-06-1842: рапорт обер-прокурору Константину Безаку; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 110, л. 99r (черновик рукой довконта).

М АЛЕВСКИй,  Ф рАНЦ ,  09-06-1842: рапорт обер-прокурору Константину Безаку; рГАдА: 
ф. 328, оп. 1, д. 110, л. 110r (черновик рукой довконта).

М АЛЕВСК Ий,  Ф рАНЦ ,  29-01-1843: рапорт исправляющему должность обер-прокурора 
Максиму Цеймерну; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127, л. 20r (черновик рукой довконта).

М АЛЕВСК Ий,  Ф рАНЦ ,  22-12-1843: рапорт исправляющему должность обер-прокурора 
Максиму Цеймерну (?); рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127, л. 116r (писарская копия рапорта).

рГАдА – российский государственный архив древних актов (Москва, российская Федерация).
Ф ЕдУтА,  А ЛЕКСАНдр ,  [2018 (?)]: Habent sua fata libelli… (Неопубликованная книга Фран-

тишка Малевского) – в печати.
Ц Е й М Е р Н,  М А К С И М ,  23-07-1843: Ордер Семену довконту временно занять должность 

метриканта Франца Малевского; рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127, л. 71r (оригинал на бланке).
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[ a n o n i m ] ,  1815: „Gimnazyum Wileńskie przy imperatorskim uniwersytecie…“, Kuryer 

Litewski 53 (03-07), [1]–[2].
Griškaitė ,  reda,  1996: „simono daukanto ir teodoro narbuto epistolinis dialogas“, Simono 

Daukanto raštai, Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 7–170.

Griškaitė ,  reda,  2003: „dominikas Cezarijus Chodzka – simono daukanto kolega“, ALt 5, 
263–296.

zan,  tomasz ,  08-03-1841: obchód trzeciej rocznicy urodzin Jana bożego [malewskiego] 
8 marca 1841 w piotrogrodzie, stolicy Finnów, Listy z zesłania 2: Krąg Tomasza Zana, Jana 
Czeczota i Adama Suzina, Warszawa: ancher, 1999, 39.
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  3 3 1 – 3 4 4

 Jurgita Venckienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius 

dar vienas nežinotas lietuviškas 
XiX a. vidurio plakatas: Spasabas pasylecawoima 
Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy 
Saldziausios Szyrdies Chrystusa (1848)

Archivum Lithuanicum 17-ame tome (2015) publikuoti trys Čikagos newberry bib-
liotekoje saugomi lietuviški XiX a. plakatai: Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana 
Marija yr Pona Jezusa ([1859]), Szkaplerius Szwencziausios Panos ([1859]) ir Błagasłowiei-
mas Dwasiszkasis namun ([185?])1. 2017 m. pavasarį Giedrius subačius Kretingos vieš-
paties apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštyne rado dar vieną iki šiol ne-
žinotą plakatą Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Sal-
dziausios Szyrdies Chrystusa2 (toliau – SPK) – jis Lietuvos bibliografijoje nefiksuotas. 

plakato antraštėje nurodyta, kad tai Jėzaus Kristaus Širdies brolijos3 dokumentas. 
nuo Xviii a. pabaigos įvairių religinių brolijų taisyklės, maldos, įsirašiusiųjų pasi-
žadėjimai būdavo spausdinami viename lape4, tačiau išlikusių jų nėra daug. LB I 
įtrauktas Švenčiausios Jėzaus Širdies brolijos rozalime spaudinys Spasabas pasile-
cawoima Szwęciausey Sirdiej Jezusa Broctwoy Saldziauses Sirdies Iezusa Bażnicio Parafiałno 
Rozolina, manoma, išleistas prieš 1844 m.5 (toliau – SPR). tačiau jis kitokio formato: 
tai ne plakatas, o 4 puslapių lankstinys; spausdinimo vieta nenurodyta. vaclovas 
biržiška yra užsiminęs, kad tos pačiõs brolijos leidinį Patentas Broctwos Szwencziau-
sios Szyrdies Jezusa buvo parengęs ir laurynas ivinskis6, tačiau spaudinys neišlikęs. 

1  venckienė 2015, 247–287.
2  dėkoju prof. habil. dr. Giedriui subačiui už 

informaciją apie plakatą ir patarimus, Kre-
tingos viešpaties apreiškimo (pranciškonų) 
vienuolyno bibliotekos vadovei nijolei rau-
dytei – už kopijas. už pastabas apie laury-
no ivinskio kalbą ačiū onai Kažukauskaitei.

3  Kaip teigia rima valinčiūtė (2005, 169), pa-
maldumas švenčiausiai Jėzaus Širdžiai 
sklido nuo Xviii a. pradžios. pirmoji ldK 
žinoma Švč. Jėzaus Širdies brolija įvesdin-
ta į vilniaus  vizitiečių šventovę 1719 m. 

4  „brolijos“, 1954, 271.
5  LB i 371; lnmmb rss: a 4/840 (be lapų nu-

meracijos). tas pats leidinys pakartotas 
vėliau su 1857 m. aprobata (LB i 372).

6  BržA iii 186. Į LB i įtraukta dar keletas kitų 
brolijų leidinių: Spasabas afieravoimos pri 
isirašima i Brostva čiesliva smerte bažničio 
Pašalote parafialno švętuju apaštalu Petra i 
Povyla ([apie 1820;] LB i 370), Spasabas 
Apierovojyma saves švenčiausey Pannay Ma-
riey Motinay Dieva yr isyrašima ing brostva 
Nekalta Jos Prasidiejyma (1835; LB i 371).
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lenkų bibliografija tokio pavadinimo leidinių nefiksuoja7. skirmantė smilingytė-
Žeimienė ir regimanta stankevičienė dar yra nurodžiusios XiX a. pradžioje išleistą 
Naboźeństwo do Naysłodszego Serca Jezusowego (vilnius, 1817)8.

1. SPK – K v Ė d a r n o s  p l a K a t a s. plakato antraštėje nurodyta, kad jis pri-
klauso Kvėdarnos parapijos (Parafios Kwiedaynos9, Šilalės r.) Jėzaus Kristaus Širdies 
brolijai, įkurtai 1783 m. birželio 29 d. Šios brolijos veiklą lietuvoje analizavusios 
rima valinčiūtė ir smilingytė-Žeimienė bei stankevičienė Kvėdarnoje buvusios or-
ganizacijos neminėjo10. valinčiūtė yra nurodžiusi, kad Xviii a. Jėzaus Kristaus Širdies 
brolijos veikė Šiluvoje, plungėje, tytuvėnuose, Xviii a. pabaigoje ir XiX a. pradžio-
je – Kražiuose. smilingytė-Žeimienė ir stankevičienė dar minėjo salako, Gegrėnų, 
Šiluvos, lauksodžio, rokiškio, vyžuonų, rozalimo ir kitų parapijų brolijas. tad 
Kretingoje saugomas plakatas paliudija, kad Jėzaus Kristaus Širdies brolija veikė ir 
Kvėdarnoje. 

SPK išspausdintas vilniuje, abraomo dvorčiaus spaustuvėje. Cenzoriaus Jono 
vaškevičiaus leidimas spausdinti duotas 1848 m. kovo 19 d.; dvasinio cenzoriaus 
aprobatos nėra. apie religinių brolijų dokumentų rengimą ir leidybą duomenų mažai, 
nežinoma, kas tuo rūpinosi – vyskupija, parapijos ar pačios brolijos.

SPK ranka įrašytas jo savininkės vardas Antonina ir pavardė, tačiau pavardė nu-
braukta ir nebeįskaitoma. be to, įrašyta ir pasižadėjimo brolijai data – 1848 m. bir-
želio 20 d. taigi plakatą leista spausdinti kovo 19-ąją, o po dviejų mėnesių jį jau 
turėjo tikintieji.

Kaip teigia liudas Jovaiša, brolijos gyvenime pagrindinį vaidmenį vaidino ir di-
džiausius įgaliojimus turėjo kunigas, dvasios tėvas11. SPK pasižadėjimą parašu patvir-
tino brolijos globėjas, Kvėdarnos klebonas Julijonas narkevičius (Julian Narkie[wicʒ] 
Pleban Chweydan). 

varnių seminarijos 1822–1845 m. klierikų sąraše, publikuotame zitos Genienės ir 
Jono Genio12, nurodyta, kad narkevičius buvo gimęs 1811 m., kilęs iš Kuršėnų para-
pijos. Kuršėnų romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje (1802–1827) įra-
šyta, kad Juozapo narkevičiaus (Jozepho Narkiewicʒ) ir rozalijos butkevičiūtės (Roza-
lia Butkiewicʒowna) sūnus pakrikštytas Julijono pranciškaus vardu (Julianum Francis-
cum) 1811 m. sausio 29 d.13 iš narkevičiaus tarnybos lapo matyti, kad 1824–1829 m. 

7  plg. BiP, taip pat: www.estreicher.uj.edu.pl/
xixwieku/baza/search_results/?offset=30&l
imit=30&sort=nazwisko_imie&order=1&.

8  smilingytė-Žeimienė, stankevičienė 2005, 191. 
9  Kvdaina – senoji miestelio vardo lytis; nau-

joji Kvdarna nusistovėjo XX a. (vanagas 
1996, 129).

10  valinčiūtė 2005, 170–172; smilingytė-Žei-
mienė, stankevičienė 2005, 190–191.

11  Jovaiša 2001, 119.
12  Genienė, Genys 1999, 190.
13  Kuršėnų rKb gimimo metrikų knyga, 

1802–1827, [156] (www.epaveldas.lt/
object/recorddescription/arCH/669/1/ 
135). 1844-iesiems skirtame žinyne Direc-
torium nurodyta jį esant 34-erių: „narkie-
wicz Julian., par. in Chweydany 34“ (Di-
rectorium 1843 [be lapų numeracijos]). 
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jis mokėsi gerą vardą turėjusioje Kolainių gimnazijoje (въ Хвалойнскомъ Гимназiяль-
номъ Училищѣ)14, kur tuo pačiu metu, 1824–1831 m., mokėsi ir jau minėtas ivinskis15.

1832–1836 m. narkevičius studijavo Žemaičių seminarijoje (въ Cамогитской 
Cеминарiи), 1836–1837 m. vikaravo radviliškio ir Kuršėnų bažnyčiose (Радзивилиш-
ской и Куршанской церквяхъ), 1837 m. buvo paskirtas Žemaičių seminarijos proku-
ratoriumi, o 1841-aisiais perkeltas į Kvėdarną16. Kvėdarnoje narkevičius atstatė 
1843 m. sudegusią Švenčiausiosios mergelės marijos nekaltojo prasidėjimo baž ny čią17. 
1844 m. paskirtas rietavo dekanu, 1846 m. iš šių pareigų atsistatydino18. narkevičius 
mirė 1870 m. rugsėjo 1 d. būdamas Šiaulių klebonu19. 

2. SPK t a r m i n i s  p a G r i n d a s. SPK kalba žemaitiška. rengėjas vartojo formas 
su žemaitišku [ie] <ie>, jos dažnesnės už aukštaitiškas su [ė] <e> maždaug tris kartus, 
plg.: atprowinieja 2×, Kałbiety, Mienesia, niera, numiliejau, padiekawoima, Siejos, sutwie-
rima, Tiewa 2×, Tiewe 2×, bet ir noredamas, nukiętejo, paslepta, użslepta. dominuoja ir 
žemaitiškos trumposios praes. 3 formos: Kięt, palid, sukalb, tur, bet ir iszwalnina.

Žodžių su aukštaičių dvibalsio [uo] žemaitišku atitikmeniu plakate nedaug, tačiau 
visuose žymėtas dūnininkų [u·] <u>, pvz.: atadut, duk, pripuł. tad atrodytų, kad teks-
tą rengė žemaitis dūnininkas. o aukštaičių [ie] žymėtas <ie>, pvz.: Diena, dieno, Die-
noj, dienu 2×; Szyrdies 4×, szyrdies; wiena, išskyrus tik visų žemaičių su [i·] tariamą 
prielinksnį prie20 (pry, Pri 2×, pri 2×) bei šaknies myl- žodžius (Miłaszirdingiausis, 
mi ła szyrdingiausis). 

SPK rengėjas kirčiuotoje acc. sg. galūnėje rašė <ą>, pvz.: tą Bażniczia, tą Broctwa 
4× (taip pat Kurę). atrodytų, kad <ą> čia galėtų žymėti žemaičių [an], kuris dabar 
turimas pietų žemaičių raseiniškių ir vakarų žemaičių, arba [ọn], kuris tariamas ir 
apie varnius (Šlapgirėje ir užventyje tokioje pozicijoje yra [un]), ir Kvėdarnoje21. 

vartota ir žemaitiškų gen. pl. formų su kirčiuota galūne -un, pvz.: Misziun Szwętun, 
Trijun Karału, tun pawinascziu, wisun grieszniku, wisun Szwętu (nors yra ir Atpusku, 
dienu). Ši ypatybė dabar būdinga ir jau minėtoms varnių, Šlapgirės bei užvenčio 
apylinkėms22. 

SPK pasitaikė iness. pl. forma Metunse, dabar vartojama nedideliame žemaičių 
plote aplink telšius, taip pat užfiksuota varniuose, Šlapgirėje bei užventyje23. tokios 
formos kaip gretiminės kartu su iness. pl. su -ūse  užfiksuotos ir Kvėdarnoje bei 

14  Формулярные списки о службѣ ксен дзовъ 
тельшевской епархiи на буквы Н, О, П, 
1841; lvia: f. 696, ap. 2, b. 983. tiesa, Ka-
zys Žąsytis yra nurodęs, kad narkevičius 
Kvėdarnoje kunigavo 1843–1854 m. (Žąsy-
tis 2004, 236).

15  petkevičiūtė 2012, 14. Kolainių gimnazija, 
perkelta iš Kražių, priklausė karmelitų 
vienuolynui (lukšienė 1970, 112). 

16  Формулярные списки о службѣ ксен дзовъ 
тельшевской епархiи на буквы Н, О, П, 
1841; lvia: f. 696, ap. 2, b. 983. 

17  Krasauskas 1958, 463.
18  Формулярные списки о службѣ ксен дз овъ 

тельшевской епархiи на буквы Н, О, П, 
1841; lvia: f. 696, ap. 2, b. 983.

19  Directorium 1871, 201.
20  zinkevičius 1966, 85.
21  LKA ii 46 žemėl. 
22  LKA ii 55 žemėl.
23  LKA iii 67 žemėl. 
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kunigo narkevičiaus gimtuosiuose Kuršėnuose. petras Jonikas yra pastebėjęs, kad 
tokias iness. pl. formas vartojo ir ivinskis24. 

be to, SPK rengėjas pavartojo ir 1 cond. sg. formą su -čio: atsłużiczio. tokios formos 
dabar būdingos šiaurės vakarų žemaičiams, LKA iii užfiksuotos ir greta Kvėdarnos – 
stirbiškėje, Judrėnuose ir pajūryje (pačioje Kvėdarnoje vartojama forma su -čiu), taip 
pat netoli Kolainių esančioje Šlapgirėje25. 

SPK rengėjas nevienbalsino galūnės dvibalsių [ai], [ei], pvz.: dat. sg. Szwęcziausey 
Szirdiey, nom. pl. Atpuskay 5×, adv. nobażnay 3×, tykray. pasitaikė vos vienas žodis 
su monoftongizuotu galūnės dvibalsiu: dat. sg. szwęcziause szyrdey ‘švenčiausiai šir-
džiai’. iš žemaičių nemonoftongizuotus dvibalsius dabar išlaiko tik pietinis raseiniš-
kių pakraštys; varniškių turima [a͘, e ͘]26. 

SPK vartotos ir tik aukštaitiškos dalyvių dat. pl. formos su -iems, pvz.: atprowinie-
jantiems, Mirsztantiems, mynawojantiems. Žemaičiai dabar turi dat. pl. formas su -ims, 
išskyrus tik šiaurinę tarmės dalį, kur tariama -·ms27. 

taigi plakato tekstas parengtas veikiausiai pietų žemaičio dūnininko, kuris kai 
kurias savo tarmės formas keitė aukštaitiškomis (aukštaičių [ie] <ie>; [ai] <ai>, [ei] 
<ei>; dat. pl. su -iems [atprowiniejantiems, Mirsztantiems, mynawojantiems]). trys iš 
SPK būdingų žemaitiškų formų orientuoja į netoli Kolainių esančią Šlapgirę (gen. pl., 
iness. pl., 1 cond. sg.) ar varnius (acc. sg., gen. pl., iness. pl.). vadinasi, SPK rengėjo 
būta pietų žemaičio varniškio. 

iš Kuršėnų kilusio kunigo narkevičiaus tarmei nebūdingos SPK vartotos acc. sg. 
formos su kirčiuotos galūnės -ą, gen. pl. su -un, 1 cond. sg. su -čio28. Kita vertus, jų 
galėjo būti išmokta gyvenant Kolainiuose, varniuose ar Kvėdarnoje. deja, nėra žino-
mų jokių narkevičiaus tekstų, tad ir apie jo kalbos ypatybes duomenų nėra, todėl 
klausimą apie plakato autorystę tenka palikti atvirą. 

3. SPK r a Š Y b a. iš SPK ortografijos ypatybių minėtinas dvigarsio [en] žymėjimas 
raide <ę>, pvz.: Kięt, nukiętejo; nepabękta; SZWĘCZIAUSE, Szwęcziausey, Szwęcziause-
me 2×, Szwęcziausi 2×, Szwęcziausy, Szwęcziausioy, Szwęcziausios 2×, Szwętu, Szwętun, 
Szwęcziausia, išskyrus tik žodį sakramentas (Sakramente 2×, Sakramenta 2×)29. 

SPK įvairuoja iness. sg. f. formų rašyba. sutrumpintoje galūnėje dažniau žymėta 
raidė <j> (14×), pvz.: antroj, Dienoj 2×, kytoj, Kurioj, Nedieloj 6×, Petniczioj 2×, rečiau 
(8×) – <y> antroy, Broctwoy, Bażniczioy, Drukarn[i]oy, pastanawitoy, Pyrmoy, pyrmoy, 
Szwęcziausioy, toy (taip pat Szyrdiey).

4. a r  G a l Ė t Ų  SPK r e n G Ė J a s  b Ū t i  i v i n s K i s? Kaip jau minėta, ivinskis 
kirčiuotą gen. pl. galūnę rašė -un, vartojo žemaitiškas iness. pl. formas su -unse30. 
vytautas vitkauskas, analizuodamas jo raštų kalbos ypatybes, minėjo jį atsisakius 

24  Jonikas 1972, 137.
25  LKA iii 103 žemėl.
26  LKA ii 62 žemėl.
27  zinkevičius 1966, 315.
28  Žr. LKA ii 46, 55 žemėl.; LKA iii 103 žemėl.

29  tokia būdvardžio šventas rašyba būdinga  
ir tuo laikotarpiu pakartotinai leistiems 
Evangelijų leidimams (plačiau žr. venc-
kienė 2017, 149–170).

30  Jonikas 1972, 137.
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vardažodžių galūnių -ai, -ei vienbalsinimo31. Šios kalbos ypatybės sutampa su SPK. 
be to, LB i, remiantis biržiška, teigiama, kad ivinskis buvo parengęs spaudinį Paten-
tas Broctwos Szwencziausios Szyrdies Jezusa, tiesa, vėlesnį (LB i 134 nurodyta, kad būtent 
šio spaudinio rankraštis saugomas llti bibliotekos rankraštyne32). tad galbūt ivins-
kis galėjo parengti ar prisidėti rengiant ir SPK?

aptariamojo laikotarpio ivinskio raštams – 1846–1848 m. kalendoriams (toliau – 
IvMS1846, IvK1847, IvK1848) ir išlikusiems Istorije Senoves ir Naujoja Istatima33 (1850) 
bei 1851-ųjų kalendoriaus34 (toliau – IvK1851) rankraščiams – taip pat būdingos Jo-
niko ir vitkausko minėtos kalbos ypatybės: kirčiuota gen. pl. galūnė -un (Naujun 
Metu IvMS1846 3, ŹOLIUN SZWENTE IvK1848 16), iness. pl. su -unse (namunse IvK1848 
29), nevienbalsinami galūnių [ai, ei] (Wajnikaj IvK1847 3). be to, ivinskio vartotos ir 
tyrėjų neminėtos formos su kirčiuota acc. sg. galūne -ą, pvz.: tan łajka IvK1851 5, tan 
paszara IvK1848 29 (jos būdingos ir SPK). 

tačiau, kita vertus, tarp SPK ir to paties meto ivinskio tekstų esama ir kalbos skirtu-
mų. Kalendoriuose ir rankraščiuose, kitaip nei SPK, priešdėlis nu- rašomas nuo-, o SPK – 
tik nu-, plg.: nuomiruśiu IvK1848 12, nuopulimas IvK1848 25 ir numyrusias SPK, nusiziami-
nima SPK. be to, ivinskis visai nevartojo raidės <y>, plg., Atsitikimaj IvMS1846 4 ir Atpus-
kay SPK; didej IvK1848 29 ir nobażnay SPK. minkštuosius priebalsius [č], [š] jis žymėjo 
diakritiniais dviraidžiais rašmenimis <ćz> ir <śz, Śz>, pvz.: gen. pl. sulćziu IvK1848 26, 
śzienas IvK1848 29, bet szarmas IvK1848 28; taip pat Istorijoje: gen. sg. smerćzia Xv, instr. 
sg. śzirde vii, voc. sg. f. śzwenćziausiojé vi. SPK tokie diakritiniai rašmenys nevartoti.

skirtingai nuo SPK ivinskis rašė Kristaus, Marijos vardus bei būdvardį šventas, plg.: 
IvK1848 Kristaus 12, Kristusa 1135, taip pat Istorijoje acc. sg. Kristu v, o SPK Chrystau, 
Chrystusa; IvK1848 Marija 16, Marijos 19, o SPK Marya, Maria. ivinskis būdvardžio 
šventas šaknyje rašė <en>, o SPK rašyta <ę>, plg.: IvK1848 gen. sg. Szwenćziauses 32, 
gen. sg. Szwentos 13, o SPK dat sg. Szwęcziausey, gen. pl. Szwętun. be to, brostva ivins-
kio penktajame dešimtmetyje rašyta su <s>, o SPK – su <c>, plg.: Brostwa IvK1847 36, 
gen. sg. Brostwas IvK1848 32, o SPK broctwa. taigi nors SPK kalba turi panašumų su 
ivinskio 1846–1851 m. tekstų kalba, vis dėlto akivaizdūs skirtumai36 neleidžia teigti, 
kad SPK autorius būtų galėjęs būti ivinskis.

31  vitkauskas 1996, 18.
32  Patentc Broctwas Szwencziausios Szyrdies Je-

zusa, 1858; lltibr: F 1 – 635. dešimtme-
čiu vėlesnio, 1858-aisiais datuoto rankraš-
čio kalbos ypatybės gerokai skiriasi ir nuo 
1846–1851 m. ivinskio kalbos, ir nuo SPK 
(nevienodas ir šių tekstų turinys). rank-
raštyje aukštaičių [o] pozicijoje žymėta 
<uo> (bruoctwa [6], gen. sg. Juona Apasz-
tuoła [4], spawieduojentiems [4]), o ivinskio 
ir SPK – <o>; vartotos iness. pl. formos su 
-use (metuse [2][2×], pietuse [4]); vardažo-
džių gen. pl. kirčiuotoje galūnėje rašyta -u 
(Kitu apaształu [3], Misziu [3], Nauju metu 
[3], Triu Karaliu [3], wysu Szwentu [4]). 

33  lltibr: F 1 – 621.
34  lmavb rs: F 29 – 949.
35  IvMS1846 rašyta Christus (JEZAUS CHRIST. 

18), IvK1847 – Christus, Chrystus ir Kristus 
(Christaus 5; Chrystusa 11[4×], 12[3×];  
JEZAUS KRIST. 20).

36  1847-aisiais datuojamas ivinskio vertimas 
ROBINSONAS KRUƷOE (LB i 510) kalbos 
požiūriu skiriasi dar labiau, čia gen. pl. 
rašomas su -ū (mażū dienū 1), iness. pl.  
su -uose (mētuose 1), 1 cond. sg. su -cziau 
(iszkriściau 11).
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5. SPR i r  SPK. Kaip jau minėta, yra išlikęs apie 1844-uosius, tad ketveriais metais 
anksčiau negu SPK, išspausdintas rozalimo parapijos Švenčiausios Jėzaus Širdies 
plakatas SPR. Jis patvirtintas tuomečio Žemaičių vyskupo Jono Krizostomo Gintilos37 
(IMPRIMATUR JOANNES Eppq. [p. 3]). Šių plakatų palyginimas galėtų padėti atsa-
kyti į klausimą, ar skirtingose parapijose veikusios to paties pavadinimo brolijos 
turėjo vienodus plakatus. 

rozalimo ir Kvėdarnos plakatų struktūra panaši: abu sudaro pasižadėjimas bro-
lijai ir įsirašiusiųjų į ją prievolių bei atlaidų sąrašai. pirmõsios abiejų tekstų dalies – 
pasižadėjimo brolijai – turinys iš esmės toks pat. tačiau toliau SPR išvardytos septy-
nios prievolės, o SPK – šešios; SPR nurodyta vienuolika atlaidų, SPK – dvylika, sutam-
pa tik šeši. be to, naujesnysis Kvėdarnos variantas papildytas eilute iš Jeremijo kny-
gos (Jer 31,3). 

skiriasi ir aptariamųjų dokumentų kalba, jų tarminis pagrindas nevienodas. Kitaip 
negu SPK, SPR dominuoja aukštaitiškos formos su [ė] <e> (žemaičių būtų [ie] <ie>, 
plg. 2), pvz.: atprowineti [2], nera [3], gen. sg. padekawojma [1], acc. sg. Tewa [2], voc. 
sg. Tewe [2]. vartota aukštaitiška iness. pl. lytis Metuose [1], aukštaičių [uo] žymimas 
<o> (SPK – tik <u>), pvz.: atdota [3], atidoti [1], dok [2], dokiem [3]; rečiau <uo>, pvz.: 
prypuoł [3]. SPR kirčiuotoje gen. pl. galūnėje rašyta -u, pvz.: Misiu [3], tu atpusku [3], 
wisu greszniku [1]. 

SPR yra ir žemaičių tarmės ypatybių. Čia vyrauja trumposios praes. 3 formos (san-
tykis 8 : 1), pvz.: atem [1], gal [2], isztar [3], kięt [1], [2], pripuoł [3](2×), tur [2] (bet ir kał-
ba [3]); be to, pavartota žemaitiškų 1 imp. pl. lyčių, pvz.: dokiem [3], afiera wo kiem [3].

aptariamuosiuose leidiniuose vartota nevienoda leksika, plg. 1 lentelę. 

SPR SPK

blu-‖zniimus [1]
geyzdamas [1]
Gialbietoi [1]
łagadniause nom. sg. f. [1] 
Loskawiausis [1]
meyles gen. sg. [1]
presingu ‘priešingų’ [1]
Szwęcziause Kommunia acc. sg. [2]
ant amźinos kło-‖niomies ir padekawojma [1]
Prie smerties adinos [3]

bluźnierstwas
noredamas
Iszganitoi
neiszsakitos gieribes 
Miłaszirdingiausis
malonys
ne prietelu
Szwęcziausi Sakramenta
Ant [...] amźina padiekawoima ir ‖ nusiziaminima
Mirsztantiems

1 lentelė. SPR ir SPK leksikos skirtumai

esama morfologijos (gen. sg. smercia SPR [3] ir smerties SPK), ortografijos skirtumų 
(adv. asabliway SPR [3] ir asabliwaj SPK, voc. sg. Miletoi SPR [1] ir miletoi SPK, SPR iness. 
sg. f. galūnėje rašyta tik <y>). Kiek skiriasi sintaksinės konstrukcijos, plg. 2 lentelę.

37  b[iržiška] 1956, 266.
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SPR SPK

del cieła swe-‖ta [1]
po aktoway Diewa Kuna [3]
Adina aprynktą kurie atprowiney [3]
Misiu Kłausantiems [3]
Wisiems darątiems koki norint dar-‖ba giara [3]

ant cieła su-‖twierima
po Aktowas Diewa Kuna
Adina aprinkta atprowiniejantiems
Kurie Kłausa Misziun
Kurie dara giarius darbus

2 lentelė. sintaksinės konstrukcijos SPR ir SPK

pasitaiko net semantinių neatitikimų, plg.:

 SPR [2] dok man cista sirdi ant tarnawima Tau, ‖ gaylesi sirdinga, ścieśliwa smierti
 SPK duk ‖ man czista Szyrdi idant atsłużiczio ‖ sau, gaylesi tykra ir szciesliwa smer-‖ ti

taigi rozalimo ir Kvėdarnos Jėzaus Kristaus Širdies brolijos buvo išleidusios 
panašius, tačiau nevienodus plakatus, parengtus skirtingų rengėjų. 

6. i Š v a d o s. 1. Kvėdarnos (Šilalės r.) parapijos (Parafios Kwiedaynos) Jėzaus 
Kristaus Širdies brolijos plakatas SPASABAS PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE 
SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa, saugomas Kretin-
gos viešpaties apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštyne (LB i nefiksuotas), 
paliudija, kad brolija veikė ir Kvėdarnoje. 

plakatas išspausdintas 1848 m., brolijos globėjas tuo metu buvo Kvėdarnos kle-
bonas Julijonas narkevičius (1811–1870).

2. Kvėdarnos Jėzaus Kristaus Širdies brolijos plakato kalbos ypatybės rodo, kad 
jis turėjo būti parengtas pietų žemaičio. autorius vartojo formas su žemaitišku <ie> 
[ie] (aukštaičių [ė]; Kałbiety, Tiewe), dūnininkų <u> [u·] (aukštaičių [uo]; duk, pripuł), 
taip pat žemaitiškus 1 cond. sg. (atsłużiczio), iness. pl. (Metunse), praes. 3 (Kięt, sukalb), 
kirčiuotoje acc. sg. galūnėje rašė <ą> [an] ar [ọn] (tą Bażniczia, tą Broctwa), gen. pl. – 
<un> [un] (Misziun Szwętun, Trijun Karału). Šios ypatybės rodytų jį buvus pietų že-
maitį varniškį. negalima atmesti tikimybės, kad parengėjas galėjo būti pats pietų 
žemaitis kunigas narkevičius, nors įrodyti to ir negalima.

Žemaitiškas iness. pl. formas su -unse, acc. sg. su -an, -en, gen. pl. su -un vartojo 
ir dūnininkas ivinskis, tačiau kìtos to paties laikotarpio rankraštinių ir spausdintų jo 
tekstų kalbos ypatybės (priešdėlis nuo- [SPK nu-], rašmenys <j> [SPK <y>], <ćz>, <śz, 
Śz> [SPK <cz>, <sz>], žodžių Kristus, Marija, šventas, brostva rašyba) neleidžia patvir-
tinti jo autorystės.

3. Kvėdarnos ir rozalimo Jėzaus Kristaus Širdies brolijų plakatai parengti skirtin-
gų rengėjų: nors jų struktūra panaši, bet skiriasi tiek turinys, tiek kalbos ypatybės 
(tarminis pagrindas, leksika, morfologija, sintaksė, yra semantinių neatitikimų). tai 
rodytų, kad vyskupijoje veikusios to paties pavadinimo brolijos neturėjo bendro, 
standartinio dokumento. 
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IvK1848 – KALENDORIUS ARBA METU SKAJTLUS UKISZKAS ANT METU NUOG UŻGIMI-
MA WIESZPATIES 1848, Metu pribuwiniu turencziun 366 dienun. Kursaj tur sawieje Atsitikimus 
ant źiames garsesniunsius, Szwentes Rima-Kataliku pagał senowes su dienomis naujoses gadines, 
Atmajnas Mieneśia ir ora; Karaliszkanses dienas, Suraśzima Atpusku, Jomarku ir Kiarmośziu 
Ziamajćziu szalies; Rodikła saules tekiejima ir użsilejdima, Gidimus nekuriun Giwoliu ligun; pa-
raśzitas par l. iWiŃsKi. WilniuJe. spaustuwieje Jozapa zawadzkia. 1848. 

IvK1851 – KALENDORIUS arba Metu Skajtlus ukiszkas Ant metu nuog użgimima Wieszpaties 1851, 
Metu paprastunju turenćziun 365 dienas. paraśzitas par Ł. iwiński. metaj 6ti Wilnije. spaus-
tuwieje Juozapa zawadzkia. 1850; lmavb rs: F 29 – 949 (rankraštis).

IvMS1846 – METU SKAJTLUS UKINISZKAS ANT METU WIESZPATIES 1846. Kursaj tur sawie-
je Szwentes Rima-Kataliku pagał senos gadines su dienomis naujos gadines, didesniunsius atsiti-
kimus, Rodikła Saules tekiejima ir użsilejdima, atmajnas mieneśia ir ora, Żinias rejkalingesnes dieł 
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unininku, ir suraśzima Atpusku, Jomarku ir Kiarmośziu Żiamajćziu szalieje. Wilnui. spaus-
tuWeJ’ Jozapa zaWadzKi. 1846.
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nimo procesai, vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 186–208.

SPK – SPASABAS PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy 
Saldziausios Szyrdies Chrystusa, WilniuY, drukarn[i]oy a. dworca, [1848]; Kretingos vieš-
paties apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštynas.

SPR – Spasabas pasilecawoima Szwęciausey Sirdiej Jezusa Broctwoy Saldziauses Sirdies Iezusa Bażni-
cio Parafiałno Rozolina, [1844]; lnmmb rss: a 4/840 (be lapų numeracijos). 

subačius ,  Giedrius ,  1998: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

ŠR 1998 – ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas, vilnius: lietuvos Katalikų 
vyskupų Konferencija, 1998.
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leidykla.

venckienė ,  Jurgita ,  2015: „trys lietuviški XiX amžiaus plakatai Čikagos newberry biblio-
tekoje“, ALt 17, 247–287.

venckienė ,  Jurgita ,  2017: „Juozapo arnulfo Giedraičio Naujas Įstatymas (1816): santykis 
su Evangelijų leidimais XiX amžiuje“, ALt 19, 149–170.
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vitkauskas ,  vytautas ,  1996: „lauryno ivinskio raštų kalbos ypatybės“, Lt 3, 17–25.
zinkevič ius ,  z igmas ,  1966: Lietuvių dialektologija, vilnius: mintis.
Ž ą s y t i s ,  K a z y s ,  2004: „iš Kvėdarnos parapijos istorijos“, Kvėdarna. Lietuvos valsčiai 10, 

vilnius: versmė, 218–244.
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Jurgita Venckienė
a n  u n K n o W n  l i t H u a n i a n  r e l i G i o u s  p o s t e r  o F  t H e  m i d d l e 
o F  t H e  1 9 t H  C e n t u r Y :  THE MANNER OF COMMITMENT TO THE HOLIEST 
HEART OF LORD JESUS IN THE FRATERNITY OF THE SWEETEST HEART OF CHRIST

s u m m a r y

the Kvėdarna parish (Šilalė district) poster of Jesus Christ Heart Fraternity SPASABAS 
PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy Saldziausios Szyr-
dies Chrystusa (The Manner of Commitment to the Holiest Heart of Lord Jesus in the Fraternity of 
the Sweetest Heart of Christ) preserved in the archive of the Kretinga Franciscan monastery 
was not recorded in the Lithuanian Bibliography. the poster was published in vilnius by the 
printer abromas dvorčius (most probably in 1848). until now, the activity of this fraternity 
in Kvėdarna has not been recorded either.

a similar document of that fraternity in another parish (rozalimas parish) had been 
printed four years earlier, in 1844, and has survived till now. a comparison of the two 
documents (from rozalimas and Kvėdarna) uncovers significant textual differences. even 
if their structures are comparable (they both contain a part of commitment to the fraternity 
and both list obligations and indulgences), the remaining content and the linguistic fea-
tures differ substantially. the documents must have been prepared by different persons. 
the dialectal peculiarities of the Kvėdarna poster suggest that it must have been prepared 
by a southern samogitian (from the southern part of the lithuanian lowlands). 

