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P R ATA R M Ė

Knygos idėja ėmė formuotis kaip kalbinė Zacharijaus Liackio (1836–1899) biografija.
Atidžiau jo archyvinę medžiagą ėmiau studijuoti apie 2006 metus. Liackis buvo pirmasis
oficialus Rusijos imperijos mokamas lietuvių kalbos mokytojas Kauno gubernijoje (Panevėžio
mokytojų seminarijoje) tuo metu, kai lietuvių kalba neturėjo nei lotyniškų raidžių, nei savo
mokyklos. Liackis buvo ir Panevėžio apskrities iždininkas; inžinierius, remontavęs Kronštato
tvirtovę ir statęs Panevėžio realinę gimnaziją, Panevėžyje nutiesęs pėsčiųjų lieptą. Senojo
Panevėžio dvaro Mikolaičiuose savininkas. Ekspertas, recenzavęs ir redagavęs imperijos administratoriams svarbiausią kirilinės lietuvių kalbos knygą Русишкасъ моксласъ дэль летувнику.
Kritikas, lietuviškiems kirilikos rankraščiams rašęs vidaus recenzijas. Kalbininkas, pamėgęs
panevėžiškių patarmės lytis. Istorikas, laikęs lietuvius rusų gentimi. Patikėtinis, imperijos
valdininkų užsakymu slapta vertęs Aušros ir kitų leidinių ištraukas į rusų kalbą.
◆ ◆ ◆
2007 metų gegužės 22 dieną su Daũkante vykome į jos gimtąjį Panevėžį pamatyti Liackio
gyventų vietų. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojos Loretos Dundulienės
padedami, aplankėme buvusios Panevėžio mokytojų seminarijos pastatą, kuriame dabar
įsikūrusi Panevėžio kolegija. Mūras stovi nuo pat Liackio laikų – tada buvęs vienas iš didžiausių Panevėžio pastatų, jis ir dabar gviešiasi dominuoti Klaipėdos ir Respublikos gatvių
sankryžoje. Respublikos gatvėje Daukantė kaip tik yra gavusi gimimo liudijimą.
Nuėjome ir į Senojo Panevėžio dvaro apylinkes, kur kadaise gyveno Liackis. Dvaro būta
ten, kur dabar driekiasi Panevėžio apskrities ligoninės pastatai. Grandioziniai sovietinio
laikotarpio kompleksai. Kažkada, kai toje ligoninėje gimė Daukantė, apie Liackį dar nieko
nežinojau.
Stačiatikis Liackis turėjo būti ir palaidotas Panevėžio stačiatikių kapinėse. Išvaikščiojome
jas skersai išilgai. Susidilginome, prisikvėpavome alyvų žiedų, išskaitėme antkapių užrašus,
bet Liackio neradome. Nepadėjo nė kapinėse fotografuotų antkapių šifravimas.
Po savaitės, gegužės 30 dieną, gavau elektroninį Dundulienės laiškelį: „Sveiki, šis tas
naujo apie Liackio kapavietę“ – su pridėtu internetinio puslapio adresu1. Netrukus pyptelėjo ir Daukantės SMS: „Koks Leckio vardas ir gimimo metai?“. Liackio kapas atsivėrė pats, ir
apie jį prakalbo Lietuva; pavyzdžiui, www.delfi.lt rašė:
Gegužės 29 dienos vakare Panevėžyje, stačiatikių kapinėse, atliekant ant XIX a. gyvenusio statybininko, inžinieriaus, architekto Zacharijaus Leckojaus (1836–1889) šeimos kapo stovinčios koplytėlės tvarkymo darbus, rasta šio visuomenės veikėjo šeimos kapavietė.
„Darbininkams nukėlus koplytėlę ir vežant šiukšles atsivėrė duobė, kurioje pastebėti du
gerai išsilaikę, su aiškiai matomais užrašais metalo karstai. Įdomu tai, kad jie yra
10

1 ir 2 pav. Kairėje: seniau Valentinos Vatutinos daryta Liackių kapo koplytėlės nuotrauka; ant lentos,
kuri dengė vieną koplytėlės nišą, buvusi užrašyta Liackių epitafija; dešinėje: 2007 metų birželio 15 -ąją
Vatutina rodo tuščią vietą, kur lentos jau nėra

raudonų plytų dekoruotoje patalpoje – tai įrodo, kad Leckojai buvo itin gerbiama,
vertinama ir turtinga šeima“, – pranešime spaudai sako Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji paveldosaugos specialistė Loreta Paškevičienė.
Trečiadienį susirinkę atsakingų žinybų specialistai nusprendė tvarkymo darbus sustabdyti, o rastą kapavietę apsaugoti uždengus betono plokšte2.
Po to jau buvo nesunku rasti 1899 (ne 1889, kaip kad teigė delfi) metų Liackio mirties
įrašą Lietuvos valstybės istorijos archyve – pasirodo, kapas atsivėrė jo 108-ųjų mirties metinių išvakarėse.
Birželio 15-ąją vėl vykome į Panevėžį. Tada Valentina Vatutina, Panevėžio rusų kultūros
centro vedėja, parodė Liackio ir jo žmonos Jelenos kapą. Supratau, kodėl jo neradome anksčiau – antkapinė koplytėlė be užrašo. Vatutinos žodžiais, ne be chuliganų pagalbos įrašas jau
seniai dingęs. Ir vis tiek stebėjausi, kaip galėjome pražiopsoti tokį didelį antkapio statinį. Jis
iš karto patraukia akį – kad ir be epitafijos – tai didžiausias kapinių paminklas.
Vėl knisau gegužės 22‑osios nuotraukas. Niekur, net atsitiktinai fone nešmėstelėjo Liackių koplytėlė. Kodėl jos nefotografavau? Ėmiau lyginti su birželio 15 dienos nuotraukomis.
Ten ji stovi prie kapinių centre esančios cerkvės, o su ta cerkve turiu nemažai ir gegužės
22-osios nuotraukų. Kaip Liackių antkapis galėjo nepatekti į kadrą?

– Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra
(http://www.aina.lt/index.php?article=34125 ; žiūrėta 2007-05-30 ).

1 AINA

PRATARMĖ

2

Panevėžyje rasta 19 a. visuomenės veikėjo šeimos
kapavietė (www.delfi.lt; žiūrėta 2007-05-30 ).
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3 pav. 2007 metų gegužės 22 ‑osios nuotrauka;
fone, į dešinę nuo
apšvietimo stulpo su
apvalia balta lempa,
į viršų ir į dešinę nuo
Loretos Dundulienės
galvos turėtų matytis
Liackių koplytėlė –
tačiau jos nėra

Pagaliau nušvito. Radau nuotrauką, kurioje koplytėlė būtų buvusi matoma, jei tik būtų
stovėjusi savo vietoje (plg. 3 pav.). Bet gegužės 22‑ąją Panevėžio stačiatikių kapinėse Liackių
koplytėlės nebuvo. Ji turėjo būti iš anksto nuimta nuo kapo restauruoti, ir gegužės 29-ąją
tam jau nekliudė.
◆ ◆ ◆
Knyga augo – vieno Liackio ėmė nepakakti. Tris kartus Liackio ekspertuotas vadovėlis –
imperijos administratorių Vilniuje pasididžiavimas, Русишкасъ моксласъ дэль летувнику
(1875), turėjo prototipą, iš kurio buvo perimta daug medžiagos – Мóксласъ дель ишмóки
ма руссишко-летýвишкосъ грóмятосъ и артымéтыкосъ (1868). Begretinant abu tekstus
išniro ir 1868 metų knygelės rengėjo – kito administratorių lietuvių kalbos patikėtinio –
Dmitrijaus Kaširino – asmenybė. Kaširinas, rusų kalbos mokytojas, dalį gyvenimo praleidęs
Baltarusijos, dalį – Lietuvos mokyklose, po 1863 metų sukilimo su užsidegimu kūrė valdines
rusiškas pradines mokyklas Kauno gubernijoje. Šiek tiek pramokęs lietuviškai, toms valdžios
mokykloms Kaširinas parengė vadovėlį. Nieko tinkamesnio tuo metu administratoriai nerado, tad Kaširinas jų akyse trumpam tapo lietuvių kalbos ekspertu; be šio vadovėlio, kitų
lietuvių kalbos specialisto paslaugų Kaširinas, regis, nebuvo prašytas teikti. Įsigijo Kalno
dvarą tuometinėje Panevėžio apskrityje netoli Pumpėnų (dabar Pasvalio savivaldybė). Nors
geografiškai gyveno labai arti Liackio, bet neturime duomenų, kad jiedu būtų bendravę.
Tipologiškai juos sieja tai, kad imperijos administratorių abu buvo laikomi lietuvių kalbos
specialistais ir kad nebuvo gimtakalbiai jos mokovai.
Laikui bėgant Kaširino ir jo vadovėlio istorija išaugo į atskirą – chronologiškai pirmąją –
šios knygos dalį.
◆ ◆ ◆
Trečioji knygos dalis padalyta Liackiui kartu su Andriumi Poidėnu. Poidėnas buvo Liackio vietos Panevėžio mokytojų seminarijoje perėmėjas. Kaip ir Dmitrijų Kaširiną, išsilavi12

Kalno dvaras dabar,
perstatytas turbūt po Dmitrijaus Kaširino laikų. Senatvėje
Kalno dvare Kaširinas gyveno
ir ūkininkavo; 2009-06-18

4 pav.

nimas Poidėną padarė rusų kalbos mokytoju, tik jis jau buvo gimtakalbis lietuvis – kilęs nuo
Biržų, stačiatikis. Neretai dokumentuose Poidėno pavardė sušmėžuoja šalia Liackio, kartais
jis vertintas kaip geresnis lietuvių kalbos mokovas. Iš pradžių Poidėnas buvo Liackio mokinys seminarijoje, vėliau, po kelerių metų įvairiose Lietuvos mokyklose, ėmė dirbti toje pačioje seminarijoje parengiamosios klasės, o Liackį išprašius – ir lietuvių kalbos mokytoju.
Vietoj Liackio gavo ekspertuoti lietuviškų tekstų.
Taip greta Liackio ir Poidėnas tapo knygos trečiosios dalies veikėju. Kaširinas iškilo kaip
Liackio priešistorė, o Poidėnas – kaip jo post scriptum.
◆ ◆ ◆
Didelis džiaugsmas ir garbė dėkoti tiems, kurie padėjo ir buvo šalia, kai šią knygą rašiau.
Nuoširdžiai ačiū Lietuvos istorijos instituto istorikams: visų pirma dr. Redai Griškaitei už
nuolatines konsultacijas, archyvinių dokumentų kopijavimą ir siuntimą per Atlantą, už
aktyvų skatinimą darbą tęsti; taip pat šios knygos recenzentui dr. Dariui Staliūnui – už
pokalbius vasaromis apie XIX amžiaus lotyniškų raidžių draudimą Lietuvoje, už supažindinimą su Sankt Peterburgo archyvų ir rankraštynų klodais, už detales tikslinančius elektroninius laiškelius; habil. dr. Tamarai Bairašauskaitei, dr. Zitai Medišauskienei ir dr. Vilmai
Žaltauskaitei, vienu ar kitu atveju nepagailėjusioms laiko ir neatstūmusioms mano klausimų.
Labai ačiū ir istorikui Kaziui Misiui, suradusiam Liackio straipsnį apie Aušros vartų pavadinimo kilmę. Nuoširdžiai dėkui Baltarusijos istorikams Jekaterinai Dunajevai (Екатерина
Дунаева) ir dr. Viačeslavui Nosevičiui (Вячеслав Носевич), padėjusiems lokalizuoti Liackio gimtinę Baltarusijoje.
Širdingiausiai ačiū ir kitam šios knygos recenzentui Lietuvos mokslų akademijos nariui
korespondentui, Vilniaus universiteto profesoriui habil. dr. Aleksui Girdeniui už įvairiapusišką lingvistinę pagalbą – už kantriai narpliotus kalbinius rebusus, už atidų rankraščio
perskaitymą ir už entuziastingą dialogą, be kurio knygos kelias būtų buvęs gerokai klampesPRATARMĖ
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Andriaus Poidėno laikyto rusų kalbos egzamino pradžia, 1885‑01‑28; LVIA: f. 567, ap. 9, b. 3660, l. 8r

nis. Nuoširdžiai ačiū Vilniaus pedagoginio universiteto docentei dr. Reginai Rinkauskienei
už komentarus ir pasidalyta medžiaga apie Molėtų šnektą. Taip pat iš širdies dėkoju Lietuvių
kalbos instituto kalbininkams: profesorei habil. dr. Vitalijai Maciejauskienei, dr. Laimučiui
Bilkiui – už kai kurių vietovardžių lokalizavimą, o dr. Ritai Šepetytei-Petrokienei – už informaciją iš LKŽ kartotekos; profesoriui habil. dr. Sergejui Temčinui už konsultacijas dėl kai
kurių rusų kalbos gramatikos terminų. Ačiū tiems Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos
ir dialektologijos skyriaus darbuotojams, kurie per posėdį svarstydami tekstą pateikė vertingų patarimų: habil. dr. Onai Aleknavičienei, habil. dr. Sauliui Ambrazui, dr. Rimai Bacevičiūtei, dr. Nijolei Čepienei, habil. dr. Laimai Kalėdienei, dr. Ginai Kavaliūnaitei, dr.
Astai Leskauskaitei, dr. Violetai Meiliūnaitei, profesorei habil. dr. Danguolei Mikulėnienei,
dr. Mindaugui Šinkūnui, dr. Birutei Triškaitei ir dr. Nijolei Tuomienei. Taip pat iš širdies
tariu ačiū doktorantėms Aurelijai Tamošiūnaitei bei Daivai Litvinskaitei, ankstyvaisiais knygos rašymo etapais skaičiusioms atskiras dalis ir padėjusioms tekstą tobulinti.
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Ypatinga mano padėka panevėžiečiams, kurie kelionių į Panevėžį metu bei elektroniniais
laiškais leido pamatyti Liackio ir Poidėno miestą iš labai arti. Žemiausiai lenkiuosi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojai Loretai Dundulienei – net negaliu įsivaizduoti, kaip tebūtų atrodžiusi Liackio biografija, jei ne Loretos entuziastingai skirtos valandų valandos Liackiui – ji ne tik padėjo išbraidyti Panevėžio stačiatikių kapinių kiaulpienynus, ne tik nurodė ir (ar) nuskenavo nemažai Panevėžio istorijos medžiagos. Kad ir netiesiogiai, Dundulienė supažindino su ypatingais panevėžiečiais – Stase Mikeliūniene, Liudvika Knizikevičiene, Lione Lapinskiene, kurios pasidalijo patirtimi ir mintimis apie svarbias
Panevėžio istorijos atkarpas – visoms joms labai ačiū! Taip pat be galo dėkoju Panevėžio
kraštotyros muziejaus darbuotojams – direktoriui Arūnui Astramskui ir Panevėžio fotografijos istorikei Zitai Pikelytei. Be nuolatinės jų pagalbos Panevėžio istorijos puslapiai būtų
buvę gerokai skurdesni. Širdingai ačiū ir Panevėžio rusų kultūros centro pirmininkei Valentinai Vatutinai, rodžiusiai Liackių ir Poidėnų kapus stačiatikių kapinėse bei pasidalijusiai
turima medžiaga. Ačiū ir kolekcininkui Algimantui Vaicekauskui, leidusiam panaudoti jo
kolekcijos atviruką.
Dėkingumo esu kupinas peterburgiečiams istorikui dr. Michailui Dolbilovui (Михаил
Долбилов) ir bibliotekininkui Sergejui Žemaičiui (Сергей Жемайтис), be kurių tarpininkavimo ir pagalbos mano darbo Rusijos valstybės istorijos archyve bei Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge rezultatai būtų buvę gerokai skurdesni. O be profesoriaus
Nikolajaus Kazanskio ir profesorės Vandos Kazanskienės pagalbos Rusijos mokslų akademijos archyvo Sankt Peterburge nė durų nebūčiau pravėręs – ačiū Jums, peterburgiečiai!
Iš visos širdies dėkoju Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėjai Virginijai Galvanauskaitei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų
knygų ir rankraščių skyriaus vedėjai Jolitai Steponaitienei, Lietuvos valstybės istorijos
archyvo vyriausiajai archyvarei Rūtai Šrubėnienei už nuolatinę pagalbą, padedant rinkti
medžiagą bibliotekose ir archyve. Taip pat ačiū Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos darbuotojai Ringailei Bagušytei ir Vilniaus universiteto docentei dr. Aušrai
Navickienei, padėjusioms ieškoti bibliografinės informacijos apie XIX amžiaus Zavadzkio
spaustuvės leidinius.
Labai daug informacijos apie Dmitrijų Kaširiną gavau iš seserų Irenos Burkauskienės ir
Reginos Bielskienės, taip pat iš habil. dr. Viktoro Lujano – iš širdies jiems dėkoju už šiltą
priėmimą, nuolatinį susirašinėjimą ir asmeninio Kalno archyvo atvėrimą.
Ačiū St. Ambrose universiteto Iowa valstijoje profesoriui dr. Randy Richards ir Dolores
Richards, padėjusiems kelionėje į Panevėžį. Ačiū Kristinai Baubinaitei ir docentui dr. Egidijui Motiekai už sudarytas darbo sąlygas vasaromis.
Nesugebėčiau perdėti dėkodamas Ievai Juškaitei, Daukantei Subačiūtei ir Neringai Klumbytei – nuolat buvusioms šalia, kartu keliavusioms tyrinėti į Panevėžį, į Kalno dvarą, į Sankt
Peterburgą, nepriekaištavusioms dėl išskirtinio dėmesio atsirandančiam tekstui; jų širdžių
plakimas vedžiojo mano plunksną – lenkdamas galvą knygą joms dedikuoju.
Ačiū Lietuvos mokslo tarybai, skyrusiai lėšų knygai išleisti; dailininkui Alfonsui Žviliui
ir maketuotojui Sauliui Juozapaičiui, suformavusiems jos išvaizdą. Last but not least – ypatinga padėka stilistei-redaktorei Aldonai Kaluinienei už atidą ir begalinę kantrybę.
Chicago, Nida, Oxford (Ohio),
Vilnius; 2006–2010
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0.
Įvadas
2004-aisiais Lietuva šventė 100-ąsias lotyniškų raidžių atgavimo metines. UNESCO
įregistravo tai kaip svarbiausią metų įvykį Lietuvoje, nes jis „holds an important
place in the history of Lithuania, its cultural identity and cultural development“3.
Lotyniškų raidžių draudimo laikas (1865–1904) per pastarąjį šimtmetį Lietuvos
istoriografijoje tirtas ir aprašytas visų pirma kaip lietuvių pasipriešinimas Rusijos
imperijos politikai Lietuvoje, įvardyti politiniai draudimo pradžios, funkcionavimo ir
žlugimo mechanizmai. Apie raidžių draudimą, knygnešius ir daraktorius rašyta daug.
Pavyzdžiui, prieš Antrąjį pasaulinį karą apie tai kalbėjo Juozas Tumas4, leidinį Knyg
nešys leido Petras Ruseckas5. Sovietmečiu tyrimus skelbė Antanas Tyla6, Vytautas
Merkys7, Leonas Mulevičius8, išeivijos mokslininkai9. Po 1990-ųjų Lietuvoje toliau
rodėsi šios krypties tyrimų – Tylos10, Merkio11, Rimanto Vėbros12. Ypač ryški tyrimų
bei publikacijų banga pakilo 2004-aisiais minint raidžių atgavimo šimtmetį: Benjamino Kaluškevičiaus su Kaziu Misiumi knygnešių žinynas bei monografija apie Jurgį
Bielinį13, Nacionalinio muziejaus albumas14, Tylos parengtas naujas raidžių draudimo
atšaukimo dokumentų leidimas15, Šiaulių konferencijos pranešimų pagrindu parengtų straipsnių rinkinys16, Šiaulių17 ir Klaipėdos18 universitetų straipsnių rinkiniai. Dar
vėliau pasirodė Dariaus Staliūno studija apie rusinimą19.
To tarpsnio lietuvių kalbos raida lotyniškomis raidėmis – o tai buvo bendrinės kalbos atsiradimo laikas – irgi plačiai nagrinėta, pavyzdžiui, kalbininkų Petro Joniko20,
Jono Palionio21, Zigmo Zinkevičiaus22, Jurgitos Venckienės23. Tačiau apie kirilinėmis
raidėmis kuriamą lietuvišką raštą, jo kalbinius aspektus tėra skelbta keletas straipsnių,
pavyzdžiui, Venckienės24, Daivos Litvinskaitės25. Ši knyga kaip tik ir skiriama kalbiniams,
sociolingvistiniams, filologiniams lietuviškų tekstų kūrimo kirilikos abėcėle aspektams,
kirilinių rankraščių ekspertavimo istorijai, ekspertų Dmitrijaus Kaširino (1812–1896),
Zacharijaus Liackio (1836–1899) ir Andriaus Poidėno (1859–1901) biografijoms.

0.1.

Asmenys

Stanislovas Mikuckis kartu su Laurynu Ivinskiu ir Tomu Žilinskiu buvo pirmieji,
paskelbę spausdintų lietuviškų tekstų kirilinėmis raidėmis 1864–1866 metais. Jie mėgino sukurti lietuviams patogią fonetinę abėcėlę, pritaikyti rusiškas raides prie lietuvių
tarmių garsų26. Tačiau Rusijos imperijos administratoriams Mikuckis ir jo pagalbininkai
neįtiko. Entuziastinga jų pradžia buvo užslopinta, Mikuckį smarkiai sukritikavo buvęs
Vilniaus cenzorius Antanas Petkevičius27. Mikuckio darbai buvo nepriimti ne tik tau16

tiškai nusiteikusių lietuvių (dėl pradėtos lietuvių kalbai taikyti kirilikos) ir lenkų (Mikuckis išleido ir lenkiškų vadovėlių rusiškomis raidėmis28), bet net ir imperijos administratorių Vilniuje – dėl per didelio nutolimo nuo rusų kalbos gramatikos ir rašybos.

tinklapis (http://portal.unesco.org/en/ev.
php-URL_ID=18518&URL_D O=D O_TOPIC&URL_
SECTION=201 .html; žiūrėta 2010-08-06 ).
4 Juozas Tumas, Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir
Broliai Juškos Juškevičiai, Kaunas: Vaiva, 1924 .
5 Knygnešys, 1864–1904 1–2 , redaktorius P[etras]
Ruseckas, Kaunas: Spaudos fondas, 1926–1928
(antrasis leidimas – 1938 metais).
6 Antanas Tyla, „Mėginimai legaliai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu“, Iš lie
tuvių kultūros istorijos 7 . Spauda ir spaustuvės,
Vilnius: Mintis, 1972, 7–85 .
7 Vytautas Merkys, Nelegalioji lietuvių spauda kapita
lizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.). Politinės jos susikū
rimo aplinkybės, Vilnius: Mokslas, 1978 ; Vytautas
Merkys, Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabai
goje–XX a. pradžioje, Vilnius: Mokslas, 1982 .
8 Leonas Mulevičius, „Baudžiavos panaikinimo
įstatymų išleidimas lietuvių kalba“, Iš lietuvių
kultūros istorijos 7 . Spauda ir spaustuvės, Vilnius:
Mintis, 1972, 86–110 .
9 Kovos metai dėl savosios spaudos, redagavo Vytautas J. Bagdanavičius, Petras Jonikas, Juozas
Švaistas Balčiūnas, Chicago, Ill.: Lietuvių bendruomenės Chicagos apygarda, 1957 .
10 Antanas Tyla, Garšvių knygnešių draugija, Vilnius: Mintis, 1991 .
11 Vytautas Merkys, Knygnešių laikai, 1864–1904 ,
Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994 ; Vytautas Merkys, Draudžiamosios lietuviškos spau
dos kelias, 1864–1904 (informacinė knyga), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1995 ; Knyg
nešys, 1864–1904 3 . Petrui Ruseckui pagerbti, sudarė Vytautas Merkys, 1997 .
12 Rimantas Vėbra, Lietuviškos spaudos draudimas
1864–1904 metais. Istorijos bruožai, Vilnius: Pradai, 1996 .
13 Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietu
vos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 , Vilnius:
Diemedis, 2004 ; Benjaminas Kaluškevičius,
Kazys Misius, Didysis knygnešys Jurgis Bielinis,
Vilnius: Diemedis, 2006 .
14 Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais,
sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė, Vilnius: Lietuvos na
cionalinis muziejus, 2004 .
15 Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla, sudarė Antanas Tyla, iš rusų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos
instituto leidykla, 2004 .
3 UNESCO
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Raidžių draudimo metai, parengė Darius Staliūnas, Vilnius: LII, 2004 .
17 Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje 1864–
1904–2004 (teminis straipsnių rinkinys), sudarė, parengė Bronius Maskuliūnas, Džiuljeta
Maskuliūnienė, Šiauliai: Saulės delta, 2004 .
18 Lietuviškos spaudos aušra, sudarytoja Silva Pocytė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla,
2004 .
19 Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and
Practice of Russification in Lithuania and Belarus
after 1863 , Amsterdam, New York, NY : Rodopi,
2007 ; jos lietuviškas variantas: Darius Staliūnas, Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863
metų, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009 .
20 Petras Jonikas, „Lietuvių bendrinės rašomosios
kalbos idėja priešaušrio metu“, Archivum Phi
lologicum 6, 1937, 36–73 ; Petras Jonikas, Lietuvių
bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje
XIX a. pusėje, Čikaga: Pedagoginis lituanistikos
institutas, 1972 .
21 Jonas Palionis, Lietuvių rašomosios kalbos istorija,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
1995 .
22 Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 5 .
Bendrinės kalbos iškilimas, Vilnius: Mokslas,
1992 .
23 Jurgita Venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos pra
džia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901 ) (daktaro disertacija), Vilnius, 2007 .
24 Jurgita Venckienė, „Kirilika rašytas lietuviškas
atvirukas (X X amžiaus pradžia?)“, ALt 6, 2004,
315–318 ; Jurgita Venckienė, „Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir X X amžiaus
pradžios rankraštiniai tekstai“, ALt 8, 2006,
319–332 .
25 Daiva Litvinskaitė, „Kirilikos Evangelijų
(Евангеліесъ, 1865 ) rašyba: Laurynas Ivinskis ir
Jonas Krečinskis“, ALt 7, 2005, 123–137 .
26 Plačiau apie Mikuckio, Ivinskio ir Žilinskio kirilikos tekstų bruožus žr. Giedrius Subačius,
„Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais“, Raidžių draudimo me
tai, parengė Darius Staliūnas, Vilnius: LII,
2004, 140–157 .
27 Subačius 2004, 167–169 .
28 Plg. Maria Brzezina, „Nieznane Polskie podręczniki dla szkół podstawowych pisane
grażdanką“, Socjolingwistyka 14, 1994, 85–98 ;
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Po Mikuckio idėjų kelių trumpų dominavimo metų, maždaug nuo 1867‑ųjų, prasidėjo Jono Krečinskio kirilikos periodas29. Krečinskis, kaip ir Mikuckis, nebuvo gimtakalbis lietuvis, bet lietuviškai pramokęs – daug metų buvo dirbęs Tauragės mokykloje. Nuo Mikuckio nusigręžę administratoriai Krečinskiui patikėjo didžiumą su
lietuviška kirilika susijusių darbų, ir maždaug 1867–1872 metais spaudoje įsivyravo
Krečinskio rengtos knygos (dažniausiai transliteruotos iš ankstesnių leidinių lotyniškomis raidėmis) bei kalendoriai30. Tačiau apie 1872 metus lituanistinės Krečinskio
pagalbos galutinai atsisakyta.
Dmitrijus Kaširinas pateko tarp administratorių proteguotų lietuvių kalbos aktyvistų. Dar Krečinskio tekstų dominavimo metu, 1867 metais, Kaširinas buvo pakviestas rengti naują rusų kalbos vadovėlį su nemažomis paralelaus kirilinio teksto lietuvių
kalba atkarpomis. Vadovėlį buvo bepradedąs rengti tas pats Krečinskis, bet jis užsakymą vilkino, ir po konflikto su Kauno mokyklų direkcijos inspektoriumi Nikolajumi
Novikovu vadovėlis buvo atiduotas į Kaširino rankas. Kaširinas ir įeina į lietuvių
kalbos istoriją kaip to vadovėlio – Мóксласъ дель ишмóкима руссишко-летýвишкосъ
грóмятосъ и артымéтыкосъ31 (1868) – tokio svarbaus administratoriams – rengėjas.
Po Mikuckio, Krečinskio ir Kaširino į valdininkų akiratį pateko Zacharijus Liackis – nuo 1873 metų jis buvo pakviestas dėstyti lietuvių kalbą Panevėžio mokytojų
seminarijoje. Maždaug tada ir prasidėjo naujas menko produktyvumo lietuviškos
kirilikos leidybos periodas, nebeturėjęs dominuojančio kirilikos modelio (ar vieno
rengėjo)32, bet turėjęs nuolatinį ekspertą Liackį. Porai dešimtmečių administratorių
akyse jis tapo svarbiausia parankine lituanistine figūra; štai vos atvykęs į Vilnių 1873
metais Prahos universiteto docentas Leopoldas Geitleris buvo nukreiptas į Panevėžį
pas „puikų lietuvių tarmių žinovą“ Zacharijų Liackį. Liackis pats nerengė tekstų
spaudai, bet recenzavo, vertino, redagavo kitų rankraščius, nagrinėjo rusų kalbos
abėcėlės taikymo mechanizmus. Liackis buvo vienintelis oficialus valdžios išlaikomas
lietuvių kalbos mokytojas Kauno gubernijoje – jam patikėtas ir kirilinės lietuvių
kalbos ekspertavimas.
Vilniaus švietimo apygardai (VŠA) 1869–1899 metais vadovavęs globėjas Nikolajus Sergijevskis daugiau nei du dešimtmečius, iki pat 1895-ųjų, kai Liackis paliko
seminariją, nuolat kreipdavosi į jį nuomonės dėl absoliučios daugumos per jo rankas
ėjusių lietuviškų rankraščių kirilinėmis raidėmis. Žinoma, kad Liackis rašė bent
devynias recenzijas. Paprastai teigiamai recenzuoti jo rankraščiai buvo išspausdinti,
o neigiamai – atmesti. Vis dėlto Liackis turėjo taikytis prie administratorių nuomonės,
turėjo ir intuityviai derinti savo išvadas prie išankstinių sprendimų, net jam tiesiai
nepasakytų. Pasitaikė, kad Sergijevskio netenkino Liackio recenzija ir jis liepė perrašyti, sugriežtinti išvadas – vadinasi, Liackio recenzijos ne visada buvo savarankiškos; Liackis taip pat buvo politinės administratorių valios konkretizuotojas lingvistiniu lygmeniu.
Liackio lietuvių kalbos dėstymą Panevėžio mokytojų seminarijoje 1895 metais perėmė Andrius Poidėnas, turėjęs gerą vardą Sergijevskio akyse. Ir iki tol, dirbdami kartu toje pačioje seminarijoje, Liackis su Poidėnu kartais gaudavo bendrų užduočių –
skaitė korektūras, su Sankt Peterburgo universiteto privatdocentu Eduardu Volteriu
aptarinėjo lietuvių kalbos ypatybes, kūrė lietuvių kalbos dėstymo programą. Liackiui
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išėjus ir Poidėnas ėmė recenzuoti lietuviškus rankraščius. Bet administratorių ekspertu Poidėnas tapo tuo metu, kai lietuvių bendrinė kalba lotyniškomis raidėmis jau buvo
sutvirtėjusi, kai lietuviški kirilikos tekstai nebebuvo kuriami savarankiškai (kaip Mikuckio ar Ivinskio laikais) ir nebeimitavo rusų kalbos rašybos (kaip Krečinskio tekstų
laikotarpiu). Tada lietuviška kirilika jau dažniausiai pati imitavo bendrinės lietuvių
kalbos ortografiją33. Tad Poidėno ekspertavimo laikotarpiu reikalas tobulinti kirilikos
rašybą, skirtingai nuo Liackio laikų, buvo prarandąs aktualumą. Poidėnas lietuvių
kalbą dėstė ir ekspertavo šešerius metus – iki 1901-ųjų.
Imperijos administratorių Vilniuje lituanistikos patikėtinių buvo visa virtinė: Mikuckis, Ivinskis, Žilinskis, Krečinskis, Kaširinas, Liackis, Poidėnas. Ši knyga – apie
tris pastaruosius. Daugiau ar mažiau dėmesio tenka ir patiems administratoriams:
Kauno mokyklų inspektoriui Nikolajui Novikovui, Panevėžio mokytojų seminarijos
direktoriams Stepanui Boričevskiui ir Ivanui Beliajevui, ir pagaliau minėtajam VŠA
globėjui Nikolajui Sergijevskiui, kurį poetas Maironis pavadino vienu iš pačių atkak
liausių rusiškos abėcėlės diegėjų į lietuvių kalbą34.

0.2.

Redagavimo istorija

Plačiau analizuojamas dviejų imperijos administratoriams svarbių vadovėlių redagavimas: Dmitrijaus Kaširino МДИ (1868) ir grupės rengėjų Русишкасъ моксласъ дэль
летувнику35 (pirmas leidimas 1875). РМ yra išaugęs iš МДИ, todėl jų abiejų šaltinių
nustatymas, rengėjų kalbos ypatybės ar ir asmenų identifikavimas, recenzijų vertinimas
ir spaustuvės kišimasis – iš esmės sudaro vieną ilgą vadovėlių redagavimo istoriją.
РМ neabejotinai buvo svarbiausias per visus keturis rusiškų raidžių diegimo dešimtmečius (1864–1904) imperijos vadovėlis, į kurį įsileista kirilinė lietuvių kalba. Jis

Boris Uspenskij, „Nikolajus I ir lenkų kalba
(Rusijos imperijos kalbinė politika Lenkijos
Karalystėje: grafikos ir rašybos klausimai)“,
Raidžių draudimo metai, parengė Darius Staliūnas, Vilnius: LII, 2004, 27, 41 .
29 Apie kirilikos diegimo lietuvių kalbai periodizaciją plačiau žr. Giedrius Subačius, „Development of the Cyrillic Orthography for Lithuanian in 1864–1904 “, Lituanus 51(2), 2005, 29–55 .
30 Apie Krečinskio kirilikos bruožus žr. Subačius
2004, 157–167 ; Subačius 2005, 41–43 ; Litvinskaitė 2005, 125–131 .
31 МÓкс лас ъ де ль ишмÓкима рус Сишко-ле

тÝвишко с ъ грÓмято с ъ и а р тымÉтыко с ъ,
ДЕ ЛЬ МÓКИМА ЖМÓНИШКО СИ ШКАЛО СИ.

ВИЛЬНЮ С Ъ. Спаустувѣ А. Сыркина. антъ
кампа вокишкосисъ уличіосъ, намоси Здано
вичяусъ, пришъ театра. 1868 [, parengė Dmit
rijus Kaširinas]; LLTIB: 4310; LMAB: LL 19/547 .
(Toliau – МДИ .)

Į va da s

Plg. Subačius 2005, 43–48 .
Giedrius Subačius, „Official Cyrillic Alphabet
for Lithuanian (1864–1904 ) and its Relation to
the Clandestine Standardization of Lithuanian
in Latin Script“, Nation und Sprache in Nordost
europa im 19 . Jahrhundert, 2011 (spausdinama).
34 Vanda Kazanskienė, ,,Kultūrinė Maironio veikla
Peterburge”, XIV mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, Chicago, 2008-11-28 .

32

33

35 РУС СКАЯ ГРАМОТА ДЛЯ ЛИТОВЦЕВЪ. РУСИШ

КАС Ъ МОКС ЛАС Ъ ДЭЛЬ ЛЕТУВНИКУ. Одобрено Ученымъ Комитетомъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, какъ руководство
для обученія русской грамотѣ въ Литовскихъ школахъ. ВИЛЬНА. ИЗДА НIЕ КНИГО
ПРОДА ВЦА-ТИПОГРАФА А. Г. СЫРКИНА. 1875;
LLTIB: 4250.

(Toliau – РМ .)
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iš karto tapo pagrindine knyga valdinėse rusiškose mokyklose. Vilniuje buvo išleisti net septyni leidimai, Varšuvoje – dar du, tad iš viso būta devynių. Žinoma, kad
lietuviška kirilika iš viso buvo išleista šiek tiek mažiau nei 60 knygų. Vadinasi, maždaug kas šeštas tarp kirilinių lietuviškų knygų pavadinimų buvo Русишкасъ моксласъ
дэль летувнику. Jau vien tai rodo didžiulį administratorių dėmesį jam. Vytautas
Merkys suregistravo dalies leidimų tiražus – vien jo suskaičiuoti šeši (Abelio Syrkino) leidimai siekė beveik 40 tūkstančių (38 500) egzempliorių tiražą (pirmasis 1875
ir trečiasis 1882 metų leidimai buvo išleisti net po 10 000 egz.)36. Tokiais tiražais tada
nebuvo leidžiami net lietuviškos kirilikos kalendoriai37.
Rusijos imperija daugiausia energijos ir lėšų skyrė būtent РМ vadovėliui – ne
tik leisti, bet ir rengti – prie jo dirbo nemažai nustatytų ir nenustatytų asmenų.
Turbūt bent trys skirtingi nežinomi mokytojai rengė pirmąjį rankraštį, vien Liackis
rašė tris recenzijas įvairiems rankraščio variantams ir redagavo; Syrkinas buvo suradęs vertėją nemažai daliai teksto į lietuvių kalbą išversti ir galiausiai suredaguoti tekstą. VŠA siuntė vadovėlį į Sankt Peterburgą aprobuoti Švietimo ministerijos
mokslo komitetui.

0.3.

Ekspertavimo istorija

Įprastinė lietuvių kalbos tekstų „ekspertizė“ Rusijos imperijoje būdavo cenzoriaus.
Tačiau ir vėliau, kai cenzoriaus vieta lietuviškiems leidiniams buvo panaikinta, VŠA,
ketindama naudoti valstybės lėšas lietuviškos kirilikos leidiniams, norėjo būti apsirūpinusi vertintojų specialistų nuomone. Tuo pat metu nelegãliai lietuviškai spaudai
lotyniškomis raidėmis jokio vidaus ekspertizės poreikio nebuvo (jai kur kas aktualiau
buvo kaip nors gauti iš autorių rankraščius, o išspausdinus – slapta paskleisti). Todėl
Liackio ir Poidėno kvietimas būti vidaus recenzentais-ekspertais buvo naujas reiškinys
lietuviškų knygų leidyboje.
Liackis buvo gavęs vertinti ir redaguoti РМ, taip pat keturis Ipolito Liutostanskio
verstus Levo Tolstojaus apsakymus, tris Juozapo Miliausko-Miglovaros rankraščius
(du elementorius ir vieną lietuviškų dainų rinkinėlį), Zavadzkio spaustuvės leidinuką, Juozapo Liaugmino kalendoriaus rankraštį (suskaičiavau devynias recenzijas), o
Poidėnas – Liudviko Jakavičiaus verstą Nikolajaus Gogolio pjesę Vestuvės, Juozapo
Miliausko-Miglovaros elementorių (dvi recenzijos). Susidaro regima vidaus recenzijų
krūvelė, leidžianti kalbėti apie tokio žanro formavimąsi.

0.4.

Lingvistinės minties istorija

Ši knyga yra ir lituanistinės lingvistinės minties istorijos atkarpa. Jau redagavimo
istorija šiek tiek atskleidžia lingvistinį rengėjų mąstymą – pirmiausia pasirinktas tarmių formas ir ortografiją. Tačiau mąstymas apie kalbą ypač raiškiai rekonstruojamas
iš Liackio išdėstytų teorinių kalbinių argumentų. Liackis mėgino gilintis į lyginamąją kalbotyrą, aprašinėjo savaip suprastus raidžių ir garsų kitimo dėsnius, aptarinėjo
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nosinius garsus lietuvių tarmėse, ieškojo lietuvių tarmių bendrumo su rusų kalba,
skelbė lietuviškų žodžių etimologijų, pagaliau net pabandė klasifikuoti pačias lietuvių
tarmes. Panevėžio mokytojų seminarijai jis parengė dvi lietuvių kalbos mokymo programas. Galų gale skaitė pranešimą apie lietuvių kalbos reikšmę Rusios kilmei nustatyti Rusijos IX archeologų suvažiavime Vilniuje, tik jam nebuvo leista pabaigti.
Pranešimą išspausdino du kartus (kaip straipsnį ir kaip knygelę), taip pat paskelbė
straipsnį apie Aušros vartų pavadinimo kilmę.
Galima mėginti kalbėti ir apie kirilinės lietuvių kalbos rašybos norminimo užuomazgas. Visi trys administratorių lietuvių kalbos ekspertai – Kaširinas, Liackis ir
Poidėnas – buvo susiję su rytų aukštaičių patarme, ypač su panevėžiškių šnektomis
(ar bent su tam tikromis jų ypatybėmis). Tad ir kirilinė lietuvių kalba, kurią jie ekspertavo, kurią siūlė vartoti, kuri iš po jų plunksnos pateko į spaudinius – turėjo ne
tik rytų aukštaičių patarmės, bet ir panevėžiškių šnektų bruožų. РМ vadovėlis buvo
svarbiausias Kaširino ir Liackio parinktų kalbos lyčių skleistuvas keliasdešimt tūkstančių egzempliorių tiražu. Vis dėlto šis imperijos valdininkų Vilniuje kurtas kirilikos
raidžių lietuvių kalbai taikymo projektas neperaugo šalutinio bandymo statuso. Nors
administratoriai laikė jį pagrindiniu lietuvių kalbos projektu, dabar, iš daugiau kaip
šimtmečio perspektyvos, jų pastangos valdyti lietuvių kalbos raštą teatrodo marginalinės. Tokio šalutinio projekto norminimo užuomazgos su rytų aukštaičių ir panevėžiškių ypatybėmis plačiau nė neišsiskleidė.

36

Merkys 1994, 84 .

Į va da s

37

Žr. Merkys 1994, 92 .
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1.
Dmitrijus Kaširinas
Prieškalėdiniu 1866 metų gruodžio 22 dienos laišku38 iš Kauno į Vilnių Kauno
mokyklų direkcijos inspektorius Nikolajus Novikovas primygtinai atkalbinėjo Vilniaus
švietimo apygardos (VŠA) globėją Ivaną Kornilovą (Иванъ Петровичъ Корниловъ)39
iš naujo neperspausdinti vadovėlio Mokslas40. Rusiškame laiške šį pavadinimą Novikovas daug kartų rašė lotyniškomis raidėmis, pavyzdžiui: „Mokslas ниначто не нужна“
(l. 3v). Tiek Novikovas, tiek Kornilovas tada, lotyniškų raidžių lietuvių kalbai draudimo pradžioje, rūpinosi leisti vien kirilika rengtas lietuviškas knygas. Todėl Novikovo plunksna lotyniškomis raidėmis rašytas pavadinimas tegalėjo nurodyti jiems
nepriimtiną knygelę Mokslas dieł mażu wayku, paskutinį kartą tomis raidėmis išleistą
1864 metais41. Šis Mokslas Novikovui nepatiko, nes jam rodėsi reikiant ne lietuviško
(jo terminu – žemaitiško), o rusiškai lietuviško elementoriaus; kad esą patys lietuviai
nemaną, jog jų tarmės tinkančios rašyti; kad jau pasenęs šio elementoriaus metodas;
kad nors ir kirilika perleistas Mokslas negalėtų tikti rusiškai valdinei mokyklai, nebent
privãčiai, bet privačią jie juk patys persekiojantys42.
Todėl Novikovas siūlė daryti kitaip – sustabdyti Vilniaus spaustuvininko Abelio
Syrkino43 pradėtą naują Mokslo leidimą rusiškomis raidėmis – Syrkinas neprieštaraujantis – ir pasirinkti kitokį variantą:

Несмотря на то, что г[осподинъ] Сыркинъ уже напечаталъ часть ея, онъ соглашается бросить начатое и напечатать азбуку, составленную по Золотову
Кречинскимъ и изданную отъ округа подъ названіемъ букварсъ Жемайтиш
кай-русишкасисъ, но не знаетъ гдѣ рукопись (LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1608, l. 4r) .
Vis dėlto Novikovo nepasitenkinimui leidinys sustabdytas nebuvo – kitais metais
(1867) Syrkinas išspausdino naują vadovėlio variantą rusiškomis raidėmis: Моксласъ
скайтима рашта летувишка дѣлъ мажу вайку44.
Iš esamų lietuvių kalbos vadovėlių Novikovui labiausiai buvo įtikęs Jono Krečinskio rusiškomis raidėmis rengtas ir 1865 metais Kaune Šajos Sokolovskio spaustuvėje išspaustas Буквáрсъ жемайтишкай-рýсишкасисъ45. Tai pagal Vasilijaus Zolotovo vadovėlį Русская азбука46 (buvo apie 30 leidimų) parengta knyga. Dar anksčiau,
1861 metais, Krečinskis pagal Zolotovą irgi buvo išleidęs panašų vadovėlį, pavadintą Русская азбука съ переводомъ словъ и фразъ на жмудскій языкъ47 (tik tada lietuviškus žodžius žymėjo lotyniškomis raidėmis). Novikovas manė, kad geriausia
vadovėlius leisti dviem kalbomis, dviem stulpeliais, kad mokytojai galėtų mokytis
lietuvių kalbos, o mokiniai – ir lietuvių, ir rusų. Toks vadovėlis ir buvo Krečinskio
Буквáрсъ.
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Syrkinas skundėsi nežinąs, kur yra rankraštis. Kadangi Буквáрсъ leistas Sokolovskio spaustuvėje, tai Syrkinas, matyt, nė anksčiau nebuvo to rankraščio matęs. Žinoma, perspausdinti galima ir iš spaudinio. Bet Novikovo bėda buvo ta, kad jam ir
Krečinskio Буквáрсъ atrodė taisytinas. Novikovas mėgino priversti Krečinskį redaguoti savo elementorių:

Перепечатать прежнее изданіе безъ исправленія недостатковъ, указанныхъ опытомъ, было бы неумѣстно. Исправленія указаны. Оставалось знатоку выписать ихъ русскими буквами по-жмудски. Все это было предложено Кречинскому. Онъ протянулъ все лѣто и ничего не сдѣлалъ. Я просилъ его приѣхать въ
Ковну, чтобы Д[митрій] Ѳ[едоровичъ] Каширинъ могъ лично растолковать
ему, чего желаетъ дирекція отъ новаго изданія букваря. // Когда насталъ
срокъ получить изъ Ковенскаго казначейства наградные деньги, г[осподинъ]
Кречинскій пріѣхалъ, выслушалъ замѣчанія, согласился съ ними, взялъ рукопись на двѣ недѣли, подавалъ кучу обѣщаній и до сихъ поръ держитъ рукопись (LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1608, l. 4r–4v) .
Ką reikia pataisyti naujam Буквáрсъ leidimui, esą nurodyta. Belieką specialistui
juos surašyti rusiškomis raidėmis žemaitiškai. Tai buvę pasiūlyta pačiam rengėjui

Datos visoje knygoje pateikiamos autentiškos,
t. y. pagal tada Rusijoje galiojusį Kajaus Julijaus Cezario kalendorių.
39 Ivanas Kornilovas (1811—1901 ) VŠA globėju
buvo 1863–1868 metais.
40 Lietuvių kalbos vadovėlis rusiškomis raidėmis,
1866–1867; LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1608, l. 3r–6r .
41 MOKSLAS DIEŁ MAŻU WAYKU. WILNIUJ . Spaustuwieje R. M. Romma. 1864; VUB: L R 1556. (Toliau – Mokslas 1864. )
42 Dar plg. Merkys 1994, 82–83 .
43 Abelis Syrkinas (XIX amžiaus pradžia–1886 ) Vilniuje 1859 metais įsteigė spaustuvę, kuri kaip
A. Syrkino firma gyvavo iki 1915 metų; buvo
viena iš didžiausių Lietuvos spaustuvių; tapo
vienu iš svarbiausių lietuviškų tekstų kirilikos
raidėmis leidėju. Nuo 1886 metų spaustuvei vadovavo Abelio našlė Sara, o nuo 1910 -ųjų – sūnūs Julijus ir Joachimas; plg. Vytautas Merkys,
„Lietuvos poligrafijos įmonės 1795–1915 m.“, Iš
lietuvių kultūros istorijos 7 . Spauda ir spaustuvės,
Vilnius: Mintis, 1972, 222 ; Aušra Navickienė,
„Syrkinas, Abelis“, Lietuvos knygos veikėjai. Bio
grafijų žodynas, sudarytojas Osvaldas Janonis;
vyr. redaktorius Domas Kaunas, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas, 2004a .
38

44 МОКС ЛАС Ъ СКА ЙТИМА РАШТА ЛЕТУВИШКА

ДѢЛЪ МАЖУ ВА ЙКУ Куреми падети ира ви
соки мокслай крикщіонишки, тейпо иръ

Dmitrijus Kaširinas

трумпасъ НОБАЖЕНС ТВАС Ъ КОЖНО С Ъ ДЕ
НО С Ъ ВИРАМС Ъ ИРЪ МОТЕРИМС Ъ С ЛУЖЯН

ЧЯС Ъ , Идантъ мокидамисе скайтити иш
мокту праджіосъ моксла крикщіонишка,
иръ Нобаженствасъ кожносъ деносъ. ВИЛЬ
НЮЙ , Спаустувенъ А. Сыркина. 1867 [, transliteravo Jonas Krečinskis]; LNB: A1-867 ; (Knygų rūmai): 822478 . (Toliau – МСР .)
45 БУКВÁР С Ъ ЖЕМАЙТИШКАЙ-РÝСИШКАСИС Ъ ПА

РАШ  ТАС Ъ ПАГÁЛЪ МÓКИМА НУ В. ЗÓЛОТОВА
ПАДОТА ,

ишгýльдитасъ паръ IОНА КРЕЧ ИН
Въ Типографiи Ш. Соколов
скаго. 1865 [, parengė Jonas Krečinskis]; LMAB:
LK 19/144 ; VUB: L R 12304. (Toliau – Буквáрсъ.)
46 Pavyzdžiui, Василій Андреевичъ Золотовъ,
Русская азбука для простаго народа съ настав
леніемъ, какъ должно учить, Санкт-Петер
бургъ: Общественная польза, 1864 [9 -е из
даніе].
СКИ [...] КОВНА .

47 РУС СКАЯ АЗБУКА С Ъ ПЕРЕВОДОМЪ С ЛОВЪ И

ФРАЗЪ НА ЖМУДСКIЙ ЯЗЫКЪ. СО С ТА ВЛЕНА
ПО ТА БЛИЦАМЪ ДЛЯ В ЗАИМНАГО ОБУЧЕНIЯ

ЧТЕНIЮ И ПИСЬМУ В. ЗОЛОТОВЫМЪ . Слова и
фразы переведены на жмудскій языкъ учителемъ Таурогенскаго приходскаго училища, КРЫЧИНСКИМЪ. С А НКТПЕТЕРБУРГЪ . Ти
пографія Товарищества «Общественная
польза». 1861 [, parengė Jonas Krečinskis];
LNB (Knygų rūmai): 551837 , kopija iš „Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде“. (Toliau – Рус
ская азбука.)
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Krečinskiui. Jis tempęs visą vasarą bei rudenį, bet nieko nepadaręs. Novikovas kvietęs Krečinskį į Kauną, kad inspektorius Dmitrijus Kaširinas galėtų jam asmeniškai
išaiškinti, kokių pataisymų pageidauja Kauno direkcija. Bet Krečinskis nuvykęs į
Kauną tik tada, kai reikėję pasiimti užmokestį – išklausęs pastabas, su visomis sutikęs, visko prižadėjęs, bet iki šiol rankraštis pas jį. Kaip matyti iš 1866 metų rugpjūčio 26 dienos Kauno gubernijos kreipimosi į Novikovą, Krečinskiui buvo pasiūlytas
užmokestis 300 rublių sidabru:

Кречинскій, съ рѣдкимъ трудолюбіемъ и добросовестностью, исполнилъ возложенное на него трудное порученіе по переложенію на русскій языкъ жмудскихъ
книгъ. Г[осподинъ] Главный начальникъ здешняго края, признавъ возможнымъ
въ поощреніе его выдать ему въ награжденіе триста рублей серебромъ, предложилъ Г[осподину] Ковенскому Губернатору сдѣлать зависящее распоряженіе
объ отпускѣ Кречинскому сихъ денегъ48.
Tik tie 300 rublių buvo ne avansas už naują Буквáрсъ leidimo rengimą, bet atlygis
už Krečinskio anksčiau „darbščiai ir sąžiningai“ atliktus darbus – lietuviškų knygų
vertimą į rusų kalbą (Krečinskis, pavyzdžiui, buvo išvertęs knygelę Aktas ir poteriai 49,
kad lietuviškai nemokantys valdininkai galėtų geriau suprasti, ar ta knyga tinka būti
perrašoma lietuviška kirilika). Krečinskis, generalgubernatoriaus laikytas nusipelniusiu, Novikovui toks nebeatrodė.
Čia iškyla inspektoriaus Dmitrijaus Kaširino (Дмитрій Ѳедоровичъ Каширинъ)
asmuo. Pasirodo, Kauno mokyklų direkcijos vardu Kaširinas turėjęs asmeniškai išaiškinti Krečinskiui, kaip savąjį Буквáрсъ jis privalo taisyti. Tai yra, taisymai jau buvo
parengti, tik Kaširinas turėjo juos perteikti Krečinskiui. Kas gi kitas, jei ne pats Kaširinas siūlė tuos taisymus? Jei ir buvo daugiau taisytojų, tai Kaširinas turėjo būti svarbiausias, nes būtent jis įpareigotas kalbėtis su Krečinskiu. Galų gale 1866 metų rudenį atvykęs į Kauną pasiimti honoraro Krečinskis išklausė pastabų, aišku, Kaširino.
Turbūt laiško Kornilovui juodraštyje Novikovas minėjo, kad maždaug apie tą
laiką (1865–1866) Kaširinas buvo pigiai nusipirkęs lietuvišką maldaknygę gotiškomis
raidėmis:

на жмудскомъ языкѣ, но готическими буквами появилось много книжечекъ рели
гіозно нравственнаго содержанія. [...] напр[имѣръ] продается по такой цѣнѣ,
за какую у насъ нельзя имѣть и переплета подобнаго. Представленный вашему Пр[евосходитель]ству экземпляръ купленъ Г[осподино]мъ Каширинымъ
въ какомъ-то пограничномъ // мѣстечкѣ россіенскаго уѣзда за 60 коп[ѣекъ]
серебромъ [išn.: по минованіи надобности не откажите возвратить его для
передачи по принадлежности.]50.
Tokių knygelių atsiradę daug, jos parduodamos pigiai. Kaširinas vieną nusipirko
Raseinių apskrityje, kažkur pasienyje su Prūsija. Įdomu, kad siųsdamas Kornilovui
Novikovas nuolankiai prašė ją vėliau grąžinti savininkui Kaširinui. Ar tai nepatvirtina, kad kaip tik tada Kaširinas jau domėjosi lietuvių kalba?
Įniršusio ant Krečinskio Novikovo skundas VŠA globėjui Kornilovui buvo ultimatyvus:
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Если г[осподинъ] Кречинскій полагаеть дѣло исправленія и изданія букваря неважнымъ, или имѣетъ причины предполагать, что Дирекція можетъ обойтись какими нибудь негодными книжонками; словомъ, если г[осподину] Кречинскому неугодно почему бы то ни было сдѣлать то дѣло, за которое онъ
получалъ всегда вознагражденіе, то не оставьте Ваше Превосходительство
приказать ему немедленно выслать ко мнѣ все, что было передано ему для
исправленія. Я вызову на свой счетъ знатоковъ и заставлю въ Ковнѣ сдѣлать
то, чего въ Вильнѣ не хочетъ сдѣлать г[осподинъ] Кречинскій. Работа по
спѣетъ въ двѣ недѣли (LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1608, l. 4v) .
Novikovas prašė, kad jei Krečinskis dėl kokių nors priežasčių nelinkęs taisyti
Буквáрсъ, tai tegul atsiunčiąs jam, Novikovui, viską atgal, ir jis Kaune surasiąs specialistų bei priversiąs juos atlikti tai, ko Vilniuje nenorįs daryti Krečinskis – ir per
dvi savaites!
Šitoje diskusijoje taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad Krečinskis lyg ir vengė
savo darbą redaguoti. Jei Krečinskiui būtų buvę nurodyta taisyti tik smulkias klaideles, tai, matyt, būtų buvęs paskelbtas dar vienas pašlifuotas jo Буквáрсъ leidimas.
Tačiau toks Буквáрсъ daugiau neperleistas, o praėjus dvejiems metams po konflikto
tarp Krečinskio ir Novikovo paskelbtas kitas vadovėlis – Мóксласъ дель ишмóкима
руссишко-летýвишкосъ грóмятосъ и артымéтыкосъ (1868). Dėl Krečinskio Novikovas liko it musę kandęs. Po trijų mėnesių (1867 metų kovo 21 dieną) laiške Kornilovui Novikovas jau buvo visai nusivylęs Krečinskiu, skundėsi prisiklausęs iš jo
šiurkštybių:

У меня былъ г[осподинъ] Кречинскій; но его взяли безъ моего вѣдома въ Вильну.
Въ Ковнѣ онъ работалъ, а въ Вильнѣ только задержалъ азбуку, задержалъ и
календарь, да за все это наговорилъ мнѣ грубостей въ присутствіи Вашего
Превосходительства51.
Inspektorius Pavelas Roščinas (Павелъ Емеліяновичъ Рощинъ) 1874 metų rugsėjo 5 dieną tvirtino iš senesnių VŠA dokumentų nustatęs, kad МДИ sudarė buvęs
Kauno mokyklų direkcijos inspektorius Kaširinas, už darbą gavo 300 rublių, ir knygą
1868 metais (10 000 egzempliorių tiražu) paskelbė Syrkinas:

этотъ учебникъ для народныхъ школъ Ковенской Губерніи составленъ, какъ оказалось нынѣ изъ подробнѣйшей справки съ дѣлами Округа, бывшимъ инспекторомъ Ковенской дирекціи народныхъ училищъ г[осподиномъ] Каширинымъ,
и напечатанъ въ 1868 году первымъ изданіемъ, въ числѣ 10,000 экз[емпляровъ],

Mokytojų kilnojimas į įvairias mokyklas ir kiti
mokytojų reikalai, 1864–1868; KAA: f. I-293,
ap. 1, b. 2, l. 91r .
49 Plg. Knygos Актасъ иръ потеряй rengimo
spaudai dokumentai, 1867; LVIA: f. 567, ap. 6,
b. 1685, l. 13r–33v .
48

Dmitrijus Kaširinas

Nikolajaus Novikovo laiško Ivanui Kornilovui
(?) juodraštis, apie 1865–1866; RNB RS: f. 523,
b. 66, l. 15v–16r .
51 Nikolajaus Novikovo raštų, laiškų juodraščiai,
rašyti daugiausia darbo Kauno mokyklų direkcijoje metu; RNB: f. 523, b. 66, l. 142v .
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въ типографіи книгопродавца Абеля Сыркина подъ заглавіемъ „Руководство
къ изученію Русско-Литовской грамоты и счисленія.“ // [...] Изъ дѣла же видно, что г[осподину] Каширину выдано было тогда Округомъ за трудъ состав
ленія книжки 300 р[ублей]52.
Tą pačią Kaširino gautą 300 rublių sumą Roščinas minėjo ir gruodžio 23 dienos
rašte (l. 27v).
Gali kilti pagrįsta abejonė, ar tai, kad Kaširinas atsiėmė pinigus už МДИ rengimą,
visiškai garantuoja jį ir buvus autorių. Pavyzdžiui, Darius Staliūnas skeptiškai vertino Kaširino lietuvių kalbos įgūdžius. Vienur nurodė Kaširiną visai nemokėjus lietu26

Dmitrijaus Kaširino
parengto МДИ lietuviškasis
ir rusiškasis antraštinis
puslapis; LLTIB: 4310
6 pav.

viškai: „S. Potapovas, D. Kaširinas ar N. Novikovas mokėjo tik rusų kalbą“53; vėliau
jau sakė lietuviškai jį truputį mokėjus: „Kashirin at most may have spoken only a
little Lithuanian“54. Tačiau dabar rasti papildomi duomenys neabejotinai patvirtina,

52

Knygos Русишкасъ моксласъ дэль летувнику
leidimo dokumentai, 1873–1878; LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 14r–14v . Plg. Merkys 1994, 83 :
„svarbiausiu elementoriaus taisytoju švietimo
apygarda laikė ne J. Krečinskį, o D. Kaširiną“.

Dmitrijus Kaširinas

Darius Staliūnas, „Lietuvių tapatumas, kalba ir
rašmenys Rusijos tautinėje politikoje (XIX a.
7 dešimtmetis)“, Raidžių draudimo metai, parengė Darius Staliūnas, Vilnius: LII, 2004, 101 .
54 Staliūnas 2007, 259 .
53
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Nikolajaus Novikovo 1867-03-21 laiško Ivanui Kornilovui apie Dmitrijaus Kaširino parengtą
rankraštį fragmentas; RNB: f. 523, b. 66, l. 141v

7 pav.
МДИ

kad МДИ rengėjas buvo Dmitrijus Kaširinas. Štai ką tas pats Novikovas, artimas
Kaširino bendradarbis Kauno mokyklų direkcijoje, dar po trijų mėnesių rašė Kornilovui 1867 metų kovo 21 dieną:

Касательно новой азбуки имѣю честь увѣдомить, что она даже переписана.
Не спѣшу посылать ее потому, что составитель ея Каширинъ объѣзжаетъ
Шавельскій и Тельшевскій уѣзды. Боясь очень большой разницы во взглядахъ
на это дѣло въ Вильнѣ и въ Ковнѣ, Дмитрій Ѳедоровичъ хотелъ ѣхать съ
рукописью, чтобы въ случаѣ надобности быть ея адвокатомъ въ Вильнѣ.
Учебный годъ скоро оканчивается; // слѣдовательно, новое изданіе азбуки
можетъ быть введено неранѣе будущей осени (RNB: f. 523, b. 66, l. 141v–142r) .
Naujosios abėcėlės sudarytoju Novikovas vadino Kaširiną. Įstabu, bet iš tiesų labai
greitai, po trijų mėnesių, Kaširinas turėjo perrašytą МДИ rankraštį (nors ir ne po
dviejų savaičių, kaip buvo numatęs Novikovas). Novikovas sakė neskubantis išsiųsti
rankraščio Kornilovui į Vilnių, nes inspektorius Kaširinas, tuo metu lankęsis Šiaulių
ir Telšių apskrityse, vežėsi rankraštį su savimi. Mat Kaširinas būgštavęs, jog Vilniuje
(Kornilovo?) bus kitaip pasižiūrėta į jo darbą nei Kaune, ir, esant reikalui, norėjęs pats
būti rankraščio advokatu. Turbūt reikia suprasti, kad Kaširinas iš Kauno per Šiaulius
ir Telšius 1867 metų pavasarį vežė МДИ rankraštį į Vilnių ir tikėjosi pats jį apginti.
Novikovas įsivaizdavo, kad naujoji abėcėlė bus tuoj išleista, bet ją mokyklose bus
galima naudoti tik nuo rudens (1867), nes šie mokslo metai jau netrukus baigsis.
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Bet cenzūros leidimas МДИ duotas praėjus dar septyniems mėnesiams po Novikovo laiško, 1867 metų spalio 20 dieną, knyga išleista tik 1868-ųjų data. Gali būti, kad
tuos mėnesius dar buvo kažkas redaguojama ir tikslinama.

1.1.

Darbas ir šeima

Prieš imant tirti Dmitrijaus Kaširino МДИ elementoriaus kalbą ir šaltinius, nuodugniau pristatytinas pats sudarytojas. Pirmiausia paviršutinišką Kaširino gyvenimo,
darbo ir kelionių apžvalgą galima susidaryti iš 1864-ųjų Kaširino formuliaro kopijos,
saugomos Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge (RNB)55.
Formuliaro rašymo metu, 1864-aisiais, Dmitrijus Kaširinas buvo 52 metų amžiaus
(g. 1812; žr. 1.5). Stačiatikis. Paleistas iš miestiečių luomo („Уволненный изъ мѣщанъ“;
l. 1v). Dvaro neturėjo nei jis, nei jo tėvai, nei jo žmona (l. 1v). Buvo vedęs katalikę
Aną Lankau („Женатъ на Аннѣ Ланка[у]“). Su ja turėjo keturis vaikus stačiatikius:
Fiodorą (Ѳедоръ; g. 1843-05-31), kuris tada tarnavo Varšuvoje (mirė turbūt 1879 metais56), Uljaną (Ульяна; g. 1845-01-27), Nadeždą (Надежда, g. 1848-05-31) ir Sergejų
(Сергей; g. 1851-06-17) (l. 1v).
1831 metais Kaširinas baigė Maskvos universitetą tikrojo moralinių politinių mokslų studento laipsniu (l. 1v–2r).
1831-ųjų rugpjūčio 28 dieną paskirtas rusų kalbos mokytoju į Daugpilio mokyklą
(„опредѣленъ въ Динабургское училище учителемъ Русскаго языка“; l. 1v–2r).
1832-ųjų liepos 1-ąją perkeltas rusų kalbos mokytoju į Pinsko apskrities mokyklą
(„Перемѣщенъ въ Пинское Уѣздное училище учителемъ Русскаго языка“; l. 1v–2r).
Greta tų pareigų Pinske vadovavo mokyklos bibliotekai nuo 1832-ųjų balandžio 1-osios
iki 1842 metų („Завѣдывалъ сверхъ должности Училищною библіотекою съ 1832
Апреля 1. по 1842“; l. 1v–2r). Kaširinas taip pat rūpinosi Pulchovskio fondo lėšomis
įsteigti bendrabutį prie Pinsko mokyklos ir tam bendrabučiui vadovavo nuo 1841-ųjų
rugpjūčio 1-osios iki 1842-ųjų balandžio 4 dienos („Занимался при Пинскомъ учи
лищѣ устройствомъ конвикта на счетъ фундуша Пульховскаго и завѣдывалъ этимъ
конвиктомъ“; l. 2v–3r).
1842 metų sausio 9 dieną paskirtas Bobruisko apskrities bajorų mokyklos etatiniu
prižiūrėtoju („Определенъ Штатнымъ Смотрителемъ Бобруйскаго Уѣзднаго Дво
рянскаго Училища“; l. 2v–3r). Tačiau paties prašymu Kaširinas netrukus atleistas iš
tų pareigų (nuo 1843-08-97; l. 3v–4r).
1844 metų liepos 11 dieną, nesant laisvos etatinio prižiūrėtojo vietos, paskirtas
vyresniuoju rusų kalbos mokytoju į Kauno gimnaziją („За неимѣніемъ вакансіи
Штатнаго Смотрителя, опредѣленъ Старшимъ учителемъ Русскаго языка въ
Ковенскую Гимназию“; l. 3v–4r). Regis, tai buvo pirmas Kaširino darbas, gautas

Dmitrijaus Kaširino formuliaras, 1864; RNB RS:
f. 523, b. 262 .
56 „Каширин Федор Дмитриевич“, Родоначаль
55

Dmitrijus Kaširinas

ники русских фамилий: Ономастикон Весе
ловского (http://rusdrev.narod.ru/K/kashin.
htm#Каширин; žiūrėta 2009-10-09 ).
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lietuvių kalbos teritorijoje. Ir Kaširinas iš karto pateko į gimnaziją, kurioje kažkada
dėstė Adomas Mickevičius ir Juozapas Čiulda.
1846-ųjų balandžio 16 dieną Kaširinas komandiruotas baigti Ukmergės mokyklos
remonto darbų ir eiti prižiūrėtojo pareigų („Былъ командированъ для окончанія
ремонтныхъ исправленій по зданію Вилкомирскаго Училища и исправленія
должности Смотрителя“; l. 3v–4r). Greta etatinio prižiūrėtojo pareigų vyko priimti
Palovenės (Palomenės?) dvaro ir su liustratoriumi surašyti dvaro inventoriaus; tvarkė
dvarą nuo 1846-ųjų birželio 22-osios iki 1847-ųjų liepos 10-osios („Сверхъ исправленія
въ должности // Штатнаго Смотрителя, былъ командированъ для принятія именія
Половенъ [?], и составленія обще съ Люстраторомъ Инвентарнаго описанія этого
имѣнія; завѣдывалъ этимъ имѣніемъ“; l. 3v–5r).
1846-ųjų spalio 31 dieną Kaširinas patvirtintas etatiniu Ukmergės bajorų mokyklos
prižiūrėtoju (l. 4v–5r).
1850 metų gegužės 24 dieną siųstas į Telšių apskrities mokyklą tikrinti ir tvarkyti
sąskaitybos („Былъ командированъ для повѣрки и приведенія въ порядокъ
счетоводства въ Тельшевское Уѣздное Училище“; l. 4v–5r).
1855-ųjų sausio 27 dieną Kaširinas perkeltas vyresniuoju rusų literatūros mokytoju į Slucko gimnaziją („Перемѣщенъ Старшимъ Учителемъ Русской Словесности
въ Слуцкую Гимназию“; l. 5v–6r).
1859 metų spalio 19 dieną – vyresniuoju rusų kalbos mokytoju į Švenčionių gimnaziją („Перемѣщенъ Старшимъ Учителемъ русскаго языка въ Свенцянскую
Гимназію“; l. 6v–7r).
Nuo 1860 metų lapkričio 22 iki gruodžio 18 dienos laikinai buvo komandiruotas į
Vilniaus progimnaziją eiti istorijos mokytojo pareigų („По распоряженію Г[осподина]
Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа былъ командированъ въ Виленскую про
гимназію для временнаго исправленія должности Учителя исторіи“; l. 6v–7r).
1861 metų sausio 1 dieną perkeltas į Kėdainių gimnaziją vyresniuoju rusų kalbos
mokytoju („Перемѣщенъ Старшимъ Учителемъ русскаго языка въ Кейданскую
Гимназію“; l. 6v–7r).
1863 metų gegužės 8 dienos VŠA globėjo nutartimi Kaširinas atleistas iš tarnybos
jo paties prašymu (gegužės 1 dieną), leidžiant jam parsisamdyti dėstyti rusų kalbą
Kėdainių gimnazijoje, kol bus rastas kitas mokytojas su etatine alga („Вслѣдствіе по
даннаго прошенія [...] отъ 8 Мая 1863 года [...] уволенъ отъ службы съ дозволе
ніемъ ему преподаванія русскаго языка въ Кейданской Гимназіи по найму впредь
до назначенія другаго преподавателя съ производствомъ штатнаго жалованья“;
l. 7v–8r).
1863 metų spalio 2 dieną VŠA Kaširinas vėl paskirtas Kėdainių gimnazijos rusų
kalbos mokytoju ir kartu ėmė eiti inspektoriaus pareigas („отъ 2ого Октября 1863 года
[...] назначенъ учителемъ русскаго языка и испр[авляющимъ] долж[ность] ин
спектора въ Кейданскую Гимназію“; l. 7v–8r). Keistokai atrodo išėjimas iš darbo ir
vėl grįžimas ten pat po pusės metų. Ar tai kaip nors susiję su 1863 metų sukilimu?
Juk sukilimas praėjo, ir Kaširinas vėl pasiprašė į tarnybą.
Tokia marga Dmitrijaus Kaširino biografija atsiskleidžia iš jo 1864-ųjų formuliaro.
Baigęs Maskvos universitetą, Kaširinas daugiausia dirbo Baltarusijoje (Pinske 1832–
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1842, Bobruiske 1842–1843), ir tik nuo 1844 metų pirmą kartą atvyko dirbti į lietuvių
kalbą vartojusią teritoriją – į Kauną (1844–1846). Vėliau ilgai dirbo Ukmergėje (1846–
1855), paskui vėl trumpam išvyko į Baltarusiją (Slucką 1855–1859) ir vėl sugrįžo į
Lietuvą (Švenčionis 1859–1860, Vilnių 1860, Kėdainius 1861–1864).
Iš formuliaro taip pat matyti, kad Kaširinas kas penkeri metai buvo apdovanojamas
nepriekaištingos tarnybos pasižymėjimo ženklais: 15 metų (1849), 20 metų (1853), 25
metų (1858) (l. 4v–7r). Taip pat gavo 1853–1856 metų karo atminimo medalį su Andrejaus juosta (1858) (l. 6v–7r). Vėliau Kaširinui paskirtas ir 1863 metų sukilimo numalšinimo atminties medalis57.
Yra išlikusių ir daugiau dokumentų apie Dmitrijaus Kaširino šeimą, apie jo darbo
epizodus Pinske ir Bobruiske. Štai 1839 metų rugpjūčio 2 dieną Kaširinas iš Penzos
rašė prašymą Baltarusijos švietimo apygardos globėjui Everastui Gruberui (Эверастъ
Андреевичъ Груберъ), kad jo tikrą brolį, dirbantį istorijos mokytoju Žemutinio Lomovo mokykloje (dabartinė Penzos sritis, 109 km nuo pačios Penzos), pervestų į
vieną iš miestų, esančių arčiau Pinsko Baltarusijos švietimo apygardoje. Sakėsi jau ir
1836 metais to prašęs. Dabar pakartotinai rašantis, nes Pinsko bajorų mokykloje kaip
tik atsiradusi laisva vieta58.
Kaširinui brolio prisireikė dėl jųdviejų tėvų amžiaus ir būklės – ji esą reikalaujanti abiejų brolių paramos:

лѣта и состояніе нашихъ родителей требуютъ совмѣстнаго нашего служенія, а
расспроснное [sic!] мое положеніе не позволяетъ мнѣ переселиться въ великорусскія Губерніи (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4373, l. 1v) .
Beveik tuo pat metu 1839 metų liepos mėnesį laišku ir pats Dmitrijaus Kaširino
brolis Jakovas Kaširinas (Яковъ Ѳеодоровичъ Каширинъ) rašė panašų prašymą tam
pačiam Gruberui (l. 2r–2v). Jakovas buvo baigęs Penzos gimnaziją, Kazanės švietimo
apygardos globėjo nurodymu išlaikęs visus apskrities mokyklos mokytojui reikalingus
egzaminus ir štai jau ketvirtus metus dirbo Žemutinio Lomovo mokykloje. Jakovas
mokėsi Penzos gimnazijoje, taigi ir jo brolis Dmitrijus turėjo būti kilęs iš ar nuo Penzos. Štai Dmitrijaus siųstasis prašymas rašytas vasarą Penzoje, nors jis tada dirbo
Pinske. Ar tik nebuvo vasarai grįžęs į tėviškę? Kadangi brolių laiškų net formuluotės
kartais sutampa, tai visai tikėtina, kad laiškus jie buvo suderinę būdami gimtinėje
(Jakovo tekstas vos vos ankstesnis, rašytas iš Žemutinio Lomovo).
Atrodo, kad Jakovas buvo jaunesnysis Kaširino brolis. Jei spėtume, kad jis baigė
gimnaziją būdamas 18-os, dar ketverius metus dirbo mokykloje, tai 1839 metais galėjo būti apie 22 metų amžiaus – labai apytiksliai galėjo būti gimęs apie 1817 metus,
o Dmitrijus buvo gimęs 1812-aisiais.
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Памятная книжка Ковенской губерніи 1875
[...], Ковна [...], 1874, 60 . (Toliau – ПККГ 1875 .
Ir kitų metų Kauno gubernijos atmintinės
knygelės bus trumpinamos ПККГ su atitinkamų metų nurodymu.)
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Jakovo Kaširino ir jo brolio Dmitrijaus prašymai perkelti Jakovą dirbti į Baltarusijos švietimo apygardą, 1839–1844; LVIA: f. 567, ap. 2,
b. 4373, l. 1r .
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Kazanės švietimo apygarda iš Penzos miesto apie Jakovą Kaširiną rašė, kad jei jis
norėtų gauti algą ir naudotis jaunesniųjų gimnazijos mokytojų teisėmis, tai turėtų
kokiame nors universitete išlaikyti egzaminus (l. 4r). Vadinasi, aukštojo mokslo nebaigimas Jakovui buvo kliūtis ieškotis darbo Baltarusijos mokyklose.
Po dvejų metų (1841-ųjų gruodžio 18 dieną) laišku Jakovas Kaširinas vėl prašėsi
perkeliamas į Baltarusijos švietimo apygardą (l. 6r–6v). Vadinasi, iki tol jokios vietos
ten gavęs nebuvo. Bet neatrodo, kad Jakovas būtų ėmęs studijuoti kokiame nors universitete. Kaip argumentą tiesiog vėl pateikė šeimynines problemas:

я, несмотря на скудость моего жалованья, нѣсколько лѣтъ оказывалъ имъ
вспоможеніе – и этаго вспоможенія въ совокупности съ средствами, которыя
они имѣли сами, было достаточно для нашего скуднаго содержанія. // Но лишась по случаю пожара послѣдняго достоянія, а по слабости силъ и старости, находясь не въ состояніи болѣе трудится, родители мои, не находя
болѣе возможности жить при мнѣ, и желая по крайнѣй мѣрѣ обезопасить
участь сестеръ моихъ, рѣшились переселиться къ брату моему, служащему [...]
въ Бѣлорусскомъ Учебномъ Округѣ (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4373, l. 6r–6v) .
Aiškėja, kad brolių Kaširinų tėvus iš dalies išlaikė Jakovas, tačiau viską praradę
per gaisrą tėvai nutarė su dukterimis keltis gyventi pas Dmitrijų. Jakovas skundėsi,
kad dabar, atsidūręs už 1500 varstų nuo tėvų, menkai ką tegalėsiantis jiems padėti.
Tais 1841-aisiais Dmitrijus dar tebedirbo Pinske. Bet štai po pusės metų (1842 metų
rugpjūčio 10 dieną) savo trečiąjį prašymą Dmitrijus jau rašė iš Bobruisko (l. 9r–10r).
Vėlgi rimčiausias Dmitrijaus prašymo argumentas – „чтобъ всё семейство наше пе
реѣхало на жительство въ здѣшніе Губерніи, гдѣ уже и находится отецъ нашъ“
(l. 9v). Taigi 1842-ųjų rugpjūtį tik tėvas Fiodoras Kaširinas buvo atvykęs pas jį, o
motina su seserimis kelionę turbūt dar tik planavo.
Praėjo dar metai ir 1843-iųjų rugsėjo 25 dieną Jakovas rašė naują prašymą, iš kurio
matyti, kad jis jau buvo atvykęs į Minską laikyti egzaminų gubernijos mokykloje. Ir
tada esą sužinojęs, kad brolis Dmitrijus atleistas iš Bobruisko bajorų mokyklos prižiūrėtojo pareigų; tai nulėmė ir paties Jakovo, ir tėvų su šeimyna apsigyvenimą kartu su Dmitrijumi:

освѣдомился о уволненіи брата моего отъ должности Смотрителя Бобруйскаго
Дворянскаго Училища, вызвавшаго меня и семѣйство къ совмѣстному съ
нимъ жительству (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4373, l. 12r) .
Tad aišku, kad 1843 metų rugsėjį jau ir motina su seserimis bei Jakovas buvo
Pinske pas Dmitrijų. Jakovo prašymo esmė tokia: kadangi labai sunki jo šeimos padėtis ir kadangi brolis Dmitrijus liko be darbo, tai gal jį, Jakovą, galėtų įdarbinti į
atsilaisvinusią vietą Pinsko mokykloje dar jam net nespėjus išlaikyti egzaminų Minske. Lapkričio 30 dieną Baltarusijos švietimo apygarda atsakė, kad prieš gaudamas
darbą egzaminus Jakovas Kaširinas išlaikyti privalėtų (l. 13r).
Po trijų mėnesių, 1843 metų gruodžio 6 dieną, Jakovas vėl prašėsi kur nors įdarbinamas, kad ir Kauno gubernijos gimnazijos mokinių prižiūrėtoju, kurio vieta kaip
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tik atsilaisvinusi (l. 14r). Atsakymą gavo 1844 metų sausio 18 dieną, kad laisvų istorijos ir geografijos mokytojų vietų Baltarusijos švietimo apygardoje nėra (l. 15r).
Daugiau Kaširino šeimos detalių aiškėja iš bylos apie Dmitrijaus Kaširino paskyrimą į Bobruiską59. 1841 metų gruodžio 20 dieną Kaširinas pasiūlytas bajorų mokyklos
etatinio prižiūrėtojo pareigoms. Baltarusijos švietimo apygardos globėjas Gruberas
ministrui rašė, kad mokyklų prižiūrėtojais į atsilaisvinusias vietas esą skirtini patikimiausi iš patikimiausių. Todėl kaip gerai užsirekomendavęs pasirinktas Kaširinas
(„извѣстнаго мнѣ съ отличной стороны“; l. 1r). Ministras laišku pritarė ir 1842 metų
sausio 9 dieną Kaširinas gavo eiti tokias pareigas Bobruiske. Bet ir vasario 27-ąją vis
dar iš Pinsko Kaširinas dėstė, kad dėl šeimos reikalų jis negalįs vykti į Bobruiską.
Nebent gautų pašalpą:

обстоятельства, въ которыхъ нахожусь я, какъ по случаю разныхъ несчастій
меня постигшихъ, такъ и по случаю переѣзда сюда – необходимо требующихъ моей помощи родителей, заставляютъ меня прибѣгнуть къ Вашему
Превосходительству съ просьбою о выдачѣ пособія на подъёмъ при переѣздѣ
въ Бобруйскъ, пособія, безъ котораго я рѣшительно нахожусь въ невозможности оставить Пинскъ (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4936, l. 4v) .
Dar po trijų savaičių (1842 metų kovo 18 dieną) Kaširinas būgštaudamas vėl siuntė laišką, prašė neskirti jo prižiūrėtoju į Bobruiską, o tokioms pačioms pareigoms
palikti Pinsko mokykloje:

Я не говорю о томъ, что будучи по случаю почти годовой болезни жены и трëхъ
покойныхъ сыновей вовлеченъ въ довольно значительные долги и не имѣвши
до сихъ поръ возможности совершенно ихъ выплатить (хотя въ нынѣшнемъ
году при пособіи отъ содержанія Конвикта и много уплачено), для меня пребы
ваніе въ Бобруйскѣ, какъ городѣ требующемъ большей чистоты въ обмунди
ровкѣ, было бы довольно затруднительно, особенно сначала, когда я долженъ
буду справить многое, безъ чего могъ бы обойтись въ Пинскѣ; не говорю также
о затруднительности, которую могу встрѣтить при сдачѣ Конвикта [...]
(LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4936, l. 7v) .
Tad Kaširinas skundėsi, kad jo žmona sirgo ilgiau nei metus ir mirė trys jo sūnūs
(!), todėl prisidaręs skolų, kurių dalį, tiesa, iš bendrabučio pašalpos įstengęs padengti. Toliau vėl atskleidė savo rūpesčio tėvais detalių:

Еще въ прошломъ году [...] я обрѣкъ себя служенію, моихъ обремененныхъ лѣта
ми и бѣдностію родителей и двухъ сестеръ, и содержать ихъ при себѣ. – Въ
Iюлѣ мѣсяцѣ прошлаго года я долженъ былъ привести это въ исполненіе и по
прибытіи отца, желая сколько нибудь облегчить для себя содержаніе столь
значительнаго семейства, я при пособіи нашего готоваго на всё благое Почёт-
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Dmitrijaus Kaširino paskyrimas Bobruisko bajorų mokyklos etatiniu prižiūrėtoju, 1841–1842;
LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4936 .
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наго Смотрителя П. Н. Хруцкаго нанялъ за 200 руб[лей] серебромъ въ посессію
имѣніе, на сто руб[лей] сереб[ромъ] купилъ – общими силами съ родителями –
скота, близко тогоже употребилъ на разные хозяйственные снаряды и обзаве
денія: однимъ словомъ употребивши отчасти занятыхъ мною, отчасти родительскихъ – до 400 р[ублей] сер[ебромъ] я положилъ начало ихъ осѣдлости
въ странахъ здѣшнихъ и только ожидалъ прибытія матери и сестеръ, чтобъ
совершено всё устроить. – Употребивши столько издержекъ и теперь находясь вынужденымъ оставить Пинскъ и слѣдовательно оставить всё это на
произволъ судьбы – я самъ незнаю, что долженъ предпринять я. – Оставить
родителей однихъ въ чужой сторонѣ, при старости лѣтъ и слабости здоровья, не знавшихъ ни языка, ни обычаевъ, безъ // надлежащего еще устройства,
безъ всякой помощи и содѣйствія – совершенно не возможно; влечь же ихъ за
собою, послѣ столькихъ не возвратныхъ потерь – еще меньше возможно
(LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4936, l. 8r–8v) .
Vadinasi, Dmitrijus nuo 1841 metų apsiėmė prižiūrėti savo tėvus ir dvi seseris. Iš
pradžių liepos mėnesį atvyko tėvas, tada su tėvu jie už daugiau kaip 400 rublių išsinuomojo dvarą ir nusipirko galvijų, ūkio padargų, ir tik laukė atvykstant motinos bei
seserų, kad viską galutinai sutvarkytų. Dmitrijus guodėsi, kad negali išvykti į Bobrui
ską, negali visko palikti likimo valiai, negali palikti tėvų vienų – nemokančių kalbos
ir nežinančių papročių. (Turbūt turėjo galvoje lenkų kalbą. Pats lenkiškai jau buvo
pramokęs, kaip galima spręsti ir iš jo gramatikos pamokų; žr. 1.2.) Iš minėtų Jakovo
Kaširino laiškų matyti, kad dar ir 1842-ųjų rugpjūtį tik vienas tėvas Fiodoras Kaširinas
buvo atvykęs į Pinską (vadinasi, vienas su Dmitrijumi gyveno ilgiau nei metus), o
dar po metų (1843-iųjų rugsėjo 25 dieną) jau visa šeima (motina, seserys ir Jakovas)
buvo Baltarusijoje.
Pasiguodęs, kad visai nežino, ką daryti, Dmitrijus dar užsiminė apie savo paties
naujos šeimos planavimą:

Кромѣ этого есть еще одно обстоятельство: это довольно выгодная партія; но
это относится только до моего личнаго счастія, а потому я не смѣю выставлять это за предлогъ (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4936, l. 8v) .
Vadinasi, Kaširinas buvo nusižiūrėjęs naudingą partiją (nuotaką). Sakėsi nedrįstąs
suformuluoti to kaip priežasties pasilikti Pinske, bet vis dėlto, prieštaraudamas sau,
išdrįso. Jau buvo rašęs, kad jo žmona metus sirgo, kad mirė trys jo sūnūs. Turbūt
turime suprasti, kad mirė ne tik sūnūs, bet ir žmona, ir kad jis dabar rinkosi kitą.
Kaip matyti iš valdininkų susirašinėjimo (balandžio 7 dienos juodraštis), Kaširinas
buvo kreipęsis į juos leidimo vesti ir leidimą gavęs:

Препровождая у сего въ подлинникѣ поступившее ко мнѣ отъ определеннаго Смотрителемъ Бобруйскаго Дворянскаго училища Каширина прошеніе о дозволе
ніи ему вступить во супружный бракъ съ дочерью покойнаго учит[еля] Кіев
с[кой] Гимназіи Ланкау дѣвицею Анною Ланкау, – и предлагаю В[ашему] П[ре
восходительству] дозволить ему вступить въ означенный бракъ (LVIA: f. 567,
ap. 2, b. 4936, l. 9r) .
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Dmitrijaus Kaširino 1842-03-18 prašymo palikti jį Pinske fragmentas, kuriame minimas
jo brolis Jakovas, dvi seserys, tėvai, išsinuomotas su tėvu dvaras, pirkti gyvuliai ir padargai,
svetimas tėvams kraštas, kalba ir papročiai; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4936, l. 8r

8 pav.

Taigi tais 1842 metais Kaširinas, matyt, ir vedė Aną Lankau, Kijevo gimnazijos
mokytojo (?) dukrą. Ji, kaip žinoma iš Kaširino formuliaro, buvo katalikė. Kitais metais gegužės 31 dieną jiems gimė pirmas sūnus Fiodoras60.
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Didžiojoje rusų biografinėje enciklopedijoje (internete) nurodoma, kad Fiodoras Kaširinas gimęs Kauno gubernijoje: „Каширин, Фед[ор]
Дм[итриевич] переводч[ик], сотр[удник]
‘Холм[ского] греко-униат[ского] месяце
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сл[ова]’“, Большая биографическая энцикло
педия (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/53264/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%
D1%80%D0%B8%D0%BD ; žiūrėta 2009-05-23 ).
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Bet, užuot buvęs paliktas Pinske, Kaširinas gavo anksčiau (1842 metais vasario 27
dieną) prašytą 120 rublių pašalpą (Švietimo ministerijos 1842 metų gegužės 9 dienos
raštas; l. 11r–11v). Galimybė pasilikti Pinske Kaširinui dingo.
Vis dėlto Bobruiske Kaširinas neišbuvo ilgai. Po pusantrų metų nuo paskyrimo
datos, 1843-iųjų birželio 7 dieną Kaširinas prašėsi atleidžiamas iš darbo dėl šeimyninių aplinkybių ir pageidavo gauti vienų metų algos dydžio išmoką, kuri jam, kaip
ištarnavusiam daugiau nei 10 metų ir atsistatydinusiam, priklausė pagal 1836 metų
lapkričio 18 dieną patvirtintus nuostatus61. Kaširinas tvirtino, kad tik dėl ypatingų
šeimos aplinkybių turi palikti tarnybą. Ką gi, prieš savaitę Kaširinui žmona Ana buvo
pagimdžiusį sūnų Fiodorą – tai irgi turėjo nepamažinti keblumų. Atsistatydindamas
Kaširinas vis dėlto nepamiršo paaiškinti, kad jis nenorėtų prarasti teisės ir vėl grįžti
tarnauti – vos pakviestas tuoj prisistatysiąs (l. 3r).
Liepos 22 dieną Kaširinas teisinosi, kad jis tik kuriam laikui paaukojo savo tarnybą dėl ligų, dėl skolų ir dėl didelės šeimos, vien tik tam, kad galėtų gauti vienų metų
algos dydžio išmoką (l. 8r). Po ilgų išvedžiojimų Kaširinas maldavo vėl būti paskiriamas į tas pačias pareigas Bobruiske, sutiko ilgai, gal net metus dirbti ten ir be atlyginimo (l. 8v). Rugpjūčio 5-ąją Kaširinas nauju raštu vėl dėstė, kaip jam svarbu pasilikti tarnyboje. Tačiau rugpjūčio 7 dieną ministro pavaduotojas Kaširinui patvirtino 500
rublių išmoką už atsistatydinimą po dešimties metų tarnybos (l. 10r–10v). Taigi Kaširiną vis tiek atleido ir į jo vietą paskyrė kitą (l. 14r).
Kaširinas bent po kartą buvo apskųstas ir Pinske, ir Bobruiske. Pinske 1838-ųjų
rudenį62 mokytojai Kaširinas ir Leškevičius buvo apskųsti už tai, kad nubaudė mokinį Sačkovskį:

О неблаговидныхъ поступкахъ учителей [...] Каширина и Лешкевича [...]. // [...]
позволили себѣ ночью напасть на ученика Пинскаго Дворянскаго Училища
Сачковскаго; били его на улицѣ и не довольствуясь этимъ, тогдаже, въ 12 часу
ночи, пригласили Смотрителя Лукашевича въ училище гдѣ и наказали означеннаго Сачковскаго розгами, отъ чего будто бы онъ былъ боленъ (LVIA: f. 567,
ap. 2, b. 4228, l. 18r–18v) .
Taigi esą naktį Kaširinas ir Leškevičius mušė Sačkovskį gatvėje, po to 12 valandą
nakties dar rykštėmis baudė mokykloje. Minsko mokyklų direkcija 1839 metų vasario
16 dieną parašė išsamų raportą Baltarusijos švietimo apygardos globėjui (l. 24r–28v).
Apklausa parodžiusi, kad Leškevičius tampęs Sačkovskį už plaukų, o Kaširinas jo
nelietęs (l. 26r). Tad žiauriu elgesiu labiau buvo kaltintas Leškevičius, ne Kaširinas.
Kita vertus, jiedviem priskirta ir daugiau nusižengimų. Ne mažiau už Leškevičių
Kaširinas buvo apkaltintas tuo, kad pasmakrėje nešiojo barzdelę (Leškevičius neleistinai turėjęs ūsus):

16 Марта 1837 года, послѣдовавшимъ по замѣчанію, что многіе гражданскіе Чиновники дозволяли себѣ носить усы и небрить бороды по образцу жидовъ, или
подражая французскимъ модамъ, – буквально запрещается чиновникамъ Гражданскаго вѣдомства носить усы и собственно бороды; то вѣроятно учитель
Каширинъ не сбривалъ волосъ подъ бородою у самой шеи, не почитая этого за36

прещеннымъ; ибо когда [...] сказано было Каширину, что и подбородка носить
не слѣдуетъ, то онъ [...] немедленно сбрилъ его (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4228, l. 27r) .
Taigi Kaširinas, kaip manyta, žydų ar prancūzų madų pavyzdžiu buvo neleistinai
auginęs plaukus po smakru prie kaklo, tuo didžiai nusižengdamas draudimui valstybės tarnautojams nešioti barzdas. Bet vėlgi, kadangi perspėtas iš karto nusiskuto,
tai rimtai nė barzdos auginimu apkaltintas nebuvo.
Kitą skundą prieš Kaširiną 1843 metų vasario 1 dieną Bobruiske parašė Michailas
Pestičius63. Kaširinas buvo apkaltintas šiurkščiai mušęs devynmetį Pestičiaus sūnų
(mokinį) rykštėmis ir leidęs 10 valandų laikyti jį uždarytą:

Минувшаго генваря 29о числа, по полудни Находящагося въ Томъ же Училищѣ въ
1мъ Классѣ сына моего Димитрія, Имѣющаго отроду неболіе 9ти лѣтъ Безъ
всякой вины За ведя въ свою комнату Приказалъ держать онаго Своему человеку Наказалъ телесно розгами а по наказаніи Отослалъ къ Неподведомственному Ему Гуверніору Саврасову [...] въ крѣпости по близости Училища, съ под
твержденіемъ Чтобы онъ Саврасовъ сына Моего Неотпускалъ Домой прежде
пробытія 10ти часовъ (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 5338, l. 1ar) .
Kaširinas rašė ilgą pasiaiškinimą, kuriuo nurodė, kad mokiniams pradingdavo
įvairūs daiktai, knygos, net pinigai, ir kad pinigai buvo rasti pas mokinį Pestičių (l. 5v).
Be to, jis buvo paėmęs knygą. Todėl Kaširinas, įsitikinęs, jog Pestičius yra užsispyręs
ir užsikrėtęs grobstymo aistra, kad išrautų blogį ir kitiems parodytų pavyzdį sutinkamai su nuostatais įkrėtęs truputį rykščių, ir visai ne žiauriai, nes po to mokinys dar
sėdėjęs pamokose:

послѣ запирательства, будучи совершенно увѣренъ, какъ въ страсти этого мальчика къ похищенію, такъ и въ упрямомъ характерѣ и желая искоренить зло
и дать другимъ примѣръ, я въ согласности съ Высочайше утвержденнымъ
Уставомъ наказалъ ученика этого 29го Января нѣсколькими ударами розогъ,
соображаясь разумѣется съ его возростомъ и ни мало не жестоко, что видно
изъ того, что ученикъ этотъ послѣ сего былъ еще на урокахъ (LVIA: f. 567, ap. 2,
b. 5338, l. 5v) .
Galų gale ir šis skundas prieš Kaširiną buvo pripažintas nepamatuotu (l. 7r–7v).
Atleistas iš Bobruisko mokyklos Kaširinas 1843 metų spalio mėnesį ir 1844 metų
birželio 26 dieną vėl ir vėl meldė darbo kur nors Baltarusijos švietimo apygardoje.
Pagaliau 1844 metų liepos 11 dieną jis pasiūlytas Kauno gimnazijos vyresniuoju rusų
kalbos mokytoju (LVIA: f. 567, ap. 2, b. 5239, l. 19r). Dar po dvejų metų, 1846 metų

Dmitrijaus Kaširino atleidimas iš Bobruisko bajorų mokyklos ir paskyrimas Kauno mokyklos
mokytoju, 1843–1846; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 5239,
l. 1r–1v .
62 Netvarka Pinsko ir Mozyriaus mokyklose, 1838–
1840; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4228, l. 7r .
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Michailo Pestičiaus skundas prieš Bobruisko
bajorų mokyklos prižiūrėtoją Dmitrijų Kaširiną, 1843; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 5338 .
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kovo mėnesį, Kaširiną nutarta siųsti keturiems mėnesiams į Ukmergę pabaigti mokyklos statybos (kol kažkoks ponas Legatovičius dėl ligos tam laikui atleidžiamas
nuo pareigų). Ukmergės bajorų mokyklos etatiniu prižiūrėtoju Kaširiną ministras
patvirtino 1846 metų spalio 31 dieną (l. 16r).

1.2.

Gramatikos pamokos (1835)

Taigi šalia kitų darbų Dmitrijus Kaširinas įvairiose mokyklose dažniausiai dėstydavo rusų kalbą arba literatūrą. Rusų kalbos vadovėlių istorijoje Kaširinas žinomas ir
kaip rusų kalbos gramatikos pamokų, išleistų Maskvoje 1835 metais, autorius: Грам
матическiе уроки Русскаго языка64 (Rusų kalbos gramatikos pamokos). Šias gramatikos
pamokas jis parašė ir išleido dirbdamas dar Pinsko mokykloje. Tai pirmasis sąsiuvinis;
matyt, Kaširinas ketino išleisti jų ir daugiau, bet ketinimo neįvykdė. Gramatikos pamokose jis daugiausia kalbėjo apie rusų (bendrinės) kalbos garsus, raides, apie rašybą
(daug vietos skyrė ir didžiosioms raidėms), šiek tiek apie kirtį, kalbos dalis.
Šios knygelės vietą rusų kultūroje aptarinėjo ir kvestionavo garsusis literatūros
kritikas Visarionas Belinskis (Виссарионъ Григорьевичъ Белинскiй). Jis parašė gana
griežtą recenziją65, kurios bene pagrindinis klausimas buvo, kam tokios knygos iš
viso reikia:

Мы долго добивались значения и цели этой книжки и никак не могли добиться.
Сколько мы могли понять, и тут дело идет о грамматической реформе и
точно в таком же духе, как и у всех наших грамматических реформаторов.
Переменят термин, не переменивши вещи, и думают, что очень много сделали. Например, дело давно решено, что буквы ъ, ь и й суть полугласные, так
нет: для последней из них г[осподин] Каширин выдумывает новое название –
подручной или краткой; местоимение, этот термин, так правильно, так
удачно составленный, так хорошо выражающий идею и значение этой части
речи, местоимение, к которому мы так привыкли, так прислушались, с которым так освоились с самого детства, местоимение г[осподин] Каширин перекрещивает в лицесловие или лицеуказание и думает, что он этим далеко
подвигает вперед русскую грамматику (БР) .
Belinskio ir Kaširino ryšiai Belinskio raštuose taip nusakyti:

Д[митрий] Ф[едорович] Каширин – товарищ Белинского по Пензенской гимназии
и по университету; это нисколько не помешало Белинскому подвергнуть
учебник Каширина суровой критике (БР) .
Vadinasi, Kaširinas tokį griežtą įvertinimą gavo iš savo mokyklos (Penzoje) ir universiteto (Maskvoje) draugo Belinskio. Kaširino darbą Belinskis laikė nereikalinga
pastanga reformuoti gramatiką. Jis pyko, kad Kaširinas įvedė naujų terminų, nors turinio nekeitė; kad raidę <й> Kaširinas pavadino parankine arba trumpąja; kad vietoj
tradicinio termino местоимение įvardžiui pavadinti Kaširinas siūlė лицесловие ar
лицеуказание. Tiesą sakant, šiandien skaitant Kaširino gramatikos pamokas visai neat38

9 pav.

Dmitrijaus Kaširino Грамматическiе уроки Русскаго языка, 1835;

RNB: 18.91.3.211

rodo, kad jo tikslas būtų buvęs rusų kalbos gramatikos reforma. Jei kokį naujadarą
Kaširinas ir buvo sugalvojęs, tai Belinskis jo ir nepraleido nesukritikavęs, o apskritai
dauguma atvejų Kaširinas rinkosi tradicinius rusų gramatikos terminus. Tikėtiniau, kad

64 ГРАММАТИЧЕСКIЕ УРОКИ РУС СКАГО ЯЗЫКА.

ДИМИТРIЯ КАШИРИНА ,

Старшаго Учителя
Пинскаго Дворянскаго Училища, Нравст
венно-Политическихъ Наукъ Дѣйствитель
наго Студента. МО СКВА . Въ Университет
ской Типографіи. 1835; RNB: 18.91.3.211 .
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Виссарион Григорьевич Белинский, Полное со
брание сочинений в 13 томах 1 . Статьи и ре
цензии 1829-1835 . Художественные произведения,
Москва: Издательство Академии Наук СССР ,
1953 (http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3930 .
shtml; žiūrėta 2009-09-06 ). (Toliau – БР .)

