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Nežinomas Zavadzkio spaustuvės
leidinukas kirilikos raidėmis (1887)
Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge (toliau – RVIA) saugoma
Vilniuje Zavadzkio spaustuvėje spausdintos aštuonių puslapių brošiūros ar tiesiog
leidinuko korektūra1. Antraštinio lapo nėra (plg. 1 pav.). Leidinukas susideda iš dviejų dalių: 1) Ivano Posoškovo pamokymų kareiviui „Тевишкас тестаментас Русишкам
карейвюй (Иш тестаменто жмогаус вальщоно Iоно Посошково)“ (p. 1–5; RVIA
foliacija – l. 111r–113r) ir 2) kalendoriaus „Календориус свецну [sic!] целу мету“
(p. 6–8; l. 113v–114v). Leidinuko pabaigoje atspausdinti cenzūros ir leidimo duomenys: 1887 metų rugsėjo 10 dieną jį aprobavo Vilniaus cenzorius protojerėjus Piotras
Levickis (Петръ Левицкiй) ir leido Zavadzkio spaustuvė:
1887 г[ода] Сентября 10 д[ень] г[ородъ] Вильна Цензоръ Протоiерей Петръ Ле
вицкiй. Вильна въ Типографiи Завадзкаго. Замков[ый] пер[еулокъ] № 149 [?].

Nors išlikusi surinkto leidinio korektūra, bet Lietuvos bibliografija (LB) tokio leidinio nefiksuoja. Šie spaustuvinio rinkinio atspaudai liudija, kad leidinys buvo rengtas,
bet galbūt neišleistas arba išleistas, tik neišlikęs.
Ivanas Posoškovas (Иванъ Тихоновичъ Посошковъ, 1652–1726) buvo savamokslis iš valstiečių kilęs Rusijos imperatoriaus Petro I laikų ekonomistas ir publicistas.
Žymiausias Posoškovo veikalas buvo Книга о скудости и о богатстве, paskelbtas iš
rankraščio tik 1842 metais2. Petras I išsiuntė Posoškovo sūnų Nikolajų studijuoti į
užsienį, ir ta proga Posoškovas sūnui parašė literatūrinį testamentą, taip pat išleistą
1842 metais: „Отеческое завещательное поученіе посланному для служенія въ
дальніе страны юному сыну“3. Tačiau 1873 metais Andrejus Popovas surado ir
1

2

Leidinuko „Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй“ ir „Календориус свецну
целу мету“ korektūra, 1887; RVIA: f. 1284,
ap. 190, b. 83d, l. 111r–114v.
[Иванъ Посошковъ,] Сочиненія Ивана По
сошк ова, изданы на иждивеніи Москов-
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скаго Общества Исторіи и Древностей
Россійскихъ Михаиломъ Погодинымъ,
Москва: въ типографіи Николая Степанова, 1842, 1–259.
Посошковъ 1842, 293–304.
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paskelbė daugiau tokio pobūdžio Posoškovo testamentų: vergui, dailininkui, pirkliui,
kareiviui, karininkui, vargšui, klierikui, vienuoliui, archijerėjui4, plg.:
Посошков весьма подробно и обстоятельно изображает, как истинный христианин должен вести себя, если ему случится быть рабом, художником, купцом, солдатом, офицером, нищим, подьячим, членом церковного клира, монахом, архиереем, всюду рисуя разновидности одного и того же христианского идеала5.

Tačiau lietuviškas tekstas verstas greičiausiai ne iš 1873 metų leidinio, bet iš vėlesnių atskirų leidinėlių (4 p. apimties), skirtų vien kareiviui pamokyti: Отеческий
завет православному русскому воину: Из завещания крестьянина Ивана Посошкова.
Rusijos nacionalinės bibliotekos (toliau – RNB) katalogas rodo buvus 1882, 1883, 1884,
1885, 1886 metų leidimus6 (vėlesni jau po 1887-ųjų, kai spausdintas Zavadzkio leidinukas). Atrodo, verčiant pavadinimas trumpintas – vertimas tapo universalesnis ir
tiko ne vien stačiatikiams, bet visiems Rusijos kareiviams.
Posoškovas būsimam kareiviui patarė būti dievobaimingam, gerai tarnauti valdovui, kare būti tvirtam ir drąsiam. Svarbiausia – nepasiduoti ir neišduoti, geriau
esą mirti. O jeigu kareivį bemiegantį ar sužeistą paimtų į nelaisvę, tai jis turi aiškinti esąs viskuo patenkintas ir visko turintis; net jei kankinti pradėtų, jis neturįs pasakoti apie savo kariuomenės neturtą; jei tektų mirti – taptų šventu kankiniu. Turįs
sakyti nežinąs, kiek yra kareivių jo kariuomenėje, kad jų pusėje kariauja vien patyrę
kareiviai, kad jaunų mažai. O jei sugrįšiąs į savo pulką, tai savo viršininkui turįs
viską išpasakoti, bet draugams nesakyti, kad priešai stiprūs ir viskuo apsirūpinę.
Kareivis turįs pasitenkinti gaunama alga, o jei jam vis tiek trūksta, tai turįs susirasti
kokį darbelį ir užsidirbti sąžiningu darbu, o ne mėginti įsigyti ką nors nedorai. Jei
apsistos pas kokį ūkininką, tai turi būti jam tarnu, ne ponu, kalbėti su juo meiliai ir
maloniai; jei ims stumti ūkininką iš namų, tai šis šauksis Dievo pagalbos ir Dievas
gali kareivį nubausti. Nes kur meilė, ten ir Dievas, o kur kivirčai – ten velnias. Kareiviai niekuo taip neįsiėdantys žmonėms kaip smurtu ir šiurkštumu. Posoškovas
pažino vieną kareivį, kuris buvęs toks ramus, jog jį visi vadinę višta, o mūšyje jis
iškapojęs dvi ar tris dešimtis turkų. Kareivis turi namuose būti avele, o mūšyje –
4

5

[Иванъ Посошковъ], Завѣщаніе отеческое
къ сыну. Сочиненiе Ивана Посошкова, Открыто и издано Андреемъ Поповымъ [...],
Москва: Типографія А. И. Мамонтова и
Кo, Леонтьевскiй переулокъ, № 5, 1873;
University of Illinois Library at UrbanaChampaign: 171.1.P84Z. Prototipinis sky
relis „О салдатъскомъ бытiи“ atspaust as
p. 192–198.
П[етр] Ф[едорович] Каптерев, „Теоретическая педагогия Петровской эпохи и вообще первой половины XVIII века“,
История русской педагогии; Слово: Право-
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славный образовательный портал (http://
old.portal-slovo.ru/rus/pedagog ics/216/
2980/$print_text/; žiūrėta 2010-08-08).
Иван Тихонович Посошков, Отеческий завет православному русскому воину: Из завещания крестьянина Ивана Посошкова,
M[осква]: Тип[ография] И. Ефимова,
1882; RNB: 18.257.1.74–138; t. p. 1883;
RNB: 18.257.1.322–138; t. p. 1884;
RNB: 18.257.1.323–138; t. p. 1885;
RNB: 18.257.1.325–138; t. p. 1886;
RNB: 18.257.1.325–138. (Duomenys iš
elektroninio RNB katalogo.)
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1 pav. Ivano Posoškovo pamokymų kareiviui „Тевишкас тестаментас Русишкам
карейвюй“ pradžia; vertė vyresnysis raštininkas Kiškis, perdarinėjo Silvestras Baltramaitis, dvi korektūras skaitė Viktoras Aramavičius; matyti Zacharijaus Liackio prirašinėti
korektūriniai komentarai bei keletas turbūt Andriaus Poidėno taisytų raidžių;
RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 111r
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liūtu. Turįs draugų nenuskriausti, nemeluoti. Mūšyje esą skaistumas geriau nei vario
skydas. Izraelitai mūšiuose esą buvę nenugalimi, todėl priešai jiems tyčia siųsdavę
savo žmonas ir merginas su jomis daryti nuodėmes, kad Dievas dėl paleistuvystės
leistų izraelitus įveikti. Vienas graikų kareivis esą ėjo kariauti su bulgarais; naktį
atėjusi mergina jį gundė, bet šis ją tris kartus pavarė; tada sapne išvydo graikų kareivių lavonais nuklotą mūšio lauką, tik viena vieta buvo tuščia; balsas sapne graikui
pasakęs, kad tai jis turėjo ten gulėti, bet kadangi tris kartus susigrūmė su gyvate, tai
nebūsiąs užmuštas. Nors ir nebūtų karo, kareivis turįs bent du kartus per metus eiti
išpažinties ir priimti šventuosius sakramentus. O karo metu turįs priiminėti Komuniją ir kiekvieną dieną būti pasirengęs mirti. Jeigu priešas vysis karininką ar draugą,
kuris buvo kareivį nuskriaudęs, šis vis tiek turi stengtis gelbėti. O išgelbėjęs nesigirti. Jei žūtų traukdamas aną iš bėdos – Dievas ypač išaukštintų savo karalystėje. Kareivis turįs klausyti viršininkų, laikyti sausą paraką, bent kas savaitę treniruotis, kad
tiksliai pataikytų ir per karą nešaudytų tuščiai – neeikvotų valdovo iždo. Kareivystė
sielos nepragaišinsianti.
Leidinio rengimo istorijai labai svarbus atrodo prierašas ranka pačioje korektūrų
pabaigoje (plg. 2 pav.):
Къ памяти сей листокъ былъ переведенъ Стар[шимъ] писаремъ восп[итанникомъ]
Округа Кишкесомъ урож[енцемъ] Вилькомирскаго Уѣзда. Переводъ его
передѣлалъ Чиновникъ Имп[ераторской] Пуб[личной] библiотеки Балтромайтисъ – Коректуры двѣ держалъ первый знатокъ литовскихъ нарѣчій Кол[лежскій]
Асс[ессоръ] Арамовичъ, послѣ него пересматривалъ Учитель Жмудскаго языка
въ Поневѣж[ской] Семинаріи Надв[орный] Сов[ѣтникъ] Ляцкій наконецъ Учитель
двукласснаго Пон[евѣжскаго] Училища Пойденасъ – оба они выразили свое
мнѣніе [...] (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114v).

