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1. Kazimieras Lelys ir Ipolitas Liutostanskis yra gana vėlyvo kirilikos taikymo
lietuvių kalbai periodo atstovai. Tuo metu Stanislovo Mikuckio ir Tomo Žilinskio
pastangos formuoti lietuvišką kirilikos rašybą fonetiniu pagrindu buvo seniai
nuslopintos. Nei valdžios palaikymo, nei sekėjų nebuvo sulaukusi ir pavienė labai kruopščiai apgalvotos fonetikos Jono Juškos lietuviškų dainų publikacija
rusiškomis raidėmis2 (išskyrus Eduardą Volterį, kuris daug Juškos principų
perėmė savo ДеВIШКА ЛIТУРГIJА ШВЭТО JНО АКСОБРНIО3). Net Jono
Krečinskio, pagrindinio valdžios remiamų knygų rengėjo, modelis, orientuotas
ne į lietuvių fonetiką, o į rusų ortografiją, ir pritaikytas daugeliui knygų, jau buvo
išblėsęs.
Lelys ir Liutostanskis atėjo kaip tam tikri novatoriai, su savomis mintimis ir
kirilikos taikymo modeliais. Lelys išleido tik vieną knygelę – Лѣтувосъ кряучѣмъ
драпану сукирпима моксласъ4 1887 metais Mintaujoje; tai pamokymai, kaip
išmokti pačiam savarankiškai siūti. (Per ištisus 40 kirilikos vartojimo metų tai
vienintelė publikacija, parengta autoriaus sumanymu ir autoriaus lėšomis.) Juozas
Tumas-Vaižgantas štai ką rašė apie Lelį ir jo leidinį:
1   Straipsnis

parengtas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą pro
jektą Littera: Lietuvių tautinis identitetas
XVI–XX a. kultūrų dialogo kontekstuose.
2   [ Jonas Juška,] ЛИТОВСКIЯ НАРОДНЫЯ
ПѢСНИ. СЪ ПЕРЕВОДОМЪ НА РУС
СКIЙ ЯЗЫКЪ. И. А. ЮШКЕВИЧА.
САНКТПЕТЕРБУРГ; 1867; LLTIB: B 3619.
3   [Eduardas Volteris,] БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГIЯ СВЯТАГО IОАННА ЗЛАТО
УСТА. Д е ВIШКА ЛIТУРГIJА ШВЭТО
JНО АКСОБРНIО. САНКТПЕТЕР
БУРГЪ. Швэтам Петербурге, Метсе 1887;
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LLTIB: B 1770. Apie Volterio modelį pla
čiau žr. Giedrius Subačius, „Influence of
Clandestine Standard Lithuanian in Latin
Script on the Official Lithuanian in Cyrillic letters (1864–1904)“, Nation und Sprache
in Nordosteuropa, 2007 (spausdinama).
4   [Kazimieras Lelys,] ЛѢТУВОСЪ КРЯУ
ЧѢМЪ Драпану сукирпима моксласъ
скиримъ дель патьмокимаси. Сустати
тасъ иръ ишдуотасъ нуогъ КАЗИМЯРА
В. ЛЯЛИСЪ. СПАУСТУВЕ А. РЕЙНБЕР
ГЯ. Минтауiо, антъ дiджiосiосъ уличiосъ
№ 17. 1887; VUB: L R 2239.
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Iš visuomenės tas vienas ir tas Latvijos pilietis, Mintaujos siuvėjas Lelis tepasi
naudojo rusų raidėmis savo kirpimo braižiniams paaiškinti. Matyti, labai jau norėta
tapti „autorium“, o kitaip nebūtų galėjęs. Šiaip tai buvęs visiškai doras amatininkas, kaip ir jo sūnus kurpius paskui. Kitu du mokslininku. Na, bet su mokslininkais kitaip tenka skaitytis: jiems nabagams dažniau protas išmintį nugali5.

Antanas Tyla Lelio knygelės istoriją pristatė taip:
K. Lialis, 22 metų siuvėjas, dirbęs Mintaujoje, įteikė cenzūrai vadovėlį lietuviškomis
raidėmis. Gavęs atsakymą, kad knygutę bus galima leisti, jei ji bus perrašyta
„graždanka“, jis tai padarė, ir vadovėlis buvo išspausdintas. Tik po to autorius
sužinojo, kad tokius leidinius lietuvių visuomenė boikotuoja 6.

Liutostanskis išleido tris knygeles, dar buvo parengęs ir literatūros chrestomatiją,
tačiau jos išspausdinti nepavyko. Išleistosios trys yra Levo Tolstojaus apsakymų
vertimai į lietuvių kalbą kirilikos raidėmis: Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси7
(1888), Кауказа невальникасъ8 (1891) ir Куръ мяйле, тенъ и Девасъ9 (1891). Abu
rengėjai skiriasi iš to meto konteksto knygų turiniu – tai praktiniai patarimai
siuvėjams ir grožinių kūrinių vertimai. Tradiciškai iki tol, nors ir su keliomis
išimtimis (kaip kad Juškos dainų rinkinys), kirilika pirmiausia buvo rengiami
elementoriai, religinės knygos, kalendoriai, valdžios įsakai.
Vienas iš pačių problemiškiausių kirilikos taikymo lietuvių kalbai fonetinių
aspektų per visus 40 kirilikos diegimo metų buvo lietuvių kalbos e tipo vokalizmo (pvz., vak. aukštaičių [e], [ė], [ie]) įvairumas ir to meto rusų rašybos raidžių
gausumas panašiems garsams reikšti: <ѣ>, <я>, <e> ir <э>. Ir Lelio, ir Liutostanskio
modeliai geriausiai išsiskiria būtent pagal šių kirilikos raidžių vartoseną – tiek
vienas nuo kito, tiek nuo kitų autorių.

2. K a z i m i e r a s

Kazimieras Lelys (1865–1892 11 12) buvo gimęs
rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės plote, Skaistgiriuose. Лѣтувосъ кряучѣмъ
aiškūs jo gimtosios tarmės bruožai. Pavyzdžiui, akivaizdi trumpųjų galūnės balsių
redukcija (būdinga šiaurinėms panevėžiškių šnektoms10): Вѣнъ Алигѣркъ nom.
sg. 9 ~ vien[a] Aligierk[a] ‘viena algerka’, Вѣнъ мотяришкъ закѣткъ 10 ~ vien[a]
L el y s.

Tumas, Lietuvių literatūra rusų raidė
mis ir Broliai Juškos Juškevičiai, Kaunas: Vai
vos b-vės leidinys, 1924, 42.
6   Antanas Tyla, „Mėginimai legaliai leisti lie
tuviškus leidinius spaudos draudimo me
tu“, Spauda ir spaustuvės, Vilnius: Mintis,
1972, 50.
7   [Ipolitas Liutostanskis,] ИШЛАЙДЕНСЪ
УГНИ, НЕ БЕ УЖГЯСИНСИ. ВИЛЬНА.
Изданiе Русской Книжной Торговли
А. Г. Сыркина, Большая ул., собств.
домъ № 88. 1888; VUB: L R 1074.
8   [Ipolitas Liutostanskis,] КАУКАЗА НЕ
5   J[uozas]
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ВАЛЬНИКАСЪ. ЛЯОНА ТОЛСТОИ
(Партлумочита ишъ рускишка). ВИЛЬ
НА. Типографiя А. Г. Сыркина, Большая
ул., соб. д., № 88. 1891; VUB: L R 57.
9   [Ipolitas Liutostanskis,] КУРЪ МЯЙЛЕ,
ТЕНЪ и ДЕВАСЪ. ВИЛЬНА. Типографiя
А. Г. Сыркина, Большая ул., соб. д.,
№ 88. 1891; LLTIB: B 846.
10   Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sudarė
Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė,
Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa,
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2004, 175 (toliau – LKTCh).
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1 pav. Kazimiero Lelio Лѣтувосъ кряучѣмъ 5: puslapis su formomis грунтауняуси,
ингъ апачiо, иръ, іуосмяня, крутине, кряйду, скярслинiисъ, мѣръ, мѣряле, мѣрялу,
паръ пачiо дручяуси вѣто, Пирмяуси, пунктялисъ, пуся, ряйкъ, су кряйду,
суленькть, терпшакя, ценьтеметера, эйле;
VUB: LR 2238
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moterišk[a] zakietk[a] ‘vienas moteriškas žaketas’, драпанъ nom. sg. 6, 7, 9, 10 ~
drapan[a], исювамъ part. act. praes. nom. sg. f. 9 ~ įsiuvam[a], квормъ nom. sg.
7 ~ kvorm[a] ‘forma’, мѣръ nom. sg. 5 (plg. 1 pav.) ~ mier[a] ‘matmuo’, нугаръ
nom. sg. 9 ~ nugar[a]. Čia <ъ> žymėtas tik prieš tai rašomo priebalsio kietumas,
ne koks atskiras garsas.
Taip pat šiaurės panevėžiškių šnektoms būdingas ilgųjų balsių trumpėjimas
nekirčiuotose galūnėse, plg. šios pozicijos žymėjimą <o> [ọ] ten, kur vakarų
aukštaičiai kauniškiai dažniausiai taria [a·]: ингъ апачiо 5 (plg. 1 pav.) ~ ing
apačią, колякъ ишдавiо то моксло 4 ~ kolek išdaviau tą mokslą ‘kol išleidau tą
mokslą’, паръ пачiо дручяуси вѣто 5 (plg. 1 pav.) ~ par pačią drūčiausią vietą
(plg. LKTCh 178).
Panevėžiškiams įprastas galūninių nekirčiuotų ar tvirtagalių dvibalsių au, ai,
ei virtimas [ọ], [ε], [ẹ] Lelio tekste taip pat atsispindi, plg.: ишдавiо 4 ~ išdaviau,
лабе стипре 6, 7 ‘labai stipriai’, прашо 10 ~ prašau (plg. LKTCh 178).
Lelio vartotas panevėžiškių bruožas tvirtagalį, nekirčiuotą ar atitrauktinio
kirčio dvigarsį an versti [ọn], plg.: атрондама 7, 8 ~ atrandama, бронгу 4 ~ brangu, вондяни 6, 7 ~ vandeniu, прасидядоньть 10 ~ prasidedant, Ронковясъ nom.
pl. 9 ~ rankovės, стонди 6 ~ standi, сювоньть 10 ~ siuvant (plg. LKTCh 173).
Lelio tekstuose neretos ir platesnės geografijos ypatybės. Pavyzdžiui, kietojo
[ł] atsiradimas prieš e tipo vokalizmą (būdingas rytų ir pietų aukštaičiams, taip
pat rytinei vakarų aukštaičių daliai): мѣрялу 5 (plg. 1 pav.) ~ mierele, падушкеласъ
7 ~ paduškėles ‘pagalvėles’, парлайсть 7 ~ parleist’. Taip pat ir istorinių *ą, *ę
vietoje – [u] ir [i], plg.: крашти 6 ~ krašte, су кряйду 5 (plg. 1 pav.) ~ su kreida,
таду 4, 7 ~ tadu ‘tada’.
Lelys šiek tiek stengėsi derintis ir prie kitų aukštaičių tarmių (ar raštų). Tai
geriausiai liudija pasitaikantys hipernormalizmai: абуоду 7 ~ abudu, эсмуо 4,
10 ~ esmu. Jo tarmėje vakarų aukštaičių [uo] pozicija tam tikrais atvejais redukuojama ir tariama [ọ]. Matyt, manydamas, kad ir žodžiuose abudu ir esmu garsas
[u] yra redukuotas, „atstatė“ neva tikresnį aukštaitišką [uo].
Apibendrintai vis dėlto pasakytina, kad Lelys stengėsi gana tiksliai fonetiškai
taikyti kiriliką savo šnektai.

2.1. <ѣ> [ie]. Šia (ять ‘jatj’) raide Lelys žymėjo tik savo šnektos dvibalsį [ie]
(sutampantį ir su analogišku vakarų aukštaičių dvibalsiu): вѣнасъ 4 ~ vienas,
вѣнсъ 4 ~ vien[a]s, двѣю 8 ~ dviejų, курѣ 4 ~ kurie, Лѣтувосъ 4 ~ Lietuvos,
мѣросъ 4 ~ mieros, нянѣкинсъ 4 ~ neniekins, свѣтсъ 4 ~ sviet[a]s ‘pasaulis’,
снѣга 9 ~ sniego, ужлѣтосъ 7 ~ užlietos. Pasitaikiusi išimtis – веноде суiемусъ 7
~ vienodai suėmus. Raidės jatj tarimas to meto bendrinėje šnekamojoje rusų kalboje jau nesiskyrė nuo kitos raidės – <e> tarimo; jos buvo skaitomos vienodai.
Tuo metu rusų šviesuolių jau buvo kalbama, kad raidė <ѣ> nebereikalinga, kad
jos būtų galima atsisakyti (tai tepadarė Leninas po 1917 metų bolševikų perversmo Rusijoje). Lelys jai parinko vienintelę funkciją – žymėti lietuvišką dvibalsį [ie].
Šis dvibalsis Lelio tekste niekaip kitaip atspindimas nebuvo – tik <ѣ>.
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Toks žymėjimas labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, būdingo Jono Krečinskio modeliui. Krečinskis šią <ѣ> raidę daugelyje savo lietuviškos kirilikos knygų buvo
orientavęs į bendrinės rusų kalbos ortografiją. Pastebėjęs, kad kai kurios lietuvių
žodžių šaknys panašios į rusų kalbos žodžių, Krečinskis dažniausiai jas ir rašė
pagal rusų ortografiją; tad raidę <ѣ> vartojo bent trijose skirtingose fonetinėse
pozicijose: (a) vak. aukštaičių [ie], plg. гѣдоките ~ giedokite; (b) vak. aukštaičių
[ė] (žemaičių [ie]): дѣлъ ~ dėl; (c) [e]: апвѣйзи ~ apveizi11. Fonetiškai toks <ѣ>
rašymas buvo daugiaprasmis.

2.2. <я>.
2.2.1. <я> [e]. Raidę <я> Lelys buvo pasirinkęs garsui [e]: аудякла 6 ~ aude-

klo, бя 4 ~ be, бятъ 4 ~ bet, галятъ 4 ~ galet, гялонбе 5, 6 – gelonbę ‘gelumbę’,
гярасъ 4 ~ geras, гяряу 10 ~ geriau, дяда 6 ~ deda, жяменъ 6 ~ žemėn, кайлинямъ
6 ~ kailiniam, колякъ 4 ~ kolek, кярти 6 ~ kerti, мяруои 4 ~ meruoji ‘matuoji’,
попяря 7 ~ poperio ‘popieriaus’, прасидяда 5 ~ prasideda, пунктялисъ 5 (plg.
1 pav.) ~ punktelis, пячю 6 ~ pečių, руожяле 6 ~ ruoželiai, сквярняле 8 ~ skvernelio, скярслинiисъ acc. pl. 5 (plg. 1 pav.) ~ skerslinijus, Сяновесъ 4 ~ senovės.
Kaip matyti, Lelys žymėjo ir ilgą, ir trumpą garsą [e]. Ypač nuosekliai raide <я>
žymėtas trumpasis [e] neiginyje ne(-): ня 4 ~ ne, нябусъ 6 ~ nebus, нянѣкинсъ 4 ~
neniekins, нясирѣсту 6 ~ nesiriestų, нячиста 7 ~ nečista ‘nešvaru’. Net žodžio
gale trumpajam [e] neretai pasirenkama raidė <я>: декавочя 10 ~ dėkavočia, іуосмя
ня 5 (plg. 1 pav.) – juosmenia ‘juosmens’, крутиня 6 – krūtinia ‘krūtinė’, кяшяня
8 – kešenia ‘kišenė’, площя 6 – ploščia ‘lietpalčio’, пунктяля 5 (plg. 1 pav.) – punktelia ‘punktelio’, пуся 5 (plg. 1 pav.), 6 ~ pusę, терпшакя 5 (plg. 1 pav.) – terpšakia
‘tarpšakio’. Nematyti, kad <я> [е] vartojimas priklausytų nuo kirčio.

