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SANTRAUKA. Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos rankraštis (Istoryje Ƶemaytyszka – IƵ, 
rašytas Rygoje 1828–1834 m., saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Vilniuje, per  
1100 psl. in folio) buvo sukurtas dar prieš atsirandant bendrinei lietuvių kalbai. Nors tada nevie‑
noda ortografija buvo būdinga daugeliui lietuviškų tekstų, vis dėlto Daukanto IƵ ortografijoje vari‑
antų gerokai gausiau nei didžiumoje kitų to meto tekstų. Daukantas vartojo septynis pagrindinius 
digrafus pažymėti savo žemaičių tarmės dvibalsiui [ẹi] (bendrinės kalbos ekvivalentas būtų [ie]): <ei, 
ęi, ie, iei, iey, ij, yi>. 
Kai kurių žodžių rašyba gana nuosekli per visą IƵ rankraštį (plg. <ei> žodžiuose deina, Deiwa), bet 
daugelyje kitų variantiškumas akivaizdus. <yi> žymėjimas suintensyvėjo maždaug rankraščio vidu‑
ryje (lyipę, szyina), bet vėliau maždaug paskutinį ketvirtį buvo pakeistas <ij> (lijpę, szijnù). Paraleliai 
su šiais variantais buvo parašomi ir kiti (leipę, szeina). Tame pačiame rankraščio segmente galėjo 
būti rašomi ir keli paralelūs variantai (plg. żeima, żęima, zyima). Tačiau šaknys su pradine raide <k> 
buvo žymimos pagal skirtingą nuostatą; antrojoje IƵ pusėje Daukantas stabilizavo jų rašybą <kiey> 
(kieykweiname, kieyste).
Tam tikra prasme Daukantas buvo atviras kultūrinėms įtakoms, nors niekada aklai nesekė kitomis 
ortografijos sistemomis. Jis vartojo tradicinį digrafą <yi>, kuris buvo populiarus Lietuvoje dar praė‑
jusiame XVIII a., įdiegė inovatyvų digrafą <ij>, taikydamasis prie lenkų rašybos mados – plintančios 
<j> raidės dvibalsiuose, taip pat susikūrė <ęi>, nes <ę> buvo ėmęs žymėti ne nosinį balsį, o savo 
tarmės siaurąjį [ẹ] – tokį ženklinimą turbūt pasirinkęs dėl netikslaus Rytų Prūsijos lietuviškų raštų 
<ę> rašybos interpretavimo. 
Esama pavyzdžių, kurių variantiškumo negalima paaiškinti jokiais fonetiniais skirtumais, tiktai vienų 
raidžių grafikos derinimu prie kitų – raidžių harmonija. Pavyzdžiui, antrojoje rankraščio pusėje Dau‑
kantas aiškiai derino raides su ilgomis iškeltinėmis ir nuleistinėmis prie ilgųjų digrafų <yi, ij> nuleis‑
tinių (lyipas ir Lijpas; pyitus ir pijtine; tyik ir tijk). Paraleliai jis iš dalies vengė šių digrafų <yi, ij> 
po dviejų ir daugiau priebalsių šaknies pradžios pozicijoje, rinkosi variantus be nuleistinių <ei, ęi> 
(pagreiiusis, kwęiste, pleina, snęiga). 
Didžiulė įvairovė gali būti aiškinama įvairių įtakų konkurencija arba sąmoningomis ar nesąmoningo‑
mis pastangomis harmonizuoti raidžių formas. Stojęs į ortografijos transformavimo kelią savo senąją 
rašybą Daukantas apsigriovė, bet dar nesustatė naujos. Pačiam Daukantui įvairuojanti ortografija 
galėjo visai neatrodyti prastas dalykas.
Varijavimo modelių analizė leidžia mėginti sieti konkrečius rankraščio segmentus su Daukanto gyve‑
nimo įvykiais. Pavyzdžiui, labai tikėtina atrodo hipotezė, kad modifikuoti kai kuriuos ortografijos 
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bruožus Daukantą bus įkalbėjęs grafas Jurgis Plateris, apsilankęs Rygoje 1833 m. pirmojoje pusėje, 
nes paskutiniame rankraščio ketvirtyje esama Daukanto permainų, kurios ryškiai dera su to meto 
Platerio ortografijos idėjomis. 
RAKTAŽODŽIAI :  lietuvių kalbos ortografijos istorija, ortografijos variantai, socialinė lietuvių 
kalbos istorija, Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos rankraščio istorija.

Bet kas, nors kiek besidomintis lietuvių kalbos rašybos istorija, vien pavartęs, 
paskaitinėjęs Istoriją žemaitišką (ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA, toliau – IƵ; apie 
1828–1834 m., autografas, švarraštis, in folio; LLTIB, f. 1 – SD 2) pasakys paste‑
bėjęs keistą rašybos netvarką, gal net ortografijos chaosą. Šiame straipsnyje anali‑
zuojamas IƵ žemaitiško diftongo [ẹi] rašymas: [ẹi] (ar aukštaitiškas atitikmuo [ie]) 
čia žymėtas net 7 digrafais ir trigrafais: <ei, ęi, ie, iei, iey, ij, yi>, neskaičiuojant 
dar kitokių atsitiktinai prasprūdusių parašymų, pavyzdžiui, <ey, ęy, ej> (plg. toley 
291r; Sęykie 326r; lejpę 83v). Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išryškinti domi‑
nuojančias tokio varijavimo tendencijas, modelius, motyvus – išskleisti „chaoso“ 
trajektorijas, įžvelgti netvarkos susidėstymo tvarką. 

IƵ rankraščio balsio [ẹ] rašybą esu analizavęs straipsnyje Archivm Lithuani- 
cum 17 (Subačius 2015: 167–234). Grafinės raiškos įvairovė [ẹ] atveju buvo 
mažesnė, jis reikštas tik keturiais variantais <e, ę, i, y>. Analizė atskleidė, kad kamieno 
(šaknies) pozicijoje IƵ vyko bent trys nevienodo ryškumo [ẹ] rašybos lūžiai (ryš‑
kesni Daukanto rašybos persigalvojimai): 1) <ę, y> → <i> (dalinis, vyraujant <i> 
net prieš lūžį) apie l. 15v–17v; 2) <i> → <y> l. 32v; 3) <y> → <i> l. 419r. Kitoje, 
galūnės pozicijoje, vyko maždaug tie patys 3 lūžiai, kaip ir kamiene: 1) l. 13r–15r 
(dalinis); 2) l. 31r (dalinis); 3) l. 421v. Galūnės pozicijai būdingi ir du labai ryškūs 
skirtumai nuo kamienų: 1)  <y> [ẹ] suintensyvėjimas l. 31r–43r (3‑iosios atkar‑
pos pradžioje) ir 2) <y> [ẹ] galūnėse atgaivinimas l. 319r–421r (3‑iosios atkarpos 
pabaigoje). Kiti Daukanto ortografijos svyravimai IƵ bus aptarti atskirai kitur. 

Iš karto galima pasakyti, kad Daukanto [ẹi] rašymo trajektorija nesutapo su [ẹ]. 
Aišku, kad Daukantas jautė šių fonetinių vienetų artimumą, bet taip pat jo akyse 
diftongas [ẹi] buvo „ryškesnis“, iškilesnis elementas (bent jau kompleksiškumu, 
tarties ilgumu). Akivaizdus buvo [ẹ] raiškos ryšys su konkrečiomis leksemomis 
(fonetinė‑leksinė rašyba, plg. Subačius 2015: 190) ir konkrečiomis galūnėmis; [ẹi] 
atveju grafinių elementų parinkimo sąsaja su ta ar kita leksema bei galūne taip pat 
identifikuojama. 

Kaip buvo matyti iš Darbų nuorašų ankstesniu Vilniaus periodu, Daukantas 
dažniausiai vartojo žyvatišką, pabrėžišką, žemaičiams tada jau tapusį tradicišką 
digrafą <yi> [ẹi], o ne kokį kitą variantą (žr. Subačius 2014: 219). Taip rašė dar ir 
Rygos periodo pradžioje, apie 1827‑uosius rankraštyje „Išrašai iš knįgų“ (IK; plg. 
kuryi 1; wyiny 1; wyiteli 7), taip pat apie 1827–1828 m. dainų pluoštelyje Canticula 
Lithuanica (DaCL; plg. dyina 1v; Gyid 2r; gyida 3r; lyipas 2r; Plyinu 3r; tolyi 1r;  
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wyinu 3r; żyidus 2r). Tačiau netrukus, po kokių metų (apie 1828 m., taip pat 
Rygoje), rankraštyje „Išrašai iš knįgų apie etnografje ir istorje“ (IKEI) Daukantas 
persigalvojo ir tą pačią poziciją ėmė dažniausiai rašyti <ei> (plg. IKEI: deina 28v; 
deinas 26v; Deiwa 26v; karweitie 10v; leip 26v; pateis 1r; teis 10r, 10v; weino 10r), 
su viena senojo <yi> išimtimi (wyina 21v).

Atrodo, kad IƵ rankraštyje Daukantas išskleidė, išplėtojo, suįvairino ankstes‑
nius savo [ẹi] raiškos ieškojimus. Šalia senesnio vilnietiško <yi> ir naujesnio rygiško 
<ei>, IƵ rankraštyje įsivedė dar bent 5 variantus: <ęi, ie, iei, iey, ij>. Jų susidėstymas 
gerokai komplikuotesnis nei ankstesniuose Daukanto tekstuose. 

Roma Bončkutė yra pastebėjusi, kad kiek vėlesniame už IƵ rankraštyje Istorija 
Justinaus (IJ) Daukanto [ẹi] raiškos įvairovė taip pat buvo ryški; iš pirmo žvilgs‑
nio – IƵ ir IJ įvairovė labai panaši (jau vien tai gali suponuoti jų atsiradimo laiko 
artimumą):

Ypač nevienodai ir nenuosekliai Daukantas rašo žemaičių dounininkų dvibalsius [ẹi], 
[ọu] (vakarų aukštaičių [ie], [uo]). Dvibalsį [ẹi] rašo <ei>, <ęi>, <ij>, <ey>, <yi>, pavyz‑
džiui, numei 64, grumteis 102, kieymus 84, nesręig 194v, tijk 192v, tyi 39. Tačiau parašo‑
mas ir <ie> Wienog 83, wiens 137. (Bončkutė 2006: 23) 

Tiriant Daukanto IƵ užrašymų įvairovę vėl, kaip ir balsio [ẹ] atveju (plg. Suba‑
čius 2015: 167–234), krinta į akis skirtinga galūnių ir kamienų (šaknų) vartosena. 
Todėl šiame straipsnyje atskirai aprašomas [ẹi] žymėjimas 1) kai kuriose galūnėse ir 
2) kamienuose (šaknyse). 

1) Tarp galūnių su [ẹi] (aukšt. [ie]) ryškiausiai IƵ dominuoja žemaitiškos įvar‑
džių nom. pl. m.: kurie, tie, taip pat rečiau pasitaikančiuose katrie, šie. Per visą IƵ 
buvo vartojamos dvi pagrindinės šios galūnės išraiškos: senoji <‑yi> bei inovatyvioji 
<‑ij>. Iš pradžių dominavo <‑ij> (l. 1r–31v), tada <‑yi> (l. 86r–422v), tada vėl <‑ij> 
(l. 431r–551r), o tarpais tarp tokio vyravimo vyko formų konkurencija (l. 31v–86r 
ir 422v–431r). Kitos galūnės su [ẹi], pavyzdžiui, uždaros [‑ẹis], paprastai reikštos 
<‑eis> ir <‑ęis> variantais, šitame straipsnyje nebus atskirai analizuotos. 

2) Visose šaknyse (ir nekaitomuose žodžiuose) su [ẹi], tiesiog per visą IƵ rankraš‑
čio ilgį, iš principo vartojamas ir dažniausiai dominuoja ortografinis variantas <ei>, 
jis yra pagrindinė IƵ išraiškos [ẹi] šaknyje forma (ryškesnė išimtis – <ei> atsisaky‑
mas antroje IƵ rankraščio pusėje po minkštojo sprogstamojo [k’] – žr. toliau ketvir‑
tąjį tipą 2.4). Pati bendriausia Daukanto nuostata dėl IƵ šaknų [ẹi] raiškos galėjo 
būti tokia: „pagrindas – naujasis (nuo 1828 m.) rygietiškas <ei>, greta jo – kiti 
šalutiniai variantai“ (šalia <ei> vartojamų variantų įvairovė, skirtinga skirtingose 
šaknyse ir skirtingais IƵ etapais, taip pat labai įspūdinga). Būtent pagal pagrindinio 
<ei> [ẹi] žymėjimą šaknyse ir pagal nukrypimą nuo jo (ypač pagal variantų <ęi, iy, 
ij> ir atskirai <ie, iei, iey> išsidėstymą) galima skirti 4 šaknų [ẹi] žymėjimo varian‑
tiškumo tipus:
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1. <ei> (kartais <ie>). 
2. <ei> (ir <ęi>); greta <yi> ir <ij> l. 31r–43r suintensyvėjusio galūninio <y> [ẹ] 

segmente.
3. <ei> (ir <ęi>); greta: a) <yi> ir <ij> l. 31r–43r suintensyvėjusio galūninio <y> 

[ẹ] segmente, b) <yi> l. 319r–421r atgaivinto galūninio <y> [ẹ] segmente ir c) <ij> 
toliau l. 421v–553r. 

4. <ie, iei, iey> po priebalsio <k> [k’]. 
Atskirai bus kalbama apie galutinius maždaug 9 IƵ rankraščio puslapius ir turinį 

(l. 547r vidurys–553r), kuriuose užčiuopiamas dar vienas [ẹi] išraiškos šaknyse 
lūžis. 

Daukanto IƵ esama keleto vėlesnių taisymo, redagavimo sluoksnių (darytų ne iš 
karto rašant pirmąjį tekstą, o šiek tiek vėliau arba ir daug vėliau). Šiame straipsnyje 
visada pasirenkami cituoti, skaičiuoti tik anksčiausiojo rankraščio sluoksnio pavyz‑
džiai, rašyti prieš vėlesnius pataisymus (įskaičiuoti tik daryti iš pat karto momen‑
tiniai taisymai). 

1 .  GALŪNIŲ [ẹi ] :  kurie ,  t i e 

IƵ rankraščio pradžioje maždaug iki l. 31v įvardžių kurie, tie (rečiau – katrie, šie) 
nom. pl. m. galūnėje Daukantas vartojo digrafą <‑ij>: kurij, tij. Digrafas <‑ij> 
Daukantui pasitaikė dar 1828 m. IKEI, tik kitoje pozicijoje: taip ten žymėjo aukš‑
taitiško įvardžio jis acc. sg. formą jį (IKEI ij 9v). Ji ir IƵ vartota kaip pagrindinė; 
(ij, l. 1r–449v; nuo l. 449v pakeista į ɨ ‘jį’). Taip pat retkarčiais iki l. 31v ir toliau 
Daukantas pavartodavo <‑ij> kai kurioms adj. ir part. acc. sg. galūnėms ženklinti: 
praeiusij ‘praėjusį’ 11r; tretij ‘trečią’ 34v; didij ‘didį’ 286v; lykusij ‘likusį’ 298r; 
Nauij ‘naują’ 342r. 

Tačiau <ij> dvibalsio [ẹi] reikšme yra aiški IƵ inovacija. <‑ij> dominavo IƵ 
rankraščio pradžioje (iki l. 31v) įvardžių kuris, -i, tas, -a nom. pl. m. galūnėje: kurij 
‘kurie’ tij ‘tie’: 

kurij 1v, 2r(2×); nekurij 2r; kurij 3r(2×), 3v, 4r; tij 4r; kurij 4v, 5r, 5v, 7r(2×); tij 7r; 
kurij 7r, 8v, 9r, 9v(2×), 10r(2×), 10v; tij 12v; kurij 12v, 13v(2×), 14r, 14v, 15r, 15v, 
16r, 17r, 17v(2×), tij 17v; kurij 17v, 18r, 18v, 19v; tij 19v; kurij 19v(3×), 20v, 21r, 21v, 
27r(2×), 28r(2×), 28v, 29v. 

Iš viso 46 kurij atvejai ir 5 tij (l. 1r–31r). Iš karto galima pasakyti, kad toje 
pat atkarpoje su <ij> pasitaikė ir viena kita šaknis, plg. dar prieš l. 22r parašytus 
pavyzdžius lijpu 12r; pijtus → pšt. pejtus 13v; lijpe 17v (3× per 43 p.). Truputį 
toliau, l. 25r–31r, pasirodė dar daugiau pavyzdžių su <ij> šaknyse (auganti trajek‑
torija): lijminige 25r; pasijtas 25r; tijkę 26v; zijbams 26v; żijdus 26v; wenkij-mie 
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28v; lijpdamis 29v; rijszutas 29v; sukiejte 29v [sic!]; priszpijtis 31r; pijta 31r; sijkis 
31r (12× per 13 p.). 

Vis tiek galima apibendrinti, kad pradiniuose l. 1r–22r <ij> rašyba visiškai 
dominavo tik įvardžio kurij galūnėje; jai dominuojant toliau l. 25r–31r ėmė dau‑
gėti ir šaknų su <ij> atvejų. 

Ir tada nuo l. 31v atsirado paralelinė forma su <‑yi> greta <‑ij> – kuryi (netru‑
kus ir tyi). Kaip minėta, <yi> buvo senas Daukantui įprastas digrafas, gerai žino‑
mas iš jo Darbų (1822), IK (1827; kuryi 1) ir DaCL (maždaug 1827–1828 m.).  
IƵ l. 31v atsiradus tiems seniesiems kuryi, tyi, dar ilgokai tęsėsi jų konkurencija su 
kurij, tij; variantai su <‑ij> išseko tik l. 86v (tad paralelių formų atkarpa tęsėsi apie 
108 psl., l. 31v–86r). (Plg. 1 lentelę.) 

1 lentelė. IƵ formų kurij, tij ir kuryi, tyi distribucija l. 28r–89v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių 
formų)

l. <ij> <yi> 

28r kurij; kurij

28v kurij

29v kurij

31v tij, tij Kuryi, kuryi

32v kurij, kurij, kurij

33r kurij, kurij Tyi, tyi, Tyi, Tyi, 
Tyi

34v tij, kurij

35r kuryi

35v kurij

37v tij

38r kurij tyi

39r kurij

39v Tij, kurij, kurij kuryi, tyi

40v kurij, Tij

42r kurij, kurij, kurij

42v kurij

43r kurij, kurij

43v kurij

44r kurij 

44v kurij 

45r kurij, kurij, kurij, 
kurij

45v tyi

46r kuryi

47r kurij

47v kurij, kurij, kurij

49v kurij

50v kurij

51r kuryi

51v kurij, kurij

52r kurij, kurij, kurij, 
kurij

52v tyi

53v kurij

54r kurij

54v kurij

55r kurij

55v kurij, kurij

56r kurij kuryi

56v kurij

57r kurij

57v kurij

58r kuryi

58v kurij, tij

59r kurij, kurij

60r kurij, kurij, kurij, 
kurij, kurij

60v kurij kuryi



GIEDRIUS SUBAČIUS 

16

61r tyi, kuryi, tyi

61v kurij, kurij, kurij

62r kurij

62v kurij

63v kurij

64r kurij tyi

64v kurij, kurij Tyi

65r kurij, kurij

65v kurij, kurij

66r kuryi 

66v kurij

67r kurij kuryi, kuryi, tyi, 
kuryi

67v kurij

68r kurij, kurij tyi, tyi

68v kurij

69r kurij, kurij, kurij

69v kurij kuryi, tyi, kuryi

70r kurij kuryi

70v kuryi

71v kurij

72r kurij

72v Tyi, kuryi

73r kurij, kurij, kurij

73v kurij

74r kurij, kurij, kurij kuryi

74v kurij kuryi, tyi

75r kurij kuryi, tyi

75v kurij, kurij kuryi

76r kurij, kurij kuryi

77r tyi

77v kurij

78r kurij kuryi, tyi

78v kurij kuryi

79v kurij

80r kurij kuryi

81r kurij kuryi

81v kuryi

82r kuryi

82v tij kuryi, kuryi, kuryi

83v kuryi, kuryi

84r kuryi, kuryi

84v kurij kuryi

85r kuryi, kuryi

85v kuryi, tyi, kuryi, 
kuryi, kuryi, kuryi, 
kuryi, kuryi

86r kurij kuryi, kuryi

86v kuryi

87r kuryi

88r kuryi

88v kuryi

89r kuryi

89v kuryi, kuryi, kuryi, 
kuryi

1 lentelės tęsinys

Minimaliai šmėstelėjo variantas su <ei>: kurei 61r, 78v. Jis buvo būdingesnis 
kitoms analogiškai tariamoms galūnėms -ei, pavyzdžiui, prieveiksmiuose: ne tolei 
‘netoli’ 37v; netolei 122v. 

Nors formų kurie ir tie galūnė -ie yra morfologiškai ir fonetiškai ta pati, Dau‑
kanto sąmonėje skirtingų leksinių vienetų jungtis su ja nebuvo vienodo stiprumo. 
Dažnesnės leksemos kuris, -i formai kurie dažniau ir ilgiau taikyta inovatyvi galūnė 
<‑ij> negu tie; plg. 1 lentelę, iš kurios galima suskaičiuoti, jog konkuravimo etapu 
(l. 31v–86r) kurij : kuryi santykis buvo 103 : 49 (kurij 2,1 karto dažnesnis), o  
tij : tyi santykis – 8 : 23 (tij maždaug trečdaliu retesnis). Tų santykių santykis būtų  
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2,1 / 0,3 = 7 kartai, t. y. toje konkuravimo atkarpoje inovatyvi galūnė <‑ij> lipo prie 
kurie 7 kartus geriau nei prie tie. Ryškus Daukanto pasirinkimas inovaciją <‑ij> visų 
pirma susieti su leksema kurie, menkiau – su tie, tad akivaizdus leksinis Daukanto 
motyvas, ne vien fonetinis. 

Toliau nuo l. 86v ilgai vartojami vien variantai su <‑yi>, kuryi, tyi (ir szyi): 

kuryi 88r, 88v, 89r, 89r, 89v(4×), 90v(4×), 91(2×), 92r, 92v(2×), 93r, 93v(3×), 94r, 95v, 
97r; tyi 98r; kuryi 98r, 98v; tyi 99r; kuryi 99r(3×), 99v(4×); szyi 101r; kuryi 105v ir kt. 

Pasitaisymai, daromi iš karto (momentiniai), paprastai dar net nebaigus rašyti 
žodžio, leidžia identifikuoti taisymo minties kryptį: iš pradžių inertiškai pradedama 
rašyti įgusta forma, o tą akimirką, kai pastebimas nukrypimas nuo jau galiojančio 
naujo apsisprendimo, pasitaisoma pagal to momento intenciją. Štai l. 32r, 39v ir 
40v yra po vieną pataisymą, kurių kryptį interpretuočiau kaip <‑yi> → <‑ij>: 

 l. 32r;    l. 39v;    l. 40v: visur Tyi → Tij.

Iš pradžių gali pasirodyti sunku suprasti Daukanto koregavimo kryptį. Rei‑
kia žinoti, kad Daukantas nemėgo terlioti savo rankraščio, dažnai koks negerai 
parašytos raidės elementas, tapęs nereikalingas ir praradęs funkciją vis tiek likdavo 
neišbrauktas. Čia visais 3 atvejais virš galinės <‑ı> vertikalės nepadėtas taškas; vadi‑
nasi, Daukantas bus pradėjęs rašyti <‑yı>, bet susilaikęs, taigi nenorėjęs užbaigti 
<i> (palikęs <ı> be taško). Po to uždėjęs po tašką virš abiejų <y> vertikalių ir raidę 
<y> pavertęs digrafu <ij>, tik palikęs neišbrauktą, kad ir nereikalingą, galinę <‑ı>. 

Aiškesnis taisymas būtų toliau l. 57r Daukanto imtas rašyti kury‑, kuris išsyk 
pasitaisytas į kurij (pastebėta dar nespėjus parašyti galinės <‑ı>):

 kury‑ → kurij 57r.

Reikia paminėti labai analogiškus ir šaknyse pasitaikiusius taisymus, taip pat 
maždaug tose pačiose rankraščio vietose (l. 26v, 29v, 31r). Ir juos galima interpre‑
tuoti kaip sąmoningą naujojo <ij> įsivedimą vietoj rankos mašinaliai pradėto brėžti 
senojo <yi>: 

 tyı- → tijkę 26v; 
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 ryi‑ → rijszutas 29v (spėta parašyti ir galinė <‑i> su tašku); 

 pyı- → pijta 31r. 

Dar likus abejonių dėl taisymo krypties, būtų galima palyginti tipišką Dau‑
kanto taško dėjimo vietą virš galinės raidės <j> ar <i>: taškas toje pozicijoje nuo 
raidės vertikalės paprastai pasidavęs į dešinę, nerašytas tiesiai virš jos: 

   kurij, tyi, kurij l. 39v. 

Anais l. 26v, 31r, 32r, 39v, 40v ir 57r momentinio taisymo atvejais taškas taip 
pat dėtas į dešinę nuo vertikalės (virš <j> raidės). 

Vadinasi, yra nemažai duomenų apibendrinti, kad bent iki l. 57v Daukantas 
sąmoningai rinkosi kurij, tij galūnes (kartais ir kai kurias šaknis) rašyti su <ij>, o 
variantai su <yi> prasprūsdavo labiau iš inercijos. 

Daukanto biografijos kontekste naujasis digrafas buvo <‑ij>, bet atkarpoje nuo 
l. 31v ėmė grįžti vilnietiškasis <‑yi>. Daukantas liovėsi diegti naująjį <ij>. Atrodo, 
kad <yi> galėjo prasiskverbti į IƵ švarraštį iš ankstesnio Istorijos žemaitiškos juod‑ 
raščio. Apie juodraščio tikimybę kalbėta ir vertinant Daukanto įsivestą balsio [ẹ] 
žymėjimą <y> (Subačius 2015: 195). Kitą hipotezę, kad Daukantas ir be juodraščio 
įtaigos būtų galėjęs imti rašyti <yi> tiesiog iš seno rankos įgūdžio, reikia atmesti, 
nes a) kai kuriose šaknyse (<dein‑>, <Deiw‑>, žr. toliau 2.1.1) <yi> įgūdis visai 
nepasireiškė, b) jau turėjo būti praėję reikšmingo laiko senam įgūdžiui apdilti, nes 
nė vienos formos su <yi> neprasprūdo pačioje IƵ pradžioje (l. 1r–28v), c) tarp pra‑
dinės IƵ įvairovės <ei, ęi, ij, iei, iey> buvo visai nelikę tradicinio vilnietiško <yi>, 
kurio atsisakymas buvo sėkmingas iki l. 29r (per 56 p.), kai pasirodė pati pirmoji 
IƵ švarraščio forma su <yi> IƵ: żyima ‘žiemą’ 29r. 