Jurgita venckienė  Gauta 2018 m. sausio 22 d.
Raštijos paveldo tyrimų centras
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: jurgita.venckiene@lki.lt
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SPASABAS PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy Saldziausios 
Szyrdies Chrystusa, WilniuY, drukarn[i]oy a. dworca, [1848]; Kretingos viešpaties 
apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštynas.

spasabas
pasYleCaWoima38 szWĘCziause
szYrdeY
pona Jezusa 
Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa Baźniczioy Parafios Kwiedaynos pastana-
witoy Metunse 1783 Dienoj 29 Mienesia Siejos39.

38  Paliecavoti ‘pavesti, patikėti, paskirti;  
paaukoti’.

39  Sėjos mėnuo ‘šeštasis metų mėnuo, birželis’.
40  riestiniai skliaustai žymi įrašus ranka.
41  užbraukta, tikriausiai buvo įrašyta pavardė.
42  Negadnas ‘nevertas’.
43  Uvožoti ‘gerbti’.
44  sic!
45  Šėnavoti ‘gerbti, mylėti; branginti’. 
46  lenk. gardzić ‘niekinti’.
47  Bliužnierstva ‘blevyzgojimas’.

48  lenk. niewdzięcznosć ‘nedėkingumas’.
49  Išnevožyti ‘apšmeižti, išniekinti, išjuokti’.
50  Nagradyti ‘atlyginti’.
51  Adyna ‘valanda; apytikris valandos laikas’.
52  Biržis ‘birželis, šeštasis metų mėnuo’.
53  Nobažnas ‘pamaldus’.
54  Atprovyti ‘atbūti, atlikti’.
55  Tavorčystė ‘draugija’.
56  Jer 31,3: iš tolo man pasirodė vieŠpats: 

„amžina meile aš pamilau tave, todėl nesi-
liauju tau reikštis ištikima meile.“ (ŠR 1998).

miłaszirdingiausis pone Jezau
Chrystau iszganitoi ir miletoi

dusziu moniu asz {antonina}40

{?41} griesznas
[]mogus regieima weydo tawo sżwę-
cziausia negadniausis42, uwoodamas43

nepabękta małonie ant cieła su-
twierima moniu szyrdiey tawo
szwęcziausioy paslepta, a pry mu-
kos par suroniima ragotiniu paro-
dita. pazindamas teypogi, kaypo
ta neiszsakitos gieribes szyrdis
Jezusa pona szwęcziauseme sakra-
mente użslepta u sawa małonie
irłoskas44 nesuskaytitas, atima nug
manies piktibes uszalima szyrdies,
nepaszenawoimus45 ir nug wisun grie-
szniku padaritus. Kięt pagardij-
mus46, atsiskirimus nug Wieros
bluźnierstwas47 papilditas, nug ne
prietelu Wieros s. Katalyku. diel-
to noredamas tokies newdzięcznas-
tys48, paniekinimus, isznewozijmus49 pa-
gal iszgaleima mano nagradit50, szir-

di mano szwęcziausey szirdiey isz-
ganitojaus musu uraszau. ant a-
tydawima amźina padiekawoima ir
nusiziaminima, u jo nesuskaytitas
gieradieistes afierawoju, noreda-
mas tykray, tik jam atadut gar-
bies, kiek pasleptas szwęcziauseme
sakramente Chrystusas nukiętejo
paniekinimu, isznewozijmu.

ant dydesne paszłowinima ir pa-
szynawoima szyrdies Jezusa po-
na, aprenku sau adina51 kas metu 
nu {1848 birzi[s]52 20.} lik {birzis}
mienesi {20 –} dienos {–} Kurę 
pryadu nobanay53 lik pabągos gi-
wenima mano atprowiniet54. pra-
szau tada miłaszyrdingiausis Chry-
stau Jezau pas suronita del mało-
nies szyrdi tawa priimk mani ing
taworcziste55 iszrinktuju tawo, duk
man czista szyrdi idant atsłuiczio
sau, gaylesi tykra ir szciesliwa smer-
ti amen.

małone amźyna numiliejau tawy. 
Jerem: P: 31 ejlo 3.56
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paWinastYs57 
Broctwos Szwęcziausios Szyrdies P. Jezusa.
1. isyraszydamas ing tą broctwa pawinas58 spawiedotis ir priimty szwęcziausi sakramenta.
2. Kona diena Kałbiety 5, tiewe musu 5 sweyka marya, wiena tikiu ing diewa tiewa. 
3. pyrmoy nedieloj59 Kona mienesia reykałas spawiedotis ir priimty szwęcziausi sakram: teypogi da-
 rity pyrmoy petniczioj po aktowos60 diewa Kuna61, nedieloj po diewa Kuna ir ant kona Kwartoła62

 kurie pripuł dieno motinos szwęcziausios dangun Jemima, nedieloj antroy po wisun szwętu. ne-
 dieloj antroj po trijun Karalu, ir nedieloj antroj po Weliku.
4. adina aprinkta nobanay atprowity baniczioy priesz szwęcziausy sakramenta.
5. baniczioy usiłaykity nobanay, o asabliwaj63 priesz iszstatita swęcziausy sakramenta.
6. patentas tas po smerties tur buty pagrązintas ing tą bażniczia kur bus prisakitas małdas Kryk-
 szcionims.

PARSERGIEIMAS
nie wiena isz tun pawinascziu niera po grieku.

atpusKaY pazWalitY
1. pri isyraszima ing tą broctwa: atpuskay zupelny64.
2. dienoj szyrdies pona Jezusa65 tay ira pyrmoy nedieloj po aktowas diewa Kuna: atpuskay zupelny.
3. ant Kwartołu ing tą broctwa prigulencziu: atpusku metu 7 ir tik Kwadragenu66.
4. adina aprinkta atprowiniejantiems atpuskay zupelny.
5. mirsztantiems su tikru gaylesiu ir szaldziausy Warda Jezus mynawojantiems: atpuskay zupelny.
6. Kurie Kłausa misziun szwętun arba atprowinieja arba meldzias pri ałtoriaus tos broctwos: atpu-
 sku metu 7 ir tiek Kwadragenu.
7. Konas kursay atprowinieja miszias s. pri to ałtoriaus zadusznuju dienoj67 yr par aktowa yr petni-
 czioj Kurioj norint uz duszias toy broctwoy numyrusias iszwalnina duszia ysz Cziscziaus.
8. Kurie isyrasze ing tą broctwa kłausa nobaeństwos68 toy arba kytoj bażniczio: atpusku 60 dienu.
9. Kuna numirusia łaydojantiems: atpusku 60 dienu.
10. Kurie palid szwęcziausia sakramenta pas ligonis arba pasikłonio yr sukałb tiewe musu, yr swey-
 ka maria: atpusku dienu 60.
11. pri pasweykynyma anioła arba kada norint meldzias u duszias: atpusku dienu 60.
12. Kurie dara giarius darbus diel malonys szyrdies Jezusa: atpusku dienu 60.

pozwolono drukować 1848 roku 19 marca. — Cenzor Jan Waszkiewicz.69

WilniuY, drukarn[i]oy a. dworca.
{promotor bractwa X Julian narkie[wicʒ] pleban Chweyda[n]}70

66  lot. quadragena ‘keturiasdešimties dienų 
periodas’.

67  Zadušnųjų diena ‘vėlinės’, plg. bažnytinių 
švenčių registrą „rejestr ewangelii o 
swiętych, wedlug roku Kościelnego ec.“, 
1819, 275. 

68  Nobaženstva ‘apeigos, pamaldos’.
69  lenk. ‘leista spausdinti 1848 metais  

19 Kovo. – Cenzorius Jonas vaškevičius.’
70  lenk. ‘brolijos globėjas k[unigas] Julijanas 

narkevičius, Kvėdarnos klebonas’.

57  Pavynastis ‘prievolė’.
58  Pavynas ‘privalus, būtinas’.
59  Nedėlia ‘sekmadienis’.
60  Aktova ‘aštunta diena po šventės, oktava’.
61  Dievo Kūno šventė ‘devintinės, švenčiama 

devintos savaitės po velykų ketvirtadienį’.
62  Kvartolas ‘metų ketvirtis’, minimos kas 

metų ketvirtį būnančios šventės.
63  Asablyvai ‘ypatingai, nepaprastai’.
64  lenk. zupełny ‘visiškas, ištisas’.
65  birželio 27 d., trečiąjį penktadienį po sek-

minių, minima Švč. Jėzaus Širdies šventė.





Recenzijos
(Reviews)





347 B I B L I A  t a t a i  e ſ t i  W i ſ s a s  S c h w e n t a s 
R a ſ c h  t a s ,  L i e t u w i ſ c h k a i  p e r g u l d i t a s   
p e r  J a n ạ  B r e t k u n ạ  L i e t u w o s  p l e b o n ạ 
K a  r a  l i a c ʒ i u i e  1 5 9 0 .  D I E  B I B E L  d a s   
i s t  d i e  g a n z e  H e i l i g e  S c h r i f t  L i t a u i s c h 
ü b e r s e t z t  v o n  J o h a n n  B r e t k e ,  L i t a u i -
s c h e r  P a s t o r  z u  K ö n i g s b e r g  1 5 9 0

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .   3 4 7 – 3 5 2

Jolanta Gelumbeckaitė
Goethe-universität Frankfurt am main

Recenzuojama :

biblia tatai eſti Wiſsas schwentas raſchtas, 
lietuwiſchkai pergulditas per Janạ bretkunạ 
lietuwos plebonạ Karaliacʒiuie 1590. die bibel 
das ist die ganze Heilige schrift litauisch über-
setzt von Johann bretke, litauischer pastor zu 
Königsberg 1590, textedition des bandes 7 der 
Handschrift: das neue testament, evangelien 
und apostelgeschichte labiau 1580,

biblia slavica, 
herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz (†) 
unter Mitarbeit von Christian Hannick und Ludger Udolph

serie vi: supplementum: biblia lithuanica, band 2.7,
bearbeitet von Jochen D. Range, für den Druck eingerichtet von Stephan Kessler,

paderborn: Ferdinand schöningh,
2017, XXvii p.,  469 p. isbn 978-3-506-78426-1

Habemus editionem! pernai pasirodė ilgai lauktas Jono bretkūno biblijos vertimo 
(1579–1590) dar vienos dalies kritinis komentuotas leidimas – Jocheno d. range’s 
parengtas ir stephano Kesslerio spaudai paruoštas evangelijų ir apaštalų darbų, 
sudarančių rankraščio septintą tomą, tekstas1. tai antras tekstologiškai diplomatiškai 

1  aštuonių tomų biblijos manuskriptas sau-
gomas berlyne, prūsijos kultūros paveldo 
slaptajame valstybiniame archyve: Gsta 
pK: XX. Ha stub Königsberg, nr. 44–51. 
skiriant signatūras archyve buvo vietomis 

sukeisti du biblijos rankraščio tomai (abu 
in quarto): septintas tomas (evangelijos ir 
apd) buvo pažymėtas nr. 49, o šeštas to-
mas (psalmynas) – nr. 50. dabar ši klaida 
ištaisyta ir tomai sunumeruoti iš eilės.
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in corpore parengtas bretkūno biblijos rankraščio tomas po Friedricho scholzo 2002 m. 
išleisto bretkūno psalmyno (BPs)2. bretkūno vertimo naujojo testamento pirmos pu-
sės leidimo pagrindas – 1992 m. range’s habilitacinis darbas3, 25 metus buvęs priei-
namas tik labai siauram mokslininkų ratui ir tapęs kone mi(s)tiniu. oficialiai neišleis-
tą evangelijų ir apaštalų darbų kritinį leidimą ketvirčiu amžiaus aplenkė 1991 m. 
publikuotas faksimilinis leidimas (BNT) ir 1992 m. paskelbtas išsamus monografinio 
pobūdžio komentarų tomas4. visi šie leidiniai yra dalis didelio visos bretkūno biblijos 
leidybinio projekto, susidedančio iš trijų serijų – faksimilių (1), kritinių leidimų (2) ir 
komentarų (3). nuo 1982 m. su pertraukomis vykdyto ir vokiečių mokslo draugijos 
(vok. Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) finansuoto projekto iniciatorius – profe-
sorius scholzas (1928–2016), kurio atminimui skirtas kalbamasis leidimas. nuo 1989 m. 
bretkūno biblija leidžiama kaip serijos Biblia Slavica priedas Supplementum Lithuanicum. 
viso rankraščio faksimilė išleista penkiais tomais: penkiaknygė (1996; pirmas rankraš-
čio tomas), istorinės ir išminties knygos (2002; antras ir trečias tomas), pranašų ir 
antrojo kanono knygos (2013; ketvirtas ir penktas tomas), psalmynas (1991; šeštas 
tomas), evangelijos ir apaštalų raštai (1991; septintas ir aštuntas tomas)5. Komentarų 
serijoje – kol kas vienintelis range’s Bausteine (1992c). remiantis lk 1,5–7 teksto pa-
vyzdžiu čia detaliai pristatyti rankraščio leidybiniai principai, tekstologinė strategija 
bei metodika, suformuluota scholzo ir range’s intensyvaus bendradarbiavimo metu 
ir tapusi bretkūno biblijos kritinio leidimo editoriniu pagrindu6.

evangelijų ir apaštalų darbų istorinį kritinį leidimą sudaro keturios dalys: 1) įžan-
ginis žodis (iX–X), santrumpų, leidybinių ženklų, šaltinių ir literatūros sąrašai (Xi–
Xiv), 2) įvadas (Xv–XXvii), 3) dokumentinis paraidinis bretkūno biblijos septinto 
tomo rankraštinio teksto perrašas su tekstologiniu aparatu (3–353), 4) pastabos ir 
paaiškinimai (*355–*469).

Įvade trumpai pristatoma bretkūno biografija ir naujojo testamento rankraštis 
(septintas ir aštuntas tomas)7. bretkūnas pats žymėjo rankraščio lankus: lapų recto 
pusėje apačioje per vidurį didžiosiomis ir mažosiomis lotyniško alfabeto raidėmis 
septintame tome ir arabiškais skaitmenimis aštuntame. vėliau bibliotekose rankraščio 
foliacija buvo atlikta tris kartus: (1) pieštuku apačioje per vidurį, (2) taip pat pieštu-
ku apatiniame dešiniame kampe, (3) spaudu viršutiniame dešiniame kampe. ilgainiui 
numeracijos sistemos ėmė nesutapti, pavyzdžiui, apaštalų darbai (fol. fr pagal bret-
kūno foliaciją) prasideda fol. 227r pagal (1) numeravimą, bet fol. 225r pagal (2) ir 

2  Gelumbeckaitė 2003.
3  range 1992a,b.
4  range 1992c.
5  bretkūno bibliją leidžia Ferdinando schö-

ningho leidykla paderborne (vokietija) 
(url: https://www.schoeningh.de/kata-
log/search.html?tx_mbooks%5bsword% 
5d=biblia+lithuanica&x=0&y=0, žiūrėta 
2018-08-08). Čia aptariama knyga į lei-
dyklos puslapį dar neįtraukta.

6  range 1992c, 159–166. detalų bretkūno ran-
kraščio leidybinių principų aprašą pateikė 
ir scholzas įvade į psalmyno leidimą (BPs 
XXXiv–Xli; Gelumbeckaitė 2003, 304tt.).

7  išsamus rankraščio aprašas monografijoje 
Bausteine apima p. 9–41 (range 1992c), o 
ne tik p. 16–23, kaip nurodyta aptariamojo 
leidimo p. Xvi, išn. 4.
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atitinkamai fol. 223r pagal (3). Kritiniame leidime laikomasi pirmos numeravimo 
sistemos (Xvii). toliau įvade glaustai aprašomi bretkūno biblijos kritinio leidimo 
principai, kurie padeda siekti pagrindinio tikslo – dokumentiškai diplomatiškai pa-
grįsti teksto genezę nuo pirminio užrašyto sluoksnio iki galutinio varianto (XX). 
pagrindiniu leidžiamu tekstu pasirinktas pirminis užrašytas bretkūno tekstas, vadi-
namasis pagrindinis sluoksnis – Grundschicht (GS), atspindintis paties vertėjo inten-
cijas. pirminio teksto rašymo metu bretkūno keitimai ir taisymai tekste bei papildy-
mai marginalijose apibendrintai vadinami Sofortkorrekturen (Sfk); pagrindiniame edi-
cijos tekste šios korektūros pažymėtos mažosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis ir 
aiškinamos pirmame tekstologiniame aparate (sigla GS). vėlesnių metų bretkūno 
taisymai bei papildymai sudaro vadinamąjį taisymų sluoksnį – Korrekturschicht (KS). 
Šios vėlesniosios korektūros (Spätkorrekturen, Spk) suregistruotos antrame tekstologi-
niame aparate, į kurį įtraukti ir bretkūno rankraščio korektorių – danieliaus Gaidžio, 
Jono Gedkanto ir mikalojaus siautilos8 – taisymai (sigla KS). pagrindiniame leidžia-
mame tekste ir kritiniame aparate range kiek įmanoma laikosi teksto faktografijos 
ir nuosekliai vengia interpretacijų9. nepaisant akribiškos lyginamosios rankraščio ir 
bretkūno rašysenos analizės yra atvejų, kai parengėjas turėjo priimti individualų 
sprendimą dėl teksto (orto)grafijos. išskirti aštuoni tokių atvejų tipai: grafemų sek-
vencijos (1) <iu> ir <ui>, (2) <imi> ir <inu>, (3) <nni> ir <nin>; (4) raidė <u> su viršu-
je arba kairėje pusėje atviru diakritiniu pusapskritimio formos lankeliu <ŭ>, kuris 
dažnai yra klaustuko, akūto ar paprasto taško formos, ir raidė su uždaru apskritimu 
<ů>10; (5) <o> ir <a>; (6) didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba, ypač <k/K>; (7) žodžių 
rašymas kartu ir atskirai; (8) taško, kablelio ir kabliataškio skyrimas (XXi–XXiii).

range’s pastebėjimu, evangelijų ir apd vertime bretkūnas raidę <ů> su apskritimo 
formos ar neaklinai uždaru diakritiniu lankeliu rašė ne tik dvibalsiui /uo/, bet tam 
tikrais atvejais ir balsiui /u/ žymėti, o raidę <> dar ir su nosiniu tašku – galūniniam 
nosiniam /ų/ (XXi). bretkūno nt rankraštyje nepavykus nustatyti jokio tokios varto-
senos dėsningumo, range apsisprendė grafiškai išsiskiriančius atvejus atspindėti 
kritiniame leidime11. taip atsirado nemažai iš pažiūros neįprastų formų, kurios dabar 
galės sulaukti fonetikos istorikų interpretacijos, pvz.:

Kas regeſi iumus ape Chriſt? (fol. 52r; mt 22,42) – ſake iamui euangeliạ ape Chriſtụ 
(fol. 246v; apd 8,35);

8  lot., vok. Daniel Gallus (?–apie 1602/1607), 
laukiškos kunigas; vok. Johann Gedkant 
(1556–1619), Širvintos kunigas; vok. Ni-
kolaus Siautil (apie 1533–1595), rusnės   
kunigas.

9  visiškai suprantama, kad rengiant sudėtin-
gą didelės apimties tekstą pasitaiko korek-
tūrinių suklydimų, pavyzdžiui, apd 3,8 
„waikſchcʒoio ir ſchokineio, ir ‖ garbioio 
diewạ“ turi būti garbinoio.

10  virš raidės <u> dedamą įvairias formas ga-
lintį turėti diakritinį lankelį range vadina 

tilde (Tilde; XXi), uždarą apskritimą –  
žiedu (Kringel; XXii).

11  plg.: „es wird zu fragen sein, ob es sich 
hierbei um ein rein graphisches problem 
handelt, oder ob sich hinter dieser schrei-
bung eine bestimmte lautung verbirgt. [...] 
unter umständen bringt die bearbeitung 
des bat licht in diese angelegenheit. ich 
kann mich des eindrucks nicht erwehren, 
daß hinter der schreibung <> und <ů> 
nicht nur eine schreibgewohnheit steckt“ 
(range 1992c, 68–69).
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tada iſchduos ius ant warg (fol. 55r; mt 24,9) – daugia pagielbeia nog ligụ iụ ir wargụ 
(fol. 126r; lk 7,21);

Kacʒei ir mirti man ſu tawim but (fol. 61v; mt 26,35) – idant nuog Welino butụ 
gundintas (fol. 9v; mt 4,1);

er ne pirkomi ira du Sʒwirbliů (fol. 24v; mt 10,29) – du Eklu ſedeia ant kelio (fol. 47r; 
mt 20,30);

schitai, eſch ius ſiuncʒiů kaip awis, widui Wilk (fol. 24r; mt 10,16) – schiſkat aſch 
ſiuncʒiu ius, kaip awelius terpei wilkụ (fol. 134v; lk 10,3);

eſch ius paliecʒewoiu diewui ir Sʒodʒůi (fol. 276r; apd 20,32) – kurie tam Sʒodʒui 
klauſe (fol. 234v; apd 4,4)12.

scholzo tyrimai rodo, kad bretkūnas versdamas bibliją ir vertimą taisydamas 
sąmoningai kūrė savo ortografijos sistemą, remdamasis jau esančia praktika ir pats 
filologiškai eksperimentuodamas. vienas ryškiausių pavyzdžių – grafemų <o>, <ů> 
ir <uo> vartojimas fonemai /uo/ žymėti. pradėjęs nuo martyno mažvydo Katekizme 
nuosekliai vartotos <o>, bretkūnas pamažu perėjo prie ir mažvydo vėlesniuose spaus-
dintuose raštuose pasitaikančios, o baltramiejaus vilento beveik nuosekliai vartojamos 
<ů>, kol galiausiai išvertęs naująjį testamentą (baigė tuoj po 1580 m. gegužės 16 d.) 
ir ėmęsis psalmyno (nuo 1580 m. gegužės 20 d.) jau akivaizdžiai teikė pirmenybę 
<uo>13. psalmyno rankraštyje pasitaikančius įvairaus pavidalo diakritinius lankelius 
virš <u> scholzas vienareikšmiškai laiko grafikos dalykais, o kritiniame leidime gra-
femą <ů> vartoja tik tais atvejais, kai ji žymi dvibalsį14.

bretkūno nt būdingas ne tik grafinis nepastovumas, bet ir vertimo leksinis ne-
stabilumas, t. y. kai identiškos šaltinio vietos vertime realizuojamos skirtingai (XXiii)15. 
teksto dinamika nuo pirminio vertimo varianto iki galutinio ištaisyto teksto yra labai 
sudėtinga, vėlesnių bretkūno taisymų sluoksnis nesudaro atskiro savarankiško teks-
to, todėl ir negalėjo tapti leidžiamo teksto pagrindu. teksto ir taisymų (paties bret-
kūno ir korektorių) daugiasluoksniškumas sąlygojo ne tik tai, kad leidimas turi du 
kritinius aparatus, bet ir juos papildančius komentarus. pirmame aparate (GS) dažnai 
kartojasi laužtiniuose skliaustuose įrašyta mįslinga pastaba apie parengėjo norą: – 
„desideratum editoris“ (taip pat „desideratum edit.“ ir „desideratum ed.“), plg.:

mt 13,49: schitaipo busd ir ‖ pagineghimie swieto.
Gs: d Sfk aus i [e desideratum editoris]

12  nevienodumų leidime yra ir perteikiant tą 
patį žodį: Jn 19,42 tekste esanti acc. sg. 
forma Jeſụ apaštalų darbų komentaruose 
cituojama kaip Jeſ („apg 13,297“, p. *454). 
beje, leidimo puslapinėse antraštėse varto-
jama lotyniška apaštalų darbų santrumpa 
Act, o pastabose ir paaiškinimuose – vo-
kiška Apg.

13  BPs liv–lviii.
14  „das läßt darauf schließen, daß geschlosse-

ne Kreise oder Häckchen von bretkes jewei-
liger stimmung oder laune abhingen. [...] 
ich habe daher in dieser edition in der Gs 
ein ů der Hs nur dort belassen, wo es das 
phonem /uo/ bezeichnet“ (BPs lvtt.).

15  plg. range 1992c, 194.
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neaišku, apie kokią parengėjo valią čia kalbama, nes pastaba nepaaiškinta nei 
įvade, nei komentaruose16. Komentaro reikalingos teksto vietos ir taisymai aparate 
paprastai pažymėti žvaigždute (asterisku) bei aptariamos pastabų ir paaiškinimų 
skyriuje17, plg.:

mt 15,11: kas per burnad

Gs: d Sfk aus n*
Komentaras p. *367: „mt 15,11d intendiert war n{aſrus}; vgl. die anm. zu mt 13,55.“18

apd 1,5: ionas wandemi3 krikſchtija
Ks: 3 wandeimi*
Komentaras p. *444: „zum instr. von wanduo in bnt s. die anm. zu mt 3,11.“19

Komentarai apima teksto (orto)grafiją, leksiką, morfologiją ir sintaksę. Čia daug 
dėmesio skiriama vertimo lyginimui su šaltiniais – lotynišku vulgatos ir vokišku 
martino lutherio nt tekstu. parengėjas nurodo ir bretkūno klaidas, kurių šis nepa-
stebėjo taisydamas savo vertimą20. pavyzdžiui, mt 25,1 „tada dangaus Karaliſta ligus 
bus deſchimti mergamus, kurios emuſios lampes ſawa, ir iſcheijo prieſch iaunikị“ 
jungtukas ir laikomas atsiradusiu dėl vokiško teksto įtakos „die jre lampen nahmen, 
vnd giengen aus dem breutgam entgegen“ (*376). range’s išvada – jungtuką ir rei-
kėtų išbraukti („ir ist wohl zu streichen“, *376). vienaprasmiškai išbraukti siūloma 
ir lk 17,7 įvardį iam, neva atsiradusį dėl lotyniško teksto sintaksės įtakos:

lk 17,7: Kas iuſụ turedams tarnạ arẹtị angu1 ga-‖nanti iaucʒius, ékuriam pareijuſiam 
iſch lauka ‖ tartụ iama

Gs: a S. Anm. S. *416
Ks: 1 alba
Komentaras p. *416: Wortstellung und syntax sind von der lat. vorlage beeinflusst: 
Quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem, qui regresso der21 agro dicet illi; 
vgl. l. WElcher iſt vnter evch22, der einen Knecht hat, der jm plget23, oder das Viehe weidet, 
wenn er heim kompt vom felde, das er ʒu24 jm ſage. in bnt ist iam zu streichen.

16  Šios vietos habilitaciniame darbe taip pat 
pažymėtos, pirmame kritiniame aparate 
pateikta nuoroda į paaiškinimus „s. anm.“ 
(range 1992a), bet pastabų ir paaiškinimų 
dalyje jos visai nekomentuotos (range 
1992b).

17  „im bnt gibt es nicht wenige textstellen 
und Korrekturen, die – nach meinung des 
bearbeiters – einer erklärung bedürfen. 
diese werden im apparat der textedition 
durch das zeichen * oder den Hinweis »s. 
Anm. auf S. ...« gekennzeichnet und im 
abschnitt »Anmerkungen und Erläuterun-
gen« besprochen“ (XXvit.). tiesa, pačiame 

aparate pakaitais vartojama ir sutrumpin-
ta nuoroda „s. Anm. S. ...“.

18  Klaidinga nuoroda vietoj mt 13,35f. 
mt 13,55 komentaro kalbamajame leidime 
išvis nėra.

19  nuoroda į komentarą mt 3,11g.
20  tai rodo, kad taisydamas vertimą bretkū-

nas nebesinaudojęs šaltinių tekstais (ran-
ge 1992c, 260).

21  Klaida vietoj de.
22  Klaida vietoj euch (žr. WA.DB 6, 289).
23  Klaida vietoj pflget (žr. WA.DB 6, 289).
24  Klaida vietoj er jm (žr. WA.DB 6, 289).
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bretkūno vartojamą „kuriam parėjusiam tartų jam“ vytautas ambrazas laiko 
pereinamąja tarp dalyvinės priklausomos (predikatyvinės ‘tartų jam, parėjusiam’) ir 
absoliutinės (‘kuriam parėjus, tartų jam’) konstrukcija, kurioje dėl nusilpusio ryšio 
tarp veiksmažodžio ir į dalyvinę datyvo konstrukciją įeinančio įvardžio įvardžio 
datyvas vartojamas dukart25. Įvardis jam čia eina veiksmažodžio tarti netiesioginiu 
(datyviniu) papildiniu ir negali būti lengva ranka išmetamas. Komentuoti čia būtų 
galima nebent dalyvinės konstrukcijos „kuriam parėjusiam“ įvardžio datyvą: jis kaip 
tik neatitinka lotyniško šaltinio morfosintaksės, nes vulgatoje yra reliatyvinio įvardžio 
nominatyvas quis (plg. gr. ὃς), t. y. „kuris parėjusiam iš lauko tartų jam“ (su predika-
tyviniu dalyvio datyvu reikšme: ‘kuris jam, parėjusiam iš lauko, tartų’).

Kritinis (2017) ir faksimilinis (1991) naujojo testamento pirmos pusės (biblijos 
rankraščio septinto tomo: evangelijų ir apd) leidimas bei į viso nt leidimą įvedanti 
range’s monografija (range 1992c) pagaliau sudaro pageidaujamą bei tolesniam 
moksliniam darbui reikalingą triadą. rankraščio, ypač tokio sudėtingo kaip bretkūno, 
faksimilė be kritinio leidimo buvo daugiau ar mažiau istorinė bibliofilinė iliustracija, 
patikimiems tyrimams tinkama tik iš dalies (ar veikiau „iš bėdos“). Kritinio leidimo 
(su komentarais) ir faksimilės samplaika dabar tapo visaverte dokumentine bretkūno 
autografo publikacija, kurioje orientuotis padeda sistemingai parengtas kritinis lei-
dimas, o parengėjo sprendimus verifikuoja faksimilė.
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lietuvių kalbos instituto mokslininkė palmira zemlevičiūtė, 2009 m. daktaro di-
sertaciją apgynusi XiX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių medicinos terminologi-
jos tema1, netruko atlikti kitą svarbų monografinį tyrimą apie Xvii–Xviii a. mažosios 
(prūsijos) lietuvos medicinos terminiją.

monografijos tyrimo šaltiniai – šeši įvairios apimties ir pobūdžio Xvii–Xviii a. ma-
žosios lietuvos dvikalbiai vokiečių–lietuvių kalbų žodynai. tai du Xvii a. šaltiniai – 
spėjamas pirmasis prūsijos Kunigaikštystėje parengtas lietuvių kalbos žodynas, anoni-
minis rankraštinis Lexicon Lithuanicum ir stambus rankraštinis Xvii a. antrosios pusės 
žodynas Clavis Germanico-Lithvana – bei keturi Xviii a. žodynai: pirmasis spausdintas 
Frydricho vilhelmo Hako (Friedrich Wilhelm Haack) lietuvių–vokiečių ir vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas (1730), rankraštinis Jokūbo brodovskio (Jacob brodowski) 
vokiečių–lietuvių kalbų žodynas (lietuvių–vokiečių dalis neišlikusi; iki 1744), 1747 m. 
išspausdintas pilypo ruigio (philipp ruhig) lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių 
kalbų žodynas bei 1800 m. išleistas Kristijono Gotlybo milkaus (Christian Gottlieb 
miel cke) lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. mažosios lietuvos žo-
dynams netrūko kalbos istorikų dėmesio, tačiau išskirti tikriausiai reikėtų du tyrėjus – 
daugelį dešimtmečių dirbusį profesorių vincentą drotviną ir vaisingai tradiciją tęsian-
čią daktarę vilmą zubaitienę – jų darbai palengvina tolesnius leksikografijos tyrimus.

monografijos įvadinėje dalyje nurodyta 10 tyrimo uždavinių, kurių čia visų iš 
naujo nekartosime. uždaviniai susiję su medicinos sąvokų grupavimu, lietuviškos ir 
skolintinės terminijos santykiais, medicinos leksikos santykiu su gyvąja bei raštų 
kalba, vedinių ir dūrinių daryba ir tipais, sudėtinių pavadinimų raiška ir tipais bei 
bendru siekiu įvertinti lietuvių medicinos leksikos ir jos raidos ypatumus.