39

Kaširinas, rusų kalbos mokytojas Pinske, rengė parankinę knygelę (vadovėlį) mokiniams
ir mokytojams, norėdamas palengvinti mokytis tarties ir rašybos taisyklių.
Kai kurios taisyklės akivaizdžiai parinktos paties Kaširino. Pavyzdžiui, keliose
vietose Kaširinas siūlė mokytis rusų rašybos taisyklių, rusiškus žodžius lyginant su
giminiškais lenkų kalbos:

При сличеніи языка Русскаго съ Польскимъ, о употребленіи буквы ѣ, можно положить слѣдующее правило: слова, въ коихъ въ языкѣ Русскомъ слышимъ букву
ѣ, или е, а въ Польскомъ а, всегда пишутся чрезъ ѣ, напр. блѣдный, blady; дѣдъ,
dziad и пр., также гдѣ находится предъ е согласная rz, на пр. rzepa, рѣпа, и
проч., а иногда, гдѣ пишется ie (p. 31) .
При сличеніи съ языкомъ Польскимъ о употребленіи ы или и, можно замѣтитъ
слѣдующее правило: во всѣхъ словахъ, гдѣ въ Польскомъ пишется умягченная
р (rz) съ ы (y), должно писать и, а гдѣ пишется грубое р (r) съ ы (y), тамъ
должно писать ы, напр. Рыцарь, ryzerz [sic!]; Римъ, Rzym (p. 33) .
Tokių taisyklių, kaip remtis lenkų kalba ir rašyba, mokantis rašyti rusiškai, nėra
daug. Bet ir jų buvimas rodo, kad Kaširinas, pirma, bent kiek mokėjo lenkiškai, antra,
kad tarp jo mokinių Pinske turėjo būti nemažai lenkiškai kalbančių vaikų, trečia, kad
jam rūpėjo kurti rusų kalbos mokymo metodiką.
Baltarusijos švietimo apygardos globėjas Everastas Gruberas 1834 metų rugsėjo
6 dieną buvo prašęs Ivano Garetovskio (Иванъ Алексѣевичъ Гаретовскій) recenzijos apie gautą Kaširino gramatikos pamokų rankraštį. Gruberas norėjo, kad būtų
įvertinta tik tai, kiek Kaširino pamokose yra pritaikymų ir palengvinimų mokytis
lietuvių jaunimui:

Прошу Ивана Алексѣевича разсмотрѣть работу учителя Каширина въ томъ
только отношенiи, нѣтъ ли въ оной какихъ либо особыхъ примѣненiй или
облегченій для Литовскаго юношества66.
Po gero mėnesio (1834 metų spalio 12 dieną) Garetovskis vidaus rankraščio recenzijoje jau rašė:

въ сихъ урокахъ нѣтъ особенныхъ примѣненій или облегченій для Литовскаго
Юношества, кромѣ неважныхъ указаній на сходство буквъ въ Русскомъ и Польскомъ языкахъ ь стр. 8 и ѣ стр. 10 и 12, и на употребленіе прописныхъ буквъ въ
прилагательныхъ, произведенныхъ отъ собственныхъ именъ, принятое у Поляковъ стр. 25, // упомянутые Грамматическіе уроки Г[осподина] Каширина
составляютъ мѣстами дополненія, измѣненія, поясненія на изданные Грамматики Греча67 и Востокова68, и потому достоинство ихъ опредѣлить можетъ
только комитетъ устройства училищь или Россійская Академія (LVIA: F. 567,
AP. 2, B. 3572, l. 3r–3v) .
Taigi Garetovskis beveik nerado nieko, kas būtų pritaikyta lietuvių jaunimui (aišku, Pinske tas lietuvių jaunimas kalbėjo lenkiškai). Jis tik nurodė kelias vietas, kur
mokant rusiškai Kaširinas siūlė remtis lenkų rašyba. Gruberas, uždelsęs bent pusę
metų, persakė (1835 metų balandžio 17 dieną) Garetovskio mintis Minsko mokyklų
direkcijos direktoriui: kad lietuvių jaunimui iš Kaširino gramatikos pamokų mažai
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naudos, kad Kaširinas arba turėtų remtis patvirtintais vadovėliais, arba kreiptis į
Rusijos mokslų akademiją (l. 5r–5v). Bet per tą pusmetį Kaširinas nesnaudė – Maskvos
cenzorius Michailas Kačenovskis (Михаилъ Трофимовичъ Каченовскій) 1835 metų
kovo 22 dieną patvirtino spaudai pirmąjį jo gramatikos pamokų sąsiuvinį. Antrasis
sąsiuvinis niekada ir nebuvo išleistas – nepalankus Garetovskio bei Grubero atsiliepimas galėjo prisidėti tik prie antrojo gramatikos pamokų sąsiuvinio likimo.
Kaširinas pateikė rekomendacijų dėl kai kurių tradicinės rusų kalbos rašybos atvejų. Pavyzdžiui, aiškino, kad prieš rusų [o] minkštumas žymimas <e> su dviem taškais
(берёза, гнётъ, слёзы, твёрдо) ir kad seniau buvo ir dabar dar parašoma su <іo>, bet
taip nebevartotina („Въ семъ случаѣ писали и еще пишутъ іо, но теперь это неупо
требительно“; p. 32). Taip pat komentavo, kad priebalsio minkštumas prieš <э> nebejaučiamas, bet raidę jatj <ѣ> vis tiek reikia išlaikyti kaip paminklą („Для насъ теперь
звукъ умягченной согласной предъ э уже неощутителенъ; однако буква ѣ должна,
какъ памятникъ, сохраниться въ письмѣ“; p. 28). Taip pat, teigė Kaširinas, nereikalingas ir jeras <ъ>, bet kas esą bendros vartosenos įvesta, to negalima išnaikinti („ъ для
насъ не нуженъ; но что введено общимъ употребленіемъ, того истребить не мож
но“; p. 25). Šie atvejai irgi nerodo Kaširiną buvus didelį reformatorių.
Belinskis taip pat užsipuolė Kaširiną, kad vietoj dešimties esą jis palikęs tik penkias
balsines raides rusų rašyboje:

С удивлением увидел я из этой первой тетради грамматических уроков, что в
русском языке только пять гласных букв: а, о, у, i, э; куда же девались: е, ы, я,
ю, и? (БР) .
Matyti, kad Belinskiui užkliuvo šis Kaširino gramatikos pamokų sakinys: „Гласныхъ
звуковъ въ Русскомъ языкѣ есть пять, а именно: а, о, у, і, э“ (p. 11). Bet Belinskis
netiksliai priekaištavo dėl raidžių, nes Kaširinas rašė apie garsus. Iš kitų Kaširino
komentarų akivaizdu, kad jis galvoje turėjo tik garsus ir kad Belinskio pasigestos
kitos penkios raidės žymėjo vieną iš tų pačių Kaširino nurodytų penkių balsinių
garsų (pavyzdžiui, <e> ir <я> buvo pozicinis rusų garso [э] variantas, <ы> ir <и> – [і]
variantas, o <ю> – [у] variantas).
Atrodo, kad Kaširinas gerai skyrė garsus nuo raidžių. Vis dėlto jo gramatikos
pamokų žodžio буква ‘raidė’ apibrėžimas gali labai nustebinti: „Буква есть отдѣльный
звукъ человѣческаго голоса“ (p. 7). Raidė esanti garsas! Ir daugiau pavyzdžių patvirtina, kad raidė Kaširinui reiškė ‘garsą’, plg. „эти звуки могутъ называться: словами,
слогами, буквами“ (p. 7); „Буквы, образуемыя посредствомъ чистаго голоса“ (p. 8)
ir kt. Autoritetingasis to meto Vladimiro Dalio rusų kalbos žodynas raidės visai ne-

Dmitrijaus Kaširino gramatikos pamokų recenzavimas, 1834–1835; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 3572,
l. 1r .
67 Plg. Николай Иванович Греч, Начальные пра
вила русской грамматики, изданные Никола
ем Гречем, 3 -е изд[анiе], испр[авленное],
Санкт-Петербург: тип[ография] Имп[ера
торского] Санктпетерб[ургского] воспита
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т[ельного] дома, 1833 . (Cit. pagal RNB elektroninį katalogą.)
68 Plg. Александр Христофорович Востоков, Со
кращенная русская грамматика Александра
Востокова, при втором издании исправленная
сочинителем, Санкт-Петербург: тип[огра
фия] Имп[ераторской] Акад[емии] наук,
1833 . (Cit. pagal RNB elektroninį katalogą.)
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Dmitrijaus Kaširino Грамматическiе уроки Русскаго языка,
p. su буква ‘raidė’ apibrėžimu; RNB: 18.91.3.211

10 pav.
1835, 7

siejo su garsu – vien tik su raštu: „БУКВА ж. один из начальных знаков грамоты,
письменности, из коих составляются слоги и слова; письмя“69.
Tačiau kartais raides Kaširinas vadino ženklais, pavyzdžiui: „Въ Славянской аз
букѣ, называемой церковною, считается 44 буквы“ (p. 21); „Въ Русской азбукѣ, //
такъ называемой Гражданскою, всѣхъ буквъ 34“ (p. 21–22); „26-ой Знакъ есть буква
Ѳ. Эта буква имѣетъ тотъ же звукъ, какъ и Ф“ (p. 23) ir kt. Vadinasi, Kaširinui raidė
buvo kartu ir ‘garsas’, ir ‘ženklas’. Galima sakyti, kad rusų žodžiui буква jis suteikė
bent dvi reikšmes: ‘žmogaus balso garsas’ ir ‘raidė, rašmuo’. Nors tai ir prieštarauja
Dalio žodyno apibrėžimui, bet galima lengvai nuspėti, kad tokia įvairiareikšmė raidės
vartosena buvo įprasta Kaširino mokiniams (ir dabar žmonės dažnai suplaka raidę ir
garsą). Kartais pats Kaširinas patikslindavo, kuria reikšme vartojo žodį буква: „будетъ
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всѣхъ буквъ, какъ звуковъ голоса, 38“ (p. 20). O kai jam reikėjo nusakyti tiksliai, tai,
matyt, vengdamas raidės daugiareikšmiškumo, iš viso tekalbėjo apie garsus ir ženklus
(ne raides): „Нетъ ни одной азбуки, гдѣ бы было столько знаковъ, сколько звуковъ“
(p. 21). Taigi greičiausiai dėl savo mokinių Kaširinas taikėsi prie nevienareikšmės
raidės vartosenos – akivaizdu, kad jis pats gerai skyrė garsą nuo rašto ženklo.
Jokia reforma neatrodo buvusi Kaširino gramatikos pamokų tikslas, kad ir kaip
Belinskis kaltino Kaširiną nereikalingu reformavimu. Kaširino siekis buvo mokyti
gramatikos ir gerai (rusiškai) kalbėti („изученіе Грамматики имѣетъ цѣлью научить
насъ правильно говорить“; p. 6).
Kaip matyti iš gramatikos pamokų, Kaširinui rūpėjo kalbos, rašybos dalykai – ne
tik rusų, bet šiek tik ir lenkų. Vadinasi, imtis rengti rusų kalbos elementorių su lietuviškais vertimais vėliau Kaširinui galėjo pasirodyti esąs ir pačiam įdomus, ne vien
Novikovą iš keblios padėties gelbstintis žingsnis.
Jei Kaširinas rengė vadovėlį, kurio viena iš kalbų buvo lietuvių, tai kur jis galėjo
būti mokęsis lietuvių tarmių? Iki 1867 metų Lietuvoje jo ilgiausiai gyventa Ukmergėje ir Kaune, taip pat šiek tiek Kėdainiuose, Švenčionyse, net ir Vilniuje. Ukmergė,
Švenčionys ir Vilnius yra rytų aukštaičių, o Kaunas ir Kėdainiai – vakarų aukštaičių
tarmių teritorijoje.

1.3.

Dmitrijaus Kaširino Мóксласъ дель ишмóкима (1868) šaltiniai

Dmitrijaus Kaširino rengtas 1868-ųjų Моксласъ дель ишмóкима руссишко-летý
вишкосъ грóмятосъ и артымéтыкосъ (МДИ) yra daug sudėtingesnės struktūros, negu
kad Novikovas tikėjosi iš Krečinskio – padailinto Буквáрсъ leidinio. МДИ iš pradžių
(p. 1–13) eina abėcėlė ir rusiški skiemenuoti žodžiai, iliustruojantys kiekvieną raidę.
Rusiškų žodžių lietuviškas paaiškinimas surašytas išnašose. Antroje dalyje (p. 14–26)
pateikti rusiški sakiniai (vėl lietuviški atitikmenys nukelti į išnašas). Toliau (p. 27–57) –
pašnekesiai: čia šalia kiekvienos rusiškos frazės pateikta lietuviška. Po skaitmenų sąrašo (p. 58–59) ir daugybos lentelės (p. 60) – trumpi skaitymo straipsneliai (p. 61–107)
su paaiškinamaisiais lietuviškais žodžiais ir frazėmis jų pabaigoje. Po to skyrius, kuriame sudėtos lietuviškos maldos ir kiti lengvo pobūdžio straipsneliai (p. 108–119),
paskui abiejų kalbų matų atitikmenys (p. 120–124) ir sutrumpinimai (p. 125).
Užbėgant už akių reikia iš karto pasakyti, kad Kaširinas МДИ rėmėsi bent septyniais gana nevienodais spausdintais šaltiniais (plg. 11 pav.).
МДИ galima išskirti kelis gana skirtingos kalbos ir rašybos sluoksnius, nes vienus
šaltinius Kaširinas perimdamas tvarkė mažiau, kitus daugiau, trečių iš viso netaisė.
Toliau 1 lentelėje išdėstytas МДИ turinys ir nurodyta, kuri jo vieta buvo perimta
(perdaryta) iš kokio šaltinio. Apie kiekvieną šaltinį atskirai ir apie tas vietas, kurių
šaltinio nesurasta, žr. 1.3.1–1.3.7, 1.4.
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„Буква“, Словарь Даля (http://vidahl.agava.ru/
cgi-bin/dic.cgi?p=14 &t=2260 ; žiūrėta 2009-09-06 ).
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Krečinskio Mоксласъ (MCP; 1867)
Krečinskio Буквáрсъ (1865)

Kaširino Móкcлacъ дeль ишмόкима (MДИ; 1868)

Mikuckio, Ivinskio Aбeцeлe (1864)
Žilinskio Aбeцeлe (AЛP; 1865)
Krečinskio kalendorius (1867)
Aктacъ upъ nomepяй (1867)
Ceнacъ ayкca алmopюcъ (CAA; 1866)
11 pav.

МДИ

Dmitrijaus Kaširino МДИ

(1868)

šaltiniai

Šaltinis

(1868)

„Азбука“ (p.

–

1–13)

„II. Краткія предложенія“ (p.

„Краткія предложенія“ (tęsinys, p.
„Разговоры“ – „Калбэй“ (p.

← Krečinskio Буквáрсъ sakiniai: „Фрáзасъ“ –
„Фрáзы“ (p. 24–53)

14–22)
23 –26)

27–35)

„Разговóры изъ ариөмéтики“ – „Кáлбэй апе
аритмéтикосъ“ (p. 35 –57)
„Цифры“ – „Личбасъ“ (p.

← Žilinskio АЛР sakiniai (p. 28–34)
–
–

← Krečinskio Буквáрсъ: „Цфры“ – „Лчбасъ“

58 –59)

(p.

55 –56)

„Таблица умноженiя“  – „Тоблче Даугни
мо“ (p. 60)

– (?)

„Краткія статьи для чтенія“ – „Струкосъ атидалинимасъ cкайтима“ (p. 61–86); klausimų
vertimai į lietuvių kalbą (p. 62–87)

← Krečinskio Буквáрсъ rusiški tekstai: „Упраж
нéнія въ чтéніи и ýмственномъ развтіи“ (p. 57–
77); lietuvių–rusų kalbų žodžių sąrašai (p. 78–88)

Klausimai (p.

← Сенасъ аукса алторюсъ

80 –81)

„О небѣ, землѣ и человѣкѣ“ (p.

88 –99)

← Žilinskio АЛР sakiniai (p. 34–52)

„Краткія свѣдѣнія о населеніи земнаго шара
и о величинѣ Россіи“ – „Трумпа жійни апей
исикурюсюсъ гивентоюсъ антъ скридуле жемесъ иръ апей платума Россііосъ“ (p. 99–105).

← Krečinskio 1867 metų kalendorius: „Краткія
свѣдѣнія о населеніи земнаго шара и о величинѣ
Россіи“ – „Трумпа жійни апей исикурюсюсъ гивентоюсъ антъ скридуле жемесъ иръ апей платума Россііосъ“ (p. 43 – 47, 48 – 49)

„Молтва предъ учéніемъ.“ – „Малда прешъ
моксла“ (p. 106)

← МСР: „Малда пирмъ моксла“ (p. 9–10)

„Молтва пóслѣ учéнія.“ – „Малда по мокс
ло“ (p. 106)

← МСР: „Малда по моксло“ (p. 10)

„Россійскій Императорскій Домъ“ – „Рóссіесъ ← Krečinskio 1867 metų kalendorius: „Россійскій
Имперáторяусъ гимини“ (p. 107)
Императорскій Домъ“ – „Руссіесъ Императо
ряусъ гимини“ (p. 34) (?)
„Вáрданъ Дéва Тéва, иръ Сунáусъ, иръ Двá
сесъ Швéнтосъ. Аменъ“ (p. 108)
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← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Вардан Дѣва
Тева, ир Сунаус, ир Двасес Швентос. Амен“ (p. 14)

„Малда Вешпатесъ, арба Теве мусу“ (p.

108)

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Малда Вѣшпа
тѣс арба Теве мусу“ (p. 14 –15)

„Пасвэйкинимасъ Паносъ Швенчаусесъ арба
Свэйка Марія“ (p. 108 –109)

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Пасвейкинимас
Панос Швенчяўсес арба Свейка Мария“ (p. 15)

„Cудеимасъ Апашталу, арба Тикю ингъ Дева
Тева“ (p. 109–110)

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Cудеимас
Апашталу арба Тикю инг Дѣва Тева“ (p. 15 –16)

„Дешимсъ Дева Присакиму“ (p.

110 –111)

„Пенки присакимай Бажничесъ швентосъ“
(p. 111)
„Септини Сакрамэнтай“ (p.

← Актасъ иръ потерей: „Септини грѣкай ди
діей“ (p. 8)

112)

„Аштонери палайминимай Евангелиіосъ
Швентосъ“ (p. 112–113)
„Кятуры дайктай паскутини“ (p.

113 –114)

(p.

„Дорасъ паваргелисъ“ (p.

115 –117)

„Прижодей иръ патарлесъ“ (p.
„Мѣры“ – „Мѣрасъ“ (p.

117–119)

120 –124)

„Примѣры сокращенія словъ“ – „Приклóдай
сутрумпинима жóджю“ (p. 125)

1.3.1.

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Септини дарбай мѣлаширдинги“ (p. 19)
← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Акуліорей“

114–115)

1 lentelė. МДИ (1868)

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Аштôни па
лайминимай Эвангелиіос Швентос“ (p. 18)
← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Кетури дайктай паскутини“ (p. 18)

113)

„Септини дарбай милаширдинги“ (p.
„Акуліорей“ (p.

← Актасъ иръ потерей: „Пенки присакимай
Бажничесъ швентосъ“ (p. 6 –7)
← Актасъ иръ потерей: „Септини Сакрамэнтай“ (p. 7)

111–112)

„Септини грѣкай дидіей“ (p.

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Дешимтас [sic!]
Дѣва Присакиму“ (p. 16 –17)

20 –21)

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Дорас паварге-

лис“ (p.

21–23)

← Mikuckio ir Ivinskio Абецеле: „Прижодей ир
патарлес“ (p. 36 – 42)
–

← Krečinskio Буквáрсъ 12 lentelės pavyzdžiai:
„Приклóдай сутрумпнима жóджю“ – „Прим
ры сокращéнія словъ“ (p.

53 –54)

šaltiniai

Моксласъ скайтима рашта (1867)

Kaip minėta, nors Novikovas labai stengėsi sustabdyti МСР spausdinimą, 1867
metais jis vis tiek buvo išleistas. (МСР į 11 pav. įrašytas pirmas kairiajame stulpelyje.)
Tai pirmasis leidimas kirilikos raidėmis to elementoriaus, kuris lotyniškomis raidėmis
buvo dažnai spausdintas (minėtas vėliausias Mokslas 186470). Lietuvos TSR bibliografi
joje nenurodyta, kas buvo perrašo kirilika autorius. Bet iš rašybos ypatybių galima
gana tvirtai manyti, kad perrašė tas pats Jonas Krečinskis.

70
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Plg. Lietuvos T SR bibliografija. Serija A . Knygos
lietuvių kalba 2. 1862–1904; 1(A–P) , Vilnius: Mintis, 1985, 822 . (Toliau – LB II [1 ].)
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Esu tyręs būdingesniąsias Krečinskio rašybos ypatybes71. Jam buvo įprasta raide
jatj <ѣ> žymėti tris vakarų aukštaičių fonetines pozicijas: tiek [ie], tiek [ė], tiek [e],
tačiau tik tam tikruose žodžiuose – paprastai tuose, kurie buvo kažkuo panašūs į rusų
kalbos žodžius (pavyzdžiui, skoliniai). МСР irgi vyrauja tokia <ѣ> vartosena, plg. su
kitais Krečinskio raštais72: апшвѣсти 10 (plg. kitų Krečinskio tekstų апшвѣти); дѣлъ
9 (plg. дѣлъ); пѣдасъ ‘pėdos’ 15 (plg. пѣдосъ); свѣта ‘pasaulį’ 27 (plg. свѣта); Турѣкъ
30 (plg. турѣе). Ir priešingai, panašumo su rusų ortografija neradęs, ar radęs panašius
rusiškus žodžius rašomus su <e>, Krečinskis žymėjo kitaip – raide <e>, pvz.: веной
11, венасъ 15 (plg. венсъ); Деве ‘Dieve’ 14 (plg. Деве); деносъ antraštinis (plg. деносъ;
plg. rus. день); Тевуй 12 (plg. Тева; plg. rus. отецъ).
Krečinskis taip pat mėgo rašyti raidę <э> žodžių eiti, esti šaknyse, o tai labai dãžna
МСР. Pavyzdžiui, Эйдамсъ 15, эйти 15 (plg. эйкъ); эсанчю ‘esančia’ 7 (plg. эсантъ).
Tiesa, ir kituose МСР žodžiuose pasitaikė <э> (Амэнъ 14; Сакрамэнтайсъ 11; Свэйка
14; свэйкатосъ 18), tačiau ganėtinai retai. Galbūt Krečinskiui atrodė, kad <э> retumas
rusų kalbos rašyboje turi atsispindėti ir lietuviškoje kirilikoje.
Lietuviškame lotyniškų raidžių tekste rastą ženklą <y> (rodantį žemaičių garsą [ẹ])
Krečinskis automatiškai paversdavo rusiška raide <ы>. Ir šioje МСР knygoje kartais
pasitaikė <ы>, pvz.: дариты ‘daryti’ 8 (plg. darity 8 iš Mokslas 1864); Контрыбы ‘kantrybė’ 9 (plg. Kątryby 9 iš Mokslas 1864); Стыприбе ‘stiprybė’ 9 (plg. Stypribe 9 iš
Mokslas 1864). Vis dėlto nei МСР, nei kituose Krečinskio perrašuose grafema <ы> ne
dažna. Taip pat, kaip kituose Krečinskio tekstuose, МСР rašytas <уо> [uo], pvz.: ат
сидуоду 11; дуокъ 10; нуог 22. Kaip Krečinskio, pavyzdžiui, nenuosekliai rašyta МСР
šaknis ger-/gėr-: ir su <я> (гяра ‘gera’ 14; гяряусъ 23), ir su <е> (герибей ‘gėrybėj’ 11;
герадѣистасъ ‘geradarybes’ 11). Na, ir žodžio gale kietiesiems priebalsiams žymėti
tylusis jeras <ъ> sutampa su kitais Krečinskio raštais.
Vadinasi, neturėtume abejoti, kad Krečinskis rengė МСР. МСР struktūra labai
skirtinga nuo Dmitrijaus Kaširino МДИ. МСР sudėti tikybos dalykai – poteriai, maldos
vaikams mokytis lietuviško kirilinio rašto, o МДИ – dažnai nereliginio turinio frazės,
tekstai (su daugelio vertimu į lietuvių kalbą) rusiškam raštui ir rusų kalbai mokyti.
Nors МСР buvo Novikovo pralaimėjimas, esą niekam nereikalinga knygiūkštė – МДИ
tapo jo pergale. Kaširinas panašiu pavadinimu sudarė visai naują leidinį rusiškam
raštui mokytis, įgyvendino Novikovo lūkesčius – МДИ apimtis kelis kartus didesnė
(plg. atitinkamai 31 p. ir 127 p.)
Tiesa, МДИ pabaigoje esama ir religinių tekstelių. Daugelis jų perimti iš Stanislovo Mikuckio ir Lauryno Ivinskio 1864 metų abėcėlės73 bei iš Jeronimo Račkauskio
Актасъ иръ потерей74 (žr. 1.3.3 ir 1.3.6). O palyginus su МСР matyti, kad bent dvi
maldos abiejose knygose yra labai panašios: 1) МСР „Малда пирмъ моксла“ 9–10 →
МДИ „Молтва предъ учéніемъ. Малда прешъ моксла“ 106; 2) „Малда по моксло“
10 → „Молтва послѣ учéнія. Малда по моксло“ 106.
МСР maldų tekstai truputį ilgesni už МДИ, tad struktūros visai nesutampa. Maža
to, nors МСР pateiktos lietuviškos maldos, МДИ iš to lietuviškumo palikti tik pavadinimai – МДИ tekstai vien rusiški. Vis dėlto po kiekvienos maldos glosomis petitiniais
spaudmenimis paaiškinta, ką rusiškos maldos žodžiai reiškia lietuviškai. Palyginus
МДИ glosas su МСР maldomis, paaiškėjo, kad nemažai esama tiek leksikos panašumų, tiek skirtumų (žr. 2 ir 3 lentelę).
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МСР

МДИ

(1867)

атсюнскъ
Двасесъ

↔ атснксъ [sic!] 106

9

↔ Двáсесъ 106

9

дованоянчя

↔ дованóенчя 106

9

патвиританчя [sic!] ‘patvirtinančią’
двасишкасъ
моксла

(1868)

9

↔ патвиртанчя [sic!] 106
↔ двасишкасъ 106

9

↔ мóксла 106

9

антъ гарбесъ

10

↔ антъ гáрбесъ 106

антъ наудосъ

10

↔ антъ наудосъ 106

ЦЕСОРЮЙ

гимдитоямсъ
Декавоемъ

↔ Цесорюй 106

10
10

Сутвертояу

↔ гимдитоямсъ 106
↔ дѣкавóемъ (декавóю) 106

10

↔ Создáтелю-Сутвяртóяу (сутвяртóясъ) 106

10

Sutampanti МСР bei МДИ leksika

2 lentelė.

МДИ glosų sutapimas su МСР tekstu galėtų atrodyti esąs ir atsitiktinis, nes sutampa gana paprasti, dažni žodžiai ir frazės (kartais skiriasi tik rašyba, padarytos
klaidos). Vis dėlto paskutinis 2 lentelės pavyzdys Сутвертояу → СоздáтелюСутвяртóяу (сутвяртóясъ) aiškiai sugestionuoja, kad Kaširinas turėjo naudotis МСР
leidiniu. МСР voc. sg. netiko МДИ rusų kalbos sakiniui su dat. sg. forma Создателю,
tačiau Kaširinas glosoje vis tiek įrašė netikslų lietuvišką šauksmininką, kuris tik iš
МСР ir galėjo patekti į МДИ.
МСР

МДИ

(1867)

Висугяряусисъ
Вешпате!
милеста

9

→ Вешпати, пóне (им. Вешпатсъ Пóнасъ) 106

9

→ гярадѣсте, дóвана 106

9

стиприбесъ

(1868)

→ герáусисъ 106

→ сла 106

9

ишгульдома

→ ишгульдинетасъ 106

9

ишауктумемъ
Ишганитоюй

9–10

10

Žr. Subačius 2004, 157–167 .
Kiti Krečinskio pavyzdžiai imti iš: Subačius
2004, 157–166 .
73 АБЕЦЕЛЕ ЖЕМАЙТИШКАЙ-ЛѢТУВИШКА . Ишдô
та пар исакима Io Милестас Виряўсiоя Реди
тоя шяўрес-вакаро шалѣс М. Н. МУРАВЬЕВ А.
ВИЛЬНЮЕ . Спаўстувее А. Киркора. 1864 [, parengė Stanislovas Mikuckis, Laurynas Ivinskis];
VUB : L R 72; LNB: A14-864. (Toliau – Абецеле.)
71
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→ паáугтумемъ (паáугть) 106
→ Сутвяртóюй 106

74 АКТАС Ъ ИРЪ ПОТЕРЕЙ ,

курюсъ касъ дена ту
риме кальбети, о лабяусей атейнантъ и
прота, кеквенамѣ смерчіо препуолѣ пріе
мантъ Швентусъ Сакрамэнтусъ иръ дено
мисъ Швентомисъ. ВИЛЬНЮЙ . Спаустувенъ
А. Сыркина. 1867 [, parengė Jeronimas Račkauskis]; LLTIB: 896 .
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12 pav. МСР (1867) 10 p., skyrelis
„Малда по моксло“ ir kt.; 		
LNB: A1-867

Шевишкей [t. y. Тевишкей]
гимдитоямсъ

→ тéвусъ 106

10

виреснибемсъ

→ мýсу начáльникосъ (вирснибе) 106

10

ведантемсъ мусъ антъ гера
о мумсъ дуокъ твиртибе

→ вяданчюсъ мусъ [...] унтъ пажинмо гра 106

10

→ иръ придокъ мýмисъ сила (галенъ), ишгалеима иръ твиртибе 106

10

кадъ галетумемъ сѣкіоти моксла

3 lentelė.

→ Цесористе, Имперіе 106

10

10

→ антъ иштесеима шіо моксла (шеми моксли) 106

Besiskirianti МСР bei МДИ leksika

Iš 3 lentelės skirtumų matyti, kad daug lietuviškų glosų Kaširinas parinkinėjo pats.
Vis dėlto panašumai leidžia manyti, kad prieš akis jis turbūt turėjo atverstą МСР.
Galima spėti, kad Novikovo ypač peiktas МСР bus neturėjęs jokio autoriteto ir Kaširinui – jis perdirbo МСР kalbą beveik neatpažįstamai.
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13 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 106 p., iš МСР 10 p. perimto skyrelio
„Малда по моксло“ pradžia (plg. 12 pav.); LLTIB: 4310
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Tose teksto vietose, kurios МДИ skiriasi nuo МСР, galima mėginti ieškoti Kaširino pramoktos tarmės ypatybių. Krinta į akis priebalsio [r] kietinimas (герáусисъ75),
dvigarsis [un] vak. a. dvigarsio [an] pozicijoje (унтъ76), sutrumpėjusi bendratis su
minkštu priebalsiu [t’] (паáугть77). Tai primena rytų aukštaičių lytis. Prie jų dera ir
iness. sg. шеми моксли (nors šis vietininkas galėtų būti perskaitytas ir žemaitiškai).
Vadinasi, kad ir kiek Kaširinas mokėjo lietuviškai, tas mokėjimas greičiausiai buvo
susijęs su rytų aukštaičių šnektomis. Kaip minėta, Kaširinas apie 10 metų gyveno
Ukmergėje – rytų aukštaičių patarmės teritorijoje.

1.3.2.

Jono Krečinskio Буквáрсъ жемайтишкай-рýсишкасисъ (1865)

Pagal Krečinskio 1865 metų Буквáрсъ, kaip minėta, Novikovo ir buvo sumanyta
parengti МДИ. Tačiau Krečinskiui nesiėmus darbo, Kaširinas suformavo МДИ kaip
visai kitokį rusų kalbos ir rašto vadovėlį. Krečinskio Буквáрсъ Kaširinui tapo tik vienas iš daugelio МДИ šaltinių. Kaširinas pataisinėjo ir perkėlė Буквáрсъ teksto gabalus
į МДИ. 11 pav. šis МДИ šaltinis nurodytas antras.
Krečinskio Буквáрсъ prasideda ilgu 18 puslapių rusišku įvadu, aiškinimu, kaip
šis vadovėlis parengtas. Didžioji Буквáрсъ dalis (p. 19–56) sudaryta iš 15 vadinamųjų lentelių, tiksliau, sąrašų, kuriuose pateikiami rusiški žodžiai, frazės, sakiniai, klausimai ir jų vertimai į lietuvių kalbą, taip pat kai kur – rišlūs rusiški teksteliai. Toliau
(p. 57–77) eina rusiški skaitymo pratimai. Pabaigoje (p. 78–88) yra lietuvių–rusų
kalbų skaitymo tekstų žodynėlis ar frazių atitikmenų rinkinys.
Kaširinas perėmė didžiąją dalį Буквáрсъ lietuviškų žodžių ir frazių į МДИ. Pradedant Буквáрсъ tekstu, kuris eina po 1–3 lentelės (tad nuo p. 24), į МДИ pateko didžiuma Krečinskio sakinių (jie tik išdėstyti kitaip: lietuviškas tekstas ėjo greta rusiško,
dviem skiltimis, o МДИ lietuviški tekstai atspausdinti petitu ir nukelti į išnašas). Tad
Krečinskio Буквáрсъ sakiniai iš 24–53 p. atsirado МДИ 14–2278 p. išnašose.
Kaširinas taip pat perėmė visus 18 Буквáрсъ rusiškų tekstų („Упражнéнія въ чтéніи
и ýмственномъ развтіи“, p. 57–77). Jie МДИ atspausdinti 61–86 p. („Краткія статьи
для чтенія“ – „Струкосъ атидалинимасъ cкайтима“; tik eilės tvarka sukaitaliota).
Буквáрсъ pabaigoje (p. 78–88) Krečinskis pateikė iš tų tekstų atrinktus žodžius – tai
lietuvių–rusų kalbų žodžių sąrašai kiekvienam tekstui atskirai. Kaširinas jais pasinaudojo – perrašė, tik sukeitė kalbas vietomis – МДИ pirmiau eina rusiškas žodis (rusų–
lietuvių kalbų sąrašai ir turėjo būti parankesni lietuviams vaikams padėti išsiversti
rusiškus tekstus). Kaširinas nenukėlė sąrašų į МДИ galą, o pateikė juos irgi petitiniais
spaudmenimis puslapio apačioje. Taigi 78–88 p. Буквáрсъ sąrašai buvo perdirbti ir
perkelti į МДИ 61–86 p. petitu.
Tuo Kaširinas dar nesitenkino. Po kiekvieno rusiško tekstelio Krečinskis buvo
pateikęs rusiškų klausimų. Kaširinas pateikė tų klausimų vertimus į lietuvių kalbą
(p. 62–87) – tikėtina, kad pats juos vertė (lietuviški Kaširino klausimai atspausti vėl
korpusu po petitiniais spaudmenimis pateiktų žodžių sąrašų)79. Versdamas Kaširinas
tegalėjo remtis Krečinskio žodžių sąrašais bei savo paties lietuvių kalbos patirtimi.
Kaširinas perėmė ir Буквáрсъ 53–54 p. žodžių santrumpų pavyzdžius „Приклóдай
сутрумпнима жóджю“ – „Примры сокращéнія словъ“. Буквáрсъ tai tik 12 len50

telės pavyzdžiai, o Kaširinas juos padarė atskiru МДИ skyreliu: „Примѣры сокращенія
словъ“ – „Приклóдай сутрумпинима жóджю“ (p. 125). Panaudojo ir Буквáрсъ skyrelį „Цфры“ – „Лчбасъ“, p. 55–56 (МДИ „Цифры“ – „Личбасъ“, p. 58–59) su
skaitmenų pavadinimais abiem kalbomis.
Apskritai matyti, kad absoliučią didžiumą Krečinskio Буквáрсъ lietuviškos medžiagos Kaširinas perėmė ir sunaudojo. Didžioji dalis МДИ 14–22, 58–59, 61–87 p.
atspausdintų lietuvių kalbos faktų buvo perimti (perdirbti) iš Krečinskio Буквáрсъ.
Galbūt Novikovas 1866 metų vasarą ir rudenį kaip nors panašiai perdaryti Буквáрсъ
buvo siūlęs ir pačiam Krečinskiui. Vis dėlto tekstai, perimti iš Krečinskio Буквáрсъ,
dabar tėra ne pati didžiausia integrali Kaširino МДИ dalis.
1.3.2.1.

Kalbos formų išlaikymas ir redagavimas

Visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad perimamą medžiagą Kaširinas nemažai redagavo. Štai naudodamas Буквáрсъ 24–53 p. sakinius, Kaširinas prirašė nemažai sinonimų, papildymų Krečinskio sakiniams (МДИ, p. 14–22) – akivaizdu, kad
norėjo plėsti, gausinti Krečinskio leksiką, sinonimiką (žr. 4 lentelę).
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

Та мýса трóба (стýба, секличе)
Аукле, ваднкъ дды ‘dėdę’
Та мýсу мли кýдыкей
Эйкет шенъ

24

24

25

25

Яу жарá антъ дáнгаусъ

25

Гивéнкъ, áукле, пасъ мýнесъ

25

юнсъ паматсте двына абрóзда
Аръ матóтъ вайвóрикшти?

31

→ Та мýса трóба (стýба, céкличе буднкасъ) 14
→ Аукле (нéнька), ваднкъ дды 14
→ То мýсу млеми кýдыкей (тай мýсу мли кýдыкей) 14
→ Айките (эйкетъ) ченáй (шéнъ) 14
→ Яу жвайгждя (аушра, жáра) антъ дáнгаусъ 14
→ Гивнкъ нéнькя пасъ мáнесъ (мýнесъ) 14
→ тамстосъ (юсъ) паматситъ (паматсте) дивина (сте-

бема) павейксла (абрóзда)

15

→ Аръ юсъ (тáмстосъ) мáтотъ лáумесъ сто

31

Дéна швѣси ыръ кáршта (гáйдри)

(1868)

(вайвóрикшти)
34

15

→ Дéнасъ швéсасъ (дéна швéси) иръ кáршта (гайдри) 16

4 lentelė. Dmitrijaus Kaširino 14–22 p. pildyti Jono Krečinskio Буквáрсъ sakiniai; papildytos vietos
išskirtos pusjuodžiais spaudmenimis

Plg. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija,
Vilnius: Mintis, 1966, 165 .
76 Zinkevičius 1966, 96t. ; Lietuvių kalbos atlasas 2 .
Fonetika, Vilnius: Mokslas, 1982, 68 ir 69 žemėl.
(Toliau – LKA II. )
77 Zinkevičius 1966, 389 ; LKA II 90 žemėl.
78 Atkreiptinas dėmesys, kad МДИ 22 p. yra surinktas nepilnas, o tolesnis 23 p. neprasideda
jokia antrašte, tiesiog toliau eina rusiški sakiniai ir jų lietuviškas vertimas išnašose. Tokį
spaustuvėje padarytą tarpą galėtų paaiškinti
75

Dmitrijus Kaširinas

spėjimas, kad nuo 23 p. МДИ rinko kitas rinkėjas, tad jis galėjo turėti atskirą rankraščio gabalą. Kaip bus matyti toliau, nuo to 23 p. kaip tik
prasideda panaudota kito šaltinio medžiaga
(žr. 1.3.4 ), nors Kaširinas juos sujungė į vieną
skyrių.
79 Krečinskio vadovėlio pirmajame leidime (kur
lietuviški pavyzdžiai pateikti lotyniškomis
raidėmis), tie klausimai taip pat tik rusiški,
plg. Русская азбука, 38–53 .

51

14 pav.

Jono Krečinskio Буквáрсъ 25 p. sakiniai; VUB: L R 12304

Jau vien dažnas skliaustelių atsiradimas rodo Kaširiną mąsčius apie sinonimus,
tikėjusis, kad mokinys, versdamas iš rusų kalbos, galės geriau suprasti, jei suras
bent vieną pažįstamą žodį ar formą. Matyti, kad nuo savęs Kaširinas prirašė žodžius
ir žodžių junginius Айките, аушра, буднкасъ, Дéнасъ швéсасъ, жвайгждя, лáумесъ
сто, мáнесъ, нéнькя, нéнька, павейксла, стебема, тамстосъ, ченáй, юсъ (тáмс
52

15 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 14 p. perimti sakiniai iš Буквáрсъ nukelti
į išnašas ir surinkti petitiniais spaudmenimis (plg. 14 pav.); LLTIB: 4310

тосъ). Vis dėlto Kaširinas ribojosi sinonimų pildymu ir neįterpinėjo ilgesnių sakinių
ar tekstų.
Tolesniame skyrelyje „Струкосъ атидалинимасъ cкайтима“ (p. 61–87), kur panaudoti dvikalbiai žodžių sąrašai, Kaširino papildymai greičiau tėra atsitiktinio pobūdžio (žr. 5 lentelę).
Dmitrijus Kaširinas

53

Буквáрсъ

МДИ

(1865)

Совáлиты, субты – шалть
Негéра, прáста – дурнóе
Мокитóюсъ – учтель

(1868)

→ шалить – совалиты, сяубты, культесъ 65

78

→ дурное – негера, пейкта, праста 65

78

→ учитель – мокитóюсъ, дирáкторасъ 68

82

Эльгтисъ, верштисъ, сторóтисъ – старáться 82

→ стараться – льгтисъ; вéрштисъ, сторотисъ,
карштоти-аути 68

Атсàргѣй – осторожно

→ осторожно – апвейздей, атсаргей, астражней 70

83

Лайдокéлисъ – плутшка
Нулдимсъ – скука

→ плутишко – сукчелюсъ, лайдокéлисъ 78

80

→ скука – нулюдимасъ, нубода, икиреимасъ 78

80

5 lentelė. Dmitrijaus Kaširino МДИ 61–87 p. pildyti Jono Krečinskio Буквáрсъ sąrašai; papildytos vietos
išskirtos pusjuodžiais spaudmenimis

Atrodo, kad tuose 61–87 p. Kaširinas žodžius dažniau praleisdavo negu prirašydavo (žr. 6 lentelę).
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

Вàйсюсъ, нàуда, уждàрбе – плодъ

→ плодъ – вáйсюсъ 68

82

Дделей гражусъ, пуйкусъ – прекрасный
Швисты, жибéтъ, твáскетъ – свѣтть

Грайты, скамбнты, грійшты – поиграть
Матомай, регмай – вдно

82

83

→ Прекрасный – грáжусъ, пýйкусъ 69
→ свѣтить – швѣсти 69

82

Бальснгасъ, гарсусъ ‑ингасъ – голоссты
Сергéты, дабóты, саугóты – стерéчь

(1868)

83

83

→ голосистый – бальсингасъ 69
→ поиграть – грáйти скамбнти 69
→ стеречь – сергети, дабóты 70
→ видно – мáтомай 70

83

6 lentelė. Dmitrijaus Kaširino МДИ 61–87 p. trumpinti Jono Krečinskio Буквáрсъ sąrašai; sutrumpintos
vietos išskirtos pusjuodžiais spaudmenimis

Iš šių dviejų lentelių matyti, kad Kaširinas, pirma, įterpė žodžius апвейздей,
астражней, дирáкторасъ, икиреимасъ, карштоти-аути, культесъ, нубода, пейкта,
сукчелюсъ; antra, praleido гарсусъ ‑ингасъ, грійшты, Дделей, жибéтъ, нàуда, регмай,
саугóты, твáскетъ, уждàрбе.
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

Бда тау тнгусъ кýдики

(1868)

→ Бда тáу тнгусъ вэйкасъ 14

25

Кѣнó та дрáпана, (áрба дрáпанасъ), ыръ
свимсъ 34

→ Кено тасъ дрáпана (дрáпанасъ) иръ свимсъ 16

Ашарасъ ишъ бѣдóсъ не ишгельбéсъ

49

→ Ашарасъ ишъ бѣдóсъ не ишгéльбесъ (áшарэй
бдай не памáчисъ) 20

Ансъ иштáйсы сау пýйкюсъ бáлнусъ

50

→ Ансъ иштáйсы (игіѣ) сáу пýйкюсъ бáлнусъ (исáй
гáва пýйкосъ бáлносъ) 21

54

Ашъ вéрку, бетъ мóку анáмъ тусъ п
нингусъ 52

→ Ашъ верку, бетъ мóку анáмсъ ту пнингусъ 21

–

→ Кайпъ рейкъ ужлайкить книгусъ, тетрадкасъ иръ
т. т. 62

–

→ Аръ галь турѣти нонсъ комъ пасискýбимо бе
благаславéнства Дéва? [rus.: Можно-ли имѣть въ чемъ
нибуть успѣхъ безъ благословенія Божія?] 66

–

→ Апе кок вйка? [rus.: О какомъ мальчикѣ?] 70

–

→ Кокіосъ вэйкосъ, тропіесъ матити? [rus.: Какихъ
случается видѣть дѣтей?] 72

–

→ Аръ пріемней матти тóкіосъ вэйкосъ [rus.: Прі
ятне ли видѣть такихъ дѣтей?] 72

–

→ Коке да кти шкáласъ ръ дѣль мергáйчу? 74

–

→ Дѣлько не рэйксъ канкинти (мучити) гивулю?
[rus.: Почему не должно мучить животныхъ?] 75

–

→ Ну кокъ дена меняся прас[и]дяда паукмяты
[rus.: Съ какого дня и мѣсяца начинается новый
годъ?] 82

–

→ Кекъ недѣлюй иръ [...] дену? 82

–

→ Коке супратима ишрожия паскутиней
ласъ 83

–

→ Аръги гáль бýть тэйсингай кáнтей свта? [rus.:
Могутъ-ли быть дѣйствительно грани свѣта?] 87
7 lentelė.

8

эй-

Dmitrijaus Kaširino klaidos pažymėtos pusjuodžiais spaudmenimis

Redaguodamas Krečinskio tekstą Kaširinas darė linksnių ir giminės ar skaičiaus
klaidų (plg. 7 lentelę). Atrodo, kad jis gerai lietuviškai nemokėjo, ir todėl galėjo painioti daiktavardžių gimines, veiksmažodžių laikus. Didžioji dalis čia pateiktų pavyzdžių išversti paties Kaširino (jie neturi prototipų nei 1865 metų Krečinskio Буквáрсъ,
nei pirmajame jo leidime 1861-aisiais lotyniškomis raidėmis). Gimtakalbis tokių klaidų nedarytų. Matyt, kad kaip yra spėjęs Staliūnas (2007), Kaširinas lietuvių kalbą
mokėjo tik šiek tiek. Jis nesugebėjo parengti vadovėlio be tokių klaidų, kurios raštingam lietuviui iš karto badė akis.
Apsiimtas gana didelis darbas, rengtas pats didžiausias iš visų iki tol buvusių
vadovėlių lietuviška kirilika – ir nemokėta pakankamai lietuviškai? Kad toks teiginys
yra pagrįstas, rodo pačiame МДИ neretai išnašose atspausdinti pataisymai ir patikslinimai. Atrodo, kad taisyta pačioje spaustuvėje, renkant jau cenzūros aprobuotą tekstą ir bijant nukrypti nuo patvirtinto rankraščio. Štai 13, 39, 48 p. šalia išnašų prirašyta „Прим. корректора“, o 119 p. – „Пр. Корректора“. Akivaizdu, kad net anoniminis spaustuvės darbuotojas (apie galimą korektoriaus autorystę žr. 2.7.4.6) lietuviškai
mokėjo geriau nei rengėjas Kaširinas, bet privalėjo laikytis to, ką matė rankraštyje. Ir
daugelį kitų (nepasirašytų) išnašų, matyt, prirašė tas pats spaustuvės korektorius –
Kaširinui nebuvo reikalo nurodinėti klaidų išnašomis, jei būtų jas pastebėjęs, būtų
tiesiog taisęs.
Dmitrijus Kaširinas

55

Буквáрсъ

МДИ

(1865)

(1868)

МДИ korektorius

Книгéле дѣлъ рáшима – тетрáдь
[išn.: Употребительнѣе тет
раткасъ; gretimo ž. Литисъ –
фигура išn.: Если относ(ится) къ
неодушев(леннымъ) предм(е
тамъ) употреб(ляется) павэйкс
ласъ] 81

→ тетрадь – книгеле дѣлърашима, павэйксласъ 61

[išn.:] Павэйксласъ значитъ
примѣръ, а тетрадка – тетрадка

Кожнусъ, кожна, жднасъ,
-дна 79

→ кóжнасъ-на-но 66

[išn.:] Средняго рода въ жмудскомъ языкѣ нѣтъ

Сѣдѣты – сидть

→ Сидѣть – cѣдéти, тупти 68

[išn.:] Тупти–тупети относится толъко къ птицамъ

→ собака, шýнисъ, шóва 70

[išn.:] Шува, шоу, шуо

→ пищать – чиркшти [rus.
tekste: живóтныя пищáтъ] 74

[išn.:] Чиркшти говорится въ
отношеніи птицъ, а въ
отношеніи животныхъ – чип
ти, ципти

82

Шунисъ, шо, шýва – собáка
Ципти, чиркшти – пищать

83
86

8 lentelė. Abelio Syrkino spaustuvės korektoriaus taisymai; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėti korektoriaus taisomi Dmitrijaus Kaširino kalbos faktai

Taigi korektorius išnašomis taisė Kaširino klaidas ar neteiktinus žodžius: tikslino
žodžių павэйксласъ, тупти, чиркшти reikšmes, aiškino, kad lietuvių kalboje nėra
niekatrosios giminės (кóжнасъ-на-но), siūlė vietoj panevėžiškiams pažįstamo Kaširino
žodžio шóва ‘šuo’ kitus plačiau paplitusius žodžius ar formas šuniui pavadinti. Visoje knygoje tokių korektoriaus išnašų nemaža, beveik 200 (suskaičiavau 192). Taigi,
nors МДИ Novikovui turėjo atrodyti pergalė, joje korektūros ar kalbos nemokėjimo
klaidos spaustuvininkų buvo išryškintos išnašomis. Net ir tais laikais pastebėtos korektūros klaidos spausdinant turėjo būti panaikinamos. Ar galėjo toks vadovėlis būti
patogus mokyklose?
Буквáрсъ esama daug žemaitybių. Dar 1864 metų spalio 20 dieną Krečinskio rank
raštį recenzuodamas lietuvių cenzorius Antanas Petkevičius buvo pieštuku prižymėjęs žodžių ir vietų, kurias siūlė Krečinskiui taisyti:

Что же касается жмудскихъ словъ въ оной азбукѣ Сочинителемъ по методѣ В[а
силiя] Золотова въ таблицахъ помѣщенныхъ, я со всею готовностiю старался, – вопервыхъ: некоторыя слова сей азбукѣ Сочинителемъ присвоенныя изъ
польскаго языка лишь съ окончанiями Литовско-жмудскими, какъ несвойственныя въ книжномъ употребленiи, замѣнить словами коренными или чисто
жмудскими, или Литовскими, – вовторыхъ умножить // слова въ большемъ
развитiи названiемъ однихъ и тѣхъ же предмѣтовъ различнымъ наимѣно
ванiемъ не по одному только какому либо Уѣзду или приходу жителями употребляемыя, но примѣнительно по различному Литовско-Жмудскому говору.
Эти мои слова мною карандашемъ въ концѣ словъ сочинителя отмѣченныя80.
Petkevičius pataręs Krečinskiui polonizmus keisti lietuviškais, žemaitiškais žodžiais,
taip pat vietoj siauros geografijos žodžių rekomendavęs rašyti paplitusius plačiau
56

16 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 61 p. su korektoriaus taisymais, tikslinimais
išnašose: СТРУКОСЪ АТИДАЛИНИМАСЪ СКАЙТИМА → Трумпи парскиримай
дѣлъ скайтимо; Карандашъ-олувка → Швинпайшисъ, карандашасъ;
тетрадь – книгеле дѣлъ-рашима, павэйксласъ → Павэйксласъ значитъ
примѣръ, а тетрадка – тетрадка; LLTIB: 4310

80

Antano Petkevičiaus laiškas iš Vilniaus,
1864-10-20; LVIA: f. 378, ap. 1862, b. 629a(5),
l. 261r–261v .

Dmitrijus Kaširinas
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tarp aukštaičių ir žemaičių tarmių. Buvo pieštuku pažymėjęs savo siūlomus variantus
rankraštyje. Galima spėti, kad į kai kuriuos Petkevičiaus taisymus Krečinskis bus
atsižvelgęs. Vadinasi, žemaitybės į Буквáрсъ galėjo būti patekusios ne tik dėl paties
Krečinskio nuostatų, bet ir dėl Petkevičiaus redagavimo (Petkevičius greičiausiai buvo
žemaitis)81. Nemažai jų Kaširinas perėmė ir į МДИ (plg. 9 lentelę).
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

пабучсу ‘pabučiuosiu’
сóдни ‘sode’

→ пабучюсу 15

26

→ сóдни 15

26

рóнкасъ ‘rankas’
гволисъ

→ рóнкасъ 15

31

→ гволисъ 15

31

Не прапýльдикетъ (гýбикетъ)
Не тáркетъ

нéкурый ‘nekurie’

→ Не прапýльдикетъ (не гýбикетъ) 16
→ гивстисъ 16

32

→ некýрый 16

35

→ гволей 17

37

ронкасъ ‘rankas’
не норъ

32

→ Не тáркетъ 16

32

гвастисъ ‘gyvasties’
гволей

(1868)

→ рóнкасъ 18

41

→ не норъ 18

41

двáрнисъ 42

→ Юдвáрнисъ 18

неишкóкъ

→ не шкокъ 18

ктимсъ

42

→ ктимсъ 19

45

авнъ ‘avių’

→ авнъ 21

51

Лійпкетъ ‘liepkit’
рóнкасъ ‘rankos’

→ Лійпкетъ 21

52

→ рóнкасъ 22

52

Павелуты ‘pavėluoti’

→ павелуты 61

81

Суласъ, бéнкисъ – скамь

82

→ скамья – сýласъ, бéнкисъ 68

Суласъ, бенкисъ – скамь

83

→ скамья – сýласъ, бéнкисъ 70

Припулъ ‘atsitinka’
прашàлейтисъ

→ прашалейтисъ 71

84

грійшты ‘griežti’
Дрáнсей

→ прпулъ 71

84

→ грійшти 77

79

→ дрáнсей 77

79

Нуминъ – дóма

→ дома – нуминъ 80

84

Линксмусъ ‘linksmas’
Прасыкты

→ линксмусъ 81

85

→ прасіюкти 84

86

Скéнсты ‘skęsti’

→ скéнсти 85

86

сутáранчей ‘sutariančiai’
Днпрусъ ‘Dniepras’

88

88

→ сутáранчей 86
→ Днѣпрусъ 86

9 lentelė. Dmitrijaus Kaširino iš Буквáрсъ perimtos žemaitybės; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėtos žemaitiškos lytys ir leksemos
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Neretai Kaširinas tiesiog nurašė leksikos žemaitybes бéнкисъ (fiksuotas ir Pušaloto
šnektoje); гволей; гволисъ; прашалейтисъ; сóдни. Dažnai perėmė ir žemaitišką 2 pl.
imper. su [e] ar [ẹ]82: не гýбикетъ; Не прапýльдикетъ; Не тáркетъ; taip pat dūnininkų [u.] vak. a. [uo] pozicijoje: пабучюсу; павелуты; прасіюкти, прпулъ, сýласъ;
Юдвáрнисъ ir dūnininkų [i.] vak. a. [ie] pozicijoje: гивстисъ; не шкокъ. Tiesa, yra
prasprūdusių galbūt net šiaurės žemaičiams (dounininkams) būdingų diftongoidų su
[ẹi] vokalizmu: грійшти; Лійпкетъ; нéкурый. Perimta ir greičiausiai žemaitiška sutrumpėjusi 3 praes. galūnė (не норъ)83, žemaičių dvigarsis [ọn] (рóнкасъ acc. pl. 2x,
рóнкасъ gen. sg.)84, taip pat žemaitiška kirčiuota nosinė gen. pl. galūnė (авнъ)85,
įvardžio dat. pl. galūnė ‑имсъ – ктимсъ86.
Kartais nurašytas ir žemaitiškas nosinis šaknies balsis vak. a. ą ir ę pozicijoje, pvz.:
дрáнсей; скéнсти87. Taip pat žemaitiška nom. sg. m. galūnė ‑усъ po priebalsių [r], [m],
pvz.: Днѣпрусъ; линксмусъ88, žemaitiškas prieveiksmis сутáранчей. Žemaitiškas ir
<у> [ọ] tarp nosinių priebalsių vak. a. [a] pozicijoje (нуминъ).
Dažnai prie žemaitybių Kaširinas prirašė ir kitų tarmių sinonimų ar sinonimiškų
formų. Vėlgi toks sinonimų pildymas ypač ryškus verstų sakinių skyriuje (p. 14–22),
bet ne tarp žodžių sąrašų ir klausimų (p. 61–87).
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

(1868)

йту ‘einu’ 25

→ йну (йту) 14

мýна

→ мáна (мýна) 14

25

мýнесъ

нумýнсы ‘namuose’
óбулай
ишкáу
текъ

31
31

31

→ нам (нумýнси) 15
→ óболей (óбулай) 15
→ ишкáу (ешкáу) 16
→ текъ (тяка) 16

34

нумáй

→ мáнесъ (мýнесъ) 14

25

34

→ нáмэй (нумай) 16

Leono Mulevičiaus duomenimis, Petkevičius
buvo žemaitis: „Antanas Petkevičius, Motiejaus s., kilęs iš Kauno gubernijos bajorų. Gi
mė greičiausiai Žemaitijoje 1804 m. [...] 1819–
1825 m. mokėsi Žemaičių Kalvarijos ir Raseinių apskritinėse mokyklose ir Kražių gimnazijoje“ (Mulevičius 1972, 106 ).
82 Plg. Lietuvių kalbos atlasas 3 . Morfologija, Vilnius:
Mokslas, 1991, 108 žemėl. (toliau – LKA III );
visi žemaičiai, išskyrus pietryčių kampą apie
Raseinius, vartoja 1 imper. pl. -kiam, toks tarimas rytuose tik šiek tiek, maždaug iki Šiaulių,
kerta žemaičių ribą.
83 Plg. LKA II 3 ir 22 žemėl., LKA III 92 žemėl.; tiesa, 3 praes. trumpąsias formas tik sąlygiškai
galima laikyti žemaitiškomis, nes jų arealas
81
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gerokai išeina ir į aukštaičių teritoriją, šiaurės
rytuose net užeina už Pasvalio, Biržų.
84 Plg. LKA II 68 ir 69 žemėl.
85 Plg. LKA II 55 žemėl.
86 Zigmo Zinkevičiaus duomenimis, „formos t.ms,
balt.ms [...] vartojamos tik plačiu ruožu [žemaičių] tarmės šiaurėje, pvz., apie Darbnus,
Kalnãlį, Židikùs, Tìrkšlius, Laĩžuvą, Víekšnius,
Papìlę. Kitur sakoma [...] t’î.ms, balt’î.ms [...].
Plotų sandūroje ir šiaipjau daug kur šiaurėje
sutinkami abu variantai: t.ms, balt.ms // t’î.ms,
balt’î.ms“ (1966, 315) .
87 Plg. LKA II 44 ir 45 žemėl.; taip taria dalis pietų
žemaičių (ypač raseiniškiai).
88 Plg. Zinkevičius 1966, 8 žemėl., 115–116 .
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дделей

→ лáбей (ддели) 16

35

кентъ

38

→ кéнче (варгетъ кентъ) 17

лаукъ

38

→ лáуке (танъ лáукъ) 17

Мýни дделей гайлý
мýни

→ дáви (дéвы) 18

41

прайтъ ‘praeina’
Всусъ

→ Мань лáбэй (мýни дделей) гáйлу (гáйлю) 18
→ мýни (мани) 18

дéвы ‘davė’

→ парйна (прайтъ) 18

41

→ Висусъ (всасъ) 18

42

мýне ’manyje’
вердъ

41

41

→ мýне (мáна) 18

42

→ вердъ (врда) 18

42

дýбесъ ‘duobės’ gen. sg.
небсугрншъ
не траукъ

→ дýбесъ (дóбесъ) 19
→ небсугршъ (небсугрншъ) 19

46

→ не трауке (не трáукъ) 20

49

не юдсъ ‘ne juodas’

45

49

→ не юодсъ (ди) 20

ýгу ‘uogų’

49

→ ýгу (óгу) 20

Конъ ‘ką’

50

→ Конъ (ко) 21

10 lentelė. Dmitrijaus Kaširino perimtos žemaitiškos Буквáрсъ formos ir leksemos, kurios buvo papildytos nežemaitiškais sinonimais; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėtos žemaitiškos lytys ir leksemos

Perimtoms žemaitiškoms Krečinskio formoms Kaširinas prirašė nemažai nežemaitiškų atitikmenų. Pavyzdžiui, paėmęs žemaičių [ọ] pozicijoje tarp nosinių priebalsių,
Kaširinas prirašė ir paralelią aukštaitišką formą su [a]: мáна (мýна); мáнесъ (мýнесъ);
мýне (мáна); мýни (мани); Мань [...] (мýни [...]); нáмэй (нумай); нам (нумýнси).
Aukštaitiški ekvivalentai pateikti ir žodžiams su dūnininkų [u.] (vak. a. [uo]): дýбесъ
(дóбесъ); ишкáу (ешкáу); не юодсъ (ди); ýгу (óгу). Dažnai Kaširino paraleliai siūlyta
nesutrumpėjusi aukštaitiška 3 praes. forma greta žemaitiškos nulinės galūnės: вердъ
(врда); кéнче ([...] кентъ); лáуке ([...] лáукъ); не трауке (не трáукъ); текъ (тяка).
Aukštaitiškas sinonimas pasiūlomas ir žemaitiškai atematinei 3 praes. lyčiai: парйна
(прайтъ); йну (йту). Kaširinas išlaikė nom. sg. m. galūnės žemaitišką vokalizmą
‑усъ [ọs] tarp dviejų žvarbiųjų priebalsių, bet šalia pateikė ir aukštaitišką: Висусъ
(всасъ). Paraleli forma pasitaikė ir su kai kurių žemaičių dvigarsiu [ọn] nosinės ą
pozicijoje – Конъ (ко); taip pat su dvigarsiu [ẹn] nosinės į pozicijoje – небсугршъ
(небсугрншъ). Taip pat kartais nurodomos skirtingos tą pačią reikšmę turinčios tarmių leksemos: дáви (дéвы); лáбей (ддели); лабэй ([...] дделей); óболей (óбулай).
Kaširinas nesilaikė vienodos taktikos, perimdamas lietuviškus Буквáрсъ faktus. Kaip
minėta, įvairių tarmių sinonimus jis vartojo tik nurašydamas sakinius (p. 14–22), o
tolesnėse dalyse to atsisakė. Matyt, Kaširinas manė, kad lietuviui vaikui pradedant
mokytis skaityti rusiškai būtų paranku tarp sinonimų rasti savo tarmės žodį ar lytį.
Vėliau kiek pramokęs skaityti vaikas turėjo lengviau suprasti ir ne savos tarmės žodžius
ar formas, tad ir paralelios formos galėjo atrodyti ne tokios svarbios. Bet gali būti ir
taip, kad tai tiesiog nenuoseklaus Kaširino darbo rezultatas – kaip bus matyti, nenuoseklumų jo МДИ yra ir daug daugiau, ir daug ryškesnių.
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Retkarčiais Kaširinas ir visai atsisakydavo žemaitiškos Krečinskio formos, plg. iš
11 lentelės matomas vien aukštaitiškai perrašytas МДИ lytis ir leksemas: бте; Важóю;
вдя; дáвя; исшукоть; мáна; непрéшинга; памѣлинóти; пнигамсъ; тóке.
Буквáрсъ
мýна

МДИ

(1865)

(1868)

→ мáна 14

25

Важýю ‘važiuoju’

→ Важóю 14

25

тóки ‘tokie’

31

→ тóке 15

дéвы ‘davė’

38

→ дáвя 17

ведъ

→ вдя 17

38

непршнгсъ ‘nepriešingas’

→ непрéшинга 17

38

пнингамсъ

52

→ пнигамсъ 21

Иш-шукуты

79

→ исшукоть 67

Муна

→ мáна 78

80

Битисъ – пчелá

→ пчела – бте 69

83

Памѣлинуты ‘pamėlynuoti’

→ памѣлинóти 83

86

11 lentelė. Dmitrijaus Kaširino suaukštaitintos žemaitiškos Буквáрсъ formos; pusjuodžiais spaudmenimis žymimos aukštaitiškos formos

Apskritai nematyti, kad pats Kaširinas būtų įvedinėjęs žemaitybių. Tiesa, negalima
sakyti, kad tarp redakcinių pataisymų jų absoliučiai nepasitaikė. Pavyzdžiui, Буквáрсъ
žodžių sąrašo straipsnis Юдинты, рытинты, вартальйотъ! – качáть 78 Kaširino
buvo pakeistas taip: качать – динти, сіоботи, сýпти соупоути, ритинти 77. Ka
širinas įterpė žodį соупоути ‘sūpuoti’. Tačiau visame Kaširino redagavimo kontekste
tai netikėta išimtis. Galbūt kartu su konkrečia leksema šiuos žemaitiškus diftongoidus
Kaširinas buvo iš kur nors nusižiūrėjęs, radęs kitų žemaičių raštuose (pirmajame
Krečinskio leidime atitinkama vieta pateikta kaip качать judinty, rytinty89, vadinasi,
Kaširinas jos neperėmė nė iš ten).
Priešingai, iš kai kurių pridėtų žodžių ar formų aišku, kad Kaširinas daug dažniau
prirašydavo rytų aukštaičiams, ne žemaičiams būdingų lyčių (plg. 12 lentelę).
Буквáрсъ
Эйкетъ
Эйкъ

МДИ

(1865)

→ Айкъ (эйкъги) 15

26

скайтты
Мласте

(1868)

→ Айките (эйкетъ) 14

25

→ скайтить скайтиты 16

35

→ Мйла 17

38

Касъ не норъ бýты муштсъ, тасъ [...]

41

→ Касъ не норъ (нóри) бýты муштсъ (гауть
мýштасъ), тасъ [...] 18

89
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Русская азбука, 55 .

61

Мýни дделей гайлý
грéйтай

→ грéйтай (грайчáу) 18

41

прапýлы ‘prapuolė’
атѣ ‘atėjo’
Не далéйсу

→ прапóла 18

42

→ атае 20

46

Мýна гáлва скáустъ
Анкст

→ Мань лабэй (мýни дделей) гáйлу (гáйлю) 18

41

→ Муна гáлва скáустъ (мань гáлва скáуда [...]) 20

49

→ Не далйсу 21

52

→ ýнксти 67

79

Ишсклàйсты – раскрывáть
Годулите – лáкомство

85

82

→ раскрывать – атиднкть 68
→ лакомство – гардумасъ, сканумасъ, пасигардавимсъ 73

–

→ су аквату 62

–

→ лингвай ‘lengvai’ 65

–

→ Унтресъ ‘antros’ 66

–

→ сéдже ‘sėdi’ 68

–

→ Кокмъ чéси дéносъ тасъ бýви? [rus.: Въ ка
кое время дня это было?] 70

–

→ Ужъ ко Вешпатсъ корое лгомъ мажýти
мергáйти? 73

–

→ Унтъ ‘ant’ 75

–

→ Уж ко паукштялисъ декавое Деву 81

–

→ эйлу ‘eilių’ 84

–

→ Кокіоси жóджоси судета малда 84

–

→ тамъ чéси ‘tuo metu’ 84
12 lentelė.

Dmitrijaus Kaširino įrašytos rytų aukštaitybės pažymėtos pusjuodžiais spaudmenimis

Skiriamoji rytų aukštaičių ypatybė yra dvigarsių [an], [am], [en], [em] vertimas
[un], [um], [in], [im]90. Kaširinui pasitaikė nuo savęs įterpti tokių ryt. a. lyčių, pvz.,
[un]: ýнксти; Унтресъ; Унтъ; [in]: атиднкть; лингвай (kaip minėta, унтъ formą
Kaširinas yra pridėjęs ir redaguodamas maldas iš МСР, žr. 1.3.1). Pasitaikė įterpti ir
formą su [ọn], kuri galėtų būti interpretuojama kaip rytų aukštaičių panevėžiškių
lytis (Кантрбе 79 → контрибе 77), sutampanti su daugelio žemaičių.
Rytų bei pietų aukštaičiams būdinga nosinių balsių ą, ę pozicijose tarti [u.], [i.]
(senųjų išnykusių nosinių balsių ą, ę vietoje – trumpuosius [u], [i])91. Kaširinas kartais
yra įrašęs ryt. a. [u]: су аквату; [i.]: бýви; мажýти мергáйти; [i]: Кокіоси жóджоси;
чеси (plg. ir panašią МСР redaguotą vietą, 1.3.1). Kaip bus matyti toliau, Kaširinas
buvo nusiteikęs vietininko pozicijoje rusų rašybos pavyzdžiu rašyti raidę <ѣ> (žr.
1.3.2.2). Tad pastarieji daugiskaitos ir vienaskaitos vietininkai neatrodo atitinkantys
Kaširino nusiteikimo. Galbūt čia Kaširinas tiesiog fonetiškai pažymėjo įprastesnes
tarmines formas, neišlaikydamas ortografinio nusistatymo.
Zinkevičius rašė, kad rytų aukštaičiai, „išskyrus pakraštį apie Kaltanėnus, Adutiškį, Tverečių, mán taria su minkštu n, t. y. máń“92. Formą su minkštuoju [n’] МДИ
vartojo ir Kaširinas – Мань, мань.
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МДИ pasitaiko dat. sg. galūnė ‑у [u]: Уж ко паукштялисъ декавое Деву. Kaip matyti iš Zinkevičiaus žemėlapio93, tokia galūnė vartojama dalies rytų aukštaičių (ypač
pietų panevėžiškių, kupiškėnų), didžiumos pietų aukštaičių ir kai kurių pietinių vakarų aukštaičių, taip pat pietų žemaičių (dūnininkų)94.
Priebalsio, atsiradusio absoliutiniame žodžio gale po galūnės balsio išnykimo,
„minkštumą geriau išlaiko rytų, negu vakarų lietuviai“95. Tokiu labiau rytietišku minkštinimu galima laikyti ir Kaširino formas гауть, скайтить su minkštumo ženklu <ь>
žodžio gale (plg. ir МСР redaguotą tekstą, 1.3.1). Antra vertus, minkštuoju priebalsiu
baigiamas bendraties formantas labai panašus į rusų ortografijos (plg. šiandienos
получать ‘gauti’, читать ‘skaityti’), todėl svarstytina ir rusų rašybos poveikio Kaširinui galimybė.
Kai kur Kaširinas kietino priebalsį [r] – грайчáу (plg. ir МСР redaguotą tekstą,
1.3.1). Zinkevičius konstatavo, kad „plačiai tariama graĩt ‘greit’ (ir graičiaũ, graĩtas,
graitúmas...) ir raĩka ‘reikia’ (raĩkalas, raikalingas...). Taip taria, bent fakultatyviškai, bemaž
visi pietų ir rytų aukštaičiai“96.
Iš plačiai aukštaičių šnektų plotuose paplitusių ypatybių minėtinas žodžio pradžios
dvibalsis <ай> [ai] (bk [ei] pozicijoje): айк; Айките. Kiek siauriau paplitęs žodžio
pradžios nedvibalsio <а> [a] bk [e] pozicijoje – атае (iš rytų aukštaičių neapima didelės dalies panevėžiškių ir kupiškėnų97).
Kaširinas kartais prirašydavo formų su rytų ir pietų aukštaičiams ypač būdingu
pakietintu [l] prieš e tipo vokalizmą, pvz.: Мйла; Не далйсу; прапóла; эйлу.
Iš aukštaitiškos leksikos minėtini Kaširino pridėti гардумасъ, пасигардавимсъ (elektroninio Lietuvių kalbos žodyno98 duomenimis, nebūdingi žemaičių tarmei).
3 praes. сéдже ‘sėdi’ LKŽe užfiksuotas ypač iš rytų aukštaičių (panevėžiškių, uteniškių, širvintiškių), taip pat šiek tiek iš vakarų aukštaičių šiauliškių ir labai mažai –
esančių paribyje su vakarų aukštaičiais žemaičių raseiniškių: Brž, Btg, Erž, Jnš, Jon,
Jrb, Kp, Krs, Lnkv, Mšk, Mžš, NS, Ob, Pbs, Ppr, Ps, Rs, Rš (d.), Sb, Slm, Sml, Vdšk.
Kai kurias Kaširino formas galima būtų mėginti lokalizuoti ir siauriau. Pavyzdžiui, acc. sg. galūnės nosinio ą pozicijoje jis parašydavo galūnę -o (su raide <o>)
(plg. 13 lentelę).
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

Ашъ лбыю танъ шýни

Аръ матóтъ вайвóрикшти?

(1868)

→ Ашъ мли (лбію) то (танъ) шунко 15

31
31

→ Аръ юсъ (тáмстосъ) мáтотъ лáумесъ сто (вайвóрикшти) 15

Plg. LKA II 68 ir 69 žemėl.
Plg. LKA II 44 ir 45 žemėl.
92 Zinkevičius 1966, 300 .
93 Zinkevičius 1966, 75 žemėl.
94 Dar plg. Zinkevičius 1966, 208 ; LKA III 36 žemėl.
95 Zinkevičius 1966, 169 ; plg. ir LKA II 90 žemėl.
96 Zinkevičius 1966, 165 .
97 Plg. Zinkevičius 1966, 4 žemėl., 123 ; LKA II
10 žemėl.
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98

Elektroninis Lietuvių kalbos žodynas (http://
www.lkz.lt/), paremtas: Lietuvių kalbos žodynas
I–X X , Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla; Mintis; Mokslas; Mokslo ir
enciklopedijų leidykla; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas; Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1956–2002 . (Toliau – LKŽe .)

63

–

→ Касъ, парóде юмисъ [...] ддѣло милаширдсто 76

–

→ ткро шймини ‘tikrą šeimyną’ [rus.: родную (...) семью] 76

–

→ Апе ко калбасъ [rus.: О комъ говорится] 78

–

→ Комъ прадяда дено саво паукштялисъ [rus.: Чѣмъ начина
етъ свой день птичка] 81

–

→ ужъ ишрожито (сутейкта) яй мласте [rus.: за оказанную ей
милость] 85
13 lentelė.

Dmitrijaus Kaširino acc. sg. galūnė ą, ženklinta raide <o>.

Kaip matyti, absoliučiame žodžio gale Kaširinas pavartodavo raidę <o> nosinio ą
pozicijoje: Ашъ мли (лбію) то (танъ) шунко; Аръ [...] мáтотъ лáумесъ сто
(вайвóрикшти); Апе ко калбасъ; Комъ прадяда дено; ткро шймини ‘tikrą šeimyną’;
ужъ ишрожито (сутейкта) яй мласте. Didelė dalis panevėžiškių, ypač jų šiaurinė
ir vakarinė dalis nosinio ą galūnės pozicijoje (dažniausiai acc. sg.) kaip tik taria [ọ]99.
Reikia atkreipti dėmesį, kad Kaširiną galėjo paveikti ir rusų ortografija. Tos iš
minėtų galūnių, kurios nebuvo kirčiuotos (дено, ишрожито, ткро, шунко, сто),
galėtų būti ne tarties, o tik rašto dalykas. Žinodamas, kad nekirčiuota <o> grafema
rusų kalboje skaitoma [a], Kaširinas galėjo ir lietuviškai tariamą galūnę [a] užrašyti
<o>. Tiesa, pačioje Ukmergėje, kur Kaširinas ilgai gyveno, acc. sg. galūnė turėjo būti
tariama [u.]; galūnę [a] jis galėjo girdėti tais periodais, kai gyveno, pavyzdžiui, Kaune, Kėdainiuose. Vis dėlto, kadangi <о> Kaširino įsivesta galūnėse, o ne kitose tikėtinose [a] pozicijose, turime manyti Kaširiną taip ėmus žymėti būtent panevėžiškių
lytis, nors papildomas impulsas jas rinktis galėjo būti rusų kalbos interferencija.
Rusų rašybos poveikis tikėtiniausias tais atvejais, kai po akimis turėta dažna rusiška forma что paties Kaširino buvo verčiama ко ir nenusižiūrima nuo Jono Krečinskio Буквáрсъ (žr. 14 lentelę).
Буквáрсъ

(1865)

МДИ

(1868)

–

→ Ужъ ко [rus.: За что] 73 (2 x)

–

→ Ко инáй падара [rus.: Что она сдѣлала] 73

–

→ Ко пасáкита [rus.: что сказано] 77

–

→ Ко родо мотина [rus.: Что совѣтуетъ мать] 78

–

→ Ко ишрейшкъ іосъ гѣсмя? [rus.: Что выражается въ ея
пѣніи?] 81
14 lentelė. Tikėtiniausias rusų rašybos poveikis tada, kai rusiška forma что verčiama ко, ir nenusižiūrima nuo Jono Krečinskio Буквáрсъ

Ypač tikėtina įvardžio kas nom. sg. interferencija su rusų kalbos įvardžiu что pavyzdyje Ко пасáкита (rus.: что сказано) – panevėžiškiai vartotų vardininką, o ne
galininką100.
Vis dėlto, nors tikėtinas tam tikras rusų kalbos rašybos poveikis, ą atvirosios
galūnės pozicijoje parašytos <о> negalima nelaikyti panevėžiškių forma. Panevėžiš64

kių vartoseną patvirtina ir kitos šiai patarmei būdingos Kaširino lytys. Pavyzdžiui,
Kaširinas redagavo: Танъ ашъ яу герáй скайтáу (Буквáрсъ [1865] 26) → То (танъ)
ашъ яу грэй скáйту 15; čia panevėžiškių patarmei galima skirti 1 sg. praes. скáйту
‘skaitau’ (panevėžiškių [ᴐ] ar [ọ] vak. a. galūnės tvirtagalio [au] pozicijoje, plg.: „Rytų
aukštaičiai panevėžiškiai, išskyrus pietinį kampą, galūnėse cirkumfleksinius ir nekirčiuotus ai, ei, au verčia siaurais monoftongais ε, ẹ, ᴐ [vietomis ọ]“101; „Dauguma
panevėžiškių tvirtagalius ir nekirčiuotus dvibalsius au, ai, ei galūnėse verčia trumpaisiais balsiais ọ, ε, ẹ“102).
Šiaip nėra daug pavyzdžių, kurie aiškiai rodytų, kokią šnektą Kaširinas buvo
pramokęs geriausiai. Plačiau į rytų aukštaičius orientuotų jo formos гауть; грайчáу;
мань; Мйла; Не далйсу; прапóла; скайтить. Siauresnėmis panevėžiškių patarmės
ypatybėmis galima laikyti minėtas шунко; то; сто; скáйту, nors jų pasirinkimas
ir sustiprintas rusų kalbos interferencijos.
1.3.2.2.

Rašybos išlaikymas ir redagavimas

<ѣ>. Raidę jatj <ѣ>, kaip minėta, Krečinskis ypač linko rašyti tada, kai lietuviškas
žodis (ar lytis) jam priminė panašų rusišką (<ѣ> jam tiko žymėti tiek vak. a. [ie],
tiek [ė], tiek [e] pozicijoms). Dažnai tokią Буквáрсъ vartoseną buvo perėmęs ir Kaširinas, pvz.:
a) 	vak. a. [ie]: Буквáрсъ грѣксъ 45 → МДИ гркасъ (грѣксъ) 19; квткасъ ‘gėlės’
37 → квткасъ 17; свта ‘pasaulio’ 38 → свта 17; Сра ‘siera’ 52 → Сра
22; тшіемосъ 31 → тѣшіемосъ 15; чрка ‘taurelę’ 30 → чрка 15;
b) 	vak. a. [ė]: бѣдóсъ 49 → бѣдóсъ 20; всей ‘vėsiai’ 78 → вѣсей 76; дѣлъ 38 →
дѣль 17; дды ‘dėdę’ 24 → дды 14; мѣгстъ 34 → мгстъ 16; нѣръ 53 →
нѣръ 22; павдума ‘panašumo’ 53 → павѣдýма 22; Прабѣгты ‘prabėgti’ 85 →
прабѣгты 81; пда ‘pėda’ 25 → пда 14; седкетъ 26 → седкетъ 15; Сѣдéкъ
25 → Сѣдéкъ 14;
c) 	vak. a. [e]: брангснисъ 31 → брангснисъ 16; Валáндоѣ 45 → Валáндоѣ 19;
вáргѣ ‘vargè’ 46 → вáргѣ 19; Ишминтингснисъ 46 → Ишминтингснисъ 19;
счéстіѣ ‘laimėje’ 46 → счéстіѣ 19; ужъ гéлѣжи 31 → ужъ гéлѣжи 16.
Retkarčiais Kaširinas neišlaikydavo Krečinskio jatj <ѣ>, pakeisdavo ją raide <е>,
pvz.: Двасъ 78 → Девасъ 65; Кѣнó 34 → Кено 16; швѣси 34 → швéси 16; швѣсусъ
41 → швéсусъ 18. Gana retais atvejais Kaširinas keitė atvirkščiai – vietoj Krečinskio
<e> rašė grafemą <ѣ>, pvz.: вéна ‘vieno’ 53 → вна 22; Не норéкъ 43 → Не норѣкъ
19; свéтима ‘svetimą’ 42 → свѣтима 18; тéсей 42 → тѣсей 18.
Atrodo, kad Kaširinas neketino keisti Krečinskio <ѣ> vartosenos, dauguma atvejų
ją tiesiog perėmė. Tokios nuostatos neišlaikė nebent dėl neatidumo. Kalbėdamas apie

Plg. Zinkevičius 1966, 51 žemėl.; LKA II 44 žemėl.
Violeta Meiliūnaitė, elektroninis laiškas iš Vilniaus autoriui į Vilnių, 2010-07-19 .
101 Zinkevičius 1966, 92 .
99

100
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Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sudarė
Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta
Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Vilnius:
Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 178 .
(Toliau – LKTCh .)
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rusų kalbos rašybą gramatikos pamokose, Kaširinas buvo užsiminęs, kad raidė jatj
<ѣ> yra tariama kaip ir <e>, tačiau išlaikytina kaip paminklas (žr. 1.2). Lietuvių kalbai
Kaširinas nekūrė kitokių <ѣ> taisyklių, nei mokėjo iš rusų rašybos.
<e>. Kaširinas taip pat iš Krečinskio perėmė ir pats vartojo raidę <e> toms pačioms
vak. a. [ie], [ė] ir [e] pozicijoms, pvz.:
a) 	[ie]: венáмъ 38 → вéнамъ 17; Дéва ‘Dievo’ 32 → Дéва 16; Дéна 34 → дéна 16;
жлукткýбелисъ 34 → ведрасъ 16;
b) 	[ė]: гéда 42 → гéда 18; джугемесъ 31 → джугемесъ 15;
c) 	[e]: апгéрпту ‘apvalytu’ 34 → апгéрпту 16; жéмы ‘žemę’ 31 → жéмы 16; Сер
гéкетъ 32 → Сергéкетъ 16; Тенъ 34 → Тенъ 16.
<я>. Kaširinas neretai perimdavo ir Krečinskio raidę <я>, plg. г ра ‘gerą’ 32 → г ра
16; Г ра ‘gerą’ 41 → Г ра 18; Кяпýры ‘kepurė’ 31 → Кяпýря 17; кяртъ 42 → к ртъ
19. Tačiau akivaizdu, kad Kaširinas ją vartojo daug dažniau – tiek vietoj Krečinskio
<e>, tiek ten, kur pats nuo savęs prirašydavo: Вреснисъ 80 → вир снисъ 67; герай
34 → гярей 16; геріей ‘gerieji’ 38 → г реѣ (г ріей) 17; гивéнима ‘gyvenimo’ 38 → ги
в нима 17; гвастисъ ‘gyvasties’ 32 → гив стисъ (гивнима) 16; Кальбéкъ 31 →
Кальбéкъ (саккъ, шн кекъ) 16; Кепкъ 41 → Кепкъ (к пкъ) 18; Кѣлисъ ‘kelis’ 83 →
к лисъ 69; месъ ‘mẽs’ 31 → месъ (мясъ) 15; мету ‘metų’ 88 → м ту 86; по то мéджя
‘po tuo medžiu’ 34 → по то м джя 16; свéтыма ‘svetimo’ 45 → св тима 19; Тéпты
‘tepti’ 79 → т пть 66; Ту спýрдули ‘tu spurdi’ 34 → Ту [...] (спýрдули, в рчасъ) 16;
ды ‘ėdė’ 42 → ди (дя лясы) 18. Vis dėlto ir Kaširinas nebuvo nuoseklus. Pavyzdžiui, šaknį гяр- jis stengėsi rašyti su <я>, bet jos pasitaiko ir su <e> (tokia įvairovė
buvo būdinga Krečinskiui103): герáй 35 → герáй 16; галь ваднты гéру дáрбу 38 → галь
ваднти гéра дáрбу 17.
<э>. Kita labai ryški Kaširino redagavimo ypatybė – daug dažnesnis nei Krečinskio
raidės <э> pomėgis. Krečinskis vengdavo per dažnai vartoti <э> – matyt, buvo nusistatęs ją terašyti ei-, es- šaknyse104. O Kaširinas grafema <э> linko žymėti pirmąjį tvirtagalių ar nekirčiuotų dvibalsių [ai], [ei] dėmenį: вайкай 79 → вйкасъ 66; вáйкай
32 → вйкэй 16; дáрбайсъ 38 → дáрбэйсъ 17; кайп 34 → кэйпъ 16; непабéнгтсъ 38 →
непáбэйктасъ (непабéнгтъ) 17; нумай 34 → нáмэй (нумай) 16; рейкалинга 38 →
рэйкалинга 17; рейкъ 34 → рэйксъ 16; тейпъ 42 → тэйпъ 19 (išimtis su tvirtaprade
priegaide – Вéйдасъ 79 → вэйдасъ 67). Kartais <э> pavartodavo ir ne dvibalsio pozicijoje: бетъ 41 → бэтъ 18; ды ‘ėdė’ 42 → ди (дя лясы) 18. Krečinskišką dvibalsį
su <e> Kaširinas išlaikydavo retokai (рейкъ 38 → рейкъ 17).
<ы>. Krečinskis gana dažnai vartojo raidę <ы> žemaitiškam garsui [ẹ] žymėti. Kaip
rodo kai kurie pavyzdžiai, tokią rašybą Kaširinas stengėsi šiek tiek modifikuoti, pvz.:
апъéмы 41 → апъéми 18; ваднты 38 → ваднти 17; вса 37 → вса 16; всканъ
‘viską’ 37 → всканъ 17; гýльты ‘gulti’ 37 → гýльти 17; ишрáусы ‘išrausė’ 37 → иш
рáуси 16; Кенпынисъ ‘kempinė’ 81 → кемпине 62; Пàимты ‘paimti’ 81 → паимти
61; шлóвы ‘šlovę’ 32 → шлóви 16; ыръ 34 → иръ 16.
Tačiau esama dar daugiau pavyzdžių, kur Kaširinas išlaikė Krečinskio <ы>: Бобý
ты ‘bobutė’ 31 → Бобýты 15; Выс 78 → высы 65; дрва 25 → дрва 14; икрта
‘įkrito’ 52 → икрта 21; крта ‘krito’ 37 → крта 17; Моктынисъ 81 → мокиты
нисъ 61; Мрты ‘mirti’ 87 → мырты 64; мѣргáйты ‘mergaitė’ 31 → мѣргáйты 15;
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пасытвртинъ ‘pasitvirtina’ 32 → пасытвртинъ 16; прапýлты ‘prapultį’ 52 →
прапýлты 21; скайтты 35 → скайтиты 16; тыктай 35 → тктай 16; Ужмрш
ты ‘užmiršti’ 81 → ужмыршты 61. Vadinasi, raidės <ы> eliminuoti Kaširinas nelabai
ir stengėsi, neretai tiesiog spontaniškai ją nurašydavo.
<o> [uo]. Vakarų aukštaičių diftongoidą [uo] Krečinskis paprastai rašydavo <уо>.
Akivaizdu, kad Kaširinas taip žymėti nebuvo linkęs – jam labiau tiko <o>, pvz.: Ати
дуоты 79 → атидóть 77; Пуснуогасъ 84 → пусногисъ 79; taip pat ten, kur pats sugalvojo klausimus, pvz.: висометъ ‘visuomet’ 65; нуполиму ‘nupuolimų’ 65; павелоіо
‘pavėluoja’ 62. Net ir nukopijavęs krečinskišką lytį, neretai pateikdavo paralelią formą
su <o> (ypač p. 14–22), pvz.: Ансъ дуосъ 45 → Ансъ дýосъ (Iисъ досъ) 19; дýбесъ ‘duobės’ gen. sg. 45 → дýбесъ (дóбесъ) 19; дайктунсы ‘daiktuose’ 42 → дáйктунсы (дайк
тоси) 19; дуóта ‘duota’ 38 → дóта (дуóта) 17. (Tiesa, <уо> randama ir paties Kaširino
kurtame tekste, pavyzdžiui, нуогъ 65 – bet tai turbūt kažkur nusižiūrėta rašyba – Kaširinas vartojo ir kitokius šio prielinksnio rašybos variantus, plg. 1.3.3.2). Kadangi
bendrinė rusų kalba neturi [uo], rusakalbis Kaširinas galėjo negirdėti [uo] nė lietuvių
kalboje (antra vertus, ir panevėžiškiai prieškirtinėje vak. a. [uo] pozicijoje taria [ọ] ar
[υ]; tad bent tokie pavyzdžiai kaip gen. sg. дóбесъ gal gali būti paveikti ne tik rusiškos,
bet ir panevėžietiškos šnekos). Tad <о> [uo] yra dar vienas, esminis Kaširino rašybos
skirtumas nuo Krečinskio.
Galima apibendrinti, kad Kaširinas maždaug laikėsi Krečinskio raidžių <ѣ> ir <е>
distribucijos (pavieniai keitimai atrodo labiau spontaniški nei sąmoningo apsisprendimo išdava). Nors šiek tiek sumažino Krečinskio <ы> dažnumą, bet nebuvo apsisprendęs visai jos atsisakyti. Tačiau Kaširinas daug labiau mėgo raides <я> (garsui
[e]) ir <э> (tvirtagaliam ir nekirčiuotam dvibalsiui). Jeigu reikėtų atskirti Kaširino
formuotą rašybos sistemą nuo Krečinskio, tai raidės <э> dažnumą ir distribuciją galima būtų pasirinkti ryškiausia skiriamąja ypatybe. Kaširinas dažniausiai rinkosi <о>
[uo] vietoj Krečinskio <уо>.
1.3.3. 	Stanislovo

Mikuckio ir Lauryno Ivinskio
Абецеле жемайтишкай-лѣтувишка (1864)

Tekstų sugretinimas parodė, kad dar vienas šaltinis, suteikęs lietuviškų tekstų
Kaširino МДИ, buvo jau minėta pirmoji lietuviška kirilinė knyga, parengta Stanislovo
Mikuckio ir Lauryno Ivinskio105 ir išleista 1864 metais: Абецеле жемайтишкайлѣтувишка (Абецеле). 11 pav. Абецеле įrašyta trečia.
Didžiąją Абецеле dalį sudarė lietuviški tekstai, ir nemaža jų dalis buvo perimta į
МДИ. Vien Абецеле skyrelių pavadinimų sugretinimas su МДИ atitikmenimis aiškiai
rodo, kad Kaširinas panaudojo didžiumą Абецеле tekstų:

103
104

Plg. Subačius 2004, 158, 163 .
Plg. Subačius 2004, 163–164 .
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Apie jos autorystę žr. Subačius 2004, 140–146 .
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Абецеле

МДИ

(1864)

(1868)

→ Вáрданъ Дéва Тéва, иръ Сунáусъ, иръ Двá

Вардан Дѣва Тева, ир Сунаус, ир Двасес Швентос. Амен 14

сесъ Швéнтосъ. Аменъ

Малда Вѣшпатѣс арба Теве мусу

→ Малда Вешпатесъ, арба Теве мусу 108

14–15

108

Пасвейкинимас Панос Швенчяўсес арба Свейка → Пасвэйкинимасъ Паносъ Швенчаусесъ арба
Мария 15
Свэйка Марія 108 –109
Cудеимас Апашталу арба Тикю инг Дѣва Тева
15 –16

Дешимтас [sic!] Дѣва Присакиму

16 –17

→ Cудеимасъ Апашталу, арба Тикю ингъ
Дева Тева 109–110
→ Дешимсъ Дева Присакиму 110 –111

Аштôни палайминимай Эвангелиіос Швентос 18

→ Аштонери палайминимай Евангеліосъ
Швентосъ 112–113

Кетури дайктай паскутини

→ Кятуры дайктай паскутини 113

18

Септини дарбай мѣлаширдинги
Акуліорей

19

Дорас паваргелис

→ Септини дарбай милаширдинги 113 –114
→ Акуліорей 114 –115

20 –21

→ Дорасъ паваргелисъ 115 –117

21–23

Паквѣтимас варягишку кунигайкщю инг Русия
ир уждеимас вѣшпатистес 23 –26

–

Крикштас Владимѣра

–

26 –30

Галиіотас иш Шяўрес шалѣс
Прижодей ир патарлес

30 –35

–

→ Прижодей иръ патарлесъ 117–119

36 – 42

15 lentelė. Stanislovo Mikuckio ir Lauryno Ivinskio Абецеле skyrelių pavadinimai ir jų atitikmenys
Dmitrijaus Kaširino МДИ

Matyti, kad iš Абецеле Kaširinas perėmė religinių tekstų, taip pat du pasaulietiškus
pasakojimus („Акуліорей“, „Дорасъ паваргелисъ“) bei priežodžius ir patarles
(„Прижодей иръ патарлесъ“). Jis tik nepanaudojo trijų istorinių pasakojimų („Па
квѣтимас варягишку кунигайкщю инг Русия ир уждеимас вѣшпатистес“, „Крикш
тас Владимѣра“, „Галиіотас иш Шяўрес шалѣс“). Tad šaltinio Абецеле 14–23 ir
36–42 puslapių tekstai pateko į 108–119 МДИ puslapius.
1.3.3.1.

Kalbos formų išlaikymas ir redagavimas

Matyti ryški tendencija iš Mikuckio ir Ivinskio Абецеле perimtus tekstus redaguoti daug mažiau, negu gautus iš Krečinskio Буквáрсъ. Ypač menkai Kaširinas taisė
leksikos ir sintaksės lygmenis.
Vis dėlto vieną kitą Абецеле kalbos ypatybę Kaširinas keitė (žr. 16 lentelę).
Абецеле

МДИ

(1864)

Алкана папенети

Пакелейвиига [sic!] ‘pakeleivį’
Укиникас
іог

68

20

20 (2 x)

(1868)

→ Алканусъ папенети 113

19
19

→ Пакялейвнгусъ ‘pakeleivius’ 114
→ Неишманнгасъ жмогусъ 114 (2 x)
→ кадъ 114

курсай

→ катрáсъ 114

20

курюс ‘kuriuos’
ту

→ катрóсъ ‘katruos’ 114

20

→ тáмста 114

21

апсирикес

21

→ апсискайтесъ [išn.: Апсирикесъ] 115

кури ‘kurį’

22

→ катронъ 115

ишпасакоя анам, іог исай
укишкус дарбус

→ апсаке ямъ, кадъ исъ 115

22

→ гаспадаришкусъ дарбусъ 116

23

Свейка Мария лоскас (малонес) пилна

15

→ Свйка Марíя млестасъ плна 108

Dmitrijaus Kaširino taisytas Stanislovo Mikuckio ir Lauryno Ivinskio Абецеле tekstas; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėti pakeitimai

16 lentelė.

Tarp Kaširino keitimų matyti ir neretas žemaitybių vengimas (žr. 17 lentelę).
Абецеле
анам

МДИ

(1864)

книнга ‘knygą’

→ кнга 114

20

пининга ‘pinigą’
каме

(1868)

→ ямъ 114 (2 x)

20 (2 x)

→ пинига 115

21

→ куръ 116

22

сугранжииа [sic!] ‘sugrąžino’
кансня ‘kąsnio’

36

22

→ сугружина 115
→ кáсня 117

Dmitrijaus Kaširino taisytos Абецеле žemaitybės; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėti

17 lentelė.

taisymai

Kaširinas keitė žemaitišką leksiką (анам → ямъ; каме → куръ; книнга → кнга;
пининга → пинига), ą pozicijoje pavartotą žemaitišką dvigarsį [an] (сугранжииа →
сугружина; čia įrašė ne vakarų, bet rytų ir pietų aukštaičių formą su [u]; кансня →
кáсня). Forma su <он> [ọn] galėtų būti tiek panevėžietiška, tiek žemaitiška: ранка
‘ranką’ 21 → ронка 115. Bet kadangi sąmoningo žemaitinimo Kaširino tekstuose beveik
nėra, tikėtiniau manyti, kad šį pakeitimą bus nulėmusi panevėžiškių vartosena.
Kartais Kaširinui prasprūsdavo ir neparedaguotų žemaitybių (žr. 18 lentelę).
Абецеле

(1864)

тус ‘tuos’

велту ‘veltui’

МДИ

(1868)

→ тусъ 115

21
38

→ вéлту 117

Dmitrijaus Kaširino nepakeistos Абецеле žemaitybės; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėtos
išlaikytos formos

18 lentelė.

Nesuaukštaitinta pietų žemaičių prieveiksmio galūnė ‑у [u∙] (вéлту) bei parodomojo įvardžio acc. pl. (тусъ). Tokių prasprūdusių žemaitybių akivaizdžiai mažiau
nei suaukštaitintų.
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Šiek tiek matyti ir Kaširino rytietinimo tendencija. Nurašydamas nuo Абецеле, kaip
ir nuo Буквáрсъ, Kaširinas kartais pavartodavo rytų aukštaičių lyčių (žr. 19 lentelę).
Абецеле

(1864)

МДИ

атлейск

15

→ атлайскъ 108

атлейдам ‘atleidžiam’
Антрас

, ,

16 18

→ атлáйджамъ 108
→ Унтрасъ 110 , 112 , 113

19

атлейдима ‘atleidimą’

,

15

(1868)

16

→ атлайдма 109

дел

18

22

→ дѣль 113 , 115

ман

21 22

→ мань 115 (2 x)

,

паскуй манес
мане

→ паску мань 116

22

→ мань 116

22

пас сава мотинас

22

→ пасъ сава мотино 116

Dmitrijaus Kaširino į redaguojamą Абецеле tekstą įterptos rytietybės pažymėtos pusjuodžiais
spaudmenimis

19 lentelė.

Kaip ir redaguodamas Буквáрсъ, Kaširinas pavartodavo minkštąjį priebalsį absoliučiame žodžio gale (дѣль; мань); kietąjį priebalsį [l] prieš e tipo vokalizmą (атлáй
джамъ; атлайдма; атлайскъ); net ryt. a. dvigarsį [un] vak. a. dvigarsio [an] pozicijoje (Унтрасъ). Iš kitokios geografijos lyčių galima paminėti savybinio įvardžio
galininką саве ‘save’ 17 → сáви 110, jis paplitęs daug plačiau – ypač tarp rytų ir pie
tų aukštaičių bei tarp žemaičių106. Prieveiksmis su galūne [u] паску, be žemaičių ir
veliuoniškių, elektroniniame Lietuvių kalbos žodyne dar fiksuotas iš panevėžiškių (Ėr,
Srv, Rgv). Panevėžiškių šnektų acc. sg. galūnė ‑o: пас сава мотинас 22 → пасъ сава
мотино 116.
Apskritai tiek redaguodamas Krečinskio Буквáрсъ, tiek Mikuckio su Ivinskiu
Абецеле, Kaširinas keitė tekstą su rytų aukštaičių (ir siauriau – panevėžiškių) pėdsakais.
Tik Абецеле redaguota daug mažiau.
1.3.3.2.

Rašybos išlaikymas ir redagavimas

<ѣ>, <e>. Mikuckio su Ivinskiu <ѣ> raidės distribucija buvo gerokai nuoseklesnė
ir už Krečinskio, ir už Kaširino. Mikuckio su Ivinskiu ji „paprastai žymėta ten, kur
vakarų aukštaičiai taria dvibalsį [ie]“107. Kaširinas, kaip minėta, krečinskiškai orientavosi ne į lietuvių tartį, o į panašius rusų kalbos žodžius. Ir Абецеле jatj <ѣ> [ie] jis
dažnai keitė grafema <e>; pvz.: анѣ ‘anie’ 18(3x) → áне 112, 113(2x); апсилѣес 22 →
апсилеесъ 116; атсилѣпе 22 → атсилепе 116; вѣнайс 20 → венайсъ 114; Вѣшпатѣс
14, 16 → Вешпатесъ 108, 110; двилѣжувюй 38 → двилежувюй 117; Дѣва ‘Dievo’ 14,
16 → Дéва 108, Дева 110; дѣна ‘dieną’ 16 → дена 110; китѣмс 17 → китéмъ 110;
курѣ ‘kurie’ 18(3x) → кýре 113(2x), кýрé 113; мотерѣс ‘moteries’ 17 → мóтересъ
110; савѣмс кальтѣмс 15 → савемсъ кальтемсъ 108; смертѣс 15 → смéртесъ 109;
шендѣна 15 → шендéна 108; ширдѣс 21 → ширдесъ 115. Matyti, kad <e> rašyta tose
pačiose šaknyse kaip Krečinskio: Дев‑; ден‑; лежув‑ ir pan. Taip pat Mikuckis su Ivins70

kiu kartais buvo nenuoseklūs – pažymėjo <ѣ> vak. a. garso [e] pozicijoje, bet ir čia
Kaširinas pataisė, plg. тѣн ‘ten’ 16 → тенъ 109.
Tiesa, pasitaikė išimčių, kurių Kaširinas gal dėl neapsižiūrėjimo nesuredagavo,
plg. Дѣву ‘Dievų’ 16 → Дѣву 110.
Taip pat Kaširinas <ѣ> pažymėdavo ten, kur Mikuckio su Ivinskiu terašyta <e> –
vak. a. [e] ir vak. a. [ė] pozicijose108; pvz.: аптурес ‘gaus’ 18(2x) → аптурѣсъ 112, 113;
беда 37 → бѣда 117; гярадея ‘geradario’ 23 → герадѣя 116; дел 20, 21 → дѣль 114,
115; ишбегси 36 → ишбѣгси 117; не пажюреес 21 → не пажурѣесъ 115; Не турек
16 → Не турѣкъ 110; нетуренчіос 22 → нетурѣнчіосъ 116; норет ‘norit’ 17 →
нóрѣтъ 110; нубега ‘nubėgo’ 21 → нубѣга 115; парсекіоима ‘persekiojimą’ 18 →
парсѣкіóима 113; Пенетаи ‘penėtąjį’ 37 → Пѣнéта 117; савее ‘savyje’ 38 → савеѣ
117; светимас ‘svetimas’ acc. pl. 36 → свѣтимасъ 117; туреси 37 → турѣси 117.
Matyti, kad ir redaguodamas Абецеле ortografiją, Kaširinas laikėsi krečinskiškų
nuostatų. Su <ѣ> rašė šaknis бѣг‑; бѣд‑; įvedinėjo <ѣ> į kai kurias veiksmažodžių
priesagas, plg. аптурѣсъ; не пажурѣесъ; Не турѣкъ; турѣси (plg. Krečinskio жю
рѣти; норѣси; турѣе109). Net ir galūnėse kartais rašyta <ѣ> kaip Krečinskio, pavyzdžiui, iness. sg. (pagal rusų kalbos galūnę ‑ѣ): савеѣ (Krečinskio арѣлкоѣ; дидеснемѣ;
Токямѣ тарпѣ110).
Vadinasi, Mikuckio ir Ivinskio raidės <ѣ> vartoseną Kaširinas taisė gana intensyviai,
vėl diegė krečinskišką modelį, orientuotą į rusų kalbos ortografiją, o ne į lietuvių
tarmių fonetiką.
<я>. Akivaizdu, kad kaip redaguodamas Буквáрсъ, taip ir tvarkydamas Абецеле,
Kaširinas linko plėsti raidės <я> vartojimą garsui [e] žymėti, pvz.: веркя ‘verkia’ 18 →
в рке 113; вести 23 → вясти 116; гелбек 15 → г лбекъ 108; гивенима ‘gyvenimą’ 16 →
гив нима 109; мес ‘mes’ 15 → мясъ 108; не верти ‘neverti’ 20 → н варти 114 [sic!]; Не
светимотераўк 17 → Не святимотер укъ 110; нуведе 22 → нувяде 116; Пекла ‘pragaras’ 18 → П кла 113; по дешинес ‘dešinėje’ 16 → по д шини 109; светиму ‘svetimų’
16 → св тиму 110; Секмас 17 → Сякмасъ 110; сени ‘seni’ 20 → с ни 114; Сутвертои
‘kūrėją’ 15 → Сутв ртои 109; Тречяс 16, 18 → Трячасъ 110, 113; швентинти 16 →
шв нтинти 110; Шештас 17 → Шяштасъ 110. Galima pateikti ir atvirkštinių pavyzdžių, bet jie daug retesni: веркя ‘verkia’ 18 → в рке 113; гярадея 23 → герадѣя 116.
<э>. Nematyti, kad būtų ryškiau taisyta <э> raidės vartosena tose МДИ vietose,
kurios perimtos iš Абецеле. Kaširino <э> neretai išlaikyta tose pozicijose, kur ji buvo
rašyta ir Mikuckio su Ivinskiu, pvz.: эжис 38 → эжсъ 117; Эйк 22 → Эйкъ 116;
эйкиме 22 → эйкиме 116; эйси 38 → йси 118; эсант 39 → сант 118; эси 22 → эси
115 (vartosena irgi labai panaši į Krečinskio). Kaširinas dažnai išlaikė ir ne su <э>
parašytus Mikuckio ir Ivinskio dvibalsius [ai], [ei], plg. висайп 39 → всайпъ 118; ие
жиней [sic!] ‘nežinai’ 39 → не жней 118; кайп 39(2x) → кайпъ 118(2x); не рейкя
38 → не рейкя 117; Рейк 37 → Рейкъ 117.