Čia taip pat svarbu atkreipti dėmesį į ryškią Daukanto IƵ švarraščio rašymo 
pauzę tarp l. 22r ir 25r. Tame l. 22r baigiasi 5‑asis skyrius: „§ V. Numû pasakas apie 
Lëtuwiu ir Ƶmaitiû tauta bey ios pirmoses kares su Mozuras“ (l. 16v–22r). L. 22r 
liko neprirašytas, tekstas užėmė tik trečdalį puslapio. Toliau eina tušti l. 22v–24v 
(=5 psl.). Jais baigiasi 2‑asis Daukanto pieštuku pažymėtas lankas (Daukantas iš 
pradžių nežymėjo puslapių, rašė į atskirus pieštuku numeruojamus lankus). Dar 
toliau, l. 25r prasideda naujas 3‑iasis lankas ir naujas 6‑asis skyrius: „§ VI. Budas ir 
Apsiema Letuwiu ir Zemaitiu senowie“ (l. 25r–31v). Tuščių lapų pauzė iškalbinga. 
3‑iasis lankas ir skyrius apie lietuvių būdą Daukantui buvo kažkuo ypatingas, paties 
Daukanto specialiai atskirtas, imtas rašyti kitu ypu. 
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Senasis rašmuo <yi> ėmė lįsti net ne iš karto po l. 25r pasibaigusios pauzės, o tik 
nuo l. 29r (apie tą vietą – l. 31r – kaip tik ėmė intensyvėti <y> [ẹ] žymėjimas galū‑
nėse, tad matyti <yi> [ẹi] ir <y> [ẹ] pasirodymo galūnėse koreliacija, plg. Subačius 
2015: 203–204). Tarsi nuo l. 25r rašyta iš kokio kito juodraščio, kaip nors kitaip 
parengto, turėjusio ir senąjį digrafą <yi> [ẹi], ir rašmenį <y> [ẹ]. Nuo to l. 25r 
atsirado ir kitų paralelių skirtumų, pavyzdžiui, matomas tam tikras <ij> vartojimo 
šaknyje padažnėjimas (plg. toliau 2.2.1.5, 2.2.1.7, 2.3.1.2, 2.3.7, 2.3.8). Atrodytų, 
kad Daukantas iš pradžių ketino nepasiduoti rankraščio įtakai, toliau laikytis ino‑
vatyvaus <ij>, plėsti jo sferą. Tarsi rašmenį <ij> būtų susigalvojęs tam, kad bent 
tam tikrose pozicijose išstumtų senąjį <yi> (<ij> ėmė gausėti dar prieš pasirodant 
<yi>). Tačiau, laikui bėgant, kaip matyti iš kuryi, tyi įsigalėjimo, Daukantas turėjo 
iš dalies pasiduoti prieš akis turimo sugestyvaus juodraščio spaudimui. Taigi digra‑
fas <yi> greičiausiai yra juodraščio substrato ženklas, senoji ortografija, išlindusi 
perrašinėjant anksčiau sukurtas eilutes. 

Tęsiant įvardžių kurie, tie nom. pl. m. galūnės rašybos analizę reikia pasakyti, 
kad nuo l. 86v įsivyravę variantai su <‑yi> kuryi, tyi (analogiškai katryi, szyi) domi‑
navo dar ilgai, plg.: 

kuryi 100r, 101r(2×), 101v; tyi 102r; kuryi 103r, 104v(2×); tyi 104v; kuryi 105v(2×), 
106r, 106v, 107r(3×), 107v(2×); tyi 107v, 108r; kuryi 108v(2×), 109r(2×), 109v(2×), 
110v(2×), 111r; Tyi 118v; kuryi 120r; Tyi 121v; kuryi 121v, 123r, 124r, 124v(2×), 
145r(3×), 146r, 147r; tyi 147r; kuryi 148r(2×), 162v, 227r; Tyi 284r; kuryi 284r, 284v, 
286v(2×), 298r, 299v, 330r, 342r; tyi 351v; kuryi 352r(2×), 353r, 353v, 401v, 404v; tyi 
409r; kuryi 409r; Tyi 409r; kuryi 409v; Tyi 410r; kuryi 410r, 411r, 412r; Tyi 412v; 
kuryi 413v(2×); tyi 414r, 414v; kuryi 414v; katryi 414v; tyi 415r. 

Dar ir toliau kelis puslapius rašyta vien <‑yi>. Tačiau kad ir labai ilgam, dau‑
giau nei per pusę rankraščio įsivyravusios (maždaug l. 82v–420v, t. y. apie 676 p.) 
formos kuryi, tyi per visą IƵ švarraštį nesitęsė. Dar gerokai prieš švarraščio pabaigą  
l. 422v įvyko aiškus atvirkštinis pakeitimas <‑yi> → <‑ij>, t. y. susigrąžinta švarraš‑
čio pradžios naujojo <‑ij> intencija kurij, tij. (Plg. 2 lentelę.) 

2 lentelė. IƵ formų kurij, tij ir kuryi, tyi, szyi distribucija l. 416r–436v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta 
tokių formų)

l. <ij> <yi>
416r kuryi
419r szyi
420r tyi, kuryi, tyi, 

kuryi
420v tyi, kuryi
422v kurij
424v kurij
426r kurij, tij

428v Tyi

429r kurij Tyi

429v kurij
431r tyi

433r kurij
433v kurij
436r kurij
436v kurij
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Paralelūs variantai kartu žymėti palyginti trumpai, tik tarp l. 422v–431r  
(=16 p.). O jau nuo l. 433r iki pat pabaigos IƵ vėl įsivyravo <‑ij>, plg. tolesnius 
pavyzdžius: 

tij 439v; kurij 440r, kurij 440v, 442r; tij 442v; kurij 443r, 444r, 445r, 447r; katrij 
448v; kurij 449v, 451r, 452r, 455r; tij 456r, 459r; kurij 461v, 497r, 498v, 499r; tij 
499r; kurij 499r, 530r, 531r, 532r, 547v, 548v(2×); Kurij 548v, 549r; tij 549r, 550r; 
kurij 550r (atsitiktinis szyi 440r su <yi>). 

Schemiškai atviros nom. pl. m. įvardžių kurie, tie galūnės variantus <‑ij> ir <‑yi> 
per visą IƵ rankraštį galėtume išskleisti taip: 

<kurij, tij>           →           <kuryi, tyi>             →              <kurij, tij>
––––––––31v–86r–––––––––––––––––––––––422v–431r–––––––––––

Čia galėtų kilti klausimas dėl IƵ švarraščio rengimo nuoseklumo: jeigu rašyba su 
<ij> kurij, tij vartota tik IƵ pradžioje ir pabaigoje, o vidurinėje dalyje žymėta kitaip, 
tai ar IƵ pradžia negalėjo būti perrašyta kitu ypu vėliau, kai švarraščio didžiuma jau 
buvo bebaigiama, ir tik tada padėta švarraščio priekyje? Kitaip sakant, ar vienodas 
kurij, tij rašymas IƵ pradžioje ir pabaigoje nerodo vienalaikio tų atkarpų atsira‑
dimo? Pavyzdžiui, Roma Bončkutė abejojo IƵ rankraščio komponavimo nuosek‑ 
lumu: 

Greičiausiai IŽ S. Daukantas rašė ne iš eilės, bet atskiromis dalimis, nes skyriai kartais 
pradedami naujame lape, o kartais tęsiami tame pačiame, kur baigėsi ankstesnis. Many‑
tina, kad dalį teksto jis komponavo vėliau. (Bončkutė 1994: 123)

Vis dėlto įvairių kitų rašybos atvejų dinamika tokio IƵ pradžios (maždaug 
iki l. 31v–86r) vėlavimo hipotezės patvirtinti negali. Pavyzdžiui, įvardis savo 
ir panašiai rašytos veiksmažodžių praet. 3 galūnės -avo nuo l. 251v patyrė lūžį  
<‑aô> → <‑auo> (prieš 251v buvo nugalaô 248r; saô 251r, o toliau – użkarauo 
252r ; sauo 252r); jei IƵ pradžia būtų rašyta sinchroniškai su pabaiga, tai vietoj saô 
formos joje būtų *sauo, bet taip nėra. Taip pat IƵ pradžioje nėra diakritinio <ł> 
rašmens, nors pabaigoje jis gana išplitęs (ryškiau pasirodęs maždaug nuo l. 419v 
ir po truputį dažnėjęs šalia taip pat kietojo <l>). Jei švarraščio pradžios ir pabaigos 
perrašinėjimas būtų sutapęs, tai ir pradžioje neretai būtų buvę rašoma <ł> – bet 
nerašyta. Kitaip sakant, IƵ pradžioje greta kurij, tij formų randame sao 1v, 11r; 
saô 10v, 11r, 14v; laukusę 1v, o pabaigoje – sauo 496v; iszlůsauo 540r; nerekałauɨ  
511v; ługoię 511v. Šios ir dar kitos čia neminėtos formos liudija, kad Daukantas 
IƵ švarraštį rašė gana iš eilės. Neturėtume argumentų paaiškinti nevienalaikio švar‑
raščio atsiradimo kokiomis atskiromis dalimis. Kita vertus, švarraščio nuoseklumas 
remia substratinio juodraščio hipotezę, kuriai pagrįsti rašymas iš eilės yra conditio 
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sine qua non. Tik nuspėti neišlikusio juodraščio ribas nėra paprasta – nebūtinai jis 
pats turėjo būti vienas ar vientisas. 

2.  ŠAKNŲ [ẹi ] 

Didžioji dalis žodžių, šaknyse turinčių Daukanto šnektos diftongą [ẹi], analizuo‑
jami šiame skyriuje. Ryškesnė išimtis – Lietuva, lietuvis ir dariniai. Jie labai dažni, 
bet neaptariami todėl, kad Daukantas juose nežymėjo savo šnektos garso: rašė arba 
dažniau su <e> (Letuius 282r; Letuo 412r; Letuwe 413r, Letuwiû 542r), arba rečiau 
su <ë> (Lëtuwe 1r; Lëtuwiu 1r, Lëtue 319v; Lëtuos 547r) – abiem atvejais turbūt 
taikėsi prie aukštaitiško tarimo su [ie]. 

2.1.  PIRMASIS VARIJAVIMO TIPAS <ei> IR ŠALUTINIAI  VARIANTAI SU <ie>

2.1.1.  PO <d>:  diena,  Dievas 

Dialektologai neretai nurodo, kad kretingiškių patarmėje ne visi priebalsiai, o tik 
kai kurie buvo palataliniai prieš [ẹi] (k, g, š, ž, l, č, dž), kiti – beveik visai kieti 
(nepalataliniai): 

[D]augelis šiaurės žemaičių kretingìškių priebalsius minkštai taria tik prieš tarmės siau‑
rąjį priešakinį balsį i arba i· ir dvibalsį ie (iš ė) [...]. Prieš platųjį priešakinį balsį e(e·) 
išlaikomas priebalsių kietumas arba jie labai nežymiai tesuminkštinami, t. y. tariami 
bemaž kaip prieš užpakalinius balsius. Maždaug taip elgiamasi ir prieš tarmės viduti‑
niško siaurumo balsį ẹ(ẹ·) (iš i, ę) bei dvibalsį ẹi (vietoj lk. ie). Išimtį sudaro k, g, š, ž, l, 
č, dž, kurie tariami minkštai prieš kiekvieną priešakinį balsį. (Zinkevičius 1966: 156)

Kretingiškių priebalsių minkštumas skiriasi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Visi prie‑
balsiai, 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 priebalsiai. (LKTChe) 

Kaip matyti, priebalsis [d] Daukanto šnektoje prieš [ẹi] neminkštėjo, buvo  
kietas. 

Minėta, kad apie 1828 m. IKEI Daukantas perėjo prie <ei> [ẹi]. Ieškant tos 
<ei> išraiškos IƵ rankraštyje, krinta į akis, kad bent dviejose šaknyse ištisai per visą 
rankraštį – dien- (diena) ir diev- (Dievas) – Daukantas labai nuosekliai išlaikė <ei>. 
Pavyzdžiui, <dein‑>: 

deina 1v; deinos 2r; deina 2r; deinos 2v; deinu 3r; deina 4r; deinu 4v; deina 6v, 7v; deinų 
7r; deinomis 25v; deinû 26v; deinû 89v; deino 100v; deina 100v; deinę 101v; deino 
104v, 105v; deinas 108r; deino 109r; deina 109r, 110v, 145r; deino 145v, 147r; deinû 
282v; deina 283v; deinû 283v; deina 343r; deinas 360r; deinû 396r; deina 423r; deino 
507v; deina 530r ir kt. 
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Vien atsitiktinumais galima laikyti Daukantui prasprūdusias IƵ formas dienas 
11r; diena 26r; net dęino 396v. 

Galima palyginti buvusią kitokią Daukanto IK (1827–1828) diena rašybą: 
dyina 1v(4×); szyndyinely 1v(2×); dyinas 4r(3×), 4v(3×); dyineles 7r, ir jau IKEI 
(1828) pakeistą deinas 26v; deina 28v. 

Taip pat <Deiw‑>, <deiw‑>:

Deiwulis 2r; Deiwati 2r; Deiwų 2r; Deiwa 32r, 94v; deiwa 105r; Deiwa 107r, 108r; 
Deiwus 148v; Deiwa 283v; Deiwů 359r; Deiwa 372v, 373r1; deiwa 409r; Deiwû 550r; 
deiwatiû 550r ir kt.

Ankstesnis IK užrašymas buvo Dyiwal’ 3v, o IKEI – jau Deiwa 26v. 
Tokia <dein‑> ir <Deiw‑>, <deiw‑> šaknų vartosenos tvarka tvirta ir nuosekli. 

Daukantas čia, regis, labai gerai žinojo, ką darąs. Per visą IƵ rankraštį nėra jokių 
lūžių, jokių persigalvojimų. 

2.1.2.  PO <w>:  vie ta ,  v i enas ,  a lv ienas ,  v i e špat s

Priebalsis [v] Daukanto šnektoje taip pat yra kietas prieš [ẹi]. Šaknyje viet- (vieta) 
digrafas <ei> <weit‑> irgi vartotas apystabiliai. Pavyzdžiui: 

weito 4r, 6r; numweites 7r; weito 7v; weita 14v; weito 32r; weita 98v; weito 100r, 101v; 
karweitie 102r; weitynika 107v; weitynikus 107v; karweitie 109v; weito 111r; karweitie 
111v; weita 111v; weito 112r; weito 120r, 122r; weitas 147r; weitôsę 282v; weita 343r, 
371r, 374v; weitowy 401r; weita 423r, 428v; weitowę 497v; weita 499r; weito 547r  
ir kt. 

Galima palyginti analogišką IKEI rašybą: karweitie 10v.
IƵ pasitaikė ir negausių nukrypimų, plg. aukštaitišką užrašymą su <ie> <wiet‑>: 

wieta 3v; wietowe 4r; karwiete 10v; wietowe 15r; wieto 17v, 21v(2×); wieta 32v, 
106r, 109v. Kiti labai reti variantai: <ęi> węitowę 3r; węita 14r; węitowe 395v; węito 
548v. Net ir su šiokiais tokiais variantais šaknis viet- yra gana stabilios rašybos, su 
ypač dominuojančiu variantu <weit‑>. Tuo jos raiška artima <dein‑>, <Deiw‑>, 
<deiw‑> variantams. 

Panašiai prasidedanti šaknis vien- turi panašumų ir skirtumų nuo viet-. Analo‑
giškai vartojamas variantas su <ei>, <wein‑>, plg.: 

weine 28r; weina 98v; weine 102r; weinos 108r; weino 108v; weina 110v; weino 111r; 
weina 112r; 120r; weinog 120r; 120v; weinas 145r; weinù 145r; weina 145v; weinu 
148v; weinibę 330r; weina 341r; Weinibę 342r; weina 342r; weinus 342v; weinus 342v; 
weinas 343r; weinokes 371v; weinibę 371v, 408v; weiny 420r; weina 426r; weinog 426v; 
weiniby 427v; weinibie 428r; weina 456r; weinog 456v, 497v, 498r; weinà 547v; weinù 
547v ir kt. 
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Galima palyginti skirtingą ankstesnį IK rašymą Wyinu 7r; Wyiny 9r(2×). 
Kartu IƵ labai gausus ir aukštaitiškas variantas su <ie>, <wien‑>. Pavyzdžiui: 

wienog 5v(2×), 6r, 6v; wienas 5v; wienę 5v; wienos 6r; wiena 6r; wienog 13v(2×); wienù 
32r; wiena 32r; wienog 56r, 100r; wiena 100v; wienog 101v; nie wiena 101v; wienog 
102r; nie wiena 105r; wienog 106r, 106v(2×); Wienog 107r; wienog 108r; wiene 108r; 
wiena 108r, 109r; wienog 110v, 111r(2×), 111v(2×); wieno 112r; wienog 121r, 145r, 
146r, 282v(2×), 395r, 424v, 547r ir kt. 

Plg. vienoje eilutėje kartu surašytus ir deinę, ir nie wiena:

Plg. vienoje eilutėje kartu surašytus ir deinę, ir nie wiena: 

due deinę patekus: kaipogi nie wiena (101v) 

Vis dėlto į antrąją IƵ rankraščio pusę matyti tendencija aukštaitiško varianto 
<wien‑> atsisakyti, daug dažniau rinktis <wein‑>. Taip pat skirtingai nuo šaknies 
viet-, šakniai vien- visai netaikytas digrafas <ęi>. 

Ieškant priežasčių, kodėl Daukanto šaknis vien- aukštaitinta daugiau už kitą 
panašią viet- (po to paties [v]), reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 1) tam tikrose for‑
mose Daukanto šnektoje vien- yra monoftongizuotas: [ẹi] → [ẹ], plg. IƵ wen 1v; 
ne wen 3r, 4r; niewens 4r; wenkartù 5v; wenlaikis 5v, taip pat 2) Daukantas, ypač 
pradinėse IƵ atkarpose, vartojo žodį alvienas ‘kiekvienas’, ir visada tik su aukštai‑
tišku vokalizmu <ie>: alwiena 5v; alwienam 25r, 28r; alwiena 44r; alwienos 77v; 
alwienas 94r; alwiena 97r; alwieno 112r; alwiens 121r. Gali būti, kad tai iš raštų 
Daukanto perimtas žodis (Birutės Vanagienės Šiaurės vakarų žemaičių žodyne, 
apimančiame ir Daukanto šnektą, *alvienas nefiksuotas, Vanagienė 1, 2014, 9). 
Vėlesniuose IƵ puslapiuose Daukantas pats vis dažniau perėjo prie to žodžio sino‑
nimo kiekvienas. Daukantui galėjo būti nelengva apsispręsti, ar šaknį vien- visais 
tais atvejais vienodai rašyti. 

Matyt, iš raštų Daukanto perimtas ir kamienas viešpat-, taip pat vartotojas vien 
tik su aukštaitišku vokalizmu <ie> [ie], plg.: wieszpateis 6r; wieszpati 8v; wieszpats 
9r; wieszpatius 10r; wieszpats 32r; wieszpateis 102v; Wieszpateis 105r; wieszpatiu 
107v; wieszpataua 250r; wieszpatauint 422v; wieszpatɨ 513v. (Plg. ir IKEI wieszpats 
19v.) Nors vokalizmas nuosekliai aukštaitiškas, tačiau konsonantizmas yra varian‑
tiškas, jis taip pat galėtų liudyti Daukantą nepažinojus šio žodžio iš savo šnektos –  
pramaišiui rašė [š] su <s> arba su <sz> (plg. wieszpats ir wiespats 9r; wieszpats ir 
wiespati 9v; wiespats ir wieszpats 17v; wiespatui ir wieszpats 32r). Taip pat dirbtinai 
Daukanto prijungta aukštaitiška dat. sg. m. galūnė <‑ui> (be minkštumo ženklo), 
plg. wiespatui 9r; wieszpatui 9v; wiespatui 9v; Wiespatui 15r; wiespatui 19v(2×), 29r 
(kitų leksemų analogiškoje aukštaičių dat. sg. m. galūnėje Daukantui pasitaikydavo 
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parašyti ir minkštumo ženklą, plg. jaunyk’ui 30r; kunegaiksztiui 32v). Tad bent 
trys ypatybės: 1) aukštaitiškas <ie>, 2) priebalsių variantiškumas (<s> ir <sz>), taip 
pat 3) aukštaičių galūnė <‑ui> leidžia manyti viešpats, viešpatauti Daukantą perė‑
mus iš tekstų, bet ne iš gyvosios kalbos (žodžio viešėti šaknį vieš- Daukantas žinojo 
iš savo tarmės, ją žymėjo skirtingai nuo kamieno viešpat-, plg. 2.2.1.3). 

Vadinasi, savo tarmės lytis Daukantas linko žymėti žemaitiškai <ei> (<dein‑, 
deiw‑, weit‑>, iš dalies <wein‑>); tačiau skolintų iš raštų žodžių prie tokio rašymo 
nepritaikė, gana nuosekliai išlaikė aukštaitišką <ie> (<alwien‑, wieszpat‑>). 

Pirmasis varijavimo tipas su <ei> žymėtas po kietųjų priebalsių [d] ir [v]. Tačiau, 
kaip bus matyti toliau, priebalsių kietumas‑minkštumas Daukantui nebuvo lemia‑
mas pasirinkti [ẹi] rašybos variantams. 

Apskritai, tas 1828 m. IKEI atsiradęs Daukanto pasirinkimas rašyti <ei> yra 
ortografijos paprastinimas: siekta ne išskirti fonetinius niuansus, bet suvienodinti 
apypanašiai tariamus diftongus [ẹi] ir [ei]; rašančiam tai galėjo būti palengvinimas, 
nors užsitušavo tarties niuansas. 

2.2.  ANTRASIS VARIJAVIMO TIPAS <ei> IR ŠALUTINIAI  VARIANTAI SU <ęi>;  GRETA 
<yi> IR <i j>  l .  31r–43r  SUINTENSY VĖJUSIO GALŪNINIO <y> [ẹ]  SEGMENTE

Pagrindinis antrojo tipo bruožas yra šalia dominuojančio varianto <ei> atsiradęs 
nosinis diakritinis <ęi> – <ei> (<ęi>). Nosinį diakritiką <ę> žymėti savo tarmės 
nenosiniam [ẹ] buvo paties Daukanto išradimas, turbūt įsivestas netiksliai interpre‑
tuojant Kristijono Donelaičio, Liudviko Rėzos ir kitų Rytų Prūsijos lietuviškų raštų 
galūnių raidę <ę> (Subačius 2014: 224, 227, 228–229, 235–243). Raidė <ę> ta [ẹ] 
reikšme Daukanto pirmiausia pavartota 1827 m. DaCL, paskui jos vartojimas IKEI 
1828‑aisiais išplėstas. Tačiau dvibalsio [ẹi] pirmąjį dėmenį nosine raide <ę> žymėti 
Daukantas ėmė tiktai IƵ. Matyti raidės <ę> [ẹ] vartojimo plėtimas. 

Taip pat kitas, šalutinis antrojo tipo bruožas – IƵ rankraščio pradžioje atsiradę 
variantai <ij> ir <yi> – maždaug tame segmente, kur galūnėse buvo suintensyvėjęs 
<y> [ẹ], tad l. 31r–43r. Tačiau tie <ij> ir <yi> pasirodė ne visose antrojo varijavimo 
tipo šaknyse. 

Antrojo tipo [ẹi] išraišką galima skirti bent į dvi dalis: po vieno priebalsio 
šaknyje bei po dviejų ir daugiau. 

2.2.1.  PO VIENO PRIEBALSIO ŠAKNYJE 

2.2.1.1.  Tie s 

Daugiausia IƵ negalūninių [ẹi] atvejų yra prielinksnio ties vartosenoje: iš viso 209× 
(iki l. 547r). Daukantas ties iš esmės rašė tik dvejopai: teis ir rečiau tęis, atitinkamai 
193× ir 16×. Toliau 1 diagramoje matyti tų variantų išsidėstymas. 
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1 diagrama. IƵ žodžio ties variantų visuma teis 193×, tęis 16×

Tai gana griežtai išreikštas antrasis tipas, per visą rankraštį dominuoja teis, ir 
maždaug per visą rankraštį šiek tiek pasitaiko tęis raiškos. Nėra jokių kitų variantų. 

Pora Daukanto pasitaisymų pieštuku (darytų dar nepabaigus perrašinėti viso IƵ 
švarraščio) teis → pšt tęis 32r, 224v rodo Daukanto intencijos kryptį: didinti formų 
su diakritine <ę>. Vis dėlto tokių pasitaisymų nėra daug, Daukantas turėjo jaustis 
ganėtinai gerai ir su formomis be diakritiko. 

2.2.1.2.  At t i e s t i ,  t i e sa ,  t i e su s 

Fonetinio ir grafinio panašumo turi žodžiai attiesti, tiesa, tiesus ir jų dariniai – šaknis 
ties-, IƵ suskaičiuota 125×. 

2 diagrama. IƵ šaknies ties- (attiesti, tiesa ir darinių) variantų visuma: <teis‑> 72×, <tęis‑> 50×, <tyis‑> 3×
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Variantas su <ei> dominuoja prieš <ęi> ir čia, tačiau daug menkiau nei prie‑
linksnio ties atveju. Prielinksnio ties rašybos variantas teis buvo 12,5× dažnes‑
nis už tęis (200× : 16×), o šaknies ties- rašymas <teis‑> vos 1,4× prieš <tęis‑>  
(72× : 50×). Kitaip sakant, Daukantas daug noriau įsivedinėjo naująją rašymo 
formą <ęi> šakniai ties- nei prielinksniui. 

Konkrečių pavyzdžių varijavimas matyti iš 3 lentelės.

3 lentelė. IƵ formų su šaknimi ties- distribucijos pavyzdžiai l. 2v–330v: <teis‑> ir <tęis‑> (atrinkti tik lapai, 
kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi>

2v Tęisa

21v teisa

29v

45v patęisinta

113v tęisa

117v tęisa

159r teisa

165r tęisiau

206v iszteisôs

208r teisa tęisa

209v Tęisa

230v Tęisa

233v teisiau

245v teisa

249r tęisôs

292r tęisi

298r tęisa

310v teisa

320r tęiisy

321v Tęisa

324r ateistum

324v teisa

329r

329v ateisę

330v teisa

Be to, 3× pasitaikė ir visai atsitiktinis užrašymas su senuoju <yi> [ẹi]: tyisa 29v; 
tyisos 329r; tyisiau 383v. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad Daukantas dažnai vartojo ir kitokio vokalizmo, 
nors tiek grafiškai, tiek fonetiškai labai panašią šaknį teis- (teisybė, teisingas, teisti ir 
dariniai). Daukanto šnektoje ši šaknis turėjo vokalizmą [ei] (ne [ẹi]), todėl jis ją ir 
rašė tik su <ei>, plg. neteisibę 318r; neteisinga 318r; nuteisintum 318v; neteisibiû 
320v; teisybę 328r; teisins 331r; teisinga 343v; teisdare 344r; neteise 344v; atsiteisę 
357r; teisibęs 424v. 