2.2.2. <яу> [’au]. Gana nuosekliai dvibalsis [au] po minkštojo priebalsio
rašytas <яу>: грунтауняуси 5 (plg. 1 pav.) ~ gruntauniausia ‘pamatinė’, гяряу
10 ~ geriau, жямяу 6 ~ žemiau, кряуче 4 ~ kriaučia[i] ‘siuvėjai’, кряучю 4, Пирмяу
си 5 (plg. 1 pav.), пирмяуси 6 ~ pirmiausia, плоняуси 6 ~ ploniausi ‘ploniausią’.
2.2.3. <яй> [ei], [’ai]. Kai kurie dvibalsiai [ei] po minkštojo priebalsio žymėti
<яй>: кряйдосъ 6 ~ kreidos, кряйду instr. sg. 5 (plg. 1 pav.) ~ kreida, кряйпта 8 ~
kreipta, няряйки 6 ~ nereiki[a], присяйна 5 (plg. 1 pav.) ~ priseina, ряйки 4, 6 ~
reiki[a], ряйкъ 5 (plg. 1 pav.), 6 ~ reik[ia]. Tačiau ne visi [ei] rašyti <яй>. Atrodo,
kad Lelys taip buvo pasirinkęs žymėti negalūninius dvibalsius, o galūninius
ženklino <ей> (žr. toliau, 2.3.3.). Nežinia, ar tikrai jo taip apsispręsta, ar jis pats
abejojo, bet tokia taisyklė nėra visai tiksliai išlaikyta (žr. toliau prie <ей>, 2.3.3.).
Taip pat matyti, kad Lelys „favorizavo“ kai kuriuos žodžius ir būtent jų šaknyse
rašė <яй> (кряйд-, ряйк-).
11   Plačiau

žr. Giedrius Subačius, „Lietuviška
ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika
1864–1866 metais“, Raidžių draudimo metai,
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Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 158–159.
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2.2.4. <я> [ja]. Raidė <я> taip pat vartota tais atvejais, kai reikėjo žymėti
skiemenį [ja] ar [jie], pvz.: яй 10 ~ jei, яу 6 ~ jau, яшкотъ 4 ~ ieškot ‘ieškoti’.
2.2.5. Apskritai matyti, kad Lelys <я> rašė daug nuosekliau negu daugelis jo
pirmtakų. Krečinskis taip pat retkarčiais ją buvo žymėjęs tokioje pat [e] pozicijoje, nors labai nenuosekliai, plg. jo dubletus жемисъ ir жямей (Subačius 2004, 158).
Šita raidė lietuviškuose kirilikos raštuose kitiems balsiams (ne [e]) paprastai nebuvo vartojama.
2.3. <e>. Kiriline raide <e> Lelys ženklino ir [e], ir [ė] garsus.
2.3.1. <e> vak. aukštaičių [ė]: далалемъ 7 ~ dalelėm, дель 7 ~

dėl, жимеима
7 ~ žymėjimo, Каладеле 7 ~ kaladėlę, кяльнесъ 7 ~ kelnės, падушкеласъ 7 ~
paduškėlės ‘pagalvėlės’, пиркеи 7 – pirkėjį ‘pirkėją’, рягеима 7 ~ regėjimo.
Didžiosios Lietuvos lotyniškos abėcėlės raštuose tokia pozicija paprastai tebūdavo
žymima viena raide <e>, o raidė su tašku <ė> tebuvo Rytų Prūsijos lietuvių tekstų
ypatybė, ten įsitvirtinusi nuo Danieliaus Kleino laikų. DL išimtis buvo žemaitiški
tekstai, kur rašytas dviraidis <ie> žymėti žemaitišką [ie] tarimą (atitinkantį vak.
aukštaičių [ė] poziciją).

2.3.2. <e> [e]. Ta pačia <e> Lelys ženklino tiek ilgą, tiek trumpą garsą [e].
Visų pirma į akis krinta žodžio galo pozicija, pvz.: калдряле 6 ~ kaldrelę, книгяле
5 ~ knygelę, краште 6 ~ krašte, крутине 5 (plg. 1 pav.) ~ krūtinę, кятуресъ 8 ~
keturias, кяшянесъ 8 ~ kešenes ‘kišenes’, лабе 5 (plg. 1 pav.), 6 – labe ‘labai’,
мѣряле 5 (plg. 1 pav.) ~ mierelę, ня слове 4 ~ nešlovę, пасидарате 4 – pasidarate
‘pasidarote’, процавоiесъ 4 ~ procavojęs ‘dirbęs’, сквярне 6 ~ skverne, стипре 6,
7 ‘stipriai’, сугадинате 4 ~ sugadinate, те 6 ~ te[n]. Prie žodžio pabaigoje
atsidūrusių [e] pozicijų Lelys galėjo sąmoningai ar pusiau sąmoningai skirti ir
dažną žodį несъ 7, 8 ~ nes.
Žodžio šaknyje Lelys taip pat pavartodavo raidę <e>, bet, regis, gerokai rečiau,
plg.: апверсть 7 ~ apverst’, иштемпть 6(2x) ~ ištempt’, іемта 5 (plg. 1 pav.)
‘įimta’, камзелькосъ 6, 8 ~ kamzelkos ‘liemenės’, суленькть 5 (plg. 1 pav.), 7 ~
sulenkt’. Kaip matyti, šių pavyzdžių <e> yra pirmasis dvigarsių (<ел>, <ем>, <ен>,
<ер>) dėmuo! Vadinasi, atviram skiemeniui žodžio vidurio ar pradžios pozicijoje
Lelys paprastai nesirinko <e> raidės (išimtis gali būti skolinys ценьтеметера 5
(plg. 1 pav.) – centemetera ‘centimetro’). Tą poziciją buvo užėmusi grafema <я>
(plg. 2.2.).
Tiesa, vienskiemeniuose žodžiuose Lelys buvo nelinkęs rašyti <e> (plg. бя 4 ~
be, бятъ 4 ~ bet, ня 4 ~ ne), nors žodį несъ vis dėlto rašė su <e> – nebuvo visai
nuoseklus.
2.3.3. <ей> [ei], [’ai]. Taip pat tam tikrais atvejais Lelys vartojo <e> dvibalsiui
[ei] ar [ai] po minkštojo priebalsio ženklinti, pvz.: апачей 7 ~ apačiai, апей 4 ~
apei ‘apie’, апскритей 7 ~ apskritei ‘apskritai’, ишманенгей 4 – išmanengei
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‘išmaningai’, квольдейсъ 10 ~ kvoldiais ‘raukšlėmis’, лабей 6 ~ labei ‘labai’,
мажючейсъ 8 ~ mažiučiais, нускляуптейсъ 7 – nuskliaupteis ‘nusklembtais’, пусей
8 ~ pusei, сквярнейсъ 7 – skverneis ‘skvernais’, строшней 7 ~ strošniai ‘labai’,
тей 4, 7, 9 ~ tei ‘tai’. Šitokia <ей> dvibalsių [ei] ar [’ai] po minkštojo priebalsio
rašyba, kaip buvo užsiminta prie <яй> (2.2.3.), Lelio daugiausia vartota galūnės
pozicijoje. Matyt, Lelys stengėsi laikytis susigalvotos taisyklės: žodžio šaknyje ar
viduryje [ei] žymėti <яй>, o žodžio pabaigoje, galūnėje, vienskiemeniuose
žodžiuose – <ей>. Tačiau ji tėra apytikslė, turinti nemažai išimčių: рейкалингасъ
4 ~ reikalingas, тейпоги 9 ~ teipogi, тейсиби 4 – teisybi ‘teisybe’, тейсингей
4 – teisingei ‘teisingai’. Žodis рейкалингасъ gali būti tik apsirikimas, nes šaknis
ряйк‑ daugybę kartų parašyta su raide <я>. O žodžiai тейпоги ir net тейсиби
Leliui galėjo asocijuotis su тей – tei ‘tai’ ir digrafas <ей> galėjo būti perimtas iš
šio vienskiemenio žodžio.

2.3.4. Taigi Didžiojoje Lietuvoje nebuvo įprasta du minėtus garsus ([ė] ir [e])

atspindėti skirtingai; lotyniškos abėcėlės tekstuose jie tradiciškai būdavo
ženklinami ta pačia <e> grafema. Vadinasi, čia Lelys tarsi sekė tradiciniais
lotyniškais rašmenimis ir kiriline <e> žymėjo būtent tai, kas ženklinta <e> ir
lotyniška abėcėle skelbtuose DL raštuose. Tiesa, ne visose pozicijose – žodžio
pradžioje ir viduryje, taip pat dvibalsio [au] po minkštojo priebalsio, kartais ir
[ei] ar [’ai] taip pat po minkštojo priebalsio pirmasis dėmuo reikštas grafema <я>.
Vadinasi, nors Lelys pasirinko <e> rašyti ten pat, kur buvo DL lietuvių lotyniškoji
<e>, jos lauką susiaurino, padalino tarp <e> ir <я> raidžių.
Tad kirilinė <e> Leliui tarsi atliko lotyniškosios <e> funkcijas. Maža to – gal net
galima tvirtinti Lelį vartojus ne kirilinę <e>, o lotynišką <e>, tik užmaskuotą vilko
kailiu tarp juodų kirilinių avių! Kaipgi atskirsi, jei jos vienodai rašomos. Garsai [ė]
ir [e] skatina manyti Lelį į <e> formos grafemą sudėjus DL lietuvių lotyniškos
tradicijos, o ne rusiškos ortografijos, turinį. Kirilinei <e> artimiausia garsinė
išraiška turėjo būti dvibalsis [ie], bet jam Lelys buvo pasirinkęs jatj <ѣ>. Vadinasi,
raidę <e> skaitant tik lotyniškai, ne rusiškai, galima įžvelgti jo šnektos fonetiką.

2.4. <э>. Dar viena raidė, atlikusi tarsi rudimentinę funkciją, yra <э>. Borisas

Uspenskis percitavo nuomonę komiteto, rengusio rusų abėcėlę taikyti lenkų kalbai XIX amžiaus viduryje:
ženklas э sugalvotas tik trims grynai rusiškiems žodžiams [galvoje turimi, matyt, žodžiai этот, экой, эй arba эх], taip pat žymėti tam garsui užsieniniuose žo
džiuose12.
12   Б[орис]

Успенский, „Николай I и польс
кий язык (Языковая политика Россий
ской империи в отношении Царства
Польского: вопросы графики и орфографии)“, Die Welt der Slaven 49, 2004, 8:
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„э, знак, придуманный только для трех
чисто русских слов [имеются в виду, ви
димо, слова: этот, экой, эй или эх] и для
выражения этого звука в словах ино
странных“.
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Matyti, kad raidė <э> buvo (ir tebėra) rašoma tų žodžių pradžioje. Ta raide
Lelys irgi žymėjo kai kurių pasirinktų leksemų pradžią: эйле 5 (plg. 1 pav.) ~ eilę,
эйлесъ 8 ~ eilės, эйна 6 ~ eina, эсмуо 4 ~ esmuo ‘esu’. Taip jis rašė ir tada, kai
prieš šaknį atsirasdavo priešdėlis: ишэйна 6 ~ išeina, неэйсъ 4 – neeis ‘neis’.

2.5. <ъ>.

Iš kitų rašybos ypatybių svarbu paminėti, kad Lelys vartojo
netariamąją rusišką raidę jer <ъ> žodžių gale nepalataliniams priebalsiams žymėti,
pvz.: акуратъ 7 ~ akurat, антъ 7 ~ ant, атрондамасъ 8 ~ atrandamas, иръ 5 (plg.
1 pav.), 7 ~ ir. Tai buvo rusų ortografijos ypatybės – kietai tariamą žodžio galo
priebalsį žymėti ta „nereikalinga“ raide – perkėlimas į lietuvišką kiriliką. Atsinešta
raidė atsinešė savo funkciją.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ši netariama raidė neturėtų būti laikoma
fonetiniu ženklinimu. Vis dėlto galima įsivaizduoti, kad <ъ> Lelys galėjo laikyti
ženklu fonetinei ypatybei – priebalsių kietumui – žymėti, kuris galėjo atrodyti
labai patogus ir logiškas greta kito „simetriško“ ženklo <ь> minkštumui atspindėti.
Mat Lelio šnektoje žodžio pabaigos priebalsiai dažnai būna ne tik kieti, bet ir
minkšti. Pavyzdžiui, jo tarmėje sutrumpėjusios bendraties formanto galinis garsas
[t’] yra minkštas; plg. Lelio іемть 10 – iemt’ ‘įimt’, няшіоть 9 ~ nešiot’ ‘nešioti’,
падирпть 10 ~ padirpt’ ‘padirbti’, памяруоть 10 ~ pameruot’ ‘pamatuoti’,
ужтѣсть 7 ~ užtiest’ ‘užtiesti’. Taip pat kai kuriose kitose pozicijose buvo tariamas minkštas galinis priebalsis [s’], plg. Lelio винкялись 7 ~ vinkelis’ ‘kampainis’,
крутинесь gen. sg. 9 ~ krūtinės’, сурдутсь 8 – surduts’ ‘surdutas’, сустатесь 9 ~
sustatęs’; t. p. [l’]: Lelio дель 9 ~ del’ ‘dėl’. Tad jam dėl savo šnektos ypatybių
ypač norėjosi išskirti minkštuosius priebalsius, o tada kietieji galėjo atrodyti
simetriškai pažymėti <ъ>. Vis dėlto, jei būtų ženklinęs tik minkštuosius, bet ne
kietuosius – skaitytojui būtų buvę aišku, kad nepažymėtieji yra kieti. Tačiau daugelio kitų patarmių ar šnektų atstovams (ypač tiems, kurie žodžio gale dažniausiai
tarė tik kietuosius priebalsius) atsikratyti <ъ> galėjo būti daug lengviau, nes jiems
negalėjo kirbėti noras išryškinti minkštumo–kietumo opozicijos. O Lelys turėjo
ypač stengtis išlaikyti abi rusiškas raides (<ъ> ir <ь>), kad galėtų tiksliau atspindėti
būtent savo šnektos fonetinius bruožus.

2.6. Raidžių

su diakritikais Lelys neįsivedė. Diakritikai buvo vartojami ankstyviausiame Mikuckio, Ivinskio ir Žilinskio modelyje (žr. Subačius 2004, 142, 146,
148–149), taip pat Jono Juškos (1867), Eduardo Volterio modeliuose (1887). Nors
ir kupinas fonetinių pastangų, Lelio modelis gana paprastas, paremtas rusų kalbos ortografijos resursais (neatmestos raidės <ѣ>, <я> ar <ъ>; nors, antra vertus,
nevartota dažna rusų abėcėlės raidė <ы>; išimtis – башлыксъ 8 ~ bašlyk[a]s ‘gaubtuvas’). Lelio tekstas iš pirmo žvilgsnio neatrodo esantis nerusiškas, nematyti
ryškesnio maišto prieš kirilikos abėcėlę (skirtingai nuo Mikuckio, Ivinskio, Žilins
kio, Juškos, Volterio).
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2.7. Galima būtų atskirai rekonstruoti Lelio intencijas ir nepavykusius tų
intencijų taikymo atvejus. Pavyzdžiui, garsą [e] jis stengėsi žymėti raide <я>,
tačiau dvigarsius <ел>, <ем>, <ен>, <ер> parašydavo su <е>. Lelys taip pat stengėsi
žodžio šaknyje ar viduryje dvibalsį [ei] ar [’ai] po minkštojo priebalsio žymėti
<яй>, o žodžio galūnėje ar gale – <ей>; tačiau esama pavyzdžių, kurie rodo nepavykus išlaikyti tokią tendenciją ar pavykus tik iš dalies. Несъ rašė vienaip, o
бя, бятъ, ня – kitaip.
3. IPO L ITAS

Suvalkų berniukų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Ipolitas Liutostanskis kirilikos raidėmis rengė grožinės literatūros
kūrinius. Buvo išleistos trys jo iš rusų kalbos išverstos knygelės – trys grafo Levo
Tolstojaus apsakymai. Štai kaip jų leidimą apibūdino Vytautas Merkys:
L i u t o s t a n s k i s.