Sakoma, kad leidinys buvo rengiamas keliais etapais. Pirmąjį variantą išvertė kažkoks Ukmergės apskrityje gimęs vyresnysis raštininkas Kiškis (turbūt Vilniaus švietimo apygardos auklėtinis). Jo vertimą perdarinėjo Sankt Peterburgo imperatoriškosios
viešosios bibliotekos darbuotojas, žinomas lietuvių bibliografas Silvestras Baltramaitis.
Dvi korektūras skaitė, kaip pavadinta, „pirmasis lietuvių tarmių mokovas“ Viktoras
Aramavičius. Tai vertėjas į lietuvių kalbą, anksčiau (1857–1865) buvęs lietuviškų knygų cenzoriumi Vilniuje7. Po Aramavičiaus peržiūrėjo Panevėžio mokytojų seminarijos

7

Plg. Leonas Mulevičius, „Baudžiavos panaikinimo įstatymų išleidimas lietuvių kalba“, Iš lietuvių kultūros istorijos 7. Spauda ir
spaustuvės, redakcinė kolegija: Juozas Jurginis (ats. redaktorius), Antanas Tyla, Rita
Strazdūnaitė, Vilnius: Mintis, 1972, 109–
110; Zita Medišauskienė, Rusijos cenzūra
Lietuvoje XIX a. viduryje, Kaunas: Vytauto
Didžiojo universitetas, 1998, 231–232; Aušra Navickienė, „Aramavičius, Viktoras“,
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Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas,
sudarytojas Osvaldas Janonis, vyr. redaktorius Domas Kaunas, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus
universiteto Komunikacijos fakulteto
Knygotyros ir dokumentotyros institutas,
2004; Aušra Navickienė, Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje,
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2010, 93.
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2 pav. Prie Ivano Posoškovo pamokymų kareiviui „Тевишкас тестаментас
Русишкам карейвюй“ leidinuko pridėto kalendoriaus „Календориус свецну
целу мету“ pabaiga ir leidėjo bei cenzūros aprobatos įrašas; apačioje matyti
nenustatyta ranka prirašyta leidybos informacija, o paraštėse – turbūt
Andriaus Poidėno konkrečių raidžių koregavimai (pvz., Попѣльчусъ);
RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114v.
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lietuvių kalbos mokytojas Zacharijus Liackis ir, pagaliau, Panevėžio dviklasės mokyk
los mokytojas Andrius Poidėnas – abu pastarieji išdėstė ir savo nuomonę. Taigi nurodyti bent penki asmenys, prisidėję prie Zavadzkio spaustuvės leidinuko.
Korektūra nemažai taisyta ranka. Kai kur paraštėse rusiškai prirašyta kalbinių
komentarų, o kai kur, regis, kita, kaligrafiškesne, ranka korektūros ženklais taisytos
tik raidės. Palyginus komentarų rašyseną su Liackio autografais8 ir įvertinus ankstesnius jo svarstymus rašybos klausimais (plačiau žr. 2.1), aiškiai matyti, kad komentarai rašyti būtent Liackio.
Jei rengėjai prieraše suregistruoti tiksliai, tai išlikusi korektūra turėjo būti jau ne
pirma. Baltramaitis, galėtume spėti, turėjo peržiūrėti dar Kiškio vertimo rankraštį, o
Aramavičius – taisyti spaustuvinio rinkinio atspaudus (du kartus?). Tada tekstas
turėjo patekti pas Liackį ir Poidėną. Kadangi korektūra taisyta daugiausia Liackio
ranka, tikėtina, kad Baltramaičio ir Aramavičiaus koregavimus spaustuvė tada jau
buvo sukėlusi į rinkinį. (Kita galimybė – kad Liackis būtų gavęs pirmąją korektūrą
ir ta pati paraleliai būtų buvusi atspausta skaityti ir Aramavičiui – mažiau tikėtina.)
Liackis ir Poidėnas abu dirbo Panevėžyje ir jiems buvo patogiau skaityti tuos pačius
rinkinio atspaudus, todėl veikiausiai atskiras raides taisė Poidėnas (jo rašysena kaligrafiškesnė).

1. IVANO

POSO Š K OVO „ ТЕ В И Ш К А С ТЕСТ А МЕ Н Т А С РУСИ Ш К А М

Iki Liackio su Poidėnu Ivano Posoškovo tekstelyje „Тевиш
кас тестаментас Русишкам карейвюй“ galėjo atsirasti bent trijų asmenų – vertėjo
ir dviejų taisytojų – kalbos ypatybių. Apie vertėją Kiškį težinome, kad buvo kilęs iš
Ukmergės apskrities – vadinasi, greičiausiai iš rytų aukštaičių teritorijos. Baltramaitis buvo gimęs Mankiškių kaime (tarp Šiaulių ir Radviliškio, dabar Radviliškio savivaldybė) – pačiame vakariniame rytų aukštaičių panevėžiškių pakraštyje, besiribojančiame su vakarų aukštaičiais šiauliškiais. O Aramavičius buvo iš Salamiesčio,
ketverių metukų būdamas persikėlė į Papilį9, tad iš mažens abiejose vietose turėjo
girdėti rytų aukštaičių kupiškėnų patarmę10. Jų visų trijų kalbos požymių galėtume
tikėtis leidinuko korektūroje.
К А РЕ Й В Ю Й “ TARM Ė.

1.1. Pasitaikė rytų aukštaičių dvibalsis <ун> [un]: брунгесне ‘brangesnė’ 112v;

рункамс ‘rankomis’ 112r, bet taip pat parašytas nerytietiškas <ан> [an]: бэмеганти
Plg. [Zacharijus Liackis,] Juozapo Miliausko
Lietuviškos abėcėlės recenzija, 1883; RVIA:
f. 776, ap. 20, b. 235, l. 35r–36v.
9 Mulevičius 1972, 109.
10 Leonas Mulevičius cituoja tardomo Aramavičiaus pasisakymą apie savo lietuvių tarmių mokėjimą: „Gimiau Zarasų apskrityje
ir ten gyvenau iki 13 metų amžiaus – iki
išvykdamas į Kražių gimnaziją. Mano auk
8
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lė ir visi tarnai tėvų namuose kalbėjo lietuviškai, ir aš su jais kalbėjau ta kalba.
Paskui Kražių gimnazijoje, kurioje aš mokiausi dvejus metus, bute ir gatvėje nuolatos girdėjau žemaičių kalbą. Atostogų
metu mano tėvas, norėdamas, kad ir aš
būčiau dvasininku, mokė mane, kaip pamokslininką, lietuvių kalba“ (Mulevičius
1972, 110).
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‘bemiegantį’ 111r; канкинть ‘kankinti’ 111r; ранкасна 111r. Skirtingų patarmių formos
sumaišytos; ypač išsiskiria nuosekliai 18 kartų pavartotas nerytietiškas ant: ант
111r(2x), 111v(2x), 112r(8x), 112v(5x), 113r.

1.2. Viena panevėžiškių ar žemaičių forma su <ом> [ọm]: парсисомдик ‘parsisamdyk’ 113r. Dažniau rašytas vak. a. dvigarsis: амжина instr. sg. ‘amžina’ 113r;
амжина ‘amžiną’ 113r; амжю ‘amžių’ 111r (nors ir rytų aukštaičiai žodžius amžinas,
amžius dažnai taria su [am]).
1.3. Taip pat yra rytų aukštaičių <ин> [in]: апидинктас ‘apdengtas’ 112v; тин
‘ten’ 111v; тинай ‘tenai’ 111v, bet dažnesni nerytietiški <ен> ir <эн> [en]: кент ‘kenčia’ 111r; нукентету ‘nukentėtų’ 112v; стенгкес ‘stenkis’ 113r; тен 111r; Швэнта
‘šventa’ 112r; Швэнтус ‘šventus’ 112v; Швэнтую ‘šventųjų’ 111v, 112v. Ir čia kalba
įvairavo.
1.4. Pralietuvių

nosinio ą pozicijoje randama ir rytų bei pietų aukštaičių <у>
[u] – друсус ‘drąsus’ 111r; taip pat du kartus parašyta forma su <ан> [an] – дрансус
112r(2x).
Galūnėse pralietuvių ą pozicijoje paprastai vartotas vakarų aukštaičiams būdingas
<а> [a], plg. daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių acc. sg.: блогума ‘blogumą’ 112v;
гера ‘gerą’ 111v; капейка ‘kapeiką’ 111v; недрауга ‘nedraugą’ 113r; пар невале ~ par
nevalią ‘per prievartą’ 113r(2x); парака ‘paraką’ 113r; преша ‘priešą’ 112v; шимта
‘šimtą’ 112v (vieną kartą pasitaikė išimtinis rytų ir pietų aukštaičių <у> [u]: уж
нетейсибу ~ už neteisybą ‘už neteisybę’ 111v; taip pat turbūt dirbtinai rekonstruotas
<ан> su netartu <н>, atsiradęs lotynišką <ą> transliteruojant kirilika: памате тущен
ветан ‘pamatė tuščią vietą’ 112v). Vartota ir rytų aukštaičiams nebūdinga prieveiksmių galūnė ‑a: висада ‘visada’ 112v; тада ‘tada’ 111v, 113r (bet pasitaikė rytietiška
instr. sg. f. мажуму какю ‘mažuma kokia’ 111r).