Panašumas tarp tiesa ir teisus, teisybė, be abejo, turėjo kristi Daukantui į akis; jis 
kartais abi šaknis parašydavo vienodai su <ei>. Galima įtarti, kad variantų su nosine 
raide <ęi> šaknies ties- atveju, palyginti su prielinksniu ties, buvo daugiau ir dėl to, 
kad taip Daukantas galėjo atskirti savo šnektoje skirtingai tariamas šaknis (tiesa ir 
teisus, teisybė) – su [ẹi] ir su [ei]. 
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2.2.1.3.  Vie šė t i

Ne tokia dažna (39×), bet taip pat gerai atspindinti antrojo tipo varijavimą yra 
šaknis vieš- (viešėti ir dariniai). Reikia atkreipti dėmesį, kad nors ilgesnis kamie‑
nas viešpat- su ta pačia šaknimi Daukanto buvo vartojamas kitaip (su aukštaitišku 
<ie>), vieš- šaknis aiškiai žemaitiška, su <ei> ir <ęi> variantais: dominuoja <weisz‑> 
(25×) prieš <węisz‑> (14×) – vos 1,7× daugiau. Plg. <ei>: weiszåntius 25r; weiszes 
25r; weisziedamas 25v; weiszes 28r(2×); beweisziedams 54r; <ęi>: węisznes 30r; 
Bewęisziedam’s 50r ir kt. 

3 diagrama. IƵ šaknies vieš- (viešėti ir darinių) variantų visuma: <weisz‑> 24×, <węisz‑> 14×

Kaip ir minėtais ties, ties- atvejais – ši šaknis irgi rašyta po kietųjų priebalsių [t], 
[v]. Tad kietumas nepaaiškina, kodėl Daukantas greta <ei> šiais kartais įsivedė <ęi>, 
nors nebuvo įsivedęs pirmojo tipo kietųjų [d], [v] atveju. 

2.2.1.4.  PO  <g>:  g i edot i ,  g i edras ,  g i e smė,  g i ež t i 

Atskira antrojo tipo grupė yra šaknys su [ẹi] po priebalsio [g]: giedoti, giedras, 
giesmė, giežti. Pasitaikė net 5 grafiniai variantai: <gei‑> 103×, <gęi‑> 53×, <gij‑> 1×,  
<gyi‑> 4×, <giey‑> 9×, iš viso 170×. 

Kaip matyti iš 4 diagramos beveik per visą IƵ tekstą dominuoja variantas <gei‑>, 
o paraleliai, net ne visada atsilikdamas, eina <gęi‑> (103x : 53×, vadinasi, <gei‑> 
apie 2× dažnesnis už šalutinį variantą <gęi‑>). Kiti trys variantai yra negausūs ar 
visai minimalūs: <gij‑> 1×, <gyi‑> 4×, <giey‑> 9×. 
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4 diagrama. IƵ šaknų, prasidedančių gie- (giedoti, giedras, giesmė, giežti ir darinių), variantų didžiuma: 
<gei‑> 103×, <gęi‑> 53×, <gyi‑> 4×, <giey‑> 9×

Didesnės įvairovės išimtis būtų tik pati IƵ rankraščio pradžia, l. 1r–41r – atkarpa 
(maždaug 3,5 pirmųjų lankų), apimanti [ẹ] raiškos kamiene pirmąjį ir antrąjį 
lūžį (l. 15v ir 32v) bei iš dalies <y> [ẹ] suintensyvėjimą galūnėse (l. 31r–43r; plg.  
4 lentelę). 

4 lentelė. IƵ šaknų, prasidedančių gie-, rašymo įvairovė l. 3r–41r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių 
formų)

l. <ei> <ęi> <ij> <yi> <iey>
3r gieydrų
7v nugieyżte
9v nugieyszte; 

nugieyszte
10r gieyżdams
11r geiżdamis
13r nugęiżte
14r nugeiżte gęiżdams
14v nugeizę; 

Atgeiżûsi
15v nugeiszte
20v geiżdams
21r neatgeisztum; 

nugeiszte; 
atgeiszte

27r gieydroint
30v nugęiżte
38v gęidra
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39r geid; geismę gyidant
40r gijdodamis gieysmiemis
40v geidote; geidoię gyismy
41r gyidodamis

Atrodo, kad iki <y> [ẹ] galūnėse suintensyvėjimo pabaigos (l. 43r) Daukantas 
ieškojo, kokią išraišką pasirinkti ir [g’ẹi] raiškai. Šalia minėtų (pagrindinių) <ei> (ir 
<ęi>) Daukantas tuo etapu pavartojo seną vilnietišką <gyi‑>, netgi išbandė variantą 
su naujuoju <ij> – gijdodamis 40r. 

Galima atkreipti dėmesį į tam tikrą panašumą su ketvirtojo tipo (žr. toliau 2.4) 
pavyzdžiais po [k’], būtent variantai su <iey> (<ey> po minkštumo ženklo) rašyti 
pačioje IƵ pradžioje (l. 3r–40r). Priebalsis [g’] Daukanto šnektoje buvo minkštas 
prieš [ẹi], visai kaip ir priebalsis [k’]. Bet maždaug priartėjęs prie rankraščio vidurio 
Daukantas <iey> variantą rašyti rinkosi vien po <k>, o po <g> tokį žymėjimą bandė 
tik pačioje IƵ pradžioje – 7× (žr. 4 lentelę) ir dar 2× l. 447v – gieydra (2×). Minkš‑
tumas čia nenulėmė analogiško žymėjimo po [k’] ir [g’]. 

Tarp prasidedančių gie- šaknis giež- Daukanto tekste yra pati dažniausia. Dau‑
kantas dažnai rašė apie karus, kurie buvo kupini pykčio, apmaudo giežimo ant 
priešininkų, ir Daukantui tapo labai įprasta jungti žodžius (nu)giežti apmaudą; plg. 
apmauda nugeiszte 55r; gęiżdama apmauda 55r; geiżdams neteisinga apmauda 139r; 
nugeiszte apmauda 175v ir kt. Kiti dvejopos rašybos pavyzdžiai iš įvairių IƵ vietų: 
nugeiszte 55r ir gęiżdama 55r; geiżdams 139r ir gęiżdams 137v; nugeiżte 175v ir 
nugęiszte 179v; geizdams 402v ir gęiżdams 402v; atgeiżte 469r ir atgęiżte 470r. 

Kartais vėlėliau pieštuku taisinėdamas Daukantas prirašydavo nosinį diakritiką, 
kuris rodo <ęi> rinkusis sąmoningai (nors skrupulingumo sužymėti nuosekliai 
jokiu būdu nebuvo): 

 geiżdams → pšt gęiżdams 59v; 

 nugeiszte → pšt nugęiszte 207v. 

2.2.1.5.  PO <ż>:  ž i ebas ,  ž i ebt i ,  ž i edas ,  ž i ema,  ž i evė

Antrajam tipui taip pat skirtini žodžiai, turintys [ẹi] po kito minkštojo priebalsio 
[ž’]: žiebas, žiebti, žiedas, žiema, žievė (ir jų dariniai), iš viso jų suskaičiuota 127×. 
Daugiausia variantų su paprastuoju <ei> (58×), bet beveik tiek pat ir su paraleliniu 

4 lentelės tęsinys
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<ęi> (45×). Šioje grupėje dažnokai pasirodė ir kita papildoma antrosios grupės ypa‑
tybė <yi> – senas vilnietiškas variantas <żyi‑> (17×). Variantai su <ęi> ir <yi> žie‑ 
šaknyse rašyti daug didesnėms proporcijomis nei gie-. 

Visai atsitiktiniai atrodo pasitaikę dar du variantai: <żij‑> 3× (26v[2×]; 533r) ir 
<żiey‑> 4× (12v; 312v; 365v; 373r1), tačiau į 5 diagramą jie neįtraukti (čia įskai‑
čiuoti ir variantai, Daukanto pažymėti tik <z‑>, ne vien <ż‑> šaknies pradžioje). 

5 diagrama. IƵ šaknų, prasidedančių žie‑ (žiebas, žiebti, žiedas, žiema, žievė ir darinių), variantų didžiuma: 
<żei‑> 58×, <żęi‑> 45×, <żyi‑> 17× 

Vėlgi daugiausia įvairovės esama pradžioje l. 11v–43r (plg. 5 lentelę), visai kaip 
ir [g’] prieš [ẹi] atvejais (plg. anksčiau 4 lentelę su gie- šaknimis). Akivaizdu, kad 
per 2–4 savo IƵ lankus šakninio [ẹi] išraiškos Daukantas ieškojo intensyviausiai. 

4 lentelė. IƵ šaknų, prasidedančių žie‑, rašymo įvairovė l. 11v–43r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių 
formų) 

l. <ei> <ęi> <ij> <yi> <iey>
11v żęimas
12v żieyma
17v żeiba
25v żęima
26r żęima
26v zijbams; żijdus
29r żyima
29v żyidus 
35v żyima; zyima
38v żyimà; zyima
43r izęibte
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Variantas su <yi> daugiausia vartotas toje atkarpoje, kur vyko <y> [ẹ] suintensy‑
vėjimas galūnėse (l. 31r–43r), net keliais puslapiais anksčiau. Taip pat ir toliau pasi‑
taikė <yi>, kas labiau būdinga toliau aptarsimam trečiajam varijavimo tipui – plg.  
5 diagramos punktyrinę liniją tarp l. 250–350 (pavyzdžiai: żyima 254r; żyibù 262v; 
zyibůdamas 290v; żyibû 322v; Zyima 344v ir dar toliau żyida 404r). Šis nedaž‑
nas <żyi‑> pasirodymas kažkiek prieš ir kažkiek po galūnės <y> [ẹ] atgaivinimo 
segmento (l. 319r–421r) nėra pakankamas argumentas skirti žie‑ šaknis trečiajam 
tipui, nors ir rezonuoja su juo. Žie- šaknys neįgauna pagrindinės trečiojo tipo ypa‑
tybės – naujojo digrafo <ij> nuo maždaug l. 404r (plg. toliau, liepti 2.3.1.1). 

2.2.1.6.  PO  <m>:  miega ,  miegas ,  miegot i ,  mie ta s ,  miež i s ,  t r imie t i s

Labai nedaug pavyzdžių yra po [m], bet ir iš turimų 33× juos galima priskirti antra‑
jam tipui: <mei‑> 19×, <męi‑> 12×, <myi‑> 2×. Rasti pavyzdžiai žodžiuose miega 
‘aruodas’, miegas, miegoti, mietas, miežis, trimietis ir dariniuose. Plg. 5 lentelę. 

5 lentelė. IƵ šaknų, prasidedančių mie- (bei trimie-), rašymo įvairovė l. 26r–481v (atrinkti tik lapai, kuriuo‑
se rasta tokių formų) 

l. <ei> <ęi> <yi>

26r męigpudaô

33v trimęites

34r trimeitiu

39r nemeigoię

40v trimyitius

50v meigoię

74r męigtantiû

78v meiktantius

80v meiktante

106v męigt

115r trimeitius

132v meiżiu

170v męigas

178v meigtantius męigtanti

191v bemeiktant; bemeiktant

202v bemeigtantius

215v meiktan[t] 

218r bemeigtant

247r bemęigtantius
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255v bemęiktant

255v meiga

258v myiga

276v meitali

315r temęigoies

383v meitas

404r męigote

412v męiźe

474v meigomis

479r meitu

481r bemeiktantius

481v nemęigoię

Reikia atkreipti dėmesį, kad leksema trimietis ‘trimitas’ su [ẹi] vokalizmu rašy‑
tas labiau tik pradiniuose IƵ lankuose, o toliau Daukantas vartojo variantą su [i] 
vokalizmu, ir po jo dažnai rašė ne vieną, o du dvibalsius <tt>, plg. trymittius 39r; 
trimittiu 67v; trimittius 72r; trimitiû 217v; trimittius 234r; trimittius 290v; trimi-
ttius 291r(2×); trimittius 354r; trimittiû 354v; trimittius 368r. 

Taip pat, sprendžiant apie Daukanto intencijas, čia galima pastebėti iki IƵ ran‑
kraščio vidurio pasitaikiusius Daukanto pieštuko pataisymus <ei> → <ęi>: 

 meigoię → pšt męigôię → ršl mĩjgojo 50v; 

 bemeigtantius → pšt bemęigtantius 202v. 

Vadinasi, netrukus taisydamas tekstą pieštuku Daukantas linko prie varianto 
<ęi>, nors ir žymėjo gana epizodiškai. Vangus minties krustelėjimas diakritinio 
<ęi> linkui. 

2.2.1.7.  PO  <r>:  r i ebus ,  r i e šuta s ,  r i e t ė t i ,  r i e t i

Po <r> iš viso pasitaikė 18× atvejų prieš dvibalsį [ẹi]: <rei‑> 7×; <ręi‑> 7×; <rij‑> 2×; 
<ryi‑> 2× (riebus, riešutas, rietėti, rieti). Plg. 6 lentelę. 

5 lentelės tęsinys
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6 lentelė. IƵ šaknų, prasidedančių rie- (riebus, riešutas, rietėti, rieti), rašymo įvairovė l. 29v–367v (atrinkti 
tik lapai, kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi> <ij> <yi>

29v rijszutas

38r beręitiedams

39v ryibuma

40r ne rijby

91v ręijes

108v rejentius

236v reitieję

245v pareitieję

248v susiręiję

253v apręityna

255v apręitę

266v apreite

270r reisz[u]tû ryiszutû

293r1 susiręiiusis

294v reitiete

321r apręista

367v reitiete

Akivaizdus dviejų variantų <rei‑> ir <ręi‑> vyravimas, būdingas antrajam tipui. 
Taip pat 3 ir 4 lanke pasirodė <rij‑> (l. 29v ir 40r), bei <ryi‑> – l. 39v ir dar toliau 
l. 270r. Tačiau maždaug paskutinį IƵ rankraščio trečdalį žodžių su rie- prasidedan‑
čiomis šaknimis nepasitaikė, todėl nėra visiško tikrumo, ar joje Daukantas nebūtų 
rie- priartinęs prie trečiojo tipo paradigmos. 

Galima paminėti tikrinį žodį Rietavas, kurį Daukantas vis dėlto linko rašyti su 
<ij>, plg. Rijtawa 48v; Rijtawę 543r; ir jau pačioje pabaigoje (po l. 547r) Rijtauo 
550r. Viena netipinė išimtis – Ręytauo 336v. 

2.2.1.8.  PO <d>:  dieg t i ,  d iever i s

Nors žodžiai diena ir Dievas po <d> yra ryškiausi pirmojo tipo atstovai – vartojami 
nuosekliai su vienodu vokalizmu <ei> – <dei‑>, <Dei‑>, kiti žodžiai po <d> –  
diegti, dieveris – nors ir negausiai paliudyti, yra gana aiškūs kito, antrojo tipo repre‑
zentantai: <dei‑> 11×, <dęi‑> 5×, iš viso 16×. Plg. 7 lentelę. 
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7 lentelė. IƵ šaknų, prasidedančių die- (diegti, dieveris), rašymo įvairovė l. 26r–484v (atrinkti tik lapai, 
kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi>

26v deigę

61r idęiges

99v deikte

107r deigas; ideigtas

109v dęiga

121r dęigies

163v ideigta

164r ideigta

206v deigę

231v apdęigę

352v dęiwereis

393v deiweri

423v deiga

457r deige

484v deiweręis

Matyti, kad ne priebalsis <d> nulėmė skirtingą Daukanto diena, Dievas stra‑
tegiją nuo diegti, dieveris. Gali būti, kad vien iš gyvosios kalbos Daukanto pažinti 
žodžiai diegti, dieveris skambėdavo ausyse ir įgaudavo savo šnektą tiksliai žymintį 
variantą su <ęi>. O labai dažni žodžiai diena, Dievas, Daukanto žinoti, be abejo, 
iš daugelio lietuviškų raštų, taip pat nežemaitiškai tariami iš kitų lietuvių lūpų – 
galbūt Daukanto sąmonėje buvo apsitrynę, jų lokalinės tarties žymės apdilusios. 
Antrasis tipas atrodo ne taip ryžtingai apsispręstas, kaip pirmasis. 

2.2.2.  PO DVIEJŲ AR TRIJŲ PRIEBALSIŲ (AR RAIDŽIŲ)

Atrodo, kad absoliuti dauguma atvejų, kai diftongas [ẹi] vartotas ne po vieno, o 
po dviejų ar trijų priebalsių, sąmoningai ar nesąmoningai pateko į antrąjį varija‑
vimo tipą. Pirmasis tipas, kaip labai ryškus ir monolitiškiausias, turėjo [ẹi] tik po 
vieno priebalsio, visai kaip ir trečiasis tipas (žr. toliau 2.3). Na, o antrajam tipui, 
greta tų po vieno priebalsio, priklauso ir beveik visi po dviejų (trijų) priebalsių. Po 
dviejų (trijų) priebalsių, bent grafiškai, dvibalsio [ẹi] raiška gal kiek mažiau krito 
Daukantui į akis. Galima kelti hipotezę, kad antrasis tipas – tai mažiausiai Dau‑
kanto apsvarstytas, mažiausiai apgalvotas varijavimo modelis. Tiek pirmasis, tiek 
trečiasis bei ketvirtasis tipai, kaip bus matyti toliau, galėjo būti ryškesni Daukanto 
sąmoningo ieškojimo atvejai, labiau apmąstytos leksemos, kurių rašybą modifikavo 
labiau apsisprendęs (ne tiek mašinaliai, kaip antrojo tipo atveju).

2.2.2.1.  Grie t i  ‘g r i ebt i’

Dažniausiai vartotas žodis su dviem pradiniais priebalsiais prieš [ẹi] yra grieti 
‘griebti’ ir dariniai. Iš viso rasti 137× atvejai, iš jų – <grei‑> 121× ir <gręi‑> 16×. 
Variantų su <ęi> 7,5× mažiau nei su <ei>, vadinasi, antrojo tipo skalėje grieti išsi‑
dėstymas linksta link pirmojo (ne trečiojo) tipo. Plg. 6 diagramą. 



35

SIMONO DAUKANTO DVIBALSIO [e. i ]  ŽENKLINIMAS ISTORIJOJE ŽEMAITIŠKOJE  (1828–1834):  <ei ,  ę i ,  ie ,  ie i ,  iey,  i j ,  yi>

6 diagrama. IƵ žodžio grieti variantų visuma: <grei‑> 121× ir <gręi‑> 16× 

Tais atvejais, kai žodžio grieti formose po [ẹi] eidavo jotas [j], Daukantas nebuvo 
pasirinkęs vienodo rašymo, plg. jo variantus: 

<ei> + <i>: pagreiiusis 63r; sugreiiusis 75v; pagreiiusis 81r, 83v, 152r; sugreiiusis 
154r; 

<ei> + <j>: sugreijes 21r; pagreijuisis [sic!] 87r; sugreijes 88r; greiję 102r, 
106r(2×), 111r, 133v, 135r; sugreijes 141r, 152r; 

<e> + <i>: prisigreies 59r; sugreiusis 161r; pagreies 177v; 
<e> + <j>: pagrejes 370v; 
<ę> + <j>: gręję 154r ir kt. 
Kaip kontrastas žodžio grieti rašybai IƵ kyšo sinonimiškos reikšmės griebti 

raiška. Daukantas griebti IƵ irgi vartojo, plg. użgriebę 240v; użgriebtus 317r; griebte 
331v(2×), 359r; grieb 359r; nugriebę 365v. Tik aukštaitiškas šios šaknies vokaliz‑
mas <ie> [ie] aiškiai rodo, kad leksemą griebti Daukantas buvo perėmęs iš raštų, iš 
aukštaičių kalbėjimo, bet ne iš savo šnektos (skirtingai nuo grieti). 

Galima atkreipti dėmesį, kad savąjį grieti Daukantas labai dažnai vartojo jun‑
ginyje su grobis – grieti grobį (‘griebti [grobti] grobį’), pvz., grobę greite 11v; sugrei-
jes paskui neapseikama grobi 21r; grobi pagreijuisis 87r; greidamis grobi 183v; grôbi 
greiję 237r ir pan. Kitas panašus frazeologizmas, Daukanto mielai ir gausiai vartotas 
panašiuose karus aprašančiuose kontekstuose buvo giežti apmaudą (žr. anksčiau, 
2.2.1.4). Konteksto ir formalus fonetinis bei grafinis panašumas Daukanto mintyse 
turėjo sieti leksemų grieti ir griežti vokalizmą. Daukantui galėjo knietėti parinkti 
analogiškas raides ir jų rašymui. Jis čia žymėjo <grei‑, gręi‑>, visai kaip ir <gei‑, 
gęi‑>.

Leksemoje grieti Daukantui pasitaikė pažymėti nosinę raidę kiek vėliau pieš‑
tuku, visai kaip ir giežti atveju. Pavyzdžiui, l. 193r nosinė gręite regisi kaip ir pride‑
rinta prie gęiszte: 
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apmauda gęiszte ir grobę greite → pšt apmauda gęiszte ir groby gręite 193r. 

Tačiau grieti, kad ir labai panašus grafiškai, vokalizmą turėjo po kietojo [r], 
ne po minkštojo [g’] priebalsio. Daukantas grieti su kietuoju [r] santykinai daug 
daugiau kartų rašė be nosinės <ei>: <grei‑> vyravo prieš <gręi‑> daug labiau, nei 
<gei‑> prieš <gęi‑>. Diftongą [ẹi] žymintis digrafas <ęi> su nosine raide šaknyse 
Daukanto galvoje galėjo kažkiek nesąmoningai ir koreliuoti su palatališkumu (nors 
<ęi> parašymas vis dėlto aiškiai tebuvo arbitralus). 

2.2.2.2.  Kvie s t i 

Taip pat antrajam varijavimo tipui priklauso žodis kviesti ir jo dariniai. Iš viso 
suskaičiuoti 64 atvejai: pagrindiniai <kwei‑> 43× ir <kwęi‑> 17× ir visai atsitiktinai 
pavartoti <kwyi‑> 2×; <kwie‑> 1×; <kwiey‑> 1×. (Vietoj raidės <w> Daukanto kar‑
tais rašyta <u>.) Variantas su <ei> 2,5× dažnesnis už <ęi>, pagrindinį antrojo tipo 
požymį. Du dažniausi variantai įtraukti į 7 diagramą. 

7 diagrama. IƵ žodžio kviesti ir darinių pagrindiniai variantai <kwei‑> 43×, <kwęi‑> 17×

Kviesti nėra toks dažnas kaip grieti. Jo vartojimas matyti iš 8 lentelės. 
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8 lentelė. IƵ žodžio kviesti ir jo darinių 2 pagrindinių formų <kwei‑> ir <kwęi‑> rašymo įvairovė  
l. 12v–535r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi>
12v uzkwęistum; 

uzkwęitima
17v sukweites
19r sukweites sukwęite
25v kweit
30r sukweiste kwęite; kwęisle
50r użkweite
67r kwęisdams
68v kweitę
70r sukweiste
87v kweite
98v pakweite
103v kwęiste
121v kweite
145v kweisdams; 

pakweite 
153r użkwęite
172r pakweite
172v kweiste
179r użkueite; 

kweiste
192r kweitę
195v kuęisdams
203r sukueites
216v kweite
218v użkuęites
219v sukueisdameis
242v pakweite

257r użkweistas
270r użkweistù
298v użkweitusiu
308r pakweite
310v pakweitę 
317v kweite
318r kweisdams
322v pakweiste pakwęite
325r kweiste kwęisdamis
326r pakwęistas
326v pakwęistas
348v użkweites 
371r pakwęistù
378r nekweite
384r sukweitę
387r pakweite
416v sukweisty
418v kwęiste
420v użkweite
444v kweiste
460r kweite
476v kweitantis
478r kweisdams
484r użkweitę
486v sukweistu
519r uzkwęites
535r kweisdamis

Į 8 lentelę neįtraukti retieji variantai: <yi> sukwyitę 374v; kwyislů 417v; <ie> 
suk[w]iete 75v; <iey> kwieysdamis 447r. 

Taisydamas pieštuku Daukantas žodį kviesti kartais irgi papildydavo nosiniu 
diakritiku, plg.: 

 kweisdams → pšt kwęisdams 145v; 

 kweite → pšt kwęite 216v. 
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2.2.2.3.  Skrie t i ,  sp i e s t i ,  s t i ebas ,  s t i eg t i ,  s t i ep t i s ,  sv i e s ta s ,  sv i e s t i

Čia sugrupuoti ir apibendrinti žodžiai, turintys šaknyse priebalsių grupes <skr‑, 
sp‑, st‑, sv‑>: skrieti, spiesti, stiebas, stiegti, stieptis, sviestas, sviesti ir jų dariniai. Iš viso 
suskaičiuoti 54×: <‑ei‑> 43×; <‑ęi‑> 3×; <‑ij‑> 1×; <‑yi‑> 7×. 

8 diagrama. IƵ žodžių skrieti, spiesti, stiebas, stiegti, stieptis, sviestas, sviesti ir darinių variantai <‑ei‑> 43×, 
<‑ęi‑> 3×, <‑ij‑> 1×, <‑yi‑> 7×

Pagrindinė antrojo tipo ypatybė <‑ęi‑> labai neryški, tik 3×: spęitlù 35r; skręite 
300r; stęipas 373v1. Tai daro šiuos pavyzdžius labai artimus pirmajam tipui (kaip 
ir grieti atveju) – <‑ei‑> dominuoja, jo net 29× daugiau nei <‑ęi‑> atvejų. Vis dėlto 
jo negalima skirti pirmajai grupei ir todėl, kad pasitaikė ne taip mažai pavyzdžių 
su <‑yi‑>, tiek <y> [ẹ] suintensyvėjimo galūnėse segmente (34r, 37v[2×], 40r), tiek 
vėliau (95v, 304r, 350r). 

Daugiausia varijavimo buvo rankraščio pradžioje, apie galūnių <y> [ẹ] suinten‑
syvėjimo atkarpą (l. 31r–43r), plg. 9 lentelę.

9 lentelė. IƵ žodžių skrieti, spiesti, stiebas, stiegti, stieptis, sviestas, sviesti ir jų darinių rašymo įvairovė  
l. 34r–40v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų) 

l. <ei> <ęi> <yi>

34r styiba

35r spęitlù

37v styibù; styiba

38v skreint

40r styibu

40v steiba
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2.2.2.4.  Pl i ekt i ,  p l i enas

Taip pat antrajam varijavimo tipui būtų galima skirti žodžius pliekti, plienas ir 
jų darinius, nors jų gana mažai: iki l. 547r iš viso 21×, atitinkamai <plei‑> 13×, 
<plęi‑> 4×, <plyi‑> 3×, <pliey‑> 1×. Formų <plei‑> ir <plęi‑> santykis yra 13× : 
4× = 3,25×. Tiesa, maždaug trečiajame IƵ rankraščio trečdalyje (l. 368v–547r) dėl 
Daukanto teksto specifikos pasikeitimo iš viso nepasitaikė šių leksemų, todėl neži‑
nia, ar jos nebūtų galėjusios tapti trečiojo tipo reprezentantėmis, jei būtų duomenų 
iš ten. Plg. 10 lentelę. 