žemėl.
Subačius 2004, 142 .
108 Plg. Subačius 2004, 141–142 .
106 LKA III 73

109

107

110
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Subačius 2004, 159, 164 .
Subačius 2004, 165 .
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Stanislovo Mikuckio ir Lauryno Ivinskio Абецеле
p., teksto „Дорас паваргелис“ pradžia; LNB: A14-864

17 pav.
21

Vis dėlto Kaširinas retkarčiais prirašydavo <э> ([ai], [ei] pirmąjį dėmenį), kaip kad
dažnai darė Буквáрсъ tekste, pvz.: Пасвейкинимас 15 → Пасвэйкинимасъ 108; Свей
ка 15(2x) → Свэйка 108(2x); тайп 22 → тэйпъ 115. Labai retai atsisakyta <э> ne
dvibalsiuose, pvz.: бэ 22 → бе 116; бэт 20 → бетъ 114. Tačiau abi šios tendencijos
nėra ryškios.
Menkas <э> raidės redagavimas leidžia kelti prielaidą, kad Kaširinas nebuvo
Абецеле teksto perrašęs ranka ištisai, o tik sužymėjęs tam tikrus taisymus tame pačiame spausdintame tekste. O jei ir perrašė ištisai, tai daug automatiškiau nei Krečinskio Буквáрсъ tekstą – galbūt dėl to, kad Mikuckio su Ivinskiu tekstas jam atrodė
autoritetingesnis, geriau parengtas? O gal tik nepaklusniajam Krečinskiui reikėjo
prikišamai parodyti, jog jo Буквáрсъ labai taisytinas?
72

18 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 115 p., iš Stanislovo Mikuckio ir Lauryno
Ivinskio Абецеле perimto teksto „Дорасъ паваргелисъ“ (plg. 17 pav.)
pradžia; LLTIB: 4310
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<ы>. Mikuckis ir Ivinskis visai nevartojo raidės <ы>, ji ir nepateko į tas МДИ vietas, kurios perimtos iš jų knygos. Matyt, Kaširinas neketino šios raidės įterpinėti pats,
nors, kaip buvo matyti, kitur į МДИ <ы> perkėlė iš Krečinskio Буквáрсъ (p. 14–22,
58–59, 61–87). Tad raidės <ы> vartojimas vienose ir nebuvimas kitose МДИ dalyse yra
aiškus skirtingų šaltinių poveikio rezultatas. Kaširinas nepasistengė suvienodinti,
tarsi neturėjo ir gal nesistengė formuoti savo nuomonės, kur rašyti <ы>.
<o> [uo]. Mikuckis su Ivinskiu žymėjo raidę <ô> su stogelio formos diakritiku
aukštaičių diftongoidui [uo] žymėti111. Kaširinas dažniausiai tiesiog perrašė <o> be to
diakritiko, pvz.: дôк 15 → докъ 108; дôна ‘duoną’ 38 → дóна 117; Дôнас ‘duonos’ 15 →
Дóнасъ 108; дôти 22 → доти 115; дангôсе 14 → дангóси 108; нôг 15 → ногъ 108; тô
яўс 21 → тояусъ 115. Kaip minėta, Kaširinas greičiausiai negirdėjo vak. a. [uo], tad,
kaip ir nurašydamas Krečinskio Буквáрсъ, žymėjo viena raide <o>.
Antra vertus, prasprūdo ir digrafas <уо>, plg. дôк 21 → дуокъ 115; Нôга приденгти
19 → Нуогусъ приденгти 113. Prielinksnį nuo Kaširinas parašydavo net žemaitiškai
su ‑у [ū]: нôг 20, 21 22(2x) → ну 114(2x), 115, 116. Vis dėlto ryškiausia Kaširino tendencija – žymėti <o> aukštaičių [uo] pozicijoje – kaip ir kitose МДИ dalyse.
<ъ>. Nors Mikuckio su Ivinskiu Абецеле neturi jero <ъ> kietiems žodžio galo priebalsiams žymėti, Kaširinas juos dėsningai prirašė. Gramatikos pamokose jis buvo
deklaravęs, kad <ъ> nereikalingas, bet kas įvesta tradicijos, tą reikia išlaikyti (žr. 1.2).
Tokią rusų ortografijos tradiciją perkėlė ir lietuvių rašybai.
<жа>, <жу>, <ча>. Rusų rašybos taisyklės neleidžia po raidžių <ж> ir <ч> rašyti <ю>
ir <я> (tik <у> ir <a>). Mikuckis ir Ivinskis stengėsi rašyti fonetiškai, tai jie šios taisyklės
nesilaikė. Kaširino perraše toji rusų kalbos rašybos taisyklė dažnai buvo pritaikyta ir
lietuvių kalbai, pvz.: жоджюс 21 → жоджусъ 115; ишведжяў 16 → ишвяджау 110; ну
крижявотас 16 → нукрижавóтасъ 109; Тречяс 16, 18 → Трячасъ 110, 113; Швенчяўсес
‘švenčiausios’ 15 → Швенчаусесъ 108. Vis dėlto Kaširinas nebuvo labai nuoseklus, plg.
nepakeistus atvejus: Бажничя ‘bažnyčią’ 16 → Бажнчя 109; кенчя ‘kenčia’ 18 → кéнчя
113; яўчя ‘jaučio’ 17 → учя 110. Aišku, kad Kaširinas buvo nusistatęs žymėti balsius
po <ж> ir <ч> pagal rusų kalbos ortografiją.
Apibendrinant Абецеле rašybos redagavimą galima pabrėžti, kad <ѣ>, <е>, <я>,
<ы>, <о> raidžių vartoseną Kaširinas išlaikė analogišką tai, kurią rinkosi ir taisydamas
Буквáрсъ. Tačiau raidės <э> vartosena aiškiai kitokia – skirtingai nuo Буквáрсъ taisymo, Kaširinas visai nesistengė grafemos <э> įrašinėti tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių [ai] ir [ei] pirmojo dėmens pozicijose.

1.3.4.

Tomo Žilinskio Абецеле лѣтувишкай-русишка (1865)

Iš dar vienos – Tomo Žilinskio parengtos abėcėlės Абецеле лѣтувишкай-русишка
(pirmas leidimas 1865112, antras – 1867113 metais) Kaširinas perėmė daugumą Žilinskio
sakinių ir tekstelių bei sudėjo į dvi skirtingas МДИ vietas. Žilinskio 28–34 p. pateko
į keturis МДИ puslapius (p. 23–26), o 34–52 p. – dar į 11 (p. 88–99). Pirmoji atkarpa
iš Žilinskio yra atskiri sakiniai (tai МДИ skyriaus „Краткія предложенія“ antroji
pusė), o antroji atkarpa МДИ pavadinta „О небѣ, землѣ и человѣкѣ“ (Žilinskio
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abėcėlėje nė viena neturėjo pavadinimo). Tiek lietuviški sakiniai, tiek teksteliai МДИ
surašyti ne kaip pagrindinis korpuso tekstas, o tik kaip išnašos – petitu.
Abu Žilinskio abėcėlės leidimai labai panašūs. Spaustuvėje, iš naujo renkant antrąjį leidimą, stengtasi išlaikyti ne tik puslapių laužymą, eilučių išsidėstymą, bet ir
žodžių kėlimą. Vis dėlto kai kur matyti smulkaus antrojo leidimo leksikos, fonetikos
ar ortografijos paredagavimo pėdsakų (plg. 20 lentelę).
Žilinskis

ле-кіо-ен-чюс

30

де-ка-во-ти

32

←

по диделіо

34

скляпа

34

скляпа

34

вадинаме

34

сожаукас

40

эжерус

40

сожаўкос
и т. д.

44

жувю

46

шуô

46

Шуô

46

жасю

Žilinskis

(1867)

42

46

туриме

46

гиріосе ир калносе
гирдети, рагаўти
гардули

48

52

52

ишминти

52

Ишминте

52

Мислинеките

52

←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

(1865)

ла-кіо-ен-чюс
де-ка-во-тѣ
диделю

30

32

34

скляўту

34

скляўта

34

вадинали ‘vadiname’
сожелкас
ажерус

40

40

сіожелкос
и. т. т.
жуву

46

шува

46

Шува

46

жасу

42

44

46

турюме

46

гиріосе

48

гирдети
смока

52

52

разума

52

Разуму

52

Ужсистанавикюме

52

34

МДИ (1868)
→ лакіоенчюс 24
→ декавоте 25
→ диделю 88
→ скляуту 88
→ скляута 88
→ вадина (?) [išn.: Вадинамя (?)] 88
→ сожелкас 91
→ ажерус [išn.: Эжерус] 91
→ сіожелкос 92
→ и т. т. 94
→ жуву 94
→ шува 95
→ Шува 95
→ жасу 95
→ турюме 95
→ гиріосѣ 96
→ гирдети 98
→ смока [išn.: Гардумисъ] 98
→ разума 98
→ Разуму 98
→ Ужсистанавикюме 98

Tomo Žilinskio abėcėlės antrasis leidimas kartais šiek tiek skiriasi nuo pirmojo; pirmuose
dviejuose stulpeliuose sužymėti pagrindiniai jų skirtumai; trečiajame stulpelyje pusjuodžiais spaudmenimis pažymėtos МДИ vietos, sutampančios su pirmuoju, bet besiskiriančios nuo antrojo leidimo

20 lentelė.

Absoliuti suregistruotųjų antrojo leidimų pakeitimų dauguma nepateko į МДИ.
Todėl negalima abejoti, kad Kaširinas naudojosi būtent pirmuoju, 1865 metų Žilinskio
abėcėlės leidimu.

111

Plg. Subačius 2004, 143 .

112 АБЕЦЕ ЛЕ лѣтувишкай-русишка, де л на Ў

дос лемэнторишку мокс линийчю [...]
ва рш а ва .

Спаўстувее Коммиссиiос Апшвѣ
тимо Публично. 1865 [, parengė Tomas Žilinskis]; VUB: L R 4923 . (Toliau – А ЛР .)
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113 А БЕЦЕ ЛЕ лѣтувишка й-русишка, де л на Ў

до с лемЕнторишку мокс линийчю [...]

ва рша вое . Спаустувее Варшавишко Ап
скриттумо Моксло. 1867 [, parengė Tomas
Žilinskis]; VUB: L R 33 .
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1.3.4.1.

Kalbos formų išlaikymas ir redagavimas

Matyti, kad Žilinskio АЛР tekstą Kaširinas redagavo dar mažiau, nei bet kurį kitą
iki šiol aptartą šaltinį. Pasitaikė tik vienas kitas atvejis, kai šalia žodžio prirašytas
kitas sinonimas, Kaširinui, matyt, atrodęs tikslesnis (plg. 21 lentelę).
АЛР

МДИ

(1865)

ки-та-сип [t. y. китасик]
ше-на-во-ю
норс

(1868)

→ китасип (ики шолай) 23

28

→ шенавою (гербу) 23

28

→ норс (качейб) 26

34

гал-ва-жу-дис

→ галважудис (жмогжудис) 26

34

Орас ти швѣжеснис

→ Ораси [sic!] ти (туоси) швѣжеснис 93

44

21 lentelė. Dmitrijaus Kaširino МДИ redaguota Tomo Žilinskio АЛР leksika, tarp skliaustų ar išnašose
įterpti sinonimai; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėti papildymai

Į МДИ tekstą įsivėlė akivaizdžių klaidų, nebuvusių Žilinskio tekste (plg. 22 lentelę).
АЛР

МДИ

(1865)

ден-ге ‘rengia’
аў-га-ле-люс
ги-ву-люс

(1868)

→ данге 23

28

→ ауганесюс 24

30

→ гивумос 24

30

уж тай ка яў ног IО га-во-ме 32
[už trijų eilučių] [...] IО гар-бей 32

→ уж тай ка яу ног IО гарбей (?) [išn.: Гавоме
(?)] 25 [klaida turbūt padaryta, šokant nuo pana
šaus prie panašaus; plg. už dviejų eilučių] [...] Iо
гарбей 25

дѣ-но-мис

→ денономис 25

32

да-ли-ту-си терп са-вес бе-вейк пас-ку-ти-ню
кас-ню дô-нос 32

→ далитуси терп савес бейвейк паскутиню
[praleista кас-ню] до-нос 25

Шальтие иш литаўс дароси оре снѣгас

→ Шальтис иш литаус дароси орѣ снѣгас 90

40

мокити ир рундининкай ‘mokyti ir rundininkai’ 48
22 lentelė. МДИ

spaudmenimis

→ мокитай ир рундининкай 96

klaidos, atsiradusios perteikiant Tomo Žilinskio

АЛР

tekstą, pažymėtos pusjuodžiais

Greta naujai padarytų klaidų galima paminėti ir Kaširino nepastebėtas Žilinskio
klaidas, kurios vėl pakartotos МДИ, plg. данчаўс ‘dangaus’ 34 → данчаўс 88; кверô
еме ‘kvėpuojame’ 38 → квероеме [išn.: Двесюоемъ] 90. Matyti, kad redaguojant trūko
atidumo.
Beveik neprirašyta akivaizdesnių tarminių ypatybių (skirtingai nuo redaguotų
Krečinskio Буквáрсъ ar Mikuckio su Ivinskiu Абецеле tekstų). Tarminių keitimų tiek
mažai, kad jie neparodo keitėjo tarmės.
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Kadangi АЛР tekstas menkai modifikuotas, svarbu atkreipti dėmesį ir į išlaikytas
kalbos ypatybes – kai kurios iš jų ypač būdingos vakarų aukštaičiams pietiečiams
(suvalkiečiams) ar apskritai tik Žilinskio kiriliniams tekstams. Jų perėmimas disonuoja su kitomis МДИ vietomis, perdarytomis iš Krečinskio ir Mikuckio su Ivinskiu
tekstų, kur tokių formų nepasitaikydavo (plg. 23 lentelę).
АЛР

МДИ

(1865)

мок-сли-ний-че ‘mokyklą’
тайс ‘tas’

баж-ний-чіо-мис

галийбе

32

↔ юю 25 , 94 , 96
↔ ейс 93

44

↔ галійбе 88

36

курейс ‘kuriąsias’
гивятуме

аржôлас

↔ курейс 89

36

↔ гивятуме 91

40

лийгумас ‘lýgumas’
тийсо ‘týso’

↔ швентинійчіомис 25
↔ бажнійчіомис 25

32

32 , 44 , 48

ейс ‘jąsias’

(1868)

↔ мокслинийче 23
↔ тайс 24

30

швен-ти-ний-чіо-мис
юю ‘jųjų’

28

42

40

↔ лійгумас 91
↔ тійсо 92
↔ аржолас 92

42

23 lentelė. Į МДИ perimtos Tomui Žilinskiui būdingos vakarų aukštaičių pietiečių tarminės lytys pažymėtos pusjuodžiais spaudmenimis

Matyti, kad Kaširinas išlaikė ypač Žilinskio tekstams būdingas įvardžiuotinių
įvardžių formas, plg. ейс; курейс; тайс; юю; taip pat tik žilinskišką tvirtapradę priegaidę žymintį raidžių <ий> junginį (МДИ pažymėtą arba <ий>, arba <iй>), plg.
бажнійчіомис; галійбе; лійгумас; мокслинийче; тійсо; швентинійчіомис114. Taip pat
Žilinskio tarmei būdingi аржолас, гивятуме. Tarminių lyčių įvairovė skirtingose МДИ
vietose prasilavinusiam gimtakalbiam lietuviui turėjo iš karto kristi į akis.
1.3.4.2.

Rašybos išlaikymas ir redagavimas

Šiek tiek daugiau redagavimo pėdsakų Kaširinas paliko rašyboje.
<ѣ>. Raidė jatj <ѣ> gana ryškiai redaguota. Pavyzdžiui, esama daugelio atvejų, kur
Kaširinas (kaip ir dirbdamas su kitais tekstais) atsisakytą <ѣ> pakeitė raide <e>: атлѣ
ка 48 → атлека 96; вѣ-на ‘vieną’ 28 → вена 23; гѣдра ‘giedrą’ 38 → гедра 90; Дѣвас
28, Дѣ-вас 36 → Девас 23, 89 (Дев‑ šaknyje daugybę kartų vietoj <ѣ> pasirinkta <e>);
дѣ-на ‘dieną’ 30 → дена 24; дѣнос 36 → денос 88; жѣма ‘žiemą’ 38 → жема 90; йѣмс
‘jiems’ 32 → емс 25; курѣ 50 → куре 97; лѣтус ‘lietus’ 38 → летус 90; не мѣла ‘ne

114
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Apie Žilinskio vartoseną žr. Subačius 2004, 149,
152 .
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19 pav.
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Tomo Žilinskio АЛР 36 p.; VUB: L R 4923

20 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 88 p., iš Tomo Žilinskio АЛР 36 p. perdirbtas
tekstas (plg. 19 pav.); LLTIB: 4310
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miela’ 34 → не мела 26; нѣ-ка-дос 32 → некадос 25; нѣ-ко 28 → неко 23. Kaip ir
kitose МДИ vietose, Kaširinas atsisakė <ѣ> tose pačiose šaknyse: вен‑; Дев‑; ден‑; е‑
(емс) (plg. 1.3.2.2, 1.3.3.2), laikėsi tos pačios Krečinskio sistemos.
Taip pat pagal Krečinskio nuostatas <ѣ> kai kur rašyta vietoj Žilinskio <e>, pvz.:
бега 44 → бѣга 93; вѣ-то-се 32 → вѣтосѣ 25; Гиріосе 42 → Гиріосѣ 92; дел 38, 46 →
дѣл 90, 95; Жемумосе 42 → Жемумосѣ 92 (bet ir Жемумосе 42 → Жемумосе 92);
неперсекіое ‘nepersekioja’ 48 → не персѣкіое 96; Павасарие 38 → Павасаріѣ 89; пик-та-де-юс ‘piktadarius’ 34 → пиктадѣюс 26; Рудение 38 → Руденіѣ 89; све-ти-ма
‘svetimą’ 34 → свѣтима 26; туретуме 48 → турѣтуме 96; швен-то-лис [sic!] ‘šventomis’ 32 → швѣнтомис 25. Vėlgi raidė <ѣ> žymima Kaširino pamėgtose pozicijose:
šaknyse бѣг‑; ‑дѣ‑ (пиктадѣюс); свѣтим‑; vietininko galūnėse вѣтосѣ; Гиріосѣ;
Жемумосѣ; Павасаріѣ; Руденіѣ. Redagavimo stilius labai primena Буквáрсъ ir Абецеле
taisymą kitose МДИ dalyse.
Liko ir išlaikytos grafemos <ѣ> atvejų, pvz.: вѣ-нас 28 → вѣнас 23; вѣ-тос 32 →
вѣтос 25; гѣдра ‘giedrą’ 40 → гѣдра 91; ку-рѣ 30(2x) → курѣ 24(2x); кѣк-вѣ-нас
30 → кѣквѣнас 24; нѣ-ко 30 → нѣко 24; свѣ-та ‘pasaulį’ 30 → свѣта 24; швѣ-че
30 → швѣче 24. Matyt, dalis pavyzdžių liko neredaguota dėl apskritai silpno nusiteikimo keisti Žilinskio АЛР.
<э>. Raidė <э> pakeista kai kuriose formose ir žodžiuose: дэбесэй 38 → дебесей 90;
жмонэс ‘žmones’ 40 → жмонес 91; каймэ 50 → каймя 97; кирмэлемис 48 →
кирмелемис 96; мусэмис 48 → мусемис 96; Мэл-стис 32 → Мелстис 25; мэнулис
36 → мѣнулис 88; мэса ‘mėsą’ 46 → меса 95; несмэртэлнос ‘nemirtingos’ 50 →
несмертелнос 98; пэнкес ‘penkias’ 38 → пенкес 89; Ругсэйис 38 → Ругсѣйис 89;
сэптинта 36 → септинта 89; Тэрп 38 → Терп 90.
Kaširinui būdingo <э> įvedimo dvibalsių [ai], [ei] pozicijoje beveik nėra, išskyrus gal
atsitiktinį atvejį а-тей-ну 28 → атэйну 23; tuose dvibalsiuose Kaširinas paprastai išlaikė žilinskišką <e> (Бай-сей 34 → Байсей 26; бро-лей 28 → бролей 23; сун-кей 34 → сункей
34; тейп-ги 28 → тейпги 23). Ši rašybos ypatybė Kaširino liko nekeista – galbūt irgi dėl
to, kad iš Žilinskio АЛР perimtai daliai redaguoti skyrė mažai dėmesio.
<ы>. Kaširinas, kaip ir Žilinskis, nevartojo raidės <ы>. Atsitiktinai prasprūdo išimtis – ви-со-га-лис 30 → высогалис 24. Vadinasi, iš iki šiol aprašytų šaltinių grafemą <ы>
Kaširinas įsileido tik iš Krečinskio Буквáрсъ, todėl МДИ ji iš esmės nerandama nei
108–119 p. (iš Mikuckio ir Ivinskio Абецеле), nei 23–26, 88–99 p. (iš Žilinskio АЛР).
<o> [uo]. Žilinskis, kaip ir Mikuckis su Ivinskiu, diftongoidą [uo] žymėjo raide <ô>
su diakritiku. Kaširinas daugeliu atveju praleido tą diakritiką ir rašė <o> taip, kaip ir
perimdamas Mikuckio bei Ivinskio kalbos faktus, pvz.: вôсле ‘uoslę’ 52 → восле 98;
важіôти 48 → важіоти 96; ви-рес-ніô-сюс 32 → виресніосюс 25; дôда 46 → дода 94;
іôc ‘juos’ 34 → іос 26; пардôдаме 48 → пардодаме 96; яўнôмэне ‘jaunuomenę’ 50 →
яуномене 97. Vis dėlto, kaip ir nurašant Mikuckio su Ivinskiu tekstus, [uo] pasitaikė
pažymėti <уо>, pvz., Рудô 38 → Рудуо 89.
<ъ>. Įstabu, kad nors kitose dalyse, perimtose iš Krečinskio ir Mikuckio su Ivinskiu,
jeras <ъ> Kaširino nuosekliai rašytas žodžio galo pozicijoje po kietojo priebalsio (Krečinskio buvo žymėtas, o Mikuckio ir Ivinskio – ne), čia analogiškas žodžio galas paliktas be jo, pvz.: аш 29 → аш 23; вай-кас 28 → вайкас 23; да-бар 28 → дабар 23; инг
28 → инг 23. (Tik netyčia prasprūdo pridėti <ъ> žodžio gale – йис ‘jis’ 34 → іисъ 26;
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taip pat išnašose, rašytose turbūt Syrkino korektoriaus, <ъ> vartotas, plg. Марморасъ,
мраморасъ 93; иръ 93.) Vadinasi, iš Žilinskio perimta dalis redaguota tiek mažai, kad
net nebuvo sužymėta tokia ryški rašybos ypatybė, kurią Kaširinas gramatikos pamokose deklaravo reikiant rašyti iš tradicijos. Tai buvo ir simbolinis rusų administratorių
ortografijos bruožas, aiškiai atskiriantis jiems patrauklią rašybą nuo autorių, besiorientavusių į lietuvių kalbos fonetiką. Dėl šio nesuredagavimo МДИ knygos ortografijos nenuoseklumas pasidarė ypač pastebimas – vienose МДИ vietose jeras <ъ> atspaustas vos ne kiekvienoje eilutėje, o kitose jo nėra ištisuose puslapiuose.
<жа>, <жу>, <ча>. Kaip minėta, redaguodamas Mikuckio su Ivinskiu Абецеле,
Kaširinas buvo linkęs nerašyti <ю> ir <я> po <ж> ir <ч> rusų kalbos rašybos pavyzdžiu
ir lietuviškuose tekstuose. Taip keisti rašybą pasitaikė ir perrašant Žilinskio АЛР, plg.
жэмчюгу ‘perlų’ 46 → жемчугу 94. Tačiau neretai Žilinskio rašyba liko nekeista, pvz.:
пинчю ‘pinčių’ 46 → пинчю 94; Шальчяўсе ‘šalčiausia’ 38 → Шальчяусе 90. Priežastis vėl gali būti menkos pastangos redaguoti Žilinskio tekstus.
Kaširinas nesukirčiavo Žilinskio teksto, nors Mikuckio su Ivinskiu Абецеле sukirčiavęs buvo. Vėl matyti mažesnės pastangos keisti Žilinskio АЛР tekstą. Iš Žilinskio
taip pat liko neperimti diakritikai virš <ў> raidės (neperimti jie buvo nė iš Mikuckio
su Ivinskiu Абецеле).
Apibendrinant rašybą matyti, kad Kaširinas stengėsi išlaikyti pamėgtą krečinskišką <ѣ> ir <е> distribuciją, vartoti savo <о> [uo]. Tačiau skirtingai nuo Буквáрсъ redagavimo (bet panašiai į Абецеле) nelinko plėsti <э> vartojimo. Ir visai skirtingai tiek
nuo Буквáрсъ, tiek nuo Абецеле – nerašė jero <ъ> žodžio gale.
Pastebėtina akivaizdi Kaširino nuostata kitaip redaguoti Žilinskio АЛР tekstą nei
Krečinskio ar Mikuckio su Ivinskiu. Kaširinas skyrė daug mažiau dėmesio АЛР. Tekstai iš Žilinskio АЛР – iš iki šiol aptartųjų tai labiausiai į šaltinio kopiją panaši МДИ
dalis (p. 23–26, 88–99). Galima spėti, kad gal Kaširinas nebuvo ištisai perrašęs ir šios
knygelės ištraukų, o taisymus surašė tiesiai ant spausdinto АЛР teksto (ranka sužymėti visus jerus spaudinyje būtų reiškę padaryti rinkėjo darbą labai painų). Arba, jei
tekstas ir buvo perrašytas, tai gal ne paties Kaširino.
Iš Žilinskio АЛР imtas МДИ tekstas, prasidedantis 23 p., buvo rinktas nuo pradžios
puslapio, nors tai vidurys skyriaus, o ankstesnis 22 p. nebuvo pririnktas iki apačios.
Beveik tikra, kad 23 p. rinko ne tas pats rinkėjas, kuris baigė rinkti 22 p. Abu rinkėjai
greičiausiai buvo pasidaliję darbą, kad galėtų rinkti tuo pačiu metu.
1.3.5.

Jono Krečinskio 1867 metų kalendorius

Iš Krečinskio rengto 1867 metų kalendoriaus115 Kaširinas savo МДИ panaudojo
tekstą „Трумпа жійни апей исикурюсюсъ гивентоюсъ антъ скридуле жемесъ иръ
апей платума Россііосъ“ (p. 43–47 ir šiek tiek p. 48–49), kuris МДИ atitinka tekstą
„Краткія свѣдѣнія о населеніи земнаго шара и о величинѣ Россіи“ – „Трумпа

115 РУСИШКА Й-ЛЕТУВИШКАСИС Ъ КАЛЕНДОРЮ С Ъ

А НТЪ 1867 МѢТУ. ВИЛЬНА. ВЪ ТИПОГРАФIИ
А. СЫРКИНА ,
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на углу Нѣмецкой улицы

д. Здановича, напротивъ театра. 1866 [, parengė Jonas Krečinskis]; VUB: L R 2035 .
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жійни апей исикурюсюсъ гивентоюсъ антъ скридуле жемесъ иръ апей платума
Россііосъ“ (p. 99–105). 11 pav. 1867 metų kalendorius įrašytas penktas. 1867 metų
kalendoriaus tekstas (p. 43, 45) perrašinėtas gana tiksliai ir ištisai (МДИ, p. 99–103).
Tačiau nuo toliau einančio skyrelio apie Kauno guberniją 46 p. trumpintas (МДИ, p.
104 ir dalis p. 105), o 47 p. jau sutrumpintas taip drastiškai (МДИ, p. 105 dalis), kad
kalendoriaus straipsnio tęsinys 48–49 p. nepanaudotas iš viso.
Šis kalendoriaus tekstas buvo tiesiog kopijuojamas, iki skyrelio apie Kauno guberniją nurašytas iš esmės visas tekstas, beveik nekeistos ne tik tarminės lytys, bet ir
rašyba (plg. 24 lentelę). Tai apskritai mažiausiai Kaširino redaguotos kalbos tekstas
iš iki šiol aptartųjų.
Kalendorius
тонъ ‘tą’

МДИ

(1867)

миліонунъ

↔ миліонунъ 99

43

мажесны ‘mažesnį’
тикруй ‘tikram’
анунъ

(1868)

↔ тонъ 99

43

↔ мажесны 100

43

↔ тикруй 100

43

↔ анунъ 100

43

палингинти ‘palyginti’
понавонсъ ‘viešpataus’

↔ палингинти 102

45

дидеснимисъ ‘didesnėmis’

↔ дидеснимисъ 102

45

↔ понавонсъ 103

45

атсискиръ Нѣмана упю ‘atsiskiria Nemuno
upe’ 46

↔ атсискиръ Нѣмана упю 104

нуогъ саулелидзя

↔ нуогъ саулелидзя 104

46

Вильнасъ ‘Vilnius’

↔ Вильнасъ 105

46

свѣтимосну шалесну Прусуньѣ ‘užsienio šalyje
Prūsijoje’ 46

↔ свѣтимосну шалесну Прýсуньѣ 105

nekeistos 1867 metų Jono Krečinskio kalendoriaus retesnės lytys ir klaidos pažymėtos
pusjuodžiais spaudmenimis

24 lentelė. МДИ

Akivaizdu, kad jei Kaširinas būtų laikęsis savo nuostatų, tai didžiumą šių lyčių
būtų redagavęs, o pastebėtas klaidas taisęs. Į nurašomą tekstą neįsigilinta, nekeltas
uždavinys jį modifikuoti. Esama tik vieno kito išimtinio pataisymo (žr. 25 lentelę).
Kalendorius

МДИ

(1867)

тейсебе ‘teisybė’

апѣкритума ‘rutulį’
нестигъ ‘ne tik’

→ нетикъ 99

паимтасъ

→ Европѣ 99

43

каралисте ‘karalystėje’
лаба ‘skaičius’

→ апскритума 99

43

43

Европо ‘Europoje’

→ каралистѣ 100

43

→ личба 100

43

→ ишимтасъ 100

43

ивайрю тикѣиму ира ишпажинтонъ
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(1868)

→ тейсибе 99

43

45

→ ивайрю тикѣиму ира ишпажинтою 101

АЛЕКСАНДРА 45

→ АЛЕКСАДРАСЪ [sic!] 103

гаусисесъ дидумасъ, шлове иръ палайминимасъ миляусіосъ мусу тевайнистесъ ‘gausinsis
didumas, šlovė ir palaiminimas mieliausios mūsų
tėvynės’ 45

→ гаусисесъ дидума, шловесъ иръ палайминима миляусіосъ мусу тевайнистесъ 103

нуогъ саулетекя

→ нуогъ пѣту 104

46

Висасъ рубяжюсъ ишнешъ ‘visos ribos sudaro’ 46
25 lentelė. МДИ

menimis

→ Аплинкумасъ рубяжяусъ ишнешъ ‘ribų
perimetras sudaro’ 104

redaguotos 1867 metų Jono Krečinskio kalendoriaus lytys pažymėtos pusjuodžiais spaud

Gali net kilti klausimas, ar pats Kaširinas čia redagavo, ar tiesiog spaustuvės korektorius ar rinkėjas kai ką pataisė. Jei Kaširinas ir pridėjo čia savo plunksną, tai tik
truputį.
Vadinasi, tie keletas Kaširino МДИ puslapių (99–105) yra Krečinskio kalendoriaus
atspindys, nerodantis Kaširino redagavimo nuostatų. Matant, kaip skirtingai Kaširinas
redagavo įvairius šaltinius – Krečinskio Буквáрсъ daugiausia, mažiau Mikuckio su
Ivinskiu Абецеле, dar mažiau Žilinskio АЛР, o mažiausiai – Krečinskio 1867 metų
kalendoriaus tekstą apie Žemės gyventojus – kyla mintis, kad Kaširino darbo pobūdį
galėjo lemti ir laiko stygius – Novikovas buvo žadėjęs, kad specialistai viską padarys
per dvi savaites. Kaširinas po poros mėnesių darbo 1867 metų kovo 21 dieną jau
turėjo perrašytą rankraštį. Tekstas apie Žemės gyventojus atrodo tiesiog mechaniškai
įdėtas į МДИ.
Nėra tikrumo, ar Kaširinas nepanaudojo ir kito skyrelio iš to paties Krečinskio
1867 metų kalendoriaus – Rusijos imperatoriaus giminės aprašymo „Россійскій Им
ператорскій Домъ“ – „Руссіесъ Императоряусъ гимини“ (p. 34), kurį МДИ atitinka skyrelis „Россійскій Императорскій Домъ“ – „Рóссіесъ Имперáторяусъ гими
ни“ (p. 107). Kaširino aprašymas daug trumpesnis, skirtingai nuo Krečinskio jame
neminimos imperatoriaus giminės narių gimimo datos. Matyti daug kalbos nesutapimų, pavyzdžiui, imperatoriaus giminės nariai tituluojami visai kitaip (žr. 26 lentelę). Todėl yra abejonių, ar Kaširinas perėmė carų šeimos aprašymą būtent iš šio kalendoriaus. Vis dėlto spėtina Kaširiną mačius ir imperatoriaus šeimos narių pristatymą, esantį greta jo iš dalies perimto Žemės gyventojų pristatymo.
Kalendorius

МДИ

(1867)

(1868)

Iо Милеста Свѣсяусѣсисъ Лаймингяусѣсисъ
Вешпатасъ Императорюсъ 34

→ Iо Дидсте, Девабаймингусисъ Императорюсъ 107

Патсай валдантисесъ Висарусіе

→ Галингусисъ Всосъ Рóссіосъ, Каралюсъ
Лянку иръ Ддисъ Кунигаякштисъ Финляндскасъ 107

34

Iо Милестени Свѣсяусіои Лаймингяусіои Вешпати Императорени 34
26 lentelė.

titulai

→ Iосъ Дидсте, Девабаймингуся Монархе-

ня

107

Nesutampantys 1867 metų Jono Krečinskio kalendoriaus ir МДИ imperatoriaus šeimos narių

Dmitrijus Kaširinas
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21 pav. Jono Krečinskio 1867 metų kalendoriaus 43 p. teksto „Трумпа жійни апей исикурю
сюсъ гивентоюсъ антъ скридуле жемесъ иръ апей платума Россііосъ“ pradžia; 		
VUB: L R 2035
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Dmitrijaus Kaširino МДИ 99 p. iš Jono Krečinskio 1867 metų kalendoriaus
p. perimto teksto „Трумпа жійни апей исикурюсюсъ гивентоюсъ антъ
скридуле жемесъ иръ апей платума Россііосъ“ pradžia (plg. 21 pav.); 		
22 pav.
43

LLTIB: 4310
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23 pav. Актасъ иръ потерей 6 p. teksto „Пенки присакимай
Бажничесъ швентосъ“ pradžia; LLTIB: 896

Labiausiai sutampantis dalykas yra bene trijų asmenų vardai (žr. 27 lentelę). Tačiau
vien tik vardų atitikimas negali būti pakankamai svarus argumentas dviejų tekstų
sąsajai įrodyti.
Kalendorius

МДИ

(1867)

АЛЕКСАНДРАСЪ МИКАЛОЯЙТИСЪ
МАРIЯ АЛЕКСАНДРАЙТИ

27 lentelė.
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↔ Марiя Александрайте 107

34

АЛЕКСАНДРАСЪ АЛЕКСАНДРАЙТИСЪ

(1868)

↔ Александрасъ Микалояйтисъ 107

34

34

↔ Александрасъ Александрайтисъ 107

Sutampantys 1867 metų Jono Krečinskio kalendoriaus ir МДИ asmenų vardai

24 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 111 p., iš Актасъ иръ потерей 6 p. perimtas
tekstas „Пенки присакимай Бажничесъ швентосъ“ (plg. 23 pav.); LLTIB: 4310
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1.3.6.

Актасъ иръ потерей

Iš leidinio Актасъ иръ потерей Kaširinas taip pat pasiėmė tris religinius tekstelius:
„Пенки присакимай Бажничесъ швентосъ“ (p. 6–7 → p. 111), „Септини Сакра
мэнтай“ (p. 7 → p. 111–112), „Септини грѣкай дидіей“ (p. 8 → 112). 11 pav. Актасъ
иръ потерей įrašytas šeštoje vietoje.
Актасъ иръ потерей Krečinskio buvo perrašytas kirilikos raidėmis iš lotyniškų
raidžių varianto, kurį anksčiau buvo parengęs Jeronimas Račkauskis, 1861 metais116.
Iš karto reikia pasakyti, kad visi trys МДИ teksteliai pateikti raidė raidėn taip, kaip
ir Актасъ иръ потерей. Tiesiog tiksliai perspausdinti. Pastebėjau tik vieną išimtį – го
беимосъ 8 pakeistas гобеимсъ 112. Ir daugiau nieko! Vadinasi, keista dar mažiau nei
beveik neredaguotas pasakojimas apie Žemės gyventojus iš Krečinskio 1867 metų
kalendoriaus.
Taigi tos kalbos ir rašybos lytys, kurios pateko per Актасъ иръ потерей, yra tiksliai tokios, kokias Krečinskis buvo surašęs. Pavyzdžiui, paraidžiui į МДИ patekusios
žemaitybės yra: апей 111; аптуръ ~ aptur ‘įgyja’ 112; дидіей ‘didieji’ 112; Кунегисте
‘kunigystė’ 112; курюсъ ‘kuriuos’ 112; регемисъ ‘regimi’ 111; Швенчяуси ‘švenčiausią’
111. Paimta ir Kaširinui nebūdinga digrafo <уо> [uo] rašyba: нуогъ 111, швентуоми
‘šventu’ 112. Net Račkauskio lotyniškų raidžių leidime (1861) buvusi hiperaukštaitybė priederantej 6, po to patekusi į Krečinskio perrašą (предерантей 6), Kaširino toliau
perkelta į МДИ (предерантей 111).
Nė kiek nebuvo prisėsta redaguoti Актасъ иръ потерей teksto. Spaustuvininkui
jis paduotas, koks yra. Tokia račkauskiška-krečinskiška jo kalba ir rašyba vėl disonuoja su kitais daugiau redaguotais МДИ lietuviškais tekstais.
Šiek tiek priverstinio redagavimo matyti tik po kiekvienu iš trijų tekstelių pridėtų lietuvių–rusų kalbų glosų petitu. Iš teksto imtas žodis ir aiškintas rusiškai. Tačiau
ten vartota nebūtinai pagrindinė žodžio forma, o glosoje – dažniausiai atstatyta pa
grindinė. Padarytos dvi klaidos – tekste esama патепимасъ 112, o glosoje – патепи
ма – помазаніе; taip pat tekste Стонасъ мотеристесъ 112, glosoje – стонасъ моте
ристе – бракъ (abiem atvejais nepataikytas linksnis ar gramatinė giminė). Be klaidos
iš 3 praes. аптуръ 112 atstatyta bendratis аптурѣти – получить; čia matyti atsiradęs
tiek Krečinskiui, tiek Kaširinui būdingas veiksmažodžio bendraties formanto ‑ėti žymėjimas su <ѣ>.
Cenzūros leidimo spausdinti Актасъ иръ потерей data – 1867 metų kovo 29
diena. Jau buvo praėjusios aštuonios dienos, kai Novikovas liudijo Kaširiną perrašius МДИ rankraštį. Akivaizdu, kad Novikovas nebuvo visai tikslus, nes Kaširinas
turėjo perimti religinius tekstelius iš Актасъ иръ потерей dar šiek tiek vėliau, kai
bent kiek egzempliorių buvo išspausdinta (10 tūkst. tiražą Syrkino spaustuvė baigė spausdinti gegužės 5 dieną117). Prie МДИ rankraščio Kaširinas bent kiek dirbo
ir po tos kovo 21 dienos. Toks vėlyvas Kaširino naudojimasis naujausios kirilinės
knygelės duomenimis gali paaiškinti, kodėl jis tekstų visai neredagavo – turbūt
nebespėjo.
88

1.3.7.

Сенасъ аукса алторюсъ (1866)

11 pav. septintuoju iš eilės įrašytas Tado Juzumo ir Jeronimo Račkauskio parengtas, o vėliau Lauryno Ivinskio perrašytas kirilikos raidėmis, dar kartą pertaisytas
Krečinskio ir 1866 metais išleistas Сенасъ аукса алторюсъ118. Iš kai kurių МДИ vietų regisi, jog Kaširinas vartė САА ir galėjo juo kiek naudotis. Štai tarp Kaširino
sugalvotų klausimų yra tokie: Ко-дѣлъ блогасъ падаримасъ грейчау довенотасъ тамъ,
катрасъ не туръ антъ // савесъ привейзѣима? Иръ тэйпъ, ужъ канъ юсъ асабливай
павини декавоть Девуй? 80–81. Vien pavarčius САА į akis krinta labai panašių žemaitiškų leksikos, fonetikos, rašybos bruožų, plg. апвейзѣей 83; атсивейзѣкъ 61;
атсивейзѣты 87; апдовеноты 83; канъ 81, 83; невейзѣкъ 81. Čia канъ galėtų būti
ir grafinis lotyniška abėcėle parašyto ką perdirbinys (transliteruojamą galūnę ‑ą
Krečinskis dažnai mechaniškai perrašydavo kirilikos ‑анъ), nebūtinai tai yra žemaitybė. Kaširinas, kaip jau minėta, nuo savęs žemaitybių beveik neprirašydavo.
Tad žemaitiškos lytys greičiausiai bus nusižiūrėtos būtent iš САА. Dar plg. САА
нуогъ 82, 97 (ir Kaširino pasitaikantį, nenuoseklų нуогъ 80; Kaširinui nebūdinga
vakarų aukštaičių diftongoido [uo] poziciją žymėti dviem raidėmis). Nors ir nėra
ištisinių teksto atkarpų, kurias Kaširinas būtų tiesiogiai ėmęs iš САА, bet vis tiek
neabejotina, kad laikė tą leidinį rankose, ir nors neperėmė jo maldų – buvo paveiktas kalbos lygmeniu.
◆ ◆ ◆
Matyt, Kaširinas vadovavosi Novikovo nurodymu redaguoti nepareigingojo Krečinskio Буквáрсъ, taip pat prieš Novikovo valią išleistą МСР, bet kitų Krečinskio
parengtų leidinių, kaip kalendorius, Актасъ иръ потерей kalbos ar rašybos beveik
netaisė. Актасъ иръ потерей ištraukų įterpė tada, kai iš esmės buvo parengęs rank
raštį. Kitų autorių – Mikuckio su Ivinskiu Абецеле bei Žilinskio АЛР taip pat taisinėjo tik gana nežymiai. Atrodo, kad Kaširinas labiausiai taisė tai, dėl ko pyko Novikovas, dėl ko ir buvo pradėtas rengti naujasis МДИ: dėl niekam tikusio МСР leidinio,
dėl Krečinskio išvengimo redaguoti naują Буквáрсъ. Susidaro įspūdis, kad Kaširinas
neturėjo jokio darbo plano, nebuvo nusistatęs jokių principų. Ir dėl savo parengtos
МДИ nenuoseklios ir nevienodos kalbos ir rašybos Kaširinas turbūt ramiai miegojo.
Matyt, jai pritarta ne tik Kaune – Kaširinas vežėsi jos rankraštį į Vilnių, ir kadangi
knyga netrukus išleista, turime manyti, jog Vilniaus vertintojai jai taip pat buvo
palankūs.

116 AKTAS IR POTEREJ .

kurius kas diena turime
kalbieti, o łabiausej atejnant i prota, kiekwiename smerczio priepuole, prijemant Szwętus
Sakramentus ir dienomis Szwętomis. WILNIUJ.
KASZTU IR SPAUSTUWI JUZAPA ZAWADZKIA.
1861

[, parengė Jeronimas Račkauskis]; LMAB:

LK–19/80 .
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Merkys 1994, 89 .

118 СЕНАС Ъ АУКС А АЛТОРЮ С Ъ АРБА СУРИНКИ

МАС Ъ ИВА ЙРЮ МАЛДУНЪ ИРЪ ГѢС МЮНЪ […]

ВИЛЬНЮѢ Спаустувенъ Р. М. Ромма. 1866
[, parengė Tadas Juzumas, Jeronimas Račkauskis]; LMAB: LK 19/457 . (Toliau – С АА .)
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МДИ redagavimo Intensyvumo
intensyvumas
skalė nuo 5
iki 0

Kaširino įterpinėta tarmė

МДИ puslapiai

Krečinskio Моксласъ
(МСР; 1867)

Daug taisyta

5

Rytų aukštaičių

106

Krečinskio Буквáрсъ
(1865)

Daug taisyta

5

Rytų aukštaičių
(panevėžiškių)

61–86, 87

Mikuckio, Ivinskio
Абецеле (1864)

Mažai taisyta

3

Žilinskio Абецеле
(АЛР; 1865)

Labai mažai taisyta

2

23 –26, 88–99

Krečinskio kalendorius (1867)

Beveik netaisyta

1

99–105, 107?

Актасъ иръ потеряй
(1867)

Netaisyta

0

111–112

Сенасъ аукса алто
рюсъ (САА; 1866)

Perimta keletas žodžių ir formų

0

80 –81

28 lentelė. МДИ

puslapiai

1.4.

Rytų aukštaičių
(panevėžiškių)

14–22, 58–59,

108–119

šaltinių redagavimo intensyvumas, redaguojant prirašytos tarmybės, perimtų vietų

Kiti Мóксласъ дель ишмóкима (1868) tekstai

Septyni minėtieji МДИ tekstai, kurių šaltinius pavyko nustatyti, neapima visos knygos. Tarp МДИ vietų, kurių lietuviškų šaltinių nepavyko nustatyti, yra tokios:
1) 	Nemažai lietuviškų žodžių ir sakinių turinti МДИ pradžia „Азбука“ (p. 1–13;
pagrindiniame tekste žodžiai ir sakiniai tėra rusiški, bet išnašose jie išversti į
lietuvių kalbą).
2) Du labai dideli skyriai, einantys vienas po kito ir vienodai sulaužyti: „Разгово
ры“ – „Калбэй“ (p. 27–35) ir „Разговóры изъ ариөмéтики“ – „Кáлбэй апе арит
мéтикосъ“ (p. 35–57). Lietuviškas tekstas juose pateiktas korpuso dydžio, surinktos dvi skiltys: kairiojoje pusėje rusiška, dešiniojoje – vertimas į lietuvių kalbą.
3) 	Dar vienas skyrelis: „Мѣры“ – „Мѣрасъ“ (p. 120–124).

1.4.1.

„Азбука“ rytų aukštaičių ir panevėžiškių lytys

Matyti, kad daug tarminių bruožų, priskirtų redaktoriui Kaširinui – ypač tų,
kurie įterpti perimant tekstus iš Krečinskio Буквáрсъ bei Mikuckio su Ivinskiu Абе
целе – yra būdingi ir МДИ „Азбука“ skyreliui (p. 1–13). Visų pirma matyti tie patys
rytų aukštaičių šnektų bruožai:
a) 	Bendra rytų aukštaičių ypatybė kietinti [l] prieš e tipo vokalizmą, pvz.: вáрла
‘varlė’ 5, гнслаласъ ‘gyslelės’ 5, гулэкъ ‘gulėk’ 10, жилáла ‘zylelė’ 10, ишлэке
‘išlėkė’ 9, каблáлю ‘kablelių’ 9.
90

25 pav.

Dmitrijaus Kaširino МДИ 3 p. skyrelio „Азбука“ fragmentas; LLTIB: 4310

b) 	Taip pat rytų aukštaičiams būdinga nosinio ę pozicijoje tarti [i]: дди ‘dėdę’ 2,
7; сáви ‘save’ 4 (sutampa su žemaičių tartimi).
c) 	Rytų aukštaičiai dvigarsius [an], [en] verčia [un], [in]: дýнтисъ ‘dantis’ 11(2x),
лýнка ‘lanką, pievą’ 8, лýнкасъ ‘kinkymo lankas’ 8; пáржинге ‘peržengė’ 11.
Dmitrijus Kaširinas
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Lytis вóнденя ‘vandens’ 6 gali rodyti ir panevėžiškių tartį (sutampančią su daugelio žemaičių).
d) 	Rytų aukštaičių minkštasis galūnės priebalsis мань 10 (nors parašoma ir su
kietuoju манъ 9).
Šalia bendrųjų rytų aukštaičių ypatybių skyrelyje „Азбука“ esama ir siauresnės
geografijos – panevėžiškių patarmės bruožų:
a) 	Kaip ir redaguodamas Буквáрсъ bei Абецеле, acc. sg. galūnės ą poziciją Kaširinas žymėjo <o>. Tokia ‑o galūnė interpretuotina kaip panevėžiškių tarimas
[ọ], nors galimas ir rusų kalbos rašybos poveikis – nekirčiuotas <o> rusiškai
skaitomas [a] (plg. 1.3.2.1): Ашъ в ду бóбо 2; Ашъ давси бóбо 3; Пялда
скрйда по лáуко 4; Ашъ сугавáвъ пялдо 4; Пелда тупéя пасъ лéпо 5; сéсю
пасъ мáмо 6; Парóдикъ мъ лýнко 8; сýпдова (лнгова) Iонýко иръ Ольго 9;
пагáвамъ щупóко иръ лще 10; Ашъ бýва жéмо пасъ жáнта 11.
b) 	Daugelis panevėžiškių galūnių [au], [ai], [ei] tvirtagalius ir nekirčiuotus dvibalsius vienbalsina. Atrodo, kad ir МДИ „Азбука“ skyrelyje yra tokio monoftongizavimo pavyzdžių: Иръ тý дайнáва (гедоя) ‘ir tu dainavai (giedojai)’
5; пéтосъ павáльгю ‘pietus pavalgiau’ (?) 8; Аръ мáтету ‘ar matei tu’ 9; Аръ
ту гедое ‘ar tu giedojai’ 9; Ашъ бýва ‘aš buvau’ 11. Toks monoftongizavimas
yra akivaizdus patvirtinimas, kad Kaširinas buvo bent kiek susipažinęs su
panevėžiškių šnektomis. Vis dėlto toks rašymas nevyrauja – dažnai rašoma
ir platesnės geografijos lytys: дарау ‘darau’ 7, рáшау 10 ‘rašau’, мáтау ‘matau’ 10.
c) 	Panevėžiškiai, kaip ir dalis žemaičių, turi prieveiksmį pasku ‘paskui’, plg.
Мóтина ишважáва пáску Алексáндрука ‘motina išvažiavo paskui Aleksandruką’
11. Tą patį prieveiksmį Kaširinas buvo įterpęs ir redaguodamas Mikuckio su
Ivinskiu Абецеле. Taip pat panevėžiškiai, kaip ir dalis žemaičių, turi naudininko galūnę ‑u: Крикщóни павинавоесе Дéва присáкиму ‘krikščionys paklūsta Dievo prisakymui’ 11.
d) 	Žemaičiai 1, 2 cond. pl. vartoja priesagas ‑iat, ‑iam su [e] ar [ẹ]. LKA nurodoma,
kad tokia žemaičių ypatybė į rytus tęsiasi maždaug iki Šiaulių119. Bet ir toliau,
panevėžiškių teritorijoje, šiose priesagose gali būti tariamas analogiškas balsis
[ẹ]. Tad Kaširino Не дáужикетъ ‘nedaužykit’ 7, Паклькетъ ‘pakelkit’ 5,
Пасодкетъ ‘pasodinkit’ 9 nebūtinai rodo žemaitišką tartį, tai kaip tik gali būti
panevėžiškių lytys (plg. [žir.kẹt’] iš Jurgėnų, Pasvalio r.120). Bet tose priesagose Kaširinas dažnai rašė ir kitiems aukštaičiams būdingą <и> [i] – Айкитъ
‘eikit’ 10; Дóкитъ ‘duokit’ 9; Ешкóкитъ ‘ieškokit’ 10; пабѣгенéкитъ 10;
Прімките ‘priimkite’ 11.
e) 	Nekirčiuotoje atvirojoje galūnėje vak. a. susiaurėjusio [ė] pozicijoje panevėžiškiai taria nesusiaurėjusį [e], plg. МДИ „Азбука“ кýлтовя ‘kultuvė’ 12.
Panašiai prieškirtiniuose ilguosiuose skiemenys vak. a. [ė] pozicija tariama
[e] apie Parovėją, Pasvalį, Kavarską, Taujėnus, Siesikus121, plg. тятýшисъ
‘tėtušis’ 3.
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1.4.2. 	„Азбука“

sinonimai, leksika, tarminiai fonetiniai
variantai, rašyba

Iš leksikos sinonimų ar paralelių fonetinių formų akivaizdu, kad Kaširinas sąmoningai parinkinėjo ne vienos, o kelių tarmių faktus. Pavyzdžiui: дóду (дýду) ‘duodu’
1; пýчу (пýту) ‘pučiu’ 1; гѣсме (гсме) 1; дóкъ, дýкъ ‘duok’ 2; вáнденя (вóнденя)
‘vandens’ 2; кáймя (сóджюсъ, сóда) 3; тинáй (тнъ) 4; áжалэй (óжалэй) анжолай
‘ąžuolai’ 4; сýпеклосъ (лнгинесъ) 9; Карвлей (бáлондесъ) ‘balandžiai’ 10; бýтсъ
(гивнимасъ) ‘sodyba’ 12; кóласъ (бáслисъ, мтсъ) 12. Kaip galimi variantai dažniausiai tarp skliaustelių pateikiami ir žemaitiški žodžiai (soda, lingynės, balandžiai, mietas),
ir turbūt žemaitiškos fonetikos variantai (дýду, пýту, гсме, дýкъ, анжолай). Vadinasi, Kaširino nuostata nebuvo pateikinėti vienos tarmės faktus, jis bandė pritaikyti
tekstus įvairių tarmių vaikams.
Vis dėlto akivaizdu, kad Kaširinas nekėlė žemaitiškų sinonimų ar paralelių formų
į pirmąją vietą, žemaitiški variantai buvo subordinuoti, pateikti tik tarp skliaustelių,
paprastai tik kaip antras ar trečias atitikmuo. Įdomu, kad Kaširinas pavartodavo tuos
pačius žodžius, kartais su sinonimais, o kartais be jų. Vienas, be sinonimo žodis
paprastai būdavo nežemaitiškas variantas, plg. доду 9; дóкъ 3; Дóкитъ 9, 10; вáн
денисъ, вáнденя 3; тинáй 3; кярвáлей 9; ажалéля ‘ąžuolėlio’ 10. Kaširino prioritetas
nežemaitiškiems sinonimams akivaizdus. Jis nesiūlė mokytis žemaičių tarmės, pasitaikantys žemaitiški sinonimai turbūt turėjo tik padėti žemaičių vaikams lengviau
susigaudyti.
Pateiktomis be sinonimų vien žemaitiškomis lytimis galbūt laikytinos nebent
Жáнсисъ ‘žąsys’ 11, ýга ‘uoga’ 4 (ir tai Жáнсисъ digrafas <áн> gali būti paaiškintas
nežemaitiškai – kaip atstatytas iš lotyniškos abėcėlės nosinės raidės <ą> – toks transliteravimas, pavyzdžiui, buvo būdingas Krečinskiui).
МДИ „Азбука“ skyrelyje Kaširinas yra pavartojęs gana ribotos geografijos žodžių:
kaimė ‘kaimas’, plg. кáймя (сóджюсъ, сóда) 3; Ашъ мáчау тóла кáймя 7; LKŽe iš
gyvosios kalbos fiksuotas tik iš Rm, Kdn, Krkn ir Pc, tad daugiausia iš pietų
panevėžiškių ir su jais besiribojančių kaimyninių vakarų aukštaičių kauniškių
(Kėdainiai) teritorijos. Toji teritorija yra arti Ukmergės, kur gyventa Kaširino.
kinkytinis ‘kinkomasis lankas’, plg. лýнкасъ (кинктеня, кóмпя) 8; LKŽe fiksuotas
iš An, Dl, Pg, Rm, Srv, Upn, Žm, vadinasi, daugiausia iš pietinių panevėžiškių
teritorijos, taip pat iš kaimyninių anykštėnų ir kauniškių. Vėlgi tai plotas, prieinantis prie Ukmergės.
lankė ‘lenkta rogių pavaža’, plg. пáважесъ (лýнкесъ) 12; LKŽe žinomas tik iš Pakruojo ir Pasvalio rajonų (Klov, Žml, Pšl), tad iš šiaurės panevėžiškių teritorijos.
sūpeklės ‘sūpuoklės’, plg. Пасодкетъ и манъ áнтъ сýпеклосъ (лнгинесъ) 9; LKŽe
fiksuotas daugiausia iš rytų aukštaičių šiaurinės dalies (panevėžiškių, rokiškė-
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nų, vilniškių – plg. Jnšk, Grž, Lnkv, Všk, Dgp, Ob, Šd, Skrb, Jž, Rš, Dkšt), bet
ypač daug pavyzdžių pateikta iš šiaurės panevėžiškių ploto.
Nežinomos geografijos žodis yra avikiena ‘aviena’, plg. овéчье-авикéна, (авéна) 12.
LKŽe jis nebefiksuotas iš gyvosios kalbos, tik iš J ir Š (Antano Juškos ir Jurgio Šlapelio žodynų). Matyt, Kaširino МДИ užfiksuotas avikiena tada, apie 1867 metus, dar
buvo kai kuriose tarmėse gyvas. Ir Kaširinas jį pateikė prieš sinonimą aviena, vadinasi, jam avikiena neturėjo atrodyti žemaitiškas žodis. Kadangi МДИ paskelbtas anksčiau
ir už Juškos, ir už Šlapelio žodynus, tai Kaširinas turi būti laikomas pirmuoju, užfiksavusiu žodį avikiena.
Kaip matyti, „Азбука“ skyrelyje esama gana siauro paplitimo žodžių, būdingesnių
panevėžiškiams. Tai dar vienas patvirtinimas, kad Kaširino kalbos pramokimas buvo
susijęs su panevėžiškių patarme.
„Азбука“ skyrelio rašyba turi tokių bruožų, kaip ir redaguotos Буквáрсъ ar Абецеле
vietos.
<э>. Neretai vartojama <э> raidė tvirtagalių ar nekirčiuotų dvibalsių [ai], [ei] pirmojo dėmens pozicijoje: áжалэй (óжалэй) 4; вйкэй ‘vaikai’ 9 (visai kaip ir redaguojant
Буквáрсъ); лáукэй ‘laukai’ 11; йкъ 11.
<o>. Vak. a. diftongoido [uo] pozicijoje rašoma <o>: абдóкъ ‘apduok’ 2; вадóтоисъ
‘vaduotojas’ 2; Дóкитъ 3; Пабучóкъ 10.
<жа>, <жу>. Po <ж> rašoma <a>, <у>: атважáва ‘atvažiavo’ 11; важáва ‘važiavo’ 10;
важýю ‘važiuoju’ 4; ишважáва 11.
Vadinasi, „Азбука“ rašybos tendencijos visai sutampa su tomis, kurios buvo anksčiau priskirtos Kaširino redaguotoms vietoms.

1.4.3.

„Калбэй“ ir „Кáлбэй апе аритмéтикосъ“ rytų aukštaičių
ir panevėžiškių lytys

Kiti du šaltinio neturintys iš eilės einantys tekstai yra „Разговоры“ – „Калбэй“
(p. 27–35) ir „Разговóры изъ ариөмéтики“ – „Кáлбэй апе аритмéтикосъ“ (p. 35–57).
Visai kaip pradiniame МДИ skyrelyje „Азбука“, čia vartojamos panašios rytų aukštaičių lytys:
a) 	Kietinamas [l] prieš e tipo vokalizmą: ддяла ‘didelė’ 34; ддяла ‘didelė’ 36;
лáйсть ‘leist’ 34; сесяла ‘seselė’ 28.
b) 	ę nosinio poziciją rytų aukštaičiai verčia [i]: мáни ‘mane’ 36; тáви ‘tave’ 36
(sutampa su žemaičių tartimi).
c) Dvigarsiai [an], [en] rytų aukštaičių verčiami [un], [in]: мнкай ‘menkai’ 34;
ýнтра ‘antro’ 47; унтрáмъ ‘antram’ 49; унтъ 40, 47, 49. Po kietojo [l] panevėžiškių ploto „rytuose paplitusios formos su un“122, jų pasitaikė ir МДИ, plg.
лýнта ‘lenta’ 36, 38; лунтóсъ ‘lentos’ 37, 50; лýнтосъ ‘lentos’ 38. Beje, kai kuriuose žodžiuose, pavyzdžiui, žodžio ranka šaknyje, Kaširino įprasta rašyti <он>:
рóнкасъ ‘rankos’ 33; рóнкоси ‘rankose’ 35 (dažnai ir kitose МДИ vietose). Taip
pat pasitaikė бйгонть ‘baigiant’ 30, net онтра ‘antra’ 47. Didelė dalis panevėžiškių tvirtagalius ir nekirčiuotus [an] verčia [ọn]123, tad рóнкасъ ir бйгонть
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galėtų tokią tartį ir liudyti. Bet dažnas ir vak. a. dvigarsis [an]: антъ 46;
Жнантъ ‘žinant’ 31; лáнгасъ 35(2x); лáнгу ‘langų’ 35.
d) 	Vėl pavartotas ryt. a. мань 43 su minkštu pabaigos priebalsiu.
Taip pat nemažai formų, kurias galima laikyti esant siauresnės geografijos, visų
pirma – panevėžiškių šnektų:
a) 	<o> acc. sg. galūnės ą pozicijoje: литото вáсаро всъ прапóла ‘lytotą vasarą
viskas prapuola’ 35; Скáйтимасъ áтняша ддяло нáудо ‘skaitymas atneša didelę naudą’ 28; Скайтикитъ мáлдо ‘skaitykit maldą’ 27; Тáмстосъ тринкте
леіотъ (ужгавотъ) вéно рóзо ‘tamstos trinktelėjot (užgavot) vieną kartą’ 37; тр
чо дали ‘trečią dalį’ 57. Kaip ir kitur, tokie atvejai kartais aiškiai paveikti rusų
kalbos rašybos (kai kurie tokio tipo pavyzdžiai ėjo šalia žodžių su analogiškomis rusiškomis galūnėmis: Перó испортилось – Плýнксно пасигадно 32; По
каж своé письмо – Пародикъ сáва рáшто 32).
b) 	Monoftongizuojami panevėžiškių tvirtagaliai ir nekirčiuoti dvibalsiai (vak. a.
[au], [ai], [ei]): ашъ тáу дáвю ‘aš tau daviau’ 43; ашъ юмсъ дóчю ‘aš jums duočiau’ 45 (sutampa su daugelio žemaičių tartimi); ашъ юмъ дóчу ‘aš jums duočiau’ 47 (sutampa su daugelio žemaičių tartimi); Кадъ ашъ вéно ишнши ‘jei
aš vieną išnešiu’ 37; сутпе ‘sutepei’ 32; Ту венокъ не гярэу парáша кйпъ
прмай ‘tu vis dėlto ne geriau parašei negu pirma’ 32; Ту парáше г рй ‘tu
parašei gerai’ 32; Шéнде турѣю пáришкаду, седéяу при сéрганча тéва ‘šiandien
susitrukdžiau, sėdėjau prie sergančio tėvo’ 28 (vieną kartą 1 praes. galūnė
vienbalsinta, antrą kartą – ne).
Vis dėlto toks vienbalsinimas nėra vyraujantis – dažnai Kaširino rašyta ir
lyčių su žemaitiškais dvibalsiais: всишка ‘visiškai’ 46; Кóке дáйкта ра ченáй и
шкáлей ‘kokie daiktai yra čia mokykloje’ 36; не блогá рáшай ‘neblogai rašai’ 33;
полге ‘po lygiai’ 47. Tai pat esama ir išlaikytų dvibalsių: Ашъ мокéяу скайтити,
бетъ ужмиршау ‘aš mokėjau skaityti, bet užmiršau’ 28; Ашъ парашау ‘aš para
šau’ 32; Кóдѣль ту не парáшей ‘kodėl tu neparašei’ 32; даугу ‘daugiau’ 35.
Matyt, Kaširinas stengėsi vartoti ne tik monoftongizuotas formas, bet ne
visada jam pavyko jų atsikratyti. Pastangas vengti jų rodo prasprūdę hiperdvibalsiai, plg. ваднайсъ ‘vadinasi’ 46 (pagal žemaičių ilgą [a.]); iš pirmojo „Азбука“
skyrelio čia galbūt irgi tiktų Обведý-апвйсу, апвйсю ‘apvesiu’ 2 (jeigu tai ne
kontaminacija su žodžiu apeisiu).
c) 	Vartojamas prieveiksmis pasku ‘paskui’ – пáску 30(2x), 31, паску 30 (sutampa
su kai kurių žemaičių preiveiksmiu). Randame ir dat. sg. galūnę ‑u: Падéяу
мóтинай мáна, сясерей мáна, брóлю мáна ‘padėjau savo motinai, savo seseriai,
savo broliui’ 28; трчо дали давя брóлю ‘trečią dalį davė broliui’ 57.
d) 	Greičiausiai panevėžiškių tartį rodo 2 cond. pl. lytys su priesaga, užrašyta ‑ет‑:
Парóдикетъ ‘parodykit’ 33; Сéскетесъ ‘sėskitės’ 27; стокете ‘stokite’ 27; эйкете
‘eikite’ 27 (sutampa su daugelio žemaičių tartimi). Bet Kaširinas pramaišiui rašė
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ir su vak. a. ar kitų ryt. a. [i] vokalizmu: Журкитъ ‘žiūrėkit’ 37, 38; Имките
‘imkite’ 27; Скайткитъ ‘skaitykit’ 27(2x), 37.
e) 	Atvirojoje galūnėje nekirčiuoto susiaurėjusio vak. a. [ė] pozicijoje panevėžiškiai
taria nesusiaurėjusį [e]: Бальсиня ‘balsinė’ 30; дáвя ‘davė’ 44; дéдя ‘dėdė’ 28;
медня ‘medinė’ 34; Мергáйтя ‘mergaitė’ 37; молня ‘molinė’ 35; Смилтня
‘smiltinė’ 35.
Žemaitiškų formų čia prasprūdo ir daugiau: пришъ ‘prieš’ 30; Лаукусъ гивенъ
‘laukuos gyvena’ 34. Atrodo, kad greta rytų aukštaičių ir panevėžiškių lyčių, kiek
dažniau nei kitose МДИ dalyse „Калбэй“ ir „Кáлбэй апе аритмéтикосъ“ pasitaikydavo žemaitiškų formų.

„Калбэй“ ir „Кáлбэй апе аритмéтикосъ“
		 leksika, rašyba, klaidos
1.4.4. 	МДИ

Čia kiek skirtingai nuo „Азбука“ teksto nesistengta pateikti sinonimų ar paralelių
formų. Matyt, tik pirmuosiuose elementoriaus puslapiuose Kaširinas jautė reikalą
kiekvienam vaikui rasti paaiškinimą jo tarme, toliau jau vaikai turbūt turėjo būti
apsipratę ir išmokę geriau skaityti – taikytis prie jų tarmių nebuvę taip aktualu.
Randame tą patį retą ypač panevėžiškiams būdingą žodį kaimė ‘kaimas’ – Ишъ
кáймесъ ‘iš kaimo’ 34. Skolinys грýшня ‘kriaušė’ 50(2x), kaip rodo LKŽe, labiausiai
paplitęs rytų aukštaičių šiaurėje, tad ir tarp panevėžiškių (Vb, Kp, Rk, Pn, Sml, Pmp,
Žg, Brž, Bsg).
Rašyboje ir vėl matyti tie patys Kaširino redagavimo bruožai: <э> pamėgimas
tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių pirmajam dėmeniui žymėti (вэйкэй ‘vaikai’ 45;
Грэй 46; кйпъ рйкту 33; шкáлэй ‘mokykloje’ 33), <ча> (сéрганча ‘sergančio’ 28),
<o> [uo] (моіóетъ ‘mojuojat’ 37; обóли ‘obuolį’ 37).
Kaip ir kitose МДИ vietose, daryta klaidų. Pavyzdžiui, атняше іосъ тятýшей иръ
матýшей ‘atnešė juos tėtušiui ir motušei’ 57; гáва ну тятушесъ вéно óболи ‘gavo nuo
tėtušio vieną obuolį’ 41; ду áкисъ ‘dvi akys’ 39; ду плýнксносъ ‘dvi plunksnos’ 51;
Цѣло кекъ тýри пýсю? ‘sveikas (skaičius) kiek turi pusių?’ 47.

„Азбука“, „Калбэй“ ir „Кáлбэй апе
		 аритмéтикосъ“ rengėjas
1.4.5. 	МДИ

Apibendrinant galima teigti, kad tos trys šaltinių neturinčios МДИ dalys – „Азбука“,
„Калбэй“ ir „Кáлбэй апе аритмéтикосъ“ – aiškiai rengtos to paties žmogaus, kuris
redagavo ir perdirbinėjo iš Krečinskio Буквáрсъ ir Mikuckio su Ivinskiu Абецеле perimtus tekstus. Tai žmogus, geriausiai susipažinęs su rytų aukštaičių patarme, su panevėžiškių šnektomis, nors tekste esama ir žemaitiškų formų. Apskritai leksikos,
tarminių lyčių, rašybos analizė patvirtina, kad didžiumą МДИ tekstų rengė vienas
žmogus – Dmitrijus Kaširinas.
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1.4.6.

„Мѣрасъ“

Skyrelis „Мѣры“ – „Мѣрасъ“ (p. 120–124) yra gana trumpas ir atskleidžia ne tiek
daug kalbos ypatybių. Krinta į akis, kad „Мѣрасъ“ yra nekirčiuotas ir tuo skiriasi
nuo daugumos kitų МДИ tekstų.
„Мѣрасъ“ nėra aiškiau identifikuojamų panevėžiškių šnektų bruožų. Priešingai,
matyti kai kurių ypatybių, nebuvusių kitose МДИ vietose ir nebūdingų Kaširinui.
Pavyzdžiui, tai turbūt žemaitiškomis laikytinos galūninio kirčiavimo nazalinės gen.
pl. formos: аслунъ ‘aslų’ 123; грудунъ ‘grūdų’ 120; денунъ ‘dienų’ 123(2x); лаукунъ
‘laukų’ 123; стогунъ ‘stogų’ 123. Ir priešingai, šakninio kirčiavimo gen. pl. formos be
nazalinio rezonanso: адину ‘valandų’ 123; ведру ‘kibirų’ 120; мѣнесю ‘mėnesių’ 122–123;
пунду ‘pūdų’ 121; скистуму ‘skystumų’ 120 (galūninio kirčiavimo nenazalinė išimtis
яву ‘javų’ 120). Ir соднунъ ‘sodų’ 123 žemaičių tariama be nosinio rezonanso; galbūt
tai užrašymo riktas.
Turbūt galima įžvelgti ir dar vieną kitą žemaitišką skyrelio „Мѣрасъ“ bruožą.
Pavyzdžiui, iness. sg. минуто ‘minutėje’ 123, taip pat leksema Пинингу ‘pinigų’ 121.
Dėl dvigarsio, pažymėto <ом>, nėra visai aišku, jis gali žymėti ir žemaitišką, ir panevėžiškių tartį – кетуркомпи ‘keturkampį’ 123 (bet ir кетуркамписъ 123). Vis dėlto,
kadangi skyrelyje „Мѣрасъ“ daugiau nematyti panevėžiškiams skirtinų bruožų, tai
ir šį dvigarsį keblu interpretuoti kaip tokį.
Akivaizdu, kad visi šie skirtumai tegalėjo būti padaryti neblogai žemaitiškai kalbančio žmogaus, o tai nesiderina su Kaširinui priskiriamais panevėžiškių šnektų
bruožais. Gali būti, kad tekstas yra perimtas iš kokio nors žemaitiškų ypatybių turinčio teksto ir Kaširino regimiau neredaguotas.
◆ ◆ ◆
Kaširino vartotas lietuvių tarmes galima būtų nusakyti taip: greičiausiai, gyvendamas Ukmergėje (1846–1855) ir trumpai Švenčionyse (1859–1860), pramoko rytų
aukštaičių (dar siauriau – panevėžiškių) šnektų; turbūt gyvendamas Kaune (1844–1846,
1864–1867) ir Kėdainiuose (1861–1864) susipažino ir su vakarų aukštaičių šnektomis.
Vis dėlto Kaširino kalboje yra nemažai klaidų, hipernormalizmų – jis lietuvių kalbos
gerai nemokėjo. Kaširinas kūrė savo specifinę ortografiją, kurios ryškiausi bruožai
gali būti nusakyti taip:
<ѣ>. Kaip ir Krečinskis, Kaširinas buvo linkęs lietuvių kalbos žodžių šaknis žymėti su jatj <ѣ> tada, kai matė kokį nors panašumą su rusų kalbos šaknimi, taip pat
rašoma su <ѣ>. Ir lietuvių kalbos vietininko galūnę pagal rusų kalbos prielinksninį
linksnį (предложный падеж) Kaširinas dažnai pažymėdavo (krečinskiškai) su <ѣ>.
<э>. Buvo pamėgęs tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių [ai], [ei] pirmąjį dėmenį
žymėti <э>.
<я>. Mėgo raide <я> žymėti garsą [e].
<о>. Diftongoidą [uo] paprastai žymėjo viena <о> raide.
<ы>. Pats nesistengė vartoti <ы>, bet radęs kitų (Krečinskio) parašytą, taip pat jos
labai nevengdavo.
<ъ>. Linko rašyti jerą <ъ> žodžio galo pozicijoje po kietojo priebalsio.
<жа>, <жу>, <ча>. Rusų rašybos pavyzdžiu neretai vartojo raides <а> ir <у> net
po <ж> ir <ч>.
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1.5.

Dmitrijaus Kaširino Kalno dvaras ir giminė

Po 1864 metų formuliaro surašymo Kaširinas bent keletą metų dirbo Kauno mokyklų direkcijos inspektoriumi (eidamas tas pareigas ir apsiėmė rengti МДИ rankraštį 1866–1867-aisiais). 1865 metų lapkričio 17 dieną Novikovas buvo aprašęs nelengvas
sąlygas, kuriomis Kaširino šeima turėjo keltis iš Kėdainių į Kauną:

Принимая въ увѣреніе, что Б[ывшiй] и[дущій] д[олжность] Директора Надв[ор
ный] Сов[ѣтникъ] Савельевъ и Инспекторъ Коллежск[ій] Совѣтникъ Бори
чевскій и Каширинъ, какъ люди семейныя при перемѣщеніи своемъ, первые два
изъ Поневѣжа, а […] // изъ м[ѣста] Кейданъ въ г[ородъ] Ковну, не могли избегнуть довольно значительной по ихъ состоянію и почти непроизводительной
затраты собственныхъ средствъ; кромѣ того, вмѣсто прежнихъ казенныхъ
квартиръ, помѣщаются нынѣ въ наемныхъ [...]; [...] въ сравненіи съ прочими
чиновниками учебнаго вѣдомства обижены тѣмъ, что не получаютъ пятидесятипроцентной прибавки къ штатному жалованію124.
Kaširino šeima nebegavo valdiško buto Kaune, turėjo patys nuomotis, ir negavo
50% priedo prie algos. Su juo panašiai jautėsi nuskriausti ir Nikanoras Saveljevas
(Никаноръ Осиповичъ Савельевъ) su Stepanu Boričevskiu (Степанъ Андреевичъ
Боричевскій), atsikraustę į Kauną iš Panevėžio (apie Saveljevą ir Boričevskį žr. atitinkamai 2.6.1 ir 2.1).
Dar vėliau dvejetą metų Kaširinas yra dirbęs Kauno moterų gimnazijos direktoriumi ir kartu dėstęs pedagogiką (преподаватель педагогики) – tarnybą ten pradėjo 1873 metų rugsėjo 9 dieną (ПККГ 1875, 60), o baigė apie 1875 metų vidurį, nes jau
nuo 1875-ųjų liepos 16 dienos tas pareigas užėmė Piotras Kolenka (Петръ Дмитріевичъ
Коленко; ПККГ 1876, 60).
Nuo 1873 metų gruodžio 3 dienos Kauno moterų gimnazijoje ėmė dirbti ir Nadežda Kaširina (Надежда Дмитріева Каширина), tikriausiai Kaširino duktė. Ji dėstė
rusų literatūrą ir kalbą antroms paralelinėms klasėms bei istoriją trečioms klasėms
(ПККГ 1875, 61). Nadežda liko dirbti ir toliau, Dmitrijui Kaširinui jau nebeėjus direktoriaus pareigų: 1876, 1877 metais ji tebedėstė tuos pačius dalykus (ПККГ 1876, 61;
1877, 47). 1879 metais Nadežda jau registruota kita pavarde; pažymėta ją ištekėjus
ir tapus Tarchova (Тархова); tais metais ji dėstė tik istoriją (ПККГ 1879, 118). Pati
Nadežda Tarchova buvusi Kauno moterų gimnazijos auklėtinė (ПККГ 1879, 118).
1880-aisiais Tarchova, be istorijos, jau dėstė ir dailyraštį, bet ne rusų kalbą (ПККГ
1880, 115, 116). Tuos pat abu dalykus dėstė ir 1882 metais (ПККГ 1882, 117–118). Nuo
1883 metų Tarchova Kaune nebemokytojavo: istoriją dėstė Konstantinas Gukovskis
(Константинъ Павловичъ Гуковскій; nuo 1882 metų), o dailyraštį – Marja Vvedenskaja (Марья Николаевна Введенская; ПККГ 1883, 116). Vadinasi, Kaširino duktė
Nadežda Kaširina-Tarchova Kauno moterų gimnazijoje išdirbo apie 10 metų.
1881 metais sudarytame Kauno gubernijos dvarininkų sąraše Dmitrijus Kaširinas
nurodytas kaip Kalno (Калнасъ) dvaro savininkas125. Dvaras buvęs Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Vadinasi, ir gerokai po to, kai išleido МДИ, Kaširinas gyveno
panevėžiškių šnektų teritorijoje. Nurodyta, kad Kaširinas pats užsiėmė ūkiu. Dvarą
tada sudarė 279 dešimtinės (x 1,09 = 304 ha) antros kategorijos žemės ir 51 dešimtinė
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miško (55,59 ha). Kaširinas Kalno dvarą gavo 1876 metais kaip aukščiausiąją dovaną
(По Высоч[айшему] пожалов[анію]). Dabar Kalno gyvenvietė yra Pasvalio rajono
savivaldybėje, susiliejusi su Jurgėnais, keli kilometrai į šiaurę nuo Pumpėnų.
Apie vyriausiąjį Dmitrijaus Kaširino sūnų Fiodorą (gimusį, kaip minėta, Pinske ar
Bobruiske) Panevėžio apskrities policija 1898 metų balandžio 11 dieną sakėsi neturinti duomenų, nes Fiodoras buvo gyvenęs ir mokęsis Vilniuje, Maskvoje, Sankt Peterburge, bet niekada sėsliai neapsistojęs Panevėžio apskrityje:

свѣдѣній же о судимости Ѳедора Дмитріева Каширина, не могутъ быть сообщены въ виду того, что онъ воспитывался въ Вильнѣ въ Московскомъ Универси
тетѣ и проживалъ въ г[ородахъ] СПетербургѣ и Москвѣ; въ Поневѣжскомъже уѣздѣ никогда не жилъ осѣдло126.
Kaip minėta, jau tėvo tarnybos formuliare parašyta, kad Fiodoras tarnavo Varšuvoje. Iš Didžiosios rusų biografinės enciklopedijos matyti, jog Fiodoras bendradarbiavo leidžiant Chełmo graikų-unitų kalendorių 1867 metais, kad buvo vertėjas127.
Fiodoras yra rašęs laiškų savo tėvo viršininkui Novikovui. 1865 metų rugsėjo 18/30
dieną pasakojo apie rusų gimnazijos atidarymą Chełmo mieste – tai buvusi antroji
rusų gimnazija Lenkijos karalystėje128. 1869 metų liepos 15 dieną iš Varšuvos („мой
адресъ Въ Варшаву улица Лѣшко N 18“) Fiodoras pasakojo apie tėvo Dmitrijaus
svajonę – kad jo žentas Andrejus Beklemiševas (Андрей Васильевичъ Беклемишевъ)
gautų tarnybą Šiaurės vakarų krašte, Kauno gubernijoje. Galima atsargiai spėti, kad
Dmitrijaus duktė Uljana galėjo būti ištekėjusi už Beklemiševo (nes jos sesers Nadeždos
vyras buvo Tarchovas). Fiodoras prašė Novikovo pagalbos:

выражаю мою покорнѣйшую просьбу – сообщить мнѣ – есть-ли какая либо надежда на полученіе Беклемишевымъ мѣста (напр[имѣръ] мироваго посредника) въ Ковенской губерніи?129
1886 metais paliudyti trys Dmitrijaus Kaširino vaikaičiai – sūnaus Fiodoro sūnūs:
Ivanas (17 metų amžiaus), Dmitrijus (15) ir Fiodoras (13). Jie buvo pripažinti nepraradę paveldėjimo teisių, kaip matyti, pavyzdžiui, iš Łowiczo mieste 1886 metų lapkričio 12 dieną rašytos pažymos:

Nikolajaus Novikovo juodraštis, 1865-11-17;
RNB RS: f. 523, b. 66, l. 93r–93v .
125 АЛФА ВИТНЫЙ СПИС ОКЪ землевладѣльцевъ
Ковенской губерніи, по 1 -е Сентября 1881 г.
[Изданіе Ковенскаго Статистическаго Комитета, Ковно, 1881 ], l. 146v–147r; LMAB:
L –19 / 2-1 .
126 Panevėžio apskrities dvarininkams išduoti liudijimai apie neteistumą, 1898–1899; KAA: f. 49,
ap. 1, b. 20677, l. 103v .
127 „Каширин, Фед[ор] Дм[итриевич] перевод
ч[ик], сотр[удник] ‘Холм[ского] греко-униат
[ского] месяцесл[ова]’“, Большая биографиче
ская энциклопедия (http://dic.academic.ru/dic.
124
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129

nsf/enc_biography/53264/%D0%9A%D0%B0%D1%
88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD ; žiūrėta
2009-05-23 ). (Atrodo, kad tai leidinys: Холм
ский греко-униатский месяцеслов. Месяцеслов
на 1867 г. напеч. в казенной тип. при Прав.
ком. народного просвещения, Варшава тип.
И. Яворского ценз. 1866–1874 .) (Cit. pagal
RNB elektroninį katalogą.)
Fiodoro Kaširino laiškas iš Varšuvos Nikolajui
Novikovui, 1865-09-18/30; RNB RS: f. 523, b. 699,
l. 2v .
Fiodoro Kaširino laiškas iš Varšuvos Nikolajui
Novikovui, 1869-07-15; RNB RS: f. 523, b. 699,
l. 2v .
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что дворянѣ Поневѣжского уѣзда Иванъ 17 л[ѣтъ] Дмитрій 15 л[ѣтъ] Федоръ
13 л[ѣтъ] Федоровы Каширины проживающіе въ Гор[одѣ] Ловичѣ не лишены
до нынѣ правъ // состоянія, подъ судомъ не находились130.
Dmitrijaus vaikaičiai vadinami kilę iš Panevėžio apskrities dvarininkų, nors patys
gyveno Łowicze (Lenkijoje, į vakarus nuo Varšuvos). Nurodytas kiekvieno iš jų amžius.
Žinome, kad vyriausiasis Ivanas vėliau, 1900 metų liepos 12 dieną, būdamas 31 metų
amžiaus atsargos poručikas, antrą kartą vedė Sofiją Ovdejenko (Софія Иванова
Овдѣенко) Panevėžio Viešpaties Prisikėlimo cerkvėje. Ivanas įvardytas kaip Kalno
dvaro savininkas: „Поручикъ запаса […], владѣлецъ имѣнія Калнасъ“131. Matyti,
kad Kalno dvaras funkcionavo kaip paveldėta Kaširinų šeimos nuosavybė, 1900-aisiais
jame gyveno Dmitrijaus vaikaitis Ivanas Kaširinas (m. 1901-03-04).
Iš Dmitrijaus Kaširino laiškų galima maždaug matyti, kada jis išsikėlė gyventi į
Kalną. Nors minėtame dvarininkų sąraše įrašyta, kad Kaširinas dvarą įsigijo 1876
metais, bet jis ten gyveno anksčiau. 1867 metų gruodžio 6, 10 ir 12 dienomis Novikovui Kaširinas rašė dar iš Kauno, o 1868 metų rugpjūčio 20-ąją – jau iš Kalno132. Gal
Kauno gubernijos dvarininkų sąraše vietoj 1867 metų netiksliai įrašyti 1876-ieji? Taip
pat 1868 metų lapkričio 30 dienos laiške Ivanui Kornilovui Kaširinas prasitarė, kad
jau ilgiau kaip šešis mėnesius savo noru vergaujantis savo Kalne:

надѣюсь, что простите смѣлости самодельнаго изгнанника, закабалившагося въ
своемъ Холмѣ, и болѣе шести месяцевъ лишеннаго нетолько всякаго сообщества съ людьми, но даже возможности – за неимѣніемъ средствъ133.
Vadinasi, Kaširinas turėjo išsikelti į Kalno dvarą apie 1868 metų gegužę, galbūt
pavasario darbų pradžiai. Jo МДИ tuo metu greičiausiai jau buvo išspausdinta.
Tame laiške Kornilovui prašyta pagalbos dėl labai vėluojančios pusmečio pensijos.
Tai pat Kaširinas norėjo gauti Kornilovo fotografiją, kad jo vaikai išsaugotų atmintyje
Kornilovą ir žinotų, jog jų tėvas buvo vertas Kornilovo atminties:

пускай дѣти мои завсегда знаютъ и сохраняютъ память о Васъ и память о
томъ, что и былъ достоинъ Вашей памяти. А потому позвольте просить о
Вашей карточкѣ (RNB RS: f. 377, b. 767, l. 2v) .
Laiško viršuje Kornilovas pieštuku pasižymėjo Kaširino adresą, Kalno dvaro pavadinimą užsirašė rusiškai ir lietuviškai: „Дмитрій Ѳедоровичъ. Адресъ Поневѣж
с[ка]го уѣзда для отсылки въ имѣніе г[осподина] Каширина, Холмъ, Калнасъ
тоже“ (l. 1r). Matyt, savo fotografiją Kaširinui jis išsiuntė.
Kaširinas taip pat rūpinosi gauti pensiją už sunkiai ištarnautus 35 metus. Nors
ištarnavo daugiau nei 35 metus, valdžia neįskaičiavo keturių mėnesių, Kaširino žodžiais, jo tarnybos pačiu sunkiausiu ir karščiausiu metu:

Болѣе года прошло съ того времени, какъ я выслужилъ 35 лѣтъ (считая въ томъ
числѣ и четыре м[еся]ца, когда я служилъ по найму, на службѣ въ самое трудное и горячее время), но близко года, когда я кончилъ 35 лѣтъ – безъ этихъ
несчастныхъ не удостоенныхъ признаныхъ четырехъ месяцевъ (RNB RS: f. 377,
b. 767, l. 1v) .
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Tas karščiausias metas kaip tik buvo 1863-ieji. Iš formuliaro matyti, kad Kaširinas
parašė prašymą išeiti iš Kėdainių mokyklos į pensiją gegužės 1 dieną – būtent tada,
kai Lietuvoje liepsnojo sukilimas134. Kaširinas vis dėlto ir išėjęs į pensiją tebedėstė
rusų kalbą Kėdainių gimnazijoje kaip samdomas (neetatinis) darbuotojas – kol bus
surastas nuolatinis. Nuo spalio 2 dienos Kaširinas vėl grįžo į etatinę rusų kalbos
mokytojo ir inspektoriaus vietą toje pačioje gimnazijoje. Jis jautėsi dirbęs ir tuos keturis mėnesius, bet valdžia jų neįskaitė. Nežinia, kodėl Kaširinas pirma išėjo į pensiją, o po keturių mėnesių sugrįžo į tą patį darbą, bet greičiausiai tai šiaip ar kitaip
susiję su sukilimu.
Iš Kalno dvaro Kaširinas rašė Novikovui ir apie jaunesnįjį savo sūnų Sergejų
(g. 1851). 1868 metais baigęs Kauno gimnaziją Sergejus vyko studijuoti į Varšuvą, kur
jau gyveno jo vyresnysis brolis Fiodoras. Tėvas Dmitrijus, prieš keletą mėnesių įsikūręs Kalne, prašė Kaune tebedirbusį buvusį bendradarbį Novikovą padėti sūnui išsirengti į kelionę, paskolinti šešis ar septynis rublius, kurių sūnui gali trūkti, nes iš
brolio gautus pinigus jis išleidęs batams pirkti, padėti gauti tėvo formuliarinio aprašo kopiją, pagelbėti gauti gimnazijos pažymėjimą ir leidimą lengvai išvykti:

Помогите и словомъ и дѣломъ и совѣтомъ и привѣтомъ – при отправленiи изъ
Гимназiи Ковенской сына моего въ Варшаву, какъ по устройству для него
свидѣтельства изъ Гимназiи и безпрепятственаго дозволенiя на выѣздъ,
такъ и касательно снабженiя его копiеи моего формулярнаго списка. Не откажите въ этомъ мнѣ, бывшему Вашему сотруднику и сослуживцу въ горячее
время, да впрочемъ и мой Сергей раздѣлялъ со мной двухмѣсячную первоначальную поѣздку по волостямъ [...] и перенесъ всѣ удобства здѣшнихъ дорогъ
и гостеприимство. Да не будетъ-ли онъ нуждаться рубляхъ въ 6ти или 7ми.
Деньги на проѣздъ ему прислалъ братъ, но часть ихъ издержалъ на сапога. И
я и мой Ѳедоръ – Вамъ будемъ очень благодарны – за ускоренiе нашего обшаго
желанiя обезпечить его воспитанiе135.
Dmitrijus Kaširinas daug energijos buvo išliejęs kurti valdinei (rusiškai) mokyklai
Lietuvoje, visų pirma Kauno gubernijoje. Štai 1867 metų gruodžio 12 dienos laiške
Novikovui Kaširinas dėstė savo pažiūras, kaip naujai (iš Rusijos) atvykę žemvaldžiai
turėtų vertinti rusišką mokyklą, kuri turinti padėti patraukti liaudį prie vyriausybės,
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131

132

Įvairiems asmenims išduoti liudijimai apie
neteistumą, 1886; KAA: f. I-49, ap. 1a, b. 221,
l. 535r–535v .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1900 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 20, l. 61v–62r .
Dmitrijaus Kaširino laiškai iš Kauno ir iš Kalno dvaro Nikolajui Novikovui, 1867-12-06, 10,

133

134
135

Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kalno dvaro Ivanui Kornilovui, 1868-11-30; RNB RS: f. 377, b. 767,
l. 1r .
Dmitrijaus Kaširino formuliaras, 1864; RNB RS:
f. 523, b. 262, l. 7v–8r .
Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kalno dvaro Nikolajui Novikovui, 1868-08-20; RNB RS: f. 523,
b. 698, l. 12r .

12, 1868-08-20; RNB RS: f. 523, b. 698, l. 1v, 2v,
9r, 13v .
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Dmitrijaus Kaširino laiško iš Kalno dvaro Nikolajui Novikovui paskutinis puslapis su
parašu, 1868-08-20 ; dvaro pavadinimas parašytas dviem kalbomis: Им. Холмъ – Калнасъ тоже; 		

28 pav.

RNB RS: f. 523, b. 698, l. 13v
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kad liaudis imtų pritarti valdžios nutarimams – ne ginčijantis, bet auklėjant, geriausia – skiepijant palankumo jausmą:

Эти новые землевладѣльцы, – исполняя свою задачу, по личному призванію –
должны стараться о томъ, чтобъ народъ привлечь къ правительству и
чтобъ онъ сочувствовалъ (не споря, но воспитывая его къ тому [išn.: Или
лучше впитывая въ него это чувство]) распоряженіямъ власти; не ужели же
они не явные должны быть борцы и противъ перемѣнившихъ взглядовъ на народныя школы посредниковъ и противу иновѣрцевъ? Поддержать и училища
и настроеніе // народа (въ силу идеи М[ихаила] Н[иколаевича] Муравьева –
затронутое) ихъ святой долгъ, не только, какъ русскихъ людей, но и какъ
землевладѣльцевъ, сознающихъ, что безъ подготовки, безъ перевоспитанія народа, безъ возстановленія между ними русскихъ началъ и имъ самимъ будетъ
трудно жить (чтобъ не сказать, – не сдобровать)[.] Безъ сочувствія къ русскому дѣлу – труды ихъ напрасны. А сочувствіе въ народѣ воспитывается
школою ergo..., а въ школѣ вмѣстѣ съ дѣтьми надо воспитывать и взрослыхъ, т. е. давать имъ постепенно иное паправленіе136.
Atvykusių naujų rusų žemvaldžių šventa pareiga esanti palaikyti mokyklas ir
liaudies nuotaikas pagal Michailo Muravjovo idėjas. Esą be pasirengimo, be liaudies
perauklėjimo, be rusiškų pradmenų atkūrimo tarp žmonių – ir patiems žemvaldžiams
būsią sunku gyventi ar ir visai blogai besibaigsią. Jei nebus prijaučiama „rusiškam
reikalui“ (русскому дѣлу), visos naujų atvykėlių pastangos bus bergždžios. Todėl
Kaširinas siūlė mokyklose mokyti ne tik vaikus, bet ir suaugusius.
Žinoma, Novikovas rėmė Kaširino mintis. Paties Novikovo Rusijos imperijos tikslų Lietuvoje suvokimas matyti, pavyzdžiui, iš tokios jo 1866 metų spalio 19 dienos
juodraščio ištraukos:

Постоянная цѣль нынѣшней правительственной системы состоитъ въ ассими
ляціи государству литвиновъ и жмудяковъ, какъ племеннаго большинства,
населяющаго Ковен[скую] Губернію137.
Tuometinės vyriausybės sistemos nuolatinį tikslą Novikovas suprato kaip lietuvių
(ir žemaičių) genties asimiliavimą. Matyti, kad Kaširino mintys buvo panašios į jo viršininko – esą reikia perauklėti liaudį Lietuvoje ir atgaivinti rusiškus jos pradmenis.
Laiške Maskvos universiteto profesoriui Michailui Pogodinui (Михалъ Петровичъ
Погодинъ, 1800–1875) iš Kauno 1866 metų lapkričio 8 dieną Kaširinas dėstė mintis
apie tai, kad naujai atvykstantys rusai jau kitaip suprato rusinimą:

Наши новоприбыльцы въ простотѣ своей не хотятъ знать объ этой исторической подготовкѣ, чтобъ, – допущеніемъ этихъ предварительныхъ но не без-

136

Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kauno Nikolajui
Novikovui, 1867-12-12; RNB RS: f. 523, b. 698,
l. 6v–7r .
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Nikolajaus Novikovo juodraštis, 1866-10-19;
RNB RS: f. 523, b. 47, l. 4v . Apie asimiliacijos
terminą to meto valdžios tekstuose žr. Staliūnas 2007, 60, 70 .
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29 pav. (1–3 fragmentas). Nikolajaus Novikovo archyvo fotografija iš trijų fragmentų; Novikovas
(pirmajame fragmente sėdi antras iš kairės) su dar 23 VŠA tarnautojais (apie 1864–1868 metus), dar
atpažinta: antrojo fragmento centre – trečias iš kairės – sėdi Ivanas Kornilovas (1811–1901) ; trečiajame
fragmente vidurinis stovi Vasilijus Kulinas (1822–1900) ; įmanoma, kad tarp neatpažintųjų yra
ir Dmitrijus Kaširinas; RNB RS: f. 523, b. 1015, l. 1r

плодныхъ работъ, – не умалить своихъ далеко, широко и громко разславляемыхъ трудовъ на обрусеніе русскаго края. Богъ съ ними. Они забываютъ, что
въ историческомъ и умственномъ развитіи племени, какъ живаго организма,
нѣтъ и не можетъ быть скочковъ, что безъ подготовки почвы, безъ подпоч
веника, безъ естественныхъ страданій и порчь – неизбѣжныхъ во всякомъ
органическомъ тѣлѣ, – не можетъ быть надлежащаго естественнаго роста.
Правда, они это берутъ проще: они не говорятъ о развитіи племени – по русскимъ качествамъ – какъ органическаго цѣлаго, а говорятъ о постройкѣ
новаго зданія на русскомъ фундаментѣ, слѣд[овательно] говорятъ, и судятъ,
какъ о тѣлѣ, не органическомъ, который ростетъ волею двигателя, а не собственною животворною силою, – идущею только здоровою безъ духа138.

138
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Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kauno Michailui Pogodinui, 1866-11-08; RVIA: f. 1108, ap. 1,
b. 126, l. 3v .
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metų Kalno ūkio
plano fragmentas su pažymėtais gyvenamaisiais pastatais (valstybės iždui priklausančio Talkonių dvaro dalis);

30 pav. 1858

LVIA: f. 525, ap. 2, b. 2562

metų Kalno ūkio
plano fragmentas su pažymėtais gyvenamaisiais pastatais (valstybės iždui priklausančio Talkonių dvaro dalis);

31 pav. 1860

LVIA: f. 525, ap. 2, b. 2559

metų Kalno ūkio
plano fragmentas su pažymėtais gyvenamaisiais pastatais (valstybės iždui priklausančio Talkonių dvaro dalis);

32 pav. 1861

LVIA: f. 525, ap. 2, b. 2555
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Kaširinų Kalno dvaras iš pietvakarių
pusės; dabar jame įsikūrusios seserys Irena
Burkauskienė ir Regina Bielskienė; 2009-06-18

33 pav.

Kaširinas pastebėjo, kad naujai atvykstantieji toli, plačiai ir garsiai šlovina savo
rusinimo darbus. Kaširinas kritikavo jų skubotumą, jų rusinimo sampratą vadino
neorganiška ir sulygino su varikliu, jie esą siekė rusiškumą auginti kaip variklio darbo rezultatą ir statyti kaip naują pastatą ant rusiško pamato. Kaširino filosofija kitokia.
Visų pirma jam rūpėjo, kad naujieji atvykėliai įvertintų jo ir jo bendražygių nuopelnus
dedant rusinimo pagrindus Lietuvoje. Bet svarbiausia Kaširinui atrodė, kad jie esą
pamiršo, jog genties (tad lietuvių), kaip gyvo organizmo, istorinėje ir protinėje raidoje nėra ir negali būti šuolių, kad be dirvos parengimo, be podirvio, be natūralių kančių ir gedimo – neišvengiamų bet kokiame gyvame organizme, – negali būti reikalingo natūralaus augimo. Naujieji rusai esą nekalba apie rusiškų genties (tad lietuvių)
ypatybių raidą kaip apie organinę visumą.
Vadinasi, Kaširinas augino lietuvių „gentį“ kaip organišką kūną, kaip organinę
visumą139 – lėtai, be šuolių, su natūraliomis kančiomis ir gedimu – kad ateityje nebereikėtų jokio palaikančio variklio, kad paties organizmo gyvybinės jėgos naudotųsi
natūraliai išugdytomis rusiškomis savybėmis. Matyt, Kaširinui atrodė, jog taip tiesiog
nebeliktų skirtumo tarp organinės lietuvių „genties“ visumos ir Rusijos rusų. Turbūt
toks ir buvo Kaširino mokyklų tikslas.
Bet kol gyvybinės lietuvių jėgos dar neėmė pačios palaikyti rusiškumo be jokių
išorinių pastangų, Kaširinas Lietuvoje nesijautė savas. Tame pačiame laiške Pogodinui

139

Pati tautos kaip organiško kūno metafora nebuvo originali – ją plačiai vartojo to meto
Šiaurės vakarų krašto administratoriai; plg.:
„характерной была органицистская мета
фора сакральной части национального те
ла, подверженной мучительному заболева
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нию, калечащей ‘порче’“ (М[ихаил] Д[мит
риевич] Долбилов, А[лексей] И[льич] Мил
лер, „Политика «Русского дела» в западныхъ губернияхъ в 1863–1868 гг.“, Западные
окраины Российской империи, Москва: Новое
литературное обозрение, 2006, 209 ).
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amžiaus 6 -ojo dešimtmečio
pagal topografinę nuotrauką darytą
planą Kalno dvaro pastatas orientuotas
iš šiaurės rytų į pietvakarius; Lietuvos
žemės ūkio ministerijos archyvas

34 pav. XX

prisipažino, kad jie visą gyvenimą praleido tarp svetimųjų – buvę svetimi tarp vietinių gyventojų, o dabar ir naujieji atvykėliai juos laikantys svetimais:

Вся жизнь наша проведена между чужими. Мы были чужіе – между туземцами,
а теперь и свои – новоприбыльцы – насъ считаютъ чужими (RVIA: f. 1108, ap. 1,
b. 126, l. 2v) .
Yra išlikusių XIX amžiaus Kalno dvaro planų. 1858, 1860 ir 1861 metų planuose
(žr. 30, 31, 32 pav.) Kalnas nevadinamas dvaru, tik nuomojamu ūkiu, esančiu valstybės iždui priklausančiame Talkonių dvare. 1858 ir 1861 metų planuose matyti du
pailgi stačiakampiai pastatai, galais nukreipti į rytus ir vakarus. Matyti, kad į pietus
nuo Kalno pastatų buvo miškas, į šiaurės vakarus ėjo kelias iš Panevėžio į Pasvalį bei
kiek toliau Įstros upė. Tada (1858–1861) Kaširinas dar negyveno Kalne (per tuos ket
verius metus jis spėjo padirbti Slucke, Švenčionyse, Vilniuje ir Kėdainiuose).
Galima manyti, kad dar po kelerių metų perėmęs Kalno ūkį (tada jau vadintą
dvaru), Dmitrijus Kaširinas su šeima ir gyveno viename iš tų pastatų, kurie pažymėti planuose.
Sovietmečiu nuo 1954 metų Kaširino dvaro pastatuose buvo įsikūrusi Jurgėnų
kaimo biblioteka, tačiau paskutinį XX amžiaus dešimtmetį jį susigrąžino Kaširinų
palikuonės sesės dvynės: Irena Burkauskienė ir Regina Bielskienė140. XIX amžiaus
planuose dvaro pastatas buvo orientuotas iš rytų į vakarus. Kaip matyti iš vėlesnio
XX amžiaus šeštąjį dešimtmetį pagal topografinę lėktuvo nuotrauką darytą planą,
tada dvaro pastatas jau orientuotas kitaip – iš šiaurės rytų į pietvakarius (žr. 34 pav.).
Burkauskienės ir Bielskienės teigimu, XX amžiaus pradžioje senajam dvarui sudegus
pastatytas naujas – tad Dmitrijaus Kaširino gyventas pastatas neišlikęs.
Burkauskienė ir Bielskienė atskleidė ir daugiau Kaširinų giminės istorijos detalių. Dmitrijaus vaikaitis Fiodoras (Fiodoro sūnus), t. y. Fiodoras Fiodorovičius Kaširinas (žr. 35 pav.), liko gyventi Kalno dvare ir po Pirmojo pasaulinio karo. Jis
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Dmitrijaus Kaširino vaikaitis (sūnaus Fiodoro sūnus) Fiodoras Fiodorovičius
Kaširinas (1874–1932); Fiodoro galva įmontuota iš kitos nuotraukos; Petro Ločerio fotografija (Biržai141); Burkauskienės ir Bielskienės archyvas
35 pav.

Dmitrijaus Kaširino vaikaičio Fiodoro Fiodorovičiaus Kaširino žmona Matriona
Zaiceva; J. Pauros fotografija (Panevėžys); Burkauskienės ir Bielskienės archyvas

36 pav.

buvo vedęs vietinę valstietę gražuolę Matrioną Zaicevą (žr. 36 pav.) iš gretimo sta
čiatikių kaimo.
Vaikaitis Fiodoras Fiodorovičius Kaširinas su žmona Matriona susilaukė keturių
sūnų: Fiodoro (išvyko į Rusiją ir ten buvo aukštas sovietų karininkas), Dmitrijaus
(žuvo nuo pasaloje padėto sprogmens įeidamas į namą Pirmojo pasaulinio karo metais), Ivano (1903–1937, palaidotas Gegabrastos kapinėse) ir Leonido (mirė 1913 metais
vaikystėje, palaidotas Gegabrastos kapinėse). O dvi jų dukros liko gyventi Lietuvoje
ir po Antrojo pasaulinio karo: Lidija (1901–1980) ir Ana Kaširinaitės (1904–1992).

140

Su Kaširinų palikuonėmis mane suvedė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
padalinio Jurgėnų kaimo bibliotekos bibliotekininkė Asta Salučkienė. Esu nuoširdžiai dėkingas tiek Astai Salučkienei, tiek Kaširinų
palikuonėms Irenai Burkauskienei ir Reginai
Bielskienei už visą suteiktą informaciją.
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Jonas Nekrašius teigia, kad „Biržuose nuo 1920
iki 1948 m. dirbęs žymus fotografas ir fotoplokštelių gamintojas Petras Ločeris (1892–
1973 )“ (Jonas Nekrašius, „Fotografijos raida
Šiaurės Lietuvoje (XIX a. pab.–X X a. penktajame dešimtmetyje)“, Žiemgala 1, 2005 [www.
ziemgala.lt/saugykla/pdf/7 _nekrasius.pdf; žiūrėta 2010-07-08 ]).
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37 pav. Dmitrijaus Kaširino provaikaitė Lidija Kaširinaitė (1901–1980); B. Michelsono (Biržai)
fotografija, daryta prieš ar apie 1925 -uosius142; kitoje pusėje užrašas: „19 17/VII 25 г. На память
Анѣ отъ Лиды Кашириной им. ‘Калнасъ’“; Burkauskienės ir Bielskienės archyvas

Dmitrijaus Kaširino provaikaitė Ana Kaširinaitė-Audzevičienė (1904–1992)
tarpukariu; J. Pauros fotografija (Panevėžys); Burkauskienės ir Bielskienės archyvas

38 pav.

Lidija Kaširinaitė (1901–1980) buvo matematikos mokytoja Biržuose (žr. 37 pav.).
Ištekėjo už Juozo Lujano (1888–1938), su juo susilaukė sūnaus Viktoro (g. 1928). Viktoras Lujanas tapo habilituotu daktaru, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos
institute143; jis atsimena senelio Fiodoro Fiodorovičiaus (kuris mirė, kai Viktoras tebuvo ketverių metukų) griežtumą: popietinio pogulio atgulęs Fiodoras reikalaudavęs
visiškos tylos ir bardavęsis, jei kas nors jos nesilaikydavęs. Vėliau Lidija ištekėjo už
Olego Silantjevo, turėjo sūnų Arkadijų (1941–2005).
Ana Kaširinaitė (1904–1992) buvo rusų kalbos mokytoja (žr. 38 pav.). Pirmą kartą
ištekėjo už Aleksandro Sidorovo, esaūlo, kazokų pulko baltagvardiečio (sušaudyto
1941 metais Šiauliuose), turėjo sūnų Tigrijų (1928–1941, nukankintas lageriuose; Lietuvos ypatingasis archyvas, Vilnius, byla P14109). Išsiskyrusi, antrą kartą 1938 metais
ištekėjo už Povilo Audzevičiaus, 1939 metų vasario 25 dieną susilaukė dvynukių dukterų Irenos ir Reginos. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje jų tėvas buvo atskirtas – pateko į vokiečių darbo stovyklą, po to į amerikiečių okupacijos zoną, mirė 1952 metais
Kanadoje (palaidotas turbūt Toronte). Ana Audzevičienė su dukterimis 1949 metų
balandį buvo represuotos ir ištremtos į Sibirą (Irkutsko sritį). Trumpi Irenos ir Reginos
atsiminimai apie Sibirą paskelbti knygoje Sibiro Alma Mater144. Lietuvoje baigusios
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Dmitrijaus Kaširino proprovaikaitės Irena ir Regina Audzevičiūtės su motina
Panevėžyje; Povilo Audzevičiaus fotografija; Burkauskienės ir Bielskienės archyvas

39 pav.

keturias klases, Kirzavodo mokykloje (Čeremchovo rajonas, Irkutsko sritis) jos turėjo
vėl pradėti mokytis nuo antros klasės rusiškoje mokykloje: „Labai įsiminė pirma
pamoka. Atėjo mokytoja, pasisveikino ir sako: ‘Napišite čislo’. Mes sėdim ir žiūrim,
nieko nesuprantam“ (p. 39).
Irena ir Regina, grįžusios iš Sibiro, ilgą laiką dirbo ir studijavo Šiauliuose. Kaip
minėta, Lietuvai tapus nepriklausomai, jos susigrąžino Kalno dvarą. Dar ir jų motina
Ana, sulaukusi 88 metų amžiaus, spėjo pabūti atgautame dvare.