Vilniaus švietimo apygardos globėjas N. Sergijevskis 1888 m. nutarė išleisti 4
L. Tolstojaus apysakaites rusišku raidynu: „Išleidęs ugnį, nebeužgesinsi“, „Kaukazo nevalnikas“, „Kur meilė, ten ir Dievas“ ir „Kuo žmonės gyvena“ (ano meto
pavadinimai). Visas jas vertė I. Liutostanskis (gavo 200 rb honoraro). Vertimą recenzavo ir net korektūrą taisė mokytojai Z. Liackis ir A. Poidėnas. Apysakaites
spausdinti ėmėsi Syrkino spaustuvė 3000 egz. tiražu kiekvieną, su sąlyga, kad
švietimo apygarda nupirks po 600 egz. Pirmoji brošiūra išėjo 1888 m. numatytu
tiražu, o kitos dvi buvo išspausdintos tik 1891 m., nes minėtieji mokytojai lėtai
skaitė korektūrą, prieštaringai taisė. Dėl šios priežasties ir matydama menką pelną,
ketvirtosios brošiūros rinkinį spaustuvė net išbarstė13.

Vadinasi, pirmoji iš Liutostanskio rengtų knygų buvo išleista 1888 metais Vil
niuje: Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси (toliau – ИУН). Po to, kaip rodo cenzū
ros 1890 metų birželio 13 dienos aprobata, išėjo Кауказа невальникасъ (1891; toliau – КН), o trečioji knygelė Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (1891; toliau – КМТД),
aprobuota dar po trijų mėnesių – 1890 metų rugsėjo 8 dieną. Kadangi šios trys
knygelės verstos to paties Liutostanskio, jų kalbos ir rašybos ypatybes tikslinga
aptarti greta.

3.1. TARM Ė ( S ).

Dviejų pirmųjų apsakymų (Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси
ir Кауказа невальникасъ) recenzentas Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos dėstytojas Zacharijus Liackis, net nežinodamas vertėjo pavardės, tekstus vadino parašytus Raseinių tarme: „переводъ сдѣланъ очень хорошо россiенскимъ
нарѣчiемъ“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17r). Antra vertus, nežinome, kiek gerai
Liackis galėjo skirti Raseinių šnektą nuo, sakykim, Kelmės ar Varnių šnektos. Pats
Liutostanskis save vadino „lietuvių kalbos mokytoju“ (LVIA: f. 378, BS 1902 m.,
b. 207, l. 3r), „Kauno gubernijos lietuviu“ (LVIA: f. 378, BS 1902 m., b. 207, l. 4r),
Merkys, Knygnešių laikai. 1864–
1904, Vilnius: Valstybinis leidybos centras,
1994, 95.

13   Vytautas
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2 pav. Pirminis Ipolito Liutostanskio ИУН rankraštis (Ишлайси
угни, не ужгясинси) su Zacharijaus Liackio taisymais: Ишляйси
угни, не ужгясинси ´ Ишлайси угни, не ужгясинси; висамъ
твиртуме силосъ ´ пилно силэ; целой содой ´ соди; иръ арти
тиктай прадея ´ иръ арти тиктэй прадея; сунени ´ марти;
Повиласъ Райшасъ – Микола сунусъ ´ Гришка Шлубасъ –
Миколаяусъ сунусъ; вирамсъ павалкай ´ вирамсъ винделисъ;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 3r
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3 pav. ИУН 3: puslapis su formomis, kurios skiriasi nuo pirminio
rankraščio – Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси; пачямъ твиртуме
силосъ; венамъ соджюй; целамъ соджюй; иръ котиктай арти
прадея; сунени (марти); Бобасъ апсяуздава, апсюдава вирусъ;
VUB: LR 1074
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„dvarininku“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 19r). Jo tarmė tiksliai nėra identifikuota. Bet, be abejo, tai žemaičių tarmė.
Liackis parašė dviejų knygelių rankraščių recenziją (1888 m. kovo 3 d.), ji išliko
ir saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l.
17r–18r). Liackis taip pat sakėsi pažymėjęs pieštuku taisytinas rankraščių vietas,
ir vienas iš rankraščių – Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси – su Liackio pažymėtais
taisymais taip pat išliko (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 2r–13r).
Lietuvių kalba Liackiui, rodos, nebuvo gimtoji. Archyviniai duomenys rodo,
kad jis buvo kilęs iš Minsko gubernijos dvarininkų („Изъ дворянъ Минской
губерніи“; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 16v). 1872-aisiais Liackis turėjo 36 metus,
tad buvo gimęs apie 1836-uosius. 1857-aisiais baigė Pirmąjį Maskvos kadetų
korpusą praporščiko laipsniu ir įstojo į Suomijos pulką (leibgvardiją). Tais pat
metais įstojo į (Karo) Akademiją (teorinį skyrių). 1859-aisiais pakeltas į poručikus
ir tapo karo inžinieriumi. 1860-aisiais dėl šeimyninių aplinkybių nuo tarnybos
atleistas. 1865-aisiais paskirtas Kauno gubernijos Valstybės turto rūmų civiliniu
inžinieriumi (l. 17v). Dar po dvejų metų – 1867-aisiais – tapo Panevėžio apskrities
iždininku (l. 18v; dar plg. Staliūnas 2006). Ir štai šitą buvusį poručiką, karo ir
civilinį inžinierių, apskrities iždininką paskiria dėstyti lietuvių kalbos Panevėžio
mokytojų seminarijoje (l. 9r).
Kaip šis minskietis galėjo išmokti lietuviškai? Iš biografijos matyti, kad pirmą
kartą lietuvių kalbos aplinkoje jis turbūt atsidūrė tik 1865-aisiais – Kaune. Dar
po dvejų metų – Panevėžyje. Ten ir išbuvo ilgiausiai, prieš tapdamas lietuvių
kalbos mokytoju – šešerius metus. Matyt, būtent Panevėžyje ir mokėsi lietuvių
kalbos, turbūt geriausiai kalbėti pramoko panevėžietiškai (ne kaunietiškai). Iš
recenzijos taip pat matyti, kad Liutostanskio galūnes Liackis lygino būtent su
Panevėžio tarmės, plg.: „столь ненавистное для литовца Поневѣжскаго уѣзда
окончанiе ай“ (l. 17v); „словъ съ твердымъ окончанiемъ въ Поневѣжскомъ
уѣздѣ существуетъ окончанiе эйсъ напр. тевэйсъ – отцами“ (l. 17v). Paskutinis
komentaras atspindi panevėžiškiams būdingą nekirčiuotos galūnės dvibalsio
fonetiką. Tad atraminė lietuvių kalbos šnekta Liackiui ir buvo panevėžiškių.
Palyginus Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси spaudinį su Liackio redaguotu
pirminiu rankraščiu, matyti nesutapimų (plg. 2 ir 3 pav.). Pirmoje lentelėje pa
rodyti kai kurie skirtumai – pirmiausia Liutostanskio rankraštis, po to Liackio
siūlymas taisyti (skirtumai paryškinti pusjuodžiu šriftu) ir tada galutinis variantas spaudinyje (pusjuodžiu šriftu pažymėti skirtumai nuo pirminio rankraščio).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

Ишляйси угни, не
ужгясинси 3r

Ишлайси угни, не
ужгясинси 3r

Ишлайденсъ угни, не бе
ужгясинси 3

висамъ твиртуме силосъ 3r

пилно силэ 3r

пачямъ твиртуме силосъ 3

веной содой 3r

венамъ соджи 3r

венамъ соджюй 3

целой содой 3r

соди 3r

целамъ соджюй 3
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Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas	Spaudinys ИУН

иръ арти тиктай
прадея 3r

иръ арти тиктэй
прадея 3r

иръ котиктай арти
прадея 3

сунени 3r

марти 3r

сунени (марти) 3

Бобасъ верпи, ауди, сюва иръ
дэнги вирусъ 3r

Бобасъ апаудава, апсюдава вирусъ 3r

Бобасъ апсяуздава, апсюдава вирусъ 3

Повиласъ Райшасъ – Микола сунусъ 3r

Гришка Шлубасъ – Мико
лаяусъ сунусъ 3r

Повиласъ Шлубисъ, Мико
ла сунусъ 3–4

вирамсъ павалкай 3r

вирамсъ винделисъ 3r

вирамсъ павалкай (винделисъ) 4

китайпъ 3v

китэйпъ 3v

китейпъ 4

сукатея вишта 3v

сукудакое вишта 3v

сукатея (сукудакое)
вишта 4

нуая ингъ пастаунинка
карту 9r

нуэя ингъ пастаунинка
клоима карту 9r

нуэя ингъ пастаунинка,
клуона, карту 18

даракторюсъ 9r

мокитоисъ 9r

даракторюсъ (моки-  
тоисъ) 18

1 lentelė: Liutostanskio rankraščio, Liackio taisymo ir galutinio ИУН spaudinio
keitimo pavyzdžiai

Iš pavyzdžių matyti, kad knyga spausdinta ne iš to rankraščio, kuris liko
byloje. Didžiuma spaudinyje atsiradusių pakeitimų, kurie trečiojoje pirmos lente
lės skiltyje paryškinti pusjuodžiu šriftu, būtų neįsivaizduojami, jei rinkėjas spaus
tuvėje būtų rinkęs būtent iš šito rankraščio. Turbūt šio Liackio taisyto rankraščio
pagrindu Liutostanskis buvo parengęs ir davęs spausdinti iš naujo perrašytą, dar
kartą ir jo paties koreguotą tekstą.
Tad Liutostanskis turėjo būti gavęs Liackio pataisymų rankraštį, nes į kai
kuriuos jo taisymus yra atsižvelgęs (plg. 2 lentelę), į kai kuriuos – ne (plg.
3 lentelę).
Spaudinys ИУН

Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

гаспадорюсъ 3r

гаспадорисъ 3r

гаспадорисъ 3

лабай гярай 3r

лабэй гярэй 3r

лабей гярэй 3

дарбининкасъ 3r

дарбиникасъ 3r

дарбиникасъ 3

гаспадини 3r

гаспадине 3r

гаспадине 3

лаукуоси дарбимете дирба 3r иръ дирбдава лауки 3r

иръ дирбдава лауки 3

гаспадорава 3r

гаспадораудава 3r

гаспадораудава 3

уштяка 3r

уштякдава лигъ свежа 3r

уштякдава лигъ свежа 3

мокея 3r

апмокедава 3r

апмокедава 3

вайкщіоя 3v

эйдава 3v

эйдава 4

2 lentelė: Liackio taisymų ir jų perkėlimo į ИУН spaudinį pavyzdžiai
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Spaudinys ИУН

Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

патсай 3r

патсэй 3r

патсай 3

трячясъ 3r

трячисъ 3r

трячясъ 3

Тиктай 3r

Тиктэй 3r

Тектай 3

пячяусъ 3r

пячёусъ 3r

пячяусъ 3

Виса бува пилна 3r

Виска бува пилна 3r

Виса бува пилна 3

3 lentelė: Liackio taisymų ir jų atmetimo, neperkėlimo į ИУН spaudinį pavyzdžiai

Tiesa, kaip konkuravusį Liutostanskio rankraščių taisytoją Merkys mini ir
Andrių Poidėną, taip pat Panevėžio mokytojų seminarijos mokytoją, bet jau ne
lietuvių kalbos, o parengiamosios klasės. Viename iš rusų valdžios raportų jis
pavadintas žemaičiu pagal kilmę („г. Пойденаса, жмудина по происхожденіи“;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 19v). Iš jo formuliaro matyti, kad buvo kilęs iš
valstiečių („Изъ крестьянъ“; LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 36v), kad 1888-aisiais
buvo 30 metų amžiaus (tad gimęs apie 1858-uosius). Nors gimimo vieta formuliare nenurodyta, bet iš jo matyti, kad Poidėnas turėjo būti gimtakalbis lietuvis:
1878-aisiais baigė Panevėžio mokytojų seminariją (tad Liackis turbūt buvo jo
lietuvių kalbos mokytoju) ir buvo paskirtas į Šaukėnų liaudies mokyklą; 1880aisiais perkeltas į Kuršėnų liaudies mokyklą; 1883-iaisiais nusiųstas į Panevėžio
(„Поневѣжско-Пневское“) liaudies mokyklą; 1885-aisiais perkeltas į Viekšnių
liaudies mokyklą ir 1889-aisiais – į Panevėžio mokytojų seminariją (l. 36v–38r).
Matyti, kad visą laiką dirbo lietuviškoje (ypač žemaitiškoje) aplinkoje. Bet paties
Poidėno gimtoji šnekta iš to neatsiskleidžia.
Ryškesnių Poidėno taisymo pėdsakų rasti sunkoka. Tik paminėta, jog atėjus
Кауказа невальникасъ korektūroms, Liackis, pataisęs du puslapius, atsisakė toliau
ją skaityti, nes Abelio Syrkino spaustuvė buvo labai prastai surinkusi. Kebliąsias
korektūras baigė skaityti jo buvęs mokinys Poidėnas. Štai ką liudija Panevėžio
mokytojų seminarijos direktoriaus I. Beliajevo raštas (1890 10 23; LVIA: f. 567, ap.
11, b. 701, l. 95r–95v):
возвращая при семъ корректурные листы „Кавказскаго плѣнника“ Л. Толстого
въ переводѣ на жмудскiй языкъ, имѣю честь пояснить, что, за исключеніемъ
двухъ первыхъ страницъ, корректура всего перевода исполнена учителемъ
приготовительнаго класса Семинаріи г. Пойденасомъ; такъ какъ г. Ляцкій,
которому дано было порученіе, послѣ просмотра двухъ первыхъ страницъ
призналъ корректированіе невозможнымъ, о чемъ и засвидѣтельствовано его
надписью на поляхъ второй страницы 1го корректурнаго листа. Но, при всей
очевидной трудности, корректированіе оказалось все-таки возможнымъ, хотя
эта работа могла быть исполнена уже другимъ лицомъ. Полагаю, что, при
желаніи ускорить изданіе и распространеніе брошюры „Кауказа невальни
касъ“, новая корректура должна быть поручена также г. Пойденасу, какъ ис
полнившему въ настоящее время наибольную часть дѣла и внимательно озна
комившемуся съ крупными недостатками типографской работы.
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Vadinasi, neturėtų likti abejonės, kad ne tik Liackio, bet ir Poidėno koreguotų
lyčių turėjo prasprūsti į spaudą.
Apskritai tiek Liackio recenzijos mintys ir taisymai, tiek nuspėjamos Poidėno
korektūros padės kiek tiksliau atskleisti ИУН genezę (taip pat КН, КМТД) – bent
iš dalies atsekti, kurie kalbos ar rašybos sluoksniai yra vertėjo Liutostanskio, o
kurie – taisytojo Liackio ar net korektoriaus Poidėno.
Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į žemaitiškąsias trijų knygelių kalbos
ypatybes.