10 lentelė. IƵ žodžių pliekti, plienas ir jų darinių rašymo įvairovė l. 4r–368r (atrinkti tik lapai, kuriuose 
rasta tokių formų) 

l. <ei> <ęi> <yi> <iey>

4r priplieyksiu

44v plyina

81r pleina; pleinù

85v pleinù

91r pleinù

106v pleikdamis

110r pleina

151v plyinû

193v pleinù

207r plęinù

233v pleinu

239r pleina

271r pleinù

282r plyina

332r pleinůtas plęinůtas; plęinůtas

344r priplęiksiu

367r pleinù

368r pleinù

2.2.2.5.  Sniegas

Menkai tepaliudytas žodis sniegas, bet ir iš turimų 21× pavyzdžių jį galima 
skirti prie antrojo varijavimo tipo: tėra du variantai <sneig‑> 19×, <snęig‑> 2×; 
<sneig‑> yra 9× dažnesnis už diakritinį <snęig‑>, vadinasi, artimas pirmajam tipui.  
Plg. 11 lentelę. 
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11 lentelė. IƵ žodžio sniegas ir jo darinių rašymo variantai l. 4r–368r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių 
formų)

l. <ei> <ęi>

37r sneigui

74r sneigù

85r sneiga

91r sneigs

112v sneigs

115r sneiga

125v sneiga

194v sneigas

201v sneiga

252v sneiga

263v sneiga

269r sneiga; sneigů; 
sneigus

270v sneigus

292v sneigs

293v1 sneigs

314v sneiga

336r snęiga

441v snęigas

507v sneigusę

Daukanto pieštuku įrašytas visas žodis sneiga 162v neturi <ę> diakritiko, vadi‑
nasi, ir vėlėliau, kai buvo rašoma (taisoma) pieštuku, Daukantas nejautė reikalo 
pažymėti <ęi>. 

2.2.2.6.  Briedi s 

Su išlygomis galima prie antrojo tipo prišlieti ir žodžio briedis su dariniais rašybą, 
nors duomenų stoka palieka abejonių. Iš viso iki l. 547r šaknis bried- pavartota  
13 kartų, iš jų <brei‑> 8×, <bryi‑> 3× ir netipiškas <brë‑> 2×. Plg. 12 lentelę. 

12 lentelė. IƵ žodžio briedis ir jo darinių rašymo variantai l. 25v–384v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta 
tokių formų)

l. <ei> <yi> <ë>

25v bre[i]dkraunis 

26r breidi

27v br[e]idkreuni

28v brëdes

43v brëdius

139r breidenû

150r breidenas

159v breidynose

185v breidena

193v breides

270v bryides; bryidi

384v bryidiû
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Kadangi iš viso nėra varianto su <ęi>, būdingosios antrojo tipo ypatybės, tai 
leksema briedis irgi labai artima pirmajam tipui. Ir pasitaikęs taisymas pieštuku 
rodytų, kad Daukantui labiau rūpėjo nediakritinė išraiška <ei>: bredkraunis →  
pšt breidkraunis 25v. 

Raidė <ë> padaro briedį visai netipišką: Daukantas tą raidę dažniausiai vartojo 
žodžiams Lietuva ir tėvas, kur juo turbūt norėjo žymėti dvibalsį [ie] (tėvas Daukanto 
šnektoje turi žemaitišką šaknies vokalizmą [ie]). Prie jų gana atsitiktinai pateko ir 
briedis. Ar <ë> galėjo atstoti <ę>? Tik tokiu atveju briedžio skyrimas prie antrojo 
tipo būtų pamatuotas. 

2.2.3.  ANTROJO VARIJAVIMO TIPO PASKLIDIMAS

Kadangi antrojo varijavimo tipo žodžiuose paprastai dominavo variantas su <ei>, 
o šalutinis <ęi> irgi driekėsi šalia jo beveik per visą IƵ apimtį, tai negalima nusta‑
tyti kokių nors ryškesnių šių dviejų variantų išraiškos perėjimų, aiškesnių lūžių. 
Absoliučiais skaičiais kalbant, digrafo <ei> antrojo tipo leksemose iš viso rasti  
735 atvejai, o <ęi> – 244×. 

Kitus tris mažai antrajame tipe pasireiškusius variantus <ij> (7×), <yi> (43×), 
<iey> (15×) galima pavadinti lokaliais, juos paprastai galime rasti koncentruo‑
tus konkrečiose IƵ vietose. O <ie> ir <ë> telaikytini atsitiktiniais variantais. Visų 
antrojo tipo variantų kiekybinės charakteristikos matyti iš 13 lentelės. 

13 lentelė. Antrojo tipo variantų su [ẹi] šaknyje kiekybinis pasiskirstymas (l. 1r–547r) 

žodžiai
<ei>

visas IƵ
<ęi>

visas IƵ
<ij>

lokalus
<yi>

lokalus
<ie>

<iey>
lokalus

<ë> iš viso

ties 193× 16× 209×

attiesti, tiesa, tiesus 72× 50× 3× 125×

viešėti 25× 14× 39×

giedoti, giedras, 
giesmė, giežti

103× 53× 1× 4× 9× 170×

žiebas, žiebti, žiedas, 
žiema, žievė

58× 45× 3× 17× 4× 127×

miega, miegas, miegoti, 
mietas, miežis, trimietis 19× 12× 2× 33×

riebus, riešutas, 
rietėti, rieti

7× 7× 2× 2× 18×

diegti, dieveris 11× 5× 16×

grieti 121× 16× 137×
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kviesti 43× 17× 2× 1× 1× 64×

skrieti, spiesti, stiebas, 
stiegti, stieptis, sviestas, 
sviesti

43× 3× 1× 7× 54×

pliekti, plienas 13× 4× 3× 1× 21×

sniegas 19× 2× 21×

briedis 8× 3× 2× 13×

iš viso 735× 244× 7× 43× 1× 15× 2× 1047×

Netolygų lokalių variantų (<ij, yi, iey>) pasklidimą galima apibūdinti taip: 
<ij> (7×) pagrindinis diapazonas (26v–40r) prasideda anksčiau ir iš dalies 

sutampa su galūnių <y> [ẹ] suintensyvėjimo segmentu (31r–43r): 26v(2×), 29v, 
40r(2×). Taip pat vienas atvejis ten (533r), kur <ij> kaip tik dažnas trečiojo tipo 
žodžiuose (žr. toliau 2.3). Dar vienas atvejis, pavartotas visai nebūdingoje vietoje, 
bet kartu problemiškos rašybos (nes prieš [j]): paskrijè ‘paskriejo’ 354v;

<yi> (43×) pagrindinis diapazonas (29r–44v) maždaug tas pats, kaip ir <ij> (29r, 
29v[2×], 34r, 35v[2×], 37v[2×], 38v[2×], 39r, 39v, 40r, 40v[2×], 41r, 44v[2×]). 
Tačiau ir toliau (56v–417v) vis po truputį pasitaikė <yi> raiškos (56v, 62r, 95v, 
108v, 139v, 151v, 254r, 258v, 262v, 270r, 270v[2×], 282r, 290v, 304r, 322v, 325r, 
329r, 344v, 350r, 374v, 383v, 384v, 404r, 417v). Šioje atkarpoje <yi> daug ryš‑
kiau rašyta trečiojo tipo pavyzdžiuose, taip pat kuryi, tyi galūnėse (apimančiose ir 
pagrindinį, ir tolesnį diapazoną, l. 31v–420v). Bet antrajam tipui toks <yi> paskli‑
dimas l. 56v–417v diapazone nebūdingas, gana retas (iš viso 25×); 

<iey> (15×) pagrindinis diapazonas – nuo IƵ rankraščio pradžios iki l. 40r (tru‑
putį daugiau nei pirmieji trys IƵ lankai [3‑iasis lankas baigiasi l. 36v]: 3r, 4r, 7v, 
9v[2×], 10r, 12v, 27r, 40r). Atrodo, kad toks <iey> lokalizavimas pačioje rankraščio 
pradžioje susijęs su ypač intensyviu Daukanto išraiškos ieškojimu tuo metu (plg. ir 
galūnių <y> [ẹ] suintensyvėjimą l. 31r–43r, ir kuryi, tyi galūnės įsivedimą l. 31v). 
Taip pat retkarčiais <iey> rašytas antroje IƵ rankraščio pusėje, kur Daukanto jau 
sąmoningai buvo apsispręsta <iey> žymėti vien tik po <k> (žr. toliau ketvirtąjį tipą 
2.4). Matyt, Daukantui atsitiktinai prasprūdo ir čia keletą kartų parašyti po <g, ż, 
kw> (312v, 365v, 373r1, 447r, 447v[2×]).

Šio antrojo varijavimo tipo raiškos nėra kaip artimiau susieti su priebalsių 
minkštumu ar kietumu – į tą patį raiškos lauką pateko [ẹi] tiek po minkštųjų 
priebalsių [g’, ž’], tiek po kietųjų [v, t, m, r, d]. Po kietųjų [v, d] daug pavyzdžių 
priklauso ir pirmajam tipui (diena, Dievas, vieta). 

13 lentelės tęsinys
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2.3.  TREČIASIS  VARIJAVIMO TIPAS <ei> IR ŠALUTINIAI  VARIANTAI SU <ęi>;  GRETA:  
A)  <yi> IR <i j>  l .  31r–45v SUINTENSY VĖJUSIO GALŪNINIO <y> [ẹ]  SEGMENTE,  
B)  <yi> l .  319r–421r  ATGAIVINTO GALŪNINIO <y> [ẹ]  SEGMENTE IR  
c )  <i j>  l .  421v–553r

2.3.1.  PO < l> 

Kretingiškių priebalsis [l] skiriamas suminkštėjantiems prieš [ẹi]. Tačiau Dau‑
kanto IƵ [ẹi] žymėjimo transformacijos po [l’] skiriasi nuo rašymo po minkštųjų  
[g’, ž’]. 

Apskritai priebalsių [l] ir [l’] grafinė raiška tam tikra prasme buvo specifinė, 
išimtinė, tradicinėje lenkų kalbos rašyboje, taip pat ankstyvojoje vilnietiškoje Dau‑
kanto rašyboje buvo vartojamos ir dvi skirtingos raidės: diakritinė <ł> kietajam [l], 
o paprastoji <l> – minkštajam [l’] žymėti. Bet IƵ pats Daukantas jau buvo nutaręs 
atsisakyti <ł> diakritinės ir verstis vien paprastąja <l> (<ł> ėmė vėl įsivedinėti tik 
paskutiniame IƵ ketvirtyje, maždaug nuo l. 419v), o tai jam apsunkino minkštu‑
mo‑kietumo distinkciją. Kad Daukantas kartais atkreipdavo dėmesį į priebalsių 
minkštumą, galėtų rodyti jo pastangos išbandyti netipišką lietuvių rašybai minkš‑
tinimo būdą – apostrofą: 

 nel’apinos 26r ‘nesilepino’.

Vėlėliau redaguodamas pieštuku apostrofais pažymėjo ne tik [l’], bet ir [ž’] 
minkštumą: 

 Letuwe ir Zemaite → pšt L’etuwe 
                                                                          ir Ƶ’emaite 101v. 

2.3.1.1.  Liept i 

Pats dažniausias IƵ žodis su [l’ẹi] – liepti (ir jo dariniai), iš viso 390×, jo grafi‑
niai variantai pasiskirstę taip: <leip‑> 199×, <lęip‑> 45×, <lijp‑> 54×, <lyip‑> 90×, 
<lieyp‑> 2×. (Trečiojo tipo pavyzdžiai neskiriami atskirai į rankraščio pabaigos 
l. 547r–553r grupelę, nes būdingoji jos raiška <ij> sutampa su paskutiniame IƵ 
ketvirtadalyje įsivyravusia ta pačia trečiojo tipo savybe.) Jų pasiskirstymas per visą 
rankraštį matyti iš 9 diagramos. 
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9 diagrama. IƵ žodžio liepti ir darinių pagrindiniai variantai <leip‑> 199×, <lęip‑> 45×, <lijp‑> 54×, <lyip‑> 90× 

Taigi IƵ pradžioje (iki <y> [ẹ] galūnėse suintensyvėjimo pabaigos apie  
l. 43r esama jau iš antrojo tipo pavyzdžių matyto neapsisprendimo ir įvairovės  
(plg. 14 lentelę). 

14 lentelė. IƵ žodžio liepti ir darinių variantai l. 3v–46r

l. <ei> <ęi> <ij> <yi> <iey>
3v lęipdamas
4v lieype
5r lęipe

11v lieype
13v leipes
14r leipe
14v leipdama; 

leipusi
15r leipęs
15v leipe; leipe
17v leipes; leipes lijpe
18r leipęs; leipe
18v leipęs
19v leipdams
20r leipe
20v leipes; leipes
28r leipę
29v lijpdamis
32r lyipę
33r lęip
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37r leipę
40r lyipymù; 

atsilyiptum; 
atslyipus

46r lyipę

Aiškiai dominuoja variantas su digrafu <ei>. Nuo l. 3v iki l. 46r suskaičiuota  
30 liepti bei darinių formų, iš jų net 18× <leip‑>, o kitų kartu sudėjus tik 12×: 
<lęip‑> 3×, <lijp‑> 2×, <lyip‑> 5× ir <lieyp‑> 2×. Lyčių su <ei> yra beveik 2 kar‑
tus daugiau nei visų kitų. Antrasis pagal dažnumą šioje atkarpoje, kaip ir visame 
rankraštyje, yra senasis vilnietiškas <yi>, išniręs kaip tik <y> [ẹ] suintensyvėjimo 
galūnėse ruože (apie l. 31r–43r). Tačiau <lyip‑> jokiu būdu netapo vyraujantis. Iki 
šios vietos variantų parinkimo tendencijos yra analogiškos antrajam tipui. 

Toliau įsivyravo variantas su <ei> <leip‑> (135×; plg. 9 diagramos juodą liniją 
l. 51–290 diapazone): 

leipdamis 50r; leipę 51r; leipdams 51v, 58r; leipe 59v; leipdams 60r; leipes 63v; leipdams 
67v; leipę 69r; leipe 70r; leibę [sic!] 70r; leipę 75r; atsileipę 75r; leipe 75r; leipę 76v; leip-
damis 77v; leipę 79r, 83r; lejpę [sic!] 83v; leipę 87r; leipe 88r; teleipe 89r; leipę 89r(2×); 
leipdams 90r; leipę 93r; leipe 95r(2×), 95v(2×); leipę 97r; leipe 98v, 105r; leipę 107r; 
atsileipę 113v(2×); leipęs 114r; leipes 114r; leipę 115r, 116v, 117v, 118r; leipdams 118v; 
leipę 120v, 122r; leipdamas 122r; leipę 123r; leipdamas 130v; atsileipę 130v; leipę 131v, 
135r, 136v; leipdams 136v; leipę 136v, 137r; leipdams 145v; leipę 146v; leipte 147v; 
leipes 149r; leips 150r; atsileipę 151r; prileipus 153r; atsileipusis 155v; leipdamis 156v; 
leipe 156v; leipę 157r; leipdams 157r; leipę 159r; leipes 162r; leipę 163v; leipdams 164r; 
leipam 164r; leipę 164v; leip 167r; leipę 172r; leipe 175r; leipę 176v, 177v, 181r, 186r, 
190r; leipdamis 194v; leipes 196r; leipę 196v(2×); leipe 197r, 199r; leipę 199r; leipe 
199r; leipę 200r, 200v; leipdamis 203v; leipdams 204v; leipę 206v, 208r, 209r; leipdams 
210r; leipę 212r, 220r, 221v, 224v, 225v; leipdamis 227v; leipę 229r, 230r; atsileipę 
232r; leipę 233r, 233v, 234r, 234v; leipånti 235r; leipę 236r, 240r, 240v; leipdams 241v; 
leipę 242v; leipte 242v; leipę 244v, 249v, 253r; leipe 254v; leipę 256r; leispdamas [sic!] 
257r; leipę 258r; leipdams 260v; leipes 268r; leipę 269r; leips 272v; leipe 274r; leipę 
274r, 278r; leipe 279r; leipę 279r, 282v(2×).

Ilgoku etapu l. 51r–282v (= 464 p., apie trečdalį IƵ rankraščio) Daukanto apsi‑ 
sprendimas rinktis <leip‑> buvo gana tvirtas. Paraleliai tuo pačiu metu tik šiek tiek 
įsimaišydavo diakritinių <lęip‑> atvejų (25×): 

lęipęs 63r; lęipę 63v; lęipdamis 88v; lęipę 98v; Lęipdams 99v; lęipę 99v, 113v, 134v(2×), 
138r, 141r, 141v, 145v, 153r; lęipe 154r; lęipę 172r, 189v, 190v; lęipiau 208r; lęipę 
218v, 224r, 224v; 246v; lęipdams 247r; lęipę 262r. 

Kiek vėliau toje atkarpoje Daukantas pieštuku yra pataisęs <ei> į <ęi>: leipte → 
pšt lęipte 242v; vadinasi, turėjo sąmoningai pasirinktų argumentų už variantą su 
nosine, nors ir rašė jį ten labai retai. 

14 lentelės tęsinys
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Taip pat minimoje (l. 51r–283r) atkarpoje truputį prasimušė ir senosios vilnie‑
tiškos ortografijos <lyip‑> (12×): 

lyipe 86v, 109v; atsilyipę 122v; lyipe 130r; lyipdams 136r; lyipdamis 223v; atsilyipę 258r, 
259r; lyipdams 260v; lyipę 263v; lyipdamis 264r; lyipę 271v. 

Pavyzdys lyipdams 260v iš pradžių pradėtas rašyti <le‑>, bet iš karto pasitaisytas 
į <lyi‑>, ir tai liudija beatsirandantį Daukanto norą keisti nuostatą, pereiti prie 
senojo <lyip‑>: 

 le‑ → lyipdams 260v. 

Tai tarsi artėjančio pasidavimo senajai juodraščio rašybai užuomina. Maždaug 
nuo l. 283r pasimatė ryškus <lyip‑> varianto atsiradimas (plg. 15 lentelę). 

15 lentelė. IƵ žodžio liepti ir jo darinių rašymo 3 dažnieji variantai <leip‑>, <lęip‑> ir <lyip‑> l. 278r–340v 
(atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi> <yi>

278r leipę
279r leipe; leipę
282v leipę; leipę
283r lyipę;  

atsilyipę
285r leipę
287r leipe
287v lyipdams
288r leipę
289r lyipę
290v leipant
291r leipdams
291v leipdams
293r1 lyipes
293v1 lyipę
293r2 leipdams
297r lyipę
298v lęipę
299r lęipę
309r leipę
310v lyipę

311v leipę; leipę lyipe

312r lyipę

312v lyipę

313v lyipę

314v leipę; leipę; 
leipę

319r lyipę

320v lęipę lyipę

321r lęipę

328v lyipę

329r lyipdams

329v lyipę

331r lyipę;  
lyipdams

331v lyipdams

333r atsilyipę

334r lyipdams

334v lyipę

336v lęipe

338v lyipes

340v lyipę
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Kurį laiką (l. 283r–321r, tad apie 77 p.) tęsėsi <leip‑> ir <lyip‑> konkurencija 
(retkarčiais ir <lęip‑>), tačiau bent nuo l. 328v įvyko lūžis ir įsivyravo variantas 
<lyip‑> (plg. 9 diagramos brūkšniukų liniją l. 321–420 diapazone). Sąmoningą 
pastangą tuo konkurencijos ruožu sugrįžti prie <lyip‑> rodo dar vienas pasitaisy‑
mas: 

 le‑ → lyipę 312v.

Toks antrinis <yi> įsivedimas yra pirmasis iš dviejų būdingųjų trečiojo tipo skir‑
tumų nuo antrojo. 

Apie tą pačią vietą atsirado ir daugiau Daukanto rašybos lūžių. Perėjimas vien 
prie <lyip‑> formų (bent nuo l. 328v) reikšmingai koreliuoja su senojo <y> [ẹ] 
atgaivinimu galūnėse nuo l. 319r (plg. Subačius 2015: 204–205). Kiek ankstesnis 
(nuo l. 283r) <lyip‑> susigrąžinimas buvo dar ne toks griežtas, jis bent apytiksliai 
koreliuoja su kai kuriomis kitomis Daukanto rašybos permainomis: nuo l. 256v 
[k’ẹi] Daukantas keitė <kei‑> (<kęi‑>) → <kiey‑> (žr. toliau ketvirtąjį varijavimo 
tipą 2.4); bent nuo l. 251v <‑aô> pavertė <‑auo> (šiame straipsnyje tai neapta‑
riama). Atrodo, kad apie tą (254r–319r) IƵ švarraščio perrašymo etapą Daukan‑
tas apsisprendė koreguoti net kelias rašybos pozicijas, vienas po kito atsirado šie  
4 lūžiai (iš eilės): 1) <‑auo>, 2) <kiey‑>, 3) <y> [ẹ] galūnėse ir 4) <lyip‑>. 

Dar toliau vilnietiško <lyip‑> dominavimas ėmė slūgti. Štai l. 404r pasirodė 
inovatyvusis konkuruojantis <lijp‑>, jis vartotas paraleliai su <lyip‑> iki l. 418v 
(apie 7 p.). O tada senasis vilnietiškasis <yi> atmestas visai – po l. 418v žodyje liepti 
ir dariniuose nebevartotas (l. 419r–424r nėra duomenų). Apie tą vietą Daukantas 
galutinai, galbūt visam laikui, visose pozicijose atsisakė raidės <y> balsiui [ẹ] bei 
diftongo [ẹi] pirmajam dėmeniui reikšti. 

16 lentelėje jau neįtrauktas benunykstantis variantas <lyip‑> (tarp <lijp‑> pasi‑
rodymo l. 404r ir <lyip‑> išnykimo nuo l. 419r jis pavartotas 4×): lyipę 409v, 415r, 
417r, 418v. 16 lentelė atskleidžia <lijp‑> pasirodymą nuo l. 404r ir konkuravimą 
su <leip‑> (ir <lęip‑>) iki IƵ rankraščio pabaigos. 

16 lentelė. IƵ žodžio liepti ir jo darinių rašymo 3 variantai <leip‑>, <lęip‑> ir <lijp‑> l. 404r–549v (atrinkti 
tik lapai, kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi> <ij>

404r lijpes

406r atsilijpę; 
lijpes

409v lijpę; lijpę 

424v lęipe

425v lijpdams

427v lijpe
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433v leipę

434r leipę

439v atsileipę

442r leipę

443r lijpę

447r atsilijpę

447v leipę

449r lijpę

449v lijpdamis

450v lijpę

456v lijpę

458r lęipę

458v leipdamas

460v lęipę

461r leipę; leipę lęipę

462v lęipę

463r leipę

464r lijpę

465r lijpę; lijpę

465v leipę

468r lijpę

468v lijpę

469v [li]jpdams

470r lijpe

470v leipę

472r lijp

472v lijpę

474r leipę

475r leipę

475v lęipę

476v lijpe

479r lijpę

481r lijpę

482r lęipę

482v lęipę

484r leips

487v leipę

488v leipę

490r lijpę; lijp‑
dams

490v leipę lijpę

491r lijpę

492r leipę lęipę

493r leipę

496r leipę

496v lęipę

498v lijpę

499v leipę

501r leipę

502r lijpę

505r lijpę

508v leipę; leipę lęipę

512v leipę

517r prilijptems

518v leipę lijpę

519v leipę

520r leipę

524v lijpdams

526r lijpę; lijpę

529r lijpę

530r leipę

532r atsilijpę

534r teleipę lijpę

535v lijpę

536v leipę lijpę; lijpę; 
lijpę

537r lijpę

538v lijpę

540r lijpę

540v lijpdams

544r leipę

545r lijptum

546v lijpę

547v lijpusis

549v Lijpont

16 lentelės tęsinys
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Taigi <lyip‑> dominavo l. 328v–418v, o tai kartu apytikslis <y> [ẹ] atgaivinimo 
galūnėse segmentas. Galūnių <y> [ẹ] sustiprinimas gerai koreliuoja su žodžio liepti 
šaknies diftongo <yi> [ẹi] rašymu. Kadangi galūnių kuryi, tyi dominavimo diapa‑
zonas nustatytas l. 82v–420v (vartojimo – net l. 31v–431r), tai <lyip‑> vyravimas 
l. 328v–418v sutapo su jo pabaiga. 

Nors <yi> atmetimas labai ryškus ir griežtas, tačiau nematyti persilaužimo tik į 
vieną kurį variantą: sugrįžo ir seniau (maždaug l. 13v–314v) vyravęs <ei> <leip‑>, ir 
išsiplėtojo naujasis išmąstytas <ij>, ir vėl atsirado kažkiek <lęip‑> atvejų. Ypač ryški 
konkurencija tarp <leip‑> ir <lijp‑>, nusitęsusi net per 189 p. (425v–520r). Nuo 
l. 524v (l. 520v–524r nėra duomenų) viršų paėmė naujoviškas variantas su <ij> – 
įsivyravo <lijp‑>, nors vieną kitą kartą vis tiek pasirodė ir <leip‑>. IƵ rankraštis ir 
baigiamas ryškiu <lijp‑> varianto pasirinkimu (dar plg. 9 diagramos taškiukų liniją 
l. 401–553r diapazone). Šitas <ij> įsivedimas ir įsivyravimas – antroji išskirtinė tre‑
čiojo varijavimo tipo ypatybė, nebūdinga nei pirmajam, nei antrajam tipui. 

Po atnaujinto <ij> atsiradimo (nuo l. 404r) ir <yi> atsisakymo (bent nuo  
l. 424v) galinėje IƵ dalyje taip pat matyti Daukanto pasitaisymų, tik jau kitos kryp‑
ties – buvęs rankos įgūdžio <leip‑> taisytas į naujai apsispręstą <lijp‑>: 

 ly- → lijpdams 425v; 

 le‑ →lijpę 490r; 

 le‑ →lijpdams 490r. 

Pagrindines liepti šaknies liep- rašymo tendencijas ir jų lūžius galima susche‑
minti taip: 

<leip‑> → <lyip‑> → <leip‑> → <leip‑> → <lyip‑> → <lijp‑>
([<lęip‑>])   ([<lęip‑>]) <lyip‑>   (<leip‑>)
([<lijp‑>])    ([<lęip‑>])  ([<lęip‑>])
([<lieyp‑>])

1r––––––29v––––––––46r–51r–––––––283r–––––––––328v––––––424v–––––––553r
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2.3.1.2.  Lieka,  l i eknas ,  l i emuo,  l i epa ,  l i ep sna,  l i e sa s ,  l i e t i 

Kiti žodžiai po <l> – lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liesas, lieti – net visi kartu 
sudėjus (130×) vartoti trigubai rečiau už dažniausią leksemą liepti (390×). Varian‑
tai pasiskirstė taip: <lei‑> 50×, <lęi‑> 14×, <lij‑> 17×, <lyi‑> 48×, <liey‑> 1×.  
Į 10 diagramą nepateko vienintelis variantas su <liey‑> IƵ pradžioje: lieykna 6r. 
Plg. 10 diagramą. 

