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KIPRIJONO NEZABITAUSKO ŽODYNO AUTORIUS
Dar nuo XIX a. tgsiasi tradicija Kajeton g. N ezabitauskg. laikyti rank ra -tinio žodyno, sudegusio Varšuvoje per II- gjį pasaulinį kar'}, "Zodinikas /
Letuwiszkaj-Zemajtiszkas // yr // Lenkiszkaj yszrozitas [„.] tom I-szy /
od Lit. A do I wl<}sznie - / / przez / / Kajetan a Niezabitowskiego / / Zm ujdina" autoriumi (pavadinim as pagal Vinc'} Macitrng,, Mus1i senovė, 1940 , .
3, Nr. 1(10), p. 142). 19G:3 ir 19G7 m . A. Kaupuž Literalfiros t . G ir t.
10 paskelbė daug Ivano Lob oikos, kanclerio grafo Nikolajaus Rumiancevo ir
Kiprijono Nezabitausko laiškų, iš kurių neabejotinai maty ti , kad " tikrasis žodyno autorius buvo Kiprijonas Nczabitauskis" , vyresnysis Kaj etono brolisx .
Tačiau dar ir šiandien neretai abejojama, a r tg, žodyn<} rašė ne Kajeto na.::
(plg. Zinkeviči us Z. Lietuvi1i kalbos istorija. Y. , 1990. T . 4. P. 128; Žukas Y.
Nezabitauskis-Zabitis Kajetonas Rokas. - Taryb1i Lietuvos enciklopedij a.
V., 1987. T. ;3, P. 212 ir kt.). Nekartojant akivaizdžii,1 A. Kaupuž arg umentų dėl Kiprijono autorystės, reikia pasverti argumentus, kodėl auto riu m'.
tebelaikomas Kajetonas.
l. Antraštėje įrašyta Kajetono autorystė. Iš karto pasakytina, kad titulinis puslapis turėjo buti užrašytas gerokai vėliau nei pats žodyno tek sta.::
(dvibalsiai aj, ej, uj antraštėje parašy-ti su j, o taip imta plačiau rašyti ti'·
ketvirtajame XIX a. dešimtm etyje, tačiau pačiame teks te jie, rodos, žym ė i
su y - Atlo;abintyiey, kaip kad ir gal ėjo but.i parašyta 1823 m .). Kai brolis
Kiprijonas po 1831 m. sukilimo emigravo į Paryžių ir už akių buvo nuteistas mirti, Kajetonas jau be baimės galėjo užrašyti savo pavard~ tituliniame
·
brolio žodyno lape.
2. Kiti XIX a. šaltiniai mini Kajeton<} (pa- )rašiusį lietuviĮJ kalbos žod y n ą
( K urjer Polski, 18:3Q, .Nr. G4; Dykcyonarz Biograficzny powszechny. Warsz awa, 1851 ). Tačiau tie leidiniai informacijos turbut sėmėsi iš paties Kajeto no.
tada dirbusio Varšuvos cenzliros komitete. Taip pat pats Kajetonas laiškuo-

* Žr.: K a u p u ž A. Kai kurios papildomos žinios apie Lietuvos kultl'tros

veikėjus XIX amž. pradžioje Vilniaus Umversiteto prof. L N. Loboiko laiškuose. Li~er:q,t~J.ra 6, 1963, p. 207-222i K a u .P u. ž .<l: . A. XIX a. praclži?s Lieuvos ku\ti_i ros
ve1~eJ'.1l pagal _prof. L N. Lobo1kos sus1rašmeJim1} su N. P. Rumiancevu , muzieJ a US
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10, 1967, p. 165-199. (red. p.)

se Krokuvos profesoriui Wiszniewskiui bei Simonui Daukantui sakė parašęs
kalbos žodyn<}. Bet tuose laiškuose esama netiesos. Wiszniewskiui Kajetonas giriasi, kad pats parengė knygelę apie bites (1823 m.),
tik brolio Kiprijono vardu (nors kalbos analizė patvirtina Kiprijono , ne Kajetono autorystę), kad kancleris N. Rumiancevas dėkojo jam už t<} vertim<} (iš
tikrųjų dėkojo Kiprijonui), kad išspausdino knygelę Rozrnyslania wieiniaka
rolnika (bet nutylėjo jos autorių Dioniz<} Poškg,), kad Dziennik Wile11'.ski paskelbė jo kelionės po Žemai tijg, a praš<} (nors ten aprašytas tik Poškos Bau blys ), - du pastaruosius atvejus pastebėjo jau V. Maciūnas. Laiške S. Daukantui Kajetonas, vardydamas savo nuopelnus, nebeminėjo nei knygelės apie
bites vertimo, nei Rozmyslania wieiniaka rolnika - jis bus jautęs, kad Daukantas galėjo žinoti tikruosius jų autorius . Taip pat abiejuose laiškuose Kajetonas sako pabaigęs savo žodyn<}, nors sudegęs rankraštis tebuvo parašytas
tik iki K raidės pradžios (V. Maciūnas). O, kaip matyti iš l. Loboikos laiškų, tik iki K raidės žodyn<} buvo parašęs Kiprijonas . Tad sunku paneigti
Kajetong, mėgus girtis ir kiti,1 sukurtais darbais.
Be to, svarbu, kad Kajetonas buvo D. Poškos bendramintis ir kartu Kiprijono konkurentas . Poška rašė: " nemačiau geresnės ortogarfijos, kaip [... ]
Kajetono Nezabitausko elementoriuje". Antra vertus, Kiprijonui dar tebedirbant prie savo žodyno (1825 m. kovo mėn.) Poška irgi ėmė rašyti konkurenci n į žodyn<}, t.y. konkuruoti su Kiprijonu dėl rašomosios žemaičių-lietuvių
kalbos kūrimo ir diegimo. ,Jei autorius buty buvęs Kajetonas, vargu ar bič.iu
lis Poška nebūtų pritaręs jo darbui ir būty ryžęsis su juo rungtyniauti, o ne
žemaičių-lietuvių

padėti.

Vadinasi , net rankraščiui ir neišlikus, daug argurnenty rodo, jog Kajetonas, mėgęs girtis ir save liaupsinti , taip pat norėjo pasisavinti brolio Kiprijono
nebaigtg, rašyti lietuviy kalbos žoclyn<}. Tad, kaip jau yra nurodžiusi A. Kau puž, to žodyno autoriumi laikytinas Kiprijonas N ezabitauskas.

