Archivum
ISSN

L i t h u a n i c u m 17, 2015

1392-737X,

p.

167–234

Giedrius Subačius
University of Illinois at Chicago

Ortografinė Simono Daukanto žemaitiško
balsio [ẹ] raiška Istorijoje žemaitiškoje
(1828–1834): <e, ę, i, y>
Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos1 (ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA, toliau – IƵ;
autografas, švarraštis, in folio) rankraščio ortografijos raiška – tai ieškojimo, įvairovės,
diversifikavimo, bet ne atradimo, vienovės ar unifikavimo istorija. Apie 1828 metus
savo užrašų knygoje Išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje (IKEI) Daukantas ėmėsi
labai raiškiai reformuoti daugelį savo senosios vilnietiškos rašybos atvejų, visų pirma
orientuodamasis į Rytų Prūsijos lietuviškus tekstus, ypač į Liudviko Rėzos paskelbtus Kristijono Donelaičio Metus2, tačiau perimtas ypatybes paprastai perdirbdavo
savo nuožiūra. Kaip bus matyti toliau, Daukanto IƵ rankraštis turėjo būti imtas rašyti (nurašyti) ne anksčiau kaip tais 1828 metais. Jau IKEI Daukantas įsivedė nemažai
naujovių (pvz., <‑ę> [ẹ], inf. <‑te>, diakritikus <ů, ‑û, ô, ‑ù>, geminatas <ll, tt, ss>).
Didžiuma jų matoma ir IƵ, bet IƵ įvairovė vaizdžiai gausesnė.
Šio straipsnio uždavinys – atskleisti, kaip Daukantas žymėjo IƵ tik vieną konkretų savo šiaurės vakarų žemaičių kretingiškių (Lenkimų apylinkių) šnektos balsį – [ẹ].
Garsas [ẹ] Daukanto šnektoje buvo maždaug tarpinis tarp [i] ir [e]. Iš karto galima
pasakyti, kad [ẹ] (ar aukštaitišką jo ekvivalentą [i]) Daukantas žymėjo bent 4 būdais:
<e, ę, i, y>. Straipsnyje analizuojamos tokios įvairovės priežastys ir motyvai, variantų konkurencija, raida, chronologija. Pateikiama ypač detali ortografinės [ẹ] raiškos
analizė padeda atkurti tam tikrus IƵ genezės bruožus, geriau suprasti Daukanto
darbo pobūdį. Be kita ko, čia tik pirmasis IƵ rašybos variantus analizuojantis tyrimas,
tolesni turėtų apimti kitus IƵ ortografijos variantus: diftongoido [ẹi], taip pat diakritikų ir geminatų raišką, IƵ redagavimo sluoksnius – jų visų rezultatų apibendrinimas
leistų daryti dar platesnius IƵ genezės apibendrinimus.
Šis straipsnis perskirtas į 2 didesnius skirsnius; po 0) IƵ rankraščio pristatymo
bus atskirai analizuojama [ẹ] raiška 1) kamienuose (šaknyse) ir 2) galūnėse.
1

Nuoširdžiai dėkoju prof. habil. dr. Romai
Bončkutei, doc. dr. Birutei Kabašinskaitei
ir dr. Birutei Triškaitei už vertingas pastabas, leidusias šį straipsnį tikslinti. Taip
pat labai ačiū LLTIB darbuotojams Rūtai
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rankraščiu 2013–2015 metų vasaromis.
Plg. Subačius 2014, 240–243.

Ortografinė Simono Daukanto
ž e m a i t i š k o b a l s i o [ e. ] r a i š k a
Istorijoje žemaitiškoje ( 1 8 2 8 – 1 8 3 4 ) : < e, ę, i, y >

1 pav. ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA (IƵ) rankraštis;
LLTIB: f. 1 – SD 2. Fot. Daukantė Subačiūtė

Nustatant ortografinius Daukanto IƵ pokyčius, persigalvojimus, šiame tyrime
vartojami terminai:
Atsiradimas – rašmens (rašmenų) pasirodymas (ar iš viso, ar po ilgesnės pertraukos), paprastai greta kitų, dominuojančių variantų.
Lūžis – rašmens dominavimo pradžia (kritinis taškas, kai naujas rašmuo tampa
dažnesnis už konkuruojančius), greta kitų šalutiniais tapusių variantų.
Įsivyravimas – perėjimas tik prie vieno iš variantų.
Atmetimas – vieno iš konkuruojančių variantų atsisakymas.

0. ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA RAN K RA Š TIS. Chronologiškai antrasis Daukanto
rašytas Lietuvos istorijos rankraštis ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA (LLTIB: f. 1 – SD 2)
yra jo paties ranka sunumeruotas 551 lapo autografas (pieštuku sunumeruoti ir 47
lankai + 1,5 lapo „Sůraszas“ [turinys, l. 552r–553v]; lankų numeracija pirminė, lapų –
antrinė). Tik pavadinimas ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA ir rašybos išaiškinimas „Parsergiejemas“ pradžioje dar prieš pirmąjį lapą įrašytas ne jo paties ranka.
168
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2 pav. Surišti ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA (IƵ) rankraščio lankai;
LLTIB: f. 1 – SD 2. Fot. Daukantė Subačiūtė

IƵ yra milžiniškas veikalas. In folio 553 Daukanto ranka numeruoti lapai, tad maždaug 1106 puslapiai. Kai Birutė Vanagienė bendrine kalba perrašė IƵ ir 1995 metais
išspausdino, tai spausdinto Daukanto IƵ teksto susidarė 1059 p. (IŽ1995) (vidutiniškai vienas Daukanto autografo puslapis atitinka vieną spausdintą). Plg. 1 ir 2 pav.
Romos Bončkutės manymu, „‘Istoriją žemaitišką’ jis [Daukantas – G. S.] rašė redaguodamas ir pildydamas ‘Darbus’ ir tik kitą jos pusę kūrė naujai“3. Ji pateikė argumentų, kodėl IƵ laiko Daukanto švarraščiu, perrašytu iš juodraščio. Taip pat teigė:
„Juodraštinis veikalo variantas buvo ne kopijuojamas, o kūrybiškai perrašomas“4.
Net manė, jog esama „taisymų, liudijančių, kad, IŽ perrašydamas į švarraštį, S. Daukantas šiek tiek keitė rašybą“5. Ji taip pat skyrė tris Daukanto rankraščio taisymo
sluoksnius6. Tirdamas dabar stengiuosi atrinkti Daukanto dar netaisytus, pirmojo
sluoksnio IƵ rašybos pavyzdžius, t. y. iš karto rašytą tekstą.
Kaip minėta, Daukanto autografas, pasak Bončkutės, yra švarraštis, perrašytas iš
anksčiau buvusio juodraščio. Tačiau IƵ rašyba dėl to vis tiek netapo vienoda, nuosekli – ji ir švarraštyje kupina ieškojimų. Vienu ypu tą įvairovę gali iliustruoti kad ir
tokie 7 skirtingi vienos šaknies graiž‑ prirašymai Daukantui redaguojant pieštuku
l. 46r: graiżis arba graiżinis; graizis; grayżis; graiszis; graiziniu; graizius. Kodėl visai
tuo pačiu metu to paties dvibalsio [ai] ir toje pačioje šaknyje Daukantas negalėjo
užrašyti vienodai, bet pažymėjo tai <ai>, tai <ay>? Kodėl garsą [ž] paženklino net
3
4
5

Bončkutė 1994, 116.
Bončkutė 1994, 123.
Bončkutė 1994, 129.
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Bončkutė 1994, 131; dar plg. Bončkutė,
Subačius 1995, 453.

Ortografinė Simono Daukanto
ž e m a i t i š k o b a l s i o [ e. ] r a i š k a
Istorijoje žemaitiškoje ( 1 8 2 8 – 1 8 3 4 ) : < e, ę, i, y >

trejopai: <ż, z, sz>? Ir be didesnės analizės matyti, kad tai nėra subtilaus tvarkingo
nusistatymo išraiška. Tai panašiau į atsainumą; bet koks užrašymas Daukantui galėjo būti tinkamas, rašybos nenuoseklumas nebuvęs jo tikslų trukdžiu.

0.1.

IƵ DATAVIMAS. Pastaraisiais dešimtmečiais kelis kartus bandyta tikslinti

IƵ rankraščio atsiradimo datą. Tradicinė ir dar dabar populiariuose tekstuose gana
netiksliai nurodoma IƵ parašymo (užbaigimo) data, pavyzdžiui, Visuotinėje lietuvių

enciklopedijoje, įrašyti 1836–1838 metai7. Mat Jurgis Ambraziejus Pabrėža esą 1838 metų
testamente buvo minėjęs, kad jam paliktą milžinišką Daukanto veikalą Istoryje Že
maytyszka buvo paskolinęs Eduardui Volmeriui, bajorui iš Vėžaičių:
Du rankraščiu pono Daukanto Sovietninko pas mane paguldytu: pirmą vardu: „Istoryje Žemaytyszka“ (milžiniškas veikalas in folio) suteikiau J. M. P. Eduardui Volmeriui
iš Viežaičių po reversu, kurs yra stalikėlyje pirmojoje stancijoje tarp popierių;
minavojamą veikalą nuo jo atimti cielybėje ir klioštoriaus bibliotekoje tarp mano knygų
sudėti lyg atvažiavimui p. Symano Daukanto8.

Vytautas Merkys, 1995-aisiais su Birute Vanagiene skelbdamas IƵ perrašą bendrine kalba, kaip tikėtinus IƵ baigimo metus nurodė 1836–1837:
Ją Daukantas turėjo baigti apie 1836–1837 m., kai jau buvo iš Rygos persikėlęs į
Peterburgą. Šitai rodo „Istorijoje Žemaitiškoje“ panaudotų veikalų išleidimo datos –
naujausia ir net 11 kartų minima Thomo Hiärno „Estijos, Livonijos ir Latvijos istorija“
pasirodė 1835 m.9

Tačiau kitame, neskelbtame, tekste Merkys pats prieštaravo tam savo paviešintam
datavimui:
Neretai tvirtinama, kad Daukantas „Istoriją žemaitišką“ parašė tarnaudamas Rygoje.
Šiuo atveju būtų visiškai logiška sakyti, kad jos rankraštį J. Pabrėžai paliko 1834 m.
rudenį, kai atostogavo Žemaitijoje, svečiavosi pas J. Pabrėžą ir tik paskui gruodžio
mėnesį pasuko į naują tarnybos vietą – Peterburgą. Kitas atostogas gavo tik 1844 m.
vasarą10.

Vadinasi, vis dėlto tikėtiniausia, kad IƵ autografą Pabrėža iš autoriaus gavo jau
1834 metais. Tiesa, tokiam datavimui tarsi prieštaravo minėta net 11 kartų cituota
Tomo Hiärno Estijos, Livonijos ir Latvijos istorija, išėjusi 1835 metais, bet Bončkutė
patikrino ir nustatė, kad Daukanto citatų nuorodos nesutampa su 1835 metų leidimo11.
Dabar sulyginus IƵ nuorodų puslapius su ankstesnio 1794 metų Hiärno veikalo
leidimo12, pasidarė aišku, kad Daukantas tikrai citavo ne 1835‑ųjų, o tą ankstesnįjį,
1794‑ųjų leidimą. Plg. Hiärno (1794) citatų IƵ panašumą Daukanto nurodytuose
puslapiuose (1 lentelė).
7
8
9

Visuotinė lietuvių enciklopedija 4, 2003, 529.
Vaišgantas 1900, 68–69.
Merkys 1995, 5.
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Plg. Subačius 1996, 78–79.
Bončkutė 1994, 125.
Hiärn 1794.
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3 pav. Simono Daukanto įrašas apie 1842 metus apie Hiärno 1794 metų
leidimą: „Thomas Hiaern Mitawa 1794 всю вторую книгу, гдѣ описаны
войны Готоовъ съ Латыш[с]кими народами.“;
LLTIB: f. 1 – SD 15, 13

Hiärn 1794

IƵ

Es haben aber die Gothen nicht lange gefeyret, sondern so fort des Augis Sohn Amalus
wieder zum Könige erkläret, welcher den
Krieg verfolget und seines Vaters Tod an
den Cuhren gerächet hat. (67)

Sunus to Augę wardu Amulus dikdams ap
mauda nugieyszte ont Zmaitiu uż nugalawima sao tiewa, bů pasiriedes i didę karę […]
[nuoroda išnašoje: „T. Hiärn’s Lief. Est. u.
Lettland Geschichte T. I. B. II s. 67“] (9v)

Es waren aber die andern kaum weg,
da fielen die treulosen Lyven zu Üxkul ab,
wuschen die Tauffe nach ihrem Gebrauch in
der Düna wieder ab […] (95)

Bet ôs bů wokitû ‖ laiwa iszyrklawe isz
Daugaô, tujau padaugawionis bures eje
i Daugao kriksta masgote [nuoroda išnašoje:
„Hiärn’s Liv: Est: u. Let. T. I. § III. S. 94.“]
(68v–69r)

1 lentelė. Hiärn 1794 ir IƵ tekstų ir puslapių sutapimai

Daug vėliau, turbūt apie 1842 metus, dabar sąlygiškai vadinamoje „Lietuvių kalbos žodyno medžiagoje“ (LLTIB: f. 1 – SD 15) Daukantas tiesiai nurodė naudojąs
būtent 1794 metų Hiärno leidimą (plg. 3 pav.).
Daukantas IƵ iš tiesų necituoja leidinių, leistų po 1834 metų. Todėl niekas neprieštarauja išvadai, kad jau 1834 metų vasarą jis iš Rygos nuvežė IƵ autografą į
Žemaitiją. Priešingai, esama duomenų, tokią išvadą sutvirtinančių. Mat yra išlikęs
Juozapo Butavičiaus perrašytas IƵ nuorašas (toliau – Bt). Kadangi Butavičius jį greičiausiai tegalėjo atlikti tada, kai už pritarimą 1831 metų sukilimui buvo nuteistas
dvejiems metams atgailauti Kretingos Bernardinų vienuolyne (maždaug 1833 metų
gegužės 17 dieną–1835 metų gegužės 16 dieną13), tai 1835 metų gegužę Kretingoje
jau turbūt buvo ne tik nuvežtas IƵ originalas, bet ir pagamintas jo perrašas (Butavičius galėjo nurašyti per kokius metus: nuo 1834 metų vasaros iki 1835 metų gegužės
13
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Plg. Subačius 1996, 72.
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4 pav. IƵ pavadinimas ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA;
užrašyta ne Daukanto ranka

17 dienos)14. Vadinasi, aiški IƵ baigimo data ante quem yra prieš 1834 metų vasarą.
Kadangi, kaip užsiminta, rašyba leidžia manyti IƵ švarraštį ėmus atsirasti ne anksčiau
kaip 1828‑aisiais, tad IƵ rankraštis datuotinas apie 1828–1834 metus – tai Daukanto
Rygos periodo tekstas.

0.2. IƵ AM Ž ININ K Ų PRIERA Š AI. Butavičiaus nuorašas neturi nei pavadinimo, nei IƵ pradžioje įrašyto „Parsergiejemas“, o kaip tik šie du dalykai IƵ autografe buvo įrašyti ne Daukanto ranka (plg. 4 ir 5 pav.). Tikėtiniausia, kad 1834 metais į
Kretingą Daukantas dar nuvežė IƵ rankraštį be pavadinimo, ir kaip tik tokį nurašinėjo Butavičius. Tačiau jau 1838 metų vasario 23 dienos testamente Pabrėža pavadinimą paminėjo: „Istoryje Žemaytyszka“. Tiesa, originalaus to testamento teksto neturime, visą tekstą prieš skelbdamas į lietuvių kalbą bus išvertęs Juozas Tumas-Vaižgantas. Tačiau IƵ pavadinimas, matyt, ir originale paties Pabrėžos buvo pateiktas
lietuviškai, kitaip Vaižgantas būtų parašęs ne Istoryje Žemaytyszka, o savo laiko rašmenimis – *Istorija Žemaitiška ar pan.
Kitas argumentas tam, kad pavadinimas Istoryje Žemaytyszka užrašytas ne Daukanto, yra žodis istorija: savo veikalų Daukantas istorijomis nevadino, gal net nemėgo
to žodžio – trys jo kitos istorijos buvo pavadintos darbai, būdas, pasakojimas – nė viena nėra *istorija. O jei kitų autorių darbus IƵ Daukantas ir pavadindavo istorijomis,
tai vis tiek rinkdavosi kitokią rašybą, plg.: „Kojalawiczius saô Letuos istorijo teme
naô“ 206r (paryškinta mano – G. S.); „ar is ira kůmetu Letuos Jstorijo skaiteis“ 528r
(paryškinta mano – G. S.) – rašė istorijo, Jstorijo su raide <i> (3×) ir <J> (1×), bet ne su
<y>. Taip pat ir žemaičių vardą Daukantas dažniausiai rašė kitaip – ne su digrafu
14
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Be pavadinimo; LMAVB: f. 29 – 1056, 1004 p.
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5 pav. IƵ intarpo „Parsergiejemas“ pradžia;
užrašyta ne Daukanto ranka

<ay>, o su <ai>, plg.: Ƶmaite; Ƶmaitiu 1r ir t. t. Net ir pavadinimo Istoryje Žemay
tyszka lakoniškumas labai nedaukantiškas – kiti jo istorijos veikalų pavadinimai vaizdžiai ilgesni, plg.: 1) Darbay senuju Lituwiu yr Ƶemaycziu; 2) Budą Senowęs-Lëtuwiû
Kalnienû ĩr Ƶamajtiû ĩszraszzę Pagał Senowęs Rasztû Jokyb’s Łaukys; 3) Pasakojimas apej
Wejkałus Letuwiû tautos senowie kurɨ trumpaj apraszia Jonas Ejnoras. Pagaliau Daukantas
rašė Lietuvos istoriją, kurios dalis, jo supratimu, buvo žemaičiai: kodėl būtų panoręs
pavadinti ją tik ƵEMAYTYSZKA?
Greičiausiai pavadinimas ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA bei „Parsergiejemas“ ir buvo
įrašyti kažkada 1835–1838 metais – arba Kretingos vienuolyne, arba rankraštį kažkam
skolinant (ar minėtam Volmeriui, ar kitiems žemaičių literatams – Liudvikas Jucevičius
1841-aisiais irgi demonstravo žinąs šį veikalą tokiu pavadinimu, nes jį vadino tiksliu
lenkišku atitikmeniu „Historyja Żmudzi“15). Kretingos vienuolynas atrodo esąs tikėtinesnis kandidatas, nes tipologiškai pavadinimas gerai dera tiek su paties Pabrėžos rašyba (<y>, <ay>), tiek su žemaitiška Pabrėžos ideologija (jis savo tekstus skyrė vien žemaičiams, ne aukštaičiams16, tad žodis ƵEMAYTYSZKA labai rezonuoja su jo aplinka).
Galima kelti hipotezę, kad Daukantas iš Rygos į Lietuvą vežėsi ne tik rankraštį
be pavadinimo ir be raidžių paaiškinimo „Parsergiejemas“, bet ir be įrišimo (be kiet
viršių), tik atskirai pieštuku sužymėtus ir sudėtus lankus. Mat apie įrišimo kainą
pirmajame klijuotame priešlapyje esama dailaus užrašo rašalu ne Daukanto ranka:
„Za oprawę zapłacono Złt: pol: Siedm“. Septyni lenkiški zlotai greičiausia mokėti
Lietuvoje, ne Rygoje, ir lenkiškai taip pat turbūt įrašyta Lietuvoje, o ne Latvijoje. Gali
būti, kad Daukantas, tik atsivežęs į Lietuvą, rankraštį įrišo (davė kam įrišti), ir tik
tada pats sunumeravo lapus rašalu.
15

Jucevičius 1975, 59.

16
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Subačius 1996, 53–54.
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Tik keli kiti smulkūs Daukanto amžininkų rankų ženklai matyti IƵ. Juozapo Butavičiaus ranka rašyta viena pastraipa (maždaug apvedžiotas Daukanto pieštuku
įrašytas tekstas), prasidedanti „Kuryi tarp wiryszkuju atsyżenklyna...“ 256v (pakartota ir Bt 495), taip pat Butavičiaus įrašytas žodis „parsyskieydy‑“ (po Daukanto
użgaulodamis 333r; pakartotas Bt 617):

Daukanto użgaulodamis, Butavičiaus parsyskieydy‑ 333r.

Motiejaus Valančiaus ranka užbraukytas buvęs Daukanto žodis abidu ir įrašytas
kitas žodis negarsmu 25v; LKŽe žodį garsmas nurodo iš Valančiaus, bet ne iš Daukanto raštų. Butavičiui nurašant Bt Valančiaus įrašo dar nebuvo (Bt 48 išlaikytas Daukanto žodis abidu). Matyt, Valančius žodį paredagavo kažkada vėliau, Butavičiui
nurašius, galbūt kai rankraštis ėmė keliauti po Žemaitiją.

abidu

→ Valančiaus negarsmu 25v.

Nežinoma ranka buvo įrašytas žodis dziuginicziosę, fragmente: „patis brukle ir kôta
ragotęnių gintaras nusakstite Rima dziuginicziosę zibieję“ 5v (paryškinta mano – G. S.):

Daukanto Rima, nežinoma ranka dziuginicziosę, Daukanto zibieję 5v.

LKŽe žodį džiuginyčia ‘amfiteatras (?)’ fiksuoja tik iš vieno šaltinio, Daukanto, ir
vienintelį pavyzdį – būtent šitą IƵ sakinį. Aišku, kad džiuginyčia buvo naujadaras ir
kad ne Daukanto, nes nežinomas iš jokių kitų Daukanto raštų ir čia įrašytas nežinomo asmens.
Bet tai tik gana atsitiktiniai prirašymai; iš esmės Daukanto IƵ yra jo paties rankos
darbas – autografas.

1.