1.5. Nosinis pralietuvių ę įvardžių acc. sg. galūnėje žymėtas labai nuosekliai, plg.

rytų ir pietų aukštaičiams būdingas formas su <и> [i]: сави ‘save’ 111r, 112r(2x),
112v(2x); тави ‘tave’ 111r(2x), 112r, 113r(4x).
Tačiau kitose pozicijose senojo ę refleksai dažniausiai rašomi taip kaip būdinga
vakarų aukštaičiams, plg. daiktavardžių, būdvardžių acc. sg. galūnę ‑e (<е>): апэ
нетуртисте ‘apie neturtingumą’ 111r; дидесне ‘didesnę’ 111v; картибе ‘kartybę’ 111v;
паскутине ‘paskutinę’ 111v (išimtis būtų vieną kartą pavartota galūnė <и> [i] – кар
тиби ‘kartybę’ 111v). Neturi rytietiškos galūnės nė instr. sg., plg. vakarietišką <е> [e]:
гимине ‘gimine’ 112r; салдатисте ‘kareivyste’ 113r; смуртибе ‘smurtybe’ 112r; тар
нисте ‘tarnyste’ 111v. Taip pat ir iness. sg. bei pl. rašomos vak. a. ir bk būdingos
galūnės: баруосе ‘baruose’ 111v; висаме ‘visame’ 111v, 113r; висуосе ‘visuose’ 112v;
дайкте ‘daikte’ 111v; лайке ‘laike’ 112v; нетейсибесе ‘neteisybėse’ 112v (yra ir išimtis – rytų bei pietų aukštaičiams būdingas <и> [i]: стони ~ stone ‘būklėje’ 113r).
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Visas šias, kad ir nenuoseklias, rytų aukštaičių ypatybes turbūt galima hipotetiškai pagal kilmės vietą priskirti arba vertėjui Kiškiui (neapibrėžta vieta Ukmergės
apskrityje), arba dviejų korektūrų taisytojui Aramavičiui (Salamiestis, Papilys), bet
ne vertimo perdarytojui Baltramaičiui (vakarų panevėžiškiai).

1.6. Ypač krinta į akis apskritai beveik jokiems lietuvių raštams nebūdinga, bet

čia pasitaikanti vadinamoji žadininkavimo ypatybė (kirčiuotas pralietuvių [a·] neišvirtęs į [o] kaip vak. a. ar bk). Kirčiuotas kamieno [o], kaip matyti iš LKA, XX amžiuje buvo paplitęs dviejuose nedideliuose rytų aukštaičių arealuose: pats vilniškių
šiaurės rytų kampas apie Dūkštą, Ignaliną, Adutiškį, Tverečių, Mielagėnus bei nedideli šiaurės anykštėnų plotai (apie Svėdasus, Panemunėlį, Lyduokius, Balninkus)
ir gretimos šiaurės uteniškių apylinkės (Minkūnai, Vaiskūnai, Vilučiai)11.
Visame tekste įvardžiai koks, ‑ia ir šitoks, ‑ia rašyti tik su <а> [a]: каки ‘kokį’ 112v;
какію ‘kokiu’ 111v; какія ‘kokio’ 111v; какю instr. sg. f. ‘kokia’ 111r; некакян ill. sg.
‘į jokį’ 111v; никакям iness. sg. ‘jokiame’ 111v; шитакюс ‘šitokius’ 112r. Taip pat ir
įvardis kožnas ‘kiekvienas’ rašytas nuosekliai: кажна ‘kiekvieną’ 112v; кажном ‘kiek
vienam’ 111v; кажну ‘kiekvienu’ 112r. Tačiau toks, ‑ia žymėtas tik su <о> [o]: токи
‘tokį’ 111v, 112r; токс 112r. Įvardis visoks, ‑ia žymėtas po kartą ir taip, ir taip: висакіосе
‘visokiose’ 112v ir високіо ‘visokio’ 112v.
Kitos kirčiuotos kamieno formos: дабакис ‘dabokis’ 111r; жинат ‘žinoti’ 111v;
недарас ‘nedoras’ 112r; пакалай ‘pakolei’ 111r. Tačiau dažniau kirčiuotas kamieno
balsis rašytas <о> [o]: біок ‘bijok’ 112r; ишкапоя ‘iškapojo’ 112r; купротас ‘kuprotas’
112r; левонайс ‘lavonais’ 112v; наквоть ‘nakvoti’ 112v; Норс ‘nors’ 112v.
Ir tose pačiose leksemose parašomas kartais vienas balsis, kartais kitas (<а> ar <о>
pasirinkimas nepriklausė nuo kirčio šokinėjimo paradigmoje), plg. ставек ‘stovėk’
111r; стави ‘stovi’ 111r (ir саугак ‘saugok’ 111r; саугать ‘saugoti’ 112v), bet стоветою
‘stovėtoju’ 111v; спаведакис ~ spaviedokis ‘išpažink nuodėmes’ 112v, bet спаведуокес
‘t. p.’ 112v. Ypač kristi į akis turėjo dažnõs leksemos žmogus variantai, plg. жмагу
‘žmogų’ 112v; жманю ‘žmonių’ 111v, bet жмогаус ‘žmogaus’ 111r; жмогу ‘žmogų’
112v(2x); жмогуй 111v, 112v; жмогус 112v; жмонемис ‘žmonėmis’ 112r; жмонемс
‘žmonėms’ 112r (viena forma su klaida жмугу ‘žmogų’ 112r).
Atvirosios ir uždarosios galūnės kirčiuotą pralietuvių [a·] (vakarų aukštaičių [o·])
išlaiko irgi panašūs, nors kiek platesni anykštėnų ir uteniškių arealai (nuo Anykščių
maždaug į šiaurę ir šiek tiek į rytus iki pat Lietuvos sienos) ir kiek siauresni vilniškių12; plg. <а> [a·]: алгас gen. sg. ‘algõs’ 111v; ант вайнас ~ ant vainõs ‘kare’ 112r;
11