1  zemlevičiūtė 2009a.
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Knygos tiriamoji dalis padalyta į du didelius skyrius, kurių pirmajame analizuo-
jama medicinos leksikos semantika (p. 37–279), antrajame – kalbinė raiška (p. 280–402). 
svarbi monografijos dalis – knygos pabaigoje išspausdintas abėcėlinis Xvii–Xviii a. 
mažosios lietuvos žodynų terminologinės medicinos leksikos indeksas (p. 435–504). 
Jame pateikiamas į dabartinę rašybą transponuotas terminas, jo reikšmė, originalo 
variantas su ten esančiu atitikmeniu vokiečių kalba bei šaltinio nuoroda.

zemlevičiūtės monografijos turinys ir struktūra liudija, jog tai kruopštus, planin-
gas terminologijos istorijos srities tyrimas, pagrindinį dėmesį sutelkiantis į konkrečios 
leksikografinės grupės sisteminimo, priskyrimo tam tikroms semantinėms grupėms 
ir leksikos kalbinės raiškõs (darybos, kilmės) tikslus. Knyga patogi skaitytojui: jos 
poskyriai turi apibendrinimus, skirtingos terminologinės medicinos leksikos grupės 
pateikiamos atskirose lentelėse.

nors monografija parengta laikantis akademinių terminijos tyrimų kanono, ne 
terminologijos ir net ne kalbotyros specialistės toliau išsakytos mintys visiškai ne-
pretenduoja į išsamią atlikto darbo recenziją: jas paskatino smalsumas bei domėji-
masis monografijos rezultatais bendresniame medicinos istorijos tyrimų kontekste. 
dėl tos pačios priežasties čia nesigilinsime į kai kurias šios knygos dalis, liečiančias 
terminų darybą ir terminijos sisteminimą (vientisiniai, sudėtiniai pavadinimai, vedi-
niai, dūriniai etc.). suprasdama, kad skirtingų interesų sukelti vertinimo kriterijai 
prasilenkia su tiesioginiais aptariamo veikalo tyrimo tikslais, šias savo pastabas re-
cenzijos autorė laiko subjektyviais, kitų tyrimo perspektyvų paakintais svarstymais, 
o ne specializuotu atlikto darbo vertinimu.

tarpdalykiniu požiūriu žvelgiant, medicinos terminijos tyrimai yra aktualūs ne tik 
kalbos, bet ir medicinos istorijai. zemlevičiūtės monografijoje analizuojama prūsijoje 
besikūrusi lietuviška medicinos leksika, tad iš esmės tyrimo medžiaga ir išvados liu-
dija ne tik apie šios konkrečios srities terminologijos raidą, bet ir apskritai apie to meto 
prūsijos lietuvių kalbą ir šio regiono medicinos istorijos kontekstą. tiek senosios lie-
tuvos, tiek prūsijos medicinos istorija tebėra menkai tirta, todėl vystytina sritis, tad 
atliekami šios srities kalbos tyrimai yra svarbus įnašas ir į medicinos istorijos analizės 
lauką. Šiuolaikiniai medicinos istorijos tyrimai vis labiau priklauso nebe gamtos moks-
lų (kaip iki XX a. vidurio), bet istoriografinių tyrimų sričiai, nors, be abejo, turi daug 
sąsajų su gamtos mokslų ir gamtos filosofijos raidos pažinimu. vakarų medicinos is-
torija senosios medicinos nebeanalizuoja vien iš „atradimų“ istorijos perspektyvos, 
kuri mokslo raidos praeitį vertina praeičiai taikant progresyvumo ir šiandienos gam-
tamokslinių žinių standartus. vis daugiau istorikų pastebi, kad medicinos istorijos 
tyrimuose daug aktualesnis yra sociolkultūrinės perspektyvos žvilgsnis, kuris istorinę 
medicinos situaciją vertina kaip imanentišką visuomenės gyvenimo paradigmą.

lietuvių medicinos terminijos tyrimų srityje zemlevičiūtė laikytina pirmąja siste-
miškai dirbančia tyrėja. natūralu, jog stokojant detalių tyrimų apie istorinę lietuvių 
medicinos terminijos raidą, tyrėjo žvilgsnis visų pirma krypsta į senosios lietuvių 
leksikografijos sritį bei medicinos terminologijos ištakas. Galima nuspėti, kad zem-
levičiūtės tiriami šaltiniai (mažosios lietuvos žodynai) nėra vien autorės pasirinkimo 
reikalas. tai lietuvių kultūros istorijos aplinkybė: didesnė senosios lietuviškosios 
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raštijos korpuso, taigi ir įvairių mokslo kalbos sričių, dalis yra prūsijos, kurioje Xvii a. 
ėmė vystytis ir pasaulietinės raštijos (visų pirma gramatikų bei žodynų) tradicija, 
paveldas. Šio paveldo tyrimai turi lemiamos reikšmės lietuvių kalbos istorijai. zem-
levičiūtės tyrimo atskaitos šaltiniai – žodynai – yra ankstyvieji sistemiškiausiai reng-
ti pasaulietinės raštijos mažojoje lietuvoje pavyzdžiai. Jie įvertinti kruopščiai ir at-
sakingai, tačiau viso medicinos terminijos raidos istorinio vaizdo dar nesudaro. is-
torikui būtų paranku, jog tyrimo atskaitos taškai būtų susiję su pačia raštijos pradžia 
mažojoje lietuvoje: taip galėtume remtis duomenimis apie visą medicinos terminų 
raidą, pradedant jos ištakomis Xvi a. suprantama, kad toks tyrimas būtų kitokio 
pobūdžio ir įgautų medicinos terminijos tyrimų ne tik ne žodynuose, bet visoje lie-
tuvių raštijoje (įskaitant ir religinę literatūrą) mastą. atkreiptinas dėmesys, jog zem-
levičiūtė yra paskelbusi straipsnį-studiją apie medicinos terminus prūsijos valdžios 
įsakuose2. Šis darbas reikšmingai papildo aptariamą tyrimą ir leidžia matyti ganėti-
nai išsamų Xvii–Xviii a. pasaulietinės lietuvių raštijos medicinos terminijos istorinį 
vaizdą. aprėptis nuo raštijos pradžios, matyt, ateities uždavinys, o šio tyrimo apsi-
ribojimas žodynais, kaip pagrindine ne religinei, o pasaulietinei raštijai priklausančia 
mažosios lietuvos raštijos paveldo dalimi ir leksikografijos mokslo ištakomis, yra 
pagrįstas ir logiškas. beje, pažymėtina, kad zemlevičiūtės darbe esama nemažai 
nuorodų ir į Xvi a. raštiją, tad į tyrėjos akiratį netiesiogiai patenka ir platesnio spekt-
ro medicinos leksikos raidos duomenys.

Kaip įrodo zemlevičiūtės darbas, terminologinė medicinos leksika Xvii–Xviii a. 
mažosios lietuvos žodynuose, nors tai ne medicinos, o bendro pobūdžio žodynai ir 
jokių specialių medicinos veikalų lietuvių kalba Xvi–Xviii a. iš viso neparašyta, yra 
gana gausi ir visapusiška. tyrėja šią leksiką suskirstė į devynias nevienodos apimties 
semantines grupes. Kai kurios tiriamosios semantinės grupės yra visiškai nedidelės. 
Štai sužinome, kad Xvii–Xviii a. žodynuose beveik nėra medicininės paskirties įtai-
sų pavadinimų. vienintelė išimtis – akiniai, kurie įvardijami įvairiais kitais pavadi-
nimais (nosstiklai, veizdyklė, veido stiklai, žiūryklis, žiūryklė, brilės, žiūronai, p. 237–238). 
svarbių duomenų pateikta apibendrinant medicinos praktika užsiimančių asmenų 
pavadinimus. istoriškai šiuo atveju verta patikslinti, kad visi pagrindiniai nagrinėja-
muose žodynuose randami gydytojo pavadinimai (liekorius, gydytojas, balbierius, dak-
taras, vaistytojas, p. 240–243) egzistavo jau Xvi a. mažosios lietuvos raštuose, o žodį 
gydytojas vartojo Konstantinas sirvydas (p. 242), Jonas bretkūnas biblijos vertime, 
žodis buvo žinomas ir mikalojui daukšai3. Xvi a. šie skirtingos kilmės gydymu besi-
verčiančių asmenų įvardijimai buvo menkai diferencijuoti, chirurgo-barzdaskučio ir 
gydytojo-daktaro funkcijos buvo susipynusios, tad jais tiesiog buvo įvardijamas įvai-
rią medicininę pagalbą teikiantis asmuo. pavyzdžiui, Wolfenbüttelio Postilėje net Kris-
tus vadinamas balbieriumi, nors evangeliniame diskurse, suprantama, Kristaus įvaizdis 
yra gydytojo, o ne barzdaskučio ar chirurgo. Xvii–Xviii a. žodynai, kuriuose šalia 
lietuviško žodžio buvo pateikiamas vokiškas atitikmuo, ilgainiui skatino vartosenos 
gryninimą, nes vokiečių kalboje, kuria nuo Xvi a. buvo publikuojami profesionalūs 
medicinos veikalai, terminologinė medicinos leksika buvo sistemingesnė.

2  zemlevičiūtė 2009b. 3  Kudzinowski 1977, 230.
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vieną didžiausių semantinių nagrinėjamos terminijos grupių sudaro anatomijos, 
t. y. kūno dalių ir organų, vardynas, kurio kasdienio vartojimo laukas labai platus ir 
ne tik specifiškai medicininis. vis dėlto negalima nepastebėti, kad didelis leksinis 
kitų semantinių grupių – ligų, gydymo priemonių, įvairių su medicina susijusių 
veiksmų ir būsenų – klodas mažosios lietuvos šaltiniuose liudija išskirtinį lietuviškos 
medicinos leksikos aktualumą šiame lietuvių kultūros regione. tikriausiai ir be spe-
cialaus tyrimo galima daryti prielaidą, jog sirvydo žodynai ir jų leidimai (o ir aps-
kritai visa lietuviškoji Xvii–Xviii a. ldK raštija) tokia medicinos leksikos įvairove ir 
gausa nepasižymi. Kultūros istorijos aspektu žvelgiant, tai liudija medicinos istorijos 
tyrimuose dažnai patvirtinamą išvadą, jog tarp ankstyvųjų naujųjų laikų medicinos 
plėtros ir liuteroniškosios edukacijos egzistuoja tiesioginė sąsaja4. 

zemlevičiūtė plėtoja tradicinę akademinę terminologijos sampratą, dabartinę kal-
bos padėtį laikydama pavyzdine norma ir sutelkdama dėmesį į tai, kaip ši norma 
kūrėsi ir kokia senosios medicinos leksikos dalis (suskaičiuota apie 100 leksikos vie-
netų) sudaro dabartinės medicinos mokslo kalbos dalį. tai svarbus terminologijos 
raidos tyrimo rezultatas. autorė santūriai pastebi, kad mažosios lietuvos raštija buvo 
svarbi ir turėjo įtakos lietuvių medicinos mokslo kalbos raidai (p. 403). tačiau socio-
kultūriniu požiūriu žvelgiant, klausimas, kokia dalis tiriamosios leksikos tapo da-
bartinės mokslo kalbos dalimi, nėra svarbiausias. net jeigu istorinės medicinos lek-
sikos dalis nesudarytų jokios žymesnės šiandieninės medicinos terminijos dalies, ji 
būtų ne mažiau reikšmingas tyrimo objektas, nes svarbus reiškinys yra pats medici-
ninis kalbos angažuotumas. labiau apibendrintoms išvadoms apie lietuvių medicinos 
leksikos raidą reikėtų visą senąją lietuvių raštiją apimančių rezultatų, kurie leistų 
daryti įvairias ne tik kalbotyrines ir leksikografines, bet ir platesnes palyginamąsias 
išvadas, svarbias daugeliui humanitarinių ir gamtos mokslo istorijos tyrimų sričių. 
itin vaisingas toliau plėtojant šios srities tyrimus būtų sociokultūrinės perspektyvos 
pasitelkimas. Šiandieninė medicinos istorijos mokykla į medicinos istoriją žvelgia ne 
kaip į šiandieninės medicinos požiūriu neišsivysčiusią mokslo sritį, bet kaip į socio-
kultūrinius fenomenus padedančią atskleisti ir juos paaiškinančią sistemą.

manytume, kad gauti rezultatai duoda pagrindo kelti ir drąsesnę prielaidą apie tai, 
jog mažosios lietuvos raštija atliko esminį vaidmenį medicinos mokslo kalbos raidos 
istorijoje, ir šiame liuteroniškame lietuvių kultūros regione vyko pamatiniai lietuviško-
sios gamtamokslinio pažinimo kalbos plėtotės procesai. Čia mes susiduriame su anks-
tyvųjų naujųjų laikų medicinos istorijos tyrėjų pastebėtu ir gana plačiai šiuolaikinėje 
istoriografijoje aptarinėjamu medicinos protestantizacijos reiškiniu. recenzijoje ne vie-
ta aptarinėti daugialypes šio reiškinio formas, bet aktualu prisiminti vieną aplinkybę: 
aktyvų medicinos integravimą į edukacinę liuteroniškųjų universitetų sistemą. Šį pro-
cesą, kuriam pritarė ir martinas lutheris, Xvi a. paskatino philippas melanchthonas 
vitenbergo universitete5. teologijos mokymas vitenberge buvo glaudžiai susietas su 
medicinos ir gamtos filosofijos studijomis6. Šis medicinos integravimo modelis buvo 

4  Helm 2001.
5  toelner 1984, 297.

6  Helm 2001, 51.
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plėtojamas ir kituose liuteronų universitetuose. Jau nuo 1550 m. vitenberge anatomija 
buvo dėstoma pagal revoliuciją anatomijos srityje sukėlusį andrea vesalijaus veikalą 
De humani corporis fabrica (1542). medicina tapo ir svarbia Karaliaučiaus universiteto, 
kuriame nuo pat įkūrimo 1544 m. veikė ir medicinos fakultetas, edukacijos proceso 
dalimi. nuo pirmųjų Karaliaučiaus universiteto veiklos metų universiteto medikai 
(pavyzdžiui, martyno mažvydo globėjas medikas Johannas bretschneideris [Joannes 
placotomus, 1514–1577], andreas aurifaberis [Goldschmidt, 1512 (1514?)–1559]), buvo 
ne tik medicinos profesoriai, bet ir įtakingos visuomeninės bei religinės figūros. medi-
cinos ir gamtos filosofijos derinimas su teologijos studijomis buvo svetimas kai kuriems 
to meto jėzuitų universitetams (prisiminkime, kad bandymai įsteigti medicinos studijas 
vilniaus jėzuitų akademijoje Xvi–Xvii a. buvo nesėkmingi). Štai vokietijos ingolstadto 
jėzuitų universitete medicinos fakultetas buvo įsteigtas, tačiau patys jėzuitai jo eduka-
ciniame procese nedalyvavo ir dėstymą buvo atidavę pasauliečiams7.

svarbi medicinos leksikos tradicijos plėtros lietuvių kalba prūsijos lietuvoje prie-
žastis, mano galva, yra tai, jog lietuviškosios raštijos autoriai, kurių dauguma buvo 
Karaliaučiaus universiteto teologijos studijų absolventai, neišvengė vienokio ar kito-
kio lygmens susipažinimo su medicina ir vykdė liuteronams būdingą šviečiamąją 
šios srities veiklą medicinos temas plėtodami net paprastoje liaudžiai skirtoje religi-
nėje literatūroje. tai puikiai liudija bretkūno darbai. Jo Postilėje randame net keletą 
medicinos temas liečiančių skyrių ir tai neabejotinai yra išskirtinė šios liuteroniškosios 
postilės ypatybė kitų lietuviškų Xvi–Xvii pamokslų rinkinių kontekste.

didesnis dėmesys istorinio konteksto analizei monografijoje būtų davęs pagrindo 
pagrįsti šiek tiek platesnes įžvalgas bei tyrimo išvadas. istorinių apibendrinimų trū-
kumą bus nulėmusios dvi priežastys: viena vertus, neišplėtoti ir tik užuomazgos sta-
dijoje esantys tiek ldK, tiek prūsijos medicinos istorijos tyrimai (sovietmečio bandymai 
vertinti regiono medicinos istoriją yra menkai paremti tyrimais, pasenę, tad jais nau-
dotis šiandieniuose darbuose faktiškai neįmanoma) bei pačios autorės susitelkimas į 
terminologijos sisteminimą, o ne į istorinę raidą. tiesa, bandymų pasitelkti istorinius 
duomenis darbe pasitaiko. Štai aptardama gydančiųjų asmenų mažojoje lietuvoje 
istorinį kontekstą (p. 241–242), autorė pateikia ir faktografijos duomenų, bet vis dėlto 
tai tik pavieniai, nuoseklaus vaizdo nesudarantys intarpai. monografijoje neužsime-
nama apie prūsijos medicinos studijų centrą – Karaliaučiaus universitetą – ir neatkrei-
piamas dėmesys į bendresnes liuteronizmo ir medicinos studijų sąsajų tendencijas. 

Kita vertus, liuteroniškosios edukacijos aspektas negali būti vertinamas kaip vie-
nintelis. itin svarbus senosios medicinos istorijos bei medicinos terminologijos fak-
torius yra liaudies kultūra ir gyvoji kalba. pastarajai zemlevičiūtės darbe skiriama 
dėmesio fiksuojant terminijos vartoseną gyvojoje kalboje. Kadangi bene didžiausią 
senosios medicinos terminijos sudėtinę dalį sudaro anatomijos vardynas, jo aptarimas 
monografijoje užima centrinę vietą. nepamirština, kad naujųjų amžių medicinoje 
anatomija buvo vyraujanti akademinės medicinos sritis. zemlevičiūtės monografija 

7  Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, 
321.
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galutinai patvirtina jau anksčiau kalbos istorikų pastebėtas tendencijas, jog senuo-
siuose raštuose užfiksuotas anatomijos vardynas siekia priešrašytinės epochos laikus 
ir yra perimtas iš gyvosios kalbos tradicijos. Ši išvada taip pat liudija įdomius socio-
kultūrinius aspektus: nors liuteronizmas gana aktyviai keitė liaudies kultūros normas, 
bet rašytinė liuteroniškosios visuomenės tradicija buvo ne tik vaisinga liaudies kul-
tūros plėtojimo priemonė, bet ir jos išsaugojimo forma.

nagrinėjama Xvii–Xviii a. leksika pagal atskiras semantines grupes monografi-
joje pateikiama gretinant su dabartiniais medicinos terminais ir jų reikšmėmis. tai 
svarbūs pavyzdžiai, leidžiantys įvertinti senosios terminijos darybinį ir semantinį 
variantiškumą. Štai skrandis vadintas net aštuoniais skirtingais pavadinimais (skilvys, 
dūblingė, kurtoklė, pilvas, stemplė, skramblys, žyvatas), kaulų čiulpai – smagenomis ir 
taukais kauluose. leksikos variantai trumpai aptariami ir atskirai, dažnai nurodant ir 
jų vartojimo atvejus, užrašytus iš gyvosios kalbos ne tik buvusios mažosios lietuvos 
teritorijoje, bet ir didžiojoje lietuvoje. 

anatomijos vardynas yra ne tik stabiliausia, bet ir universaliausia medicinos ter-
minologijos vardyno dalis, daugumos terminų sandara ir vartosena nuo priešrašyti-
nio periodo iki šių dienų liko nepakitusi, kaip ir pats žmogaus kūnas nuo gimimo 
iki mirties. Gyvojoje kasdienio gyvenimo kultūroje kūniškumas, liudijamas anatomi-
jos vardyno pavyzdžiais, reflektuotas intymiai. Šiandien išlikusiuose mažosios lie-
tuvos XiX–XX a. pirmos pusės antkapiniuose paminkluose galime perskaityti vietos 
liuteronų laidosenai tipišką epitafiją „čia ilsisi sąnarėliai kūno“. epitafijoje įsitvirti-
nusio anatomijos vardyno vieneto vartosena liudija, kad mažojoje lietuvoje nuo pat 
Xvi iki XX a. buvo paplitusi sąnarių (sąnarėlių) kaip ‘žmogaus kūno (kūno dalių, griau-
čių)’ reikšmė. tad tikriausiai papildytina būtų aptariamoje monografijoje pateikiama 
griaučių sistemos organų pavadinimų lentelė (p. 86), kurioje nurodoma, kad terminas 
sąnarys (arba kiti bendrašakniai šio žodžio dariniai – sąnaris, sąnarėliai, sąnariai, naras, 
nariai, sąnarėlis) žodynuose reiškė tai, ką ir dabartinis medicinos terminas sąnarys. 
atsižvelgiant į tai, kad žodis žodynuose vartotas tiek kaip vokiškų Gelencke, tiek kaip 
Glied atitikmuo, manytina, kad fiksuotina ir jo platesnė bei abstraktesnė reikšmė kaip 
‘kūno dalis’. atrodo, kad būtent ši sąnario reikšmė yra daug senesnė ir labiau papli-
tusi. Jau Xvi a. kalboje (baltramiejaus vilento, mikalojaus daukšos raštuose) sąnarys 
vartojamas ‘žmogaus kūno dalies’ reikšme, taip pat ir senajame sirvydo žodyne: 
sąnarius, lenk. członiek, lot. membrum, pars8. tą patį žodį sirvydas vartojo ir kurdamas 
anatomijos, ankstyvaisiais naujaisiais laikais aktualiausios medicinos srities, įvardi-
jimą, mediką anatomą pavadindamas paraikytoju sąnarių9. Įdomu, kad anatomas taip 
vadinamas ir mažosios lietuvos žodynuose: tai liudija tam tikras ldK ir mažosios 
lietuvos socialinio gyvenimo sąsajas. 

ligų ir liguistų būsenų vardyno tyrimas – itin įdomus ir sociokultūriniu požiūriu 
vaisingas tyrimų laukas. Kaip parodė zemlevičiūtė, šis vardynas sudaro reikšmingą 
mažosios lietuvos žodynų (pagrindinių to meto pasaulietinės kalbos šaltinių) dalį. 

8  Senasis Konstantino Sirvydo žodynas, 63. 9  Pirmasis lietuvių kalbos žodynas, 100.
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atkreipiant dėmesį į tai, jog mažosios lietuvos žodynai buvo bendrojo pobūdžio ir 
tiriamuoju laikotarpiu lietuvių kultūroje nei lietuvoje, nei prūsijoje nebūta ne tik me-
dicinos žodynų, bet ir jokios kitos specialios medicininės literatūros lietuvių kalba, 
gausi ligų nomenklatūra tiriamuosiuose žodynuose liudija apie egzistavusį tam tikrą 
medicininį išprusimą ir medicinos aktualumą Xvii–Xviii a. mažosios lietuvos visuo-
menėje. skirtingai nei anatominė leksika, kurios didžioji dalis yra kilusi dar iš prieš-
rašytinio laikotarpio ir kalboje stabiliai įsitvirtinusi nepriklausomai nuo anatomijos 
mokslo raidos, ligų pavadinimai, susiję su fiziologijos sampratos raida, yra daug labiau 
istoriškai kintantys. tyrimo išvadose nurodoma, kad ligų ir liguistų būsenų pavadi-
nimai dėl įvairių priežasčių (netikslumo, formos, buvimo skoliniais ar liaudies pava-
dinimais) netiko dabartinei medicinos terminijai (p. 219). manytina, kad viena iš svar-
bių šio proceso priežasčių yra ir tai, jog ligos ir jų sampratos yra istoriškai, kartu su 
fiziologijos samprata, kintantis reiškinys. Xvi–Xviii a. ligų suvokimui įtakos turėjo 
liaudies medicina ir profesionalioji medicina, kuri dar vadovavosi nuo antikos for-
muota humoraline kūno samprata. tačiau ši samprata savo svarbą prarado XiX a.

zemlevičiūtės darbe komentuojant kai kurių ligų, pavyzdžiui, maro (lot. pestis), 
raupų (lot. variola) terminus, pateikiamos trumpos istorinės šių ligų apžvalgos (p. 
154, 156–157), tačiau daugumos kitų istoriškai žymių ligų (pavyzdžiui, raupsų, lot. 
lepra, p. 157) istorinis socialinis kontekstas plačiau nekomentuojamas. monografiją 
skaitant būtina nepamiršti ir to, jog joje esantys teiginiai dažniausiai liečia ne visą 
rašytinį paveldą, o tik nagrinėjamuosius žodynus, kai kuriuos ankstesnius ligų įvar-
dijimo atvejus (nors kai kur jie nurodomi) paliekant nuošalyje. 

ligų pavadinimų kilmė yra susijusi su ligų istorija. vienus pavadinimus nulėmė 
ligų paplitimas to meto visuomenėje, kitos ligos buvo labiau žinomos iš aprašymų, 
daugiausia biblinių šaltinių. su būtinybe įvardyti kai kurias istorines, bet nebūtinai 
mažosios lietuvos gyvenime pasitaikančias ligas buvo susidurta Xvi a. verčiant 
biblinius šaltinius, todėl kai kurias jų paminėtas randame jau Wolfenbüttelio Postilė-
je, vilento Evangelijose bei Epistolose, bretkūno Postilėje ir biblijoje. bretkūnas net pa-
stebėjo, kad yra ligų, kurių prūsijoje beveik nepasitaiko:

Kitta liga ira rauples / kitta raupſai / alba kaip kitti kalba raupſas. muſu waikai / 
kartais ir ſenni ſerga rauplemis / kaip ßinnot patis. raupſais reta karta girdim pruſu 
ßemeie apſirgusi10.

dėl ligų istorinio kitimo ir daug menkiau diferencijuotos senosios fiziologijos 
sampratos specifikos nėra paprasta pateikti senųjų ligų reikšmes laikantis dabartinės 
ligų klasifikacijos, tačiau monografijos autorei neišvengiamai teko atlikti atidų reikš-
mių identifikavimą. Jei vertinimui pasitelktume įvairesnius raštijos pavyzdžius, ga-
lėtume pastebėti, jog kai kurių kitų liguistų būsenų įvardijimų reikšmės galbūt buvo 
ir platesnės. Štai stabas zemlevičiūtės nurodomas ‘apopleksijos’ ir ‘podagros’ reikš-
mėmis (p. 491). Kita vertus, stabas – jau Xvi a. raštijos (vilento, bretkūno) terminas, 
kuris vartotas kaip itin dažnai biblijoje minimos labai plataus semantinio spektro 

10  Jono Bretkūno Postilė i 188. 
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paralyžuojančios būsenos – paralyžiaus – atitikmuo. tokia yra ir vilento raštuose 
labiausiai paplitusi stabo reikšmė. Šis dažnai biblijoje randamas liguistos būsenos 
įvardijimas, kuris gali būti siejamas su plačiu ligų spektru, o ne tik su apopleksija 
‘kraujo išsiliejimu į galvos smegenis’. beje, zubaitienės parengtame kritiniame Hako 
žodyno leidime stabas ir nurodomas būtent ‘paralyžiaus’ reikšme11.

Koks svarbus toliau plėtojant terminologijos tyrimus yra istorinis medicinos tyri-
mų kontekstas, gali liudyti šiuolaikinėje medicinos istoriografijoje viena labiausiai 
nagrinėtų ligų – Xvi a. ėmęs plisti sifilis. Šiai grėsmingai ligai įvardyti įvairiomis 
kalbomis ankstyvųjų naujųjų laikų europoje plito daugybė terminų. mažosios lie-
tuvos žodynuose sifilio įvardijimas atsiranda Xviii a. dviem pavadinimais: brantai ir 
prancūzų liga, ši liga fiksuojama ruigio (1747) ir milkaus (1800) žodynuose. tačiau 
ligos įvardijimo istoriją norint išsiaiškinti detaliau, tenka dar kartą apgailestauti, kad 
monografija neturi tikslo pateikti istorinės terminijos raidos. tad smalsiam skaityto-
jui tenka imtis savo neprofesionalaus tyrimo, nes sužinojęs šiuos du pavadinimus, 
jis negali būti tikras, ar žodis brantai ‘sifilio’ reikšme pradėtas vartoti taip vėlai, tik 
Xviii a. skaitmeninė LKŽe duomenų bazė, deja, taip pat nepadeda iki galo rekons-
truoti šio pavadinimo istorijos ir tik patvirtina, koks didelis yra istorinio lietuvių 
kalbos žodyno poreikis. Kaip nurodo (tikriausiai naujai papildyti?) LKŽe duomenys 
(zemlevičiūtės monografijoje pabrėžta, kad ‘sifilio’ reikšme brantai [brantas] LKŽe 
nefiksuoti, p. 212), žodis brantai ‘sifilio’ reikšme pateiktas ir 1713 m. sirvydo žodyno 
leidime. atrodytų, duomenys ir spėjimas dėl vartosenos įsitvirtinimo Xviii a. šiuo 
atveju sutampa. bet taip manyti būtų klaidinga: LKŽe nenurodyta, kad šia reikšme 
žodis brantai jau yra senajame sirvydo žodyne (Xvii a. pradžia), kuriame aiškiai 
pateikta jo reikšmė: bruntai – franca, morbus Galicus, siphylus12. Įdomi kita sykiu su 
šiuo terminu iškylanti mįslė. Žodis brantai reikšme ‘sifilis’ LKŽe iliustruojamas citata 
iš bretkūno Postilės: tas serga drugiu, tas rauplėmis, tas brantais (BP ii 367). toks pavyz-
dys tarsi leistų manyti, kad mažojoje lietuvoje dar anksčiau, jau Xvi a., bretkūnas 
žodį brantai vartojo ‘sifilio’ reikšme. tačiau čia turime suklusti ir galvoti, kaip išspręs-
ti nemaža iškilusių klausimų, į kuriuos žodynininkų atsakymų nėra. pirma, ar bret-
kūno Postilėje esantis žodis brantai yra ankstyviausias šio žodžio vartosenos pavyzdys? 
antra, ar tikrai bretkūno Postilėje brantai, kaip nurodo LKŽe, reiškia ‘sifilį’? beieško-
dami atsakymo, aptinkame, kad žodis brantai yra dar senesnis. anksčiau nei bretkū-
no Postilėje jis, pavyzdžiui, randamas Wolfenbüttelio Postilėje: ſkaitame raſchte ſ: kara-
tus nog pana Diewa, ir Brantais, kaip bua karata Maria ſeſo Moiſeſcha13. bent jau šios 
vartosenos atveju nepanašu, kad žodis brantai čia vartojamas ‘sifilio’ reikšme: jo var-
tosenos kontekstas yra biblinis, o biblijos tekstuose šios ligos nėra. Wolfenbüttelio 
Postilėje čia pasakojama gerai žinoma biblinė istorija apie tai, kaip mozės sesuo su-
sirgo raupsais, ne sifiliu (plg.: Debesiui nuo Padangtės pasitraukus, Mirjama stovėjo bal-
ta kaip sniegas – raupsuota, sk 12,10)14. raupsai – viena iš dažniausiai biblijoje minimų 

11  Hakas 2012, 235.
12  Senasis Konstantino Sirvydo žodynas, 91.

13  Die litauische Wolfenbütteler Postille von 
1573, 238.

14  Šventasis raštas, 191.



361 P a l m i r a  Z e m l e v i č i ū t ė , 
X V I I – X V I I I  a m ž i a u s 
M a ž o s i o s  L i e t u v o s  ž o d y n ų 
t e r m i n o l o g i n ė  m e d i c i n o s  l e k s i k a

ligų, senovės žydų laikyta pagrindiniu dievo bausmės liudijimu. taigi brantų reikš-
mė, vartojama bibliją aiškinančiuose pamoksluose, yra ne ‘sifilis’, o ‘raupsai’. tad 
labai tikėtina, kad šį terminą ta pačia reikšme, tiek versdamas bibliją, tiek rašydamas 
pamokslus, vartojo ir bretkūnas. Jo raštuose, beje, dažnesnis yra raupsų terminas, 
perimtas greičiausiai iš vilento, kuris pirmasis savo Evangelijų bei Epistolų vertimuo-
se šiai biblinei ligai įvardyti įsivedė raupsų pavadinimą: ir biloia / noriu / būk cʒiſtas. 
Ir tůiaus‖ apcʒiſtitas buwa raupſas iô15. raupsais sergantį žmogų vilentas pirmasis 
įvardijo ir raupsuotu: Akli regi / raiſchi waikſcʒio / raupſůti stoiese apcʒiſtiti16 (monogra-
fijos teiginys apie tai, kad raupso seniausi fiksavimo šaltiniai yra bretkūno ir daukšos 
postilės [p. 158] yra netikslus). Įvertinus visas šias suminėtas aplinkybes, atrodo, kad 
žodis brantai Xvi a. mažojoje lietuvoje vartotas ‘raupsų’ reikšme. vilentui šiai bibli-
nei ligai įvardyti įsivedus terminą raupsai, kurį perėmė bretkūnas ir vėlesnė raštija, 
brantai imti vartoti ‘sifilio’ reikšme. bene pirmasis tokios reikšmės fiksavimas susijęs 
su senuoju sirvydo žodynu. beje, LKŽe prie žodžio brantai ‘raupsų’ reikšmė nėra 
nurodoma, tik ‘visokie išbėrimai odos paviršiuj, niežas’17. atsižvelgiant į tai, kad 
vilento Evangelijose bei Epistolose ir Wolfenbüttelio Postilėje vartosenos kontekste kal-
bama apie biblijoje aiškiai įvardytus raupsus, atrodo, kad tai pirmoji ir senosios 
kalbos istorijos kontekste pagrindinė šio žodžio reikšmė.

zemlevičiūtės monografija smalsų skaitytoją ne tik veda vingiuotais senosios 
lietuvių leksikos keliais, bet ir padeda gilintis į socialinės raidos istoriją. tai neabe-
jotinai vertingas mokslo darbas ir didelis istorinės lietuvių terminologijos žingsnis, 
kuris dėl savo orientacinės specifikos yra ne tik inovatyvus lietuvių terminijos tyrimų 
pavyzdys, bet ir svarbus pagalbinis medicinos istorijos šaltinis. autorei verta palin-
kėti jėgų toliau plėtojant šios srities tyrimus ir parengiant lietuvių medicinos termi-
nijos istoriją sintetinančius ir apibendrinančius darbus.
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Kad ir kaip nevienaprasmiškai vertintume sukakčių minėjimus kaip kultūrinio 
gyvenimo formą, tai yra gera proga pasitikrinti savo kultūros centrų, pavyzdžiui, li-
teratūros klasikų kūrybos, būklę. pasitikrinti, kiek toks centras yra archajiškas, patvir-
tinamas ritualine reikšmių ir gestų kartote, žadinantis pagarbą ir saugojimo pastangas, 
kiek modernus – kritikos ir plėtimosi židinys, „kuris ir pats kinta istorijoje, į save ab-
sorbuodamas jo išbandymų praktinę patirtį“1. o kiek jis tampa – bent trumpam – post-
moderniu skirtingų reikšmių apytakų jungikliu, „komunikacijos atšviežinimo be iš-
ankstinių krypties nuorodų“ tašku2. Į tokią trinarę struktūrą vytauto Kavolio suglaus-
tas kultūros reikšmių apytakos modelis yra ne tiek chronologinio, o veikiau „konste-
liacinio“ pobūdžio: nėra neįmanoma, o gal kultūros dinamikos požiūriu ir geistina, 
kad tas pats klasikos tekstas būtų skaitomas skirtingose kultūros sferose ir archajiniu, 
ir modernistiniu būdu, o dar kitoje veiktų kaip postmodernus „jungiklis“. 2014-aisiais 
pažymėta Kristijono donelaičio 300 metų gimimo sukaktis, sutelkusi įvairiopas kul-
tūrinės bendruomenės iniciatyvas, davė progų donelaitį ir pagerbti, ir kritiškai ap-
svarstyti, ir jo reikšmes atšviežinti (klausimas, liekantis už šio rašinio ribų – kiek ir 
kaip tomis progomis pasinaudota). Šiuo atveju svarbu, kad buvo patikrintas ir moks-
linės bendruomenės pulsas: iš laiko perspektyvos matyti, jog jubiliejinius metus gau-
bia 2013–2016 m. sutirštėjusi donelaičiui skirtų mokslinių publikacijų sankaupa3.

1  Kavolis 1995, 29.
2  Kavolis 1995, 32.
3  Šeši 2013–2014 m. pasirodę proginiai straips-

nių rinkiniai, teminiai mokslo žurnalų nu-
meriai nurodyti „pratarmėje“ (p. 9–10); 

nauji monografiniai tyrimai: dalia dilytė, 
Kristijono Donelaičio pasakėčios, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2014; vaidas Šeferis, Kristijono Done-
laičio metų rišlumas, vilnius: lietuvių lite-
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viena šių sukaktuvinių iniciatyvų – mokslinių straipsnių rinkinys Kristijono Do-
nelaičio reikšmės, kurį sudaro visų pirma išplėtoti pranešimai, skaityti lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto surengtoje to paties pavadinimo mokslinėje konferenci-
joje. leidinys sulaukė dalios dilytės įžvalgios ir kritiškos recenzijos, iškėlusios ne 
vieną šio leidinio mokslinių darbų probleminį aspektą4. atsižvelgdama į išsakytus 
vertinimus, šiame rašinyje bandysiu pažvelgti į straipsnių rinkinį kaip į dabartinės 
donelaičio mokslinės recepcijos faktą, leidžiantį spręsti apie akademinėje sferoje 
atveriamas donelaičio reikšmių apytakas. 

straipsnių rinkinio sudarytojas mikas vaicekauskas „pratarmėje“ (p. 9–12) skaity-
tojus įspėja: leidinyje „pristatoma itin marga donelaičio tyrimų problematika“ (p. 11). 
dilytė recenzijoje šią – šiaip jau žanrui būdingą – teminę ir metodologinę įvairovę 
(„svietelį margą“, anot donelaičio) įvertino radikaliai: „[t]oji viena kitą užgožiančių 
temų, tyrimo metodų, nevienodos straipsnių kokybės maišalynė – tarytum koks są-
vartynas – skaitytojui palieka pilkos dėmės ar geriausiu atveju išblukusio vaizdo 
įspūdį. būtent toks įspūdis susidaro, kai perskaitai knygą nuo pradžios iki galo. Gal 
ateityje derėtų atsisakyti tokio pobūdžio rinkinių?“5. sunku nematyti leidinyje žanro 
devalvacijos pėdsakų – visų pirma griežtesnės atrankos trūkumo, visumos mokslinio 
redagavimo. net jei pokonferenciniai straipsnių rinkiniai skirti reprezentuoti neišven-
giamai nevienalytę sinchroninę tyrimų panoramą ir kaip tik dėl to paprastai skaitomi 
ne ištisai, o atrankiniu būdu, tačiau tai neatpalaiduoja nuo būtinybės įvertinti, kiek 
vienas ar kitas tekstas yra reprezentatyvus. vis dėlto nors rinkinio sudarymo principai 
nėra detalizuoti, sudarytojas „pratarmėje“ nurodo, kad rinkinyje skelbiama kiek ma-
žiau nei du trečdaliai konferencijos dalyvių darbų (20 straipsnių iš 33 pranešimų), o 
trys straipsniai (almos lapinskienės, nerijos putinaitės ir dainiaus razausko) pateik-
ti kaip tik šiam leidiniui. Galima spėlioti, kiek sudarytojas rutiniškai sudėjo į rinkinį, 
kas ką davė, ir kiek projektavo jo turinį; kad ir kaip būtų buvę, galėjo tai daryti akty-
viau. Šia proga verta tarstelėti, kad juo labiau blėsta pačios mokslinės bendruomenės 
savidisciplina, tuo aktyviau tą bendruomenę imasi disciplinuoti mokslo biurokratija. 