142

143

Nekrašius teigia, kad „Apie 1905–1920 m. Biržuose fotografavo ir B. Michelsonas“ (Nek
rašius 2005 ).
Iš Viktoro Lujano tyrimų pažymėtini: tričio
pasiskirstymas atmosferoje, ozono kiekio matavimai, saulės aktyvumo įtaka. Be kita ko,
Lujanas detaliai ištyrė Černobylio atominės
elektrinės avarijos produktų struktūrą ir kaitą
Vilniuje. O laikraščio Respublika skaitytojai jį
pažįsta iš dažnų komentarų apie atmosferos
reiškinius: ozono sluoksnio plonėjimą, šiltnamio efektą, žaibų susidarymą (plg. Aida Marteckaitė, „Žaibų, atnešusių nemažai nelaimių,
elgesys vis dar neištirtas“, Respublika. Gyveni
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144

mas, 1999-08-2, 29 ; Aida Marteckaitė, „Ozono
sluoksnio plonėjimas – nuolat tyrėjų akiratyje“, Respublika. Gyvenimas, 2001-05-21, 19 ; Milda Kniežaitė, „Lietuvą užklupę karščiai galimi
dėl šiltnamio efekto“, Respublika. Gyvenimas,
2002-07-30, 1, 18 ; Milda Kniežaitė, „Rekordinius karščius lėmęs klimato atšilimas nebekelia abejonių“, Respublika. Gyvenimas, 2003-08-04,
1, 18 ).
Irena Edita Audzevičiūtė-Burkauskienė, Regina Nijolė Audzevičiūtė-Bielskienė, „Kelias į
mokslą“, Sibiro Alma Mater 1941–1991 m., sudarė Romualdas Baltutis, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2005, 39–40 .
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Ivanas Kornilovas (1811–1901) . Ar ne tokią
Kornilovo fotografiją Dmitrijus Kaširinas buvo saugojęs savo vaikams?; LVIA: f. 439, ap. 1, b. 161, l. 8r

40 pav.

Šeima turėjo didelį archyvą, daug fotografijų, tačiau kai Aną su dukterimis ištrėmė
į Sibirą, tai, kaip žmonės pasakojo, nuotraukos buvo išmėtytos visur ant grindų ir
trypiamos. Tarp jų turbūt buvo ir Dmitrijaus Kaširino nuotraukų (kol kas jo atvaizdo
nepavyko aptikti). Greičiausiai kartu pražuvo ir tarp jų turėjusi būti apie 1868-uosius
atsiųsta toji Ivano Kornilovo fotografija, kad Dmitrijaus Kaširino vaikai amžinai atsimintų jų tėvą buvus nusipelniusį Kornilovo atminties.
Irena ir Regina nieko nebuvo žinojusios apie savo proprosenelį Dmitrijų Kaširiną.
Tik mažose Gegabrastos kaimo stačiatikių kapinėse, keli kilometrai nuo Kalno dvaro, kur palaidota ir jų motina, ir seneliai, jos buvo suradusios dar vieno Kaširino –
Dmitrijaus Fiodorovičiaus – kapą, kurio gyvenimo datos antkapiniame akmenyje
iškaltos taip: „18 1/16 12“ ir „18 7./3. 96“ (1812-01-16 ir 1896-07-03). Akivaizdu, kad
tai Irenos ir Reginos proprosenelio, МДИ ir gramatikos pamokų autoriaus Dmitrijaus
Kaširino kapas (žr. 41 pav.).
Yra išlikę ir Dmitrijaus Kaširino mirties metrikai, įrašyti Panevėžio cerkvės metrikų knygoje; jie teigia, kad 1896 metų liepos 3 dieną, sulaukęs 85 metų, nuo senatvės
mirė ir liepos 4-ąją Gegabrastos kapinėse palaidotas Kalno dvaro savininkas, valstybės
tarėjas Dmitrijus Fiodorovičius Kaširinas (Владѣлецъ имѣнія Калнасъ, Статскій
Совѣтникъ Димитрiй Ѳеодоровичъ Каширинъ)145 (žr. 42 pav.).
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41 pav. Irena Burkauskienė ir Regina Bielskienė
prie proprosenelio Dmitrijaus Kaširino kapo
Gegabrastos kaimo kapinėse; 2009-06-18

Dmitrijaus Kaširino mirties metrikų
fragmentas; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 16, l. 60v–61r

42 pav.

145
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Ukmergės stačiatikių dekanato 1896 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 16, l. 60v .
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2.
ZACHARIJUS LIACKIS
Zacharijus Liackis (1836–1899) galėjo būti susipažinęs su МДИ rengėju Dmitrijumi
Kaširinu. Jau išleidęs МДИ ilgaamžis Kaširinas apsigyveno Kalno dvare, tuometinėje Panevėžio apskrityje, kurioje didžiąją savo gyvenimo dalį praleido ir Liackis. Vėliau
paaiškės, kad su Kaširino vadovėlio tekstais, panaudotais kitų mokytojų, Liackiui teko
pasidarbuoti. Ir tada, 1873-iaisiais, kai Liackis tapo lietuvių kalbos mokytoju, Kaširino rengtas vadovėlis buvo paskutinis lietuviškos kirilikos pedagogikos žodis – Liackis juo naudojosi mokytojavimo pradžioje.
Tačiau tiesioginių įrodymų, kad jie būtų susitikę ir bendravę, neturime. Tuo metu,
kai Kaširinas 1868-aisiais išleido savo vienintelį „lituanistinį“ veikalą, Liackis tebuvo
tik Panevėžio apskrities iždininkas, nė pats negalėjęs numatyti, kad kada nors imsis
lituanistinės veiklos.
◆ ◆ ◆
Zacharijus Liackis nėra iš dažnai istorikų atsimenamų asmenų. Kiek dažniau jį yra
minėję Vytautas Merkys146 ir Darius Staliūnas147. Iš prieškario autorių bene daugiausia
dėmesio jam yra skyręs kalbininkas Petras Būtėnas148. Apie Liackio lietuvių kalbos
sampratą, jo darbo pradžią Panevėžio mokytojų seminarijoje, jo dalyvavimą Rusijos
IX archeologų suvažiavime esu rašęs ir pats149. O Liackis buvo pirmasis mokytojas,
Rusijos imperijos oficialiai įdarbintas mokyti lietuvių kalbos Panevėžio mokytojų
seminarijoje XIX amžiuje, vienintelis Kauno gubernijos mokytojas, gaunantis valdišką
algą už lietuvių kalbos mokymą.

	Lietuvių kalbos mokymo Panevėžio mokytojų seminarijoje
		 pradžia (1872–1873)

2.1.

Rusijos administracija 1872 metais Panevėžyje įsteigė mokytojų seminariją, maža
to – kitais metais ten įvedė ir lietuvių kalbos dėstymą. Staliūnas pagrįstai teigė, kad
būsimieji mokytojai buvo mokomi lietuvių kalbos tik kaip pagalbinės priemonės, kad
pajėgtų mokyti rusų kalbos: „Teachers would learn Lithuanian solely to be able to
teach Russian more efficiently, while Lithuanian retained just an auxiliary role“150.
Rašant apie Panevėžio seminarijos pradžią dažnai paminima, kad ten buvo dėstoma
lietuvių kalba, bet dėstymo aplinkybės ir duomenys nusakomi nevienodai.
Štai Juozas Mičiulis rašė:

1873 metais buvo įvestos žemaičių kalbos (žmudski jezyk) pamokos. Jos mokytojui mokėdavo 400 rublių metams. Bet į šį dalyką nebuvo rimtai žiūrima. Galima įsivaiz116

Panevėžio mokytojų seminarijos rūmai tarpukaryje; dabar Klaipėdos g. 3 ;
iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

43 pav.

duoti, kiek galėjo išmokyti po 1 ar 2 valandas savaitėje turėdami lietuvių kalbos
mokytojai rusai 151.
Tokį pat lietuvių kalbos pamokų skaičių Tarybų Lietuvos enciklopedijoje nurodė Pet
ras Čekanavičius: „Liet. kalba buvo dėstoma nereguliariai (1873 buvo įvestos 1–2 liet.
kalbos pamokos per savaitę)“152. Atrodo, kad Čekanavičius galėjo būti paveiktas Mičiulio teksto. Didesnį skaičių nurodė Jūratė Gaidelienė:

146 Merkys 1994, 79, 83, 84, 91, 94, 95 .
147

148

149

Darius Staliūnas, „Kaip rusai pedagogai XIX a.
viduryje mokėsi lietuvių kalbos“, Lietuvos isto
rijos metraštis 2005(2), 2006a, 108–109 ; Darius
Staliūnas, „Termino ‘rusinimas’ prasmės istorija (XIX a. 7 dešimtmetis)“, Lt 3, 2006b, 29 ;
Staliūnas 2007, 264, 276 .
P[etras] Būtėnas, „Panevėžio Mokytojų Seminarijos lietuvių kalbos mokytojai“, Lietuvos
mokykla. Tautos ugdymo laikraštis 11 (lapkritis),
1937, 645–658 . Būtėnas prisipažino, kad šis „rašinys rašytas maždaug prieš dešimtį metų ir
dabar tik šiuo tuo papildytas“ (p. 645 ). Nuoširdžiai ačiū Loretai Dundulienei, nurodžiusiai šį straipsnį.
Giedrius Subačius, „Kazimiero Lelio ir Ipolito
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Liutostanskio lietuviškos kirilikos modeliai,
1887–1891 “, ALt 8, 2006, 287–293 ; Giedrius Subačius, „Panevėžio mokytojų seminarija: lietuvių
kalbos dėstymo pradžia 1872–1873 metais“,
ALt 9, 2007, 301–312 ; Giedrius Subačius, „Zacharijaus Liackio pranešimas IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje (1893 )“, ALt 11,
2009, 305–322 .
150 Staliūnas 2007, 277 .
151 J[uozas] Mičiulis, Panevėžio mokytojų seminarija:
prieš karą ir dabar. Su prof. J. Jablonskio atsimini
mais. 10 metų sukaktuvėms paminėti, Panevėžys,
1929, 10 .
152 Petras Čekanavičius, „Panevėžio mokytojų seminarija“, Tarybų Lietuvos enciklopedija 3 , Vilnius:
Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, 293 .
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1873 m. seminarijoje pradėta dėstyti lietuvių kalba. [...] Lietuvių kalbai buvo skiriamos
2–3 pamokos per savaitę. Ją dėstė mokytojai rusai, patys gerai kalbos nemokėdami,
tad mokymo lygis buvo žemas153.
Lietuvių kalbos mokymo pradžią nusakė ir Staliūnas:

a suitable teacher was found early in 1873, namely the Ponevezh District treasurer, Liatskii, who, with the approval of the college authorities, began to hold three weekly
‘Žemaitijan dialect’ lessons154.
Tas lietuvių kalbos dėstymas buvo aprašomas jau gerokai anksčiau. Štai 1905 metais Konstantinas Gukovskis, Jemeljanas Voiničius ir I. Siniakovas rašė, jog „въ семи
наріи введено обязательное изученіе воспитаниками жмудскаго языка“155. Jie
turėjo galvoje patį seminarijos įsteigimo periodą. Beje, vienas iš knygos rengėjų, Voiničius, pats buvo Panevėžio seminarijos mokytojas. Būtėnas minėjo, kad „Leckis [...]
esą pirmutinis čia lietuvių kalbos [...] mokytojas nuo Panevėžio mok[ytojų] seminarijos įsteigimo 1872 m[etais]“156.
Tačiau mokymo pradžia kartais nusakoma ir kitaip. Panevėžietis Juozapas Kozakevičius, pats buvęs Panevėžio miesto tarybos narys, seminarijos įkūrimo amžininkas,
regis, turėjo gerai atsiminti, kad seminarijoje lietuvių kalba buvo dėstoma anksti. Jis
vis dėlto tai neigė:

Seminaroje [sic!] nebuvo dėstomos vietinės kalbos Lietuvių ir lenkų. [...] Po perversmos
Rasėjoje ir caro manifesto 1905 m. spalio 17 d. [...] iškėlo [sic!] klausimo, kad Seminarijoj [...] butų priimami vietiniai lietuviai katalikai, kalvinai ir kiti ir kad privalomai būtų dėstomą [sic!] lietuvių ir lenkų kalbos. Rusų Apšvietos Ministerija, leide pakviesti ne etatinį mokytoją lietuvių kalbos, tai atviko [sic!] JONAS JABLONSKIS [,] tėvas
lietuvių gramatikos ir vadovėlių liaudies mokykloms157.
Sugestija, kad Jonas Jablonskis seminarijoje buvo pirmas lietuvių kalbos mokytojas,
akivaizdi. Lietuvių kalbos mokymas prieš 1905 metus nepastebėtas ir Juozo Švaisto.
1963 metais Čikagoje leistoje knygoje apie Panevėžį jis rašė: „Tiktai nuo 1905 m. [...] ir
lietuviams buvo leista stoti [...]. Nuo tada įvestos ir lietuvių kalbos pamokos [...]. Pirmuoju lietuvių kalbos mokytoju buvo Jonas Jablonskis“158. Toks požiūris kartais suklaidina ir dabartinius tyrėjus. Štai Loreta Paškevičienė straipsnyje apie Panevėžio
seminariją cituoja tą patį Kozakevičių: „Kaip pažymi J. Kozakevičius ‘Amžiaus kronikoje’, seminarijoje nebuvo dėstomos vietinės – lietuvių, lenkų kalbos, ir tokie mokytojai buvo ignoruojami“159.
Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenys, ypač byla О введеніи въ Поневѣж
ской учительской семинаріи обученія жмудскому языку160, leidžia nusakyti lietuvių
kalbos disciplinos steigimo peripetijas. Naujos Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriumi buvo paskirtas Stepanas Boričevskis (Степанъ Андреевичъ Боричевскій,
1831–1890)161, buvęs Dmitrijaus Kaširino bendradarbis Kauno mokyklų direkcijoje.
Iš VŠA globėjo Nikolajaus Sergijevskio (Николай Александровичъ Сергіевскій)162
jis gavo užduotį surasti lietuvių (jo žodžiais – „žemaičių“) kalbos mokytoją ir pradėti ją dėstyti.
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1872 metų lapkričio 27 dieną posėdžiavo Panevėžio mokytojų seminarijos taryba.
Iš viso pasirašė penki dalyvavę mokytojai: direktorius Boričevskis, tikybos mokytojas
šventikas Sofronijus Zosimovičius (Софронiй Лукичь Зосимовичъ), mokytojai Piot
ras Šidlovskis (Петръ Тимоѳѣевичъ Шидловскій) ir Aleksandras Jegorovas (Алек
сандръ Ефимовичъ Егоровъ) bei pradinės mokyklos mokytojas Antonas Gisičius
(Антонъ Ивановичъ Гисичъ; l. 3r). Posėdyje svarstyta galimybė dėstyti lietuvių kalbą seminarijoje, t. y., protokolo žodžiais tariant, nuolat palaikyti „žemaičių tarmės“
mokėjimą tarp seminarijos mokinių („былъ подвергнутъ разсужденію вопросъ о
необходимости поддерживать между учениками Семинаріи знаніе жмудскаго
нарѣчія“; l. 2r). Protokole rašoma, esą seminarijos mokytojai ne kartą diskutavę šią
švietimo VŠA globėjo iškeltą problemą, jog ir kai kurie mokiniai, būdami net nesusipažinę su „žemaičių tarme“ („незнакомыми съ жмудскимъ нарѣчіемъ“; l. 2r), buvo
pareiškę norą jos mokytis. Direktorius ir mokytojai, surinkę preliminarių žinių, be
kita ko, priėjo prie trijų išvadų ir pasiūlymų.
Pirma, vienuolika seminarijos mokinių esą gerai moka „žemaičių tarmę, kalbą“,
yra gimtakalbiai „žemaičiai“:
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Jūratė Gaidelienė, „Švietimas“, Panevėžys. Nuo
XVI a. iki 1990 m., sudarė Kęstutis Gudas, Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2003, 239 .
Staliūnas 2007, 276 .
К[онстантинъ] Гуковскій, Ем[елiанъ] Войничь,
И. Н. Синяковъ, Городъ Поневѣжъ: краткiй
историко-статистическiй очеркъ, Ковна: Ти
пографiя Губернскаго Правленiя, 1905, 31 .
Būtėnas 1937, 649 .
Juozapas Kozakevičius, Amžiaus kronika, kn. 3 ,
1858–1936 m. [rankraštis]; apie 1936; VUB:
f. 40 – 3, 43r .
Juozas Švaistas, „Mokytojų seminarija rusų
laikais“, Panevėžys, red. Juozas Masilionis, Čikaga: Panevėžiečių klubas, 1963, 150 .
Loreta Paškevičienė, „Panevėžio mokytojų seminarija“, Kultūros paminklai 4, 1997, 94 .
Lietuvių kalbos dėstymo įvedimas Panevėžio
mokytojų seminarijoje, 1872; LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4017, l. 2r–3r .
Stepanas Boričevskis gimė 1831 metais balandžio 26 dieną, Molodečno bajorų mokyklos
šventiko sūnus. Gimnaziją baigęs Vilniuje, Boričevskis Charkovo universitete studijavo Istorijos-filologijos fakultete. Baigęs 1853 metais
paskirtas Kauno gimnazijos istorijos mokytoju. Nuo 1858 metų rugsėjo 16 -osios pervestas į
Panevėžio gimnaziją vyresniuoju istorijos mokytoju ir kartu inspektoriumi. Bręstant 1863
metų sukilimui Boričevskis gaudavo grasinamų laiškų. Nuo 1865 metų sausio 1 dienos,
įsteigus Kauno mokyklų direkciją, paskirtas
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jos inspektoriumi. Buvo vienas iš valdinių rusiškų pradinių mokyklų tinklo Lietuvoje kūrėjų. Nuo 1872 metų rugpjūčio 5 dienos Boričevskis paskirtas įkurtos Panevėžio mokytojų
seminarijos direktoriumi. Jis ir mirė eidamas
šias pareigas 1890 metų gegužės 2 dieną. Be
kitų apdovanojimų, buvo gavęs 1853–1856
metų karo ir 1863–1864 metų „lenkų maišto“
numalšinimo atminties medalius (žr. С[офро
нiй] З[осимови]чъ, „Боричевскій, Степанъ
Андреевичъ [некрологъ]“, Виленскій кален
дарь на 1891 [...] годъ, Вильна, Типографія
А. Г. Сыркина, Большая улица, собственный домъ, № 88, 1890, 214–216 ).
Nikolajus Sergijevskis išdirbo VŠA globėju trisdešimt metų – nuo 1869 -ųjų spalio 24 dienos
iki 1899 metų birželio 25 dienos, kai savo noru
išėjo į pensiją. Gimė Maskvoje ir ten mokėsi.
Maskvos dvasinėje seminarijoje įgijo aukštąjį
išsilavinimą. Toje seminarijoje nuo 1856 metų
ir dirbo kaip cerkvės istorijos ir graikų kalbos
bakalauras ir vėliau magistras. Nuo 1861 dirbo
valdininku Švietimo ministerijoje, nuo 1862 ųjų tapo Sinodo obersekretoriumi ir iki pat atvykimo į Vilnių rūpinosi įvairiais Sinodo reikalais (žr. „Дѣйствительный тайный совѣт
никъ сенаторъ Николай Александровичъ
Сергіевскій, бывшый попечитель Виленскаго учебнаго округа“, Виленскій календарь на
1900 годъ, Вильна, Типогр. Вилен. Св.-Духов.
Братства, Зарѣчье д. Братсва, 1899, 176–215 ).
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Vilniaus švietimo apygardos
globėjas (1869–1899 ) Nikolajus Sergijevskis;
Виленскій календарь на 1900 годъ,

44 pav.

1899, 176–177

одиннадцать воспитанниковъ Семинаріи знакомы съ жмудскимъ нарѣчіемъ. Нѣ
которые изъ нихъ, какъ природные жмудины, или какъ уроженцы Ковенской
губерніи, владѣютъ этимъ языкомъ совершенно свободно (LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4017, l. 2r) .
Iš dokumentų matyti seminarijos mokytojų supratimas apie kalbą: žemaičių tarmė
ar kalba jiems tas pat. Ir tie, kurie gimę žemaičiais, ir tie, kurie gimę Kauno gubernijoje, laikomi šnekėję viena „žemaičių kalba“. Pasak jų, žemaičių kalba – tai Kauno
gubernijos kalba.
Antra, pageidaujamo rusų kilmės ir stačiatikių tikybos asmens lietuvių kalbai
dėstyti surasti nepavykę:

Стараніе г[осподина] директора и членовъ Совета найти лицо (русскаго происхож
денія и православнаго uсповѣданія), которое бы съ пользою могло преподавать
уроки жмудскаго нарѣчія, неувѣнчались успехомъ (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 2r) .
Trečia, mokiniai tais mokslo metais esą jau labai apkrauti – per savaitę lanką 34
pamokas (nuo 8:30 ryto iki 4:00 vakaro), tad skirti dar ir „žemaičių tarmės“ pamokas
esą būtų labai sunku, o be mokytojo ir visai neįmanoma:

назначеніе въ текущемъ учебномъ году особыхъ уроковъ жмудскаго нарѣчія было
бы крайне обременительно для сихъ учениковъ, а въ виду неимѣнія подъ ру120

кою учителя, который соотвѣтствовалъ бы требованіямъ, и невозможно
(LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 2r) .
Todėl Seminarijos taryba švietimo apygardos globėjui pasiūlė, kad lietuvių kalbos
mokytų patys mokiniai, tie vienuolika iš jų, kurie ją jau moka163, ir ne per pamokas,
o kasdien prieš pamaldas po vakarienės, per šventes popietėmis ir tada, kai į pamokas neatvyks amatų ar gimnastikos mokytojai:

Совѣтъ находитъ полезнымъ воспользоваться знаніемъ жмудскаго языка одиннацатью воспитанниками и, въ видѣ опыта, на первый годъ допуститъ обуче
ніе жмудскому нарѣчію товарищами товарищей, которое, начинаясь сь обыкновеной разговорной рѣчи будетъ продолжено по составленному въ Ковенской
дирекціи народныхъ училищь „Руководству къ изученію русско-литовской грамоты и счисленія“. Для занятій жмудскимъ языкомъ Советъ полагаетъ назначить ежедневно вечернее время отъ ужина до молитвы и послѣ обѣденное время довечернихъ занятий въ праздничные дни (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 2v) .
Taryba argumentavo, kad šitaip mokantis nenukentėtų rusų kalbos ir kitų dalykų
dėstymas (l. 2v). O kokia būtų mokinių pažanga mokantis lietuvių kalbos, paaiškėtų
per baigiamąjį mokslo metų egzaminą. Tokio mokymosi atrama turėjo būti ne kas
kita, o neseniai Kaširino išleistas МДИ vadovėlis („Руководство къ изученію руссколитовской грамоты и счисленія“).
VŠA globėjas Sergijevskis 1872 metų gruodžio 22 dieną išsiuntė seminarijos siūlymus liaudies švietimo ministrui grafui Dmitrijui Tolstojui (Дмитрій Андреевичъ
Толстой) į Sankt Peterburgą (l. 4r–5v). Tą pačią gruodžio 22 dieną Sergijevskis parašė raštą ir Panevėžio mokyklos direktoriui Boričevskiui, jog jis, Sergijevskis, savo
nuožiūra leidžiantis tokiu būdu eksperimento sąlygomis mokyti „žemaičių kalbos“,
bet kartu pageidaująs, kad toliau būtų ieškoma iš pagrindų „žemaičių tarmę“ mokančio mokytojo:

я разрѣшаю, въ видѣ опыта, привести въ исполненіе предположенія Педагогическаго Совѣта [...], относительно изученія въ семинаріи жмудскаго языка, но
съ тѣмъ, чтобы Ваше Высокородіе постоянно имѣло ввиду пріисканіе лица,
основательно знающаго жмудское // нарѣчіе и могущаго руководить занятія
ми онымъ (plg. 45 pav.; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 6r–6v ).
Po trejeto savaičių, 1873 metų sausio 13 dieną, liaudies švietimo ministras grafas
Dmitrijus Tolstojus iš Sankt Peterburgo Sergijevskiui aiškiai atsakė, kad toks mokymo
metodas negali duoti patenkinamų rezultatų. Taip pat mandagiai, bet tvirtai priminė,
kad Sergijevskis jam turįs pranešti, kai bus surastas lietuvių kalbos mokytojas:
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Kaip nurodė Staliūnas, į Panevėžio mokytojų
seminariją buvo priimami ir lietuviai, tik jie
turėjo būti priėmę stačiatikių tikėjimą: „Thus,
although VED officials gave priority to ethnic
Russians, when realising that there could be a
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shortage of such people to enter the training
college in the Kovno Gubernia, they made provision for admitting Žemaitijan converts. This
practice was maintained“ (Staliūnas 2007, 275 ).
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45 pav.

Nikolajus Sergijevskis leidžia eksperimentą, kad vieni mokiniai mokytų kitus „žemaitiškai“;

LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 6r
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полагая съ своей стороны, что изложенный способъ обученія жмудскому языку не
можетъ повести къ удовлетворительному результату, я покорнѣйше прошу
Васъ, Милостивый Государь, увѣдомить меня, когда будетъ пріискано лицо,
на которое моглобы быть возложено преподаваніе жмудскаго языка въ Поне
вѣжской семинаріи (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 7v) .
Vadinasi, Panevėžio mokytojų seminarijos inicijuotas ir Sergijevskio paremtas siūlymas leisti patiems mokiniams mokyti ministro Tolstojaus buvo atmestas. Tolstojus
primygtinai pageidavo, kad atsirastų asmuo žemaičių kalbai mokyti.
Dar po dvylikos dienų, 1873 metų sausio 25-ąją, Sergijevskis vėl rašė direktoriui
Boričevskiui ir perdavė ministro pageidavimus – eksperimentas negalįs duoti patenkinamų rezultatų; turįs būti pasiūlytas žmogus, gerai mokąs „žemaičių tarmę“
(l. 8r–8v). Laiško pabaigoje Sergijevskis ragino Boričevskį pasiskubinti:

Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу Васъ, М[илостивый] Г[осударь], сообщить
мнѣ, въ непродолжительномъ по возможности времени, затребованное Господиномъ Министромъ Народн[аго] Просвѣщенія свѣдѣніе (LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4017, l. 8v) .
Ministro ir VŠA globėjo paragintas Boričevskis reagavo kaipmat. Jau 1873 metų
vasario 11 dieną pranešė Sergijevskiui radęs pageidautą mokytoją – Zacharijų Liackį – greičiau nei per tris savaites:

на обученіе воспитанниковъ ввѣренной мнѣ Семинаріи литовскому языку изъявилъ согласіе Поневѣжскій уѣздный казначей, коллежскій ассессоръ, Захаръ
Ляцкій, б[ывший] военный инженеръ (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 9r) .
Kaip bus matyti toliau (žr. 2.2), Liackis buvo kilęs iš Borisovo apskrities (dab. Baltarusija), bajoriškos kilmės, pagal išsilavinimą karo inžinierius, nuo 1867-ųjų dirbęs
Panevėžio apskrities iždininku164. Dabar jis buvo siūlomas dar vienam – labai tolimam
nuo jo ligtolinės patirties – kalbos mokytojo darbui.
Kadangi per visą susirašinėjimą su VŠA globėju ir švietimo ministru tebuvo minima žemaičių tarmė ar kalba, dabar Boričevskis, matyt, norėjo paaiškinti, kad Liackis
mokąs ne žemaičių, o lietuvių tarmę:

Ляцкій основательно знаетъ литовское нарѣчіе, употребляемое массою народо
населенія половины Ковенской губерніи и которое при томъ такъ близко къ
жмудскому нарѣчію, употребляемому въ остальной части Ковенской губерніи,
что жмудинъ и литовецъ безъ труда понимаютъ другъ друга (LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4017, l. 9r) .
Tokie pasubtilėję Boričevskio komentarai turbūt reiškia, kad pats Liackis jam buvo
išdėstęs savo nuomonę apie žemaičius ir aukštaičius (lietuvius). Liackis skyrė žemaičių tarmę nuo aukštaičių (lietuvių), kuriomis buvo kalbama Kauno gubernijoje (Pa-
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Subačius 2006, 290 ; Staliūnas 2006a, 108 .
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nevėžys buvo maždaug geografinis jos centras). Liackis teigė mokąs Kauno gubernijos aukštaičių, bet ne žemaičių dalies tarmę. Ir leido suprasti, kad tai netrukdą patenkinti pageidavimą dėstyti „žemaičių“ kalbą (tarmę), nes aukštaičiai ir žemaičiai lengvai
susišnekantys. Rusijos administratoriai nuolat painiojo terminus žemaičių kalba ir tar
mė su lietuvių kalba ir tarmė. Staliūno žodžiais, „tie terminai dar nebuvo griežtai
nusistovėję“165. Ir vėlesniuose dokumentuose tiek Boričevskis, tiek kiti administratoriai
pramaišiui vartojo terminus žemaičių ir lietuvių, kalba ir tarmė. Galima įžvelgti tik kiek
dažnesnę administratorių tendenciją rašyti apie žemaičių (ne lietuvių) kalbą (ne tarmę).
Apskritai net tas pats asmuo savo tekstuose šiuos terminus painiodavo ir tai turbūt
liudija jį nemokėjus nei žemaičių, nei aukštaičių tarmės. Liackio dialektologijos supratimas buvo tikslesnis negu kitų administratorių.
Vadinasi, Liackis mokėjo aukštaitiškai. Būtėnas, turbūt remdamasis kitų žmonių
atsiminimais166, teigė, kad Liackis mokėjo panevėžietiškai: „gerai pažinęs mūsų sodžių
ir pusėtinai lietuviškai (panevėžietiškai) kalbėjęs pramokęs lietuviškai iždinėj su žmonėms bekalbėdamas“167.
Dėstyti lietuvių kalbos Liackis apsiėmė tris kartus per savaitę (daugiau seminarijos taryba ir nepageidavo) už papildomus 400 rublių per metus:

Уроковъ въ недѣлю по литовскому нарѣчію Ляцкій предполагаетъ принять на
себя три; Совѣтъ Семинаріи находитъ число это достаточнымъ тѣмъ
болѣе, что назначеніе большаго числа уроковъ на жмудскій языкъ было-бы въ
ущербъ преподаванію другихъ предметовъ. За трудъ свой по обученію жмудскому нарѣчію Ляцкій желаетъ получать вознагражденіе въ размѣрѣ 400 рублей въ годъ (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 9r) .
Boričevskis Sergijevskio taip pat teiravosi, ar galima leisti Liackiui dėstyti lietuvių
kalbą nurodytomis sąlygomis (l. 9r–9v). Pabaigoje dar pridūrė, kad be Liackio Panevėžyje nerasta kito stačiatikių tikėjimo asmens, „iš pagrindų“ mokančio „lietuvių ar
žemaičių tarmę“ („Кромѣ Ляцкаго въ г[ородѣ] Поневѣжѣ неимѣется въ виду лица
православнаго исповѣданія, основательно знающаго литовское или жмудское
нарѣчіе“; l. 9v).
Tam tikrą laiką Sergijevskio leidimas vieniems mokiniams mokyti lietuvių kalbos
kitus vis dėlto galiojo – nuo tada, kai Boričevskis gavo iš Sergijevskio 1872-ųjų gruodžio 22 dienos leidimą eksperimentuoti (gal apie naujuosius 1873 metus), iki tada,
kai Boričevskį pasiekė 1873 metų sausio 25 dienos Sergijevskio laiškas (gal apie vasario pradžią) apie ministro nepritarimą. Tikėtina, kad maždaug visą 1873-iųjų sausio
mėnesį Panevėžio seminarijoje vyko lietuvių kalbos dėstymo eksperimentas. Vienuolika lietuviškai mokančių mokinių tikriausiai mokė jos vieni prieš pamaldas po vakarienės, švenčių popietėmis ar atsiradus laiko, jei koks mokytojas (amatų ar gimnastikos) neatvyko į pamoką.
Nėra kaip nustatyti, ar eksperimentas buvo vykdomas nuosekliai, ar kas nors stengėsi jį griežčiau prižiūrėti. Vis dėlto, matyt, nuo tokio, tegul tik simbolinę reikšmę turinčio bandymo, Panevėžio mokytojų seminarijoje 1873 metų sausį ir buvo pradėta
dėstyti lietuvių kalba. Bet vasario mėnesį mokinių pedagoginė veikla tikriausiai nutrūko, o nuo 1873 metų rudens lietuvių kalbos jau mokė apskrities iždininkas Liackis.
124

Liackis turėjo dėstyti tris sykius per savaitę, o tai neatitinka Mičiulio ir Čekanavičiaus minėtų vieno ar dviejų katų. Liackis taip pat turėjo gauti 400 rublių užmokestį per metus (tai sutampa su Mičiulio duomenimis). Tiesa, Liackiui tai buvo tik priedas prie Panevėžio apskrities iždininko algos, kurios jis niekada neatsisakė, – lietuvių
kalbos mokymas jam tapo tik šalutine veikla.
1873 metų kovo 3 dieną Sergijevskis vėl rašė Boričevskiui ir prašė atsiųsti išdėstymą pagrindų, kuriais remdamasis Liackis mokysiąs, ir išvardyti, kokios mokymo priemonės būsiančios naudojamos. Jis taip pat pageidavo gauti tarnybinį Liackio formuliarą (l. 10r–10v). Boričevskis 1873 metų kovo 29-osios laišku pranešė siunčiąs programą, pagal kurią Liackis dėstysiąs žemaičių kalbą (šios programos nuorašas išliko daug
vėlesnėje 1893-iųjų byloje, žr. 3.8), ir Liackio tarnybos formuliaro nuorašą (2.2).
Beveik po mėnesio, 1873 metų balandžio 25 dieną, Sergijevskis jau išdėstė minist
rui Liackio suradimo aplinkybes, pageidavimą gauti 400 rublių algos, netgi tai, kad
Liackis mokąs lietuvių, o ne žemaičių tarmę, ir kad tos tarmės esančios panašios
(tiesa, vėliau vieta apie tarmes išbraukta, į švarraštį ji nepateko, ir ministras apie
tarmių panašumą nebuvo informuotas). Prašyta Panevėžio mokytojų seminarijoje nuo
kitų mokslo metų įvesti lietuvių kalbos mokymą. Beje, matyti, kad pirminiame juod
raščio variante vartotas terminas kalba (lietuvių ar žemaičių), ir kad, regis, pats Sergijevskis redaguodamas tekstą daug kur vietoj kalbos įrašė tarmę, o vietoj lietuvių –
žemaičių (l. 12r–13r). Matyt, tada Sergijevskiui atrodė mokytina žemaičių tarmės, jis
nebuvo linkęs pripažinti jai kalbos statuso ar vadinti lietuvių.
1873 metų gegužės 20 dienos laišku ministerija Sergijevskiui pranešė apie imperatoriaus Aleksandro II duotą sutikimą Panevėžio mokytojų seminarijoje dėstyti že
maičių kalbą (ne tarmę). Sergijevskio žodis tarmė prapuolė, oficialiame ministerijos
dokumente įrašytas terminas žemaičių kalba (argi galėjo Sankt Peterburge administratoriams atrodyti svarbu mokyti tarmės – juk įprasta mokyti kalbų, ne tarmių):

Государь Императоръ [...] Высочайше соизволилъ, въ 16 день текущаго Мая, на
введеніе въ Поневѣжской учительской семинаріи обученія жмудскому языку, съ
отнесеніемъ требуемаго на этотъ предметъ расхода, по четыреста руб[лей]
въ годъ, на счетъ кредита (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 14r) .
Vadinasi, lietuvių kalbos mokymas Panevėžio mokytojų seminarijoje oficialiai
buvo patvirtintas 1873 metų gegužės 16 dieną (pagal dabartinį kalendorių tai būtų
gegužės 28 diena). Buvo pasirinktas mokytojas Zacharijus Liackis. Imperatoriaus
sprendimas patvirtino terminą žemaičių kalba, ir administratoriai po to buvo linkę jį
labiausiai vartoti.
Ministerijos laiške taip pat sakoma, kad grąžinamos Liackio pastabos apie lietuvių
kalbą su jos mokymo programa („съ возвращеніемъ записки о жмудскомъ языкѣ,
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Staliūnas 2004, 83 .
Būtėnas sakė, kad „apie prieškarinę seminariją
[prieš I Pasaulinį karą] daugiausia žinių esu
gavęs iš vieno kito atsiminimų“ (1937, 645 ).
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Būtėnas 1937, 649 .
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съ программою, составленныхъ г[осподиномъ] Ляцкимъ“; l. 14v). Tačiau atskirų
Liackio pastabų apie lietuvių kalbą neišliko, o apie programą žr. 2.4.
1873 metų birželio 5 dieną Sergijevskis išdėstė Boričevskiui imperatoriaus nutarimą dėl lietuvių kalbos ir dėl mokytojo Liackio (l. 21r–22r). Boričevskis atsakė tik po
vasaros, rugsėjo 14-ąją, kad esą Liackis jau pakviestas dirbti nuo rugpjūčio 20 dienos
(l. 23r). Taip pat rašė, kad iš tų 200 rublių, kurie buvo skirti Liackio pusmečio algai,
dar liko 55,56 rublio, ir prašė leisti už juos įsigyti vadovėlių mokytojui ir mokiniams,
kurie mokysis lietuvių kalbos. Mat seminarijos biblioteka neturinti nė vienos „žemaitiškos“ knygos:

Въ библіотекѣ Семинаріи неимѣется никакихъ книгъ на жмудскомъ языкѣ, по
этому имѣю честь покорнѣйше просить разрѣшенія Вашего Превосходительства на употребленіе означенныхъ 55 р[ублей] 56 к[опѣекъ] на пріобрѣ
теніе какъ руководстъ для учителя, такъ равно и учебниковъ для воспитанниковъ по жмудскому языку (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 23r) .
Pirkti knygas VŠA leido (l. 24r). Lietuviškos knygos lotyniškomis raidėmis buvo
draudžiamos, tad ketinta įsigyti kirilika leistų lietuviškų leidinių. Be abejo, vėlgi „einamiausia“ knyga šiame kontekste turėjo būti Kaširino parengtas МДИ. Nuo pirmos
pamokos 1873-iųjų rudenį Liackis rankose greičiausiai laikė būtent Kaširino knygą.
Byloje įdėta daug susirašinėjimo dokumentų apie tai, kaip žemaičių kalbos mokymui (mokytojui) kasmet (1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 ir 1881 metais) rūpintasi išmokėti po 400 rublių algos (l. 25r–64r). Byla nutrūksta 1881 metais. Kaip tik
tais metais nužudytas imperatorius Aleksandras II.
◆ ◆ ◆
Sergijevskis jau iš pat pradžių didžiavosi Liackiu. 1873 metų birželio 2 dieną iš
Varšuvos švietimo apygardos globėjo Fiodoro Vitės (Ѳедоръ Ѳедоровичъ Витте)
gavo laišką, kuriame prašyta pagloboti laiško įteikėją Prahos universiteto docentą
Leopoldą Geitlerį. Sergijevskis tą pačią dieną nukreipė Geitlerį vykti į Panevėžį su
tuo metu kaip tik Vilniuje buvusiu Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriumi
Boričevskiu. Šis turėjo Prahos docentą supažindinti su Sergijevskio pakviestu seminarijoje mokytojauti „puikiu lietuvių tarmių žinovu“ Liackiu, plg.:

Сегодня Докторъ философіи Г[осподинъ] Гейтлеръ вручилъ мнѣ письмо В[ашего]
Пр[евосходительства] отъ 31 минувшаго мая. Съ особеннымъ удовольствіемъ
я поспѣшилъ сегодня же сдѣлать по Вашему желанію всё что могъ. Именно:
[...] я рекомендовалъ Г[осподина] Гейтлера вниманію Г[осподина] Правит[еля]
Канц[еляріей] Ген[ерал-] Губер[натора] Рубцова, который сдѣлалъ все, что
можетъ, тѣмъ болѣе, что Г[осподинъ] Рубцовъ самъ долгое время служилъ
въ Ковенской Губерніи на должности Вице Губернатора. Затемъ я предложилъ
Г[осподину] Гейтлеру обратиться отъ моего имѣни къ надзирателю Виленскаго Реальнаго училища Кречинскому и Священнику здѣшняго православнаго
собора А[нтону] Петкевичу; оба они, родомъ Жмудяки, могутъ быть полезны
Г[осподину] Гейтлеру. Я познакомиль также Г[осподина] Гейтлера съ прибывшымъ на время въ Вильну Директоромъ Поневѣжской учительской Семинаріи
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(Ковенской Губ[ерніи]) Г[осподиномъ] Боричевскимъ, поручивъ сему послѣдне
му познакомить доктора Гейтлера въ Поневѣжѣ съ Г[осподиномъ] Ляцкимъ,
отличнымъ знатокомъ литовскихъ нарѣчій и приглашеннымъ мною къ пре
подаванію жмудскаго нарѣчія въ Поневѣжской Семинаріи168.
Žinias apie Liackio patvirtinimą Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos
mokytoju Sergijevskis buvo gavęs tik prieš šešias dienas (kaip minėta, Aleksandro II
gegužės 20 dienos sutikimas Sergijevskį buvo pasiekęs gegužės 27-ąją). Akivaizdu,
kad Sergijevskį dar valdė teigiamos emocijos – jis jautėsi, jog tai jo rūpesčio dėka
imperatoriaus palaimintas Liackis Panevėžio seminaristams ims diegti savo lietuvių
tarmių mokėjimą.
Neturėtų kilti abejonių, kad Boričevskis tikrai supažindino Geitlerį su Liackiu. Tik
nei Geitlerio kelionės aprašyme169, nei jo surinktos medžiagos iš Panevėžio publikacijoje170 Liackis neminėtas.

2.2.

Kilmė, giminė ir biografijos bruožai (iki 1872)

Direktoriui Boričevskiui sunkiai sekėsi surasti tinkamą žmogų lietuvių kalbai dėstyti. Mat jis turėjo ir lietuviškai gerai mokėti, ir būti stačiatikis. Iš pradžių Boričevskis
nieko nerado, bet ministrui atmetus jo pasiūlytą eksperimentą patiems mokiniams
tapti mokytojais, buvo priverstas ieškoti toliau. Kai rado Liackį, pasirūpino vadovybei
pabrėžti, kad jokio kito kandidato numatęs neturi. Suprask, ir taip gerai, kad rasta –
Liackis pasirodyti netinkamas negali, nes kito tiesiog nėra. Na, kito niekas ir nepageidavo. Panevėžio apskrities iždininkas stačiatikis Liackis visiems tiko.
Daug Liackio šeimos genealogijos dokumentų saugoma Baltarusijos valstybiniame
istorijos archyve Minske171. Paties Zacharijaus Liackio biografiją geriausiai atskleidžia jo
1872 metų tarnybos formuliaras172, iš dalies ir Rusijos IX archeologų suvažiavimo Vilniuje planavimo komisijos 1892 metų kovo 12 dienos septintojo posėdžio medžiaga173.

168

169
170

171

Nikolajaus Sergijevskio laiškas iš Vilniaus Fiodorui Vitei į Varšuvą, 1873 ; LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4189, l. 4r .
Plg. L[eopold] Geitler, „Litva i Litvané“,
Osvěta 7, 1874, 477–489 ; 8, 1874, 568–581 .
Geitleris nurodė, kad „Lieder sammelte ich
blos in den kreisen Szawli und Poniewież“
(Leopold Geitler, Litauische studien. Auswahl
aus den ältesten denkmälern, dialektische beispiele,
lexikalische und sprachwissenschaftliche beiträge,
Prag: Theodor Mourek, 1875 , iii).
Mano prašymu Baltarusijos valstybinis istorijos
archyvas Minske (toliau – BVIA ) atliko Zacharijaus Liackio kilmės ir genealogijos tyrimą
bei atsiuntė 19 puslapių pažymą, datuotą
2009-12-09 . Toliau visi BVIA dokumentai bus
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cituojami iš jos – pažymoje viskas perrašyta
kompiuteriu rusiškai (nors kai kurie originalai
buvo lenkiški), taip pat vartota moderni, o ne
originali XIX amžiaus rusų kalbos rašyba.
Zacharijaus Liackio tarnybos formuliaras,
1872; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 16r–18v.

173

(Toliau – LF .)
Дополнительные вопросы и запросы, заявленные къ IX Археологическому съѣзду въ
г. Вильнѣ въ 1893 г., Москва, Типографія
Э. Лисснера и Романа, 1893 . (Cit. iš LVIA:
f. 596, ap. 1, b. 244 . Toliau – ДВ .) Nuoširdžiai
ačiū dr. Redai Griškaitei, nurodžiusiai šią
bylą. Plačiau apie Liackio dalyvavimą Rusijos
IX archeologų suvažiavime Vilniuje žr. 3.6 .
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1872 metų formuliare sakoma, kad Zacharijus Liackis yra 36 metų (LF 16v). Taip
pat nurodoma jį kilus iš Minsko gubernijos dvarininkų („Изъ дворянъ Минской
губерніи“; LF 16v) ir jo tėvus turėjus ne paveldėtą, bet įsigytą dvarą ar dvarus (LF
16v). Išlikę Liackio krikšto metrikai iš Minsko Petropavlovsko katedros soboro, atsiųsti su BVIA pažyma, patvirtina ir patikslina tokią Zacharijaus kilmę:

№6. 7 января 1836 г[ода] у помещика имения Буславичи Борисовского уезда Антония Доминикова Латского и его законной жены Ирины Антоновны родился
сын Захарий. Крещен 23 января того же года. Восприемниками были Минской
казенной палаты коллежский асессор Иван Иванов Малафеев и той же палаты надворного советника Михаила Григориева Иванова жена Параскевия
Иванова174.
Zacharijus Liackis gimęs 1836 metų sausio 7 dieną Buslavičių dvaro Borisovo
apskrityje (į šiaurę ir šiaurės rytus nuo Minsko) dvarininkams Antonui Liackiui, Dominyko sūnui, ir Irinai, Antono dukrai (kitur Zacharijaus motina dažniau vadinama
Regina, ne Irina; žr. toliau). Greičiausiai Zacharijus ir gimė Buslavičiuose, tik pakrikštyti jį tėvai nuvežė į Minską, stačiatikių Petropavlovsko katedrą. Būtėnas, matyt, vėl
remdamasis kitų atsiminimais, sakė, kad „Leckis – gudas, unitas=katalikas“175, bet dėl
religijos turbūt klydo.
Būsimasis Zacharijaus Liackio tėvas Antonas Liackis, buvęs Vileikos žemės teismo
advokatas, 1824 metų gruodžio 18 dieną pateikė dokumentus Minsko gubernijos
bajorų deputatų susirinkimui, kad būtų patvirtinta jo giminės genealogija ir bajorystė176. Susirinkimas apsvarstė Antono Liackio prašymą 1826 metų gegužės 15 dieną177.
Tarp dokumentų pateiktas Liackių giminės herbo aprašas: viršutinėje herbo dalyje
pusė balto grifo kūno su sparnais ir į priekį ištiestomis priekinėmis letenomis ką nors
griebti, grifo galva pakreipta į kairę, skydo laukas raudonas; apačioje pavaizduotas
juodas žaltys-slibinas (lenk. Smok) su į žiedą susukta uodega178.
Zacharijaus tėvas Antonas kildinamas iš senos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų Liackių giminės, kurios geografinis centras ilgus amžius buvo Aukštadvario miestelis Trakų vaivadijoje. Genealoginiame Liackių medyje sužymėta 11 kart,
ir paskutinei vienuoliktajai kartai kartu su broliais Joakimu bei Adamu priklausė
Zacharijus, tik dokumentų pateikimo metu jis dar buvo negimęs.
Seniausias pažymėtas protėvis Ivanas Vasiljevičius Zacharyčius Liackis Zavichaiskis. Sakoma, kad tas Zavichaiskis, išeivis iš Lenkijos, apsistojo Maskvoje, kur dėl
paprastesnio tarimo ir dėl religijos Rusijoje buvo pavadintas Ляхим (‘lenku’)179. Ivanas Vasiljevičius Zacharyčius Liackis Zavichaiskis buvo Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasilijaus Ivanovičiaus (Vasilijaus III, Ivano Rūsčiojo tėvo) karvedys, 1517 metais
gyveno Rusijoje, o 1534 metais (Vasilijus III mirė 1533-iaisiais) su kunigaikščiu Bielskiu ir kitais asmenimis atvyko į Lenkiją. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis dovanojo jam (ir jo sūnui, taip pat Ivanui Liackiui) dvarų už jų abiejų nuopelnus ir dėl daug prarastų žemių Rusijoje. 1558 metų rugpjūčio
9 dieną Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas dovanojo Liackiams Aukštadvario miestelį Trakų vaivadijoje ir kitų žemių Lydos ir
Svisločės vaivadijose – valdyti tol, kol egzistuos Liackių vardas. Aukštadvario mies128

Иоахим Адам
Казимир-Юстин Феликс (mortuus) Антон-Норберт
Андрей Ян Юрий Доминик
Казимир-Антон
Ян-Михаил Мартин
Героним

Франтишек Тадеуш Онуфрий

Доминик Самуэль Фелициан
Ян-Людвик
46 pav. 1826-05-15 Minsko
bajorų deputatų susirinkimo
patvirtintas ir BVIA pažymoje perpieštas Liackių genealogijos medis; paskutiniai
viršuje įrašyti vyresnieji
Zacharijaus Liackio broliai
Joakimas ir Adamas; BVIA:

Теодор-Александр Самуэль Петр
Иван-Альфонс
Григорий Теодор
Иван
Иван Васильевич Зачарич
Ляцкий Завихайский

f. 319, ap. 1, b. 1160, l. 54–54a

telį antrasis Ivanas paliko sūnui Teodorui. Teodoro valdas paveldėjo jo sūnus Alfonsas. Alfonsas buvo generalinis Žemaičių Kunigaikštystės seniūnas, 1629 metais savo
Aukštadvaryje įkūręs dominikonų vienuolyną. Alfonso sūnus Teodoras Liackis buvo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaro maršalka (надворный маршалок), jo
sūnus Jeronimas – Žemaičių Kunigaikštystės pakamaris ir Merkinės seniūnas. Jeronimo sūnus Martynas turėjo sūnų Kazimierą Antaną, kuris buvo krikštytas 1728 metų
gegužės 2 dieną Karmėlavos parapijos bažnyčioje (Kauno apskrityje). Kazimiero Antano sūnus Dominykas gimė 1755 metų liepos 16 dieną ir krikštytas Trakų apskrities
Žaslių bažnyčioje (Зосленский костел). Šis Dominykas buvo Zacharijaus Liackio
senelis, jis dirbo Trakų vaivadijos kamarninku (kitur sakoma – Trakų vaivadijos
žemės matininku). Vienas iš Dominyko sūnų buvo Zacharijaus Liackio tėvas – Antonas Norbertas, gimęs 1791 metų birželio 26 dieną Vileikos apskrityje, krikštytas
Zadievio (arba Ažudievio) bažnyčioje (Зад[з]евский костел; dab. Задзеўе Baltarusijos Pastovių rajone)180.
Zacharijaus tėvui Antonui Norbertui likimas nebuvo švelnus. Abu jo tėvai – Dominykas Liackis ir Ona Januševska mirė 1794 metais, kai Antonas Norbertas teturėjo

Zacharijaus Liackio krikšto metrikai; BVIA:
f. 136, ap. 13, b. 442, l. 2v .
175 Būtėnas 1937, 649 .
176 Liackių bajorystės byla, 1824–1900 ; BVIA: f. 319,
ap. 2, b. 1906, l. 25r .
177 Abėcėlinis bajorų giminių sąrašas, 1810–1870 ;
BVIA: f. 319, ap. 1, b. 332, l. 44r .
174
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178 BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 2–3 .
179 BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 2–3 .
180

Nuoširdžiai ačiū dr. Laimučiui Bilkiui, padėjusiam identifikuoti Žaslių ir Zadievio vietovardžius.
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apie trejus metukus. Keistas sutapimas – abu neseni tėvai (tėvui buvo maždaug 39-eri)
mirė tais pačiais metais. Galbūt jų likimas buvo kaip nors susijęs su tais 1794 metais
vykusiu Tado Kosciuškos sukilimu? Iki pat Zacharijaus senelio Dominyko kartos
Liackių giminė buvo katalikai (žr. toliau), tad tikėtiniau, kad jie pritarė Kosciuškai, o
ne Jekaterinai II.
Antoną Norbertą ir jo brolius augino globėjai. 1814 metais spalio 13 dieną Antonas
Norbertas Liackis įrašytas etatiniu Vileikos apskrities teismo advokatu. Antonas Norbertas vedė Reginą Plevakovą, valdė Slobodkos palivarką Vileikos apskrityje – tai
teismo patvirtinta 1825 metų birželio 18 dieną.
Antono Norberto bajorystę ir giminę Senato Heraldijos departamentas pripažino
1836 metų rugpjūčio 31 dieną181 – Antonas Norbertas laukė net 12 metų. Taigi Zacharijų Liackį galima kildinti iš garsios LDK Liackių giminės. Pats Zacharijus Heraldijos
departamento buvo pripažintas priklausąs tai giminei dar po dvylikos metų – 1848-ųjų
vasario 10 dieną182. Iš kai kurių išlikusių krikšto metrikų matyti, kad Liackių giminė
buvo katalikai, pavyzdžiui, Lietuvoje katalikų bažnyčiose buvo krikštyti Zacharijaus
Liackio prosenelis Kazimieras Antanas (Karmėlavos) ir senelis Dominykas (Žaslių).
Tačiau visi Antono Norberto Liackio ir Reginos Plevakovos vaikai (Zacharijaus
broliai ir seserys) jau buvo krikštyti stačiatikiais. Ir pats Antonas Norbertas testamente prašėsi palaidojamas su stačiatikių apeigomis Gainos parapijos kapinėse183 (keliolika kilometrų į vakarus nuo dab. Baltarusijos rajono centro Lahoisko). Įdomu, kad jo
vyriausias brolis Kazimieras pagal 1861-ųjų testamentą norėjo būti palaidotas su katalikiškomis apeigomis Radoškovičių bažnyčios (Радошковицкого костела) kapinėse184
(dab. Baltarusijos Molodečno rajonas, dar keliasdešimt kilometrų į vakarus nuo Gainos).
Atrodo, kad būtent jauniausias Dominyko Liackio sūnus Antonas Norbertas dėl nežinomų priežasčių pakeitė dominavusią savo šeimos katalikų religiją į stačiatikių. Antonas Norbertas turėjo bent 13 vaikų, ir visi jie užrašyti stačiatikiais: sūnus Joakimas
(g. ~1819), s. Adamas (g. ~1821), duktė Julija (g. ~1826), d. Vasilisa (g. ~1827), d. Pelagėja (g. ~ 1828), d. Jekaterina (g. ~ 1829), d. Kazimiera (g. ~1831), d. Alafera (g. ~1832),
d. Varvara (g. ~1833), s. Zacharijus (g. 1836-01-07), s. Michailas (g. 1839-12-01), s. Aleksandras (g. ~1841-08-10), d. Marija (m. 1855-09-15). Išlikę 1834 ir 1835 metų išpažinties
atlikimo sąrašai, kur Antonas Norbertas Liackis su žmona bei dauguma vaikų pažymėti išpažintį atlikę Lahoisko Bogojevlenijos cerkvėje (Богоявленской церкви). Matyt,
tai buvo pagrindinė jų šeimos cerkvė – joje krikštyti, pavyzdžiui, ir jų sūnūs Michailas
bei Aleksandras185. Apskritai, tiksliai suskaičiuoti visus Antono Norberto ir Reginos
Liackių vaikus sunku, nes ypač mergaičių vardai pateikti labai nevienodai: atrodo, kad
išpažinčių atlikimo sąrašų Vasilisa į Antono Norberto šeimą įrašyta kaip Vladislava,
Pelagėja – kaip Apolonija, Alafera – kaip Eleonora, Varvara – kaip Barbora186. Taip pat
iš vėlesnių skundų prieš motiną Reginą (žr. toliau) matyti buvus ir dukras Tatjaną bei
Olgą, nors minėtuose sąrašuose jų nėra. Matyt, tie patys asmenys galėjo būti vadinami
skirtingais vardais ar netiksliai registruojami.
Ir vėl atrodytų paradoksas – tas Antono Norberto brolis Kazimieras, kuris nebuvo
virtęs stačiatikiu, neturėjo vaikų ir savo Zalesjės palivarką (фольварк Залесье) su
viskuo užrašė kaip tik stačiatikio brolio Antono Norberto sūnums Adamui bei Aleksandrui187. Taip pat įdomu, kad Antonas Norbertas Liackis testamentu savo dvarus ir
130

Dabartinio Baltarusijos
žemėlapio fragmentas; pabraukti
Seliščė ir Olchovecas (Al’chovec);
http://belaruscity.net/logoisk/map.
php; žiūrėta 2009-05-17

47 pav.

kaimus Olchovcus (toliau bus vadinamas kituose šaltiniuose įprastesne vienaskaitos
forma Olchovecas), Seliščė paliko anksti mirusio (1868) pirmojo sūnaus artilerijos
papulkininkio Joakimo žmonai ir sūnui Vladimirui, tuo metu gyvenusiems Stavropolyje188. (Joakimas buvo Rusijos kariuomenės karininkas, 1863, 1865 metais tarnavęs
Kubanės kazokų pulke189.) Kitaip sakant, ne tik Zacharijui, bet ir didžiumai kitų vaikų Antonas Norbertas neužrašė kokio reikšmingesnio palikimo: Adamas ir Aleksandras buvo gavę dvarus iš dėdės Kazimiero.
Antra vertus, Antono Norberto Liackio testamentas rodo, kad jis irgi nepaveldėjo
jokių dvarų iš savo anksti mirusio tėvo Dominyko, tad visos turėtos žemės buvo

Liackių genealogijos byla, 1836; BVIA: f. 319,
ap. 1, b. 133, l. 383–392v .
182 Zacharijaus Liackio bajorystės patvirtinimas,
1848; BVIA: f. 319, ap. 1, b. 243, l. 73–74 .
183 Antono Norberto Liackio testamentas, 1870;
BVIA: f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 18R–19v .
184 Kazimiero Liackio testamentas, 1861; BVIA:
f. 147, ap. 3, b. 29472, l. 5–6v .
185 Duomenys apie Liackių šeimos išpažintis Lahoisko Bogojevlenijos cerkvėje, 1834; BVIA:
f. 1248, ap. 1, b. 4, l. 4r ; Duomenys apie Liackių šeimos išpažintis Lahoisko Bogojevlenijos
cerkvėje, 1835; BVIA: f. 1248, ap. 1, b. 5, l. 4v ;
Borisovo apskrities dvarininko Antono Liackio šeimos sąrašas, 1835; BVIA: f. 319, ap. 1,
b. 1906, l. 39r ; Michailo Liackio krikšto metrikai, 1839; BVIA: f. 136, ap. 13, b. 125, l. 355v ;
Aleksandro Liackio krikšto metrikai, 1841;
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BVIA: f. 136, ap. 13, b. 130, l. 628v ; Marijos
Liackajos mirties metrikai, 1855; BVIA: f. 1409,
ap. 1, b. 1, l. 137v–138r .
186 Borisovo apskrities dvarininko Antono Liackio
šeimos sąrašas, 1835; BVIA: f. 319, ap. 1, b. 1906,
l. 39r .
187 Kazimiero Liackio testamentas, 1861; BVIA:
f. 147, ap. 3, b. 29472, l. 5–6v .
188 Antono Norberto Liackio testamentas, 1870;
BVIA: f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 18r–19v .
189 Vladimiro Liackio, Joakimo sūnaus, krikšto
metrikai, 1863; BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 18r ;
Anos Liackajos, Joakimo dukters, krikšto met
rikai, 1865; BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 16r ;
Antono Norberto Liackio prašymas suteikti
bajorystės teises Joakimo Liackio vaikams,
1869; BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 92–93 .
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48 pav. XIX amžiaus Baltarusijos žemėlapio fragmentas, kuriame į vakarus nuo Lahoisko pažymėtas
(pabrauktas) Zacharijaus Liackio gimtasis palivarkas Buslavičiai (Ф[ольваркъ] Буцлавичи), buvęs
kaip tik maždaug pusiaukelėje tarp Seliščės (Селище) ir Olchoveco (З[астенокъ] Ольховецъ);
žemėlapis saugomas BVIA

įsigytos paties Antono Norberto: trys sodybos Olchoveco kaime (iš Chotkovskio, iš
Lazarevičių ir iš Baranovskio); Seliščė, arba Liackovščizna (pirkta po Chodasevičių ir
Barščevskio); Zakriničjė iš septintosios Prūdiščės dvaro dalies (iš Fomos Šarkevičiaus,
Minsko ir Borisovo apskrityse)190. Tarp testamente išvardytų Antono Norberto dvarų
Zacharijaus tėviškė Buslavičiai neminimi, bet jie neretai nurodomi kaip pagrindinis
Antono Norberto šeimos gyvenamasis dvaras kituose dokumentuose: sūnaus Aleksandro krikšto metrikuose 1841 metais191, dukters Marijos mirties metrikuose 1855
metais192, dukters Julijos santuokos metrikuose 1857 metais193. Borisovo apskrities
dvarininkų sąraše Antonas Norbertas Liackis irgi įrašytas kaip Buslavičių dvarininkas,
o Buslavičiai kitaip vadinami dar ir Seliščė (село Буславичи или Селище)194. Vadinasi, Buslavičiai nuolat figūravo kaip Antono Norberto Liackio dvaras. Kitaip Buslavičiai pavadinti Seliščė, o Seliščė kitur buvo pavadinta Liackovščizna – visos vietovės
turėjo būti greta. Dabartiniuose žemėlapiuose nei gimtieji Liackio Buslavičiai, nei
Liackovščizna nebežymimi, bet ten galima surasti Seliščę ir Olchovecą.
Kažkur šalia Seliščės ir Olchoveco buvo ir Buslavičiai. Istorikui Viačeslavui Nosevičiui (Вячеслав Носевич) pavyko rasti XIX amžiaus Baltarusijos žemėlapį, kur
Buslavičiai pažymėti (Ф[ольваркъ] Буцлавичи; plg. 48 pav.195). Iš žemėlapio fragmento matyti Buslavičių palivarką buvus maždaug pusiaukelėje tarp Seliščės ir
Olchoveco.
Ieškodamas Zacharijaus Liackio gimtinės didelės pagalbos sulaukiau iš istorikės
Jekaterinos Dunajevos196. Ji rado nurodymą 1847 metų Borisovo apskrities aprašyme197,
kad Liackių šeimai priklausė dvaras Seliščė (Селище), pagal 1834 reviziją turėjęs 30
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vyriškosios lyties baudžiauninkų. Dunajeva taip pat minėjo du Zacharijaus Liackio
brolius: štabskapitoną Michailą ir Aleksandrą (Aleksandras buvo jauniausias Zacharijaus brolis198). 1876 metų duomenimis199, Michailas nuo 1872 metų buvo paveldėjęs
Liackovščiznos (Ляцковщизна) dvarą Borisovo apskrityje, 170 dešimtinių (185 ha)
ploto, o nuo 1873 metų rugpjūčio 8 dienos – Liackovščiznos palivarką, 101 dešimtinės
(110 ha) ploto. Vadinasi, nors tėvas Antonas Norbertas 1868 metų testamentu didžiumą žemių buvo užrašęs mirusio sūnaus Joakimo našlei ir vaikams, bet 1872 metais,
Antonui Norbertui mirus200, Liackovščizną (Seliščę) neaišku kokiu būdu paveldėjo būtent sūnus Michailas. Jauniausias Zacharijaus brolis Aleksandras 1876 metais įvardytas
kaip 550 dešimtinių turinčio Buslavičių dvaro, pirkto 1846 metų gruodžio 19 dieną,
savininkas; taip pat kaip dovaną 1846 metų rugpjūčio 8 dieną gavęs Olchoveco bajorkaimį, turintį 101 dešimtinę (1846-aisiais Aleksandras buvo tik penkerių metukų,
todėl tada pats negalėjo valdyti tų dvarų). 1889 metais201 Aleksandras Buslavičių
dvaro jau nebeturėjo, tiktai Olchoveco bajorkaimį.
Pasak Dunajevos202, Zacharijus Liackis buvo žinomo baltarusių folkloristo Eugenijaus
Liackio (Евгений Александрович Ляцкий, g. 1868 Minske – m. 1942 Prahoje203) dėdė.
BVIA pažymoje perrašytas Eugenijaus krikšto liudijimas teigia jį gimus 1868 metų kovo
3 dieną ir buvus krikštytą Minsko Jekaterinos sobore204, ir kad jo tėvas buvo Aleksandras
Liackis, Antono Liackio sūnus. Zacharijaus sūnėno Eugenijaus vaikystė prabėgo Borisovo apskrityje šeimos turėtame dvare netoli Gainos. Vadinasi, tai galėjo būti Olchovecas ar ir patys Buslavičiai. Eugenijus atsiminė, kad ankstyvoje jaunystėje rinkęs liaudies
dainas per pasivaikščiojimus Zagorjės, Meduchovo, Pasekos ir kituose kaimuose, kurie

Antono Norberto Liackio testamentas, 1870;
BVIA: f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 18r–19v .
191 Aleksandro Liackio krikšto metrikai, 1841;
BVIA: f. 136, ap. 13, b. 130, l. 628v .
192 Marijos Liackajos mirties metrikai, 1855; BVIA:
f. 1409, ap. 1, b. 1, l. 137v–138r .
193 Julijos Liackajos santuokos metrikai, 1857;
BVIA: f. 1409, ap. 1, b. 1, l. 99v–100r .
194 Borisovo apskrities dvarininkų sąrašas, 1854;
BVIA: f. 320, ap. 1, b. 331, l. 11r .
195 Nuoširdžiai ačiū prof. Viačeslavui Nosevičiui
(Вячеслав Носевич) už šio žemėlapio atsiuntimą.
196 Jekaterinos Dunajevos (Екатерина Дунаева)
elektroninis laiškas autoriui iš Minsko į Čikagą, 2009-04-15 . Dunajeva padėjo lokalizuoti Seliščės ir Olchoveco vietoves, taip pat nuspėjo,
kad kažkur netoli jų turėjo būti Buslavičiai.
Esu jai nuoširdžiai dėkingas už pagalbą.
197 [Eustachy Tyszkiewicz,] Opisanie powiatu Bory
sowskiego pod względem statystycznym, geogno
stycznym, historycznym, gospodarczym, przemy
słowo-handlowym i lekarskim, z dodaniem wiado
mości: o obyczajach, spiewach, przysłowiach i
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ubiorach ludu, gusłach, zabobonach itd., Wilno:
Druk. Ant. Marcinowskiego, 1847 . (Cit. pagal
Lenkijos nacionalinės bibliotekos elektroninį
katalogą.)
198 Aleksandro Liackio krikšto metrikai, 1841;
BVIA: f. 136, ap. 13, b. 130, l. 628v .
199 Список землевладельцев Минской губернии за
1876 год, Минск: Минск. губ. стат. ком., 1877 .
(Cit. pagal RNB elektroninį katalogą.)
200 Reginos Liackajos raštas dėl dukters Olgos
pretenzijų į Zakriničjės kaimą, 1881; BVIA:
f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 1–2 .
201 Список землевладельцев Минской губернии,
Минск: Мин. губ. стат. ком., 1889 . (Cit. pagal
RNB elektroninį katalogą.)
202 Dunajeva 2009-04-15 .
203 Eugenijus Liackis buvo Sankt Peterburgo universiteto profesorius, vėliau emigravęs ir profesoriavęs Prahos universitete. Nuoširdžiai
ačiū dr. Iljai Lemeškinui už papildomą informaciją apie Eugenijų Liackį.
204 Eugenijaus Liackio krikšto metrikai, 1868; BVIA:
f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 10r .
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anksčiau priklausę jo šeimai. Iš XIX amžiaus žemėlapio (48 pav.) matyti, kad Zagorjės
kaimas buvo visai prie pat Seliščės ir Buslavičių (į šiaurę nuo jų).
Zacharijaus motina Regina po vyro Antono Norberto mirties 1872-aisiais konfliktavo su dviem dukromis dėl Buslavičių dvaro žemės sklypų, kurias motina neva
dovanojusi joms 1873 metais, bet 1878-aisiais jau nenorėjusi tos dovanos pripažinti.
Dukros Tatjana ir Eleonora rašiusios, kad be motinos dovanotų žemių joms bei jų
vaikams į akis žvelgia skurdas ir badas:

Не получая никакого образования приличного званию нашему, повинуясь слепо
матери, мы возрастали в черной работе. Мать наша наградила нас даром
земли. Мы кроме всегдашней благодарности нашей не причинили е [sic!] ни малейшего оскорбления или огорчения. Между тем мать наша следствием некоторого враждебного нам подстрекательства требует возврата земли, лишая
нас пропитания. Нам предстоит с детьми нашими в глазах [матери] крайность, голод и нищета205.
Dar viena dukra Olga prašė teismo išieškoti pinigų iš brolių Aleksandro ir Michailo pagal vekselius bei žemės įsipareigojimus, bet vėliau jie visi, regis, susitaikė patys206.
Nuo 1891 metų rugpjūčio 29 dienos ir Zacharijus Liackis Minsko apskrities teismo
buvo pripažintas vienu iš gimtųjų Buslavičių valdytojų207. Tačiau Vilniaus teismo rūmų
1901 metų nutarimas skelbė Minsko teismo nutarimą galiojantį tik pusiau ir priteisė
ieškovėms – Zacharijaus seseriai Olgai Milaševskai bei kažkokiai Marijai Žmako – 2/28
(dvi dvidešimtaštuntąsias) Buslavičių dvaro dalis su Zacharijumi valdyti kartu (Zacharijus jau buvo miręs [žr. 3.11], bet tebeišlaikė teisę valdyti dalį tų 2/28-ųjų Buslavičių dvaro).
Taip pat aiškėja, kad Zacharijus pardavinėjo savo gimtųjų Buslavičių žemes (1899
metų kovo 10 dieną pardavė Jakovui ir Zacharijui Burdzinskiams bei Dmitrijui
Orlovskiui)208. Atrodo, kad Liackis sugebėjo pardavinėti ir savo tėvų Seliščės (Liackovš
čiznos) dvaro žemes – 1894 metais valstiečiai nupirko žemės Seliščės dvare iš vietinio
žemvaldžio Zacharijaus Liackio, nors jokių dokumentų, patvirtinančių Zacharijaus
nuosavybę į tas žemes, nerasta – galbūt dėl to, kad Liackis gyveno Panevėžyje:

так как за Ляцким никакой земли по поземельному своду не значится, то дальнейшими расспросами и получаемыми на месте окладными листами выяснилось, что Ляцкий унаследовал эту землю от дворянина Михаила Ходасевича,
на имя которого и ныне высылаются окладные листы; но когда именно и на
основании каких документов земля перешла по смерти Ходасевича во владение Ляцкого, сведений на месте собрать невозможно по случаю тому, что
Ляцкий проживает в г[ороде] Поневеже Ковенской губернии, где состоит на
службе уездным казначеем209.
Kilo klausimas – ar tik Liackis nepardavinėjo jam nepriklausančių tėvonijos žemių?
Taip pat iš minėtosios minskietės Marijos Žmako, kuri stengėsi atgauti seną Zacharijaus Liackio skolą, laiško Panevėžio apskrities bajorų vadovui (1908-06-18) matyti, kad
savo Buslavičių dvaro dalį Zacharijus Liackis testamentu buvo užrašęs žmonai210.
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Archeologų suvažiavimo posėdžio medžiagoje sakoma, kad Zacharijus Liackis
1853 metais baigė Polocko kadetų mokyklos kursą („Окончилъ курсъ въ 1853 г[оду]
въ полоцкомъ кадетскомъ корпусѣ“; ДВ 141r). Tarnybos formuliare Liackio studijos
Polocke neminėtos. Iš formuliaro tik matyti, kad po ketverių metų, 1857-ųjų liepos
6 dieną Liackis baigė Pirmąjį Maskvos kadetų korpusą praporščiko laipsniu ir įstojo
į leibgvardiją (Suomijos pulką):

По выпускѣ изъ 1го Московскаго Кадетскаго корпуса Прапорщикомъ, въ службу
вступилъ Лейбъгвардіи въ Финляндскій полкъ съ прикомандированіемъ къ Николаевской Инженерной Академіи (LF 16v–17r) .
Greičiausiai tuos ketverius metus po Polocko kurso baigimo Liackis mokėsi Mask
vos kadetų mokykloje (1853–1857). Tų pačių metų liepos 30 dieną atvyko stoti į teorinį
(Karo) Akademijos skyrių („Отправленъ и прибылъ въ Академію съ поступленіемъ
въ Теоритическое отдѣленіе“; LF 16v–17r).
1858 metų liepos 24 dieną po egzamino Liackis pervestas iš teorinio į praktinį skyrių („Переведенъ по экзамену въ практическое отдѣленіе академіи“; LF 16v–17r).
1859 metų liepos 4 dieną baigė Nikolajaus inžinierių akademiją211. Matyti, kad
Zacharijus nebuvo nei pirmasis, nei paskutinis šeimoje siekęs karininko tarnybos Rusijos kariuomenėje – jo broliai Joakimas ir Michailas taip pat karininkavo. Zacharijus
pelnė pirmūno vardą ir buvo išsiųstas tarnauti į Kronštato inžinierių komandą:

По окончаніи полнаго курса наукъ отчисленъ отъ академіи съ назначеніемъ на
дѣйствительную службу въ Кронштадскую Инженерную команду, [...] при
выпускѣ изъ Николаевской Инженерной Академіи за успѣхи въ наукахъ // наименованъ отличнѣйшимъ (LF 16v–17r, 17v–18r) .
Liepos 12 dieną į Kronštatą nuvyko („Прибылъ туда“; LF 17v–18r). Liepos 28
dieną pervestas į karo inžinierius ir pakeltas poručiku („Произведенъ въ подпору
чики съ переводомъ въ военные Инженеры Поручикомъ“; LF 17v–18r). Liackis
turėjo dirbti Kronštato tvirtovės statybose („поступилъ на службу въ инженерный
корпусъ къ строенію кронштадтской крепости“; ДВ 141r).
Tuo metu, po Krymo karo (1853–1856), Kronštato tvirtovė kaip tik buvo tvirtinama: atsižvelgiant į Krymo karo patirtį, vadovaujant generolui Eduardui Totlebenui
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Tatjanos Orlovskos ir Eleonoros Petraško skundas prieš motiną Minsko teismui, 1878; BVIA:
f. 147, ap. 3, b. 13321, l. 27r–27v, 21r–21v .
Olgos Tarleckos ieškinys motinai ir broliams,
1882; BVIA: f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 38r–38v .
Minsko apskrities teismo antstolio protokolas
apie Buslavičių dvaro dalių valdymą, 1902;
BVIA: f. 1595, ap. 2, b. 1231, l. 119r .
Dvarininko Jakovo Burdzinskio prašymas
patvirtinti, kad Buslavičių dvaras nenaudojamas kaip servitutas, 1911; BVIA: f. 1595, ap. 2,
b. 1231, l. 122r .
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Borisovo apskrities inspektoriaus pranešimas
apie valstiečių žemės pirkimą iš Seliščės dvaro žemvaldžio Zacharijaus Antonovičiaus
Liackio, 1895, 1896; BVIA: f. 333, ap. 4, b. 7119,
l. 3r–3v, 7–8 .
Marijos Žmako raštas Panevėžio apskrities bajorų vadovui, 1908-06-18; LVIA: f. 708, ap. 2,
b. 3610, l. 13r .
Remdamasis surinktais atsiminimais Būtėnas
buvo netiksliai nurodęs, kad Liackis „baigęs
Petrapilio Meno Akademiją“ (1937, 649 ).
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Zacharijaus Liackio Senojo Panevėžio dvaro pastatas 1933 metais, kai jame jau buvo įsikūrusi
Panevėžio ligoninės ambulatorija; J. Pauros fotografija; iš Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
bibliotekos rinkinių: f. 92 – 72

49 pav.

(Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ) laikinosios baterijos buvo pakeistos nuolatiniais
akmens fortais; prasidėjo fortų perginklavimas galinga artilerija212. Kaip tik tais 1859
metais balandžio 13 dieną Totlebenas ėmė vadovauti Inžinerijos departamentui213.
Tarp Totlebeno inžinierių 1859-aisiais greičiausiai ir ėmė dirbti Liackis. Bet ilgai
neišbuvo. Iš IX archeologų suvažiavimo posėdžio medžiagos matyti, kad nuo 1860
metų atsistatydinęs Liackis užsiėmė žemės ūkiu – išsinuomojo du valdiškus dvarus
Kauno gubernijoje:

въ 1860 году вышелъ въ отставку и сталъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ,
заарендовавъ въ ковенской губерніи двѣ казенныя фермы (ДВ 141r) .
Liackio formuliaro duomenimis, Liackis atleistas nuo tarnybos 1860 metų gegužės
6 dieną dėl šeimyninių aplinkybių („по домашнимъ обстоятельствамъ уволенъ отъ
службы“; LF 17v–18r). Atrodytų, kad šeimyninės aplinkybės buvo kažkaip susijusios
su perėjimu dirbti į žemės ūkį. Nenurodyta, kur buvo du Liackio nuomojamieji dvarai, bet, aišku, tai nebuvo paveldėtos tėviškės žemės.
1865 metų rugpjūčio 7 dieną Liackis paskirtas Kauno gubernijos Valstybės turto
rūmų civiliniu inžinieriumi („назначенъ Гражданскимъ Инженеромъ Ковенской
Палаты Государственныхъ Имуществъ“; LF 17v–18r). Atrodo, kad po kokių penkerių
metų patirties žemės ūkyje Liackis vėl ėmėsi valdiškos (jau ne karinės) tarnybos.
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Zacharijaus Liackio Senojo Panevėžio dvaro pastato planas, kai jame jau
buvo įsikūrusios ligoninės patalpos; Liudvikos Knizikevičienės rinkiniai

50 pav.

1866 metų sausio 27 dieną Liackiui suteiktas kolegijos sekretoriaus titulas („пе
реименованъ въ соотвѣтствующій Гражданскій чинъ Коллежскаго Секретар[я]“;
LF 18v–19r).
1867 metų birželio 30 dieną, Kauno gubernijos Valstybės turto rūmus perorganizavus į Valstybės turto valdybą, Liackis atsidūrė Valstybės turto ministerijos Bendrųjų reikalų departamente („представленъ въ Департаментъ Общихъ Дѣлъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ“; LF 18v–19r). O rugpjūčio 19 dieną paties

212

„Кронштадт – Кронштадтская крепость“,
Санкт-Петербург. Туризм (http://www.peterlife.ru/travel/city/kronshtade_tour_online_001 .
html; žiūrėta 2009-03-08 ).
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„Эдуард Тотлебен“ (http://kri.dn.farlep.net/
kerch/totleben.html; žiūrėta 2009-03-08 ).

137

Liackio alėja Senojo Panevėžio dvaro teritorijoje 1933 metais, kai ten buvo įsikūrusi Panevėžio
ligoninė; kairėje pro medžius matyti nauji ligoninės
pastatai, dešinėje – meldais apaugęs senas dvaro
tvenkinys; J. Pauros fotografija; iš Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos rinkinių: f. 92 – 72
51 pav.

Liackio alėjos fotografijos fragmentas su dvaro
fasadu centre (žr. 51 pav.); iš Panevėžio Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės bibliotekos rinkinių: f. 92 – 72
52 pav.

prašymu buvo paskirtas Panevėžio apskrities iždininku Panevėžyje („Согласно
прошенію и по постановленію Ковенской Казенной Палаты опредѣленъ Уѣзднымъ
Казначеемъ въ городѣ Поневѣжѣ“; LF 18v–19r)214.
1871 metų sausio 15 dienos įsakymu Liackis pakeltas tituluotuoju patarėju nuo
1867-ųjų spalio 29 dienos, tad atgaline data („произведенъ // въ Титулярные Совѣт
ники“; LF 18v–19r, 19v–20r). Spalio 6 dienos įsaku pakeltas kolegijos asesoriumi nuo
1870-ųjų spalio 29 dienos, tad vėl atgaline data („произведенъ въ Коллежскіе Ассес
соры“; LF 19v–20r).
Be to, mokydamasis Liackis užsitarnavo (Nikolajaus) akademijos pasižymėjimo medalį ir Šv. Onos III laipsnio ordiną („имѣетъ академическій знакъ отличія въ замѣнъ
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Liackio lieptas tarpukariu. Kairėje
nuotraukoje neidentifikuoti vyrai; iš Panevėžio
kraštotyros muziejaus rinkinių. Dešinėje nuotraukoje: Panevėžio lenkų gimnazijos moksleivės prie
Liackio liepto nuo Kranto gatvės pusės, Halina
Moigytė stovi kairėje, apie 1936 metus; iš Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos
rinkinių: f. 96 – 305
53 ir 54 pav.

Эксельбанта, и знакъ отличія Св. Анны 3 степени“; LF 16v). Nurodyta ir Panevėžio
apskrities iždininko alga, kurią Liackis gaudavo – 588 rubliai, dar maistpinigiai 196 rb,
dar 50% priedas 220 rb 50 kp – iš viso 1004 rb 50 kp per metus (LF 16v).
Taigi šis garsios LDK katalikų giminės palikuonis stačiatikis kolegijos asesorius
Zacharijus Liackis ėmė mokyti lietuvių kalbos. Išsilavinimas – karo inžinierius, karinis laipsnis – poručikas, patirtis – ūkininkas. Pervestas į civilius inžinierius. Tapęs
iždininku, Liackis pakeitė profesiją – metė inžinieriavimą ir ėmėsi finansų. Visai nėra
žinoma, kad Liackis būtų studijavęs kokių kalbų ar literatūrų. Nei Liackio studijos,
nei įgyta profesija, nei darbo patirtis nebuvo net humanitarinio pobūdžio.
Tarp visų šių faktų Liackio kalbiniams įgūdžiams nusakyti labai svarbus jo gimtosios vietos nustatymas: buvę Buslavičiai prie Seliščės dabartiniame Lahoisko rajone
Baltarusijoje. Buslavičių apylinkėse lietuviškai nekalbėta. Vadinasi, lietuvių kalba
Liackiui negalėjo būti gimtoji. Kaip nurodyta, Liackis tvirtino mokėjęs aukštaičių
(„lietuvių“), bet ne žemaičių tarmę. Šis Baltarusijos dvarininkas lietuviškai turėjo išmokti vėliau. Pirmą kartą į lietuvių kalbos aplinką Liackis turbūt tepateko 1865 metais
įsidarbinęs Kaune. Dar po dvejų metų persikėlė į Panevėžį. Tačiau nežinia, kur Liac-

214
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Dar plg. Staliūnas 2006a, 108 .
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Zacharijaus Liackio statytas Panevėžio realinės gimnazijos pastatas (baigtas
1884 metais); tarpukario nuotrauka, kai pastate buvo vyrų gimnazija; iš Panevėžio
kraštotyros muziejaus rinkinių

55 pav.

kis ūkininkavo 1860–1865 metais – negalima atmesti tikimybės, kad taip pat Lietuvoje. Šiaip ar taip, turimi duomenys rodo, jog Lietuvoje Zacharijus Liackis ilgiausiai
gyveno Panevėžyje – šešerius metus prieš tapdamas lietuvių kalbos mokytoju. Turbūt
kaip tik Panevėžyje jis daugiausia ir mokėsi lietuvių kalbos. Matyt, teisus Būtėnas,
sakęs, kad Liackis „pusėtinai lietuviškai (panevėžietiškai) kalbėjęs“215.

2.3.

Senojo Panevėžio dvaras

1892 metų archeologų suvažiavimo posėdžio medžiagoje pasakyta, kad dabar Liackis esąs Senojo Panevėžio dvaro valdytojas (ДВ 141r). Abėcėliniame 1881 metų Kauno
gubernijos dvarininkų sąraše Zacharijus Liackis nurodytas ne pagal savo, bet pagal
Čaikovskio pavardę: „Чайковскій и Ляцкій“216. Jie valdė Senojo Panevėžio dvarą,
204 dešimtines antros kategorijos žemės, 39 dešimtines miško. Nurodyta, kad ūkiu
rūpinosi nuomininkas, kad savininkas gyveno pačiame dvare. Ne visai aišku, kas
1875 metais paveldėjimu įsigijo dvarą (l. 338v–339r) – Čaikovskis ar Liackis? Gal
anksčiau tik nuomojo? Liackajos palikimo dokumentuose (testamente) nurodyta, kad
jos dvaras ribojasi su Čaikovskio žemėmis217. Tarsi savininkai atskiri, tik jų žemės
vadinosi taip pat – Senasis Panevėžys.
Taigi Liackis gyveno už tuometinio Panevėžio ribos, anapus Nevėžio (dešiniajame
krante), savo Senojo Panevėžio dvare. Šiandien Liackio dvaro vietoje stovi didžiuliai
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56 pav. XX amžiaus pradžios Panevėžio atvirukas; arčiausias vieno aukšto mūrinis pastatas
yra Panevėžio apskrities iždas Turgaus aikštės (dabar Laisvės a.) ir Vladimirskajos gatvės
(dabar Klaipėdos g.) sankirtoje, kur iždininku dirbo Zacharijus Liackis; toliau Vladimirskajos gatvėje matyti trijų ir dviejų aukštų Mokytojų seminarijos mūrai, kuriuose Liackis dėstė
lietuvių kalbą; asmeninis Algimanto Vaicekausko archyvas

Panevėžio ligoninės kompleksai. Dar 1923 metais žemės reformos metu Liackio
dvaras atiteko ligoninei. Štai kaip jo likimą aprašė Liudvika Knizikevičienė:

Kadangi medicinos pagalba mieste buvo išblaškyta po įvairias patalpas, 1921 m. Savivaldybė nutarė įsteigti savo ligoninę. Tam tikslui iš žemės reformos valdybos gautas
5,3 ha plotas dešiniame Nevėžio krante, Smėlynės gatvėje, kur anksčiau buvo caro generolo, kolegijos patarėjo, inžinieriaus Zacharijaus Antonovičiaus Liackio Senamiesčio dvaras. 1922 m. Ligoninės statybos iniciatyvai pritarė ir aplinkinių valsčių savivaldybės. Todėl imtasi organizuoti talkas. [...] Taip pradėta statyti nauja medinė ligoninė. Tuo pačiu metu buvo remontuojami kartu su sklypu gauti Z. A. Liackio namai,
statoma mūrinė skalbykla, prozektoriumas. 1923 m. gruodžio 16 d. įvyko naujos ligoninės atidarymo iškilmės. Naujame pastate įsikūrė chirurgijos ir akušerijos-ginekologijos, o suremontuotame dvaro name – vidaus ir infekcinių ligų skyriai 218.
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Būtėnas 1937, 649 .

землевладѣльцевъ
Ковенской губерніи, по 1 -е Сентября 1881 г.
[Изданіе Ковенскаго Статистическаго Комитета, Ковно, 1881 ], l. 338v–339r; LMAB:
L –19 / 2–1 .
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216 АЛФА ВИТНЫЙ СПИСОКЪ
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Jelenos Liackajos palikimo tvarkymas, 1907;
LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r .
Liudvika Knizikevičienė, „Sveikatos apsauga
Panevėžyje X X a. pr.–1940 m.“, Panevėžys nuo
XVI a. iki 1990 m., sudarė Kęstutis Gudas, Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2003, 424–425 .
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57 pav. Mokytojų seminarijos pastatas, kuriame Zacharijus Liackis dėstė lietuvių
kalbą, išlikęs iki šiandien (2007-05-22 ), dabar Panevėžio kolegija (Klaipėdos g. 3 )

Liackio dvaras tarpukariu dar buvo remontuojamas, naudojamas ligoninei. Iš 1933
metų J. Pauros nuotraukos (49 pav.) matyti, kad tada jame buvo ambulatorija219. Dešinėje buvo pristatytas pastatas – nuotraukoje matyti buvusios ligoninės valgyklos
báltos durys. Prieš dvaro pastate įsikuriant ambulatorijai, į jį buvo guldomi infekcinio
skyriaus ligoniai220.
Knizikevičienė dar atsimena, kad kai ji pati nuvyko dirbti į Panevėžio ligoninę
1960 metais, Liackio dvaro pastatas ten dar stovėjo. Bet jau tada jame tebuvo tik netiesiogiai su ligoniais susijusios patalpos: vienintelė ligoninės salė, raudonasis kampelis, biblioteka, vaistinės kambarys. „Paskutinis – pagrindinis dvaro pastatas, atrodo,
nuverstas 1970 m., statant kai kuriuos naujus ligoninės korpusus ir požeminius
tunelius“221. Pasak Knizikevičienės, kai medinis Liackio dvaro pastatas buvo griaunamas, fabrikinių vinių jame nerasta, visos vinys buvusios káltos kalvių – labai senos.
Ir iš išlikusios 1933 metų fotografijos, ir iš plano matyti, kad Liackio dvaro pastatas
buvo maždaug kvadratinės formos. Senojo Panevėžio dvaro 1808 metų inventoriuje
rašoma, jog dvaro pastatas buvo jau senas, statytas iš alksnių, 63 uolekčių ilgio („wzdłuż
iest łokci sześćdziesiąt trzy“) bei 13,5 uolekties pločio („w szerz łokci trzynascie i pół“)222.
Aišku, tai ne tas kvadratinis dvaro pastatas, kuriame gyveno Liackis. Bet šiek tiek
vėlesniame 1823 metų inventoriuje fiksuota, kad 1814 metais gyvenamasis dvaro namas
perstatytas iš buvusio kafenhauzo, ant pamūrytų akmeninių pamatų pakeltas per
uolektį („na łokieć“) nuo žemės, kad turėjo verandą su keturiomis apvaliomis kolonomis ir, kas svarbiausia, buvo kvadratinės formos223. Atrodo, kad ir fotografija bei planas
patvirtina tokį 1823 metų inventoriaus nusakymą. Matyt, kvadratinės formos Liackio
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metų Panevėžio miesto plano fragmentas, Zacharijaus Liackio gyvenimo ir darbo vietos.
Pietinėje fragmento dalyje matyti Mokytojų seminarija ir Iždas, o šiaurinėje papildomai pažymėtas
Senojo Panevėžio dvaras (juodu kvadratu) ir realinė gimnazija (juodu stačiakampiu); ПККГ 1878

58 pav. 1878

dvaro pastatas ir buvo statytas tais 1814 metais; jei po to buvo remontuojamas ir kiek
perstatomas, tai ne tiek, kad sunaikintų šiuos ryškius pastato elementus: pamatus,
verandą su keturiomis apvaliomis kolonomis ir kvadratinę formą.
Knizikevičienė taip pat atsimena, kad dvaro pastatas dažnai ir buvo vadintas „Liackio dvaru“, o alėja – „Liackio alėja“ (žr. 51 ir 52 pav.).
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Pokalbis su Liudvika Knizikevičiene telefonu,
2009-07-01 . Nuoširdžiai dėkoju Liudvikai Knizikevičienei už suteiktą informaciją apie Liackio dvarą, alėją ir lieptą, už fotografijas ir dokumentus.
Nuoširdžiai dėkoju Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojai Loretai
Dundulienei, padėjusiai fotografiją rasti ir
identifikuoti.
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Liudvikos Knizikevičienės elektroninis laiškas
iš Vilniaus autoriui į Vilnių, 2009-07-02 .
Senojo Panevėžio dvaro inventorius, 1808;
LVIA: f. 525, ap. 8, b. 378, l. 1r . Uolektį tada sudarė apie 60 cm, vadinasi, 1808 metais Senojo
Panevėžio dvaro matmenys buvo apie 37,8 m x
8,1 m (labai pailgas pastatas).
Senojo Panevėžio dvaro inventorius, 1823; LVIA:
f. 525, ap. 8, b. 381, l. 2r .
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metų Senojo Panevėžio dvaro, priklausančio grafui Mikalojui Tiškevičiui, plano
fragmentas; dvaro sodybos žemė pažymėta
juoda spalva, į šiaurės vakarus nuo taip pat
juoda spalva nupiešto Šv. apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčios pastato; į šį planą visa dvaro
sodybos žemė nesutilpusi; fragmentas spausdinamas apverstas, kad jo viršus rodytų šiaurę;

59 pav. 1780

LVIA: f. 525, ap. 8, b. 1178, l. 29r

60 pav. XIX amžiaus (be datos) Senojo Panevėžio dvaro plano fragmentas; dvaro pastatas
kvadratinis (šalia rusiškos raidės „Ф.“ [Фоль
варкъ sutrumpinimo]); tai ir buvo Zacharijaus
Liackio namai; pavaizduotas ir dvaro keliukas
į rytus nuo pastato, vedąs į Piniavos (Rygos)
kelią – tai greičiausiai ta pati vėliau vadintoji
Liackio alėja (žr. 51 ir 52 pav.). Su ankstesniu
1780 metų Tiškevičiaus planu sutampantis elementas yra į šiaurės rytus nuo dvaro esanti Piniavos kelio sankryža; LVIA: f. 525, ap. 2, b. 2521

metų valdiško Senojo Panevėžio
dvaro plano fragmentas; matyti tas pats dvaro
pastatas ir ta pati alėja. Su ankstesniais dviem
planais sutampantis elementas yra į šiaurės
rytus nuo dvaro esanti Piniavos (Rygos) kelio
sankryža, o su nedatuotuoju XIX amžiaus –
dar ir Nevėžio vingis; LVIA: f. 525, ap. 2, b. 2512

61 pav. 1857
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Panevėžiečiai taip pat ilgai atsiminė vadinamąjį Liackio lieptą, t. y. pėsčiųjų tiltą
per Nevėžį (žr. 53 ir 54 pav.). Pavyzdžiui, 1963 metais Antanas Rukuiža jį paminėjo,
pasakodamas apie 1907-uosius:

Studento Jono Bagdonavičiaus bute, Smėlynėje, mūro name ties bažnyčia, buvo šapirografu prigaminta atsišaukimų. [...] policija suėmė J. Bagdonavičių, todėl reikia skubiai nubėgti į jo butą ir išnešti visas atsišaukimų spausdinimo priemones, nes policija
galinti padaryti kratą. Paėmęs šapirografą ir paslėpęs po paltu, per Liackio lieptą pasiekiau savo butą netoli Montvilo fabriko224.
Kaip rašė Vytautas Baliūnas, lieptas padėjo Liackiui persikelti į kitą Nevėžio pusę,
kad galėtų dirbti prie Panevėžio realinės gimnazijos (dabar Juozo Balčikonio gimnazija) statybų, kurios buvo baigtos 1884 metais:

Statybos darbus prižiūrėjo inžinierius Zacharas Liackas, [...] gyvenęs dvare, dabartinės
Respublikinės ligoninės vietoje. Kad būtų greičiau ir arčiau eiti į statybos vietą, ties
dvaru per Nevėžį pasistatė medinį lieptą (dabar toje vietoje pėsčiųjų tiltas), kurį žmonės dar ilgai vadino „Liacko lieptu“225.
Liackio gyvenimo ir darbo vietų išsidėstymas Panevėžyje neblogai matyti iš 1878
metų Panevėžio miesto plano (ПККГ 1878; 58 pav.). Jame nurodyti Mokytojų seminarijos ir Iždo pastatai, o papildomai dar pažymėjau už miesto ribų buvusį Liackio
dvarą bei dar nepastatytą būsimą realinę gimnaziją.
Tuo laikotarpiu, kai vyko realinės gimnazijos statybos darbai, Liackis paraleliai
dirbo ir lietuvių kalbos mokytoju seminarijoje, ir apskrities iždininku. Mokytojų seminarija ir iždas buvo šalia. Į šiuos abu darbus Liackiui buvo maždaug toks pats
atstumas – ar eiti per vienintelį Mikolajevo tiltą (dabar Smėlynės g.), ar per savo
Liackio tiltą (dabar P. Puzino g.). Tačiau į realinės gimnazijos statybas buvo gerokai
arčiau per Liackio tiltą. Taigi tikrai, jis, inžinierius, kaip jau nurodė Baliūnas, tiltą
galėjo susikonstruoti visų pirma realinės gimnazijos statyboms lankyti.
Yra išlikusių senų, dar prieš Liackiui atsikeliant gyventi į Panevėžį braižytų Senojo Panevėžio dvaro planų. 1780 metų plane (LVIA: f. 525, ap. 8, b. 1178, l. 29r) dvaro
pastatas nepažymėtas, tik juoda spalva dvaro sodybos žemė – į šiaurės vakarus nuo
ta pačia spalva nupiešto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastato. Tada dvaras
priklausė grafui Mikalojui Tiškevičiui. Originalaus plano viršus yra nukreiptas į pie
tus, todėl čia spausdinamas specialiai apverstas jo fragmentas (59 pav.).
Nedatuotame XIX amžiaus Senojo Panevėžio dvaro plane (LVIA: f. 525, ap. 2,
b. 2521) pažymėtas kvadratinės formos dvaro pastatas, prie pat jo užrašyta didelė
rusiška raidė „Ф.“ (Фольваркъ sutrumpinimas; 60 pav.). Vėliau tas kvadratinis pastatas ir buvo Liackio namai. Plane pavaizduotas ir dvaro keliukas į rytus nuo pastato,
vedąs į Piniavos (Rygos) kelią – tai greičiausiai ta pati vėliau vadintoji Liackio alėja
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Antanas Rukuiža, „Realinė mokykla 1905 m. ir
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(51 ir 52 pav.). Su ankstesniu 1780 metų Tiškevičiaus planu sutampa į šiaurės rytus
nuo dvaro esanti Piniavos (Rygos) kelio sankryža.
1857 metų valdiško Senojo Panevėžio dvaro plane matyti tas pats kvadratinis dvaro pastatas ir ta pati alėja (61 pav.; LVIA: f. 525, ap. 2, b. 2512). Su ankstesniais dviem
planais sutampa ta pati į šiaurės rytus nuo dvaro esanti Piniavos (Rygos) kelio sankryža, o su nedatuotuoju XIX amžiaus – dar ir Nevėžio vingis.

2.4.