LKA II 35 žemėl.; Lietuvių kalbos tarmių
chrestomatija, sudarė Rima Bacevičiūtė,
Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė,
Edmundas Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004 (toliau –
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LKTCh), 101, 143; Z[igmas] Zinkevičius,
Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis,
1966, 28 žemėl.
LKA II 37 ir 39 žemėl.; Zinkevičius 1966, 31
žemėl.
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ант шитас вѣтас ‘ant šitos vietos’ 112v; bet ir <о> [o·]: бэдос gen. sg. ‘bėdõs’ 112v;
вайнос gen. sg. ‘karo’ 112r(2x), 112v(2x); нивенос ‘nė vienos’ 113r; паскиртос gen.
sg. ‘paskirtõs’ 111v.
Nekirčiuotose atvirosiose ir uždarosiose galūnėse pralietuvių [a·] (vakarų aukštaičių [o·]) išlaikomas daug plačiau – tiek didžiojoje rytų aukštaičių teritorijos dalyje, tiek nemažoje vakarų aukštaičių šiauliškių dalyje bei žemaičiuose13. Ir „Тевишкас
тестаментас“ turi tokių nekirčiuotų galūnių su [a]. Gerai variantai matyti iš įvardžių
mano, savo, tavo galūnių: мана 111r, 111v, 112r(2x), 113r (bet ir мано 111v, 112v[4x]);
Сава 112r, сава 111v(6x), 112r(5x), 112v, 113r(3x) (bet ir Саво 113r, саво 111r, 111v[2x],
113r[4x]); тава 111v(2x), 112v(2x) (bet ir таво 113r). Kai kuriuose sakiniuose ir frazėse nekirčiuotus garsus žymintys <а> ir <о> eina greta: ант тикумо ир геро апсиэ
има ~ ant tykumo ir gero apsiėjimo ‘pagal ramumą ir gerą elgimąsi’ 112r; бук [...]
ант лаука Мушіо ~ būk ant lauko mūšio ‘būk mūšio lauke’ 112r; не ну ко неатимк
ир нетейсинга ингіимо какія дайкта ~ nė nuo ko neatimk ir neteisingo įgijimo
kokio daikto ‘iš nieko neatimk ir neteisėtai įgyto kokio daikto’ 111v. Didesnė dauguma atvejų vis dėlto rašyta su vakarų aukštaičių <о> [o·]: вейдо ‘veido’ 112r; грѣко
‘nuodėmės’ 112v; душос gen. sg. ~ dūšios ‘sielos’ 113r; матос ‘matos’ 112v; меисто
‘maisto’ 111r; недигело [sic!] ‘nedidelio’ 112r; прадеіо ‘pradėjo’ 112v; прекибос ‘prekybos’ 112r; эіо ‘ėjo’ 112v.
Iškalbingos ir hiperkorekcinės formos, plg. вадинтос ‘vadintas’ 112v; кито ‘kitą’
112r; подорус ‘padorus’ 112r. Tokias formas greičiausia turėjo parašyti žmogus, savo
tarmėje girdėjęs [a], bet stengęsis nors kiek modifikuoti jam įprastą formą į turbūt
prestižiškesnį išmoktą [o], – pavyzdžiui, Kiškis. Antra vertus, tokių netikslių formų
galėjo atsirasti ir taisytojams nepataikant įrašyti vakarietiškų formų (Aramavičiui ar
Baltramaičiui). Visgi aišku, kad sąmoningai norėta keisti kryptimi iš [a] į [o], bet ne
atvirkščiai. 1887 metais jau keletą metų buvo buvęs leistas laikraštis Aušra, maldaknygių rengėjas Serafinas Laurynas Kušeliauskas jau 1885 metų gruodžio 23 dieną
buvo deklaravęs, kad egzistuoja bendrinė lietuvių kalba (kałba abełna)14, tad ir tie
spaudinio „Тевишкас тестаментас“ rengėjai visais šiais atvejais galėjo orientuotis į
Aušroje bei kituose leidiniuose vartojamas vakarų aukštaičių formas su [o·]. Tai nebe
vakarų aukštaičių šnektų, o tiesiog atsiradusios bendrinės kalbos įtaka.
Svarbu, kad tiek kirčiuotos, tiek nekirčiuotos formos kamiene ir galūnėse su [a]
turėjo būti paties pirmojo teksto rengimo sluoksnio atspindys, tai yra, taip turėjo būti
iš pradžių išversta Kiškio, o paskui beredaguojant dalis tų Kiškio <а> turėjo būti
pakeista <о> (nors jau ir pats Kiškis galėjo versti maišyta tarme). Juk kirčiuotas <а>,
paplitęs gana siaurose šiaurinių vilniškių bei anykštėnų su uteniškiais teritorijose,
negalėjo būti pakankamai prestižinis, kad būtų įterpinėjamas redaguojant.
13

LKA II 38 ir 40 žemėl.; Zinkevičius 1966, 32
ir 33 žemėl.
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Jurgita Venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos
pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901)
(daktaro disertacija), Vilnius, 2007, 27.
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1.7. Kiškio vertime galima rasti ir kitų nenuoseklių rytų aukštaičiams būdingų

formų, pavyzdžiui, minkštoji bendratis, žymima žodžio gale minkštumo ženklu <ь>:
апсакить ‘apsakyti’ 113r; атсидивить ‘atsistebėti’ 112r; буть ‘būti’ 111r, 111v; ги
венть ‘gyventi’ 112v; ишгелбеть ‘išgelbėti’ 112v(2x); ишмауть ‘išmauti’ 113r; клау
синеть ‘klausinėti’ 111v; ненукривидить ‘nenuskriausti’ 112v; привэикть ‘priveikti’
112v (bet plg. ir kiek retesnes nesutrumpėjusias bendratis: атимти ‘atimti’ 113r;
бути ‘būti’ 112v; гульти ‘gulti’ 112v; ишдуоти ‘išduoti’ 111r; нумирти ‘numirti’ 111r;
привильти ‘privilti’ 111r; приспаусти ‘prispausti’ 111v; ir netgi sutrumpėjusias be
minkštumo ženklo: каріаут ‘kariauti’ 112v; ненукривидит ‘nenuskriausti’ 112r;
памелуот ‘pameluoti’ 112r; шаудит ‘šaudyti’ 113r). Taip pat pakietėjęs [r] žodžiuose
negreitai, reikia: неграйтай 112r; райке 112v; kietas [l] prieš [e]: авэла ‘avelė’ 112r;
пакалай ‘pakolei’ 111r; priešdėlis až‑: неажрустинтум ‘neužrūstintum’ 111v.

1.8. Taip pat esama keleto riboto paplitimo leksikos pavyzdžių:

Gryčia ‘gyvenamasis namas’; гричіос ‘gyvenamojo namo’ 111v; LKA I 2 žemėl.
rodo, kad gryčia vartojamas didžiumos rytų aukštaičių (išskyrus vilniškius ir dalį
uteniškių).
Norakiai ‘tyčia’; непретелей ію норакей сюсдава пас іуос пачес сава ‘jų priešai tyčia
siųsdavo jiems savo žmonas’ 112r. Šis slavizmas labiausiai paplitęs rytų ir pietų Lietuvoje – vietose, esančiose arčiau baltarusių šnektų, plg. LKŽe Al, Dgl, Drsk, Ds, Kp,
Kpč, Lp, Šl, Švnč, Tvr, Žb.
Straigybė ‘judrumas, vikrumas, energingumas, smarkumas’; Нѣку салдотай тэйп
неинсиприкліи жмонемс кайп кривидамс смуртибе ир страйгибе ир смаркейс
апсиэимайс ‘niekuo kareiviai taip neįsipyksta žmonėms kaip kenkdami smurtu, energingumu ir smarkiu elgesiu’ 112r. Straigybės LKŽe nefiksuoja, o jo pamatinis žodis
straigus žinomas iš Km ir Pnd, vadinasi, tik iš rytų aukštaičių rokiškėnų.
Siauriausią arealą iš jų turi žodis straigus (tad ir iš jo padaryta straigybė) – apima
tik dalį rokiškėnų. Netoli tų vietų buvo gimęs dviejų korektūrų skaitytojas cenzorius Aramavičius, bet žodis galėjo būti žinomas ir vertėjui Kiškiui. Visų minėtų
leksemų vartojimas labiausiai kreipia į šiaurinių rytų aukštaičių uteniškių, vilniškių,
rokiškėnų teritorijas, ir į tekstą jos buvo patekusios arba iš Kiškio, arba iš Aramavičiaus plunksnos; Baltramaitis dėl savo tarmės vargu ar būtų tokius žodžius įrašinėjęs.

2. ZA C H ARIJAUS

LIA C K IO PRIERA Š AI PARA Š T Ė SE APIE LIETUVI Ų

„Тевишкас тестаментас“ korektūros paraštėse
aiškiai atpažįstama Zacharijaus Liackio rašysena. Liackis ne tik taisė korektūros riktus įprastiniu būdu, jis dar ir komentavo, ypač rašybą, dėstė nuomonę apie taisykles,
kokių esą reikėtų laikytis. Spaustuvei, gavusiai korektūrą su diskusiniais komentarais
paraštėse, žinoma, turėjo būti keblu tokius taisymus analizuoti ir taikyti.

K ALBĄ IR K IRILIN Ę RA Š Y BĄ.
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Liackiui, geriausiai pažinusiam panevėžiškių šnektas15, labai užkliuvo rengiamo leidinio tarmė. Jis pareiškė, kad šitokia (rytų aukštaičių žadininkuojanti)
šnekta yra senoviška ir trys ketvirtadaliai Lietuvos jos nesupranta16: „Переводъ
сдѣланъ стариннымъ жмудскимъ нарѣчіемъ – ¾ Литвы не понимаетъ этого
нарѣчія“ (113r). Akivaizdu, kad Liackis net nežinojo, kurioje Lietuvos vietoje ja
kalbama.

2.1. Į PRASTIN Ė ZA C H ARIJAUS LIA C K IO K ALBA IR RA Š Y BA . Daugelį čia matomų korektūros taisymų Liackis jau buvo taikęs anksčiau recenzuodamas
ar redaguodamas kitus rankraščius.
2.1.1. <а>, <о>. Gali būti, kad iš tarmių ypatybių Liackiui labiausiai į akis krito

dažnas <а> vartojimas tose „Тевишкас тестаментас“ vietose, kur jis tikėjosi <о>.
Viena iš ilgesnių korektūrinių Liackio pastabų ir buvo skirta <a> bei <о> rašybai:
Для акающихъ лучше придерживаться того правила, что о выговаривается
какъ а, и писать по общепринятому правописанію. Жмогусъ – вмѣсто жмагусъ
(113v).

Liackis suprato, kad Kiškio (?) tarmėje esama „akavimo“ pavyzdžių, t. y. [a] tarimo atvejų vietoj Liackiui įprasto [o]. Anos tarmės atstovams jis patarė išmokti taisyklę, kad rašmuo <о> būna tariamas [a], ir laikytis esą visuotinai priimtos rašybos, tad
rašyti Жмогусъ, o ne жмагусъ.
Raidę <а> Liackis ne vieną ir ne du kartus koregavo ir tekste. Dešinėje 1 lentelės
skiltyje pateikti Liackio ranka žymėti siūlymai ir svarstymai.
„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

Дево ‘Dievo’ 111r

→ Дево или Дева?