Kadangi jau buvo nurodytas straipsnių rinkiniui būdingas vientisesnio objekto 
trūkumas6, šį leidinį dera vertinti kaip postmodernų reikšmių sandūrų tinklą be 

ratūros ir tautosakos institutas, 2014; do-
mas Kaunas, Kristijono Donelaičio atminties 
paveldas, vilnius: akademinė leidyba, 
2016; pradėta naujų raštų leidyba: Kristijo-
nas donelaitis, Raštai 1. Metai. dokumenti-
nis ir kritinis leidimas, sudarė mikas vai-
cekauskas; dokumentinį tekstą parengė 
mikas vaicekauskas; kritinį tekstą paren-
gė daiva Krištopaitienė ir mikas vaice-
kauskas, vilnius: lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2015; minėtina kon-
tekstinė šaltinių publikacija: Kristijono 
Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologi-
ja, sudarė Guido michelini ir darius pet-

kūnas, Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla, 2014.

4  dilytė 2016, 161–166.
5  dilytė 2016, 162.
6  „o straipsnių rinkiniai geri išeina tada, kai 

parašyti vieno autoriaus, arba tuomet, kai 
skirtingi autoriai mato ir įvairiais aspek-
tais tiria tą patį objektą. Šiame rinkinyje to 
nėra. objektų čia daug“ (dilytė 2016, 162). 
recenzentė atkreipė dėmesį, kad donelai-
čio kūrybai rinkinyje skirti tik 4 straips-
niai, be to, dėmesio nesulaukė donelaičio 
pasakėčios, svarstoma vien poema Metai.
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bendros krypties. tokią neįcentruotą rinkinio perspektyvą atsveria kiti du lietuvių 
literatūros ir tautosakos institute 2014 m. publikuoti reikšmingi donelaitianos darbai, 
su kuriais straipsnių rinkinys susietas apipavidalinimu (tarsi trečiasis tomas): tai 
dilytės monografija Kristijono Donelaičio pasakėčios ir vaido Šeferio monografija Kris-
tijono Donelaičio metų rišlumas. taigi šalia kryptingai donelaitianą atnaujinančių dar-
bų straipsnių rinkinys iškyla kaip improvizacinės reikšmių žaismės vieta. tokiu 
atveju keltinas klausimas, kiek tos reikšmių sandūros gyvybingos, kiek skirtingos 
rinkinio reikšmės atšviežina vienos kitas, o gal pradangina bendrame triukšme. 

teminiu požiūriu leidinio autorių svarstomos donelaičio reikšmės yra plačiai 
pasklidusios: išskaitomos iš klasiko kūrybos (literatūrinių ir kalbinių jos ypatybių), 
asmenybės ir laikysenos kultūros kontekste, to konteksto specifikos bei plačiai su-
vokiamos tekstų recepcijos (vertimų, mokyklinės edukacijos, paveldo įamžinimo 
būdų ir kt.). Kaip galima tikėtis, žinant šiuolaikines humanitarinių tyrimų tenden-
cijas, daugiausia dėmesio tenka recepcijos klausimams. akistata su klasiko kūryba, 
didėjant aiškinamajam tekstų sluoksniui ir mažėjant naujų archyvinių atradimų ti-
kimybei, regisi, reikalauja vis daugiau intelektualių – ir anaiptol neproginių – pa-
stangų. svarbu, kad čia jų esama, ir esmingų. nepriklausomybės metais donelaičio 
kūrybos tyrimuose galima išskirti kelis posūkio taškus, reikšmingus darbus, kurių 
vertinimai ir įžvalgos yra nebeapeinami: jiems priklausytų 1989 m. donelaičio 275-
ųjų gimimo metinių sukakties proga surengtoje mokslinėje konferencijoje alekso 
Girdenio pristatytas donelaičio hegzametro tyrimas7 ir 2005 m. dilytės monografi-
ja Kristijonas Donelaitis ir Antika. dabartinio jubiliejaus laiko pjūvyje toks „posūkinis“ 
darbas yra Šeferio Metų rišlumo – komponavimo tvarkos – tyrimas, išėjęs, kaip 
minėta, atskira monografija, o jo pagrindiniai rezultatai pristatyti konferencijoje ir 
šiame straipsnių rinkinyje („naujas požiūris į Kristijono donelaičio Metų kompozi-
ciją“, p. 110–125)8. 

vaido Šeferio straipsnis – tai interpretacinės semantikos teoriniais pagrindais 
paremta nuodugni, nuosekli, visuminė Metų diskurso izotopijų analizė, kuri patikimai 
atskleidžia savitą donelaičio poetinę dirbtuvę – turinio ir išraiškos planų jungtis, 
sudarančias autorinio stiliaus pamatą. turinio plano požiūriu svarbi išvada, kore-
guojanti donelaitianoje įsitvirtinusį požiūrį į gamtos ir žemdirbystės motyvų reikšmę 
poemoje: „Metus į priekį stumia ne paralelizmas su gamta ir darbais, o dorybės ir 
nedorybės įtampa aksiologinėje poetinio pasaulio vertikalėje“, taigi „doroviniai kon-
fliktai, kuriuos Metų pasakojimas realizuoja kartais (bet ne visada ir ne nuosekliai) 
pasinaudodamas gamtos arba darbo scenomis“, tačiau šiomis scenomis neįmanoma 
paaiškinti Metų „plėtojimosi principų“, jos sudaro kūrinio kompozicijos „pragmatinį 
foną“ (p. 117–118). Šią išvadą straipsnių rinkinyje dialogiškai atliepia metaforinė 

7  Girdenis 1993, 60–96.
8  pažymėtina, kad dilytės monografija Kristi-

jono Donelaičio pasakėčios taip pat priklau-
so šio laikotarpio fundamentaliems done-

laitianos tyrimams, tačiau nesusijusi su 
aptariamu straipsnių rinkiniu ir į šios re-
cenzijos lauką nepatenka.
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marijaus Šidlausko („donelaičio žodžio skalsa“, p. 19–27) įžvalga, jog Metuose gam-
ta netampa savarankišku estetinės žiūros objektu: „donelaičio žmogus nesižavi 
gamta, jos tarytum ‘nepastebi’. užtat natūraliai tą gamtos grožį ‘suvirškina’ – pagal 
alimentarinio kodo logiką, kurią savaip patvirtina ir klasiko žodžio alkanumas“ 
(p. 22). tokios išvados atstato donelaičio poemos vertinimo pusiausvyrą, kartais 
išbalansuojamą retrospekcijos, kai į Metus projektuojami modernybės epochai būdin-
gi pasaulėvaizdžio aspektai ir prasminiai lūkesčiai.

Metų išraiškos planas Šeferio rekonstruotas su tiriamo autoriaus, fortepijonų ir 
barometrų meistro, vertu nagingumu. poemos komponavimo tvarka, Šeferio teigimu, 
pasižymi intensyvia autorine kontrole mikrokompozicijos lygmeniu – atskiruose 
pasakojimo epizoduose, o „kylant kompoziciniais lygmenimis aukštyn, autorinė 
kontrolė silpsta“ (p. 123–124). tad Metai – „organiška visuma, kuri veikiau augo 
savaime, negu buvo griežtai donelaičio komponuojama“ (p. 124). tokia išvada 
daroma nustačius, jog atskiri poemos epizodai jungiami sakytiniam diskursui bū-
dinga improvizacine tvarka, pasakojimui plėtojantis tarsi gyvam pokalbiui, o ne 
pagal iš anksto numatytą planą. mikrokompozicinį – sintagminį – Metų pasakojimo 
judrumą išlaiko rišlų pastovus paradigminis planas – nekintama vertikalioji poeti-
nio pasaulio sankloda, kurioje visiems reiškiniams stengiamasi priskirti aiškią vie-
tą universaliojoje dorybės ir nedorybės skalėje (p. 124)9. Šeferio požiūriu, toks sin-
tagminio ir paradigminio plano santykis lemia estetinį kūrinio pobūdį ir projektuo-
ja savitą adresato poziciją: Metai yra „griežtai nerealistinis tekstas“ (p. 120), ciklinės 
struktūros kūrinys, kuris skaitytinas ne linijiniu būdu, o ratu, sekant dorybės–ne-
dorybės įtampų kartotę ir variacijas cikliniame laike. Kaip autorius sakė ir konfe-
rencijos pranešime, pradėti skaityti poemą galima nuo bet kur – tik su sąlyga, kad 
iš tos vietos bus apsuktas visas Metų ratas. tokios išvados atveria kelią svarstymams 
apie sakytinio ir rašytinio pasakojimo formų sąveikas – ir bendrame teoriniame 
lygmenyje, ir toliau aiškinantis donelaičio menines mįsles. Gali teikti ir naujo peno 
diskusijai dėl būdingų lietuvių prozos (ypač stambiosios) siužeto kūrimo polinkių 
(t. y. stipraus potraukio siužetą „nušauti“). Žinoma, galvojant apie straipsnių rin-
kinio visumą, galima kelti klausimą, ar šį straipsnį reikėjo skelbti rinkinyje, kai 
šalia yra publikuota monografija, tačiau Šeferio tekstas yra geras įvadas į monogra-
finį tyrimą, specialiai parašytas autorinis jo pristatymas, galintis sudominti bei 
paskatinti atsiversti ir pačią knygą. be to, nesunku matyti, kad be šio teksto rinki-
nys gerokai apskurstų.

ne viename rinkinio straipsnyje donelaičio kūryba pasitelkiama kaip epochos 
dokumentas ir šaltinis – atskleidžiantis donelaičio vartotos kalbos ypatybes bendra-

9  ir šiuo atveju Šeferio teiginius straipsnių 
rinkinyje atliepia ir savaip papildo Šid-
lausko įžvalgos apie donelaičio stiliui bū-
dingą „išorinį lėtumą ir vidinį eiklumą“, 
pasakojimo detalėse, žodžio lygmeniu at-

siveriančią klasiko kalbinę žaismę, gau-
biamą tvaraus aksiologinio ir ontologinio 
reikšmių plano; dialoginį poemos pobūdį 
ir jos balsų polifoniją (p. 20–25).
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me lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos istorijos kontekste (vilma zubaitienė, „Kris-
tijono donelaičio Metų kalba“, p. 252–304; rolandas Kregždys, „Kristijono donelaičio 
vartojamų polonizmų integracijos ypatumai“, p. 326–342), gastronominės kultūros 
pobūdį (rimvydas laužikas, „maisto reikšmės Kristijono donelaičio Metuose Xviii a. 
kultūros kontekste“, p. 443–460 – naujas aspektas donelaitianoje), reliktinį mitologi-
nio pasaulėvaizdžio sluoksnį krikščioniškoje lietuvininkų kultūroje (dainius razaus-
kas, „donelaičio dievas“, p. 411–442). razauskas iš kai kurių užuominų Metuose 
rekonstruoja implikuotą – kažin kiek tikslingą, kiek pačios kalbos koduojamą – do-
nelaičio kuriamo poetinio pasaulio ryšį su senąja lietuvių religija, jos sambūvį – anot 
autoriaus, organišką ir savaimingą – su krikščioniškuoju pasaulėvaizdžiu10. nors 
religinio sinkretizmo apraiškos donelaičio laikų valstietiškoje lietuvininkų kultūroje 
yra kultūriniu-istoriniu požiūriu tikėtinas reiškinys, vis dėlto „pagonybės“ pasmer-
kimo „atviru tekstu“ epizodai Metuose skatina deramai atsargų (nors vidinės aistros 
kupiną) razausko samprotavimą. donelaičio kūrybos atskleidžiamą potekstinę pa-
saulėžiūrinę taiką tarp senojo lietuvių tikėjimo ir krikščionybės razauskas motyvuo-
ja lietuvininkų religinę kultūrą paveikusiu pietizmu, kuris nuo donelaičio laikų prū-
sijos lietuvoje inspiravo surinkimininkų judėjimą. mitotyrininkas pasiremia liutero-
no Jono Jurgio Gocento (1897–1974), kilusio iš Žemaitijos ir prūsijos lietuvos paribio, 
rašiniu „surinkimininkai (lietuviai pietistai)“, turinčiu ir liudijimo vertę: lietuvininkų 
surinkimininkų judėjimas čia apibūdinamas ir kaip „senovės lietuvių tikybos krikš-
čioniškoji atmaina“ (p. 429–430). tokiu būdu razauskas pasiūlo papildomą intrigą 
prūsijos lietuvos religinės kultūros tyrėjams, kurie imtųsi toliau plėtoti donelaitia-
noje svarstytą Metų autoriaus pasaulėžiūros sinkretiškumo klausimą11.

trys rinkinio bendradarbės iš skirtingų pozicijų svarsto donelaičio kalbinio ap-
sisprendimo klausimą, svarbų pirmojo lietuvių literatūros klasiko kūrybos genezės 
kontekstui – Xviii a. prūsijos lietuvos lietuvių kultūros situacijai nušviesti. Šiuose 
straipsniuose keliamos donelaičio reikšmės atliepia vienos kitas, tačiau jų dialoginės 
sandūros būtų akivaizdesnės, straipsnius skaitant greta. 

reikšmingų apibendrinimų pateikia ingė lukšaitė straipsnyje „lietuvininkai, 
Kristijonas donelaitis ir lietuvos kultūros branda“ (p. 28–46), aptarusi šio individu-
alaus ir novatoriško donelaičio apsisprendimo kultūrinę, socialinę ir politinę terpę 
prūsijos (mažojoje) lietuvoje ir palyginusi ją su ldK (didžiosios lietuvos) situacija. 
autorė pabrėžia vieną svarbiausių veiksnių – prūsijos lietuvoje nuo Xvi a. vykusį 
lietuvių kalbos vartojimo institucinimą ir susiformavusią lietuviškų liuteronų bažny-
čių kunigų – protointeligentijos – visuomeninę grupę, išlaikančią savo darbo tęsti-
numą, iškeliančią neformalius lyderius (p. 37–45). tačiau autorė nusako ir vien in-
stitucinio konteksto palankumu ar, kaip pažymėta ankstesniuose tyrimuose, vien 

10  Šis straipsnis sudaro nedidelę dalį auto-
riaus detalaus tyrimo, išleisto tais pačiais 
metais: razauskas 2016.

11  plg. Gineitis 1998, 70–71.
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„laiko reikalavimais“12 nepaaiškinamų individualių rašytojo apsisprendimų svarbą: 
tokių kaip „pasirengimas ir nuostata vertinti lietuvininkų žemdirbių bendruomenę“, 
pasirinkimas „kurti ir savo talento jėgą realizuoti lietuvių kalba“, vadinasi, manyti, 
„kad kūryba lietuvių kalba yra verta jo gyvenimo“, gebėti „kūrybiškai pasinaudoti 
kultūros sąveikos teikiamomis galimybėmis“ (p. 42–45). 

Žavinta sidabraitė straipsnyje „išnykstančio pasaulio dainius“ (p. 490–505) šį 
apsisprendimą svarsto ne diachroninėje, o sinchroninėje perspektyvoje. Kaip ne vie-
nas ankstesnis tyrėjas jį sieja su Xviii a. prūsijos lietuvos „protointeligentijos“ (anot 
lukšaitės) keltomis filologinėmis idėjomis ir lituanistiniais darbais (tarp kitų – do-
nelaitianoje paprastai minima pilypo ruigio 1745 m. studija apie lietuvių kalbą, beje, 
kiek mažiau nei po šimtmečio savo „darbą atlikusia“ ir lietuvoje kitapus nemuno). 
atskirai šį apsisprendimą sidabraitė aiškina ir lietuvininkų kultūros išnykimo grės-
mės pojūčiu („laiko horizontalėje lietuvininkų būrų bendruomenė neturi ateities“) 
(p. 490–495). nors autorė (interpretuodama vyžų ir elgetų vaizdinius Metuose) ypač 
dramatiškai pabrėžia esą donelaičio iškeltą lietuvininkų bendruomenės „trapumą, 
pasmerktumą sunykti“ (p. 499; o elgetos figūrą netgi laiko „lietuvininkų būrų, namus 
prarandančios, išvaromos, nykstančios bendruomenės metafora“, p. 502), perspekty-
vi yra straipsnio mintis apie kai kurių donelaičio meninių sprendimų socialinį pro-
vokatyvumą (p. 498), leidžiantį Metus matyti kaip kūrybingą atsaką į modernizacijos 
procesus. būrų „vyžotumo“ akcentavimas, nepaisant prūsijos valdžios „urdelių“, 
grasinančių rykštėmis šio apavo dėvėtojams (p. 497), panašiai žymi „priešsrovines“ 
demokratines donelaičio kūrybos nuostatas, kaip ir XiX a. pradžios vilniuje liberalių 
intelektualų sprendimas pasivadinti „nenaudėliais“. nors autorė šioje vietoje susto-
ja, jos keliamų donelaičio reikšmių atšviežinimui būtų išėję į naudą donelaičio poe-
mai būdingą demokratizmo raišką konservatyviais gestais sugretinti su dalios sat-
kauskytės atlikta donelaičio ir antano baranausko kūrybos vestimentarinio kodo 
analize13. pažymėtina, kad straipsnyje pateiktus svarstymus donelaičio kalbinio ap-
sisprendimo tema sidabraitė beveik identiškai jau buvo paskelbusi kitame leidinyje, 
tad čia derėjo jų nekartoti, būtų pakakę bibliografinės nuorodos14. Jei autorė manė, 
kad Klaipėdoje išleistos knygos neskaitomos vilniuje ir atvirkščiai, ją apsigalvoti 
(nepaisant to, ką rodo patirtis) turėjo paskatinti leidinio sudarytojas ir recenzentai 
(sigitas narbutas ir manfredas Žvirgždas).

sidabraitės ir lukšaitės straipsniai iškelia skirtingas, netgi prieštaringas donelai-
čio reikšmes: ten, kur sidabraitė įžvelgia poeto reakciją į destruktyvius moderniza-
cijos procesus ir lietuvininkų bendruomenės išnykimo grėsmę, lukšaitė mato lietuvių 
kultūros brandos ir naujo etapo riboženklį. istorikės teigimu, donelaičio apsispren-
dimas kurti pasaulietinę poeziją lietuvių kalba savo reikšme analogiškas Jono bret-
kūno pasirinkimui rašyti ne prūsų, o lietuvių kalba, ir šiuo požiūriu „ne taip svarbu, 
ar jis rašė spaudai, ar ne“ (p. 45). 

12  Gineitis 1998, 146.
13  satkauskytė 2008, 43–64.

14  sidabraitė 2014, 19–25.
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pastarąjį klausimą, susijusį su kalbos pasirinkimo motyvais ir literatūrine varto-
sena, svarsto liucija Citavičiūtė straipsnyje „ar tiesa, kad donelaitis rašė ‘tik sau’ ir 
neketino publikuoti savo kūrybos?“ (p. 81–99). autorė įdėmiai – net pernelyg ne-
vengdama visų įmanomų, taigi ir tolimų bei netiesioginių kontekstų (plg. poskyrį 
„Ką norėjo palikti po savęs poetas?“) – aptaria donelaičio amžininko, Karaliaučiaus 
poezijos profesoriaus Georgo Christopho pisanskio (1725–1790) prūsijos literatūros 
istorijoje (Entwurf einer preußischen Litterärgeschichte, visas tekstas, išverstas iš lotynų 
kalbos, išspausdintas 1886 m.) pateiktą žinią, jog donelaitis parašęs 659 hegzametro 
eilučių kūrinį apie keturis metų laikus, kuris buvęs išverstas į vokiečių kalbą ir su-
laukęs „lietuvių kalbos ir poezijos žinovų gerų įvertinimų“ (p. 92). Žinia apie neišli-
kusį trumpesnį Metų variantą, išverstą į vokiečių kalbą, savaime yra labai įdomi, 
tačiau tokia lakoniška, kad viena pati be kitų šaltinių (gal kada atsirasiančių?) para-
mos neleidžia patikimai spręsti apie donelaičio planus spausdinti savo kūrybą ar ne 
ir palieka šį klausimą ant prielaidų slenksčio. regis, daugiausia, ką leidžia teigti ši 
žinutė, – kad donelaičio kūryba dar poetui gyvam esant ar dešimtmetį po jo mirties 
galėjo peržengti tolminkiemio ar kaimyninių parapijų ir poeto bičiulių rato ribas, 
pasiekti Karaliaučiaus mokytąją publiką. ir tai, kad „[d]etalių, matyt, jau nesužino-
sime“ (p. 94), taigi, pagal straipsnio autorės sugestiją, – ne viskas taip paprasta, kaip 
gali atrodyti iš to, ką žinome. regis, tai svarbiausia šio straipsnio žinia, įsidėmėtina 
donelaičio skaitytojams.

recepcijos tema, galima sakyti, yra ne tik dominuojanti, bet ir šį rinkinį iš kitų 
panašaus pobūdžio jubiliejinių leidinių išskirianti naujų ir atnaujinamų reikšmių 
sankaupa. Šią temą rinkinyje pradeda romos bončkutės straipsnis „simonas dau-
kantas – Metų skaitytojas“ (p. 126–158), išplėtojantis, kaip nurodo autorė, jau anksčiau 
pradėtą donelaičio poveikio daukantui tyrimą15. Kai kuriais atvejais ta plėtotė kiek 
perteklinė, pavyzdžiui, išsiskleidžianti į platų įvadinį ekskursą apie ignacijų onace-
vičių, palyginusį kelionę į Karaliaučių su argonautų žygiu, o skyrelis „idilės šešėly-
je“ (p. 136–142), kuriame svarstomi Metų žanro klausimai nepaminint dilytės mono-
grafijos Kristijonas Donelaitis ir Antika netgi poleminiais tikslais, moksliniu požiūriu 
yra abejotinas. tačiau novatoriška yra ta tyrimo dalis, kurioje remdamasi netyrinėtu 
dokumentu – daukanto susidarytu donelaičio Metuose vartojamų žodžių sąrašu – 
autorė atskleidžia ir argumentuoja šios poemos poveikį daukanto lietuvių kultūros 
istorijai Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845): „daukanto Būdas, inspiruo-
tas donelaičio kūrinio, daugelyje vietų nuskamba kaip išplėstinė Metų interpretacija“ 
(p. 136). autorė, nors gana painiai naudodamasi umberto eco teorinėmis idėjomis, 
svarsto Metų implikuoto skaitytojo ir daukanto, kaip realaus skaitytojo, atitikimo 
galimybes (p. 135–136) ar, kitaip tariant, aiškinasi, kuo Metai galėjo būti daukantui 
atpažįstamas ir individualiai įtraukiantis tekstas (kas yra svarbu, turint minty abiejų 

15  bončkutė 2015, 222–245.
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lietuvių kultūros regioninių darinių šiapus ir anapus nemuno skirtumus, be kita ko, 
aptartus ir minėtame lukšaitės straipsnyje). bončkutės teigimu, kultūrines skirtybes 
įveikiančios recepcijos sąlygas lėmė daukanto klasikinis išsilavinimas, etninė kilmė 
ir – prisimenant lukšaitės formuluotę – pasirengimas bei nuostata vertinti lietuvių 
žemdirbių bendruomenę, o anot bončkutės, „propaguoti jos kultūrą“ (p. 136). 

atsižvelgiant į daukanto bendraamžio simono stanevičiaus santykį su donelai-
čio kūryba, galima sakyti, kad XiX a. pirmojoje pusėje iš dalies bendras antikos 
„kultūrinis sluoksnis“ neutralizavo lietuvininkų ir žemaičių kultūrines skirtybes 
(1829 m. taikliai išreikštas stanevičiaus ir donelaičio pasakėčių rinkinio Šešios pasakos 
pratarmės fraze apie donelaitį – „nors lietuvninkas, bet prūsas“). sunykus šios tra-
dicijos energijai (taip pat ir estetinei) moderniojoje epochoje kur kas labiau išryškėjo 
donelaičio „nepatogumas“, „kultūrinis kitoniškumas“, svarstomas viktorijos Šeinos 
straipsnyje „tarpukario donelaitis“ (p. 159–176). be kita ko, Šeina atkreipia dėmesį, 
jog kanonizuojant donelaitį nepriklausomybės laikotarpiu, „nebuvo teikiama reikš-
mės faktui, kad donelaitis mokėsi viename intelektualinių savojo meto europos ži-
dinių“ (p. 166) – ši aplinkybė neabejotinai buvo reikšminga XiX a. pradžios vilniaus 
universiteto auklėtiniams ir jų atpažįstama. Galima būtų linkėti bončkutei ir tikėtis, 
kad ji, pagrįstai nurodžiusi ir aptarusi intertekstines sąsajas tarp donelaičio ir dau-
kanto kūrinių, visų pirma susijusias su lietuvių etninės kultūros interpretacija, atei-
tyje apsvarstys ir polinkį lietuvių kultūrą Būde aprašyti antikinėmis formomis bei 
galimas tokio sprendimo inspiracijas iš donelaičio kūrybos. apibendrindama savo 
tyrimą, autorė pateikia svarbų išvadinį teiginį apie daukantiškos Metų recepcijos 
pobūdį – poemos moralinių verčių sistemos romantinį suistorinimą: „tai, ko done-
laitis būrus mokė kaip idealaus gyvenimo, daukantas pritaiko istorijai: Metuose pro-
jektuojama tobulo gyvenimo paradigma Būde yra realizuojama kaip senovės lietuvio 
‘aukso amžius’“ (p. 157). taigi tyrėja apčiuopia reikšmingą donelaičio perimamumo 
grandį modernėjančioje lietuvių kultūroje ir atveria galimybes tos kultūros rišlumui 
ar rišlumo pastangoms įvertinti.

tolesnės donelaičio recepcijos peripetijos XX a. lietuvoje aptariamos studijiniame 
nerijos putinaitės straipsnyje „Kristijono donelaičio 250-ųjų metinių minėjimas 
1964 m.: veiklūs inteligentai, nematomas sniečkus ir suklastotas donelaitis“ (p. 194–
251), kuriame, kaip yra pastebėjusi pirmoji šio leidinio recenzentė, dėmesio pusiau-
svyra pasislenka nuo donelaičio reikšmių į sovietmečio kultūros ir politikos veikėjų 
santykių tyrimą16. donelaičio recepciją pokario dešimtmečiais yra aptaręs istorikas 
vasilijus safronovas17, tačiau autorė šio tyrimo nemini. Gausiais istoriniais (publikuo-
tais ir archyviniais, tekstiniais ir vizualiaisiais) šaltiniais paremtoje studijoje autorė 
nušviečia sovietinės kultūros politikos epizodą, su detektyvine intriga narpliodama 

16  dilytė 2016, 164.
17  safronovas 2013, 148–165; autorės tyrimas 

ypač persidengia su safronovo straipsnio 

skyrelyje „donelaitis kaip viena iš lietu-
vių kultūros atramų [...]“ pasakytais tei-
giniais.
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donelaičio jubiliejiniais metais susipynusį lietuvos visuomenės lūkesčių, lietuvių 
kūrybinės ir akademinės inteligentijos, vietinių ir sąjunginių politikų interesų, dip-
lomatinių ėjimų, politinių ir simbolinių sprendimų mazgą. tačiau šio įvairiais at-
žvilgiais turiningo panoraminio tyrimo išvada gana vienaprasmė: donelaitis mo-
derniojoje nacionalinėje lietuvių kultūroje neturėjo sukaupęs pakankamo simbolinio 
kapitalo (kitaip nei, pavyzdžiui, maironis, p. 226), tad buvo parankus sovietinei 
apropria cijai ir jubiliejiniais metais bendromis valdžios ir inteligentijos pastangomis 
buvo suformuotas kaip tarybiškai priimtinas lietuviškas herojus (p. 249). Jei taip, tai 
kyla (naivus) klausimas: kam tiek reikėjo vargti, žaisti diplomatinius žaidimus, šok-
ti autorės taip raiškiai aprašytus „tetervinų šokius“ lietuvių tarybiniams politikams 
su inteligentija lietuvos visuomenės akivaizdoje, vietiniams funkcionieriams su 
prievaizdais iš mask vos, lietuvos tarybinėms institucijoms su Kaliningrado valdžia 
ir t. t.? regis, putinaitės darbe pasitelkta medžiaga leistų palikti reikšmių rezervą, 
tačiau jis netelpa į autorės pasirinktą kritinę paradigmą. Kavolis minėtame straips-
nyje yra perspėjęs, jog rašant apie kultūros centrus, neretai „į ‘barbariškumą kiek-
vieno kultūros laimėjimo pagrinduose’ nekreipiama pakankamai dėmesio“18. puti-
naitės kritinė nuostata pasižymi priešingu polinkiu: nusiteikimu lietuvių kultūros 
centruose (tokiuose kaip Jonas basanavičius, Justinas marcinkevičius ar sovietmečio 
donelaitis) įžvelgti visų pirma barbarybę ir praktiškai jokių kultūrinių laimėjimų. 
Žinoma, tai autorės vertybinis apsisprendimas, tačiau jo ribojantis poveikis kultū-
ros – visuomet daugiareikšmės – analizei ypač akivaizdus literatūrinių tekstų ko-
mentaruose, kai tekstai skaitomi selektyviai, ištraukiant iš visumos reikiamus ele-
mentus, juos savaip pergrupuojant, per menkai atsižvelgus į tekstų struktūrą, ar (ko 
galbūt ir per daug tikėtis) neįvertinus intertekstų vaidmens (plg. marcinkevičiaus 
poemos Donelaitis komentarą, p. 240–243).

Kitas donelaičio recepcijos temos blokas, skirtas poemos Metai vertimo proble-
matikai, svarstomas keturiuose rinkinio straipsniuose: adriano Cerri „Grybų pava-
dinimai Kristijono donelaičio Metuose“ (p. 343–359), Carmen Caro dugo „Kristijono 
donelaičio Metų vertimai į ispanų ir anglų kalbas: vaizdingumo perteikimas, stiliaus 
išlaikymas“ (p. 360–376), almos lapinskienės „Kristijono donelaičio Metų vertimai 
į rusų ir baltarusių kalbas“ (p. 377–389), rūtos eidukevičienės „Kūrybinis tandemas: 
Hermanno buddensiego ir eduardo astramsko bendradarbiavimas verčiant Kristi-
jono donelaičio Metus į vokiečių kalbą“ (p. 390–410). pirmieji du yra vertingi kaip 
šiuolaikinių, 2014 m. publikuotų poemos vertimų į italų (Le Stagioni) ir ispanų (Las 
estaciones del año) kalbas dirbtuvę atskleidžiantys tyrimai, atlikti pačių vertėjų, ir 
kartu su likusiais teikia medžiagos lietuvių literatūros vertimo istorijai. eidukevi-
čienės straipsnis išsiskiria dėmesiu istorijoje mažiausiai pastebimam – vertėjo talki-
ninko, atliekančio filologinį vertimą, – vaidmeniui. straipsniai atveria galimybę 

18  Kavolis 1995, 23.
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svarstyti mažosios literatūros autoriaus kelią į tarptautinės literatūrinės komunika-
cijos lauką, įvairiopas jo „pasaulinimo“ (worlding) iniciatyvas, beje, donelaičio atve-
ju suintensyvėjusias 1964 m. jubiliejaus metais (tuo metu publikuoti atnaujinti ar 
nauji poemos vertimai į rusų, baltarusių ir vokiečių kalbas aptariami lapinskienės 
ir eidukevičienės straipsniuose). matyti, kaip lietuvių literatūros istorijoje šis bendras 
moderniosios literatūros proceso etapas – išėjimo į tarptautinę literatūrinę komuni-
kaciją poreikis – susiformavo nepalankiomis aplinkybėmis kaip tik XX a. ii pusėje 
lietuvoje ir išeivijoje.

pora rinkinio straipsnių yra sui generis temos ir (ar) metodo požiūriu ir neįsijung-
dami į kurią nors leidinio probleminę liniją papildo bendrą vaizdą atskiromis deta-
lėmis. vienas jų – Jolantos Gelumbeckaitės straipsnis „Kristijono donelaičio Metų 
leksinė ir gramatinė anotacija“ (p. 305–325): čia pristatomas senosios lietuvių kalbos 
tekstynas slieKKas, į kurį įtraukti donelaičio Metai, aptariamos tekstyno teikiamos 
galimybės išskaityti, tiksliau interpretuoti rankraštį (nurodomas pavyzdys – „vasaros 
darbų“ 234 eilutė, ligšioliniuose poemos leidimuose spausdinama su įsivėlusia klai-
da: „Štai tavo rūpesčiu tuojaus išbusdavo kožnas“ vietoje „Štai tavo rūpesčių tuojaus 
išbusdavo kožnas“, p. 322–323). smulkmena, kuri reikšmingai keičia gerojo amtsro-
to paveikslą Metuose: jo gerumą rodo ne tai, kad jis, prasidėjus derliaus nuėmimo 
darbams, pasirūpindavo baudžiauninkus iš miegų išbudinti ir deramai prie darbo 
paskatinti (galios kompetencija), o tai, kad darbymetyje paties amtsroto rūpesčiai 
„išbusdavo“ ir neduodavo jam miegoti, versdami net ir per sapną būrų „bėdų pami-
nėti“ (atsakomybės kompetencija). labai aktuali pataisa, skatinanti dar kartą įvertin-
ti demokratizmo reikšmes donelaičio tekstuose.