Lietuvių kalbos mokymo programa (1873)

Nors Liackio rengtõs lietuvių kalbos dėstymo programos nėra toje byloje, kur
sprendžiami lietuvių kalbos mokymo pradžios reikalai Panevėžio mokytojų seminarijoje 1873 metais, jos dvidešimt metų vėlesnis nuorašas išlikęs. 1893-iaisiais, planuojant pakeisti mokymo programą, VŠA globėjas Sergijevskis pareikalavo senosios programos – jos nuorašas ir išliko toje 1893-iųjų reformos byloje, pavadintas „Программа
Жмудско-Литовскаго языка“226.
Tiesa, 1873-iųjų programa buvo perrašyta nelabai atidžiai – žmogaus, turbūt nesupratusio ir nesigilinusio į Liackio teorijas. Yra akivaizdžių klaidų, nors 1893 metais
Panevėžio mokytojų seminarijai vadovavęs direktorius Ivanas Beliajevas (Иванъ
Александровичъ Бѣляевъ; apie jį žr. 3.4.5) parašu patvirtino, kad nuorašas atitinkąs
originalą: „Съ подлинною вѣрно“ (l. 7v). Pavyzdžiui, l. 6v buvo perrašytos bent dvi
eilutės to paties pasikartojančio teksto ir mintį galima suprasti tik išbraukus perviršinį tekstą. Taip pat perrašytojas lietuviško žodžio pabaigoje kartais turbūt netiksliai
perskaitė ankstesnio rankraščio raides *<съ> kaip <o>: аримо (= аримсъ) ‘ariama žemė’
6v; produktų pavadinimų galūnę имо (= имсъ) 6v.
Visa lietuvių kalbos mokymo programa užima mažiau nei puslapį (l. 6r). Vienoje
pastraipoje išdėstytas mokymo turinys pirmai klasei, antroje pastraipoje – antrai ir
trečiai, ir trečia pastraipa skirta nurodyti mokymo priemonėms (vadovėliams). Toliau
dar per daugiau kaip du puslapius (l. 6r–7v) Liackis pateikė komentuotų pavyzdžių.
Vis dėlto, kad ir kokia būtų neišsami, programa yra labai reikšminga – tai pirmoji
oficialiai Rusijos švietimo sistemos patvirtinta lietuvių kalbos dėstymo programa
Kauno gubernijoje (ir visame vadintame Rusijos Šiaurės vakarų krašte). Be to, programa buvo parašyta Liackio, ir tai daro jį oficialios lietuvių kalbos pedagogikos
Rusijos Šiaurės vakarų krašte pradininku.
Pirmos klasės mokinius Liackis planavo mokyti taip:

въ 1мъ классѣ
Переводъ мелкихъ фразъ съ жмудскаго языка на русскій и обратно, съ изученіемъ
Жмудскихъ словъ посредствомъ сравненія корней ихъ съ корнями русскаго или
Славянскаго языка, гдѣ это окажется возможнымъ для облегченія памяти учащихся, изученіе производныхъ Литовскихъ словъ отъ этихъ корней, а также
главнѣйшихъ грамматическихъ правилъ. Примѣръ подобнаго рода изученія
Жмудскихъ словъ помѣщенъ въ концѣ программы (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6r) .
Kitaip sakant, Liackis sudėliojo tokius akcentus: 1) trumpų frazių vertimas iš lietuvių į rusų kalbą ir atvirkščiai; 2) lietuviškų žodžių mokymasis lyginant lietuviškas
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šaknis su rusų ir slavų kalbų šaknimis; 3) darinių su tomis šaknimis mokymasis;
4) pagrindinių gramatikos taisyklių mokymasis.
Antros ir trečios klasės mokinius (tad vyresniuosius – trečia ir buvo paskutinė
seminarijos klasė) Liackis ketino mokyti truputį daugiau:

Во 2мъ и 3мъ классѣ
Разговоръ съ воспитанниками по предметамъ обученія въ начальныхъ училищахъ.
Дальнѣйшее, болѣе подробное изученіе грамматическихъ правилъ Жмудскаго
языка и сравненіе ихъ съ законами Русскаго и Славянскаго языка. Переводъ
статей изъ учебниковъ по русскому языку, употребляемыхъ въ начальныхъ
училищахъ. Составленіе воспитанниками статей на Жмудскомъ языкѣ и
критическій разборъ ихъ преподавателемъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6r) .
Čia svarbiausi tokie akcentai: 1) pokalbiai apie dėstymą pradinėse mokyklose
(seminarijos absolventai baigę mokslus turėjo mokytojauti tokiose mokyklose); 2) smulkesnis gramatikos taisyklių mokymasis ir jų lyginimas su rusų bei slavų kalbų dėsniais;
3) straipsnelių vertimas iš rusiškų pradžios mokykloms skirtų vadovėlių; 4) straipsnelių rašymas lietuviškai ir mokytojo kritiška analizė.
Vyresnėms klasėms Liackis ketino sustiprinti 1) gramatikos mokymą ir 2) vertimą,
o papildomai siekė įvesti 3) diskusijas su būsimaisiais mokytojais apie jų ateities
darbą bei 4) lietuviškų straipsnelių rašymą. Kita vertus, vyresnėms klasėms nebepabrėžė panašių į rusų kalbos šaknų bei darinių su jomis mokymosi svarbos.
Pabaigai paaiškino, kokia literatūra ketina remtis dėstydamas:

Пособіемъ для воспитанниковъ могутъ быть: Моксласъ дель ишмокима руссиш
касъ-Лятувникасъ [sic!] Громятасъ дель мокима Жмонишкоси школоси [sic!],
изд[аніе] Ков[енской] Дирек[ціи] Народ[ныхъ] Училищъ, и Русско-Литовскіе
мѣсяцесловы, гдѣ помѣщены статьи на Жмудскомъ языкѣ (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 2837, l. 6r) .
Liackis čia nurodė remtis naujausiu Kaširino rengtu МДИ vadovėliu kirilikos raidėmis: Мóксласъ дель ишмóкима руссишко-летýвишкосъ грóмятосъ и артымéтыкосъ
(1868) – tuo pačiu, kurį eksperimento sąlygomis prieš Liackiui atvykstant į seminariją
buvo šiek tiek naudoję patys vieni kitus mokę mokiniai. Liackis taip pat numatė remtis
kalendoriais, kuriuos kirilikos raidėmis iš Lauryno Ivinskio buvo perėmęs leisti Jonas
Krečinskis (paskutinis Krečinskio kalendorius buvo išleistas, regis, 1872 metais227).
Tačiau daugiausia Liackio lingvistinės minties vingių atskleidžia jo pavyzdžiai bei
komentarai. Štai Liackis pateikė tokį lietuvišką sakinį: Летова Жмогусъ áре жяме су
Аркле; я аркласъ ира падирбтасъ ижъ глажа иръ // Мяджа (l. 6r–6v). Toliau išdėstė
savo komentarus. Pavyzdžiui, kelis kartus Liackis aiškino lietuviškų žodžių etimologijas (Lietuva, žmogus):
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Летува или антъ Лётува – въ Литвѣ, названіе Литвы получилось отъ Литовскаго
слова Летуасъ – дождь, происходящаго отъ глагола лѣть – лить : летуасъ ліё –
дождь идетъ; летенисъ – дождливый. – Жмогусъ – человѣкъ; корень – смочь,
гдѣ С перешло въ Ж, какъ это вездѣ встрѣчается въ Литовскомъ языкѣ; значитъ по-литовски – смогущій все сдѣлать (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6v) .
Lietuva esą kilusi iš lietaus228, o žodžio žmogus šaknis esanti ta pati, kaip ir rusiško
žodžio смочь ‘sugebėti, pajėgti, galėti’, vadinasi, žmogus lietuviškai reiškiąs ‘galintis
viską padaryti’229. Toks Liackio etimologizavimas rodo ne tik jo susidomėjimą kalbos
istorija, bet ir apskritai didžiulį pačios lyginamosios kalbotyros populiarumą. Nemažai inteligentų mėgo vienaip ar kitaip etimologizuoti žodžius, o indoeuropeistinės
lingvistikos egzistavimas jiems kėlė pasitikėjimą savo samprotavimais ir jų mokslišku pagrindu. Simonas Daukantas irgi garsėja prikūręs iš piršto laužtų etimologijų.
Bet jis buvo daugiau nei 42 metais vyresnis už Liackį. Kas buvo labiau tinkama
Daukanto kartos žmogui, daug mažiau darėsi pateisinama Liackio generacijai – Liackio laikais – per 50 metų lyginamoji kalbotyra buvo įsisiūbavusi. Tik Liackis, studijuodamas inžineriją, tarnaudamas kariuomenėje ir dirbdamas iždininku, negalėjo
sekti visų kalbotyros naujovių.
Liackis daug dėmesio skyrė savaip suprastiems raidžių „perėjimo“ (iš vienos kalbos į kitą) dėsniams. Minėtąją žmogaus etimologiją jis grindė tuo, kad rusų kalbos <С>
lietuvių kalboje „perėjo“ į <ж>. Toks motyvavimas „perėjimu“ kartojosi: „Жяме –
земля, буква ж перешла въ з, какъ и въ словахъ: азъ и ажъ“ (l. 6v). Liackis kalbėjo
apie raidės <ж> perėjimą į raidę <з>. Bet lyginamoji kalbotyra tyrė garsų, o ne raidžių
raidą. Regis, kad Liackis čia nedarė skirtumo tarp garsų ir raidžių – gali būti, kad
raidė jam reprezentavo abu: ir garsą, ir raidę. Visai kaip Kaširinas savo Gramatikos
pamokose (1835).
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Kitas pavyzdys, kur raidė <ж> „perėjo“ į <з>, būtų „Ижъ – изъ, какъ ажъ и азъ“
(l. 7r). Pirmasis žodis turbūt yra priešdėlis iž (iš), bet ar antrasis yra aš (až?) – nelabai
aišku. Plg. daugiau Liackio pavyzdžių:

Авежисъ – отбросьте исъ, какъ и опредѣляйте ж въ з будетъ авезъ – овесъ,
(можетъ быть безъ овса нельзя вести воза?) (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 7r) .
Какъ должна согласно моему указанію, назваться по-литовски звѣзда? Жвéйж
дасъ. Какъ Литовецъ или Жмудинъ называетъ розу? Рóжа (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 2837, l. 7r) .
Priešpaskutinis sakinys apie žodį žvaigždė rodo Liackio polinkį net modifikuoti lietuvių kalbą pagal savo raidžių „perėjimo“ dėsnį. Liackis sakė, kad pagal jo nurodymą
lietuviškai žvaigždė turi būti vadinama Жвéйждасъ ~ žveiždas. Liackis keitė lietuvių
kalbos rašymą ir tarimą dėl rusų kalbos – pagal jo dėsnį dvi raidės <з> (iš rus. звѣзда
‘žvaigždė’) turinčios „pereiti“ į <ж>, ir tada nebelieka vietos lietuviškam garsui [g].
Kitas pavyzdys, kaip Liackis tempė lietuvišką žodį prie rusiško, yra prašyt: Про
шить 7r. Parašyta su <o>, greičiausiai taikantis prie rusų kalbos просить: bendrinėje
rusų kalboje nekirčiuota <o> buvo tariama [a]. Tokią rusų kalbos rašybos tarties taisyklę Liackis pritaikė ir lietuvių kalbai.
Liackis buvo nustatęs ir daugiau „perėjimų“. Pavyzdžiui, anot jo, raidė <г> lietuvių
kalboje pereina į (rusų ir slavų) <ж>. Liackis pateikė nemažai pavyzdžių:

Буква г въ литовскомъ [sic!] словахъ очень часто переходитъ, какъ и въ славянскихъ или русскихъ словахъ, въ ж (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 7r) .
Какъ по-//литовски русское слово жало? Гало или гяло. Глаголъ литовскій гяласть – острить (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 7r–7v) .
Ругисъ – рожь, гдѣ юсъ обратимъ въ о; – гялтонасъ – желтый, гевянть – жить;
гивулисъ – животное; гярвисъ – журавль; важоть – (возить) – ѣхать; вяжимасъ – возъ; жантасъ – зять, здѣсь юсъ перешелъ въ я, по-польски – зенть
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 7r) .
Dar vienas, jau ketvirtas Liackio „perėjimas“ yra <ш> į <с>: „звукъ же – ш – въ
с“ (l. 7r). Tarp pavyzdžių yra vienas, kurį Liackis turbūt tokiam „perėjimui“ taikė:
„Прошить – просить; отсюда я прошу“ (l. 7r).
Taigi tarp kalbų Liackis buvo įžvelgęs (bent įvardijęs) keturis priebalsinių „raidžių
perėjimus“: 1) rusų <с> į lietuvių <ж>; 2) lietuvių <ж> į rusų <з>; 3) lietuvių <г> į
slavų ir rusų <ж> ir 4) lietuvių <ш> į rusų <с>. Vienu atveju Liackis suformulavo
„perėjimo“ kryptį iš lietuvių į rusų, o kitais trimis atvejais – priešingai. Matyt, Liackiui
savesnė „perėjimo“ kryptis galėjo atrodyti iš rusų į lietuvių kalbą – tai tarsi suponuotų, kad rusų (ir slavų) kalba pirminė, tad lyg ir svarbesnė. Bet kadangi krypties nusakymas nevienodas, galima manyti, jog Liackis iš viso į kryptį nekreipė dėmesio.
Kaip jam papuolė parašyti, taip ir parašė. Nematyti, kad šiems „perėjimams“ būtų
suteikęs kokią nors chronologinę dimensiją. „Perėjimą“ Liackis turbūt suprato tiesiog
kaip kitimą be krypties, kaip kalbų „pasikeitimą raidėmis“. Rašant be kabučių Liackio
raidžių „perėjimus“ tiksliausia būtų vadinti tiesiog kaita – žodis kaita nesuponuoja
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kitimo krypties. Iš tikrųjų galėtume kalbėti apie Liackio mąstytus priebalsinių raidžių
kaitos (tarp kalbų) dėsnius.
Taip pat Liackis nurodė ir vieną balsių „perėjimo“ dėsnį, ir tai jau ne tarp kalbų,
o tarp tarmių jo matytas kitimas:

Въ литовскомъ нарѣчіи е переходитъ въ я, въ Жмудскомъ же е сохраняется; такъ
что по-литовскому нарѣчію выговаривается ижъ гялажа, а въ Жмудскомъ гялаже [sic!] – изъ желѣза; дерево по-литовски мядисъ, по-жмудски медисъ, означаетъ растеніе, дающее мядасъ – медъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 7r) .
Anot Liackio, aukštaičių („lietuvių“) tarmėje <e> „pereina“ į <я>, o žemaičių tarmėje <e> išlaikoma. Ir pateikė pavyzdžių: aukštaitiškai мядисъ ‘medis’, žemaitiškai
медисъ; aukštaitiškai гялажа ‘geležies’, žemaitiškai гялаже (kadangi rusų rašybos
taisyklės neleidžia po <ж> rašyti <я>, Liackis aukštaitiško žodžio gale parašė <a>, bet
galvoje turėjo <я>; plg. kitą jo pavyzdį: „жантасъ – зять, здѣсь юсъ перешелъ въ я,
по-польски – зенть“; l. 7r).
Čia galima jausti Liackio numanytą kitimo kryptį – tarsi iš rusų kalbos rašybos
perspektyvos Liackis sakė, kad žemaičiai išlaikę <e> (plg. rus. желѣза ‘geležies’, rus.
медъ ‘medus’, rašoma su ta pačia raide <е>), o aukštaičiai pakeitę į <я>. Vėlgi, nors
rėmėsi tarmėmis, Liackis kalbėjo apie raides, ne apie garsus.
Šioje vietoje ima ryškėti ir tai, kaip 1873 metais Liackis vertino lietuvių (žemaičių
ir aukštaičių) tarmes. Atrodytų, jog kadangi rusų kalboje rašoma <e>, o esą žemaičiai
ją išlaikę, tai žemaičių tarmė Liackiui galėtų būti artimesnė už aukštaičių. Tačiau
pavyzdys мядасъ – медъ ‘medus’ išduoda, kad cituodamas tiesiog lietuviškai (negalvodamas apie jokios tarmės atspalvius), Liackis vis dėlto pasirinko „aukštaitišką“
variantą su <я> (ne „žemaitišką“ su <e>). Vadinasi, aukštaičių tarmės mokėjimas Liackiui leido mąstyti apie ją kaip apie reikšmingesnę, aukštaičių tarmė jam turbūt buvo
nežymėtasis opozicijos aukštaičiai–žemaičiai narys.
Iš Liackio pavyzdžių nelabai lengva atrinkti, kokias konkrečiau aukštaičių patarmes
Liackis turėjo galvoje. Kietasis [l] rodytų tai buvus kažkurią rytų aukštaičių šnektą
(гялажа). Rytų aukštaičių patarmės tarimą galėtų liudyti ir kai kurių sutrumpėjusių
bendračių galo minkštojo priebalsio230 žymėjimas minkštumo ženklu <ь> (гевянть
‘gyvent’, важоть ‘vežiot’; l. 7r). Na, prasprūdusi lytis Лятувникасъ, matyt, iš atminties cituojant Kaširino МДИ vadovėlio pavadinimą (МДИ originale atspausta летý
вишкосъ – su <e>, ne su <я>), labai primena panevėžiškių tariamą monoftongizuotą
prieškirtinį diftongoidą [ie] – „vietoje dvibalsio ie – trumpasis e“231. Panevėžyje gyvenusiam Liackiui tokia lytis galėjo būti įprasta. Bet vien iš 1873 metų programos medžiagos negalima nustatyti tikslesnių Liackio tarmių rinkimosi prerogatyvų.
1873 metų programoje Liackis kalbėjo ir apie nosinių garsų (jusų, rus. юсъ) pasikeitimą. Pavyzdžiui, jis rašė „жантасъ – зять, здѣсь юсъ перешелъ въ я, по-поль
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ски – зенть“ (l. 7r). Taip pat „Ругисъ – рожь, гдѣ юсъ обратимъ въ о“ (l. 7r) – tik
čia klaidingai įžvelgė esą buvusius nosinius garsus. Aišku, kad Liackis žinojo apie
nosinių balsių egzistavimą senojoje slavų kalboje ir ieškojo jų atitikmenų lietuvių
kalboje. Ir gerokai vėliau Liackis diskutuos apie nosines raides (žr. 2.10.2).
Dar vienas kalbinis aspektas, kurį 1873 metų programoje palietė Liackis, buvo žo
džių daryba ir morfologija. Štai kaip Liackis aptarinėjo veiksmažodžio árti vedinius:

Аре – настоящее время, един[ственное] число отъ глагола Арть – орать, такое
же окончаніе глагола имѣетъ и множественное число – Жмоне äре. Производственныя слова отъ арть арклисъ – лошадь [...], арклюкасъ – лошаденка; арк
люкелисъ (уменшит[ельно]–ласкат[ельное]); аркласъ – соха; аримо – пахотная
земля; артасъ – пахотный; артоисъ – пахарь (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6v) .
Liackis visų pirma nurodė pastebėjęs, kad lietuvių kalboje trečiojo asmens viena
skaita ir daugiskaita sutampa: vienaskaita esą Аре ‘aria’, o daugiskaita Жмоне äре
‘žmonės aria’. Taip pat surašė įvairių žodžio арть vedinių: арклисъ ‘arklys’, арклюкасъ
‘arkliukas’, арклюкелисъ ‘arkliukėlis’, аркласъ ‘arklas’, аримо (nurašytojo klaida) ‘arimas’, артасъ ‘artas’, артоисъ ‘artojas’. (Šiandien ne visus juos vadintume árti vediniais:
ártas yra morfologinė forma; arkliukas yra ne árti, o arklys vedinys ir pan.) Liackis čia
greičiau sužymėjo žodžius su šaknimi ár‑.
Taip pat Liackis pastebėjo ir suformulavo keletą kitų morfologijos taisyklių: įnagininkui sudaryti lietuvių kalboje vartojamas (prielinksnis) su; galūnėmis ‑асъ bei ‑усъ
besibaigiantys žodžiai esantys vyriškosios giminės: „Для образованія творительнаго
падежа въ Литовскомъ языкѣ прибавляется Су. Слова, оканчивающіяся на асъ и
усъ, мужскаго рода“ (l. 6v).
Komentuodamas šias ‑as bei ‑us galūnes, Liackis pridėjo pastabą su platesniu
apibendrinimu: „Дѣятели имѣютъ преимущественно окончаніе на исъ и усъ; ору
дія – асъ; продукты – имо [= имсъ]“ (l. 6v). Vadinasi, Liackis manė, kad veikėjai
(veiksmo atlikėjai) turi galūnes ‑is ar ‑us, kad įrankių pavadinimų galūnė yra ‑as, kad
produktų (veiksmo rezultato) pavadinimai baigiasi ‑ims. Augustas Schleicheris lietuvių kalbos gramatikoje jau prieš 17 metų (1856-aisiais) buvo kalbėjęs apie nomina
agentis priesagą ‑tojas (ne galūnę!), apie veiksmažodinių abstraktų sudarymą su priesaga ‑imas, ‑ims232. Bet nematyti, kad Liackis savo 1873 metų programoje Schleicheriu
būtų rėmęsis.
Dar viena Liackio aptarta forma yra padirbtas:

падирбтасъ – причастіе // страдательнаго залога, отъ глагола падирбтъ – сдѣ
лать; коренной глаголъ дирбтъ – работать; дарба или дарбасъ – работа; въ
Бѣлорусскомъ нарѣчіи есть глаголъ рабить, тоже произошедшій отъ глагола
дирбтъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6v–7r) .
Liackis skyrė neveikiamosios rūšies dalyvį padirbtas, nors kitur analogišką dalyvį
ártas ir laikė žodžio árti vediniu. Schleicheris šiuo atveju buvo kalbėjęs apie participium
praeteriti passivi darymą su priesaga ‑tas, ‑ta (ŠlG 99–100).
Šiame Liackio pavyzdyje taip pat prasikiša jo baltarusiška patirtis. Esą baltarusių
tarmė turi veiksmažodį рабить ‘dirbti’, atsiradusį iš lietuvių kalbos veiksmažodžio
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дирбтъ233. Baltarusių tarmės santykis su lietuvių kalba atrodo tiesioginis – Liackiui
lengva baltarusišką žodį išvesti tiesiai iš lietuvių kalbos. Beje, rašydamas baltarusių
tarmė, Liackis ją turbūt suvokė kaip rusų kalbos dalį (formą), o ne kaip atskirą baltarusių kalbą.
Ir taip pat aišku, kad Liackis nebuvo labai geras lietuvių kalbos mokovas. Ypač
matyti, kad jis ne visada pataikė vartoti reikiamas lietuviškų žodžių galūnes. Pavyzdžiui, rašė iness. sg. Летова ‘Lietuvoje’ 6r, 6v, taip pat vietą žymėjo антъ Лётува ~
ant Lietuvą ‘Lietuvoje’ 6v. Žodžio žmogus nom. pl. rašė su galūne ‑e: Жмоне äре ‘žmonės arė’ 6v(2x). Akivaizdžios negimtakalbio klaidos.
Taigi 1873-iųjų lietuvių kalbos mokymo Panevėžio mokytojų seminarijoje programa rodo tam tikrus Liackio mąstymo apie lietuvių kalbą elementus. Jis mėgo etimologizuoti žodžius (Lietuva, žmogus, medis). Etimologizavo ir baltarusių рабить. Liackis
lygino lietuvių kalbą su rusų bei slavų ir buvo įžvelgęs priebalsių raidžių kaitas („perėjimus“) tarp kalbų: 1) rusų <с> į lietuvių <ж>; 2) lietuvių <ж> į rusų <з>; 3) lietuvių
<г> į slavų ir rusų <ж> ir 4) lietuvių <ш> į rusų <с> (vienos kaitos kryptis yra iš rusų
į lietuvių, trijų – iš lietuvių į slavų ir rusų; tad kitimo kryptis nevienoda). Taip pat
tarp žemaičių ir aukštaičių Liackis įžvelgė (balsinių) raidžių kaitą <е> į <я>. Analizavo ir lietuvių bei slavų kalbų nosinių garsų (jusų, rus. юсъ) atitikmenis. Atrodo, kad
Liackiui savesnė tarmė buvo aukštaičių (ne žemaičių), juk ją šiek tiek ir mokėjo; Liackis pavartojo rytų aukštaičių patarmės ypatybių (гялажа, гевянть), net vieną – gal
panevėžiškių šnektų (Лятувникасъ). Liackis svarstė žodžių darybos elementus – buvo
susigalvojęs taisyklę, kad veikėjai turi galūnes ‑is ar ‑us, įrankių pavadinimai ‑as, o
produktų pavadinimai baigiasi ‑ims. Matyt, tokiomis ir panašiomis kalbinėmis nuo
statomis bei taisyklėmis Liackis ir rėmėsi mokydamas savo seminaristus versti į abi
kalbas, studijuoti panašius žodžius ir darinius. Taip pat aišku, kad Liackis nebuvo
geras lietuvių kalbos mokovas, dažnai nepataikydavo lietuviškų galūnių. Bet dauguma jo aplinkos žmonių turbūt lietuviškai nemokėjo visai – toks kontekstas nebuvo
pajėgus Liackio ryškiau kompromituoti.
Būtėnas yra užrašęs vėlesnio lietuvių kalbos mokytojo Panevėžio mokytojų seminarijoje Vladimiro Lukino atsiminimų apie Liackio mokymo pobūdį (Lukinas buvo
Liackio mokinys):

Kadangi nebuvo tinkamų lietuviškai parašytų vadovėlių ir net šiaipjau knygų mokykloms, tai, be anos ,,azbukos“, Leckiui tekdavę eiti, kiek jau ėjo, lietuvių kalbos linksniavimo ir asmenavimo. Mokytojui V[ladimirui] Lukinui yra tekę prie jo mokytis.
Tai jis pasakoja, kad Leckis mėgdavęs kartais aiškinti, jog tas „žmudsky jazyk“ sena
kalba ir kilusi iš sanskrito (senovės indėnų šventųjų raštų kalba) kalbos. Kartais,
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sako, kiek pamokoj ir lietuviškai pakalbėdavęs, bet mažai, nes ir mokinių lietuvių nebuvo. Tiesa, kai kurie mokiniai rusai irgi mokėdavę lietuviškai kalbėti kaip užaugę
tame krašte žmonės, pavyzdžiui, kad ir Safronovas, paskutinysis tos seminarijos lietuvių kalbos mokytojas, arba kad ir mokytojas V[ladimiras] Lukinas234.

2.5.

Lietuvių kalbos pamokų revizija ir ataskaita (1875)

Apygardos inspektorių Pavelą Roščiną Sergijevskis siuntė revizuoti Panevėžio mokytojų seminarijos ir prie jos esančios pradinės mokyklos, tai ir buvo atlikta 1875 metų
sausio 12–19 dienomis235. Tada Liackis jau buvo išdirbęs lietuvių kalbos mokytoju maždaug pusantrų mokslo metų. Štai kaip palankiai Roščinas apibūdino Liackio darbą:

Учитель Жмудскаго языка З[ахарій] А[нтоновичъ] Ляцкій, кончившій курсъ въ
Николаевской инженерной академіи, представляетъ полезную учебную силу
для семинаріи по его основательному знанію Жмудскаго языка и стремленію
облегчить воспитанникамъ изученіе этаго языка съ помощію постояннаго
сопоставленія и сближенія его съ языкомъ Русскимъ. Такая система не можетъ, по моему мнѣнію, портить дѣла даже и при нѣкоторыхъ натяжкахъ,
къ которымъ въ иныхъ случаяхъ прибѣгаетъ г[осподинъ] Ляцкій, силясь во
чтобы то ни стало усматривать сходство въ корняхъ и флексіяхъ обоихъ
языковъ при помощи перехода однихъ звуковъ въ другіе. По крайнѣй мѣрѣ –
это не мѣшаетъ дѣлать порядочные успѣхи въ изученіи Жмудскаго языка и
тѣми воспитанниками, которые, до поступленія въ семинарію, его вовсе не
знали (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 5877, l. 17v) .
Nikolajaus inžinierių akademijos auklėtinį Liackį inspektorius Roščinas pavadino
naudinga seminarijai mokomąja pajėga; pasakė, kad Liackis iš pagrindų moka lietuvių
kalbą (kitur Roščinas yra prisipažinęs, kad pats tos kalbos visai nemoka, žr. 2.6.2).
Roščinas taip pat trumpai apibūdino Liackio dėstymo metodiką – lietuvių kalbos
Liackis mokė nuolat lygindamas su rusų kalba. Tokį metodą Liackis esą pasirinkęs,
kad auklėtiniams būtų lengviau mokytis lietuvių kalbos. Vadinasi, 1873 metų lietuvių
kalbos dėstymo programoje numatytas mokymas lyginant kalbas Liackio iš tikrųjų
buvo taikomas. Maža to, Roščino žodžiais, Liackis per pamokas ne tik gretino kalbas,
bet ir „artino lietuvių kalbą prie rusų“. Būtėnas (turbūt vis dar remdamasis Lukino
atsiminimais) taip pat rašė apie lyginamąjį Liackio metodą:

Dar jo viena pamėgta kalbos dalykus mokant ypatybė, tai kad jis dažnai vartodavo, mokydamas lietuvių kalbos, kaip ir lyginamąjį metodą. Pergrupinėdamas kiek panašiuose abiejų kalbų žodžiuose tam tikrus garsus, nurodinėdamas žodžio garsų kilimo vienodumą arba atskyrį, jis išmokydavęs ir parodydavęs rusų kalbos panašumą ar giminingumą su lietuvių kalba (Tokio darbo, ypačiai anais rusifikacijos laikais, tikslas dar
neaiškus), pavyzdžiui: arklas ir соха, karvė ir корова, galva ir головка, глава, ranka
ir рука, nosis ir носъ, ragas ir рогъ, linas ir ленъ, akis ir око (глазъ) nagas ir но
готь ir t. t.236
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Roščinas pastebėjo, kad Liackis tai darydamas kartais pritempdavo, bet kokia
kaina norėdamas įžvelgti abiejų kalbų šaknų ir fleksijų panašumą vieniems garsams
virstant kitais (kaip ir buvo numatyta programoje). Tačiau inspektoriui atrodė, kad
nors ir pritempta, tokia sistema negalinti gadinti reikalo. Ji bent jau netrukdanti, anot
Roščino, daryti pažangą ir tiems auklėtiniams, kurie, prieš stodami į seminariją,
lietuvių kalbos visai nemokėjo. O palengvinti studijas gimtakalbiams lietuviams
seminaristams, regis, Roščinas nekėlė reikalavimo. Jie tarsi ir taip jau turėjo mokėti
savo kalbą.
Nors Būtėnui Liackio tikslai neatrodė aiškūs, bet negalima abejoti, kad Liackio
metodika slėpė ir politinius tikslus – surasti duomenų parodyti, kad lietuvių ir rusų
kalbos yra panašios, kad lietuviams rusų kalba esanti sava. Tai kartu sugestionavo,
kad ir Rusijos politika lietuviams nesanti primesta. Roščinui Liackio pritempimo
metodikos niuansai rodėsi labai priimtini.
Kitas maždaug to paties laiko tekstas – Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriaus
Boričevskio 1874 kalendorinių metų ataskaita (ji turėjo būti sudaryta 1875 metų
pradžioje)237. Apie pusantrų metų dėstomą lietuvių kalbą atsiskaityta gana plačiai.
Pirmiausia apibūdintas mokinių kontingentas:

Изъ числа 10 воспитанниковъ, вновь принятыхъ въ отчетномъ году въ заведеніе,
только 2 поступили рѣшительно ничего не понимая пожмудски. Преподаватель жмудскаго языка въ началѣ текущаго учебнаго года посвящалъ на нихъ
отдѣльные часы, чтобы ознакомить ихъ съ тѣми свѣдѣніями, которыя
сообщены были воспитанникамъ семинаріи въ прошломъ учебномъ году. Съ
октября мѣсяца занятія по жмудскому языку были общія для воспитанниковъ всѣхъ трехъ классовъ (4 урока въ недѣлю) (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 6465, l. 89v) .
1874 metų rudenį priimta dešimt naujų seminaristų, ir tiktai du iš jų ničnieko
nemokėję lietuviškai. Tiems visai nemokantiems lietuvių kalbos mokytojas skiriąs
papildomas valandas supažindinti su dalykais, kuriuos seminarijos auklėtiniai mokėsi praėjusiais metais. Nuo 1874 metų spalio mėnesio lietuvių kalbos pamokos visų
trijų seminarijos klasių mokiniams buvo bendros – ir jų buvo keturios, o ne trys, kaip
Liackis buvo apsiėmęs iš pradžių, 1873-iaisiais.
Jau antraisiais Liackio darbo seminarijoje metais iškilo naujų problemų – įstojus
naujiems mokiniams, Liackis turėjo imti dėstyti ne tris, o keturias pamokas per savaitę. Tad už tuos pačius 400 rublių per metus jis išplėtė pamokų skaičių, netgi ėmė
mokyti du iš mokinių visai nemokančius kalbos papildomai. Atrodytų, kad Liackis
nevengė dėstyti, nors jo iždininkavimas turėjo atimti daug laiko. Sprendžiant iš Roščino nuomonės, kad dėstydamas Liackis persistengdavo, galima manyti jį buvus tam
tikrą savo dėstymo metodikos entuziastą.
O Boričevskis Liackio dėstymo metodiką pristatė taip:

Придерживаясь прежней программы и способа преподаванія, учитель жмудскаго
языка знакомилъ воспитанниковъ съ существеннѣйшимъ содержаніемъ //
жмудской грамматики, останавливаясь по преимуществу на основныхъ законахъ и правилахъ жмудскаго языка и на способѣ нахожденія порусски значи156

тельной массы жмудскихъ словъ отбрасываніемъ окончаній и замѣною однѣхъ
буквъ другими (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 6465, l. 89v–90r) .
Taigi esą Liackis auklėtinius supažindino su esmingiausiu lietuvių gramatikos
turiniu, rėmėsi pagrindiniais lietuvių kalbos dėsniais ir taisyklėmis. Bet oficialia kiriline rašyba leistų lietuvių kalbos gramatikų tada dar nebuvo, tai jei ir galėjo Liackis
mokyti iš publikuotų gramatikų, tai tik spausdintų lotyniškomis (ar gotikinėmis)
raidėmis. Boričevskis taip pat akcentavo, kad Liackis taikęs metodą numetinėjant
galūnes ir pakeitinėjant raides tarp daugybės lietuviškų žodžių atradinėti rusiškus.
Liackiui buvo patikusi tuo metu populiari lyginamoji kalbotyra, jis jautėsi įkvėptas
naujo darbo ir per pamokas užsiiminėjo įrodinėjimu, kad lietuvių kalbą galima atrasti rusų kalboje.

Грамматическія правила сообщаемы были тоже при помощи сравненія жмуджскихъ грамматическихъ правилъ съ основными положеніями русской грамматики. Для примѣненія изучаемыхъ правилъ къ практикѣ воспитанники переводили съ русскаго языка на жмудскій изъ „Азбуки правописанія“ Тихомирова (упражненія на постановку точки, запятой, на возстановленіе сомнительныхъ гласныхъ и согласныхъ звуковъ и т[ому] п[одобное]) (LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 6465, l. 90r) .
Liackis lygino ne tik lietuvių bei rusų kalbų žodžius, bet ir jų gramatikų taisykles.
Tam, kad išmoktų taikyti taisykles praktiškai, mokiniai vertė iš rusų į lietuvių kalbą
populiaraus Rusijoje Dmitrijaus Tichomirovo vadovėlio Азбука правописанiя238 (Rašybos
abėcėlė) pratimus apie taško, kablelio rašybą, apie abejotinų balsių ir priebalsių atstatymą. Tichomirovo vadovėlyje esama straipsnelių (ir skirsnelių, sudarytų iš atskirų
sakinių), pavadintų, pavyzdžiui, taip: „Звуки о, а, и, я, иногда въ произношеніи
слышатся, какъ а, о, е, и“ (p. 2–3); „Въ произношеніи д иногда слышится, какъ т,
б – какъ п, в – какъ ф, г – какъ к и проч[ее]“ (p. 4–5); „Если звукъ е при измѣненіи
слова не выпадаетъ и не переxодитъ въ ë, тогда нужно писать ѣ“ (p. 8–9). Tokie
skyreliai buvo skirti mokyti rusų kalbos rašybos taisyklių; pavyzdžiui, sakiniai „Война
кровь любитъ“ (p. 4), „Мои сапоги узки“ (p. 4), „Твоя старая шубка плоха“ (p. 4),
„Снѣгу нѣту, и слѣду нѣту“ (p. 8) pateikti mokyti raidžių <о>, <в>, <з>, <ѣ> rašybos.
Tokiais ir panašiais pavyzdžiais rėmėsi Liackis, mokydamas vyresniųjų klasių
seminaristus 1874 metais. Akivaizdu, kad parenkant versti būtent Tichomirovo vadovėlį, buvo ketinama mokyti ne tik lietuvių kalbos, bet ir rusų ortografijos. Matyt, toks
sumanymas Liackiui ir kitiems pedagogams atrodė labai prasmingas. Kaip sakė Staliūnas, „Teachers would learn Lithuanian solely to be able to teach Russian more efficiently, while Lithuanian retained just an auxiliary role“239.
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Panevėžio mokytojų seminarijos 1874 metų
ataskaita, 1875; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 6465 .
Д[митрій] Тихомировъ, Азбука правописанiя.
Сборникъ примѣровъ и статей на
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главнеѣйшія правила правописанія для диктов
ки и списыванія съ книги, Москва:
Типографія Т. Рисъ, 1870 .
Staliūnas 2007, 277 .
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2.6.

Русишкасъ моксласъ (1875) rankraščiai

Vos tapęs lietuvių kalbos mokytoju, Liackis buvo paprašytas ir recenzuoti lietuviškus leidinius, Rusijos administratorių ketintus leisti kirilikos raidėmis. Kitaip sakant,
vienintelis už lietuvių kalbą Šiaurės vakarų krašte gaunantis algą mokytojas administratorių buvo naudojamas ir kaip ekspertas. O pirmas leidinys, kurį recenzavo ir
redagavo Liackis, buvo 1875-ųjų rusų kalbos elementorius su lietuviškais vertimais
Русишкасъ моксласъ дэль летувнику. РМ iš dalies buvo Kaširino МДИ vadovėlio
perdirbinys – kaip ir „naujasis kaširinas“. Visi septyni nustatyti МДИ šaltiniai ir paties
Kaširino redagavimo sluoksnis (žr. 1.3, 1.4) iš dalies buvo perimti į РМ – tai prisidėjo
ir prie РМ rašybos bei tarminių formų margumo.
Pats РМ vadovėlis turi gana ilgą ir sudėtingą istoriją – nuo 1873-iųjų per dvejus
metus rankraštis buvo perrašytas keturis kartus, vieną kartą pridėti papildymai, tris
rankraščio variantus recenzavo ir vieną iš jų redagavo Liackis. Dar po vieną kartą recenzavo Panevėžio mokytojų seminarijos pedagogų taryba, Liaudies švietimo ministerijos mokslo komitetas Sankt Peterburge ir inspektorius Pavelas Roščinas. Toliau (2.6.1–
2.8) bus analizuojama filologinė ir kalbinė РМ istorija: Liackio recenzijos ir taisymai,
redagavimo sluoksniai, įvairių anonimų ir spėjamų rengėjų bei vertėjų indėlis.
Užbėgant už akių, galima Kaširino МДИ šaltinių struktūros schemą (žr. 1.3, 11 pav.)
sudėti su РМ rankraščių schema (žr. 64 pav.). Naujoji schema apima bent devynis
struktūriškai susijusius spaudinius, taip pat keturis РМ knygos rankraščio variantus.
Atsižvelgus ir į Kaširino, Liackio, Syrkino vertėjo redagavimo sluoksnius, atskiras
anoniminių rengėjų atkarpas – susidarytų bent apie dvidešimt skirtingos kilmės РМ
teksto sluoksnių.
Tiesa, ne visi keturiolika tekstų yra išlikę. Spaudiniai žinomi, bet iš rankraščių
teįmanoma pasinaudoti schemoje dešiniajame stulpelyje pažymėtu trečiuoju РМ rank
raščiu ir prie jo pridėtu Syrkino vertėjo priedu. Kaip tik šiame rankraštyje ir priede
Liackio ranka sužymėtos pastabos pieštuku, leidžiančios rekonstruoti jo kalbines ir
redaktorines nuostatas (greta Liackio samprotavimų apie skirtingus to paties vadovėlio rankraščius trijose recenzijose).
2.6.1. 	Pirmasis

rankraštis ir pirmoji Zacharijaus Liackio
		 recenzija (1873)

Kauno liaudies mokyklų direkcijos direktorius Nikanoras Saveljevas 1873 metų
spalio 13 dieną siuntė VŠA globėjui Sergijevskiui rankraštį, pavadintą Руководство къ
изученію Русско-литовской грамоты (Vadovėlis rusų–lietuvių raštui mokytis)240, ir prašė,
kad Sergijevskis pasirūpintų jį išleisti, nes ankstesnis, prieš keletą metų skelbtas Abelio Syrkino spaustuvės leidinys (t. y. Kaširino МДИ) 5000 ar 6000 tiražu jau išsibaigęs.
Naująjį vadovėlį sudarę Kauno liaudies mokyklų direkcijos nariai (mokytojai):

Оно составлено членами Дирекціи по прежнему руководству съ небольшими
измѣненіями: нѣкоторыя изъ статей выпущены и замѣнены другими, взятыми изъ различныхъ хрестоматій и переведенными // на Жмудскій языкъ учителями, знающими этотъ языкъ (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 1r–1v) .
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Krečinskio Mоксласъ
(МСР; 1867)

Krečinskio Буквáрсъ
(1865 )

I rankraštis: Руководство къ изученiю русско-литовской грамоты
(1873-10-13 )

Kaširino Moкcлacъ
дeль ишмόкима
(MДИ; 1868)

II rankraštis: русская грамота для литовцевъ; su seminar. tarybos bei
Liackio pastabomis (1874-08-05 )

Mikuckio, Ivinskio Aбeцeлe
(1864 )

Žilinskio Aбeцeлe
(AлP; 1865)

Krečinskio kalendorius

Papildomas
Syrkino
vertėjo
vertimas

(1867)

III rankraštis: русская грамота для
литовцевъ; su ministerijos pastabomis
(1874-12-05 ), su Syrkino vertėjo verti
mu (prieš 1875-03-06 ) ir Liackio pa
stabomis (1875-04-03 )
IV rankraštis: русская грамота для
литовцевъ; su kartu įrašytu Syrkino
vertėjo vertimu ir Liackio pastabomis
(1875-06-09 )

Aктacъ upъ nomepяй
(1867)

Ceнacъ ayкca алmopюcъ

Spaudinys PM (1875 )

(CAA; 1866)

64 pav. РМ (1875) spaudinio atsiradimas ir šaltinių tekstų santykiai; ištisine (nepunktyrine) linija
apvesti leidiniai ir rankraščiai yra išlikę iki šių dienų

Vadinasi, pasak Saveljevo, kažkokie mokytojai, mokantys lietuvių kalbą, rengdami
savo vadovėlio rankraštį rėmėsi Kaširino МДИ, bet kartu ir jį modifikavo – kai kuriuos
skyrius praleido ir pakeitė kitais, paimtais iš įvairių chrestomatijų, bei juos išvertė į
lietuvių kalbą.
Gavęs Saveljevo prašymą Sergijevskis maždaug po mėnesio (lapkričio 18 dieną)
kreipėsi į Panevėžio mokytojų seminarijos direktorių Boričevskį ir pageidavo: 1) pateikti rankraštį seminarijos pedagogų tarybai, kad ji nuspręstų, ar jo turinys tinka
švietimo apygardos pradžios mokykloms; 2) duoti ir lietuvių kalbos mokytojui Liackiui, kad jis įvertintų rankraščio kalbą. Tada rankraštis kartu su abiejų išvadų nuorašais turintis būti parsiųstas atgal į Vilnių. Sergijevskis vėl atkreipė dėmesį į Liackį,
kurį taip neseniai rekomendavo Geitleriui – užtekėjo Liackio žvaigždė.
Lygiai po mėnesio, gruodžio 18 dieną, direktorius Boričevskis siuntė atsakymą į
Vilnių Sergijevskiui: rankraštį, seminarijos pedagogų tarybos ir Liackio vertinimus.
Taryba, susidedanti iš direktoriaus Boričevskio, šventiko Sofronijaus Zosimovičiaus,
mokytojų Piotro Šidlovskio, Aleksandro Jegorovo, Vladimiro Orlovo (Владимиръ
Александровичъ Орловъ) ir pradinės mokyklos mokytojo Antono Gisičiaus, visų
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Knygos Русишкасъ моксласъ дэль летувнику
leidimo dokumentai, 1873–1878; LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 1r–1v .
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pirma pasiūlė pakeisti pavadinimą. Kadangi tai ne rusiškai-žemaitiško, o tiesiog rusų
rašto mokymas, tai esą geriau būtų pavadinti „руководствомъ для Литовцевъ къ
изученію русской грамоты“ (l. 4r). Tačiau pavadinimas vėliau dar kito.
Tas rankraštis, kuriame buvo daromos pedagogų tarybos pastabos (64 pav. dešiniame stulpelyje nr. I), nėra išlikęs. Visi pedagogų tarybos nurodyti puslapiai neatitinka dabar byloje saugomo rankraščio paginacijos, vadinasi, į ją įsegtas vėlesnis
rankraštis (64 pav. dešiniame stulpelyje nr. III). Be to, didžiumos atvejų, dėl kurių
priekaištavo pedagogai, turimame rankraštyje nebelikę. Pavyzdžiui, taryba nepritarė vaikams nesuprantamoms frazėms, plg. „Молитвою укрѣпляется душа наша“
11 p., 26 frazė (l. 4v); „Будь твердъ: радость и горе равно приходятъ“ 12 p., 28
frazė (l. 4v). Taip pat kritikavo vaikams netinkamas frazes, pavyzdžiui, „вы не любите
ни отца, ни матери, ни даже Бога“ 10 p., 35 frazė (l. 4v). Visų šių sakinių išlikusiame III rankraštyje nėra.
Be to, pedagogų tarybai nepatiko, kad per kelis puslapius nusidriekusios frazės
negrupuotos pagal temas (l. 4v), tačiau į jos nuomonę nebuvo atsižvelgta ne tik išlikusiame III rankraštyje (l. 38r), bet vėliau ir spaudinyje. Nekreipta dėmesio ir į tarybos priekaištą, jog nesą pateikta nė vieno pavyzdžio su izhitsa <ѵ>, nors nurodyta, jog
jos bus mokoma. Pavyzdžių su izhitsa neatsirado nė spaudinyje (РМ, p. 10). Nors
pedagogai peikė sakinį „На, Саша, тебѣ розу: ты одна моя отрада“ 10 p., 25 frazė
(l. 4v), bet sakinys paliktas ir III rankraštyje (l. 40v), ir spaudinyje (РМ, p. 17).
Šiaip jau pedagogų taryba rankraštį pripažino tinkamu, jei bus pataisytas pagal
jos pageidavimus. Bet buvo atsižvelgta tik į dalį jos siūlymų.
Zacharijus Liackis, tedirbęs lietuvių kalbos dėstytoju antrą mėnesį, apie to paties
I rankraščio lietuvių kalbą ir rašybą rašė kitą įvertinimą. Liackis iš karto užsipuolė
sudarytojus, žodžio gale nevartojusius kietumo ir minkštumo ženklų (<ъ> ir <ь>):

Относительно перевода русской грамоты для народныхъ училищь Ковенской Гу
берніи на литовскій языкъ надобно замѣтить, что онъ имѣетъ слѣдующіе,
по моему мнѣнію, недостатки: въ словахъ, писанныхъ русскими буквами, а
потому и подчиняющиеся правиламъ русскаго правописанія, пропущены вездѣ
на концахъ словъ ъ и ь, тогда какъ и въ литовскихъ словахъ, какъ и въ русскихъ, есть окончанія твердыя и мягкія, напр.: лоить – лаить и лаикъ – лай
(пов[елительное] накл[оненіе]) (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7r) .
Liackio noras rašyti netariamus <ъ> ir <ь> paremtas argumentu, kad rusiškomis
raidėmis rašomi žodžiai turi paklusti rusiškai rašybai. Liackis atsiduria prie tų lietuviškos kirilikos kūrėjų, kuriems rusiška ortografija buvo svarbiau už lietuvių tarmių
garsus. Tai rusų administratorių ideologiją rėmusi linija, kurios atstovais dar prieš
Liackį užsiangažavo esą Jonas Krečinskis, Antanas Petkevičius ir Dmitrijus Kaširinas.
Žodžio galo kietąjį priebalsį žymėti jeru <ъ> buvo ryškiausiai į akis krintanti administratorių remta rašybos rusinimo ypatybė. Ja Liackis skyrėsi tiek nuo Stanislovo
Mikuckio, Lauryno Ivinskio, Tomo Žilinskio, tiek nuo Jono Juškos ar Eduardo Volterio kirilikos bandymų241.
Liackio nusiskundimas liudija, kad jo skaitomas I rankraštis kaip tik stokojo žodžio
galo <ъ>; tai patvirtina ir paties Liackio cituojamos rankraščio vietos: Пасудинк
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Микалюкас ант аркля (l. 7v); Венас вайкелис, сунус ган туртиту тевун (l. 8r). Bet
jau cituotas Liackio pavyzdys лаикъ – лай turi jerą. Nors I rankraščio neturime, bet
šaltinyje МДИ yra panašus žodis, tik, matyt, МДИ jeras ir šitame pavyzdyje mokytojų nebuvo perimtas į I rankraštį. Liackis pageidavo čia jero, bet III rankraštyje to
pavyzdžio jau apskritai neliko (l. 35r).
Toks mokytojų apsisprendimas nevartoti <ъ> turbūt liudija juos nebuvus griežtais
rusiškos rašybos diegimo šalininkais. Jeigu kiltų klausimas, ar tarp I rankraštį rengusių mokytojų negalėjo būti patirties turinčio МДИ redaktoriaus Kaširino, atsakyti
teigiamai trukdytų jau vien Kaširino pamėgtas jeras.
Liackis siūlė išlaikyti ir kitą rusų rašybai įprastą ypatybę – žodyje апвиніоть žymėti ne dvi raides <io>, bet vieną diakritinę <ё>:

Если русское слово темный пишется посредствомъ буквы е, а не іо, то почему
принимать послѣдній способъ правописанія необходимымъ для литовскаго
языка въ словахъ, напр[имѣръ]: апвиніоть, гдѣ іо звучитъ также, какъ е въ
словѣ – темный. – Я полагаю, что слово-апвиніоть слѣдуетъ писать: обвинёть, что значитъ – обвить, обвинуть: по крайней мѣрѣ не маскировалось
бы родство литовскаго языка съ русскимъ, и географы не причисляли бы это
чисто словянское (отъ глагола – шловинть – славить) племя къ несловянскимъ
племенамъ, населяющимъ Россію (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7r) .
Akivaizdi Liackio ideologija lietuvių tarmėse ieškoti ryšių su rusų kalba. Žodį
apvyniot Liackis siūlė rašyti обвинёть, mat rusiškai jis reiškiąs ‘обвинуть’. Lietuvišką
priešdėlį ap- pakeitė rusišku об-, kad priartintų prie rusiškos rašybos. Tai ta pati rusų
rašybos raidę <o> nekirčiuotoje pozicijoje tarti [a] taisyklė, kuri taikyta ir 1873-iųjų
programos Liackio žodžiui Прошить. Beje, ir kitur šioje recenzijoje Liackiui pasitaikė
parašyti они ~ anie ‘jie’, kad atrodytų kaip rus. они ‘jie’ (они яу [ё] гатави ‘jie jau
pasirengę’; l. 7r). Liackiui rūpėjo, kad nebūtų maskuojama lietuvių kalbos giminystė
su rusų ir kad geografai neskirtų neva grynai slaviškos lietuvių genties prie neslaviškų. Kaip rusų ir lietuvių kalbų saitų ieškojimą šį Liackio pavyzdį interpretavo Darius
Staliūnas242. Šiuo atveju kirilinę lietuvių rašybą Liackis vertė tarnauti imperijos ideologijai. Galbūt maždaug tokius atvejus turėjo galvoje inspektorius Roščinas, kai po
metų revizavo Panevėžio mokytojų seminariją ir pažymėjo, kad Liackis, lygindamas
lietuvių žodžius su rusų, linkęs pritempti (žr. 2.5). Čia pritempta rašyba. Kam gi dar,
be Rusijos administratorių, toks rašymas galėjo tikti?
Tą pačią raidę <ё> Liackis ragino vartoti ir vietoj digrafo <яу>:

Не понимаю я также необходимости выражать тотъже самый звукъ буквами яу
(стр. 7, пунктъ 4): они яу (ё) гатави - они уже готовы. Никто изъ русскихъ не
будетъ читать этихъ двухъ буквъ такъ, какъ онъ произносить ё (LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 7r) .
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Vadinasi, žodžiui jau užrašyti Liackiui pakako vienos rusiškos raidės <ё>, kuri
tarta maždaug [o]. Šio žodžio galą monoftongizuoja tik rytų aukštaičiai panevėžiškiai
(taria [ọ]). Liackis bus išmokęs šį žodį panevėžiškių patarme. Liackio komentaras
sugestionuoja, kad lietuviai vien taip ir tariantys. Ar Liackis nepažino kitokio kitų
tarmių tarimo? Jei Liackis rinkosi [ọ] ‘jau’, tai gal jam ir Kaširino panevėžiškių lytys
patiko? Šiaip Liackis gana ironiškai vertino Kaširino МДИ – esą nė lietuviai nesuprantą, kas ten parašyta – taip netiksliai garsinė kalba esanti išreikšta raštu:

Если заставить незнающаго литовскаго языка читать тоже самое руководство,
изд[анное] въ 1868 году, то литовцы не понимаютъ многихъ изъ читаемыхъ
словъ – такъ неточно выражается // устная рѣчь письмомъ (LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4931, l. 7r–7v) .
Vis dėlto čia Liackis greičiausiai turėjo galvoje įvairias МДИ klaidas, o ne panevėžiškių šnektų ypatybes.
Liackis užsipuolė ir I rankraščio klaidas. Nors lietuvių kalboje esama daug tarmių
ir žodžiai galį būti nevienodai tariami, tačiau I rankraštyje kiekviename puslapyje esą
galima rasti daug klaidų, kurios nerodo jokios tarmės:

Хотя въ жмудскомъ языкѣ есть много нарѣчій и даже въ одной и той же мѣст
ности однѣ и тѣ же слова выговариваются различно, но все таки въ рукописи, предполагаемой къ печати, есть много ошибокъ противъ всѣхъ нарѣ
чій: стоить только открыть любую страницу и ошибки на ней найдутся
(LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7v) .
Liackis nurodė keletą konkrečių I rankraščio klaidų. Pateikė pavyzdžių iš 1–6
puslapio, taip pat iš 24, 35 ir iš 68. Atrodo, kad jis nesigilino į visą rankraštį, kad po
šešto puslapio tik greitomis jį vertė. Liackis stengėsi kalbėti labai moksliškai, daryti
įspūdį gramatikos terminais ir argumentais:

Стр[аница] 3ая [...] „Ненек ауклес“ – не хули няньку. Глагола некть я не знаю, а
есть глаголъ некинть, откуда повелит[ельное] накл[оненіе], образующееся изъ
неоконч[ательнаго] накл[оненія] перемѣною т на къ для единст[веннаго] числа
и кетъ или китъ для мн[ожественнаго] ч[исла], будетъ – не некинкъ (не хули).
Частицу не, полагаю, слѣдуетъ отдѣлять отъ глаголовъ, какъ и въ русскомъ
языкѣ. Дѣепричастіе любя переведено дѣеприч[астіемъ] многократнаго вида –
миледами; дѣепр[ичастіе] наст[оящего] вр[ѣмени] однокр[атнаго] вида дѣй
ств[ительнаго] зал[ога], образующееся изъ неоконч[ательнаго] накл[оненія]
перемѣною т на ентъ – будетъ миленть (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7v) .
Čia Liackis išsamiai pagrindė mintis apie veiksmažodžių morfologiją ir rašybą.
Bet greičiausiai pats apsiriko interpretuodamas parašymą Ненек ауклес. Pirmąjį žodį
jis siejo su lietuvių kalbos niekinti ir kritikavo neva klaidingą jo morfologiją. Prototipiniame МДИ buvo lietuviškas sakinys Аукле (нéнька) ваднкъ дды ‘aukle, kviesk
dėdę’ 14 (rus. Н ня зов ддю). I rankraštyje turbūt tiesiog kartu buvo surašyti rusiškas ir lietuviškas atitikmuo (rus. Няня ir liet. Аукле), o Liackis rusiškąjį Няня palaikė
netikslia lietuviško žodžio niekinti forma.
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Arba:

Возьмемъ еше... хоть 24 стр[аницу] и на ней есть ошибки: „Венас вайкелис,
сунус ган туртиту тевун“. Слова – туртитасъ нѣтъ, а есть турентисъ,
(пр[ичастіе] наст[оящего] вр[емени] д[ѣйствительнаго] з[алога], образующееся изъ дѣепричастія прибавленіемъ исъ; нѣкоторые выговариваютъ
это слово – туренчисъ – по общему закону замѣны однихъ буквъ другими)
(LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 8r) .
Pavyzdys туренчисъ ~ turenčis ‘turintis’ vėl demonstruoja 1873-iųjų Lietuvių kalbos mokymo programoje minėtą Liackio vienų raidžių keitimo kitomis dėsnį (greta
турентисъ ‘turintis’). Tačiau ši kaita <т> → <ч> (turbūt afrikatų buvimas ar nebuvimas kaitmeninėse pozicijose) nėra viena iš Liackio programoje minėtų keturių priebalsinių raidžių kaitų (plg. minėtas rusų <с> → lietuvių <ж>; lietuvių <ж> → rusų
<з>, <г> → <ж>, <ш> → <с>), be to, tai vien lietuvių kalbos kaita.
Kartu kritikuojamas ir visas sakinys „Венас вайкелис, сунус ган туртиту тевун“.
Jis atitinka rusišką prototipinio МДИ sakinį, kuriuo prasideda tekstas be pavadinimo:
„Одинъ мальчикъ, сынъ довольно зажиточныхъ родителей“ (p. 63). Šį tekstą į
МДИ Kaširinas buvo perėmęs iš Krečinskio Буквáрсъ (plg. 1.3.2). Tačiau nei Krečinskio, nei Kaširino vadovėliuose ištisinio lietuviško vertimo nebuvo, pateiktos tik kai
kurios lietuvių–rusų ar rusų–lietuvių žodžių glosos. Tad I rankraščio rengėjai mokytojai šitą tekstą į lietuvių kalbą (naudodamiesi glosomis) turėjo būti išvertę patys.
Tačiau vėliau, II rankraštyje, kuris po pataisymo buvo siųstas į Švietimo ministeriją
Sankt Peterburge (žr. 2.6.2), teksto „Одинъ мальчикъ [...]“ nebeliko (l. 19v–20v išvardijami visi Švietimo ministerijos mokslo komiteto skaityti teksteliai, bet šito trūksta).
Jo taip pat nėra išlikusiame III rankraštyje. Vadinasi, mokytojai ne tik atkreipė dėmesį į Liackio pastabą dėl sakinio, bet ir pašalino visą tekstelį.
Yra ir ne taip išsamiai argumentuotų morfologijos dalykų, kurie Liackiui pasirodę
klaidingi. Pavyzdžiui:

Стр[аница] 3ая „Люба у поля“ переведено: „Милема пас лаука“, что значитъ:
милая у поля; хотя правильнѣе было-бы сказать: Милема лаукѣ – милая въ
полѣ. „Лай“ – переведено повелительнымъ наклоненіемъ глагола лоить, а не
существительнымъ, какъ бы слѣдовало (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7v) .
Kaširino МДИ prototipinio skyrelio „Азбука“ vietoje, kur mokoma skaityti rusišką raidę <Л>, atspausta „Л-ба у пó-ля“ ir išnašoje išversta „Милéма пáсъ лáука“
(p. 3). Mokytojai buvo nekritiškai perkėlę Kaširino sakinį į I rankraštį (tik numetę
jerą). Taip pat prie tos pačios <Л> raidės МДИ buvo parašyta „лай“, o išnašoje paaiškinta „Лай – лóикъ“. Aišku, kad mokytojai vėl buvo perėmę МДИ sakinius ir neparedagavę. Tačiau III rankraštyje šių pavyzdžių nebeliko (l. 35r). Greičiausia dėl Liackio recenzijos mokytojai iš viso atsisakė pavyzdžių su dviem kritikuotais žodžiais.

Стр[аница] 5 „Пасудинк Микалюкас ант аркля“, вмѣсто Микалюка. „Катря набега и лаука“, вмѣсто нубѣга (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7v) .
Kaširino МДИ skyrelyje „Азбука“, kur mokoma skaityti rusišką raidę <К>, atspausta „Пасоднкъ Миколкасъ антъ áркля“ ir „Кáтра пабга и лáука“ (p. 6).
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Tad mokytojai vėl turbūt buvo nekritiškai nurašę pirmąjį Kaširino sakinį, kuris III
rankraštyje pateiktas beveik identiškas su МДИ: „Пасоднк Миколкас ант áркля“
(l. 36v). Matyti, kad į Liackio pastabą pakeisti nom. sg. Микалюкас į acc. sg. Микалюка
atsižvelgta nebuvo. Antrasis sakinys III rankraštyje perrašytas „Кáтря пáбѣга и лáука“
(l. 36v), vadinasi, nors mokytojai nepataisė pagal Liackio siūlymą į нубѣга, bet atstatė į Kaširino formą пáбѣга (tik kirtį pažymėjo kitur). Abiem atvejais mokytojai laikėsi МДИ teksto, o ne Liackio pastabų. Kadangi pirmoji Liackio pastaba dėl Микалюкас
linksnio labai taikli, tai nenoras į ją atsižvelgti galėtų išduoti mokytojus rengėjus
mokėjusius lietuviškai net prasčiau už Kaširiną – nemačiusius Kaširino klaidų ir ne
visada pasitikėjusius Liackiu. Matyt, Liackis ne visiems atrodė toks nepamainomas
lietuvių kalbos autoritetas kaip VŠA globėjui Sergijevskiui.

Стр[аница] 6. Пообѣдаю – петос павальгю, должно быть: петось павальгесю,
потому что буд[ущее] вр[ѣмя] образуется перемѣною т на с (LVIA: f. 567, ap.
b. 4931, l. 8r) .

5,

Žodžių junginio петос павальгю neradau nei Kaširino МДИ, nei III rankraštyje.
Gali būti, kad mokytojai jį buvo paėmę iš kitur, o paskui, po Liackio kritikos – visai
pašalinę.

Стр[аница] 35, ст[рока] 11. Пѣтухъ и котъ переведено: гайдисъ ир катене, т. е.
пѣтухъ и коты, такъ какъ ед[инственное] число будетъ катенасъ (LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 8r) .
МДИ nebuvo skyrelio apie katinėlį ir gaidelį. Bet Švietimo ministerijos komitetas,
registruodamas II rankraščio turinį, įrašė ir „10.) Пѣтухъ и Котъ“ (l. 20r). Vadinasi,
tekstas II rankraštyje jau buvo atsiradęs, nors paimtas ir ne iš Kaširino vadovėlio;
II rankraštyje trūko lietuviško vertimo. Matyt, su I rankraščiu Liackis buvo gavęs lietuvišką tekstą, bet gal po kritikos lietuviškas vertimas buvo pašalintas, – paliktas tik
rusiškas (plg. III rankraštį, l. 51v–53v). Rengėjai mokytojai nedrįso patys daugiau versti skyrelio apie katinėlį ir gaidelį, jį vėl pagaliau išvertė tik Syrkino vertėjas III rankraščio ketvirtajame redagavimo sluoksnyje (žr. 2.7.4).
Kelis kartus Liackis taisė ar komentavo ir leksikos bei semantikos aspektus:

Стр[аница] 1ая Написано: гесьміе, должно быть – гесьме. Примѣчан[ie:] слово
гесьме означаетъ собственно духовную пѣснь, а обыкновенная пѣснь называется дайна, или дайнушка (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7v) .
Kaširino МДИ skyrelio „Азбука“, kur mokoma raidės <Д>, tekste parašyta „ó-да“,
o išnašoje – „óда-гѣсме“ (p. 1). Matyt, mokytojai buvo nurašę žodį giesmė, tik vietoj
<е> galūnėje parašė <ie>, o tokį rašymą kritikavo Liackis. Bet vėlgi – III rankraštyje
giesmės iš viso neliko – <Д> raidės pavyzdžių labai pamažinta, su jais dingo ir „ó-да“
(l. 35r). Čia vėl atsižvelgta į Liackio pastabą (kartu pašalinta ir daugiau pavyzdžių).

Стр[аница] 68. Русскій народный гимнъ. На славу намъ переведено: „Ант. гарса
мумс“ (на голосъ намъ), вмѣсто антъ гарбя мумъ, т. е., повторена ошибка и
перваго изданія 1868 года (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 8r) .
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МДИ buvo išspausdintas imperijos himnas, ir ketvirtoji jo eilutė „На слáву намъ!“
išversta „Антъ гарса мумсъ!“ (p. 87). Kadangi tokią eilutę citavo Liackis, tai mokytojai ją iš МДИ ir bus perėmę į I rankraštį. Bet nei II, nei III rankraštyje Rusijos himno neliko. Nežinia, ar dėl Liackio pakritikuoto vieno žodžio išmestas visas skyrelis.
Bet aišku, kad dėl imperijos himno buvo ypač nesmagu būti kritikuojamam.
Tokia ir buvo Liackio pastabų dauguma. Nors jis recenzijos prirašė tik tris nepilnus
rankraščio puslapius, išvadą pateikė daug griežtesnę už savo seminarijos pedagogų
tarybos – būtina ištaisyti ir perrašyti visą rankraštį, tokio spausdinti negalima:

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что необходимо исправить и переписать
всю рукопись, такъ какъ печатать ее въ такомъ видѣ нѣтъ возможности
(LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 8r) .
Atrodytų, kad ištaisyti Liackio recenzijoje nurodytas klaidas neturėjo būti keblu.
Vis dėlto klaidos nekoreguotos pagal Liackio pageidavimą. Keliais atvejais mokytojai
neatsižvelgė į Liackio siūlymus visai, bet išlaikė Kaširino МДИ formas, o dauguma I
rankraščio vietų su Liackio komentuotomis klaidomis buvo arba perdarytos, arba visai
išmestos. Atrodytų mokytojus perdėtai reagavus į Liackio pastabas. Taip pat gali būti,
kad po I rankraščio recenzijų perdarinėdami tekstą mokytojai pasitelkė papildomų
rusiškų vadovėlių, o suradę naujos medžiagos galėjo atsisakyti dalies senų tekstų.

Antrasis rankraštis ir Pavelo Roščino
		 bei ministerijos komiteto recenzijos (1874)
2.6.2.

1874 metų sausio 8 dieną VŠA valdyba su pedagogų tarybos ir Liackio pastabomis
siuntė I rankraštį iš Vilniaus taisyti į Kauno mokyklų direkciją:

Представленные нынѣ отзывы Совѣта семинаріи и г[осподина] преподавателя
Ляцкаго препровождая при семъ, въ копияхъ, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ Мил[остивый] Гос[ударь], на основаніи содержащихся въ оныхъ
замѣ//чаній, сдѣлать въ возвращаемой рукописи надлежащія исправленія и
за тѣмъ войти въ Управленіе Округа съ новымъ по сему предмету представ
леніемъ (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 9r–9v) .
Liepta pataisyti nurodytus trūkumus ir vėl kreiptis į VŠA. Atsakymas iš Kauno
mokyklų direkcijos direktoriaus Saveljevo atėjo, bet tik po aštuonių mėnesių (rugpjūčio 5 dieną):

русско-литовскій букварь нынѣ, согласно сдѣланнымъ Совѣтомъ Поневѣжской
Учительской Семинаріи замѣчаніямъ, исправленъ въ Совѣтѣ ввѣренной мнѣ
Дирекціи и экземпляръ этого исправленнаго учебника, подъ названіемъ „русская грамота для литовцевъ“ имѣю честь представить при семъ на благо
усмотрѣніе Вашего Превосходительства (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 10r) .
Pirmąjį rankraštį mokytojai perrašė ir jau antrąjį Saveljevas siuntė Sergijevskiui.
Tikino, kad atsižvelgta į Panevėžio seminarijos pedagogų pageidavimus. II rankraščio
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ir pavadinimas nurodomas jau kitas – vietoj sukritikuoto pirmojo varianto Руководство
къ изученію Русско-литовской грамоты ir vietoj panevėžiečių mokytojų siūlyto
Pуководство для Литовцевъ къ изученію русской грамоты, atsirado variantas Русская
грамота для литовцевъ, kuris išliko daugiau nekeistas ir galų gale pateko į spaudinį.
Toliau Saveljevas skundėsi neradęs patikimo vertėjo išversti į lietuvių kalbą naujai
įtrauktiems rusiškiems tekstams:

При этомъ имѣю честь доложить, что для перевода съ русскаго языка на литов
скій исправленнаго русскаго текста и вообще текста новопомѣщенныхъ въ
упомянутомъ учебникѣ статей я не могъ найти благонадежнаго переводчика, между тѣмъ эту услугу въ дѣлѣ изданія „Русской грамоты для литовцевъ“ желалъ бы оказать Виленскій книгопродавец Сыркинъ и даже онъ согласенъ переводчику – будетъ ли то г[осподинъ] Ляцкій, преподаватель литовскаго языка въ Поневѣжской учительской Семинаріи, или другой кто-либо –
пожертвовать отъ себя 100 рублей, если только ему будетъ предоставлено
Учебнымъ Округомъ печатаніе новосоставленной „Русской грамоты для литовцевъ“ (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 10r) .
Spaustuvininkas Abelis Syrkinas siūlėsi paaukoti 100 rublių žmogui, galinčiam
išversti trūkstamas vietas – ar tai būtų Liackis, ar kas kitas, jei tik Syrkinui bus leista spausdinti naująjį leidinį.
Dar po mėnesio, 1874 metų rugsėjo 2 dieną, apygardos inspektorius Pavelas
Roščinas, VŠA globėjo paprašytas įvertinti II rankraštį, raportu iš Vilniaus patvirtino, kad į seminarijos pedagogų tarybos siūlymus Kauno mokyklų direkcija atsižvelgė. Roščinas sakė gavęs iš spaustuvininko Syrkino ankstesnįjį 1868 metų Kaširino
МДИ leidimą ir pamatęs, jog naujasis rankraštis esąs geresnis – pedagogiškiau išdėstyta medžiaga, parinkti vaikų amžiui tinkamesni straipsniai – tokiems reikalavimams esą buvo nusižengta ankstesniame leidime (l. 11v–12r). Tačiau Roščinas visai
nesiėmė vertinti lietuvių kalbos – prisipažino jos nemokąs ir diplomatiškai išdėstė
savo požiūrį:

Что касается критическихъ замѣчаній о недостаткахъ Литовскаго текста въ
рукописи и переводѣ на этомъ языкѣ Русскаго текста, – замѣчаній, сдѣлан
ныхъ учителемъ Жмудскаго языка Поневѣжской // Семинаріи г[осподиномъ]
Ляцкимъ, то насколько приняты его указанія въ соображеніе въ исправленной
рукописи – судить не берусь, по незнанію Литовскаго языка. Позволяю себѣ
замѣтить только, что, сколько мнѣ извѣстно, весьма ограниченное число
знатоковъ этого языка (:Петкевичъ, Ляцкій, Ивинскій, Кречиовскій243, Микуц
кій и др[угіе]:) крайне несогласны между собою относительно фонетики и грамматическихъ формъ онаго, что и весьма естественно при отсутствіи ученой
разработки Жмудскаго языка, никогда не бывшаго литературнымъ и остановившагося на нижней степени развитія (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 12r–12v) .
Roščinas nei pats įvertino Liackio pastabas, nei pasakė, ar į jas atsižvelgė mokytojai. Bet nurodęs, kad esama labai mažai lietuvių kalbos žinovų ir išvardijęs penkis –
Antaną Petkevičių, Liackį, Lauryną Ivinskį, Joną Krečinskį ir Stanislovą Mikuckį – api166

bendrino, kad jie nesutariantys dėl lietuvių kalbos rašybos. Dar pridūrė, kad tai visai
natūralu, nes nei esama mokslinių lietuvių kalbos tyrimų, nei pati kalba kada esanti
buvusi literatūrinė – esą sustojusi žemiausioje raidos pakopoje. Kitaip sakant, Roščinui
neatrodė svarbu, kokia kiriliška lietuvių rašyba leidinys bus išleistas. (Tokia sugestija
visai neskatino Sergijevskio kreipti daugiau dėmesio į II rankraščio lietuvių kalbą; gal
tai buvo viena iš priežasčių, kodėl II rankraštis nebuvo siųstas Liackiui recenzuoti?)
Toliau inspektorius dar pridūrė, kad jei Kauno mokyklų direkcija neturinti kito vertėjo papildymams versti, reikią pasinaudoti Syrkino siūlymu jį surasti (l. 13r–13v).
Tokį Kauno mokyklų direkcijos mokytojų perrašytą ir Roščino patvirtintą II rank
raštį 1874 metų rugsėjo 25 dieną VŠA globėjas Sergijevskis siuntė liaudies švietimo
ministrui. Rankraštis į ministeriją Sankt Peterburge keliavo vis dar be dalies lietuviškų vertimų:

Недостаетъ въ немъ только перевода на Литовскій языкъ поправленнаго русскаго текста и новопомѣщенныхъ статей, такъ какъ Ст[атскiй] Сов[ѣтникъ] Савельевъ не могъ найти благонадежнаго переводчика (LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 16r) .
Sergijevskis prašė ministro sutikimo pateikti knygos rankraštį svarstyti ministerijos Mokslo komitetui (l. 16v). Po pusantro mėnesio (lapkričio 6 dieną) ministro pavaduotojas kunigaikštis Aleksandras Širinskis-Šichmatovas (Александръ Прохоровичъ
Ширинскiй-Шихматовъ), pats buvęs VŠA globėju (1857–1864), siuntė Sergijevskiui
atgal į Vilnių II rankraštį ir paties patvirtintą komiteto nuomonę (l. 17r). Rankraštis
buvo svarstytas spalio 15 dieną (l. 18r). Iš to, kaip komitetas jį aprašė (nurodyti kiek
vieno skyriaus puslapiai), matyti, kad dabar LVIA išlikęs ir į 4931 bylą įsegtas rank
raštis nėra tas pats, kurį turėjo rankose ir svarstė ministerijos Mokslo komitetas – LVIA
tekstas yra trumpesnis, neatitinka puslapiai. Vadinasi, komiteto turėtas II rankraštis
dabar nežinomas.
Ne tiek daug ką Sankt Peterburgo komitetas ir siūlė taisyti. Visų pirma, atsiribojo
nuo lietuvių kalbos koregavimo (l. 18r–18v; komitetui buvo nusiųstas visas rusiškas
tekstas ir dalis lietuviško – nebaigtas vertimas su paliktais tarpais papildyti). Jei imperijos švietimo ministrui siųstas tik toks „defektinis“ rankraštis, tai neturėtų kilti abejonių,
jog tarp mokytojų parengėjų tikrai nebuvo gerai mokančių lietuviškai ir galinčių tas
spragas užpildyti; tarp jų, kaip minėta (2.6.1), greičiausiai nebuvo nė Kaširino.
Vienur komitetas siūlė suredaguoti aštuonias eilėraščio eilutes, kitur patarė išmesti 27 skyrelį apie kirmėlaitę (puikią mintį esą iškreipęs nemokšiškas pasakojimas;
l. 20v–22v). Išlikusiame III rankraštyje į šiuos pasiūlymus jau atsižvelgta – eilėraštis
suredaguotas, 27-asis skyrelis pašalintas.
Rusų kalbos ministerijos komitetas irgi tesiūlė taisyti keletą atvejų. Pavyzdžiui, kai
kuriuos pokalbius nurodė esančius netinkamus, nerusiškus, paveiktus lietuvių kalbos;
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plg. sakinį Сего-дня имѣлъ препятствіе – сидѣлъ при больномъ отцѣ, kurį komitetas įvertino taip – „Вовсе не порусски. – вѣроятно переводъ какого-то Литовскаго
оборота рѣчи, неудачный“ (l. 19v). Rusiškasis sakinys mokytojų buvo nurašytas nuo
Kaširino МДИ, kur buvo toks lietuviškas atitikmuo: Шéнде турѣю пáршкаду, седéяу
при сéрганча тéва (p. 28). Tiesą sakant, nė lietuviškas atitikmuo nebuvo labai aiškus,
bet Sankt Peterburgo vertintojai to nežinojo. Dėl jų neigiamo įvertinimo rusiškas sakinys kartu su vertimu neperkeltas į III rankraštį (turėtų būti 44v lape).
Kitas pavyzdys su to paties rusiško veiksmažodžio иметь kritika:

Неловко по русски сказано: имѣете ли вы книгу на русскомъ языкѣ? – Отв[ѣтъ]
имѣемъ – не имѣемъ. – Надо бы: есть ли у васъ книга на русскомъ языкѣ?
Отвѣтъ. Есть – нѣтъ (LVIA: F. 567, AP. 5, B. 4931, l. 19v) .
III rankraštyje jau atsižvelgta į ministerijos komiteto pastabą ir parašyta: Éсть ли
у васъ кнга на рýсскомъ язык (l. 44r).
Dar vienas ministerijos siūlytas II rankraščio taisymas: „Вопр[осъ]. Обучали
чтенію... по какой книгѣ? Отв[ѣтъ]. По той самой, которую я здѣсь принесъ. (Д[олж
но] б[ыть] сюда)“ (l. 19v). Šis pavyzdys jau МДИ turėjo žodį здѣсь (p. 28), tad į rank
raštį jis iš ten ir buvo patekęs, o III rankraštyje pataisyta pagal ministerijos pageidavimą į сюдá (l. 44v).
Galų gale ministerijos Mokslo komitetas rekomendavo rankraštį spausdinti po to,
kai bus atsižvelgta į jo pasiūlymus (l. 22r).

Trečiasis rankraštis, Abelio Syrkino vertėjo vertimas
		 ir antroji Zacharijaus Liackio recenzija (1874–1875)

2.6.3.

Gavęs II rankraštį iš Sankt Peterburgo atgal, Sergijevskis 1874 metų lapkričio 19
dieną jį vėl siuntė Kauno mokyklų direkcijos direktoriui pataisyti pagal ministerijos
nurodymus (l. 24r–24v). Po 2–3 savaičių (gruodžio 5 dieną) direktorius Saveljevas
išsiuntė paredaguotą ir vėl perrašytą rankraštį (l. 25r). Į Vilnių atkeliavo jau III rankraštis. Jis yra išlikęs ir bus smulkiau analizuojamas toliau (žr. 2.7.3–2.7.6).
Dar po 2–3 savaičių (1874 metų gruodžio 23 dieną) spaustuvininkas Syrkinas raštiškai pasižadėjo, kad suras vertėją į lietuvių kalbą ir jam sumokės („Я принимаю
на себя переводъ непереведенныхъ статей на жмудскій языкъ и вознаградить пе
реводчику“; l. 26r). Iš Kauno į Vilnių atvežtas III rankraštis vis dar turėjo nemažai
neverstų rusiškų tekstų.
Syrkinas tikrai rado vertėją. Po pasižadėjimo praėjus dviem mėnesiams su trupučiu (1875 metų kovo 6 dieną) VŠA globėjas Sergijevskis jau buvo gavęs tekstą –
į Panevėžio mokytojų seminariją su III rankraščiu siuntė ir Syrkino parūpintą trūkstamų vietų vertimą („Виленскій типографъ Сыркинъ представилъ въ управленіе
Округа сдѣланный, по его старанію, переводъ на жмудскій языкъ русскаго тек
ста“; l. 29r).
Iš Sergijevskio laiško matyti, kad Syrkino vertėjas III rankraščio neperrašė iš naujo, bet pridėjo atskirą „žemaitiškų“ vertimų sąsiuvinį:
168

Препровождая при семъ означенный переводъ, вмѣстѣ съ русскимъ текстомъ названной грамоты въ особой тетради, покорнѣйше прошу Васъ [...] означенный переводъ [...] // [...] передать на разсмотрѣніе и повѣрку преподавателя
жмудскаго языка [...] г[осподина] Ляцкаго (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 29r–29v) .
Sergijevskis pageidavo, kad III rankraštį ir naujuosius vertimus vėl peržiūrėtų ir
patikrintų Panevėžio mokytojų seminarijos dėstytojas Liackis. Žodis повѣрку ‘patikrinimą’ juodraštyje įterptas paties Sergijevskio ranka. Be Liackio kontrolės VŠA globėjas vis tiek nesijautė saugus – Liackis jau antrą kartą turėjo recenzuoti naują rank
raščio variantą.
Šią antrąją recenziją Liackis parašė greičiau nei per mėnesį. Balandžio 2 dieną ją
išsiuntė. Šį kartą pusantro puslapio recenzijoje rankraštį Liackis gyrė, jam ypač patikęs Syrkino surastasis vertėjas („Переводъ сдѣланъ очень хорошо, въ особенности
вторымъ изъ двухъ переводчиковъ этой грамоты“; l. 31r).
Dabar Liackis aiškiai atskyrė du vertimo sluoksnius: 1) trečią kartą mokytojų perrašytą tekstą, turintį nemažai lietuvių kalbos medžiagos iš МДИ, 2) Syrkino parūpintą, atskiru sąsiuviniu papildytą vertimą. Ir pats Liackis iš pradžių buvo svarstomas
kaip galimas to papildomo sluoksnio vertėjas, tačiau versti jam duota nebuvo.
Liackis sakė grąžinąs rankraštį, kurį visą peržiūrėjęs ir ištaisęs („Разсмотрѣвъ и
исправивъ весь переводъ на литовскій языкъ Русской Грамоты для Литовцевъ,
честь имѣю возвратить рукопись“; l. 31r).
Taisė Liackis pieštuku (apie jo taisymus žr. 2.7.5). Recenzijoje kai kuriuos tarmių
žodžius ar pasakymus siūlė įrašyti papildomai kaip variantus tarp skliaustelių. Toks
Kaširino МДИ pamėgtas stilius Liackiui, bent teoriškai, atrodė priimtinas. Pačioje recenzijoje Liackis koregavo tik vieną kitą klaidingai suprasto rusiško teksto netikslumą:

На рукописи исправлены мною карандашемъ описки, сдѣланы замѣтки нѣкото
рыхъ выраженій на другихъ нарѣчіяхъ литовскаго языка, которыя можно поставить въ скобкахъ, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ исправленія пришлось сдѣлать по причинѣ неточнаго, или ошибочнаго пониманія русскаго
текста, такъ напр[имѣръ]: выраженіе: „взяла лисицу досада“ понято переводчикомъ въ смыслѣ: позвала лисицу въ садъ (до сада); названіе лошади –
гнѣдко, не переведено жмудскимъ словомъ, какъ видно, потому, что переводчикъ, переведшій отлично всѣ свои статьи и несравненно лучше другого переводчика, не понялъ этого слова по-русски (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 31r) .
Dar vienas dalykas, kurio jau pirmoje (I rankraščio) recenzijoje pageidavo Liackis
ir į kurį Kauno mokyklų direkcijos perrašytojai visiškai neatsižvelgė, buvo rusiškų
ženklų <ъ> ir <ь> vartojimas. Liackis labai apgailestavo, kad tų raidžių vis dar nėra,
ir vėl aiškino, kad be jų išsiversti kai kuriais atvejais neįmanoma:

Жаль, что въ литовскомъ пере//водѣ не употреблены ъ и ь знаки, которые въ
этомъ языкѣ существуютъ и оттого нѣкоторыя слова читаются незнающими литовскаго языка не вѣрно; такъ [...] слово серпъ выговаривается
пьяўтовисъ; ясно, что безъ ь знака послѣ п, нельзя написать этого слова
такъ, какъ оно должно выговариваться (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 31r–31v) .
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Kaip argumentą Liackis ėmė sau parankų pavyzdį su minkštumo ženklu <ь> žodžio
pjautuvis šaknyje – ši šaknis ir XX amžiuje, seniai nusistovėjus dabartinei lietuvių
rašybai, įvairiais periodais buvo rašoma nevienodai. Tai visai ne žodžio galo pozicija,
kur ženklas <ъ> buvo akivaizdžiausias balastas. O jero <ъ> kietajam žodžio galo priebalsiui žymėti nebuvo ne tik Kauno direkcijos mokytojų perrašytame III rankraštyje,
bet ir Syrkino vertėjo papildyme. Vien iš to matyti, kad abiejų dalių rengėjai nebuvo
nei Krečinskio, nei Kaširino sekėjai. Mokytojai atkakliai, jau trečiame rankraštyje iš
eilės, nerašė jero žodžio pabaigoje.
Taigi III rankraščio lietuvių kalba yra sudaryta bent iš kelių sluoksnių: 1) Kauno
direkcijos mokytojų iš dalies pagal 1868 metų Kaširino МДИ parengtas III rankraščio
variantas; 2) Syrkino vertėjo išverstos trūkstamos lietuviško teksto dalys (gal koks
trečdalis ar ketvirtadalis vadovėlio teksto); 3) Liackio taisymai pieštuku tiek pagrindiniame, tiek Syrkino vertėjo papildytame tekste. Dabar Lietuvos valstybės istorijos
archyve esantis РМ rankraštis saugo visus tris sluoksnius: mokytojų, Syrkino vertėjo
ir Liackio.

Ketvirtasis rankraštis ir trečioji Zacharijaus Liackio
		 recenzija (1875)
2.6.4.

Praėjus dviem mėnesiams po antrosios Liackio recenzijos (1875 metų birželio 9
dieną) Syrkinas kreipėsi į VŠA globėją ir prašė leisti jam spausdinti rankraštį Русская
грамота для литовцевъ, šį kartą perrašytą ir pataisytą pagal Liackio nurodymus
(l. 32r). Vadinasi, Syrkinas buvo perrašydinęs rankraštį dar kartą (IV rankraštis).
Birželio 11 dienos laišku VŠA kanceliarija vėl kreipėsi į Panevėžio mokytojų seminarijos direktorių:

Препровождая при семъ вновь переписанную и исправленную Виленскимъ книгопродавцемъ издателемъ г[осподиномъ] Сыркинымъ рукопись [...] передать на
окончательное разсмотрѣніе преподавателя жмудскаго языка [...] г[осподина]
Ляцкаго, отзывъ котораго представить г[осподину] Попечителю, съ возвра
щеніемъ приложенія (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 85r) .
Birželio 20 dieną direktoriaus Boričevskio paprašytas Liackis parašė trečią atsiliepimą apie vadovėlio tekstą, jau apie IV rankraštį (liepos 4 dieną). Ši Liackio recenzija pati lakoniškiausia:

честь имѣю возвратить рукопись: „Русская грамота для Литовцевъ“, переводъ
которой на жмудскiй языкъ сдѣланъ вполнѣ удовлетворительно (LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 87r) .

65 pav.

Русишкас Мокслас дэл Летувнику III rankraščio lietuviškasis antraštinis puslapis;

LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 33r
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Ir viskas. Liackis nebeturėjo jokio priekaišto, įvertino „visiškai patenkinamai“.
Matyt, naujajame Syrkino perraše daug kur buvo atsižvelgta į Liackio pageidavimus
(žr. 2.7.4, 2.7.6.3), netgi jeras <ъ> atsiradęs žodžio galo pozicijoje. Tai, ko nenorėjo
daryti Kauno direkcijos mokytojai, mielai atliko Syrkino rastas perrašytojas. Nors
anksčiau III rankraščio papildyme ir Syrkino vertėjas nevartojo <ъ> žodžio gale, tačiau
išleistoje knygoje atsiradusi gausybė tų raidžių. IV rankraštis neišlikęs, bet apie jį
galima spręsti iš РМ 1875 metų spaudinio, nes iš IV rankraščio ir spausdinta.

2.6.5.

Русишкасъ моксласъ spaudinys (1875)

Dar po dviejų savaičių (1875 metų liepos 17 dieną) Sergijevskis leido Syrkinui
spausdinti knygą Русская грамота для литовцевъ pagal 1874 metų gruodžio 23 dienos
sąlygas (l. 88r–88v). Sergijevskio sąlygos buvo baltas popierius, geriausias šriftas,
brošiūravimas ir apipjovimas atidesnis nei anksčiau pateikto pavyzdžio:

съ тѣмъ непремѣнномъ съ Вашей стороны обязательствомъ, чтобы второе
изданіе, было напечатано все на белой бумагѣ, лучшимъ шрифтомъ [taisyta iš
штрихомъ] чѣмъ первое, чтобы брошюровка и обрѣзка книгъ были болѣе аккуратны, чѣмъ это замѣчено въ экземплярѣ представленномъ Вами при
выше сказанномъ Вашемъ прошеніи (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 90r) .
Tuo 1875 metų РМ knygos rengimo dokumentai ir baigiasi. Tą patį liepos mėnesį
(24 dieną) knyga buvo aprobuota cenzūros ir netrukus išspausdinta.
Rankraščiai

Mokyk VŠA globėjas
lų diSergijevskis,
rekcija, Vilnius
Kaunas

I. Руководство
къ изученію
Русско-литов
ской грамоты

1873 -

II. Русская
грамота для
литовцевъ; su
Panevėžio mokytojų seminarijos ir Liackio
pastabomis

1874 -

↓↓

o→ →o 1873 -10 -15 ↓
1873 -11 -18 o→
↓ 1873 -12 -22 o←
↓↓ o← ←o 1874 -01-08
10 -13

08 -05

o→ →o
o→

↓↓ o←

1874 -08 -08

Liackis,
Panevėžys

Ministe- Roščirija,
nas,
Sankt Pe Vilnius
terburgas

→o ↓
←o 1873 -12 -18

↓

↓ 1874 -09 -03 , 08 o←
1874 -09 -25 o→
↓ 1874 -11-13 o←
←o 1874 -11-19

Syrkinas,
Vilnius

→o ↓
←o 1874 -

→o ↓
←o 1874 -

09 -02 , 05

11 -06

↓↓

66 pav.

Abelio Syrkino vertėjo išversto IV sluoksnio (III rankraščio) teksto pirmasis puslapis;

LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 71r
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III. Русская
грамота для
литовцевъ; su
ministerijos
pastabomis ↓↓
III. Papildymas; su Syrkino atskirai pateiktu vertimu

↓↓

IV. Русская
грамота для
литовцевъ; su
kartu įrašytu
Syrkino pateiktu vertimu

1874 -

12 -05

o→ →o
o→

1874 -12 -07

↓

→o 1874 -12 ↓↓

23

↓ o←

o→
↓ 1875 -04 -11 o←
o→
1875 -03 -06

↓ 1875 -06 -10 o←
1875 -06 -11 o→
↓ 1875 -07-10 o←
1875 -07 -17 o→

→o ↓
←o 1875 -04 -03

→o ↓
←o 1875 -07-04 , 05

←o
→o ↓↓
←o 1875 -06 09

→o 1875 -07-

aprobuotas cenzūros komiteto, spausdinamas

24

29 lentelė. Rankraščio perrašymas, siuntinėjimas iš įstaigos į įstaigą, išsiuntimo ir gavimo laikas.
Ženklas o žymi rankraštį (jo buvimo vietą). Sudėtiniai ženklai o→ ir o← atitinkamai žymi išsiuntimo ir parsiuntimo kryptį. Rodyklė ↓ ženklina rankraščio judėjimo kryptį toje pačioje įstaigoje.
Viengubos rodyklės rodo visas РМ rankraščių keliones. Dvi rodyklės ↓↓ rodo rankraščio perrašymo
momentą

Iš 29 lentelės matyti, kad rankraštis buvo perrašytas bent keturis kartus. Beveik
dvejus metus šie nuorašai buvo tvarkomi ir daug kartų tikrinami. Liackis juos vertino
tris kartus, Roščinas, Švietimo ministerijos mokslo komitetas ir Panevėžio pedagogų
taryba – po vieną kartą. Vadinasi, tekstas bent šešis kartus oficialiais įvertintas ar
recenzuotas. Iš lentelės matyti, kad rankraščiai buvo siunčiami ar perduodami apie
20 kartų.
Ir tik po tokio ypač plataus vertinimo buvo išspausdintas IV Syrkino spaustuvėje
perrašytas rankraštis. Ant to rankraščio turėjo būti uždėtas 1875 metų liepos 24 dienos
cenzūros komiteto antspaudas.
Galima įsivaizduoti, kaip gerai jautėsi VŠA administratoriai, po tokių įspūdingų
darbo sąnaudų pagaliau išleidę Русишкасъ моксласъ дэль летувнику – Русская грамота
для литовцевъ. Nepavyko rasti, kad tiek daug kartų būtų pertvarkomas koks nors
kitas lietuviškos kirilikos tekstas. Pagal įdėtas pastangas pati solidžiausia Rusijos
administratorių knyga jiems patiems turėjo atrodyti esąs tobulas vadovėlis, imperijos
leidybos triumfas.

2.7.

Русишкасъ моксласъ (1875) redagavimas

Kaip minėta, pirmasis РМ teksto variantas buvo I rankraštis, 1873-iųjų lapkritį
siųstas į Panevėžio mokytojų seminariją recenzuoti pedagogų tarybai ir dėstytojui
Liackiui. Nežinomų mokytojų kalba jame laikytina pirmuoju (anksčiausiu) vadovėlio
174

67 pav. Spaudinio Русишкасъ моксласъ дэль летувнику (РМ, 1875)
viršelis; LLTIB: 4250
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kalbos ir rašybos sluoksniu. Tačiau I rankraštis neišliko. Šiokį tokį vaizdą apie pirmąjį sluoksnį buvo galima susidaryti iš pirmosios Liackio recenzijos pastabų ir jų lyginimo su prototipiniu Kaširino МДИ bei su vėlesniu III rankraščiu.
Antrasis redagavimo sluoksnis turėjo atsirasti tada, kai 1874-ųjų rugpjūtį mokytojai parengė II rankraštį, pataisytą pagal pedagogų tarybos ir Liackio pastabas. Šis
antrasis redagavimo sluoksnis taip pat neišlikęs, apie jį galima šiek tiek sužinoti iš
ministerijos komiteto recenzijoje atpasakoto turinio.
Išlikęs III rankraštis leidžia gerai pažinti dar kelis РМ teksto formavimo sluoksnius.
III rankraščio ištisinis rusiškas tekstas turi, kaip minėta, tam tikrą dalį lietuviškų
atitikmenų. Tai jau trečiasis žinomas lietuviško teksto variantas (jam rengti mokytojai
naudojosi kai kuriais Kaširino МДИ tekstais). Vadinasi, analizuojant trečiojo sluoksnio
kalbą ir rašybą derėtų įvertinti metodiką, kaip mokytojai perkėlė МДИ pavyzdžius į
III rankraštį (jame jau įtraukti recenzentų pageidavimai). МДИ buvo remtasi jau I
rankraštyje (ir sluoksnyje), bet apie tą įtaką detaliau tegalima spręsti iš išlikusio III
rankraščio (ir sluoksnio). Tolesnė III rankraščio trečiojo sluoksnio analizė parodė, kad
pagal kalbos ir rašybos ypatybes tas sluoksnis gali būti suskaidytas į dar tris skirtingas atkarpas (rengtàs bent trijų mokytojų).
Visai atskiru, taip pat gerai identifikuojamu ketvirtuoju kalbos ir rašybos redagavimo sluoksniu galima laikyti Syrkino vertėjo tekstą, kurio kalbą antrojoje recenzijoje Liackis labai išgyrė. Šis vertimas pridėtas atskiru sąsiuviniu. Tačiau versta buvo ne
kuri nors viena vadovėlio vieta, o po visą knygą išskleisti rusiški sakiniai ar tekstai.
РМ spaudinyje mokytojų ir vertėjo kalbos sluoksniai susipynę, nes Syrkino vertėjo
pridėtas vertimų paketas vėliau išskaidytas po visą vadovėlį; sluoksniai dabar atskiriami tik III rankraščio dėka.
Penktasis kalbos sluoksnis – tai Liackio taisymai III rankraštyje – tiek mokytojų, tiek
Syrkino vertėjo sluoksniuose. Šį sluoksnį Liackis suformavo tuo metu, kai rašė antrąją
recenziją (1875 metų balandį). Liackio braukymai ir tikslinimai pieštuku gerai matyti abiejose rankraščio dalyse (trečiajame ir ketvirtajame redagavimo sluoksniuose).
Šeštasis redagavimo sluoksnis buvo suformuotas IV rankraštyje – 1875-ųjų birželį Syrkino spaustuvėje tekstas prieš spausdinant buvo dar kartą perrašytas. Tačiau IV
rankraštis neišlikęs, apie jį tegalima spręsti iš spaudinio (galėję atsirasti rinkėjo ar
korektoriaus taisymai spaudinyje ištirpę ir neatskiriami nuo IV rankraščio teksto).
Rankraščių santykis su redagavimo sluoksniais matyti iš 30 lentelės.
Rankraščiai

Redagavimo sluoksniai

Atkarpos

I

Pirmasis (Kauno direkcijos mokytojų)

–

II

Antrasis (Kauno direkcijos mokytojų)

–

III

Trečiasis (Kauno direkcijos mokytojų)

Pirmoji, antroji, trečioji

III

Ketvirtasis (Syrkino vertėjo)

–

III

Penktasis (Zacharijaus Liackio)

–

IV

Šeštasis (Syrkino spaustuvės)

–

30 lentelė.
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Keturi rankraščiai, šeši redagavimo sluoksniai, trys III rankraščio trečiojo sluoksnio atkarpos

Prieš pradedant analizuoti РМ kalbą, galima pacituoti, kaip tą vadovėlį ir jo kalbą
vėliau vertino lituanistas kalbininkas Petras Būtėnas:

Iš ko Rusų laikais, dar prieš J. Jablonskį, kad ir toje pačioje Panevėžio mok[ytojų] seminarijoje lietuvių kalbos mokydavo ar mokydavos? Buvo toks elementorius, dar geriau,
„puselementoris“ ar „puschrestomatė“ [...]. Tas „azbukas“ kiekviename puslapyje –
teksto pusė puslapio rusiškai, pusė lietuviškai. Viso teksto visos raidės rusiškos („граж
данка“). Knygų rašyba ir net žodžių fonetika visai sudarkyta, sakant, iškeverzota244.

2.7.1.

Pirmasis sluoksnis

Apie jį tegalima spręsti iš minėtų Liackio pastabų ir iš to, kaip jos atsispindi vėlesniame III rankraštyje. Kadangi daug Liackio siūlytų taisyti vietų III rankraštyje
neberandama (žr. 2.6.1), galima manyti, jog pirmasis sluoksnis buvo kiek kitoks. Trečiajame rankraštyje (ir sluoksnyje) atsirado nemažai ne tik smulkių, bet ir struktūrinių
pakeitimų.

2.7.2.

Antrasis sluoksnis

Apie antrąjį taisymų sluoksnį daugiausia žinoma iš Švietimo ministerijos komiteto recenzijoje pateikto turinio. Palyginus II ir III rankraščių turinius, beveik nematyti
skirtumų. Iš III išmestas tik vienas sukritikuotas skyrelis apie kirmėlaitę (II rankraštyje jis buvo priešpaskutiniame 26-ame skyrelyje, o III rankraštyje 26-uoju tapo buvęs
paskutinis 27 skyrelis „Овсяный кисель“; l. 65r–68r). Vadinasi, po pirmosios Liackio
recenzijos struktūra raiškiai modifikuota jau II rankraštyje – tekstas perdarinėtas net
aštuonis mėnesius (dar plg. II rankraštyje pakeistą pavadinimą į Русская грамота для
литовцевъ), o III rankraštis iš II tetaisytas minimaliai, tik pagal keletą ministerijos
komiteto reikalavimų. III rankraščio trečiasis mokytojų redagavimo sluoksnis daug
kuo atstoja pražuvusį (pas pačius rengėjus likusį?) antrąjį rankraštį. O III rankraštis
terengtas vos apie dvi tris savaites.
Galima spėti, kad darant II rankraščio struktūrinius pakeitimus ne tik daugiau
nutolta nuo Kaširino МДИ prototipo, bet ir panaudotas vienas ar daugiau rusiškų
vadovėlių, iš kurių nurašyta papildomų tekstų.

2.7.3.

Trečiasis sluoksnis

Išlikęs III rankraštis leidžia gana detaliai nustatyti, kiek ir kaip mokytojai panaudojo Kaširino МДИ. III rankraščio trečiąjį redagavimo sluoksnį sudaro devynios nevienodo dydžio dalys, jo struktūros palyginimas su Kaširino МДИ matyti iš 31 lentelės.
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МДИ

Atkar- III rankraštis (ir sluoksnis)
pos
I

„Азбука“ (l.

← „Азбука“ (p. 1–13)

35 r–38 r)
38 v– 40 r);

B. p., daiktų pavadinimų sąrašai (l.
be lietuviškų vertimų
„Крáткія предложéнія“ (l.

I

„Калбэй“ (l.

(II):

„Краткія статьи для чтенія“ (l.

II

II

„Рѣпка“ (l.

← „Разговоры“ – „Калбэй“ (p. 27–35)

44 r– 46v)

← „Краткія статьи для чтенія“ – „Струкосъ атидалинимасъ cкайтима“ (p. 61–86)

46v– 68 r)

46v)

–

2.

„Козлятки и вóлкъ“ (l.

3.

„Пѣтушокъ“ (l.

4.

„Лисá и Журáвль“ (l.

47 r– 47 v)

–

47 v)

–
47 v– 48 v)

–

5 . B.

p., pradžia: „Былъ одинъ маленькій
мальчикъ, папенька и маменька послали
его въ училище“ – „Бува венс мажас вай
келис, тетушис ир матуше сiюнти ано и
мокслиниче“ (l. 48 v– 49 r)
6.

„Чижъ и голубь“ (l.

7.

„Колобокъ“ (l.

49 r– 49 v)

–

8.

„Старикъ и волкъ“ (l.

9.

„На мышку и кошка звѣрь“ (l.

51 r–51v)

10 .

„Пѣтухъ и котъ“ (l.

11.

„Какъ строятъ дома“ (l.

–
51v)

–

51v–53 v)

–

53 v)

–

12 .

„Русская зима“ (l.

13 .

„Сказка о лисицѣ и волкѣ“ (l.

54 r)

–
54 r–55 v)

14 . „Пчелки на развѣдкахъ“ – „Битисъ антъ
паишкоима медаусъ“ (l. 55 v–56 r)

II

15 .

„Молитва“ – „Малда“ (l.

II

–

17.

← 13 . „Кроликъ“ (p. 77–78)

„Кроликъ“ – „Краликасъ“ (l.

60 v– 61 r)

19.

„Птичка“ – „Паукштилис“ (l.

20 .

„Какъ человѣкъ ѣздитъ по водѣ“ (l.

–

61v– 62 r)
62 v)

← 15 . „Птичка“ (p. 81–83)
–

21. B. p., pradžia: „Многи лѣта, многи лѣта“ –
„Дауг мету, дауг мету“ (l. 62 v– 63 r)

← 18 . „Мнóги лѣтá, мнóги лѣтá“ (p. 85–87)

22 .

–

„По водѣ на колесахъ“ (l.

63 r– 63 v)

23 .

„Воля“ – „Валя“ (l.

24 .

„Какъ летаютъ по воздуху“ (l.

25 .

„Что ты спишь мужичокъ“, А. Кольцовъ

–

26 .

„Овсяный кисель“, В. Жуковскій (l. 65 r–68 r)

–

(l.
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–

„Сказка о рыбкѣ и рыбакѣ“, А. Пушкинъ
(l. 57 r– 60 v)
18 . „Дворъ и усадьба“, В. Селивановъ
(l. 61 r– 61v)

II

–

← 16 . „Молитва“ (p. 83 –84)

56v–57 r)

16 .

II

← 6 . B. p., pradžia: „Былъ однъ малень
кій мáльчикъ, пáпенька и мáменька по
сылáли его въ учлищѣ“ (p. 69–70)
–

49 v–51 r)

II

II

–

← „Краткія предложенія“ (p. 14 –23)

40 v– 44 r)

I

1.

(1868)

63 v– 64 r)

–
64 r– 64 v)

64 v– 65 r)

–

III

„Молитва предъ ученiемъ“ – „Малда прешъ
моксла“ (l. 68 v)

← „Молтва предъ учéнiемъ“ – „Малда
прешъ моксла“ (p. 106)

III

„Молитва послѣ ученiя“ – „Малда по моксла“ (l. 68 v)

← „Молтва пóслѣ учéнiя“ “ – „Малда
по моксло“ (p. 106)

III

„Цифры“ – „Личбасъ“ (l.

III

„Таблица умноженiя“ – „Тобличе даугинимо“ (l. 70 r)
31 lentelė. III

69 r– 69 v)

← „Цифры“ – „Личбасъ“ (p. 58 –59)
← „Таблица умноженiя“ – „Тоблче
Даугнимо“ (p. 60)

rankraščio struktūros palyginimas su Dmitrijaus Kaširino МДИ

Kai kurie tekstai sutampa su Kaširino МДИ, bet didesnė III rankraščio tekstų
dalis atsiradusi iš kitur. O ir tie tekstai, kurie 31 lentelėje atrodo esą paralelūs, neretai
būna tik vos vos paveikti МДИ prototipo (pavyzdžiui, kai kurie МДИ tekstai rusiški,
lietuviškos tėra glosos ar klausimai, tačiau trečiajame redagavimo sluoksnyje esama
jau ištisinių lietuviškų tekstų).
Kaip minėta, galima kalbėti bent apie tris kiek skirtingas trečiojo sluoksnio redagavimo atkarpas pagal bent tris tikėtinus skirtingus jų rengėjus. Pirmąją atkarpą
sudarė skyreliai, kuriuose tiesiogiai naudotasi (nurašinėta) Kaširino МДИ, tai pirmieji trys lietuviški trečiojo sluoksnio tekstai: a) „Азбука“, b) „Крáткія предложéнія“
ir c) „Калбэй“. Antroji atkarpa – skyrius „Краткія статьи для чтенія“ ir aštuoni jo
lietuviški skyreliai (šioje atkarpoje ne visada buvo galima tiesiogiai naudotis lietuviškais МДИ tekstais, nes Kaširinas ne visur pateikė lietuviškų tekstų – dažnai tik lietuviškų glosų ir klausimų). Trečioji atkarpa – tai keturi maži skyriukai: a) „Малда прешъ
моксла“, b) „Малда по моксла“, c) „Личбасъ“ ir d) „Тобличе даугинимо“, išsiskirianti jos ypatybė – jero vartojimas (skirtingai nuo dviejų pirmųjų atkarpų).
2.7.3.1. Pirmoji atkarpa
2.7.3.1.1. „Аз б у ка“
Pirmoji III rankraščio dalis yra „Азбука“ (l. 35r–38r) su išnašose pateiktais lietuviškais žodžiais ir sakiniais. Nemažai šios dalies teksto imta iš analogiško Kaširino
МДИ skyrelio „Азбука“ (p. 1–13). Skiriasi pati pradžia. МДИ pirmiausia nurodytos
„а“, „о“, „у“, „ю“ raidės. Toliau su pavyzdžiais pateikta raidė „б“, ir dar toliau išnašose imti žymėti pavyzdžių vertimai: raidžių „д“, „й“, „е“, „я“, „в“, „с“, „п“, „т“,
„л“ ir kt. pavyzdžiai eina jau su vertimais. O III rankraštyje pirmojoje eilutėje pateikta daugiau raidžių – balsės „а“, „о“, „у“, „ю“, „и“, „е“, tada pirmasis priebalsis „с“
vietoj МДИ „б“. Be to, III rankraštyje nei „с“ raidės, nei raidžių „ш“, „л“, „б“, „д“ ir
dvibalsių „ай“, „уй“, „юй“, „ей“, „ой“ pavyzdžiai neturi jokių lietuviškų vertimų.
Vadinasi, pirma – buvo sukeista raidžių mokymo tvarka, antra – iš pirmojo МДИ
puslapio neperimta jokių lietuviškų vertimų.
Tačiau toliau didelės „Азбука“ dalies lietuviški vertimai prie raidžių „в“, „п“, „т“,
„м“, „ы“, „ѣ“, „и“, „э“, „ж“, „н“ ir kt. nusirašyti nuo Kaširino leidinio.
Mokytojai dažnai tiesiog nekritiškai kopijavo lietuviškus pavyzdžius. Štai buvo
perimta nemažai panevėžiškių ir apskritai rytų aukštaičių lyčių (žr. 32 lentelę).
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68 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 10 p. fragmentas su išnašose pateiktais
lietuviškais sakiniais (plg. 69 pav.); LLTIB: 4310

МДИ

III

(1868)

Ашъ вду бóбо ‘aš vedu bobą’

↔ Аш вду бóбо 35 v
↔ Аш давси бóбо 35 v

2

Ашъ давси бóбо ‘aš privesiu bobą’

3

Ашъ сугавáвъ пялдо ‘aš sugavau pelėdą’

4

сýпдова (лнгова) Iонýко иръ Ольго ‘supdavo
(lingavo) Jonuką ir Olgą’ 9
жилáла ‘zylelė’

10

дýнтисъ ‘dantis’

11(2 x)

(1874)

↔ Аш сугавáв пялдо 36 r
↔ лнгова Iонýко иръ Óльго 37 r
↔ жилáла 37 v
↔ дýнтис 37 v(2 x)

ишважáва пáску Алексáндрука ‘išvažiavo
paskui Aleksandruką’ 11

↔ ишважáва пáску Алексáндрка 37 v

пáржинге ‘peržengė’

↔ пáржинге 38 r

11

Į III rankraščio (ir sluoksnio) pirmosios atkarpos „Азбука“ perimtos panevėžiškių ir apskritai rytų aukštaičių lytys

32 lentelė.