3.1.1. ŽEMAITI Š KA L EKSIKA. Kai kurie žodžiai ypač orientuoja į žemaičių
tarmės plotą.
Apei ‘apie’: апей ИУН 15, 18, КН 19, КМТД 4 (plg. 5 pav.), 7, 8 ~ apei. LKŽe14
nurodomos žemaičių vietos: Grg, Plt, Šauk.
Aulys ‘avilys’: аулей КН 20 ~ auliai ‘aviliai’, аулю КН 20 ~ aulių ‘avilių’. LKŽe
duomenimis (Erž, Grg, Klp, Krkl, Mžk, Pgg, Pgr, Skd, Šts, Trg, Žr), tai žemaičių
tarmės žodis.
Baldai ‘kraustuliai, visokie nereikalingi, sulūžę daiktai’: эйдава и даржине тарпъ
рату иръ балду ринкти кяушинюсъ ИУН 4 ~ eidavo į daržinę tarp ratų ir baldų
rinkti kiaušinius. Baldai čia vartojami reikšme ‘kraustuliai, visokie nereikalingi,
sulūžę daiktai’ ar pan.; tokiomis reikšmėmis baldai LKŽe nurodytas iš Grg, Krtn,
Pvn, Vkš, Žml. Matyti, kad ir Liutostanskio vertime tas žodis pavartotas tokia –
žemaitiška, reikšme. Čia reikia pridurti, kad pirmajame išlikusiame rankraštyje šis
žodis nebuvo pavartotas (plg. вайкщіоя и даржини тарпъ рату ринкти кяушинюсъ
3v; Liackio buvo siūlyta: эйдава и даржине ишъ сидине [?] ратоси паимти кайшиня
3v). Matyt, baldai (vienintelį kartą pavartotas) atsirado tik paskutiniame rankraštyje
ir iš ten bus patekęs į spaudinį.
Dainiuoti ‘dainuoti’: дайніой КН 18 ~ dainiuoj[a]. LKŽe fiksuotas daugiausia iš
žemaičių ploto: Gr, Grg, Jnš, Krg, Krtn, Kv, Plng, Slnt, Škn, Šts, Trk, Užv, Vg, Vn,
Vvr. Iš visų išvardytų vietų tik Joniškis yra už žemaičių tarmės ploto ribų.
Dovenoti ‘dovanoti’: довенокъ ИУН 17 ~ dovenok, довеносъ 3 fut. ИУН 12 ~ dovenõs ‘dovanos’, довеноти КМТД 18 ~ dovenoti. LKŽe pateikia tik žemaitišką šio
veiksmažodžio plotą (ir su priešdėliniais vediniais): KlvrŽ, Krš, Sd, Šts, Užv, Vvr,
taip pat žemaitiškus tekstus (Motiejaus Valančiaus, 1787 Žyvato [ŽCh] ir pan.).
Drobužis ‘drabužis’: дробужи КМТД 6 ~ drobužį, Дробужюсъ КН 16, дробужюсъ
КН 7, ИУН 25 ~ drobužius. LKŽe fiksuotas tik iš žemaičių tarmės ploto: Grd, Jdr,
Krž, Užv, Žr.
Gyvolis ‘gyvulys’: гиволей ИУН 24 ~ gyvoliai, гиволюсъ ИУН 24 ~ gyvolius.
LKŽe tik iš žemaičių tarmės ploto: Als, DūnŽ, Grg, Lkv, Plt, Trš, Tv, Vkš.
(Su)katėti ‘sukudakuoti’: катея ИУН 5 ~ katėjo ‘kudakavo’, сукатея (сукудакое)
вишта ИУН 4 ~ sukatėjo (sukudakojo) višta. LKŽe iš Brs, Grz, Krš, Lk, Mrk, Ms,
Mžk, Pln, Slnt, Škn, Šts, Trk, Tv, Užv, Vvr. Vienintelė ne žemaičių vieta yra Mer
kalbos žodynas: elektroninis varian
tas, www.lkz.lt

14   Lietuvių
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kinė; ar tas vienas parašymas daro šį žodį ne vien žemaitišką? Ar gal tai apsirikimas? Beje, kaip jau buvo matyti iš pirmos lentelės, žodį сукудакое antrame
pavyzdyje prirašė Liackis.
Kiaušis ‘kiaušinis’: венамъ кяуше loc. sg. ИУН 7 ~ vienam kiaušė ‘viename
kiaušinyje’, ишъ кяуши ИУН 7 ~ iš kiaušio ‘iš kiaušinio’. LKŽe nurodytos vietos:
Als, Yl, KlvrŽ, Plt, Rod, Slnt. Didžiuma vietų yra žemaičių tarmės plote (išskyrus
Rodūnią). Tačiau paraleliai su žemaitišku žodžiu kiaušis ‘kiaušinis’ vartotas ir
aukštaitiškas atitikmuo kiaušinis, plg. кяушини ИУН 4, 5, 7 ~ kiaušinį, кяушиню
ИУН 25 ~ kiaušinių, кяушинюсъ ИУН 4 ~ kiaušinius, кяушиня ИУН 5 ~ kiaušinio.
Iš rankraščio matyti, kad pirmus du kartus Liutostanskis pats rašė žodį kiaušinis,
bet trečią kartą jau rinkosi kiaušis (šitą vietą Liackis siūlė taisyti į kiaušinis; taip
ir padaryta spaudinyje); dar du kartus ИУН 7 puslapyje pavartotas kiaušis ir vieną
kartą kiaušinis – paties Liutostanskio nenuoseklumas, esantis jau ir pirminiame
rankraštyje. Taip pat 25 puslapyje paties Liutostanskio parašytas kiaušinis.
Mietas ‘baslys’: басли (мита) ИУН 23 ~ baslį (mietą). LKŽe iš Dov, Dr, Ggr,
Grk, KlvrŽ, Krš, Krtn, Kž, Lkv, Lnk, Rt, Skd, Slnt, Šts, Trk, Užv, Vvr. Tad fiksuotas tik iš žemaičių tarmės ploto. Abu žodžiai – ir baslys, ir mietas – jau pirmajame
rankraštyje parašyti Liutostanskio ranka.
(V)obulys ‘obuolys’: вобули КМТД 18(3x), 19 ~ vobūlį ‘obuolį’, вобулю КМТД
21 ~ vobūliu. LKŽe žodį obulỹs (ar obūlỹs) žymi vartojamą tik žemaičių tarmės
plote: Erž, Krš, Krž, Rdn, Vkš.
Pakeliuo ‘pakeliui’: пакелю КМТД 19 ~ pakeliuo. LKŽe šis žodis turi nuorodą
(ž. = žemaičių), ir yra užrašytas tik iš žemaičių vietovių: Krš, Kv, Plng, Sg,
Slnt, Šv.
Pakluikti ‘pakvaišti’: паклуйкау КМТД 10 ~ pakluikau. Tiek nepriešdėlinis, tiek
priešdėlinis veiksmažodis LKŽe pateikiamas daugiausia iš žemaičių tarmės vietų
ir iš aukštaičių – Joniškio bei Stačiūnų – Ggr, Jnš, Kal, Lnkv, Slnt, Stč, Škn, Tl,
Ub, Užv, Varn, Žg.
Skersuo ‘skersai’: скерсу КН 39 ~ skersuo. LKŽe nurodytas iš žemaičių ploto:
DūnŽ, Kal, Klp, KlvrŽ, Krš, Krtn, Lk, Mžk, Plt, Pp, Pvn, Rdn, Slnt, Štk, Trk,
Ub, Užv.
Sodnelis ‘sodelis’: соднялисъ КН 20 ~ sodnelis. LKŽe duomenimis, tai labiausiai
žemaičių tarmės ploto ir Joniškio apylinkių žodis: Gd, Gsč, Yl, Kal, Krkl, Kv, Lk,
Pp, Sk, Skdv, Šlu, Trk, Všv, Žlp, Žr.
Šviesuoti ‘švisti, aušti’: швесуоти КН 9 ~ šviesuoti. LKŽe nurodo šį žodį tokia
reikšme vartojant Als, Grg, Jdr, Rt, Varn. Taigi šio žodžio reikšmė ‘švisti, aušti’
irgi žemaitiška.
Troškulys ‘dusulys’: ну трошкуле септинти мятай антъ пячяусъ гулея ИУН
3 ~ nuo troškulio septinti metai ant pečiaus gulėjo. Reikšme ‘dusulys’ žodis trošku
lys vartojamas tik žemaičių teritorijoje, plg. LKŽe: Grd, Krš, Šts, Šv, Vkš, Žlp.
Večerė ‘vakarienė’: вечяри ИУН 19, 20 ~ večerę. LKŽe liudija, kad tai dažnas
religinių raštų (ypač Rytų Prūsijos) žodis, bet iš gyvosios kalbos daugiausia
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užrašytas Žemaitijoje (ir Rytų Prūsijoje – Ragainėje): End, Yl, Kl, Rg, Tl, Trk.
Įrašytas paties Liutostanskio jau pirmajame rankraštyje.
Virstiniuoti ‘svirduliuoti, virstinėti’: вирстиніой КМТД 10 ~ virstiniuoj[a],
вирстиніоти КН 7 ~ virstiniuoti. LKŽe registruotas tik iš žemaičių tarmės ploto:
DūnŽ, Krš, Lk, Rdn, Šauk, Vkš.
Žambris ‘medinis arklas’: жамбрей ИУН 25 ~ žambriai, жамбри (аркла) ИУН
21(2x) ~ žambrį (arklą). LKŽe fiksuoja šį žodį daugiausia žemaičių tarmės plote,
ypač vidurinėje ir vakarinėje žemaičių tarmės ploto dalyje; taip pat vienas kitas
atvejis yra iš pažemaitės aukštaičių (ypač apie Šiaulius, į šiaurę nuo Šiaulių):
Akm, DūnŽ, Grz, Kal, Krp, Krš, Krž, Ldv, Lk, Mšk, Pp, Šl, Šlv, Tt, Ub, Užv, Vgr,
Žg, Žgč ir kt. Jau pradiniame rankraštyje rašytas paties Liutostanskio.
Vadinasi, leksikos žemaitiškumas akivaizdus, aišku, kad Liutostanskis ir buvo
žemaitis.

3.1.2. L ENGVAI,

SUNKIAI

IR

VIDUTINI Š KAI

ŽEMAI Č IAMS

PA -

STEBIMOS FONETIN Ė S IR MORFO L OGIN Ė S ŽEMAITI Š KOS YPATYB Ė S.

Norint įvertinti žemaitiškų elementų santykį su kitų tarmių elementais tekstuose,
visų pirma tikslingiausia nustatyti, kaip žemaitiškos ypatybės išsidėsčiusios pagal
pastebimumą patiems žemaičiams15.
Iš dviejų sunkiausiai pastebimų ypatybių abi paprastai yra žemaitiškos, ne
aukštaitiškos.
1) Įvardžių daugiskaitos galininkas turi galūnę ‑us: анусъ ИУН 7, 9 (rankraštyje
Liutostanskio ranka), КН 19, 32, 33, КМТД 4 (plg. 5 pav.), 7, 19 ~ anus ‘anuos’,
тусъ КМТД 6, 7 ~ tus ‘tuos’.
2) Tariamosios nuosakos pirmasis asmuo paprastai rašomas su baigmenimi
‑čio: бучіо ИУН 25 (rankraštyje Liutostanskio ranka), КН 21, 31 (plg. 4 pav.) ~
būčio ‘būčiau’, паситикчіо КН 4 ~ pasitikčio ‘pasitikčiau’. Kaip matyti iš LKA III
103 žemėl., dabar baigmuo ‑čio dažniausiai vartojamas dounininkų (šiaurės
žemaičių). Tačiau ir dūnininkų (pietų žemaičių) šiaurinėje dalyje tokios vartosenos esama. Pasitaikiusi išimtis – падаричя КМТД 8 ~ padaryčia ‘padaryčiau’ –
galėtų būti jau rytų ar vakarų aukštaičių patarmių faktas.
Tarp vidutiniškai pastebimų žemaitiškų ypatybių taip pat dauguma atvejų
vyrauja žemaitiškos formos.
1) Ryškiai dominuoja žemaitiškas esamojo laiko trečiojo asmens galūnės trumpinimas, plg. LKA III 92, 94 žemėl. ([ŏ] ir i kamienų veiksmažodžių), plg.: атракинъ
КН 10 ~ atrakin[a], баугинъ ИУН 11 ~ baugin[a], гяръ КН 11 ~ ger[ia], жюръ ИУН
21, КН 10, 11 ~ žiūr[i], крутинъ КН 10 ~ krutin[a], мелиной КН 23 ~ mėlynuoj[a],
няшъ ИУН 22 ~ neš[a], прункштъ КН 9 ~ prunkšč[ia], Седъ КН 11, седъ ИУН 22,
КН 7 ~ sėd[i], скалбъ КН 23 ~ skalb[ia], стовъ ИУН 23 ~ stov[i], сюнтъ ИУН 9 ~
15   Plačiau

apie žemaitybių pastebimumą
žr. Giedrius Subačius, Žemaičių bendrinės
kalbos idėjos: XIX amžiaus pradžia, Vilnius:
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4 pav. КН 31: puslapis su formomis атгаль, бучіо, Высъ, Гирджъ,
гярти, нэйсю, пригула, Туръ, ужкансиме;
VUB: LR 57
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siunt[a], шнабждъ ИУН 21 ~ šnabžd[a], Туръ КН 31 (plg. 4 pav.) ~ tur[i]. Tai žemai
tiškas trumpinimas, visai neminkštinami ŏ ir i kamienai (skirtingai nuo panevė
žiškio Lelio).
Vis dėlto pasitaikė tam tikrų ryškių išimčių. Pavyzdžiui: Гирджъ КН 4, 10, 31
(plg. 4 pav.), ИУН 4, гирджъ КН 27, 30, КМТД 9 ~ gird[i], Седжъ КН 7, седжъ
КН 17, 23 ~ sėd[i]. Pirminis rankraštis rodo, kad tokios formos kaip Гирджъ ИУН
4 atsirado būtent dėl Liackio pasiūlymo taisyti. Rankraštyje Liutostanskis buvo
parašęs Гирдзъ 3v, bet <з> Liackis pakeitė raide <ж>. Yra ir kitų panašių Liackio
redagavimų, kur Liutostanskio <дз> keista <дж> ir šis taisymas patekęs į spaudinį
(plg. гайдзю instr. sg. 3v → гейджю ИУН 5 ~ gaidžiu; жодзюсъ 4r → жоджюсъ
ИУН 6; прадзіосъ gen. sg. 5r → праджіосъ ИУН 8; снаудзя 3v → снауджя ИУН 5;
судзямсъ dat. pl. 5r → суджямсъ ИУН 8). Tikėtina, kad nemaža dalis tokių atvejų
Liackio taisyta ir kituose dviejuose tekstuose, ar bent Liutostanskis iš jo mokėsi
ir pats taip žymėti. Liutostanskio digrafas <дз> labai sugestionuoja manyti, kad
jis buvo veikiamas lenkiškos (ir lietuviškos) ortografijos tradicijos – <dz>. Gal net
iš pradžių Liutostanskis bandė versti lotyniškomis raidėmis (nors tokiai hipotezei
pagrįsti daugiau argumentų nėra)?
Prie išimčių turbūt galima skirti ir гуль КН 7 ~ gul[i], Тиль ИУН 17 ~ tyl[i]
su minkštuoju [l’] (<ль>) gale. ИУН pirminiame rankraštyje Тиль su minkštumo
ženklu parašytas paties Liutostanskio.
2) Įvardžių daugiskaitos naudininkas taip pat žemaitiškas su ‑i‑, o ne su ‑e‑
(kaip yra aukštaičių ir dbk), plg.: анимсъ ИУН 18 (rankraštyje Liutostanskio ranka), КН 14 ~ anims ‘aniems’.
3) Taip pat žemaitiški daugiskaitos liepiamosios nuosakos pirmasis ir antrasis
asmenys, plg.: айкемъ КН 27 ~ aikem ‘eikim’, бекемъ КН 26 ~ bėkem, дарикете
КМТД 6 ~ darykete, дуокетъ КН 10 ~ duoket, исиришкетъ ИУН 17 (rankraštyje
Liutostanskio ranka) ~ išsirišket, не лайскетъ ИУН 4 (rankraštyje raidė <e> Liu
tostanskio ranka) ~ neleisket, Эйкемъ КН 22, эйкемъ КН 23 ~ eikem ‘eikim’,
эйкетъ ИУН 7 (rankraštyje, regis, Liackio ranka) ~ eiket.
Kitas dvi vidutiniškai žemaičiams pastebimas žemaitiškas ypatybes kirilikos
raidėmis sunkiau ir perduoti. Pirma, atskirti žemaičių garsus [i] ir [ẹ], kaip kad
skirdavo <i> ir <y> žemaičiai rašydami lotyniškomis raidėmis, rusų abėcėlės <и>
ir <ы> vargu ar tiko, nes raidės <ы> fonetinis turinys gerokai skyrėsi nuo
žemaitiškojo [ẹ]. Tiesa, kartais prasimušdavo ir toji <ы> (žr. toliau 3.2.7.), tačiau
visiškai sporadiškai.
Antra, žemaitiškas dvibalsis [ie] (vak. aukštaičių ir dbk [ė]) dėl rašybos specifikos liko užmaskuotas ir neaiškus. Jis paprastai žymėtas kirilikos raide <е> (žr.
toliau 3.2.3.2.). Jei spėsime, kad Liutostanskio tekstuose šiai grafemai buvo suteiktas rusiškos raidės turinys, galėsim įtarti, kad ja buvo žymimas žemaitiškas
tarimas [ie]. Bet jei manytume, kad Liutostanskis ir jo redaktoriai galėjo kaip
Lelys raidei <е> suteikti ir lotynišką turinį, tada galėtume interpretuoti kaip
aukštaitišką žymėjimą (ne dvibalsį) – [ė].
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Pastebimiausios žemaitybės, priešingai, rodo, kad Liutostanskis savo tekstą
labai aukštaitino. Šioje grupėje žemaitybių labai mažai.
1) Vak. aukštaičių [ie] buvo žymimas ta pačia problemiška raide <е>. Čia ją
jau vargu ar būtų tikėtina interpretuoti kaip lotynišką, nes tik rusiškas turinys
leidžia atsekti lietuvišką tarimą – vak. aukštaičių [ie]. Žemaičių garsų [ẹi], [i·],
[i·] raide <е> nėra kaip paaiškinti. Vis dėlto, kad ir ypač retai, žemaitiškų ypatybių
pasitaikė ir čia, plg. апъишкоя КН 7 ~ apieškojo, ани КМТД 19(3х) ~ anie ‘jie’.
2) Taip pat tarp pastebimiausių ypatybių dominuoja aukštaitiškas [uo], plg.:
анжуолинюсъ КН 8 ~ ąžuolinius, дуобе КН 6 ~ duobė, дуоси КН 14 ~ duosi, дуокъ
КМТД 19 ~ duok, пасидуосю КН 6 ~ pasiduosiu, прапуоляу КН 6 ~ prapuoliau.
Nors vėlgi labai retai, čia pasitaikė žemaitybių, plg. Девасъ су ану КМТД 19 ~
Dievas su anuo, моюй КН 21, 35 ~ mojuoj[a], Пасистипи КН 20 ~ pasistiepė,
скрустай ИУН 11 ~ skruostai (taip ir Liutostanskio rankraštyje), сула КМТД 9 ~
suolą, Ту тарпу КН 39 ~ tuo tarpu, юкясъ КН 20 ~ juokias.
3) Nematyti žemaitiško dvibalsių [ei], [ai] vienbalsinimo (žr. toliau prie
dvibalsių ortografijos, 3.2.2.3., 3.2.3.4., 3.2.4.2.).
4) Taip pat aukštaitiškai rašyta vardažodžių vienaskaitos naudininko galūnė
‑ui, plg.: вайкинуй КН 8 ~ vaikinui, жмогуй КМТД 7 ~ žmogui, Костылинуй КН
26 ~ Kostylinui, муйтининкуй КМТД 18 ~ muitininkui, свячюй КМТД 11 ~
svečiui. Tačiau ypač retai, gal mažiau pastebimais tikrinių vardų atvejais, parašyta
ir žemaitiška galūnė: атидаве тави Абдулъ Мурату КН 13 ~ atidavė tave Abdul
Muratui, ишкаси плачяу, идантъ иръ Костылину пралисти КН 26 ~ iškasė plačiau,
idant ir Kostylinui pralįsti.
Pastebimumas
žemaičiams