Kęstučio nastopkos tyrimas „Kristijono donelaičio įrašų krikšto metrikų knygo-
se sakytinė struktūra“ (p. 100–109) pateikia donelaičio pastabų minėtuose šaltiniuo-
se analizę semiotiniu metodu. Kadangi įrašai nėra sudėtingai užkoduoti ir reikalau-
ja veikiau istorinio konteksto pažinimo nei kalbos atkodavimo kompetencijų, tyrimas 
kelia šiokį tokį objekto ir metodo neatitikimo įspūdį, kai sudėtingu keliu prieinama 
prie gana paprastos išvados (donelaičio įrašų naratyvinio pasakojimo vertės objek-
tas – „tolminkiemio parapijos pažinimas“, p. 108). vis dėlto straipsnis suaktualina 
paraštinį donelaičio tekstą ir paįvairina leidinio panoramą, kurioje tyrėjų dėmesys 
daugiausia krypsta būtent į Metus.

rinkinyje sudėtas pluoštas straipsnių, dėl kurių publikavimo sudarytojas ir re-
cenzentai galėjo dar pasvarstyti. dariaus petkūno tekstas „lietuvos liuteronų baž-
nyčios inicijuotos diskusijos dėl Kristijono donelaičio portreto 1964 m. spaudoje“ 
(p. 177–193), regis, galėjo papuošti kultūrinės spaudos puslapius. vertintinos užsie-
nio tyrėjų axelio ernsto Walterio (p. 47–68), Jekaterinos zykovos (p. 69–80) pastan-
gos gilintis į lietuvių literatūros istoriją, tačiau, kaip jau yra minėjusi ir dilytė19, šių 

19  dilytė 2016, 162–163.
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straipsnių turiningumą mažina per menka atožvalga į ankstesnius lituanistinius 
tyrimus, kurių kontekste (ir šiame rinkinyje) minėti straipsniai atrodo pertekliniai. 
Walterio tekste yra fakto klaidų (aptariant baranauską), kurias, jei jau apsispręsta šį 
tekstą skelbti, turėjo autoriui nurodyti leidinio sudarytojas arba recenzentai. rimos 
palijanskaitės straipsnis (p. 461–489) dėl šaltinių atrankos ir jų interpretacijos prin-
cipų (ar veikiau tų principų miglotumo ir akivaizdaus įnoringumo) balansuoja ant 
mėgėjiško tyrimo ribos, nors intencija – parodyti, kad donelaitis buvo neortodoksi-
nis ir nedogmatiškas kunigas, – yra sveikintina. Kažin, ar verta buvo į leidinį trauk-
ti vladimiro Gilmanovo straipsnį „Kristijonas donelaitis ir priešnuodis prieš apo-
kalipsę: apie išgyvenimo hermeneutiką ‘nedorybės paslapties’ (2 Tes 2, 7) epochoje“ 
(p. 506–524), jei kiek trumpesnis (ir, tiesą sakant, skaidresnės argumentacijos – gal 
todėl, kad verstas iš vokiečių kalbos) jo variantas jau buvo prieš trejetą metų publi-
kuotas lietuvoje20.

taigi leidinyje yra ir naujų atradimų, ir atšviežinamų donelaičio reikšmių. tačiau 
leidinio visuma, tenka pripažinti, turi ir tokių bruožų, dėl kurių „darydama tik gera 
blogo linki“: skleisdama donelaitianos naujienas jas maskuoja. nesiimsiu spręsti, kiek 
tokius rinkinio bruožus, kaip atrankos ir savidisciplinos trūkumas įvairiuose lygme-
nyse, kompozicija, nepadedanti susigaudyti tarp skelbiamų tyrimų, lemia jubiliejinė 
perprodukcijos inercija. o kiek – pasinaudojant Šidlausko iškelta viena donelaitiškų 
reikšmių sandūra (p. 24) – užsižaidus pagal postmodernų principą anything goes 
pražaidytas profesinis „viežlybumas“. 

Literatūra: 
bončkutė ,  roma,  2015: „Kristijono donelaičio įtaka simono daukanto kalbai“, Knygotyra 

64, 222–245.
d i ly t ė ,  d a l i a ,  2016: „skaitant Kristijonui donelaičiui skirtą straipsnių rinkinį“, Senoji 

Lietuvos literatūra 41, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 161–166.
Gilmanov,  Wladimir ,  2013: „Genius loci ir ‘išgyvenimo pamokos’ (donelaičio fenomenas 

moderniojo katastrofizmo laikais)“, Acta Historica Universitatis Klaipedensis 26. Kristijono 
Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos, sudarytoja silva pocytė, Klaipėda: Klaipėdos univer-
siteto leidykla, 166–174.

Gineit i s ,  leonas ,  1998: Kristijono Donelaičio aplinka, vilnius: lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas.

Girdenis ,  aleksas ,  1993: „‘metų’ hegzametras“, Darbai apie Kristijoną Donelaitį, sudarė 
leonas Gineitis ir algis samulionis, vilnius: vaga, 60–96.

Kavolis ,  vytautas ,  1995: „Centrai ir apytakos kultūros dirbtuvėse“, Metmenys 68, 22–37.
razauskas ,  dainius ,  2016: Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: Pastabos paraštėse, vil-

nius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

20  Gilmanov 2013, 166–174.



safronovas ,  vas il i jus ,  2013: „tarp konflikto ir suartėjimo: donelaičio simbolio aktuali-
zavimas XiX a. pabaigoje–XX a. pabaigoje prūsijos lietuvoje ir Klaipėdos krašte“, Acta 
Historica Universitatis Klaipedensis 26. Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos, suda-
rytoja silva pocytė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 148–165.

satkauskytė ,  dalia ,  2008: Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, vilnius: lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas.

s i d a b r a i t ė ,  Ž av i n ta ,  2014: „Xviii a. prūsų lietuvos giesmynų tradicija ir Kristijono 
donelaičio kūryba“, Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija, sudarė Guido 
michelini ir darius petkūnas, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 19–45.

brigita speičytė   Gauta 2018 m. birželio 14 d.
Lietuvių literatūros katedra 
Literatūros ir kultūros tyrimų institutas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: brigita.speicyte@flf.vu.lt
 
Naujosios literatūros skyrius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva



375 G e o r g  We n k e r ,
S c h r i f t e n  z u m  S p r a c h a t l a s  d e s 
D e u t s c h e n  R e i c h s .  G e s a m t a u s g a b e . 
D e u t s c h e  D i a l e k t g e o g r a p h i e  1 1 1 ,  1 – 3

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .   3 7 5 – 3 8 2

   Christiane Schiller
humboldt-universität zu Berlin

Rezension zu :

Georg Wenker,
Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs. 
Gesamtausgabe. Deutsche Dialektgeographie 111, 1–3,

herausgegeben und bearbeitet von Alfred Lameli, 
unter Mitarbeit von Johanna Heil und Constanze Wellendorf

Hildesheim: olms, 2013–2014, 976 + 310 seiten. 

isbn 978-3-487-14996-7, isbn 978-3-487-14997-4, isbn 978-3-487-14998-1

die besprechung von Georg Wenkers Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs 
in einer baltistischen zeitschrift bedarf zunächst der erklärung. Georg Wenker (1852–
1911), der bibliothekar und professor der universität marburg, ist vor allem als Ger-
manist hervorgetreten und hat als begründer des sprachatlas des deutschen reiches 
die Grundlagen der dialektologie der deutschen sprache gelegt. Für sein sprachat-
lasprojekt hat er eine auswahl von 40 sätzen zusammengestellt, die ein breites spek-
trum von merkmalen der deutschen phonologie und morphologie repräsentieren. 
mit der Übersetzung dieser sätze in den örtlichen dialekt beauftragte er mit unter-
stützung der schulbehörden die lehrer sämtlicher schulen des deutschen reiches. 
der einsatz der indirekten methode der sprachdatenerhebung, als dessen begründer 
Wenker gilt, erlaubte ihm die flächendeckende erfassung der deutschen sprache 
innerhalb der damaligen Grenzen des deutschen reiches.

der wissenschaftlichen Öffentlichkeit lange zeit verborgen blieb die tatsache, dass 
Wenkers interesse weit über das deutsche hinausreichte. bereits der titel seines pro-
jektes „sprachatlas des deutschen reichs“ (und nicht „deutscher sprachatlas“, wie 
er später zuweilen bezeichnet wird), macht dessen ambitionen deutlich, die gesamten 
damals im deutschen reich gesprochenen sprachen zu dokumentieren. explizit for-
muliert er dieses interesse in einer bitte an die lehrer, die er dem von ihm verfassten 
Fragebogen im nachsatz unter n[ota]b[ene] beigibt: „sollte in ihrem schulorte eine 
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deutsche mundart gar nicht ortsüblich sein, so wäre es ſehr erwünſcht, die sätzchen 
in die ortsübliche fremde sprache durch eingeborne irgendwie übersetzen zu lassen.“ 
[Hervorhebungen durch Wenker.] dieser bitte sind viele (jedoch nicht alle) lehrer 
nachgekommen. Für die damals im nordosten des deutschen reiches, in preußisch-
litauen, gesprochenen baltischen sprachen liegen insgesamt 62 bögen vor, deren 
mehrzahl (61) in die litauische sprache übersetzt wurde; eine Übersetzung liegt in 
nehrungskurischer, von Wenker als lettisch bezeichneter, sprache vor.

auf die litauischen materialien innerhalb des archivs des Forschungszentrums 
deutscher sprachatlas haben erstmals Jürg Fleischer und Florian sommer in ihrem 
aufsatz „litauische materialien im archiv des Forschungszentrums deutscher sprach-
atlas marburg“ aufmerksam gemacht.1 der nehrungskurische bogen ist von Christiane 
schiller und dalia Kiseliūnaitė in ALt 17 vorgestellt worden.2 den von Wenker zu-
sammengetragenen baltischen sprachzeugnissen ist über die hier genannten aufsät-
ze hinaus aufmerksamkeit zuteil geworden.3 ihnen waren auf der tagung „minder-
heitensprachen und sprachminderheiten – deutsch und seine Kontaktsprachen in 
der dokumentation der Wenker-materialien“, die vom 29. Februar bis 3. märz 2016 
vom Forschungszentrum deutscher sprachatlas der philipps-universität in marburg 
veranstaltet wurde, drei beiträge gewidmet.4

ohne die Kenntnis der übrigen sog. Wenkermaterialien erweckten die baltisch-
sprachigen texte den eindruck, dass sie eher zufällig in das archiv gelangt seien 
und allein der flächendeckenden erhebung und der sammlerfreude Wenkers ge-
schuldet sind. die nachfolger Wenkers maßen den fremdsprachlichen materialien 
tatsächlich wenig bedeutung bei, jedoch nicht Georg Wenker selbst. er war nicht nur 
Germanist, sondern als sprachwissenschaftler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
auch indogermanist mit einem umfassenden interesse für die nichtgermanischen 
sprachen. bereits in seiner schulzeit beschäftigte sich Wenker über die schulsprachen 
latein, Griechisch, Hebräisch und Französisch hinaus mit dem spanischen und vor 
allem mit dem polnischen (bd. 3, s. 5). das interesse an den baltischen sprachen hat 
in Wenker offenbar Johannes Friedrich Heinrich schmidt (1843–1901) geweckt. der 
schüler von august schleicher hat 1871–73 als professor an der universität bonn 
gewirkt, an der Wenker im Wintersemester 1872 seine zuvor an der universität zü-
rich begonnenen studien fortsetzte (bd. 3, s. 5).

1  Fleischer, sommer 2012, 417–436. sie führen 
in ihrer aufstellung der litauischen Wen-
kerbögen nur 59 litauische bögen an. in-
zwischen sind die nach ausweis von Wen-
kers angaben bislang fehlenden zwei li-
tauischen bögen aufgefunden worden. es 
handelt sich um die bögen 30116 stablau-
ken und 30117 mallwiszken. 

2  schiller, Kiseliūnaitė 2015, 379–402.

3  sommer 2015, 110. außerdem hat Florian 
sommer auf der 2. Jahrestagung der Gesell-
schaft für baltische studien (20.–21.05.2016, 
berlin) einen vortrag mit dem titel „Georg 
Wenker und das litauische“ gehalten, in 
dem er Wenkers beschäftigung mit der li-
tauischen sprache untersucht. sein beitrag 
wird im tagungsband erscheinen. 

4  vgl. den tagungsbericht Kardelytė-Gri ne vi-
čienė, Kiseliūnaitė 2016, 355–358.
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deshalb widmete sich Wenker, wie bereits aus seinen seit 2001 im digitalen 
Wenker-atlas5 zugänglichen handgezeichneten Karten zu den einzelnen Wortkom-
plexen deutlich wird, mit akribie der erfassung auch der in den fremdsprachigen 
bögen enthaltenen daten, so auch der litauischen, von denen er die entsprechenden 
(schreib-)varianten in den jeweiligen Karten erfasste.6

diese intensive beschäftigung Wenkers mit den Fremdsprachen, darunter auch 
mit dem litauischen und dem nehrungskurischen, dokumentieren auch seine hier 
zu besprechenden Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, die von alfred la-
meli 2013 und 2014 in drei bänden herausgegeben wurden. im mittelpunkt der aus-
gabe stehen die handschriftlichen materialien Georg Wenkers, die zusammen mit 
den handgezeichneten Karten des sprachatlas des deutschen reichs an die Königli-
che bibliothek zu berlin abgeliefert wurden. 2006 wurden diese lange zeit verschol-
len geglaubten Quellen vom Herausgeber alfred lameli in der staatsbibliothek zu 
berlin entdeckt. es handelt sich dabei neben den sprachwissenschaftlichen Kommen-
taren zu den Karten, die den größten raum der edition einnehmen (bd. 1, s. 35–bd. 2, 
s. 888), um Wenkers „einleitung“ in das sprachatlasprojekt (bd. 1, s. 1–24) sowie um 
seine schrift Sprachverhältnisse N[ord]O[st] (bd. 1, s. 25–33), die sich auf die Karte 
gleichen titels bezieht. ergänzt wird die edition durch den Wiederabdruck von 
Wenkers in den Jahren 1877 bis 1895 im zusammenhang mit dem sprachatlasprojekt 
erschienenen druckschriften Das rheinische Platt (1877; bd. 2, s. 893–908), Aufforderung 
an die Mitglieder [des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung] in Betreff der Beilage 
(1877; bd. 2, s. 909–911), Sprach-Atlas von Nord- und Mitteldeutschland („vorwort“, 
„einleitung“, „alphabetisches verzeichniss“, „systematisches verzeichniss“, 1881; 
bd. 2, s. 913–936), Über das Sprachatlasunternehmen (1886; bd. 2, s. 937–946), Über den 
Sprachatlas des Deutschen Reichs (1895; bd. 2, s. 946–955) sowie Herrn Bremers Kritik 
des Sprachatlas (1895; bd. 2, s. 957–976). insofern vereinigt das hier zu besprechende 
Werk erstmals sämtliche schriften, die Georg Wenker im zusammenhang mit dem 
sprachatlasprojekt verfasst hat. der band 3 Erläuterungen und Erschließungsmittel zu 
Georg Wenkers Schriften bietet unter dem titel „erläuterungen“ (bd. 3, s. 1–69) neben 
einer kurzen biographie Georg Wenkers eine umfassende darstellung der Geschich-
te und ergebnisse des sprachatlasprojektes. dieser text wird ergänzt durch eine 
tabellarische Übersicht der lebensstationen von Georg Wenker und der etappen des 
sprachatlas des deutschen reiches („Chronologischer abriss“, bd. 3, s. 87–91). au-
ßerdem erscheint dort ein Wiederabdruck des von Ferdinand Wrede, dem mitarbei-
ter und späterem nachfolger Wenkers, 1895 gehaltenen vortrages Über richtige Inter-
pretation der Sprachatlaskarten (bd. 3, s. 69–83). der band 3 wird abgeschlossen durch 
die „erschließungsmittel“. neben einer „Übersicht der erhebungssätze“ (bd. 3, 

5  diWa http://www.diwa.info, heute in die 
rede-platform integriert. Kartenerstel-
lung unter: http://regionalsprache.de/
sprachGis/map.aspx?shorturl=Y1vbu283 
mit dem jeweiligen suchbegriff.

6  siehe den in abb. 1 in schiller, Kiseliūnaitė 
2015, 432 angeführten ausschnitt aus der 
Karte „leute“, Kartennummer Wa 519.
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s. 91–92), „Übersicht der früheren erhebungssätze“ (bd. 3, s. 93–95) und dem „al-
phabetischen verzeichnis der besprochenen Kartenthemen“ (bd. 3, s. 97–99) bietet 
dieser band das register der dialektvarianten (bd. 3, s. 101–231), das das in Wenkers 
Kartenkommentaren angeführte deutsche sprachmaterial, und das register der va-
rianten ergänzender sprachen (bd. 3, s. 233–306), das das fremdsprachige sprach-
material umfassend erschließt. 

mit rücksicht auf die leserschaft des ALt soll in den folgenden ausführungen 
der Fokus insbesondere auf Wenkers ausführungen zum litauischen und lettischen 
(nehrungskurischen) gelegt werden. das material zu den beiden sprachen wird in 
vorbereitung auf den sprachatlas von nord- und mitteldeutschland von Herbst 1879 
bis Herbst 1880 erhoben (bd. 1, s. 2). in der „einleitung“ erwähnt Wenker das litau-
ische nur kurz. er nennt 62 Übersetzungen ins litauische (darin eingeschlossen das 
nehrungskurische Formular),7 und geht auf die tatsache ein, dass aus 29 litauischen 
orten nur unbrauchbare, weil schriftdeutsche Übersetzungen eingegangen sind. 

bereits hier zeigt er ein großes interesse an der Herausbildung von zweisprachig-
keit und sprachwechselphänomenen in der Kontaktzone zu den slavischen und 
baltischen sprachen. lange vor Herausbildung der sprachkontaktforschung als Wis-
senschaftsdisziplin beschreibt er detailliert am beispiel des sorbischen die phasen 
des sprachwechsels, von der ersten sprachkenntnis des deutschen bei der jungen 
bevölkerungsgruppe, über die ausgeprägte zweisprachigkeit, bis zur aufgabe des 
sorbischen. anders als die vertreter der modernen sprachkontaktforschung, die 
sprachwechsel als diachrones phänomen betrachten, das innerhalb von drei oder 
mehr Generationen abläuft, gelang es Wenker anhand der von ihm gewonnenen 
daten, den sprachwechsel in synchroner perspektive darzustellen, als areale abfolge 
der verschiedenen stadien des sprachwechsels. die von ihm für das sorbische be-
schriebenen prozesse will Wenker auch auf das litauische bezogen sehen, wenn er 
schreibt: „die verschiedenen stufen dieses langsamen uebergangsprozesses finden 
sich in den einzelnen orten des deutschslavischen und deutschlittauischen misch-
gebietes vor“ (bd. 1, s. 8).

eine ausführliche beschreibung des deutsch-litauischen sprachkontaktes und des 
sprachwechsels vom litauischen zum deutschen in seiner arealen verbreitung gibt 
Wenker in seinem Kommentar zur Karte „sprachverhältnisse no“:

betrachten wir die Karte im einzelnen, so sehen wir, wie das littauische deutlich von 
norden nach süden abnimmt. nördlich vom ruß und von der memel überwiegt das 
littauische, hier sind nicht viele orte mit mehr als 50% deutscher bevölkerung. Ganz 
deutsch scheint die stadt memel zu sein, deren einfluß auf die nächste umgegend 
sich deutlich auf der Karte zu erkennen gibt. südlich von den genannten Flüssen 
sind nur noch wenige orte mit über 50% littauern zu finden, die prozentzahlen 
nehmen nach süden hin mehr und mehr ab, zuletzt heißt es auf den Formularen 

7  „zu den litthauischen sind die lettischen 
orte auf der kurischen nehrung hinzuge-

rechnet, aus deren einem ich eine ueber-
setzung erhalten habe“ (bd. 1, s. 9).
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„nur noch wenige littauer“ oder „nur noch einige alte littauer“. das große Überge-
wicht des deutschen spricht sich deutlich auch darin aus, daß an diesen südlicheren 
orten fast durchgängig nur eine Übersetzung in die deutsche mundart geliefert 
worden ist. an der [27] russischen Grenze entlang zieht sich das littauische noch bis 
in die Höhe von Goldap hin, |5| zuletzt erscheint es mit polnisch und deutsch ge-
mischt in einigen orten bei Goldap. noch ist zu erwähnen, daß auf der kurischen 
nehrung die drei nördlichen orte kurisch d. h. lettisch sprechen, aus dem südlichsten 
derselben, nidden, ist eine kurische Übersetzung geliefert. die südliche Hälfte der 
nehrung ist deutsch (bd. 1, s. 26–27).

die im marburger institut verwahrte und von alfred lameli (wieder-)entdeckte 
handgezeichnete Karte „sprachverhältnisse no“8, auf die Wenker in diesem Kom-
mentar bezug nimmt, ist für die Forschung von unschätzbarem Wert. trotz der tat-
sache, dass die datengrundlage nur auf den von den lehrern der jeweiligen orte 
gelieferten schätzwerten der ethnischen zusammensetzung der ortsbevölkerung 
beruht, gibt sie für den erhebungszeitraum ein genaues, sehr differenziertes bild der 
verteilung der litauischsprachigen bevölkerung. vergleichbare zeitgenössische sprach-
karten geben entweder keine auskunft über die zahlenverhältnisse9 oder berück-
sichtigen die nationalen minderheiten erst ab einem anteil von 50%10. es kann alfred 
lameli nur zugestimmt werden, dass mit der Karte „eine der genauesten beschrei-
bungen der sprachlichen minderheiten im nordöstlichen teil des ehemaligen deut-
schen reichs gegen ende des 19. Jahrhunderts vorliegt“11.

in den Kartenkommentaren (bd. 1, s. 35–bd. 2, s. 888) werden die befunde von 
357 Kartenthemen besprochen, deren daten in der regel auf drei Kartenblättern 
erfasst sind: dem nordwest-blatt (nW), dem nordost-blatt (no) und dem südwest-
blatt (sW). die Kartenkommentare folgen einem festen schema. nacheinander wer-
den die befunde in den Kartenblättern in der oben angeführten reihenfolge (nW, 
no und sW) besprochen, wobei der litauische befund (in der regel im Kontext der 
sorbischen, polnischen und tschechischen befunde) im anschluss an die deutschen 
befunde des blattes no besprochen wird. nehrungskurische belege werden, sofern 
sie hinreichend von den litauischen abweichen, separat im anschluss an die litau-
ischen diskutiert.

das litauische wird bei allen Kartenkommentaren, die sich auf die lexik der 40 
Wenker-sätze beziehen, erwähnt. 12 allerdings schwankt die ausführlichkeit der aus-
führungen.

8  im internet unter http://regionalsprache.de/
map/7xnmu3he zugänglich. ein ausschnitt 
der Karte, der das litauische sprachgebiet 
abbildet, ist in abb. 2 in schiller, Kise liū-
nai tė 2015, 434 abgedruckt.

9  vgl. die „sprachenkarte von deutschland“ 
aus richard andrees Allgemeinem Hand-
atlas (andree 1881, 16).

10  vgl. die von paul langhans (1907) entwor-
fene „nationalitäten-Karte von ostpreu-
ßen“ in Deutsche Erde 6 (1. sonderkarte).

11  lameli 2008, 265.
12  einige Kartenthemen sind nur in den For-

mularen erhoben worden, deren daten in 
das sW-blatt eingegangen sind. 
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Für die dokumentierung sowohl von Wenkers arbeitsweise als auch von seiner 
Kenntnis des litauischen seien hier die das litauische und nehrungskurische betref-
fenden passagen innerhalb seines Kommentars zum Wort Luft vom 25. Juni 1890 
angeführt:

im littauischen ist am verbreitetsten ora, der accusativ von oras, abhängig von per. 
statt ora steht mehrmals ůra, außer per kommt auch i mit dem acc. vor. einmal findet 
sich i oro. eine anzahl Übersetzungen haben den locativ ohne präposition: ore und 
ůre. auf der nehrung heißt es is gaisa. einmal ist das deutsche Wort üblich: per lufta 
(bd. 1, s. 128).

Während er die Formenbestimmungen mit sicherer Kenntnis vornimmt, misst er 
den auf dialektalen unterschieden beruhenden lautlichen varianzen, anders als im 
deutschen, kaum bedeutung bei. Häufig ist er sich auch bei der scheidung von or-
thographischen und lautlichen befunden unsicher, vgl.: 

littauisch ist szů die verbreitetste schreibung, daneben erscheinen ohne regel sziů, 
szo, szio, szuo. einmal kommt szunis vor und zwar in verbindung mit rudasis (braun), 
sodaß es als singular aufgefaßt werden muß. der lettische ort auf der nehrung hat 
suns (bd. 1, s. 102).

offenbar fehlen Wenker hier die entsprechenden Kenntnisse der merkmale litau-
ischer dialekte, um eine fundierte auswertung vorzunehmen. denn dass die vorlie-
genden daten auch geeignet sind, die dialektalen verhältnisse des litauischen zu 
dokumentieren, ist sich Wenker, wie er in einem 1886 gehaltenen vortrag über das 
sprachatlasunternehmen betont, durchaus bewusst:

bisher haben wir ausschließlich die d e u t s c h e n  [Hervorhebung Wenker] dialekt-
verhältnisse ins auge gefaßt. es lohnt sich indessen, andere sprachstämme in ihrem 
mundartlichen verhalten zu vergleichen. der sprachatlas bietet dazu ja reichliche 
Gelegenheit, da er im Westen die romanischen, im osten die littauischen und slavi-
schen Gebiete des deutschen reiches mitbehandelt, Gebiete, aus denen er zahlreiche 
brauchbare dialektübersetzungen besitzt (bd. 2, s. 953).

Wie die Kartenkommentare zeigen, nimmt die intensität, mit der sich Wenker der 
auswertung der litauischen befunde widmet, im laufe der zeit ab. das betrifft aller-
dings nicht nur die auswertung des litauischen und anderen fremdsprachigen ma-
terials, sondern entspricht auch der beobachtung von lameli für die Kartenkommen-
tare überhaupt, der ab 1901 ein abnehmen sowohl der anzahl der Hefte als auch 
der seitenzahl pro Heft feststellt.13 die ausführliche diskussion der grammatischen 
Formen weicht einer bloßen anführung der litauischen lexeme, anfangs noch mit 
kurzem Kommentar, vgl.: „die littauer verwenden die beiden Wörter lowa und pa-
talas, beide zum teil, dem satzzusammenhang entsprechend, im plural. der lettische 

13  lameli 2008, 263–264. 
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ort hat gulta“ (bd. 1, s. 169); „die littauer verwenden in satz 26 drei verschiedene 
Wörter: troba, butas, namas. letzteres ist selten, die beiden ersten erscheinen etwa 
gleich häufig. die schreibung wechselt sowohl für den stamm als für die endung, 
ohne daß sich bestimmte Gruppierung erkennen ließe“ (bd. 1, s. 223). später nennt 
er nur noch die litauischen Übersetzungsäquivalente: „die littauer setzen pradetu 
und prades“ (bd. 2, s. 731), „das littauische hat arkliu, arklu“ (bd. 2, s. 781). 

immer häufiger bleiben die litauischen befunde in den Kartenkommentaren un-
berücksichtigt, wie z. b. im Kommentar zum Wort Durst: „bei den littauern und 
slaven wechseln substantiv, adjektiv und verbum so regellos, daß eine Wiedergabe 
zwecklos gewesen wäre“ (bd. 2, s. 520). die letzte erwähnung des litauischen erfolgt 
in dem letzten von Wenker verfassten Kartenkommentar vom 1. Januar 1911: „die 
littauer und slaven übersetzen gekommen in so verschiedener Weise, daß ein einheit-
liches bild nicht zu gewinnen war“ (bd. 2, s. 890). 

ein besonderes interesse hingegen zeigt Wenker, hier ganz Germanist, wie bereits 
im eingangs angeführten Kommentar zum Wort Luft erkennbar wird, für die deut-
schen lehnwörter. auf diese geht er auch dann ein, wenn er sich zum litauischen 
befund nicht äußert, wie im Kommentar zum Wort schlechte: „die littauer haben 
einige synonyma, über die nichts besonderes zu bemerken ist. zahlreiche orte da-
gegen zeigen das deutsche Wort als szlekti mit verschiedenen abweichungen in der 
schreibung“ (bd. 1, s. 277).

auch wenn der umfang und die intensität der behandlung des baltischen mate-
rials in den Kartenkommentaren Wenkers mit der zeit abnehmen, so werden das 
litauische und nehrungskurische bis zuletzt berücksichtigt. seinem einmal festge-
legten Konzept für den sprachatlas des deutschen reiches, das auch die fremdspra-
chigen befunde wie selbstverständlich einbezieht, bleibt Wenker bis zuletzt treu. 

die Kartenkommentare stellen einen wichtigen schlüssel zur erfassung des in 
den Fragebogen dokumentierten fremdsprachigen und damit auch baltischsprachi-
gen materials dar. mit Hilfe des in band 3 angeführten registers der „varianten 
ergänzender sprachen“ lässt sich ein guter Überblick über die von Wenker bespro-
chenen litauischen und nehrungskurischen Wortformen gewinnen. obwohl in den 
Kommentaren, zumindest in den ersten Jahren, die litauischen Übersetzungsäqui-
valente ausführlich diskutiert werden, bilden die Kommentare allerdings nur einen 
teil des in den Karten erfassten sprachmaterials ab, sodass die auf der rede-
platform zugänglichen Karten mit den ausführlichen legenden immer berücksich-
tigt werden sollten. 

die von alfred lameli herausgegebenen schriften zum sprachatlas des deutschen 
reiches stellen für die baltistische Forschung eine wertvolle Quelle dar. sie zeugen 
vom stellenwert des litauischen und nehrungskurischen in der sprachlandschaft 
des deutschen reiches und dokumentieren Georg Wenkers interesse auch an den 
Fremdsprachen, namentlich am litauischen und nehrungskurischen. die ausgabe 
ist vom Herausgeber und seinen mitarbeiterinnen Johanna Heil und Constanze Wel-
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lendorf mit großem Fleiß und akribie erstellt worden. Fehler bei der Wiedergabe der 
baltischsprachigen belege14 sind nicht dem Herausgeber anzulasten, sondern beruhen 
auf Fehler der der edition zugrundeliegenden reinschrift, die in teilen nicht von 
Wenker selbst stammt. im register sind die Fehler größtenteils emendiert worden. 
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sich jedoch auch gravierendere verschrei-
bungen: schwadiu →schoadin (bd. 1, s. 363), 
supantru → suprantu (bd. 2, s. 693), sadag-
nochi → sadaguschi (bd. 2, s. 777), apa-
kuha → apakscha (bd. 2, s. 805). „im littau-
ischen herrscht kalbeti vor, daneben ſakyti, 
das im littauischen als hatziti erscheint“ 
(bd. 2, s. 868) → „das im lettischen als 
ſatziti erscheint“ (bd. 2, s. 868).

14  Häufig sind verlesungen einzelner Graphe-
me: von <u> und <n>, vgl. skand →skaud 
(bd. 1, s. 263), czou → czon (bd. 2, s. 818), 
<m> und <n> musidawima → nusidawima 
(bd. 2, s. 713), jaumus → jaunus (bd. 2, 
s. 859), <s> und <a> stradei, strade → 
atradei, atrade (bd. 2, s. 650), <r> und <w>, 
„die littauer haben tar, der lettische ort 
teri“ → „die littauer haben taw, der letti-
sche ort tewi“ (bd. 1, s. 418). es finden 
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istorikų rašymas apie save pačius kai kam gali atrodyti savitikslis. dažnam gali 
kilti klausimas, kurgi „nauda visuomenei“, kai vieni istorikai pasakoja, ką prieš dau-
gelį metų veikė kiti jų amato kolegos? tačiau istorikų vaidmuo tuomet, kai interneto, 
radijo ir televizijos dar nebuvo, o žmonės apie praeitį sužinodavo daugiausia iš kny-
gų ir pasakojimų, buvo gerokai reikšmingesnis nei dabar. tai jie pateikdavo atsaky-
mus į klausimus, kas aš esu ir kas esame mes. Štai kodėl gilinimasis į praeityje dir-
busių istorikų kūrybą ir praktikas dažnai turi kur kas gilesnę nei vien genealoginės 
iškylos prasmę. Jis padeda suvokti, kokias praeities suvokimo galimybes turėjo tie, 
kurie tuos istorikus skaitė. taigi daugiau sužinome apie praeityje gyvenusių žmonių 
pasaulėvaizdį, prisiliečiame prie diskurso, sampratų ir kultūros istorijos. sykiu isto-
rikų veiklos praeityje tyrimas gali padėti plačiau pažinti visuomenę, kurioje tie isto-
rikai dirbo, joje funkcionavusią žinių transfero, sklaidos, profesionalų bendruomenės 
formavimosi ir toje bendruomenėje galiojusių „savų taisyklių“ logiką.

aurelijaus Giedos knyga kaip tik ir yra vienas retų darbų, kurie leidžia pažvelg-
ti į lietuvoje dirbusius istorikus ir čia besiformavusią istorijos discipliną. tai ne 
pirmas darbas šia tema. po antrojo pasaulinio karo istorikus lietuvoje disciplina-
vusią matricą, jų idėjas ir veiklos galimybes yra atskleidęs aurimas Švedas1. lietu-
vos istorijos mokslą tarpukariu nuodugniau tyrinėjo povilas lasinskas ir valdas 
selenis2. Yra rašyta ir apie lietuvių nacionalinės istorijos formavimosi periodą tuo 
laikotarpiu, kai rusijos imperijos vakarinėse gubernijose nebuvo universitetų, o 
pastangos perteikti tai, ką parašydavo koks nors istorijos rašytojas, tiems, kam jo 

1  Švedas 2009. 2  lasinskas 2004; selenis 2007.
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raštai buvo skirti, kainuodavo ne mažiau nei pats tokių istorijų parašymas. tačiau 
Giedos knygos didžioji vertė kitokia. pirma, ji parodo ne tik tai, kas buvo anos 
lietuvos respublikos istorikai, ką ir kodėl rašė (tai jau daugiau mažiau žinojome 
iki šiol), bet bene pirmą kartą taip išsamiai atskleidžia, jog jie dar ir teoretizavo, kaip 
rašyti. iki šiol tik alfredas bumblauskas buvo atkreipęs dėmesį į šį reiškinį keliuose 
senokai publikuotuose tekstuose apie zenoną ivinskį ir jo tarpukariu pasirodžiusius 
siūlymus kolegoms istorikams3, o aivas ragauskas buvo surašęs „keletą pastabų“ 
dėl to, kaip istorikai tyrė praeities liekanas tarpukariu4. antra, Giedos knyga praveria 
duris į kiek platesnį teorijų lauką, kuriame kristalizavosi abstrahuoti apmąstymai, 
kaip rašyti. ir trečia – galbūt svarbiausia: monografijoje Manifestuojanti Klėja lietuvos 
istorikų pasirinktas prieigas ir traktuotes, kaip rašyti istoriją, bandoma paaiškinti 
gana plačiame europos istoriografijos tendencijų kontekste. Čia sužinome, kaip ir 
kodėl lietuvos istorikus veikė XiX–XX a. sandūros ir vėlesnės istorijos metodo tai-
kymo variacijos bei istoriografijos teorijos diskusijos, pasireiškusios rusijoje, pran-
cūzijoje, vokietijoje, ką jie pritaikė savo darbuose, ką, kada ir kodėl siūlė keisti pri-
eigose, kurios buvo taikomos lietuvos istoriografijoje.

storokoje 640 puslapių knygoje (iš jų 124 p. skirti naudotiems šaltiniams ir tyri-
mams išvardyti), kurią skaityti pradėti patartina prieš tai susipažinus su zenono 
norkaus Istorika5, stuburą naratyvui suteikia manifestacijos. tą išduoda ir autoriaus 
parinktas pavadinimas, kuriame nuoroda į knygos objektą tampa pasitelktas mūzos 
šlovintojos antikinis personažas. manifestacijomis autorius vadina programinius teks-
tus, kuriuose lietuvos istorikai svarstė, kaip rašytina istorija; naujoves deklaruojan-
čius rašinius, kuriuose ryškios pokyčių iniciatyvos ir kuriuose buvo reiškiami kvie-
timai atnaujinti istorijų „gamybos“ būdus bei prieigas. tyrimo apie taip suvokiamas 
manifestacijas siužetas rutuliojamas kaskart vėl aktualizuojant klausimą, su kuria 
teorine tradicija galėjo tapatintis lietuvos istorikai. visa tai parodoma plačiame kon-
tekste, kuriame aptariamos institucijos, vidinės kastos, kartų konfliktai ir simbolinio 
kapitalo pozicijos. pasakojimas kupinas niuansų ir detalių, daugelis kurių iki šiol 
dūlėjo prieblandoje. be abejonės, vienas įdomiausių yra Giedos atradimas, kas sieja 
augustiną voldemarą ir synthèse historique projektą, iš kurio išaugo progresyviausia 
XX šimtmečio europos istoriografijos srovė (Gieda vadina ją „mokykla“) – Annales.