ант каю ‘ant kojų’ 111r

→ коя

стикдами карибас ‘stigdami karo reikmenų’
111r

→ карибос почему то род[ительный]

тай жинат ман нерэйк ‘to žinot man nereikia’ 111v

15

Plg. Petro Būtėno liudijimą (iš jo surinktų
atsiminimų) apie Liackio lietuvių kalbą:
„[G]erai pažinęs mūsų sodžių ir pusėtinai
lietuviškai (panevėžietiškai) kalbėjęs pramokęs lietuviškai iždinėj su žmonėms bekalbėdamas“, P[etras] Būtėnas, „Panevėžio Mokytojų Seminarijos lietuvių kalbos
mokytojai“, Lietuvos mokykla. Tautos ugdymo laikraštis 11 (lapkritis), 1937, 649.
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пад[ежъ]

→ жиноти – жиноть мань

16

Liackis, žinoma, neturėjo kaip pamatuoti
visos Lietuvos percepcijos – jo tarmių modelis buvo gana panevėžiacentris, lietuvių
tarmes jis buvo suklasifikavęs į Telšių,
Šiaulių ir Ukmergės, plg. RVIA: f. 776,
ap. 20, b. 235, l. 36r.
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„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

сунау мана ‘sūnau mano’ 111v

→ сунаў мона [turbūt norėta rašyti мано]

паскиртос алгас ‘paskirtos algos’ 111v

→ паскиртос алгосъ

тава кватэрас ‘tavo buto’ 111v

→ род[ительный] п[адежъ] кватэросъ

кажном ‘kiekvienam’ 111v

→ кожнамъ

жмонемс ‘žmonėms’ 112r

→ жмонемсъ – жманем[съ] ?

чистибе куно саугои жмогу ‘kūno švarumas saugo žmogų’ 112v

→ отчего жъ не саўгак – во 2 стр[аницѣ]
саўгакъ?

блогума тау каки падаре ‘blogumą tau
kokį padarė’ 112v

→ Слово „коки“ превратилъ въ каки.

некокю ‘jokių’ 113r

→ почему не какю?

1 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos Kiškio (?) „Тевишкас тестаментас“ <а> keisti į <о>
ir komentarai dėl <а> rašymo

Tuose penkiuose spausdintuose „Тевишкас тестаментас“ puslapiuose Liackis
gana dažnai kreipė dėmesį į <а>. Dažniausiai jis tiesiog siūlė variantus su <о>: алгос,
жиноти, карибос, кватэросъ, кожнамъ, коки, коя. Bet Liackis taip pat kėlė klausimą,
kodėl rašoma nenuosekliai (vienur саўгакъ, o kitur – саугои, vienur какю, kitur –
некокю, vienur жмонемсъ – kitur жманем). Klausimai čia labiau retoriniai, nes ir
klausdamas Liackis rinkosi <о>. Tik dėl Дево ar Дева Liackis, atrodo, abejojo: Panevėžyje atvirojoje nekirčiuotoje galūnėje jis girdėjo [a] – gal tai trukdė jam tvirtai pasirinkti <о> ir čia?

2.1.2.

<іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>. Liackis nenorėjo toleruoti „Тевишкас
тестаментас“ balsių junginių <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>. Tokią rašybą buvo kritikavęs ir Juozapo Miliausko Lietuviškos abėcėlės recenzijoje17. Jam visai nepatiko mintis
raide <і> žymėti priebalsių minkštumą, o ne atskirą skiemenį. Iš 2 lentelės matyti,
kad Liackis gana principingai stengėsi tuos junginius keisti rusiškomis raidėmis <е>,
<ё>, <я>, <и>, <ю>.
„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

ію ‘jų’ 111r

→ю

мушеи іес виси каринги ‘mūšyje jie visi karingi’ 111v

→ ес

ног ію ‘iš jų’ 111v

→ ію = ю

преш ін ‘prieš jį’ 111v

→ іи = и

іям ‘jam’ 111v

→ іямъ = ям
17
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Žr. RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v.
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„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

іог ‘jog’ 111v

→ іог = ёг

іюм ‘jums’ 112r

→ юмъ

каріаут ‘kariauti’ 112v

→ каряуть

су Ейс ‘su jais’ 113r

→ почему су Ейс, а не су іейс? Значитъ
лучше писать не іе, а е.

2 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos „Тевишкас тестаментас“ junginius <іе>, <іо>, <іа>,
<іи>, <ію> keisti rusiškomis raidėmis <е>, <ё>, <я>, <и>, <ю>

2.1.3. <ё>. Su noru vengti raide <i> minkštinti priebalsius susijęs Liackio agitavimas už grafemą <ё>. Jau 1873 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais savo rankraštinėje recenzijoje rengiamam vadovėliui Русишкасъ моксласъ18 Liackis siūlė <ё> žodžiuose обвинёть ‘apvynioti’, ё ‘jau’19. Dabar jis nuosekliai laikėsi ankstesnės nuo
statos, kad raidė <ё> lietuviškai kirilikai būtina (žr. 3 lentelę).
„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

біяк ‘bijok’ 111r

→ біёть [?]

невалон ‘į nelaisvę’ 111r

→ невалёнъ

гричіос ‘gyvenamojo namo’ 111v

→ гричёс

біок ‘bijok’ 112r

→ біёкъ

висакіосе ‘visokiose’ 112v

→ іо = ё

Біокис ‘bijokis’ 112v

→ Бёкись а следуетъ читать біёкись.

3 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos į „Тевишкас тестаментас“ įdiegti raidę <ё>

Grafemai <ё> Liackis paskyrė ir ilgesnį komentarą:
Для жмудскаго, какъ и для русскаго, языка не достаетъ одной буквы ё, которая
пишется и черезъ іо, и черезъ е и черезъ о и черезъ ё. Лучше проще писать, чѣмъ
испещрять письмо ненужными буквами, такъ всякій изъ русскихъ вмѣсто іо = ё
будетъ читать и-о (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113r).

Liackiui skaudėjo širdį ne tik dėl to, kad marga rašyba vartojama lietuvių kalboje
(prie įvairių balsių pridedama <i>, o digrafas <іо> esą bet kokio ruso būtų perskaitytas netiksliai, t. y. dviem skiemenimis [i-o]), bet kad ir rusų kalboje nevartojama <ё>.
18

РУССКАЯ ГРАМОТА ДЛЯ ЛИТОВЦЕВЪ.
РУСИШКАСЪ МОКСЛАСЪ ДЭЛЬ ЛЕТУВНИКУ, Одобрено Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Прос вѣ
щенія, какъ руководство для обученія
русской грамотѣ въ Литовскихъ школахъ. ВИЛЬНА. ИЗДАНIЕ КНИГОПРО
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19

ДАВЦА-ТИПОГРАФА А. Г. СЫРКИНА.
1875; LLTIB: 4250. (Toliau – РМ.)
[Zacharijus Liackis], „Отзывъ Ляцкаго
о переводѣ русской грамоты; Копія“,
1873–1878; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931,
l. 7r–8r.
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2.1.4. <ў>. Baltarusių rašyboje ir dabar vartojamą raidę <ў> su lankeliu Liackis

buvo ėmęs diegti 1875 metais redaguodamas РМ rankraštį20, vėliau ją propagavo ir
recenzuodamas Miliausko Lietuvišką abėcėlę21 (1883). „Тевишкас тестаментас“ korektūros pastabose taip pat rašė lankelį <˘> virš raidės <у>.
„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

Лабяусей ‘labiausiai’ 111r

→ Лабъяўсей

стикдами ‘stigdami’ 111r

→ стигаў

сунау ‘sūnau’ 111v

→ сунаў

лабяус ‘labiau’ 111v

→ лабъяўс

саугои ‘saugo’ 112v

→ отчего жъ не саўгак – во 2 стр[аницѣ]
саўгакъ?

4 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos į „Тевишкас тестаментас“ įdiegti raidę <ў>

2.1.5. <ь>. Kaip minėta, turbūt versdamas tekstą Kiškis sutrumpėjusią bendratį

dažnokai žymėjo minkštumo ženklu <ь>. Tai buvo ir grafiškai su rusų kalbos bendraties formantu ‑ть sutampanti rašyba, ir tarimas, Liackio girdėtas Panevėžio gat
vėse22. Taip minkštumą anksčiau žymėdavo ir pats Liackis, pavyzdžiui, Panevėžio
mokytojų seminarijoje 1873 metų lietuvių kalbos dėstymo programoje23. Toks ženklinimas Liackiui tiko – prie minkštos „Тевишкас тестаментас“ bendraties Liackis
taisydamas nesikabinėjo: неужрустинть ‘neužrūstinti’ 111r → не ужрустинть;
пиктинть ‘piktinti’ 112v → водить. Tačiau minkštumo ženklas ne visada žymėtas;
tokiu atveju Liackis yra pakoregavęs: не памелуот 112r → памелуоти = памелоть.
Minkštumo ženklu <ь> Liackis taip pat norėjo žymėti ir kitas pozicijas, pavyzdžiui,
galinį <с> [s].
„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

бус ‘bus’ 111v

→ бусь

матос ‘matosi’ 112v

→ матось или матосъ?