[ẹ] RAI Š K A IƵ . Iš Daukanto rankraščių turbūt arčiausiai chronologiškai prieš IƵ eitų 1828 metų IKEI lietuviški įrašai. Iš IKEI atsiskleidė atsiradusi kiek nauja Daukanto strategija. Seniau, dar ir 1827–1828 metais Canticula Li
thuanica (DaCL) rankraštyje Daukantui buvo įprasta visais atvejais garsą [ẹ] rašyti
<y> (tiek kamienuose [šaknyse], tiek galūnėse), bet IKEI tai modifikuota – nors
kamiene ir toliau rašyta <y> (plg.: butyna ‘būtinai’ IKEI 10r; gymyne IKEI 9v; zyno
ma IKEI 9v), bet į daugelį galūnių jau įsivestas rašmuo su nosiniu diakritiku <ę>:
K AMIENO
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1) part. praet. act. nom. sg. m.; 2) acc. sg.; 3) praet. 3; 4) iness. pl.; 5) instr. sg. f.; 6) gen.
sg. m.; 7) voc. sg. f.17
Iš pat pirmųjų IƵ puslapių matyti, kad naujoji rygiška Daukanto IKEI grafinė
garso [ẹ] raiška modifikuota toliau. Krinta į akis ryškus <ę> [ẹ] išplitimas: iš IKEI
galūnių diakritinė <ę> pateko ne tik į IƵ galūnes, bet ir kamienus. O raidė <y> [ẹ],
nors išliko, bet, kaip bus matyti, tik tam tikrose IƵ vietose, nevienodose pozicijose
skirtingai.

1.1. K AMIENO [ẹ]: <y>. Iš pat IƵ rankraščio pradžios matyti, kad kamiene
Daukantas dar dažnai pavartodavo <y>, pavyzdžiui, pirmuosiuose lapuose rašė (iš
eilės) nabasztykus 1v; stygao 2r; pęitynie 2v; swetymusę 3r; suyrus 3r; dziowynù 3r; swe
tyme 4r; Tykra 4r; Matematykams 4v. Šitoks buvo dar ankstyvojoje Daukanto Vilniaus
rašyboje įprastas rašymo būdas.
1.2. K AMIENO [ẹ]: <ę>. Tačiau, kaip sakyta, į kamienus IƵ įsivesta ir <ę>, nuo
pat pradžių gana gausi, vartota pramaišiui su <y> ir kitais variantais, plg. (iš eilės):
wainęku 1r; żęrgu 1v; lęgonis 1v; gęminie 2r; stęgao 3r; gęmima 3r; smęlkidamis 3v; żęno
ma 4r; tętnaga 4v; Stęklą 4v; gimęma 4v; Ƶęnes 5r; gęmûs 5r; żęnes 5r; awężoms maitęnån
tis 5r; plęka 5r; skrubęnas 5r; pęrkte 5r; ragotęnių 5v; żęnoiema 5v; taręmas 5v; stęgaoie
5v; gęmines 5v; palękte 7r. Iš tiesų, jau pačioje IƵ pradžioje tos pačios leksemos rašytos tai su <y> (stygao), tai su <ę> (stęgao).
Kadangi 1828 metais IKEI <ę> vartosena buvo siauresnė, Daukanto <ę> plėtimas
IƵ atrodo inovatyvus.
1.3.

[ẹ]: <e>. Tačiau tai dar ne viskas. IƵ pradžioje kamieno pozicijoje ta pačia fonetine reikšme rašyta ir nediakritinė <e> (iš eilės): ukenika 1r; gimenes
1v; apsiejema 1v; Lotineszkù 3v; gimema 3v; nie wens 4v.
K AMIENO

1.4. K AMIENO [ẹ, i]: <i>. Ir dar – esama net ketvirto varianto – aukštaitiško
žymėjimo su <i> (iš eilės): wadinamis 1r; ůmżinų 1r; pirmusius 1r; wadino 1r; dide 1r;
stipusis 1r.
1.5. K AMIENO [ẹ] RAI Š K OS VARIJAVIMO TENDEN C IJOS. Jau nuo pat
pirmųjų IƵ lapų akivaizdus net ketveriopas kamieninio [ẹ] (ir aukštaitiško ekvivalento [i]) žymėjimas: <e, ę, i, y>. Įvairovės nemažai ir tolesniuose lapuose. Iš tiesų,
tokį milžinišką foliantą kaip IƵ Daukantas turbūt turėjo perrašinėti laisvu nuo tarnybos laiku ištisus mėnesius, gal net keletą metų iš eilės.
Roma Bončkutė yra minėjusi, kad IƵ galima perskirti maždaug į dvi dalis, be kita
ko, ir pagal rašybos bei kalbos elementus:
17
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Autoriaus braižo skirtumai, kai kurie rašybos ir kalbos elementai leidžia IŽ tekstą
skirti į dvi dalis [paryškinta mano – G. S.] Pirmoji jo pusė maždaug iki 300 lapo rašyta
tamsiai rudu rašalu, dailiu, aiškiu braižu, smulkiomis, apvaliomis raidėmis. Antra
dalis – šviesiai rudu rašalu, kiek pakitusiu braižu, ištemptomis ir kampuotomis raidėmis, liudijančiomis apie autoriaus nuovargį, skubą ir rusiškos rašymo manieros įtaką18.

Vis dėlto smulkesnių rašybos ir kalbos elementų skirtumų IƵ Bončkutė nenustatinėjo. Nesant jokio indekso ar bent originalia rašyba daryto IƵ perrašo, Daukanto
variantų bangavimus įvardyti iš tiesų keblu. Šiame straipsnyje, visų pirma remdamasis Birutės Vanagienės 1995 metais išleistu į dabartinę bendrinę kalbą transformuotu IƵ tekstu19, bandžiau daryti pavyzdžių atranką, identifikuoti <e, ę, i, y> svyravimo tendencijas keliuose įvairaus dažnumo žodžių kamienuose (šaknyse), žinoma, neišvengdamas tam tikros kompiuterinės paieškos paklaidos. Kaip ganėtinai
dažnus atrinkau: stigav‑; stipr‑; žin‑ (t. y. žodžius ir jų vedinius: stigavoti ‘reikšti
nuomonę, tvirtinti’, stiprus, ‑i ir žinoti). Šių kamienų (šaknų) rašymo dinamika pasirodė nesanti vienoda, todėl galinti padėti identifikuoti konkrečias Daukanto kamieno [ẹ] (aukšt. [i]) ortografinės raiškos pasirinkimo tendencijas.

1.5.1. stig‑. Pirmasis pasirinktas stigav‑ (stigavoti ‘tvirtinti, teigti’) kamienas, patogumo dėlei čia bus trumpinamas į šaknį stig‑.
Stig‑ atsiranda IƵ rankraščio pradžioje (nuo l. 2r). Visame IƵ rastų variantų bend
ras kiekis yra 105 atvejai, pasiskirstę taip: <stęg‑> 6×; <stig‑> 48×; <styg‑> 51×. Varian
to su <e> nepasitaikė. Pats bendriausias, visą IƵ rankraštį apimantis vaizdas, nors ir
apytikslis, gali susidaryti iš visuminės IƵ stig‑ variantų diagramos (plg. 1 diagramą).
Visam tekstui aprėpti teko pasirinkti labai imlias horizontalios ašies padalas, apimančias po 10 lapų (= 20 p.).

1 diagrama. IƵ šaknies stig‑ variantų visuma

18

Bončkutė 1994, 124.

19
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Iš 1 diagramos matyti, kad variantai pasiskirstė labai nevienodai: pačioje pradžioje dažniausias <stęg->, bet netrukus ilgam įsivyravo <styg->, o paskutinį rankraščio
ketvirtadalį dominavo <stig->. Tarsi būtų bent du ryškūs Daukanto persigalvojimai,
nors menkesnių svyravimų esama daug daugiau.
l.

<ę>

<i>

2r
3r

l.

stygao

41v

stygaôte

42r

stygaô

45v

stygaô

45v

nestygaôtum

46r

nestygaôtum

stęgao

4r
5v

<y>

nestigaôiu
stęgaoie

6v

stigao

<ę>

<i>

<y>

8r

stęgao

46v

stygao

8r

stęgaô

47r

stygao

8r

stęgao

47r

stygawoiema

13r

stigao

47r

stygao

29r

nestigaôtum

48v

nestygaôtum

30v

tebstigaô

49v

stigaôte

59v

stigao

35r
36r
37r

stygao
stigaô
stygaôie

82v

stygaôdams

96r

stygaô

2 lentelė. Pirmasis ir antrasis stig‑ lūžis: <stęg‑> → <stig‑>, bent l. 13r ir <stig‑> → <styg‑>,
bent l. 35r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta stig‑)

Iš 2 lentelės matyti trijų variantų konkurenciją buvus jau pačioje IƵ pradžioje: l. 2r
parašyta su <y> (stygao), tačiau toliau l. 3r–8r vyravo variantas su <ę> <stęg‑> (5×):
stęgao 3r; stęgaoie 5v; stęgao 8r(3×); taip pat matyti konkurencija su variantu <i> <stig‑>
(2×): nestigaôiu 4r; stigao 6v.
Tačiau po l. 8r variantas <stęg‑> iš rankraščio apskritai beveik pranyko (atsitiktinė išimtis stęgaôdamis 172r; plg. 1 diagramą). L. 13r–30v vyraujančia forma (trumpam) tapo <stig‑> (3×): stigao 13r; nestigaôtum 29r; tebstigaô 30v. Bet l. 35r vėl pasirodė variantas su <y> (stygao), o l. 36r grįžta prie <stig‑> (stigaô). Tada l. 37r jau
akivaizdžiai persilaužta į <styg‑>, ir tokia raiška maždaug dominavo iki l. 399v
(tad <styg‑> vyravo net apie 362 lapus [= 724 p.], gerokai daugiau nei pusę viso
IƵ teksto).
Vadinasi, pradinėje IƵ dalyje matyti bent du ryškesni stig‑ ortografinės raiškos
lūžiai: bent apie l. 13r (l. 8v–12v nėra duomenų) iš <ę> pereita į <i> (<stęg‑> →
<stig‑>), o maždaug nuo l. 35r (l. 31r–34v nėra duomenų) – iš <i> į <y> (<stig‑> →
<styg‑>). Abu šie lūžiai matyti 2 diagramoje.
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2 diagrama. Pirmasis (bent l. 13r) ir antrasis (bent l. 35r) stig‑ lūžis (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta stig‑)

Iš 2 diagramos (parinkus tik tuos puslapius, kuriuose pavartota šaknis stig‑) matyti, kad po l. 8r pranyko <stęg‑> variantas, l. 13r išniro <stig‑> ir vėl pranyko po
l. 36r (su išimtimis l. 49v, 59v), o nuo l. 35r atsirado ir netrukus ėmė dominuoti <styg‑>.
Kitaip sakant, rankraščio pradžioje Daukantas tarsi buvo pasiryžęs vartoti <ę>; tokią
jo intenciją liudija jo paties pasitaisymas berašant – l. 8r pradėta rašyti sti‑, bet iš
karto pataisyta į stęgao:

sti‑ → stęgao → pšt stęgaô 8r.

Pasikeitusią jo intenciją rodo kitoks pasitaisymas toje atkarpoje, kurioje jau vyravo <styg‑> variantas: Daukantas pradėjo rašyti formą sti‑, bet iš karto pasitaisė į stygaô
(l. 45v) – mašinaliai buvo beprasikišanti forma su <i>, bet jis susizgribo ir sąmoningai
pakeitė ją lytimi su <y>:

sti‑ → stygaô 45v.

Raidės <y> sugrįžimas <styg‑> šaknyje atrodo esantis netikėtas senosios <y> [ẹ]
prikėlimas. <y> rodosi maždaug išmesta iš IƵ pradžios (iki to antrojo lūžio l. 35v),
bet štai vėl pasirodo ir tampa ilgiausiai IƵ vyravusiu variantu. Ilgainiui jis Daukantui vėl neįtiko: trečiuoju lūžiu Daukantas atsisakė <styg‑> – iš naujo perėjo prie aukštaitiško <i>: <styg‑> → <stig‑> (plg. 3 lentelę).
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l.

<i>

<y>

l.

378v

stygauoię

399v

stygauo

380r

stиgauodams
[t. y. stygauodams]

405v

stygauoję

385v

stigauodams

<i>

408v

stigauodamis

388r

stygauoient

411r

stigauôdamis

390v

stygauo

414r

stigauodamis

391r

stygauo

423v–546r

STIG‑

<y>

3 lentelė. Trečiasis stig‑ lūžis: <styg‑> → <stig‑>, bent l. 408v (atrinkti tik lapai, kuriuose
rasta stig‑)

Trečiojo lūžio, sugrįžimo į <stig‑>, ženklas pasirodo l. 385v (stigauodams), o lūžis
įvyksta bent nuo l. 408v (stigauodamis; nėra duomenų iš l. 406r–408r) (plg. 3 diagramą).

3 diagrama. Trečiasis stig‑ lūžis: <styg‑> → <stig‑>, bent l. 408v (atrinkti tik lapai, kuriuose
rasta stig‑)

Daukantas IƵ šaknį stig‑ keitė maždaug taip:
1) pirmasis lūžis: <stęg‑> → <stig‑> bent l. 13r;
2) antrasis lūžis: <stig‑> → <styg‑> bent l. 35r;
3) trečiasis lūžis: <styg‑> → <stig‑> bent l. 408v.
Arba:
<stęg‑> →
<stig‑> →
<styg‑> →		
<stig‑>
–––––––––13r–––––––––––––––35r––––––––––––––––––––––––––––408v–––––––––––

Matyti, kad šie trys pagrindiniai stig‑ šaknies rašymo lūžiai sukapoja IƵ tekstą į
4 nevienodas atkarpas. Lūžius galima apytiksliai užčiuopti ir visuminėje šaknies
stig‑ 1 diagramoje (žr. anksčiau).
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1.5.1.1. Tuo metu, kai apsisprendžiama rašyti kurį nors variantą, nebūtinai pavyksta jį iš karto įdiegti. Paprastinant galima sakyti, kad susiduria bent dvi jėgos:
1) sąmoningas apsisprendimas ir 2) rankos įgūdis, įprotis, mašinalumas. Forma, į
kurią keičiama, paprastai yra naujo sąmoningo apsisprendimo rezultatas, o taisomoji forma – ankstesnio įgūdžio, mašinalaus įpročio ženklas. Labai tikėtina, kad tokiais
beįvykstančio apsisprendimo etapais gali pasitaikyti tiek nauja sąmoningai nusistatyta forma, tiek iš anksčiau įprasta forma (ypač didesnio išsiblaškymo momentais).
Tokie paralelūs variantai tam tikrais teksto etapais gali būti vadinami žymėtais (sąmoningas modifikavimas) ir nežymėtais (senasis įgūdis) nariais. Jei esama įvairovės,
tai tikėtina, kad vienos formos yra įgūdžio, kitos – apsisprendimo.
Vadinasi, iki l. 8r Daukanto apsispręstoji buvo <stęg‑> forma, o nuo l. 13r apsispręstoji tapo <stig‑> (pirmasis lūžis). Bet <stig‑> variantas dominavo neilgai, bent
nuo l. 35r (antrasis lūžis) <stig‑> tapo <styg‑>, tada <styg‑> pasidarė pasirinktu (žymėtu) variantu ilgam, iki tol, kol nuo l. 408v (trečiasis lūžis) apsispręstuoju vėl tapo
<stig‑>. Daukanto stig‑ šaknies atveju varijavimas yra sudėtingesnis, greta apsisprendimo ir įgūdžio dichotomijos veikia ir kiti veiksniai. Pavyzdžiui, ima atrodyti, kad
ne tik naujovė po truputį išstumia senąjį pamirštamą variantą, bet sugrįžta senasis
variantas (<y> arba <i>), suardydamas simplistinį žymėto ir nežymėto nario identifikavimą. Skirtingose teksto vietose žymėtumas ir nežymėtumas gali keistis vietomis,
autoriui vėl persigalvojus, vėl pabandžius formuoti kokį įgūdį.
Du IƵ pasikartoję variantai su <y> ir su <i> Daukanto sistemoje turėjo daugiau
konotacijų: <y> buvo jau atsisakyto vilnietiškos rašybos etapo bruožas, o <i> nereiškė
žemaitiško [ẹ] balsio.
Keitimus galėjo lemti nevienodi motyvai: 1) nepasitenkinimas sena savo įgūdžio
forma arba 2) atsiradęs noras diegti kurią nors patikusią naują. Kitaip sakant, keitimo
priežastis galėjo būti arba nusivylimas, atmetimas, arba išradimas, susižavėjimas.
Šiedu aspektai susiję, nebūtų prasmės kalbėti apie vieną, jei nebūtų kito opozicijos.
Vis dėlto konkrečiais atvejais, įvertinant platesnį keitimo kontekstą, galima pasakyti,
kuris keitimo motyvas buvo stipresnis: nusivylimas ar atradimas.
Pirmojo lūžio atveju, kai <stęg‑> buvo keičiama į <stig‑>, tikriausia tikslingiau
kalbėti apie Daukanto nusivylimą kamieno <ę>, nes raidė <i>, dėl kurios atsisakė <ę>,
jam nebuvo jokia naujiena: <i> analogiškoje pozicijoje (žem. [ẹ], aukšt. [i]) vartota
absoliučioje daugumoje aukštaitiškų raštų (Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje), taip pat ir
paties Daukanto. Todėl perėjimas prie <i> nebuvo koks nors įstabus Daukanto susigalvojimas, tik perėjimas prie kažko pažįstama.
Kad <i> pasirinkta tik iš bėdos, rodo gana greitas jos pačios pakeitimas jau buvusia ankstyvosios vilnietiškos rašybos <y> (antrasis lūžis). Atrodo, kad nusivilta ir <i>,
bet jau nebenorėta grįžti prie <ę>, o imta rašyti senoji <y>. Vėlgi, antruoju lūžiu
turbūt ne dėl to pasirinkta <y>, kad ji labai patiko, bet kad neįtiko nei <ę>, nei <i>.
Daukantas IƵ rašė labai žemaitiškai, savo gimtąja šnekta, retai nuo jos tenukrypdamas. O žemaitišką tartį [ẹ] žymėjo tik <ę, y>, ne <i>. Vadinasi, per pirmąjį lūžį Daukantui ėmė neįtikti naujoji raidė <ę>, tik jos atsisakydamas prarado žemaitišką fone180
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tiką. Per antrąjį lūžį, galbūt negalėdamas susitaikyti su aukštaitiškumu, sugrįžo prie
savo anksčiau atmesto žemaitiško vilnietiško <y>. Trečiasis lūžis – atsigręžimas į
<i> – buvo ne tiek atsinaujinęs aukštaitiško [i] pamėgimas, kiek mąstymas apie kitą
raidės <y> funkciją: IƵ toji funkcija dar neatsiskleidė, bet, kaip rodo kiek vėlesni
Daukanto raštai, raidei <y> Daukantas suteikė ilgojo [i·], o ne žemaitiško [ẹ] reikšmę –
tokią, kokia buvo nuo XVII amžiaus antrojo ketvirčio vartojama Rytų Prūsijos lietuviškuose raštuose.
Regis, visi trys lūžiai buvo labiau paremti nusivylimu prieš tai vartotu variantu
negu naujos sėkmingos raiškos atradimu.

1.5.2. stipr-. Antroji pasirinkta šaknis – stipr‑ (stiprus, ‑i ir vediniai). Jos balsio
grafikos modifikavimo tendencijos turi ir panašumų, ir skirtumų nuo stig‑. Iš skirtumų reikia paminėti, kad stipr‑ yra dažnesnė: jos IƵ iš viso suskaičiuota 578 atvejai
(tad 5,5× daugiau nei šaknies stig‑); iš jų varianto <stępr‑> yra 2×, <stipr‑> – 84×, o
varianto <stypr‑> – net 492× (tad <i> : <y> = 84 : 492). Iš karto aišku, kad vietoj 3 stig‑
šaknies variantų (<ę, y, i>) šaknyje stipr‑ iš esmės vartoti tik du: <y, i>, o trečiasis su
<ę> visai atsitiktinis (kartą pavartotas tik teksto pradžioje: stępresne 15v ir šiek tiek
toliau: stęprina 98v).
Taip pat esama tam tikrų Daukanto įgūdžių ir apsisprendimų dinamikos skirtumų.
Bendriausias šaknies stipr‑ variantų pasiskirstymas per visą IƵ rankraštį matyti iš
visuminės 4 diagramos (viena padala horizontalioje ašyje apima 10 lapų [= 20 p.]).

4 diagrama. IƵ šaknies stipr‑ variantų visuma

Skirtingai nuo stig‑, matyti ne trys, o tik du stipr‑ šaknies balsio rašybos lūžiai.
Nors ir daug gausesnė šaknis, tačiau iki pat l. 13r IƵ rankraščio pradžioje nepavartota (o kaip tik apie l. 8r–13r lauktume pirmojo lūžio). Tikėtina, kad Daukantas būtų
linkęs prieš l. 13r vartoti <ę> ir šaknyje stipr‑, tačiau įrodymų nėra, potencialus pirmasis lūžis stipr‑ šaknyje neužfiksuotas. Antrasis lūžis, priešingai, labai ryškus (plg.
4 lentelę).
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l.

<i>

13r
17r

<y>
styprę

stiprindameis

19r

l.

<i>

51r

stipresnę

52r
styprè

<y>
stypre

53r

styprę

27r

stipraô

54v

styprino

28v

stipresnis

55r

styprindamis

31v

stypre

55r

stypri

37v

stypresnis

55r

styprę

42v

styprinte

55v

stypribęs

50v

stypre stypresne

57v

stypreiję

51r

styprę

61r–407r

STYPR‑

4 lentelė. Antrasis stipr‑ lūžis: <stipr‑> → <stypr‑>, bent l. 31v (atrinkti tik lapai, kuriuose
rasta stipr‑)

L. 13r–28v matyti keli pramaišiui pavartoti <stipr‑> ir <stypr‑> atvejai. Tai tarsi
Daukanto abejojimo vieta: <stypr‑> atsirado l. 13r, bet tuose l. 13r–28v (15 lapų =
31 p.) jis labiausiai rinkosi <i>. Lūžis matomas bent nuo l. 31v (l. 29r–31r nėra duomenų) – gana staigiai ir nuosekliai pereita prie <y> (tik du „recidyviniai“ <i> įgūdžio
šmėkštelėjimai l. 51r, 62r). Po to ištisus 345 lapus (= 690 p.) iki pat l. 407r vartotas
variantas <y>.

5 diagrama. Antrasis stipr‑ lūžis: <stipr‑> → <stypr‑>, bent nuo l. 31v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta stipr‑)

Antrojo lūžio dinamika taip pat akivaizdi iš 5 diagramos. Iki l. 31v nematyti stip
resnės kurio nors varianto persvaros, bet nuo l. 31v aiškiai pereita prie <stypr‑>.
Diagramos linijos prieš tą l. 31v susikryžiuoja <stypr‑> naudai.
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l.

<i>

<y>

l.