Ypatybės

Sunkiausias

a) įvardžių pl. acc.
b) cond. 1 sg.

Vidutiniškas

a) [ie] (dbk [ė])
b) praes. 3
c) įvardžių, būdvardžių, dalyvių
dat. pl.
d) loc. pl.
e) imp. pl.
f) [ẹ], [i]

Lengviausias

Aukštaitiškos

Žemaitiškos
+
+
+
+

+

a) [ẹi], [i·], [i·]
b) [ọu], [u·], [u·]
c) [a·], [e·]
d) sg. dat. [ọu], [u·]

+
+
+

4 lentelė: Liutostanskio žemaitybės pagal pastebimumą žemaičiams
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Iš tokių formų, kaip ir iš leksikos, matyti vertėją Liutostanskį buvus žemaitį.
Nematyti, kad Liackis (ar Poidėnas) būtų stengęsi prirašyti žemaitybių. Taip pat
neabejotina, kad geriausiai pastebimų žemaitybių dažniausiai atsisakė pats Liutostanskis.
Akivaizdu, kad Liutostanskio žemaitiškos ypatybės turi ryškių dūnininkiškų
(pietų žemaičių) fonetinių ypatybių; visų pirma plg. cituotas formas ани, Мурату,
Пасистипи, kurios vakarų aukštaičių būtų sakomos ne su [i] kaip čia, o su [ie]
arba [ui]. Taip pat dūnininko ranka turėjo būti parašyti žodžiai пакелю ~ pakeliuo, скер су ~ skersuo (žr. 3.1.1.).

3.1.3. HIPERAUK Š TAITYB Ė S. Kai kurios hiperaukštaitybės patvirtina, kad
vertėjas Liutostanskis turėjo būti dūnininkas. Plg. lytis препуола КМТД 4 (plg. 5
pav.) ~ pripuolė, пресіартина КН 10 ~ prisiartino. Tik dūnininko galvoje galėjo
atsirasti taisyklė, jog ilgąjį [i·] reikia versti [ie] (šiuo atveju kirilinei <е> tegalėjo
būti suteikta dvibalsio [ie] reikšmė). Taip pat tik dūnininkas galėjo sumanyti ilgąjį
[u·] versti [uo], plg. платуосъ КН 38 ~ platūs. Tad abejonių nelieka, kad vertėjas
Liutostanskis bus buvęs žemaitis dūnininkas.
Yra ir daugiau hiperaukštaitybių, kurias būtų galėjęs padaryti bet koks žemaitis.
Dažniausia iš tokių turbūt yra <о> rašymas aukštaitiško [uo] pozicijoje, plg.:
апсютоси сеноси батоси КМТД 9 ~ apsiūtuose senuose batuose (bet greta: мужи
кишкуоси чеверикуоси КМТД 13 ~ mužikiškuose čeverykuose), апшлостити КН
8 ~ apšluostyti, бучіоти КМТД 8 ~ bučiuoti, вандо КМТД 7 ~ vanduo (bet greta:
вандуо КМТД 7), важiок ИУН 17 (paties Liutostanskio taip rašyta ir rankraštyje) ~
važiuok, вирстиніоти КН 7 ~ virstiniuoti, іодасъ КН 9 ~ juodas, іодоси калноси
КН 23 ~ juoduose kalnuose, іокеси ИУН 15 (taip Liutostanskio rašyta ir rankraštyje) ~ juokėsi, Іокясъ КН 21 ~ juokias, маршкиніоси КН 9 ~ marškiniuose, не па
жинстамоси батоси КМТД 9 ~ nepažįstamuose batuose, не пасидосю КН 6 ~ nepasiduosiu, раудуоноси КН 9 ~ raudonuose, шлоста КН 13 ~ šluosto.
Matyt, čia irgi norėtas išreikšti aukštaitiškasis [uo], kaip kad ir dviejų raidžių
<уо> atveju, tačiau senu žemaičių įpročiu lotynišką raidę <o> skaityti kaip
žemaitišką dvibalsį [uo] Liutostanskis <o> parašė ir čia, turbūt įsivaizduodamas,
kad bus skaitoma aukštaitiškai [uo]. Kitaip sakant, toks rašymas yra žemaičio
įsivaizduotas aukštaitiškumas, nors visai neaukštaitiškai atrodantis aukštaičiui.
Iš kitų hiperaukštaitybių dar galima nurodyti: намой КН 39 ~ namo (padaryta neva aukštaitiška loc. sg. galūnė su [j]), не гирджя ИУН 21 ~ negirdi, седжя
ИУН 19, КН 12, 17 ~ sėdi, су бичіомисъ КН 20 ~ su bitėmis (atstatyta neva
aukštaitiška afrikata [č]), ширдей loc. sg. ИУН 9 ~ širdėj ‘širdyje’ (padaryta neva
aukštaitiška loc. sg. galūnė su [j]). Formos седжя ИУН 19 ir не гирджя ИУН 21
yra atsiradusios po Liackio pataisymo pirminiame rankraštyje (iš седзя 10v ~ sėdi
ir iš не гирдзя 10v ~ negirdi). Panašų pavyzdį, kur <дз> Liackis keitė <дж>, plg.
anksčiau, 3.1.2. Bet net ir originaliosios Liutostanskio rankraščio formos su <дз>
yra hiperaukštaitybės.
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Visos hiperaukštaitybės labai svarbios tuo, kad jos pasako vertėją žemaitį norė
jus aukštaitinti savo tekstą. Jas turėjo daryti pats Liutostanskis, ne koreguotojai.

3.1.4. KITOS ŽEMAITYB Ė S. Žemaitybių esama ir daugiau. Čia nekeliu
tikslo suregistruoti jų visų, nurodysiu vieną kitą akivaizdesnį atvejį.
Žemaičių [uo] = vak. aukštaičių [o], plg.: Ануо КМТД 5, ануо ИУН 9, КМТД
7 ~ ano ‘jo’, (bet ir: Ано КМТД 5), ануомсъ ИУН 18 (Liutostanskio rašyta ir
rankraštyje) ~ anoms, Ануосъ ИУН 17, ануосъ ИУН 18 (Liutostanskio rašyta ir
rankraštyje) ~ anos, нусуодина КН 8 ~ nusodino, пасуодина КН 13 ~ pasodino,
пасуодинсъ КН 6 ~ pasodins, патилуомисъ КН 35 ~ patylomis (bet greta:
патиломсъ КН 35), раудуонасъ КН 5 ~ raudonas, раудуоноси iness. pl. КН 9 ~
raudonuose, ужсуодина КН 7 ~ užsodino.
Kirčiuotose galūnėse išlaikytas žemaitiškas [n], plg.: ананъ КН 11, КМТД 8,
19, 20 ~ aną ‘ją’, ананъ КН 7, 8, 38, КМТД 21(3x) ~ aną ‘jį’, атейнансъ КМТД
7 ~ ateinąs, канъ ИУН 11, КН 11, КМТД 6, 7 ~ ką, канъ неканъ ИУН 25 ~ ką ne
ką, катранъ КН 22 ~ katrą, клаусансъ КМТД 7 ~ klausąs, няндрю жалюнъ КН
25 ~ nendrių žalių, танъ КН 33, КМТД 5, 7, 8 ~ tą. Iš LKA II 46 žemėl. matyti,
kad atviros galūnės kirčiuotas ą [an] ypač išlaikomas dūnininkų teritorijoje (daugiausia raseiniškių, bet ne tik).
Žodžių šaknyje [n] išlaikytas taip pat, plg. [an]: анжуолай ИУН 16 ~ ąžuolai,
анжуолинюсъ КН 8 ~ ąžuolinius, гранжтелюсъ КН 19 ~ grąžtelius, ужкансиме
КН 31 (plg. 4 pav.) ~ užkąsime; [en]: атсигренже КМТД 13 ~ atsigręžė,
атсигренжесъ КМТД 8 ~ atsigręžęs, Атсигренжи КМТД 9 ~ atsigręžė, атсигренжъ
КН 19 ~ atsigręž[ia], атсигрэнжи ИУН 13 ~ atsigręžė, тянвасъ nom. pl. f. КН
36 ~ tęvos, тянву КН 13 ~ tęvų; [in]: гринжа ИУН 21 ~ grįžo, не пажинстамоси
КМТД 9 ~ nepažįstamuose; [un]: атсюнсъ КН 26 ~ atsiųs. Kaip matyti iš LKA II
44–45 ir 52 žemėl., toks kamieno [an], [en], [in], [un] sveikų dvigarsių išlaikymas
ypač būdingas pietų žemaičiams. Toks tarimas (ypač [in], [un]) taip pat pereina
ir į šiaurės žemaičių plotą.
Zigmas Zinkevičius Lietuvių dialektologijoje nurodo, kad „Varnìškių plote
trumpųjų u, i : ọ, ẹ priešpastatymas panaikintas: čia ir iš ilgųjų kilę u, i verčiami
ọ, ẹ, pvz., 2 sing. praes. sḱ ‘suki’, nom. pl. ã·ẹs ‘avys’“16. Tokia vartosena neretai matyti ir iš Liutostanskio vertimų, plg.: атидарити дуресъ acc. sg. КМТД
10 ~ atidaryti duris, ильтесъ nom. pl. КН 20 ~ iltys, ильтясъ acc. pl. КН 21 ~
iltis, Нактесъ nom. pl. КН 9, нактесъ КН 26 ~ naktys, Нактесъ nom. sg. КН
24 ~ naktis, паръ дуресъ acc. sg. КН 11 ~ par duris (bet ir: паръ дурисъ КН 12),
пасъ дуресъ КН 11 ~ pas duris (dar plg. Zinkevičius 1966, 23 žemėl.).
Didžiuma žemaičių ir dalis aukštaičių (dalis kauniškių, šiauliškiai, panevėžiškiai)
vartoja vienaskaitos vietininką su galūne ‑ė, plg. ir Liutostanskio tekstų даржине
loc. sg. КН 22 ~ daržinė[je], камареле loc. sg. КМТД 3 ~ kamarėlė[je] (žr. LKA III
45 žemėl.).
Zinkevičius, Lietuvių dialektologija,
Vilnius: Mintis, 1966, 64.

16   Zigmas
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Sunku pasakyti, kur tiksliau dūnininkų patarmės plote Liutostanskis būtų
galėjęs išmokti tarmės. Negalėdami surasti Liutostanskio gimtinės, vis dėlto galime pasvarstyti tokį Liutostanskio vertimo fragmentą: „ишъ Тришкю жемай
тисъ сенялисъ“ (КМТД 4; plg. 5 pav.). Tolstojaus vertime atsirado senelis žemaitis
iš Tryškių! Rusiškas originalas atrodė kitaip: „отъ Троицы землякъ-старичокъ“17
(plg. 6 pav.). Liutostanskis įrašė miestelio iš žemaičių dūnininkų (varniškių) teritorijos pavadinimą! Ar tai ne vertėjo bandymas padaryti Tolstojaus rusiškas
realijas savesnėmis? Ar nebuvo Tryškiai Liutostanskiui labai savi, kad juos pasirinko? Bent jau jo vertimų žemaitiškos lytys tam neprieštarautų.

3.1.5. KITOS

Yra tam tikrų tarminių ypatybių, kurios negali
būti kilusios iš žemaičių tarmės ploto. Pavyzdžiui, priebalsio [l] kietinimas prieš
e vokalizmą labai akivaizdus pirmosiose dviejose – Ишлайденсъ угни, не бе
ужгясинси ir Кауказа невальникасъ knygelėse.
Palyginus su pirminiu Liutostanskio rankraštiniu variantu matyti, kad taisydamas Liackis siūlė kietinti [l] (plg. 5 lentelę).
TARMYB Ė S.

Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

Ишляйси 3r

Ишлайси 3r

Ишлайденсъ 3 ~ išleidęs

не ляйскетъ 3v

не лайскетъ 3v

не лайскетъ 4 ~ neleisket

парлекя 3v

парлэкя 3v

парлэкя 4 ~ parlėkė

парлекя 4r

парлекя 4r (netaisytas)

парлэкя 5 (vėliau taisytas)

5 lentelė: Liackio paveiktas [l] kietinimas prieš e tipo vokalizmą

Atrodo, kad daugiausia [l] prieš e tipo vokalizmą kietino Liackis taisydamas
vertimą, nors neabsoliučiai visur. Pavyzdžiui, rankraštiniame Liutostanskio tekste
rašyta ir саулайте нусилайде 9r, taip pat liko ir spaudinyje – саулайте нусилайде
18; taip pat rankraštyje ишлайде 9v ir liko ишлайде ИУН 19. Vis dėlto Liackio
taisymo rezultatai daug ryškesni (tiesa, Liackis nebuvo nuoseklus taisytojas, kai
kur Liutostanskio nepataisė: атсикелесъ 9r → атсикелесъ ИУН 18 ~ atsikėlęs,
папуоле 5v → папуоле ИУН 9 ~ papuolė, прапуоле 5r → прапуоле ИУН 8 ~
prapuolė). Todėl ir antroje knygelėje Кауказа невальникасъ esantis [l] kietinimas
visų pirma gali būti atsiradęs dėl Liackio (arba ištvermingojo korektūrų skaitytojo Poidėno) redagavimo, plg.: гелажинемисъ КН 8 ~ geležinėmis, Ишкела КН
25 ~ iškėlė, ишлайсти КН 21 ~ išleisti, кумяла КН 25 ~ kumelę, лайстесъ КН
23 ~ leistis, нулайда КН 25 ~ nuleido, нусилайде КН 20, 29 ~ nusileido, Палайде
КН 6, палайде КН 5, 6 ~ paleido, палайсти КН 14 ~ paleisti, Пасилайда КН 6 ~
pasileido, пригула КН 31 (plg. 4 pav.) ~ prigulė, скилэ КН 7 ~ skylė, тилэя КН
25 ~ tylėjo, эйлой КН 25 ~ eiloj ‘eilėj’.
17   Левъ

Толстой, ГДѢ ЛЮБОВЬ, ТАМЪ И
БОГЪ. Изданiе „Посредника“. МОСКВА.
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5 pav. КМТД 4: puslapis su formomis апей, анусъ, гаспадоряусъ, герай,
кяйкти, препуола, ямъ; taip pat su fraze ишъ Тришкю жемайтисъ
сенялисъ (plg. 6 pav.);
VUB: LR 55
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6 pav. Левъ Толстой, Гдѣ любовь, тамъ и богъ, 1886, 5:
отъ Троицы землякъ-старичокъ (plg. 5 pav.);
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 29r
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Ne paties Liutostanskio iniciatyva atspindėti [l] kietąjį rodytų ir trečioji knygelė
Куръ мяйле, тенъ и Девасъ, kur minėtojo kietinimo akivaizdžiai nėra. Plg.:
Атляйда КМТД 18 ~ atleido, Атляйскъ КМТД 17 ~ atleisk, ишляйда КМТД
16 ~ išleido, лепя КМТД 15 ~ liepė, ляйскъ КМТД 17 ~ leisk, пагайлети КМТД
16 ~ pagailėti, Палейск КМТД 18 ~ paleisk, палейстува КМТД 18 ~ paleistuvą
‘paleistuvį’ (КМТД išimtis – ужпуола 4 ~ užpuolė).
Priebalsio [l] kietinimas prieš e tipo vokalizmą yra būdingas rytų ir pietų aukš
taičiams (nebūdingas žemaičiams, didžiumai vakarų aukštaičių); plg.: Zinkevičius
1966, 74 žemėl.; LKA II 49 žemėl. Liackis ir Poidėnas dirbo Panevėžyje; panevėžiškių
plotas įeina į priebalsio [l] kietinimo zoną. Kadangi didžiuma kietinimo atvejų
greičiausiai yra Liackio ir/ar Poidėno darbas, tai jo nebuvimas trečiojoje Liutostanskio knygelėje galėtų rodyti tai, kad redaktoriai mažiau dirbo prie to teksto.
Rytų aukštaičių patarmės bruožai gali būti kamieno nekirčiuoto [ie] pažymėjimas
<я> – ляжувю КН 19 ~ liežuviu. Didžioji rytų aukštaičių dalis čia taria [e], ar [e.],
ar [ẹ] (plg. LKA II 64 žemėl.), o būtent tokį tarimą galėjo žymėti rusiškoji <я>. Ar
tai ne Liackio (Poidėno) taisymas?
Rytų aukštaitiškas gali būti ir pasitaikantis žodžio galo minkštinimas, plg.:
атгаль КН 11, 31 (plg. 4 pav.) ~ atgal, галь КН 21 ~ gal[i], сушалей галь КМТД
10 ~ sušalai gal ir pan. Vis dėlto tokio masto minkštinimo kaip Lelio knygelėje
čia jokiu būdu nėra. Taip pat spaudiniuose pasitaiko rytų aukštaičiams būdinga
forma su minkštuoju <нь> [n’], plg. Мань КМТД 8(2х), мань ИУН 15, 24 ~ man’;
vis dėlto dažnesnis yra su kietuoju <нъ> (Манъ КН 39, манъ КМТД 7 ~ man).
Kaip rašė Zinkevičius (1966, 300), „Rytų aukštaičiai, išskyrus pakraštį apie
Katanėnus, Adùtiškį, Tverẽčių, mán taria su minkštu n, t. y. máń“. Palyginus su
pirminiu Liutostanskio rankraščiu matyti, kad ten žymėtas kietumo ženklas jeras
<ъ>: манъ 8r, 11r, nors atspausdinta su minkštuoju <ь> (minėti atvejai ИУН 15,
24). Ar minkštinimas čia nebus Panevėžyje gyvenusių korektorių – Liackio ar
Poidėno – koregavimo rezultatas?
Galima būtų įžvelgti ir vakarų aukštaičių tarmių bruožų. Pavyzdžiui, ir
nekirčiuotoje pozicijoje kartais Liutostanskis parašydavo <o> uždaroje galūnėje,
plg. антъ сеносъ ИУН 13 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant síenos, антъ
уличіосъ ИУН 20 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant ūlỹčios, антъ шіосъ
веносъ ветосъ ИУН 22 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant šios vienos viẽtos,
скайстосъ nom. pl. КН 10 ~ skaĩstos ‘skaisčios’. Vis dėlto vyraujanti tendencija
buvo rašyti ne vakarų aukštaičių <o>, o kitų tarmių <a>; plg.: Акисъ іодасъ КН
10 ~ akys júodos, антъ ветасъ ИУН 22 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ ant
viẽtos, паеми дуонасъ ИУН 20 (taip ir Liutostanskio rankraštyje) ~ paėmė dúonos,
ужъ нугарасъ КН 7 ~ už nùgaros.
Pagaliau galima įžvelgti vieną kitą hipernormalią vakarų aukštaitybę – perdėtas
ir netikslias pastangas vartoti <o>: Ко юсъ, вайкай, дирбате? ИУН 9 (taip ir Liu
tostanskio rankraštyje) ~ ką jūs, vaikai, dirbate?, она ИУН 10 ~ ana ‘ji’ (Liutostanskio rankraštyje ана 5v; tad čia gali būti vėlesnio koregavimo rezultatas ar
tiesiog riktas), отсукесъ ушпаколи жмогусъ ИУН 22 (Liutostanskio rankraštyje
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атсукесъ ушпакали жмогусъ 10v; tad ir čia nematyti bent pirminių Liutostanskio
intencijų vakarietinti) ~ atsukęs užpakalį žmogus.
Vadinasi, tokias vakarietinimo pastangas tik iš dalies galima sieti su pačiu
Liutostanskiu. Dalis lyčių galėjo atsirasti ir vėliau – spaustuvėje, taisomose korek
tūrose ir pan.

3.2. RAID Ė S .
3.2.1. <ѣ>. Visose

trijose Liutostanskio knygelėse atsisakyta raidės <ѣ>. Tai
buvo naujiena kirilikos taikymo istorijoje. Ankstesni autoriai šią raidę vienaip ar
kitaip bandydavo pritaikyti kirilinei lietuvių rašybai (išskyrus tik Joną Jušką ir
Eduardą Volterį).

3.2.2. <я>.
3.2.2.1. <я> [e]. Raidė <я> buvo vartojama garsui [e] žymėti:

a) ИУН: вядъ 16 ~ vẽd[a], Гивяна 3 ~ gyvẽno, гивянти 16 ~ gyvénti, гяра 16
(2х) ~ gẽro, гярасъ 14 ~ gẽras, гясинкъ 17 ~ gesìnk, Дяги 25 ~ dẽgė, жямесъ gen.
sg. 15, 16 ~ žẽmės, кялясъ 10 ~ kẽlias, мяджю 21 ~ mẽdžių, мятайсъ 16 ~ mẽtais,
мятусъ 9 ~ metùs, негяра 7 ~ negẽrą, няшъ 22 ~ nẽš[a], пачямъ 18 ~ pačiám,
пячяусъ 9 ~ pẽčiaus, пяшту 6 ~ pèštų, судяги 24, 25 ~ sùdegė, судягиниму 18 ~
sudẽginimu, сумняни acc. sg. 15 ~ sumnẽnę ‘sąžinę’, сянасъ 3 ~ sẽnas, сянисъ 9,
16, 17 ~ sẽnis, ужважява 8 ~ užvažiãvo, шяшерюсъ 9 ~ šẽšerius.
b) КН: апсижяниси 3 ~ apsižẽnysi, апсижянити 3 ~ apsižẽnyti, атсикяльти
7 ~ atsikélti, блекялесъ 11 ~ blėkẽlės ‘skardelės’, бярна 8 ~ bérną, важява 4 ~ va
žiãvo, гяра gen. sg. 5 ~ gẽro, гярай adv. 5 ~ geraĩ, гярасъ 4, 6 ~ gẽras, гярти 10,
18, 31 (plg. 4 pav.) ~ gérti, Гярти 10 ~ gérti, гяръ 11 ~ gér[ia], дулькясъ 4 ~ dùlkės,
дягинъ 4 ~ dẽgin[a], дялна instr. sg. 10 ~ délna, дяшинесъ gen. sg. 9 ~ dešins,
жямесъ 7 ~ žẽmės, кялейсъ 3 ~ keliaĩs, кяли 3 ~ kẽlią, кялю 11 ~ kẽlių ‘šlaunies
ir blauzdos kaulų sąnarių’, кялясъ 9 ~ kẽlias, кяптасъ 17 ~ kẽptas, Кяпури 7 ~
kepùrę, кятурюсъ 3 ~ kẽturius, лякъ 6 ~ lẽk[ia], пячей 9 ~ pečiaĩ, сяна 3 ~ senà,
сянасъ 16 ~ sẽnas, трисдяшимтисъ 5 ~ trisdešimtìs, Ужтяма 7 ~ užtẽmo, швесясъ
11 ~ šviesiàs, шнюрялейсъ 11 ~ šniūrẽliais ‘virvelėmis’.
c) КМТД: айшкясней 5 ~ aiškesniai, вайкялисъ 4 ~ vaikẽlis, Гивяна 3 ~ gyvẽno,
гивянти 5 ~ gyvénti, гямбисъ 14 ~ gémbės, гяркъ 12 ~ gérk, жямесъ 7 ~ žẽmės,
лямпой 5 ~ lémpoj, мясъ 12 ~ mẽs, мятай 4 ~ mẽtai, мяту 4 ~ mẽtų, ня еме
3 ~ nèėmė, пабудавоюсямъ 7 ~ pabudavójusiam ‘pastačiusiam’, прашанчямъ 6 ~
prãšančiam, пячю 9 ~ pẽčių ‘krosnį’, рупещя 8 ~ rpesčio, святимусъ 4 ~ svẽtimus,
свячясъ 11 ~ svẽčias, сенялисъ 4, 5 ~ senẽlis, скляпе 3 ~ sklepè ‘rūsyje’, суняли
4 ~ sūnẽlį, сяна 4 ~ sẽną, Сяни 9 ~ sẽnį, сянисъ 9 ~ sẽnis, сянялисъ 4, 5 ~ senẽlis,
сясерей 4 ~ sẽseriai, Токя 4 ~ tokià.
Didžiuma visų trijų tekstų pavyzdžių rodo, kad ženklu <я> visų pirma stengtasi ženklinti kirčiuotą (ilgą) garsą [e]. Štai keletas dažnesnių žodžių (šaknų):
гярасъ, гивянти, Дяги, жямесъ, кялясъ, мятай, сянасъ, сенялисъ ir pan. Tai dominuojanti tendencija. Atvirkščiai, tais atvejais, kai to paties žodžio kita forma
būna nekirčiuota, dažnai tam nekirčiuotam balsiui [e] žymėti pasirenkama ir kita
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raidė – <е>, plg.: герай ИУН 9, 10, 11, 13, 14, 15, КН 16, КМТД 4 (plg. 5 pav.),
7 ~ geraĩ, гери ИУН 14 ~ gerì, герясни[съ] КН 6 ~ gerèsnis, геряусъ ИУН 16, КН
10, КМТД 5, 14 ~ geriaũs, жемяу КН 11 ~ žemiaũ, келю КН 5 ~ keliù, ужсидегъ
ИУН 9 ~ užsìdeg[a], сеноси КМТД 9 ~ senuosè ir kt. Dar plg. sakinį По Жилина
арклисъ гярасъ, о по черкесу даръ герясни [sic!] КН 6 su šaknimi ger‑ – vieną kartą
parašyta гяр‑, o kitą – гер‑.
Tačiau tai buvo tik tendencija, jokiu būdu ne griežtai taikyta taisyklė. Jeigu to
paties žodžio šaknis kartais būna kirčiuota, o kartais – ne, tai vis tiek nemaža
tikimybė, kad ir nekirčiuotoje pozicijoje bus pažymėta ta pati <я> (nors
nekirčiuotoje pozicijoje ir linkstama žymėti <е>; plg. toliau 3.2.3.3.). Taigi kaip
гярасъ ~ gẽras, taip pasitaikė ir гярай ~ geraĩ, nors antrasis žodis turi nekirčiuotą
[e]; kaip Дяги ~ dẽgė, taip ir судяги ~ sùdegė (nors yra ir tendenciją geriau atitinkantis судеги ИУН 25); kaip кяли ~ kẽlią, taip кялейсъ ~ keliaĩs.
Maža to, taisyklės žymėti <я> tik ilgus (kirčiuotus) nesilaikyta ir tada, kai du
[e] tipo garsai viename žodyje pažymėti <я>, plg.: кялясъ ~ kẽlias, пячяусъ ~
pẽčiaus, свячясъ ~ svẽčias, сянялисъ ~ senẽlis (greta ir сенялисъ).
Bet nukrypimai dažnesni į <я>, ne į <е> dauginimo pusę. Čia galima priskai
čiuoti ir nekirčiuotų <я> šaknyje atvejus (Кяпури ~ kepùrę), taip pat žodžių galo
vartoseną (рупещя ~ rpesčio).
Vis dėlto Liutostanskio vertimuose <я> [e] vartojama mažiau negu Lelio. Liu
tostanskis stengėsi ženklinti kirčiuotą (ilgą) garsą [e], na, dar kartais turbūt iš
inercijos pažymėdavo ir nekirčiuotas formas tokių žodžių šaknų, kurios kartais
būna kirčiuotos, kartais – ne. O Lelys neskyrė šio garso pagal kirtį ir raide <я>
žymėjo tiek kirčiuotus, tiek nekirčiuotus [e].

3.2.2.2. <яу> [’au]. Dvibalsis [au] po minkštojo priebalsio visose trijose Liu
tostanskio verstose knygelėse paprastai žymėtas <яу>, kaip kad ir Lelio tekste,
plg.: атминяу КМТД 8 ~ atminiau, блогяусъ ИУН 16 ~ blogiaus, гаспадоряусъ
КМТД 4 (plg. 5 pav.) ~ gaspadoriaus, даугяу ИУН 5 ~ daugiau, даугяусъ КМТД
5 ~ daugiaus, нусяукъ КН 28 ~ nusiauk, скайчяу КМТД 11 ~ skaičiau, шяудай
ИУН 22 ~ šiaudai, шяуду КН 16 ~ šiaudų.
3.2.2.3. <яй> [ei], [’ai]. Dvibalsių [ei] ir [’ai] po minkštojo priebalsio žymėjimas

Liutostanskio vertimuose, skirtingai nuo Lelio, paprastai rašytas su raide <е> –
<ей>, plg. КМТД pavyzdžius: апей 7 ~ ãpei, павейкя 7 ~ pàveikė, тейпъ 5 ~ teĩp
(plačiau apie dvibalsius [ei] ir [’ai] po minkštojo priebalsio žr. toliau prie <е>,
3.2.3.4.). Kitaip buvo žymimi tik nedažnai pasitaikantys tvirtapradžiai dvibalsiai,
plg.: Атляйскъ КМТД 17 ~ atléisk, вяйда КН 11 ~ véido, вяйдасъ КН 10, 20 ~
véidas, вяйду КН 7 ~ véidu, ишляйда КМТД 16 ~ išléido, кяйкти КМТД 4 (plg.
5 pav.) ~ kéikti, ляйскъ КМТД 17 ~ léisk, МЯЙЛЕ КМТД 1, Мяйле КМТД 3 ~
méilė, Паляйск КМТД 18 ~ paléisk (labai retai pasitaikė ir išimčių, plg. nekirčiuotą
<яй> – тесяй КН 6 ~ tiẽsiai).
Lelio buvo skirta kiek kitaip: jis ir tvirtapradžius, ir tvirtagalius ženklino <яй>,
bet taip darė tik žodžio šaknyje ar viduryje; galūnėse buvo linkęs rašyti <ей> (žr.
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2.3.3., 3.2.3.4.). Matyt, Lelys stengėsi laikytis susigalvotos taisyklės: žodžio šaknyje
ar viduryje [ei] žymėti <яй>, o žodžio pabaigoje, galūnėje, vienskiemeniuose
žodžiuose – <ей>.