Knygos prologą autorius baigė ir epilogą pradėjo analogiška pastraipa, kurioje 
deklaruoja, regis, savaime suprantamą dalyką: visa, ką jis parašė, galėtų būti rašoma 
kitaip. vildamasis, kad tai yra ne nenoro diskutuoti, bet viso labo Giedos kuklumo 
išraiška, drįsiu pateikti kelis svarstymus apie tai, ko knygoje pasigedau.

pirma, kritikuotinas (nors tuo pačiu būtinas) atrodo autoriaus pasirinkimas pa-
pasakoti apie reiškinį „nuo aušros iki sutemų“. būtinas todėl, kad skaitytoją reikėjo 
kaip nors supažindinti su reiškinio „ištakomis“, parodyti, kas gi buvo tos kritikos, iš 

5  norkus 1996.3  bumblauskas 1992; bumblauskas 1997.
4  ragauskas 2001.
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kurios gimė pirmosios lietuvių autorių „Klėjos manifestacijos“, objektas. Kritikuotinas 
todėl, kad, lyginant su daktaro disertacija, kurios pagrindu parašyta ši knyga6, auto-
rius išplėtė pradinį pasakojimo atskaitos tašką (1904) į devynioliktą šimtmetį (virše-
lyje nurodyti 1883 m. iš tiesų nėra pasakojimo pradžia). tai paskatino jį aprėpti kelis 
laikotarpius, kurie knygoje nagrinėjamos temos požiūriu turėjo pernelyg daug skir-
tumų. socialinio mobilumo mastai, istorikų pajėgos ir vaidmuo lietuviakalbėje visuo-
menėje, žinių cirkuliacija, spaudinių nacionaline kalba sklaida ir recepcija – visa tai 
laikotarpiais prieš 1904–1905 m. ir po 1904–1905 m. turėjo pernelyg daug skirtumų. 
be to, Klėja lietuvoje kurį laiką, pasak autoriaus, nemanifestavo: tai, kaip išduoda 
antrojo skyriaus pavadinimas, prasidėjo po 1904 m. taigi laikotarpis iki XX a. pirmo-
jo dešimtmečio knygoje atrodo nuskriaustas. bet gal dėl to kaltos tik mentalinės 
geografijos ir etnolingvistinio tautiškumo sampratos, su kuriomis susitapatinęs Gie-
da leido sau jas kiek paprojektuoti į praeitį? Juk peržengus šias sampratas, kaip mums 
siūlytų troškimas adekvačiau priartėti prie XiX a. realijų, gal paaiškėtų, kad 1883-
ieji – anokia istoriografijos teorijos pradžia lietuvoje? Klėja marijos žemėje manifes-
tavo ir anksčiau, tik gal ne visų buvo suprasta?

antra, aplink Annales susitelkę tyrinėtojai praėjusiame šimtmetyje išgyveno taip 
ir nesukūrę nė vieno tokio lygmens teorinio ar metodologinio teksto, kaip kad Jo-
hanno Gustavo droyseno Grundriss der Historik (Istorikos pagrindai)7 ar bent leopoldo 
rankės Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber (Apie naujųjų istorikų kritiką)8. tai XiX a. 
vokiškojo istorizmo atskaitos taškai. nepaisant tokio nedėmesingumo sisteminiam 
metodologijos išdėstymui, šie tyrinėtojai manifestavo vieną naujovę po kitos tiesio-
ginėje savo veiklos praktikoje. ir atvirkščiai. Georgas G. iggersas, vienas žinomiausių 
istorikų, tyrusių vokiškąją istoriografinę tradiciją, kažkada konstatavo, kad XiX a. 
prūsijos istorikai, kurie iškėlė objektyvumo primatą ir mokė kitus, kad negalima apie 
praeitį moralizuoti, reikia nagrinėti reiškinius tokius, kokie jie buvo iš tiesų, patys 
šių „naujoviškų“ disciplinos standartų visai nesilaikė. archyvuose jie paprastai lan-
kydavosi ne siekdami atrasti argumentų „už“ ir „prieš“, bet norėdami įrodyti atsa-
kymus, kurie jiems buvo žinomi iš anksto, taigi patvirtinti savo įsitikinimus9. Ši 
pastaba apie tai, kad tiriant istoriografijos istoriją, nematomas pilnas vaizdas, kol 
apsiribojama vien teorinių samprotavimų, kaip rašyti, arba vien rašymo praktikų 
analize. visuminį vaizdą duoda tik abiejų šių plotmių – ir samprotavimų, ir prakti-
kų – tyrimas. Giedos knyga šiuo klausimu palieka rezervą. būčiau linkęs manyti, kad 
istorikos ir praktikos sąveikų analizė, arba bandymas atsakyti į klausimą, kaip lie-
tuvoje rašė istoriją tie, kurie mokė kitus, kaip ją reikia rašyti, gerokai papildytų vaiz-
dą, kuris susidaro perskaičius aurelijaus Giedos knygą. bet jei šios knygos nebūtų, 
noras pamatyti daugiau gal taip ir nebūtų išsivadavęs iš pasąmonės.

6  disertacija apginta 2013 m. vilniaus univer-
sitete.

7  droysen 1868.
8  ranke 1824.

9  plg. iggers 1999, 20. taip pat plg. jo klasiki-
nę prūsiškosios / vokiškosios istorinės 
minties studiją: iggers 1969.
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domo Kauno sudaryta ir parengta liudijimų apie rašytoją ievą simonaitytę kny-
ga Aš esu Etmės Evė, išleista pačioje 2017 m. pabaigoje, baigė rašytojos 120-ųjų meti-
nių minėjimą. Knygoje pateiktų liudijimų temų įvairovė atskleidžia rašytojos dau-
giabriaunio charakterio ištakas ir sudėtingo gyvenimo detales. tekstuose yra įdomios 
medžiagos apie rašytojos gyvenimą nuo vaikystės iki paskutiniųjų akimirkų. Knyga 
vertinga, nes Kaunas iškart po rašytojos mirties (1978 m. rugpjūčio 27 d.), kol dar 
buvo nemažai ją pažinojusių, ėmėsi kaupti su rašytoja bendravusių skirtingų visuo-
menės sluoksnių ir profesijų atstovų pasakojimus. Knygoje liudija asmenys, įvairio-
mis progomis daugiau ar mažiau su ja bendravę: mažosios lietuvos lietuviai, rašy-
tojai, literatai, artistai, muzikologai, dailininkai, žurnalistai, kultūros darbuotojai, 
mokslininkai, namų šeimininkės, artimos aplinkos žmonės. Jie pasakoja apie rašyto-
jos kasdienybę, pomėgius, charakterio bruožus, bendravimo su skirtingais asmenimis 
ypatumus, lektūrą, kūrybinio darbo laboratoriją… Ši knyga sugriauna daugelį iki 
šiol sklandančių mitų apie rašytoją, nes joje pateiktų 57 asmenų liudijimai padeda 
susikurti objektyvesnį rašytojos asmenybės vaizdą. Knygos sudarytojas, rengdamas 
ją, daugelį liudijimų autorių iš naujo surado ir suderino tekstus. Kai kurie liudytojai 
juos pakoregavo, šiek tiek papildė.

Kaunas liudijimų žanrą perėmė ir jo išmoko iš savo dėstytojo, šviesios atminties 
profesoriaus vlado Žuko, kuris praeito amžiaus aštuntame dešimtmetyje kartu su 



388 Archivum Lithuanicum 20

savo studentais lankydavo žymius lietuvos žmones pažinojusius asmenis ir pagal 
tam tikrą klausimyną juos „tardydavo“. Jis iš Žuko išmoko prakalbinti pašnekovus, 
meistriškai užfik suoti, stenografuoti jų mintis. Kaunas per knygos pristatymą pasa-
kojo, kad stenografinio pobūdžio rašiniai pasitelkti, nes liudytojai nesutiko kalbėti į 
diktofoną, o kiti net perspėjo, jei juos dėl pasakytų dalykų ims kaltinti, jie išsiginsią. 
„liudytojai buvo priklausomi nuo laiko dvasios, oficialiosios ideologijos ir net artimos 
aplinkos asmenų. tad visai neatsitiktinai kai kurie teikėjai savo liudijimus akivaizdžiai 
cenzūravo“ (p. 22). nors daugelis liudijimų ir perėjo savicenzūrą, knygos tekstų 
visuma intriguojanti, jautrus skaitytojas iš eilės, ne fragmentiškai, ją skaitydamas 
lengvai supras net ir nutylėtus dalykus, nes kai kurie atsispindi drąsesnių pateikėjų 
atsiminimuose.

Knygą sudaro pratarmė (p. 9–30), santrumpos (p. 31–32), ikonografija (p. 33–80), 
liudijimų tekstai su biogramomis ir rengėjo komentarais, kartais – su priedais (p. 83–
299), santraukos anglų (p. 300–303) ir vokiečių (p. 304–308) kalbomis, asmenvardžių 
(p. 309–322) ir vietovardžių (p. 323–330) rodyklės.

Kaunas pratarmėje trumpai aptaria rašytojos gyvenimą ir kūrybą, primena, kad 
rašytojos Aukštujų Šimonių likimas (1935) ir kitos knygos ne tik nacistinės vokietijos 
metais buvo pašalintos iš bibliotekų, bet nuo 1990 m. – iš mokyklų programų. 
Kaunas mano, kad „[n]aujosios švietimo koncepcijos kūrėjai persistengė – be i. si-
monaitytės užaugo visa laisvojo jaunimo karta“ (p. 12). 2016 m. rašytoją grąžinus 
į mokyklą, susigriebė ir seimas, „įvertindamas tai, kad ieva simonaitytė yra pas-
kutinioji mažosios lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūri-
niuose vaizdavusi išskirtinius lietuvininkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto 
etnografinį savitumą, nutarė 2017-uosius paskelbti ievos simonaitytės metais“ 
(p. 12). metinių minėjimo proga buvo sudaryta programa, skirta lėšų jai įgyven-
dinti. Čia aptariama knyga buvo įtraukta į programą ir gauta lėšų jai parengti ir 
išleisti (p. 13).

toliau pratarmėje aptariama simonaitytės tyrimų bibliografija, memuaristika. 
primenama, kad pirmoji atsiminimų knyga apie tris XX a. rašytojas moteris: salomė-
ją nėrį, sofiją Čiurlionienę, ievą simonaitytę, parašyta michalinos meškauskie nės1, 
pateikia daug įdomaus apie klaipėdiškę rašytoją. meškauskienė pamario krašto ra-
šytojai skyrė daugiau kaip pusę knygos ir sukūrė įtaigų jos portretą:

atsiminimai rėmėsi gausiu abipusiu susirašinėjimu: laiškai pateikiami visu tekstu, 
todėl netgi primena jų laisvą publikaciją ir epistolinio dialogo žanrą su autorinių 
mintijimų intarpais. Juose atsiskleidžia nepridengti liudijimai apie i. simonaitytės 
kūrybines negalias paskutiniu gyvenimo dešimtmečiu, supanašėjusių dienų tėkmę, 

1  meškauskienė 1984.
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namų šeimininkes, lankytojus, pažįstamus, nepasitikėjimo giminėmis priežastis 

(p. 222–226), realybės nesuvokimą, bendravimo sunkumus, kylančius iš vienatvės 

baimės, autorės matymu, abejingumą lietuvos socialinėms, visuomeninėms proble-

moms ir net tarptautiniams reikalams (p. 14). 

Kaunas pratarmėje aptaria memuaristines apybraižas, palydėtas gausia ikonogra-
fija, parengtas lietuvių kalbos mokytojos onos pajedaitės, kraštotyrininko bernardo 
aleknavičiaus2. pastebi, kad „priešingai nei m. meškauskienė, abu autoriai neturėjo 
sąlygų įveikti artumo rašytojai barjero, todėl jautresnių jos charakterio vaizdinių 
nepateikė“ (p. 15). primenama, kad buvo ir daugiau vakarų regiono autorių, paskel-
busių beletrizuotų dienoraštinių tekstų rinkinių (vytautas rimavičius3), beletrizuotų 
memuaristinių pasakojimų (vytautas Kaltenis4), paženklintų stipriu publicistiniu 
užtaisu (p. 16). „veikiai po rašytojos netekties dar neprigesusius bendravimo įspū-
džius užrašė ir nemažą jų dalį pavadinimu ‘iš prisiminimų apie rašytoją ievą simo-
naitytę’ Klaipėdos rajono laikraštyje paskelbė edita barauskienė. autorė, priekulės 
vidurinės mokyklos mokytoja, gyvenusi priešais i. simonaitytės vasarnamį kitoje 
vingio gatvės pusėje, turėjo palankių progų bendrauti su žymiąja kaimyne ir ją gerai 
pažinti“ (p. 16–17). norisi pastebėti, kad simonaitytė, paskaičiusi pirmuosius jaunų-
jų kūrėjų rašinius, gebėjo atpažinti plunksnos bendradarbius ir, pavyzdžiui, baraus-
kienei išpranašavo rašytojos dalią, domicelei povilaitytei-rimaitienei (1904–1996), 
savo paskutiniajai šeimininkei, pasakydama „ta bus rašytoja“ (p. 275), o apie minėtą 
Kaltenį (1937–2016) – „nebus rašytoju“ (p. 273).

pats Kaunas su simonaityte susipažino dar studijuodamas vilniaus universitete 
ir jos liudijimais apie klaipėdiškius rėmėsi ne tik studentiškiems darbams, bet ir di-
sertacijai, o rašytojos šimtmečio proga paskelbė atsiminimų knygelę Klaipėdiškė (p. 17). 
dabar Kaunas rašo:

Galimybė pažinti ir artimai bendrauti su žymia mažosios lietuvos lietuvių kultūros 

atstove, viena iškiliausių XX amžiaus lietuvių literatūros kūrėjų pastūmėjo kitam 

žingsniui. rašytoją amžinai ramybei nulydėjus į antakalnio kalvas, šių eilučių auto-

rius pradėjo užrašinėti ją pažinojusių, įvairiu artumo lygiu bendravusių, kartais tik 

pastabas išsaugojusių asmenų sakytinius liudijimus ir tai buvo daroma penketą metų 

(1978–1983) (p. 18). 

sukaupti liudijimai, nors ilgai gulėjo rengėjo stalčiuje, bet jais „kartą dėmesingai 
naudojosi“ (p. 30) vytautas Kubilius monografijoje Ievos Simonaitytės kūryba (1987). 

2  pajedaitė 1988, 21997; aleknavičius 1998. 
3  rimavičius 1992.

4  Kaltenis 2008.
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pratarmėje Kaunas dar aptaria svarbiausių terminų vartojimą, liudijimų klasifika-
vimą, redagavimą, iliustracijas, brėžia padarytinus darbus rašytojos 125-mečio minė-
jimui, numato adresatą, dėkoja teikėjams, iš kurių šiandien jau 48 nebėra tarp mūsų.

Kaip dažnai būna Kauno knygose, taip ir šį kartą – itin vertingos iliustracijos, 
pateiktos po pratarmės ir santrumpų (p. 33–80), dalis jų – iš sudarytojo rinkinių. 

toliau sudėti liudijimų tekstai. Kaunui daug „liudytojų buvo žinoma arba bent 
jų pavardės girdėtos iš asmeninio bendravimo su i. simonaityte, ilgiausiai jos na-
muose gyvenusių komunikabilaus būdo šeimininkių Kotrynos laukaitienės ir do-
micelės rimaitienės, kiti buvo sutikti lankant rašytojos namus, plečiant pažinčių 
geografiją kelionėse: vienos durys vedė prie kelių kitų durų. taip pat rašyti laiškai, 
gauti atsakymai, kuriuose buvo nurodyta ir naujų adresų“ (p. 18). Knygos sudary-
tojui sunkiausia buvo surasti tinkamiausią liudijimų pateikimo seką: „iš pradžių 
liudijimus bandyta dėstyti pagal autorių asmenvardžių abėcėlę, jų amžiaus chrono-
loginę seką, užrašymo tvarką ar kitaip“ (p. 20). taip pat galvota apie liudijimų gru-
pavimą remiantis turinio chronologija. „tačiau ir šio metodo teko atsisakyti, nes 
norint jį panaudoti reikėtų sistemingai sukaupti gerokai didesnį kiekį liudijimų“ 
(p. 20). visus galimus tekstų pateikimo būdus įvertinęs, knygos sudarytojas pasirin-
ko „autorių santykio su rašytoja“ (p. 20) principą. pirmiausia sudėti mažosios lie-
tuvos lietuvių liudijimai, po to – menininkų (rašytojų, literatų, artistų, muzikologų, 
dailininkų); žurnalistų, kultūros darbuotojų, mokslininkų; dalykinio bendravimo 
asmenų; namų šeimininkių ir talkininkių; artimos aplinkos asmenų. Žinoma, ir ši 
struktūra nėra tobula. pavyzdžiui, sukelia abejonių į muzikologų grupę išskirti tik 
du teikėjai: povilas Četkauskas ir Jadvyga Čiurlionytė. Četkauskas vis dėlto labiau 
žinomas kaip chorvedys, atlikėjas, pedagogas, vadovėlių autorius, o Čiurlionytė gra-
žiai būtų papildžiusi mokslininkų grupę. 

atradęs knygos struktūrą, Kaunas atsakingai sprendė tekstų redagavimo proble-
mą. liudijimo tekstai buvo parengti „pagal autoriaus žodinį pasakojimą, esant gali-
mybei, jo ir aprobuotas“ (p. 20). skelbiami tekstai yra skirtingos apimties ir nevieno-
do turiningumo: nuo šešių sakinių iki 10 puslapių (pvz., ilgasis martyno Kavolio 
p. 104–114). trumpieji liudijimai nebuvo atmesti, nes „atspindi lakonišką, bet taiklią, 
gilesnę i. simonaitytės egzistencijos ir savimonės raišką, charakterio bruožą arba 
išskirtinį gyvenimo epizodą“ (p. 21). pavyzdžiui, minėtinas šešių sakinių istorikės 
ievos andrulytės-aleksienės liudijimas:

mudvi kažkuo panašios. aš – ieva, simonaitytė – ieva. susidūrėme prieš karą. Gal 
kažkur popietėje, gal visuomeniniuose renginiuose. nieko konkretaus neįsiminė. 
pokariu kartą buvau simonaitytės bute dainavos gatvėje. Kalbantis ji pasakė: Aš 
negaliu eiti prieš gyvenimo srovę, man reikia duoną užsipelnyti. aš užuominą supratau 
(p. 209).
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tačiau ir ilgieji pasakojimai nebuvo trumpinami, kai juose buvo informacijos apie 
kitus mažosios lietuvos veikėjus arba jie atspindi ano meto laiko dvasią. antai labai 
įdomu skaityti simonaitytės jaunystės laikų draugo Kavolio pasakojimą. Jis pasako-
ja apie savo šeimą, ir mes iš pirmųjų lūpų sužinome ne tik apie lietuvių dalią vokie-
čių aplinkoje, bet ir apie jų sudarytas sąlygas įgyti mokslo; apie jaunimo būrimąsi į 
draugijas; pomėgį ir gebėjimą pasidaryti muzikos instrumentus ir fotoaparatą; apie 
sodininkavimą… ir draugystę su rašytoja. detalių pripildyti liudijimai padeda pa-
justi simonaitytės kūrybos ištakas, tampa puikiu jos kūrinių kontekstu, supažindina 
su rašytojos gyvenimo faktais, pavyzdžiui:

nuo 1919 iki 1923 metų Klaipėdos kraštą valdė prancūzai, arba vadinamoji antan-
tė. buvo atsiųsti generolai odry ir petisnė [Klaipėdos krašto vyriausiasis komisaras 
generolas dominique-Joseph odry ir civilinis komisaras Jean Gabriel petisné. – d.K.]. 
Kaip tik tuo metu Klaipėdos krašto lietuviškasis jaunimas pradėjo organizuotis į 
draugijas. tų draugijų tikslas buvo atgaivinti jau gana nuslopintą lietuviškumą. 
vanaguose įsikūrė „eglės“ draugija, kurioje labai rūpestingai dirbo ieva simonaity-
tė. Ją pažinau kaip gerą, nuoširdžią draugę, labai mylinčią savo kraštą ir žmones 
(p. 106).

Kaunas paaiškina, kad „[r]anka rašyti sakytiniai liudijimai neišvengiamai teikia 
ne kalbėseną, bet žinių šaltinį ir minties giją. liudijimo teikėjas teksto nediktuoja. Jis 
yra laisvo žodinio pasakojimo autorius ir sąlyginis vedlys, dažniausiai nenuoseklus 
ekspromtu kylančių minčių reiškėjas, kupinas nuokrypių į šalutines, net visiškai 
tolimas temas ir pasikartojimus“ (p. 21–22). Kad pastarųjų ekskursų būtų išvengta, 
klausėjas pokalbio metu grąžindavo teikėją prie norimos temos. Koks buvo pirmasis 
rašytinio teksto variantas, iš kurio tekstų rengėjas sukūrė galutinę versiją, galima tik 
įsivaizduoti arba pamatyti retai pasitaikančiuose riktuose, pavyzdžiui:

dalyvavo pats direktoriaus [išskirta mano – r. b.] ir jo žmona, staškevičiūtė, abu 
zauniai, simonaitytė, Keliuotis, Šimonis, Graičiūnas (p. 158).

panorau susipažinti. Žavėjosi jos kūryba, lietuvių kalba. aš dar prastai temokėjau 
lietuvių kalbą (p. 182).

Kitas didžiulis Kauno atliktas darbas – teikėjų biogramų ir teksto pastabų, priedų, 
komentarų parengimas. Kiekvieno liudijimo pradžioje yra skirtingos apimties tekstų 
apie autorių. Jei teikėjas – žinomas žmogus, biograma trumpesnė, o jei – nežinomas, 
pateikiamas išsamesnis curriculum vitae. biogramose Kaunas visada nurodo ne tik 
gimimo / mirties datą, vietą, bet ir profesiją, t. y. rengėjui atrodo esmingai svarbi 
informacija apie teikėjo socialinį statusą, kuris lemia liudijimo turinį. per knygos 
pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje ievos simonaitytės bibliotekoje 2018 m. 
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sausio 26 d. Kaunas sakė, jog negalima tikėtis vienodai turiningos informacijos iš 
kultūrininko, intelektualo, erudito ir iš namų šeimininkės. rengėjas sakė, kad ne 
kartą kreipėsi į rajonų civilinės metrikacijos skyrius, kad gautų neabejotinų žinių apie 
teikėjo gimimo ar mirties datas.

ne mažiau darbo buvo įdėta komentarams rengti. Juose ne tik paaiškinamos 
teksto detalės, bet jie neretai yra tarsi paskutinė tiesos instancija, daug pasakanti apie 
rengėjo atsakomybę, padorumą. Štai mažosios lietuvos gyventoja lidija bajoraitė 
(1890–1990) mano, „kad su broliu į sibirą“ pateko „dėl onos zemturytės-Jarienės 
įskundimo“ (p. 85). tačiau Kaunas komentaruose paaiškina:

dėl šio teiginio patvirtinimo arba paneigimo komentaro autorius 2017 m. gegužės 3 d. 

raštu kreipėsi į lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Jo direk-

torė 2017 m. gegužės 16 d. informavo, kad Centro archyve dokumentinio patvirtinimo 

apie o. zemturytės-Jarienės vaidmenį bajorų tremties byloje nerasta (p. 91).

pasitaikančiose po liudijimo tekstu pastabose rengėjas kartais pateikia pokalbio 
aplinkos detalių, pavyzdžiui:

užrašant liudijimus, l. bajoraitė atkreipė dėmesį į i. simonaitytės dovanas. ant sta-

lo stovėjo maža vazelė gėlėms. Ją kartą atnešusi rašytoja. i. simonaitytė sakiusi, kad 

vazelę gavo dovanų, bet ji nepatinkanti, todėl siūlanti l. bajoraitei. priėmė. Kiek 

žemiau vazelės kakliuko auksintai užrašyta: LTSR Kaunas. 1958 m. Kitą, rudos spal-

vos, vazą dovanų gavo, kai grįžusi iš sibiro gulėjo ligoninėje. tada i. simonaitytė 

aplankė ir atnešė gėlių bei vazą. Ji tebestovi pas l. bajoraitę. Kada tai buvo – nepri-

simena.

l. bajoraitė saugojo pirmąją dviejų dalių, vadinamų knygomis, romano Vilius Karalius 

laidą ir trečiąją pokarinę Aukštujų Šimonių likimo laidą. egzemplioriai pažymėti auto-

rės dedikacijomis:

Mieliems prieteliams // Bajorams // E. Simonaitytė // 17. 3. [19]57 

(Aukštujų Šimonių likimas. vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. 

[1] portr. lapas, 405, [1] p., 6 iliustr. įklijos. – tiražas 15000 egz. – dailininkė s[igutė] 

valiuvienė. – dedikacija įrašyta knygos frontispise – i. simonaitytės portretiniame 

lape […] (p. 87).

pasitaikančios pastabos skaitytojui padeda geriau įsivaizduoti, kokiomis sąlygomis 
vykdavo pokalbiai, parodo, kad kartais į juos įsitraukdavo ir teikėjo šeimos nariai. 
tokiu būdu pastabos ir komentarai teikėjų monologus tarsi jungia į vieną nenutrūks-
tamą pasakojimą apie simonaitytę, kurį, manau, būtinai reikia skaityti iš eilės, ne 
nuotrupomis. nuosekliai nuo pirmojo iki paskutiniojo skaitomi liudijimai susijungia 
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ir sudaro sudėtingą, bet vientisą pasakojimą, atskleidžiantį prieštaringų požiūrių į 
rašytojos gyvenimą motyvus. 

liudijimų pabaigoje pasitaikančius priedus dažniausiai sudaro laiškai, žinutės, 
knygų įrašai. pavyzdžiui, „ievai simonaitytei konfirmacijos dienos proga dovanoto 
giesmyno dedikacija ir palyginimui skelbiama kitos lietuvės klaipėdietės konfirman-
tės marijos berčytės (marie bertschies) giesmyno dedikacija […]“ (p. 96); rašytojos 
kalba perlaidojant kunigo emilio bleiweisso palaikus (p. 97); simonaitytės testamen-
tas (p. 135); dažniausiai – rašytojos ar ir jai siųsti laiškai (p. 144, 146, 154, 155, 240, 
250, 261–262, 286–287, 297–298).

rengėjo biogramos, pastabos, priedai ir komentarai suteikia didelio svorio kartais 
labai asmeniškiems, su tiesa prasilenkiantiems, jausmingiems liudijimams. Ši liudi-
jimus palydinti medžiaga knygą daro patikimą, ji rekomenduotina mokytojams kaip 
pamatinė simonaitytės gyvenimo, mažosios lietuvos istorijos studija. Kūrybingas 
mokytojas vien iš šios knygos gali sugalvoti daug įdomių užduočių. pavyzdžiui, 
paprašyti moksleivius ištirti, ar poetas Jonas Graičiūnas objektyviai liudijo? mat 
remdamiesi kitų knygoje esančiais liudijimais pamatome, kad poetas turėjo asmeni-
nių nuoskaudų, kurių nebuvo pamiršęs ir tokiu būdu „atsikeršijo“.

pabaigoje galima akcentuoti, kad knyga svariai papildė simonaitistikos memu-
arinę literatūrą. paraliteratūros publikacijų aktualumą liudija ir gausus lankytojų 
skaičius knygos sutiktuvių renginiuose 2018 metų sausį–balandį. norisi pasakyti, 
kad jie vyko lietuvos mokslų akademijoje, tarptautinėje vilniaus knygų mugėje, 
viešojoje įstaigoje „rašytojų klubas“ vilniuje, maironio lietuvių literatūros muzie-
juje Kaune, Klaipėdos apskrities viešojoje ievos simonaitytės ir panevėžio apskrities 
Gabrielės petkevičaitės-bitės viešojoje bibliotekose, Gargždų Jono lankučio, pagė-
gių, plungės (kartu su čionykščiu simono daukanto bibliofilų klubu), rokiškio 
Juozo Keliuočio ir Šilutės Fridricho bajoraičio miestų ir rajonų savivaldybių viešo-
siose bibliotekose, Gargždų Jono lankučio viešosios bibliotekos agluonėnų, prie-
kulės ir veiviržėnų filialuose, priekulės ievos simonaitytės gimnazijoje ir saugų 
Jurgio mikšo pagrindinėje mokykloje. renginiuose dalyvavę jaunieji skaitytojai 
stebėjosi, kad rašytojos būta tokios įdomios, tvirtos, jaunatviškai nerimstančios, 
žodžiu, vertos dėmesio.
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internationale wissenschaftliche tagung
„achthundert Jahre deutsch-baltischer 
beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung 
im baltischen sprachraum“ vom 16. bis 
19. mai 2018 an der Herzog august 
bibliothek Wolfenbüttel

die internationale wissenschaftliche tagung „achthundert Jahre deutsch-baltischer 
beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen sprachraum“ fand vom 16. 
bis 18. mai 2018 in der Herzog august bibliothek Wolfenbüttel statt. sie wurde von 
Jolanta Gelumbeckaitė (institut für empirische sprachwissenschaft der universität 
Frankfurt am main) und Christiane schiller (institut für deutsche sprache und lin-
guistik der Humboldt-universität zu berlin) organisiert und in zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft für baltische studien e. v., einer vereinigung von baltisten und 
vertretern anderer Fachgebiete, die sich wissenschaftlich mit dem baltikum beschäf-
tigen, veranstaltet. die tagung wurde gefördert von der Fritz thyssen stiftung (Köln). 
die Konferenz setzte sich zum ziel, die baltischsprachige region im Kontext der seit 
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acht Jahrhunderten bestehenden deutsch-baltischen beziehungen zu thematisieren 
und dies in die weitere erforschung der kulturellen Wechselwirkung zu integrieren. 
die tagung nahm drei Jubiläen zum anlass, den 300. Jahrestag des litauischen se-
minars in Königsberg (1718–1944), den 100. Jahrestag der Gründung der republik 
lettland und den 100. Jahrestag der Wiedererlangung der eigenstaatlichkeit der 
republik litauen, um renommierte vertreter der baltistischen Forschung erneut in 
deutschland zu einem wissenschaftlichen austausch zusammenzuführen. die teil-
nehmer aus deutschland, italien, lettland, litauen, schweden und der schweiz, 
einschlägig ausgewiesene Wissenschaftler der Fächer baltistik, indogermanistik, all-
gemeine vergleichende sprachwissenschaft, textwissenschaft und literaturwissen-
schaft, haben in ihren vorträgen linguistische, historische, sprach- und literaturge-
schichtliche themen vorgestellt, erläutert und intensiv diskutiert. an der tagung 
nahmen auch die studierenden der baltistik der Goethe-universität Frankfurt am 
main und verfasser dieses beitrages, philipp büch, mortimer drach, dorothea erd-
mann, mattis Heyne und Franziska raßmann, als aufmerksame zuhörer teil.

die tagung wurde am 16. mai 2018 mit einer öffentlichen abendveranstaltung, 
an der die botschafterin der republik lettland, i. e. inga skujiņa, und der botschaf-
ter der republik litauen, s. e. darius semaška, teilgenommen haben und Grußwor-
te sprachen, feierlich eröffnet. Für den eröffnungsvortrag „die bedeutung des litau-
ischen und lettischen staatsrates nach 100 Jahren – Gedanken und Überlegungen“ 
konnten die organisatorinnen den direktor des Nordost-Instituts (institut für Kultur 
und Geschichte der deutschen in nordosteuropa e. v.) und profunden Kenner der 
Geschichte litauens und lettlands, prof. dr. Joachim tauber (Hamburg), gewinnen. 
in seinem vortrag schilderte er die situation im baltikum im Jahr 1918 und analy-
sierte die vorbedingungen der beiden staatsgründungen. im mittelpunkt standen 
dabei die unabhängigkeitserklärungen, insbesondere die Frage, welche bedeutung 
ihnen in der heutigen erinnerungspolitik litauens und lettlands zukommt. die im 
verlauf der tagung am 17. und 18. mai 2018 gehaltenen vorträge werden im Folgen-
den mit bezug auf den thematischen schwerpunkt besprochen.

1. s p r a C H K o r p u s. diego ardoino (universität vilnius) wies in „on the 
definition of the notions Kleinkorpussprache, Restsprache and Trümmersprache“ auf eini-
ge theoretische schwierigkeiten mit Jürgen untermanns Klassifikationssystem von 
Kleinkorpussprachen, Restsprachen und Trümmersprachen hin. so weist das altpreußische 
merkmale sowohl einer Kleinkorpus- als auch einer trümmersprache auf. untermanns 
terminologie ist teils missverständlich und stellt eigenschaften in opposition, die 
genau genommen orthogonal sind, nämlich die historische verwendung einer sprache 
und die heutige beleglage. ardoino schlug vor, den begriff „trümmersprache“ für 
untermanns restsprachen und trümmersprachen zu verwenden – analog zu ital. lingue 
di frammentaria attestazione (vittore pisani) – und den umfang ihrer Korpora mit den 
neutralen begriffen „Kleinkorpussprache“ bzw. „Großkorpussprache“ zu beschreiben.
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2. t e X t o l o G i e ,  e t Y m o l o G i e. pietro u. dini (universität pisa) zeigte in 
„bemerkungen über die bezeichnung der ersten Frau im (alt-)baltischen schrifttum“, 
wie als literarische mittel verwendete etymologische sprachspiele im Kontext von 
Übersetzungen verloren gehen können. Grundlage für seine untersuchung waren 
altpreußische, litauische und lettische bibel- und liturgietexte, ausgehend von der 
bibelübersetzung und den Katechismen martin luthers. als beispiel diente gr. πέτρα 
(‘Fels’, interferenz mit „petrus“, vgl. lXX mt 16,18), was noch in der vulgata durch 
ein lehnwort (petra) annähernd originalgetreu wiedergegeben werden kann, während 
dieser bezug in allen anderen Übersetzungen verloren geht. dies trifft auch auf die 
derivation der bezeichnung für die erste Frau aus dem Wort für den mann (Gen 2,23; 
vgl. dt. bibel 1483 „männin“) zu: in den Übersetzungen in die baltischen sprachen 
wird diese bezeichnung mit einem stamm moter- ‘Frau’ übertragen. dies ist ein merk-
mal davon, dass die stellen an literarischer Komplexität verlieren und zum „reader-
oriented text“ werden. beleuchtet wurde im vortrag nicht nur die entwicklung zeit-
lich nahe beieinanderliegender texte in den baltischen sprachen, sondern auch tex-
te späterer Jahrhunderte.