400v

stypre

429v

403v

stypryn[o]

432v

pasistiprines

403v

styprios

433v

pastiprintum

405r

stypribęs

437v

stipresnè

405v

styprè

439r

stipry

406v

styprioses

439r

stipri

406v

styprè

439v

stipri

407r

styprinte

440v

stiprina

442r

stipri

408r

stiprè

<i>

styprios

409v

wissustypresis

442r

411r

styprę

442r

stipresnes

411r

pastypryna

445v

stipriù

450r

pasistiprines

styprintum

450v

stiprè adv.

styprè

413v

nepasistiprintum

414r
416r

<y>

stypres

450v

pastiprintù

417r

wissustipriausius

450v

stiprios

428v

stipry

456v–549v

STIPR‑

5 lentelė. Trečiasis stipr‑ lūžis: <stypr‑> → <stipr‑>, bent nuo l. 432v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta stipr‑)

Prieš trečiąjį lūžį variantas <stipr‑> atsirado (sugrįžo) l. 408r (stiprè), tačiau
<stypr‑> → <stipr‑> lūžis, persvara matoma tik l. 432v. L. 408r–429v vyksta <stypr‑>
ir <stipr‑> variantų konkurencija: dėl <stipr‑> naujai apsispręsta, o <stypr‑> – įgūdžio
inercija. Nuo to l. 432v (l. 430r–432r nėra duomenų) <stipr‑> įsivyravo (išimtis stypres
442r), iki pat IƵ pabaigos l. 549v (plg. 5 lentelę). Bent nuo l. 432v variantas <stypr‑>
buvo atmestas. Plg. Daukanto įgūdžio <y> net l. 439v pasitaisomą į <i>:

stypri → stipri 439v.

Šaknies stipr‑ trečiuoju lūžiu galima laikyti l. 432v. Diagramos linijos prieš tą vietą susikryžiuoja ir ryškiai iškyla <stipr‑> (plg. 6 diagramą).
Tad IƵ šaknies stipr‑ variantus Daukantas rašė maždaug tokiais etapais: 1) <stipr‑>
ir <stypr‑> konkurencija (13r–28v); 2) antrasis lūžis į <stypr‑> (bent l. 31v); 3) trečiasis
lūžis į <stipr‑> (bent l. 432v). Tad:
<stipr‑> / <stypr‑> →
<stypr‑> →		
<stipr‑>
.................––––––––––31v–––––––––––––––––––––––––––––––432v––––––
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6 diagrama. Trečiasis stipr‑ lūžis: <stypr‑> → <stipr‑>, bent nuo l. 432v (atrinkti tik lapai,
kuriuose rasta stipr‑)

Matyti tokie ryškesni skirtumai nuo stig‑:
1) pirmasis <ę> → <i> lūžis užčiuopiamas tik stig‑ šaknyje (<stęg‑> → <stig‑>, bent
l. 13r), bet ne stipr‑ (galbūt dėl duomenų stokos);
2) antrasis <i> → <y> lūžis šaknyje stig‑ vyksta truputį vėliau (bent l. 35r) nei
stipr‑ (bent l. 31v) (galbūt dėl duomenų stokos);
3) trečiasis <y> → <i> lūžis šaknyje stig‑ vyksta truputį anksčiau (bent l. 408v) nei
stipr‑ (bent l. 432v).
Pirmajam lūžiui palyginti neturime stipr‑ šaknies duomenų. Antrojo lūžio neatitikimą galima manyti visų pirma kylant taip pat dėl duomenų stokos – konkrečiuose l. 31r–34v nesama stig‑ pavyzdžių. Jei trūkstamų pavyzdžių būtų, tikėtina, kad
stig‑ ir stipr‑ šaknų rašybos pirmasis ir antrasis lūžis būtų vykę maždaug toje pačioje IƵ rankraščio vietoje.
Tačiau trečiasis lūžis akivaizdžiai nesutampa, retesnės šaknies stig‑ persilaužimas
pastebimas 24 lapais (= 48 p.) anksčiau nei dažnesnės stipr‑. Peršasi hipotezė, kad
dažniau vartota šaknis stipr‑ suformavo ir stipresnius Daukanto rašybos įgūdžius,
todėl, imant persigalvoti grįžti prie rašybos su <i>, retesnė šaknis stig‑ pakluso leng
viau, o dažnesnė stipr‑ savo įgūdžio inercijos šleifą nudriekė gerokai toliau. Tik apy
tiksliai skirtingų šaknų analogiškų rašybos lūžių sutapimai gali liudyti Daukantą
susiformavus nevienodo stiprumo įgūdžius skirtingoms šaknims rašyti.
Pati bendriausia stig‑ ir stipr‑ rašymo lūžių intencija vis dėlto maždaug sutampa:
antrasis lūžis <i> → <y> vyko maždaug l. 31v–35r segmente, o trečiasis <y> → <i> –
l. 408v–432v.

1.5.3. žin‑. Trečioji pasirinkta šaknis žin‑ (žinoti, žinia, žinyčia ir kt.) dar dažnesnė.

Visuminė IƵ rankraščio šaknies žin‑ 7 diagrama iš karto parodo, kad įvairovės šios
šaknies rašyboje dar daugiau nei stig- ar stipr‑ atveju.
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7 diagrama. IƵ šaknies žin‑ variantų visuma

Visų pirma, 1) šaknies žin‑ variantų proporcijos skiriasi nuo stig‑ ir stipr‑. Žin‑
turi ir variantą su nediakritine <e>, taip pat žin‑ variantas su <i> pasirodė proporcingai gausesnis už <y>, skirtingai nuo stig‑ ir stipr‑ (<żen‑> 11×; <żęn‑> 56×; <żin‑>
363×; <żyn‑> 232×; iš viso 662×, dar daugiau nei šaknies stipr‑ 578 pavartojimai; plg.
6 lentelę).
<e>

<ę>

<i>

<y>

Iš viso

stig‑

6×

48×

51×

105×

stipr‑

2×

84×

492×

578×

56×

363×

232×

662×

žin‑

11×

6 lentelė. Šaknų stig‑, stipr‑ ir žin‑ variantų santykis

Be to, 2) yra daugiau žin‑ darinių (apsipažino, pažinės, pažinyčia, susižinoti, žinia,
žinyčia, žinoti ir kt.). Taip pat 3) ne visais atvejais šios šaknies balsis [i] Daukanto
šnektoje yra tapęs [ẹ]: heterosilabinėje pozicijoje virtęs [ẹ], bet tautosilabinėje – išlikęs [i], plg. Daukanto iszpażyna ‘išpažino’ 344v (heterosilabinis [ẹ-n]) ir iszpażinsi
‘išpažinsi’ 352r (tautosilabinis [in])20. Kitaip sakant, Daukanto šnektoje skirtingi to
paties veiksmažodžio kamienai turėjo skirtingą garsą: praet. iš‑pa‑ži‑no turėjo heterosilabinį [ẹ‑n], o inf. iš‑pa‑žin‑ti – tautosilabinį [in] (į statistiką atrinktos tik formos
su heterosilabiniu [ẹ‑n]; tautosilabinių [in] atsisakyta kaip negalinčių Daukanto
šnektoje reikšti [ẹ]).
IƵ pradžioje, iki l. 32r, šaknis žin‑ labai dažna, jos atvejai čia daug tankesni nei
stig‑ ir stipr‑ (plg. 7 lentelę; į ją neįtrauktas vienas pasitaikęs variantas su <e> iszpaże‑
nę 16v ir vienas su <y> zynicze 20v).
20
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l.

<ę>

1r

<i>

l.

<ę>

Ƶęnes

5v

żęnoie

1r

neżęnios

6r

neżinomis

17r

neżinodamis

1r

neżęnų

6r

żiniczę

17r

zinoms

6r

żinoma

17r żęne

1v żęnomas
2v

neżino

<i>

l.

<ę>

<i>

16r żęnes

6r

zęniczę

18r

zinicze

2v Neżęnomis

6r

żęnicze

18r

ne zinoiusis

2v żęnote

6v

18r

zinoma

2v żęnomas

6v

18r

zinoma

żiniczes
żęniczęs

3r

żinoiusis

6v

żęno

18r

żinote

3r

zwaisdżinis

7r

żęniu

18r

żiniù

3r

żinowas

7r

żęnes

18v

Zinoma

3r

neżinù

7r

żęnoms

18v Zęnoma

7v

żęnowas

19r

ziniu

20r

żinicze
zinicze

3v żęna
3v

żinote

7v

żina

3v

pażines

8r

żęnoie

20v

4r

żinicze

8r

żęnes

21v żęnicze

8r

żęnes

21v żęnicze

Ƶęnoma

21v żęnicze

4r

żęnoma

4r

żinote

8r

4r

żino

9r

4r

neżino

9r

Żęnes

21v

4r

żinoma

9r

żęnoie

21v żęniczes

4r

zinicze

11r Zęnoma

22r Ƶęniczę

4v

neżino

11v żęnes

25v

zino

żinomas

21v żęniczęs
Zinoma

5r

Ƶęnes

12r żęnote

25v

neżinau

5r

żęnes

12v zęnes

26v

zinicziose

12v Ƶęnes

28v żęnotum

5r

neżinos

5r

żęnes

13r

nezino

29v żęnoie

5r

zęne

13r

żinonoma
[sic!]

30v

neżinodamis

13r

pazines

31v

neżinodamis

32r

żines

5v

neżinomas

5v żęnoiema
5v

13r żęniczio
apsipażinę

15v

ziniczes

32r pażęniczy

7 lentelė. Šaknies žin‑ vartojimas IƵ pradžioje, l. 1r–32r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta žin‑)

Iš 7 lentelės matyti tam tikras <ę> varianto <żęn‑> vyravimas l. 1r–12r, nors paraleliai, ypač l. 3r–4v, labai dažnas ir <żin‑> su <i>. Nuo l. 17r <żin‑> persvėrė ir vyravo
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iki l. 32r, nors paraleliai teberašytas <żęn‑>, kai kuriuose lapuose jis net nusvėrė (21v).
Apskritai atkarpoje nuo pradžios iki l. 32r abu variantai konkuruoja, nematyti kokio
nors ryškesnio ruožo, kuriame tebūtų vartojamas vienas variantas.
Apie Daukanto intencijas berašant rodo jo iš karto daryti taisymai – l. 21v parašęs
żi‑ iš karto pasitaisė į żęniczes:

żi‑ → żęniczes 21v.

Tame puslapyje jau buvo 3× prašyta żęnicz‑, vėliau – ta pati Ƶęnicz‑ kitame lape,
22r. Taip pat l. 29v parašęs żi‑ iš karto pataisė į żęnoie:

żi‑ → żęnoie → pšt żęnoię 29v.

Tarsi akivaizdus sąmoningas noras išlaikyti <ę> žin‑ šaknyje, dar net l. 29v.

8 diagrama. Šaknies žin‑ vartojimas IƵ pradžioje, l. 1r–32r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta žin‑)

Palyginti su pirmuoju šaknies stig‑ lūžiu (iki l. 8r vyravo <ę>, nuo l. 13r pereita į
<i>), žin‑ perėjimas ne toks ryškus, nors tam tikras krustelėjimas ta pačia kryptimi
apie tą pačią vietą jaučiamas: iki l. 12r imtinai maždaug dominuoja <żęn‑>, bet nuo
l. 13r truputį daugiau pasitaiko <żin‑>. To pirmojo lūžio atžvilgiu žin‑ savitumas yra
tai, kad abu <ę> ir <i> variantai vartoti tiek iki lūžio, tiek po jo, todėl pirmojo stig‑
šaknies lūžio vietoje (bent nuo l. 13r) <żęn‑> → <żin‑> kaita (l. 13r) panašesnė į nežymų susvyravimą, subangavimą 8 diagramoje, bet ne tvirtesnį persigalvojimą ir
apsisprendimą. Iki l. 35r Daukantas niekaip negalėjo aiškiau pasirinkti tarp inovatyvaus <żęn‑> ir aukštaitiško <żin‑>. Ir inovatyvią raidę <ę> Daukantas daug mieliau
rinkosi šakniai žin‑ negu stipr‑.
Antrasis perėjimo į <y> lūžis jau buvo ryškesnis, <żęn‑> ir <żin‑> → <żyn‑> (plg.
8 lentelę).
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l.

<ę>

<i>

<y>

l.

33r

żyniczes

39v

zynote

33r

neżynu

40r

neżynomôs

nezynoię

33r

<ę>

<i>

<y>

41r

żynomis

34v

żęnai [?]

42r

żynomas

35r

żęne

42v

żynomų

42v

nezynoiema

43r

żynotyna

35r

neżinodamis

35r
35r

żynowas
żęna

43r

neżinodamis

35v

żyniczes

43r

pażines

35v

żynoms

43r

żinoma

36r

zynicze

43r

żinomas

36r

żyniczes

43r

żinoma

43r

żinomù

36r

żęniczy

36r

żynicze

43r

pażines

36r

żynicze

43v

zinomas

36r

neżynomu

43v

36r

żynicze

43v

zinontes

36r

żyniczy

43v

żinomas

36r

żyniczy

43v

Ƶinoma

36r

żyniczè

44r

36v

żyniczęs

44r

36v

żynotum

44v

36v

żyniczy

45r

36v

żyniczy

46r

37r

żyniczè

46r

37r

żyniczy

46v

żynomis

39v

żyniczio

46v

żynoma

39v

żynicziosy

46v

39v

żyniczy

47r

39v

żynote

47v

39v

żynote

47v

żinoma

39v

zynowa

48v

zinoiema

żwaisdzynis

pażynes
pażines
żyniczy
pazines
żyna
żinote

żynote
żinôte
żynicze

8 lentelė. Antrasis žin‑ lūžis: <żęn‑> ir <żin‑> → <żyn‑>, l. 35v (atrinkti tik lapai, kuriuose
rasta žin‑)

Antrasis lūžis, kuris šaknyje stig‑ matomas nuo l. 35r, o šaknyje stipr‑ – nuo l. 31v,
akivaizdus ir čia: <żyn‑> atsiranda nuo l. 33r, lūžis įvyksta apie l. 35v. Kurį laiką paraleliai dar pasitaiko ir vienas kitas atvejis su <żęn‑> (34v; 35r[2×]; 36r), bet toliau jis
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6 pav. IƵ l. 35r su formomis neżinodamis (1 e.), żynowas (3 e.) ir żęna (3 e.)

atmetamas. Daukanto intencija rinktis <y> patvirtinama jo l. 35r pasitaisymu: parašęs
żi‑, iš karto pakeitė į żynowas. Variantiškumą liudija trys to lapo eilutės (žr. 6 pav.),
kuriose parašyta trejopai: neżinodamis, żi‑ → żynowas ir żęna (35r).
Tačiau, kaip matyti iš 9 diagramos, tas antrasis žin‑ lūžis nebuvo toks užtikrintas
kaip stig‑ ir stipr‑ šaknų: rodytųsi, apsisprendęs nuo l. 35v iki 43r tvirtai rinkosi <żyn‑>
formas, tačiau l. 43r tarsi susizgribo ir metėsi atgal prie <żin‑> (12× vien 43r–44r),
tada toliau iki l. 47v vartojo tiek <żyn‑>, tiek <żin‑> – paraleliai, labai ryškiai nedominuojant kuriam nors vienam variantui.

9 diagrama. Antrasis šaknies žin‑ lūžis: <żęn‑> ir <żin‑> → <żyn‑>, l. 35v (atrinkti tik lapai,
kuriuose rasta žin‑)

Nors apie žin‑ antrąjį lūžį kalbame nuo l. 35v (apsispręstas variantas <żyn‑>), bet
ir toliau tarpinių persimetimų į <żin‑> pasitaiko ne taip mažai, ir dar gerokai prieš
trečiąjį lūžį (skirtingai nuo stig‑ ir stipr‑). Pavyzdžiui, po paskutinio <żyn‑> l. 47v (diel
żynicze) toliau atkarpoje iki l. 76r visai nepasitaiko <y> (<żyn‑>), tik <żin‑> (47v–
76r[38×]). Maža to – tuose 29 lapuose (= 57 p.) kelis kartus pasirodė kiti du variantai:
su <e> (isipażenęs 51v; żenę 60v; neżenoie 69r) ir su <ę> (neżęno 49v).
Palyginus, kaip maždaug tuose pačiuose lapuose (50v–76r, apie pusšimtį puslapių) vartota šaknis stipr‑, matyti tiesiog priešingi rezultatai: <stipr‑> tik 2×, o <stypr‑> –
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net 22×. Kitaip sakant, toje pačioje atkarpoje vienai to paties [ẹ] vokalizmo šakniai
Daukantas rinkosi vieną raidę, o kitai – kitą! Akivaizdu, kad greta bendrų fonetinių
priežasčių grafikos parinkimas labai priklausė ir nuo konkrečios leksemos (šaknies).
Todėl Daukanto ortografijos modeliavimo principas buvo ne vien fonetinis, bet ir
leksinis (darybinis), jo rašyba gali būti pavadinta fonetine-leksine.
Jau l. 76r pasirodė <y> (żynote), ir po truputį Daukantas vėl ėmė plačiai vartoti
<żyn‑>, tik labiau ar menkiau atmiešdamas <żin‑> formomis, iki pat trečiojo lūžio,
vykusio apie l. 407v (žr. toliau). Toks dviejų variantų konkuravimas maždaug per
374 lapus (= 748 p.) labai įspūdingas. Tačiau stig‑ ir stipr‑ šaknys toje atkarpoje taip
nevarijuoja – tarp jų akivaizdžiai dominuoja <y> variantai <styg‑> ir <stypr‑> (su
retomis išimtimis). Dėl šaknies žin‑ rašymo Daukantas abejojo daug labiau.
Tos žin‑ šaknies išskirtinumo ypatybės ir priežastys galėtų būti bent trys.
1) Visų pirma, tai minėtas tarimo varijavimas Daukanto šnektoje. Daukantas sakė
[i] žodžiuose su tautosilabiniu [in] ir juos rašė su <i>, pvz. (iš eilės): iszpażindams 326v;
iszpazinte 328v; pażintum 344r; iszpażinsi 352r. Bet tarė [ẹ] kitose tų pačių žodžių formose (veiksmažodžių kamienuose su heterosilabiniu [ẹ‑n]), kurias atitinkamuose
puslapiuose parašė su <y> (iš eilės): iszpażynus 328r; iszpażyna 344v; pripażyna 354r.
Dvejopas to paties veiksmažodžio (ir jo vedinių) šaknies balsio tarimas turbūt prisidėjo prie ortografinės žin‑ raiškos padrikumo. Vienodus grafinius įgūdžius galėjusi
skatinti šaknis žin‑ tariama buvo dvejopai. Daukantas tautosilabinius junginius rašė
<żin‑>, varijavo vien tik heterosilabinėje pozicijoje: <żęn‑>, <żin‑>, <żyn‑>. Heterosilabinio [ẹ‑n] rašymas ir buvo Daukanto problema, patirianti nuoseklios rašybos tautosilabinio <in> [in] spaudimą.
2) Daukanto šnektoje šaknies žin‑ priebalsis [ž’] prieš [ẹ] buvo palatalinis (minkštas), skirtingai nuo stig‑ ir stipr‑ šaknų kietojo (nepalatalinio) priebalsio [t], plg.:
Kretingiškių priebalsių minkštumas skiriasi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Visi priebalsiai, išskyrus k, g, š, ž, l, č, dž, prieš priešakinės eilės garsus e, e·, ẹ, ẹn, ẹ·, ẹi tariami
kietai arba minkštinami labai nežymiai, ypač kai po jų eina kietieji priebalsiai21.

Tiesioginio ryšio tarp priebalsio [ž’] minkštumo ir rašybos parinkimo nematyti,
tačiau žinant, kad lenkų kalbos rašyboje prieš raidę <i> eina minkštasis, o prieš <y> –
kietasis priebalsis, galima manyti, kad šiek tiek dažnesnis Daukanto žin‑ šaknies
variantas su <i> <żin‑> (ne su <y> żyn‑) už stig‑ ir stipr‑ šaknų galbūt kažkiek buvo
netiesiogiai paveiktas ir minkštumo ypatybės.
3) Taip pat svarbu kalbėti apie tam tikrą monotoniškumą, gal net perrašinėjimo
nuobodumą. Reikia atkreipti dėmesį, kad Daukantas mėgo rašyti dailiai, dailyraščiu,
gražiai riesdamas, kartais viso žodžio raides jungdamas neatitraukė plunksnos nuo
popieriaus, ir tik pabaigęs žodį sugrąžindavo ranką sudėti diakritikų, pavyzdžiui,
raidėms <i, ż> arba horizontalės raidei <t>. Dailyraščio siekis turėjo kainą: dalis raidžių
taip ir likdavo negavusios savo diakritikų – matyt, didesnio išsiblaškymo, nuobodu21
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mo ar nuovargio momentais. Atrodo, kad ten, kur šaknyje žin‑ prasprūdo parašyti
pradinę raidę <z> be taško (ne <ż‑>, o <z‑>), dažniau greta pasitaikė ir tarmės atžvilgiu neutralesnis <i>: <zi‑> (nors ir heterosilabinėje pozicijoje). Toje ilgoje žin‑ svyravimo atkarpoje l. 33r–407v be diakritiko <z> prieš <i> <zin‑> (<Zin‑>) rasta 43×, o prieš
<y> <zyn‑> (<Zyn‑>) – tik 25×. Tai statistiškai reikšmingas skirtumas: <zin‑> rašyta
1,72 karto dažniau nei <zyn‑> net ir toje atkarpoje, kur daugeliu atvejų (taip pat ir
<styg‑>, <stypr‑>) Daukanto apsispręsta rinktis <y>. Atrodo, kad ten, kur praleistas
<ż> diakritikas, Daukantas dažniau prišliedavo <i>, o ne <y> (<zi->, ne <zy->). Bončkutė yra pastebėjusi bent tris Daukanto netyčinius pakartoto teksto gabalus apie l. 67r–
68r, kurie turbūt rodo Daukantą nurašinėjus juodraštį neatidžiai; Bončkutės žodžiais,
„[p]asikartojimai, matyt, susiję su pervargimu, nuoboduliu, nes perrašant nebėra
naujumo džiaugsmo“22. Tai kaip tik toji rankraščio vieta, kurioje matyti tarpinis Daukanto persimetimas į <żin‑> (47v–76r[38×]), nors paraleliai kitose šaknyse (<styg‑>,
<stypr‑>) dominavo <y>. Suskaičiavus 38 tos <i> atkarpos (47v–76r) atvejus, matyti,
kad su <ż> diakritiku parašyta <żin‑> 29 atvejais, o be diakritiko <zin‑> – 9 kartus:
vidutiniškai kas trečias atvejis liko be diakritiko <zin‑>. Tai labai aukštas, vienas iš
didžiausių <z> diakritiko praleidimo tankis šaknyje žin‑ per visą IƵ rankraštį! Vadinasi, minimoje „nuobodžioje“ teksto atkarpoje esama tam tikros koreliacijos tarp
1) pasikartojimų, 2) pasirinktosios <y> nebuvimo (vien <i>) ir 3) ypač dažno <zin‑>
diakritiko virš <z> praleidimo. Ši viena iš neatidumo, išsiblaškymo, atsipalaidavimo,
nuobodumo ar nuvargimo kulminacijų turėjo prisidėti prie varianto su <i> padažnėjimo <y> sąskaita. Vadinasi, tiek tarimo įvairovė toje pačioje žin‑ šaknyje, tiek perrašytojo atsipalaidavimas turėjo padauginti variantų su <i> <żin‑> – net ir tose atkarpose, kur stig‑ ir stipr‑ šaknyse viešpatavo <y>.
Trečiasis lūžis žin‑ šaknyje jau vyko labai panašiai į stig‑ ir stipr‑: drastiškai grįžta prie <i>, <żin‑>, kuri jokiu kitu variantu nebekeista iki pat pabaigos, l. 551r (plg.
9 lentelę).
l.