10 diagrama. IƵ žodžių lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liesas, lieti ir darinių pagrindiniai variantai 
<lei‑> 50×, <lęi‑> 14×, <lij‑> 17×, <lyi‑> 48× 

IƵ pradžioje, kaip būdinga ir antrajam tipui, ryškus Daukanto ieškojimas, 
formų įvairovė, plg. 17 lentelę.

17 lentelė. IƵ žodžio lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liesas, lieti ir darinių rašymo variantai <lei‑> 
<lęi‑>, <lij‑>, <lyi‑>, <liey‑> l. 1r–68v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi> <ij> <yi> <iey>

1r belęikt

6r lieykna

11r paleikt

12r lijpu

18r leikne

20v leipsna

25r lijminige

27r leipû

28r nenuleijes
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31r lyipas

35r tepaleikta

36v lyipsnas

37r lyipsnomis

37v lyikna

38r lyipas

39v lyipsna

40r lyikna; lyikny; 
lyiknus

41r nulyiię

46v paleiktu

48v lijkna; lijpinû lyiminingas; 
lyipinû

52r lijkna; lijksnusę 
[sic!]

56v leipsna

68v Lyipas

Toliau maždaug l. 121r–259v vyrauja <lei‑> formos, vienai kitai pasitaikant ir 
kitokiai, <lęi‑> ar <lyi‑>. Bet nuo l. 253v vėl ryškiau atsiranda, o nuo l. 263r įsi‑
vyrauja senosios lytys <lyi‑> (plg. 10 diagramos brūkšniukų liniją l. 251–400 dia‑
pazone). Toks <lyi‑> dominavimas maždaug l. 263r–395v yra pirmasis specifinis 
skiriamasis trečiojo tipo bruožas, plg. liepti ir darinius su <yi> anksčiau (2.3.1.1). 

Antrasis bruožas, išskiriantis trečiąjį diftongo [ẹi] žymėjimo varijavimo šaknyje 
tipą, yra pakartotinis digrafo <ij> įsivedimas <lij‑> nuo l. 452r, vyravęs iki rankraš‑
čio pabaigos l. 549v. Plg. 10 diagramą ir 18 lentelę.

18 lentelė. IƵ žodžių lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liesas, lieti ir darinių rašymo variantai <lei‑>, 
<lęi‑> ir <lij‑> l. 452r–549v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų)

l. <ei> <ęi> <ij>

452r Lijpas
455v leisa
458r palijkt
459v lijpsna
464r apleite
466r lijję
482r pralęijema
494r Lęipas
495v leipsnos

17 lentelės tęsinys

508v nuleiti

518v Lijpas

527r palijkt; 
palijkt

535v Leipas

539r palijkt

546v Leipas

549v lijknusę

550v nulijiuses
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Nuo l. 452r įsivedamas variantas su <ij> išstumia senąjį <yi> (10 diagramoje  
žr. taškučių liniją, atsiradusią l. 451–460). 

Iš principo šaknų po <l> – tiek liepti, tiek kitų – vartojimas labai panašus, visais 
atvejais atitinkantis trečiojo tipo skiriamąsias ypatybes: antrojoje IƵ pusėje senojo 
<yi> padažnėjimą šaknyse ir po to jo pakeitimą <ij>. 

2.3.2.  Pri s i ekt i ,  s i ek i s ,  s i ek sni s ,  s i ek t i

Šaknis siek- ir ją turintys žodžiai prisiekti, siekis ‘sausis’, sieksnis, siekti IƵ pavar‑
toti 126 kartus: <seik‑> 29×, <sęik‑> 30×, <sijk‑> 24×, <syik‑> 42×, <sieyk‑> 1×.  
Plg. pagrindinius variantus 11 diagramoje. 

11 diagrama. IƵ žodžių prisiekti, siekis ‘sausis’, sieksnis, siekti ir darinių pagrindiniai variantai <seik‑> 29×, 
<sęik‑> 30×, <sijk‑> 24×, <syik‑> 42× 

Diagramoje pateikiami 4 pagrindiniai variantai išskyrus penktąjį išimtinį su 
<sieyk‑> (sieykę ‘sausio’ 483r). Du iš jų – <seik‑> ir <sęik‑> – vartoti panašia pro‑
porcija (29 : 30), jie abu būdingi ir antrajam tipui. Kitaip sakant, pirmoji rankraš‑
čio pusė nelabai atskiria antrojo tipo varijavimą nuo trečiojo, jie ryškiau perskyla 
tik nuo antrosios rankraščio pusės. 

Taip pat matyti dvi ypatybės, visų pirma būdingos trečiajam tipui: 
1) l. 236v–425v dominuoja <syik‑> (11 diagramoje tai brūkšniukų linija, išky‑

lanti ir dažniausiai vyraujanti tarp l. 231–430 padalų); 
2) l. 429v–540v vyrauja <sijk‑> (11 diagramoje tai taškiukų linija, truputį išky‑

lanti virš kitų l. 421–540); vėl būdinga, kaip ir liepti atveju, kad variantai su <yi> 
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ir <ij> beveik nevartojami kartu – pasibaigus <yi>, atsirado <ij>. Senojo <yi> vietą 
tarsi užima naujasis <ij>. Tai nebūtų keista, jei paraleliai greta vieno ir kito varianto 
dar nebūtų kartu vartotos ir formos su <ei> bei <ęi>. Vadinasi, nors <ij> „išstūmė“ 
<yi>, variantus su <ei> ir <ęi> šalia toleravo tiek <ij>, tiek <yi>. 

Tokia <ei> ir <ęi> tolerancija greta <yi> matyti iš atkarpos l. 231r–330v (maž‑
daug 200 p.), plg. 19 lentelę.

19 lentelė. IƵ greta <seik‑> ir <sęik‑> paraleliai dažnai vartotas <syik‑>, bet ne <sijk‑> l. 231r –330 (atrink‑
ti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų) 

l. <ei> <ęi> <ij> <yi>

231r prisęikte

236v prisyikę

239v prisęikę

242r priseikta prisyikę

242v pasyikte

244r seiksnynes prisęikę

245v sęiksnenę; prisęikę

249r syiksniu

269r pasęikte

269v paseikte pasęikte

274r pasęikę

275r pasyikte

282r pasyikte

288r syikie

292v syikie

293v1 prisyikte

293v2 prisęikę

308v pasyikę

311v pasyikima

314v pasęikęs

316v pasyikęs

319r pasęikęs

320r Sęiky

322v pasęiktum

325v passyikę

326r Sęykie [?]

327v prisyikynusis

330v passijksis
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Kitoks <ei> ir <ęi> tolerancijos atvejis matomas greta <ij>, tolesnėse atkarpose, 
plg. l. 429v–540v (apie 220 p.), žr. 20 lentelę. 

20 lentelė. IƵ greta dominuojančio <sijk‑> nereti paralelūs <seik‑> ir <sęik‑>, atsisakyta <syik‑>  
l. 429v–540v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų) 

l. <ei> <ęi> <ij>

429v prisijkusi

430r pasijkę; (prisijkinęs)

430v prisęiks

431v seikte; neseikont; priseikę prisijkes; prisijkes; sijkte

434r prisęikte

436v sęiki

443r Sęike prisijkę

444v prisijkę

446r prisijkę

447r prisijkę

452r priseikę

452v priseikę

461v prisijkte

466r sijkdamis

472v prisijkte

477r Sęikę pasijkte

483r

486r pasęikte 

488v sęikiů

489v prisijkę

520r prisijkę

521v prisijkę

522v prisi[j]kę

524v prisijkte

533v Seikę

537v Sijkie

540v pasijkę

Vadinasi, <yi> buvo pakeistas naujuoju <ij>, o <ei> ir <ęi> variantai nei <yi>, 
nei <ij> variantui, būdami šalia, labai nekliudė. 
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2.3.3.  Tiekt i 

Iš viso tiekti ir darinių pavartota 118×: <teik‑> 15×, <tęik‑> 13×, <tijk‑> 21×, 
<tyik‑> 67×, <tieyk‑> 2× (toliau į 12 diagramą varianto <tieyk‑> atvejai neįtraukti: 
pasitieykei 9v; patieykę 10v). 

12 diagrama. IƵ žodžio tiekti ir darinių pagrindiniai variantai <teik‑> 15×, <tęik‑> 13×, <tijk‑> 21×, 
<tyik‑> 67×

Vėlgi pirmoji IƵ pusė dalijasi raiškos tendencijomis su antruoju tipu, o beveik 
nuo rankraščio vidurio atsiranda būdingas trečiojo tipo pasiskirstymas – pirmiau 
rinktasis digrafas <yi>, po to vietoj jo – <ij>:

1) l. 258r–395v dominuoja <tyik‑> (kiek siauresnis dominavimo diapazonas už 
<syik‑> l. 236v–425v), 12 diagramoje brūkšniukų linija matoma ypač išsiskirianti 
ir beveik vienintelė tarp l. 252–400 padalų; variantų su <yi> skaičius įspūdingai 
kelis kartus lenkiantis visus kitus;

2) l. 406v–549r vyrauja <tijk‑> (platesnis diapazonas už <sijk‑> l. 429v–540v); 
12 diagramoje tai iškylanti taškiukų linija tarp l. 410–553r padalų. 

Žodis tiekti tiek fonetiškai, tiek grafiškai panašus į teikti. Tiesą sakant, tais atve‑
jais, kai Daukantas rašė digrafą <ei>, žodžių tiekti ir teikti supainiojimo galimybė 
didėjo. Gal todėl tiekti Daukantas ypač stengėsi žymėti kitais, nedviprasmiškais 
variantais, ne <ei>. Plg. žodį teikti: iszplieszte musa lůsibę nu patiû Deiwû mums 
suteikta 253r. 

2.3.4.  Tiek

Iš viso suskaičiuota 115× prieveiksmio tiek atvejų: teik 22×, tęik 2×, tijk 33×, tyik 
57×, tieyk 1×. 13 diagramoje neįtrauktas tik vienintelis tieyk 437r atvejis. 
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13 diagrama. IƵ prieveiksmio tiek pagrindiniai variantai <teik> 22×, <tęik> 2×, <tijk> 33×, <tyik> 57×

Iš pat pirmo žvilgsnio matyti, kad tiekti ir tiek diagramos labai artimos, kad 
Daukanto plunksna buvo valdoma labai panašių nuostatų rašant juos abu. Taigi, 
ryškus tiek varianto su tyik iškilimas, tiek perėjimas į <ij> (tijk): 

1) l. 240r–420r variantas tyik nekvestionuojamai vyrauja (13 diagramoje tai 
brūkšniukų padalos l. 251–420);

2) l. 424r–550v dominuoja tijk (taškiukų linija l. 430–553r). 
Nors akivaizdu, kad Daukanto sąmonėje siejosi tiekti ir tiek rašyba kaip analo‑

giška, tačiau kitas, regis, irgi į juos labai panašus prieveiksmis kiek (atliepiantis tiek) 
Daukanto rašytas visai kitaip (žr. toliau 4 tipo pavyzdžius 2.4). Iš l. 475r–524v 
fragmento, pateikto 21 lentelėje, matyti, kaip skirtingai Daukantas buvo nusistatęs 
rašyti tiek ir kiek. 

21 lentelė. IƵ prieveiksmis tiek rašomas teik, tijk, tyik, bet toje pat atkarpoje kitas prieveiksmis  
kiek – kieyk, l. 475r–524v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių formų) 

l. tiek <ei> tiek <ij> tiek <yi> kiek <iey> 
475r teik kieyk; kieyk
477v tyik
485v tijk
490v tijk kieyk
499r teik
504v tijk; tijk kieyk
513r tijk
514r tijk; tijk
519v tijk
524r tijk; tijk kieyk
524v tijk; tijk kieyk
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2.3.5.  PO <p>:  piemuo,  p ienas ,  p i e s tu ,  p ie š t i ,  p i e tū s ,  p i eva

Po priebalsio [p] rašomi žodžiai piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, pieva ir dari‑
niai taip pat skirtini trečiajam [ẹi] varijavimo šaknyse tipui. Iš viso rasta 88×:  
<pei‑> 26×, <pęi‑> 25×, <pij‑> 15×, <pyi‑> 19×, <piey‑> 3×. 

14 diagrama. IƵ žodžių piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, pieva ir darinių pagrindiniai variantai <pei‑> 
26×, <pęi‑> 25×, <pij‑> 15×, <pyi‑> 19×

Į 14 diagramą neįtrauktas tik variantas su <iey>: pieytus 3r; pieyna 12r; pieyna 
38r. Iš diagramos matyti, kad maždaug antroje IƵ rankraščio pusėje iš viso labai 
sumažėjo žodžių su [ẹi] po [p]. Vis dėlto galima įžvelgti pagrindinius trečiojo tipo 
bruožus:

1) l. 290v–364v dominuoja <pyi‑>, kad ir tik 5× toje atkarpoje (14 diagramos 
brūkšniukų linija l. 281–330 padalose); 

2) l. 445r–548v ryškiau išlenda <pij‑>, nors jį liudija tik 4 pavyzdžiai (taškiukų 
linija padalose l. 441–553r). 

2.3.6.  Šiek š ta s ,  š i enas 

Labai nedaug pavyzdžių ir su žodžiais šiekštas, šienas, kur dvibalsis [ẹi] eina po 
minkštojo priebalsio [š’], iš viso 21×: <szei‑> 10×, <szęi‑> 1×, <szij‑> 4×, <szyi‑> 6×.  
Visuminis šiekštas, šienas rašymas pateiktas 22 lentelėje. 
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22 lentelė. Visuminė IƵ žodžių šiekštas, šienas rašyba l. 27r–550r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių 
formų) 

l. <ei> <ęi> <ij> <yi>

27r szeina

35r szeina

38v szeinù

49r szeiksztû

129r szeina

176v szęikszta

224v szeina

228v (228r) szeina

258v szeinu

270v szeina

284v szyikszta

311v szeina

317r szyikszta

331v szyikszta

373v2 szyikszta

410r szyina

410v szyina

473v szijkszta

501r szijksztû

548r szijnù

550r szijnù

Nors ir nedaug esama pavyzdžių, matyti trečiojo tipo rašybos ženklai:  
1) l. 284v–410v dominuoja variantas <szyi‑>, o toliau 2) <szij‑> – l. 473v–550r. 

2.3.7.  Siena,  s i e t i 

Žodžius siena, sieti ir jų darinius sunku priskirti šiai trečiajai, grupei, visų pirma 
dėl duomenų menkumo. Iš viso suskaičiuoti 34 pavyzdžiai: <sei‑> 25×, <sęi‑> 6×, 
<sij‑> 1×, <syi‑> 2×. Jie išsidėstę netolygiai per IƵ. Negausūs, tačiau l. 371v ir 395v 
pasitaikę variantai su <yi> (žr. 23 lentelę) yra būdingi trečiajam tipui. Visai galimas 
daiktas, kad jei būtų daugiau pavyzdžių antrojoje IƵ pusėje, jų vartojimas ryškiau 
liudytų trečiąjį tipą, kaip kad ir kitais atvejais po priebalsio <s> (žr. 2.3.2). Dabar, 
pirmus du IƵ rankraščio trečdalius bent iki l. 368v vyraujant <sei‑> ir <sęi‑>, siena, 
sieti vartosena labai primena antrąjį tipą. Plg. 23 lentelę. 
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23 lentelė. Visuminė IƵ žodžių siena, sieti rašyba l. 25v–404v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta tokių 

formų)

l. <ei> <ęi> <ij> <yi>

25v pasijtas

36r seinu

36v seinas; seina

72r seinu

76r seimû [t. y. seinû]

80r seinas

85r seinas; seinas; seinas

90v seinas

91r seinû; seinose

112v seinas

139r susęitus

175r seina

213v seinas

232v seinù

243r seinu

246r seinù

252r suseijes

263v seina

276v seinas

291r seinù

293v2 seina sęina

313v susiseiiusi

323v sęinû

367v sęinù

368r seinù

368v sęina

371v susisyitum

395v syinosy

404v susęite

Iš momentinio taisymo se- → syinosy 395v matyti toje atkarpoje Daukantą 
norėjus sąmoningai įsivedinėti <yi>. 
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2.3.8.  TREČIOJO VARIJAVIMO TIPO PASKLIDIMAS

Kaip ir antrojo, taip ir trečiojo varijavimo tipo žodžiuose dominuoja variantas su 
<ei> – 376×. Kaip minėta, tai pagrindinė grafikos ypatybė, vienijanti tris pirmuo‑
sius tipus. Nemažai ir antrajam tipui būdingo varianto su <ęi> – 136×. Tačiau tik 
trečiajam tipui būdinga tai, kad maždaug tarp IƵ vidurio ir ketvirto ketvirtada‑
lio labai išaugo senojo <yi> variantų – 331× (gerokai pralenkė <ęi>), o paskutinį 
ketvirtadalį ėmė vyrauti <ij> – 169×. Retą, tiesiog pabandytą ir atmestą variantą 
<iey> (10×) irgi paprastai galima rasti tik konkrečioje vietoje – pirmuose dviejuose 
IƵ lankuose. 

24 lentelė. Trečiojo tipo variantų su [ẹi] šaknyje kiekybinis pasiskirstymas (l. 1r–553r) 

žodžiai
<ei>

visas IƵ
<ęi>

visas IƵ
<ij>

lokalus
<yi>

lokalus
<iey>

lokalus
iš viso

liepti 199× 45× 54× 90× 2× 390×
lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, 
liesas, lieti 50× 14× 17× 48× 1× 130×

prisiekti, siekis, sieksnis, siekti 29× 30× 24× 42× 1× 126×

tiekti 15× 13× 21× 67× 2× 118×

tiek 22× 2× 33× 57× 1× 115×

piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, 
pieva 26× 25× 15× 19× 3× 88×

šiekštas, šienas 10× 1× 4× 6× 21×

siena, sieti 25× 6× 1× 2× 34×

iš viso 376× 136× 169× 331× 10× 1022×

Konkrečius lokalizuotus trečiojo tipo variantus <yi>, <ij> ir <iey> pagal pagrin‑
dinius vartojimo diapazonus galima taip pristatyti: 

1) <yi> (331×):
liepti – l. 283r–418v (dominavimas l. 328v–403v); šalia pagrindinio diapazono, 

<lyip‑> vartota ir anksčiau (51r–283r); taip pat IƵ pradžioje, maždaug galūninio 
<y> [ẹ] suintensyvėjimo atkarpoje (32r–46r);

lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liesas, lieti – l. 253v–395v (dominavimas  
l. 263r–395v); vartoti šiek tiek ir anksčiau (68v, 125v, 129r, 150r, 198v, 201r); taip 
pat maždaug galūnės <y> [ẹ] suintensyvėjimo atkarpoje (31r–48v); 

prisiekti, siekis, sieksnis, siekti – l. 236v–425v (maždaug visame diapazone ir 
vyrauja); taip pat vienas kitas atvejis ir anksčiau (131r, 138v, 142r2, 144v); taip pat 
2× maždaug galūnės <y> [ẹ] suintensyvėjimo atkarpoje (34v, 37v); 
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tiekti – l. 258r–395v (vyravimas maždaug sutampa su pagrindiniu diapazonu); 
vartotas ir anksčiau, maždaug l. 60r–194v; pasitaikė ir <y> [ẹ] galūnėje suintensy‑
vėjimo atkarpoje (26v, 41v[2×]); 

tiek – l. 240r–420r (ir dominavimas); tačiau ir anksčiau <yi> variantas ryškus 
(69v–227r); taip pat <y> [ẹ] galūnėje suintensyvėjimo atkarpoje (34r–42v);

piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, pieva – l. 290v–364v (ten ir dominuoja); 
taip pat šiek tiek rašytas ir anksčiau (75v–244v); taip pat <y> [ẹ] galūnėje suinten‑
syvėjimo atkarpoje (37v–44r); 

šiekštas, šienas – l. 284v–410v (ir dominuoja);
siena, sieti – l. 371v–395v. 
Toks pasiskirstymas leidžia apibendrinti, kad pagrindinis trečiojo tipo <yi> var‑

tojimo šaknyje diapazonas buvo maždaug nuo l. 236v (ar 240r, 253v, 258r, 283r) 
iki l. 425v (ar 420r, 418v, 410v, 395v). Tai išskirtina trečiojo tipo savybė. Taip 
pat šiam tipui būdingas siauresnis, kartais gana atsitiktinis <yi> rašymas ankstes‑
niuose lapuose, maždaug l. 51r–244v – tai irgi vien trečiojo tipo ypatybė (šitoks 
žymėjimas gerai koreliuoja su kuryi, tyi galūnėmis, kurios toje pačioje atkarpoje 
analogiškai rašytos <‑yi>). Dar viena atkarpa, kurioje <yi> vartota tiek antrojo, tiek 
trečiojo varijavimo tipo žodžiuose, yra maždaug <y> [ẹ] galūnėse suintensyvėjimo 
segmentas (apie l. 26v–48v). 

2) <ij> (169×) pagrindinis diapazonas paprastai prasideda tada, kai baigiasi <yi> 
diapazonas, perėjimas gana griežtas, retai teužsilieja vienas ant kito: 

liepti – pagrindinis diapazonas l. 404r–549v (dominavimas – l. 524v–549v); 
šalutinis – pirmuose trijuose lankuose (17v, 29v); 

lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liesas, lieti – l. 452r–550v (ir dominavimas); 
šalutinis – l. 12r–52r (12r, 25r, 48v[2×], 52r[2×]); 

prisiekti, siekis, sieksnis, siekti – l. 429v–540v (ir dominavimas); šalutinis l. 31r; 
tiekti – l. 406v–549r (ir vyrauja);
tiek – l. 406v–550v (dominuoja – l. 424r–550v); 
piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, pieva – l. 445r–548v (ir dominuoja); 
šiekštas, šienas – l. 473v–550r (ir dominuoja); 
siena, sieti – trūksta duomenų. 
Tad pagrindinis trečiojo tipo <ij> šaknyje vartojimo diapazonas buvo maždaug 

nuo l. 404r (406v, 429v, 445r, 452r) iki IƵ rankraščio pabaigos. Šakninis <ij> čia 
labai ryškiai koreliuoja su <y> [ẹ] ir <yi> [ẹi] atsisakymu visose pozicijose – Dau‑
kantas vietoj <y> įsivedė <i>, vietoj <yi> – <ij>. 

3)  <iey> (10×) – pagrindinis diapazonas sutampa su antrojo tipo pavyzdžių: 
nuo IƵ rankraščio pradžios iki l. 38r (maždaug pirmieji trys IƵ lankai ir ketvirtojo 
pradžia: 3r, 4v, 6r, 9v, 10v, 11v, 12r, 38r; tolesnės išimtys 437r ir 483r). 
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Matyti, kad antrąjį ir trečiąjį tipą sieja:
a) analogiškas <ęi> žymėjimas greta paprastai gausesnio <ei>; 
b) analogiškas IƵ pirmųjų trijų lankų <iey> pasirinkimas; 
c) analogiškas digrafo <yi> įsivedimas <y> [ẹ] galūnėse suintensyvėjimo metu.
Kitaip sakant, bent pirmuosiuose trijuose lankuose Daukantas nebuvo atskyręs 

antrojo tipo nuo trečiojo, jo strategija abiejų tipų pavyzdžiams iš pradžių buvo 
vienoda. Trečiojo tipo skirtumų atsirado, kai senojo <yi> vartosena tęsėsi ir toliau, 
kad ir nedominuodama, po <y> [ẹ] suintensyvėjimo galūnėse (31r–43r) epizodo: 
antrojo tipo pavyzdžiai nuo tos vietos paprastai prarado variantą <yi>, o trečiojo –  
<yi> išlaikė, nors nedominuojantį, bet gana ryškų. Toliau trečiojo tipo atskirtis 
didėjo tuo, kad <yi> išvešėjo dar plačiau, pagrindinis jo išplitimo diapazonas, kaip 
sakyta, tapo tarp l. 236v ir 425v – toje atkarpoje antrasis varijavimo tipas neįgavo 
<yi>, nebent vieną kitą atsitiktinį vienetą. Dar toliau atskirtis didėjo tuo, kad ne 
tik baigėsi senojo <yi> dominavimas, bet jis iš viso pradingo, o vietoj jo atsirado 
<ij> – maždaug nuo l. 404r iki pabaigos. Antrojo tipo žodžiai tesilaikė vien ben‑
dros abiem tipams rašybos <ei> ir <ęi> tuose pagrindiniuose trečiojo tipo <yi> bei 
<ij> diapazonuose. Vadinasi, buvęs vienas tipas po maždaug trijų lankų ir dalies 
ketvirtojo ėmė skirtis į du skirtingus tipus – trečiasis buvo modifikuojamas toliau 
ir toliau, o antrasis liko nekeistas. 

Antrojo ir trečiojo tipo pagrindinių keturių grafinių variantų <ei, ęi, ij, yi> sklai‑
dos dinamika akivaizdi iš visuminių 15 ir 16 diagramų, matyti ryškus trečiojo tipo 
formų su <yi> įsivyravimas prieš pat IƵ vidurį (brūkšniukų linija), o paskutiniame 
rankraščio ketvirtyje – <ij> persvėrimas (taškiukų linija).

15 diagrama. IƵ antrojo varijavimo tipo žodžių pagrindiniai variantai su <ei> 735×, <ęi> 244×, <ij> 7×, 

<yi> 43×
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16 diagrama. IƵ trečiojo varijavimo tipo žodžių pagrindiniai variantai su <ei> 376×, <ęi> 136×, <ij> 169×, 
<yi> 331× 

2.4.  KETVIRTASIS VARIJAVIMO TIPAS.  PO <k> 

Ketvirtasis tipas po <k> ypač skiriasi nuo pirmųjų trijų. Iš viso galima suskaičiuoti 
bent 7 formas, kuriomis Daukantas žymėjo [ẹi] po [k’]: <ei, ęi, ij, yi, ie, iei, iey> 
(pasitaikydavo ir dar viena kita įvairesnė kombinacija). Vis dėlto reikia išskirti tris 
pagrindinius [k’ẹi] raiškos būdus: <ei, iei, iey>. Vienas, <ei>, būdingas ir pirmajam–
trečiajam tipui; antras, <iei> – tai tas pats <ei> tik su minkštumo ženklu (nevartotas 
1–3 varijavimo tipuose); trečias, <iey> – taip pat po minkštumo ženklo rašytas 
<ey> (truputį vartotas tik su antrojo ir trečiojo tipo pavyzdžiais pirmuosiuose tri‑
juose lankuose). Sena lenkų kalbos rašybos ypatybė rašyti minkštumo ženklą po 
<k> (ir <g>) gerai žinota ir Daukantui (plg. to meto lenkų kalbos rašybos wielkiey, 
drugiey). 