бус ‘bus’ 112v

→ бусъ?

аптурес ‘įgis’ 112v

→ не ужели говорятъ: аптуресъ?

Біокис ‘bijokis’ 112v

→ [...] біёкись.

5 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos „Тевишкас тестаментас“ žymėti minkštąjį
(ar kietąjį) <с> žodžio gale
20

Русишкасъ моксласъ дэль летувнику
(rankraštis), 1873–1878; LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4931, l. 48v, 56r, 73v, 74v, 82v, 84v. (Visas rankraštis: l. 33r–84v.)
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21
22
23

RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v.
Plg. Zinkevičius 1966, 389; LKA II 90 žemėl.
[Zacharijus Liackis,] „Программа Жмуд
ско-Литовскаго языка; Копія“, 1873;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6r–7v.
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Panevėžiškiai turi progresyvinį priebalsių minkštinimą: visų pirma „tai liečia s,
kuris žodžio gale minkštai tariamas po priešakinės eilės arba supriešakėjusių balsių“24.
Taisymuose matyti Liackio abejonė: jis Panevėžyje girdėjo tariant minkštą žodžio galo
[s’], bet turbūt nebuvo tikras, kokiais atvejais, todėl ir korektūroje kelis kartus prirašė klaustuką. Būtojo laiko forma бусь Liackio vieną kartą žymėta minkštai (nors
panevėžiškiai šios pozicijos neminkština), bet kitą kartą tą pačią formą parašė su
kietumo ženklu ir klaustuku: бусъ? Tokių abejonių Liackiui turėjo sukelti panevėžietiška kalbinė patirtis.
Taip pat Liackis siūlė taisyti formą ман 111v → мань.

2.1.6. <ъ>. „Тевишкас тестаментас“ rengėjai visai nežymėjo jero <ъ> – nei žodžio

galo, nei vidaus pozicijoje, o Liackis buvo jero šalininkas25. Kai Liackis savo ranka
perrašydavo (kad ir modifikuotai) kokį lietuvišką pavyzdį, prie žodžio galo kietojo
priebalsio paprastai pridurdavo jerą, plg. Liackio вельнисъ ‘velnias’ 111v; жмонемсъ
‘žmonėms’ 112r; кватэросъ ‘buto’ 111v; палейдесъ ‘paleidęs’ 112v; райкаласъ ‘reikalas’
112v; рейкаласъ ‘t. p.’ 112v; смерчисъ ‘mirtis’ 112v; Смэрчисъ ‘t. p.’ 112v; шовисъ
‘šūvis’ 113r; шувисъ ‘t. p.’ 113r. Bet kartais jerą žodžio gale ir pamiršdavo, plg. jo
гричёс ‘gryčios’ 111v; ёг ‘jog’ 111v; ям ‘jam’ 111v.
Žodžio vidurio pozicijoje Liackis taip pat primygtinai rekomendavo rašyti jerą,
plg. jo taisymus Лабяусей ‘labiausiai’ 111r → Лабъяўсей; лабяус ‘labiau’ 111v →
лабъяўс.

2.1.7. Liackis netiksliai nurodė taisyti veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvio

daugiskaitos vardininką – siūlė vienaskaitos formą: ка[д] [та]вишкей кент притруке
меисто ‘kad taviškiai kenčia, pritrūkę maisto’ 111r → дѣепричастіе – притрукес.
Tokių netikslumų Liackiui buvo pasitaikę ir anksčiau, redaguojant РМ rankraštį26. O
greta pusdalyvį taisė net, regis, žemaitiška forma: стикдами ‘stigdami’ 111r → стигаў
множ[ественное] число стигдамис.

2.2. ZA C H ARIJAUS LIA C K IO RA Š Y BOS NAUJOV Ė S
2.2.1. <ѣ>. „Тевишкас тестаментас“ korektūroje galima rasti kalbinių Liackio

minčių poslinkių. 1875 metais taisydamas РМ Liackis gana nuosekliai vienaskaitos
inesyvo galūnės <е> keitė raide <ѣ> (plg. jo ankstesnius pavyzdžius мишкѣ, содѣ)27.
Tada jam ta pačia grafema pasitaikydavo pažymėti vak. a. [ie] ir [ė] pozicijas (гѣдра,
избѣгаў)28. 1883 metais Liackis buvo užsipuolęs Miliauską, kad šis praleidinėjo rusišką <ѣ>29. O dabar „Тевишкас тестаментас“ korektūros paraštėje Liackis pats pa24
25
26

Zinkevičius 1966, 158; dar plg. LKTCh 179.
Žr. LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7r.
LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 73r, 74r, 75v.
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27
28
29

LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 73r, 83v, 84r.
LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 43r, 74v.
RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v.
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reiškė, kad jatj <ѣ> nesanti reikalinga net rusų kalbai – tai kam ją įvedinėti į lietuvių
(„Буква ѣ не нужна и въ русскомъ языкѣ – зачѣмъ ее вводить въ литовскій?“30;
113r)? Keli taisymai patvirtina Liackį lietuvių rašyboje visai nebenorėjus <ѣ>: Вѣшпате
‘viešpatie’ 112v → Зачѣмъ буква ѣ?! Вовсѣ ее не нужно; кѣк ‘kiek’ 111v → кек;
taip pat plg. Liackio iness. sg. каре ‘kare’ 112r. Žodžiu, rusiškos raidės <е> naudai
Liackis visai braukė lauk rašmenį <ѣ>.

2.2.2. <э>. Redaguodamas РМ Liackis buvo gana plačiai diegęs ir rusišką <э> –

ypač tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių pozicijoje, plg. скэйста, лабэй тилэй31, bet
kartais ir kitur, plg. лáпэс, тэка32. Taip pat neleido tos raidės atsisakyti Miliauskui33.
O štai „Тевишкас тестаментас“ korektūroje pats griežtokai patarė <э> išmesti:
атеіо вездѣ писалъ э, хотя я считаю, что не слѣдуетъ вовсѣ употреблять э, а за
мѣнить его буквою е: кто знаетъ по литовски, тотъ прочтетъ правильно, а кто
не знаетъ, тому всѣ крючьки ни по чемъ. Слово мэрга произносится во всей
Литвѣ мерга. Значитъ, если будетъ напечатано [„]мерга“, то жмудинъ прочтетъ
мэрга, а литовец мерга. Немножко по китайски – а что подѣлаешь: на всѣхъ не
угодить (112v).

Esą <э> visur reikia keisti raide <е> (visai kaip ir jatj <ѣ>), esą lietuviškai mokantis perskaitys teisingai, o nemokančiam jokie kabliukai nepadėsią. Šioje vietoje, regis,
Liackis jau orientavosi ne tiek į rusiškai temokantį skaitytoją, o į mokantį lietuviškai,
kuris vis tiek perskaitys gerai. Atsirado konceptualus kalbinio Liackio mąstymo poslinkis: nuo rusams tinkamos lietuvių kirilikos imta pereiti prie patogios lietuviams?
Teigdamas, kad nemokančiam ir visi „kabliukai“ (diakritiniai ženklai?) nepadės,
Liackis turbūt norėjo pasakyti, kad nereikia kurti idealaus fonetinio rašto, žyminčio
visus tarties niuansus, kad raštas gali būti šiek tiek apytikslis, sutartinis, apibendrinantis ne vienos tarmės tarimą. Pavyzdį Liackis pasitelkė iš žemaičių tarmės: esą
žemaičiai taria мэрга, aukštaičiai – мерга, bet rašytina мерга, žemaičiai paskui galės
savaip perskaityti ir tokį parašymą. Liackis leido sau tokį rašymo būdą net palyginti su kinų rašyba – turbūt turėjo galvoje rašto ženklų ir garsų neatitikimą, bet ir
paguodė: „o ką padarysi – visiems neįtiksi.“
Kitoje paraštėje Liackis vėl kritikavo raidę <э>:
Если говорятъ: мэту стр[аница] 4 ст[рока] 19 [t. y. 20] и // мету, страница 6 стр[ока]
1ая, то не лучше ли писать вездѣ прощѣ: мету. А каждый гудасъ гуди по своему
это е (113v–114r).

30

Plg. priešingą 1883 metų Liackio mintį:
„Почему необходимо при русской азб у
кѣ замѣнять одну букву двумя для озна
ченія звуковъ я, ѣ, и ю?“ (RVIA: f. 776,
ap. 20, b. 235, l. 36v).

148

31
32
33

LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 41r, 42r.
LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 40v, 41r.
RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v.
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Vadinasi, skirtingose leksemose (mesti ir metai) Liackis siūlė tą pačią rusišką grafemą <е> tam, kad būtų paprasčiau. Konkretūs Liackio taisymai rodo jį ir laikiusis
tokios redagavimo nuostatos (plg. 6 lentelę).
„Тевишкас тестаментас“ (1887)

Liackis (1887)

мэс ‘mes’ 111r

→ не ужели мэсъ, а не месъ?

мэйлэ ‘meilė’ 111v

→ мейле

нуог смэрчіо ‘nuo mirties’ 112v

→ Смэрчисъ или смерчисъ?