Taip pat į III rankraščio pirmąją atkarpą pateko kai kurios žemaitiškai atrodančios
МДИ formos, pvz.: МДИ анжолай 4 → pirmoji atkarpa (анжолай) 36r; бáлондесъ 10 →
Бáлондес 37v; Жáнсисъ ‘žąsys’ 11 → Жáнсис 37v; ва-ýга 4 → ва-ýга 36r (plg. 1.4.2).
Vis dėlto mokytojai vieną kitą kalbos mažmožį paredaguodavo: pakeisdavo ar
prirašydavo (žr. 33 lentelę).
МДИ

III

(1868)

áвну ‘aunu’

кóтикъ ‘vos’

2

йсю ‘eisiu’ 3
Ашъ йси ‘aš eisiu’ 3
Ашъ вси ‘aš vesiu’ 3
пáтя ‘pati’

4

гарбáтосъ ‘arbatos’
крýвасъ ‘krūva’

180

(1874)

→ апáвну 35 v
→ лéдва 35 v

2

9

9

→ ійсю 35 v
→ Аш йсю 35 v
→ Ашъ всю 35 v
→ пáти 36 r
→ арбáтосъ 37 r
→ крýвас, (кýпета) 37 r

rankraščio trečiojo sluoksnio pirmosios atkarpos fragmentas: iš Dmitrijaus Kaširino
p. išnašų mokytojų perimti sakiniai (plg. 68 pav.); LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 37v

69 pav. РМ III
МДИ 10

адникасъ ‘laikrodis’
кáше ‘košė’

→ адникасъ (зéгорюс) 37 r

9

Пасодкетъ ‘pasodinkit’

9

10

–
кявшни (квши) ‘kiaušinį’

10

Ашъ пашáукси ‘aš pašauksiu’
Ашъ бýва ‘aš buvau’
жéма ‘žiema’

11

бýтсъ ‘butas’

12

11

11

→ Пасоднкет 37 r
→ кóше 37 v
→ Чистай рашкет 37 v
→ куши 37 v
→ Аш пошáуксю 37 v
→ Аш бýвав 37 v
→ зéма 37 v
→ бýтас 38 r

Mokytojų III rankraščio (ir sluoksnio) pirmosios atkarpos „Азбука“ taisytas vienas kitas
kalbos ar rašybos mažmožis

33 lentelė.
МДИ

Kaip matyti iš 33 lentelės pavyzdžių, mokytojai kai kur net vengė panevėžiškių
lyčių: Ашъ бýва → Аш бýвав; Ашъ вси → Ашъ всю; Ашъ пашáукси → Аш пошáуксю;
Ашъ йси → Аш йсю.
2.7.3.1.2. „Крáткія пр едложéнія“
Taip pat pirmajai atkarpai su lietuvių kalbos faktais skirtinas sakinių rinkinys
„Крáткія предложéнія“ (l. 40v–44r). Palyginus su analogišku МДИ skyreliu (p. 14–
26) matyti, kad mokytojai perėmė tik dalį sakinių iš 14–23 p., o 24–26 p. jau visai
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nesinaudojo. Vadinasi, perėmė Kaširino iš Krečinskio Буквáрсъ nusižiūrėtus sakinius
ir šiek tiek (11) iš Žilinskio Абецеле (АЛР) 23 p. (žr. 1.3.2, 1.3.4). Nežinia, ar mokytojams
tiesiog atrodė pakankant tiek sakinių, kiek nusirašė iki 23 p. antros pusės, ar buvo
kitų priežasčių.
Nurašinėti ne visi sakiniai – tai vienas, tai kitas praleistas (keliasdešimt iš kelių
šimtų). Kai kur mokytojai prirašė net naujų rusiškų sakinių (ne iš МДИ), bet jų neišvertė. Įterptos vietos kažkieno pieštuku sužymėtos skaičiais nuo 2 iki 20 – tais numeriais vėliau Syrkino vertėjas sužymėjo savo vertimus atskirame priede. Krinta į akis,
kad tie nauji rusiški sakiniai įterpti būtent ten, kur trūksta sakinių iš Kaširino prototipinio МДИ. Atrodo, kad iš pradžių daug daugiau pavyzdžių galėjo būti išrašyta iš
МДИ, gal net beveik visi, bet paskui dalis išbraukinėta ir į jų vietą įrašyti nauji. Kitaip
nebūtų kaip paaiškinti, kodėl naujieji sakiniai atsirado būtent tose vietose, kuriose
trūksta prototipinių Kaširino pavyzdžių. Taip braukyti mokytojai greičiausiai galėjo
dar I rankraštyje, kai ryškiai keitė struktūros detales, bet perrašius antrąjį rankraštį
tie braukymai prapuolė.
Lietuviškuose Kaširino paaiškinimuose tarp skliaustelių ar po kablelio dažnai buvo
pateikiamos skirtingų tarmių, skirtingos rašybos lytys ar sinonimai. Tuos sinonimus
dažniausiai buvo prirašęs pats Kaširinas, kai periminėjo Krečinskio Буквáрсъ sakinius
iš 24–53 p. (plg. 1.3.2). Kauno direkcijos mokytojai, rinkdamiesi pavyzdžius iš МДИ,
vengė varijavimo – tad tarsi grįžo prie Krečinskio principo (plg. 34 lentelę), nors
nebūtinai prie jo pavyzdžių.
МДИ

III

(1868)

жвайгждя (аушра, жáра)

(1874)

→ жáра 40 v

14

Ашъ лбію (мегсту) мýзыка

→ Аш лбію мýзыку 41 r

16

То (тасъ), ашъ мслію, тáу лáбей (ддели)
пріéмни (малóню, патинкъ) 16

→ То аш мслію тáу ддели пріéмни 41 r

Кýрмей ишрáуси (шкниси) вса лонка

→ Кýрмей ишрáуси вса лонка 41 r

Журéкъ (вéйзекъ)

16 –17

→ Вейзéк 41v

18

Судéгина (судгина) мýсу уждóнга, куръ
мýмсъ (мýмисъ) присиглáусти 18

→ Судéгина мýсу ýждонга, кур мумс
присиглáусти 41v

о ансъ ддилей (о исъ лáбэй) ткай (тилей,
тилу, патиломсъ) сáкай 19

→ о анс дделей ткай сáкя 42 r

Ан влтесъ (вилесъ) бýти лаймнгасъ

→ Ан влтесъ бýти лáймингас 42 r

прáста сутáра (сутáримасъ)
Ансъ дýосъ (Iисъ досъ)

19

→ прáста сутáра 42 r

19

→ Анс дуос 42 r

19

Шлкай брáнгей пардуодасъ (пардóдасъ)

20

→ Шлкай брáнгей пардýдас 42 v

Штай герóе пýсе (шта гяроспýся) тосъ
матéріосъ (шилькини аудикла) 20

→ Штай гéрое пýсе тос матеріос 42 v

Кантрбы (контрбá) патсъ вѣрнусисъ
пáгелобетóесъ [sic!] (памацнкасъ) (падетоясъ) сýнкамъ (сункéмы) дáрбы 20

→ Контрби патс вѣрнусис пагéльбетосъ
сýнкам дáрби 42 v

Perrašydami iš МДИ į III rankraščio (ir sluoksnio) pirmąją atkarpą „Крáткія предложéнія“
Kauno direkcijos mokytojai vengė varijavimo

34 lentelė.
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Akivaizdu, kad mokytojai nusirašinėjo ne nuo vieno iš МДИ prototipų – ne nuo
Krečinskio Буквáрсъ, o būtent nuo Kaširino МДИ, nors ir esama tokių ryškių skirtumų. Tai liudija kai kurie sugretinti visų trijų tekstų pavyzdžiai. Šios III rankraščio
frazės (sakiniai) turėjo atsirasti iš Kaširino МДИ (žr. 35 lentelę).
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

Та мýсу мли кýдыкей

III

(1868)

(1874)

→ То мýсу млеми кýдыкей
(тай мýсу мли кýдыкей) 14

→ То мýсу млеми кýдикей
(вáйкай) 40 v

→ Айките (эйкетъ) ченáй
(шéнъ) 14

40 v

Гивéнкъ, áукле, пасъ мýнесъ 25

→ Гивнкъ нéнкя пасъ мá
несъ (мýнесъ) 14

→ Гивнк áукле пас мáнес (мý
нес) 40 v

Дéна швѣси ыръ кáршта
(гáйдри) 34

→ Дéнасъ швéсасъ (дéна швé
си) иръ кáршта (гайдри) 16

→ Дéнас швéсас ир кáршта 41 r

Кантрбы

Кантрбы (контрба)

→ Контрби 42 v

Эйкет шенъ

25

25

49

→ Áйките ченáй (эйкет шен)

20

35 lentelė. Jono Krečinskio Буквáрсъ (1865) ir III rankraščio (1874) variantai trumpesni už МДИ (1868) ;
paryškintos sutampančios МДИ ir III rankraščio „Крáткія предложéнія“ vietos rodo, kad remtasi МДИ ,
o ne tiesiogiai Krečinskiu

Vadinasi, Kauno mokytojai buvo apsisprendę paprastinti МДИ lietuvių kalbą,
nepalikti variantų rebuso spręsti mokiniams. Mokytojai patys parinko tinkamiausią
sinonimą.
Iš МДИ „Краткія предложенія“ perimdami pavyzdžius mokytojai kartais klydo
(žr. 36 lentelę).
МДИ

III

(1868)

дрéгнусъ ‘drėgnas’

→ дрéнгус 40 v

14

мѣргáйты ‘mergaitė’

(1874)

→ маргáйта 40 v

15

Нумáй (нýмэй) Дéва (атвéрти адарей) ‘namai Dievo atverti’
Падýокъ салóтесъ ‘paduok salotas’

20

21

→ Нумáй Дéва áдарей 42 r
→ Падуóкет салáтос 43 r
→ Вáгюси уж вагсте ир кéн-

Вáгюмъ ужвагсте иръ канче (мýка) ‘vagis už vagystę kenčia’ 21

че

Юрасъ (маре) рéйкалингасъ дѣлъ майнóсъ (прекявима, купчевима) ‘jūra reikalinga prekybai’ 22

→ Мáре рейкалнгас дель
мáйнос 43 v

неко не мокеяу, не пажинау не веносъ литарос ‘nieko
nemokėjau, nepažinau nė vienos raidės’ 23

→ неко не мокеяу, не жинау
не венóс лтерос 43 v

43 r

Mokytojų III rankraščio (ir sluoksnio) pirmosios atkarpos „Крáткія предложéнія“ darytos
klaidos paryškintos

36 lentelė.

Toks lyginimas padeda susidaryti šiokią tokią nuomonę ir apie tai, kiek lietuviškai
mokėjo mokytojai. Kadangi Saveljevas tarp jų nerado pajėgaus versti trūkstamas
vietas, galima įsivaizduoti, kad jiems sekėsi tik nurašinėti. Mokytojams paredagavus
tekstą, kartais liko nesuderinti skaičiai (Мáре рейкалнгас), parinkti netinkantys linksniai (Нумáй áдарей; Вáгюси кéнче), nesuderinti laikai (не мокеяу, не жинау), pagal
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rusišką modelį įterpti prielinksniai (и сóдни ‘sode’, plg. rus. в саду). Painiotos lietuviškos leksemos su rusiškomis ir lenkiškomis (салáтос ‘salotos’ vietoj МДИ салóтесъ
acc. pl.). Dėl tokių klaidų kentėjo aiškumas.
Klaidos rodo, kad mokytojai nurašinėtojai jokiu būdu negalėjo būti gimtakalbiai
lietuviai. Net ir negimtakalbiai, jei būtų neblogai pramokę kalbos, tokių riktų nepaliktų ar paliktų mažiau. Matyt, ne be reikalo Liackis vertino jų kalbą daug prasčiau
negu Syrkino vertėjo. Ir ne šiaip sau Saveljevas nerado tarp jų galinčio versti į lietuvių
kalbą. Matyt, iš lietuvių tarmių mokytojai mokėjo tik ką ne ką – apgraibomis kai
kuriuos žodžius, frazes. Galbūt buitiniu lygmeniu pusėtinai suprasdavo kalbantį
lietuvį. Bet kurti rišlų tekstą jiems buvo labai keblu.
Tarp tarminių lyčių į akis krinta žemaitybės. Iš Krečinskio Буквáрсъ Kaširinas į
МДИ „Краткія предложенія“ buvo perkėlęs nemaža žemaitybių. Toliau 37 lentelė
rodo (iš dalies kartojant 9 lentelės duomenis), kaip mokytojai per Kaširino МДИ
dažnai perėmė Krečinskio žemaitybes.
Буквáрсъ
Эйкетъ

Пасъ мýнесъ
сóдни

óбулай

31
31

31

ишкáу

31

Не тáркетъ
текъ

25

26

рóнкасъ
муна

МДИ

(1865)

25

32

34

нумай

34

дделей пріемну ‘labai malonu’

35

дварнисъ 42
неишкóкъ

42

дýбесъ ‘duobės’ gen. sg.
китмсъ
Нумáй

45

46

ійтусъ
анýсъ

45

46

46

не юдсъ ‘ne juodas’
денýнъ
авнъ

49

49

51

Лійпкетъ ‘liepkit’
Конъ ‘ką’

52

50

Пóперюсъ тасъ дделей мéлинсъ
‘popierius tas labai mėlynas’ 52

184

→ ійтусъ ‘įeinąs’ 20
→ анýсъ 20
→ не юодсъ (ди) 20
→ денýнъ ‘dienų’ 20
→ авнъ ‘avių’ 21
→ Лійпкетъ 21
→ Конъ (ко) 21
→ Пóперюсъ тасъ дделей
мелнсъ 22

III

(1874)

→ йкет 40 v
→ пас мáнес (мýнес) 40 v
→ сóдни 40 v
→ óболей (óбулай) 41 r
→ рóнкас 40 v
→ мýна 41 r
→ ешкáу (ишкáу) 41 r
→ Не тáркет 41 r
→ тка (тек) 41 r
→ нýмай (намай) 41 r
→ ддели пріéмни 41 r
→ дварнис 41v
→ не ишкóк 41v
→ дубéс 42 r
→ китмс 42 r
→ Нумáй 42 r
→ іéйтус 42 r
→ áнус 42 r
→ не дас 42 v
→ дéнун 42 v
→ авн 43 r
→ Лійпкет 43 r
→ Кон 42 v
→ Пóперюс тас диделей

мелинс

43 r

Kai kurios Jono Krečinskio žemaitybės, perimtos į Dmitrijaus Kaširino
rankraščio (ir sluoksnio) pirmąją atkarpą „Крáткія предложéнія“

37 lentelė.
III

(1868)

→ эйкетъ 14
→ пасъ мáнесъ (мýнесъ) 14
→ сóдни 15
→ óболей (óбулай) 15
→ рóнкасъ ‘rankas’ 15
→ мýна 16
→ ишкáу (ешкáу) 16
→ Не тáркетъ 16
→ текъ (тяка) 16
→ нáмэй (нумай) 16
→ лáбей (ддели) пріéмни 16
→ Юдвáрнисъ 18
→ не шкокъ 18
→ дýбесъ (дóбесъ) 19
→ ктимсъ 19
→ Нумáй (нýмэй) 20

МДИ ,

pateko ir į

Iš tiesų dauguma žemaitybių, patekusių į III rankraščio skyrelį „Крáткія
предложéнія“ (l. 40v–44r), čia pakliuvo iš МДИ, o į šį – iš Krečinskio Буквáрсъ. Tačiau
mokytojai elgėsi labai nenuosekliai – tai perimdavo žemaitybes, tai atsisakydavo jų.
Буквáрсъ

МДИ

(1865)

III

(1868)

(1874)

йту ‘einu’ 25

→ йну (йту) 14

→ йну 40 v

мýна

→ мáна (мýна) 14

→ мáна 40 v

→ Пасъ мáни (мýнесъ) 14

→ Пас мáни 40 v

→ нáмѣ (нумýнси) 15

–

→ кéнче (варгетъ кентъ) 17

–

→ лáуке (танъ лáукъ) 17

–

→ Мань лáбэй (мýни дделей)
гáйлу (гáйлю) 18

→ Ман лабáй гáйлю 41v

→ мýни (мани) 18

→ мáни 41v

→ дáви (дéвы) 18

→ дáвя 41v

→ парйна (прайтъ) 18

–

→ Висусъ (всасъ) 18

→ Всас 41v

→ мýне (мáна) 18

→ мáна 41v

25

Пасъ мýнесъ

25

нумýнсы ‘namuose’
кентъ

31

38

лаукъ ‘láukia’

38

Мýни дделей гайлý
мýни

41

дéвы ‘davė’

41

прайтъ ‘praeina’
Всусъ

41

42

мýне ’manyje’
вердъ

41

42

42

небсугрншъ

46

→ вердъ (врда) 18

→ врда 41v

→ небсугршъ (небсугрншъ) 19

–

не траукъ

49

→ не трауке (не трáукъ) 20

–

ýгу ‘uogų’

49

→ ýгу (óгу) 20

–

Kai kurias Jono Krečinskio ir МДИ žemaitybes mokytojai atmetė, o kai kurių net sakinių
neperėmė į III rankraščio (ir sluoksnio) pirmosios atkarpos „Крáткія предложéнія“

38 lentelė.

Vien palyginus žemaitiškas formas мýна, мýнес, мýни su kitų tarmių atitikmenimis
мáна, мáни, nenuoseklumas darosi akivaizdus. Veikiausiai mokytojai nepajėgė ir
nesirūpino rinktis kokios nors vienos tarmės lyčių.
Trečiojo sluoksnio „Крáткія предложéнія“ esama ir rytų aukštaičių (tarp jų – panevėžiškių) formų. Dalis jų taip pat nusižiūrėta nuo Kaširino МДИ (žr. 39 lentelę).
МДИ
Айкъ

(1874)

→ Áйките 40 v

14

→ Айк 40 v

15

ашъ яу грэй скáйту
тáви

III

(1868)

Айките

→ ашъ яу грей скáйту 40 v

15

→ тáви 40 v

15

Муна гáлва скáустъ (мань гáлва скáуда, (сóпа)

20

→ Мань гáлва скáуда (сóпа) 42 r

39 lentelė. III rankraščio (ir sluoksnio) pirmosios atkarpos „Крáткія предложéнія“ nuo Kaširino МДИ
nusižiūrėtos panevėžiškių ir apskritai rytų aukštaičių formos

Kitos rytų aukštaičių šnektų lytys greičiausiai įrašytos pačių mokytojų (žr. 40
lentelę).
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МДИ

III

(1868)

дды ‘dėdę’

→ дéди 40 v

14

ужъ гéлѣжи

(1874)

→ уж гéлажи 41 r

16

антъ глесъ

18

→ ант áглес 41v

дáви (дéвы)

18

→ дáвя 41v
→ рýнкас 41v

рóнкасъ ‘rankas’18
ансъ [...] сáкай [išn.: Вѣроятно—сака?]

→ анс [...] сáкя 42 r

19

40 lentelė. Greičiausiai pačių mokytojų įrašytos rytų aukštaičiams priskirtinos lytys į III rankraščio (ir
sluoksnio) pirmąją atkarpą „Крáткія предложéнія“

Vadinasi, bent vienas iš Kauno direkcijos mokytojų rengėjų turėjo būti susidūręs
su rytų aukštaičių šnektomis. Ypač krinta į akis tai, kad jis galėjo vartoti ir siauresnio
paplitimo rytietybių, pavyzdžiui, panevėžiškių lyčių. Panevėžiškiams, uteniškiams
galėtų būti priskirtas išlaikytas atviras senovinis galūnės [e] (atliepia dabartinės bk
[ė], plg. LKTCh 177–178, 124), pavyzdžiui, дáвя ‘davė’, сáкя ‘sakė’.
„Крáткія предложéнія“ rodo, kad ir Kauno direkcijos mokytojai neišvengė МДИ
suformuotos įvairių tarmių lyčių maišaties, paralelių formų. Nors variantų (sinonimų)
jie vengė labiau nei Kaširinas, bet jokio ryškiau vienodinančio modelio pasiūlyti nepajėgė.
2.7.3.1.3. „Ка лб эй“
Kaip minėta (1.4.3–1.4.5), МДИ skyrelis „Калбэй“ (p. 27–35) greičiausiai rengtas
paties Kaširino (bent nepavyko nustatyti jį turėjus kokį kitą šaltinį). Mokytojai gana
nuosekliai perėmė jo medžiagą į savo pačių skyrių „Калбэй“ (III rankraštis, l. 44r–46v).
Galima nurodyti tik vieną ilgoką teksto praleidimą ir du išimtus sakinius. Ištisinio
МДИ teksto praleista šiek tiek daugiau nei du puslapiai (p. 29–31). Nematyti, kad
mokytojai būtų tyčia trumpinę, atrodo, jog tiesiog apsiriko – vieną lapą pervertė į
priekį (p. 29–30) ir nepastebėjo, nurašinėjo tą pačią dešinę atvertimo pusę dviem
puslapiais toliau. Taip pat išmesti du sakiniai kitoje vietoje. Kaip minėta, II rankraštyje buvęs sakinys „Сего-дня имѣлъ препятствіе – сидѣлъ при больномъ отцѣ“ (l. 19v;
žr. 2.6.2) sukritikuotas Švietimo ministerijos. Antrąjį sakinį „Начнéтъ читáть Ан
тонъ – Прадéсъ скайтти Антанасъ“ (МДИ, p. 27) mokytojai arba praleido netyčia,
arba jiems nepatiko tikrinio žodžio vartojimas – kituose sakiniuose vardų nėra.
Didžiumą Kaširino panevėžiškių ir apskritai rytų aukštaičių lyčių mokytojai perėmė ir nurašydami šį skyrelį (žr. 41 lentelę).
МДИ

III

(1868)

Скайткитъ мáлдо ‘skaitykit maldą’

27

(1874)

→ Скайткитъ мáлдо 44 r
→ Падеу мóтинай мáна, сéсерей, брóлю мá-

Падéяу мóтинай мáна, сясерей мáна, брóлю
мáна 28

на

Скáйтимасъ áтняша ддяло нáудо

→ Скáйтимас áтняша ддяло нáудо 44v

сесяла ‘seselė’

186

28

28

44 v

→ сесла 44v

дéдя ‘dėdė’

→ дéдя 44v

28

Пародикъ сáва рáшто [rus.: Покаж своé
письмó] 32

→ Парóдик сáва рáшто 45 r

Ту парáше гярй

→ Ту парáше гярй 45 r

32

Ту венокъ не гярэу парáша кйпъ прмай
сутпе ‘sutepei’

не блогá рáшай ‘neblogai rašai’
лáйсть

→ Ту венóк не грэу парáша кэйп прмай 45 r
→ не блóга рáшай 45 v

33

→ лáйсти 45 v

34

Ишъ кáймесъ N

→ Иш кáймес N 45 v

34

перкýну трнкусъ ‘perkūnui trenkus’
ддяла ‘didelė’

32

→ сутпе 45 r

32

34

→ ддяла 46 r

34

мнкай ‘menkai’

→ перкýну трéнкус 46 r
→ мнкай 46 r

34

Смильтня, молня ‘smiltinė, molinė’

35

→ Смильтня, молня 46 r

rankraštyje (ir sluoksnyje) pirmojoje atkarpoje išlaikyti
rytų aukštaičių bruožai iš МДИ skyrelio „Калбэй“

41 lentelė. III

МДИ

panevėžiškių ir apskritai

Vis dėlto esama keleto pavyzdžių, kur mokytojai paredagavo panevėžiškomis
galimas įtarti Kaširino lytis. Pavyzdžiui, greičiausiai panevėžiškių dvigarsis <он>
Kaširino buvo užrašytas žodyje ranka: Имките и рóнкосъ плунксносъ 32 → Имките
и рýнкос плýнкснос 45r; рóнкосъ трупýти атпрáта 33 → рýнкосъ трýпути атпрáта
45v. Atrodo, kad mokytojai stengėsi dvigarsį [ọn] keisti [un], tad teikė plačiau tarp
rytų aukštaičių paplitusią formą. Taip pat vieną panevėžiškių galininką su galūne <o>
mokytojai turbūt taisė į didžiumos rytų aukštaičių [u], nors ne visai tiksliai: Ишъ тóсъ
пáчіосъ, катрó áшъ ченáй атняшяу 28 → Иш тóс пáчіос, катрю áш ченáй атняшáу
44v. Vis dėlto tokie keitimai daug retesni už kopijavimą.
Savo МДИ Kaširinas buvo linkęs prirašinėti panevėžiškių lyčių. Bet Kauno direkcijos mokytojai tokių formų nuo savęs nepridėjinėjo. Tarp jų tik būta tokio (tokių?),
kuris prirašė vieną kitą platesnės geografijos rytų aukštaitybę.
2.7.3.1.4. R ašy b a
Kadangi skyrelių „Азбука“, „Крáткія предложéнія“ ir „Калбэй“ ortografijos
keitimo tendencijos panašios, čia prasminga iš karto apžvelgti visų trijų rašybą. Ortografiją mokytojai kaitaliojo lengvesne ranka negu tarmių lytis.
<ѣ>. Visų pirma, pati ryškiausia tendencija – vengti raidės jatj <ѣ>. Kaip minėta,
Kaširinas jos vartojimo modelį buvo perėmęs iš Krečinskio (žr. 1.3.2.2). Kaširinas (kaip
ir Krečinskis) <ѣ> žymėjo nenuosekliai: tiek vak. a. [ie], tiek [ė], tiek [e] pozicijai žymėti. O trečiojo sluoksnio pirmojoje atkarpoje, priešingai, mokytojai apskritai vengė
šios raidės. Pavyzdžiui, брангснисъ 16 → брангéснис 41r; вна 14 → вéна 40v; гѣдóкъ
3 → гедóкъ 35v; дды ‘dėdę’ 14 → дéди 40v; мѣргáйты ‘mergaitė’ 15 → маргáйта 40v;
пда ‘pėdą’ 14 → пéда 40v; сидѣя ‘sėdėjo’ 9 → седéя 37r; Сѣдéкъ 14 → Седéк 40v;
цнисъ ‘kaina’ 10 → цéнис 37v. Vis dėlto ne visada mokytojams pavyko raidės jatj
nusikratyti, plg. išlaikymo atvejus: вѣрнусисъ 20 → вѣрнусис 42v; дѣль 20 → дѣль
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42r; капйкасъ 18 → капйкас 41v; недлю ‘savaičių’ 33 → недлю 45v; Не норѣкъ
19 → Не норк 42r; пабѣгенéкитъ 10 → пабѣгенéкит 37v. Atrodo, kad <ѣ> dažniausiai neišmesta tada, kai žodis arba skolintas iš rusų (ar kitos slavų) kalbos (вѣрну
сис, капйкас, недлю), arba dėl dalinio panašumo galėjo būti susietas su rusišku
žodžiu (Не норк, plg. rus. хотѣть ‘norėti’; пабѣгенéкит, plg. rus. бѣжать ‘bėgti’).
Labai retai ir patys mokytojai įrašydavo raidę <ѣ>, turbūt dėl asociacijų su rusiškais
žodžiais – патéка 14 → патка 40v (plg. rus. потѣха ‘paguoda’). Esama ir daugiau
sunkiau paaiškinamų pavartojimo atvejų, plg. пабэйгетъ 32 → пáбѣйгет 45r.
Taigi Kauno mokyklų direkcijos mokytojai stengėsi nevartoti raidės <ѣ> (nors jei
ji prasprūsdavo, tai rūpesčio jiems irgi nesukeldavo). Akivaizdžiai ne kaširiniška
nuostata.
<e>. Raide <e> mokytojai dažnai keitė МДИ buvusią jatj <ѣ>. O tuos atvejus, kur
ir Kaširinas rašė <e>, mokytojai paprastai išlaikydavo, plg. vak. a. [ie], [ė] ir [e] pozicijas:
[ie]: авикéна, (авéна) 12 → авикéна (авéна) 38r; Дéва ‘Dievo’ 11 → Дéва 38r; Дéнасъ
швéсасъ 16 → Дéнас швéсас 41r; намé ‘namie’ 4 → намé 36r.
[ė]: Кальбéкъ 16 → Калбéк 41r; лáпесъ ‘lapės’ 14 → лáпес 40v; тéтушисъ 15 →
тетýшис 40v.
[e]: céкличе 14 → céкличе 40v; óбелисъ 15 → óбелисъ 41r; сутéма 15 → сутéма 41r.
Matyti, kad mokytojų pozicija ir čia buvo kitokia nei Kaširino, ryški jų nuostata
dažniau rašyti <e> įvairiose pozicijose.
<я>. Nematyti, kad mokytojai būtų vengę <я> raidės, kurią Kaširinas irgi buvo
noriai vartojęs. Iš dalies <я> vartota pramaišiui su <e> žymėti garsui [e] po minkštojo priebalsio, pvz.: апв йсю ‘apveisiu’ 2 → апв йсю 35v; вир снисъ 33 → вир снис
45v; гив на ‘gyvena’ 34 → гив на 45v; дéдя ‘dėdė’ 28 → дéдя 44v; зяркала 15 →
з ркала 40v; іод’ж мисъ 35 → іодж мис 46r; м ту ‘metų’ 33 → м ту 45v.
<э>. Kartais mokytojai atsisakydavo raidės <э>. Kaširinas МДИ ją dažnai buvo
vartojęs dvibalsių [ai] ar [ei] pirmajam dėmeniui žymėti, o mokytojai pakeisdavo raide <e> (rečiau <a>), pvz.: апвйсу 2 → апвéйсю 35v; вйкэй ‘vaikai’ 9 → вайкáй 37r;
грэй 15 → грей 40v; жáнтэй ‘žentai’ 12 → жáнтей 38r; кэйпъ 16 → кейп 18; рэйксъ
16 → рейк 41r. Vis dėlto ne taip retai ir pačių mokytojų parašyta <э>, tad griežto apsisprendimo nematyti, plg. áжалэй 4 → áжалэй 36r; грэй 16 → гярэй 41r; кйпъ
рйкту 33 → кэйп рйкту 45v; пялдо 4 → пялдо 36r; шкáлэй ‘mokykloje’ 33 →
шкáлэй 45v. Matyti intencijos skirtumas, nors griežtai savo intencijos nesilaikyta.
Taigi pirmojoje trečiojo sluoksnio atkarpoje mokytojai beveik nevartojo raidės <ѣ>,
o <e> rašė visose įmanomose pozicijose – ir vak. a. [ie], ir [ė], ir [e]. Raidę <я> parašydavo po minkštojo priebalsio pramaišiui su <e>. Grafemos <э> irgi stengėsi vengti,
bet nenuosekliai. Iš esmės garsą [e] ([ė]) mokytojai žymėjo bent trimis rašmenimis:
<e>, <я>, <э>; tokios rašybos vadinti nuoseklia neišeina.
<ы>. Mokytojai stengėsi nerašyti ir raidės <ы>, kuri į МДИ buvo neretai patekusi
iš Krečinskio Буквáрсъ (žemaičių [ẹ] pozicijai žymėti). Pavyzdžiui: кýдыкей 14 →
кýдикей 40v; ыръ ‘ir’ 10 → иръ 37v; эйты ‘eiti’ 14 → эйти 40v. Tačiau nuosekliai
atsisakyti <ы> mokytojams irgi nepavyko, plg. дрва ‘dirva’ 14 → дрва 40v; скайтиты
16 → скайтты 41r.
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Tai, kad mokytojai vengė tokių „perviršinių“ raidžių kaip <ъ>, <ѣ> ir <ы> rodo
juos nesistengus laikytis Kaširino rašybos. Tai šiek tiek prieštaravo Rusijos administratorių nuostatai taikyti rusų rašybos taisykles ir lietuvių kalbai. Galbūt tai rodo
mokytojus orientavusis į fonetinę rašybą, tačiau neturėjus pajėgų ją suformuoti – jie
neįstengė nei atrinkti vienos tarmės lyčių, nei parinkti vienodų raidžių vienodiems
tarmių garsams. Jei jie ir siekė daugiau tvarkos, tai per menkas kalbos mokėjimas
neleido jos įdiegti.
2.7.3.2.

Antroji atkarpa

Iš Krečinskio Буквáрсъ (skyriaus „Упражнéнія въ чтéніи и ýмственномъ развтіи“,
p. 57–77) Kaširinas buvo perkėlęs visus 18 rišlių rusiškų tekstų į МДИ („Краткія
статьи для чтенія“ – „Струкосъ атидалинимасъ cкайтима“), tik jis kaitaliojo eilės
tvarką. Mokytojų III rankraštyje taip pat yra skyrius „Краткія статьи для чтенія“
(l. 46v–68r). Tačiau didžiuma rusiškų to skyriaus skyrelių (18 iš 26) neturi lietuviškų
vertimų. Tie 18 vien rusiškų trečiojo redagavimo sluoksnio skyrelių greičiausiai yra
dar II rankraščio struktūrinio teksto performavimo rezultatas.
Čia bus analizuojami tik tie aštuoni III rankraščio skyreliai, kurie turi paralelų
lietuvišką tekstą (žr. anksčiau 31 lentelę): 5, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23 (l. 46v–63v su kai
kuriais tuščiais lapais).
2.7.3.2.1. „Бу в а в енс м ажас в а йкелис“
Penktuoju pažymėtas skyrelis neturi pavadinimo, jis prasideda sakiniu „Былъ
одинъ маленькій мальчикъ, папенька и маменька послали его въ училище“, lie
tuviškai „Бува венс мажас вайкелис, тетушис ир матуше сiюнти ано и моксли
ниче“ (l. 48v–49r). Mokytojai perėmė rusišką Kaširino vadovėlio tekstą (p. 69–70), bet
ten nebuvo lietuviško vertimo. Kaširinas buvo pateikęs tik lietuviškas glosas ir pridėjęs klausimus – rusiškus ir lietuviškus (lietuviški sakiniai nurašyti nuo Kaširino
gana tiksliai, be pakeitimų). O štai trečiajame redagavimo sluoksnyje atsirado ir lietuviškas tekstas.
Iš Kaširino glosų vertėjas galėjo paimti kai kuriuos žodžius. Bet kai ką jis keitė –
akivaizdu, kad vertė gana savarankiškai. Štai Kaširinas pateikė glosą свѣтить – швѣс
ти ‘šviesti’ (p. 69). Vertime atsirado šiaurės žemaičių (dounininkiška) forma швейти
‘švietė’ (l. 48v). Kaširino leksema пчела – бте ‘bitė’ (p. 69) buvo aukštaitiška galūne,
o vertėjas rašė ypač žemaičiams būdingą битис (l. 48v). Kaširinas siūlė glosą по
играть – грáйти, скамбнти ‘groti, skambinti’ (p. 69), nors tekste kalbama apie
žaidimą (rus. поиграть turi ir ‘žaisti’ reikšmę); vertėjas parinko kitą žodį бовитис
‘žaisti’ (l. 48v). Kaširino glosą собака – шýнис, шóва ‘šuo’ (p. 70) Syrkino korektorius
išnašoje taisė į Шува, шоу, шуо, bet vertėjas pasirinko ne Kaširino ar korektoriaus,
o dar kitą formą шуне (l. 48v).
Ne tik iš glosų taisymo, bet ir iš kitų ypatybių aišku, kad vertėjas mokėjo žemaitiškai. Kai kurios lytys rodo dar siauresnę dounininkišką vartoseną, pvz.: гейдое ‘giedojo’ 48v; доуна acc. sg. 49r; доуна nom. sg. 49r; minėtasis швейти. Kitos žemaitiškos
ypatybės: анам ‘jam’ 48v; ано ‘jį’ 48v (‑o galūnė gali būti dėl rus. его interferencijos);
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70 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 69–70 p. fragmentas su lietuviškomis glosomis
rusiškam teksteliui „Былъ однъ мáленькій мáльчикъ“; LLTIB: 4310

анс ‘jis’ 48v; ести ‘valgyti’ 49r; мунем 48v ‘manim’; некумет ‘niekuomet’ 48v; папули
‘papuolė’ 48v; паукштей ‘paukščiai’ 48v; рейк ‘reikia’ 48v(2x); тон-ги ‘tą gi’ 48v.
Tarminių lyčių gretinimas su trimis anksčiau analizuotais pirmosios atkarpos skyreliais („Азбука“, „Крáткія предложéнія“ ir „Калбэй“) rodo, kad jie rengti kitų
mokytojų, nei „Бува венс мажас вайкелис“. Nors pirmosios atkarpos tekstuose taip
pat pasitaikė žemaitybių, jos paprastai buvo Krečinskio ypatybės, perimtos per Kaširino МДИ; pačių mokytojų ten buvo prirašytų tik rytų aukštaičių formų (plg. anksčiau
40 lentelę). Antrosios atkarpos „Бува венс мажас вайкелис“ tekstas rengtas žmogaus,
vartojusio žemaitiškas formas.
Tarp pagrindinių rašybos ypatybių matyti nenoras vartoti raidę jatj <ѣ> – ji pasitaikė tik žodyje квѣтка 48v (greta ir кветка 48v). Reta ir „atvirkščioji e“ <э>, rašyta
tik ei‑, ein‑, ėj‑ šaknyse (нуэiо ‘nuėjo’ 48v; Праэйiс ‘praėjęs’ 48v; ужэйтуси ‘užeitų (sau)’
48v; эйти ‘eiti’ 48v) bei nenuosekliai žodyje reik (рэйк 49r[2x]; bet ir рейк 48v[2x]).
Nevartota ir raidė <ы> (išimtis памыслiе ~ pamislijo ‘pamanė’ 49r; matyt, dėl aiškaus
ryšio su rus. мыслить).
2.7.3.2.2. „Ст арикъ и в олкъ“
Aštuntuoju pažymėtas antrosios atkarpos skyrelis, rusiškai pavadintas „Старикъ
и волкъ“ (l. 51r–51v). Tokio teksto МДИ nebuvo. III rankraštyje vis tiek atsirado
lietuviškas vertimas, jis tik buvo paliktas be lietuviško pavadinimo. Taip pat negalėta nusirašyti МДИ nebuvusių klausimų (skirtingai nuo „Бува венс мажас вайкелис“),
jų ir neprikurta.
„Старикъ и волкъ“ skyrelio tarmė nevienoda. Matyti žemaičių tarmės pėdsakų,
pvz.: анс ‘jis’ 51r; анус ‘juos’ 51r; гивенима ‘sodybą’ 51r; гиволю ‘gyvulių’ 51r; и вейто
‘į vietą’ 51r; сода ‘kaimą’ 51r.
Taip pat esama tarsi konkuruojančių aukštaitiškų formų – атодуоти ‘atiduoti’ 51r;
дено ‘dieną’ arba ‘dienoj’ 51r; ен ‘ją’ 51r(2x); ис ‘jis’ 51r; падуок ‘paduok’ 51r. Pasitaikė
net rytų aukštaičių priešdėlis ata‑ – атадуок ‘atiduok’ 51r (nors dažniau rašytas kitaip:
атодуоти ‘atiduoti’ 51r; атыдаве ‘atidavė’ 51r[3x], 51v).
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71 pav. РМ III rankraščio trečiojo sluoksnio antrosios atkarpos
fragmentas su teksto „Бува
венс мажас вайкелис“ pradžia; Dmitrijaus Kaširino
МДИ 69–70 p. glosomis mažai
tepasinaudota (plg. 70 pav.);
LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 48v
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Vadinasi, skyrelyje sumaišytos žemaičių ir aukštaičių formos bei žodžiai. Yra lyčių,
kurios galėtų būti tiek panevėžiškių, tiek žemaičių, plg. сенелю ‘seneliui’ 51r(3x);
антро дено ‘antrą dieną’ arba ‘antroj dienoj’ 51r.
Svarstant, kaip toks mišrus tekstas galėjo atsirasti, reikia turėti galvoje, kad esama
žemaitiškos leksikos – гивенима ‘sodybą’; гиволю ‘gyvulių’; сода ‘kaimą’. Jei II rank
raštyje šio skyrelio kalba ir buvo braukyta, tai leksika turbūt vis tiek keista mažiausiai.
Žemaičio (bet ne rytų aukštaičio) galėjo būti pavartotos ir dažnos lytys su nepakietintu [l] prieš e tipo vokalizmą: авеле ‘avelė’ 51r(2x); карвеле ir карвеля ‘karvelė’ 51r;
кателе ‘katelė’ 51r(3x); сенеле ‘senelė’ 51r(5x); сенелес ‘senelės’ 51r(3x). Todėl tikėtina,
kad pirmasis iš „Старикъ и волкъ“ vertimo sluoksnių buvo žemaitiškas, o tik paskui
kažkas redaguodamas aukštaitino.
Atrodo, kad vertė žemaitiškai mokantis žmogus, o taisyti galėjo aukštaičiuojantis.
Nėra neįmanoma manyti, jog trečiojo sluoksnio antrosios atkarpos skyrelis „Бува венс
мажас вайкелис“ ir „Старикъ и волкъ“ vertė tas pats žemaičiuoti mokantis mokytojas, tik pirmojo iš jų joks aukštaitis neredagavo. Juk „Старикъ и волкъ“ ir rašybos
ypatybės panašios į „Бува венс мажас вайкелис“: <ѣ> pavartota tik vieną kartą –
атбѣга ‘atbėgo’ 51r; <э> pasirinkta tik ei‑, ein‑, ėj‑ šaknims: Ишэйіо ‘išėjo’ 51r; эйна
‘eina’ 51r; <ы> rašyta tik viename žodyje атыдаве (4x).
2.7.3.2.3. „Би тис ъ а н тъ па ишкоим а медаус ъ“
Skyrelio „Пчелки на развѣдкахъ“, lietuviškai „Битисъ антъ паишкоима медаусъ“
(l. 55v–56r), paženklinto 14 numeriu, taip pat nebuvo МДИ, bet III rankraštyje jis irgi
išverstas. Kaip ir po skyrelio „Старикъ и волкъ“, po jo nėra klausimų (juos turi tik
iš Kaširino perimti tekstai).
Vėlgi, kaip ir „Бува венс мажас вайкелис“ bei „Старикъ и волкъ“ atveju, vertėjo
mokėta žemaitiškai. Kai kurios lytys net dounininkiškos, pavyzdžiui, diftongoidas [ẹi]:
жіида ‘žiedo’ 56r; жійделе ‘žiedelį’ 56r; жійделю ‘žiedelių’ 56r; жійма ‘žiemą’ 56r;
жіймишка ‘žiemiško’ 55v; снійчас [снійгас] ‘sniegas’ 55v; снѣйга ‘sniegą’ 55v; швейси
‘šviesiai’ 56r; швейт ‘šviečia’ 56r (bet ir паишкоима ‘paieškojimo’ 55v). Pasitaiko ir
aukštaitiškų formų, ypač dažnai vartojamose šaknyse (tokių mažuma), pvz.: вена
‘vieną’ 56r; шиндена ‘šiandieną’ 56r.
Iš kitų žemaitiškų fonetikos ypatybių nurodytinas pasitaikantis net galūnių monoftongizavimas, pvz.: айшке ‘aiškiai’ 55v; пумпураля ‘pumpurėliai’ 55v; стиба ‘stiebai’ 55v; Шита ‘šìtai’ 55v; юода-мелина ‘juodai mėlyną’ 56r. Pavartota ir žemaitiška
kaitmeninė neafrikatė lytis светемс ‘svečiams’ 56r; dvigarsis [ọn] лонга ‘langą’ 55v,
net kirčiuota nazalinė acc. sg. galūnė анон ‘aną’ 56v. Žemaitiškai parašyta galūnė
iness. pl. пумпуруси ‘pumpuruose’ 56r; žemaitiškas priešdėlis – аденге ~ attengė ‘atidengė’ 56r; žemaitiška priesaga – пумпураля ‘pumpurėliai’.
Žemaitiškomis galima laikyti daug kitų formų ir leksemų, pvz.: аном ‘jom’ 56r;
аули ‘avilio’ 56r; битис ‘bitės’ 56r(3x); Битисъ 55v; битисъ 55v; вейзее ‘žiūrėjo’ 55v;
вейшне ‘vyšnia’ 56r; вейшни ‘vyšnią’ 56r; ко норинт ‘ko nors’ 56r; онос ‘jos’ 55v; павейзее
‘pažiūrėjo’ 55v, 56r; ункстей ‘anksti’ 56r. Pasitaikė net žemaitiškos sintaksės atvejis –
moteriškoji giminė orui nusakyti: висур швейси ир шилта ~ visur šviesì ir šiltà ‘visur
šviesu ir šita’ 56r.
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Kartais prasikišo raidė <ѣ>, pvz.: бѣдную ‘vargingųjų’ 56r; Нѣр ‘nėra’ 56r; снѣйга
‘sniegą’ 55v; цѣла ‘visą, ištisą’ 56r. Tik nėra <ы>, <э> raidžių (matyt, проэтелкас ‘drauges’ 55v yra klaidingas ir atsitiktinis atvejis). Atrodo, kad žemaitiškas tekstas buvo
perrašytas mažai lietuviškai mokančio žmogaus, nes pridaryta aiškių kalbos nemokėjimo klaidų, pvz.: воделеле [вобелеле] ‘obelėlė’ 56r; воделійс [вобелійс] ‘obelis’ 56r; жу
[яу] ‘jau’ 56r; падудина [пабудина] ‘pabudino’ 55v; Прасивалге [Присивалге] 56r; пулеке
[нулеке] ‘nulėkė’ 56r; снійчас [снійгас] ‘sniegas’ 55v. Todėl galima spėti, kad prieš
perrašant žemaitiško teksto šaknyje ej- būdavo pavartota ir raidė <э>, tik perrašytojo
ji neatpažinta, pvz.: ишсе [ишэе] ‘išėjo’ 56r; нухе [нуэе] ‘nuėjo’ 55v. Tokia rašyba visai
dera su dviejų ankstesnių antrosios atkarpos skyrelių ortografija.
Vadinasi, labai tikėtina, kad šio „Битисъ антъ паишкоима медаусъ“ teksto vertėjas buvo tas pats, kaip ir „Бува венс мажас вайкелис“. Abu tekstai labai žemaitiški, abu turi dounininkiškų lyčių, abu turi rašybos panašumų (plg. швейти ‘švietė’ ir
швейт ‘šviečia’; мунем ‘manim’ ir мунес ‘manęs’; битис ‘bitė’ ir битис ‘bitės’).
2.7.3.2.4. „Ма л да“
15 skyrelis „Молитва“ (l. 56v–57r) irgi turi lietuvišką vertimą „Малда“. Tai tekstas, kurio kelias eilutes Švietimo ministerijos komitetas liepė redaguoti, ir tos šešios
pataisytos rusiškos eilutės šiame trečiajame redagavimo sluoksnyje liko be vertimo
(tik vėliau išverstos Syrkino vertėjo).
Ir МДИ buvo tekstelis „Молитва“ (p. 83–84), bet vėl be lietuviško vertimo, tik su
glosomis bei klausimais dviem kalbomis. Verčiama turėjo būti savarankiškai. Jei ir
pasinaudota Kaširino glosomis, tai ne paraidžiui. Pavyzdžiui, Kaširino прозябнуть –
сушáльти (p. 83) mokytojų tekste tapo паршалау (l. 56v); кропить – шлакстити,
крапити (p. 84) tapo кропіи (l. 56v); безпріютный – неприглáустинсъ, неприглóбемасъ
(p. 84) tapo Беприглаудос (l. 56v).
Tekstelis „Малда“ trumputis, bet ir jame yra viena kita forma, galinti būti laikoma
žemaitybe, pvz.: жвайздес ‘žvaigždės’ 56v (gali būti perimta iš Kaširino glosos жвáйзде
83); расо instr. sg. ‘rasa’ 56v; спакайнус сапнус ‘ramus sapnas’ 56v. Tačiau dėl mažos
tekstelio apimties nėra visiško tikrumo dėl vertėjo santykio su žemaičių tarme.
Matyti, kad panašiai kaip ankstesniuose antrosios atkarpos skyreliuose, šaknyje ej‑
(ėj-?) vartota raidė <э>: Эе ‘ėjo’ 56v; эе ‘t. p.’ 56v. Tačiau nei <ѣ>, nei <ы> raidės nėra.
Klausimai nurašinėti nuo МДИ – buvo atsisakoma Kaširino sinonimų, bet padaryta klaidų. Pavyzdžiui, Kaširino Парсаккете мисли (ишмани) ту эйлу (судеиму),
кяйлейсъ жодейсъ? (p. 84) nurašyta kaip Парсакикете ишмани ту эйлу судеиму жо
дейсъ? (l. 56v). Išmestas мисли ‘mintį’ ir turbūt norėta praleisti vieną iš žodžių эйлу
(судеиму), bet trūksta tik tolesnio кяйлейсъ ‘keliaĩs’. Tai padarė mintį miglotesnę. Vis
dėlto visai nesistengta Kaširino klausimų versti iš naujo, jais tiesiog pasinaudota.
2.7.3.2.5. „Кр а ликас ъ“
Dar vienas, septynioliktuoju numeriu pažymėtas skyrelis „Кроликъ“ (l. 60v–61r)
turi lietuvišką vertimą „Краликасъ“. Tai eiliuotas tekstelis. Ir МДИ yra rusiškas
„Кроликъ“ (p. 77–78), bet lietuviškos ten tik glosos ir klausimai.
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Matyti, kad verčiant „Краликасъ“, labai remtasi glosomis. МДИ daug glosų (paaiškintas net toks dažnas žodis kaip tu), vertėjui jos buvo didelė pagalba, jis nedėjo
pastangų ieškoti papildomų. Didžiąją Kaširino glosų dalį sunaudojo, plg. iš скры
ваться – слабстити (p. 78) perimtą šaknies rašybą слабстисес 60v; чуткий – бýдру
[sic!], яутрусъ (p. 78) perimta Будрю ‘budria’ (l. 60v); плутишко – сукчелюсъ, лай
докéлисъ (p. 78) perimta сукчелюс (l. 60v). Esama smulkių nukrypimų, pavyzdžiui,
МДИ притаиться – пасислéпти (p. 78) tapo Присиснепис [sic!] ‘prisislėpęs’ 60v; taip
pat любить – милети (p. 78) virto Любіе (l. 61r).
Atrodo, kad yra šiek tiek žemaičių tarmės pėdsakų, plg. Бійокес ‘bijokis’ 60v; Вис
‘viskas’ 61r; вискон ‘viską’ 60v; Кон ‘ką’ 60v; кон 61r; мокикес ‘mokykis’ 61r. Vis
dėlto trūksta duomenų tvirčiau įrodyti, kad čia būtų vertęs žemaitiškai mokėjęs vertėjas. Tekstas galėjo būti taisinėtas ir ne kartą perrašytas. Antra vertus, nereikėtų išleisti iš akių ir kai kurių žemaitybių panašumo su kitomis antrosios atkarpos žemaitiškomis formomis, plg. „Битисъ антъ паишкоима медаусъ“ formą анон (2.7.3.2.3)
su „Краликасъ“ вискон, кон.
Eilėraščio „Краликасъ“ klausimai iš esmės nurašyti nuo МДИ. Galima tik paminėti, kad Kaširino žodį скиромъ ‘be; be to’ Syrkino korektorius buvo išnašoje pataisęs
į Апричъ (p. 78), ir trečiojo redagavimo sluoksnio rengėjai pasirinko Syrkino korektoriaus, o ne Kaširino variantą – априч (l. 61r).
2.7.3.2.6. „Пау кш ти лис“
Antrosios atkarpos skyrelis, pažymėtas 19 numeriu „Птичка“ (l. 61v–62r), taip pat
eiliuotas ir taip pat turi lietuvišką vertimą – „Паукштилис“. МДИ skyrelis „Птичка“
(p. 81–83) irgi vien su lietuviškomis glosomis bei klausimais.
„Паукштилис“ vėl gana žemaitiškas. Prie žemaitybių galima skirti fonetikos,
morfologijos ar leksikos faktus: Вейзек ‘žiūrėk’ 62r; висумет ‘visuomet’ 62r; гійду
‘giedu’ 61v; кялу ‘keliuosi’ 61v; лонкун ‘lankų’ 61v; Мона ‘mano’ 61v; Нусилейсу
‘nusileisiu’ 61v; Пирм ‘prieš’ 61v; спонслоси ‘spąstuose’ 62r; тумет ‘tuomet’ 61v; шяр
‘šeria’ 61v. Iš kai kurių analogiškų formų galima įtarti, kad daugumą minėtų antrosios
atkarpos skyrelių greičiausiai vertė tas pats žemaitiškai dounininkiškai mokėjęs asmuo;
plg. Вейзек ir вейзее ‘žiūrėjo’ („Битисъ антъ паишкоима медаусъ“); висумет ir
некумет („Бува венс мажас вайкелис“); гійду ir гейдое („Бува венс мажас вайкелис“)
bei жійма („Битисъ антъ паишкоима медаусъ“); Мона ir мона („Битисъ антъ
паишкоима медаусъ“).
Jei šie trys teksteliai („Бува венс мажас вайкелис“, „Битисъ антъ паишкоима ме
даусъ“ ir „Паукштилис“) tikrai versti vieno vertėjo mokytojo, tai tas mokytojas turėjo
būti išmokęs žemaitiškai dounininkiškai ten, kur pralietuvių šaknies ą pozicija tariama
[ọn] (plg. спонслоси ~ spąsluose) ir kur nekirčiuotos įvardžių galūnės ą pozicijoje išlaikomas nazališkumas (вискон ~ viską). Dabar tokiomis izoglosomis ribojamos teritorijos persidengia apie Rietavą, apie Telšius ar tarp jų245, tačiau XIX amžiuje jos turėjo būti paplitusios plačiau. Galbūt ir tie antrosios atkarpos teksteliai, kurie buvo labiau
apaukštaitinti („Старикъ и волкъ“ bei „Малда“) taip pat buvo versti to paties žemaitiškai mokančio vertėjo? Tai įrodyti sunku, bet galimybės atmesti taip pat negalima.
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Antra vertus, skyrelyje „Паукштилис“ pavartota ir aukštaitiškų lyčių, pvz.: денас
‘dienos’ 61v; Девуй ‘Dievui’ 61v. Tai dažnos vartosenos aukštaitybės, kurias žemaitiškai mokančiam žmogui bene lengviausia išmokti.
Kaširino glosomis rengėjas naudojosi, bet vergiškai nesekė – keitė leksiką, darybą:
гулять – вайкщіоты 81 pakeista į Бовіюс 61v; промчаться – прабѣгты праýжты 81
pakeista į Пралексу 61v; догнать – дагинти 81 pakeista į пригинти 61v; сѣть –
тинклас 81 pakeistas į спонслоси 62r.
Tačiau klausimai beveik nekeisti, bet kas kitas galėjo taip nurašyti. Štai į klausimus
praslydo gal net panevėžiškių šnektų bruožų, pavyzdžiui, дено ‘dieną’ 81 ir palikta
дено 62r; чесо ‘laiką’ 82 ir palikta чесо 62r. Dažnai net klaidos perimtos, nors spaudinio
išnašose jos buvo taisytos Syrkino korektoriaus, pvz.: ганучейтай 82 (išnašoje Syrkino
korektorius keitė į Вос не) – išlaikyta ганучейтай 62r; паукмяты 82 (išnašoje Syrkino
korektorius taisė į Науіи метай) – išlaikyta паук мятай 62r; пустлайдимо 82 (išnašoje Syrkino korektorius siūlė Нусилайдимо) – išlaikyta пустлайдимо 62r. Retkarčiais vis
dėlto atsižvelgta ir į korektoriaus pastabas, plg. недеіоенчію (нерупю [...]) 82 (korektoriaus siūlyta Нестейгенчю, несирупинчю) pakeista į несурупинчу 62r (netiksliai).
Raidžių <ѣ>, <э>, <ы> skyrelyje „Паукштилис“ irgi vengta tiek verčiant tekstą,
tiek nurašant klausimus. Plg. <ѣ>: Дѣль 82 → Дель 62r; гѣсмя ‘giesmę’ 81 → гесмя
62r; недѣлю ‘savaičių’ 82 → неделю 62r arba <ы> – нусылейсты 81 → Нусилейсу 61v.
Tik <э> pasitaikė nurašyti šaknyje ein‑ (йна 82 → эйна 62r) bei žodyje eilė (эйласъ
83 → эйлас 62r).
2.7.3.2.7. „Дау г ме т у, дау г ме т у“
Toliau eina dvidešimt pirmuoju numeriu pažymėtas tekstelis, skirtas Rusijos imperatoriui, prasidedantis žodžiais „Многи лѣта, многи лѣта“, lietuviškai „Дауг мету,
дауг мету“ (l. 62v–63r). МДИ taip pat buvo toks rusiškas tekstas („Мнóги лѣтá, мнóги
лѣтá“, p. 85–87), bet lietuviškos tebuvo glosos ir klausimai.
Tai trumputis tekstas, bet viena kita žemaitiška ypatybė prasikiša taip pat, pvz.:
Анай ‘jai’ 62v; атсаконт ‘atsakant’ 62v; Гейдоіос ‘giedojosi’ 62v; Ну ‘nuo’ 63r; тан ‘tą’
62v; тон instr. sg. ‘ta’ 62v. Vėlgi atrodo, kad „Дауг мету, дауг мету“ vertėjas galėjo
būti tas pats žemaitiškai mokėjęs mokytojas, kuris vertė ir „Бува венс мажас вайкелис“,
„Битисъ антъ паишкоима медаусъ“ bei „Паукштилис“ tekstelius; galbūt ir mažiau
žemaitybių turinčius „Старикъ и волкъ“ bei „Малда“.
Antra vertus, daiktavardžio giesmė vokalizmas visada aukštaitiškas: гесме ‘giesmė’
62v, гесме ‘giesmę’ 62v, 63r (nors plg. žemaitiškai užrašytą veiksmažodį Гейдоіос). Bet
tai gali būti ir ne paties vertėjo aukštaitinimas.
Matyti, kad pasinaudota didžiuma Kaširino glosų, bet viena pakeista – праддъ –
прасян лис 86 pakeista прабочейс instr. pl. 62v. Tai turbūt žemaitiškai mokėjusio vertėjo žemaitiškas žodis (plg. LKŽe bõčius ‘senis, senelis, sentėvis’ iš gyvosios kalbos
užfiksuotas Grg, Gršl, Mžk, Plt).
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Plg. LKA II 44 žemėl.; LKTCh 238–239 .
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72 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 106 p. fragmentas su lietuviškomis glosomis rusiškam
teksteliui „Молтва пóслѣ учéнiя“; LLTIB: 4310

Klausimai vėl nukopijuoti per daug nesigilinant. Štai tas pats žodis prosenelis, kurį
vertėjas keitė žemaitiškesniu, klausimų dalyje liko koks buvęs – МДИ Касъ тай
праснялисъ, сянлис? 86 nurašytojo perteiktas tik su smulkiais apsirikimais Кас тай
пасянялис, сянялис? 63r.
Raidės <ѣ> ir vėl vengiama: Днѣпрус ‘Dniepras’ 86 → Днепрус 63r; Дѣлькоги
86 → Делькоги 63r; свта ‘pasaulio’ 87 → света 63r. Pasitaikė perimti <э> – тэйсин
гай 87 → тэйсингай 63r.
2.7.3.2.8. „Ва ля“
Paskutinis antrosios atkarpos skyrelis, turintis lietuvišką vertimą, yra „Воля“,
lietuviškai „Валя“ (l. 63v–64r). МДИ tokio teksto nėra, tad ir glosų ar klausimų nebuvo nuo ko nurašyti (kaip ir „Старикъ и волкъ“ bei „Битисъ антъ паишкоима
медаусъ“ atveju).
Vėl matyti, kad vertėjo mokėta žemaitiškai, pvz.: анс ‘jis’ 63v; Варгусе ‘varguose’
63v; дангуси ‘danguose’ 63v; Жвайздес ‘žvaigždės’ 64r; живитос ‘maitintojas’ 63v; мену
‘mėnuo’ 63v; пласт ‘plasta’ 64r; уждегсу ‘uždegsiu’ 63v; швійт ‘šviečia’ 64r (dounininkiška lytis). Bet daug ir aukštaitybių – Дуокъ ‘duok’ 63v; лепснини ‘liepsninę’ 64r;
швеси ‘šviesi’ 63v; швесяу ‘šviesiau’ 64r. Vėlgi, tikėtina, kad versta to paties vertėjo,
mokančio žemaitiškai, tik vėliau aukštaitinta. Rašyba vėl panaši – minėtina, kad <ѣ>
ir <ы> raidžių nepasitaikė, tik <э> ei‑ šaknyje – эйсу ‘eisiu’ 63v.
Gali būti, kad net ir visus aštuonis antrosios atkarpos skyrelius vertė tas pats
šiaurės žemaičių šnektą mokėjęs mokytojas. Tekstai, tikėtina, po to buvo bent kiek
aukštaitinti.

Trečioji atkarpa: „Малда прешъ моксла“, „Малда по моксла“,
			 „Личбасъ“ ir „Тобличе даугинимо“

2.7.3.3.

Po skyriaus „Краткія статьи для чтенія“ (antrosios atkarpos) mokytojų rankraščio
(trečiojo sluoksnio) pabaigoje sudėti dar keturi maži skyriukai. Tai dvi maldos („Мо
литва предъ ученiемъ“ – „Малда прешъ моксла“ bei „Молитва послѣ ученiя“ –
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73 pav. РМ III rankraščio
trečiojo sluoksnio trečiosios
atkarpos fragmentas su tekstu
„Малда по моксла“; rašyta
remiantis Dmitrijaus Kaširino МДИ 106 p. glosomis
(plg. 72 pav.); LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 68v

„Малда по моксла“, l. 68v), skaitmenų sąrašas („Цыфры“ – „Личбасъ“, l. 69r–69v) ir
galiausiai daugybos lentelė („Таблица умноженiя“ – „Тобличе даугинимо“, l. 70r).
Visi skyriukai buvo ir Kaširino МДИ („Молтва предъ учéнiемъ“ – „Малда
прешъ моксла“, p. 106, „Молтва пóслѣ учéнiя“ – „Малда по моксло“, p. 106,
„Цифры“ – „Личбасъ“, p. 58–59 bei „Таблица умноженiя“ – „Тоблче Даугни
мо“, p. 60). Tačiau vėlgi Kaširinas nebuvo pateikęs pačių maldų lietuviškai, tik jų
lietuviškas glosas. Bet glosų buvo daug, ir didžiumą jų mokytojai sunaudojo. Su
glosomis pateko ir klaidelių, pvz.: укрѣпляющаго – патвиртанчя 106 → патвир
танчя ‘patvirtinančią’ 68v; нáшихъ начáльниковъ – мýсу начáльникосъ 106 → му
су начальникосъ acc. pl. ‘mūsų viršininkus’ 68v. Taip pat įsprūdo Kaširinui būdingos rašybos atvejis — jis mėgo diftongoido [uo] poziciją žymėti <o> (и подáждь нáмъ
слу – иръ придóкъ мумисъ сила 106 → иръ придокъ мумисъ сила 68v). Iš glosų
pateko ir šaknis siųs‑ su išlaikytu žemaičių nazalumu (ниспосл – атснксъ [sic!]
106 → атсюнскъ 68v).
Apskritai maldų teksto labai mažai, ir kokių nors apibendrinimų apie tarmines
lytis nėra kaip padaryti. Akivaizdžiausia, kad lietuviškos Kaširino maldų glosos buvo
labai nekritiškai perdirbtos į rišlų tekstą. Ryškiausias maldų rašybos skirtumas nuo
pirmosios ir antrosios atkarpos tekstų yra tas, kad žodžio gale kietieji priebalsiai
pažymėti jeru <ъ>. Vien tai leidžia manyti, kad maldų tekstelius rengė kas kitas, ne
tas pats žemaitiškai mokėjęs antrosios atkarpos rengėjas.
Skyriuke „Личбасъ“ labai aiški МДИ įtaka, plg. Аштóнисъ 58 → Аштонисъ 69r;
Пенькешмтасъ 59 → Пенькешимтасъ 69v; Шешóлека 58 → Шешолека 69r. Kaip
matyti, kietieji žodžio galo priebalsiai ir čia pažymėti jeru <ъ>. Skyriukas tiesiog nuZ ACHARIJUS L IACKIS
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rašytas nuo Kaširino. Kadangi išlaikytas jeras, tai greičiausiai dirbo tas pats mokytojas, kuris nurašė ir maldas. O skyriuke „Тоблче даугнимо“ žodžių beveik nėra,
bet struktūra sutampa su МДИ.
2.7.3.4.

Apibendrinimas

Iš atliktos kalbos ir rašybos ypatybių analizės išaiškėjo, kad РМ III rankraščio
trečiasis redagavimo sluoksnis yra nevienalytis. Iškristalizuotos bent trys nevienodai
rengtos lietuvių kalbos ir rašybos šio sluoksnio atkarpos.
Pirmoji atkarpa (l. 35r–46v) – tai trys pirmieji tekstai: 1) „Азбука“, 2) „Крáткія
предложéнія“, 3) „Калбэй“. Čia didžiuma kalbinės medžiagos perimta iš Kaširino
rengto МДИ (1868). Per Kaširino tekstą pateko žemaitybių (Kaširino paties dažniausiai perimtų iš Krečinskio Буквáрсъ, 1865), taip pat panevėžiškių lyčių. Tačiau pirmosios atkarpos vertėjai patys žemaitybių neįterpinėjo. Iš tarminių mokytojų papildymų
matyti tik kai kurios daugeliui rytų aukštaičių būdingos ypatybės „Крáткія предло
жéнія“ tekste (гéлажи, рýнкас) bei kelios galbūt panevėžiškių lytys.
Antroji atkarpa (l. 46v–68r) – visi „Краткія статьи для чтенія“ skyriaus skyreliai
(lietuviškai išversti aštuoni). Šiame sluoksnyje Kaširino lietuviškais pavyzdžiais tebuvo galima pasinaudoti iš dalies, nes jis čia pateikė tik lietuviškas glosas ir klausimus.
Esminis antrosios atkarpos skirtumas nuo pirmosios – vartotos žemaitiškos lytys. Ypač
krinta į akis dounininkiškos ypatybės (гійду, швейси) – iš 1) „Бува венс мажас
вайкелис“, 2) „Битисъ антъ паишкоима медаусъ“, 3) „Паукштилис“ ir 4) „Дауг
мету, дауг мету“. Labiau paaukštaitinti, bet vis tiek aiškių žemaitiškų bruožų turintys skyreliai 1) „Старикъ и волкъ“, 2) „Малда“, 3) „Краликасъ“ ir 4) „Валя“. Tikėtina, kad ir jie yra to paties žemaitiškai mokėjusio vertėjo darbas. Galbūt visa antroji
atkarpa buvo duota rengti vienam mokytojui. Bet iš 26 rusiškų skyrelių lietuviškai
parengti buvo tik aštuoni, dar keturių iš jų tekstai ryškiai paaukštaitinti. Galima tik
spėlioti, kad parengti visus 26 tekstelius nepakako ar noro, ar laiko, ar pasitikėjimo
rezultato kokybe. Neabejotina, kad antrosios atkarpos vertėjas šiaurės žemaičių šnektos vartotojas buvo kitas asmuo – ne tas, kuris rengė pirmąją atkarpą, turinčią įterptų rytų aukštaičių bruožų.
Nors kalbos lytys ir leidžia identifikuoti skirtingus dviejų atkarpų rengėjus (vertėjus), tačiau akivaizdus yra orientavimasis į panašius rašybos principus. Skirtingai
nuo Kaširino МДИ prototipo, abiejose atkarpose stengtasi vengti <ѣ>, <э>, <ы> raidžių,
nevartotas jeras <ъ>. Tikėtina, kad nors pirmoji ir antroji atkarpa rengta skirtingas
tarmes vartojusių rengėjų, tačiau abi jos redaguotos laikantis panašių rašybos nuostatų, kad ir nenuosekliai.
Trečioji atkarpa (l. 68v–70r) – tai keturi maži skyriukai: 1) „Малда прешъ моксла“,
2) „Малда по моксла“, 3) „Личбасъ“ ir 4) „Тобличе даугинимо“. Jie mažai teturi
savarankiškai rengtos medžiagos – didžiuma imta iš Kaširino МДИ. Todėl nieko
negalima pasakyti apie jų rengėjo mokėtą ar nemokėtą tarmę. Iš skirtumų nuo pirmosios ir antrosios atkarpos svarbiausias yra jero vartojimas. Manytina, kad jei trečiąją atkarpą būtų tvarkęs kuris nors iš pirmosios ir antrosios atkarpos rengėjų, tai
jero nebūtų likę.
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Galima spėti, kad maždaug per aštuonis mėnesius, kai buvo rengiamas II rankraštis (trečiojo prototipas), darbai buvo padalyti bent trims rengėjams: pirmoji atkarpa
tam, kas galėjo įterpti rytų aukštaičių lyčių, antroji – mokančiam žemaitiškai, trečioji – administratorių politikos šalininkui, protegavusiam jerą. Pirmąją ir antrąją išdalytos medžiagos atkarpą galėjo šiek tiek redaguoti kiti rengėjai, bet ne tie, kurie tvarkė trečiąją atkarpą.
Pirmoji atkarpa
(įterpta rytų aukštaičių lyčių)

Antroji atkarpa (dounininkiškos lytys;
apaukštaitintos)

Trečioji atkarpa (jeras)

1)

„Краткія статьи для чтенія“:
dounininkiška žemaitiška:
1) „Бува венс мажас вайкелис“, 2) „Битисъ
антъ паишкоима медаусъ“,
3) „Паукштилис“,
4) „Дауг мету, дауг мету“

1)

„Азбука“,
„Крáткія предло
жéнія“,
3) „Калбэй“

2)

„Малда прешъ моксла“,
„Малда по моксла“,
3) „Личбасъ“,
4) „Тобличе даугинимо“
2)

aukštaitinta žemaitiška:
1) „Старикъ и волкъ“,
2) „Малда“,
3) „Краликасъ“,
4) „Валя“
42 lentelė.

kytojų

Trys trečiojo redagavimo sluoksnio atkarpos, greičiausiai rengtos bent trijų skirtingų mo-

Recenzentas Liackis III rankraščio trečiojo sluoksnio (visų trijų atkarpų) mokytojų
lietuvių kalbos kokybę vertino daug prasčiau, nei Syrkino vertėjo, parengusio to
paties III rankraščio ketvirtąjį sluoksnį.

2.7.4.

Ketvirtasis sluoksnis: Abelio Syrkino vertėjas

Ketvirtasis redagavimo sluoksnis III rankraštyje yra aiškiai atskirtas – tai Syrkino
vertėjo pridėtame sąsiuvinyje pateikti vertimai. Jis išvertė nemažą pluoštą rusiškų
tekstų – pabaigė Kauno direkcijos mokytojų pradėtą darbą. Trečiajame mokytojų
redagavimo sluoksnyje rusiškas tekstas pateiktas visas, užsakytam vertėjui reikėjo tik
pripildyti erdvias lietuviškų atitikmenų tuštumas. Tas papildas užima dvidešimt
aštuonis puslapius (l. 71r–84v). Visi jie prirašyti vien lietuviškai.
2.7.4.1.

Tarmė

Iš karto krinta į akis, kad Syrkino vertėjas mokėjo rytų aukštaičių patarmę. Liackis
įvertino jo (ketvirtojo sluoksnio) vertimą kaip labai kokybišką, kuris esąs daug geresnis už mokytojų (trečiojo sluoksnio) kalbą. Galima nurodyti nemažai Syrkino vertėjo
rytų aukštaičių šnektų ypatybių.
1. Vakarų ir pietų aukštaičių [an] pozicijoje rinktasi dvigarsis [un] ir rašyta <ун>,
pvz.: атрунда 83r; дунгаус 81v; лунгелян ‘langelin’ 75v; лункас 71r; Нусигундэ ‘nusiZ ACHARIJUS L IACKIS
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gando’ 80r; Рункос 72v; рункосе 72v; унденеля ‘vandenėlio’ 73r(2x); унденес ‘vandens’
77v; ундо ‘vanduo’ 71r; унксти ‘anksti’ 73v; унт ‘ant’ 81r; унтра ‘antra’ 80v. Akivaizdu, kad ir tvirtapradėje pozicijoje rašoma <ун>, plg. брунга ‘brángų’ 78v; лунга ‘lángo’
74r; спрундан ‘sprándan’ 80v; Ужкунда ‘užkánda’ 80r; унтес ~ antės ‘ántys’ 71v. Tik
vakariniai šiaurės panevėžiškiai išlaiko tvirtapradį [an] nepakeitę246.
Vis dėlto pasitaikė parašyti ir dvigarsį [an] <ан>, plg. ант ‘ant’ 81r, 81v, 82r, 82v (ir
daug kartų kitur); брангяусис ‘brangiausias’ 73v; валандэлэй ‘valandėlėje’ 75r247. Atrodo,
kad vertėjas galėjo šiek tiek orientuotis ir į Kėdainių apylinkių šnektų (vadinamojo
vidurinio raštų varianto) rašomąją tradiciją – dažnesnius žodžius retkarčiais parašydavo su <ан>, nors tie patys žodžiai buvo rašomi ir su ryt. a. <ун> (брунга, унт).
2. Vak. ir pietų a. [am] pozicijoje vartotas dvigarsis [um]248, rašytas <ум>, pvz.:
тумса ‘tamsaus’ 75v; тумсибэй ‘tamsybėj’ 83r. Dvigarsis [am] apskritai retesnis už
[an], tai ir pavyzdžių čia mažiau. Pavartotas ir [am] žodyje amžius, tačiau šio žodžio
dvigarsį ir rytų aukštaičiai dažnai taip taria – амжюс acc. pl. ‘amžius’ 72v.
3. Vak. ir pietų a. [en] pozicijoje vartotas dvigarsis [in]249, rašytas <ин>, pvz.:
апдингинея ~ apdenginėja ‘aprenginėja’ 72v; кинтея ‘kentėjo’ 78r; линтэйс ‘lentomis’
76r; пашвинтима ‘pašventinimą’ 77r. Tačiau taip pat esama nemažai ir vadinamajam
viduriniam raštų variantui būdingo [en] (žymėta <ен> ar <эн>), pvz.: гивэндама 77r
(plg. heterosilabinį пригивэна ‘prigyveno’ 77r); гивэнт ‘gyvent’ 77r; кентея ‘kentėjo’
76r; сурэнка ‘surenka’ 81r, 82v. Vėl pasitaikė dubletinių formų (кинтея ir кентея).
Užfiksuota forma ir su [un] po kietojo [l] – Ант слункчя сэджа ‘ant slenksčio sėdi’
81r. Rytų panevėžiškiai ir dalis širvintiškių (siauru ruožu iš šiaurės į pietus apie Biržus,
Karsakiškį, Panevėžį, Raguvą, Ukmergę) tokioje pozicijoje taria [un], plg. žodį lenta250.
Bet žodis lenta Syrkino vertėjo rašytas kitaip – линтэйс ‘lentomis’. Atrodo, kad forma
слункчя gali būti kažkaip įsprūdęs panevėžiškių ar širvintiškių šnektų atspindys.
4. Vak. ir pietų a. [em] pozicijos atitikmens [im] nepavyko rasti, pasitaikė tik vienas
pavyzdys su [em] <эм> – присэмт ‘prisemt’ 77v (dvigarsis [em] šioje šaknyje dažnai
atsiduria heterosilabinėje pozicijoje, tai galėjo nulemti Syrkino vertėjo pasirinkimą).
5. Pralietuvių ą pozicijoje rašytas <у>, vadinasi, vartotas ryt. a. atitikmuo [u], pvz.:
a) 	acc. sg.: вису свету папэна ‘visą pasaulį pamaitina’ 72r; дар вену карту ‘dar
vieną kartą’ 75r; любія дарбу ‘mėgsta darbą’ 72r; ир тайп вису сувалге ‘ir taip
visą suvalgė’ 73v; ку дарит ‘ką daryt’ 77v; Ку ти калби? ‘ką ten kalbi’ 77v;
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Plg. Zinkevičius 1966, 67 žemėl.
Pats žodis valandėlei gali būti pasiskolintas iš
raštų, o ne paimtas iš tarmės; Reginos Rinkauskienės liudijimu, valandėlė nebuvo būdingas tradicinei Molėtų šnektai, molėtiškiai
„greičiau būtų vartoję skolinį adyna“; Reginos

74 pav.

248
249
250

Rinkauskienės elektroninis laiškas iš Vilniaus
autoriui į Oxfordą, Ohio, 2010-01-31 . Nuoširdžiai ačiū dr. Rinkauskienei už komentarus.
Plg. Zinkevičius 1966, 67 žemėl.
Plg. Zinkevičius 1966, 67 žemėl.
Plg. Zinkevičius 1966, 69 žemėl.
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мэлину юру ‘mėlyną jūrą’ 78r; претэлку ‘draugę’ 73v; шену ишпіове ‘šieną išpjovė’ 84r.
b) 	instr. sg. f.: су дарба рунку ‘su darbo ranka’ 83r; су пракейкту бобу ‘su prakeikta boba’ 80v (rytų aukštaičių moteriškosios ir vyriškosios giminės galūnė čia
sutampa, plg. vyr. g. друту балсу ‘storu balsu’ 73r).
c) 	prieveiksmių galūnėje ‑a: кэй каду ‘kai kada’ 81r; таду ‘tada’ 77r.
d) 	šaknyje: ужалас ‘ąžuolas’ 71v; ужалинейс ‘ąžuoliniais’ 79v.
Antra vertus, galininko galūnėje vertėjas parašydavo ir ne rytų aukštaičių <a>,
pvz.: икишк водэга (уодэга) ‘įkišk uodegą’ 77v; Пирм уждэда памата ‘pirmiausia
pakloja pamatą’ 76v; прадея лоіот вира ‘pradėjo barti vyrą’ 77r; Ужгирдо катинас
пажистама балса ‘užgirdo katinas pažįstamą balsą’ 75v; ужу скола ‘už skolą’ 82r.
Matyti, kad Syrkino vertėjas šiek tiek orientavosi ir į Kėdainių bei jų apylinkių šnektomis spausdintų (vadinamųjų vidurietiškųjų) raštų tradiciją, bent jam pastebimiausiose pozicijose.
Bet esama ir trečios rūšies acc. sg. galūnių – rašytų su <o>, pvz.: бадо кинтея ‘badą
kentėjo’ 78r (nėra rus. atitikmens); боба нутвэрис дэдо ‘senė nutvėrusi senį’ 72v (rus.:
Бáбка за ддку 46v); бобэлэ дэдо ‘senelė senį’ 72v (rus.: бáбка за ддку 46v); Рэйкя
дет падлаго ‘reikia dėti grindis’ 77r (rus.: Надобно настлать полы 53v). Dar plg. ir
instr. sg. su <o> су думбло ‘su dumblu’ 78v (rus.: съ одной тиной 57r).
Tokia galininko galūnė ‑o galėjo atsirasti tiek dėl panevėžiškių šnektų įtakos, tiek
dėl interferencijos su rusų kalba vietoj galininko ėmus vartoti vakarų aukštaičių kilmininką.
6. Taip pat rytietiškai rašomas pralietuvių nosinis ę – [i] <и>, pvz.:
a) 	daiktavardžių acc. sg. f.: гричи ‘gryčią’ 79r; жини ‘žinią’ 75r; жувели ‘žuvelę’
78v; Инг апгивэнта жеми ‘į apgyventą žemę’ 82v; яуну шакнели ишлайде ‘jauną šaknelę išleido’ 83r.
b) 	asmeninių įvardžių acc. sg.: мани ‘mane’ 74r; Кайп апешкоя тави ‘kaip apgavo
tave’ 74r (sutampa su žemaičių).
c) 	instr. sg. f.: су герви ‘su gerve’ 74r.
d) 	iness. sg. m.: мишки ‘miške’ 73r, 74v; соди ‘sode’ 84r.
e) 	šaknyje: неапсигриждама ‘neapsigręždamas’ 77v.
7. Vartotas rytų aukštaičių kietasis [l] prieš e tipo vokalizmą. Balsis po <л> žymėtas bent dvejopai, visų pirma <а>: аплайде ‘nuleido’ 74v; аплайстас ‘apleistas’ 82v;
галвэла ‘galvelė’ 75v; гелажи ‘geležį’ 72r; Гелажис ‘geležis’ 71v; дидэла ‘didelė’ 72v;
ишлайдэ ‘išleido’ 78v; ласа ‘lesa’ 82v; ласа, ласа ‘lesa lesa’ 73v; не илайдетъ ‘neįleidot’
73r; Пасакялас ‘pasakėles’ 73v; саулэла ‘saulelė’ 83r; су сэняла ‘su senele’ 74r; Сэняла
‘senelė’ 74r; сэсэрэла ‘seserėlė’ 77v.
Rečiau po <л> rašyta <э>: арклэлис ‘arklelis’ 77r; кубилэлюс ‘kubilėlius’ 81r; лэдай
лія ‘ledai lijo’ 83r; пэлэс ‘pelės’ 75r; тробэлэс ‘trobelės’ 73r. Bet atrodo, kad kokio
ryškesnio fonetinio skirtumo nevienodas rašymas nežymi. Raidės <э> atsiradimas čia
gali būti aiškinamas ir inercija. Kadangi tvirtagaliams ir nekirčiuotiems dvibalsiams
[ai], [au] po kietojo [l] žymėti vertėjas linko vartoti raidę <э>, plg. лэйжя ‘laižė’ 73v;
Лэймингас ‘laimingas’ 72r (žr. 2.7.4.4), tai ir nedvibalsio pozicijoje įsibėgėjęs taip pažymėdavo. Tvirtagaliai ir nekirčiuoti dvibalsiai raide <э> buvo pažymimi ir pozicijose po kitų priebalsių, plg. Кэйп ‘kaip’ 72v; лабэй ‘labai’ 72v; намэй ‘namai’ 72v. Dvi202

balsiui esant tvirtapradžiam, raidės <э> Syrkino vertėjas nesirinkdavo, plg. аплайде,
аплайстас, ишлайдэ, не илайдетъ.
8. Dažnai žymėtas rytų aukštaičiams būdingas priešdėlis ata‑, pvz.: атавэдэ 80v;
атадара ‘atidaro’ 73r; Атадарикет 73r; атаеме ‘atėmė’ 75v; атамена 83v; атанеше
‘atnešė’ 75v; атанешяу 73r; не атадаря ‘neatidarė’ 73r. Bet pasitaikė ir ati‑
(Атидарикитэс ‘atidarykite’ 73r).
9. Vartotas ir rytų aukštaičių priešdėlis užu‑ bei prielinksnis užu, pvz.: ужу печяус
‘už krosnies’ 83v; ужумэтэ тинкла ‘užmetė tinklą’ 78r(2х); Ужу тумса мишкели ‘už
tamsaus miškelio’ 75v. Zigmo Zinkevičiaus duomenimis, prielinksnis užu tevartojamas
į rytus nuo linijos „Rodūnia – Trakai – Širvintos – Anykščiai – Subačius – Papilys“251.
Vadinasi, užu visų pirma paplitęs vilniškių, uteniškių ir kupiškėnų, taip pat iš dalies
širvintiškių ir anykštėnų teritorijoje.
10. Veiksmažodžių afrikatinės 3 praes. formos girdžia, sėdžia, žydžia taip pat ypač
būdingos rytų aukštaičiams:
a) 	гирджем, гирджем! ‘girdim girdim!’ 73r; Не гирджя ‘(jis) negirdi’ 76v. LKŽe tokios
afrikatės formos (girdž‑ 3 praes., 1 ir 2 pl. praes.) užfiksuotos iš Slm, Vp, Žž,
taip pat iš rytų aukštaičių kilusių rašytojų raštų.
b) 	сэджа ‘sėdi’ 77v, 81r, сэджя ‘sėdi’ 77r. LKŽe (sėdž‑ 3 praes., 1 ir 2 pl. praes.) užfiksuotos ypač iš rytų aukštaičių (panevėžiškių, uteniškių, širvintiškių), taip pat
šiek tiek iš vakarų aukštaičių šiauliškių ir labai mažai – iš žemaičių raseiniškių
(esančių paribyje su vakarų aukštaičiais): Brž, Btg, Erž, Jnš, Jon, Jrb, Kp, Krs,
Lnkv, Mšk, Mžš, Ob, Pbs, Ppr, Ps, Rs, Rš, Sb, Slm, Sml, Vdšk.
c) 	жиджя ‘žydi’ 83v. Afrikatės formos LKŽe (žydž‑ 3 praes., 1 ir 2 pl. praes.) dažnai
užrašytos iš rytų aukštaičių panevėžiškių, kupiškėnų, uteniškių, net iš Dieveniškių, taip pat iš vakarų aukštaičių šiaurės šiauliškių. Be to, yra užfiksuota iš
Jurbarko, iš Žygaičių (pietų žemaičių). Plg. Brž, Ds, Dv, Grnk, Jrb, Kp, Kpr, Krč,
Pl, PnmR, Sk, Slk, Slm, Svn, Škn, Šmn, Všk, Žg.
11. Liepiamosios nuosakos formos su ‑kiam, ‑kiat labiausiai būdingos žemaičiams
ir pažemaitės aukštaičiams252, nors panašias turi ir panevėžiškiai. Plg. tokias Syrkino
vertėjo formas: Валгикет ‘valgykit’ 83r, 84r; Клаусикет ‘klausykit’ 83v; мушкет ана,
мушкет! ‘muškit jį, muškit!’ 77v. Kadangi pramaišiui vartojamos ir didžiumos aukštaičių formos su ‑kim, ‑kit (Атидарикитэс 73r, Атсивэркитэс ‘atsiverkite’ 73r), galima
spėti, kad tas su ‑kiam, ‑kiat Syrkino vertėjas iš kur nors nusižiūrėjo – galbūt iš žemaitiškų tekstų, Vilniuje spausdintų prieš 1865 metų lotyniškų raidžių uždraudimą?
12. LKA duomenimis, nekirčiuotas kamieno [a.] ir [a] (< [uo]) vartojamas didžiumos
uteniškių bei šiek tiek širvintiškių bei anykštėnų253. Pavyzdžiui, apie Molėtus nekirčiuotoje vak. a. [uo] pozicijoje taria [a.], nors dalis kitų uteniškių [uo] išlaiko254. Syrkino vertėjas yra užrašęs formą ужалас ‘ąžuolas’ 71v.
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Zinkevičius 1966, 428 .
Zinkevičius 1966, 369 .
LKA II 66 žemėl., 81 .
Rinkauskienės liudijimu, molėtiškiai „sakys
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13. Apie trumpus uteniškių vietininkus (inesyvą ir iliatyvą) tarmių chrestomatijoje rašoma: „Patarmės šiaurėje abiejų vietininkų daugiskaitos formos dažnai trumpinamos, pvz.: pievós ‘pievose’ ir pievõs ‘į pievas’, gryčiós ‘gryčiose’ ir gryčiõs ‘į gryčias’,
daržins ‘daržinėse’ ir daržins ‘į daržines’“255. LKA III 48 žemėl. duomenimis, trumpą
daugiskaitos iliatyvo formą (laukúos) vartoja kupiškėnai, anykštėnai, didžioji dalis
uteniškių (pietuose iki Molėtų) ir šiek tiek pačių vakarinių panevėžiškių.
Tokį sutrumpintą daugiskaitos iliatyvą parašė ir Syrkino vertėjas, plg. Атэйк пас
мани свэчіос ~ ateik pas mane svečiuos[na] ‘ateik pas mane į svečius’ 73v; нуэя ант
іос паквест пас сави свэчіос ~ nuėjo ant jos pakviest pas save svečiuos[na] ‘nuėjo pas
ją pakviesti pas save į svečius’ 73v; унтра далис краунас клоими шалініос ‘antra dalis
kraunasi klojime į šalines’ 81r (rus.: другая часть кладется // на гумнѣ въ одолья
61r–61v). Inesyvą Syrkino vertėjas rašė su ta pačia galūne ‑ос: Ародос ишкрапштитас
‘aruoduose iškrapštytas’ 74v (rus.: По сусѣчкамъ скребенъ 50r). Vadinasi, nors tarp
daugiskaitos iliatyvo ir inesyvo buvo priegaidės skirtumas, Syrkino vertėjas to turbūt
nepastebėjo.
Vienaskaitos inesyvo trumpa forma su galūne ‑ėj yra plačiai vartojama didelės
dalies rytų aukštaičių (kupiškėnų, anykštėnų, uteniškių, vilniškių) ir net pietų bei
dalies vakarų aukštaičių256. Inesyvo formą vartojo ir Syrkino vertėjas, tik ne vietos, o
krypties į vietą reikšme, pvz.: икишк водэга /уодэга/ экетэй ‘įkišk uodegą į eketę’ 77v
(rus.: опусти хвостъ въ прорубь 54v); Пенас [...] шалтой жемей іэя ‘pienas į šaltą
žemę įėjo’ 73r (rus.: Бежтъ молочкó [...] во сырý зéмлю 47r); plg. dar ir ā kamieno
илинда гричіой ‘įlindo į gryčią’ 77v (rus.: забралась въ одну избу 55r). Ta krypties į
vietą reikšme daug kur rytų aukštaičių teritorijoje vartojamas kitas vietininkas – iliatyvas257. Syrkino vertėjas čia bus susipainiojęs – arba dėl daugiskaitos iliatyvo ir inesyvo homoformiškumo supainiojo ir jų vienaskaitą, arba buvo paveiktas rusų kalbos.
Prielinksninis (предложный) linksnis joje vartojamas tik su prielinksniu: tiek vietos,
tiek krypties į vietą reikšme. Syrkino vertėjas galėjo būti pastebėjęs, kad vietai reikšti rytų aukštaičiai nevartoja prielinksnio, ir susikūręs maždaug tokią hiperkorekcinę
taisyklę: kur rusiškoje konstrukcijoje esama prielinksnių въ, во, ten, verčiant į lietuvių
kalbą, esą reikia prielinksnį išmesti. Taisyklė veikė gerai, kur inesyvas reiškė vietą. Bet
pasirinkdamas krypties į vietą reikšmę Syrkino vertėjas turbūt neatkreipė dėmesio, kad
inesyvo ta reikšme rytų aukštaičiai paprastai nevartoja258.
Šiaip ar taip, jei būtų gerai mokėjęs inesyvo ir iliatyvo vartoseną, vienaskaitos
vietininkų nebūtų painiojęs. Matyt, rytų aukštaičių patarmė Syrkino vertėjui nebuvo gimtoji.
14. Rytų aukštaičiai turi ‑is (iš ‑ęs) vyriškosios giminės būtojo laiko veikiamųjų
dalyvių nom. sg. galūnę, tad Syrkino vertėjas rašė <ис>, pvz.: вайкелис [...] челас
сустипис ‘vaikelis visas sustipęs’ 78r; вайкелис эя, Памелинавис висас ‘vaikelis ėjo,
pamėlynavęs visas’ 78r; вилкас тэйп ир нуэя нека не гавис ‘vilkas taip ir nuėjo nieko
negavęs’ 73r; ис буту юсу суэдис ‘jis būtų jus suėdęs’ 73r; Небагас иклювис мэчіояс
‘vargšas įkliuvęs mėtėsi’ 74r; Снега паяутис арклэлис ‘sniegą pajautęs arklelis’ 77r.
Tokie vyr. g. dalyviai (su -i- tipo vokalizmu) yra paplitę didžiumoje rytų ir pietų
aukštaičių plotų259 – išskyrus tik šiaurės panevėžiškius (kur galūnės balsis redukuojamas iki murmamojo garso ar visai netariamas).
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Tačiau Syrkino vertėjas šių dalyvių vyriškosios giminės ne tik vienaskaitą, bet ir
daugiskaitą, regis, žymėjo ta pačia galūne ‑is <ис>, pvz., Катинас ир гэйдис бува
гивэнис претелистэй ‘katinas ir gaidys buvo gyvenę draugystėje’ 75v (rus.: Жили-были
котъ да пѣтухъ, жили они дружно 51v).
Taip pat, kaip matyti iš daugelio pavyzdžių, tokią pačią galūnę Syrkino vertėjas
parinko net moteriškosios giminės dalyvių vienaskaitai žymėti, pvz.: лапэ сэсэрэла,
пріэдис жувю ‘lapė seserėlė, priėdusi žuvų’ 77v; а лапэ яу ченай ира, ир прибэгис ант
лунга, гедоя ‘o lapė jau čia yra ir, pribėgusi prie lango, giedojo’ 75v (rus.: а лиса тутъкакъ-тутъ, побѣжала къ окну, да и потъ 51v); боба нутвэрис дэдо ‘senė nutvėrusi
senį’ 72v; Бува гивэнис ошка ‘buvo gyvenusi ožka’ 73r (rus.: Жилá былá козá 47r);
ишдумбис гричя ‘išdubusi gryčia’ 82r; катэ инг нагус лева икринтис ‘katė į nagus
liūto įkritusi’ 75r; Ошка папэнеис вайкус, вэл ишэйна ‘ožka, papenėjusi vaikus, vėl
išeina’ 73r (rus.: Онá накóрмитъ ихъ и опть уйдтъ 47r); Паскуй іос жема Сэка
апсивилкис су шилта шуба ‘paskui ją žiema seka apsivilkusi šiltais kailiniais’ 82v;
унучка нутвэрис бобэли ‘anūkė nutvėrusi senelę’ 72v.
Maža to, net ir moteriškosios giminės daugiskaitos galūnė ta pati ‑is <ис>, pvz.:
бобос [...] сурекя, паматис пилкоя вилка ‘bobos suriko, pamačiusios pilkąjį vilką’
77v; Ошкелэс ишклаусис, пасаке ‘ožkelės išklausiusios pasakė’ 73r (rus.: Козлтки
вслушали и говорят 47v); Ошкелэс пажинис мотина, атадара аной дурэс ‘ožkelės,
pažinusios motiną, atidarė jai duris’ 73r (rus.: Козлтки услшатъ мать и отопрýтъ
ей двéри 47r).
Akivaizdu, kad būtojo laiko dalyvio veikiamosios rūšies vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko galūnę Syrkino vertėjas taip pat vartojo ir daugiskaitai bei abiem
moteriškosios giminės skaičiams žymėti. Tokios ‑is galūnės trijose pastarosiose formose rytų aukštaičiai visai neturi. Matyt, Syrkino vertėjas vartojo dirbtinę formą –
vyriškosios giminės vienaskaitos galūnę ‑is <ис> apibendrino keturiems skirtingiems
vardininkams.
Paklaustas Aleksas Girdenis susidomėjo tokiu Syrkino vertėjo apibendrinimu; galutinę savo nuomonę išdėstė taip: „Dar kartą mąsčiau apie tas formas. Kuo toliau, tuo
tvirčiau įsitikinu, kad jos tikrai yra interferencijos su rusų kalba padarinys (skazav ‘pasakis’, sdelav ‘padaris’, prikazav ‘prisakis’... ir t. t. Rusų deepričastie turi tik vyriškos išvaizdos formą: Sdelav to i to on ušel; Sdelav to i to ona ušla; Skazav to i to Vanja pokrasnel;
Skazav to i to Maša pokrasnela)“260. Vėliau pridūrė: „Kadangi visokie dalyviai bei padalyviai gana reti, čia interferencija gali įsibrauti ir į neblogo kalbos mokovo tekstus“261.

255 LKTCh 127 .

žemėl.
LKA III 48 žemėl.
Rinkauskienė yra vienaskaitos iliatyvo vartojimo inesyvo vietos reikšme atvejų užrašiusi ir
iš gyvosios tarmės: „ekspedicijos metu būtent
Molėtų rajone pavyko užrašyti pavienių pavyzdžių: anas mišion tarnavo (Suginčiai), bet,

256 LKA III 45
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tiesą sakant, labai mažai“; Rinkauskienė
2010-01-31 .
259 Zinkevičius 1966, 54 žemėl., 499; LKA II 51
žemėl.
260 Alekso Girdenio elektroninis laiškas iš Vilniaus autoriui į Vilnių, 2008-05-30 .
261 Alekso Girdenio elektroninis laiškas iš Vilniaus autoriui į Vilnių, 2008-06-01 .
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Rusų kalbos interferencijos (hiperkorekcijos dėl rusų kalbos poveikio) hipotezė tikrai
labai įtikinama262. Bet žinant, kad РМ buvo spausdinta žydo Abelio Syrkino spaustuvėje, kad būtent jis surado vertėją, šalia rusų galima svarstyti ir jidiš kalbos interferencijos galimybę. Anna Verschik įsitikinusi, kad tokių klaidų priežastis galėjo būti ir jidiš
kalbos poveikis vertėjui: „Jidiš kalboje, žinoma, nėra tokios plačios [veiksmažodžio]
sistemos, kaip lietuvių kalboje, kur yra aibė padalyvių, dalyvių ir pan.“263 Šalutiniam
veiksmui reikšti gramatinė dalyvio giminė jidiš kalboje nesvarbi: „er iz gekumen tsu
lojfn (jis yra pribėgęs), zi iz gekumen tsu lojfn (ji yra pribėgusi)“264.
Interferencijos galimybė (tiek rusų, tiek jidiš kalbos) rodo, jog Syrkino vertėjas
nebuvo gimtakalbis lietuvis, nors lietuviškai mokėjo gana gerai. Negimtakalbiškumą
galėtų liudyti ir dar viena kita netiksli lytis, tam tikros vartosenos spragos. Pavyzdžiui,
kai kur vertėjas apibendrino moteriškosios giminės pusdalyvių galūnę ir vyriškajai
giminei: Вилкас [...] лайдэс бэгти неапсигриждама ‘vilkas leidosi bėgti neatsigręždamas’ 77v; Бэважіодама ис памате лапе ‘bevažiuodamas jis pamatė lapę’ 77r; Кайп
галэдама шаукя гэйделис ‘kaip galėdamas šaukė gaidelis’ 76v. Čia irgi įžvelgtina rusų
(būtojo laiko veikiamieji dalyviai ir pusdalyviai į rusų kalbą dažniausiai verčiami
деепричастие) ir (ar) jidiš (padalyviai ir pusdalyviai į jidiš kalbą verčiami gerundijaus
formomis su priesaga ‑ndik265) kalbų interferencija.
Hiperkorektiškas kartais būna ir instr. sg. f.; matyt, Syrkino vertėjas savo geriausiai
mokėtos ryt. a. patarmės formas bandė atstatyti į vak. a. (ar vadinamojo vidurietiškojo raštų varianto) lytis; t. y., pvz., су блека ‘su skarda’ 76v nesuklysta, nes iš ryt. a. su
blėkù atstatyta mot. g. su blėka, o kadangi rytų a. šnektose instr. sg. vyr. ir mot. giminės
galūnės sutapusios, tai tokiu būdu atstatydamas vyriškąją giminę Syrkino vertėjas
suklydo, pvz.: Су малда лупосэ, су дарба рункосе, некур не прапулси ‘su malda lūpose,
su darbu rankose niekur neprapulsi’ 72v; Су пилка вилку ‘su pilku vilku’ 74v.
Prasprūdo vertėjui ir kitų netikslumų: Шенавок сэнелю, патс буси сэнас ‘gerbk
senelius, pats būsi senas’ 72v (rus.: Почитáй стáрыхъ: самъ бýдешъ старъ 42v);
ишкрапште двеюс сауес милту ‘iškrapštė dvi saujas miltų’ 74r; Присиклаусе вилкас
ошкой ‘pasiklausė vilkas ožkos’ 73r.
Akivaizdu, kad Syrkino vertėjas, nors gana gerai mokėjo vienokią ar kitokią rytų
aukštaičių šnektą, nebuvo gimtakalbis jos vartotojas. Rusų (ir/ar jidiš) kalbą mokėjo
geriau nei tą šnektą, ir todėl vienu kitu atveju klydo.
2.7.4.2.

Leksika

Rytų aukštaičių patarmės lokalizaciją rodo ir nemažai ypač jos teritorijai būdingų
žodžių.
Bulba ‘bulvė’: булбос ‘bulvės’ 71v. Bulba vartojama didžiumos rytų aukštaičių (išskyrus panevėžiškius) ir pietų aukštaičių266.
Dangtis ‘stogas’: тэйса дункти /стога/ ‘taiso dangtį (stogą)’ 76v. Žodis dangtis
reikšme ‘stogas’ fiksuotas LKA I 3 žemėl. Matyti, kad tokia reikšme dangtis vartojamas
rytų aukštaičių vilniškių, uteniškių ir kupiškėnų, bet ne anykštėnų, širvintiškių ar
panevėžiškių.
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Gryčia ‘gyvenamasis namas’: ишпрашик гричи ‘išprašyk gryčią’ 79r; илинда гричіой
‘įlindo į gryčią’ 77v; ишдумбис гричя ‘išdubusi gryčia’ 82r. Iš LKA I 2 žemėl. matyti,
kad žodis gryčia vartojamas didžiumos rytų aukštaičių, išskyrus vilniškius ir dalį
uteniškių.
Jaučias ‘jautis’: яучяс ‘jautis’ 71r. LKŽe iš gyvosios kalbos jaučias fiksuotas Ds, Mrc,
Mrk, Lp, tad iš rytų aukštaičių uteniškių ir iš pietų aukštaičių.
Karvelis ‘balandis’: карвелей ‘balandžiai’ 71v; рагаук мама [sic!] карвэл, кумут! 73v
(rus.: покýшай мой голубчикъ-куманкъ 48r). LKA I 76 žemėl. rodo, kad tai visų
aukštaičių, bet ne žemaičių žodis.
Kreklė ‘gegnė’: ант ану дэда балкес; стата краклэс 76v. LKŽe kreklė fiksuota daugiausia iš uteniškių (Dgl, Ut ir Teofilio Tilvyčio, kilusio nuo Trgn, tekstų), taip pat iš
anykštėnų (Kkl), širvintiškių (Ukm) ir net iš pietinių vak. aukštaičių (Kš) ploto.
Ragės ‘rogės’: рагес ‘roges’ 81r. LKA I 43 žemėl. rodo, kad žodžiai ragės ir ragutės,
be žemaičių, vartojami rytų aukštaičių vilniškių, uteniškių ir dalies anykštėnų.
Riešutys ‘riešutas’: рэшучей ‘riešutai’ 71v. LKŽe riešutys užrašytas iš rytų aukštaičių,
pietų aukštaičių ir pietinių vakarų aukštaičių: Alz, Ant, Aps, Brsl, Brž, Ds, Dv, Eiš,
Gdr, Imb, Jnšk, Klt, Knv, KzR, Lel, Lz, Mrj, Mrk, Ob, Pb, Pbr, Pnm, Ps, Pst, Pšl, Sb,
Slm, Sn, Trgn, Vlk, Žrm.
Skieda ‘skiedra’: кайп скеду ‘kaip skiedrą’ 81v. LKŽe daugiausia užrašytas iš šiauri
nės Lietuvos ir, pavadinkim, vidurio Lietuvos – tiek žemaičių, tiek aukštaičių tarmių
(bet ne iš pietų Lietuvos): An, Aps, Brs, Dbk, Dglš, Dgp, Dkšt, Ds, Eig, Gdr, Grv, Jdr,
Klp, Klt, Km, Krns, Lz, Ml, Mlt, Ms, Mžk, Ob, Pb, Plng, Plt, Pnd, Ppl, Prng, Rš, Skd,
Slk, Slnt, Str, Švnč, Tl, Trgn, Tvr, Ut, Vdš, Vkš, Vž.
Užubraukas ‘sklendelė’: Вартэй унт нактес уждарас су ужубрауку ‘vartai nakčiai
užsidaro sklendele’ 81r. LKŽe užubraukas fiksuotas iš Antz, Dgl, Ds, Nj, Užp, tad vartojamas rytų aukštaičių uteniškių, vieną kartą fiksuotas ir panevėžiškių teritorijoje.
Tokia kai kurių Syrkino vertėjo riboto paplitimo žodžių apžvalga leidžia siaurinti
jo vartotos rytų aukštaičių patarmės teritoriją. Visų pirma uteniškių vartoseną labiausiai rodytų žodžiai jaučias, kreklė, užubraukas; kiek platesnė fiksuota geografija žodžių
bulba, ragės, vartojamų ne tik uteniškių, bet ir vilniškių bei anykštėnų teritorijose.
Dangtis ‘stogas’ vartojamas vilniškių, uteniškių ir kupiškėnų. Gryčia – anykštėnų,
kupiškėnų, panevėžiškių, širvintiškių, dalies uteniškių, bet ne vilniškių ar kitos dalies
uteniškių. Uždėję LKA I 2 (gryčia) ir 3 (dangtis ‘stogas’) žemėlapius vieną ant kito

metų gruodžio 14 dienos Lietuvos televizijos laidoje „Šventadienio mintys“ Tatjana
Maceinienė, vertėja iš lietuvių į rusų kalbą,
gerai mokanti lietuviškai rusė, kalbėdama iš
esmės nedarė galūnių klaidų, išskyrus analogišką dalyvį. Ji pasakė: Saulius buvo atsivežus
‘Saulius buvo atsivežęs’ (vietoj vyriškosios giminės pavartojo moteriškąją). Matyti, kad net
labai gerai mokantis lietuviškai negimtakalbis
galėjo daryti tokių klaidų.
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Annos Verschik elektroninis laiškas iš Tallinno
autoriui į Oxfordą, Ohio, 2010-03-30 .
264 Annos Verschik elektroninis laiškas iš Tallinno
autoriui į Oxfordą, Ohio, 2010-04-09 .
265 Verschik 2010-03-30 .
266 Lietuvių kalbos atlasas 1 . Leksika, Vilnius: Mokslas, 1977, 87 žemėl. (Toliau – LKA I .)
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matytume, kad jų vartosenos arealas sutampa tik uteniškių, anykštėnų ir kupiškėnų
teritorijoje. Ir kiti, dar platėlesnės geografijos žodžiai karvelis, riešutys, skieda, taip pat
paprastai užrašyti ir iš uteniškių, ir iš vilniškių, kupiškėnų ir anykštėnų teritorijų.
Tiek fonetika, tiek leksika leidžia manyti, kad Syrkino vertėjas mokėjo arba uteniškių (labiau tikėtina), arba anykštėnų ar vilniškių (mažėliau tikėtina) šnektą. Tiesa,
esama kai kurių nedominuojančių fonetinių ir morfologinių formų, kurias galbūt
galima būtų laikyti panevėžiškių šnektų ypatybėmis. Pavyzdžiui, tariamosios nuosakos formantai ‑kiam, ‑kiat gali būti ne tik panevėžiškių, bet ir žemaičių šnektų ypatybė, kurią Syrkino vertėjas galėjo išmokti iš žemaitiškos spaudos. Juk, pavyzdžiui, ir
jo žodis dangujęjis, -a (дунгуея Швеса ‘dangiška šviesa’ 83r; цесоряу мана дунгуеяс
‘Viešpatie mano danguje esantis’ 83r) LKŽe fiksuotas kaip senųjų religinių raštų žodis.
Acc. sg. galūnė ‑o nebūtinai yra panevėžiškių, ji gali būti rusų kalbos interferencijos
padarinys. Taip pat kai kurie Syrkino vertėjo žodžiai nefiksuojami iš panevėžiškių
teritorijos (bulba, dangtis ‘stogas’, jaučias, ragės). Sunkiau alternatyvią traktuotę rasti
tik formai слункчя su <ун> [un] (vak. a. [en] pozicijoje po kietojo [l]). Vis dėlto galima
svarstyti, ar Syrkino vertėjas negalėjo būti girdėjęs ir panevėžiškių tarties. Būdamas
negimtakalbis, nors ir neblogai pažinęs rytų aukštaičių patarmę (uteniškių?), galėjo
pats nepastebėdamas vartoti ne vienui vienos šnektos faktus. Galbūt yra kraustęsis,
gyvenęs ne vienoje vietoje.
Koks negimtakalbis tuo metu galėjo taip gerai mokėti rytų aukštaičių patarmę
(uteniškių?) ir pažinti kai kuriuos lietuviškus raštus? Galbūt Syrkino vertėjas buvo
kokios nors Vilniaus spaustuvės darbininkas, dirbęs su lietuviškais tekstais ir anksčiau?
Galbūt net paties Syrkino darbuotojas?
Apskritai gana įžvalgiai viso РМ tarmę yra apibendrintai nusakęs Petras Būtėnas:

Sunku pasakyti, kas tą // „azbuką“ ruošė. Iš teksto, sintaksės, žodžių ir ypačiai fonetikos
numanu ją ruošus rusą, mokėjusį šiek tiek lietuviškai ir tik rytietiškai aukštaitiškai.
Gal, taip! Seniau Antalieptėje buvęs rusų vienuolynas. Gal, iš tos vietos kas ir bus tą
„elementorių sustatęs“, nes knygelių kalba ano krašto267.
Būtėnas taip pat rengėjo siūlė ieškoti tarp rusų vienuolių Antalieptėje, tad tarp
rytų aukštaičių uteniškių (pats būdamas kilęs nuo Pasvalio). Tik Būtėnas, neturėdamas
galimybės prieiti prie archyvų, negalėjo nuspėti buvus daugelį rengėjų. Vis dėlto tai,
kad Būtėnas geriausiai pastebėjo būtent Syrkino vertėjo paliktą uteniškio pėdsaką
(РМ taip pat esamų žemaitiškų, panevėžietiškų formų Būtėnas neminėjo), akivaizdžiai
liudija galutiniame spaudinio tekste dominavus Syrkino vertėjo ranką.
2.7.4.3.