2.4.1.  Kiek,  k iekvienas ,  k i emas ,  k ie s t i ,  k i e ta s ,  sk i eda,  sk i e s t i

Kaip matyti, prie šio tipo priskirtos leksemos skieda, skiesti ir dariniai, nors [ẹi] 
čia vartojamas po dviejų priebalsių [sk’]. Jų grafinę raišką akivaizdžiai nulėmė ne 
priebalsių poros buvimas, o antrasis priebalsis [k’] – skieda, skiesti rašytas pagal kitų 
žodžių su [k’] po [ẹi] modelį ir visai nederintas prie antrojo tipo. Trijų pagrindinių 
raiškos formų <ei, iei, iey> dinamika po <k> pateikta 17 diagramoje. 
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17 diagrama. IƵ visuminė trijų pagrindinių [ẹi] raiškos formų po [k’] (<ei, iei, iey>) dinamika 

Pirmus keliasdešimt IƵ lapų ypač matyti buvusi <kei‑> (juoda linija) ir <kiey‑> 
(brūkšniukų su taškiukais linija) konkurencija; po to kuriam laikui iškilo <kiei‑>, 
dar toliau – <kei‑> (baltų brūkšniukų linija), ir maždaug nuo vidurio IƵ iki pat 
pabaigos – įsivyravo vien <kiey‑>. Tikslesnis rašybos variantų pasiskirstymo vaizdas 
atsiskleidžia iš toliau pateiktų 25 ir 26 lentelių. 

25 lentelė. IƵ [ẹi] po [k’] žymėjimo variantai <ei, yi, ie, iei, iey> l. 2r– 42r (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta 
tokių formų)

l. <ei> <yi> <ie> <iei> <iey>

2r apkieyte

4r perkieitęs perkieyte

5r keik

5v persikieyte

6v kieysta

7r parkieyte

7v parkieyte

9r kieysteis

10v keik

11r keimus; keimus

20r kiekwiena

20v artkieymes

25r Keitas kiekwienas kieysdamas

26r parkieytant

26v keimus; keima apkieyste

27v keik
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28v keima atsikieyminieje

29r beparskeidę

30v keima kiekwiena

31v kieik wienôs

34r kieikweinas

34v keitù; keima

35r kieino

35v kiekwienas

36v kieikwienam kieysta

38r wienkieymie

40r keima

41r kyik wiena

41v kieikwienam

42r isskyidę

Iki pat IƵ galūnėse vykusio <y> [ẹ] suintensyvėjimo pabaigos (l. 43r) Daukantas 
[ẹi] po [k’] reiškė bent 5 skirtingais būdais: <ei, yi, ie, iei, iey> (plg. 25 lentelę). 
Akivaizdu, kad IƵ pradžios skirtingą rašymą jis siejo su skirtingomis leksemomis: 
kiek, kiemas, kietas dažniausiai rašyti su <ei> (nors pasitaikė ir su <iey>); žodžiui 
kiesti ‘keisti’ rinktasi rašyti <iey>, o žodis kiekvienas – ir su <ie> ir su <iei>. Tad 
tame segmente matyti veikianti leksinė‑fonetinė rašyba. Beje, kiekvienas buvo bene 
dažniausias žodis su [k’] prieš [ẹi], rašybos variantai liudija Daukantą neturėjus jam 
patenkinamos išraiškos. Didelė įvairovė IƵ pradžioje buvo matyti ir antrojo–tre‑
čiojo varijavimo tipo pavyzdžiuose. 

Tolesniame segmente l. 43r–113r įvairovės buvo, bet buvo mažiau, jos būdingu 
bruožu čia tapo griežtesnis žodžio kiekvienas išraiškos kontroliavimas: tuose lapuose 
jis beveik be išimčių rašytas vien su trinariu <iei>: 26×. Greta pasitaikė kitų žodžių 
formų su kitais digrafais (trigrafais): su <ij> (atsiskijdusius 53v; parsikijte 113r), su 
<ęi> (iszkęite 87v), kiek dažniau su <iey> (kieyno 49r; iszkieyte 68v; parsikieytyma 
97v), jau nekalbant apie <ei> (paskeides 61v; keik 63v, 69v; keima 70r; parsiskeidę 
73v).

Kitame sąlygiškame IƵ segmente, maždaug l. 114v–154v, vėl matyti įvairovės 
augimas: žodis kiekvienas vėl įgavo bent trejopą išraišką: su <ei> (keikwiename 114v; 
keikwens 121r; Keikwienas143r); su <ie> (kiekwienas 143r, 143v; kiekweina 144r); 
su <iei> (kieik weinas 142r2; Kieikwienas 143r). Nors ankstesniame segmente 
l. 43r–113r Daukantas labiausiai rinkosi trinarį <iei> žodžiui kiekvienas žymėti, 
toliau l. 114v–154v vien tokia raiška neliko patenkintas.

25 lentelės tęsinys
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Po to apie l. 162v–249v Daukantas visose šaknyse po <k> (tarp jų ir kiekvienas) 
persimetė vien prie <ei> (ir retoko varianto su <ęi>). Pavyzdžiui, <ei>: keik 162v; 
keimu 173v; atsiskeidusis 175r; persikeite 217r; keikweinam 242v; keikweinas 243r; 
parskeidusiu 249v; <ęi>: paskęidas 182r; parskęidęs 196r; perkęiste 212r. 

Ir pagaliau nuo l. 256v Daukantas apsisprendė tvirtai: visus šakninius [ẹi] po 
[k’] (ir žodį kiekvienas) rašyti vien su senuoju trinariu <iey> (plg. 26 lentelę). 

26 lentelė. IƵ [ẹi] po [k’] žymėjimo lūžis l. 256v: <ei> (<ęi>) → <iey> (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta 
tokių formų)

l. <ei> <ęi> <iei> <iey>

242v keikweinam
243r keikweinas
244r keikweinas
244v isskęiste
246v parskeiste
248v persiskeiste 
249v parskeidusiu
256v parsikieyte
257r parkieyste
260r kieyte
260v neskieydies
267v kęima
268r parsiskieydusis
279r kieik
280v kieik
283v keimus pasiskieydusis
285r atskieystas
287v keimus
288v iszkieysis; nebisz‑

kieyte
289r kieyste
289v iszkieytymas
290r kieymû
292v parskieydęs
293r1 Kieyk weina
293r2 kieik weinas
294r kieysta
297r parskieydę
298v pasiskieydusis
302r prsikieytymas
306v kieykweiname
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Vadinasi, maždaug nuo to l. 256v (l. 250r–256r nėra duomenų) įvyko labai 
ryškus rašybos lūžis – visas šaknis su [ẹi] po [k’] Daukantas ėmė žymėti trinariu 
<iey> (žr. 26 lentelę). Įstabu tai, kad šitas lūžis apie Daukanto IƵ rankraščio vidurį 
bus toks ryškus ir tik su mažytėmis išimtimis tvirtai išlaikytas iki pat rankraščio 
pabaigos l. 553r (plg. anksčiau brūkšniukų su taškiukais liniją 17 diagramoje). Taip 
pat reikšminga, kad šitas ryškus lūžis maždaug sutampa su kitu minėtu <‑auo> 
atsiradimu nuo l. 251v. 

Atrodo, kad ypač išskirtinę [ẹi] ortografinę raišką po [k’] galėjo nulemti Dau‑
kanto suvoktas to priebalsio minkštumas ir tradicija minkštumą žymėti. Tačiau 
kitas analogiškai tradiciškai minkštai žymėtas priebalsis [g’] kažkodėl nesusilaukė 
Daukanto pripažinimo ir pateko tarp kitų (minkštų ir kietų) antrojo tipo pavyz‑
džių (plg. 2.2.1.4). 

Trinaris <iey> bus ir vėliau po IƵ pabaigimo Daukanto vartojamas kituose teks‑
tuose žymėti žodį kiekvienas bei kitàs [ẹi] po [k’] turinčias leksemas (plg. Daukantas 
2006: 48, 49, 50, 52, 57, 58, 59 ir kt.; DaPras 3, 6, 8,10 ir kt.). 

Schemiškai pagrindinius IƵ rankraštyje matomus [ẹi] raiškos lūžius po [k’] 
(kiek, kiemas, kietas, perskiesti ir kt.) galima pavaizduoti taip:

                         1 lūžis                        2 lūžis              3 lūžis       4 lūžis (pagrindinis)
<ei, yi, ie, iei, iey> → <ei, iey, ij, ęi, iei> →  <ei, iei>   →  <ei>  →             <iey>
     (<ęi>)         (<ęi>)
     (<ij>)
     (<iey>)

––––––––––––––43r––––––––––––114v––––––––162v––––––249v–256v–––––––553r 

Dažniausio žodžio kiekvienas schema truputį kitokia: 

                     1 lūžis                         2 lūžis               3 lūžis       4 lūžis (pagrindinis)
<ie, iei>           →      <iei>             →         <ei, ie, iei>   →      <ei>         →   <iey>
–––––––––––––43r––––––––––––114v––––––––162v––––––244r...293r1–––––––553r 

Matyti, kad dažniausias žodis kiekvienas Daukanto buvo įprastas rašyti be 
digrafų <yi>, <ęi> ir <ij>, skirtingai nuo kitų leksemų, tad mažiau variantiškas. 
Akivaizdus rašybos ryšis su konkrečiomis leksemomis, ne tik garsais – skirtingos 
šaknys, nors ir turinčios analogišką fonetiką, reikštos ne visai vienodai. 

Nevienodas žodžio kiekvienas rašymas skirtingais IƵ ruožais kartais padeda 
datuoti taisymus. Pavyzdžiui: 



GIEDRIUS SUBAČIUS 

68

 alwiena → kiekwiena 101v. 

Matyti, kad Daukanto taisant prirašyta rašalu <kiek‑> toje atkarpoje, kur žodyje 
kiekvienas Daukantas beveik išimtinai rašė trinarį <iei>. Vadinasi, taisymas turėjo 
atsirasti vėliau, ne iš karto rašant tą vietą. 

Taip pat l. 46r vienoje vietoje parašyta su trinariu <iei>, kieikwienas, kaip ir 
būdinga toje atkarpoje, tačiau po dviejų eilučių pieštuku įterptas kieykweino, jau 
kiek vėlesnio laiko (bent po l. 256v), nes rašytas vėlesnis trinaris <iey>:

pšt kieykweino gymynie l. 46r. 

Dėl <y> [ẹ] vartoto gretimame žodyje gymynie tuo pačiu pieštuku aišku, kad 
taisyta dar prieš persilaužiant iš kamieno <y> [ẹ] į <i> (prieš l. 419r; Subačius 2015: 
199–200). Vadinasi, žodžiai pieštuku kieykweino gymynie l. 46r įterpti maždaug 
tuo metu, kai Daukantas rašė pagrindinio IƵ teksto l. 256v–419r: nei anksčiau, 
nei vėliau. 

Dar vienas įterpimo pieštuku pavyzdys yra kieyk: 

 pšt kieyk l. 126v.

Toje atkarpoje vyravo žodžio kiek rašymas su <ei>. Jo forma su trinariu <iey> 
atsirado maždaug nuo l. 256v, pavyzdžiui, kieyk 330v, 338r, 366v, 373v1, 392r. 
Vadinasi, ir čia pieštuku taisyta jau parašius l. 256v. 

2.4.2.  Kęs tut i s

Į [ẹi] po [k’] išraiškos statistiką ir 17 diagramą buvo netraukti tie reti žodžiai, kurie 
aukštaičių tarmėse turėjo istorinę nosinę [ę], nors Daukanto šnektoje ji kaip tik 
buvo tariama lygiai taip, kaip ir aukštaičių [ie] – [ẹi]. Taip pat, kaip ir visame 
straipsnyje, nesiremta tikrinių žodžių pavyzdžiais. Bet čia svarbu atkreipti dėmesį į 
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tikrinį žodį, kuris kaip tik turėjo tokią istorinę [ę] – dažną didžiojo Lietuvos kuni‑
gaikščio Kęstučio vardą (plg. 18 diagramą).

18 diagrama. Pagrindiniai vardo Kęstutis rašymo variantai IƵ, l. 45r–289v (atrinkti tik lapai, kuriuose rasta 
tokių formų) 

Taip sutapo, kad vardas Kęstutis kaip tik dažniau rašytas tose vietose, kur vyko 
ryškusis 4‑asis kie- lūžis <ei> (<ęi>) → <iey> (256v). Matyti, kad analogiškas vari‑
antas su <iey> <Kieyst‑> irgi atsirado l. 256v ir iš karto įsivyravo, įvyko lūžis staigus 
ir ryškus (tik persilaužta ne iš <ei>, kaip kiekvienas atveju, o iš <ęi>): <Kęist‑> → 
<Kieyst‑>. Kurį laiką dar vartotos ir ankstesnės paralelės formos su <ęi> <Kęist‑> 
(262v, 267r, 267v, 276r[2×], 277r, 278r, 279v[2×]), bet maždaug nuo l. 280v visiš‑
kai atmestos. Variantas su <ei> <Keist‑> retas, nors pasitaikęs (256v, 258v, 277v). 
Taip pat gana atsitiktiniai atrodo ieškojimai su netipišku <ęy> (neįtraukti į 18 dia‑
gramą): Kęystauta 252r; Kęystauts 280v, 283v (gal tai <ęi> ir <iey> hibridas?). Taip 
pat turbūt netyčinė kontaminacija <yei> Kyeistauts 272v. 

Pagrindinė Kęstučio rašybos permaina visai sutapo su ryškiuoju 4‑uoju [ẹi] 
rašybos lūžiu po [k’]: <ei> (<ęi>) → <iey>, būtent l. 256v. Matyti, kad šis virs‑
mas į <iey> prasidėjo maždaug nuo skyriaus, pavadinto „§. XXX. Jaunutis  
d. Letuos Kunegaikstis“ (l. 256v–259r). Gali būti, kad kaip tik tuo metu sudažnė‑
jusio didžiojo Lietuvos kunigaikščio vardo Kęstutis rašyba Daukantui labai parūpo, 
dar plg. Daukanto nurodytus du to vardo variantus tolesnio skyriaus pavadinime: 
„§ XXXI Algards ir Kieystauts teisingesnè Kieystutijs Letuôs ir Ƶemaitiu didiůiù 
kunegaiksztiù“ (l. 259r). Segmentas teisingesnè Kieystutijs čia prirašytas tarp eilučių, 
galbūt kiek vėliau. Galbūt kaip tik Kęstučio vardo išraiškos <Kieyst‑> suradimas 
ir tapo reikšmingu impulsu apsispręsti ir kitas šaknis su [ẹi] po [k’] rašyti <iey>. 
Labai reikšminga IƵ dalis yra Daukanto apytikslis vertimas iš Vijūko Kojelavičiaus 
Lietuvos istorijos, o kaip tik joje vartota forma su <iey>, plg. Kieyʃtutus I 347, 348, 



GIEDRIUS SUBAČIUS 

70

349; Kieyʃtuto II 204 (Koialowicz 1650 ir 1669). Galbūt kaip tik Kojelavičiaus 
istorijos Kęstučio vardas ir paskatino Daukantą visur po <k> ryžtingai pereiti prie  
<iey>. 

2.5.  GALINĖ IƵ ATKARPA (547r–553r)

Atskirai reikia įvertinti galinės atkarpos (l. 547r–551r ir turinio l. 552r–553r) 
rašybą. Bent keletas ryškesnių rašybos pokyčių matyti nuo l. 547r vidurio, nuo 
pastraipos, prasidedančios „Ne proszali bus cze pazwelgte ont dabôs, buda ir apsie‑
jemû tôs gadinês Letuwiû ir Ƶmaitiû“, iki teksto pabaigos l. 551r, plius turinys 
l. 552r–553r, tad iš viso nepilni 12 p.). Šioje atkarpoje Daukantas, pabaigęs lie‑
tuvių ir žemaičių istoriją, dar prirašė priedą apie jų „būdą“ (nors apie jų „būdą“ 
buvo ir atskiras skyrius IƵ pradžioje, trečiajame lanke l. 25r–31v). Tai ne kada 
nors labai vėliau prirašyta IƵ pabaiga. Daukantui numeruojant puslapius rašalu 
ji jau buvo. Ta pabaiga pateko ir į Juozapo Butavičiaus Bt nuorašą, baigtą prieš  
1835 m. vidurį, tad Daukanto IƵ rankraštis, atvežtas iš Rygos į Žemaitiją, buvo 
su ta pabaiga. Matyti tik kiek kito atspalvio rašalas, kita plunksna, kitas, lėtesnis 
ritmas, smulkesnės raidės. Mažos pauzės pakako, kad atsiskleistų dar tam tikrų 
postūmių nuolat besikeičiančioje Daukanto rašyboje. 

Šaknies [ẹi] išraiška tuose l. 547r–553r modifikuota iš dalies. Kaip minėta, 
didžiuma trečiojo varijavimo tipo žodžių dar prieš tą l. 547r pasikeitimo momentą 
buvo perėję prie digrafo <ij>, tad ir toliau jie taip pat rašyti: tijk 547v; lijpusis 547v; 
szijnù 548r; pijno 548v; tijk 548v; tijk ‘tiekia’ 549r; Lijpont 549v; lijknusę 549v; 
szijnù 550r; nulijiuses 550v; tijk 550v. Tokios rašybos ir tikėtumėmės iš trečiojo 
tipo žodžių. 

Tačiau ne tik trečiojo, bet ir antrojo varijavimo tipo žodžiai, pasitaikę tuose 
12‑oje puslapių, kiek netikėtai rašyti su <ij>, tarsi būtų perėję į trečiąjį tipą:  
swijsta 548v; mijliû 548v; brijdius 549r; kwijtusis 550v; użkwijstû 550v; priplijkte 
550v (išimtis męiktonte 549r, parašyta su antrajam tipui būdingu <ęi> digrafu). 
Kitaip sakant, kaip ir rankraščio pradžioje (tris–keturis pirmuosius lankus), taip 
ir pačioje pabaigoje (547r–553r) antrasis tipas su trečiuoju sutapo. Trečiasis tipas 
Daukanto tarsi labiau vystytas, buvęs aktyvesnis, labiau modifikuotas, antrojoje 
IƵ pusėje daug dažniau įgavęs senojo <yi> bei inovatyvių <ij> formų. Antrasis 
tipas buvo pasyvesnis, tiesiog su nuolat dominavusiais <ei> ir <ęi> variantais. Bet 
nuo l. 547r vidurio antrasis tipas taip pat suaktyvėjo, Daukantas jį vėl pritaikė prie 
trečiojo. 

Ir tai labai aiški Daukanto IƵ rankraščio pabaigos deklaracija sau pačiam: 
antrasis ir trečiasis tipas šaknyje turi gauti <ij> ortografinę raišką, skirtumai tarp 
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jų nereikalingi, abiejų tipų žodžiams būtina ta pati rašyba (ne visi jie paliudyti 
l. 547r–553r): attiesti, briedis, diegti, dieveris, giedoti, giedras, giesmė, giežti, grieti, 
kviesti, lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepsna, liepti, liesas, lieti, miega, miegas, miegoti, 
mietas, miežis, piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, pieva, pliekti, plienas, prisiekti, 
riebus, riešutas, rietėti, rieti, siekis, sieksnis, siekti, siena, sieti, skrieti, sniegas, spiesti, 
stiebas, stiegti, stieptis, sviestas, sviesti, šiekštas, šienas, tiek, tiekti, ties, tiesa, tiesus, tri-
mietis, viešėti, žiebas, žiebti, žiedas, žiema, žievė ir dariniai. 

Suliejimo nematyti nei tarp pirmojo, nei tarp ketvirtojo varijavimo tipo pavyz‑
džių. Gana stiprios vienodos nusistatytos rašybos pirmojo tipo žodžiai diena, Die-
vas, vienas išliko nepakeitę dominavusio digrafo <ei>, plg. deinomijs 547v; deina 
548v; deiną 550r; deinû 550v; taip pat Deiwa 549v(2×); Deiwus 549v(2×); Deiwû 
550r; deiwatiû 550r; Deiwą 550r; Deiwati 550r; Deiwus 550r; Deiwę 550r; Dei-
wati 550v; taip pat weinù 547r, 547v; weinà 547v; weino 549r; weinims 549r; 
weina 549v(2×); weinà 550v. Ir tiktai žodžio vieta šaknis susvyravo, l. 547r–553r ji 
buvo vartota net trejopai: 1) weito 547r; 2) węito 548v; 3) wijtą 547v; wijto 548v. 
Vadinasi, galima apibendrinti, kad pirmojo tipo žodžiai nė IƵ pabaigoje nepatyrė 
ryškesnės transformacijos į <ij>. 

Ketvirtasis tipas irgi liko nemodifikuotas, plg. po <k> rašytą variantą <iey> 
(547r–553r): <kiey‑>: atsikieyminiejęi 549r; kieyk wens 549v; kieyk 550r; kieyk-
weinôs 550r; kieyk weina 550v; kieyk 550v; Kieystutis 553r; Kieystutatis 553r. 

Vadinasi, IƵ l. 547r–553r galas rodo rankraščio užbaigimo metu buvusias to‑ 
kias Daukanto ortografines [ẹi] raiškos nuostatas: 

1) pirmojo tipo žodžių šaknis (diena, Dievas, vienas) žymėti <ei>;
2) antrojo ir trečiojo tipo šaknyse rašyti <ij>; analogiškai žymėti ir prieveiksmių 

kurie, tie nom. pl. m. galūnę <‑ij>. 
3) ketvirtojo tipo šaknis po <k> ženklinti <iey>. 
Galima pastebėti, kad variantų su <ęi> l. 547r–553r labai sumenko, galbūt jų 

norėta ir atsisakyti visai (yra tik minėti węito ir męiktonte). 

3.  KETURIŲ TIPŲ APIBENDRINIMAS

3.1.  FONETINIŲ VARIANTIŠKUMO PRIEŽ ASČIŲ PAIEŠKA 

IƵ rašybos įvairovė įstabi. Tų pačių žodžių identiškos lytys užrašomos skirtingai, 
plg. geiżdamis – gęiżdamis; leipû – lijpu; peiwas – pijwas; pęitus – pijtus; pijtůte – 
pyitůte; żeima – żęima – zyima (plg. daugiau pavyzdžių 27 lentelėje). 
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27 lentelė. IƵ žodžių giežti, liepa, pieva, pietūs, tiek, žiema varijavimo pavyzdžiai 

žodis <ei> <ęi> <ij> <yi>
giežti nugeiżte 14r; 

atgeiszte 21r; 
geiżdamis 56r

gęiżdams 14r; 
nugęiżte 30v; gęiżę 
89v; gęiżdams 89v, 
gęiżdamis 93r

liepa leipû 27r; Leipas 98r lijpu 12r; lijpinû 48v lyipas 31r; lyipinû 
48v

pieva peiwas 25v; peiwas 
45v

pijwosę 35r; pijwas 
38v; pijwas 48v

pietūs pęitusę 55r; pęiituse 
59r; pęituse 64r; 
pęitus 72v

pijtus 13v; pijtůte 
41r

pyitůte 38r; 
pyitůdamis 41r

tiek teik 85v; teik pat 95r tęik 28r tyik, 69v, 85v, 90r; 
tyikpat 94v

žiema zeima 64r; żeima 74r żęima 25v zyima 35v, 38v; 
żyimà 38v

Galima kelti klausimą, kiek, kokiu mastu fonetiniai skirtumai būtų galėję veikti 
Daukanto rašybos įvairovę. Svarstytina priebalsių minkštumo (palatališkumo) 
poveikio galimybė. Vis dėlto palatališkumas IƵ neatrodo buvęs nors kiek reikšmin‑
gesnis veiksnys pirmiesiems trims šaknų varijavimo tipams. Kaip minėta, antrąjį 
tipą sudaro ir po kietųjų [d, m, r, t, v], ir po minkštųjų [g’, ž’] priebalsių einantis 
[ẹi]. Trečiajam tipui taip pat būdingi tiek kietieji [t, p, s], tiek minkštieji [l’, š’]. 
Taip pat <d, v> prieš [ẹi] vartoti kartu pirmojo ir antrojo tipo pavyzdžiuose, o 
<t> – kartu antrojo ir trečiojo. Palatališkumas ryškiau formavo tik ketvirtojo tipo 
pavyzdžius – [ẹi] ženklinimą po [k’] – ten dažnai žymėtas net ir minkštumo ženklas 
<i> (būdingas ir lenkų kalbos rašybai). Tačiau minkštasis [g’] minkštumo ženklo IƵ 
negavo (skirtingai nuo lenkų kalbos rašybos [k’] ir [g’] analogija nesuveikė), Dau‑
kanto atskirtas nuo [k’] pateko į kitą (antrąjį) tipą. Todėl galima sakyti, kad Dau‑
kantas neformavo savo IƵ rašybos pagal minkštųjų ir kietųjų priebalsių atskyrą, yra 
tik tam tikrų minkštumui jautresnių rašybos atvejų (kaip ketvirtasis tipas po [k’]).

Birutė Gudelienė Daukanto [ẹi] žymėjimo variantiškumą bandė susieti su dar 
kitais fonetiniais bruožais, regresyvine balsių asimiliacija, priklausoma nuo toles‑
nio skiemens balsio pobūdžio – fakultatyvia, ne iki galo nuoseklia, ir esančia ne 
Daukanto gimtojoje, o gretimoje tirkšliškių šnektoje (Gudelienė 2014: 66). Aptar‑
dama kitų, kiek vėlesnių Daukanto darbų Žodrodžio (Ƶdr) ir Epitomės (Ept) rašybą 
(1838), ji padarė išvadą: 

„Tolesnio skiemens vokalizmas – pagrindinė dvibalsio [ie] rašymo dviem dvibalsin‑
iais rašmenimis <ei> ir <ij> priežastis. [...] Esant <ei> tipo rašmeniui, iškart po jo 
einančiame skiemenyje yra [a]; šis rašmuo vartojamas ir žodžio gale. <Ij> tipo rašmuo ir 
jo variantai dažniausiai vartojami, kai tolesniame skiemenyje yra garsai [u], taip pat [uo], 
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[i], [i·], [ie]. Daukanto gimtieji Lenkimai yra visiškai netoli šiaurės žemaičių kretingiškių 
ribos su šiaurės žemaičiais telšiškiais, todėl galimas ir kai kurių tarminių ypatybių maišy‑
masis.“ (Gudelienė 2014: 129) [pusjuodis šriftas – G. S.] 

Bet kad toks tik fakultatyvus ir net ne Daukanto šnektoje fiksuotas tarties niu‑
ansas, į kurį dialektologai dėmesį atkreipė vos XX a. antrojoje pusėje, būtų Dau‑
kanto panaudotas dvibalsio [ẹi] rašybos variantams pagrįsti – reikėtų pripažinti, 
kad Daukantas buvo ypač subtilus, įžvalgus lingvistinių tarmės niuansų pajautėjas. 
O kad gana atsitiktiniai, nenuoseklūs kaimyninės šnektos skirtumai būtų padaryti 
rašybos diferencijavimo priežastimi, jie turėjo būti Daukanto ne tik pajusti, bet ir 
labai ryškiai pastebėti. 