6 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos iš „Тевишкас тестаментас“ išmesti raidę <э>

Toks <э> raidės neigimas labai neatitiko kalbinės situacijos, kurioje gyveno Liackis. Panevėžio mokytojų seminarijoje jis dėstė iš РМ, jau buvusių trijų Syrkino išleistų stereotipinių leidimų34, kuriuose grafema <э> dominuote dominavo. Ar Liackis
būtų ėmęs savo seminaristus mokyti, kad Švietimo ministerijos Mokslo komiteto
Sankt Peterburge aprobuotame vadovėlyje reikia išbraukyti visas <э>?
Ir anksčiau Liackis užsimindavo, kad reikia paprastumo, kad rašyba neturi marginti teksto, bet niekada iki šiol nesakė to daryti rusiškų raidžių sąskaita (išskyrus
retąsias fita ir izhitsa). Dabar, 1887 metais, Liackis peržengė rusų abėcėlės rubikoną – to
paprastumo dėlei išmetė dvi raides <ѣ> ir <э>. Vadinasi, savo lietuvišką kiriliką jis
labiau perorientavo lietuviakalbiams, nebe rusakalbiams vartotojams. Be to, rusiškai
raidei <е> Liackis suteikė daug daugiau svorio nei anksčiau.
Svarbus klausimas: ar Liackis 1887 metais iš esmės atsisakė nuostatos išlaikyti
kuo daugiau rusiškų raidžių lietuviškoje kirilikoje, ar gal tik laikinai taikėsi prie kitokios konjunktūros? Juk nors nežinia, kokiu būdu Liackis gavo skaityti „Тевишкас
тестаментас“ korektūrą, bet lietuviai rengėjai ir redaktoriai (Kiškis, Baltramaitis),
spaustuvininkas (Zavadzkis) tarsi rodo buvus kitą, ne Vilniaus Švietimo apygardos
kanceliarijos užsakytą, leidinį. Liackis galėjo būti pamalonintas, jei patys lietuviai
rengdami lietuvišką leidinį prašė jo pagalbos, ir galėjo kiek nuolaidžiauti, taikytis
prie jų nuostatų tik šiam konkrečiam leidiniui35.
Vėlesns Liackio rašybos analizė rodo, kad redaguodamas Zavadzkio leidinuką
jis iš dalies buvo persigalvojęs, o iš dalies tik prisitaikęs prie Zavadzkio leidybos

34
35

Iki 1887-ųjų jau buvo išėję 1875, 1878 ir
1882 metų РМ leidimai.
Žinoma ir kitų atvejų, kai XIX amžiaus rašytojai rašė skirtingomis tarmėmis, taikydamiesi prie pakitusios konjunktūros; pavyzdžiui, Kalikstas Kasakauskis jaunystėje, Žemaičių vyskupiją valdant vakariečių
aukštaičių tarmę protegavusiam vyskupui

149

Arnulfui Giedraičiui, stengėsi rašyti aukštaitiškai, o senatvėje, valdant žemaičiui
Motiejui Valančiui, leido žemaitiškas knygeles (plg. Giedrius Subačius, Kalikstas Kasakauskis. Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. Bibliotheca Archivi Lithuanici 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2001, 55–56).
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konjunktūros: raidės jatj <ѣ> nuo to laiko atsisakė visai, o prie <э>, nors ir mažesniu
masteliu, grįžo ir vėl vartojo36.

3. „ К А ЛЕ Н ДОРИУС

С В Е Ц Н У Ц ЕЛУ МЕТУ “ IR ANDRIAUS POID Ė NO

Antrame leidinuko skyriuje „Календориус свецну целу мету“ esama daug raidžių taisymų. Tiesiog perbraukinėta viena ar daugiau raidžių ir paraštėje su konkrečiu korektūros ženkleliu pažymėtas tinkamesnis variantas (skirtingai
nuo komentuotų korektūrinių Liackio svarstymų). Aišku, kad tie taisymai (truputį
jų esama ir „Тевишкас тестаментас“ dalyje) atlikti ne Liackio ranka.
Kadangi paskutiniu leidinuko taisytoju nurodytas būtent Poidėnas, tikėtiniausia,
kad kaip tik čia gali būti tikrinta Poidėno. Paraštėje jis įrašęs tik vieną žodį, t. y.
tekste išbraukęs Попіещиус 114v, įrašęs Попѣльчусъ ‘Pelenų diena’. Daugiausia taisytos pavienės raidės, o vien pagal jas sunku atsekti, ar tai tikrai Poidėno rašysena.
Bet jau ir iš Попѣльчусъ matyti, kad tai ne Liackio taisymas – Liackis nebūtų rašęs
lietuviško žodžio su kritikuojamąja grafema <ѣ>. Plg. ir kitus jatj pavartojimus
„Календориус“ korektūroje: БИРЖЕЕЛИС 114r → БИРЖѢЛИС; ЛИЕПАС ‘liepos’
114r → ЛѢПАС; Чіесоріенес ‘carienės’ 113v → Цѣсоренес. Neliackiškas atrodytų ir
taisymas РУГПИУТИС ‘rugpjūtis’ 114r → РУГПЮТИС, nes čia Liackis po priebalsės
<П> turbūt būtų įterpęs jerą <Ъ>.
Tikėtini Poidėno taisymai neparodo daug ar ypatingų jo lietuviškos kirilikos rašybos nuostatų. Didžioji dauguma korekcijų tiesiog skirta vienam ar kitam (dažniausiai tikrinio vardo) garsui ar grafiniam išraiškos būdui patikslinti (plg. 7 lentelę). Vis
dėlto ir tokios korekcijos rodo, kad taisė lietuvių kalbą gerai pažinęs žmogus.
K ORE K TŪRA.

„Календориус свецну целу мету“ (1887)

Poidėnas (?) (1887)

Метаи ‘metai’ 113v

→ Метай

Еліошиаус ‘Elijo’ 114r

→ Еліошяус

Марііос ‘Marijos’ 114r

→ Маріос

Захаріошияус ‘Zacharijaus’ 114r

→ Захаріошяус

Вазылиуша ‘Bazilijaus’ 114r

→ Базылиуша

Калиниейе ‘kalėjime’ 114r

→ Калинее

Еутропиос ‘Eutropijos’ 114r

→ Еутропіос

Вачлава ‘Vaclovo’ 114v

→ Вацлава

Марчеллаус ‘Marcelijaus’ 114v

→ Марцеллаус

Хиеронима ‘Jeronimo’ 114v

→ Геронима

36
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[Zacharijus Liackis,] Juozapo Liaugmino
kalendoriaus vertinimas, 1896; LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 4v–5r.
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„Календориус свецну целу мету“ (1887)

Poidėnas (?) (1887)

Диена ‘diena’ 114v

→ Дена

Викториаус ‘Viktoro’ 114v

→ Викторяус

Лукошиаус ‘Luko’ 114v

→ Лукошяус

7 lentelė. Turbūt Andriaus Poidėno „Календориус свецну целу мету“ korektūrinių
taisymų pavyzdžiai

Štai kaip grafiškai atrodo „Календориус“ korektūroje taisyti žodžiai ir žodžių
junginiai Paaukštinimo; Jono ir Povilo M.; Visų šventų; Penkių Brolių:

→

l. 114r

→

l. 114r

→

l. 114v

→

l. 114v

3–4, 5–6, 7–8 ir 9–10 pav. Tipiški „Календориус свецну целу мету“
korektūriniai – greičiausiai Andriaus Poidėno – taisymai;
RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114r ir 114v

Iš visko matyti ir labai skirtingas Liackio bei turbūt Poidėno taisymo stilius. Liackis komentavo korektūrą panašiai, kaip kad anksčiau buvo rašęs РМ rankraščių,
Miliausko tekstų recenzijose – su pasvarstymais, teoriškai argumentuodamas, keldamas klausimus. Liackiui rūpėjo ortografijos teorija bei redagavimas, ir tai jis skelbė
korektūrų paraštėse. Poidėnas turbūt buvo korektorius tiesiogine to žodžio prasme:
tiesiog koregavo tai, kas jam atrodė netikslu, – labai konkrečiai, be jokių paaiškinimų,
kodėl taip daro. Posoškovas „Тевишкас тестаментас“ tekste mokė kareivį: „наме
бук пакарне авэла, о ант лаука Мушіо – леву“ (112r). Taisydamas Liackis buvo
tikras liūtas, generolas, dominuojantis mūšio lauke. O Poidėnas, buvęs Liackio mokinys, – tik avelė, paprastas kareivis, kovojęs su klaidomis patyliukais. Eduardo
Volterio nuomonė, kad Poidėnas buvo stipresnis lietuvių kalbos mokovas už Liackį37,
čia niekam neatrodo buvusi svarbi.
37
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[Eduardas Volteris,] Laiškas Ivanui Kornilovui iš Panevėžio į Sankt Peterburgą,
1887-01-23; RNB: f. 377, b. 568, l. 5r–5v.
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Kai kur iš grafinio korektūrų išdėstymo matyti, kad Liackis savo komentarus rašė
toliau nuo rinkinio ribos, nes prie jos jau buvo atskirų raidžių korektūrų (plg. 112r).
Todėl tos raidės galėjo būti taisytos anksčiau, nei Liackis įrašė savo komentarus (bent
jau tose vietose, kur jų pasitaiko „Тевишкас тестаментас“, o ne „Календориус“
paraštėse).
Tarp tų retų „Тевишкас тестаментас“ raidžių korektūrų vyrauja nuosekliai braukta raidė jatj <ѣ> ir vietoj jos siūlyta <е>; tai sutiktų su Liackio nuostata. Tačiau vėliau
<ѣ> taisymai užbraukti, vadinasi, vėl siūlyta palikti jatj <ѣ>, o tai jau neatitiko pasikeitusio Liackio mąstymo. Vis dėlto pasakyti, ar „Тевишкас тестаментас“ raidžių
koregavimo sluoksnyje tikrai tik vienas Poidėnas išbraukinėjo, o paskui vėl įrašinėjo
grafemą <ѣ>, nėra kaip; tik matyti, kad „Календориус“ paraštėse ta raidė įrašinėta
turbūt Poidėno.