Morducho Levino autorystė

Syrkinas taip tvirtai garantavo surasiąs gerą vertėją, tarsi tokį žmogų būtų turėjęs
po ranka. Vargu, ar jis būtų ieškojęs vertėjo Antalieptės vienuolyne. Iš Novikovo
svarstymo apie lietuviškos knygelės Актасъ иръ потеряй leidimą rusiškomis raidėmis
1867 metais matyti, jog patys Vilniaus spaustuvių rinkėjai jam atrodė susipažinę su
„žemaičių-lietuvių“ tarmėmis taip gerai, kad galintys iš lietuviško teksto lotyniškomis
raidėmis tiesiai rinkti rusiškomis, esą nė nereikia atskiro perrašo kirilika268:
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Знакомство наборщиковъ въ Виленскихъ типографіяхъ съ польскимъ языкомъ и
жмудско-литовскими нарѣчіями ручается за то, что молитвенная книжечка
„Актасъ иръ потеряй“ могла бы быть напечатана русскими буквами прямо
съ представляемаго при семъ подлинника, а потому съ своей стороны не вижу
необходимости переписывать его русскими буквами269.
O kaip tik Syrkino spaustuvėje Novikovas ir spausdino daugumą lietuviškų leidinių kirilika, tad Syrkino spaustuvės rinkėjai jam ir buvo padarę įspūdį, kaip gerai
mokantys kalbą ir galintys greitai rinkti lietuviškai. Galima prisiminti 1868 metų
Kaširino МДИ išnašose Syrkino korektoriaus surinktas pastabas, kurios iš esmės rodė
korektorių geriau mokant lietuviškai už parengėją Kaširiną.
Viename iš raportų Vilniaus miesto tipografijos ir litografijos reikalų vedėjui Aleksandrui Muchinui (Александръ Михайловичъ Мухинъ) 1877 metų kovo mėnesį
Syrkinas suregistravo po ranka turimus 29 savo spaustuvės darbuotojus270. Prie kiek
vieno pavardės prirašė, kokia žydų bendruomenė ir kada išdavusi liudijimą iš jos
išvykti271. Didžiuma Syrkino darbuotojų buvo Vilniaus bendruomenės nariai, tik vienas kitas iš kitų Lietuvos bendruomenių: 17 Vilniaus, 4 Šnipiškių (taip pat Vilniaus),
2 Kauno, 2 Trakų, 2 Molėtų, 1 Naujamiesčio („Новогород.“) ir 1 Varėnos. Žinant, kad
Syrkino vertėjas buvo neblogai pramokęs rytų aukštaičių (uteniškių?) patarms, į akis
krinta tiedu darbuotojai, atvykę iš Molėtų. Molėtai kaip tik yra pietinėje uteniškių
teritorijos pusėje.
Vienas molėtiškis Syrkino rinkėjas buvo Morduchas Berko Levinas (Мордухъ
Берко Мовшовичъ Левинъ), kaip nurodyta, leidimą išvykti iš savo žydų bendruomenės gavęs 1855 metų spalio 3 dieną; leidimas išduotas „Виленск[ой] Губ[ерніи] и
Уѣз[да] Малят[скаго] Общ[ества]“ (l. 55r). Kitam molėtiškiui – Chonenui Gračui
(Хоненъ Берковичъ Грачъ) – ta pati bendruomenė išdavė leidimą 1872 metų gegužės
18 dieną (l. 55r). Syrkino spaustuvėje abudu dirbo rinkėjais. Atrodo labai tikėtina, kad
kaip tik vienas iš jų ir galėjo versti РМ III rankraščio ketvirtojo sluoksnio tekstą. Juk
lietuvių kalba vertėjui nebuvo gimtoji, tad jis kaip tik galėjo būti uteniškių patarmės
Molėtuose išmokęs žydas, o vėliau, atvykęs dirbti į Vilnių, lietuvių kalbos įgūdžius
galėjo taikyti profesinėje veikloje.
Kaip minėta, Syrkino vertėjas turėjo būti susipažinęs su lietuviškais raštais, todėl
tikėtina, kad spaustuvėje nesijautė naujokas. Gračas buvo gavęs leidimą išvykti iš
Molėtų bendruomenės tik 1872-aisiais; vadinasi, 1875-ųjų pradžioje, kai Syrkino surastas vertėjas vertė trūkstamuosius III rankraščio tekstelius, Gračas dar negalėjo būti

Būtėnas 1937, 647–648 .
Plg. Staliūnas 2007, 262–263 .
269 Knygos Актасъ иръ потеряй rengimo spaudai
dokumentai, 1867; LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1685,
l. 2r .
270 Abelio Syrkino spaustuvės raportas Vilniaus
miesto tipografijos ir litografijos reikalų vedė267
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jui Aleksandrui Muchinui apie spaustuvės
darbininkus, 1877; LVIA: f. 600, ap. 1, b. 15,
l. 55r–55(a)r .
Dėkoju dr. Redai Griškaitei, dr. Zitai Medišauskienei, dr. Remigijui Civinskui, habil.
dr. Tamarai Bairašauskaitei už konsultacijas
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Abelio Syrkino spaustuvės darbuotojų sąrašo (1877) pradžia, antruoju numeriu įrašytas iš
Molėtų bendruomenės atvykęs (leidimą išvykti turėjęs nuo 1855 metų) rinkėjas Morduchas Berko
Levinas; LVIA: f. 600, ap. 1, b. 15, l. 55r

75 pav.

labai patyręs spaustuvės darbuotojas. O Levinas iš Molėtų jau buvo išvykęs seniai,
gal net nuo 1855 metų dirbo Syrkino spaustuvėje (?). Patyręs rinkėjas, susipažinęs su
lietuviškais tekstais dar turbūt iš laikotarpio prieš įvedant lotyniškų raidžių draudimą
(prieš 1865-uosius buvo leidžiama nemažai knygų, turinčių žemaičių tarmės bruožų),
Morduchas Berko Levinas greičiausiai ir buvo tas Syrkino vertėjas, išvertęs III rank
raščio ketvirtojo redagavimo sluoksnio tekstus į lietuvių kalbą.
2.7.4.4.

Rašyba

Syrkino surastą vertėją toliau tikslinga vadinti Morduchu Berko Levinu, nes jo
autorystė ypač tikėtina ir kitų alternatyvų nėra. Kaip bus matyti, Levino autorystę
toliau rems ir daugiau argumentų (plg. 2.7.4.6, 2.7.6).
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<э> + <й> [ai] ir [ei]. Levinas dažnai kaip Kaširinas tvirtagalių ar nekirčiuotų dvibalsių [ai] ir [ei] pozicijoje rašė <эй>: Балсэй ‘balsiai’ 73v; вартэй ‘vartai’ 81r; Герэй
‘gerai’ 73r; герэй 74r (bet ir герей 81r); гэйделис ‘gaidelis’ 73v; гэйля ‘gaili(si)’ 72r; ку
мэй voc. sg. ‘kūmai’ 77v (bet ir кумай 77v); Кэйп ‘kaip’ 72v; кэйп 83v (bet ir Кайп
81v); лабэй 73r, 81r; лэйжя ‘laižė’ 73v; Лэймингас ‘laimingas’ 72r; мурникэй ‘mūrininkai’ 76v; намэй ‘namai’ 72v; патсэй ‘patsai’ 77v; Рагэйшис /Колобокас/ ‘pagrandukas’
74r; рэйкалингас 72v; скэитима ‘skaitymo’ 72v; тэйп 73r. Taip pat matyti, kad šaknies
ei‑, ein‑ žodžiai rašyti su <э>: Атэйк ‘ateik’ 73v; атэйк 73v; атэйна ‘ateina’ 73v; ишэй
на ‘išeina’ 73r; приэйна ‘prieina’ 75r; ужэйс ‘užeis’ 73v; Эйна ‘eina’ 73v. Kad Levinas
nesilaikė savo nuostatos nuosekliai, matyti iš paralelių formų su <e>: герей, Кайп,
кумай, taip pat iš tokių žodžių kaip грудэлей ‘grūdeliai’ 76r; грудэлейс ‘grūdeliais’
84v; ней ‘nei’ 77r; пажулней ‘nuožulniai’ 76v; памокей ‘pamokei’ 77v. Kita vertus,
tvirtapradėje [ai] ar [ei] pozicijoje Levinas stengėsi nevartoti raidės <э>: аной dat. sg.
f. ‘anái’ 73r, 79v; лайдэс ‘léidosi’ 77v; тинай ‘tenái’ 77r, 78v (plg. anksčiau, prie <ла>,
<лэ> rašybos, 2.7.4.1.7).
<э> [e]. Kirilinę <э> Levinas dažnai vartojo ir nedvibalsio pozicijoje, ilgam ar
trumpam balsiui [e] žymėti: аптэкея ‘aptekėjo’ 73r; бобэли ‘senelę’ 72v; бэт 72r;
вэрсмэс ‘versmės’ 73r; гесмэли ‘giesmelę’ 73v; грудэлейс ‘grūdeliais’ 84v; жолэли ‘žole
lę’ 73r; ишситэпе ‘išsitepė’ 77v; мэджю ‘medžių’ 81r; мэшка ‘meška’ 74v; папэна
‘papeni’ 72r; пэлэлэй ‘pelelei’ 75r; пэна ‘peni’ 72v; пэна ‘peno’ 83v; пэрскиримэй ‘per
skyrimai’ 72v; свэчяут ‘svečiuotis’ 73v; Тилумэ loc. sg. ‘tyloje’ 73v; тэка 73r; Швэл
ну ‘švelnią’ 73r. Tačiau pramaišiui, nors ir rečiau, vartojo kirilikos <e> tai pačiai [e]
pozicijai žymėti, pvz.: ант жеми ‘ant žemės’ 74v; геряу ‘geriau’ 74v; гесмели ‘gies
melę’ 75r; такели ‘takelį’ 74v.
<э> vak. a. [ė]. Kirčiuotą ir nekirčiuotą vak. a. garso [ė] poziciją Levinas taip pat
dažnai reikšdavo raide <э>, pvz.: бэга ‘bėgo’ 77v; дэл 72v, 83v; дэль 72v; іэя ‘įėjo’ 73r;
лапэ ‘lapė’ 75r; норэяс ‘norėjosi’ 76r; нуэя ‘nuėjo’ 73r, 73v (bet ir нуея 73r); Ошкелэс
gen. sg. ‘ožkelės’ 73r; пасэя ‘pasėjo’ 84v; пиктибэ ‘piktybė’ 72v; Ропэ ‘ropė’ 72v; суэдис
‘suėdęs’ 73r; суэсю ‘suėsiu’ 74v; Тиктай вэжя, нелаймэ гражу дара ‘tiktai vėžį nelaimė
gražų daro’ 72v. (Spontaniškai toje pačioje vak. a. [ė] pozicijoje parašydavo ir raidę
<e>, pvz.: пагире ‘pagyrė’ 75r; падету ‘padėtų’ 72v; рэгея ‘regėjo’ 74v.)
Kitaip sakant, tiek vak. a. [e], tiek [ė] pozicija Levino dažniausiai žymėta vienodai
raide <э>. LKTCh sakoma: „Kirčiuotą kamieno balsį ė uteniškiai taria daug atviresnį
nei bendrinėje kalboje (žymimas ẹ.), o vietoje nekirčiuoto išlaiko pusilgį senovinį
platų e. (šiaurinė patarmės dalis išlaiko e. ir kirčiuotoje galūnėje), plg.: t‧vas ‘tėvas’ ir
te.v.li.s ‘tėvelis’, b‧ga ‘bėga’ ir be.g’‧t’ ‘bėgioti’, kate.s ‘katės’“272. Manoma, kad anksčiau
uteniškiai ir kirčiuotame kamiene tarė nesusiaurėjusį [e]: „Anksčiau kai kur (pvz.,
apie Panemunėlį) nesusiaurėjęs e. buvo tariamas ir kirčiuotame kamiene, plg.: té.vas
‘tėvas’, bé.ga ‘bėga’. Tačiau dabar šis reiškinys beveik išnykęs“273.

272 LKTCh 125 ;

40, 42

plg. ir Zinkevičius 1966, 34, 36, 38,
ir 44 žemėl.
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273 LKTCh 125 ;

Rinkauskienės liudijimu, Molėtų
apylinkėse šiuo metu jau visai netariamas kirčiuotas atvirasis [e]; Rinkauskienė 2010-01-31 .
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Pačiuose Molėtuose, kaip matyti iš antrojo LKA tomo, kirčiuoto vak. a. [ė] pozicija tarta su siauru vokalizmu [ė], bet tuoj į šiaurę nuo jų buvo ir/ar tęsėsi kirčiuoto
plataus [e] vokalizmo arealai (27, 31, 33 žemėl.). O nekirčiuotą vak. a. [ė] poziciją ir
Molėtuose buvo įprasta tarti plačiai [e] (29, 32, 34 žemėl.)274.
Akivaizdu, kad uteniškių patarmė nulėmė, jog Levinas neskyrė vak. a. turimo
siaurojo [ė] nuo plačiojo [e] ir dažniausiai žymėjo ta pačia <э> raide, kuri Levino
redagavimo sluoksnyje ir interpretuotina kaip plataus [e] vokalizmo išraiška. Jei garsų kokybės skirtumo (ypač kirčiuotoje pozicijoje) Molėtų šnektoje ir būta, tai gana
neryškaus.
<э> nekirčiuotas [ie]. Gana atsitiktinai, bet <э> pavartota ir diftongoidui [ie] žymėti, pvz.: аукса жэдэй ‘aukso žiedai’ 79v; дэдас 72v; иш сэною ‘iš sienojų’ 76v; сугрэбе
‘sugriebė’ 76r. Iš antrojo LKA tomo matyti, kad apie Molėtus kirčiuotas [ie] tiek kamiene, tiek galūnėje išlaikytas, tačiau nekirčiuotoje kamieno pozicijoje vartotas platus
monoftongas [e.]275. Iš Levino pavyzdžių tik дэдас šaknies vokalizmas monoftongizuotas kirčiuotoje pozicijoje, kiti atvejai yra nekirčiuoti, kur Levinas ir turėjo būti
įpratęs girdėti monoftongą [e].
<e> kirčiuotas [ie]. Antra vertus, kirčiuotoje pozicijoje molėtiškiai diftongoidą [ie]
aiškiai skyrė, tad ir Levinas jį dažniausiai žymėjo rusiška raide <е> [ie], pvz.: ветос
‘vietos’ 81r; вешкели ‘vieškelį’ 82r; геда ‘gieda’ 73r; Наме ‘namie’ 75v; наме 83v; Пенас
‘pienas’ 73r; свеста ‘sviesto’ 74r, 76r; тек ‘tiek’ 74v. Bet ir tuos nekirčiuotus [e] atvejus,
kurie tame pačiame kamiene kaitaliojosi su kirčiuotu [ie], Levinas apibendrino ir
pažymėjo taip, tarsi jie būtų buvę ir tariami [ie], pvz.: атсилепта ‘atsiliepta’ 74r; гедои
‘giedi’ 73r, 73v; гесмэли ‘giesmelę’ 73v; квечюс ‘kviečius’ 76r; мегоя ‘miegojo’ 73v;
мелоя ‘mieloji’ 73v; Паквете ‘pakvietė’ 72v; пенеля ‘pienelio’ 73r.
Vėlgi ir kirčiuoto diftongoido [ie] bei nekirčiuoto [e] žymėjimas ketvirtajame redagavimo sluoksnyje atrodo derantis su Molėtų šnekta.
<ѣ> kirčiuotas [ie]. Labai retai praslydo ir raidė jatj <ѣ> kirčiuotam [ie] pažymėti,
pvz.: анѣ ‘anie’ 72v (bet šalia ir Ане 72v); ант свѣта ‘pasaulyje’ 83v (rus.: на свѣтѣ
66v); свѣста ‘sviesto’ 75v, 76v; тѣшіяс ‘džiaugiasi’ 75r. Manytina, kad Levinas iš viso
jatj raidės vengė ([ie] buvo apsisprendęs žymėti <e>).
<я> [e]. Raidė <я> retkarčiais pavartota garsui [e] reikšti, bet paprastai tai antrinės
kilmės [e] – atsiradęs iš [a] po [j], pvz.: блогяу ‘blogiau’ 81r; ишкумшчява ‘iškumščiavo’
80v; іокяс 74r; нуважява 84r; скяутелис ‘skiautelis’ 73v. Taip pat plg. rytų aukštaičių i
kamieno 3 praes. veiksmažodžių galūnes, pvz.: гуля ‘guli’ 83r; Жюря ‘žiūri’ 77v, 83r,
83v; жюря 74r, 83r; негаля ‘negali’ 72v; стовя ‘stovi’ 81r, 84r ir pan. Tačiau <я> parašyta ir ten, kur pagal tokią taisyklę tikėtumėmės <э>, pvz.: пакеля ‘pakėlė’ 81r; патраукя
‘patraukė’ 81r; пушиням (sic!) ‘pušyne’ 73r; сэнял voc. sg. ‘senele’ 74r.
Molėtiškių šnekta neskiria [e] ir [e] iš *[ja] pozicijų276, vadinasi, Levinas skirtumą
buvo jautęs iš kitur (galbūt iš spausdintų lietuviškų tekstų). Vis dėlto ir Levinas ryškiai
neatribojo šių rašybos atvejų, panašiose pozicijose pavartodavo <э> ir <я> raides.
<я> [ja]. Kaip ir rusų rašyboje, <я> taip pat vartota skiemeniui ar skiemens pradžiai
[ja] žymėti, pvz.: веяс ‘vėjas’ 81r; ешкая ‘ieško’ 83r; нупяута ‘nupjauto’ 84r; пабрашкея
ант дурю ‘pabarškino į duris’ 73r; папяуту ‘papjautų’ 75v; сугедоя ‘sugiedojo’ 73r;
яунас ‘jaunas’ 74r.
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Galima apibendrinti, kad Levinas balsį [e] (ir vietoj vak. a. [ė] uteniškių dažniausiai
turimą platųjį [e]) buvo linkęs žymėti raide <э>, rečiau <я> (senojo *[ja] pozicijoje).
Tvirtagalį ir nekirčiuotą dvibalsį [ai] ar [ei] dažniausiai ženklino <эй>, bet visai nuosek
lus nebuvo. Kirčiuotą [ie] stengėsi rašyti <e>. Nekirčiuotoje vak. a. [ie] pozicijoje uteniškių monoftongizuotą [e] pažymėdavo <э>, nors jeigu kituose to paties kamieno linksniuose ar asmenyse [ie] gaudavo kirtį, tai ir nekirčiuotą formą Levinas žymėjo <е>.
Stengėsi visai nevartoti jatj <ѣ>, bet kirčiuoto [ie] pozicijoje ji kartais praslysdavo.
<o> [o] ir [uo]. Kirčiuotą diftongoidą [uo] ir kirčiuotą balsį [o] uteniškiai skiria277,
tačiau Levinas juos rašė vienodai, plg. <о> [uo]: Ародос ‘aruoduose’ 74v; бучіоя ‘bučiuoja’ 83v; важіот 81v; док ‘duok’ 77v; клони ‘kluone’ 82r; Но ‘nuo’ 74v; ног ‘nuog’
83r; прапола ‘prapuola’ 72v; taip pat <о> [o]: Занэс лопши пасупок ‘Zanės lopšį pasūpuok’ 73v; скрайджіот ‘skraidžioti’ 81v. Nei bendrinė rusų, nei jidiš kalba neturi
diftongoido [uo], todėl suplakimas nesunkiai paaiškinamas vienos ar kitos kalbos
interferencija.
<жя>, <жю>, <чя>. Rusų ortografijoje po raidžių <ж> ir <ч> negalima rašyti <ю>
ir <я> (rašoma <у> ir <a>). Kaširinas naudojosi šia rusų kalbos taisykle ir lietuviškiems
tekstams, bet Levinas jos dažniausiai nepaisė ir rašė fonetiškai, pvz.: арчяу ‘arčiau’
75r; гирджю ‘girdžiu’ 75r; гражяс ‘gražus’ 75r; жюря ‘žiūri’ 74r; пасиджяугси ‘pasidžiaugsi’ 74r.
Apskritai matyti, kad Levinas formavo kitokią rašybos sistemą negu Kaširinas ar
Kauno mokyklų direkcijos mokytojai. Štai Levinas vengė raidžių jatj <ѣ>, jero <ъ>,
nors Kaširinas jas abi plačiai vartojo. Levinas taip pat dažnai rinkosi raidę <э> (ypač
atvirojo balsio [e] ir tvirtagalių dvibalsių [ai], [ei] pozicijai žymėti – dvibalsių pozicijoje panašiai raidę <э> buvo vartojęs ir Kaširinas); <э> daug mažiau būdinga tiek
pirmajai, tiek antrajai mokytojų trečiojo redagavimo sluoksnio atkarpai. Po <ж> ir <ч>
Levinas taip pat rašė fonetiškai raides <ю> ir <я> (Kaširinui tai nebūdinga). Vadinasi,
iki šiol aprašytame kirilikos rašybos kontekste Levino nuostatos gana savarankiškos,
unikalios, ištisai nesutampančios nei su Kaširino, nei su mokytojų ortografija.
2.7.4.5.

Dviejų Aleksandro Puškino tekstų vertimas

Rimantas Sideravičius 1969 metais paskelbė radęs du anksčiausius pirmuosius
rusų poeto Aleksandro Puškino vertimus į lietuvių kalbą278. 1967 metų sausio mėnesį, skaitydamas antrosios XIX amžiaus pusės Lietuvos mokyklų rusų kalbos vadovėlius, knygoje Русская грамота для литовцевъ (1875) Sideravičius aptiko du iki tol

ir 34 žemėl.
ir 65 žemėl.; plg. ir Zinkevičius 1966,
61, 62 ir 63 žemėl.; LKTCh 124 .
276 Ačiū dr. Reginai Rinkauskienei už Molėtų
šnektos tarimo patikslinimą; Reginos Rinkauskienės elektroninis laiškas iš Vilniaus autoriui
į Oxfordą, Ohio, 2010-01-21 .

ir 35 žemėl.; Rinkauskienė 2010-01-21 .
Римантас Сидеравичюс, „О первых переводах Пушкина на литовский язык“, Literatūra
11(2), 1969, 137–151 .

274 LKA II 27, 29, 31, 32, 33

277 LKA II 66

275 LKA II 64

278
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Pirmasis Aleksandro Puškino eilių vertimas į lietuvių kalbą –
Morducho Levino versta Eugenijaus Onegino ištrauka „Руссишка
Жема“; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 77r

76 pav.

nepastebėtus Puškino vertimus graždankos raidėmis: nedidelį fragmentą iš poemos
Eugenijus Oneginas, pavadintą „Русская зима“ („Rusiška žiema“) ir „Сказка о рыбаке
и рыбке“ („Pasaka apie žvejį ir žuvelę“; p. 141).
Sideravičius nustatė, kad šių tekstų nebuvo ankstesniame 1868 metų vadovėlyje
(vadinasi, Kaširino МДИ) ir kad jie negali būti skiriami Jono Krečinskio plunksnai,
kaip tai darė Vaclovas Biržiška, nes versta aukštaičių, o ne žemaičių, Krečinskiui
būdinga, tarme (p. 141–143). Tačiau Sideravičius nežinojo, kad egzistuoja ir rankraštis, kurio vertimo autorystė čia priskirta Morduchui Levinui, kilusiam iš Molėtų.
Rankraštyje Eugenijaus Onegino ištrauka „Руссишка Жема“ yra 77r l., o „Апэ жуви
ир жувеи“ – 78r–81r l. (LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931).
Iš pradžių Liackis buvo tapęs kandidatu versti trūkstamas РМ vietas, tarp kurių
buvo ir šie Puškino tekstai. Tačiau išvertė juos Syrkino vertėjas. Morduchas Levinas
ir laikytinas pirmuoju Puškino eilių vertėju į lietuvių kalbą.
2.7.4.6.

Dmitrijaus Kaširino МДИ (1868) korektorius

Kalbėta, kad Dmitrijaus Kaširino МДИ (1868) susilaukė gėdinamų Syrkino spaustuvės korektoriaus taisymų išnašose (beveik 200; suskaičiavau 192). Šio korektoriaus
prierašai yra apskritai gana unikalus dalykas lietuvių spaudos istorijoje – taisyta ne
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pagrindiniame tekste, o išnašose. Kadangi darbui su РМ Syrkinas savo spaustuvėje
surado lietuvių kalbos specialistą – Morduchą Leviną, kyla klausimas, ar ir anksčiau
jis negalėjo koreguoti Kaširino vadovėlio? Pagal turimus biografijos duomenis Levino
kandidatūra atrodytų tinkama – jis jau 1855 metais buvo gavęs leidimą išvykti iš
Molėtų bendruomenės, tad 1868‑aisiais galėjo būti patyręs spaustuvės darbuotojas
Vilniuje.
Kai kurie Kaširino korektoriaus kalbos faktai panašūs į Levino. Pavyzdžiui, korektorius pavartojo rytų aukštaičių šnektoms būdingų formų: МДИ некаду ~ nekada
89, Су аквату ~ su akvata 25; кадунги ‘kadangi’ 88, Придерунчей ‘priderančiai’ 68,
Унтъ ~ ant 39; тинай ‘tenai’ 93; Мейла ‘meilė’ 85, Эйлоси ‘eilėse’ 84 (analogiškas
Levino lytis žr. 2.7.4.1). Tarp korektoriaus taisymų pasitaikė ir hiperkorekcinė (neva
vakarietiška) forma МДИ малонанти ‘maloninti’ 66, kokią galėtų padaryti prie rytų
aukštaičių lyčių įpratęs žmogus, besistengiantis užrašyti vakarietiškai.
Kita bendra Kaširino korektoriaus ir Levino ypatybė yra liepiamoji nuosaka su
‑кетъ: МДИ аткартокетъ ‘atkartokite’ 47, Падумокетъ 98 (plg. minėtas Levino
Валгикет, Клаусикет). Tai didžiumai rytų aukštaičių nepažįstama (išskyrus dalį panevėžiškių), bet ypač būdinga žemaičiams priesagos forma. Nors ir korektoriui, ir
vertėjui Levinui įprasčiausios buvo turbūt rytų aukštaičių lytys, bet daugiskaitos
liepiamąją nuosaką dažnai rinkosi žemaitišką. Tokį pasirinkimą galėjo nulemti nebloga pažintis su lietuviškais spausdintais tekstais – ar ankstesniais lotyniškomis raidėmis, ar vėlesniais kirilika (plg. Jono Krečinskio transliteruotas formas kiriliniame
Motiejaus Valančiaus Kantičkų leidime, 1865 metais spausdintame toje pačioje Syrkino
spaustuvėje279: дзяукетесъ 19, Дзяукетесъ 19, 28).
Pasitaikė pavartoti analogiškų kaitmeninių 3 praes. afrikatų formų: Kaširino korektoriaus МДИ Сушилджя ‘sušildo’ 89 – Levino Не гирджя, сэджя (žr. 2.7.4.1.10).
Į akis krinta ir rašybos panašumas – vak. a. kirčiuoto [uo] pozicijoje žymėti vieną
raidę <о>: korektoriaus МДИ донъѣдисъ ‘duonėdis’ 64; Милоти ‘myluoti’ 66; Сола
‘suolo’ 52 (Levino lytis žr. 2.7.4.4). Toks diftongoido [uo] nepastebėjimas gali išduoti
rašantįjį nemokėjus lietuviškai gimtosios kalbos lygmeniu.
Bendresnis, kultūrinio lygmens panašumas yra pažintis su senesniais lietuviškais
tekstais. Jau minėta abiejų vartota greičiausiai iš žemaitiškų tekstų paimta liepiamosios
nuosakos priesaga ‑кетъ; taip pat kalbėta apie Leviną turbūt iš senesnių lietuviškų
raštų perėmus būdvardį dangujęjis, -a (žr. 2.7.4.2). O tarp Kaširino korektoriaus siūlymų
pasitaikė net junginys iš Sirvydo Dictionariumo280: МДИ Мяджясъ нуодуотасъ ‘nuodin-

279 КА НТЫЧКАС Ъ АРБА КНИНГА ГѢС МЮ ПАРЪ

280

Мотѣю Волончевски ВИСКУПА парвейзѣта
иръ ишнауе ишспауста. ВИЛЬНЮЙ, СПАУС
ТУВЕНЪ А. СЫРКИНА. 1865 [, transliteravo Jonas Krečinskis]; VUB: L R 1283 .
[Konstantinas Sirvydas,] DICTIONARIVM TRIVM
LINGVARVM , In vſum Studioſæ Iuuentutis, AVCTORE CONSTANTINO SZYRWID è SO CIETATE JE
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SV ; Cum Superiorum permiſſu editum. Tertia
editio recognita & aucta, VILNÆ , Typis Academicis Societatis JESV . Anno Domini M.D C.XLII
[1642] . (Naudotasi leidiniu: Pirmasis lietuvių
kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas: Dictiona
rium trium linguarum [fotografuotinis leidimas], parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslas, 1979 . Toliau – SD 3 ).
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77 pav. Dmitrijaus Kaširino МДИ 68 p. su išnašose surinktais korektoriaus
taisymais: тупти → Тупти–тупети относится толъко къ птицамъ;
пасиджáугиліасъ → Пасиджяугимасъ; деликатней → Придерунчей,
падорей; лéкціосъ → Урока; LLTIB: 4310
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gas medis’ 92 – SD3: „Cis. Taxus, Smilax. Medias nuoduotas“ 35 (133). Tai, kad diftongoidą [uo] korektorius šį kartą du kartus pateikė kaip jam nebūdinga nemonoftongizavęs <уо> – tik patvirtina, kad žodį нуодуотасъ buvo nusirašęs. Korektorius taip pat
demonstravo erudiciją, pavyzdžiui, vardydamas įvairių tarmių žodžius gandrui pavadinti: Гондрасъ, гандрасъ, гужутисъ, штаркасъ, буселасъ, баціонасъ 96. Taip pat korektorius pavartojo žemaitišką formą Лушасъ ‘luošas’ 70, kurią greičiausiai perėmė iš
religinių lietuviškų raštų (pavyzdžiui, Bonaventūros Gailevičiaus rengtose gana aukštaitiškose Lietuwiszkas ewangelias [1806]281 žodis luošas rašytas su žemaitišku vokalizmu
łuszam ‘luošam’; taip pat žymėta ir aukštaitiškame Arnulfui Giedraičiui priskiriamame,
bet turbūt didele dalimi Gailevičiaus rengtame Naujojo Testamento leidime Naujas
istatimas [1816]282: łuszus ‘luošus’ 115b, łùszus 116a283). Tad tiek Kaširino korektoriaus,
tiek Levino pažintis su senesniais lietuviškais raštais atrodo neabejotina.
Tačiau esama ir skirtumų. Pavyzdžiui, Kaširino korektorius dažnai vartojo raidę
jatj <ѣ>: МДИ атситикимѣ ‘atsitikime’ 55; Атсіэимѣ ~ atsiėjime 55; вѣтосъ ~ vietos
39; Дѣль-то ‘dėl to’ 88; Недѣлѣ (?) ‘sekmadienį’ 44. Levinas, nors kartais rašydavo
raidę <ѣ>, bet daug rečiau nei korektorius – pavyzdžiui, jos nerašė iness. sg. pozicijoje (plg. 2.7.4.4). Kitas ryškesnis rašybos skirtumas yra žodžio galo priebalsio minkštumo žymėjimas. Korektorius jį mielai žymėjo, pavyzdžiui, МДИ Гали-буть 40; Дѣльто 88; Ужпельнить ‘užpelnyti’ 73. Levinui nebuvo būdinga žymėti bendraties minkštumo, nors prielinksnyje dėl ir pasitaikė parašyti дэль 72v (dažniau Levinas vis tiek
rašė дэл 72v, 83v; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931).
Apibendrinant matyti, kad tarp Kaširino korektoriaus ir Levino lietuvių kalbos
vartosenos esama daug panašumų: rytų aukštaičių lytys, žemaitiška priesaga ‑кетъ,
raidė <о> diftongoido [uo] pozicijoje, neblogas lietuvių kalbos mokėjimas, bet negimtakalbė jos vartosena, pažintis su senesniais lietuviškais raštais. Vis dėlto kai kurios
rašybos nuostatos nesutapo. Galima būtų svarstyti, kad per tuos septynerius metus
nuo 1868 iki 1875 metų tas pats korektorius-vertėjas galėjo kai kuriuos savo ortografijos atvejus modifikuoti. Todėl esama nemažos tikimybės, kad Kaširino МДИ korektorius ir buvo tas pats Morduchas Levinas – daug kalbos ir apskritai raštijos faktų
leistų taip spėti. Vis dėlto korektoriaus pastabų МДИ išnašose nėra tiek daug, kad
tokia išvada būtų visai tvirta.

Niedielos Dienomis yr ant garbingiesniu Szwęciu par wisus
metus skaytomas Baznicioy Kataliku, Jsznauje
parweyzdietas, ayszkiey iszgulditas, yr su
paźianklinimu żodziu jwayriu, aba ne wienokiey wisoy Lietuwoy iszsimananciu: isz Prisakima Juo Milestas Kunigaykścia Biskupa Ziemaciu drukon PADUOTAS [...], WILNIUY Kasz
tu yr iszspuadimu [sic!] Literu JOSAPA ZA
WADZKIA Zinieswisotimes arba Akademios
Iszspaustoja Raszta v Typografa, 1806 [, parengė Bonaventūra Gailevičius ir kt.].

281 LIETUWISZKAS EWANGELIAS
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282 NAUJAS ISTATIMAS JEZAUS CHRISTAUS WIESZ-

PATIES MUSU LIETUWISZKU LEŻUWIU ISZGULDITAS PAR JOZAPA ARNULPA KUNIGAYKSZTI
GIEDRAY TI WISKUPA ŻIEMAYCIU, ŻENKLINIKA
S. STANISLOWO, ISZSPAUSTAS PAS KUNIGUS
MISSIONORIUS WILNIUJE, 1816.

283

Giedrius Subačius, Žemaičių bendrinės kalbos
idėjos. XIX amžiaus pradžia, Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998,
138, 182 .
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2.7.5.

Penktasis sluoksnis: Zacharijaus Liackio redagavimas

Ir štai toks III rankraštis su trečiuoju mokytojų ir ketvirtuoju Levino redagavimo
sluoksniu atkeliavo ant Liackio stalo. Liackis 1875 metų kovo mėnesį nemažai pasidarbavo pieštuku ant abiejų. Taisymai leidžia vertinti Liackio kalbines intencijas, tarmės
rinkimąsi (vartojimą), rašybos polinkius. Tai jau penktasis redagavimo sluoksnis.
2.7.5.1.

Žemaitybių atsisakymas

Matyti, kad Liackis aiškiai vengė žemaitybių. Kaip minėta, jis sakė mokėjęs aukštaičių, bet ne žemaičių tarmę (žr. 2.1). Todėl nenuostabu, kad mokytojų parengtuose
tekstuose rastas žemaitybes Liackis dažnai taisė (tiek pirmojoje III rankraščio atkarpoje, kur žemaitybės prasprūdusios iš Krečinskio Буквáрсъ per Kaširino МДИ skyrelį „Краткія предложенія“ [l. 40v–44r], tiek žemaitiškai vertusio vertėjo antrojoje
III rankraščio atkarpoje tarp 46v ir 63v lapų). Plg. 43 lentelę.
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

диделей ‘labai’

→ лабэй

43 r

Лíйпкет ‘liepkit’

→ Лепкет

43 r

доуна ‘duoną’

49 r

→ дона

доуна ‘duona’

49 r

→ дона

вейто ‘vietoj’

→ вето

51 r

воделійс [t. y. вобелійс] ‘obels’
швейси ‘šviesi’
жійма ‘žiemą’

→ обелесъ
→ жема

56 r

вейшни ‘vyšnią’

56 r

→ швэси

56 r

→ вишня

56 r

вейшни voc. sg. ‘vyšnia’

56 r

→ вишняле ‘vyšnele’

жійделю ‘žiedelių’

56 r

→ жеделю

алконунъ ‘alkanų’

56 r

→ алкону

вейшни ‘vyšnia’
мунес ‘manęs’

→ вишни

56 r

→ манес

56 r

жійда ‘žiedą’

56 r

→ жеда

битис ‘bitės’

56 r(2 x)

→ битес

іовда ‘juodą’

56 r

→ іода

жійделе ‘žiedelį’

→ жеделя

56 r

паишкоима ‘paieškojimo’
жіймишка ‘žiemiško’

55 v

55 v

→ паешкоима
→ жемишка

гійду ‘giedu’

61v

→ гедою

бутс ‘namai’

61v

→ намей

лонкун ‘pievų’

→ певу

61v

висумет ‘visuomet’

62 r

→ висадосъ ‘visados’

Гейдоіос ‘giedojosi’

62 v

→ Гедоіос
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78 pav. РМ III rankraščio penktojo
sluoksnio Zacharijaus Liackio
redagavimo pieštuku fragmentas:
LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 49r

тон ‘tą’

→ та

62 v

жвайздяла ‘žvaigždelė’
Жвайздес ‘žvaigždės’
швійт ‘šviečia’

63 v

64 r

64 r

43 lentelė. III

→ жвайгждяла
→ Жвайгждес
→ швечь

rankraščio žemaitybes Zacharijus Liackis dažnai siūlė keisti nežemaitiškomis lytimis

Tačiau visko Liackis neištaisė, paliko ir netaisytų analogiškų žemaitybių, pvz.: дій
вас ‘Dievas’ 63v; швейси ‘šviesi’ 56r; швейт ‘šviečia’ 56r.
2.7.5.2.

Rytų aukštaičių ypatybės

Iš Liackio koregavimo ir prierašų pieštuku galima mėginti nustatyti, kokia tarmė
jam buvo geriausiai pažįstama ir jo labiausiai siūloma. Akivaizdu, kad pasitaiko rytų
aukštaičiams būdingų ypatybių.
1.	Vak. a. [an] pozicijoje rašytą <он> Liackis kartais taisė į <ун> [un]: рóнкас ‘rankas’ 40v → рýнкас. Tai tarsi rytų aukštaičių lytis, bet atrodanti išimtinė, nes Liackis
paprastai palikdavo netaisęs kad ir kaip užrašyto pralietuvių an. Pavyzdžiui, Levino
Лабэй унксти атсикели ‘labai anksti atsikėlei’ 73v Liackis paliko netaisytą, tik tarp
skliaustų parašė kitą alternatyvų variantą: Ко ту анксти кялесъ ‘ko tu anksti kelies?’
Z ACHARIJUS L IACKIS
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Liackiui neatrodo rūpėjus keisti jau parašytą digrafą <ун>, bet rašydamas pats rinkosi vakarų aukštaičių <ан>. Taisyti kito parašymą reikėjo ryžtingesnio apsisprendimo,
negu pačiam rašyti pagal savo įprotį. Neatrodo, kad Liackis būtų kreipęs daug dėmesio į šio dvigarsio rašymą.
2. Pralietuvių ą pozicijoje Liackis kartais parašydavo <у> [u] prieveiksmio galūnėje – ктасин [t. y. ктасик] 43v → ктаду. Tačiau pataisė ir priešingai, ryt. a. formą
į vak. a.: таду ‘tada’ 76r → тада. Dar plg. ир тайп вису сувалге ‘ir taip visą suvalgė’
73v → ир тейп виса сувалге. Rytietiškos formos Liackiui buvo neblogai pažįstamos,
tačiau rašydamas labiau linko rinktis vakarų aukštaičių (ar vadinamojo vidurietiškojo
rašto varianto) lytis. Nė šaknies ą pozicijoje Liackis nerašė <у>. Vienur papildomai
pasiūlė formą su <o> (tai galėtų būti ir panevėžiškių lytis): Не варинéкет жансý ‘nevarinėkit žąsų’ 37r → Не варинéкет жансý (жосу). Kitur įterpė formą, kur matyti vak. a.
vokalizmas: Ø → (ужъ то ашъ ранчіось драси) ‘už tai aš laiduoju drąsiai’ 74r.
3.	Taip pat rytietiškai Liackis parašydavo nosinį pralietuvių ę — <и> [i], pvz.: a) daiktavardžių acc. sg.: Аш норю валдит ант марю 80v → Аш норю валдит мари ~ aš noriu
valdyt marę (bet Liackis taisė ir į vak. a. [e], plg. лапэ ‘lapę’ 73v → лапе); b) asmeninių
įvardžių acc. sg.: Аш пошáуксю тау 37v → Аш пошáуксю тави; Пабучóкъ мáнь ‘pabučiuok mane’ 37v → Пабучóкъ мáни; Пасоднкет ир мáн ‘pasodinkit ir mane’ 37r →
Пасоднкет ир мáни; c) iness. pl. m.: ант лаука ‘ant lauko’ 84v → лаўкоси ‘laukuose’;
Ародос ‘aruoduose’ 82r → Ародоси; Кемас ‘kiemas’ 82r → Кемаси ‘kiemuose [?]’; o
pavyzdys кветкоси ‘gėlėse’ 61v → кветкосэ čia rodo Liackio nenuoseklumą.
Antra vertus, iness. sg. formose Liackis mėgo rašyti ne <и>, o <ѣ>, pvz.: Ø → гру
дялѣ ‘grūdely[je]’ 82v; мишки ‘miške’ 73r → мишкѣ; соди ‘sode’ 83v, 84r → содѣ.
Matyt, šiuo atveju svarbesnis veiksnys jam atrodė rusų kalbos prielinksninio linksnio
galūnėje vartojamas rašmuo <ѣ> (plg. въ [...] зернышкѣ 65v), o ne lietuvių tarmių
fonetika. O kadangi rusų kalbos daugiskaitos to paties linksnio forma baigiasi priebalsiu (būtų *въ зернышкахъ), tai Liackis neperkėlė <ѣ> nė į lietuvių kalbos daugi
skaitą ir taip galėjo rinktis ryt. a. daugiskaitos lytis. O vienaskaitos formoms akivaizdi rusų kalbos rašybos įtaka (žr. 2.7.5.6).
4.	Vartotas ir kietasis [l] prieš e tipo vokalizmą. Balsis po <л> gana nuosekliai
žymėtas <а> (skirtingai nuo Levino, kuris be <а> parašydavo ir <э>), plg. 44 lentelę.
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

и лонга ‘į langą’

→ и лонгела ‘į langelį’

55 v

галовели ‘galvelę’

→ галвяла

56 r

ана аденге бителис саво ‘ji atidengė bitelėms savo’ 56 r
Нусилейсу ‘nusileisiu’
дидели ‘didelė’

→ жирклас

71 r

ант жоли ‘ant žolės’

74 r

сэнял voc. sg. ‘senele’
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→ Нусилайсю
→ дидела

64 r

жирклэс ‘žirklės’

44 lentelė.

61v

→ Она атэданге битемъ саво вайникела ‘ji
atidengė bitėm savo vainikėlį’

74 r

→ ант жоласъ
→ сэняла

Zacharijaus Liackio prirašytos formos su kietuoju [l] prieš e tipo vokalizmą

Tiesa, vienu atveju Liackis įrašė <э>: аркали ‘arklio’ 61v → арклэля ‘arklelio’. Matyt, Liackis apsiriko. Net neaišku, ar čia turėjo galvoje kietąjį ar minkštąjį [l]. Taip pat
esama pavyzdžio, kurį galima laikyti vakarų aukštaičių faktu: Ропэ ‘ropė’ 72v →
Ропяле ‘ropelė’.
5. Liackiui pasitaikė parašyti ryt. a. būdingą priešdėlį ata‑, plg. атняшáу ‘atnešiau’
44v → атаняшáу. Vis dėlto daug dažniau Levino parašytą rytietišką ata‑ Liackis
nutaisė į vak. a. būdingesnį at‑ (ati‑), plg. 45 lentelę. Aišku, kad Liackis nebuvo linkęs
rinktis ryt. a. priešdėlio ata‑.
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

атадара ‘atidaro’

→ атидара

73 r

не атадаря ‘neatidarė’
атанешяу ‘atnešiau’
атавэдэ ‘atvedė’
45 lentelė.

→ не атидаря

73 r

→ атнешяу

73 r

→ атвэдэ

80 v

Zacharijaus Liackio atmestas rytų aukštaičių priešdėlis ata‑

6.	Vieną kartą Liackis teikė rytų aukštaičių prielinksnį užu, plg. уж то ‘už tai’
40v → ужу то. Taip pat toleravo tokį patį Levino prielinksnį ужу сави ‘už save’ 78v.
Tačiau priešdėlio užu‑ Liackis du kartus atsisakė, plg. ужумэтэ тинкла 78v(2х) →
ужмэтэ тинкла, o Levino trumpesniojo priešdėlio Liackis netaisė, plg. Ужкунда ‘užkando’ 80r; ужришти ант какла ‘užrišti ant kaklo’ 79v. Nors duomenų mažoka, preliminariai galima manyti, kad Liackis linko rinktis užu prielinksnį, bet už- priešdėlį.
Prielinksnis užu vartotas tik gerokai į rytus nuo Liackio gyvenamojo Panevėžio (į
rytus nuo linijos Širvintos–Anykščiai–Subačius–Papilys284).
7.	Vieną kartą Liackis, nors ir taisė afrikatę formą сэджя ‘sėdi’ 77r → сэдже, bet
pačią afrikatą išlaikė. Matyti, jis pritarė tokios lyties vartojimui, ar ją toleravo. Kaip
minėta, ji daugiausia paplitusi tarp ryt. a. (panevėžiškių, uteniškių, širvintiškių), taip
pat šiek tiek tarp vak. a. šiauliškių ir labai mažai – tarp paribio žemaičių raseiniškių.
8. Jau minėta, kad liepiamosios nuosakos formos su ‑kiam, ‑kiat labiausiai būdingos žemaičiams ir pažemaitės aukštaičiams ir kad panašias formas turi panevėžiškiai.
Liackis buvo linkęs vartoti būtent tokias formas, plg. 46 lentelę.
III (1874 lapkritis–gruodis) mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

Дóкит ‘duokit’

→ Дóкет

37 r

сусирнките ‘susirinkite’

44 r

→ сусирнкет
→ Клаусикетъ ‘klausykit’ 82 v

–
46 lentelė.

Zacharijaus Liackio formos su ‑kiat

284
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Zinkevičius 1966, 428 .
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Be to, Liackis toleravo jau anksčiau minėtas Levino formas su ‑kiam, ‑kiat, vadinasi, jas rinkosi gana sąmoningai. Nors Liackis vengė žemaitybių, bet, matyt, šių formų
žemaitiškomis nelaikė, jas galėjo pažinti iš panevėžiečių tarties.
9.	Neretai minkštumo ženklu <ь> Liackis žymėjo minkštuosius priebalsius, plg.
47 lentelę.
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

не клк ‘nekelk’

→ не клькъ

36 r

–

→ па вяжть ‘pavežt’ 37 v

бýти ‘būti’

→ бýть

41 r

скайтты ‘skaityti’
рашты ‘rašyti’
дел ‘dėl’

41 r

41 r

→ рашть
→ дель

56 r

апент ‘vėl’

→ скайтть

→ вэль

51 r

можно ‘galima’

63 r

→ галь

не галя ‘negali’

72 v(2 x)

→ не галь

80 r

Гейджа ‘geidžia’

–

→ Норь ‘nori’
→ важинеть 81v

ужшалт ‘užšalt’
дэл ‘dėl’

83 v

Жюря ‘žiūri’
47 lentelė.

→ ужшальт
→ дэль

83 v

→ Жюрь

83 v

Zacharijaus Liackio minkštumo ženklu <ь> pažymėti priebalsiai

Toks minkštinimas būdingesnis rytų aukštaičiams285. Minkštas [t’] bendraties gale
(па вяжть, бýть, скайтть, рашть, важинеть; turbūt ir ужшальт) paplitęs didžiumoje rytų aukštaičių teritorijos (išskyrų rytinius dzūkuojančius vilniškių pakraščius) ir šiek tiek tarp pačių vakarinių vakarų aukštaičių. Liepiamosios nuosakos 2 sg.
formos su baigmenimi [l’k] (не клькъ) paplitusios daug siauriau: tarp kupiškėnų ir
tarp dalies panevėžiškių, anykštėnų bei uteniškių286.
10. Keletą kartų Liackis pavartojo kai kuriems rytų aukštaičiams būdingą dat. sg.
galūnę ‑u (ypač pietų panevėžiškiams ir kupiškėnams; bet taip pat didžiumai pietų
aukštaičių ir kai kuriems pietiniams vakarų aukštaičiams bei pietų žemaičiams)287,
pvz.: Гэйджюй ‘gaidžiui’ 75v → Гэйдялю ‘gaideliui’; пацукуй ‘žiurkei’ 75r → пацуку.
Bet plg. ir priešingą pataisymą брóлю ‘broliui’ 44r → брóлюй.
11. Veiksmažodžių 3 praes. galūnes Liackis buvo linkęs trumpinti, kaip būdinga
žemaičiams, šiauriniams vakarų aukštaičiams ir daliai panevėžiškių (į šiaurės rytus
arealas užeina už Pasvalio, Biržų)288.
III (1875 sausis–vasaris) Levinas

III (1875 kovas) Liackis

Гришта ‘grįžta’

→ Гриштъ

73 r

сугедоя ‘sugieda’
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73 r

→ сугедъ

Неша ‘neša’
неша ‘neša’

→ Нешь

75 v

→ нешь

75 v

палика ‘paliko’

→ палекъ ‘palieka’

76v

инеша ‘įneša’

77 r

→ инешъ

Рэйкя ‘reikia’

77 r

→ Рэйкъ

48 lentelė.

Zacharijaus Liackio veiksmažodžių 3 praes. galūnių trumpinimas

Matyti, kad Liackis buvo apsisprendęs vartoti trumpąsias formas, tai galima sieti
su jo gyvento Panevėžio šnekta. Pasitaikė ir priešingų, ilginimo atvejų, bet jie atrodo
atsitiktiniai: Тас вéдрас т ка (тек) ‘tas kibiras teka’ 41r → Тас вéдрас т ка (тэка);
рейк 41r → рейке.
2.7.5.3.

Panevėžiškių ypatybės

Atskirai galima skirti kai kurias aiškesnes Liackio vartotas panevėžiškių lytis.
1. Atrodo, kad jis neretai prirašinėjo ŏ, ŏ ar ā kamienų daiktavardžiams acc. sg.
galūnę ‑o (tariamą [ọ]). Nors ši galūnė galėtų būti interpretuojama ir kaip rusų kalbos
interferencijos padarinys, Liackio atveju neabejotina ir panevėžiškių tarties įtaka (plg.
49 lentelę).
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

апé мóтинос ‘apie motiną’

36 r

→ апé мóтино

Матáу áдата ‘matau adatą’

40 v

→ Матáу áдато

Кас эда мэсу ‘kas ėda mėsą’
Ку ти калби? ‘ką tu kalbi?’

77 v

→ Ко ту калби?

77 r

→ бэт ко дарит

бэт ку дарит ‘bet ką daryt?’
ку дарит ‘ką daryt’

→ Кас эда мэсо

71v

→ ко дарит 77 v

77 v

Ку ис мата? ‘ką jis mato?’

→ Ко ис мата?

79 v

Ку че падарит? ‘ką čia padaryti?’

81 r

тик ку муселэс, воболэлей ужмига ‘tik ką
muselės, obuolėliai užmigo’ 84 r
49 lentelė.

→ Кo че падарит?
→ тик ко муселэс, воболэлей ужмига

Zacharijaus Liackio prirašyta panevėžiškių acc. sg. su galūne ‑o [ọ]

Tokie Liackio taisymai nėra labai dažni, bet nėra ir pavieniai. Ypač dažnai vartota forma ко ‘ką’. Šios lyties vartojimas galėjo būti sustiprintas atitinkamų rusų kalbos
formų galūnių кого, что. Panevėžiškių forma su ‑o kaip tik turėjo tikti Liackiui, nes
buvo panaši į rusų kalbos atitikmenis. Analogiškas formas vartojo ir Kaširinas bei
Levinas.
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Plg. Zinkevičius 1966, 169 .
Plg. LKA II 90 žemėl.

287
288

Z ACHARIJUS L IACKIS

Plg. Zinkevičius 1966, 75 žemėl., 208; LKA III 36
žemėl.
Plg. LKA II 3 ir 22 žemėl.; LKA III 92 žemėl.
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Kita vertus, matyti Liackio tolerancija kitokiems parašymams. Pavyzdžiui, jis paliko nekeitęs mokytojų galūnės ‑a: ман рейк эйти сергети кема ‘man reikia eiti sergėti kiemą’ 48v; нувара снѣйга ‘nuvaro sniegą’ 55v. Ir minėtųjų Levino ryt. a. formų
su ‑у neredagavo: дар вену карту ‘dar vieną kartą’ 75r; любія дарбу ‘mėgsta darbą’
72r. Netgi, regis, Liackis pats sykį pakeitė mokytojų panevėžietišką formą – Скáйтимас
áтняша ддяло нáудо ‘skaitymas atneša didelę naudą’ 44v → Скáйтимас áтняша
ддели нáуда.
2. Kitas lengvai pastebimas panevėžiškių bruožas yra galūnės dvibalsių ‑ai (‑ei)
monoftongizavimas. Neretai galūnių diftongus Liackis taisė į monoftongus (plg. 50
lentelę).
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

грэйтай ‘greitai’

→ грэйте

36 r

Ир тý дайнáва (гедóя) ‘ir tu dainavai, giedojai’ 36 r

→ Ир тý дайнáва (гедóе)

мукá-млтас ‘miltas’

→ мукá-млте ‘miltai’
→ не блóге

36v

не блóгай ‘neblogai’
Чстай ‘čistai’

36v

→ Чсте

37 v

Чистай рашкет ‘čistai rašykit’
скайстей ‘skaisčiai’

37 v

линксмай ‘linksmai’

→ Чисте рашкет
→ скайсте

48 v

→ линксме ‘linksma?’

49 r

–

→ (ужъ то ашъ ранчіось драси) ‘už tai aš lai
duoju drąsiai’ 74v

миллкурпес ~ milkurpės
сал[д]жей ‘saldžiai’

–

75 v

→ вайлокине чабатай ‘veltiniai auliniai’

71 r

пигей пабэгт ‘lengva pabėgt’

74 v

→ не мундре пабэгт
→ сал[д]же
→ спакайне ‘ramiai’ 82 v

илгай ‘ilgai’

77 v

50 lentelė.

→ илгау → илго [?]

Zacharijus Liackis dažnokai taisė galūnių diftongus ‑ai (‑ei) monoftongais

Taigi Liackis mėgo galūnės dvibalsius ‑ai (‑ei) vienbalsinti. Bet jis toleravo ir dvibalsius. Net jis pats mokytojų monoftongus kartais diftongizuodavo, pvz.: парáша
‘parašei’ 45r → парáшей; то не блóга рáшай ‘tai neblogai rašai’ 45v → тай не блóгай
рáшай. Dar plg. Герибэ! ‘gėrybė’ 80r → Герей ‘gerai’; Ø → рупэстингей ‘rūpestingai’
49r. Galūnės dvibalsius ‑ai (‑ei) monoftongizuoja ir daugelis žemaičių, bet Liackio
šaltinis turbūt buvo panevėžiškių kalbėsena.
3. Kartu Liackis monoftongizavo ir dvibalsį ‑au taip pat galūnėje, bet daug rečiau,
pvz.: Аш бувáв ‘aš buvau’ 37v → Аш буво; матав ‘matau’ 36v → матау → мато
[Liackis pasitaisė]. Dar plg. minėtą žodį jau, kurį Liackis siūlė rašyti viena raide <ё>
(plg. anksčiau, 2.6.1), tad ir tati pãnevėžiškai.
Tačiau galima rasti ir atvejų, kur Liackis taisė – tad turėjo gerą progą pavartoti
panevėžiškių monoftongą – bet vis tiek jo nerašė, plg. Аш павáргау ‘aš pavargau’
41v → Аш пріилсау (нувáргау) ‘aš priilsau, nuvargau’; бувáу лабй не свéйкас ‘buvau
labai nesveikas’ 44r → лабй сиргау ‘labai sirgau’.
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Akivaizdu, kad Liackio tendencija pagal panevėžiškių tartį monoftongizuoti dvibalsį ‑au buvo silpna, vos ne atsitiktinė.
Apskritai Liackis vartojo ne tik platesnių rytų aukštaitybių, bet ir konkrečių panevėžiškių lyčių. Tačiau nebuvo nuoseklus – kad ir kokią panevėžiškių formą vartojo,
vis tiek toleravo bei rašė ir kitų tarmių lytis. Vis dėlto svarbu, kad jis vartojo panevėžiškių formų. Į III rankraštį panevėžiškių ypatybių iš Kaširino МДИ buvo perėmę dar
Kauno liaudies mokyklų direkcijos mokytojai, o dabar naują jų sluoksnelį suformavo
Liackio pieštukas. Galima sakyti, kad Liackio redaguotas ir aprobuotas Русишкасъ
моксласъ (РМ, 1875) platino kelią ir panevėžiškių patarmės lytims į kirilinę spaudą.
Ta patarme istoriškai tradiciškai lotyniškais rašmenimis nebuvo rašoma, bet jos bruožų ėmė skverbtis viešumon per kirilinę spaudą. Imperijos administratoriai lietuvių
kalbos mokė būtent Panevėžyje, volens nolens jie darė Panevėžį tam tikru lietuviškos
kirilikos formavimo centru.
2.7.5.4.

Leksika

Liackis redaguodavo ir leksiką. Kartais tai buvo minties tikslinimas, o kartais – ir
kitos tarmės žodžio parinkimas (plg. 51 lentelę).
III

III (1875 kovas) Liackis

(1874–1875)

жáра ‘žara’

→ аушра ‘aušra’

40 v

Кýрмей ишрáуси вса лóнка ‘kurmiai išrausė
visą pievą’ 41 r

→ Кýрмей ишкнисе вса пева

ишмýша вса вáйсю и сóдни ‘išmušė visą
vaisių sode’ 41v

→ ишмýша вса вáйсю и сóди

Аш павáргау ‘aš pavargau’

→ Аш пріилсау (нувáргау)

41v

прáста сутáра ‘prastas sutarimas’
кáйлис ‘kailis’

→ менка сутáра

42 r

→ овчинка

36v

Пасоднкет ир мáн ант лнгинес (сýпеклос)
‘pasodinkit ir mane ant sūpyklių’ 37 r

→ Пасоднкет иръ мáни ант лнгинес (суплегосъ)

Бáлондес цпіе ‘balandis cypia’

→ Бáлондесъ (карвялей) буркое

шяурус веяс ‘šiaurus vėjas’
дрэжас ‘driežas’

37 v

→ жему веис ‘žiemų vėjas’

55 v

→ дрэжлас

71v

кайп скеду ‘kaip skiedrą’

→ кайп скедру

81v

Зáмкус ира áпвитас (апгтас) волу ‘pilis yra
apjuosta volu’ (rus.: Зáмокъ есть крпость, или
укрѣплéнный домъ) 43 r

→ Зáмкус ира гинтве (апгтас) волу

су снуки, ласа, ласа ‘su snukiu lesa lesa’

→ су снапе, ласа, ласа ‘su snapu lesa lesa’

73 v

вартэй даржан, содас арба канапей ‘vartai į
daržą, sodas arba kanapės’ 81 r

→ вартэй даржан, соданъ арба канапиненъ

рагес ‘roges’

→ рогес

81 r

51 lentelė.

Z ACHARIJUS L IACKIS

Zacharijaus Liackio taisyta leksika
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Pavyzdžiui, žemaitišką žodį sodnas Liackis keitė nežemaitišku sodas; prie žemaitiško varianto balandis jis prirašė nežemaitišką papildymą karvelis. Gervė lesė su
snukiu, o Liackis pataisė, kad su snapu. Skiedą pakeitė platesnės geografijos skiedra;
rages – rogėmis.
Keletas Liackio ribotesnio paplitimo žodžių:
Driežlas ‘driežas’: дрэжлас ‘driežas’ 71v. LKŽe iš gyvosios kalbos driežlas fiksuotas
Ds, Kp, Skp, Smln, tad iš rytų aukštaičių, ir visų pirma kupiškėnų, uteniškių, ir dar
vieną kartą gana toli nuo tų vietų – vakarų aukštaičių kauniškių (Smalininkai).
Gintuvė ‘pilis, tvirtovė’: Зáмкус ира гинтве (апгтас) волу ‘pilis yra tvirtovė (apginta) volu’ (?) 43r. LKŽe žodis visai nefiksuotas iš gyvosios kalbos, tik iš įvairių
tekstų: A1884,108, D. Pošk, S. Dauk, SD7, Š. Matyti, kad Liackis šitą žodį paėmė iš
raštų – Sirvydo, Daukanto ar Poškos (1875 metais Kuršaičio lietuvių-vokiečių kalbų
žodyno dalis dar nebuvo išėjusi [1883]289, Auszra dar irgi leidžiama nebuvo). Vis dėlto, kadangi Daukanto ir Poškos tekstai su šiuo žodžiu buvo pavartoti tik, atrodo,
rankraščiuose, tai tikėtiniausia, kad Liackis pasinaudojo Sirvydo žodynu. Vadinasi,
Liackis mokėsi lietuvių kalbos ne tik iš kirilinių, bet ir lotyniškomis raidėmis leistų
imperijos draudžiamų leidinių, dėl to nebeturėtų būti abejonės.
Kanapynė ‘kanapių sėjamoji vieta, kanapynas’: вартэй даржан, соданъ арба
канапиненъ ‘vartai į daržą ir į kanapyną’ 81r. LKŽe žodis užfiksuotas vienintelį kartą
iš Grž (Grūžiai), tad iš šiaurės panevėžiškių teritorijos.
Suplegos ‘sūpynės’: суплегосъ ‘sūpyklės’ 37r. LKŽe iš gyvosios kalbos žodis fiksuotas iš Grž, Jnš, Lnkv, Mžš, Pg, Pšl, Rm, Sdb, Vdkt. Beveik visi užrašymai yra iš panevėžiškių ploto (išskyrus vienintelį iš Joniškio – vakarų aukštaičių šiauliškių netoli
panevėžiškių teritorijos). Ryškus panevėžiškių žodis.
Tarmys (ar tarmis) ‘sakinys’: Трумпи тармэй ‘trumpi sakiniai’ 40v. Taip mokytojų
paliktą vien rusišką skirsnelio pavadinimą Крáткія предложéнія išvertė Liackis. LKŽe
žodžio *tarmys arba *tarmis nefiksuoja, greičiausiai tai paties Liackio susikurtas gramatikos terminas.
Kanapynė ir suplegos rodo Liackį mokėjus ar mokiusis panevėžiškių leksikos, ją
traukus į redaguojamus tekstus, tad leksika – dar viena panevėžiškių patarmės ypatybė, Liackio įtraukinėta į penktąjį III rankraščio redagavimo sluoksnį. Gintuvė rodo
Liackį skaičius ne tik kirilinius, bet ir lotyniškomis raidėmis spausdintus lietuviškus
tekstus. Tarmys (ar tarmis) liudija, kad jam rūpėjo lietuvių kalbos gramatikos terminai,
kad gal ir daugiau jų buvo sugalvojęs savo lietuvių kalbos pamokoms.
2.7.5.5.

Klaidų taisymas

Aišku, kad pagrindinis Liackio skaitymo ir redagavimo tikslas buvo nurodyti ir
taisyti klaidas. Iš tiesų, esama nemažai atvejų, kai Liackio pataisymas ir šiandien atrodo tikslesnis (žr. 52 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis) mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

крýвас, (кýпета)

→ крýва (кýпета)

нухе ‘nuėjo’
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55 v

37 r

→ нуея

снійчас ‘sniegas’
садли ‘saulė’

→ снѣгасъ

55 v

→ сауле

56 r

воделеле ‘obelėle’

→ обелеле

56 r

алканавоен ‘alkom(e)’
квата ‘kvapą’

→ алканавоемъ

56 r

→ квапа

56 r(2 x)

ана аденге бителис саво ‘ji atidengė bitelėms
savo’ 56 r
падудина ‘pabudino’
жмони ‘žmonės’

52 lentelė.

→ пабудина

55 v

→ жмонисъ

62 r

Пасиротину ‘pasirūpino’

→ Ана атэданге битемъ саво вайникела ‘ji
atidengė bitėm savo vainikėlį’

→ Пасирупина

63 v

Zacharijaus Liackio taisytos III rankraščio mokytojų klaidos

Matyti, kad Liackis geriau mokėjo lietuviškai nei didžiuma trečiąjį sluoksnį rengusių mokytojų. O vertėją Leviną, priešingai, Liackis pats labai gyrė. Levinas darė
labai mažai klaidų. Kaip minėta, ryškiausia tipinė jo klaida – dėl rusų ir (ar) jidiš
kalbos interferencijos neskirti būtojo laiko veikiamosios rūšies dalyvių vardininko
vyriškosios giminės nuo moteriškosios ir vienaskaitos nuo daugiskaitos – vartoti
vieną formą vietoj keturių (vyriškosios giminės vienaskaitos formą rašė ir moteriškajai giminei, ir abiejų giminių daugiskaitai; 2.7.4.1.14).
Liackis nebuvo sumanesnis už Leviną ir pakliuvo į tų pačių dalyvių pinkles. Nors
Liackis ir keitė Levino visur vartotą vyriškosios giminės vienaskaitos formą, tačiau
tai tebuvo dialekto (fonetikos), o ne galūnės (morfologijos) keitimas. Liackis apibendrintos vyriškosios giminės vienaskaitos galūnės laikėsi visų pirma dėl rusų kalbos
interferencijos (žr. 53 lentelę). Vadinasi, Liackis nepranoko Levino, neišmoko būtojo
laiko veikiamųjų dalyvių vartoti tiksliau nei jo recenzuotas vertėjas.
III (1875 sausis–vasaris) Levinas

III (1875 kovas) Liackis

Ошкелэс пажинис мотина, атадара аной дурэс ‘ožkelės, pažinusios motiną, atidarė jai duris’ 73 r

→ Ошкелэс пажинес мотина, атидара яй
дурэс

Ошка папэнеис вайкус, вэл ишэйна ‘ožka,
papenėjusi vaikus, vėl išeina’ 73 r

→ Ошка папэнеес вайкус, вэл ишэйна

Ошкелэс ишклаусис, пасаке ‘ožkelės
išklausiusios pasakė’ 73 r

→ Ошкелэс ишклаусес, пасаке

ис буту юсу суэдис ‘jis būtų jus suėdęs’

73 r

→ ис буту юсу суэдес

Небагас иклювис мэчіояс ‘vargšas įkliuvęs
blaškėsi’ 74 r

→ Набагас иклювес мэчіоес

Еме ибэгис пэлэ пацукуй шнекети ‘ėmė
įbėgusi pelė žiurkei šnekėti’ 75 r

→ Еме ибэгес пэлэ пацуку шнекети
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Halle A. S., Verlag der Buchhandlung des
Waisenhauses, 1883, 123 . (Toliau – Klv .)
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Катинас ир гэйдис бува гивэнис претелистэй
‘katinas ir gaidys buvo gyvenę draugystėje’ 75 v

→ Катинас ир гэйдис бува гивэнес претелистэй

а лапэ яу ченай ира, ир прибэгис ант лунга,
гедоя ‘o lapė jau čia yra, ir pribėgusi prie lango,
giedojo’ 75 v

→ а лапэ яу ченай ира, ир прибэгес ант лунга, гедоя

53 lentelė. Zacharijaus Liackio taisytos Morducho Levino būtojo laiko veikiamųjų dalyvių vardininko
fonetikos formos: iš ryt. a. keista į vak. a. ar ryt. a. panevėžiškių (šiaurinės ir vakarinės dalies)

53 lentelės pavyzdžiai rodo, kad Liackis tiek abiem skaičiams, tiek abiem giminėms
taisydamas tevartojo galūnę ‑ęs <ес>: 1) nom. sg. m. Набагас иклювес; ис буту суэдес;
2) nom. sg. f. Ошка папэнеес; ибэгес пэлэ; лапэ прибэгес; 3) nom pl. m. Катинас ир
гэйдис бува гивэнес; 4) nom. pl. f. Ошкелэс пажинес; Ошкелэс ишклаусес. Liackis
čia buvo tik fonetikos keitėjas: vietoj Levino vertimo <и>, tad didžiumos rytų aukštaičių ilgojo [i.] (iš ę) surašė <e> – siūlė [e] ar [ẹ] garsus, vartojamus vakarų aukštaičių ([e]) ar rytų aukštaičių panevėžiškių šiaurinės ir vakarinės dalies ([ẹ]).
Kartais Liackis vis dėlto pataisydavo tokias Syrkino vertėjo Levino dalyvių
formas ir nedalyvinėmis konstrukcijomis (žr. 54 lentelę). Bet atrodo, kad tokiais
atvejais klaidų Liackis bus išvengęs netyčia, atsitiktinai pasirinkęs kitokias konst
rukcijas.
III (1875 sausis–vasaris) Levinas

III (1875 kovas) Liackis

боба нутвэрис дэдо ‘senelė nutvėrusi senį’

72 v

унучка нутвэрис бобэли ‘anūkė nutvėrusi
senelę’ 72 v
Бува гивэнис ошка ‘buvo gyvenusi ožka’

73 r

→ боба нуситвэре ужу дэдо ‘senelė nusitvėrė
už senio’
→ унучка нуситвэре ужъ бобэли ‘anūkė
nusitvėrė už senelės’
→ Бува гивэна ошка ‘buvo gyveno ožka’

54 lentelė. Zacharijaus Liackio ištaisytos Morducho Levino būtojo laiko veikiamųjų dalyvių vardininko fonetikos formos nedalyvinėmis konstrukcijomis

Pakoreguodavo Liackis ir vieną kitą vertėjo Levino netikslumą. Pavyzdžiui, Liackiui netiko Levino vienaskaitos inesyvai: икишк водэга /уодэга/ экетэй ‘įkišk uodegą
į eketę’ 77v → икишк водэга /уодэга/ экетенъ; Ир шалтой жемей іэя 73r → Ир и
шалта жямѣ іэя.
Antra vertus, ir pačiam redaktoriui Liackiui nepavyko išvengti klaidų. Pavyzdžiui,
Liackis painiojo kai kurių žodžių gimines ir linksnius: су кудлотомс коемс ‘su gauruotomis kojomis’ 55v → су кудлотейсъ коейсъ; унтра далис краунас клоими шалі
ніос ‘antra dalis kraunasi klojime į šalines’ 81r → о решта краунас пагалъ клоима и
стиртей.
Taigi Liackis lietuvių kalbą mokėjo geriau už daugumą trečiojo sluoksnio rengėjų
mokytojų, bet ne geriau negu Levinas. Levino kalba regisi buvusi subtilesnė už Liackio, nors būtent Liackis tapo jos vertintoju.
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2.7.5.6.

Rašyba

<э> + <й> [ai] ir [ei]. Kaip ir Kaširinas bei Syrkino vertėjas Levinas, Liackis taip
pat buvo linkęs tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių [ai], [ei] pirmąjį dėmenį žymėti
raide <э>, plg. jo taisymus: Дéнас швéсас ‘dienos šviesios’ 41r → Дéна скэйста ‘diena
skaisti’; дделей ткай ‘labai tyliai’ 42r → лабэй тилэй; ддели пріéмни ‘labai malonūs’ 41r → лабэй пасидабоя ‘labai patinka’; млестасъ ‘malonės, meilės’ 43r → мэйлэс;
рáшай ‘rašai’ 41r → рáшэй; скáйтай ‘skaitai’ 41r → скáйтэй; тломс ‘tylomis’ 40v →
тлэй. Pasitaikė Liackiui parašyti ir <e> vietoj tikėtinos <э>: блóгай 36v → блóгей;
кайпги ‘kaipgi’ 83r → кейпъ-ги. Taip pat šaknį ein‑ rašė su <э>: лэдай лія ‘ledai lyja’
83r → лэдай эйнъ.
Tvirtapradžio dvibalsio pradžią Liackis pažymėjo ne <э>, o <e>, plg. вайдей ‘veidas’
37v → вейдасъ; пасвэйкина ‘pasveikino’ 77v → пасвейкина. Liackis gana nuosekliai
laikėsi Kaširino ir Levino nuostatos. Lyg su Kaširinu ir Levinu būtų buvę susitarta,
kada dvibalsiuose vartoti raidę <э>.
<э>. Kitur Liackis įrašė raidę <э> garsams [ė] ir [e] žymėti, plg. пас лáпес пéда ‘pas
lapės pėdą’ 40v → пас лáпэс пда; тек ‘teka’ 41r → тэка.
<ѣ> iness. sg. Yra nemažai pavyzdžių, kur Liackis gana nuosekliai taisė vienaskaitos inesyvo galūnę ‑e raide <ѣ>, pvz.: Ø → грудялѣ ‘grūdely[je]’ 82v; мишки ‘miške’
73r(2x) → мишкѣ; Наме ‘namie’ 75v ir наме ‘namie’ 83v → намѣ; намé ‘t. p.’ 36r →
нам; пушиням ‘pušyne’ 73r → пушинѣ; соди ‘sode’ 83v, 84r → содѣ. Matyt, prie to
paties Liackis bus priskyręs ir Ир шалтой жемей іэя ‘ir į šaltą žemę įėjo’ 73r → Ир и
шалта жямѣ іэя; пас дéди ‘pas dėdę’ 36r → пас дéдѣ taisymus, nes prototipinis rusų
kalbos linksnis buvo prielinksninis. Raidė <ѣ> iness. sg. galūnėje yra ne fonetinis žymėjimas, o grafinis rusų kalbos rašybos perėmimas (rusų kalbos prielinksninio linksnio vienaskaitos galūnė rašyta su <ѣ>). Tačiau daugiskaita rusų kalboje dažniausiai
baigiasi priebalsiu – tad ir lietuviškoje daugiskaitoje Liackis nerašė <ѣ> (žr. 2.7.5.2.3).
<ѣ> [ie]. Keletą kartų taisydamas Liackis pavartojo <ѣ> diftongoidui [ie] žymėti,
pvz.: мили ‘mieli’ 42v → мѣли; пагáда ‘giedra’ 42v → гѣдра (dar plg. rytietišką galūnę пареíе ‘parėjo’ 43r → атэѣ, kurios tarimas Liackiui turbūt priminė [ie]). Atrodo,
kad jam, skirtingai nuo Levino, raidė <ѣ> atrodė visai tinkanti reikšti [ie]. Antra vertus, Liackis [ie] pozicijoje toleravo ir raidę <e>, kaip rodo daugelis netaisytų Levino
vertimo vietų.
<ѣ> [ė]. Pasitaikė Liackiui <ѣ> pavartoti ir [ė] pozicijoje: Ø → Ашъ ну кишкя
избѣгаў ‘aš nuo kiškio pabėgau’ 74v. Vis dėlto atrodo, kad raidė <ѣ> čia atsirado dėl
panašaus rusiško žodžio *избѣжалъ rašybos sugestijos, o ne dėl kokio nors fonetinio
Liackio apsisprendimo.
<e> [ie]. Kaip buvo minėta, pavyzdžiui, žemaitiškus [ie] atitikmenis Liackis keitė
aukštaitiškais ir rašė kirilikos raidę <e>, plg. жійда → жеда; жійделе → жеделя; жійде
лю → жеделю; жійма → жема (žr. 2.7.5.1, 43 lentelę). Taip pat plg. Ø → кялесъ ‘kelies[i]’
73v; лонка ‘lanką’ 41r → пева ‘pievą’. Vadinasi, diftongoidui [ie] žymėti Liackis siūlė
ne tik <ѣ>, bet dažnai ir <e>. Liackis nebuvo griežčiau apsisprendęs (kaip kad Levinas)
ir vartojo abi raides tam pačiam [ie] išreikšti. Toks nenuoseklumas primena Krečinskio
ir Kaširino dviejų raidžių vartoseną, orientuotą į rusų kalbos rašybą.
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<e> [ė]. Kirčiuotus [ė] panevėžiškiai išlaiko sveikus290, tad, aišku, Liackio raide <е>
žymėta kirčiuota [ė] (panevėžiškių sutampanti su vak. a. [ė]): Ø → важинеть ‘važinėti’ 81v; Ø → не калбеть ‘nekalbėt’ 81r; Ø → тева ‘tėvo’ 45v; жиджя ‘žydi’ 83v →
ужидея ‘pražydo’ 83v.
<e> [e]. Įrašydavo Liackis raidę <e> ir garsui [e] pažymėti, plg. kirčiuotoje pozicijoje Ø → жеми ‘žemę’ 46r, nekirčiuotoje – ддяло ‘didelę’ 44v → ддели.
Taip pat nekirčiuotoje atvirosios galūnės [ė] pozicijoje panevėžiškiai taria atvirą
[e], tad Liackio rusiška raidė <е> galėjo žymėti ir panevėžiškių [e] (panašią balsio
kokybę turi ir, sakykim, uteniškiai)291, nebūtinai [ė], pvz.: Ø → отняше ‘atnešė’ 81v;
атсакита ‘atsakyta’ 74r → атсисаке ‘atsisakė’; атсилепта ‘atsiliepta’ 74r → атсиле
пе ‘atsiliepė’; ишрáуси ‘išrausė’ 41r → ишкнисе ‘iškniso’; парлéк ‘parlėkė’ 37r →
парлéке; рейк ‘reikia’ 41r → рейке; Ропэ ‘ropė’ 72v → Ропяле ‘ropelė’; супуста ‘supjaustė’ 40v → супяусте.
<я> [e]. Nors iš dalies garso [e] niša buvo užimta raidės <e> (atsitiktinai ir <э> ta
reikšme pavartota), tačiau Liackis rinkosi ir raidę <я> tam pačiam garsui [e] reikšti,
pvz.: Ø → Кокя ‘kokią’ 81v; Ø → кялесъ ‘keliesi’ 73v; Ø → отняше ‘atnešė’ 81v; Ø →
па вяжть ‘pavežt’ 37v; áпе дéдес ‘apie dėdę’ 36r → áпе дéдя; грэу ‘geriau’ 45r → г
ряу; жемей ‘žemėj[e]’ 73r → жямѣ ‘žemę’; кла 37r → кля; Ропэ ‘ropė’ 72v →
Ропяле ‘ropelė’.
Apibendrinti e tipo vokalizmą ir raides galima taip. Diftongoidui [ie] žymėti Liackis dažniausiai rinkosi raides <e> arba <ѣ>; garsui [e] – <е> ir <я>, garsui [ė] – <e>;
tvirtagaliams ar nekirčiuotiems dvibalsiams [ai], [ei] – <э> + <й>. Vadinasi, raidė <e>
yra universaliausia – ja Liackis žymėjo ir [ie], ir [ė], ir [e]. Raidžių <ѣ>, <я> ir <э>
vartosena apibrėžtesnė (<ѣ> Liackis dažniausiai žymėjo [ie], <я> – [e], o <э> – pirmąjį tvirtagalių ar nekirčiuotų dvibalsių dėmenį). Kitaip tariant, viską, ką tik žymėjo tos
trys raidės <ѣ>, <э> ir <я>, paraleliai galėjo ženklinti ir raidė <e>: <ѣ> ir <e> žymėjo
[ie]; <э> + <й> ir <e> + <й> – [ai], [ei]; <я> ir <e> – [e]. Tokia sudėtinga ir nenuosekli
Liackio sistema greičiausiai rodo, kad jis nebus girdėjęs ryškesnio skirtumo tarp garsų [ie], [ė] ir [e], ir parinkdamas jiems raides tegalėjo intuityviai remtis rusų kalbos
rašybos sistema.
Tokia sistema skiriasi nuo visų iki šiol aprašytų rašybos sistemų: tiek nuo Krečinskio, tiek nuo Kaširino, tiek nuo Syrkino vertėjo Levino.
<o> [uo]. Kaip ir Kaširinas bei Levinas, Liackis raštu neskyrė diftongoido [uo] nuo
balsio [o]; rašė tik <o>, pvz.: áжалэй ‘ąžuolai’ 36r → áжолэй (dauguma panevėžiškių
taria su [ọ]292); важýю ‘važiuoju’ 36r → важóю; Дуокъ ‘duok’ 63v → Докъ.
<ы> [i]. Liackis, rodos, stengėsi vengti raidės <ы> – mėgo ją taisyti, plg. дирбты
‘dirbti’ 62r → дирбти; іоты ‘joti’ 61r → іоти; рашты ‘rašyti’ 41r → рашти;
скайтты ‘skaityti’ 41r → скайтти. Vis dėlto kartais ir pats ją pasiūlydavo, plg.
лéдус ‘ledus?’ 42v → лытас ‘lietus?’; тинáй 35v(2x) → тынáй ‘tenai’. Nematyti nuoseklumo ar apsisprendimo.
<жа>, <жу>, <шу>, <ча>. Levinas laužė rusų ortografijos taisykles, kai rašė raidžių
junginius <жя>, <жю>, <чя>. Liackis netaisinėjo tokių užrašymų specialiai, bet jei
tokia pozicija pasitaikydavo jam bekoreguojant ką nors kita, jis paprastai išlaikydavo
rusų rašybos taisyklę ir lietuvių kalbai, pvz.: іéйтус ‘įeinantis’ 42r → іéйнанчас; катé
‘katė’ 36v → капшукасъ ‘maišelis’; миллкурпэс ‘veltiniai batai’ 71r → вайлокине ча
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батей; неапсигриждама ‘neatsigręždamas’ 77v → не отсижуредама; пэлэ ‘pelė’ 71v →
журке; толéснис ‘tolesnis, kitas’ 44r → секанчасъ; яучяс ‘jautis’ 71r → яўчис. (Išimtys
būtų жемей ‘žemėje’ 73r → жямѣ; чэрэвикос [sic!] ‘batai’ 71r → чеверикасъ.)
<ў>. Liackis buvo nutaręs dvibalsių [au] antrąjį dėmenį <у> žymėti su lankeliu <˘>,
vadinasi, rašyti digrafą <аў> (ar <яў> po minkštojo priebalsio ar skiemens pradžioje).
Tiesa, iš pradžių, ypač mokytojų taisytame III rankraščio trečiajame sluoksnyje
Liackis daug dažniau pats rašė <у> be lankelio, plg. бувáу лабй не свéйкас 44v →
сиргау; вѣрнусис 42v → тикряусе; жáра 40v → аушра; Не пýльсю су вéйду и пýрва
42v → Не падарисю сау сарматосъ; павáргау 41v → пріилсау (нувáргау). Taip pat
dažnai toleruodavo mokytojų parašytą <ау> be lankelio. Vis dėlto jau ir rankraščio
pradžioje (šeštajame nuo pradžios puslapyje, l. 37v), pasitaikė Liackio <аў> – куши
37v → куши (каўшини). Kas žino, ar viską Liackis redagavo iš eilės – o gal bent į
kai kurias vietas sugrįždavo ir pataisinėdavo vėliau? Po šio pirmojo atvejo, raidė <ў>
tarp Liackio taisymų atsirado tik nuo 48v l., plg. гяряу ‘geriau’ 48v → гяряў; сауле
‘saulė’ 48v → саўле. Jų ėmė rastis ir toliau, plg. садли ‘saulė’ 56r → саўле. Pagaliau
Levino vertimo pataisymuose Liackis ypač dažnai prirašydavo <ў> su lankeliu, pvz.:
Ø → избѣгаў ‘pabėgau’ 74v; Ø → Клаўсикетъ ‘klausykit’ 82v; Ø → наўда ‘naudą’
81v; ант лаука 84v → лаўкоси; атаушту ‘atauštų’ 74r → атаўшту; брангяусис 73v →
брангяўсис; гаут ‘gaut’ 83v → гаўт; ишспрукяу ‘išsprukau’ 74v → ишспрукаў; Не
апгауту 74r → Не апгаўту; папяуту ‘papjautų’ 75v → папьяўту; плаукима ‘plaukimo’ 71r → плаўкима; плоняу 73r → лайбяў; пяутувас ‘pjautuvas’ 71r → пьяўту
вас; свэчяут ‘svečiuotis’ 73v → свэчяўт; скяутелис 73v → скяўтелис; яунас 74r →
яўнас. Net su lankeliu atsiradęs ne digrafas: ног ‘nuog’ 83r → нўг.
Tad iš pradžių lankelio nerašęs, ilgainiui beredaguodamas Liackis nutarė įsivesti
raidę <ў>. Vėliau paaiškės, kad Liackis ir toliau vartojo raidę <ў> (plg. 2.10.2, 3.3.1.1.4,
3.4.3, 3.7).
Baltarusių kalbos rašyba taip pat turėjo dvibalsį [au] ir rašyta būtent <аў>, su <ў>
antrajame dvibalsio dėmenyje (baltarusių <ў> vadinama у нескладовае). Nors baltarusių rašyba taip pat buvo persekiojama293, Liackis vis tiek iš jos perėmė raidę. Ir pats
Liackis juk buvo kilęs iš Minsko gubernijos (dabartinėje Baltarusijoje). Be to, raidę <ў>
iš ten jau anksčiau buvo perėmę Stanislovas Mikuckis ir Laurynas Ivinskis pirmojoje
lietuviškoje knygoje kirilikos raidėmis Абецеле 1864 metais294. Liackis turėjo tai žinoti. Nors Liackis buvo rusų kalbos ortografijos gerbėjas, bet čia jai ėmė nusižengti.
Kaip minėta, lietuvių kalba Panevėžio mokytojų seminarijoje buvo dėstoma visų
pirma tam, kad padėtų mokyti rusų kalbos. Todėl jau vien tam, kad mokiniams
nuolat primintų rusų abėcėlės raides, Liackiui galėjo rūpėti pavartoti jų kuo įvairiausių. Tai matyti iš Liackio raidžių <ѣ>, <э>, <я>, <ы>, be kurių galėjo nesunkiai išsiversti – turėjo joms alternatyvų. Jeigu raidė yra rusų abėcėlėje, tai ją esą reikia vartoti ir lietuvių kalbai (išimtis – <ў>). Čia dera Liackio mintis, kad būtina po kietojo
priebalsio žodžio gale rašyti jerą <ъ>.

290 LKTCh 177 .

291 LKTCh 176–177 .
292 LKA II 66

žemėl.
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2.7.5.7.

Rašybos pritempimas ir hiperkorekcija

Kaip sakyta, Liackis kartais mėgino lietuvių kalbos kirilinę rašybą artinti prie
rusiškosios. Kalbėta apie žodį apvyniot, kurį Liackis siūlė rašyti обвинёть, kad būtų
panašesnis į atitinkamą rusišką обвинуть. Kitaip sakant, lietuviškas priešdėlis ap‑
(kirilikos raidėmis būtų *ап‑) pakeistas rusišku об‑. Pagal bendrinės rusų kalbos rašybą nekirčiuotas <о> tariamas [a], tad Liackis įsivaizdavo ir lietuviškai taip tarsiant.
Taip pat žodyje они ‘anie’, Прошить ‘prašyti’ yra nekirčiuota <о>, reikėta tarti [a].
Redaguodamas III rankraštį Liackis ir kitam priešdėliui taikė tą pačią taisyklę –
at‑ parašydavo от‑ (plg. ir rusų kalbos priešdėlį от‑): неапсигриждама ‘neapsigręždamas’ 77v → не отсижуредама; пригере ‘pakankamai atsigėrė’ 56r → отсигере; Ø →
Кокя науда отняше пароходай? ‘kokią naudą atnešė garlaiviai?’ 81v. Tiesa, paskutinis
pavyzdys отняше turi kirčiuotą priešdėlį, tai net ir rusiškai jis būtų skaitytas [ot], ne
[at]. Vis dėlto, kaip minėta, Liackis yra vartojęs ir priešdėlį at- (ata‑), tad jis nebuvo
griežčiau apsisprendęs dėl šio от- rašybos.
Rusiškai Liackis parašė ir priešdėlį iš‑, plg. Ø → Ашъ ну кишкя избѣгаў ‘aš nuo
kiškio pabėgau’ 74v (rusų kalba turi priešdėlį из‑, plg. rus.: *избѣжалъ). Tačiau dažniausiai Liackis toleravo Levino rašytą lietuvišką priešdėlį иш‑, plg. Levino vertime
apie pagranduką keturis kartus pakartotą frazę Но дэдо ишспрукяу ‘nuo senio išsprukau’ 74v–75v. Pirmąjį variantą Liackis taisė į Ну дэдо ишспрукаў 74v, antrąjį – į Ну
дэдо ишспрукау 74v, o trečiąjį ir ketvirtąjį paliko visai netaisytą. Taigi nė karto nemėgino taisyti Levino priešdėlio иш‑.
Vienas kitas toks pavyzdys paremia inspektoriaus Roščino pastebėjimą, kad Liackio
mąstymui nebuvo svetimas kalbinis pritempimas. Roščinas buvo sakęs, kad Liackis
norėjo mokiniams palengvinti mokytis lietuvių kalbos „nuolat sugretindamas ir suartindamas su rusų kalba“ (žr. 2.5). Kalbų sugretinimą turbūt lengviau įsivaizduoti, bet
iš karto gali būti neaišku, ką galėjo reikšti suartinimas. Liackio atveju turbūt rusiškų
priešdėlių об‑, от‑, из‑ surašymas vietoj lietuviškų ap‑, at‑, iš‑ ir buvo tas „lietuvių
kalbos priartinimas prie rusų“. Kaip pastebėjo Staliūnas, buvo kalbama apie gramatikos prievartą, esą jei lenkų kalba galėjo prievartauti lietuvių, tai kodėl rusų kalba to
paties negalinti daryti („what the Poles had done in an earlier period to the Lithuanian
language should be done now by Russians“)295.

2.7.6.

Šeštasis sluoksnis: Abelio Syrkino redaktoriaus taisymai

Ir štai 1875 metais Syrkinas Vilniuje išspausdino 88 puslapių leidinį Русишкасъ
моксласъ дэль летувнику (РМ). Spaudinys nėra III rankraščio kopija vien su mokytojų,
Levino ir Liackio tekstais bei pastabomis. Paskelbtasis variantas ryškiai skiriasi nuo visų
III rankraščio redagavimo sluoksnių, skirtumai daug didesni, nei galėtume tikėtis vien
iš korektūrą taisančio rinkėjo. Tad prieš spausdinamas rankraštis turėjo būti dar kartą
perrašytas (IV rankraštis neišlikęs). III rankraštį sulyginus su spaudiniu matyti, kad
redaguojant IV (neišlikusį) rankraštį gerokai pasidarbuota. Šaltiniai nutyli, kas buvo tas
IV rankraščio rengėjas-redaktorius. Apie jį bus galima spręsti tik įvertinus kalbą, taisymus, rašybą. Apskritai gali atrodyti paradoksalu, kad tiek kartų recenzuotą, aprobuotą,
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perrašinėtą ir taisytą tekstą kažkas dar drįso redaguoti prieš pat spausdinant – tai darė
tarsi ne visai legaliai, gal net be Sergijevskio žinios ar bent pritarimo.
Žinoma, redaktorius turėjo gauti Liackio pritaisinėtą III rankraštį, kuriame aiškiai
atsispindėjo trys skirtingomis rašysenomis surašyti skirtingos kalbos ir rašybos sluoksniai: 1) mokytojų, 2) Levino, 3) Liackio. Iš anksto galima tikėtis, kad redaktorius bus
nevienodai taisęs šiuos tris sluoksnius.
2.7.6.1.

Mokytojų kalba ir rašyba

Liackis buvo daug kur taisęs trečiojo sluoksnio mokytojų kalbą III rankraštyje, bet
daug ką palikęs ir netaisyta. Dar ir Syrkino redaktorius tame sluoksnyje po Liackio
kai ką taisė.
Redaktorius įrašydavo lyčių su rytų aukštaičių šnektų bruožais (plg. 55 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis) mokytojai

IV

ант рóнкос ‘ant rankos’

→ антъ рýнкосъ 7

дангáусъ ‘dangaus’

36v

уж гéлажи ‘už geležį’

→ б[р]унгéснисъ 18

41 r

→ ужу г[é]лажи 18

41 r

Судéгина мýсу ýждонга ‘sudegino mūsų pastogę’
брáнгей ‘brangiai’

41v

→ Судéгина мýсу дункти 20
→ брýнгей 21

42 v

Контрби ‘kantrybė’

redaktorius

→ дýнгаусъ 17

40 v

брангéснис ‘brangesnis’

(1875-06-09)

→ Кунтрбэ 22

42 v

Į šeštąjį РМ redagavimo sluoksnį redaktoriaus įdiegtos ryt. a. lytys; čia ir toliau IV rankraštis cituojamas pagal spaudinį

55 lentelė.

Vadinasi, redaktoriaus įterpta formų su ryt. a. dvigarsiu [un] vak. ir pietų aukštaičių [an] pozicijoje. Rašyta <ун>, plg. 55 lentelės pavyzdžius брýнгей, б[р]унгéснисъ,
дýнгаусъ, дункти, Кунтрбэ, рýнкосъ. Taip pat vietoj prielinksnio уж atsirado rytų
aukštaičiams būdingas ужу. Iš tiesų, tokios formos kiek primena Syrkino vertėjo Levino ketvirtojo redagavimo sluoksnio rytietišką vartoseną (plg. 2.7.4.1–2.7.4.2: брунга,
дунгаус, рункосе; ужу; дункти ‘stogą’).
Tarp minėtų 55 lentelėje taisymų matyti, kad dalis jų yra tikėtinų žemaitybių atsisakymas (plg. žemaitiškai galimas interpretuoti formas Контрби, рóнкос). Matyti
ir daugiau redaktoriaus pastangų vengti kai kurių Liackio pražiūrėtų ir nepataisytų
žemaitybių (plg. 56 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis) mokytojai

IV

мýсис ‘musė’

→ мýссе 6

сóдни ‘sode’

36v

redaktorius

→ сóди 17

40 v

295
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мýна ‘mano’

→ мáна 18

41 r

ктимсъ ‘kitiems’

42 r

→ китéмъ 21

Нумáй ‘namai’

42 r

→ Намй 21

дубéс ‘duobės’

42 r

→ добсъ 20

56 lentelė.

Šeštajame РМ redagavimo sluoksnyje Abelio Syrkino redaktoriaus pakeistos žemaitiškos lytys

Regis, Syrkino redaktorius panaikino ir kai kuriuos iš Kaširino МДИ perimtus
panevėžiškių bruožus, pvz.: Аш давси 35v → Ашъ давéсю 4; Парóдик сáва рáшто
45r → Парóдикъ сáва рáшта 27. Bet matyti ir nemažai tolerancijos tokioms panevėžiškių ypatybėms – nors vieną kitą atvejį pataisė, bet daugumą toleravo. Taigi tokia
strategija labai primena tą patį vertėją Leviną: jo lytys, kaip minėta, buvo rytų aukštaičių uteniškių, bet ne panevėžiškių. Vis dėlto tam tikro panašumo į panevėžiškių
vartoseną buvo matyti jau ir Levino kalboje.
Galima nurodyti ir kitų su tarmės bruožais sietinų atvejų. Pavyzdžiui, redaktorius
linko keisti mokytojų žodžio pradžios <a> į <e>, plg. Айк ‘eik’ 36r, 40v → Эйкъ 6, 17;
ант áглес ‘ant eglės’ 41v → антъ глэсъ 20. Toks taisymas neprieštarauja Levino
vartosenai (plg. Levino экети ‘eketę’ 77v).
Iš rašybos dalykų į akis labai krinta raidės <э> agresija.
<э> + <й> [ai] ir [ei]. Matyti gana ryžtingas redaktoriaus apsisprendimas tvirtagalių ar nekirčiuotų dvibalsių [ai] ir [ei] pozicijoje rašyti <эй>: апвéйсю ‘apvesiu’ 35v →
апвйсю 4; гярéй ‘gerai’ 41r, гярэй 41r, грей 40v → гярэй 19(2x), гярй 17; жáнтей
‘žentai’ 38r → жнтэй 10; Ждай ‘žydai’ 38r → Ждэй 10; кейп ‘kaip’ 18 → кэйпъ
18; лáпай ‘lapai’ 41r → лáпэй 18; нýмай ‘namai’ 41r → нáмэй 18; не рéйк ‘nereikia’
41r → не рэйке 18; пáбѣйгет ‘pabaigėt’ 45r → пáбэйгетъ 27. Tokia rašyba buvo ypač
būdinga Kaširinui, Levinui ir Liackiui.
<э> [e]. Syrkino redaktorius raidę <э> neretai įrašydavo ir garsui [e] žymėti, pvz.:
маргáйта → мэргáйтэ; мядáус ‘medaus’ 36v → мэдáус 6; мядóус ‘t. p.’ 36r → мэ
дóусъ 4; óбелисъ ‘obelis’ 41r → óбэлисъ 18; Пелда ‘pelėda’ 36r → Пэлда 5; Петрýкасъ
‘Petriukas’ 35v → Пэтрýкасъ 4; Петрука ‘Petriuką’ 35v → Пэтрука 4; сутéма ‘sutemo’ 41r → сутма 18. Tokia vartosena buvo būdinga ir Levinui (žr. 2.7.4.4), taip
pat pasitaikiusi tarp Liackio taisymų (žr. 2.7.5.6).
<э> vak. a. [ė]. Vak. a. garso [ė] kirčiuotą ir nekirčiuotą poziciją redaktorius irgi
dažnai ženklino raide <э>, pvz.: áукле ‘auklė’ 40v → áуклэ 17; бéгу ‘bėgu’ 37r → б
гу 7; бда ‘bėda’ 37r → бда 7; дéди ‘dėdę’ 40v → дди 17; дéдя ‘dėdė’ 44v → ддэ 26;
мéнуо ‘mėnuo’ 36r → мнуо 6; маргáйта ‘mergaitė’ 40v → мэргáйтэ 17; Седéк ‘sė
dėk’ 40v → Сэдкъ 40v; тетýшис ‘tėtuši’ 40v → Тэтýшъ 17. Viena iš pamėgtų redaktoriaus <э> pozicijų yra žodžio galas (áуклэ, ддэ, мэргáйтэ). Tai taip pat buvo
būdinga Levinui, plg. jo pavyzdžius лапэ, Ропэ, нелаймэ (žr. 2.7.4.4). Toks žymėjimas
ir Liackiui nebuvo svetimas, nors jo pavyzdžių yra nedaug (žr. 2.7.5.6).
<я>. Retkarčiais redaktorius įrašydavo ir raidę <я> [e], pvz.: важáва ‘važiavo’ 37r →
важва 7; клис ‘kelias’ 37r → кéлясъ 7; мджес ‘medis’ 36v → мджясъ 7. Labai
panašiai <я> rašė ir Levinas – paprastai antrinės kilmės [e], atsiradusį iš *[ja].
<ѣ>. Raidės <ѣ> redaktorius nemėgo, kartais redagavo taip, kad jos neliktų, pvz.:
дѣль ‘dėl’ 42r → дель 21; Не норк ‘nenorėk’ 42r → Не норéкъ 20.
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Toks <э>, <я> ir <ѣ> vartojimas vėlgi labai panašus į Levino (jis irgi labai vengė
raidės <ѣ>; žr. 2.7.4.4), tačiau šiek tiek skiriasi nuo Liackio – Liackis jatj <ѣ> žymėjo
diftongoidą [ie] pramaišiui su kitais grafiniais variantais (žr. 2.7.5.6). Apskritai Syrkino redaktoriaus <э>, <я> ir <ѣ> raidžių distribucija yra iš principo tokia pati kaip ir
Syrkino vertėjo Levino.
<ъ>. Labai ryškus jero įvedimas, tiek perrašant mokytojų tekstą, tiek ir vėliau Levino tekstą. Matyti, kad pagaliau, galutiniame variante, Liackio primygtinis jero pageidavimas buvo įgyvendintas.
2.7.6.2.