<i>

377r

żinodams

<y>

l.

<i>

385v

zinodamis

<y>

377r

iszpazyna

387r

żynios

377v

iszpażyna

387r

żynoms

378r

żyny

387v

378r

żynè

389r

żynote

379v

zynote

390v

neżyno

381r

żynios

391r

382v

żynè

391r

382v

nezynant

392v

384v

żynodams

395r
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l.

<i>

395r

żinios

<y>

l.

<i>

<y>

411r

neżinodamis

396v

żynę

414r

żinoma

398v

neżynodams

415r

iszpażina

399r

iszpażyna

415r

żynè

399r

żynoms

416r

pażyna

400r

419r

neżinoię

400r

nezinodams
żynios

419r

żinios

401v

żynę

419v

żinios

żynios

420r

nezinodams

420r

żinios

405v
405v

żinote

406r

420r

żinoma

406r

zinios

neżynau

421r

żinios

407v

zinoma

421r

zinomus

407v

żine

421v

susiżinoię

409r

iszpażina

421v

pażines

9 lentelė. Trečiasis žin‑ lūžis: <żyn‑> → <żin‑>, l. 407v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta žin‑)

10 diagrama. Trečiasis žin‑ lūžis: <żyn‑> → <żin‑>

Kaip matyti iš 9 lentelės ir 10 diagramos, iki l. 407v (t. y. l. 377r–406r) variantas
su <y> tai dominavo, tai buvo rašomas pramaišiui su <i>. Bet nuo l. 407v įvyko lūžis – tendencija pereiti vien prie varianto su <i>. Dar dviem lapais anksčiau, l. 405v
Daukantas sąmoningai pataisė pradėtą rašyti <żi‑> į variantą su <y>:

żi‑ → żynios 405v.
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Matyti, kad ir kitose šaknyse visai toje pačioje rankraščio vietoje Daukantas dar
analogiškai taisė <i> [ẹ] į <y>:

sti‑ → stygauoję 405v;

Mi‑ → Mystra 405v.

Tiesa, jau ir po l. 407v lūžio Daukantui pasitaikė parašyti su <y> (żynè 415r; paży‑
na 416r). Net ir keliolika puslapių po lūžio Daukantas dar atitaisė <i> į <y>:

żi‑ → żynè 415v.

Toks taisymasis teberodo svyravimą – net ir, regis, jau apsisprendus rašymo atvejį pakeisti, neatsikratyta dvejonių, geriausios ortografinės raiškos ieškojimas buvo
ištęstinis procesas, o ne momentinis veiksmas.
Nuo l. 419r raiška <żin‑> įsivyravo ir išliko iki pat pabaigos (551r), nuo to l. 419r
atmestas variantas su <y> (vienintelė išimtis nezyna 457r). Tad apie trečiąjį šaknies
žin‑ ortografijos lūžį galima kalbėti kaip apie patį griežčiausią: įsivyravus <żin‑>, kiti
variantai iki rankraščio pabaigos visai eliminuoti. Visų trijų šaknų (stig‑, stipr‑, žin‑)
trečiasis lūžis yra panašiausias, nes rodo stipriausią apsisprendimą, vienintelio varianto pasirinkimą ir konkuravusių formų atmetimą. Apskritai galima kalbėti apie
pastebimą <i> įsivyravimą visose tose šaknyse kaip trečiojo lūžio rezultatą.
Matyti tokie neryškūs ortografinių lūžių nesutapimai trijose apžvelgtose šaknyse:
<stęg‑> →
<stig‑> →
<styg‑> →
<stig‑>
–––––––––13r––––––––––––35r––––––––––––––––––––408v––––––––––––––
<stipr‑> / <stypr‑> →
<stypr‑> →		
<stipr‑>
..................–––––––––––31v–––––––––––––––––––––––––––––432v–––––––––
<żęn‑> →
<żin‑> →		
<żyn‑> →
<żin‑>
–––––––––13r–––––––––––––35v–––––––––––––––––407v––––––––––––––––

1) pirmasis <ę> → <i> lūžis užčiuopiamas stig‑ šaknyje (<stęg‑> → <stig‑>, bent
l. 13r); daug silpniau žin‑ (<żęn‑> → <żin‑>, 13r); neužčiuopiamas šaknyje stipr‑ (nėra
duomenų);
2) antrasis <i> → <y> lūžis anksčiausiai pastebimas šaknyje stipr‑ (31v); tada stig‑
(35r) ir beveik iš karto žin‑ (35v);
3) trečiasis <y> → <i> lūžis pastebimas šaknyje žin‑ (407v); tada tuoj stig‑ (bent
l. 408v); vėliau ir stipr‑ (bent l. 432v).
Vis dėlto trys pagrindiniai lūžiai identifikuojami maždaug tuose pačiuose IƵ diapazonuose: 1) <ę> → <i> apie l. 13r; 2) <i> → <y> apie l. 31v–35v; 3) <y> → <i> apie
l. 407v–432v.
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1.5.4. K AMIENO [ẹ] RAI Š K OS VARIJAVIMO APIBENDRINIMAS. Konkrečioje šaknyje konkrečioje atkarpoje paprastai iš karto tekonkuruoja kurie nors
du (ne trys) variantai. Kur yra <ę>, ji beveik nekonkuruoja su <y>, o su <i> skirtingose vietose konkuruoja tiek <ę>, tiek <y>. Tai galėtų rodyti, kad <ę> ir <y> Daukantui tikrai reiškė visų pirma jo tarmės [ẹ] (tautosilabinio [in] jomis nežymėjo), o
<i> buvo neutralesnė Daukanto šnektos atžvilgiu: ja ir kitais atvejais Daukantas
žymėjo ilgą [i·] ir trumpą [i], tad <i> negalėjo reikšti dar ir jo šnektos garso [ẹ].
Todėl apie konkurenciją tarp <ę, i, y> raidžių kamienuose turime galvoti kartu kaip
apie aukštaitiškos <i> [i·, i] konkurenciją su Daukanto šnektą išreiškiančiais varian
tais <ę> arba <y> ([ẹ]).
<e>. Toks rašymas su <e> kaip żenios 132v atrodo gana atsitiktinis visose trijose
aptartose šaknyse, bet kartu vis dėlto liudija Daukanto prisirišimą prie šnektos
garso [ẹ], net jei <e> [ẹ] prasprūsdavo, labai tikėtina, mašinaliai (iš senesnės rašybos,
iš įpročio ar tiesiog nepažymėjus nosinės).
<ę>. Trijų šaknų stig‑, stipr‑ ir žin‑ analizė parodė, kad šaknies raidė <ę> visų
pirma vartota IƵ pradžioje, maždaug iki pirmojo lūžio l. 13r. Žinant ankstesnę Daukanto rašybą – kad apie 1822 metus Darbuose jis rinkosi <y>, kad <y> vyravo ir 1827
metų IK, ir 1827–1828‑ųjų tekstų (DaCL, IKEI) šaknyse – toks ypač ryškus IƵ pradžioje atsiradęs <ę> yra netikėtas. 1828 metais pasirodė tik tos raidės vartojimo
pabandymai, ir tik galūnių pozicijoje. O bent apie 1834 metų vasarą pabaigtame IƵ
švarraštyje jau nuo pat pradžios <ę> ryškiai atsiskleidė ne tik galūnėse (apie tai žr.
toliau), bet ir šaknyse. Galima kelti hipotezę, kad neišlikusiame IƵ juodraštyje tos
<ę> kamiene dar (beveik) nebuvo, kad kamieninė <ę> [ẹ] yra IƵ švarraščio inovacija.
Tačiau tokia inovacija, kuri patį Daukantą galėjo išgąsdinti, pasirodyti per drąsi,
laužanti bet kokią <ę> raidės vartojimo tradiciją. Turbūt per pirmąjį lūžį jis ėmė
atsisakyti kamieno <ę> visų pirma dėl nepasitenkinimo jos inovatyvumu, o ne dėl
kokio entuziazmo ją keitusiai raidei <i>.
<i>. Po <ę> raidė <i> šaknyse stig‑, stipr‑ ir žin‑ vyravo neilgai, maždaug nuo l. 13r
iki l. 31v–35v, tik apie 20 lapų (= 40 p.). Sumanęs atsisakyti <ę> šaknyje, Daukantas
dar nebuvo apsisprendęs sugrįžti prie <y> ir kaip tik tada kiek labiau perėjo prie
aukštaitiško <i>. Bet pabandęs <i> netrukus irgi pasigailėjo – atsigręžė į <y>.
<y>. Po <i> apie l. 31v–35v Daukantas po truputį ėmė pereiti į <y> variantą (antras
lūžis), bet sugrįždavo ir prie aukštaitiško <i>. Ypač matyti šaknies žin‑ bangavimas,
nušokimas atgal į <i> atkarpose, kur stig‑ ir stipr‑ šaknyse dominavo <y>. Grįžimas
prie <y>, matyt, rodo tarmės [ẹ] išlaikymo preferenciją, tačiau taip pat liudija Daukanto ieškojimo bergždumą, nusivylimą trumpam pasirinktais, bet paskui atmestais
<ę, i> variantais. Daukantas diskvalifikavosi savo akyse.
Sugrįžimas prie <y> tęsėsi per daugybę lapų, tai buvo atkarpa, apimanti daugiau
nei pusę viso IƵ rankraščio, maždaug 374 lapus (= 748 p.). Iš dalies, bent kai kuriose
šaknyse, Daukantas vis tiek išlaikė ir konkuruojantį <i>. Sugrįžimas prie <y> varianto nebuvo labai griežtas ar kategoriškas.
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Daukantas ne kūrė visą savo rašybą iš naujo, bet turbūt turėjo prieš akis juodraštį (juodraščius), kurio rašybą galėjo modifikuoti, bet galėjo ir perimti. Tas <y> atnaujinimas didžiojoje dalyje rankraščio panašus į inertišką perėjimą prie stačiai po akimis
juodraštyje tikėtinai dominavusios <y> [ẹ]. Kitaip sakant, <y> kamienuose galėjo
atsirasti kaip juodraščio rašybos atspindys, o ne kaip inovacija. Iš juodraščio buvo
galima mašinaliai perrašyti, taip paprasčiau ir lengviau. (Mažai tikėtina, kad Daukantas būtų iš naujo įsivedęs į švarraštį raidę <y> [ẹ] vietoj juodraštyje jau buvusio
įdiegto kito varianto.) Matyt, su <y> [ẹ] atsiradimu IƵ kamienuose galima kalbėti
apie tai, kad Daukantas apstojo modifikuoti savo juodraščio rašybą (prieš antrąjį lūžį
modifikavimas galėjo būti raiškiai platesnis) ir ėmė ja labiau sekti. Nusivylus varian
tais <ę, i>, raidė <y> irgi neįgavo atradimo statuso Daukanto mintyse – ji turbūt tebuvo lengviausio pasidavimo senajam juodraščio variantui išraiška.
Trečiojo lūžio metu su kamieno <y> Daukantas pasielgė labai kategoriškai: apie
l. 407v–432v jis ėmė galutinai eliminuoti moraliai savo akyse pasenusį juodraščio
<y> [ẹ]. Skirtingai nuo ankstesnio lūžio su ne tokiu griežtu pasirinkimu (<y>), šis
<i> sugrįžimas tvirtas, netoleravęs beveik jokių variantų: perkirstas Gordijaus mazgas. Atmesdamas <y> [ẹ] Daukantas galutinai atsisveikino su Žyvato, Jurgio Amb
raziejaus Pabrėžos, Simono Stanevičiaus puoselėta Lietuvos žemaitiškų raštų tradicija rašyti <y> [ẹ].
<i>. Vėl įsivesta <i> netapo panacėja; kaip žinoma iš vėlesnių Daukanto raštų, jis
neilgai tenkinosi plika <i>, vėliau ėmė jai dėlioti diakritikus <î, ĩ>, kad pažymėtų
specifinį žemaitišką garsą [ẹ] (galbūt kelios pirmosios <î> žymėjimo kregždės jau
įžvelgtinos IƵ viduryje ir ypač pabaigoje, plg.: mîrsztus 213v; gîlos 494r; dîdesis 507r;
stîpa 508r; szîltù 512v; Rîkînas 524r; dowînù 528r; kîbte 533v). O raidės <y> [ẹ] Daukantas irgi turėjo priežasčių nenorėti – matyt, apie trečiąjį lūžį jis jau sumanė jai kitą
funkciją, įprastą Rytų Prūsijos lietuviškiems raštams, – žymėti ilgąjį [i·], nors iki pat
IƵ pabaigos tokia reikšme jos dar nėra.
Apskritai šaknų stig‑, stipr‑ ir žin‑ ortografijos variantų medžiaga visai nepatvirtina Bončkutės nurodyto IƵ rankraščio perskyrimo į dvi dalis (apie 300-ąjį lapą)23.
Pagal garso [ẹ] raiškos pasikeitimus tose šaknyse galima kalbėti apie kitokį suskirstymą – į maždaug keturias nevienodo dydžio dalis (atkarpas).

1.6. TRIJ Ų K AMIENO [ẹ] L Ū Ž I Ų VISUMINIS PA G RINDIMAS. Identifikavus apytiksliai sutampančius tris žemaitiško garso [ẹ] (aukšt. [i]) ženklinimo
ortografinius lūžius trijose šaknyse (stig‑, stipr‑ ir žin‑), tų lūžių vietas galima įvertinti išsamiau, t. y. pateikti apyišsamį visų kamienų su [ẹ] įvairovės vaizdą lūžių
momentais. Sudarant lūžių suvestines ne visai visus [ẹ] žymėjimo variantus atrodė
tikslinga įtraukti – tie atvejai, kurie galėjo būti nulemti ne tiek fonetinių, kiek kitų
specifinių motyvų, būtų galėję iškreipti norimą identifikuoti erdvę, atvirą grafikos
variantų pasirinkimui. Atsiribota tik nuo toliau apibūdinamų atvejų.
23
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1) Jau apie 1828 metus Rygoje Daukantas buvo ėmęs apsispręsti žymėti geminatas <ll>, <tt>, <ss> po trumpo balsio24. Toks priebalsių dvigubinimas dažnas ir IƵ, plg.
<ll>, <rr>, <tt>, <ss>: uppęs 27r; kelleta 28r; uppis 28v; girriesę 34r; kittus 34r; Gillo 34r;
wissas 34r; wissus 34v; wiss 35v; sallo 35v; sallo 36r. Tuo atveju, kai prieš geminatą
rašyta raidė <i> (<ill, irr, itt, iss>), kitiems rašybos variantams erdvės faktiškai neliko:
pasirinkti raidžių grupės žymėjimo variantai tik su <i>: <ill, irr, itt, iss> (su viena kita
ypač reta prasprūdusia išimtimi, plg.: kytty 40v; yrrosę 147r; gyrres 401r; gyrriesy 403r;
gyrriû 403r; yrras 412v). Ne dėl fonetikos, o dėl Rytų Prūsijos raštų įtaigos šiose grupėse rinktasi <i>. Tad [ẹ] atvejai prieš geminatas į statistiką netraukti – Daukantas iš
principo buvo atmetęs jų grafikos varijavimo galimybę.
2) Taip pat neskaičiuoti žodžio pradžios [ẹ] grafiniai variantai. Žodžio pradžioje
IƵ Daukantas dažniausiai rašė <i‑>, nepriklausomai nuo tarimo. Tarp tokių žodžių
labai dažnas jungtukas ir (ir), prielinksnis iš (isz) bei priešdėlis iš‑ (<isz‑>). Matyt,
taip apsispręsta žymėti ne dėl fonetinių (Daukanto šnektoje tarta su paplatintu [ẹ]),
o dėl kitų priežasčių, galbūt dėl konkrečių žodžių dažnumo bei žodžio pradžios
pozicijos, galbūt taip pat nusižiūrėjus į Rytų Prūsijos lietuviškus raštus. (IK ir DaCL
1827–1828 metais Daukantas dar dažnai buvo žymėjęs senoviškai vilnietiškai su
<e‑> – er, esz, <esz‑>, o IKEI apie 1828-uosius – jau perėjęs prie ir, isz, <isz‑>25.) IƵ tik
ypač išimtiniais atvejais yra prasprūdę senesnio rašymo atvejų, plg.: eszlypa 68r;
eszeiusiu 91r; er ‘ir’ 111r; esz Ƶeme 112r; esz swelksniû 115r; eszlůsůtum 124r; Er 128v;
eszkęlmę 195v; esz kruwena 228r; essiteraute 229v; èszganima 281v; èsztykes 284v.
3) Neskaičiuoti ir prieveiksmio tenai variantai; tai labai dažnas žodis, jo rašymas
ypač nenuoseklus, vien jo įtraukimas į bendrą skaičių galėtų ryškiai iškreipti varijavimo trajektorijas.
4) Neįtraukti ir mažiau adaptuoti skoliniai (vardai, pavadinimai), kurių žemaitiškas [ẹ] tarimas galėtų būti kvestionuojamas: Cirilus 52v; Mscislawu 53v; Breczyslaus
54v; Wyrgallë 281v ir pan.
Kamienai ir šaknys, kuriais buvo paremta bendra visuminė statistika, gali būti
iliustruoti tokiais neišsamiais pavyzdžiais: artimas, didis, dirbti, dirva, diržas, gelžiniai,
giltinė, giminė, giria, išgirsti, įsiligoti, jaunikis, kiltis, kirpti, kitas, krito, kruvinas, links
minos, lopišys, marškiniai, midus, milas, minavoti, mirti, naginė, nugalandino, nuskandino,
nuskirdo, palikti, paristi, paskubino, patvirtinimas, pilis, platino, plikas, privilti, siuntinys,
skubino, sritis, stigavoti, stiprus, sudirdinti, sužadino, svetimas, šikšna, šiltas, širdingai,
tikėti, tikyba, tviskinėti, užsirakino, vadinos, vainikas, vidus, vilnis, viltis, viršiaus, virti,
virvė, vyžina, žibėti, žinia ir kt. Kaip matyti, į bendrą statistiką įtrauktos ir anksčiau
atskirai aptartos šaknys stig‑, stipr‑ ir žin‑.
Toliau 11 diagramoje pateikiama visuminė suvestinė kamieno pozicijos [ẹ] žymėjimo raidėmis <e, ę, i, y> statistika tuose lapuose (1r–37v), iš kurių turėtų matytis
pirmasis ir antrasis lūžis. (L. 22r prirašytas tik trečdalis puslapio, taip pat l. 22v–24v
yra tušti, tad jie neįtraukti į diagramą, kad dirbtinai neiškreiptų tendencijų.)
24
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11 diagrama. Visuminis IƵ raidžių <e, ę, i, y> [ẹ] kamieno pozicijoje vartojimo plėtimas ir
siaurinimas, l. 1r–37v

1) <e>. Iš karto pasakytina, kad nors variantas su nediakritine <e> pasitaikydavo,
bet niekada netapo toks dažnas, kad atrodytų kaip apsispręstas kokių nors ieškojimų
rezultatas. Jis turbūt tėra gana atsitiktinis maždaug fonetiškas Daukanto tarmės garso [ẹ] pažymėjimas, būdingesnis ankstesniam jo Vilniaus rašybos variantui.
2) <ę>. Ieškant Daukanto apsisprendimų reikia įvertinti pirmąjį lūžį (<ę> → <i>
apie l. 13r). Pasitelkus visus galimus kamienus jis jau nebeatrodo toks ryškus, kaip
atrodė iš stig‑ ir žin‑ šaknų. Visą pirminę atkarpą iki pat antrojo lūžio dominuojantis
išliko variantas su <i>. Tačiau ryškiai matomas ir variantas su <ę>; jis l. 1r–15r (= 29
p.) vartotas, galima sakyti, maždaug apylygiu intensyvumu, atitinkamai: 7×, 7×, 2×,
8×, 6×, 2×, 2×, 3×, 13×, 7×, 3×, 5×, 8×, 2×, 8×, 4×, 6×, 2×, 2×, 3×, 4×, 10×, 11×, 4×, 6×, 2×,
5×, 2×, 4× (vidurkis būtų 5× puslapyje).
Nuo l. 15v iki pat antrojo lūžio matyti ryškus raidės <ę> vartojimo kritimas, plg.
l. 15v–30r (= 24 p.; neįskaičiuotas neprirašytasis l. 22r bei tušti l. 22v–24v); atitinkamai:
1×, 3×, 0×, 1×, 2×, 3×, 2×, 0×, 0× 2×, 3×, 2×, 5×, 2×, 1×, 7×, 2×, 5×, 7×, 1×, 1×, 2×, 4×, 4×
(vidurkis 2,5×). Vadinasi, pirmojoje atkarpoje (1r–15r) <ę> buvo renkamasi apie 2 kartus dažniau nei likusioje atkarpoje iki antrojo lūžio (15v–30r). Tad pirmoji atkarpa
buvo <ę> pakilimas (1r–15r), o antroji – atoslūgis (15v–30r). Reikia turėti galvoje, kad
šie svyravimai vyko dar paraleliai ryškiai dominuojant aukštaitiškam variantui su <i>.
3) <y>. Pramaišiui vartota ir raidė <y>. Maždaug <ę> pakilimo atkarpoje <y> vartojimas gerokai menkesnis už <ę>, l. 1r–14r (= 27 p.) vidurkis puslapyje tik apie 3,19×
(plg. <ę> 5×): 1×, 1×, 1×, 1×, 2×, 0×, 2×, 1×, 0×, 0×, 1×, 0×, 0×, 0×, 2×, 2×, 4×, 0×, 1×, 7×,
2×, 4×, 3×, 2×, 3×, 3×, 0×. Tačiau maždaug ten, kur prasideda <ę> atoslūgis (14v–15v),
ima ryškėti <y> pakilimas (nuo 14v). L. 14v–17r (= 6 p.): 7×, 4×, 6×, 4×, 3×, 5× (vidurkis 4,8×). Bet tada vėl, kaip ir kiek anksčiau <ę> atveju, matyti <y> atoslūgis, maždaug
2,3× puslapyje vidurkis: plg. l. 17v–30r (= 20 p.; neskaičiuotas neprirašytas l. 22r bei
tušti l. 22v–24v): 1×, 0×, 2×, 5×, 1×, 12×, 2×, 1×, 1×, 0×, 5×, 1×, 0×, 0×, 2×, 1×, 3×, 2×, 2×, 5×.
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12 diagrama. <ę> ir <y> konkurencija kamiene, l. 1r–30r