3.2.2.4. <я> [ja]. Panašiai kaip ir Lelys, Liutostanskis vartojo <я> raidę skiemeniui [ja] žymėti: атсиспъяуди ИУН 16 ~ atsispjaudė, Норея КМТД 5 – Norėja ~
norėjo, падея КМТД 7 – padėja ~ padėjo, прадея КМТД 5, 7 – pradėja ~ pradėjo,
турея КН 12, КМТД 3 – turėja ~ turėjo, ужмокея КН 14 – užmokėja ~ užmokėjo,
яй ИУН 15 ~ jei, ямъ КМТД 4 (plg. 5 pav.) ~ jam, яу ИУН 18, КМТД 3 ~ jau.
3.2.3. <e>.
3.2.3.1. <e>

vak. aukštaičių [ie]. Atsisakius jatj <ѣ>, didesnis „krūvis“ teko
raidei <e>. Liutostanskis ją vartojo bent trimis reikšmėmis (skirtingai nuo dviejų
Lelio). Pirmoji reikšmė būtų ta, kuria Lelys vartojo ženklą jatj <ѣ> – vak. aukštaičių
dvibalsiui [ie] žymėti:
a) ИУН: венасъ 3 ~ vienas, Девасъ 11 ~ Dievas, дена 8 ~ dieną, кекъ 16 ~ kiek,
кемасъ 3 ~ kiemas, кеме 18 ~ kieme, лежувейсъ 8 ~ liežuviais, лепи 26 ~ liepė,
нека 11 ~ nieko, света 14 – svietą ‘pasaulį’.
b) КН: анемсъ 16 ~ aniems, арелкасъ 3 ~ arielkos ‘degtinės’, ведрусъ 3 ~ viedrus
‘kibirus’, венамъ 4 ~ vienam, венасъ 3 ~ vienas, вену 14 ~ vienu, ветосъ 6 ~ vietos,
Деву 3 ~ Dievu, денасъ 17 ~ dienas, Дено acc. sg. 3 ~ dieną, лежувю 14 ~ liežuviu,
Лепя 8 ~ liepė, лесуте 11 ~ liesutė, мегоя 9 ~ miegojo, нексъ 15 ~ niek[a]s, некуръ
4 ~ niekur, пету 4 ~ pietų, сенасъ gen. sg. 10 ~ sienos, швесясъ 11 ~ šviẽsios.
c) КМТД: вена 15 ~ vieną, вену 14 ~ vienų, Деви 15 ~ Dieve, кекъ 9, 19 ~ kiek,
лепя 15 ~ liepė, нексъ 15, 19 ~ niek[a]s, снега 10 ~ sniegą, текъ 9 ~ tiek.
Akivaizdu, kad vak. aukštaičių dvibalsis [ie] Liutostanskio vertimuose buvo
žymimas tik viena raide – <е>.

3.2.3.2. <e> vak. aukštaičių [ė]. Kitas garsas, kurį vertimuose žymėjo raidė
<е>, buvo vak. aukštaičių [ė] ar žem. [ie]:
a) ИУН: вель 10 ~ vėl, веясъ 21 ~ vėjas, гединти 9 ~ gėdinti, матемъ 8 ~ matėm,
норея 10 ~ norėjo, падетасъ 8 ~ padėtas, прадея 8 ~ pradėjo, пуйкибесъ gen. sg.
16 ~ puikybės, седъ 5 ~ sėd[i], судребея 11 ~ sudrebėjo, тевасъ 3 ~ tėvas, упесъ
gen. sg. 8 ~ upės.
b) КН: Атсикеля 9 ~ atsikėlė, бегъ 6 ~ bėg[a], вель 3 ~ vėl, ишбегсю 4 ~ išbėgsiu,
мелинайсъ 11 ~ mėlynais, мелиной 8 ~ mėlynuoj[a], меняси 16 ~ mėnesį, неръ
4 ~ nėr, нера 4 ~ nėra, Норея 7 ~ norėjo, Нубега 11 ~ nubėgo, павеси 4 ~ pavėsio,
палидеима 3 ~ palydėjimo, пасижюрети 5 ~ pasižiūrėti, приседа 11 ~ prisėdo, Седъ
11 ~ sėd[i], тевасъ 11 ~ tėvas, тевишке 3 ~ tėviškę, турея 12 ~ turėjo, ужмокети
13 ~ užmokėti.
c) КМТД: еме 3 ~ ėmė, клаусесъ 18 ~ klausės, пагайлети 16 ~ pagailėti,
пажюрети 16 ~ pažiūrėti, паседесю 14 ~ pasėdėsiu, Сескисъ 14 ~ sėskis, субинесъ
18 ~ subinės.
Tokioje pozicijoje <e> vartojo ir Lelys.
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3.2.3.3. <e> [e]. Dalį šios raidės vartosenos erdvės, kaip ir Lelio knygelėje,
užėmė raidė <я>. T. y. ir <е>, ir <я> žymėjo tą patį garsą [e], „konkuravo“. Liutostanskio vertimuose <e> [e] vartota taip:
a) ИУН: герай 9, 10, 11, 13, 14, 15 ~ geraĩ, гери 14 ~ gerì, геряусъ 16 ~ geriaũs,
ленгвяу 13 ~ lengviaũ, мелагинчюсъ 8 ~ melagiñčius, мергайте 5 ~ mergáitė,
недели 10 – nedėlį ~ nedlią ‘savaitę’, тавесъ 15 ~ tavs, ужсидегъ 9 ~ užsì
deg[a].
b) КН: ванденя 11 ~ vándenio, водега instr. sg. 6 ~ vúodega, герай 16 ~ geraĩ,
герклесъ 7 ~ gerkls, герясни 6 – gerèsni ‘geresnis’, геряусъ 10 ~ geriaũs, жемяу
11 ~ žemiaũ, келю 5 ~ keliù, невали 4 – nevãlį ~ nevalią ‘nelaisvę’, неделiосъ 4 ~
nedlios, непаимсте 15 – nepaiste ‘nepaimsite’, несвейка 3 ~ nesveikà, нунеше
6 ~ nùnešė, печюсъ 10 ~ pečiùs, ужденгта 13 ~ uždengtà, тегулъ 16 ~ tegu, шеши
6 ~ šešì.
c) КМТД: герай 4, 7 ~ geraĩ, геряу 10 ~ geriaũ, геряусъ 5, 14 ~ geriaũs, ишдегдава
5 ~ išdègdavo, печю 19 ~ peči, печюсъ 17 ~ pečiùs, сеноси 9 ~ senuosè, септинта
7 ~ septiñtą.
Matyti, kad skirtingai nei <я> [e], kuri dažniausiai rašyta kirčiuotoje pozicijoje, <e> [e] Liutostanskio vertimuose stengtasi žymėti nekirčiuotus garsus. Pasitaikė
ir išimčių, pavyzdžiui, тавесъ ~ tavs, tačiau išimtys nesugriauna akivaizdžios
tendencijos. Lelys šiuo atveju vėl elgėsi kitaip. <e> [e] jo buvo vartojama dažniau
siai žodžio gale (ir kai kuriuose vienskiemeniuose žodžiuose) bei žodžio šaknyje
ar viduryje dvigarsių <ел>, <ем>, <ен>, <ер> pirmajam dėmeniui žymėti. Šešta ir
septinta lentelės rodo, kokiems garsams Lelys ir Liutostanskis rinkosi kirilikos
raides <ѣ>, <я>, <е>, <э>.
Lelys

[ie]

<ѣ>

+

[ė]

<я>

[e]
+

<е>

+

<э>

+
+

6 lentelė: Lelio kirilikos raidžių <ѣ>, <я>, <е>, <э> distribucija

Liutostanskis

[ie]

[ė]

[e]

<ѣ>
<я>

+

<е>

+

+

<э>

+
+

7 lentelė: Liutostanskio kirilikos raidžių <ѣ>, <я>, <е>, <э> distribucija

3.2.3.4. <ей>

[ei], [’ai]. Liutostanskio tekstuose dvibalsiai [ei] ir [ai] po
minkštojo priebalsio, kaip buvo užsiminta 3.2.2.3., gana nuosekliai žymėtas dvi
raidžiu <ей>:
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a) ИУН: лежувейсъ 8 ~ liežùviais, несвейкасъ 3, 12, 15 ~ nesveĩkas, рейксъ 15 ~
reĩks, рейкъ 5 ~ reĩk[ia], тей 9 ~ teĩ ‘tai’, тейпъ 7 ~ teĩp ‘taip’, тейсибе 11 ~
teisýbę.
b) КН: пакелейвей 4 ~ pakeleĩviai, рейкъ 16 ~ reĩk[ia], соджей 23 ~ sõdžiai,
сяней 24 ~ sẽniai.
c) КМТД: апей 7 ~ ãpei, брангей 3 ~ brángiai, Итанкей [sic!] 3 ~ tánkiai ‘dažnai’,
павейкя 7 ~ pàveikė, Пакарней 13 ~ pakaniai ‘paklusniai’, тейпъ 5 ~ teĩp, ужейкъ
13 ~ užeĩk.
Iš pavyzdžių matyti, kad <ей> Liutostanskio tekstuose atspindėti tvirtagaliai
ir nekirčiuoti dvibalsiai. Išimtis daryta tik retokiems tvirtapradžiams dvibalsiams,
ženklintiems kitaip – <яй> (plg. anksčiau, 3.2.2.3.). Lelys, kaip minėta, nesiejo
<ей> ar <яй> su kirčiu, o su pozicija žodžio pabaigoje (galūnėje) ar žodžio
pradžioje (šaknyje), plg. 2.3.3.

3.2.4. <э>.
3.2.4.1. Raidė <э> taip pat vartota garsui [e] žymėti. Lelys dažnai rašydavo

<э> žodžio pradžios pozicijoje. Liutostanskis elgėsi kitaip. Iš aštuntos lentelės
matyti, kad, pavyzdžiui, žodžio eiti, eina, ėjo formas ir vedinius pirminiame
rankraštyje Liutostanskis stengėsi rašyti ne su <э> raide. Tačiau labai dažnai dėl
Liackio redagavimo raidė <э> vėliau atsirado spaudinyje.
Liutostanskio rankraštis
–

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

эйкетъ 4v

эйкетъ 7 ~ eiket

вайкщіоя 3v

эйдава 3v

эйдава 4 ~ eidavo

Нуая 3v

Нуэя 3v

Нуэя 5 ~ nuėjo

нуае 3v

нуэе 3v

нуэя 5 ~ nuėjo

Аи 4r

Эи 4r

Эи 5 ~ ėjo

блогяснисъ иръ блогяснисъ 5r блогинъ эйти 5r

блогинъ эйти 8 ~ blogyn
eiti

ишяя 6r

ишэя 6r

ишэя 10 ~ išėjo

Ишяя 6r

Ишэя 6r

Ишэя 10 ~ išėjo

айти 6r

эйти 6r

эйти 10 ~ eiti

8 lentelė: Raidės <э> diegimas

Galbūt redaktoriaus Liackio plunksnai priklauso ir tokie spaudinyje atsiradę
pavyzdžiai, kurių pirminiame rankraštyje nebuvo iš viso (skiriasi tekstas): нуэя
8 ~ nuėjo; праэи 8 ~ praėjo. Paties Liutostanskio žodžio eiti, eina, ėjo formose ir
vediniuose raidė <э> rašyta labai retai, plg. tik išimtinį rankraščio ужэйсю 3v ~
užeisiu (ужэйсю ИУН 5).
Tad ir kituose tekstuose turimos žodžio eiti, eina, ėjo formos bei vediniai su
<э> greičiausiai buvo ne Liutostanskio, o redaktoriaus Liackio (galbūt ir КН
pagrindinio korektoriaus Poidėno) rankos darbas. Plg.:
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КН: Атэи 8, атэи 11 ~ atėjo, даэйсъ 4 ~ daeis, ишэе 4 ~ išėjo, Ишэи 11 ~ išėjo,
нуэе 4 ~ nuėjo, Нуэи 12 ~ nuėjo, нэйсю 31 (plg. 4 pav.) ~ neisiu, Нэя 3 ~ nuėjo,
приэи 9 ~ priėjo, приэисъ 7 ~ prieis, эйдава 4 ~ eidavo, Эйна 9 ~ eina, эйнъ 9,
15 ~ ein[a], эйти 12 ~ eiti.
КМТД: атэйсю 9 ~ ateisiu, атэя 11 ~ atėjo, даэя 8 ~ daėjo ‘priėjo’, ишэе 13 ~
išėjo, ишэйдава 6 ~ išeidavo, нэя 10 ~ nuėjo, парэи 13 ~ parėjo, праэйсъ 9 ~ praeis,
ужэи 4 ~ užėjo, ужэйдава 6 ~ užeidavo, эйкъ 10 ~ eik, эйнъ 10 ~ ein[a], эйсъ
5 ~ eis.
Matyti, kad panašumų tarp Lelio ir Liutostanskio nuostatų rašyti žodžio eiti,
eina, ėjo formas ir vedinius yra mažai. Sutapimai atsiradę dėl redaktoriaus Liackio
(ir korektoriaus Poidėno). Čia jie greičiau rodo panevėžiškio Lelio panašumus su
taip pat Panevėžio tarmę pramokusiu Liackiu, ne su Liutostanskiu.

3.2.4.2. Kaip matyti iš pirminio ИУН rankraščio, Liutostanskis retkarčiais
pavartodavo raidę <э> ir pats. Devintoje lentelėje pateikta pavyzdžių, rodančių,
jog jau pirminiame recenzuoti įteiktame Liutostanskio rankraštyje buvo <э>. Liac
kis jų netaisė (plg. 9 lentelę).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

ишпэши 4v

–

ишпэши 7 ~ išpešė

пэлна 4v

–

пэлна 7 ~ pelno

тэнсесъ 5v

–

тэнсесъ 9 ~ tęsės

свэчiоси 5v

–

свэчiуоси 9 ~ svečiuose

тэйсингеей 6r

–

тэйсингеей 11 ~ teisingieji

атсигрэнжи 7r

–

атсигрэнжи 13 ~ atsigręžė

швэнте 8v

–

швэнте 17 ~ šventė

бэтъ 3v, 9r; Бэтъ 8r

–

бэтъ 5, 18; Бэтъ 16 ~ bet

9 lentelė: <э> vartojimas pirminiame Liutostanskio rankraštyje

Šioje vietoje tinka sustoti prie Liackio komentaro (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701,
l. 17v.) apie tai, kaip rašyti kai kurias galūnes su <э>:
Бѣдность латинскаго алфавита породила слѣдующiя неправильности въ
жмудскомъ языкѣ: тамъ, гдѣ нужно было поставить э, и гдѣ оно не могло
быть замѣнено звукомъ е, тамъ литовцы стали ставить а; такъ напр. во
множественномъ числѣ твердое окончанiе асъ единственнаго числа должно
быть замѣнено твердымъ же окончанiемъ эй, которое не можетъ быть
смѣшиваемо съ мягкимъ окончанiемъ ей, замѣняющимъ собою исъ единст.
числа. Но такъ какъ въ латинской азбукѣ нѣтъ э, то ее замѣнили буквой а и
такимъ образомъ получилось столь ненавистное для литовца Поневѣжскаго
уѣзда окончанiе ай (kursyvas – G. S.).