3. G r a m m a t i K, o n o m a s t i K, K o n t a K t l i n G u i s t i K. Gegenstand des 
vortrags „zur Grammatik der litauischen postillen des 16. und 17. Jahrhunderts: 
definite nominaldetermination in der Wolfenbütteler Postille (1573/1574)“ von Jolanta 
Ge lumbeCKaitĖ (Goethe-universität Frankfurt am main) waren die altlitauischen 
postillen beider Konfessionen, der Katholiken und der protestanten, die rund ein 
zehntel (um 1. mio. textwörter) des altlitauischen textkorpus ausmachen. der Fokus 
des vortrags lag auf strategien der nominaldetermination. lexikalisch dienen die 
pronominierten nominalformen der begriffsbildung im weitesten sinne. syntaktisch 
werden sie nicht-prädikativ (attributiv, appositiv) und prädikativ verwendet. seman-
tisch haben sie eine anaphorisch-deiktische, individualisierende bzw. kontrastive 
Funktion. unter den pronominierten nominalformen in der WP dominieren bei der 
substantivierung pronominierte partizipien, die bevorzugt im relativischen Gebrauch 
(dem bezugswort nachgestellt) stehen. die Übersetzungsrichtung latein-litauisch 
wirkt darauf begünstigend. pronominierte adjektive werden hingegen überwiegend 
attributiv verwendet. Felix tHies (universität Köln) untersuchte in „der deutsche 
einfluss auf die (alt)litauische biblische onomastik“ die adaption biblischer perso-
nennamen in altlitauischen texten. die altlitauische religiöse literatur ist zu großen 
teilen aus dem deutschen und dem lateinischen übersetzt, dennoch sind Kernbe-
griffe des litauischen christlichen Wortschatzes (wie bažnyčia ‘Kirche’, kryžius ‘Kreuz‘, 
krikštas ‘taufe‘) slawismen, während sich Germanismen kaum finden. ein ähnliches 
bild zeigt auch die altlitauische biblische onomastik. thies untersuchte 10 altlitauische 
texte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. in den texten des 16. Jahrhunderts zeigen die 
biblischen eigennamen noch eine große varianz, erst im 17. Jahrhundert wird eine 
erste vereinheitlichung vorgenommen. Hier dominieren endungslose Formen der 
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personennamen. die von luther verwendeten Formen setzen sich nicht durch, statt-
dessen etablieren sich (wie bei den appellativa) slawisierte Formen. Florian sommer 
(universität zürich) hat in „Kontaktlinguistische studien zu nikolai seemann von 
Jeserskys Dinakantische Geschichten“ gezeigt, dass manche untergegangene Kontakt-
varietäten des baltikums sich auch in der Gegenwart noch fassen und erforschen 
lassen, z. b., wenn sie in literarischen Werken bewahrt sind. einen besonders frühen 
und spannenden Fall zeigt Jacob Johann malm (1795–1862) in seinem Gedicht „die 
oberpahlsche Freundschaft“, das elemente des estnischen, lettischen, russischen und 
deutschen aufweist. im Fokus des vortrags stand jedoch eine zeitlich spätere, stabi-
lere und daher z. b. auch auf syntaktische phänomene untersuchbare varietät: das 
mit russizismen durchsetzte deutsch des nikolai seemann von Jesersky (1852–1921) 
in seinen Dinakantischen Geschichten. Fazit des vortrages war, dass die texte Jeserskys 
eine indirekte und spärliche, aber zuverlässige Quelle für die als „Halbdeutsch“ be-
zeichnete, vor allem mündlich verwendete sprachvarietät darstellen. diese texte sind 
neben sprachwissenschaftlichen auch für kulturhistorische und literarische Fragestel-
lungen von bedeutung und eröffnen einen vergleich mit anderen Kontaktvarietäten 
des deutschen, z. b. dem durch interferenzen aus dem tschechischen beeinflussten 
Kuchldeutsch. Jurgis paKerYs (universität vilnius) sprach in „German influence on 
the formation of periphrastic causatives in baltic“ über ausdrücke aus mehreren 
morphologisch unabhängigen verbformen, die eine bedeutung der veranlassung einer 
Handlung übermitteln. solche Kausativa gibt es in zwei semantischen Klassen: faktitiv 
(z. b. dt. „jmdn. etw. tun machen“) und permissiv (z. b. „jmdn. etw. tun lassen“). es 
wurde untersucht, welche verben in den jeweiligen baltischen sprachen faktitiv und 
welche permissiv gebraucht werden und ob eine veränderung zu verzeichnen ist. 
Hier ergab sich, dass im altpreußischen das verb dāt wohl ursprünglich nur eine 
permissive lesart erlaubt, wobei in den vorhandenen dokumenten teilweise auch 
eine faktitive bedeutung erkennbar ist (dies wird mit deutschem einfluss begründet). 
eine ähnliche entwicklung lässt sich im litauischen beobachten. im lettischen lässt 
das verb likt heute lediglich eine faktitive lesart zu, während historisch noch eine 
permissive lesart belegbar ist.

4. l e X i K o G r a p H i e. birutė triŠKaitĖ (institut für litauische sprache, vil-
nius) verfolgte in „die Herausgabe der Clavis Germanico-Lithvana – ein projekt des 
litauischen seminars in Königsberg, das unrealisiert blieb?“ die bearbeitungsgeschich-
te des anonymen handschriftlichen Wörterbuchs Clavis Germanico-Lithvana (entstanden 
nach 1680). durch den schriftvergleich der umfangreichsten ergänzungsgruppe der 
Clavis mit den im Geheimen staatsarchiv preußischer Kulturbesitz zu berlin aufbe-
wahrten gesicherten autographen von peter Gottlieb mielcke (1695–1753) kann sie 
ihn als urheber der ergänzungen identifizieren. mielckes ergänzungen lassen sich 
auf den zeitraum zwischen 1723 und 1726 datieren, als mielcke dozent des litauischen 
seminars in Königsberg war. neu aufgetauchte archivquellen lassen darauf schließen, 
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dass mielcke vom leiter des seminars, Johann Jacob Quandt (1686–1772), beauftragt 
war, die Clavis für den druck zu revidieren. die wegen anderer lituanistischer pro-
jekte zunächst unterbrochene arbeit am Wörterbuch wurde letztlich ganz aufgegeben, 
weil mit Friedrich Wilhelm Haacks Vocabularium litthuanico-germanicum, et germanico-
litthuanicum (1730) zwischenzeitlich ein deutsch-litauisches Wörterbuch erschienen 
war. vilma zubaitienĖ (universität vilnius) untersuchte in „spuren von handschrift-
lichen Wörterbüchern in der gedruckten lexikographie Kleinlitauens des 18. Jahrhun-
derts“ die genetischen beziehungen preußisch-litauischer lexika und zeigte auf, dass 
ihnen (heute meist verschollene) handschriftliche Wörterbücher zugrunde liegen, die 
von verschiedenen autoren verwendet und ergänzt wurden, sodass manuskriptfami-
lien entstanden. philipp ruhig (Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon, 1747) 
und Jacob brodowski (Lexicon GERMANICO=LITHVANICVM ET LITHVA NI CO=GER-
MA NICVM, vor 1744) bedienten sich einer gemeinsamen, heute verschollenen Quel-
le – brodowskis Wörterbuch war nicht, wie oft angenommen, selbst Quelle für ruhig. 
ruhigs Lexicon scheint der verschollenen vorlage besonders nahe zu stehen. die ab-
weichungen der beiden Wörterbücher voneinander lassen aber ebenso auf voneinan-
der unabhängige Quellen schließen.

5. e n t W i C K l u n G  d e r  s C H r i F t s p r a C H e, Ü b e r s e t z u n G s W i s s e n -

s C H a F t. pēteris vanaGs (universität stockholm) zeigte in „deutsche Geistliche 
als erfinder und pfleger der lettischen schriftsprache“ den prozess der verschriftung 
und Kodifizierung des lettischen nach dem deutschen vorbild. ein anschauliches 
beispiel war die orthographische markierung der vokaldehnung, welche, abgeleitet 
vom deutschen, zunächst mit dehnungs-h geschrieben und später im zuge der sprach-
reform durch einen Überstrich (makron) ersetzt worden ist. ein spürbarer erster Wech-
sel tritt 1856 durch die veröffentlichung von Juris alunāns’ Dziesmiņas und der im 
selben Jahr erstmals herausgegebenen lettischen zeitschrift Mājas Viesis ein. die Her-
ausbildung eines wohlhabenderen, gesellschaftlich aktiven lettischen bürgertums jener 
zeit zeigt die Gründung des rigaer letten vereins 1868. erst darauf aufbauend konn-
te sich die lettische orthographie und sprache reformieren. māra Grudule (uni-
versität lettlands in riga) untersuchte in „die Übersetzungen von Gellerts geistlichen 
liedern und Fabeln ins lettische im 18. Jahrhundert“ die mehrfachen Übersetzungen 
von Christian Fürchtegott Gellerts Geistlichen Oden und Liedern und Fabeln ins letti-
sche. untersucht wurden die Übersetzungen der autoren Johann Jacob Harder (1734–
1775), Gotthard Friedrich stender (1714–1796) und Johann adolf stein (1738–1804). 
die untersuchung ergab, dass Harder an einer formal besonders originalgetreuen 
Übertragung, mit der option, dieselbe melodie für verschiedene oden und lieder 
zu verwenden, interessiert war, während er die Fabeln inhaltlich teilweise veränder-
te. stender konzentrierte sich auf den didaktischen aspekt der Fabeln. stein achtete 
bei seiner Übersetzung auf versmaß und melodie und zeigte somit in seinem stil 
mehr empfindsamkeit, während stender das Werk Gellerts eher im Geiste der auf-
klärung betrachtete.



402 Archivum Lithuanicum 20

6. p a r Ö m i o l o G i e, F a b e l F o r s C H u n G. lina plauŠinaitYtĖ (univer-
sität vilnius) erläuterte in „die Quellen der litauischen sprichwörter in Constant 
von Wurzbachs sammlung Die Sprichwörter der Polen historisch erläutert mit Hinblick 
auf die eigenthümlichsten der Lithauer… (Wien, 1852)“ die Quellengeschichte der 
insgesamt 93 litauischen sprichwörter in der zweiten ausgabe der sprichwörter-
sammlung Constantin von Wurzbachs. die meisten sprüche stammen aus nicht im 
Quellenverzeichnis aufgeführten texten. darunter ließen sich identifizieren: Chris-
tian Gottlieb mielcke, Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörterbuch (1800); 
philipp ruhig, Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon (1747) sowie Wer-
ke alessandro Guagninis und teodor narbutts. František ladislav Čelakovskýs 
Mudrosloví národa slovanského v příslovích (1852) konnte als vorlage ausgeschlossen 
werden. nach welchen Kriterien von Wurzbach die sprichwörter aus den Quellen 
auswählte, ist nicht ersichtlich. sein Werk ist als eine sekundäre sprichwörtersamm-
lung anzusehen. magdalene Huelmann (universität münster) zeichnete in „die 
Jungfrau von turaida: ein deutsch-lettischer berührungspunkt“ die adaption der 
populären lettischen sage von der „Jungfrau von turaida“ in der lettischen und 
(balten-)deutschen literatur nach. neben einer geographischen und kunstübergrei-
fenden einordnung der Geschichte lässt sich die literarische rezeption bis ins frü-
he 19. Jahrhundert zurückverfolgen. magnus von Wolfeld (1848) beruft sich auf 
Gerichtsakten aus dem 17. Jahrhundert, die den Fall im Jahr 1613 schildern sollen. 
verarbeitet wurde das motiv (welches Huelmann u. a. mit der Geschichte der hei-
ligen euphrasia von nikomedia vergleicht) zudem von adalbert Kammerer (1848) 
und Juris dauge (1857). später reißt die deutsche rezeption ab, während die letti-
sche fortgeführt wird. in den unterschiedlichen darstellungen variieren symbole 
(Kranz, tuch, Gebet) und die zugehörigkeit der akteure zu bestimmten volksgrup-
pen, die zumindest geographisch auf den ort des Geschehens determiniert sind. 
stephan Kessler (universität Greifswald) zeigte in „Georg mancelius’ deutsch-
lettische Zehn Gespräche (1638) und ihre möglichen vorbilder“, dass Georg mance-
lius’ Gespräche von der Forschung lange zeit vernachlässigt wurden – wohl, weil 
die gebräuchliche Faksimileausgabe der Phraseologia lettica auf einem druck basier-
te, dem genau diese seiten fehlen. erst in den letzten Jahren erkannten lettische 
linguisten zunehmend ihre bedeutung. die dialoge sind nicht nur von sprachwis-
senschaftlichem interesse: sie bieten neben der untersuchung linguistischer Cha-
rakteristika durch ihren ideengeschichtlichen zusammenhang einen wertvollen 
einblick in zeitgenössische pädagogische strömungen und in das livländische all-
tagsleben. als mancelius’ pädagogische vorbilder kommen insbesondere Johann 
amos Comenius und erasmus von rotterdam in Frage. die zwei bis 1638 erschie-
nenen Werke von Comenius waren nicht vorlage für die Phraseologia lettica. erasmus’ 
Familiarium colloquiorum formulae dagegen enthielt in späteren auflagen dialoge 
und war vielerorts als schulbuch vorgeschrieben. die Zehn Gespräche sind in dessen 
tradition zu stellen.
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7. u n i v e r s i t Ä t s G e s C H i C H t e, b u C H W e s e n, W i s s e n s C H a F t s G e -
s C H i C H t e. liucija CitaviČiŪtĖ (institut für litauische literatur und volkskun-
de, vilnius) stellte die „anfänge des akademischen unterrichts der litauischen spra-
che. zum 300-jährigen Jubiläum des litauischen seminars an der Königsberger 
universität“ vor. das im 18. Jahrhundert von König Friedrich Wilhelm i. gegründe-
te litauische seminar an der Königsberger universität gilt als die weltweit erste 
akademische einrichtung, an der litauisch unterrichtet wurde. ziel war die ausbil-
dung von des litauischen kundigen pfarrern und lehrern für die litauischsprachi-
gen Gemeinden preußens. neben dem seminar in Königsberg existierte kurze zeit 
(1727–1740) ein weiteres in Halle (saale), in dem studenten aus Königsberg als 
lehrende eingesetzt wurden. nach der schließung des seminars in Halle verblieb 
das Königsberger seminar die einzige schule im deutschsprachigen raum mit un-
terricht des litauischen und entwickelte sich zum zentrum der erforschung und 
lehre dieser sprache. unter der 30-jährigen leitung des inspektors martin ludwig 
rhesa (1776–1840) hatte das seminar seinen größten aufschwung. litauisch, bis 
dahin immer als nebenfach der theologie betrachtet, entwickelte sich unter ihm 
zum Forschungsobjekt. die meisten seminarteilnehmer, im alter von 16 bis 30 Jah-
ren, entstammten deutschen pfarrerfamilien. das seminar wurde 1944 nach über 
200 Jahren geschlossen. Christiane sCHiller (Humboldt-universität zu berlin) 
sprach in „Johann Christoph Gottsched und die baltischen sprachen“ über dessen 
weniger bekanntes interesse an den baltischen sprachen. Gottscheds Korrespondenz 
mit daniel Heinrich arnoldt, Johann Georg bock, michael lilienthal, Johann Jakob 
Quandt und Johann ernst Wallenrodt lässt bezüge zur baltistik erkennen und dien-
te als Grundlage der untersuchung. im vortrag wurden besonders interessante 
punkte herausgegriffen: nachforschungen ergaben, dass Gottsched bereits die ein-
schlägigen Werke des 16.–18. Jahrhunderts zur prußistik besaß und darüber mit den 
professoren der Königsberger universität korrespondierte. er nahm einfluss auf die 
deutsche Gesellschaft in Königsberg, um ein bewusstsein für die auseinandersetzung 
mit dem baltischen erbe zu schaffen, und stellte (sehr früh im Hinblick auf die 
Geschichte der indogermanistik) vergleiche zwischen dem Gotischen und dem li-
tauischen an. in „(Fast) 500 Jahre deutsch-baltische beziehungen in buchdruck und 
bibliothekssammlungen“ verfolgte axel e. Walter (landesbibliothek eutin) bele-
ge deutsch-baltischer beziehungen bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück und gab in 
seinem vortrag einen Überblick über die entwicklung von den anfängen bis zur 
heutigen zeit. durch den buchhandel zwischen deutschland und dem baltikum 
bestand ein kontinuierlicher Kontakt seit der Frühzeit des drucks. 1588 entsteht in 
riga die druckerei nikolaus mollyns, andere städte des baltikums folgen. luthers 
aufruf 1524 folgend gründeten protestantische städte im baltikum bibliotheken, 
später übernahmen fürstliche sammlungen diese Funktion. im 16. Jahrhundert ent-
standen universitäten mit eigenen druckereien, die „Gegenreformation“ im baltikum 
trug ebenfalls zur verbreitung des drucks und des bibliothekswesens bei. Walter 
zeigte, wie sich so ein Übergang vom bücherimport zum druck vor ort vollzog.
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die Wolfenbütteler tagung ist somit höchst erfolgreich verlaufen. alle teilnehmer 
waren sich einig, dass die ergebnisse der tagung in einem tagungsband veröffentlicht 
werden sollen. dabei kommen zwei publikationsreihen in Frage: (1) schriftenreihe 
der Gesellschaft für baltische studien, baar-verlag Hamburg oder (2) schriftenreihe 
des historisch-philologischen Jahrbuches Archivum Lithuanicum.

philipp büch   eingegangen am 6. september 2018
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: ph-m.buech@posteo.de

mortimer drach 
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: headsfullofeyeballs@gmail.com

dorothea erdmann 
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland 
E-Mail: doro.erdmann@gmail.com

mattis Heyne 
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland 
E-Mail: mattisheyne@web.de

Franziska rassmann
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: f_rassmann@hotmail.de



405 M o k s l i n ė  k o n f e r e n c i j a 
„ …  i r  k r a š t ą  …  v a d i n o  v a l s t y b e “

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  4 0 5 – 4 1 2

Roma Bončkutė
Klaipėdos universitetas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

mokslinė konferencija 
„… ir kraštą … vadino valstybe“

Xviii Jurgio Lebedžio skaitymai, skirti jubiliejiniams Simono Daukanto 
(1793–1864) metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui

vidos Girininkienės pastangų ir užsispyrimo dėka politikai ir valdininkai volens 
nolens pasidavė ir 2018-uosius paskelbė simono daukanto metais. todėl šiais metais, 
ypač spalio ir lapkričio mėnesiais, vyko nemažai šiam istorikui skirtų renginių, ku-
riuose atradimais, nuomonėmis, abejonėmis dalijosi mokslininkai, mokytojai ar tiesiog 
šviesuoliai. 

2018-ųjų daukanto jubiliejinių metų paskelbimo iniciatorė Girininkienė 2017 m. 
pabaigoje išleido istorikui skirtą kalendorių-knygą Simonui Daukantui 225 (1793–1864)1. 
Ji rašė, kokios abejonės ją lankė rengiantis ieškoti lėšų kalendoriaus leidimui ir gal-
vojant apie būtinybę 2018-uosius skelbti jubiliejiniais metais:

Kalendorius jau parengtas. tačiau vėlgi abejonės. lituanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisija lėšų neskyrė. Kas išleis? Kur gauti pinigų? Kam to reikia? Kas 
skaitys? Kuo pabelsti seiman, kad 2018-uosius nutartų pavadinti simono daukanto 
metais? Juk 225-eri tai ne 114. Klausimai kaip plaktukai naktimis barbena į smegenis, 
o paryčiais apsvaigę šlaistosi gatvėmis. ir nežinai, kur pasukti. Juk iš s. daukanto 
aikštės ne tik svyrlaukio, bet ir Kalvių nesimato2.

nors buvo abejota, pavyko abu darbus sėkmingai atlikti, o šiais metais Girinin-
kienė dar parengė kilnojamąją penkių stendų parodą „simonas daukantas: laikas ir 
asmenybė“, pirmiausia pristatytą visuomenei spalio 12 d. lietuvos respublikos sei-
me, kur vyko ir lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei lietuvos respublikos 
švietimo ministerijos organizuota konferencija „mūsų mokytojai – daukantas ir vy-
dūnas“. Konferencijoje apie daukantą buvo perskaityti šeši pranešimai3. 

1  Girininkienė 2017a.
2  Girininkienė 2017b.

3  Konferencijos programą žr.: https://www.
upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/konfe ren-
cija2018.php.
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tarptautinė konferencija „istorikas-rašytojas: istorinio ir literatūrinio naratyvų 
sankirtos“ vyko 2018 m. spalio 4–5 d. Kaune, vytauto didžiojo universitete (surengė 
Humanitarinių mokslų fakulteto istorijos ir lituanistikos katedros). Konferencijos 
organizatoriai pirmiausia siekė sulaukti pranešimų, kuriuose būtų:

aptariamos metodologinės šiuolaikinės istoriografijos ir literatūrologijos problemos; 
kalbinės raiškos formų parinkimas, „tikrosios istorijos“, laisvesnio rašymo ir pseu-
doistorijos santykis; istoriografijos kaip meno samprata. svarstoma literatūrinio pa-
sakojimo specifika, vaizduotės galia prakalbinti istorijos faktą. svarbus konferencijos 
matmuo – istorinio fakto ir meninės išmonės dermė, istorijos „estetizavimas“4. 

Kaip rodo konferencijos programa, ir čia buvo perskaityti šeši daukanto gyveni-
mą ir darbus palietę pranešimai5. 

vieni iš paskutiniųjų daukantui skirtų renginių vyko lapkričio antrąją savaitę, 
kuriuos čia norėtųsi prisiminti. pirmiausia, kaip rodo apžvalgos antraštė, reiktų pra-
dėti kalbėti apie lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jau aštuonioliktus metus 
organizuojamus literatūros istoriko Jurgio lebedžio skaitymus, šiais metais skirtus 
daukantui. siekdami konferenciją padaryti prieinamą lietuvos platesniajai visuome-
nei, mokslinį sambūrį organizatoriai iškėlė į viešesnę erdvę – lietuvos nacionalinę 
martyno mažvydo biblioteką. tarsi įžanga į konferenciją galima pavadinti lapkričio 
8 d. bibliotekoje atidarytą, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos 
parengtą išskirtinę daukanto archyvinių dokumentų parodą, kurią išsamiai aptarė 
Giedrius subačius (ilinojaus universitetas, lietuvos istorijos institutas) paskaitoje 
„simono daukanto universalumas, darbų apimtys ir politika“.

mintauto Čiurinsko gražiai daukantiškai pavadinta „… ir kraštą … vadino vals-
tybe“ mokslinė konferencija vyko lapkričio 9 d. lietuvos nacionalinėje martyno maž-
vydo bibliotekoje. norinčių dalyvauti konferencijoje atsiliepė nedaug (vienas kvies-
tinis pranešimas ir aštuoni tyrėjų), daugiausia – brandaus amžiaus mokslininkai, 
pasigesta doktorantų ir tiesiog jaunų tyrėjų. vis dėlto negausi pranešimų konferen-
cija turėjo privalumų – pranešėjai galėjo kalbėti ilgiau, savo idėjas aiškiau išsakyti ir 
būti geriau suprasti, todėl ir pabaigos diskusijų būta ilgų ir karštų. 

Giedriaus subaČiaus (ilinojaus universitetas, Čikaga) pranešimas „simonas dau-
kantas – ortografijos atlikėjas ar improvizatorius?“ buvo skirtas esminiams dalykams 
apie istoriko painią, nenuoseklią, bet kartu ir turinčią vidinę logiką rašybą. tai suba-
čiaus naujausios knygos Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)6 pagrindinių 
ilgamečio tyrimo rezultatų eksponavimas, koreguojantis dešimties daukanto rygos 
periodu rašytų, iki šiol nevienodai datuotų tekstų parašymo laiką, aplinkybes, įtakas. 

4  „s. daukanto metams paminėti – tarptauti-
nė mokslinė konferencija“, žr.: http://
www.vdu.lt/lt/s-daukanto-metams-pami- 
neti-tarptautine-moksline-konferencija/.

5  tarptautinė mokslinė konferencija „istori-
kas-rašytojas: istorinio ir literatūrinio na-

ratyvų sankirtos“, skirta simono daukan-
to metams, žr.: http://www.vdu.lt/wp-con-
tent/uploads/2018/09/daukantas_confer-
ence_program_2018-1.pdf.

6  subačius 2018.
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deja, kartu su autoriumi tenka apgailestauti, kad, matyt, ir šį kartą visuomenė, popu-
liarindama daukanto darbus ir jo nuopelnus, nepanorės remtis naujausiu tyrimu, ir, 
pavyzdžiui, Istorijos žemaitiškos datą žymės paėmę iš senųjų visokio plauko žinynų – 
1838 m. ar 1836 m., nors subačius jau gerokai anksčiau patikslino ir šį kartą itin ar-
gumentuotai nurodė 1834 m. datą. rašydama šią apžvalgą, patikrinau, kaip įvairiuo-
se žiniatinkliuose jubiliejiniais metais pristatomas istorikas, jo darbai, ir, pavyzdžiui, 
renata surovec (lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka), rengdama pra-
nešimą, kurį skelbė spaudos centras, nesivargino sekti naujausių tyrimų ir rašė:

nacionalinėje bibliotekoje lapkričio 8 d. 16 val. valstybingumo erdvėje lankytojai turės 
retą progą ne tik išklausyti prof. G. subačiaus paskaitą apie s. daukantą, bet taip pat 
susipažinti su s. daukanto rankraščių ir spausdintinių dokumentų eksponatais, sau-
gomais lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyve. tarp jų – jau minėtas gar-
siojo veikalo „istorija žemaitiška“ (1838) ir lietuvių kalbos žodyno rankraščiai7. 

saulius pivoras (vytauto didžiojo universitetas) perskaitė pranešimą „latvių 
liaudies švietėjų poveikis simono daukanto pažiūroms ir veiklai“. Kaip rodo prane-
šimo pavadinimas, vėl buvo paliečiama ryga, daukanto kūrybos lūžio vieta. pivoras 
pirmą kartą plačiau aptarė Garliebo Helwigo merkelio (1769–1850) istorijos Die Vor-
zeit Lieflands recepciją daukanto veikaluose. Jis akcentavo, kad merkelis asmeniškai 
pažinojo Johanną Gottfriedą Herderį (1744–1803) ir buvo, kaip ir daukantas, paveik-
tas jo idėjų. pivoras pastebėjo, kad merkelis latvius, lietuvius, prūsus laikė ta pačia 
tauta – latviais, o daukantas – panašiai, tik visus priskyrė lietuvių šakai. pivoras rado 
merkelio Die Vorzeit Lieflands intertekstų veikale Budą Senowes Lëtuwiû Kalnienû ir 
Zá majtiû ĩszraszę Jokyb’s Łaukys (1845), pavyzdžiui, panašūs abiejų tekstų poskyriai, 
vienodas istorikų požiūris į baudžiavą kaip žmonių laisvės ir tautos naikintoją. mer-
keliui atrodė, kad lenkiją-lietuvą pražudė baudžiava, tą patį sako ir daukantas. 
pivoras pastebi, kad tokio požiūrio į baudžiavą dar nerandame ankstesniuose dau-
kanto veikaluose. tyrėjas atkreipė dėmesį, kad rygoje daukantas per katalikų pa-
mokslininką Juozapą simforijoną mielešką galėjo susipažinti su didžiulės (~30 000) 
bibliotekos (dabar latvijos nacionalinėje bibliotekoje yra archyvas) savininku liute-
ronų kunigu Johannesu Hermannu treyu (latv. Hermanis Treijs, 1794–1849). pivoras 
priminė, kad rygoje lankėsi Jurgis plateris su simonu stanevičiumi ir ten prabuvo 
kelis mėnesius. Šia proga atkreipsiu dėmesį, kad domas Kaunas knygoje Bibliotheca 
Georgii Comites de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo 
paminklas nurodo, kad plateris pažinojo treyų. tad būtų įdomu, jei pavyktų nusta-
tyti, kas daukantą su treyu galėjo supažindinti – mieleška ar grafas. ar galėjo pla-
teris treyų pažinti iš anksčiau? tik atkreipsiu dėmesį, kad Kauno knygoje yra įsivė-
lęs riktas ir ten nurodoma, jog plateris pažinojo liuteronų kunigą Hermanną Freyų8. 
pivoras pateikė argumentų, remiančių galimą daukanto ir treyaus bendravimą. 
pirmiausia atkreiptas dėmesys, kad daukantas Būde nurodo rėmęsis labai reta XiX a. 

7  surovec 2018. 8  Kaunas 2012, 77.
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danų istoriko Jakobo langebeko (1710–1775) knyga Scriptores rerum Danicarum medii 
aevi (1722), kuri buvo treyaus bibliotekoje. taip pat pivoras nurodo, kad treyus 
leido laikraščius Latvių draugas (Latweeschu lauschu draugs) ir Dievo žodžio draugams 
(Deewa wahrdu mihlotajeem). laikraščiuose spausdinta daug švietėjiško pobūdžio 
straipsnių, kuriuose buvo mokoma, kaip auginti apynius ir prižiūrėti miškus. visi 
žinome, kad daukantas taip pat leido ūkinių patarimų knygas, o dabar, pivorui at-
kreipus dėmesį į galimą įtaką, svarbu būtų detaliau atskleisti istoriko ūkinių pažiū-
rų ryšius su rygos aplinka.

aleksandras Feduta (baltarusija, minskas) pranešime „pranciškus malevskis ir 
simonas daukantas: duomenys apie santykių istoriją“ papasakojo apie jųdviejų bend-
radarbiavimą ir draugystę, kai daukantas buvo malevskio, lietuvos metrikos archy-
vo valdančiajame senate metrikanto vedėjo, padėjėju. Feduta daukantistams nurodė 
archyvus maskvoje (38 fondas), kuriuose saugoma su metrikos ekspedicijomis susi-
ję protokolai ir, matyt, kita medžiaga. tyrėjas sakėsi spėjęs perversti tik 1844 m. 
medžiagą. mokslininkas mano, kad maskvoje turi būti formuliarinis aprašas, spren-
dimas apie istoriko atsistatydinimą, apie apdovanojimus. Fedutos manymu, ir vil-
niuje, lietuvos valstybės istorijos archyve, karinio generalgubernatoriaus fonde, dar 
būtų galima rasti dokumentų, susijusių su daukanto tarnyba. 

aurelijus Gieda (vilniaus universitetas) pranešimo „Ką apie idėjų istoriją byloja 
simono daukanto biblioteka?“ pradžioje pasirėmė monikos baár knygos Historians 
and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century9 mintimis apie vidurio 
rytų europos istoriografijos raidą, skirtumus ir panašumus. Ši mokslininkė, lygina-
muoju požiūriu tyrusi penkių nacionalinių tradicijų (Čekijos, lenkijos, lietuvos, 
rumunijos ir vengrijos) XiX a. istoriografiją, priėjo prie išvados, kad beprasmiška 
akcentuoti tik įvairių istoriografinių tradicijų skirtumus, svarbu įžvelgti panašumus 
ir idėjinę XiX a. istoriografijos bendrystę. europos istoriografija išaugo iš apšvietos 
ir romantizmo kolizijos, iš Herderio ir Škotijos apšvietos veikėjų idėjų. skirtumas 
tik tas, kad vakarų istorikai tyrė ir rašė be pertrūkio, o vidurio rytų europos (įskai-
tant ir mažąsias šio regiono tautas) istorikai buvo priversti nuolat atsižvelgti į regio-
ne vyraujančių didžiųjų imperijų atminties politiką, patirti tradicijos pertrūkius, re-
presijas ir neišsipildymo kartėlį. baár knygos idėjų kontekste Gieda taikliai pastebi, 
kad daukanto bibliotekos tyrimas paremia tyrėjos mintis. nes tiek šias dienas pasie-
kusios daukanto bibliotekos knygos, tiek išlikę minimos bibliotekos sąrašai rodo, 
kad daukantui ypač svarbus buvo antikos, viduramžių ir naujųjų laikų europos 
literatūros plačiąja prasme palikimas, sudaręs idėjinį daukanto pažintinių interesų 
branduolį. Kai kurios kitos sritys (teisė, politika, geografija, kelionės etc.), kurių kny-
gų skaičius daukanto bibliotekoje neprilygo istorijos ir literatūros (abi šios sritys 
daukanto laikais sudarė vienovę, minėtą europos literatūros plačiąja prasme paliki-
mą) srities knygų skaičiui, taip pat rodė daukanto integralų žvilgsnį į pažinimo 
problemą. Gieda įžvelgia simboliškumą tarp nuo lenkijos-lietuvos iii padalijimo 

9  baár 2013.
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(1795) iki 1864 m. (per aštuonis dešimtmečius) lietuvoje išleistų 588 lietuviškų kny-
gų bei knygelių, ir daukanto aštuoniose dėžėse supakuotos virš 500 tomų (aštuonio-
mis kalbomis) bibliotekos, 1911 m. atitekusios lietuvių mokslo draugijai. Gieda pri-
minė, kad dar mykolas biržiška reikalavo, jog daukanto biblioteka būtų nedalijama, 
kad būtų palengvintas idėjų, įtakų ir pan. studijavimas, tačiau dabar ji išblaškyta ir 
tokio pobūdžio tyrimas yra apsunkintas.

roma bonČKutĖ (Klaipėdos universitetas, lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas) pranešime „daukantas ir Herderis: ‘akylumas’ ir ‘kultūra’“ pastebėjo, kad dėl 
daukanto nuolatinių kalbinės raiškos ieškojimų, vengimo vartoti svetimžodžius, arba 
ir, kaip mes pasakytume, tarptautinius žodžius, kurie galėtų būti europos Xviii–XiX a. 
mokslo minties atpažinimo ženklai, tekstai atrodo perdėm paprasti, todėl dažniausiai 
sakoma, kad jis rašė liaudžiai. o iš tikrųjų daukantas, daugiausia dėl vokiečių moks-
lininkų įtakos, manė, kad svetimos kalbos žodžių vartojimas rodo kūrėjo nepajėgumą 
savarankiškai mąstyti. autoriaus orientaciją į išprususį skaitytoją liudija jo darbuose 
pateiktos nuorodos į įvairiais laikotarpiais ir įvairiuose kraštuose išleistus veikalus; 
dažni perspėjimai, kad adresatas, nesutikdamas su autoriumi, gali pats pasitikrinti, 
nes visi šaltiniai nurodyti. daukantas tekstus skyrė tokiam kaip jis pats skaitytojui, 
kuriam lietuvių kalba yra tautos gyvybės ir stiprumo ženklas. pranešime aptarta, kaip 
daukantui stengiantis vakarų mokslinę mintį išreikšti lietuvių kalba pradingsta inter-
tekstualumo dėmuo. visi tyrėjai sutaria, kad daukanto Būdas yra kultūros istorija, 
tačiau šito žodžio veikale nėra. Kadangi yra žinoma, kad Herderis terminą kultūra 
sukūrė ir galutinai įtvirtino savo darbe Idėjos apie žmonijos istorijos filosofiją (Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784), o šio veikalo intertekstai matomi dau-
kanto darbuose, manytina, kad kultūros įvardijimui daukantas vartojo kitus žodžius. 
pranešime buvo parodyta, kad Herderio kultūros sąvoką jis dažniausiai (nors ne visais 
atvejais) išreiškia žodžiu akylumas. taip pat užsiminta, kad Būde galima rasti daugiau 
herderiškų žodžių. manoma, kad toks tyrimas, grąžinimas teksto prie šaltinių, padėtų 
geriau suprasti veikalo teksto idėjas ir intencijas.