Vadinasi, IƵ pradžioje skirtinos tokios <y> kamieno atkarpos: 1) saikingumas (1r–14r),
2) pakilimas (14v–17r), 3) atoslūgis (17v–30r). Visi <y> kamieno svyravimai irgi vyko
dominuojant <i>.
Sudėjus vien <ę> ir <y> svyravimus iki l. 30r, matyti jų dinamika (plg. 12 diagramą). L. 1r–14r Daukantas dažniau rinkosi <ę>, tada l. 14v viršų ėmė <y>, bet po
l. 17r krito ir <y> vartojimas (išskyrus l. 20r, kur labai dažna Daukanto pamėgta
šaknis <pyl‑> ‘pilis’ su <y>), ir abu variantai vartoti labai panašiai – negausiai ir nė
vienam neteikiant išskirtinumo. Žodžiu, nors Daukantas per šias atkarpas pirmiausia rinkosi aukštaitišką <i> žymėjimą, jo fone konkuravo dar du variantai, žymintys
žemaitišką [ẹ]: inovatyvusis <ę> ir senasis vilnietiškas <y>. Daukanto mintyse tarsi
vyko dviejų lygmenų ortografinė konkurencija, jis ieškojo dviejų lygmenų sprendimo: 1) buvo pasirinkęs rašyti aukštaitiškai <i>, tačiau kartu jam nesinorėjo prarasti savo žemaitiško [ẹ]; 2) ieškodamas išraiškos savajam [ẹ], negalėjo apsispręsti
dėl konkrečios raidės jam žymėti: didesnio dėmesio susilaukdavo tai naujoji <ę>,
tai senoji <y>.
Tad maždaug nuo l. 15v ir 17v žemaitiškų variantų <ę, y> vartojimas prislopo.
Apibendrinus visus rastus atvejus atrodytų, kad pirmasis dalinis lūžis (tebevyraujant
<i>), įvyko apie tuos l. 15v–17v (tad kiek vėliau, nei rodė šaknų <stęg‑> → <stig‑> ir
<żęn‑> → <żin‑> [13r] duomenys). Galima kalbėti ne tik apie <ę> → <i>, bet ir apie
<ę, y> → <i> dalinį lūžį. Pirmasis dalinis lūžis vyko atmetant savo šnektos žemaitiškus variantus, sutvirtinant ir taip vyravusį aukštaitišką <i>. Šis lūžis <ę, y> → <i>
visų pirma buvo žemaitiško varianto raiškos atmetimas.
Toks tarminių formų atoslūgis tęsėsi tik iki l. 30v (apie 21 puslapį). Tame l. 30v
vėl įstabiai padaugėjo abiejų tarminių raiškų – tiek <ę> (12×), tiek <y> (9×) – ir labai
pamažėjo aukštaitiškosios <i> (12×). Tarsi Daukantas būtų pyktelėjęs ant savęs kaip
tik tuo metu, ir pasakęs sau – ne, negaliu atsisakyti žemaitiško garso [ẹ], nors ir kaip

198

Archivum Lithuanicum 17

svarbu derintis prie Donelaičio ir Rėzos rašybos. Ir ėmė abiem <ę, y> variantais vėl
stumti aukštaitišką <i> šalin.
Ši apytikslė pusiausvyra truko neilgai. Jau kitame lape 31r, inovatyvusis <ę> buvo
pamestas (tik 3×), ir po to jau niekada daugiau (per visą likusį IƵ rankraštį) Daukanto kamienuose ryškiau nebesirinktas. Tame pačiame l. 31r kartu matyti <y> raidės
pakilimas (11×). L. 31r–32r (= 4 p.) dar vis vyravo <i>, jos dar buvo daugiau nei <y>,
nors absoliutus <i> skaičius jau gerokai smuko. L. 32v raidė <y> [ẹ] jau persvėrė
aukštaitišką <i> ir įsivyravo IƵ rankraštyje ilgam – tai antrasis visuminis lūžis (vėl
plg. 11 diagramą). Daukantas apsisprendė du kartus, bet ne visai tuo pačiu metu:
pirmiausia pasiryžo atmesti aukštaitišką <i> (30v), o tada, pirma ryškiai padvejojęs,
iš dviejų jam likusių žemaitiškų variantų pasirinko <y> (31r). Sugrįžo prie savo senosios vilnietiškos <y>, turbūt dominavusios ir juodraštyje.
Taip Daukantas tarsi prisipažino pralaimėjęs. Iš inovatoriaus pasidarė archaistu.
Vieną kartą jau atmetęs <y>, turbūt nejautė pakilaus smagumo prie jos grįždamas.
Šiuo etapu Daukanto <y> [ẹ] teatrodo kaip mažiausia pasirinkta „blogybė“, lydima
dozės frustracijos ir nusivylimo šešėlio.
Apibendrinant matyti, kad antrasis lūžis vyko ryškiau nei pirmasis, jis sustabdė
<i> dominavimą, skirtingai nuo pirmojo dalinio lūžio, kuris vyko tebevyraujant <i>.
Pirmuosius du visuminius [ẹ] kamieno rašybos lūžius IƵ rankraštyje galima lokalizuoti taip: 1) dalinis <ę, y> → <i> l. 15v–17v; 2) <i> → <y> l. 32v.
Toliau, iki pat trečiojo lūžio, per didžiąją IƵ rankraščio dalį tęsėsi senoviškos vilnietiškos <y> [ẹ] reabilitacijos-dominavimo etapas, greičiausiai perimtas iš juodraščio.
Trečiasis lūžis buvo to perėjimo pabaiga – pakartotinis <y> atmetimas, kartu žemaitiško garso [ẹ] atsisakymas: <y> [ẹ] → <i> [i]. Trijose analizuotose šaknyse trečiasis
lūžis buvo užčiuopiamas ne visai toje pačioje vietoje: stig‑ l. 408v, stipr‑ l. 432v, žin‑
l. 407v. Toliau iš 13 diagramos matyti išsamesnė, visuminė to trečiojo lūžio dinamika.

13 diagrama. Visuminis trečiasis lūžis (<y> [ẹ] kamiene → <i>), l. 419r; tik atsitiktiniai va
riantai su <e> ir <ę>
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Kalbant apie trečią lūžį kamienuose pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kad iki
tol, nors vyravo <y>, nuolat pasitaikydavo ir variantų su <i>. Bet didžiąją dalį tų <i>
atvejų Daukantas buvo sukoncentravęs į kelis dažnus žodžius ir jų vedinius. Pavyzdžiui, nors tebevyravo <y>, Daukantas beveik be išimties su <i> rašė: didis, ‑ė (didioię
415r; didij 415r; didijsems 415r; didiuiu 415r; didi 415r); minavoti (minauota 408v); vis
(wis 417v); taip pat priesagą ‑išk‑ (tewiszkiû 414v; Letuwiszka 414v; dwasiszky 416r;
tewiszke 416v). Tad <i> išlaikymas net dominuojant <y> labai susijęs ne su fonetiniu,
o su leksiniu, darybiniu Daukanto sprendimu konkrečius žodžius, priesagas rašyti
būtent su <i>. Dažniausius žodžius ir afiksus Daukantas galėjo lengviau išmokti,
įsidėmėti rašybą, ją tvirčiau užfiksuoti, suvienodinti mintyse ir rankos įgūdyje.
Tas ilgas beveik 400 lapų (= 800 p.) raidės <y> [ẹ] dominavimas artėjant prie trečiojo lūžio (419r) ėmė kiek silpnėti. Visų pirma šaknys stig‑ (408v) ir žin‑ (407v) trečiąjį lūžį perėjo gerokai anksčiau už bendrą vidurkį. Po to jaučiamas besiplečiantis
abejojimas <y> rašybos tvirtumu. Kaip jau užsiminta aprašant šaknį žin‑ (žr. anksčiau,
1.5.3), nuo l. 415r esama aiškių žymių, kad Daukantui dažniau ėmė rašytis <i>, bet
jis vis dar buvo linkęs padvejodamas pasitaisyti į <y>, kažkiek palaikyti iš juodraščio
perimtą rašybą – abejonė, kol kas nevirtusi apsisprendimu. Plg. taisymus:

tekonkina → tekonkyna 415r;

ge[l]tynę → gy[l]tynę 418r.

Nedažna kamienuose raidė <e> [ẹ] pasirodė tuo atpalaiduotos ortografijos metu,
kada, pavyzdžiui, imta žymėti de‑ su <e>, bet iš karto pakeista į <i> (→ didę 416v).
L. 416v formoje siuntenę ‘pasiuntinių grupę’ 416v išlindo ta pati <e> (nors Daukanto
labai pamėgta rašyti su <y>: siuntyne 416v). Toks išaugęs ortografinis nedrausmingumas patvirtina atsirandantį pakartotinį Daukanto nusivylimą senuoju vilnietišku
<y> [ẹ]. Jo atšaukimas įvyksta l. 419r, tai trečiasis lūžis <y> [ẹ] → <i>. Nuo čia matomas statistinis <i> išsiveržimas į priekį prieš <y> (14 : 9). Vis dėlto raidė <y> tik palengva ėmė nykti, gausėjant <i>.
1 lūžis (dalinis)
2 lūžis
3 lūžis
<i>		
<i>
<ę, y> →
<i> →
<y> →
<i>
–––––––––15v–17v––––––––32v––––––––––––––419r–––––––

Krinta į akis bent keletas dažnų žodžių, kurių atskiri tretieji lūžiai nesutampa su
visuminiu vidurkiu. Jau minėti anksčiau ankstyvi stig‑ (408v) ir žin‑ (407v) lūžiai.
Toliau galima atkreipti dėmesį į tikrinį vardą Mikols. Aplietuvintas vardas iki l. 421v
Daukanto rašytas su <y>, plg. pirmąją to puslapio formą su <y> (Mykola 421v), nors
toliau pereita prie <i> (Mikoła 421v[2×], Mikołs 421v). Vadinasi, Mikols lūžis identifikuotinas l. 421v. Tame pačiame l. 421v priesagose, kuriose anksčiau Daukantas buvo
linkęs rašyti <y>, ėmė daugėti <i>, pvz.: pasawina 421v; nuludimù 421v; pasweikina
421v; wissůtina 421v.
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L. 422r atsiranda leksemų pirmas, ‑a, mirti lūžiai: pirmù; mirus (2×), nors kiek anksčiau dominuojantys variantai buvo su <y> – pyrmù 415r, 419v; myręs 420r; pyrmiaus
421r(2×). Net ir hipernormali lytis su <i> atkilauo ‘atkeliavo’ l. 422r liudija įvykus
sąmoningą Daukanto sprendimą žodžio kamiene pereiti prie <i>.
Tos <y> [ẹ] raidės inercija dar kurį laiką tęsėsi kai kuriuose kituose kamienuose.
Labai inertiškos atrodo leksemos siuntinys ‘pasiuntinys’ ir pilis. Siuntinys turėjo <y>
l. 424r: siuntyne; siuntyniu; siuntyni; siuntynius (paraleliai ir siuntinis). Toliau l. 424v
taip pat su <y> (siuntyniû; siuntyniu), bet ir su <i> (siuntinems; siuntinis). Po kelių
puslapių pagausėjo variantų su <i>: siuntine 427r; siuntiniû 427v; siuntinems 427v. Bet
dar ir l. 428r prasprūdo siuntynius (greta siuntine), net ir l. 429v siuntyniû. Vadinasi,
iš įgūdžio inercijos žodis siuntinys rašytas su <y> dar bent iki l. 429v.
Analogiškai inertiška buvo pilis, Daukanto įgusta rašyti su <y>. L. 427r–428r pilis
dar rašyta su <y>: pyli 427r(2×); pylęs 427v; pyli 428r (pramaišiui <i> buvo pavartota
ankstėliau: pilis 425r, 426v). Ir tik nuo l. 428r galima kalbėti apie persilaužimą šaknyje pil‑: papilie 428r; pilimis 428v; pili 429r; pili 429v(2×); pilęs 429v ir t. t. Tad siuntinys
(iki l. 429v) ir pilis (iki l. 428r) yra simboliškai ilgiausiai Daukanto įgūdį rašyti <y>
po trečiojo lūžio (419v) išlaikę kamienai.
Trečias lūžis buvo staigus, su šiomis keliomis išimtimis (paankstintomis leksemomis stigavoti, žinia ir pavėlintomis siuntinys, pilis), <y> [ẹ] variantas prapuolė beveik
iš karto, staiga, per kelis puslapius. Tai gana ryžtingas apsisprendimas – daug stipresnis už pirmąjį lūžį ir kažkiek už antrąjį. Daukantas šios raidės <y> tokia [ẹ]
reikšme kamienuose jau nebenorės niekada.

2.

[ẹ]. Galūnių garso [ẹ] žymėjimo dinamika iš dalies sutinka su
kamieno (lūžių momentais svyravo ne tik kamienų, bet ir galūnių vartojimas), tačiau
ne visada – ji turi ir ryškių skirtumų.
G AL Ū NI Ų

2.1. VISUMIN Ė

[ẹ] L Ū Ž I Ų PROJE K C IJA Į G AL Ū NES.
Visų pirma, reikšmingas skirtumas tarp grafinės raiškos parinkimo garsui [ẹ] kamienuose ir galūnėse buvo nevienodas raidžių rinkinys. Iš viso IƵ Daukantas vartojo
keturias raides ženklinti [ẹ] pozicijai: <e, ę, i, y>, tačiau vienu metu paprastai vykdavo konkreti konkurencija ne daugiau kaip tarp trijų raidžių. Kamienuose konkuravusios trys raidės (<i, ę, y>) buvo ne tos pačios kaip galūnėse (<e, ę, y>).
Dažniausia, ryškiausia pamatinė raidė kamienuose buvo <i>, dar plg. 7 diagramą,
iš kurios matyti, kad žin‑ šaknyje beveik per visą IƵ rankraštį <i> reikštas trumpas
balsis [i], nors ir ne visada dominavęs. Grafemos <ę, y> buvo tarsi dvi šalutinės <i>
konkurentės. Kamienuose <i> neženklino žemaitiško [ẹ], todėl galima sakyti, kad
kartu su pamatiniu, „neutraliausiu“, mažiausiai žymėtu grafiniu nariu <i> ir žemaitiškumas darėsi fakultatyvesnis nei konkuravusių žemaitiškų lyčių su <ę, y> [ẹ].
Galūnėse labiausiai nežymėta, neutraliausia, pamatinė buvo kita raidė – <e> [ẹ].
Pozicija, kurioje faktiškai nepasitaikė nukrypimų, yra bendraties formanto ‑ti galinė
TRIJ Ų K AMIENO
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<e> (<‑te>), kurią Daukantas kuo nuosekliausiai be variantų rinkosi visoje IƵ. Vilnietiškoje savo rašyboje bendratį jis dar buvo rašęs su <y> (<‑ty>), o 1827–1828 metais
modifikuodamas rašybą perėjo, ir perėjo labai tvirtai, prie nediakritinės <e> (<‑te>).
Bendratis, víena, yra labai dažna forma, antra, sakinyje ji lengvai identifikuojama.
Tai, kad infinityvus Daukantas žymėjo nuosekliai vienodai, rodo, kad tai darė sąmoningai ir apsisprendęs. Daugelyje kitų formų (apie jas toliau) Daukantas neretai
rinkosi ir kitus, šalutinius, labiau žymėtus narius <ę, y>.
Vadinasi, Daukanto sąmonėje buvo įsisėdusi tam tikra aksioma, kad kamienų [ẹ]
(aukšt. [i]) atraminis ženklinimas yra <i>, o galūnių – <e>. Labai gali būti, kad jo
galvoje tai funkcionavo kaip grafiškai paprasčiausi, „archetipiniai“, nediakritiniai
variantai, o <ę, y> turėjo diakritinių ar šiaip komplikuotesnių (žymėtų) grafinių darinių statusą. Galima sakyti, kad kamienuose esančius savo tarmės [ẹ] garsus matė
per <i> raidės, o galūnėse – per <e> raidės prizmę. Ir atvirkščiai, žemaitiško [ẹ] pozicijoje kamienams beveik nevartojo <e>, o galūnėms – <i>.
Abu <ę, y> buvo šalutiniai konkuruojantys variantai – tiek kamienuose, tiek galūnėse.
Tolesnė statistika yra paremta iš viso 10‑imi konkrečių galūnių, kurios sudaro
absoliučią daugumą fleksijų, Daukanto šnektoje turėjusių [ẹ], ir kuriose pastebėta
ryškesnio variantiškumo: 1) praet. 3 [ẹ]; 2) part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs]; 3) gen.
sg. f. [ẹs]; 4) iness. pl. [ẹ]; 5) acc. sg. f. [ẹ]; 6) instr. sg. f. [ẹ]; 7) nom. sg. f. [ẹ]; 8) gen.
sg. m. [ẹ] (ŏ kamienas); 9) iness. sg. [ẹ] (išskyrus tas, kurios baigiasi <‑ie>); 10) nom.
pl. (du.) m. [ẹ]. Kaip sakyta, inf. formantas Daukanto visada rašytas vienodai su
<e> [ẹ], todėl čia neregistruotas. Taip pat neskaičiuota beveik nepasitaikanti voc.
sg. f. galūnė, nors DaCL, kaip matyta26, ji buvo dažna ir reikšminga. Nefiksuotos ir
sangrąžinės veiksmažodžių formos su dvibalsiais (plg. sektęis 1r), ne visos dviskaitos formos.
Kartais Daukantas parašydavo diakritinę <ę> galūnėje, kurioje jo šnekta turėjo ne
[ẹ], o, pavyzdžiui, dat. sg. f. atvirą monoftongizuotą [e·]; ši galūnė į diagramas neįtraukta, nors jos įvairovė panaši į minėtųjų 10‑ies, plg.: dat. sg. f. <e> (nu ta żęnicze
6r; nu jůdaie jura 8v; isz wissa baltaje zeme 13v; ie ‘jai’ 14v; iż Bulgarije 15r; nu tula
didůmene 418r; isz Walakije 418r; nu negale 418v; nu […] karaliene 427r; toke 429r; żine
429r); <ę> (nu pat żila senowę 6v; iż iu buweinę 9r; nu weldiemę 430v; nu żemę 15r); <è>
(ukè 2v; kelonè 3v; nauiè buwein 10r; ukè 15v; Wieszpatibè 418v; diel Lankû rikè 419r;
ukè 419r; didůmenè 427r). Kiek vėlesni dat. sg. f. pasitaisymai pieštuku rodo augusį
Daukanto ketinimą šią galūnę žymėti ne kaip kitaip, o <è> (plg.: karę → pšt kar 7v;
isz io kaukole → pšt isz io kaukolè 15r).
14 ir 16 diagramose vaizduojama galūnių <e, ę, y> statistika tose vietose, kur
vyko du pirmieji (l. 1r–47v, atitinkamai l. 15v–17v ir l. 32v) ir trečiasis (l. 400r–430v,
atitinkamai l. 419r) kamienų rašybos lūžiai.
26
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14 diagrama. Visuminė 10‑ies galūnių [ẹ] pozicijos žymėjimo dinamika, l. 1r–47v, pirmasis
lūžis l. 13r–15v, antrasis – l. 31r (kamienų rašybos pirmojo ir antrojo lūžio vietos yra l. 15v–
17v ir 32v)