Lyginant plačiau su kitais Daukanto rašybos sprendimais, visai nematyti nei 
efemeriškų fonetinių niuansų pastebėjimo, nei fiksavimo ortografijoje. Greičiau 
priešingai – esama ir daug akivaizdesnių šnektos ypatybių ortografinio painiojimo 
ir niveliavimo. Pavyzdžiui, Daukantas ne visada galėjo tiksliai grafiškai išskirti savo 
šnektos tautosilabinį dvibalsį [in] nuo heterosilabinio [ẹ‑n] (Subačius 2015: 185) 
(žin‑ šaknyje: iszpażinsi 352r tautosilabinis ir iszpażyna 344v bei iszpażina 409r 
heterosilabinis); dažnai suplakė dviejų skirtingų savo šnektos dvibalsių raišką – <ei> 
digrafu žymėjo ir [ẹi] (teisa 333r), ir [ei] (teisibę 328r); inovatyvia raide <ë> pažy‑
mėdavo ir [ẹi] (aukšt. [ie]) (Lëtuwių 1r, brëdes 28v) ir [ie] (aukšt. []) (dëwëje 25v, 
tëua 510r) ir pan. Tad ir dvibalsių [ẹi] rašybos siejimas su tolesnio skiemens bal‑
sio asimiliacija atrodo vien Daukanto lingvistinių pajautų ir įžvalgų pervertinimas. 
Jokie faktai nepatvirtina Daukanto IƵ [ẹi] asimiliacijos žymėjimo hipotezės. 

3.2.  KULTŪRINĖS VARIANTIŠKUMO PRIEŽ AST YS

Apskritai identiškų formų rašymo skirtingais ženklais fonetika iš principo negali 
paaiškinti. Kai tarimas tas pats, atsiradusių ortografinių skirtumų priežastys turi 
būti nefonetinės. Į Daukanto rašybos įvairovę turėtume pasižiūrėti ir iš kultūrinių 
veiksnių konteksto perspektyvos. Nors jo ortografija laikytina gana unikalia (ori‑
ginalia), galima pastebėti ir kitų tekstų rašybos įtakos. Niekieno ortografijos Dau‑
kantas neperėmė nuosekliai in corpore, bet vieną kitą ypatybę nusižiūrėti iš kitų jam 
įspūdį palikusių raštų linkęs buvo. Dar prieš sėsdamas prie IƵ rankraščio Daukan‑
tas IKEI (apie 1828 m.) buvo ėmęs orientuotis į Rytų Prūsijos tekstus (Donelaičio 
ir Rėzos rašybą), bet perėmė tik tam tikrus rašybos bruožus (daugiau ar mažiau 
derindamas prie savo paties šnektos). Kai kuriuose vėlesniuose savo tekstuose (Ƶdr, 
DaPras) Daukantas buvo perėmęs Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos dvigubas balses 
<aa>, diakritinį rašmenį <ó> [ọ]. Pats IƵ yra iš dalies Daukanto patirtos Rytų Prū‑
sijos rašybos poveikio rezultatas: IƵ rašymo metu Daukantas griovė savo vilnietišką 
rašybą (su <y> [ẹ], <yi> [ẹi]), bet gerai nesuformavo naujos. 
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Daukanto [ẹi] raiškos formos IƵ aiškiai buvo veikiamos išorinių ortografinių 
veiksnių. Toliau atskirai galima apibūdinti 4 pagrindinius [ẹi] raiškos variantus IƵ: 
<ei, ęi, yi, ij>. 

<ei>. Aišku, kad Daukanto digrafas <ei> liudija norą išlaikyti žemaitišką tartį. Jis 
būdingas pirmiesiems trims [ẹi] raiškos tipams, taip pat dalyje IƵ teksto ir ketvirta‑
jam. Nėra kaip tiksliai pasakyti, kaip Daukantas susigalvojo, iš kur nusižiūrėjo <ei> 
[ẹi]. Tai nebuvo tarp žemaičių populiarus raiškos būdas. Jis gal galėjo būti koreliuo‑
jamas su <e> [ẹ] žymėjimu, bet tokia koreliacija Daukanto IƵ kamienuose menkai 
tepastebima: <e> [ẹ] Daukantas kiek dažniau rankraščio pradžioje vartotojo tik 
šaknyje žin‑ (neżenoie) (Subačius 2015: 185, 189), bet nepalyginsi jos dažnumo su 
<ei> [ẹi]. Ankstesniuose Daukanto tekstuose <e> [ẹ] dažnai rašyta pirmoji žodžio ir 
bei priešdėlio iš- raidė: er, esztars, eszgyrdau (IK 1827, DaCL 1827–1828; Subačius 
2014: 208–209, 226), bet IƵ tokia praktika beveik visai apleista (Subačius 2015: 
196). Ieškant paralelių, galima atkreipti dėmesį į Daukanto žemiečio, anoniminio 
X.D.K.P.S. gramatikos autoriaus (kilusio iš tos pačios patarmės – vakarinių šiaurės 
žemaičių ploto apie Mosėdį, Skuodą, Palangą, Lenkimus, Grūšlaukį, Darbėnus) 
rašybą (apie 1820–1830 m.): [ẹi] pozicijoje X.D.K.P.S. autorius greta kitų variantų 
parašydavo ir digrafą <ey> (aney, Balteyie, Szey), kurio pirmasis dėmuo <e> sutapo 
su Daukanto <ei> (Subačius 2002: 30). Tiek Daukanto, tiek X.D.K.P.S. autoriaus 
šiais atvejais į vieną suplakti du skirtingi diftongai, [ẹi] ir [ei], nors šiaurės žemaičių 
šnektose jie aiškiai skirti, nepainioti. Toks sutapatinimas buvo daugiau ar mažiau 
sąmoningas rašybos paprastinimas ([ẹi] raiška priderinta prie <ei> [ei]). Vis dėlto 
apie tiesioginę X.D.K.P.S. autoriaus įtaką ar kontaktus su Daukantu kalbėti nėra 
kaip – net nors jie buvo tos pačios patarmės atstovai, sieti juos galėjo ir ne daugiau 
nei bendras kultūros fonas, kuriame galėjo atsirasti panašūs paralelūs sprendimai. 

Kultūriniam IƵ poveikiui galima priskirti nuosekliuosius pirmojo varijavimo 
tipo pavyzdžius, plg. alwienas; deina, Deiwa, wieszpats. Labai gali būti, kad vien 
<ei> ar vien <ie> išraišką pasirinkti Daukantui kaip tik padėjo jam gerai iš (aukštai‑
tiškų) raštų pažįstami žodžiai. Nuoseklusis pirmasis tipas <ei>, be rašto pavyzdžių 
Daukantui prieš akis, galėjo darytis daug padrikesnis, galėjo susilieti su antruoju ir 
(ar) trečiuoju tipu – įgyti daugiau šnekamosios Daukanto kalbos žymių. 

<ęi>. Tai tikslesnis, diakritiku papildytas nediakritinio <ei> variantas. Jo var‑
tosena retesnė nei <ei> ir būdingas jis tik antrajam bei trečiajam varijavimo tipui 
(ketvirtajame tipe pasitaikė tik paskiri pavyzdžiai). Galūnėse esantis <ę> [ẹ] Dau‑
kanto greičiausiai buvo paimtas iš Donelaičio ir Rėzos (ar ir iš kitų Rytų Prūsijos 
raštų), pasirodė jau IKEI 1828 m. (Subačius 2014: 235–243), o kamienų raiškai 
buvo pritaikytas čia, IƵ (Subačius 2015: 175–201). Tad <ęi> – Daukanto IƵ inova‑
cija. Ji daug tiksliau negu paprastas nediakritinis <ei> žymėjo žemaitišką [ẹi] tartį. 
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Digrafas <ęi> buvo preciziškesnis, eliminuojantis grafinę <ei> [ẹi] ir [ei] niveliaciją 
(plg. tęisa ‘tiesą’ 336v ir teisibę ‘teisybę’ 328r; tęikte ‘tiekti’ 27r ir suteikta ‘suteiktą’ 
253r). Apskritai, <ęi> yra žemaitiška ir fonetiškai gana tiksli [ẹi] raiška, nes nosinė 
<ę> to meto Daukanto rašyboje nedviprasmiškai reiškė vien žemaitišką balsį [ẹ]. 
Kartu <ęi> buvo ir pats netikėčiausias rašmuo. Daukantas išdrįso jį susikurti, tačiau 
nebuvo pasiryžęs tenkintis vien juo. 

Vėl galima atkreipti dėmesį į X.D.K.P.S. gramatikos pavyzdžius. Visų pirma, 
rašmeniu <ę> ten pasitaikydavo, šalia kitų variantų, pažymėti žemaitišką [ẹ], ypač 
dvigarsyje [ẹl]: Szęłtas ~ šiltas, Węłkas ~ vilkas, Węlnews ~ Vilniaus (Subačius 2002: 
33). Antra, ta pati raidė <ę> naudota ne vien balsiui [ẹ], bet ir diftongui [ẹi], plg. 
Gędu ~ giedu, Kętas ~ kietas, Lępu ~ liepu ‘liepiu’, Męga ~ miega ‘aruodas’, Męgas ~ 
miegas, Mężis ~ miežis (Subačius 2002: 30). Daukantas šitaip viena raide diftongo 
niekada nerašė, tačiau pati idėja – nosinę raidę <ę> panaudoti [ẹi] žymėti – buvo 
atsiradusi ne vienintelio Daukanto galvoje. X.D.K.P.S. autorius greičiausiai buvo 
įsivedęs <ę> iš nosinių formų – pamatęs aukštaitiškuose raštuose <ę> žymimą isto‑
rinį nosinį garsą [ę] (plg. dabartinės bendrinės kalbos atsigręžk), jis pamėgdžioda‑
mas rašė atsygręźk (Subačius 2002: 30). O kadangi savo šnektoje jį tarė [atsẹgrẹišk], 
tai ir kitus žodžius su [ẹi] pažymėjo ta pačia <ę>. Daukantas prie <ęi> turbūt priėjo 
kitu keliu – iš pradžių pritaikęs <ę> [ẹ] galūnėms, paskui išbandė ir kamienų pozi‑
cijose <ę> [ẹ] ir <ęi> [ẹi]. 

<yi>. Tai senasis dar vilnietiškas Daukanto [ẹi] rašybos variantas, buvęs būdin‑
gas jo Darbams (1822), IK (1827), DaCL (1827–1828), bet IKEI apie 1828‑uosius 
imtas atsisakyti (Subačius 2014: 208–210, 219–220, 226, 244). Tai pats tradiciš‑
kiausias žemaitiškų raštų digrafas, žinomas dar iš 1759 m. Žyvato (Girdenis, Gir‑
denienė 1997: 11), Mykolo Karpavičiaus Kozoniaus (1794) (Subačius 1998: 59),  
ankstyvesnės Antano Klemento poezijos (iki 1806‑ųjų pabaigos) (Subačius 1998: 
99), Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1798–1843) (Subačius 1996: 14, 17, 24–25, 
81) ir kitų šiaurės žemaičių tekstų. Tradicinis <yi> buvo labai susijęs su lenkų kal‑
bos rašybos nuostatomis (<y> ten buvo įprasta žymėti balsį tik po kietojo prie‑
balsio). Daukanto <yi> žymėjimas IƵ – aiškus rudimentas kintančioje Daukanto 
rašybos mozaikoje. 

Digrafo <yi> privalumas buvo tas, kad kaip ir <ęi> jis nedviprasmiškai tiksliai 
ženklino dvibalsį [ẹi], nors ir nesiskaitė su prieš tai einančio priebalsio palatališ‑
kumu. 

<ij>. Digrafas <ij> [ẹi] yra žinomas ir iš kitų panašaus laiko žemaitiškų raštų, tad 
jis turbūt nebuvo Daukanto paties susigalvotas. Novatoriškas <ij> digrafas yra tik 
paties Daukanto raštų kontekste – jis atsirado kaip tik IƵ. 
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Rašmuo <ij> [ẹi] vartotas Karpavičiaus pamoksle (1794) po minkštųjų [k’] ir 
[š’], vėlesniuose Klemento tekstuose (nuo 1806 m. pabaigos iki 1810 m. pabaigos) 
irgi tik po minkštųjų [k’, g’, l’] (Subačius 1998: 59, 101–102, 109–110). Aišku, 
kad prieš raidę <i> Karpavičius ir Klementas jautė reikalą rašyti tik minkštai taria‑
mus priebalsius, juk ir lenkų rašyboje raidė <i> minkštino priebalsius, buvo varto‑
jama kaip minkštumo ženklas (Daukanto IƵ <ij> rašymas tiesiogiai nesusietas su 
minkštumu). Taip pat pietų žemaitis Dionizas Poška apie antrąjį XIX a. dešimtmetį 
iki 1824 m. imtinai rašė <ij> savo tarmės diftongoidui [i] žymėti (Subačius 1998: 
221–228). Nors Daukanto <ij> vartojimas kitoks nei Karpavičiaus, Klemento ar 
Poškos, bet grafikos sąsają turime įžvelgti. Nors nežinome Klemento bendravimo 
su Daukantu faktų, bet yra paliudyta, kad Poška skaitė ir žymėjo leksines pastabas 
Daukanto Darbų (1822) rankraštyje (Subačius 1998: 262), pats Daukantas tuose 
pačiuose savo Darbuose minėjo Baublį ir vadino Pošką garbingu dainiumi, pir‑
muoju rašytoju žemaičių kalba (DARB 133–134; DAR 66–67). Net jei ir tiesiogiai 
su nė vienu iš jų Daukantas nebendravo ir nematė jų rankraščių, rašmuo <ij> kaip 
grafinė alternatyva buvo ne taip siaurai pažįstama rašantiems žemaičiams. Naujoje 
lenkų kalbos rašyboje tuo metu antrame dvibalsių dėmenyje po truputį atsiradinėjo 
raidė <j> (antrąjį XIX a. dešimtmetį pirmiausia Lietuvos lenkų kalbos rašyboje 
vietoj senųjų <ay, ey> ėmė atsirasti <aj, ej>), tad galbūt tai buvo ir tos mados paska‑
tintas postūmis (plg. Subačius 1991: 59). 

Digrafo <ij> trūkumas – kaip ir <ei> – pirmasis dėmuo nežymėjo specialaus 
žemaitiško garso [ẹ], galėjo būti sutapatinamas tiesiog su [i]. Vis dėlto antrasis jo 
dėmuo <j> garantavo, kad <ij> [ẹi] nebus supainiotas su jokiu kitu Daukanto šnek‑
tos dvibalsiu. 

Daukanto raštų kontekste keturių [ẹi] digrafų naujumas galimas nusakyti taip: 
<yi> – senoviškas Vilniaus laikotarpio rašybos bruožas (iki 1827–1828 m.), <ei> –  
IKEI naujovė Rygoje (1828), <ęi> – IƵ inovacija, ir <ij> – žemaičių rašytojams 
pažįstamos naujovės perkėlimas į IƵ. 

3.3.  KORELIAcIJA 

Svarbu atkreipti dėmesį į tam tikrą diftongo [ẹi] raiškos koreliaciją su balsio [ẹ] 
grafika, tam tikras monografų poras su digrafais: <y> : <yi>, <i> : <ij>, <ę> : <ęi>, 
<e> : <ei> (be porų lieka aukštaitiškasis <ie> bei trigrafai <iei, iey>). 

Senosios vilnietiškos rašybos <y> ir <yi>. Visas <y> [ẹ] ir <yi> [ẹi] pasklidimas 
IƵ matyti iš 19 diagramos. Tam tikrais etapais esama ryškios <y> ir <yi> koreliaci‑
jos, bet kitais atvejais jų vartosena nederinta. 
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19 diagrama. Kintančios <y> [ẹ] ir <yi> [ẹi] įsivedimo ir atsisakymo intencijos IƵ 

19 diagramoje išryškėja tokie akivaizdžiausi <y> [ẹ] ir <yi> [ẹi] koreliacijos 
momentai.

1) IƵ pradžioje (1r–29r) Daukantas nesistengė rašyti nei <y>, nei <yi>, šiek tiek 
ribotai vartojo tik <y> kamieno pozicijoje.

2)  Tada jis ryškiai persigalvojo (29r–31v) – metėsi prie ankstesnės savo vil‑
nietiškos rašybos – reikšmingas raiškos lūžis įvyko beveik visose 4 pozicijose:  
a) intensyvus <y> kamienuose, b) intensyvus <y> galūnėse c) intensyvus <yi> 
šaknyse, d) ribotas <‑yi> kuryi, tyi galūnėse. Koreliacija tarp <y> ir <yi> kiekybinio 
išaugimo akivaizdi.

3)  Netrukus Daukanto entuziazmas senajai vilnietiškai rašybai kiek atvėso:  
a) atsisakė <y> galūnėse (nuo l. 43r), b) gerokai sumažino <yi> šaknyse (nuo  
l. 48v), nors ir toliau a) intensyviai rašė <y> kamienuose ir b) saikingiau <‑yi> 
kuryi, tyi galūnėse. Esama „kryžmiškos“ koreliacijos – tarp <y> galūnėse ir <yi> 
šaknyse (sinchroniškas sumažėjimas) bei tarp <y> kamienuose ir <‑yi> kuryi, tyi 
galūnėse (lygio palaikymas). Tokios proporcijos išlaikytos maždaug iki rankraščio 
vidurio (apie l. 258v), su viena išimtimi – nuo l. 81v įsivyravo <‑yi> kuryi, tyi. 

4) Toliau, nuo IƵ vidurio, Daukantas tarsi vėl pasidavė senajai ortografijai, vis 
didesnį ir didesnį ypatybių kiekį iš naujo ėmė reikšti vilnietiška rašyba: a) nuo  
l. 258r <yi> šaknyse vėl intensyvus (trečiojo varijavimo tipo), b) nuo l. 319r <y> 
vėl intensyvesnis galūnėse. Tad segmente tarp l. 319r–419r senieji vilnietiški <y, yi> 
visi gana intensyvūs visose 4 pozicijose – kaip niekada iki tol IƵ; ryški jų koreliacija. 

5) Tada staigiai, beveik iš karto, nuo l. 419r–422v (kuryi, tyi – nuo l. 431r) tos 
visos 4 pozicijos prarado <y, yi> išraišką. Griežtas sinchroniškas Daukanto apsi‑ 
sprendimas. 
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Ir tai turbūt pats ryškiausias IƵ lūžis – sinchroniškas [ẹ, ẹi] raiškos <y, yi> pra‑
radimas. Galinėje rankraščio dalyje (nuo l. 419r–422v iki l. 533r) tiesiog neliko <y, 
yi> žemaitiškomis reikšmėmis. Toji <y> žemaitiška [ẹ] reikšme prarasta ne tik IƵ, 
bet ir visoje tolesnėje Daukanto kūryboje. 

<i> [ẹ, i, i·] ir IƵ inovacija <ij> [ẹi]. Taip pat esama koreliacijos tarp <i> [ẹ, i, 
i·] ir <ij> [ẹi], plg. 20 diagramą. 

20 diagrama. Kintančios <i> [ẹ, i, i·] ir <ij> [ẹi] įsivedimo ir atsisakymo intencijos IƵ

1) Nuo pat IƵ pradžios <ij> intensyvus kurij, tij galūnėse (1r–81r), jis kore‑
liavo su <i> dominavusia kamienuose (1r–31v), iš dalies ir su ribotu <ij> šaknyse 
(12r–53v).

2) Po to <ij> ilgam išnyko iš IƵ puslapių (81r–404r). Toje atkarpoje ribotas <i> 
kamienuose su niekuo nekoreliuotas. 

3) Tada vėl augančiu ryškumu intensyvus <ij> įsivestas a) šaknyse (ypač trečiojo 
tipo žodžių) nuo l. 404r, b) kurij, tij <‑ij> galūnėse nuo l. 422v, c) <i> kamienuose 
nuo l. 419r. Aiški 3 pozicijų koreliacija nuo l. 422v iki pabaigos l. 553r.

Matyti tendencija, kad ten, kur garso [ẹ] pozicijoje esama <i>, ten neretai rašy‑
tas ir <ij>. Kaip minėta, nors digrafo <ij> raidė <i> nedviprasmiškai buvo žemai‑
tiško dvibalsio [ẹi] dalis, bet likusi viena tik balsį rodanti raidė <i> turėjo ženklinti 
aukštaitišką tarimą [i] (taip Daukantas žymėjo savo paties šnektos balsius [i, i·], 
taip rašė daugelis kitų to meto autorių). Gali būti, kad iš dalies dėl grafikos, dėl rai‑
džių koreliacijos Daukantas čia paaukojo [ẹ] garsą, žemaitišką jo specifiką. Grafikos 
harmonijos pastanga iš dalies lėmė <i> ir <ij> pasirinkimą. 

<ę> [ẹ] ir IƵ inovacija <ęi> [ẹi]. Be abejo, grafinis ir fonetinis panašumas ver‑
čia galvoti apie <ę> [ẹ] ir <ęi> [ẹi] koreliaciją. Tačiau <ę> [ẹ] labai retai tevartota 
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kamienuose (tik pačioje pradžioje l. 1r–14r bei atsitiktiniais pavieniais atvejais 
kitur) ir labai dažnai dominavo galūnėse – kone per visą rankraštį. Digrafas <ęi> 
šaknyse neatitiko jų intensyvumo – nors buvo pasklidęs po visą IƵ rankraštį, tačiau 
daug dažnesnis už kamienų <ę> ir retesnis negu <‑ę> galūnėse. Kitaip sakant, „kryž‑
minė“ koreliacija kažkiek aiškesnė tik tarp labai iškilaus galūnių <‑ę> [‑ẹ] domina‑
vimo ir saikingo <ęi> šaknyse pasklidimo – abiejų pasiskirsčiusių po visą rankraštį, 
tik skirtingo ryškumo. (Uždarų galūnių variantas <‑ęis> neanalizuotas.) 

<e> [ẹ] ir IƵ <ei> [ẹi]. Raidė <e> [ẹ] kamienuose labai reta, šiek tiek ryškesnė tik 
pradžioje IƵ (1r–29v). Priešingai, galūnėse dažnumu ji kažkiek nusileidžia tik nosi‑
niam <‑ę> variantui. O digrafas <ei> šaknyje pasklidęs plačiausiai po visą IƵ ran‑
kraštį, ypač pirmųjų trijų varijavimo tipų žodžiuose. Vadinasi, vėl akivaizdžiausia 
„kryžminė“ koreliacija tarp <‑e> galūnėse ir <ei> šaknyse. (Uždarų galūnių varian‑
tas <‑eis> neanalizuotas.) 

Koreliacija, kad ir ne visada vienodai ryški, liudija Daukantą galvojus apie gra‑
finį raidžių derinimą. Raidės veikė vienos kitas. 

3.5.  MOT Y VAI 

Vertindami socialinį, politinį klimatą tuo laiku, kai buvo rašoma IƵ (1828–1834), 
turime prisiminti Lietuvoje vykusį 1831 m. sukilimą. Nors Daukantas tada gyveno 
Rygoje, sukilimo nepasiektoje erdvėje, tačiau turėjo kažkiek žinoti ir apie sukilimo 
eigą, ir apie žiaurų jo numalšinimą. Stiprūs sukrėtimai gali tiesiogiai veikti dar 
nenusistojusią rašybą, padidinti jos nenuoseklumą ir netvarką. Taip, pavyzdžiui, 
buvo nutikę Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai kelerius metus (1807–1810) besibyli‑
nėjant su Kartenos valstiečiais Šiaulevičiais – kaip tik tų metų Pabrėžos ortografija 
varijavo kaip niekada anksčiau (Subačius 1996: 25–27). 

Daukanto IƵ rašybą taip pat galėjo kažkiek, kad ir netiesiogiai, paveikti 1831 m.  
sukilimas. Jokių tiesioginių įrodymų, žinoma, nėra. Net ir nežinia, kurias kon‑
krečias IƵ atkarpas per patį sukilimą Daukantas perrašinėjo. Vis dėlto šiek tiek 
prieš IƵ rankraščio vidurį matomi tam tikri įvairialypiai rašymo pokyčiai: iki tol 
Daukantas IƵ rašė mažesnėmis raidėmis, lygesnėmis eilutėmis, bet maždaug nuo 
l. 260v (priartėjus prie IƵ vidurio) raidės ėmė didėti, rašto duktas platėti, eilučių 
skaičius puslapyje mažėti1. Taip pat vieną kitą detalę pieštuku vis pataisinėdavęs 
Daukantas nuo to paties l. 260v liovėsi koregavęs – ir išaugusios raidės, ir taisymo 

1 Plg. Bončkutės (1994: 124) pastebėjimus: „Autoriaus braižo skirtumai, kai kurie rašybos ir kalbos elementai 
leidžia IŽ tekstą skirti į dvi dalis. 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 įtaką.“
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atsisakymas gali liudyti atsiradusį skubėjimą, gal nerimą – ne epizodišką, o nusitę‑
susį iki rankraščio pabaigos.

Pirmąją IƵ pusę Daukantas jautėsi turįs daugiau laiko rašyti lėtai, kaligrafiš‑
kai, ir po tam tikrų perrašytų atkarpų sugrįžti ramiai pasiskaitinėti su pieštuku 
rankoje. Vėliau tai pakito. Taip pat apie tą pačią IƵ rankraščio vietą prieš jo 
vidurį matyti ryškokas keleto rašybos modifikavimo atvejų susikoncentravimas:  
a) <‑aô> → <‑auo> lūžis (251v), b) <kei> (<kęi>) → <kiey‑, Kiey‑> lūžis (256v), 
c) <yi> šaknyse intensyvėjimas (258r). Peršasi klausimas, ar toks skubotumas bei 
modifikacijų koncentravimas negalėtų būti chronologiškai susietas su 1831 m. 
sukilimu? Atsakymo į klausimą kol kas nėra, bet ir jo iškėlimas svarbus. 