dalia dilYtĖ (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime „Kas yra 
‘būdas’? simono daukanto ‘būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių’ žanro ir 
esmės klausimas“ tarsi pratęsė ankstesniuosius pranešimus, skirtus nustatyti, aptar-
ti daukanto idėjų ištakas, darbų kontekstus. dilytė pritarė tiems, kurie Būdą sieja su 
esė žanru. tyrėja pastebėjo, kad daukantas veikale kalba pirmuoju asmeniu, stiprus 
autoriaus emocinis santykis su istorija; tekstui būdingi palyginimai, laipsniavimas – 
literatūrinio stiliaus elementai, nors yra nuorodų – mokslinio stiliaus požymis. dily-
tė įžvelgė nemažą publijaus Kornelijaus tacito De moribus Germanorum įtaką, bet 
minėjo, kad detaliai nelygino. Jos manymu, tacitas siekė aprašyti ne tiek germanų 
buitį, kiek dorą, moralę, taip daro ir daukantas. Kaip vieną iš galimų būdo reikšmių 
mokslininkė sieja su lotynišku mores (‘papročiai’, bet tai kai kas daugiau nei tik pa-
pročiai), kuris atitinka graikų èthos (ἦϑος) – ‘etika, dora’. dilytė nurodė, kad ir Kons-
tantinas sirvydas moralę nusakė žodžiu būdas.
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dainius razausKas (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) savo ankstes-
nių tyrimų rezultatus apie kosmogoniją kaip pasaulio sutvirtinimą, būtent sutvėrimą, 
iš skysto chaoso10, šį kartą sutelkęs dėmesį į daukanto tekstus, aptarė istoriko „su-
tvėrimo“ kosmogoninį paaiškinimą. pranešėjas priminė, kad daukantas teigia, esą 
senovės lietuviai Kūrėją nuo žodžio sutverti vadino tiesiog Sutvaru, kuris šiluma 
pasaulį „sutvirtino“ arba „sukrekino iš dumpių“. daukantas, akcentavo razauskas, 
dargi pabrėžia šią žodžio reikšmę bendrašakniu sutvirtinti, t. y. ‘padaryti tvirtą, kie-
tą’. razauskas užčiuopia daukanto įsitikinimą, kad lietuvių kalboje išliko ir patys 
archajiškiausi tautos istorijos atspindžiai, ir jis siekė atskleisti tautai jos svarbų turinį.

vida GirininKienĖ pranešime „laisvė – duotybė ar siekiamybė simono daukan-
to pasaulėjautoje ir darbuose“ žodį laisvė iškėlė į pirmąją vietą ir sakė, kad daukantas 
visu savo gyvenimu ir darbais rodė mums, kaip galima išlikti laisviems. daukantas 
visada akcentavo, kad visi žmonės lygūs ir turi būti laisvi, turėti žemės ir ją dirbti, o 
valdžia turi tarnauti žmonėms. bet mokslininkė pabrėžė, kad istorikas manęs, jog 
sąlyga laisvei pasiekti – dorybė. Girininkienė konferencijos dalyviams užsiminė apie 
savuosius atradimus, apie kuriuos, tiesa, jau buvome galėję paskaityti lietuvos kultū-
ros11 ir kituose leidiniuose. Ji priminė, kad daukanto karjerai sankt peterburge paken-
kė jo brolis aleksandras (1805–1841), kuris buvo suimtas ir tardytas kaip potencialus 
medikų organizacijos „demokratų draugija“ narys. Šios draugijos nariai aktyviai da-
lyvavo simono Konarskio vadovaujamoje „lenkų tautos sąjungoje“, pasivadinę „Jau-
nąja lenkija“. po Konarskio sušaudymo 1839 m. vasarį medikai veikė toliau. lietuvo-
je, baltarusijoje, ukrainoje kūrėsi naujos organizacijos, todėl caro nurodymu pradėti 
sekti visi medikai, studijavę vilniaus akademijoje nuo 1835 m. europinėje rusijos 
imperijos dalyje buvo platinami vilniečių studentų sąrašai su aukščiausios valdžios 
nurodymu juos surasti ir sekti. Į tą sąrašą pateko ir 1835 m. akademiją baigęs jaunes-
nysis daukanto brolis. Girininkienė Kijevo, odesos ir Chersono archyvuose rado do-
kumentų, patvirtinančių aleksandro suėmimą, paliudijančių jo tardymą ir nusižudy-
mą bei palaidojimo vietą. Karo ligoninės gydytojas aleksandras daukantas tardytas 
1841 m. sausio 29 d. odesoje, po šio tardymo jis bandė nusižudyti ir buvo suimtas, o 
po antro tardymo 1841 m. vasario 7 d. nusižudė. Žinoma, kad tokie baisūs kaltinimai 
aleksandrui metė valdžios nepasitikėjimo šešėlį ir ant daukanto. Girininkienė mano, 
kad daukantas toliau nekilo karjeros laiptais dėl mestų įtarimų jo broliui. mokslinin-
kė palietė ir svirlaukio temą, pabrėždama, kad 1855–1859 m. daukantas ten gyvenda-
mas dar dirbo. pranešime paliestas ir kitas petro smuglevičiaus namų 1858–1859 m. 
gyventojas mikalojus akelaitis. Girininkienė tik paminėjo radusi jo 38 lapų stanislovo 
mikuckio gramatikos kritikos rankraštį. pranešėja atkreipė dėmesį, kad akelaitis kri-
tikuodamas gramatiką argumentus didžia dalimi ėmė iš Būdo.

darius KuolYs (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime „dau-
kanto Lietuvos ūkė ir modernioji lietuvybė“ kalbėjo apie istoriko kalbos ir laisvės 

11  Girininkienė 2017b.
12  plg. Kuolys 2018.

10  razauskas 2000, 8–13; razauskas 2001, 39–
41; razauskas 2008, 74–87.



411 M o k s l i n ė  k o n f e r e n c i j a 
„ …  i r  k r a š t ą  …  v a d i n o  v a l s t y b e “

jungtį, suteikusią esminį postūmį moderniai lietuvos respublikai12. Kuolio manymu, 
šio svarbaus daukanto vaidmens lietuva dar nėra iki galo supratusi. Jis priminė, kad 
daukantas darbuose, kai rėmėsi albertu vijūku-Kojalavičiumi, jo vartotą žodį Res 
publica iš lotynų kalbos vertė naujadaru ūkė, kitur – lieta. tai, kas Kojalavičiaus yra 
respublika, tas daukanto, pavyzdžiui, „vaidevučio ūkė“. Kojalavičius lietuvos res-
publiką pavertė pagrindiniu istoriniu subjektu, o daukantas pabandė nutiesti ryšius 
tarp ldK respublikos ir modernios respublikos. daukantas sujungia istorinį naraty-
vą ir su europos demokratijos ištakomis. argumentuodamas Kuolys pasitelkė dau-
kanto rankraštį Margumynai, kuriame žodis ūkė siejamas su graikų kalbos oikiē (οἰκίη), 
t. y. ‘ūkiškas, ūkio’: „oikia maison uke“13. tai rodytų, kad istorikas savo veikaluose 
„ūkininką“, „ūkėją“ supranta kaip laisvą pilietį. Jis, remdamasis ldK ir antikos 
tradicija, sukuria lietuvišką laisvės žodyną ir laisvės vaizdyną. o istoriko kalbos ir 
laisvės jungtis suteikė esminį postūmį moderniai lietuvos respublikai.

Konferencijos diskusijose Giedrius subačius vis dėlto pastebėjo, kad daukantas 
„džiazavo“ ne tik dažnai keisdamas rašybą, bet ir žodžių reikšmę. todėl kalbant apie 
daukanto terminus, svarbu žiūrėti į konkretų tekstą, kad jis netaptų modernesnis 
negu iš tikrųjų buvo. reda Griškaitė (lietuvos istorijos institutas) stebėjosi, kad lie-
tuva daukanto dar nepažįsta. atrodo, tik dabar pasukta ne istoriko mitologizavimo, 
bet tikro tyrimo kryptimi. Griškaitė pabrėžė, kad būtent daukanto veiklos ir darbų 
kontekstų tyrimas galėtų padėti jį geriau suprasti. brigita speičytė dar kartą grįžo prie 
klausimo subačiui dėl dainos „Gegužėlė“ persirašymo į rinkinėlį Canticula Lithuanica 
datos. mokslininkė labiau linktų manyti, kad ši daina nusirašyta iš simono stanevičiaus 
dainų rinkinio (1829). subačius mano, kad reikia tirti, lyginti ir nustatyti, ar tikrai tas 
pats variantas, bet turimas daukanto rankraštis datuojamas 1827–1828 m., tad yra 
pagrindo manyti, kad daukanto variantas ankstesnis už stanevičiaus dainas.

diskusijose buvo paliestas egzistuojantis kontroversiškas daukanto vertinimas, 
prie kurio grįžta ir 2018 m., pavadinant jį geru „tipinio adaptavimosi ir kolaboravi-
mo pavyzdžiu“ ir pan. Kuolys sutiko, kad galima sakyti, jog daukantas tarnavo 
rusijos imperijai, nes dirbo valstybės tarnyboje. bet, akcentavo tyrėjas, kiek daug 
daukanto gyvenimo ir veiklos faktų reikia nutylėti, kad paliktų vien žodis tarnau-
tojas. subačius daukantą vadino tokiu darbuotoju, kuris dieną dirbo valdišką darbą 
imperijai, o naktį rašė veikalus, verčiančius tos imperijos pamatus aukštyn kojomis; 
tikslesnė analogija būtų su Katalikų kronikos leidėjais sovietmečiu. razauskas mano, 
kad visi, kurie daukantą laiko caro kolaborantu, aparačiku, tiesiog tarnauja kitai vals-
tybei, ne lietuvai.

ir pabaigai norėtųsi pasidžiaugti, kad idėja kiekvienais metais prisiminti didžiuo-
sius, paskiriant vienam ar kitam visus metus, yra puiki ir tęstina. Juk sukaktys mums 
duoda gerą progą apmąstyti šiandieninę situaciją. matydami ir suprasdami, kas 
buvo padaryta, galbūt ir patys nepasiduosime, neapkiausime, auginsime sparnus 
kitam skrydžiui.

13  [daukantas] [1825–1842?], 3v.



412 Archivum Lithuanicum 20

Literatūra:
baár,  monika ,  2013: Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Cen-

tury, oxford university press.
[da uka nta s ,  s i mona s , ]  [1825–1842?]: Marguminai (įvairių išrašų ir pastabų įvairiomis 

kalbomis rinkinys); lltibr: f. 1 – sd 27 (rankraštis, autografas).
[daukantas ,  s imonas , ]  Canticula Lithuanica, daukanto lietuviškų dainų kolekcijos 22-as 

pluoštas; lnmmb rs: f. 110 – 21 (rankraštis, autografas). 
Gir ininkienė ,  vida  (sud.), 2017a: Simonui Daukantui 225 (1793–1864), sudarytoja ir tekstų 

autorė vida Girininkienė, vilnius.
Girininkienė ,  vida ,  2017b: „svyrlaukis: iš toli ir iš arti“, Literatūra ir menas 36, spalio 6 d.
Kaunas ,  domas ,  2012: Bibliotheca Georgii Comites de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos 

knygos kultūros ir mokslo paminklas, vilnius: vilniaus universiteto leidykla.
Kuolys ,  darius ,  2018: „simonas daukantas – ‘įspėjęs ateities dvasią’“, Liaudies kultūra 4, 

24–32.
razauskas ,  dainius ,  2000: „sutvėrimas. ‘Kūrybinės’ žodžio reikšmės motyvacija“, Liaudies 

kultūra 2(71), 8–13.
razauskas ,  dainius ,  2001: „dar kartą apie ‘sutvėrimą’. papildoma ‘kūrybinės’ žodžio 

reikšmės argumentacija“, Liaudies kultūra 1(76), 39–41.
razauskas ,  dainius ,  2008: „‘pasaulio sutvėrimo’ vaizdiniai – konceptualaus mąstymo 

mitinis pamatas“, Mokslo darbai: Religija ir kultūra 5(1), 74–87.
subačius ,  Giedrius ,  2018: Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834), vilnius: lietuvos 

istorijos institutas.
surovec ,  renata ,  2018: „lapkričio 8–14 d.: renginių ciklas ‘simonui daukantui – 225’“ 

(https://sc.bns.lt/view/item/285755).

roma bončkutė   Gauta 2018 m. lapkričio 20 d.
Baltų filologijos katedra
Klaipėdos universitetas
Salomėjos Nėries g. 5
LT-92227 Klaipėda, Lietuva
el. p.: romabonckute@gmail.com

Tekstologijos skyrius
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva



413 In memoriam: Z i g m a s  Z i n k e v i č i u s 
( 1 9 2 5 – 2 0 1 8 )

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  2 0 ,  2 0 1 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  4 1 3 – 4 1 8

Giedrius Subačius   
university of illinois at chicago
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

In memoriam: 
zigmas zinkevičius (1925–2018)

profesorius akademikas zigmas zinkevičius (1925-01-04–2018-02-20) yra ypač 
daug nuveikęs lietuvių lingvistikai, baltistikai. bene produktyviausias iš visų soviet-
mečiu ir po sovietmečio dirbusių kalbininkų. per savo brolio stasio laidotuves ukmer-
gėje 1999 m. sausį zinkevičius pasisakė, kiek knygų tada buvo išleidęs – ar tik ne 
36, jei mano atmintis dabar neapgauna. Jutau, kad profesorius žino labai tikslų 
skaičių ir žino, kiek dar trūksta iki apvalesnio. 2003 m. jo bibliografijoje fiksuojamos 
58 knygos. per savo 90-mečio interviu televizijai zinkevičius jau sakė, kad išleidęs 
per 100 knygų. 

pagrindinės zinkevičiaus mokslo tyrimų sritys – lietuvių kalbos istorija, dialek-
tologija ir antroponimika. Jis pats nuolat akcentuodavo, kad save laiko kalbos isto-
riku, kad labiausiai domisi ir aistringiausiai tiria būtent kalbos istoriją, kad dialekto-
logijos studijos jam reikalingos tik geriau perprasti senuosius lietuviškus raštus. ir 
kalbą jis ištyrė daugybės senųjų tekstų – martyno mažvydo, volfenbiutelio postilės, 
1605 m. katekizmo, Konstantino sirvydo, merkelio petkevičiaus katekizmo, saliamo-
no slavočinskio, antano tatarės ir daug kitų, pagal tarmę patikslino kai kurių jų 
kilmės vietą. identifikavo ir išskyrė ankstyvąją rašomąją lietuvių kalbą į rytietišką ir 
vidurietišką, aprašė jų ištakas ir pagrindė identifikavimo principus. parengė ir išlei-
do Kazimiero būgos Rinktinius raštus (4 tomai). parašė populiarią Lietuvių kalbos is-
toriją (6 tomai, 7-as tomas rodyklės ir bibliografija), kurioje apžvelgė ne tik pačius 
žymiausius lietuviškai rašiusius autorius, bet ir mažai žinomus, todėl turėjo gilintis 
ir į tekstus, dar niekieno neaprašytus. parengė studentams lituanistams svarbų va-
dovėlį Lietuvių kalbos istorinė gramatika (2 tomai). 

zinkevičius parašė solidų veikalą Lietuvių dialektologija (1966), kuris ir šiandien 
tebėra parankinė dialektologų knyga, vėliau išleido ir dialektologijos vadovėlį stu-
dentams. su prof. aleksu Girdeniu (1937–2011) parengė dabartinę lietuvių tarmių 
klasifikaciją. tyrė lietuvių tarmių vilniaus krašte istoriją. zinkevičius buvo ne tik 
lietuvos, bet ir Švedijos, norvegijos, latvijos, lietuvių katalikų mokslų akademijų 
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narys. buvo lietuvių kalbos ir baltų filologijos katedrų vedėjas, lietuvių kalbos 
instituto direktorius, lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministras. apdovano-
tas Gedimino ordinu. 

ir taip toliau. bet objektyviai apie zinkevičių rašyti man, matyt, neišeis. 
zinkevičius man imponavo kaip žmogus, kaip įdomi asmenybė. dar sovietmečiu 

būdamas aspirantu (dabar vadintume – doktorantu) jo vadovaujamoje lietuvių kal-
bos katedroje vilniaus universitete, teiravausi, kaip jis sugebąs taip produktyviai 
dirbti. zinkevičiaus nusistatytas principas – taupyti laiką. Kažkada, kai dar buvęs 
jaunuolis, jis dirbęs prof. Juozo balčikonio asistentu, ir matęs, kaip per posėdį balči-
konis dėliojęs žodyno lapelius, redagavęs žodyno tekstą, nekreipdamas dėmesio į 
šalia vykstančias diskusijas. „aš irgi stengiuosi per posėdžius ką nors dirbti, tušti tie 
posėdžiai“, – dar sovietmečiu aiškindavo zinkevičius. „Kai mes ėmėme draugauti 
su regina – mano būsima žmona, studente, žemaite, pas mane rašiusia diplominį 
darbą apie savo tarmę – aš jai ir sakau: ką mes čia po tuos kinus vaikščiosime, tik 
laikas veltui, jau geriau iš karto susituokime“, – taip atsimenu jį pasakojant apie savo 
piršlybas. Kiek galėdamas dėjausi viską į galvą. 

manęs klausiamas pasakodavo ir apie savo darbo metodiką: „Keliuosi anksti, 
5–6 valandą ryto ir dirbu. 9 valandą ryto jau būnu savo dienos rašymo normą įvykdęs, 
tada einu į paskaitas, tvarkau kitus reikalus. vakare namie grįžęs jau nerašau, nes 
galva ne tokia šviežia, tik skaitau knygas, žurnalus.“ pasiprašiau pas zinkevičių į 
namus pasižiūrėti jo bibliotekos, ir buvau mielai pakviestas į butą Justiniškėse. paro-
dė savo susikurtą parankinį ne tik knygų, bet ir straipsnių katalogą, galėjo akimirks-
niu rasti reikalingą tekstą. specialiai sužymėti knygos, žurnalai, straipsnių atspaudai 
turėdavo savo tikslią vietą darbo kambaryje per dvi sienas nusidriekusiose ir lubas 
siekiančiose sovietinio tipo sekcijose ir nebūdavo dedami kitur. atskira potuštė len-
tyna buvo palikta naujoms knygoms ir žurnalams, kuriuos pirma perversdavo ar 
perskaitydavo, ir tik sukatalogavęs, iš naujienų lentynos perdėdavo į parinktą vietą. 

demonstruodamas kartotekos galią, zinkevičius atsidarė dėžutę su raide S ir tuoj 
surado bene du mano kalbotyros straipsnius, kuriuos tada buvau spėjęs paskelbti. 
„Štai!“ – tuojau parodė į lentynas, kuriose jie ir buvo. ir kaip neatsiminsi paties zin-
kevičiaus pasakojimo apie kiek ankstesnę (1985) jo kelionę į ameriką – zinkevičius 
pats panašiai buvo surastas ilinojaus universiteto Čikagoje elektroniniame kataloge. 
prof. bronius vaškelis, tuometinis plb lituanistikos katedros vedėjas, jį nusivedęs į 
biblioteką ir žaliame kompiuterio ekrane pagal įrašytą pavardę Zinkevičius parodė 
bibliotekoje saugomų jo knygų pavadinimus. apie kompiuterius girdėję buvom tik 
iš gandų. abu katalogai regėjosi tokie užburiantys. 

zinkevičiui daug padėdavo jo regina, regina zinkevičienė. perrašydavo mašinė-
le jo rankraščius, būdavo pirmoji jo tekstų skaitytoja ir patarėja. „Ji iš karto pastebi, 
jei kas neaiškiai suformuluota, tada taisau“, aiškino zinkevičius. bet ir pats zinkevičius 
buvo įspūdingas pasakotojas. Jo istorinės gramatikos paskaitos atrodė įdomios jau 
vien dėl aiškaus, paprasto, įtikinamo kalbėjimo stiliaus. net ir kokį trumpą epizodą 
pasakodamas, zinkevičius iš pradžių sakiniu kitu įvesdavo klausytojus į situa ciją, tada 
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zigmo zinkevičiaus rankraščio fragmentas, 2011 m.
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aiškiais sakiniais išdėstydavo mintį, ir pagaliau sakiniu kitu apibendrindavo. ir dabar, 
kai sakau studentams, kaip reikės rašyti esė – pradžioje įvedamieji sakiniai, pabaigo-
je – apibendrinamieji – į mintis sugrįžta pasakojančio zinkevičiaus veidas. 

Jis yra sakęs, kad balčikonis buvo geras žmogus. taip norėčiau apibūdinti patį 
zinkevičių. Jis man, bepradedančiam darytis mokslininku, yra daug padėjęs. iš pra-
džių, kai 1983 m. baigiau vilniaus universitetą, vietų aspirantūroje nebuvo. tam kar-
tui zinkevičius, lietuvių kalbos katedros vedėjas, sutarė su doc. aldonu pupkiu, jog 
pupkis priims mane dirbti į savo redaguojamą žurnalą Mūsų kalba vyr. laborantu, kad 
galėčiau pasilikti universitete, kol atsiras aspirantūros vieta. zinkevičius man numatė 
ir tyrimų sferą – rašomosios kalbos istoriją. Jo mintis sukosi apie tai, kad įvairių kal-
bos sričių specialistų prirengta pakankamai, o prof. Jonas palionis, vyriausias iš tuo 
metu buvusių dėstytojų, neturi aspirantų, ateityje nebus kam jį pakeisti. buvau supla-
nuotas kaip „palionio pakaitalas“, ta frazė visiems aplinkui tapo įprastinė – palionis 
iš tiesų man parinko temą apie simono daukanto lenkų–lietuvių kalbų žodyną. maža 
to, zinkevičius pasistengė, kad vieta aspirantūroje atsirastų greičiau nei įprastai truk-
davo, maždaug po metų: „Fizikai gauna per daug vietų aspirantūroje, jie neprirenka 
kandidatų“ – buvo zinkevičiaus argumentas, kai jis aiškino, jog pasitaręs su univer-
siteto vadovybe vieną fizikų vietą „pavertė“ filologine ir po egzaminų ją galėjau užim-
ti aš. iki šiol nežinau, ar būčiau metų metus laukęs vietos aspirantūroje, jei ne toji iš 
fizikų perimta vieta – galbūt dabar būčiau koks redaktorius ar vertėjas? 

1998 m. su jaunaisiais kolegomis ona aleknavičiene, roma bončkute, birute Ka-
bašinskaite ir sauliumi ambrazu (1957–2010) sutarėme, kad laikas imti leisti išorinės 
lietuvių kalbos istorijos žurnalą. Kalbinome vyresnius kolegas tikėdamiesi jų prita-
rimo, bet nebūtinai tokį išgirsdavome, vienas iš atsakymų buvo: „Žurnalų ir taip 
pakanka; ar manote, kad autoriai jums ant stalo ims ir suneš straipsnius?“ zinkevičius 
mąstė kitaip, jis iš karto karštai pritarė žurnalo reikalui. lietuvių kalbos institute 
vyko mokslo tarybos posėdis, į kurį ir mes, keli naujo žurnalo siūlytojai, buvome 
pakviesti. diskusijose buvo svarstoma, kad gal geriau naujo žurnalo nekurti, tik 
kartais būtų galima išleisti atskirą kalbos istorijai skirtą Lietuvių kalbotyros klausimų 
žurnalo tomą. ir čia zinkevičiaus argumentai už atskirą žurnalą buvo vieni iš įtiki-
namiausių, diskusijos pabaigoje nulėmusių balsavimą atskiru pavadinimu įkurti išori-
nės kalbos istorijai skirtą žurnalą, vėliau gavusį Archivum Lithuanicum pavadinimą. 
po to zinkevičius buvo ir vienas iš žurnalui rašančių autorių. 

net zinkevičiaus dukra laima Šinkūnienė man yra mielai pagelbėjusi, kai važia-
vau 1994 m. dirbti į Čikagą. savo darbovietėje ji man atšvietė kelias XiX a. knygas – 
tuo metu tai buvo didelis dalykas – kad po ranka turėčiau šaltinius tęsti savo istori-
nės kalbotyros darbams tada dar beveik priešinternetinėje amerikoje. 

sovietai ne kartą buvo užsipuolę lituanistines katedras, zinkevičius jas gynė. 
Kadangi valdžia ribojo mokslo veikalų leidybą ir leidybos apimtis, jis skatino kole-
gas leisti savo monografijas kaip vadovėlius – vadovėliams buvo lengviau gauti lei-
dimus. tai kėlė lituanistinių katedrų mokslo produktyvumą, jos lenkė kitas katedras. 
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zinkevičius nepriklausė komunistų partijai, ir turbūt todėl sovietmečiu nebuvo pri-
imtas į lietuvos ssr mokslų akademiją. 

net ir būdamas susirūpinęs zinkevičius atrodydavo kažkoks linksmas. sklidinas 
vidinės šypsenos. atsimenu savo pirmąją darbo dieną Mūsų kalbos vyr. laboranto 
pareigose 1983 m. spalį. lietuvių kalbos katedroje gavau darbo stalą, ir pirmoji mano 
užduotis buvo iš magnetofono juostos išrašinėti kažkokio posėdžio įrašą. Juosta di-
delė, magnetofonas dar didesnis, apie ausines nė minties tais laikais. sėdžiu, suki-
nėju rankenėlę, paklausau sakinį, sustabdau, užrašau, vėl sukinėju, rašau... rankenė-
lė klakš klakšt, balsai bū bū bū... ir įeina zinkevičius, tada savo vedėjo stalą turėjęs 
toje pačioje katedros patalpoje, tik kitame kampe. atsisėda ir kažką rašo sau. aš 
toliau klakš klakšt... bū bū... man išrašymo terminas nebuvo nurodytas, tačiau jau-
čiausi, kad turiu kuo greičiau užduotį įvykdyti, ir dabar kaip tik darbo metas, tad 
negaliu nedirbti. bet po netrumpo laiko iš kito kambario neapsikentusi atėjo katedros 
sekretorė danutė tarvydaitė ir manęs patyliukais paprašė, kad netrukdyčiau profe-
soriui su savo triukšmais. susigėdau ir iš karto išdūmiau. Įsiminė zinkevičiaus lai-
kysena – jokiu pasiraukimu ar atsidusimu neparodė, kad jam įgrisau, nors jau buvau 
ir pats save užknisęs. tik šviesus susikaupimas jo veide. 

Kartais, kai būna sunku, prisimenu zigmą zinkevičių. 

Giedrius subačius      Gauta 2018 m. rugsėjo 11 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
LT-01108 Vilnius, Lietuva 
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Jolanta Gelumbeckaitė
Goethe-universität Frankfurt am main

In memoriam:
vytautas ambrazas (1930–2018)

2018 m. vasario 23 d. vilniuje mirė profesorius habilituotas daktaras vytautas 
ambrazas. milžinas iš pokario lituanistikos puoselėtojų kartos, lietuvos kultūrinio 
ir intelektinio elito atstovas. vytautas ambrazas gimė 1930 m. kovo 25-ąją Kaune, 
Žaliakalnyje. eksternu išlaikęs pirmo kurso egzaminus, 1947-aisiais pradėjo studi-
juoti lituanistiką Kauno vytauto didžiojo universiteto antrame kurse. drauge su 
trimis kitais to paties universiteto studentais palmyra petrauskaite, vyteniu imbrasu 
ir Jūrate (tikr. elvyra) petrauskaite 1947 m. rudenį susibūrė į uždarą literatūrinį bū-
relį. daugelį metų slėptus ir tik artimiausiems bičiuliams patikėtus intelektinius fi-
losofinius eilėraščius ambrazas išspausdino tik 1990 m. – vytauto dubindrio poetiniu 
vardu (mamos mergautinė pavardė buvo dubindrytė) išleido Vigilijas1. Šie pagal 
imbraso eilėraštį vadinami „tylos vaikai“ kūrė „ezoterinę lyriką sunkiausiu tautos 
gyvenimo laikotarpiu“2. vytautas ambrazas-dubindris galėjo tapti šiandien chresto-
matiniu poetu ar premijuotu vertėju, jeigu jau 1948 m. kaip sovietiniam režimui 
„priešiškas elementas“ nebūtų buvęs pašalintas iš universiteto. vis dėlto okupacinė 
kompartinė politika neįgalėjo užgniaužti šio talento. neatsisakęs nei pasirinktos li-
tuanistikos specialybės, nei tvirtų politinių pažiūrų, ambrazas 1952 m. baigė vilniaus 
pedagoginį institutą ir 1953-iaisiais pradėjo dirbti lietuvių kalbos ir literatūros ins-
titute. iškart surado pagrindinę mokslinės veiklos sritį ir atsidėjo sakinio sandaros 
tyrimams. bet ir vėliau dažnai jis mėgdavo sakyti, kad dauguma kalbininkų jaunys-
tėje buvę įsitikinę esą literatai ir rašytojai.

vytautas ambrazas padėjo lietuvių kalbos istorinės sintaksės pamatą. Jo giliausiai 
ištirta sritis – istorinė dalyvių ir bendraties konstrukcijų sintaksė bei baltų kalbų 
sakinio struktūra. apie tai parašė gausybę straipsnių, skaitė paskaitas daugelyje 
pasaulio universitetų. be ambrazo monografijų Lietuvių kalbos dalyvių sintaksė (1979; 

1  antras papildytas leidimas išėjo 2005 m.
2  vytautas ambrazas-dubindris, „Keturiese 

anapus rudens“, Metai 2014, 5–6 (gegužė–
birželis), žr. url: http://www.tekstai.lt/
rss/779-2014-m-nr-05-06-geguze-birze lis/ 

7675-vytautas-ambrazas-dubindris-ketu-
riese-anapus-rudens (žiūrėta 2018-10-16). 
vytauto Kubiliaus parengta šių poetų 
antologija Anapus rudens išleista 1995 m.
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lietuvos valstybinė premija 1983 m.), rusų kalba išleistos lyginamosios baltų kalbų 
dalyvių sintaksės (1990) ir apibendrinamosios studijos Lietuvių kalbos istorinė sintaksė 
(2006) neišsiverčia ne tik nė vienas lietuvių ar apskritai baltų kalbų istorikas, bet ir 
indoeuropeistai, germanistai bei slavistai tiek lietuvoje, tiek ir užsienyje. už istorinės 
sintaksės tyrimus ambrazas 2007 m. apdovanotas lietuvos mokslo premija.

vytauto ambrazo vardas tiesiog neatsiejamas nuo akademinės lietuvių kalbos 
gramatikos koncepcijos ir jos įgyvendinimo. Jis buvo tritomės Lietuvių kalbos grama-
tikos (1965–1976), vienatomės lietuvių kalbos gramatikos rusų kalba (1985), Dabartinės 
lietuvių kalbos gramatikos (11994, 42005) ir angliškos Lithuanian Grammar (1997) inicia-
torius, vienas autorių bei atsakingasis redaktorius. Kartu su bendraautoriais 1977 m. 
gavo lietuvos valstybinę premiją, o 1999 m. – lietuvos mokslo premiją. Jis niekada 
nesididžiavo apdovanojimais ir nemėgo būti sveikinamas.

intensyvia moksline veikla ir fundamentiniais darbais vytautas ambrazas patvir-
tino klasikinę taisyklę: Caesar non supra grammaticos! nesilankstė ir nepataikavo jo-
kiems primestiems politiniams imperatyvams. tvirtai pilietiškai tikėjo lietuvos lais-
ve ir 1988 m. buvo vienas sąjūdžio grupės lietuvių kalbos ir literatūros institute 

vytauto ambrazo laiškas Wolfgangui p. schmidui (1988 m. kovo 4 d.)
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steigėjų. vėliau aktyviai įsitraukė į demokratinės valstybės atkūrimą – buvo sąjūdžio 
seimo tarybos, lietuvos piliečių chartijos tarybos, lietuvos genocido archyvų prie-
žiūros visuomeninio komiteto, visuomeninės Konstitucijos saugos komisijos, moks-
lo tarybos narys. laimei, sulaukė ir Kauno vytauto didžiojo universiteto reabilitaci-
jos. universitetas 1996 m. vytautui ambrazui suteikė profesoriaus mokslo vardą. 
1998 m. buvo apdovanotas lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karinin-
ko kryžiumi. Kaip ir dešimtmečiu vėliau jaunesnysis brolis muzikologas profesorius 
algirdas Jonas ambrazas (1934–2016). likimas lėmė vytautui ambrazui išgyventi ne 
tik brolio, bet ir vienintelio sūnaus sauliaus ambrazo (1957–2010), kalbininko habi-
lituoto daktaro, mirtį.

ne kiekvienas geras lituanistas turi būti gilios erudicijos humanitaras. tačiau 
jeigu jis toks yra, lietuvių kalbos istoriją, faktus, ypatumus ir dabartinės kalbos 
kultūrą jis geba vertinti daug platesniame kontekste, turi daugiau įžvalgos, ne visas 
tariamas kalbos klaidas nuteisia myriop ir atvirkščiai – ne visas dėl vienos ar kitos 
priežasties ausiai įprastas lietuvių kalbos konstrukcijas laiko prigimtinėmis. būtent 
toks eruditas ir buvo vytautas ambrazas, vienas geriausių filologų tikrąja šio žodžio 
reikšme. Jis niekada nesipuikavo savo mokslingumu, bet istorijos, mitologijos, dai-
lės, muzikos žiniomis galėjo priblokšti kiekvieną pašnekovą. Jis buvo šviesą sklei-
džiantis autoritetas.

vytautas ambrazas išugdė nemažai doktorantų. Kiekvienam savo „globotiniui“ 
buvo pakantus, rasdavo gerą žodį, pritaikydavo lotynišką sentenciją, o rašomos di-
sertacijos skyrių palygindavo su savo paties ne kartą išplaukiotais lietuvos vande-
nimis, ne kartą išvaikščiotais azijos ir tolimųjų rytų kalnų keliais ir klystkeliais. Jo 
mokiniai galėjo būti ramūs lydimi tokio tėviško vadovo, prieš kurį buvo gėda apsi-
juokti, bet nebaisu suklysti. Jo rūpestis savo auklėtiniais nesibaigdavo disertacijų 
gynimu, prašydavo jam paskambinti, parašyti, papasakoti, kaip sekasi. vytautas 
ambrazas moksle vertino amatininkišką darbštumą. Gyvenime nestokojo draugiškai 
(o sau lygiems – ir sarkastiškai) kandžios ironijos. iš kuklumo paniškai vengė pom-
pastikos ir apoteotinių kalbų. Professor carissime, requiesce in sancta pace!

o vieną vakarą sugrįžtam į namus,
ir kelias baigiasi. bet tęsiasi žaidimas.

vytautas dubindris, „Žiedo dalinimas“, Vigilijos, Kaunas: varpas, 1990, 67.

Jolanta Gelumbeckaitė  Gauta 2018 m. spalio 16 d.
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
el. p.: gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de
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