Kaip jau minėta, galūnių konkurencijoje variantas su <i> nėra relevantiškas, beveik
nesantis, todėl plačiau ir nekvestionuojamas. O <e> ir <ę> konkurenciją iš 14 diagramos matyti vykstant nuolat, per visus pirmuosius l. 1r–47v. Galima įžiūrėti tik nelabai ryškius etapėlius, kai vienas ar kitas variantas kuriam laikui ėmė dominuoti labiau,
nors nebūtinai labai ryškiai. Štai <e> išsiveržimas matyti maždaug nuo l. 13r, ypač
nuo l. 15r, maždaug iki l. 25v. Toks galūnių <e> pagausėjimas apytiksliai sutampa su
pirminiu daliniu kamienų lūžiu, kai padidėjo mažiau žymėtos <i> svoris ir sumažėjo santykinė žymėtųjų narių <ę, y> dalis. Iš tiesų, analogiškai vyko ir čia, galūnių
atveju, šiek tiek dažniau imtas rašyti „neutralesnis“ <e>. Bendra pirmajam lūžiui, tiek
kamienuose, tiek galūnėse, būtų diakritinių, komplikuotesnių, žemaitiškesnių variantų su <ę, y> mažėjimas. Tokia tendencija turbūt liudija tam tikrą Daukanto atsipalaidavimą (kamienuose tai buvo ir tarmės fonetikos praradimo tendencija <i> [i], nors
galūnių atveju žemaitiška tartis vis tiek žymėta <e> [ẹ]). Galima apibendrinti, kad
pirmasis dalinis lūžis matomas ir galūnėse, pradedant l. 13r (kamienuose – nuo l. 15v).
Toks <e> dominavimas galūnėse tęsėsi maždaug iki l. 25r. Toliau, l. 25v–30v, galūnės diakritinė <ę> ėmė lenkti nediakritinę <e>, nors tas gausumas kartais nelabai
ryškus, plg. l. 25v–30v galūnių <e> ir <ę> santykius (= 11 p.): 19× : 24×; 22× : 24×; 23× :
26×; 17× : 35×; 9× : 42×; 14× : 25×; 15× : 17×; 10× : 30×; 21× : 27×; 17× : 35×; 14× : 24× (181× :
309×, vidurkiai 16,45× : 28,09×, tad 1 : 1,7). Raidės <ę> galūnėse pirmavimas šiuo etapu prieš pat antrąjį kamienų lūžį turbūt rodo paaugusį Daukanto susikaupimą.
Antrojo lūžio <i> → <y> kamienuose kritinis momentas buvo l. 32v. Apie šią
vietą ir galūnių vartosenoje įvyko analogiškų pokyčių – ryškiai ūgtelėjo <y>. Štai iki
l. 30v galūnėse <y> buvo beveik nesantis, plg. l. 1r–30v (= 54 p., vidutiniškai tik 0,22×
puslapyje): 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×,
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0×, 0×, 0×, 1×, 1×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 3×, 0×, 0×, 0×, 1×, 1×, 0×,
0×, 0×, 1×, 0×, 1×, 0×, 1×, 0×, 2×. Bet toliau l. 31r–33r (= 5 p.) <y> galūnių dinamika
pakito, vidurkis pakilo iki 4,4× puslapyje: 2×, 8×, 4×, 3×, 2×, 5×. Tada vėl matyti trumpas trijų puslapių atoslūgis (l. 33v–34v vidurkis tik 0,67×: 0×, 1×, 1×), ir vėl – ypač
ryškus pakilimas l. 35r–43r (17 p.) net su 14,47× vidurkiu: 6×, 17×, 8×, 11×, 15×, 34×,
11×, 20×, 25×, 19×, 14×, 18×, 18×, 17×, 5×, 7×, 1×. Kai kuriose vietose šioje atkarpoje
galūnės <y> net aplenkė <e, ę> variantus (37v, 40v ir 41v). Tačiau vėliau, nuo l. 43v,
<y> galūnių vartojimas vėl įspūdingai nuslūgo, plg. l. 43v–47v (= 9 p.): 0×, 1×, 1×, 0×,
2×, 0×, 0×, 1×, 0× (vidutiniškai tik 0,56×).
Atrodo, kad antrojo lūžio kamienuose metu Daukantui buvo kilę minčių įsivesti
<y> [ẹ] ir į galūnes – jis pabandė tai daryti nuo l. 31r, ypač l. 35r–43r, bet paskui <y>
[ẹ] plėtimasis į galūnes atslūgo. Ypač ryškus galūnių <y> suintensyvėjimas 17‑oje
puslapių akivaizdus iš 14 diagramos (35r–43r), nors suintensyvėjimo pradžia galima
laikyti jau l. 31r. Apie antrąjį lūžį galūnėse (nuo l. 31r) tegalima kalbėti sąlygiškai,
nes nors <y> [ẹ] raiška ėmė augti, ji beveik niekada neaplenkė kitų <ę, e> variantų,
tad galūnėse tai tik dalinis lūžis.
Maždaug nuo l. 43r Daukantas ėmė daugiau skirti dėmesio galūnių ortografijos
naujinimui; galūnėse ėmė netoleruoti <y> (konkuruoti liko du variantai: <e> ir <ę>),
nors kamienams <y> tiko. Toks atskyrimas labai panašus į IKEI (1828) rankraščio, kur
Daukantas toleravo <y> kamienuose, bet ne galūnėse27.
Tas neilgas, bet labai ryškus <y> suintensyvėjimas galūnėse (31r–43r) yra pirmas
didelis skirtumas nuo kamieninio <y> išsitęsimo per maždaug l. 32v–419r. Antras
radikalus skirtumas – dar vienas galūnių grafinės raiškos pakeitimas, neapčiuoptas
kamienuose: apie l. 319r galūnėse buvo atgaivinta <y> [ẹ] (tad atkarpa be galūnių
<y> [ẹ] buvo l. 43v–318v, = 551 p.), plg. 15 diagramą.

15 diagrama. Visuminė 10‑ies galūnių [ẹ] pozicijos žymėjimo dinamika l. 298r–305v, 316r–
327v; apie l. 319r atgaivinta <y>
27
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Matyti, kad prieš l. 319r atnaujinimą galūnėse l. 298r–305v, 316r–318v (= 21 p.) toji
<y> pasirodydavo vidutiniškai vos 1,0× puslapyje: 1×, 1×, 0×, 1×, 0×, 0×, 1×, 1×, 3×, 0×,
3×, 0×, 2×, 1×, 2×, 0×, 1×, 0×, 2×, 0×, 2×. Nuo l. 319r vaizdas pasikeitė, 18‑os suskaičiuotų puslapių (319r–327v) <y> vidurkis galūnėse pakilo apie septynis kartus – iki 6,89×
puslapyje: 6×, 5×, 6×, 7×, 10×, 8×, 7×, 2×, 8×, 2×, 11×, 5×, 8×, 6×, 9×, 5×, 7×, 12×. Anksčiau,
apie l. 43v, Daukanto buvo nutarta galūnes traktuoti skirtingai nei kamienus. Tačiau
nuo l. 319r prisikėlusi galūninė <y> vėl iš dalies sinchronizuota su kamienais. Tai jau
antras kartas, kai koreliuojamas kamienų ir galūnių <y> [ẹ] rašymas: 1) suintensyvėjimas (31r–43r) ir 2) atgaivinimas (nuo l. 319r).
Nors l. 319r kalbama tik apie galūnių <y> prisikėlimą, esama tam tikrų ženklų ir
kamienuose, kurie leidžia manyti Daukantą ėmus apie tą laiką daugiau dėmesio
kreipti į <y> rašymą. Pavyzdžiui, iš karto berašant l. 312v, 315r Daukanto padaryti
taisymai <i> → <y> rodo susizgribtą atidą neatsipalaiduoti, palaikyti raidę <y> ir
kamienuose:

żin‑ → żynios 312v; żirgi‑ → żirgyniczes 312v;

zi‑ → zyburiůientes 315r.

Taip pat galima atkreipti dėmesį į gausius Daukanto subraukymus pieštuku prieš
<y> atsigavimą galūnėse einančiame l. 318v (žr. 7 pav.). Toks intensyvus taisymas
labai nebūdingas Daukantui – jis kaip tik stengdavosi koreguoti minimaliai. Platus
daugiau nei pusės puslapio redagavimas gali liudyti abejojimus, kardinalesnius persigalvojimus, galbūt buvusią didesnę pauzę nurašinėjant.
Pati paskutinė l. 318v pastraipa Daukanto pieštuku visai užbraukyta. Jos pradžia
prieš išbraukiant buvo tokia:
Tù tarpù d. Mestrus bů pasityikes i karę isz petę ir riżos Letuos karalû ginklù drauste.
Jau pradio Rugpiute sukielę karauna wissame Parusnie (l. 318v).

Tačiau kitame lape, 319r (<y> atsigavimo galūnėse vietoje; žr. 8 pav.), tas tekstas
perrašytas šiek tiek kitaip; kaip matyti iš patamsinto šrifto, dvi galūnės gavo naujai
atgaivintą raidę <‑y>:
d. Mystrus pasityikęs isz pety i karę riżôs ongala Letuôs d. Kunegaikszti arba riki
ginklù drauste. Jau pradio Rugpiuty mienesęs sutraukę isz wissû sauo krasztû styprę
karauna (l. 319r).

Kaip minėta, trečiojo, ryškiausio, kamienų lūžio kulminacija <y> [ẹ] → <i> buvo
fiksuota l. 419r (žr. 13 diagramą). Palyginimui čia pateikta tos pačios vietos galūnių
16 diagrama (400r–430v, = 62 p.). Nuo l. 319r vėl suvešėjusi <y> galūnėse tarpo iki
trečiojo kamienų lūžio l. 419r. Prieš jį l. 400r–418v (= 38 p.) ir dar penkis puslapius
po jo, l. 419r–421r, <y> [ẹ] galūnėse vartota vidutiniškai 5,77× puslapyje (tai labai
panašu į dažnumą, buvusį ir <y> atgaivinimo atkarpos pradžioje, l. 319r–327v, maždaug 7 : 6): 1×, 1×, 6×, 9×, 20×, 6×, 8×, 4×, 9×, 5×, 6×, 1×, 3×, 6×, 5×, 4×, 14×, 5×, 9×, 11×,
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7 pav. IƵ l. 318v su gausiais braukymais ir taisymais pieštuku
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8 pav. IƵ l. 319r galūnių su <‑y> atgaivinimo pradžia
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16 diagrama. Visuminė 10‑ies galūnių [ẹ] pozicijos žymėjimo dinamika l. 400r–430v (kamienų
rašybos trečiojo lūžio vieta yra l. 419r)

4×, 9×, 5×, 3×, 5×, 19×, 5×, 4×, 2×, 3×, 4×, 2×, 2×, 8×, 5×, 8×, 1×, 5×, 3×, 3×, 8×, 6×, 4×.
Netrukus po trečiojo kamienų lūžio nuo l. 421v iki l. 428v (iš viso 15 p.) <y> [ẹ] vartosena galūnėse krito daugiau kaip 5 kartus (vidutiniškai 1,08× puslapyje): 2×, 3×, 1×,
1×, 1×, 1×, 0×, 0×, 0×, 0×, 0×, 1×, 3×, 0×, 3×. Dar toliau, l. 429r–430v, <y> [ẹ] galūnėse
prapuolė visai: 0×, 0×, 0×, 0× (plg. 16 diagramą).
Maždaug nuo trečiojo kamienų lūžio (419r) galūnių <y> [ẹ] taip pat išnyko (421v).
Tad trečiasis lūžis maždaug sutapo, jis iš esmės iš visur eliminavo <y> [ẹ].

17 diagrama. Visuminė 10‑ies galūnių [ẹ] pozicijos žymėjimo dinamika, l. 530r–539v (galutinio IƵ rankraščio rašymo etapo 20 puslapių atkarpa); <y> atmesta visai, šiek tiek vartojama
<e>, o dominuoja <ę>

Dar patikrinus 20 atsitiktinai pasirinktų puslapių iš vietos netoli IƵ rankraščio
pabaigos (530r–539v) paaiškėjo, kad raidė <y> galūnėse tikrai nevartota (plg. 17 diagramą). Taip pat matyti ryškus galūnės <ę> dominavimas prieš <e>.
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Suvedus kamienų ir galūnių lūžių duomenis, matyti tam tikra apytikslė koreliacija:
KAMIENAI:
1 lūžis (dalinis)

2 lūžis			

3 lūžis

<i>		
<i>
<i> →		
<y> →
<i>
<ę, y> →
–––––––––15v–17v––––––––32v––––––––––––––––––––––––419r––––––––
GALŪNĖS:
1 lūžis (dalinis)
			

2 lūžis (dalinis)		
+ <y> intensyv. <y> atgaivin.

3 lūžis

<e> → <ę, y> → <ę, e> →
<ę, e, y> → <ę, e>
<ę, e> →
––––––––13r–15r––––––––31r––43v––––––––––319r–––––––––421v–––––

Tad ir visas IƵ rankraštis pagal tris <y> [ẹ] lūžius kamienuose suskyla į 4 atkarpas.
Galūnėms taip pat tinka skirstymas į tuos 3 lūžius ir 4 atkarpas, tik su dviem didelėmis išimtimis: 1) <y> [ẹ] suintensyvėjimu 3‑ios atkarpos pradžioje (31r–43r), ir 2) <y>
[ẹ] galūnėse atgaivinimu 3‑ios atkarpos pabaigoje (319r–421v). Dar kitaip – galima
išskirti ilgą 3‑iosios atkarpos dalį, l. 43v–319r, kurioje linkstama rašyti <y> [ẹ] kamienuose, bet ne galūnėse.

2.2. K ON K RE Č I Ų G AL Ū NI Ų SU [ẹ] G RA F IN Ė RAI Š K A. Skirtingoms galūnėms su [ẹ] Daukantas naudojo skirtingą strategiją. Aptartas visumines galūnių
diagramas (14–17) sudarė duomenys apie 10 dažniausių varijuojančių galūnių, Daukanto šnektoje turinčių [ẹ]. Iš 10 galūnių, įtrauktų į tas 14–17 diagramas, toliau bus
aptartos tik 6 dažniausios, galinčios ryškiausiai reprezentuoti 3 skirtingus tipus, tris
Daukanto strategijas, taikytas joms diferencijuoti:
1) praet. 3 [ẹ];
2) part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs] ir gen. sg. f. [ẹs];
3) iness. pl. [ẹ], acc. sg. f. [ẹ] ir instr. sg. f. [ẹ].
Čia pateikiama po 4 kiekvienos iš tų galūnių diagramas:
a) l. 1r–47v (pirmasis ir antrasis lūžis bei galūnių <y> suintensyvėjimas: 1–2 atkarpa ir 3‑iosios pradžia);
b) l. 298r–305v, 316r–327v (galūnių <y> atgaivinimas 3‑iojoje atkarpoje);
c) l. 400r–430v (trečiasis lūžis: 3‑iosios atkarpos pabaiga ir 4‑osios pradžia);
d) l. 530r–539v (pasirinkta vieta iš 4‑osios atkarpos arti rankraščio pabaigos).
2.2.1. PIRMASIS TIPAS: PRAET. 3 [ẹ]. Akivaizdžiai pati gausiausia iš čia
analizuojamų buvo praet. 3 galūnė. Dominavęs jos variantas su <ę>, visai nebūdingas
jokiems kitiems lietuviškiems raštams, Daukanto buvo perinterpretuotas turbūt pagal
Donelaičio Metų 1818 leidimą (DMRh): Donelaičio dalyviai Daukanto galėjo būti
palaikyti praet. 3 formomis28.
28

209

Plg. Subačius 2014, 237–242.

Ortografinė Simono Daukanto
ž e m a i t i š k o b a l s i o [ e. ] r a i š k a
Istorijoje žemaitiškoje ( 1 8 2 8 – 1 8 3 4 ) : < e, ę, i, y >

18 diagrama. Praet. 3 [ẹ]: a) 1r–47v (pirmojo ir antrojo lūžio vieta l. 13r–15r ir 31r; <y> [ẹ]
suintensyvėjimo vieta l. 31r–43r)

Iš 18 diagramos matyti apylygė pirmosios atkarpos praet. 3 galūnės <e> ir <ę>
raidžių konkurencija, plg. vien l. 12v–13r (= 2 p.) variantus, <ę> (iš eilės): triesę, ne
pragierę, pasidaliję, neiszguldę 12v; patelkę, użtelkę, ikirieję, nuweikę, turieję, tapę 13r. Taip
pat <e>: iszdieloje, turieje 2×, mokieje, pasakoie 12v; użmusze, rusieje, ziczioie 13r.
Antrojoje atkarpoje (nuo l. 13r–15r) po truputį daugiau radosi variantų su <ę>,
plg. vien pavyzdžius iš l. 27v (iš eilės): darę; surbę; gierę; Walgę; tewalgę; cziedeję; da
liję; laupę; graiżę; walgę; sulaukę; globę; taupę; gerbę; lånkę; użlaikę. Čia tik vienas atvejis
su <e>: galieje 27v. Ta pati tendencija ir antrojo lūžio metu (31r), ir iš karto po jo.
Varianto su <y> beveik nėra, jo šiek tiek pasitaikė tik <y> galūnių suintensyvėjimo
segmente, plg. (iš eilės): iszwerty, kassy 37v; iemy, krowy 40v.

19 diagrama. Praet. 3 [ẹ]: b) 298r–305v, 316r–327v (<y> [ẹ] atgaivinimo vieta l. 319r)
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20 diagrama. Praet. 3 [ẹ]: c) 400r–430v (trečiojo lūžio vieta l. 421v)

Kaip matyti iš 19 diagramos, galūnių su <y> atgaivinimas l. 319v visiškai nepalietė praet. 3 vartojimo. Daukantas, nutaręs įsivesti <y> į galūnes, į praet. 3 jos neįsileido. Labai menkos išimtys yra goży ‘gožė’ 323r ir użiemy ‘užėmė’ 326v, matyt, atsiradusios netyčia, Daukantui tada kaip tik ėmus kitas galūnes smarkiau orientuoti į
<y> grafiką.
Ir toliau likusiame rankraštyje <y> praet. 3 galūnėje nevartota (plg. 20 ir 21 diagramą). Iš dviejų pagrindinių praet. 3 galūnių raidžių, <ę> ar <e>, po antrojo lūžio
visur dominavo <ę> su nosiniu diakritiku – tai bus sąmoningas Daukanto pasirinkimas. Nediakritinė <e> greičiausiai vartota kaip nesiūlomas, tačiau ir netrukdantis
variantas (dažnai nepasistengta prirašyti nosinio diakritiko, tarsi užsimiršus).

21 diagrama. Praet. 3 [ẹ]: d) 530r–539v (segmentas iš 4‑osios atkarpos IƵ rankraščio pabaigoje)
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Daukanto rankos pasitaisymai, daryti iš karto, teberašant tekstą ta pačia plunksna, tuo pačiu rašalu, toje pačioje vietoje, rodo jo sąmoningą intenciją – iš inercijos
parašęs vieną raidę susizgribo taisyti. Pavyzdžiui, Daukantas norėjo rašyti radę <ę>
praet. 3 galūnėje, nes, parašęs ką kitką, viršuj puolė žymėti <ę>:

yrklaô → yrklawę 4r; lauko → laykę 25r; sako → sakę 25v; meta → mety → metę 38v;

iszkepy → iszkepę 39r; iurszy → iurszę 41v; iszguldy → iszguldę 42v.

Pradiniame IƵ segmente (1, 2 ir 3‑iosios atkarpos pradžioje) matyti pasitaisymas
į <ę> – tai patvirtina, kad pagrindinis sąmoningas Daukanto sprendimas buvo praet.
3 galūnei rinktis būtent <ę>.
Čia galima minėti ir kiek vėliau, bet dar prieš užbaigiant IƵ darytus Daukanto
taisymus pieštuku (nebe rašalu), daugiausia maždaug iki l. 250r. Tuose puslapiuose
bene pats dažniausias taisymas pieštuku kaip tik yra nosinės raidės <ę> pažymėjimas
praet. 3 galūnėje. Šitokio pobūdžio pavyzdžiai į diagramas įtraukti tik kaip <e> galūnės variantai, nes pieštuko taisymai priklauso jau vėlesniam, kad ir nelabai nutolusiam,
taisymų sluoksniui. Bet taisymai liudija aktyvią Daukanto mintį (plg. 10 lentelę).
l.

<e>

1v

laidoie

2r

tikieje

4r

pasake

4r

sake

5r

lęipe

7v

parkieyte

7v

turieje

12v

iszdieloje

13v

uzieme

17v

apdowinoie

17v

idieje

19r

trauke

25v

skubieje

25v

neapkente

26r

trusinieje

26r

laike

26v

kloie

→ pšt <ę>
→ laidoię
→ tikieję
→ pasakę
→ sakę
→ lęipę
→ parkieytę
→ turieję
→ iszdieloję
→ uziemę
→ apdowinoię
→ idieję
→ traukę
→ skubieję
→ neapkentę
→ trusinieję
→ laikę
→ kloię

l.

<e>

27r

nesunke

27r

siunde

29r

mileje

29r

tureje

29v

żęnoie

32r

reiszke

32r

turieje

32v

pasibiloie

32v

turieje

32v

turrieje

32v

sake

34v

tůsioie

35r

nenorieje

35v

klaidioie

36v

stowieje

36v

imurawoie

37r

stygaôie

10 lentelė. Praet. 3 galūnių taisymai pieštuku <‑e> → <‑ę>

212

Archivum Lithuanicum 17

→ pšt <ę>
→ nesunkę
→ siundę
→ mileję
→ tureję
→ żęnoię
→ reiszkę
→ turieję
→ pasibiloię
→ turieję
→ turrieję
→ sakę
→ tůsioię
→ nenorieję
→ klaidioię
→ stowieję
→ imurawoię
→ stygaôię

Toks nosinių sužymėjimas rodo stiprėjusį, ne silpnėjusį, Daukanto ketinimą
praet. 3 žymėti nosiniu diakritiku, taip pat leidžia manyti ir patį Daukantą formas
su <e> dažnai laikius tik neapsižiūrėjimo išraiška. Nosinė <ę> praet. 3 galūnėje dominuoja beveik visame IƵ rankraštyje.

2.2.2.1. ANTRASIS TIPAS . Antrajam tipui skirtinos dvi uždaros galūnės,
besibaigiančios priebalsiu [s]: 1) part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs] ir 2) gen. sg. f. [ẹs].
Kaip bus matyti, Daukantas jas traktavo kiek skirtingai.
2.2.2.2. P a r t.

p r a e t. a c t. n o m. s g. m.

[ẹs].

22 diagrama. Part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs]: a) 1r–47v (pirmojo ir antrojo lūžio vieta l. 13r–
15r ir 31r; <y> [ẹ] suintensyvėjimo vieta l. 31r–43r)

Pirmojoje atkarpoje, ypač jos pirmojoje pusėje (1r–8v), <es> ir <ęs> variantų pasi
skirstymas yra apyvienodis. Tačiau pirmosios pabaigoje ir geroką antrosios atkarpos
segmentą matyti tam tikras Daukanto atsipalaidavimas, dėmesio į nosinį diakritiką
nekreipimas – variantas su <es> paprastai vyravo l. 9r–21v (= 25 p.). Pavyzdžiui,
didžiausias skirtumas fiksuojamas l. 16r: 18× <es> (iš eilės): kariawes; atiemes; draudes;
karáwes; nuweikes; sudraudes; prisůkes; pergaliejes; suderiejes; użiemes; apsipatiawes;
Jkiriejes; padalijes; igawes; karáwes; kariawes; Nustipes; kures; tik 1× <ęs>: pagrůzinęs.
Paskui iki antrosios atkarpos pabaigos (antrojo lūžio l. 31r) ir trečiojoje atkarpoje vėl
<es> ir <ęs> imti vartoti apyvienodžiai (plg. 22 diagramą).
Toliau, prieš ir po galūnių <y> atgaivinimo (319r), matyti kiek dažnesnis Daukanto nediakritinės galūnės <es> vartojimas, nors aiškiai esti abu variantai. Galima atkreipti dėmesį į vieną vietą – patį atgaivinimo momentą: toje vietoje dviejuose puslapiuose (318v–319r) matyti tarsi didesnis Daukanto susikaupimas, ten dažnesnės
pasirodo nosinės galūnės <ęs> (2 : 1 ir 4 : 1), nors po to nosinė dažniau vėl lieka
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23 diagrama. Part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs]: b) 298r–305v, 316r–327v (<y> [ẹ] atgaivinimo
vieta l. 319r)

neparašyta. Tarsi Daukantas apie l. 319r savo galvoje rūšiavo, kurią galūnę imti rašyti su <y>, kurios ne – part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs] aiškiai pasirinko žymėti su
<ę>, o ne su <y>, ir nosinės padažnėjimas toje vietoje kaip tik tai liudija. Beje, ir
anksčiau aprašytos (pirmojo tipo) praet. 3 galūnės žymėjimas su diakritiku nuo <y>
atgaivinimo vietos l. 319r pasidarė gerokai tvarkingesnis, mažiau likdavo galūnės
variantų be nosinės (plg. 19 diagramą). Galima manyti, kad tas <y> atgaivinimo
momentas privertė Daukantą pasidaryti nors kiek atidesnį, geriau laikytis sprendimų.
Tačiau netrukus po <y> atgaivinimo Daukantas vėl nesistengė per daug žymėti tos
nosinės, dažnėlesnė nediakritinė <es> galūnė (plg. 23 diagramos l. 319v ir toliau).