4. I Š VADOS

1. Zavadzkio spaustuvė 1887 metais Vilniuje kirilikos raidėmis rengė lietuvišką
dviejų dalių leidinuką (brošiūrą): 1) Ivano Posoškovo pamokymai kareiviui „Тевиш
кас тестаментас Русишкам карейвюй (Иш тестаменто жмогаус вальщоно Iоно
Посошково)“ (p. 1–5) ir 2) „Календориус свецну [sic!] целу мету“ (p. 6–8). Jis
1887-09-10 buvo patvirtintas Vilniaus cenzoriaus Piotro Levickio. Dabar leidinukas
nežinomas, galbūt ir nebuvo išleistas; apie jį sprendžiame iš korektūrai skirtų spaustuvinio rinkinio atspaudų, rastų Rusijos valstybės istorijos archyve (RVIA) Sankt
Peterburge.
2. Tekstas verstas kažkokio Kiškio, Vilniaus švietimo apygardos auklėtinio, kilusio iš Ukmergės apskrities; jo vertimą perdarė Sankt Peterburgo viešosios bibliotekos
darbuotojas, lietuvių bibliografas Silvestras Baltramaitis; dvi korektūras skaitė Viktoras Aramavičius – vertėjas į lietuvių kalbą, buvęs (1857–1865) lietuviškų knygų
cenzorius Vilniuje; tada korektūrą dar skaitė Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių
kalbos mokytojas Zacharijus Liackis ir Panevėžio dviklasės mokyklos mokytojas
Andrius Poidėnas.
3. RVIA išlikusioje korektūroje yra Liackio ir, regis, Poidėno taisymų; Baltramaičio
ir Aramavičiaus turbūt taisyta anksčiau ir jų taisymai jau turėjo būti spaustuvės
surinkti (Baltramaitis galbūt buvo taisęs rankraštį, o Aramavičius – buvusią ankstesnę korektūrą).
4. Surinktame tekste esama nemaža rytų aukštaičių tarmės žadininkuojančių šnektų ypatybių (plg. висакіосе ‘visokiose’, кажна ‘kiekvieną’, каки ‘kokį’). Iškalbingos
ir hiperkorekcinės formos (plg. кито ‘kitą’, подорус ‘padorus’) – aišku, kad žadininkuojančią šnektą bandyta sąmoningai bent šiek tiek keisti (taisyti kryptimi iš [a] į [o],
bet ne priešingai). Tokių netikslių formų galėjo atsirasti taisytojams nepataikant įrašyti vakarietiškųjų (Aramavičiui ar Baltramaičiui). Ir leksika (pvz., žodis straigybė)
rodo rytų aukštaičių rokiškėnų vartoseną. Tai sietina arba su vertėjo Kiškio (gimęs
Ukmergės apskrityje), arba su korektoriaus Aramavičiaus vartota šnekta (gimęs ir
vaikystėje gyvenęs būtent Salamiestyje ir Papilyje). Baltramaitis taip rašyti turbūt
negalėjo (gimęs Mankiškių kaime tarp Šiaulių ir Radviliškio).
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5. Zacharijaus Liackio ranka atlikti taisymai dažnai yra ne tradiciškai suprantama
korektūra, o kalbą ir rašybą taisantys bei taisykles nusakantys komentarai. Liackis,
kaip ir ankstesnėse savo recenzijose ir taisymuose, netoleravo balsių junginių <іе>,
<іо>, <іа>, <іи>, <ію>, diegė diakritines raides <ё>, <ў>, prirašydavo <ь> ir <ъ>, darė
klaidų (притрукес ~ pritrūkę, смерчисъ ~ smerčis). Atmetė žadininkavimo ypatybę.
Siūlė ir sau neįprastų naujovių – atsisakyti rusiškų raidžių jatj <ѣ> bei <э> (<ѣ> daugiau niekada ir nevartojo, bet prie raidės <э> vėliau vėl sugrįžo).
6. Andrius Poidėnas turbūt buvo korektorius tiesiogine to žodžio prasme: taisė
tai, kas jam atrodė netikslu – labai konkrečiai, be jokių paaiškinimų. Priešingai nei
Liackis, jis siūlė vartoti ir rusišką raidę <ѣ> (Попѣльчусъ). Kai kur iš grafinio taisymų
išdėstymo atrodo, kad Poidėnas taisė anksčiau nei Liackis.
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Giedrius Subačius
PUBLIS H ER ZAVADZ K IS ’ UN K NO W N BRO C H URE
IN C Y RILLI C LIT H UANIAN S C RIPT ( 1 8 8 7 )

Summary
1. In 1887, Zavadzkis’ publishing house in Vilnius was setting up to publish a Lithuanian brochure in Cyrillic letters. It contained two parts: 1) Ivan Pososhkov’s testament to
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soldiers “Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй (Иш тестаменто жмогаус валь
щоно Iоно Посошково)” (“Fatherly Testament to a Russian Soldier [From the Testament
of a Peasant, Jonas Posoškovas]”; p. 1–5) and 2) “Календориус свецну [sic!] целу мету”
(“Holiday Calendar for a Whole Year”; p. 6–8). On September 10, 1887 it received the approval of Vilnius censor, Petr Levitskii. Such a publication, however, is not known now.
Perhaps it was never actually published. We are aware of it from the typographic prints
intended for the proof that I have discovered in the Russian State Historical Archive in
Saint Petersburg (ф. 1284, оп. 190, д. 83d, л. 111r–114v).
2. The text was translated by a certain Kiškis, a native of the Ukmergė district and a
student of the Vilnius Education District; his translation was redone by a Lithuanian biblio
grapher, Silvestras Baltramaitis, who worked in the Saint Petersburg Public Library. Two
proofs were read by Viktoras Aramavičius, a person who translated texts into the Lithuanian language, and who had worked as a censor of Lithuanian books in Vilnius (1857–
1865). Later, the proofs were also read by Zakharii Lyatskii, a Lithuanian language teacher
in the Panevėžys Teacher Training Seminary, and Andrius Poidėnas, a teacher in the Panevėžys Two-Year School.
3. The proofs that survived in the archive had corrections made by Lyatskii and, apparently, Poidėnas. Baltramaitis and Aramavičius must have read the proofs previously, and
their corrections must have been typeset by the publisher (Baltramaitis may have corrected
the manuscript, while Aramavičiaus may have corrected the previous proofs).
4. The typeset text has quite many characteristics of one subdialect of Eastern Highlanders, which in the position of the Western Highland subdialect accented [o·] has a long [a·],
i.e., the so-called žadininkai subdialect from around the town of Rokiškis (cf. висакіосе ~
visokiose, кажна ~ kožną, каки ~ kokį). The hypercorrections (cf. кито ~ kitą, подорус ~
padorus) are quite revealing too. It is obvious that attempts were being made to at least
somewhat modify žadininkai features (to correct from [a] to [o], and not vice versa). Hypercorrections could have appeared because the proofreaders (Aramavičius and Baltramaitis) made mistakes in reconstructing the Western Highland subdialect. The lexis (e.g.,
word straigybė) also shows that the subdialect of Eastern Highlanders from around the
town of Rokiškis was used. The reason for that could have been that it was the native
dialect of translator Kiškis (he was born in the Ukmergė District), or of proofreader Aramavičius (he was born and raised in Salamiestis and Papilys). Baltramaitis may not have
been able to write in that dialect (he was born in the village of Mankiškiai, between Šiauliai and Radviliškis).
5. Corrections made by Zakharii Lyatskii often cannot be referred to as proofs in the
traditional sense. These were rather commentaries that corrected the language and spelling
and set the rules. As in his earlier reviews and corrections, Lyatskii did not tolerate the
vowel combinations <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>, introduced diacritical letters <ё>, <ў>, added <ь> and <ъ>. He rejected the characteristics of the žadininkai subdialect. He also offered
some novelties that were not typical for himself—he rejected the Russian letters yat <ѣ> and
<э> (he never used <ѣ> again, but he returned to the letter <э> later).
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6. Andrius Poidėnas must have been a proofreader in the direct sense of the word: he
corrected everything that seemed inaccurate to him and did it in a very concrete manner
without any explanations. Contrary to Lyatskii, he suggested using the Russian letter <ѣ>
(Попѣльчусъ). Positioning of graphic proofs in some places allows one to conclude that
Poidėnas was making corrections prior to Lyatskii.
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