Sugrįžkime prie ryškiausio IƵ rašybos lūžio – <y, yi> [ẹ, ẹi] praradimo maž‑
daug paskutiniame IƵ ketvirtyje (nuo l. 419r–422v iki l. 533r). Ar negalima būtų 
jo susieti su grafo Jurgio Platerio poveikiu Daukantui? Visų pirma, Plateris buvo 
nuvykęs į Rygą, Domo Kauno žodžiais, „Rygoje praleisti keli 1833 metų mėnesiai“ 
(Kaunas 2012: 98). Kaip matyti iš Kauno nurodytų pakvitavimų, juose Plateris 
mini bent 1833 m. balandžio, gegužės, birželio mėnesius (Plateris 1833). Kaip tik 
tuo metu Daukantui Rygoje galėjo būti likę gal kokie vieni metai iki IƵ perrašymo 
pabaigos. Tyrėjai neabejoja, kad Daukantas turėjo per tą laiką Rygoje su Plate‑
riu susitikti (Bončkutė 2012: 349) (gerokai vėliau, gal praėjus bent dešimtmečiui 
po Platerio mirties, Daukantas savo ranka dedikavo Plateriui Žemaičių privilegijų 
nuorašą, ir pasirašė Piae Memoriae Tristis Cliens Simon Dowkont (Kiaupa 1993: 
207–208) – tai liudija neabejotiną Daukanto pagarbą Plateriui). Labai svarbu, kad 
tuo metu, po vizito pas Liudviką Rėzą Karaliaučiuje, Plateris buvo persiėmęs Rytų 
Prūsijos raštų lietuviška ortografija, tai gerai matyti iš jo 1831 m. baigto rankraščio 
Trumpa źinia apei tą iſzdawima lietuwiſzkos Biblijos Londone (Plateris 1826–1831). 
Tarp kitų yra ir raidė <y>, vartojama ne tradicine žemaitiška [ẹ], o Rytų Prūsi‑
jai būdinga [i·] reikšme (Subačius 1998: 397, 400) (sutampančia ir su dabartinės 
bendrinės kalbos). Kaip tik apie paskutinį IƵ rankraščio ketvirtadalį ir Daukantas 
griežtai atsisakė senosios <y> [ẹ] reikšmės (tik tada dar iš karto neįsivedė naujosios 
[i·]). Plateris kaip tik tuo metu mąstė apie lietuvių kalbos gramatiką, aišku, paremtą 
Rytų Prūsijos rašyba; Kaunas spėjo, „kad prie lietuvių kalbos gramatikos pradėta 
dirbti nuo 1833 m.“ (Kaunas 2012: 86). Vadinasi, sutampa tai, kad 1833 m.  
Plateris ir Daukantas abu ilgesnį laiką gyveno Rygoje, kad Plateris tuo metu galėjo 
apgalvoti ir net rengti lietuvių kalbos gramatiką, kad tuo metu Daukantas perra‑
šinėjo savo IƵ. Paskutinis IƵ ketvirtis kaip tik liudiją galimybę, kad Daukantas 
atsisakė <y> [ẹ] rašymo rėziško ir plateriško <y> [i·] naudai. Ar negalėjo Plateris 
įtikinti Daukanto, kad Rytų Prūsijos kelias yra geriausias lietuvių raštijai? Juk ir 
daugiau ypatybių IƵ paskutiniame ketvirtyje Daukanto imtos dar labiau orientuoti 
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į Rytų Prūsijos raštus (<ay, ey> digrafai žodžio gale, raidė <ɨ>; jos atskirai šiame 
straipsnyje neanalizuotos). Taip pat Plateris nesilaikė visai visų Rytų Prūsijos rašy‑
bos nuostatų, pavyzdžiui, jis vis tiek rašė ten nevartotą diakritinę <ł> (Subačius 
1998: 402); įstabu, kad ir Daukantas tą paskutinį IƵ ketvirtį vėl ėmė įsivedinėti <ł> 
(pirmuosiuose trijuose ketvirčiuose jos beveik nėra). Sutapimai su Platerio rašybos 
nuostatomis tiesiog stebina. Todėl galima kelti mintį, kad Daukantas, prieš priei‑
damas prie savo rankraščio didžiojo <y, yi> [ẹ, ẹi] rašybos lūžio vietos l. 419r–422v, 
kaip tik galėjo kalbėtis su Plateriu ir būti jo kažkiek įtikintas. Per daug sutapimų, 
kad prieš juos būtų galima užsimerkti. 

Šiaip ar taip, abi minėtosios hipotezės, viena silpnesnė, kita stipresnė, supo‑
nuoja bent tokias spėtinas IƵ rašymo momentines sąsajas su to meto realijomis: 
a) maždaug 1831 m. sukilimo metu Daukantas galėjo būti beveik priartėjęs prie 
IƵ rašymo vidurio (apie l. 251v–260v), b) paskutinio IƵ ketvirčio pradžia (maž‑
daug nuo l. 419r–422v) galbūt sietina su pirmąja 1833 m. puse, kada Plateris 
gyveno Rygoje ir galėjo paveikti Daukanto rašybą. Jei tai būtų tiesa, tai galima būtų 
manyti, kad, kaip žinoma, IƵ pradėta ne anksčiau kaip 1828 m., kad apie 1831 m. 
Daukantas jau buvo bepasiekiąs rankraščio vidurį (l. 251v–260v), kad prieš rašant 
l. 419r–422v Pliateris jį buvo įkalbėjęs derintis prie savo rašybos, savo rašomos 
gramatikos. Hipotetinės laiko sąsajos su konkrečiomis rankraščio vietomis galėtų 
būti suschemintos taip:

Smulkios raidės,             →                 Didėjančios raidės,            →            Platerio rašybos
pšt taisymai          platėjantis duktas,          įtaka
           modifikacijų koncentracija
––––––––––––––––––––251v–260v–––––––––––––––––––419r–422v––––––––––––
bent 1828     apie 1831    apie 1833

Žinoma, toks konkrečių teksto vietų susiejimas su apytiksliais metais ne visada 
vienodai pagrįstas – 1831 m. lieka labai hipotetiški, 1833 m. panašėja į gana realią 
galimybę. Vis dėlto tos sąsajos sutvirtina viena kitą, nes minėtų rankraščio atkarpų 
datos 1828–1831–1833–1834 m. atrodo gana realistiškos. 

* * *

Kaip sakyta, rašmenis <ei, ęi, yi, ij> Daukantas rinkosi iš skirtingų šaltinių ar pasi‑
darė juos skirtingais keliais. Digrafas <yi> turbūt buvo perimtas dar iš juodraščio –  
sena LDK tradicija; <ei> [ẹi] įsivestas nuo 1828 m. IKEI, suvienodintas su kito 
diftongo [ei] žymėjimu <ei> – grafikos poveikis; <ij> atsiradęs tik IƵ, susijęs su kai 
kurių žemaičių inovacijomis dėl lenkų rašyboje augančio <j> raidės populiarumo 
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diftonguose – grafinės mados poveikis; <ęi> novatoriškas, susijęs su Rytų Prūsijos 
tekstų raidės <ę> reikšmės perinterpretavimu – kūrybinė inovacija, transformuotas 
kultūrinis poveikis. Galima pridėti <iey> po <k>, galbūt įsivestą dėl Kęstučio vardo 
rašymo Kojelavičiaus istorijoje – sena lenkų kalbos rašybos tradicija (Kieyſtutus). 
Akivaizdu, kad Daukanto <ei, ęi, yi, ij, iey> rašmenų kultūrinis krūvis skirtingas: 
čia ir LDK, ir Rytų Prūsijos raštų, ir senoji lenkų kalbos tradicija, taip pat nau‑
joji lenkų rašybos mada, vienų rašmenų derinimas prie kitų, minėtasis Platerio 
poveikis. Visos šios tradicijos ir derinimai skirti tam pačiam diftongui [ẹi] žymėti. 
Daukantas nesirinko jų dėl tarties skirtingumo – rinkosi dėl skirtingos istorinės 
socialinės vertės, dėl tradicijos ar naujumo.

Jeigu Daukantas sugebėjo išskirti žodžius diena, Dievas ir išlaikyti nuoseklų jų 
vokalizmo žymėjimą <ei> per visą IƵ (pirmasis varijavimo tipas), tai kodėl, jei būtų 
norėjęs, nebūtų galėjęs taip pat nuosekliai parašyti visų kitų? Būtų galėjęs. Bet gal‑
voje sukosi įvairios įtakos, susigalvojimai, jis juos stumdė, derino, perdėliojo, ir 
rezultatas tapo grafinių variantų mozaika, dažnai nepagrįsta fonetiniais skirtumais. 

Konkrečių, grafinių formų <yi> ir <ij> pasiskirstymas rodo, kad Daukanto 
mintyse jos buvo konkuruojantys ekvivalentai, viena keitė kitą, vienai kylant kita 
traukėsi, jas iš dalies siejo papildomosios distribucijos santykis. Jų grafikai bendra 
buvo tai, kad abi turėjo po raidę su ilgąja nuleistine – <y> bei <j>. Kitaip sakant, 
Daukanto galvoje šie <yi> ir <ij> variantai greičiausiai tarpusavyje konkuravo kaip 
ilgąsias raides (nuleistines) turintys digrafai: senasis ir naujasis. 

Kita digrafų pora – <ei> ir <ęi> – neturėjo raidžių ilgomis nuleistinėmis. Abu 
digrafai buvo išsimėtę per visą IƵ ilgį (antrojo ir trečiojo varijavimo tipo pavyz‑
džiuose). Tarsi <ęi> būtų papildomas, patikslinantis pirmųjų trijų tipų žodžiuose 
dominuojančio <ei> variantas, tik retesnis. Kaip matyti iš kiek vėlesnių Daukanto 
taisymų pieštuku, jis kartais prirašydavo nosinę prie <ei> → <ęi> (nosinių negalėjo 
kabinti ir nekabino prie <yi> ar <ij>). Aišku, kad Daukanto galvoje <ei> ir <ęi> 
jungė panaši grafika (abu be ilgų nuleistinių, abu su <e> ir <i> raidėmis). 

Jau minėta, kad antrojo ir trečiojo varijavimo tipo žodžiai iš pradžių, pirmąją IƵ 
pusę rašyti panašiai, bet maždaug nuo rankraščio vidurio ryškiai perskilo. Foneti‑
niai skirtumai tokio atsišakojimo nepaaiškina, Daukanto ortografijos trajektorijas 
ir čia labiau veikė grafiniai motyvai. 

Pirma. Antrajam varijavimo tipui priskirti visi žodžiai, kurie turi ne vieną, o du 
ar tris priebalsius šaknies pradžioje: br-, gr-, kv-, pl-, skr-, sn-, sp-, st-, sv- (briedis, 
grieti, kviesti, pliekti, plienas, skrieti, sniegas, spiesti, stiebas, stiegti, stieptis, sviestas, 
sviesti). Kitaip sakant, šių žodžių [ẹi] vokalizmas žymimas tik trumpą grafiką turin‑
čiais rašmenimis <ei> ir <ęi> (kiti variantai tėra labai reti ar atsitiktiniai). Matyti, 
kad <yi> ar jo konkurento <ij> Daukantas nelinko rašyti po daugiau nei vieno 
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priebalsio. Tarsi priebalsių susigrūdimas šaknų pradžioje būtų skatinęs susiturėti ir 
žymėti tik trumpesnę grafiką turinčius rašmenis. Tarsi ilgoji <yi, ij> grafika negalėjo 
nutolti nuo šaknies pradžios. Trečiajame tipe, kurį nuo antrojo išskiria dažnesni 
digrafai <yi> ir <ij>, priešingai, visai nėra nei dviejų, nei trijų priebalsių susikau‑
pimo prieš [ẹi], visi trečiojo tipo žodžiai rašyti po vieno šaknies priebalsio.

Antra. Pavyzdžių po vieno priebalsio šaknies pradžioje esama ir tarp antrojo, ir 
tarp trečiojo tipo žodžių. Antrojo – po raidžių <d‑, g‑, m‑, r‑, t‑, w‑, ż‑> (attiesti, 
diegti, dieveris, giedoti, giedras, giesmė, giežti, miega, miegas, miegoti, mietas, miežis, 
riebus, riešutas, rietėti, rieti, ties, tiesa, tiesus, trimietis, viešėti, žiebas, žiebti, žiedas, 
žiema, žievė); trečiojo – po <l‑, p‑, s‑, sz‑, t‑> (lieka, lieknas, liemuo, liepa, liepti, 
liepsna, liesas, lieti, piemuo, pienas, piestu, piešti, pietūs, pieva, prisiekti, siekis, sieks-
nis, siekti, siena, sieti, šiekštas, šienas, tiek, tiekti). Čia jau ne priebalsių skaičius 
šaknies pradžioje atskiria tipus.

Trečiasis tipas nuo antrojo labiausiai atsiskiria ilgas nuleistines ir iškeltines 
turinčiomis raidėmis <l‑, p‑, t‑>. Kaip tik po šitų 3 raidžių antrojoje IƵ pusėje 
ypač imti vartoti digrafai <yi> ir <ij>; trečiojo tipo žodžiuose <yi> po jų parašyta 
281×, o <ij> – 140×. (Trečiajam tipui taip pat priskirtuose žodžiuose po trumpųjų 
raidžių <s‑, sz‑> ilgoji grafika daug retesnė – iš viso <yi> digrafas parašytas 50×, 
o <ij> – 29.) Taigi trečiajame tipe po ilgųjų priebalsinių raidžių net 421× rašyti 
ilgieji digrafai <yi, ij>, o po trumpųjų <s‑, sz‑> – tik 79×; tad iš viso trečiąjį tipą 
nulėmusios ilgosios <l‑, p‑, t‑> prieš ilguosius <yi, ij> rašytos 5,3× dažniau nei prieš 
trumpuosius. Apskritai, absoliuti didžiuma trečiojo tipo yra žodžiai, prasidedantys 
ilgosiomis raidėmis <l‑, p‑, t‑>. Ilgosios <l‑, p‑, t‑> tarsi buvo išraiškingesnės – jos 
tapo aktyvesnės – pirmesnės sukėlė pokyčius, pirmesnės buvo mestos į modifika‑
cijų lauką. Priešingai, trumposios raidės Daukantui galėjo kažkiek sietis su ryš‑
kumo stoka, grafinio polėkio stygiumi, grafiniu menkumu. Vadinasi, bendriausiu 
antrojo ir trečiojo tipo skirtumų atsiradimo motyvu Daukantui tapo raidžių ilgis, 
brėžių raiškumas, grafikos išskirtinumas. 

Tai reiškia, kad grafika, tam tikras jos harmonizavimas pagal brėžių ilgumą buvo 
sudedamoji Daukanto įvairovės dėliojimo dalis. Tam tikras eksperimentavimas, 
bandymas atrasti grafikos simetriją, derinti diftongo potėpių ištęstumą su prieš jį 
einančio priebalsio vertikalės ilgiu tęsėsi maždaug nuo IƵ rankraščio vidurio iki  
l. 547r (tačiau nuo l. 547r vidurio iki rankraščio pabaigos antrasis su trečiuoju tipu 
vėl tapo sulietas – tada ne tik po ilgųjų, bet ir po trumpųjų priebalsinių raidžių 
buvo įsivestas ilgasis <ij>). Tai dar kartą liudija Daukanto grafinių, ne fonetinių 
ieškojimų prioritetą. 

Taip pat reikia pridurti, kad priebalsių ir dvibalsių brėžių ilgumo derinimas 
nebuvo visai nuoseklus. Pavyzdžiui, ir tarp antrojo tipo žodžių buvo priebalsių 
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ilgomis nuleistinėmis ir iškeltinėmis: <d‑, g‑, t‑>. Daukanto susilaikymą nuo vizu‑
alaus derinimosi prie ilgų digrafų šiais atvejais galėjo lemti kokie kiti motyvai: retu‑
mas, derinimasis prie kitų (panašių) leksemų. Pavyzdžiui, <d‑> buvo ypač dažna 
visą rankraštį dominuojančio pirmojo tipo reprezentantė, o antrajame tipe su ja 
pavartotas tik beveik nepastebimas kiekis (16×). Pavyzdžiai su <t‑> tiesa, tiesus, ties 
Daukantui turbūt siejosi su kito vokalizmo, bet artimos grafikos žodžiais teisybė, 
teisus, ir galbūt intuityviai nenorėjo jų grafikos ryškiai diferencijuoti (o taip būtų 
atsitikę, jei būtų ėmęs tiesa, tiesus, ties rašyti su <yi, ij>). Raidės <g‑> atvejis taip pat 
įdomus – rašyba po <g‑> dažnai kitų autorių raštuose būdavo suderinta su <k‑>, 
bet Daukanto IƵ jos ypač ryškiai išskirtos, prie antrojo tipo pavyzdžių <g‑> gal‑
būt pateko bederinama prie dviem priebalsiais prasidedančio žodžio grieti – dažnai 
Daukanto gretimai vartoti frazeologizmai apmauda nugeiszte ir grobę greite galėjo 
veikti jo pasirinkimą, dvibalsio [ẹi] ortografinės raiškos trumposios grafikos kore‑
liavimą. Tai patvirtina, kad šalia grafinių, esama ir leksinių rašybos pasirinkimo 
priežasčių. 

Taigi svarbiausi motyvai, veikę konkrečių Daukanto [ẹi] rašybos atvejų pasi‑
rinkimą, buvo: 1) kūrybiškas imlumas ortografijų įtakoms, 2) grafikos elementų 
koreliavimas, 3) orientavimasis į konkrečias leksemas. 

Stojęs į ortografijos transformavimo kelią savo senąją rašybą Daukantas apsi‑
griovė, bet dar nesustatė naujos. Jis nebenorėjo gyventi senoviškai, bet nežinojo, 
kaip tai geriau daryti naujoviškai – tai pagrindinė nepavykusių revoliucijų pro‑
blema. Įvairios kultūrinės įtakos rodo jo genialumą ir kartu prakeiksmą: imlumas 
įtakoms padėjo bene pirmam atsiverti Prūsijos lietuvių kultūrai, bet įvairovės įsi‑
leidimas prisidėjo prie ortografijos eklektikos, kreipė jo plunksną šalin nuo rašy‑
bos koherencijos. Daukanto IƵ ortografija – galbūt eklektiškiausia iš visų mums 
žinomų lietuviškų to laikotarpio tekstų. Durų pradarymas kitoms kultūrų raiškoms 
atvėrė kelią nederančių priemonių rinkiniui, nesuvaldytai įvairovei. 

Tačiau tai nebuvo vien nesuvaldymas. Daukantas vis tiek būtų pajėgęs daug 
labiau suvienodinti rašybą (vienodumą matė lenkų, vokiečių, lotynų, prancūzų, 
rusų kalbų rašybose, suvienodino žodžių diena, Dievas rašymą), bet nepasistengė. 
Rašyba tiesiog nebuvo pagrindinis Daukanto prioritetas. 

Pirmiausia svarbi Daukantui buvo IƵ rankraščio išvaizda. Jo rašysena buvo daili, 
Daukantui dar besimokant antroje pradinės mokyklos klasėje Kretingoje ji buvo 
vizituotojo išgirta, iš 68 mokinių „[g]ražiausiai rašančius Mickevičius išvardijo tik 
du, vienas iš jų vėl buvo Daukantas“ (Merkys 1991: 17). Ir IƵ rašyta beveik daily‑
raščiu. Ir klaidas IƵ Daukantas paprastai taisė tik vos vos pieštuku, kad negadintų 
rankraščio kaligrafijos įspūdžio. 

Daug širdies Daukantas įdėjo sukurti puikiam solidaus rankraščio įvaizdžiui. 
1100 su viršum puslapių foliantas, ant vienodo geros kokybės popieriaus, puikiais 
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odos kietviršiais ir šiandien palieka nedylantį įspūdį. Daukantas buvo tiek rašyse‑
nos, tiek materialinio rankraščio apipavidalinimo estetas. Jis siekė gražios raiškos, 
formavo vizualumo įspūdį, tik ortografijos vienodumas netapo tokio siekio dalimi. 

Kitaip sakant, Daukantas visų pirma skleidė žinią, kad Lietuvos lietuviška isto‑
rija esanti, ji egzistuoja, ji turi materialų pavidalą, ją galima regėti, čiupinėti, var‑
tyti, ji solidi ir nepaneigiama. Tačiau skaitytojui patogi vienoda ortografija nebuvo 
tos žinios dalis. Gal Daukantui skaitytojo poreikiai buvo mažiau svarbūs nei įspū‑
džio sudarymas jo pažįstamiems ar nepažįstamiems, nebūtinai mokėjusiems ar 
galėjusiems lietuviškai paskaityti? Galbūt politinė žinia apie solidžią Lietuvos pra‑
eitį materialaus folianto pavidalu Daukantui buvo svarbesnė už patogumą vienam 
kitam tetikėtinam rankraščio skaitytojui? 

Daukantas pasirodo visų pirma kaip politikas, istoriją naudojęs lietuvybės poli‑
tikai skleisti, bet ne kaip kalbos kodifikuotojas. Kitaip sakant, jo IƵ rankraštis turi 
daug demonstracinių, parodomųjų bruožų, jų materiškumas sugestijuoja, kad pri‑
oritetas teiktas išvaizdai, išorei, o turinys, kartu ir ortografija buvo jiems subordi‑
nuoti, mažesnės reikšmės, mažesnę viešųjų ryšių potenciją turintys aspektai, priei‑
nami tik labai siauram galimų skaitytųjų ratui. IƵ rankraštį galima palyginti su 
analogiškų politinių tikslų turėjusiu Daukanto vėlesniu 1850–1855 m. Didžiuoju 
lenkų–lietuvių kalbų žodynu, kurį rašydamas jis sukūrė apie 3 800 naujadarų – dalis 
jų buvo mechaniški ir visai nereikalingi okazionalizmai, paprasčiausios lenkiškų 
žodžių kalkės (vertiniai) (Subačius 1993: 136–137). Jei Daukantas tą trijų solidžių 
tomų žodyno rankraštį būtų pabaigęs, būtų galėjęs skleisti lietuviams politiškai 
reikšmingą žinią, kad lietuvių kalba turi ne mažiau žodžių nei lenkų. O kad daug tų 
naujadarų nereikalingi skaitytojams – Daukantui širdies turbūt labai neskaudėjo. 

Rašybos prioriteto IƵ nebuvo arba jis buvo menamo Daukanto prioritetų sąrašo 
pabaigoje – po politinių tikslų turinčių folianto demonstracinio materiškumo ir po 
skleidžiamos istorinės žinios apie senąją Lietuvą. Tam tikra prasme rašybai Dau‑
kantas dėmesio skyrė mažiausiai. Tuo metu rankraščių rašybos varijavimas galėjo 
atrodyti labiau pateisinamas nei spaudinių. Tai dar vienas argumentas už tai, kad 
Daukantas neketino IƵ spausdinti, kad poveikiui daryti buvo rengiamas būtent 
rankraštis. 

Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad pačiam Daukantui įvairuojanti ortografija 
galėjo visai neatrodyti prastas dalykas. Ir iš kitų kalbų ortografijų istorijos žinoma, 
kad rašybos varijavimas nebūtinai buvo vien nesugebėjimo suvienodinti rezultatas. 
Štai apie Williamą Shakespeare’ą sakoma, kad „in each of 6 of his authenticated 
signatures he spells his surname differently. He abbreviates it too, as if he were not 
happy with it“ (Ackroyd 2005: 7 diskas, 5 minutė). Net ir kalbos rašybai jau esant 
maždaug nusistojus, autoriai rankraščiuose dar specialiai išlaikydavo kai kuriuos 
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rašybos variantus ir tai laikė estetiniu, savotišku rankraščio ornamentikos ženklu, 
lyg jie būtų tapatūs kokiems nors raidės elemento užrietimams ar nutęsimams. Štai 
viename rašybos vadovėlyje (Right Spelling very much Improved), išleistame Lon‑
done 1704 m., kalbėdamas apie tuo metu žodžių happy ir mercy galūnei -y tapus 
įprastine, anoniminis autorius vis dėlto pakomentavo, kad alternatyvi galūnė -ie 
„may still very well be retained for Ornament Sake, at the Pleasure of the Scribe“ 
(Osselton 1984: 126). 

Galbūt Daukantas taip pat patyrė malonumą ornamentuodamas savo ran‑
kraščio rašybą ir nelaikė įvairovės didele yda. Net ir būdama trikdžiu skaitytojui 
įvairovė galėjo rodytis estetiška. Jeigu suvienodintos rašybos grožį palygintume su 
vienodų šiltadaržio gėlių puokšte, tai Daukanto IƵ ortografija būtų įvairiaspalviai 
pievų žiedai. 
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Giedr ius  Subačius 

ORTHOGRAPHIc VARIATION OF THE DIPHTHONG [ẹi ]  IN SIMONAS DAUKANTAS’S 

HISTORY OF THE LITHUANIAN LOWL ANDS (1828–1834) :  <e i ,  ę i ,  i e ,  i e i ,  i ey,  i j ,  y i>

SUMMARY. Simonas Daukantas’s manuscript “History of the Lithuanian Lowlands” (Isto-
ryje Ƶemaytyszka, 1828–1834, preserved at the Library of the Institute of Lithuanian Literature 
and Folklore in Vilnius) is an unprecedented record of Lithuanian history of over 1100 pages 
in folio. It was written in Rīga during a time when Lithuania constituted a fragment of the 
Russian Empire. Daukantas was the first author to write Lithuanian history in Lithuanian. His 
manuscript was compiled a long time before the standard Lithuanian orthography was forged, 
so variation is present. Daukantas’s variations, however, are extraordinary even within the frame 
of his time. He used seven main digraphs to mark his Lowland dialectal diphthong [ẹi] (the 
equivalent of [ie] in modern standard Lithuanian): <ei, ęi, ie, iei, iey, ij, yi>. 
The orthography of certain words is quite consistent throughout the entire text (<ei> in the 
words deina ‘day’, Deiwa ‘of God’). Many others, however, were frequently modified or used 
interchangeably in the process of compilation. The use of <yi> intensified at approximately the 
midpoint of the manuscript (lyipę ‘[he] ordered’, szyina ‘of hay’), but then in the last quarter 
it was replaced by <ij> (lijpę, szijnù). Along with these changes, other variants were interjected 
(leipę, szeina). It was common to use three variants in a single segment of the text (e.g., żeima, 
żęima, zyima ‘a winter’). Words with the roots starting in <k>, however, followed an entirely 
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separate pattern; in the second half of the manuscript Daukantas stabilized their spelling as 
<kiey> (kieykweiname ‘in everyone’, kieyste ‘to change’). 
In a way, Daukantas was open to various cultural influences, though he never followed other 
orthographic features uncritically. He used the traditional <yi>, which was popular in the pre‑
vious century, introduced an innovation <ij> due to changes in fashionable Polish orthography, 
and coined <ęi> on the basis of a meaning transformation of the East Prussian Lithuanian  
letter <ę>. 
certain patterns emerge that cannot be explained by a difference in phonetics, but only by a 
harmony of letter forms. For instance, in the second half of his manuscript Daukantas obvio‑
usly matched the letters endowed in extenders <l, p, t> to the equivalents with the descenders 
in digraphs <yi, ij> (lyipas ‘linden trees’ and Lijpas; pyitus ‘South’ and pijtine; tyik ‘this much’ 
and tijk). At the same time, he also partly avoided using the digraphs <yi, ij> with the extenders 
after two consonants at the root‑initial position (pagreiiusis ‘those that captured’, kwęiste ‘to 
invite’, pleina ‘of steel’, snęiga ‘of snow’). 
Ample variation can be explained by the competing variety of influences and by a conscious or 
subconscious attempt to seek harmony among the shapes of letters. Daukantas broke his earlier 
orthographic habits to introduce the changes, but did not uniformly adopt new ones. He might 
have rather liked his assorted ways of expression and ornamentation in spelling. 
Analysis of his orthographic patterns allows us to connect particular segments of the manuscript 
to events in Daukantas’s life. For instance, it is very likely that Daukantas was persuaded to 
apply certain orthographic changes by his friend count Jurgis Plateris, who visited Rīga in the 
first half of 1833. The last quarter of Daukantas’s manuscript contains dramatic orthographic 
modifications that correspond to Plateris’s orthography in quite a few significant details. 
KEY WORDS: history of Lithuanian orthography, orthographic variation, social history of 
the Lithuanian language, history of Simonas Daukantas’s manuscript History of the Lithuanian 
Lowlands.