24 diagrama. Part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs]: c) 400r–430v (trečiojo lūžio vieta l. 421v)
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25 diagrama. Part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs]: d) 530r–539v (segmentas iš 4‑osios atkarpos IƵ
rankraščio pabaigoje)

Taip pat akivaizdu, kad šioje kritinėje vietoje part. praet. act. nom. sg. m. [ẹs]
Daukantas nesiėmė rašyti *<ys>, bet, kaip ir praet. 3 atveju, rinkosi <ę>, tik su gerokai mažesniu uolumu.
Trečiasis lūžis apie l. 421v nerodo jokios labiau pakitusios Daukanto vartosenos
šioje galūnėje (plg. 24 diagramą).
Ir IƵ rankraščio pabaigoje l. 530r–539v matyti abi galūnės, <ęs> ir <es>, bet dažnesnė atrodo pasidariusi nediakritinė <es> (plg. 25 diagramą).
Beje, tame minėtame taisymo pieštuku sluoksnyje Daukantas part. praet. act. nom.
sg. m. galūnėje daug rečiau prirašydavo nosinę nei pirmojo tipo praet. 3 galūnėje.
Tai liudija jį mažiau galvojus ir atsainiau žiūrėjus į part. praet. act. nom. sg. m. galūnę. Vis dėlto šiek tiek vėliau pieštuku pridėta nosinė <ę> rodo, kad Daukantui
būtent taip rūpėjo žymėti part. praet. act. nom. sg. m., nors visai suvienodinti pastangų nedėjo (plg. taisymus 11 lentelėje).
l.

<es>

2r

pasigailes

2r

iszmokes

2v

pergriżes

4r

turiejes

6r

pasakoies

7r

apipasakoies

9r

iszwaiszenes

15r

isilauże

15r

paweike

15r

riedies

→ pšt <ęs>
→ pasigailęs
→ iszmokęs
→ pergriżęs
→ turiejęs
→ pasakoięs
→ apipasakoięs
→ iszwaiszenęs
→ isilaużęs
→ paweikęs
→ riedęs

l.

<es>

16r

kures

16v pasteiges
16v pasimilawes
17v apskelbes
17v leipes
18v atsakes
19r

sutraukes

19r

diekawoies

21v prawardawes
21v istates

→ pšt <ęs>
→ kuręs → kureno
→ pasteigęs
→ pasimilawęs
→ apskelbęs
→ leipęs
→ atsakęs
→ sutraukęs
→ diekawoięs
→ prawardawęs
→ istatęs

11 lentelė. Part. praet. act. nom. sg. m. galūnių taisymai pieštuku <es> → <ęs>
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Bet ir pieštuku Daukantas pataisydavo toli gražu ne viską. Pavyzdžiui, l. 16v iš
7 part. praet. act. nom. sg. m. dalyvių galūnių Daukantas pakoregavo tik 2 (žr. 11
lentelę), o likusios 5 taip ir liko be nosinių (iš eilės): Grobstes; gabenes; nepasijemes;
linkejes; tapes.
Apibendrinus matyti, kad statistiškai Daukantas šiek tiek dažniau rašė nediakritinę <es>, nors ir dėjo tam tikrų pastangų keisti ją į <ęs>.

2.2.2.3. G EN. S G. F. [ẹs]. Tai irgi uždaroji antrojo tipo galūnė. Gali būti, kad
būtent dėl jos uždarumo Daukantas neužsimanė jos rašyti su <y>; ta <y> čia buvo
prasprūdusi tik sporadiškai.

26 diagrama. Gen. sg. f. [ẹs]: a) 1r–47v (pirmojo ir antrojo lūžio vieta l. 13r–15r ir 31r; <y> [ẹ]
suintensyvėjimo vieta l. 31r–43r)

27 diagrama. Gen. sg. f. [ẹs]: b) 298r–305v, 316r–327v (<y> [ẹ] atgaivinimo vieta l. 319r)
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28 diagrama. Gen. sg. f. [ẹs]: c) 400r–430v (trečiojo lūžio vieta l. 421v)

29 diagrama. Gen. sg. f. [ẹs]: d) 530r–539v (segmentas iš 4‑osios atkarpos IƵ rankraščio pabaigoje)

Kaip matyti iš 26–29 diagramų, variantas su <y> tėra pasitaikęs keletą kartų, pavyzdžiui: bażniczelys 35v (<y> suintensyvėjimo momentu); Gedwidys ‘Jadvygos’ 324r
(<y> atgaivinimo galūnėse momentu). Esama vieno kito Daukanto pasitaisymo, daryto iš karto berašant; pavyzdžiui, <y> galūnėse suintensyvėjimo vietoje parašęs <ys>
Daukantas tuojau ją taisė į <ęs>:

bażniczys → bażniczęs 37r; senowe

→ senowys → senowęs 40r.
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Pagrindinis konkuravimas ir čia (kaip ir part. praet. act. nom. sg. m. atveju) vyko
tarp galūnių rašymo <‑es> ir <‑ęs>. Tik gen. sg. f. matyti ryškesnis nosinio diakritiko
<‑ęs> pavartojimas. Galima sakyti, kad nors abu variantus rašydavo abiejose galūnėse, tačiau part. praet. act. nom. sg. m. diakritikai dėlioti abejingiau, o gen. sg. f. galūnei raidė su nosine <ę> parinkinėta atidžiau – galbūt dėl pabrėžtinio noro atskirti
ją nuo grafiškai panašios nom. pl. f. galūnės.
Daukanto rūpestį pataisyti nepažymėtas nosines vėlgi rodo kiek vėlesni taisymai
pieštuku (plg. 12 lentelę).
l.

<es>

→ pšt <ęs>

l.

<es>

→ pšt <ęs>

21r

Rusnes

→ Rusnęs

35r

galibes

→ galibęs

33r

ukes–paoiui

→ ukęs–paoiui

35v

ukes

→ ukęs

33r

szweisibes

→ szweisibęs

36v

saules

→ saulęs

33v

ukes

→ ukęs

37r

doribes

→ doribęs

33v

ukes

→ ukęs

37r

gyltynes

→ gyltynęs

33v

galibes

→ galibęs

42v

doribes

→ doribęs

34v

senowes

→ senowęs

318v

kares

→ karęs

12 lentelė. Gen. sg. f. galūnių taisymai pieštuku <‑es> → <‑ęs>

Summa summarum, antrojo tipo galūnės skiriasi diakritiko <‑ęs> žymėjimo dažnumu: part. praet. act. nom. sg. m. galūnėje nosinė raidė retesnė už gen. sg. f. ir šiek
tik viršesnis nediakritinis <‑es> variantas; gen. sg. f. – labiau dominuoja <‑ęs>.

2.2.3.1. TRE Č IASIS TIPAS. Trečiajam tipui skirtos atviros galūnės <ę> daugiau
ar mažiau patyrusios <y> suintensyvėjimą (31r–43r) ir <y> atgaivinimą (319r–421r);
iš 7 analizuotų čia bus pristatytos 3: 1) iness. pl. [ẹ]; 2) acc. sg. f. [ẹ]; 3) instr. sg. f. [ẹ].
2.2.3.2. INESS. PL. [ẹ]. Trečiajam tipui atstovauja vardažodžių daugiskaitos
vietininkas (tiek vyriškosios, tiek moteriškosios giminės). Registruotos tik tos formos,
kurias Daukantas rašė gale su <‑e, ‑ę, ‑y>, bet ne su <‑ie> ar kitaip. Kaip ir kitos 3‑iojo
tipo galūnės, iness. pl. yra viena iš tų, kuriai žymėti Daukantas kartais rinkosi ne tik
<e, ę>, bet ir <y>.
Iness. pl. skirtingais etapais vartotos 3 raidės: arba tarpusavyje konkuravo <e, ę>,
arba rinktasi viena pagrindinė <y>.
Pirmoje ir antroje atkarpoje (iki l. 31r) iness. pl. galūnėse labiausiai varžėsi <e> ir
<ę>; pirmiausia labiau dominavo <e> (plg. l. 12v – 5 : 1: kuriusè; Zmaitiuse; rasztuse
(2×); metuse, bet rasztusę), paskui – <ę> (plg. l. 29r – 10 : 2: Ƶmaitiusę; tusę; numusę;
girriesę; girries; łaukusę; nûmusę; pęiwôsę; laikusę; kariesę, bet krasztuse; paskesniuse),
plg. 30 diagramą.
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30 diagrama. Iness. pl. [ẹ]: a) 1r–47v (pirmojo ir antrojo lūžio vieta l. 13r–15r ir 31r; <y> [ẹ]
suintensyvėjimo vieta l. 31r–43r)

Tačiau <y> suintensyvėjimo metu iness. pl. <y> galūnės taip pat labai suaktyvėjo
(plg. l. 34r–42v); trumpam net iš viso neliko nei <e>, nei <ę>, pavyzdžiui, l. 41r pasirinktos net 6× <y> galūnės: Prususy; Ƶmaitiusy; Zemaitiusy; kariesy; kittosy; gieriniesy
(plg. 30 diagramą).
Pavyzdžiai iš suintensyvėjimo zonos liudija, kaip Daukantas iš inercijos pradėdavo rašyti <e, ę>, bet tuoj pastebėjęs pataisydavo į <y> (pagal naują to momento apsisprendimą rašyti sulig senesniąja juodraščio rašyba):

darzeliuse → darzeliusy 39r; Prususę → Prususy 39r; wissose → wissosy 39v;

kapuse → kapusy 40r; Zmaitiuse → Zmaitiusy 40v; iszraszuse → iszraszusy 40v;

laikuse → laikusy 41v; metuse → metusy 42v.

Apskritai iness. pl. galūnė <y> ryškiai pasirodė dviejose tipinėse <y> galūnių vietose: minėtame <y> suintensyvėjimo segmente (34r–42v) ir maždaug <y> atgaivinimo
etape (plg. 31–32 diagramas, 319r–421r). Įstabu, kad tuo atgaivinimo etapu <y> tapo
apskritai vienintele iness. pl. galūnės raiška (319r–421r).
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31 diagrama. Iness. pl. [ẹ]: b) 298r–305v, 316r–327v (<y> [ẹ] atgaivinimo vieta l. 319r)

32 diagrama. Iness. pl. [ẹ]: c) 400r–430v (trečiojo lūžio vieta l. 421v)

Atrodo, kad tiek iki <y> galūnių atgaivinimo l. 319r (žr. 31 diagramą), tiek ketvirtojoje IƵ atkarpoje (530r–539v, žr. 33 diagramą) formos su <ę> vartotos truputį dažniau
už <e>, nors nediakritinių vartojimas irgi labai akivaizdus. Pavyzdžiui, l. 422r tuoj
po trečiojo lūžio Daukantas aiškiai susikaupęs 3× pažymėjo galūnes <ę> (kuriusę;
minauotusę; rasztųsę) greta vienos inertiškai parašytos su <y> (rasztusy). Tuo metu jis
kaip tik darė sąmoningą sprendimą, tad jo manyta tinkamesne jau tapus nosinę <ę>.
Nosinis variantas <ę> (tais etapais, kai nesirinkta <y>) Daukantui buvo pageidautinesnis, o nediakritinis <e> – labiau dėmesio nekreipimo rezultatas.
Taisymai pieštuku pirmojoje ir antrojoje atkarpoje taip pat patvirtina buvus Daukanto norą žymėti nosines iness. pl. formose (plg. 13 lentelę).
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l.

<e>

2r

rasztuse

2v

ermideriuse

3r

paiuriuse

3r

rejose

3v

rejose

3v

wadinamuse

3v

trobesiuse

3v

rasztuse

4v

minaôtuse

4v

ůmziuse

5r

rasztuse

5v

Ƶmaitiuse

6r

tuse

6r

rasztuse

6v

wiemuse [sic!]

6v

Ƶmaitiuse

6v

eldijose

6v

trůszose

→ pšt <ę>
→ rasztusę
→ ermideriusę
→ paiuriusę
→ rejosę
→ rejosę
→ wadinamusę
→ trobesiusę
→ rasztusę
→ minaôtusę
→ ůmziusę
→ rasztusę
→ Ƶmaitiusę
→ tusę
→ rasztusę
→ wiemusę
→ Ƶmaitiusę
→ eldijosę
→ trůszosę

l.

<e>

8v

rasztuse

10r

rasztuse

12r

numuse

12v

rasztuse

13v

rasztuse

13v

rasztuse

19v

plinuse

19v

laukuse

21v

daiktuse

25r

tiruse

25r

giriose

25r

rumuse

26v

żinicziose

26v

darżeluse

29r

krasztuse

29r

paskesniuse

30r

numuse

31v

ratuse

→ pšt <ę>
→ rasztusę
→ rasztusę
→ numusę
→ rasztusę
→ rasztusę
→ rasztusę
→ plinusę
→ laukusę
→ daiktusę
→ tirusę
→ giriôsę
→ rumusę
→ żinicziosę
→ darżelusę
→ krasztusę
→ paskesniusę
→ numusę
→ ratusę

13 lentelė. Iness. pl. galūnių taisymai pieštuku <‑e> → <‑ę>

Tačiau 4‑ojoje IƵ atkarpoje matyti apyvienodis <ę> ir <e> vartojimas iness. pl. (plg.
33 diagramą).

33 diagrama. Iness. pl. [ẹ]: d) 530r–539v (segmentas iš 4‑osios atkarpos IƵ rankraščio pabaigoje)

221

Ortografinė Simono Daukanto
ž e m a i t i š k o b a l s i o [ e. ] r a i š k a
Istorijoje žemaitiškoje ( 1 8 2 8 – 1 8 3 4 ) : < e, ę, i, y >

2.2.3.3. A C C. S G. F. [ẹ]. Antroji trečiojo tipo galūnė [ẹ] yra acc. sg. f. Ji turi daug
panašumo su pirmąja to paties tipo iness. pl. galūne, bet esama ir ryškokų skirtumų.
Iki pirmo ir antro lūžio (l. 1r–31r) matyti gana intensyvi diakritinio <ę> ir nediakritinio <e> variantų konkurencija: vartojami abu, nors šiek tiek daugiau esama <ę>
variantų. Plg. l. 5r – 3× <‑ę> : 0× <‑e> (daugibę; zęnę; żmę); l. 15r – 8× <‑ę> : 3× <‑e>:
waldę; Panagoriję; ziamę; ukę (2×); Bulgariję; buweinę; kurę, bet uke; wietowe; buweine;
l. 31r – 4× <‑ę> : 0× <‑e> (Nedielę; karę; kokę; makaulę) (plg. 34 diagramą).
Panašumas su iness. pl. galūnėmis atsiranda <y> suintensyvėjimo srityje. L. 35v–
42r lapuose variantai su <‑y> grafika dažniausiai vyrauja. Plg. l. 41r – 6× : 1×: <‑y>
(saujely; Wylkmergy; Byruty; kontriby; narsiby; pakapy), bet <‑ę>: sauię.
Suintensyvėjimo srityje pasitaikė Daukanto taisymas, kur <e> iš karto pakeista į <y>:

szwente → szwenty 39r.

Tai akivaizdus pataisymas dėl vyravusio apsisprendimo tame segmente.
Etapu nuo galūnių <y> suintensyvėjimo iki pat atgaivinimo <y> beveik visai nevartojama (43v–319r, plg. 34 ir 35 diagramą). Bet <y> galūnių atgaivinimas palietė ir
acc. sg. f. Pačiame kritiniame 319r lape buvo pabandyta rašyti <y>, bet kol kas nepasiryžta ir pasitaisyta į <ę>:

stypry → styprę 319r.

34 diagrama. Acc. sg. f. [ẹ]: a) 1r–47v (pirmojo ir antrojo lūžio vieta l. 13r–15r ir 31r; <y> [ẹ]
suintensyvėjimo vieta l. 31r–43r)
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35 diagrama. Acc. sg. f. [ẹ]: b) 298r–305v, 316r–327v (<y> [ẹ] atgaivinimo vieta l. 319r)

Tačiau iš karto tolesniuose puslapiuose (319v, 323r) taisymas jau priešingos krypties – į raidę <y>:

i sauo ukè → i sauo uky 319v;

i pyli werdonti derwa goży → i pyli werdonty derwa goży 323r.

Tačiau nors trečiosios atkarpos gale acc. sg. f. galūnėje atsirado <y>, ji vis tiek
beveik niekada neprilygo <ę> dažnumui. Tai ryškus skirtumas nuo anksčiau analizuotos to paties tipo iness. pl. galūnės. Tuo etapu, kuriuo iness. pl. rinktasi vien <y>,
acc. sg. f. neabejotinai dominavo <ę> (variantas su <y> tik kažkiek toleruotas). Pavyzdžiui, l. 319v – 3× <ę> : 3× <y> (nauię; rikę; nauię ir pusy; uky; atenty); l. 326r – 4× <ę> :
0× <y> (weldiemę; galibę; patę; buweinę); l. 411r – 7× <ę> : 2× <y> : 1× <e> (pylę; styprę;
igulę; Ziamůię; auksztůię; gyltynę; ligę ir paty; kury bei didije).
Be to, tuo <y, ę> konkuravimo etapu (319r–421r) buvo beveik nunykęs nediakritinis acc. sg. f. variantas <e>. Jis po 3-iojo lūžio taip ir neatsigavo iki rankraščio pabaigos – Daukantas vis tvirčiau jo išvengdavo. Galų gale rankraščio pabaigoje (plg.
l. 530r–539v, žr. 37 diagramą) aiškiai įsivyravo variantas su <ę> (plg. 36 ir 37 diagramą).
Matyt, acc. sg. f. galūnės <ę>, labai įprasta daugelyje tiek Lietuvos, tiek Rytų Prūsijos tekstų, darė poveikį Daukanto apsisprendimams – jis daug mažiau už iness.
pl. pasidavė juodraščio <y> spaudimui bei daug atidžiau žymėjo nosinį diakritiką <ę>.
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36 diagrama. Acc. sg. f. [ẹ]: c) 400r–430v (trečiojo lūžio vieta l. 421v)

37 diagrama. Acc. sg. f. [ẹ]: d) 530r–539v (segmentas iš 4‑osios atkarpos IƵ rankraščio pabaigoje)

2.2.3.4.

[ẹ]. Ši galūnė taip pat skirtina trečiajam tipui, nes joje
dviejose atkarpose, visai kaip iness. pl. ir iš dalies acc. sg. f., buvo pavartojama
raidė <y>: suintensyvėjimo momentu (31r–42v) ir atsigavimo etapu (319r–420v) (plg.
38–40 diagramas).
Instr. sg. galūnę <y> suintensyvėjimo zonoje (l. 42v) bei tuoj po <y> atgaivinimo
galūnėse (321r, 327r, 327v) Daukantas sąmoningai taisė ir į <y>:
INSTR. S G. F.

su galibe → su galiby 42v;
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su wissu smurtiausiu narsiby → su wissu smurtiausy narsiby 321r;

su pyles igulę → su pyles iguly 327r; ragotynę → ragotyny 327v.

38 diagrama. Instr. sg. f. [ẹ]: a) 1r–47v (pirmojo ir antrojo lūžio vieta l. 13r–15r ir 31r; <y> [ẹ]
suintensyvėjimo vieta l. 31r–43r)

39 diagrama. Instr. sg. f. [ẹ]: b) 298r–305v, 316r–327v (<y> [ẹ] atgaivinimo vieta l. 319r)
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40 diagrama. Instr. sg. f. [ẹ]: c) 400r–430v (trečiojo lūžio vieta l. 421v)

41 diagrama. Instr. sg. f. [ẹ]: d) 530r–539v (segmentas iš 4‑osios atkarpos IƵ rankraščio pabaigoje)

Visais kitais etapais (kur nevyrauja <y>) instr. sg. f. besąlygiškai dominuoja diakritinė nosinė <ę> (plg. 38, 39, 41 diagramas). Pavyzdžiui, l. 15v: ragotynę; nudiemę;
kontribę; Ligę; dalę; l. 305r: lůsibę; su styprę; l. 534r: su didę; su lengwůię; su […] jotę.
Diakritinė <ę> taip pat prirašoma kiek vėlesniame pieštuko taisymo sluoksnyje (plg.
14 lentelę).
Kartais net ne visai aišku, ar Daukantas visada skyrė acc. sg. f. ir instr. sg. f.
formas – jos panašios, neretai atskiriamos tik iš konteksto. Stebėtinai mažai tevartota instr. sg. f. formų su nediakritine <e>, visai kaip ir acc. sg. f. (plg. kad ir 37 bei
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41 diagramą). Ryškiausias skirtumas tarp acc. sg. f. ir instr. sg. f. būtų kiek dažnesnis,
pereinantis į vyravimą instr. sg. f. <y> vartojimas jos atgaivinimo etapu (acc. sg. f.
galūnė šiuo aspektu nusileido).
l.

<e>

→ pšt <ę>

l.