Kitaip sakant, Liackis siūlė tų žodžių, kurie nom. sg. turi galūnę ‑асъ, nom.
pl. galūnes žymėti ‑эй, o tų, kurie nom. sg. baigiasi ‑исъ, – nom. pl. rašyti ‑ей.
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Kaip matyti iš dešimtos lentelės pavyzdžių, Liackis mėgino savo teorinės nuostatos laikytis ir praktiškai – keisti galūnės ‑ай rašymą ‑эй (ypač rankraščio pradžioje).
Tačiau Liutostanskis tokių Liackio taisymų stengėsi visiškai atsisakyti (palikti tokie atvejai, kaip ИУН гярэй; greičiausiai dėl neatidumo; plg. 10 lentelę).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

лабай 3r

лабэй 3r

лабей 3 ~ labai

гярaй 3r

гярэй 3r

гярэй 3 ~ gerai

сунай 3r

сунэй 3r

сунай 3 ~ sūnai ‘sūnūs’

мятай 3r

мятэй 3r

мятай 3 ~ metai

несутикимай 3r

несутикимэй 3r

несутикимай 4 ~ nesutikimai

вирай 3r

вирэй 3r

вирай 3 ~ vyrai

укининкай 3r

укининкэй 3r

укиникай 4 ~ ūkinykai

соседишкай 3r

соседишкэй 3r

суседишкай 4 ~ susiediškai

су сунуми 4r

су сунэйсъ 4r

су сунуми 6 ~ su sūnumi

анайсъ 4v

анэйсъ 4v

анайсъ 7 ~ anais

10 lentelė: Liackio bandymas dvibalsio [ai] pirmąjį dėmenį žymėti kirilikos <э>. Matyti,
kad Liutostanskis bus neatsižvelgęs į didžiąją tokių taisymų daugumą (išskyrus antrąjį ir
iš dalies pirmąjį pavyzdį)

Taigi Liutostanskis buvo linkęs vengti dvibalsį [ai] žymėti <эй> (ir ne tik
žodžio eiti, eina formose ir vediniuose), nors ir su tam tikrais nukrypimais. Taip
pat galima teigti, kad Liutostanskis ir kitur gerokai vengė raidės <э>, nors kartais
ji pasitaikė ir jo pirminiame rankraštyje; plg. anksčiau, 9 lentelę: dvigarsiui [en]
(атсигрэнжи, тэнсесъ, швэнте), [el] пэлна, žodžiui bet (бэтъ, Бэтъ) žymėti.
Kartais ir pirminiame rankraštyje nebuvusi <э> bei neprirašyta Liackio vis tiek
atsirado spaudinyje. Galima tik spėlioti, ar tai paties Liutostanskio, ar jo korektorių
darbas (plg. 11 lentelę).
Liutostanskio rankraštis

Liackio taisymas

Spaudinys ИУН

ишверсю 5v

–

ишвэрсю 9 ~ išversiu

певнасъ 5v

–

пэвнасъ 10 ~ pevnas

Нетъ 6r

–

Нэтъ 11 ~ net

11 lentelė: Tik ИУН spaudinyje atsiradusi <э> raidė

Be to, kituose dviejuose spaudiniuose (КН, КМТД), kurių rankraščių negalima
palyginti, raidė <э> vartota labai nevienodai. КН, kurio korektūrų atsisakė Liac
kis, bet vis dėlto perskaitė Poidėnas, raidė <э> gana dažna, plg.: атрамэнта
16 ~ atramentą ‘rašalą’, бэнтъ 10 ~ bent, бэтъ 6, 7, 12 ~ bet, Жилинэй voc. sg.
4 ~ Žilinai, илгэй 8 ~ ilgai, мэргайте 13 ~ mergaitė, Навэтъ 11 ~ navet ‘netgi’,
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падэнкта 11 ~ padengta, пажвэльги 11 ~ pažvelgė, пасибэнги 5 ~ pasibengė, прадэе
5 ~ pradėjo, Прешэй 4 ~ priešai, пэлна 15 ~ pelno, пэнету 16 ~ penėtų, пэнкюсъ
15 ~ penkius, рускэй 21 ~ ruskiai ‘rusai’, рэйкея 4 ~ reikėjo, рэйкъ 5, 19 ~ reik[ia],
салдотэй 4 ~ saldotai ‘kareiviai’, скилэ 7 ~ skylė, сунэй 21 ~ sūnai ‘sūnūs’,
Сушвэльпи 7 ~ sušvilpė, Тиктэй 5, тиктэй 4, 22 ~ tiktai, Тэйпоги 12 ~ teipogi,
тэйпъ 23 ~ teip, черкесэй 5, 7 ~ čerkesai.
Antra vertus, trečiojoje knygelėje КМТД <э> labai reta, plg.: Тэйпъ 4 ~ teip,
[ш]вэнтомисъ 6 ~ šventomis. Vadinasi, yra nemaža tikimybė, kad ir Poidėnas
įrašinėdavo raidę <э>. Paskutinė išleista knygelė КМТД tikriausiai matė daugiau
paties Liutostanskio, o ne Poidėno ar Liackio plunksnos.

3.2.5. <ъ>. Liutostanskio vertime, kaip ir Lelio knygelėje, vartotas tylusis kirilinis rašmuo <ъ> žodžio galo priebalsio kietumui žymėti. Pavyzdžiui: анусъ
ИУН 7 ~ anus ‘anuos’, ашъ КМТД 19 ~ aš, касъ КМТД 9 ~ kas, кунигайкщюсъ
КН 16 ~ kunigaikščius, кялейсъ КН 3 ~ keliais, лайскетъ ИУН 4 ~ leisket ‘leiskit’,
матемъ ИУН 8 ~ matėm, нуогъ КМТД 20 ~ nuog.
Tiriant Lelio rašybą buvo matyti, kad dėl jo tarmės žodžio gale vartojamų tai
minkštų, tai kietų priebalsių jam galėjo atrodyti patrauklu pridėti gale tiek
minkštumo ženklą <ь>, tiek kietumo – <ъ>. Liutostanskio tekstuose taip pat yra
šiek tiek minkštai pažymėtų priebalsių, plg.: вель КН 14, КМТД 9, 10 ~vėl, галь
КН 15, КМТД 9 ~ gal, дель КН 18 ~ dėl, матить КМТД 8 ~ matyt, тегуль КМТД
11 ~ tegul. Tačiau jų gerokai mažiau nei Lelio tekste; pavyzdžiui, Liutostanskio
knygelėse neminkštinamas žodžio galo [s], plg.: Авдулисъ КМТД 8 ~ Avdulis,
акуліорюсъ КМТД 8 ~ akuliorius ‘akinius’, аукщяусъ КН 20 ~ aukščiaus. Liutostanskis dėl savo šnektos tarsi neturėjo tokio akivaizdaus poreikio pasirinkti
rusiškos ortografijos raidžių <ь> ir <ъ> opozicijos žodžio gale; vis dėlto ją
perėmė.
3.2.6. Kaip ir Lelio tekstuose, Liutostanskio knygelėse nėra diakritinių
kirilinių raidžių (plg. 2.6.).
3.2.7. Nepastebėta, kad sistemingai būtų vartota ir raidė <ы>. Tačiau, palyginti su Lelio, Liutostanskio tekstuose šios raidės pėdsakų yra daugiau.
Pirmosios knygelės Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси pirminiame rankraštyje
retkarčiais pasitaikė paties Liutostanskio įrašyta <ы> raidė, nors, kad ir kaip būtų
keista, spaudinyje ИУН jos jau neliko. Plg. высъ 5r(2x) → висъ 8(2x) ~ vis. Dauguma tos pačios šaknies žodžių vis dėlto tiek pirminiame rankraštyje, tiek spaudinyje buvo rašyta su <и>, plg.: висемсъ 8 (taip ir rankraštyje) ~ visiems, висусъ
6 (taip ir rankraštyje) ~ visus, висъ 6 (taip ir rankraštyje).
Daugiausia <ы> raidės pasitaikė antrojoje knygelėje Кауказа невальникасъ
(КН), plg.: вылкасъ 10 ~ vilkas, выршутинюсъ 13 ~ viršutinius, высуръ 7 ~ visur,
высусъ 7 ~ visus, Высъ 31 (plg. 4 pav.), высъ 10(2x), 12(2x), 13, 14, 16 ~ vis, пырма
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4 ~ pirma, тады [sic!] 3 ~ tada. Bet taip pat dažnai vartojamos paralelios, kartais
net tos pačios šaknies formos su raide <и> – Виса 9, виса 12 ~ visą, висасъ 12 ~
visos, виси 11, 14 ~ visi.
Taip pat ir vėliausioje Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (КМТД) pasitaikydavo pavartoti raidę <ы>: антвырмаусъ 21 = ант выршаусъ ~ ant viršaus, выгадой 8 ~
vygadoj ‘patogume’, высъ 5, 7, 9, 11, 13, 19 ~ vis, ыръ 19 ~ ir.
Kaip matyti, Liutostanskio tekstuose raidė <ы> pasitaikė gana atsitiktinai. Ji
paprastai pasirodė tik tokiose pozicijose, kur žemaičių tradicijoje rašant
lotyniškomis raidėmis buvo vartojama <y> žemaitiškam garsui [ẹ] reikšti (atitinka vak. aukštaičių trumpąjį [i]). O kadangi ši raidė lenkų kalbos tekstuose buvo
rašoma po kietojo priebalsio – visai kaip rusų ortografijoje raidė <ы>, tai vertėjui
galėjo atrodyti, jog lotyniškoji <y> tiesiog atitinka rusų <ы>. Vis dėlto tai panašiau
į įpročio prasprūdimą, o ne į sąmoningą apsisprendimą.
Sunku įvertinti, kiek toks nenuoseklus raidės <ы> šmėstelėjimas priklausė nuo
paties Liutostanskio. Iš pirmojo rankraščio visai nematyti, kad Liackiui būtų buvę
svarbu kaip nors tą raidę koreguoti ar komentuoti. O antrojoje knygelėje (КН),
kurios korektūras taip sunkiai skaitė Poidėnas, daugiausia <ы> galėjo būti
atsiradęs ir dėl jo įsikišimo.
Visos šios ypatybės rodo, kad Liutostanskis ieškojo fonetinių sprendimų,
tačiau nebuvo labai atidus juos diegdamas. Jo sistema galėjo būti sumanyta paprasta, tačiau tam tikrų ortografijos atvejų priklausymas nuo kirčio ir net nuo
priegaidžių galėjo daryti ją ir nelabai patrauklią, ir ganėtinai keblią.
Volteris kritikavo Liutostanskį dėl jo prasto filologinio pasirengimo. Merkio
žodžiais, Volteris „įrodė, jog chrestomatijos sudarytojas [Liutostanskis] yra menkai pasiruošęs filologiniu požiūriu“ (Merkys 1994, 87). O Liackis savo recenzijoje,
kad ir taisė tam tikrus ortografijos dalykus, buvo Liutostanskį labai išgyręs (pats
nežinodamas, kas vertėjas; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17r):
Переводъ сдѣланъ живымъ, плавнымъ языкомъ, какъ говоритъ народъ въ
данный моментъ. Переводчикъ полный знатокъ языка.

Na, bet tą patį Liackį vėlesni kirilikos diegėjai teįvertino kaip labai blogą
lietuvių kalbos specialistą (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 45v–46r):
Когда въ 1893 году преподаватель литовскаго языка въ Поневѣжской семина
ріи – г. Ляцкій – выступилъ на археологическомъ съѣздѣ въ Вильнѣ съ рефе
ратомъ о литовскомъ языкѣ, его сейчасъ же остановили, признавъ его срав
ненія совершенно не научными, дѣтскими. Это сдѣлано было со стороны та
кихъ знатоковъ литовскаго языка, какъ профессоръ новороссійскаго универси
тета А. А. Кочубинскій и профессоръ Кенигсбергскаго университета Беццен
бергеръ (онъ владѣетъ и русскимъ языкомъ).

Taip vertindami jie tarsi pamiršo, kad patys seniai buvo uždarę Vilniaus uni
versitetą, kur tokie lietuvių kalbos specialistai kaip tik ir galėjo būti rengiami.
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Kaip matyti iš trijų Liutostanskio verstų knygelių, esama nemaža ortografijos
nenuoseklumų; tačiau, antra vertus, ryškios ir pastangos susidaryti taisykles ir jų
laikytis.

4. Tiek Lelys, tiek Liutostanskis buvo išsiskiriantys kirilinių lietuviškų knygelių
autoriai. Jie abu buvo originalūs, nesekę jokiais kitais kirilikos taikymo lietuvių
kalbai modeliais. Jie pasirinko ir visai naujas temas ar žanrus – patarimus siuvė
jams ir beletristiką. Tokio pobūdžio knygas lietuviška kirilika jie išleido pirmieji.
Visos keturios knygelės paskelbtos 1887–1891 metais: Kazimiero Lelio Лѣтувосъ
кряучѣмъ драпану сукирпима моксласъ (1887); Ipolito Liutostanskio vertimai:
Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси (1888), Кауказа невальникасъ (1891) ir Куръ
мяйле, тенъ и Девасъ (1891). Tad galima būtų kalbėti apie tam tikrą naują
netipiškų modelių atsiradimo laiką (čia tiktų dar vienas išsiskiriantis – Eduardo
Volterio – 1887 metų modelis), kai ankstesni Mikuckio, Ivinskio ir Žilinskio bei
Krečinskio modeliai jau buvo primiršti.
Lelys buvo rytų aukštaitis panevėžiškis ir išleido knygelę iš esmės remdamasis savo šnekta. Liutostanskis turbūt buvo dūnininkas (pietų žemaitis), tačiau jo
knygelėse daug ir nežemaitiškų lyčių. Antra vertus, panevėžiškis Zacharijus Liac
kis redagavo Liutostanskio tekstus, tad viena kita aukštaitybė greičiausiai yra ir
Liackio rankos rezultatas. Be to, Andrius Poidėnas, ypač atidžiai skaitęs Кауказа
невальникасъ korektūras, taip pat gali būti atsakingas už kai kuriuos ortografijos
bruožus.
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ДѢЛО КАНЦЕЛЯРІИ ПОПЕЧИТЕЛЯ Виленскаго Учебнаго Округа. Iго стола. Объ
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А. Г. Сыркина, Большая ул., соб. д., № 88. 1891; LLTIB: B 846.
КН – [Ipolitas Liutostanskis,] КАУКАЗА НЕВАЛЬНИКАСЪ. ЛЯОНА ТОЛСТОИ (Парт
лумочита ишъ рускишка). ВИЛЬНА. Типографiя А. Г. Сыркина, Большая ул.,
соб. д., № 88. 1891; VUB: LR 57.
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K a z i m i e r o L e l i o i r  I p o l i t o
Liutostanskio lietuviškos
kirilikos modeliai, 1887–1891

Giedrius Subačius
KA Z IMIERAS L E L YS ’ AND IPO L ITAS L IUTOSTANSKIS ’ MODE L S
OF L ITHUANIAN C YRI L L I C S C RIPT IN 1 8 8 7 – 1 8 9 1

Summary
Both Kazimieras Lelys and Ipolitas Liutostanskis were the authors of individual models of Lithuanian Cyrillic script. They were original in the sense that Lelys and Liutostanskis never followed other known patterns. Originality is observed also in the novelty of
the topics selected—their books were respectively advice for tailors and translations of
fiction. Lelys and Liutostanskis were the first to prepare and to publish books of this sort
in Lithuanian Cyrillic.
All four books were published in the period 1887–1891; Kazimieras Lelys’ Лѣтувосъ
кряучѣмъ драпану сукирпима моксласъ (1887; The Art of Cutting Cloth for Lithuanian Tailors); Ipolitas Liutostanskis’ translations of Leo Tolstoy’s short stories: Ишлайденсъ угни,
не бе ужгясинси (1888; Put Out the Fire Or It Will Spread), Кауказа невальникасъ (1891; A
Prisoner in the Caucasus) and Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (1891; Where Love Is, God Is). Thus,
we can speak about the period when the new untypical models emerged (the unique
model of Eduardas Volteris could also be included here—in 1887 he published Девiшка
лiтургijа Швэто Jно Aксобрнiо (The Divine Liturgy of St. John Chrysostom).
Lelys was an Eastern Highlander from the Panevėžys district and he wrote his book
in his native dialect. Liutostanskis was most probably a Southern Lowlander, but along
with the forms of his native dialect he also used certain Highland Lithuanian features. On
the other hand, Zacharijas Liackis (the reviewer [editor] of Liutostanskis’ translations) was
from the Panevėžys district. Thus, some Highland Lithuanian dialectal features might occur in Liutostanskis’ translations due to the intervention of Liackis. Besides, Andrius
Poidėnas, who was the meticulous proofreader of A Prisoner in the Caucasus, might have
been responsible for certain orthographical decisions in the final pamphlet as well.
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