<e>

→ pšt <ę>

3v

lige

→ ligę

26v

lige

→ ligę

3v

dale

→ dalę

29v

wissudidiause

→ wissudidiausę

14r

jůdůie

→ jůdůię

37v

gieriny

→ gierinę

19r

iote

→ iotę

45r

kure

→ kurę

14 lentelė. Instr. sg. f. galūnių taisymai pieštuku <‑e> → <‑ę>

Be to, reikia pridurti, kad tarp nediakritinių galūnių <e> įskaičiuotos pasitaikiusios
<e> su gravio formos diakritiku <è>, pvz. (iš eilės): Czekiżkè 4r; dobè 12r; kontribè 17r;
styprè 19r; ont doribè 33r; teis Labuniu pylè 302v; ont sauo pusè 317r; ont Marienburga
pylè 322v; kakinas weinù Letuos ukè 419v; ont sauo pusè 420r. Ir truputį vėlesniu taisymo pieštuku etapu tą gravio ženklą Daukantui pasitaikė pridėti, plg.: su didesne →
su didesnè 20r; ugne → ugnè 21r. Todėl grynų <e> galūnių lieka dar mažiau. Toks
gravio diakritikas, visai nebūdingas acc. sg. f. žymėjimui, liudija, kad Daukantas
mintyse visiškai nesuliejo tų dviejų linksnių, o kaip tik gravio atveju juos mėgino
atskirti. Vis dėlto painiavos neišvengta, nes gravio diakritikas Daukantui praslydo ir
kitose, jau minėtose, galūnėse: praet. 3 nu gimè 404v; iness. pl. raistosè 26r; acc. sg. f.
i pylè 302v; i karalaus walè 428v; dat. sg. f. (pavyzdžius žr. anksčiau, 2.1). Instr. sg. f.
<è> yra gerokai dažnesnė už daugelio kitų minėtų linksnių, vis dėlto populiariausia
<è> galūnė su graviu buvo dat. sg. f. linksnyje ir prieveiksmių galūnėse.

2.3. DOMINUOJANT Y S

IR Š ALUTINIAI TRIJ Ų TIP Ų G AL Ū NI Ų VA -

RIANTAI. Vyraujančių galūnių su [ẹ] išsidėstymo variantai pagal apytiksles 4 galūnių atkarpas (ir <y> suintensyvėjimą, <y> atgaivinimą) matyti 15 lentelėje; pirmos
6 galūnės aptartos 2.2.1–2.2.3.4, o likusių 4 galūnių (nom. sg. f., gen. sg. m., iness. sg.
ir nom. pl. [du.]) rezultatai įtraukti nepateikus analizės.

instr. sg. f.

nom. sg. f.

gen. sg. m.

iness. sg.

nom. pl. (du.)

‹es› / ‹ęs› ‹ęs› / ‹es›

acc. sg.

‹ę›

iness. pl.

2 atkarpa
(nuo l. 15v–17v
iki l. 31r)

3 tipas
gen. sg. f.

‹e› / ‹ę› ‹es› / ‹ęs› ‹ęs› / ‹es›

nom. sg. m.

1 atkarpa
(iki l. 15v–17v)

part. praet. act.

1 tipas 2 tipas
praet. 3

Atkarpos

‹e› / ‹ę›

‹ę› / ‹e›

‹ę› (‹e›)

‹e› / ‹ę›

‹ę› / ‹e›

‹ę› / ‹e›

‹e› (‹ę›)

‹ę› / ‹e›

‹ę› / ‹e›

‹ę› (‹e›)

‹e› / ‹ę›

‹ę› / ‹e›

‹e› / ‹ę›

‹e› (‹ę›)
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instr. sg. f.

nom. sg. f.

gen. sg. m.

iness. sg.

nom. pl. (du.)

‹ę›

‹ęs› / ‹es› ‹ęs› (‹ys›)

‹y›

‹y›

‹y›

‹y›

‹y›

‹y›

‹y›

‹ę›

‹es› / ‹ęs› ‹ęs› / ‹es›

‹e› / ‹ę›

‹ę› / ‹e›

‹ę›

‹e› / ‹ę›

‹ę› / ‹e›

‹ę›

‹es› / ‹ęs› ‹ęs› (‹es›)

‹y›

‹ę› (‹y›)

‹y›

‹ę›

‹es› / ‹ęs› ‹ęs› (‹es›) ‹e› / ‹ę›

‹ę›

‹ę›

‹ę› / ‹e›

‹ę›

‹ę›

‹ę›

‹es› / ‹ęs› ‹ęs› (‹es›) (su var.

gen. sg. f.

part. praet. act.
nom. sg. m.

acc. sg.

3 tipas
iness. pl.

1 tipas 2 tipas
praet. 3

Atkarpos

3 atkarpos ‹y›
suintensyvėjimas (l. 31r–43v)
3 atkarpa (be
‹y› suintensyvėjimo ir atgai-

‹e› / ‹ę› ‹e› (‹ę›)

vinimo) (l. 44r–
318v)
3 atkarpos ‹y›
atgaivinimas
(l. 319r–421r)
4 atkarpa
(nuo. l. 421v)
Dominavusi
ortografinė ga-

‹ę› / ‹e›

lūnių [ẹ] raiška

‹ę›
(su

var.

(su

‹e, y›)

‹y›)

‹y› /
‹ę› / ‹e›

‹y›
(‹ę,

e›)

‹e› / ‹ę›
(‹y›)

‹e› (ę)

var. (su var. (su var.

‹e, y›)

‹e, y›)

‹y›

‹y›

‹e›

‹e›

‹e› / ‹ę› ‹e› (‹ę›)
(su

‹y›)

var. (su var.

‹y›)

‹y›)

15 lentelė. Dominuojantys ir šalutiniai visų trijų tipų (10 galūnių) variantai IƵ

3. I Š VADOS. 1. Simono Daukanto gimtosios tarmės garso [ẹ] (maždaug tarpinio
tarp [i] ir [e]) pozicija jo rankraštinėje Istorijoje žemaitiškoje (IƵ) buvo reiškiama 4
pagrindiniais rašmenimis: <e, ę, i, y>. Trys iš jų (<e, ę, y>) reiškė garsą [ẹ], tačiau <i>
tegalėjo žymėti aukštaitišką [i] net ir Daukanto šnektos [ẹ] pozicijoje.
2. Garso [ẹ] raiška iš dalies skyrėsi kamienų (šaknų) ir galūnių pozicijose. Iš keturių
kamienuose dažniausiai konkuravo trys grafemos <i, ę, y> (variantų su <e> taip pat
pasitaikydavo), galūnėse – irgi trys, tik ne tos pačios: <e, ę, y>. Raidė <i> iš esmės [ẹ]
pozicijoje buvo renkamasi vien kamienuose, o raidė <e> – daugiausia tik galūnėse
(su menkomis išimtimis).
3. Kamienuose išryškėjo bent 3 pagrindiniai [ẹ] rašymo lūžiai: 1) <ę, y> → <i>
(dalinis, tebevyraujant <i>) apie l. 15v–17v; 2) <i> → <y> l. 32v; 3) <y> → <i>
l. 419r.
1 lūžis (dalinis)
<i>		

<i>

<ę, y>

<i>

→

2 lūžis			

→		

<y>

→

3 lūžis

		

<i>

–––––––––15v–17v––––––––32v––––––––––––––––––––––––419r––––––––
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4. Tokie kamienų [ẹ] ženklinimo lūžiai dalija IƵ rankraštį į 4 nevienodas atkarpas:
1) iki l. 15v–17v (apie 30–34 p.); 2) nuo l. 15v–17v iki l. 32r (apie 30–34 p.); 3) l. 32v–
418v (apie 772 p.); 4) l. 419r–551r (apie 264 p.).
5. Galūnių lūžiai maždaug tie patys 3 kaip ir kamienų (visuminės galūnių lūžio
vietos tesiskiria keliais lapais): 1) l. 13r–15r (dalinis); 2) l. 31r (dalinis); 3) l. 421v.
Tačiau [ẹ] raiškai galūnėse būdingi du ryškūs skirtumai nuo kamienų: 1) <y> suintensyvėjimas l. 31r–43r (3‑iosios atkarpos pradžioje) ir 2) <y> galūnėse atgaivinimas
l. 319r–421r (3‑iosios atkarpos pabaigoje).
1 lūžis (dalinis)
			
<ę, e>

→

2 lūžis (dalinis)		

3 lūžis

+ <y> suintens. <y> atgaiv.
<e> → <ę, y> → <ę, e> → <ę, e, y> → <ę, e>

––––––––13r–15r––––––––31r––43v––––––––––319r–––––––––421v–––––

6. Dominuojančių [ẹ] raiškos raidžių pasiskirstymas kamienų ir galūnių 4 atkarpose išdėstytas 16 ir 17 lentelėse.
1 atkarpa

2 atkarpa

3 atkarpa

4 atkarpa

K

<i, ę, e>

<i, y, ę>

<i, y>

<i>

G

<ę, e>

<ę, e>

(<y, ę>), <ę, e>,
(<ę, y, e>)

<e, ę>

16 lentelė. Dominuojanti ortografinė kamienų ir galūnių [ẹ] raiška 4 atkarpose (K = kamienai;
G = galūnės)

<i>

1 atkarpa

2 atkarpa

3 atkarpa

4 atkarpa

K (iš dalies)

K

K (iš dalies)

K

<e>

G / K (iš dalies)

G

G

G

<ę>

K/G

K/G

G

G

<y>

–

K

K / G (iš dalies)

–

17 lentelė. Raidžių dominavimas kamienuose ir galūnėse 4 atkarpose (K = kamienai; G = galūnės)

7. Varijuojančių galūnių [ẹ] raiška suskyla bent į 3 tipus:
1) praes. 3 – paprastai vartojama tik <ę> (sakę 37r; turieję 430r) ir šalutinis variantas <e> (sake 4r; turieje 7v), bet ne <y>;
2) uždarose galūnėse a) part. praet. act. nom. sg. m. ir b) gen. sg. f. konkuruoja
<ęs> (gawęs 9r; weinibęs 430r) ir <es> (gawes 430v; weinibes 428r), bet beveik nėra <ys>
galūnės su <y>;
3) tam tikrose atvirose galūnėse tam tikrais etapais ryškiai renkamasi raidė <y>
(<y> suintensyvėjimo l. 31r–43r ir atgaivinimo l. 319r–421r segmentuose): a) iness.
pl. (kuriosę 11r; kuriosy 37v; kuriose 44v); b) acc. sg. f. (kure 16r; kurę 45r; kury 411r);
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c) instr. sg. f. (galibę 8v; galiby 42v; galibe 425r); d) nom. sg. f. (didůmeny 38v; didůmenę
42v; didůmene 408v); e) gen. sg. m. (niekoke 17r; niekoky 401v; niekokę 430v); f) iness. sg.
(kuremę 3v; kuremy 41v; kureme 46v); g) nom. pl. (du.) (wienę 5v; wieny 39v; wiene 47r).
8. Raiškos priemonių žemaitiškam [ẹ] žymėti identifikavimas lūžiais ir atkarpomis
gali padėti tikslinti IƵ švarraščio genezę. Viena, 1–2 IƵ atkarpas Daukantas pradėjo
rašyti aiškiai naujesne ortografija negu išrašų knygoje IK (apie 1827 metus), dainų
rinkinyje DaCL (1827–1828) ir net vėlesnėje išrašų knygoje IKEI (apie 1828). Kitų
rašybos ypatybių analizė (čia nepateikta) patvirtina, kad IƵ švarraštį Daukantas rašė
nuo pradžios iki pabaigos, iš eilės, gana nuosekliai, o ne sudėdamas skirtingu metu
rašytus segmentus (įvairiausi rašybos modifikavimo atvejai liudija IƵ perrašymo
nuoseklumą). Tokia išvada leidžia manyti, kad IƵ švarraštis Daukanto pradėtas ne
anksčiau kaip 1828 metais (pradedamas naujesne rašyba nei IKEI) ir baigtas ne vėliau
kaip 1834 metų vasarą (tikėtinas Bt nuorašo pradėjimo laikas), tad IƵ švarraščio
atsiradimo data ribotina 1828–1834 metais.
9. IƵ genezei toliau tikslinti ypatingos reikšmės turi raidė <y>. Nors pirmose
dviejose atkarpose <y> [ẹ] terašoma mažai, tačiau jos ryškiai padaugėja a) kamienuose 3‑iojoje atkarpoje (32v–418v) ir b) 3 tipo galūnėse <y> suintensyvėjimo (31r–43r)
bei atgaivinimo (319r–421r) etapais. T. y. kamienų <y> [ẹ] ryškiai vartojama ilgoje
trečiojoje atkarpoje (apie 772 p.), o 3 tipo galūnių <y> [ẹ] – tos trečiosios atkarpos
pradžioje (apie 25 p.) ir pabaigoje (apie 204 p.). Tikslinant juodraščio poveikio apimtis ir laiką, galima kelti hipotezę, kad bent ta juodraščio dalis, kuri identifikuojama
kaip 3‑ioji IƵ švarraščio atkarpa, turėjo būti sukurta prieš ar apie 1827–1828 metus.
Jos grafinė [ẹ] raiška atitiko senąją vilnietišką Daukanto rašybą.
Toks senesnei Vilniaus rašybai būdingas <y> [ẹ] susigrąžinimas 3‑iojoje atkarpoje galėtų būti hipotetiškai sietinas su Daukanto nuo l. 25r pradėtu nauju skyriumi
„§ VI. Budas ir apsiema Letuwiu ir Zemaitiû Senowie“. Jis pradedamas rašyti nauju ypu
(prieš tai palikus kelis tuščius lapus), ir nors ne pačioje skyriaus pradžioje, bet už
kelių lapų senoji <y> [ẹ] ėmė ryškiau atsirasti kamienuose, intensyvėti galūnėse.
Tikėtina, kad kaip tik tą šeštąjį skyrių (ir tolesnius) galima tvirčiau sieti su senąja
Vilniaus laikotarpio juodraščio rašyba. Vėliausias žinomas tokios rašybos Daukanto
rankraštis (turintis <y> ir kamienuose, ir galūnėse) buvo 1827–1828 metų DaCL.
10. Keturias IƵ švarraščio atkarpas pagal iškiliausius bruožus galima apibūdinti
taip: 1) inovatyvios <ę> [ẹ] platinimas (kamienuose); 2) kamienų <ę> [ẹ] atoslūgis;
3) senosios vilnietiškos juodraščio rašybos <y> [ẹ] prasiskverbimas; 4) galutinis senosios vilnietiškos <y> [ẹ] rašybos atmetimas.
11. Prielaidą didžiulei IƵ [ẹ] raiškos įvairovei, nulėmusiai ir juodraščio sugestijos
įsigalėjimą tam tikrais etapais, galėjo sudaryti Daukanto neapsisprendimas. Viena,
Rygoje, susilpnėjus lenkų rašybos poveikiui, Daukantas bus nutaręs tam tikrais atvejais vengti savo rašybos panašumų į lenkų kalbos rašybą, tarp kitų – atmesti <y> [ẹ].
Antra, apie 1827–1828 metus jis labai susižavėjo Donelaičio ir kitų Rytų Prūsijos
lietuvių raštų rašyba, kuri jį pastūmėjo link reformavimosi. Susidarė tam tikras rašybos „vakuumas“: nei tvarkingai atmetęs seną, nei gerai suformavęs naują rašybą,
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toje be sprendimų likusioje erdvėje Daukantas toliau perrašinėjo dešimtis ir šimtus
IƵ puslapių, nuspalvintų netikėtos ir ypatingos rašybos įvairovės.
12. Kita Daukanto ortografijos variantiškumo priežastis turėjo būti išorinės motyvacijos stoka. Mokėjęs ir vartojęs bent 8 kalbas (kanceliarinę rytų slavų, latvių,
lenkų, lietuvių [žemaičių tarmę], lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių) Daukantas, be
abejo, suprato vienodos ortografijos privalumus, tačiau rašybos vienodinimo prioritetas jam nebuvo pirmos svarbos. Daukantui svarbu buvo padaryti įspūdį savo storiausiu apskritai kieno nors iki tol parašytu sekuliariu lietuvišku tekstu, skelbti poli
tinę žinią apie jau esančią, išvaizdžią, dailyraščiu parašytą Lietuvos istoriją (žodis že
maitiška pavadinime įrašytas ne jo ranka). Rūpintis vienodos ortografijos patogumu
saujelei tikrų skaitytojų, kuriuos tegalėtų pasiekti niekada neišspausdinsimas IƵ
rankraštis, Daukantui neatrodė aktualu: nematyti aiškesnės jo rašybos vienodinimo
ideologijos.
13. Paskutinėje, ketvirtojoje, atkarpoje (419r–551r; apie 264 p.) Daukantas vis dėlto galutinai atsisakė <y> [ẹ], kamienuose perėjo prie dominuojančio aukštaitiško <i>
toje [ẹ] pozicijoje – turbūt ne tiek norėdamas atsikratyti žemaitiškos ypatybės, kiek
nerasdamas geresnės išraiškos: raidę <y> tuo metu jau greičiausiai kontempliavo kaip
turėsiančią Donelaičio ir kitų Rytų Prūsijos raštų pavyzdžiu keisti funkciją – iš [ẹ] į
[i·]. Nors tokia <y> [i·] IƵ dar neatsirado, bet ji pasirodė netrukus po IƵ rengtuose
Daukanto rankraščiuose.
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Giedrius Subačius
ORT H O G RAP H I C RENDERIN G S
O F SIMONAS DAU K ANTAS ’ LO W LAND SOUND [ ẹ ]
I N HISTORY OF THE LOWLANDS ( 1 8 2 8 – 1 8 3 4 ) : < e , ę , i , y >

Summary
1. Simonas Daukantas’ (1793–1864) Lithuanian manuscript History of the Lowlands (IS
TORYJE ƵEMAYTYSZKA; LLTIB: f. 1 – SD 2) of over a thousand pages was composed in
Rīga (Latvia). Its orthography was of extreme diversity, one of the most diverse texts in the
history of 19th-century Lithuanian. This article deals exclusively with the orthographic expression of Daukantas’ native dialectal sound [ẹ] (pronounced between [i] and [e]) of the
Northwestern Lowlands. Daukantas marked the position of the sound [ẹ] by four main
characters: <e, ę, i, y>.
2. The orthography of [ẹ] partially diverged in stems (roots) and in endings. In stems,
mainly three graphemes <i, ę, y> competed (the fourth, <e>, occasionally occurred as well).
In endings, the competition was among other three graphemes: <e, ę, y>. Thus, the letter <i>
was mainly reserved for the stems, and the letter <e> for the endings (with rare exceptions).
3. In stems, three major orthographic turning points of the sound [ẹ] occurred: (1) <ę, y> →
<i> about f. 15v–17v (partial); (2) <i> → <y> f. 32v; (3) <y> → <i> f. 419r. The turning points in
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endings are quite alike to those of the stems, even if they do not match exactly: (1) <ę, e> →
<e> f. 13r–15r (partial); (2) <e> → <ę, y> f. 31r (partial); (3) <ę, e, y> → <ę, e> f. 421v. There
are, however, significant differences in the two segments of the manuscript, where the letter
<y> was used in endings instead of other graphemes in stems: (1) <y> intensification f. 31r–
43r and (2) <y> resuscitation f. 319r–421r.
4. These three turning points (based on the stem usage) divide the manuscript into four
unequal sections: (1) up to f. 15v–17v (~30–34 p.); (2) from f. 15v–17v to f. 32r (~30–34 p.);
(3) f. 32v–418v (~772 p.); (4) f. 419r–551r (~264 p.).
5. Dominant characters used in those four sections were as follows (by stems and endings):
Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Stems

<i, ę, e>

<i, y, ę>

<i, y>

<i>

Endings

<ę, e>

<ę, e>

(<y, ę>), <ę, e>,
(<ę, y, e>)

<e, ę>

The four sections’ most salient features are: (1) the spread of the innovative <ę> in stems;
(2) the declining usage of <ę> in stems; (3) the penetration of old Vilnius orthography (before 1828) with <y>; (4) the ultimate rejection of old Vilnius orthography with <y>.
6. The graphic expression of [ẹ] in endings can be grouped into at least three types:
(1) praes. 3: usually <ę> (sakę 37r; turieję 430r), with the peripheral variant <e> (sake 4r;
turieje 7v), but not <y>;
(2) closed syllable endings (a) part. praet. act. nom. sg. m. and (b) gen. sg. f.: usually
<ęs> (gawęs 9r; weinibęs 430r) competed with <es> (gawes 430v; weinibes 428r), but the ending with <ys> was almost absent;
(3) certain open syllable endings in two special segments acquired <y> (during <y> intensification f. 31r–43r and <y> resuscitation f. 319r–421r periods): 1) iness. pl. (kuriosę 11r;
kuriosy 37v; kuriose 44v); 2) acc. sg. f. (kure 16r; kurę 45r; kury 411r); 3) instr. sg. f. (galibę 8v;
galiby 42v; galibe 425r); 4) nom. sg. f. (didůmeny 38v; didůmenę 42v; didůmene 408v); 5) gen.
sg. m. (niekoke 17r; niekoky 401v; niekokę 430v); 6) iness. sg. (kuremę 3v; kuremy 41v; kureme
46v); 7) nom. pl. (du.) (wienę 5v; wieny 39v; wiene 47r).
7. Daukantas composed sections 1–2 in an obviously newer orthography than he had
used in 1827 and maybe in 1828. This confirms that Daukantas was writing his surviving
clean copy of History of the Lowlands in a consecutive way, from the beginning to the end
(not blending together fragments composed in different time periods). This allows me to
narrow down the time Daukantas’s clean copy of History of the Lowlands was initiated: not
before 1828. And a copy of this manuscript in Juozapas Butavičius’s hand was started in at
least 1834. Thus, Daukantas’s surviving manuscript of History of the Lowlands is to be dated
1828–1834.
8. The usage of old Vilnius orthography with <y> [ẹ] suggests a former lost draft copy.
The segments in the third section that were characterized by the grapheme <y> may be
hypothetically explained by the strong influence of that draft manuscript, which may have
been written before 1827–1828.
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9. The broad variation of expression in History of the Lowlands may have been due Daukantas’s indecisiveness. For one, in Rīga, after the influence of Polish orthography on him
had declined, Daukantas must have determined to preclude certain of its features, among
other things, to abandon <y> [ẹ]. And then, the orthography of East Prussian Lithuanian
texts, in particular the writings of Kristijonas Donelaitis, had enthralled him. A certain
vacuum of orthography was formed by Daukantas: he neither completely rejected his old
orthography, nor developed a clear sense of the new spellings he wanted. Without making
firm decisions, Daukantas was further copying tens and hundreds of pages of his History
of the Lowlands, coloring them with unexpected variations in orthography.
10. Another reason for Daukantas’s orthographic variation must have been lack of motivation. He spoke and read in at least eight languages, so he must have been aware of the
advantages of orthographic uniformity. But the development of orthography was not his
first priority. He wanted to make an impression with the enormity of his volume, to announce a political message of the creation Lithuania’s history in Lithuanian, written, by the
way, in his calligraphic longhand. Daukantas probably did not foster the hope his manuscript would ever be printed, so to fulfill the desire of its rare tentative readers for convenient orthography was not among his main goals. There was no ideology of orthographic
uniformity present.
Giedrius Subačius
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