Morducho Levino kalba ir rašyba

Kitas (ketvirtasis) sluoksnis, kurį taip pat šiek tiek taisė redaktorius, buvo Levino
verstas priedas III rankraštyje (ketvirtasis redagavimo sluoksnis).
Pirmiausia krinta į akis, kad Levino vertimo kalbos lytims, skirtingai nuo mokytojų kalbos ir rašybos formų, šeštojo sluoksnio Syrkino redaktoriaus tolerancija yra
didžiulė. Pavyzdžiui, absoliuti dauguma rytų aukštaičių šnektų lyčių paliktos kaip
buvusios.
III (1875 sausis–vasaris) Levinas

IV

гелажи ‘geležį’

↔ гéлажи 18

72 r

Рункос ‘rankos’

↔ апдингинéя 24

72 v

↔ дидэла 30

72 v

Атадарикет ‘atidarykit’
атанешяу ‘atnešiau’

↔ Атадарикет 31

73 r

↔ атанешяу 31

73 r

унденеля ‘vandenėlio’
Ант лунга ‘ant lango’
мишки ‘miške’

↔ унденеля 31, 32

73 r(2 x)

↔ Антъ лунга 37

74 v

↔ мишки 37

74 v

аплайде ‘nuleido’

↔ аплайде 38

74 v

дар вену карту ‘dar vieną kartą’
лунгелян ‘langelin’

↔ лунгелянъ 41

75 v

су линтэйс ‘su lentomis’
брунга ‘brangų’

↔ тэйса дункти (стога) 45

76v

↔ су линтэйс 45

76v

↔ ингъ экети 48

77 v

↔ брунга 53

78 v

ужалинейс ‘ąžuoliniais’
Ужкунда ‘užkánda’

↔ ужалинейсъ 57

79 v

↔ Ужкунда 61

80 r

спрундан ‘sprandan’

↔ спрунбанъ [sic!] 61

80 v

су пракейкту бобу ‘su prakeikta boba’
унт нактес ‘ant nakties’
дунгаус ‘dangaus’

81v

80 v

↔ су пракейкту бобу 63
↔ унтъ нактесъ 65

81 r

Ант слункчя ‘ant slenksčio’

Z ACHARIJUS L IACKIS

↔ даръ вену карту 39

75 r

тэйса дункти /стога/ ‘taiso stogą’
инг экети ‘į eketę’

redaktorius

↔ Рункосъ 21

72 v

апдингинея ‘aprenginėja’
дидэла ‘didelė’

(1875-06-09)

81 r

↔ Антъ слункчя 63
↔ дунгаусъ 73
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атрунда ‘atranda’

↔ атрунда 77

83 r

тумсибэй ‘tamsybėj’

↔ тумсибэй 77

83 r

су дарба рунку ‘su darbo ranka’

83 r

↔ су дарба рунку 77

57 lentelė. Absoliuti dauguma Abelio Syrkino vertėjo rytų aukštaičių šnektų lyčių redaktoriaus palikta
kaip buvusios

Krinta į akis ir geografiškai ar istoriškai ribotos leksikos toleravimas. Pavyzdžiui:
су ужубрауку 81r ↔ су ужубрауку 65; цесоряу мана дунгуеяс 83r ↔ Цецоряу мана
дунгуеясъ 77; дунгуея Швеса ‘dangiška šviesa’ 83r ↔ дунгуея Швеса 77. Ar redaktorius buvo toks tolerantiškas Levino vertimui todėl, kad vertino jo kalbą ir pasitikėjo
jo nuomone?
Negalima sakyti, kad Levino vertimu redaktorius būtų aklai pasitikėjęs, šį tą keitė ir jo sluoksnyje. Pavyzdžiui, kur ne kur prirašė deminutyvinę priesagą: гричя ‘gryčia’ 82r → гричяла ‘gryčelė’ 74; дирва ‘dirva’ 72r → дирвела ‘dirvelė’ 18; Паукштис
‘paukštis’ 82v → Паукштелисъ ‘paukštelis’ 75. Taip pat pavartojo ryt. a. instr. sg. f.
formą, nors Levinas kartais yra įrašęs ir nerytietišką: Инг апгивэнта жеми ‘į apgyventą žemę’ 82v → Ингъ апгивэнту жеми 76. Yra ir keletas atvejų, kur redaktorius
atsisakė rytietiško kietojo [l], plg. Сэняла ‘senelė’ 74r → Сэняле 36. Nors retokai, redaktorius keitė ir leksiką, pvz.: Веяс крата ругюс ‘vėjas krato rugius’ 82v → Веясь
крата кулюсъ ‘vėjas krato kūlius’ 75; клони ‘kluone’ 82r → Клоими ‘klojime’ 74;
Ужу тумса мишкели ‘už tamsaus miškelio’ 75v → Ужъ тумса мишкели 42.
Redaktorius kartais keisdavo ir rašybos dalykus:
<э>. Kelis kartus jis įrašė raidę <э>: герей ‘gerai’ 81r → герэй 67; не илайдетъ ‘neįleidot’ 73r → не илайдэтъ 32; терп ‘tarp’ 83v → тэрпъ 79. Čia redaktoriaus lytys
dar dėsningiau atitinka Levino nuostatas nei paties Levino tekstas. Bet praslydo ir
priešingas taisymas – пиктибэ ‘piktybė’ 72v → пиктбе 23.
<я>. Keletą kartų veiksmažodžių galūnėse redaktorius įrašė ir Levinui būdingą
raidę <я>: мила ‘(jie) myli’ 72v → мля 24; сэджа ‘sėdi’ 81r → сэджя 63.
<ѣ>. Retsykiais redaktorius išvengdavo anksčiau prasprūdusios <ѣ> (nors ir labai
retai Levino vartotos): анѣ ‘anie’ 72v → ане 24; тѣшіяс ‘guodžiasi’ 75r → тешіясъ 39.
Vis dėlto pasitaiko ir priešingo keitimo, t. y. <ѣ> raidės įvedimo: Валгикет, светей ‘valgykit, svečiai’ 83r → Вальгикетъ, свѣтей 78; вешкели ‘vieškelį’ 82r → вѣшкели 74.
<ъ>. Visur, kaip ir perrašant bei taisant mokytojų redagavimo sluoksnį, po kietojo
priebalsio žodžio gale prirašytas jeras.
Levino vertimo sluoksnyje taisymų ypač mažai. Levino vertimo kalbą ir rašybą
redaktorius taisė daug menkiau nei mokytojų sluoksnio. Toleravo net gana retas,
siauroko geografinio paplitimo rytų aukštaičių lytis. O ir dauguma tų menkų pataisymų, kurių vis dėlto atsirado, gerai dera su Levino vertimo kalbos ir rašybos vartojimo nuostatomis.
Tiek ir tokių sutapimų negalėtų atsirasti atsitiktinai. Šeštojo sluoksnio redaktorius
turėjo būti iš Syrkino žmonių. Syrkinas anksčiau buvo suradęs vertėją Leviną tarp
savo spaustuvės rinkėjų, tai kodėl dabar šeštajam sluoksniui redaguoti būtų ieškojęs
kito redaktoriaus? Kalbos ir rašybos sistemų sutapimas leidžia manyti, kad Syrkino
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surastas ketvirtojo sluoksnio vertėjas Morduchas Levinas buvo ir šeštojo sluoksnio
redaktorius. Vadinasi, redaktorius buvo labai tolerantiškas ketvirtojo sluoksnio kalbai
dėl to, kad tai buvo jo paties tekstas. Vienas kitas redaguotas atvejis teatrodo kaip
savo paties kalbos šlifavimas. Tiesa, sakytum, esama kai kurių faktų, kurie neva prieštarauja Levino vertimo nuostatoms; bet tokius atvejus kaip jatj <ѣ> įrašymas galima
laikyti riktais arba net kito asmens, tarkim, spaustuvės rinkėjo, sąmoningu ar nesąmoningu modifikavimu. Na, o jero <ъ> atsiradimas greičiausiai sietinas su kategorišku Liackio reikalavimu – ko gera, redaktorius Levinas privalėjo paklusti ir prirašyti
jerą net prieš savo nusistatymą.
2.7.6.3.

Zacharijaus Liackio kalba ir rašyba

Toliau galima pažiūrėti, kaip tas pats asmuo – ketvirtojo ir šeštojo sluoksnių autorius Levinas – elgėsi su Liackio siūlytomis pataisomis. Jis atsižvelgė į pastabą dėl
jero. Tad tarsi lauktume, kad būtų atsižvelgęs ir į kitas Liackio pastabas. Vis dėlto
šioje redagavimo istorijoje susiklostė netipiška situacija: Liackis, kaip oficialus recenzentas, buvo priėmęs ar taisęs Levino vertimo kalbą; o dabar Levinas, kaip paskutinio
rankraščio spaustuvėje kūrėjas, susikūrė galimybę pats redaguoti Liackio redagavimus,
priimti ar atmesti recenzento nurodymus.
2.7.6.3.1. Pr iimt i Z achar ij aus L i ack io t aisy mai
			 t re či aj ame mokytojų rengt ame sluoksnyj e
Nemažai Liackio taisymų mokytojų rengtame sluoksnyje Levinas praleido ir į
spaudinį. Pavyzdžiui, paliko Liackio tarminių taisymų (plg. 58 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

не клк ‘nekelk’

→ не клькъ

↔ не клькъ 6

→ важóю

↔ важóю 5

→ Дóкет

↔ Дóкетъ 7

→ Матáу áдато

↔ Матáу áдато 17

→ мани

↔ ман 17

→ рýнкас

↔ рýнкасъ 18

→ Тас вéдрас тка (тэка)

↔ Тасъ вéдрасъ тка (тка) 18

→ рейке

↔ рйке 18

→ бýть

↔ буть 18

36 r

важýю ‘važiuoju’
Дóкит ‘duokit’

36 r

37 r

Матáу áдата ‘matau adatą’

40 v

40 v

мýни ‘mane’

рóнкас ‘rankas’

40 v

Тас вéдрас тка (тек) ‘tas kibi
ras teka’ 41 r
рейк ‘reikia’
бýти ‘būti’

41 r

41 r

скайтты ‘skaityti’

(1875-06-09)

redaktorius

→ скайтть

↔ скэйтть 19

рашты ‘rašyti’

41 r

→ рашть

↔ рашть 19

сутпе ‘sutepei’

45 r

→ сутпей

↔ сутпей 27

41 r

Morducho Levino išlaikyti tarminiai Zacharijaus Liackio taisymai trečiajame mokytojų
rengtame sluoksnyje

58 lentelė.

Z ACHARIJUS L IACKIS
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Matyti, kad Levinas kartais priėmė kai kuriuos Liackio siūlytus rytų aukštaičiams
būdingus suminkštėjusius žodžio pabaigos ar vidurio priebalsius: буть, не клькъ,
рашть. Taip pat priėmė Liackio ragintas išlaikyti ilgąsias 3 praes. galūnes рйке,
тка. Pagal Liackį priėmė panevėžiškių lytis (plg. Матáу áдато vietoj Матáу áдата;
Дóкетъ vietoj Дóкит) ar panaikino (сутпей vietoj сутпе). Taip pat sulig Liackiu
redaktorius rinkosi nežemaitiškas lytis рýнкасъ vietoj рóнкас; ман vietoj мýни.
Kartais Liackis redagavo mokytojų leksiką, ir Levinas jo korekcijas linko priimti
(plg. 59 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

–

→ Трумпи тармэй ‘trumpi
sakiniai’ 40 v

↔ Трумпи тàрмэй 17

→ аушра

↔ áушра 17

→ ужу то

↔ ужу то 17

→ пабауста

↔ пабáуста 18

жáра
уж то

40 v
40 v

нукарóта ‘nubausta’

40 v

(1875-06-09)

redaktorius

→ Дéна скэйста

↔ Дена скйста 18

ддели пріéмни ‘labai mieli’ 41 r

лабэй пасидабоя ‘labai pa
tinka’

↔ лабй пасидабóя 19

Кýрмей ишрáуси вса лонка
‘kurmiai išrausė visą lanką’ 41 r

→ Кýрмей ишкнисе вса пе
ва ‘kurmiai iškniso visą pievą’

ва

→ Аш пріилсау (нувáргау)

↔ Аш пріилсáу (нуваргау) 19

→ кýлипка

↔ кýлипка 20

прáста сутáра ‘prastas
sutarimas’ 42 r

→ менка сутáра

↔ мнка сутáра 20

шендéна пагáда ‘šiandien
giedra’ 42 v

→ о шендéна гѣдра

↔ шендéна гдра 22

Ар тур сáви ар сóсида ‘ar turi
savo ar kaimyno’ 46 r

→ Ар тур сáви жеми ар сóси
да рундавоя ‘ar turi savo žemę
ar kaimyno nuomoja’

↔ Аръ турь сáва жеми, аръ
рундавоя 29

Дéнас швéсас

41 r

Аш павáргау ‘aš pavargau’
кýлка

41v

41v

↔ Кýрмей ишкнсэ виса пе
19

59 lentelė. Morducho Levino išlaikyti Zacharijaus Liackio leksikos taisymai trečiajame mokytojų rengtame sluoksnyje

Taip pat neretai Levinas priėmė Liackio siūlytus žodžių formų ar darybos variantus (plg. 60 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

Дáнгусъ чстас (скáйстус)
‘dangus švarus ir skaistus’ 40 v

→ Дáнгусъ скáйстас (чстас)

↔ Дýнгасъ скáйстасъ
(чстасъ) 17

тломс ‘tylomis’

→ тлэй

↔ тилй 17

→ Ту виніоѣйсъ ‘tu vyniojais’

↔ Ту виніоѣйсъ 18

→ іéйнанчас

↔ ійнанчясъ 21

40 v

Ту виніóк ‘tu vyniok’
іéйтус ‘įeinantis’
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42 r

41 r

(1875-06-09)

redaktorius

не жинау не венóс лтерос
‘nepažįstu nė vienos raidės’ 43 v

→ не жинояу ней венóс
лтерос ‘nepažįstu nei vienos
raidės’

↔ не жинóяу ней вéносъ
лтеросъ 24

60 lentelė. Morducho Levino išlaikytas Zacharijaus Liackio žodžio formų ar darybos koregavimas
trečiajame mokytojų rengtame sluoksnyje

Redaktorius gana palankiai priėmė Liackio siūlytus kalbos taisymus mokytojų
rengtoje dalyje. Levinas pritardavo ir Liackio klaidų taisymams, vadinasi, pritarė
(didesniam nei mokytojų) Liackio autoritetui (plg. 61 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

пойду – ійсю ‘eisiu’

→ пойду – йсю ‘eisiu’

↔ пойду – йсю 4

→ нéбо – дангусъ

↔ нéбо – дангусъ 5

→ Пасоднкъ Миколка

↔ Пасоднкъ Миколка 6

→ тóли

↔ тóли 7

35 v

нéбо – дангáус ‘dangus’

36 r

Пасоднкъ Миколкас
‘pasodink Mykoliuką’ 36v
тóла ‘toli’

36v

(1875-06-09)

redaktorius

Morducho Levino išlaikyti Zacharijaus Liackio rašybos taisymai trečiajame mokytojų rengtame sluoksnyje

61 lentelė.

Levinas taip pat neretai pritarė Liackio siūlymams keisti mokytojų rašybą (plg.
62 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

намé ‘namie’

→ нам

↔ нам 4

→ Эйк ну чé

↔ Эйкъ ну че 5

→ пртис

↔ пртисъ 5

→ матóу

↔ матóу 6

→ блóгей

↔ блогéй 6

→ Эйките ченáй

↔ Эйкитъ ченáй 17

пас лáпес пéда ‘lapė (turi)
pėdą’ 40 v

→ пас лáпэс пда

↔ пасъ лáпэсъ пда 17

зркала ‘veidrodį’

→ зркала

↔ зркала 17

→ рáшэй

↔ рашй 19

36 r

Айк нучé ‘eik nuo čia’
пртис ‘pirtis’
матáв ‘matau’

36 r

36 r
36v

блóгай ‘blogai’

36v

Áйките ченáй ‘eikite čionai’

рáшай ‘rašai’

41 r

40 v

40 v

(1875-06-09)

redaktorius

Morducho Levino išlaikyti Zacharijaus Liackio rašybos taisymai trečiajame mokytojų rengtame sluoksnyje

62 lentelė.

Ypač krinta į akis tai, kad Levinui buvo labai patogu priimti mėgstamą Liackio
įvestą raidę <э>.
Z ACHARIJUS L IACKIS
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79 pav. РМ III rankraščio trečiojo mokytojų rengto sluoksnio (pirmosios atkarpos) bei penktojo sluoksnio Zacharijaus Liackio redagavimo pieštuku fragmentas (plg. 80 pav. spausdintą tekstą РМ [1875] po
Morducho Levino redakcijos); LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 36r

2.7.6.3.2. At mest i Z achar ij aus L i ack io t aisy mai
			 t re či aj ame mokytojų rengt ame sluoksnyj e
Tačiau ne visas Liackio formas redaktorius Levinas taip noriai priėmė iš mokytojų sluoksnio taisymų. Pavyzdžiui, Levinas atmetė kai kurias tarmines Liackio lytis
(plg. 63 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai
áжалэй (анжолай) ‘ąžuolai’
грэйтай ‘greitai’
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36 r

36 r

III (1875 kovas) Liackis

IV

→ áжолэй (анжолай)

→ áжолэй (ýжолай) 5

→ грэйте

→ грэйтэй 5

(1875-06-09)

redaktorius

spaudinio 5 p. ištrauka po Morducho Levino redakcijos
(plg. 79 pav. prieš galutinę redakciją); LLTIB: 4250
80 pav. РМ (1875)

Ир тý дайнáва (гедóя) ‘ir tu
dainavai (giedojai)’ 36 r

→ Ир тý дайнáва (гедóе)

→ Иръ тý дайнáвай (гедóей) 5

мукá–млтас ‘miltai’

→ мукá–млте

→ мукá–милтáй 6

→ Не варинéкет жансý (жосу)

→ Не варинéкет жýсю (жóсу,
жáнсу) 7

→ тикряусе ‘tikriausia’

→ ткряуси 22

→ Скáйтимас áтняша ддели
нáуда

→ Скáйтимасъ áтняша ддели
нáудо 26

36v

Не варинéкет жансý
‘nevarinėkit žąsų’ 37 r
вѣрнусис ‘ištikimiausias’

42 v

Скáйтимас áтняша ддяло
нáудо ‘skaitymas atneša didelę
naudą’ 44v

Morducho Levino pakeisti tarminiai Zacharijaus Liackio taisymai trečiajame mokytojų
rengtame sluoksnyje

63 lentelė.

Matyti, kad Levinas ne visada toleravo Liackio panevėžiškių formomis verstas
mokytojų lytis. Redaktorius jas dar kitaip pertaisė, plg. грэйте → грэйтэй; гедóе →
гедóей; млте → милтáй. Taip pat taisydamas redaktorius įvedė savo rytų aukštaičių lytis жýсю; ужолай. Kiek netikėtai teatrodo redaktoriaus palikta panevėžietiškai
atrodanti mokytojų lytis ддели нáудо (gal nepastebėjo Liackio taisymo?).
Nors redaktorius dažnai pritarė Liackio taisymams, bet taip pat pridėdavo kai ką
nuo savęs, nesekė Liackio siūlymais besąlygiškai (plg. 64 lentelę).
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

жу – громлію (конснóю)
‘gromuliuoju, kramsnoju’ 36 r

→ жу – (кромтаў) громлею
(конснóю)

→ жу – крéмту (громульóю,
конснóю) 5

Пóвас скраіóя ‘povas skrajojo’ 36 r

→ Пóвас скрайджіоя

→ Пóвасъ скрида 5

кáйлис ‘kailis’

→ овчинка ‘avikailis’

→ кáйлисъ 6

→ кисá–капшукасъ ‘maišelis’

→ кисá–мáшна (капшýкасъ) 6

36v

кисá–катé ‘katė’
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36v

(1875-06-09)

redaktorius
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Крикщóни павинавóесе Дéва
присáкиму ‘krikščionys laikosi
Dievo prisakymo’ 38 r
то палка ‘tas pagalys’

41v

Штай гéрое пýсе тос
матеріос ‘šitai geroji tos
medžiagos pusė’ 42 v

→ Крикщóни павинавóесе
(пильнавое) Дéва присáкима

→ Крикщіóнай ишпльда
Дéва присáкима 10

→ то пагалис

→ та палка (пагались) 19

→ Штай гéрое шалисъ тос

→ Штай гéра шáлисъ (пýсе)
тосъ матріосъ 21

матеріос

Morducho Levino keisti (modifikuoti) Zacharijaus Liackio leksikos taisymai trečiajame
mokytojų rengtame sluoksnyje

64 lentelė.

Matyti, kad kartais Levinas parinkdavo iš viso ne tą žodį, kurį siūlė mokytojai ar
Liackis (ишпильда, крéмту, машна, скрида); pasitaikė pasirinkti ir mokytojų žodį
(кáйлис) vietoj Liackio siūlyto; Levinas taip pat suderindavo mokytojų ir Liackio
siūlymus: палка (пагались); шáлисъ (пýсе). Daugiau Levino netolerancijos pavyzdžių
matyti iš 65 lentelės.
III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875 kovas) Liackis

IV

пас дéди ‘pas dėdę’

→ пас дéдѣ

→ пасъ дéда ‘pas senį’ 5

Имк плýнксна ‘imk plunksną’ 40 v

→ Имк плýксна

→ Имкъ плýкно 17

Ан влтесъ ‘jie viliasi’

→ Ан туре вильти ‘jie turi
viltį’

→ Ане турь вльти 20

→ Вáкар бýва лытас

→ Вáкаръ бýва лéтасъ 22

36 r

42 r

Вáкар бýва лéдус ‘vakar buvo
lietus’ 42 v

(1875-06-09)

redaktorius

65 lentelė. Įvairūs kiti Morducho Levino modifikuoti Zacharijaus Liackio taisymai trečiajame mokytojų rengtame sluoksnyje

Levinas buvo daug kur linkęs sutikti su Liackiu, mokytojų kalbos ypatybės jam
patiko daug mažiau nei Liackio. Vis dėlto apskritai matyti, kad redaktorius mėgo
spręsti savarankiškai – ne visada pasirinkdavo Liackio siūlomą formą ar žodį, prirašydavo nuo savęs arba modifikuodavo Liackio siūlymą. Tiesiog pastebima tam
tikra redaktoriaus Levino konkurencija su Liackiu. Jie abu turėjo savo nuomonę. Tik
Liackis buvo oficialiai paskirtas, o Levinas – užsislėpęs įsikišėjas. Ir tokiomis nepalankiomis sąlygomis Levinas sugebėjo į galutinį spaudinį „prakišti“ nemažai savo
kalbos faktų.
2.7.6.3.3. Z achar ij aus L i ack io t aisy mų Morducho L e v ino ver t imo
			 sluoksnyj e t ra kt av imas: t ar minės yp at y b ės, leksi ka, st i list i ka
			 ir sint a ks ė, hip erkorekcinės for mos, rašy b a
Levino verstą tekstą Liackis taisė daug mažiau nei mokytojų – jis jam atrodė kur
kas geresnis. Todėl visi tolesni apibendrinimai bus daromi iš daug mažesnio taisymo
pavyzdžių kiekio – redaktorius Levinas turėjo mažai Liackio medžiagos.
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Tarminės ypatybės. Tam tikrus Liackio taisymus redaktorius Levinas priėmė. Kitaip
sakant, Levinas leidosi Liackio taisomas. Matyt, jo akyse Liackis turėjo tam tikrą autoritetą (žinoma, formaliai Levinas turėjo atsižvelgti į recenzento Liackio rekomendacijas, bet akivaizdu jį nebijojus jų nepaisyti).
III (1875 sausis–vasaris)
Levinas

III (1875 kovas) Liackis

IV

атадара ‘atidaro’

→ атидара

↔ атидара 31

→ мишкѣ

↔ мишикѣ [sic!] 31

→ не атидаря

↔ неатидаря 32

→ ир тейп виса сувалге

↔ иръ тейпъ виса сувальге 33

→ папьяўту

↔ папьяуту 41

→ намѣ

↔ нашѣ [sic!] 41

→ ко дарит

↔ ко дарить 47

→ ужмэтэ тинкла (2 х)

↔ ужмэтэ тинкла 53 (2 х)

→ атвэдэ

↔ атвэдэ 62

→ тарп

↔ тарпъ 65

→ гули

↔ гули 76

→ дэль

↔ дэль 79

→ ужшальт

↔ ужшальть 79

→ Жюрь

↔ Жюрь 80

мишки ‘miške’

73 r

73 r

не атадаря ‘neatidarė’

73 r

ир тайп вису сувалге

73 v

папяуту ‘papjautų’
Наме ‘namie’

ку дарит ‘ką daryt’
ужумэтэ тинкла
атавэдэ
терп

77 v

78 v(2 х)

80 v

81 r

гуля ‘guli’
дэл

75 v

75 v

83 r

83 v

ужшалт
Жюря

83 v

83 v

66 lentelė.

(1875-06-09)

redaktorius

Morducho Levino priimti tarminiai Zacharijaus Liackio taisymai

Šioje 66 lentelėje pirmajame ir trečiajame stulpelyje cituojama to paties Levino
kalba. Ji pakitusi dėl Liackio poveikio. Ir iš karto galima pateikti kitą lentelę, kur
Liackio tarminiai taisymai priimti tik iš dalies arba visai atmesti (plg. 67 lentelę).
III (1875 sausis–vasaris)
Levinas

III (1875 kovas) Liackis

IV

Лабэй унксти атсикели ‘labai
anksti atsikėlei’ 73 v

→ (Ко ту анксте кялесъ) ‘ko tu
anksti kelies’

→ Ко ту анксти (унксти) атсикели ‘ko tu anksti atsikeli’ 32

Кайп апешкоя тави ‘kaip
apgavo tave’ 74 r

→ Кайп апешкоя тави (ужъ
то ашъ ранчіоси драси) ‘kaip
apgavo tave (už tai aš laiduoju
drąsiai)’

→ Мани тэйпо не апгауту,
Друсэй сакау, не сугауту
‘manęs taip neapgautų, drąsiai
sakau, nesugautų’ 36

Вилкасъ [...] неапсигриждама
‘vilkas neatsigręždamas’ 77 v

→ Вилкасъ [...] не отсижуредама ‘vilkas, neatsigręždamas’
(rus.: Волкъ [...] безъ оглядки
54 v–55 r)

→ Вилкасъ [...] не атсигриждама (не атсижюрэдама) 48

Ку ти калби? ‘ką ten kalbi’

→ Ко ту калби? ‘ką tu kalbi’
(rus.: Что ты [...] говоришъ 55 r)

→ Ко ти кальби? 49

–

→ грудялѣ ‘grūdely’ 82 v

→ грудели 76

–

→ тиломъ иръ спакайне

→ тиломъ иръ спакайнэй 76

Z ACHARIJUS L IACKIS

77 v

(1875-06-09)

redaktorius
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ног ‘nuog’

83 r

→ нўг

→ ногъ 77

бучіоя ‘bučiuoja’

83 v

→ бучіои

→ бучіоя 80

жаліоя ‘žaliuoja’

83 v

→ жаліои

→ жаліоя 80

→ содѣ (2 x)

→ соди 80 , 82

соди ‘sode’

83 v, 84 r

67 lentelė.

Morducho Levino atmesti arba modifikuoti tarminiai Zacharijaus Liackio taisymai

Redaktorius Levinas kartais perimdavo Liackio siūlytą vienaskaitos inesyvo galūnę žymėti jatj <ѣ> raide: мишкѣ, намѣ, пушинѣ. Tačiau turbūt dar dažniau atmetė
ir atstatė anksčiau savo siūlytą ryt. a. variantą su <и> соди (2x) arba buvusį praleistą
грудяли.
Taip pat Levinas pritarė Liackio pastangoms dažniau žymėti žodžio galo priebalsių minkštumą: дэль; Жюрь (laikėsi ir kitų jo minkštumo taisymų: нупьяута, папьяу
ту; ужшальть). Vadinasi, paties Levino nuostata tokiais atvejais rašyti be minkštumo
ženklo nebuvo tvirta. Be to, ir Liackio taisytame mokytojų redaguotame trečiajame
sluoksnyje Levinas buvo pritaręs minkštumo žymėjimo įvedimui. Maža to, kartais ir
pats prirašydavo papildomai (žodyje ужшальть pirmasis minkštumo <ь> ženklas
likęs iš Liackio taisymo, o antrasis – iš vėlesnio redaktoriaus perrašymo). Minkštumo
žymėjimas absoliučiame žodžio gale galėjo iš dalies būti nulemtas ir Liackio pageidavimo gale po priebalsių žymėti <ъ> arba <ь>.
Levinas neprieštaravo ir Liackio siūlymams keisti siauros geografijos ryt. a. priešdėlį ata‑ platesnio paplitimo at‑ ar ati‑ (атвэдэ, атидара, неатидаря). Taip pat Levinas
toleravo Liackio pataisytą priešdėlį už‑ vietoj savo paties užu‑ (ужмэтэ). Bet, regis, nei
Liackis stengėsi išgaudyti visus priešdėlius ata‑ ar užu‑, nei Levinas norėjo jų visų
atsikratyti; plg. РМ spaudinyje likusį priešdėlį ata‑ (Атадарикетъ 31, атанешяу 31).
Antra vertus, Levinas nepritarė Liackio panevėžiškių monoftongizuotoms lytims,
kaip ir mokytojų redaguoto sluoksnio atveju įrašė diftongą vietoj Liackio monoftongo (спакайнэй).
Levinas nelabai norėjo atsisakyti ryškiųjų ryt. a. tarmės ypatybių: [u.] pralietuvių
ą pozicijoje (Друсэй); [i.] ę pozicijoje (не атсигриждама); [un] an pozicijoje (унксти).
Vis dėlto jis kartais pagal Liackį palikdavo nerytietišką [a.] pralietuvių ą pozicijoje
(виса сувальге) ar panevėžiškių [ọ] acc. sg. galūnėje (ко дарит). Taip pat palikdavo
kartu ir Liackio siūlytą, ir savo variantą, plg. анксти (унксти). Netgi Liackiui pataisius kitaip, kitu žodžiu, Levinas prirašydavo savąjį: Вилкасъ неапсигриждама → Вил
касъ не отсижуредама → Вилкасъ не атсигриждама (не атсижюрэдама).
Taip pat Levinui nelabai tiko Liackio 3 praes. galūnė ‑ji (бучіои, жаліои), atstatė
savo ir anksčiau siūlytą galūnę ‑ja (бучіоя, жаліоя).
Iš pavyzdžių, kurie nepateko į 66 ir 67 lenteles, reikėtų nurodyti praet. act. dalyvio
vardininkų redagavimą. Minėta, kad dėl rusų ir (ar) jidiš kalbos interferencijos Levinas buvo apibendrinęs vyriškosios giminės formą visiems keturiems vardininkams
(sg. m., sg. f., pl. m., pl. f.). Liackis kur ne kur buvo taisęs rytietišką Syrkino vertėjo
galūnę ‑ис į vakarietišką ‑ес (plg. 2.7.5.5 ir 53 lentelę). Iš aštuonių Liackio pataisytų
53 lentelės pavyzdžių Levinas priėmė visus aštuonis taisymus (plg. РМ spaudinyje
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atsiradusius liackiškus гивэнесъ 41, ибэгесъ 41, иклювесъ 36, ишклаусесъ 32, пажинесъ
31, папэнеесъ 31, прибэгесъ 41, суэдесъ 32). Tačiau Liackis nepasistengė nuosekliai
sužymėti visų dalyvių vardininkų, jis, matyt, pakoregavo tik jam labiau į akis kritusius
atvejus. Liackio neliestų atvejų Levinas irgi nekoregavo, paliko, kaip pats iš pradžių
buvo parašęs: апсивилькисъ 75, икринтисъ 41, пріэдисъ (?) 48. Tarsi Levinas būtų
manęs, kad Liackis geriau žino, kaip tokius atvejus taisyti, tarsi pats jautėsi netvirtai,
tarsi pripažino, kad nejaučia, kokios galūnės tiems vardininkams reikia. Greičiausiai
todėl ir sekė Liackio taisymais paraidžiui.
Galų gale galima įžvelgti bent dvi, kad ir nelabai ryškias, redaktoriaus Levino
dialogo su Liackiu dėl tarmės redagavimo tendencijas:
1. Levinas toleravo ar beveik pritarė Liackio norui įvesti į jo tekstą: a) daugiau
priebalsių minkštumo žymėjimo ženklų žodžio galo pozicijoje; b) daugiau priešdėlio
at‑ ir ati‑ vartojimo atvejų vietoj ata‑; iš dalies ir c) daugiau loc. sg. galūnių pažymėti raide <ѣ>; d) galūnę ‑ес keturiuose praet. act. dalyvio vardininkuose (sg. m., sg. f.,
pl. m., pl. f.).
2. Levinas netoleravo ar beveik nepritarė Liackio pastangoms į jo tekstą įdiegti:
a) panevėžiškių monoftongų; b) vak. a. <a> [a.] vietoj ryt. a. <у> [u.] pralietuvių ą
pozicijoje; c) vak. a. <е> [e.] vietoj ryt. a. <и> [i.] pralietuvių ę pozicijoje; d) vak. a. [an]
pralietuvių an pozicijoje vietoj ryt. a. <ун> [un]. Kitaip sakant, Levinas laikėsi gana
tvirtai įsikibęs matomiausių sau įprastų rytų aukštaičiams būdingų fonetikos lyčių.
Leksika. Levinas dažnai priimdavo Liackio siūlymus taisyti leksiką (plg. 68 lentelę).
III (1875 sausis–vasaris)
Levinas

III (1875 kovas) Liackis

IV

аной ‘anai’

→ яй

↔ яй 31

→ лайбяў

↔ лэйбяу 32

→ су снапе, ласа ‘su snapu
lesa’

↔ су снапе, ласа 33

→ арба шакоту мэджю ‘arba
šakotų medžių’

↔ арба шакоту мэджю 65

→ рогес

↔ рогесъ 65

→ дулкес пакиліоя ‘dulkes

↔ дулькесъ пакилоя 68

→ ишмысліе (2 x)

↔ ишмисліе 68 , Ишмисліе 73

73 r

плоняу ‘ploniau’

73 r

су снуки, ласа ‘su snukiu lesa’

73 v

арба мэджю ‘arba medžių’
рагес ‘roges’

81 r

81 r

дулкес пакеля ‘dulkes pakelia’
81 r
ишдумоя ‘išgalvojo’

81v(2 x)

pakilnoja’

Тэвас [?] раудона саулэла
‘rengiasi raudona saulelė’ 83 r

→ Реднасъ раудона саулэла

Штай ир Гнеткас ‘štai ir
bėriukas (?)’ 84 r

→ Штай ир берюкасъ

68 lentelė.

(1875-06-09)

redaktorius

↔ Рединасъ раудона саулэ-

ла

77

↔ Штай иръ бэрюкасъ 82

Morducho Levino priimti Zacharijaus Liackio leksikos taisymai

Tačiau taip pat ne taip maža atvejų, kai redaktorius Levinas tarsi polemizavo su
Liackiu: atmesdavo jo siūlomą žodį arba modifikuodavo, ar ir palikdavo kartu savo
bei Liackio siūlymus (visai kaip ir mokytojų kalbos redagavimo atveju).
Z ACHARIJUS L IACKIS
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III (1875 sausis–vasaris)
Levinas

III (1875 kovas) Liackis

IV

Паквете дэдас бобэли кад падету ‘pakvietė senis senelę, kad
padėtų’ 72 v

→ Паквете дэдас бобэли антъ
памащесъ

→ Паквете дэдас бобэли антъ
памáчесъ (кадъ падету) 30

Рагэйшис /Колобокас/ ‘pa
grandukas’ 74 r

→ Колобокас

→ Колубокасъ (Рагей-  
шисъ) 36

→ кайп скедру
→ лэдай эйнъ
→ нера кур вальгима гаўт

→ кэйпъ скеду (скедру) 70
→ ладай лія (эйна) 78
→ нера куръ вальгить гауть 79

→ не отсижуредама

→ не атсигриждама (не атсижюрэдама) 48

Ир шалтой жемей іэя ‘ir į šal
tą žemę įėjo’ 73 r

→ Ир и шалта жямѣ іэя

→ Ингъ шалта жемѣ іэя 31

клоими шалініос ‘klojime į ša
lines’ 81 r

→ пагалъ клоима и стиртей

→ антъ клона и стиртосъ 65

унтра далис краунас ‘antra
dalis kraunasi’ 81 r

→ решта краунас

→ ликусъ краунасъ 65

кайп скеду ‘kaip skiedrą’
лэдай лія ‘ledai lija’

81v

83 r

нера кур пэна гаут ‘nėra kur
peno gaut’ 83 v
неапсигриждама
‘neapsigręždamas’

69 lentelė.

77 v

(1875-06-09)

redaktorius

Morducho Levino bent iš dalies atmesti ar modifikuoti Zacharijaus Liackio leksikos taisymai

Iš abiejų leksikos lentelių matyti, kad dalį Liackio leksikos Levinas priėmė, pripažino Liackio autoritetą, tačiau nemažai ir modifikavo. Kartais Levinas palikdavo ir
savo, ir Liackio siūlytą variantą: dažniau Liackio siūlymą pateikė tarp skliaustų: лія
(эйна); не атсигриждама (не атсижюрэдама); скеду (скедру); rečiau – savo: антъ
памáчесъ (кад падету); Колубокасъ (Рагейшисъ).
Pavadinti ‘pagrandukui’ Levinas buvo parinkęs žodį ragaišis. Liackis jį net iš skirsnelio pavadinimo labai ryškiai išbraukė ir pasiūlė pasiskolinti rusišką žodį kolobokas.
Taip pat kelis pirmus ragaišio pavartojimus tekste Liackis pataisė į koloboką, bet toliau
nebekeitė. Matyt, tikėjosi, kad pagal jo nurodymą bus ir toliau taisoma. Tačiau Levinas, pavadinime palikęs ir savo ragaišį, ir Liackio koloboką, pradžioje teksto parašė
kolobokas, bet toliau vėl pramaišiui vartojo ir žodį ragaišis (рагэйшюй РМ, p. 37). Vadinasi, Levinas toleravo Liackio siūlytą skolinį kolobokas, bet nenorėjo atsisakyti ir savo
ragaišio. Taip atsirado du sinonimai, du pavadinimai tam pačiam pasakos herojui.
Stilistika ir sintaksė. Smulkesnius stilistinius ir sintaksinius Liackio siūlymus Levinas dažniausiai priėmė, nebuvo linkęs kovoti dėl savo pirminio varianto.
III (1875 sausis–vasaris)
Levinas

III (1875 kovas) Liackis

IV

пабрашкея ант дурю
‘pabarškino į duris’ 73 r

→ пабрашк и дурис

↔ пабрашкъ и дурисъ 31

→ сугедъ ‘sugieda’

↔ сугедъ 31

→ при дурю

↔ при дурю 32

→ рагаук мана карвэлисъ

↔ рагаукъ мана карвэлисъ 33

сугедоя ‘sugiedojo’

73 r

ант дурю ‘prie durų’

73 r

рагаук мама карвэл ‘ragauk,
mano karveli’ 73 v
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(1875-06-09)

redaktorius

Кайп атсилепта, тайп ир атсакита ‘kaip atsiliepta, taip ir at
sakyta’ 74 r

→ Кайп атсилепе, тейп ир атсисаке

↔ Кайпъ атсилепе, тайпъ
иръ атсисаке 34

ишкрапште двеюс сауес милту ‘iškrapštė dvi saujas miltų’
74 r

→ прикрапште двеюс сауес
милту

↔ прикрапште двеюсъ сауесъ
милту 36

вартэй даржан, содас арба канапей ‘vartai į daržą, sodą arba
kanapes’ 81 r

→ вартэй даржан, соданъ
арба канапиненъ

↔ вартэй даржанъ, соданъ
арба канапиненъ 65

плаукя вис блогяу неги вежис,
не тайп, кайп жувис ‘plaukio
ja blogiau kaip vėžys, nepaly
ginsi su žuvimi’ 81 r

→ плаукя вис блогяу неги
вежис, о не калбетъ, кайп
жувис

↔ плаукя висъ блогяу неги
вежисъ, о не калбэтъ, кэйпъ
жувисъ 68

кас бува су грудэлейс кад ю
пасэя ант лаука ‘kas buvo su
grūdeliais, kada juos pasėjo lau
ke’ 84v

→ кас бува су грудэлейс кад
іосъ пасэя лаўкоси

↔ Касъ бува су грудэлейсъ
кадъ іосъ пасея лаукоси 83

70 lentelė.

Morducho Levino priimti Zacharijaus Liackio stilistiniai ir sintaksiniai taisymai

Hiperkorekcinės formos. Įstabu, kad Levinas identifikavo Liackio pritempimus, pasirinktus rusiškus priešdėlius от‑ ir из‑ bei atstatė jų lietuvišką formą ат‑ ir иш‑ (plg.
71 lentelę).
III (1875 sausis–vasaris)
Levinas

III (1875 kovas) Liackis

IV

неапсигриждама
‘neapsigręždamas’

не отсижуредама

не атсигриждама (не атсижюрэдама) 48

77 v

–

Ашъ ну кишкя избѣгаў

–

Кокя наўда отняше параходей? 81v
71 lentelė.

74 v

(1875-06-09)

redaktorius

Ну кишкя ишбэгау

38

Кокя науда атняше параходэй? 70

Morducho Levino atmestos hiperkorekcinės Zacharijaus Liackio formos

Rašyba. Iš Liackio taisytų vietų rašybos Levinas gal kiek ryškiau rūpinosi įdiegti
daugiau <э> raidės, plg. калбетъ ‘kalbėt’ 81r → калбэтъ 68; не отсижуредама ‘neatsigręždamas’ 77v → не атсижюрэдама 48; Ропяле ‘ropelė’ 72v → Ропялэ 30296; taip
pat nekirčiuoto dvibalsio <эй> [ai] pirmojo dėmens pozicijoje: лайбяў ‘ploniau’ 73r →
лэйбяу 32; параходей ‘garlaiviai’ 81v → параходэй 70. Tai Levino rašybai labai būdinga tendencija.

296

Rinkauskienė atkreipė dėmesį, kad „molėtiškai
taisoma ropelė į Poпялэ. Būtent Molėtų krašte
sakoma mergelэ, žuvelэ ir t. t., o daugelis ute-
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niškių sakytų mergela, žuvela ir t. t.“; Rinkauskienė 2010-01-31 . Tai paremia Levino, kaip
IV rankraščio redaktoriaus, autorystę.
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Labai griežtai Levinas nepriėmė Liackio baltarusiškos mikuckiškos raidės <ў> su
lankeliu (žr. 2.7.5.6), plg. гаўт 83v → гауть 79; лаўкоси 84v → лаукоси 83; наўда
81v → науда 70; нўг 83r → ногъ 77; папьяўту 75v → папьяуту 41. Apskritai galutiniame РМ spaudinyje raidės <ў> iš viso negalima rasti.
◆ ◆ ◆
Tokie atvejai, kaip hiperkorekcinių priešdėlių vengimas, tarsi rodytų Leviną kiek
geriau jautus gyvąją kalbą ir jos poreikius, mažiau orientavusis į dirbtinai sukurtas
taisykles, traukusias Liackį prie rusų kalbos rašybos. Jau ir tai, kad versdamas ketvirtąjį III rankraščio sluoksnį Levinas nežymėjo žodžio galo kietojo priebalsio jeru <ъ>,
rodo, jog jam rūpėjo kalbos vartojimas, o ne rusų kalbos ortografijos poveikis. Taip
pat pamėgta dažna raidė <э> Levino tekstą darė vizualiai labai skirtingą nuo tipiško
rusiško, kur <э> ganėtinai reta. Jos pasirinkimą lėmė fonetinis Levino įsivaizdavimas.
Matyt, Levinas buvo bent šiek tiek geresnis kalbos mokovas už Liackį. Tik Liackis
užėmė administratorių gerbiamą svarbią poziciją, o Levinas tebuvo administratorių
nepastebėtas spaustuvės sraigtelis. Bet per tekstus Levinas vis tiek ginčijosi su Liackiu,
kai kurių Liackio pataisymų išvengė arba paliko ir savo variantų. Ir nebuvo panevėžiškių patarmės šalininkas.

2.8.

Русишкасъ моксласъ (1875) sluoksnynas

Šeši РМ sluoksniai jau aprašyti anksčiau. Taip pat bent aštuoni jo prototipo Kaširino МДИ sluoksniai. Į galutinį spaudinį visi šie sluoksniai tam tikra dalimi buvo
inkorporuoti. Keliolikos sluoksnių rekonstravimo galimybė pagal esamus spaudinius
ir III rankraštį leidžia matyti РМ kaip vieną pačios mišriausios kalbos ir rašybos ne
tik tarp kirilinių, bet ir kitų lietuviškų to meto leidinių. Taip pat svarbu, kad sluoksnių identifikavimas leidžia nustatyti, kokios teksto formos priklauso kuriems iš daugelio rengėjų.
Krečinskio
Буквáрсъ (1865)
1) Сѣдéкъ ткай,
(рмеи, тломсъ)

Kaširino
МДИ (1868)

25

→ Сѣдéкъ
тломсъ ткай

14

III (1874 lapkritis–gruodis)
mokytojai

III (1875
kovas)
Liackis

IV (1875-06-09)
redaktorius

→ Седéк тломс

→ Седéк т
лэй 40 v

→ Сэдкъ тилй 17

40 v

2) Кóке óбелисъ,
тóки ыръ óбулай
‘kokia obelis, tokie ir
obuoliai’ 31

→ Кóке óбелисъ,
тóке иръ óболей
(óбулай) 15

→ Кóке óбелисъ,
тóке ир óболей
(óбулай) 41 r

–

→ Кóке óбэлисъ,
тóке иръ оболéй
(óбуляй) 18

3) Та мýса трóба
(стýба, секличе) 24

→ Та мýса трóба
(стýба, céкличе
буднкасъ) 14

→ Та мýсу трóба
(céкличе) 40 v

→ Та мýсу
céкличе (трó
ба) 40 v

→ Та мýсу cк
личе (трóба) 17

72 lentelė. Pusjuodžiais spaudmenimis pažymėti keitimai: Jono Krečinskio → Dmitrijaus Kaširino →
mokytojų → Zacharijaus Liackio → Morducho Levino
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1) Iš Krečinskio trijų sinonimų ткай, (рмеи, тломсъ) Kaširinas paėmė pirmąjį ir trečiąjį bei sukeitė vietomis: тломсъ ткай. Mokytojai paliko tik vieną тломс
ir numetė kietumo ženklą gale. Liackis koregavo į тлэй, o Levinas tik perstūmė
kirtį į тилй. Vadinasi, dabar knygoje atspausdintas Liackio variantas, bet su Levino
pažymėta kirčio vieta тилй.
Žodžio sėdėk rašyba irgi kito: Kaširinas buvo tiksliai perėmęs Krečinskio Сѣдéкъ,
bet mokytojai raidę <ѣ> pakeitė <е> ir numetė kietumo ženklą žodžio gale → Седéк.
Liackis paliko netaisęs, bet Levinas abi raides <е> pakeitė <э> ir sugrąžino kietumo
ženklą → Сэдкъ. Vadinasi, galutinė spausdinta šio žodžio išvaizda Сэдкъ labiausiai
yra Levino rankų darbas; tik kietumo ženklas išreikalautas Liackio.
2) Krečinskio raidę <ы>, kuri reiškė žemaitišką garsą [ẹ] (tarpinį tarp [i] ir [e]),
Kaširinas pakeitė tiesiog <и> (ыръ → иръ), taip pat žemaitišką Krečinskio galūnę
тóки ‘tokie’ suaukštaitino į тóке; prirašė ir aukštaitišką sinonimą óболей, kaip pagrindinį, greta Krečinskio žemaitiško óбулай. Mokytojai beveik tiksliai perrašė Kaširino variantą, tik numetė kietumo ženklą <ъ> nuo ир. Liackis šio sakinio nekoregavo.
Levinas įrašė vieną <э> (óбэлисъ), perkėlė kirtį (оболéй), pridėjo kietumo ženklą prie
иръ ir iš dalies suaukštaitino žemaitišką óбулай (vietoj kieto kamiengalio pažymėjo
minkštą – óбуляй). Vadinasi, galutiniame РМ spaudinyje sakinys iš esmės yra sukonstruotas Krečinskio; Kaširinas tik paaukštaitino du jo garsus ir parinko vieną
aukštaitišką sinonimą; o Levinas pakeitė dvi raides ir vieną prirašė, taip pat pastūmė
kirtį. Ir vis tiek, nors Krečinskio sakinys du kartus aukštaitintas, žodis óбуляй išlaikė
žemaitišką šaknies vokalizmą.
3) Šalia trijų Krečinskio sinonimų трóба (стýба, секличе) Kaširinas pridėjo ketvirtąjį буднкасъ. Mokytojai nepriėmė Kaširino papildymo ir dar numetė trečiąjį Krečinskio sinonimą стýба, tad paliko vien трóба (céкличе). Beje, Krečinskio žemaitišką
мýса mokytojai suaukštaitino į мýсу. Liackis sukeitė abu sinonimus vietomis céкличе
(трóба). Redaktorius Levinas priėmė Liackio sumainymą, tik įrašė <> raidę vietoj
<é>. Vadinasi, iš Krečinskio trijų spaudinyje liko du žodžiai cкличе (трóба), kurių
eilės tvarką nulėmė Liackis, o raidę <> parinko Syrkino redaktorius-vertėjas. Aukštaitybė мýсу yra mokytojų atsakomybė. (Plg. 81–85 pav.)
Apskritai РМ didelės knygos dalies rengėjas, galutinis kalbos tvarkytojas buvo
Syrkino vertėjas-redaktorius Morduchas Berko Levinas. Jo „pavaduotojo“ titulo galėtų nusipelnyti Liackis, nors formaliai tai jis jautėsi esąs svarbiausiasis. Trečioje vietoje liktų mokytojų triūsas, ir dar po truputį indėlio lieka ankstesnio МДИ leidimo
autoriui Kaširinui bei МДИ šaltinių rengėjams Krečinskiui, Mikuckiui, Ivinskiui, Žilinskiui ir kitiems.
Lietuvos TSR bibliografijoje pažymėta, kad РМ (1875) „Sud[arytojas] kn[ygoje] nenurodytas“, bet pagal abėcėlės tvarką visus aštuonis РМ leidimus, buvusius iki 1904
metų, priskyrė Jonui Krečinskiui297, žinoma, visų pirma dėl Vaclovo Biržiškos biblio-

297 LB II(1) 611–613 .
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Jono Krečinskio
Буквáрсъ 24 p. fragmentas;

81 pav.

82 pav.

Dmitrijaus Kaširino МДИ 14 p. fragmentas;

LLTIB: 4310

VUB: L R 12304

83 pav. РМ III rankraščio trečiojo mokytojų sluoksnio bei penktojo sluoksnio Zacharijaus Liackio redagavimo pieštuku fragmentas; LVIA: f. 567, ap. 5,

84 pav. Spaudinio РМ (1875) 17 p. 		
fragmentas; LLTIB: 4250

b. 4931, l. 40v

85 pav. РМ (1875) frazės Та мýсу cкличе (трóба)
suformavimo schema (Dmitrijaus Kaširino redagavimas buvo mokytojų atmestas)

grafijos duomenų. Naujausiajame Lietuvos bibliografijos leidinyje (2006), kur suregistruotos lietuviškos 1905–1917 metų knygos, paskutinis, devintasis 1907 metų РМ
leidimas jau pateiktas ne pagal Krečinskio pavardę, o pagal pavadinimo abėcėlę (prie
kirilinės raidės Р). Bet vis tiek įrašyta, kad РМ „sudarė Jonas Krečinskis“298.
Krečinskio nebegalima laikyti РМ sudarytoju.

2.9.

Jelena Liackaja (1878)

Po tokio įsiveržimo į lituanistikos orbitą Panevėžio mokytojų seminarijoje 1873
metais, po aktyvaus РМ redagavimo 1874–1875 metais, dar apie aštuonetą metų iki
1883-iųjų Liackio lituanistikos ekspertizių ar kitokių lituanistinių paslaugų imperijos
administratoriams, regis, neprisireikė (1875–1883). Kaip tik tada Syrkinas išleido ir
antrą (1878) bei trečią (1882) РМ leidimą, bet Liackiui juose neteko nieko keisti, teišleisti paprasti perspaudai – ir Lietuvos TSR bibliografija (LB) juos fiksuoja kaip stereotipinius leidimus299. Apskritai nieko daugiau apie papildomą Liackio domėjimąsi lituanistika tuo periodu nežinome. Kaip matyti iš pirmą kartą įregistruoto Liackio
mokytojavimo 1874 metais išleistoje (1875 metų) Kauno gubernijos atmintinėje knygelėje, Liackis tiesiog dėstė lietuvių kalbą Panevėžio seminarijoje: „Преподаватель
жмудскаго языка, колл[ежскій] асc[есоръ] Захаръ Антоновичъ Ляцкій [...] ([...] въ
должн[ости] съ 20 августа 1873 г[ода])“300; taip ar panašiai į tas knygeles Liackis
buvo įrašomas kasmet.
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Zacharijaus Liackio lauko sąlygomis su menzula braižytas Panevėžio
mokytojų seminarijos planas, 1877; LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232

86 pav.

Zacharijaus Liackio braižyto Panevėžio
mokytojų seminarijos plano fragmentas su parašu, 1877; LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232

87 pav.

298

Lietuvos bibliografija. Serija A . Knygos lietuvių
kalba 3(2) . 1905–1917 , Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2006, 532 .
(Toliau – LB III[2] .)
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Zacharijaus Liackio braižyto Panevėžio mokytojų seminarijos plano fragmentas
su pagrindiniu mūriniu pastatu, šuliniu, griūvančia ledaine ir griūvančia daržine, 1877;

88 pav.

LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232

Zacharijaus Liackio braižyto Panevėžio mokytojų seminarijos plano fragmentas su
naujuoju mūriniu pastatu, šuliniu, griūvančia ledaine, griūvančia daržine ir sklypu į rytus,
kurį ketinta pirkti iš Panevėžio apskrities iždo (Liackis dirbo ir seminarijoje, ir ižde), 1877;

89 pav.

LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232
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Zacharijaus Liackio braižyto Panevėžio mokytojų seminarijos plano fragmentas su sodo
detale, 1877; LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232

90 pav.

Zacharijaus Liackio braižyto Panevėžio mokytojų seminarijos plano fragmentas su medžiais
į pietryčius nuo pagrindinių pastatų, 1877; LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232

91 pav.

Zacharijaus Liackio braižyto Panevėžio mokytojų seminarijos plano medžių
pavyzdžiai, 1877; LVIA: f. 567, ap. 27, b. 232

92, 93 ir 94 pav.

Liackis, kaip inžinierius, be abejo, buvo išmokęs braižyti. Yra išlikęs jo 1877 metais
lauko sąlygomis su menzula braižytas Panevėžio mokytojų seminarijos ir jos kiemo
bei sodo planas (žr. 86–94 pav.).
Išlikę tam tikrų asmeninio Liackio gyvenimo Panevėžyje tuo laikotarpiu nuotrupų.
Štai, kaip liudija Panevėžio Kazanės Dievo Motinos cerkvės metrikų įrašai, 1874 metų
balandžio 2 dieną Liackis tapo savo kolegos Panevėžio iždo įstaigoje Semiono Antonovo dukters Lidijos krikštatėviu (su krikštamote Olga Afanasjevna Zosimovič, šventiko Zosimovičiaus, dirbančio ir Panevėžio mokytojų seminarijoje tikybos mokytoju,
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žmona)301. 1876 metų liepos 10 dieną Liackis vėl tapo Panevėžio miestiečio Ivano
Durovo (Иванъ Араиповъ Дуровъ) sūnaus Joano krikštatėvis (kartu su krikštamote
Liudvika Michailova, turbūt su Panevėžio visuomenės veikėjo Mykolo Moigio302 dukra [Людвика Михайлова дочь Мойгисъ])303. Matyt, Liackis buvo savas Panevėžio
stačiatikių bendruomenėje ir jos nevengė.
Iš 1878 metų Kauno gubernijos knygelės (1879 metams) sužinome, kad Liackis
vedė („женатъ“304). Nors nepasakyta, kas jo žmona, bet tai žinoma kad ir iš jos testamento305: Jelena Afanasjevna Liackaja (Елена Афанасіевна Ляцкая), mergautine
pavarde Kovalevskaja, tos pačios Olgos Afanasjevnos Zosimovič, su kuria prieš ket
verius metus Liackis buvo kūmu, sesuo (Liackis vedė savo buvusios kūmos Olgos
seserį, o tos kūmos vyras, Liackio kolega Panevėžio mokytojų seminarijos šventikas
Sofronijus Zosimovičius [Софроній Лукичъ Зосимовичъ] tapo jo svainiu). Iš Liackajos testamento sužinome apie jos giminę ir daugiau:

сестры мои Ольга Афанасіевна Зосимовичъ, Софія Афанасіевна Рассихина и
братъ полковникъ корпуса жандармовъ Константинъ Афанасіевичъ Кова
левскій (LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r) .
Trijų seserų – Jelenos, Olgos ir Sofijos bei brolio Konstantino tėvas turėjo būti
Afanasijus Kovalevskis (Афанасій Львовичъ Ковалевскій), Zarasuose (tada Novoaleksandrovskas) ilgai dirbęs stačiatikių šventikas. 1884-ųjų Kauno gubernijos knygelėje esama tokios informacijos apie jį: Zarasų dekanato dekanas, Zarasų Preobraženskio soboro klebonas, protojerėjus Afanasijus Kovalevskis, be kita ko, turėjęs ir 1863–
1864 „lenkų maišto“ numalšinimo medalį, tarnavo nuo 1846 metų (Zarasuose nuo
1848), baigęs Lietuvos dvasinę seminariją, vedęs306. Žinoma, kad Afanasijus Kovalevskis baigė Vilniaus dvasinę akademiją 1845 metais307. Jelena Kovalevskaja taip pat
greičiausiai bus gimusi Zarasuose.

2.10.

Juozapas Miliauskas (1883, 1885)

1883 metais Liackis vėl pakviestas ekspertu. Per dvejus metus iš karto gavo recenzuoti tris aušrininko Juozapo Miliausko (Miglovaros) rankraščius: du 1883 ir vieną –
1885-aisiais308.

2.10.1.

Elementorius (1883)

Centrinės spaudos reikalų valdybos viršininkas Eugenijus Feoktistovas (Евгеній
Михайловичъ Феоктистовъ, 1829–1898) iš Sankt Peterburgo (1883 metų sausio 7 [?]
dieną) raštu teiravosi Sergijevskio apie gautą Miglovaros elementorių. Feoktistovas
prašė įvertinti nukrypimus nuo rusų rašybos, kuriuos autorius aiškino daręs išreikšti lietuvių kalbos garsams:

Къ Виленскому Отдѣльному Цензору по внутренней цензурѣ поступилъ на
разсмотрѣніе, для дозволенія къ печати, литовскій букварь, на жмудскомъ
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языкѣ, содержащій образцы, для упражненія въ чтеніи. Букварь этотъ хотя
и написанъ русскимъ шрифтомъ, но съ отступленіями, необходимыми, по
мнѣнію автора, для выраженія нѣкоторыхъ звуковъ жмудскаго языка309.
Feoktistovą, naujai paskirtą Centrinės spaudos reikalų valdybos viršininku, rankraštis pasiekė iš Vilniaus cenzūros komiteto. Turbūt tai reiškia, kad Miglovara rankraštį buvo įteikęs Vilniaus cenzūrai, o ji persiuntė į Sankt Peterburgą, bet iš ten atsiuntė atgal į Vilnių Sergijevskiui.
Juozapas Miliauskas-Miglovara yra žinomas aušrininkas (1845–1937), lietuvių spaudos veikėjas, poetas, garsus ir kaip „kalbininkas – originalas“310. Iki gyvenimo pabaigos jis svajojo padėti bendrinėje kalboje įsigalėti Viduklės šnektai, o apie jau susiformavusią bendrinę kalbą sakė: „lietuvių raštas buvo išsuktas iš tikro kelio ir pakreiptas į tilžiškį ir marijampoliškį kalbesius“311. 1863 metais Miliauskas kovėsi sukilime
prieš Rusiją. Atsiminimuose aprašė pergalingą mūšį prie Švėkšnos, Stemplių dvaro
miške: „Nuo užversto šono pusės ateina šaudydamiesi rusai, jie mūs nemato. Mano
antras draugas paleido šūvį. Iš eilės šaunu ir aš į gauruotą už laužų stovintį sargybinį. Rusai eina į antrą užverstą šoną – ir ten kraują lieja“312.
Ir štai po dvidešimties metų, 1883-iaisiais, jau dirbdamas tai pačiai Rusijai Rygoje
policininku, Miliauskas atsiuntė cenzūrai savo lietuvišką elementorių rusiškomis
raidėmis (jį pasirašė slapyvardžiu Miglovara – taip susirašinėdami Rusijos valdininkai
Miliauską ir tevadino). Tais pačiais metais, tik ne sausio mėnesį, o rudenį, Miliauskas
pradėjo leisti savo rankraštinį laikraštį Raszliavos pacztas (spalio 15 diena datuotas
pirmasis jo straipsnis)313.
Iš Raszliavos pacztas matyti to meto Miliausko pažiūros ir į lietuvių kalbos raidynus.
Jis pripažino, kad tikrasis lietuvių kalbos raidynas yra lotyniškas: „Nie masz wątpliwośći, że własciwym językowi litewskiemu alfabetem jest alfabet łacinski“314. Tačiau,
antra vertus, rusiškam alfabetui jis buvo daug tolerantiškesnis, nei daugelis kitų to
meto lietuvių kultūros veikėjų: „Nie mając tego co nam wzbroniono, korżystajmy z
tego, z czego korżystać możemy“315. Miliauskas net išskirstė sferas, kur kurį raidyną
galima vartoti:

301

302
303

304
305
306
307

Ukmergės stačiatikių dekanato 1874 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 14, l. 72v–73r .
Šiandien restauruotuose Moigių namuose įsikūręs Panevėžio kraštotyros muziejus.
Ukmergės stačiatikių dekanato 1876 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 20, b. 336, l. 60v–61r .
ПККГ 1879, 161 .
Jelenos Liackajos palikimo tvarkymas, 1907;
LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r–16v .
ПККГ 1884, 148 .
„Выпускники Литовской духовной семина
рии 1830–1891, 1903, 1913 гг.“ (http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/litsem.html; žiūrėta 2009-04-11 ).

Z ACHARIJUS L IACKIS

308
309
310

311

312
313

314
315

Plg. Merkys 1994, 84 .
Miglovaros elementoriaus leidimas, 1883; LVIA:
f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 1r .
Nijolė Lietuvninkaitė, „Aušrininkas Miglovara“, Juozapas Miliauskas-Miglovara, Poczta Li
tewsko-Literacka (Raszliavos pasztas) 1883 , Kaunas: Atmintis, 1995, 5 .
Cit. iš: Bronius Prėskienis, Juozas MiliauskasMiglovara, Šiauliai: Šiaulių universitetas,
1997, 206 .
Cit. iš: Prėskienis 1997, 25 .
Juozapas Miliauskas-Miglovara, Poczta Litew
sko-Literacka (Raszliavos pasztas) 1883 , Kaunas:
Atmintis, 1995, 7, 36 .
Miliauskas-Miglovara 1995, 29 .
Miliauskas-Miglovara 1995, 33 .
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Alfabet łacinski w pisowni litewskiej możemy używać tylko tam, gdzie pisane nie ma być
drukowanem, albo drukowanem za granicą; chcąc zaś drukować w kraju, musimy do
tego zastosować nakazany prżez rżąd alfabet ruski (grażdankę)316.
Tad Miliauskas išskyrė tris sritis, kuriose tinka vartoti konkrečius raidynus: 1) rank
raščiuose lotynišką, 2) spaudiniuose užsienyje – lotynišką, 3) spaudiniuose šalyje
(Lietuvoje ir Rusijoje) – kiriliką. Ir kirilikos vartojimą aiškino labai paprastai:

Owszem i za pomocą grażdanką drukowanych książek możemy wielce prżyłożyć się do
oświaty ludu litewskiego i do podniesienia jego narodowosci317.
Matyti, kad Miliausko trečiajai raidyno vartojimo sričiai skirtas tekstas ir pateko
ant Sergijevskio stalo. Feoktistovo laiško kampe Sergijevskis pieštuku užrašė rezoliuciją: „Просить Г[осподина] Ляцкаго дать мнѣніе“318.
Sausio 25 dieną iš Vilniaus Sergijevskio laiškas keliavo į Panevėžio seminariją
Boričevskiui, juo prašyta Liackio išvados apie du Miliausko elementoriaus aspektus:
1) ar gerai pritaikytas rusiškas „šriftas“, ar galima leisti spausdinti su autoriaus nukrypimais nuo rusiško „šrifto“, ir 2) kiek šitas elementorius būtinas, palyginti su
turimu ir vartojamu:

насколько удовлетворительно примѣненъ въ немъ русскій шрифтъ и представляется ли удобнымъ дозволить его къ печати съ употребленными авторомъ
отступленіями отъ русскаго шрифта? Какъ равно и о томъ, насколько необходимъ // подобный букварь по сравненію съ темъ, который имѣется и находится въ употребленіи (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 2r–2v) .
Liackis vėl buvo Sergijevskio ekspertas. Vasario 8 dieną Boričevskio išsiųstą Liackio atsakymą Sergijevskis gavo per keturias dienas (vasario 12-ąją).
Miliausko elementoriaus Liackio recenzijos byloje neišliko. Bet apie jo turinį galima šiek tiek spręsti iš pakartotinio Sergijevskio laiško Boričevskiui. Palaukęs beveik
mėnesį, Sergijevskis išreiškė nepasitenkinimą:

Ляцкій [...] ограничился указаніемъ только на одинъ примѣръ – на замѣну звука
у ижицей, и при томъ мнѣніе свое объ этой замѣнѣ выразилъ не въ опредѣ
ленной, категорической формѣ, что такая замѣна умѣстна или неумѣстна,
а лишъ въ формѣ недоумѣнія относительно причины замѣны. 2) По вопросу
объ отступленіяхъ отъ русскаго шрифта приведено также только нѣсколько
примѣровъ, съ выраженіемъ мнѣнія въ подобной же неопредѣленной формѣ.
3) Мнѣніе г[осподина] Ляцкаго о IV отдѣлѣ рукописи рѣшительно невозможно выяснить на основаніи одного только мѣста изъ этого отдѣла, которое
приводится г[осподиномъ] Ляцкимъ въ видѣ отрывка и какъ неимѣющее существеннаго значенія, // отнюдь не можетъ служить для характеристики
цѣлаго отдѣла. 4) Замѣчаніе г[осподина] Ляцкаго о томъ, что имѣющіеся въ
употребленіи буквари лучше представленнаго въ цензуру, не сопровождается
надлежащими доказательствами, которыя между тѣмъ въ настоящемъ
случаѣ необходимы (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 4r–4v) .
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Tai bent nepasitenkinimas Liackio recenzija! Sergijevskiui 1) trūko netinkamų rusiškų raidžių pakeitimo pavyzdžių, 2) Liackio nuomonė atrodė neapibrėžta ir nekategoriška, 3) trūko pavyzdžių IV skyriui įvertinti, 4) nepakako įrodymų, kad esami
apyvartoje vadovėliai geresni, o įrodymai esą būtini. Bet net ir iš Sergijevskio apibūdinimo atrodo, kad Liackio tekste buvo nemažai neigiamo vertinimo, kad Liackio
raštas atrodo turėjęs būti pakankamas, jei Sergijevskiui būtų tereikėję atmesti Miliausko elementorių. Liackis ir pats turėjo manyti, kad vieno kito pavyzdžio visai užteks
nuomonei pagrįsti.
Tačiau Sergijevskis dabar pageidavo ne tik šiaip sau vertinimo, o labai griežto, su
įtikinamais argumentais. Tarsi kas nors būtų ginčijęsis su Sergijevskiu dėl Liackio argumentų ir būtų laikęs juos nepakankamais. Galima atkreipti dėmesį į nemažą laiko
tarpą: Sergijevskis gavo Liackio atsakymą vasario 12 dieną, o naujo įvertinimo pageidavo kovo 10 dienos raštu. Ką Sergijevskis veikė ištisą mėnesį? Tiek laiko būtų pakakę, pavyzdžiui, Sergijevskio laiškui nukeliauti į Sankt Peterburgą ir atsakymui grįžti.
Sergijevskio stilius primena argumentų ir įrodymų ieškojimą jau turimai nuomonei.
Laiško gale Sergijevskis dar pabrėžė pagrindinį reikalavimą:

отзывъ, который заключалъ бы въ себѣ прямые, выраженные въ совершенно
опредѣленной, категорической формѣ и надлежащимъ образомъ доказанные
отвѣты на всѣ вопросы, поставленные мною (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 4v) .
Tai rodytų, kad Sergijevskiui tikrai reikėjo gauti papildomų argumentų, tad Liackio nuomonės neaiškumas turbūt tebuvo antraeilis dalykas. Sergijevskis turėjo remtis
Liackio argumentais greičiausiai atsakydamas Centrinės spaudos reikalų valdybos
viršininkui Feoktistovui. Kaip bus matyti, gavęs antrąjį Liackio atsakymą Sergijevskis
tuoj puolė raportuoti Feoktistovui.
Antroji Liackio recenzija parašyta vos ne žaibiškai, kovo 21 dieną (11 dienų po to,
kai Sergijevskis parašė pageidavimą – į šį laiką įsiskaičiuoja bent kelios dienos paštui
atkeliauti į Panevėžį). Recenzija trijų puslapių, nors neatrodo tokia išsami, kokios
galėtume tikėtis po Sergijevskio pasipiktinimo pirmąja.
Liackis apžvelgė keletą aspektų. Visų pirma dabar jis sukritikavo daug daugiau
nei vieną Miliausko elementoriaus rašybos atvejį:

въ литовскомъ букварѣ г[осподина] Мигловара неудовлетворительно примѣненъ
русскій шрифть въ тѣхъ именно случаяхъ, когда авторъ употребляетъ вмѣ
сто звука у – ижицу, вмѣсто ы – і и вмѣсто я, ѣ, е, ю – іа, іе, іо, іу и іѵ. Въ за
мѣнѣ этой не представляется никакой надобности, потому что звуки эти въ
жмудскомъ языкѣ произносятся точно такъ же, какъ и въ русскомъ, о чемъ
упоминаетъ и самъ авторъ въ отдѣлѣ IIмъ букваря – „Изложеніе правописанія“
и въ отдѣлѣ IVмъ „Рѣчь къ отцамъ и учителямъ.“ Авторъ въ своей рукописи
не употребляетъ твердаго и мягкаго знаковъ, которые на столько же необходимы въ жмудскомъ языкѣ, на сколько и въ русскомъ (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 6r) .
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Liackiui nepatiko Miliausko siūlomi raidžių junginiai <іа>, <іе>, <іо>, <іу> ir <іѵ>,
vietoj jų Liackis pageidavo pavienių <я>, <ѣ>, <е> ir <ю> rusiškų grafemų. Liackis
orientavosi į rusiškas rašybos taisykles ir jam trūko rusiškų raidžių. Pats Miliauskas
tų pačių 1883 metų rudenį rankraštiniame savo laikraštyje Raszliavos pacztas štai kaip
apibūdino kirilikos taikymą lietuvių kalbai:

Alfabet litewsko-grażdanski moglibysmi ułozyć w takim kształcie: а, б, в, г, д, е, ж, з, і,
и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, ш, т, ѵ [išnaša: ѵ (ижица) zastępe [sic!] w brzmeniu litewskie czyli łacinskie u; у za ostre, uu], у, ф, х, ц, ч. Potrżebne dwógłoski możemy z
tych liter utworzyc jak i z łacinskich, to jest: ai, aѵ, ea, ei, ia, ie, io, iѵ, iy, ѵi, дж; a
niektóre grażdanskie litery // musimy wypuscić z pisowni litewskiej dla zachowania
etymologicznego znaczenia, chociaż moglibyśmy używać także щ, ь, ѣ, ю, я319.
Toks raidžių <щ>, <ь>, <ѣ>, <ю>, <я> atsisakymas Liackiui visai netiko. Viena, jis
juk buvo didelis rusų rašybos su jeru <ъ> žodžio gale propaguotojas, o nei jero, nei
minkštumo ženklo <ь> Miliauskas nenorėjo. Kita, Liackis juk pats diegė raidę jatj <ѣ>
(kaip Krečinskis ir Kaširinas, bet skirtingai nuo Levino), todėl jos trūkumas turėjo
erzinti. Liackiui trūko tiesiog visų Miliausko atmestų raidžių. Jo išvada – Miliausko
rašyba niekuo nepateisinama. Ji tik išmargintų spaudą ir trukdytų skaityti: „отступленія
отъ русскаго шрифта ничѣмъ не оправдываются, а только, испещряя печать,
будутъ затруднять чтеніе“320. Vadinasi, visai pagal Sergijevskio užsakymą Liackis
sukritikavo Miliausko ortografiją – pagausino argumentų ir pavyzdžių.
Toliau Liackis, atsakydamas Sergijevskiui, aiškino, kuo esami vadovėliai geresni:

Букварь этотъ, по сравненію съ тѣмъ, который имѣется и находится въ упо
требленіи („Русская грамота для литовцевъ.“ Вильна. 1878 г[одъ]) не представляется необходимымъ, потому что въ немъ, кромѣ цифръ и буквъ, алфавитный порядокъ которыхъ, безъ всякой надобности, измѣненъ, неосмысленныхъ
и при томъ очень трудныхъ для произношенія слоговъ (стр[аница] 8) нѣсколь
кихъ малодоступныхъ дѣтскому пониманію предложеній и фразъ, нѣтъ мате
ріала годнаго для постепеннаго, развивающаго упражненія въ чтеніи. Отдѣлы
же IIой „Изложеніе правописанія“ и IVый „Рѣчь къ отцамъ и учителямъ“ въ бук
варѣ неумѣстны и дѣтямъ непонятны (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 6v) .
Liackis gyrė РМ vadovėlį, kurio recenzentu bei redaktoriumi prieš aštuonetą devynetą metų ir pats buvo (kažkodėl Liackis nurodė ne naujausią trečią 1882 metų
leidimą, bet antrąjį, 1878-ųjų.) Matyt, būtent РМ visų pirma vadino „protingai sudarytu“ elementoriumi:

Разумно составленные жмудско–русскіе буквари имѣютъ значеніе и приносятъ
пользу въ училищахъ, въ которыхъ обучаются дѣти литовцевъ (LVIA: f. 567,
ap. 9, b. 1862, l. 7r) .
Galima suprasti, kad Miliausko elementoriaus jis nepriskaičiavo prie tų „protingai
sudarytų“. Liackis jį peikė dėl pakeistos abėcėlės tvarkos, dėl sunkių ištarti skiemenų,
dėl per sunkių vaikams suprasti sakinių ir frazių, dėl nuoseklių skaitymo pratimų
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stokos. O antrasis ir ketvirtasis skyriai („Rašybos išdėstymas“ ir „Kalba tėvams ir
mokytojams“) esą visai elementoriui netinkami ir vaikams nesuprantami.
Ir apskritai Liackiui atrodė vienakalbių lietuviškų elementorių visai nereikiant
(„въ букваряхъ исключительно на жмудскомъ языкѣ, по моему мнѣнію, не имѣ
ется никакой надобности“; l. 7r). Nes esą kiekvienas, mokantis rusiškai skaityti,
puikiausiai galįs perskaityti ir bet kurią lietuvišką knygą („такъ какъ всякій, знаю
щій русскую грамоту, въ состояніи прочесть любую книгу и на жмудзкомъ язы
кѣ“; l. 7r). Turime pripažinti – pats Liackis dėjo nemažai pastangų pramokti lietuviškai, mokytis jam turėjo šiek tiek patikti ir jam pusėtinai sekėsi. Bet labai abejotina, ar iš Penzos, iš Žemutinio Lomovo atvykęs į Lietuvą dirbti koks nors mokytojas
taip jau lengvai būtų perskaitęs lietuviškas knygas, kad ir kokia jam patogia kirilika parašytas.
Vadinasi, antroje Miliausko elementoriaus recenzijoje Liackis tikrai parinko daug
argumentų, „įrodančių“, jog Miliausko vadovėlis ne taip protingai sudarytas, kaip
paties Liackio vertintas ir redaguotas РМ. Sergijevskio nurodymas įvykdytas.
Parinko šį kartą Liackis ir politinių paaiškinimų, kurių Sergijevskis tiesiogiai nebuvo užsakęs, bet kurių pasigedimą turbūt buvo galima išskaityti tarp Sergijevskio
eilučių.

Въ отдѣлѣ IVмъ авторъ сначала касается отношеній властей къ литовцамъ,
затѣмъ упоминаетъ о сѣтованіяхъ литовцевъ на запрещеніе печатанія литовскихъ книгъ латинскимъ шрифтомъ, говоритъ о проникновеніи въ край
контрабанднымъ путемъ книгъ, издаваемыхъ въ Пруссіи, далѣе ведетъ рѣчь
о томъ, что русскій шрифтъ // также пригоденъ для литовскаго языка, какъ
и латинскій, и въ заключеніе проситъ всѣхъ и каждаго печатать литовскія
книги, какъ кто можетъ (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 6v–7r) .
Vadinasi, Miliauskas savo elementoriuje buvo minėjęs lietuvių skundus dėl lotyniškų raidžių draudimo; dėstęs savo teoriją, kad galima spausdinti lietuviškas knygas
ir rusišku, ir lotynišku alfabetu. Tai visai neatitiko nei Liackio, nei Sergijevskio nuo
statos, kad lietuviškiems tekstams taikytina tik rusiška abėcėlė. Be to, Miliauskas
pasakojo apie „kontrabandinių“ lietuviškų knygų gabenimą iš Prūsijos – vien toks
paminėjimas administratoriams buvo nemalonus.
Nors nepapunkčiui, Liackis atrodo įvykdęs visus Sergijevskio užsakymo pageidavimus. Recenzija Miliauskui buvo labai nepalanki. Tačiau ji labai tiko Sergijevskiui.
Ją gavęs 1883 metų kovo 26 dieną, po penkių dienų (kovo 31-ąją) jau rašė laišką Feok
tistovui. Liackio atsiliepimą pavadino visai atitinkančiu „tikrąsias rankraščio kokybės
ypatybes“ („по моему мнѣнію, вполнѣ отвѣчающій дѣйствительнымъ качествамъ
рукописи“; l. 8r) ir pridėjo jos kopiją.
Nesileisdamas kartoti to, kas Feoktistovą pasiekė kaip Liackio nuomonė, Sergijevskis pridūrė nuo savęs:
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составленіе настоящаго букваря, на мой взглядъ, представляетъ собою не что
иное, какъ попытку ослабить силу распоряженія о непечатаніи жмудских[ъ]
книгъ латинскимъ шрифтомъ и постепенно перейдти къ сему последнему;
такъ какъ, по очевидной несостоятельности // букваря въ педагогическомъ
отношеніи, трудно допустить, чтобы авторъ его могъ заблуждаться относительно достоинства своего произведенія въ сказанномъ отношеніи и, выражая просьбу о разрѣшеніи напечатать букварь, имѣлъ искреннее намѣреніе
оказать дѣйствительную услугу дѣлу преподаванія жмудскаго языка въ русскихъ учеб[ныхъ] заведеніяхъ (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 1862, l. 8r–8v) .
Akivaizdu, kad Miliausko elementorius Sergijevskį erzino. Miliausko prašymą jis
įvertino kaip pastangas silpninti potvarkio apie lotyniškų raidžių draudimą lietuvių
kalbai jėgą ir pamažu pereidinėti prie lotyniškų rašmenų. Ką gi, Sergijevskis gana
tiksliai nuspėjo. Iš turimos medžiagos nematyti, kad Miglovara pasirašęs autorius būtų
identifikuotas kaip buvęs sukilėlis Juozapas Miliauskas. Sergijevskis greičiausiai taip
pat nežinojo, kad autorius, Rygos policininkas, padėjo platinti lietuvišką spaudą lotyniškomis raidėmis. Bet Sergijevskis nepatikėjo, kad Miliauskas galėtų būti apsirikęs
dėl savo elementoriaus pobūdžio ir kad siūlydamas spausdinti būtų nuoširdžiai tikėjęs leidinio nauda dėstant lietuvių kalbą rusų mokymo įstaigose.
Tuo šioje Miliausko elementoriaus byloje ir padėtas taškas. Dvi Liackio recenzijos
ir politizuotas Sergijevskio laiškas Feoktistovui Miliausko rankraštį pribaigė.

2.10.2.

Lietuviška abėcėlė (1883)

Miliauskas nenurimo. Nepraėjus nė metams, 1883 metų lapkričio 4 dieną jis vėl
rašė Vyriausiajai spaudos reikalų valdybai Sankt Peterburge – tam pačiam Feoktistovui. Esą Vilniaus cenzūra atmetė jo lietuviškos abėcėlės rankraštį, nes nepritarė etimologiniam-fonetiniam rusų abėcėlės taikymui. Todėl Miliauskas kreipėsi tiesiai į
Vyriausiąją spaudos valdybą peržiūrėti jo darbą ir išspausdinti, o rankraštį grąžinti
jam į Rygą:

Имѣя въ виду оказанное несогласіе Виленскаго Отдѣльнаго цензора по внутренней цензурѣ на примѣненіе русскаго шрифта въ литовскомъ текстѣ соответственно эѳимологически-фонетическимъ правиламъ литовскаго языка,
имѣю честь почтеннѣйше представить въ Главное Управленіе по дѣламъ Печати составленную мною литовскую азбуку съ объясненіемъ литовскаго пра
вописанія, для рассмотренія и благосклоннаго печатанія // таковой съ возвратомъ мнѣ рукописи по адресу: въ г[ородъ] Ригу на Митавской форштатѣ по
Старой Амбарной улицѣ д[омъ] N 11321.
Nežinia, ar koks atsakymas buvo išsiųstas Miliauskui, bet Sergijevskiui laišką
Feoktistovas parašė lapkričio 13 dieną (Vilniuje gautas lapkričio 25)322. Feoktistovas
labai panašiai, kaip ir metų pradžios laiške, rašė, kad gavo lietuviškos abėcėlės
(Литовская азбука) rankraštį su rašybos taisyklėmis ir kad prašoma leidimo jį skelbti (l. 1r). Taip pat analogiškai sakė, kad nors ir parengtas rusų rašyba, tačiau su nu260

krypimais, neva tam, kad būtų tiksliau išreikštì lietuvių kalbos garsai. Sergijevskis
turįs įvertinti rankraštį ir grąžinti. Nors Miliausko elementoriaus rankraštis neišlikęs
ir jo palyginti su Lietuviškos abėcėlės rankraščiu nėra kaip, iš Feoktistovo laiškų atrodo
tikėtina, kad Miliauskas antrą kartą siuntė jei ne tą patį, tai labai panašų vadovėlį – tik
pakeitęs pavadinimą ir kitaip pasirašęs (šį kartą savo vardu).
Jau galima nuspėti, ką toliau rasime LVIA saugomoje byloje: Sergijevskis kreipsis
į Liackį. Po keturių dienų (lapkričio 30-ąją) Sergijevskis rašė pageidavimą Boričevskiui,
kad mokytojas Liackis įvertintų Lietuviškos abėcėlės rankraštį:

имѣю честь покорнѣйше просить Васъ поручить преподавателю ввѣренной
Вамъ Семинаріи, г[осподину] Ляцкому, тщательно разсмотрѣть сію рукопись
и дать о ней въ возможной скорости подробно и обстоятельно мотивированный отзывъ, который благоволите немедленно, по полученіи отъ г[осподина]
Ляцкаго, сообщить мнѣ (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 2081, l. 2v) .
Sergijevskis prašė atidžiai įvertinti, detaliai motyvuoti ir tučtuojau atsiųsti. Net tarp
eilučių įterpė prašymą raportuoti kuo greičiau („въ возможной скорости“). Pirmą
kartą prašydamas Liackio nuomonės apie Miliausko elementorių, Sergijevskis nevartojo žodžių atidžiai, detaliai ar tučtuojau, tačiau nusivylęs paviršutiniškumu išmoko
griežčiau formuluoti pageidavimus.
Keturių pilnų puslapių atsakymą Liackis baigė gruodžio 6 dieną ir gruodžio 7-ąją
Boričevskis jį išsiuntė. Liackis galėjo rašyti tik porą dienų (į tas šešias dienas nuo
Sergijevskio laiško išsiuntimo turime įskaičiuoti ir pašto keliavimo į Panevėžį laiką).
Šį kartą Liackis nedrįso delsti nė minutės ir sparčiai rašė ilgoką recenziją.
Pats Liackis recenziją pavadino raportu. Raportas nėra vien apie Miliausko Lietu
višką abėcėlę. Daugiausia apie Miliausko darbą Liackis kalbėjo paskutiniame iš keturių
puslapių – apie jo rašybą, o trys pirmieji puslapiai – tai labiau Liackio kalbinių teorijų išdėstymas, dalinis kai kurių jo susidarytų taisyklių nusakymas – pateikta netgi
tam tikra Liackio lietuvių tarmių klasifikacija.
Kadangi Miliausko Lietuviškos abėcėlės rankraštis yra išlikęs323, galima matyti, kokias
Miliausko mintis kritikavo Liackis. Štai Miliauskas dėstė savo motyvus dėl kai kurių
rusiškų raidžių pašalinimo iš lietuviško kirilinio raidyno:

Русскія буквы щ, ъ, ь, ы, ѣ, э, ю, я, ѳ, ѵ оказываются въ литовскомъ письмѣ излишними, какъ несоотвѣтствующія здѣсь ихъ свойствамъ. Въ литовскомъ
языкѣ щ звучитъ двояко и согласно происхожденію своему должно быть выражено посредствомъ сч и шч [...]; // [...] ѣ, ю, я въ лит[овскомъ] яз[ыкѣ] имѣ
ютъ двоякія и даже троякія произношенія, слѣдовательно они должны разли-
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Juozapo Miliausko Lietuviškos abėcėlės atmetimo byla su originaliu rankraščiu, 1883; RVIA:
f. 776, ap. 20, b. 235, l. 25r–25v .
Susirašinėjimas dėl Juozapo Miliausko Lietu
viškos abėcėlės, 1883; LVIA: f. 567, ap. 9, b. 2081,
l. 1r–1v .
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Juozapo Miliausko Lietuviška abėcėlė (Литов
ская Азбука. Составилъ Iосифъ Милевскій);
RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, L. 37r–40v .
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чествовать, т. е. выражаться соотвѣтственно эѳимологическому и фонетическому ихъ значенію въ такомъ видѣ: ie, йе (діалектически также ее или еи);
іу, йу, іѵ, йѵ (ѵ вмѣсто у какъ звука тупаго); іа, еа, йа (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235,
l. 38r–38v) .
Miliauskas supeikė dešimt rusiškų raidžių kaip netinkamų lietuvių kalbai. Štai
<щ> esanti dviprasmiška, ir skirtingais atvejais vietoj jos lietuviškai reikia etimologiškai rašyti dvi skirtingas raidžių samplaikas – <сч> arba <шч>. Tarp Lietuviškos abėcėlės
pavyzdžių nepasitaikė nei <сч>, nei <шч> junginio, todėl nėra kaip tiksliau atskirti
Miliausko minties. Vis dėlto aišku, kad Miliauskui prioritetas buvo lietuvių fonetika
ir samplaikų kilmė, o ne rusų ortografija. Jam taip pat kliuvo raidės <ѣ>, <ю>, <я>,
nes lietuviškai jas esą galima dvejopai ar net trejopai ištarti; Miliauskas vietoj jų siūlė – taip jam atrodė fonetiškai geriau pamatuota – žymėti po dvi raides: <ie>, <йе>;
<іу>, <йу>, <іѵ>, <йѵ>; <іа>, <еа>, <йа>.
Tokiam kai kurių rusų abėcėlės raidžių atmetimui Liackis negalėjo pritarti324:

Къ числу чуждыхъ литовскому произношенію буквъ авторъ относитъ щ, ъ, ь, ы,
ѣ, э, ю, я, ѳ, ѵ. Если дѣйствителино ѳ и ѵ излишни для литовскаго языка,
того нельзя сказать объ остальныхъ: почему вмѣсто двухъ буквъ сч или шч
не писать одной щ? Почему необходимо при русской азбукѣ замѣнять одну
букву двумя для означенія звуковъ я, ѣ, и ю? (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v) .
Tiesa, Liackis sutiko, kad gal ir nereikia labai retų raidžių <ѳ> ir <ѵ>, bet pasipriešino sumanymui išmesti <щ>, <ъ>, <ь>, <ы>, <ѣ>, <э>, <ю>, <я>. Tai labai primena jau
prieš gerą pusmetį Liackio suformuluotą pastabą apie Miliausko elementorių. Matyt,
ir aname elementoriuje Miliausko mintys buvo panašios. Liackiui atrodė nesuprantama, kodėl jis nenori <щ>, <я>, <ѣ> ir <ю> raidžių, nors Miliauskas savo tekste tai
kaip tik paaiškino – dėl fonetinių (ir etimologinių) priežasčių. Tai labai nepatiko Liackiui; antai, nors jokio pavyzdžio su <сч> ar <шч> Lietuviškoje abėcėlėje jis negalėjo
rasti, vis tiek kritikavo – tad ne vartoseną, o principą – Miliausko intenciją ir suformuluotą taisyklę. Liackis tebegynė rusų kalbos ortografiją, fonetiniai argumentai jam
nebuvo tokie svarbūs.
Paradoksalus atrodytų izhitsos <ѵ> raidės vartojimas. Elementoriaus recenzijoje
rastą izhitsą Liackis buvo smarkiai užsipuolęs kaip nereikalingą. Dabar Lietuviškoje
abėcėlėje Miliauskas ją įrašė tarp perviršinių lietuvių kalbai raidžių, tai, galėtume manyti, norėjo sulig Liackio pageidavimu jos atsisakyti. Liackis vėl pritarė, kad retosios
rusiškos izhitsa <ѵ> ir fita <ѳ> raidės lietuvių rašybai nebūtinos. Paradoksą čia sukuria
Miliauskas, izhitsą Lietuviškoje abėcėlėje vis tiek įsivedęs ir dažnai vartojęs – prieštaraudamas savo teorinei deklaracijai.
Be to, kaip matyti iš ankstesnės citatos, izhitsą <ѵ> Miliauskas siūlė žymėti digrafuose <іѵ> ir <йѵ>; taip pat norėjo ją vartoti „bukajam“ garsui [u]:

Для выраженія тупаго звука у чуждаго русскому произношенію въ отличіе отъ
обыкновеннаго остраго въ литовскомъ языкѣ умѣстно, употребить букву ѵ
(RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 38v) .
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Juozapo Miliausko Lietuviškos abėcėlės rankraščio (1893) paskutinis puslapis;

RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 40v
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Susidaryti įspūdį, ką Miliauskas vadino „bukuoju“ [u] ir ką įprastiniu „aštriuoju“
[u], galima iš Lietuviškos abėcėlės teksto; plg. „bukąjį“ [u], išreikštą <ѵ>: артойѵс ‘artojas’
40v; ауксѵ ‘auksu’ 40v; витѵреи ‘vyturiai’ 40v; кѵріо ‘kurio’ 40v; Кѵрс ‘kuris’ 40v; Медѵм
‘medumi’ 40v; светімѵ пеиліѵ ‘svetimu peiliu’ 40v; taip pat „aštrųjį“ [u] rašytą <у>:
дубіес ‘duobės’ 40v; ніе кумет ‘niekuomet’ 40v; пуліс ‘puolęs’ 40v; шу ‘šuo’ 40v. Kadangi žinome, jog Miliauskas dar ir XX amžiuje ilgai stengėsi propaguoti vidukliškių
(pietų žemaičių) šnektos ypatybes bendrinei kalbai, tai negali būti abejonių, kad skirtumas tarp „bukojo“ ir „aštriojo“ [u] Miliauskui buvo jo pietų žemaičių patarmės
paplatėjusio [] ir siauro [u]325 skirtumas. Pavyzdžiai дубіес, пуліс, шу akivaizdžiai
rodo, kad Miliauskas rinkosi pietų žemaičių [u.] žymėti <у> (vak. a. [uo] pozicijoje).
Miliausko paradoksą turbūt paaiškina tai, kad lietuviškoje kirilikoje izhitsai <ѵ> jis
suteikė kitą reikšmę: siūlė tarti [], nors rusų kalboje buvo tariama kaip [i]. Kitaip
sakant, kadangi izhitsa buvo mažai kam reikalinga, išmetęs ją iš abėcėlės Miliauskas
ir vėl pasikėlė – jam reikėjo ženklo savo šnektos [] žymėti.
Garsus, rusų kalboje žymimus raidėmis <ы> ir <э>, Miliauskas pavadino visai
nebūdingais lietuvių kalbai, nebent tarmėms, kurios labiausiai paveiktos „pašalinių
kalbų“:

русскіе звуки ы, э несвойственны литовскому языку; развѣ только въ нарѣчіяхъ
этого языка подвергнутыхъ вліяніямъ постороннихъ языковъ (RVIA: f. 776,
ap. 20, b. 235, l. 38v) .
Liackiui nepatiko toks [ы] ir [э] vertinimas, turbūt ypač tai, kad tik per „pašalines
kalbas“ lietuvių tarmės gaunančios tuos garsus. Rusų kalba Miliauskui buvo viena
iš tų „pašalinių“, o Liackio viršininkas Sergijevskis, priešingai, projektavo rusų kalbos – kaip mažiausiai pašalinės – įtakos didinimą (ypač leksikos lygmeniu; žr. 2.11).
Liackis atskirai atkreipė dėmesį į <ы> atsisakymą: „Не вижу я надобности писать і
вмѣсто ы, гдѣ звукъ въ литовскомъ языкѣ, какъ выражается г[осподинъ] Милев
скій, почти подобенъ русскому ы“ (l. 5v).
Jis rėmėsi tik Miliausko liudijimu, jog egzistuojąs garsas, panašus į rusų [ы] (matyt, tarmėse), bet pats nesurado jokio argumento tam pagrįsti. Iš Liackio РМ redagavimo buvo matyti, kad ir pats Liackis neretai mėgo raidę <ы> taisyti <и>. Regis, jam
buvo keblu sugalvoti, kokį garsą iš tikrųjų rusų kalbos ženklas <ы> galėtų reikšti
lietuvių kirilikoje. Todėl Liackio prieštaravimas Miliauskui šiuo atveju atrodo labai
politiškas – Liackiui pačiam nelabai trūko tos raidės lietuvių rašyboje, bet jis gynė
principą neprarasti rusiškų raidžių.
Miliauskas nenorėjo nei Liackio pamėgto jero <ъ>, nei minkštumo ženklo <ь>;
vietoj pastarojo jis siūlė – jei jau labai reikėtų pažymėti praleistą raidę – rašyti apostrofą (’) (visai kaip savo Абецеле buvo daręs Mikuckis su Ivinskiu):

ъ, ѳ, ѵ не имѣютъ здѣсь свойственнаго значенія; ь хотя для произношенія и моглобы употребляться, но отсутствіе въ лит[овскомъ] яз[ыкѣ] буквы болѣе
свойственно означать не новою буквою, // а апострофомъ (’) (RVIA: f. 776,
ap. 20, b. 235, l. 38r–38v) .
Liackis smarkiai gynė jerą:
264

Твердый и мягкій знаки на столько же необходимы въ литовскомъ на сколько и въ
русскомъ языкѣ. Слово литовское „ишъёкти“ – осмѣять, безъ твердаго знака и
по правописанію г[осподи]на Милевскаго выразилось бы ишіокти, которое согласно русскому правописанію читалось бы: и-ші-ок-ти, т. е. совершенно не согласно съ дѣйствительнымъ его произношеніемъ (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v) .
Liackio pavyzdys ишъёкти ‘išjuokti’ yra priešdėlio atskyrimo nuo šaknies pozicija. Nors Liackiui labai rūpėjo rašyti jerą žodžio pabaigoje, bet kaip pavyzdį pasirinko įmantresnę, sunkiau oponentams paneigiamą kitą poziciją. Jero rašymą po priešdėlio lengviau argumentuoti ir rusų kalboje – dar po 34 metų net ir Leninas savo rusų
rašybos reformos dekretu (1917 metų gruodžio 23 dieną) išmetęs žodžio galo <ъ>,
paliko jį po priešdėlių. Kaip sakė Liackis, nerašant <ъ> žodis turėjo būti visai kitaip
skiemenuojamas; suprask, Miliausko variantas ишіокти skaitytoją klaidintų. Vadinasi, Liackis suieškojo įtikinamiausią pavyzdį, kad tik apgintų <ъ> (ir <ь>).
Net ir būdamas rusų rašybos advokatas, Liackis vis dėlto naudojosi proga piršti
vieną diakritinę raidę, nesančią rusų kalbos rašyboje:

Для облегченія чтенія незнающимъ литовскаго языка можно было бы употреблять
ў-краткое, котораго нѣтъ въ русскомъ языкѣ, и которое произносится такъ
какъ въ нѣмецкомъ словѣ aŭf, такимъ образомъ литовское слово даўгъ – много,
въ подражаніе й, писалось бы со знакомъ на верху (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v) .
Nerusišką raidę <ў> su diakritiku <˘> kiriliniam lietuvių kalbos raidynui Liackis,
kaip jau buvo minėta, turbūt apsisprendė vartoti 1875 metais, redaguodamas III РМ
rankraštį (tačiau po Levino taisymo ta raidė neišspausdinta; žr. 2.7.5.6, 2.7.6.3.3 „Rašyba“). Po aštuonerių metų Liackis pasirodė tebemąstantis apie tą raidę. Pateikė argumentų – palyginęs su vokiečių aŭf, t. y. atkreipęs dėmesį į panašų lietuvių dvibalsį [au], Liackis pasiūlė jį sinchronizuoti su kita rusiška raide, turinčia lankelį – <й>.
Kad būtų „lengviau skaityti nemokantiems lietuvių kalbos“, turėjo atsirasti dvi raidės
su diakritiku <˘>.
Galutinė Liackio nuomonė apie Miliausko rašybą perdėm neigiama:

Вслѣдствіе вышеизложеннаго я нахожу, что отступленія отъ правилъ русскаго
правописанія, испещряя слова, только затруднятъ чтеніе, въ особенности
для незнающихъ произношенія литовскихъ словъ; знакомымъ же съ литовскимъ языкомъ они совершенно излишни. Къ тому же существуетъ почти въ
каждой деревнѣ свой оттѣнокъ произношенія, выражать знаками который
нѣтъ возможности (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v) .
Liackiui buvo svarbiausia, jog būtent lietuviškai nemokantis galėtų gerai perskaityti kokį lietuvišką žodį. Visai nebuvo kalbos apie tai, kad rašyba turėtų būti patogi
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patiems lietuviams. Liackis tik išsitarė, kad susipažinusiems su lietuvių kalba Miliausko nukrypimai nuo rusų rašybos visai nereikalingi; ambivalentiška ne ką tepasakanti
mintis. Be to, Liackis pastebėjo, kad kiekvienas kaimas turi savo tarties atspalvių,
kurių ženklais išreikšti nesą kaip; labai paprasta ir aiški mintis apie lietuvių šnektas.
Toliau galima pereiti prie labiau teorinių ir istorinių lingvistinių Liackio minčių,
surašytų tame pačiame raporte apie Miliausko Lietuvišką abėcėlę. Čia Liackis pirmą
kartą taip plačiai atsiskleidė kaip mąstytojas apie kalbą. Per 10 metų lietuvių kalbos
dėstymo sutvirtėjęs Liackis, matyt, jautėsi tapęs geru lietuvių kalbos specialistu.
Miliausko lietuvių kalbos santykio su rusų samprata Liackiui buvo ganėtinai provokuojanti:

Литовскій языкъ, какъ бы не былъ близокъ русскому языку по сходству извѣст
наго количества словъ и нѣкоторыхъ видовъ; однако общій составъ его словъ и
свойства произношеній не представляютъ возможности, считать его сроднымъ съ русскимъ языкомъ, съ которымъ также не можетъ имѣть общихъ
правилъ, ни граматики вообще, ни правописанія. По сему алфавитъ русскій и
способъ его употребленія не во всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствуютъ произно
шеніямъ звуковъ Литовскаго языка, нѣкоторыя особенности котораго требуютъ характеристическаго ихъ отличенія (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 38r) .
Pasak Miliausko, labai skiriasi pagrindinė lietuvių ir rusų kalbų žodžių sudėtis ir
tarimo ypatybės, o tai esą neleidžia lietuvių kalbos laikyti giminiška rusų kalbai. Tad
lietuvių kalba negalinti turėti ir bendrų taisyklių su rusų, negali būti nei bendros
gramatikos, nei rašybos.
Liackis griežtai reagavo ir pateikė savo teoriją, pagal kurią pagrindinė lietuvių ir
rusų žodžių sudėtis kaip tik esanti ta pati:

Литовскій языкъ признается сроднымъ славянскимъ языкамъ, а потому и русскому, не только русскими, но и заграничными учеными. Сродство это такъ велико, что для перевода значительной массы литовскихъ словъ на русскій
установлено правило: отбросить окончанія асъ или исъ и, если еще не получится значеніе, какъ напр[имѣръ] въ словахъ „снѣгасъ“ – снѣгъ, то попробовать сдѣлать замѣну переходныхъ звуковъ, напр[имѣръ] „сталасъ“ – столъ;
ругисъ – рожь. Общій составъ литовскихъ словъ, какъ видно и изъ приведенныхъ уже примѣровъ, только и отличается отъ русскихъ одними окончанія
ми (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 35r) .
Liackio nuomone, lietuvių ir rusų kalbos akivaizdžiai panašios. Net didelio lietuviškų žodžių kiekio vertimui į rusų kalbą esą nustatyta taisyklė (atrodo, jis pats jos
autorius): numesti galūnę ‑асъ arba ‑исъ ir, jei neišryškės reikšmė, kaip снѣгасъ – снѣгъ,
tai pamėginti pakeisti pereinamuosius (переходныхъ) garsus326, pavyzdžiui, сталасъ –
столъ; ругисъ – рожь. Antrasis pavyzdys (ругисъ – рожь) Liackio minėtas dar prieš
dešimt metų, 1873-iųjų lietuvių kalbos dėstymo programoje (žr. 2.4); tada Liackis buvo
rašęs apie raidžių, o dabar jau – apie garsų kaitą. Tada Liackis vertėsi veiksmažodiniu
junginiu raidė pereina (буква переходитъ) kaitai nurodyti, o dabar jau buvo pasidaręs
sudurtinį terminą su dalyviu ir daiktavardžiu pereinamieji garsai (переходные звуки).
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Vadinasi, laikui bėgant (nuo 1873 iki 1883) Liackis šiek tiek pašlifavo, patikslino formuluotes ir terminus.
Šiuose pavyzdžiuose Liackis užsiminė apie pereinamuosius garsus <а> – <о>,
<г> – <ж>. Kad tie garsai galėtų būti (tarpusavyje) pereinantys, jie turėtų būti vienos
sistemos dalis. Kitaip sakant, juos išėmus, likę žodžių komponentai ст...ласъ – ст...лъ
bei р... ...исъ – р... ...ь esą turėtų būti tie patys tos pačios sistemos elementai. Galėtume
teigti, kad tarp lietuvių ir rusų kalbų Liackis iš viso nematė ryškesnės ribos. Viena
sistema – viena kalba.
Liackis surado ir daugiau lietuvių bei rusų kalbos gramatikos panašumo atvejų.

Произношеніе литовскихъ словъ, за исключеніемъ только юсовыхъ гласныхъ и у
краткаго, о которыхъ авторъ литовской азбуки вовсѣ не упоминаетъ, тождественно съ русскими словами. Литовскій языкъ, // помимо общихъ правилъ,
свойственныхъ всѣмъ языкамъ, имѣетъ спеціальныя, основанныя на кровномъ родствѣ: такъ напр[имѣръ] окончаніе асъ – твердое, замѣняющееся
твердымъ знакомъ, окончаніе исъ – мягкое, замѣняющееся ь, напр[имѣръ] акменисъ – камень; по этому въ родительномъ и дательномъ падежахъ литов
скія и русскія слова имѣютъ одинаковыя окончанія; переходные звуки, какъ въ
русскомъ такъ и въ литовскомъ языкѣ, одни и тѣже; глаголы въ неопредѣ
ленномъ наклоненіи имѣютъ тождественное съ русскимъ языкомъ окончаніе.
Спряженія ихъ тоже сходны (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 35r–35v) .
Skirtingai nuo Miliausko, lietuviškų žodžių tarimas Liackiui atrodė tapatus su
rusų, išskyrus nosinius (юсовые) garsus ir trumpąjį [u]. Matyt, Liackis bus pastebėjęs,
kad lietuvių tarmės turi ir [u] trumpąjį, ir [u.] ilgąjį (rusų bendrinė kalba iš viso neturi balsių ilgumo ir trumpumo opozicijos). Kraujo giminyste paremta, kaip sakė
Liackis, esanti ir taisyklė, jog numesta kietoji lietuvių galūnė ‑асъ keičiama rusų kietumo ženklu <ъ>, o numesta minkštoji ‑исъ – minkštumo ženklu <ь> (pavyzdžiui,
акменисъ – камень). Liackiui atrodė, kad dėl to lietuvių ir rusų kalbų kilmininkas bei
naudininkas turintys vienodas galūnes (tik jų nepacitavo). Taip pat ir pereinamieji
garsai abiejose kalbose esantys vieni ir tie patys. Net veiksmažodžių bendraties galūnė esanti tapati, asmenuotės taip pat sutampančios.
Iš tokio paaiškinimo mokytojas rusas, nemokantis lietuviškai, turbūt pamanytų,
kad lietuvių kalbos nė nereikia mokytis – pakanka klausytis, kur kas pasakys galūnes
‑as ar ‑is ir jas numesti – visa kita iš esmės kaip rusų kalboje; lietuvių kalba esanti
beveik rusų kalba. Jei kartais ir ne viskas sutaptų, tai dar reikėtų intuiciškai pervesti
garsus, atkreipti dėmesį į nosinius balsius, pastebėti [u] trumpojo ir [u.] ilgojo skirtumą, dar atpažinti lietuvišką dvibalsį [au] – ir komunikacijos aktas su pirmoku žemaičiu įvyktų be trikdžių. Aišku, toks įsivaizdavimas labai toli nuo realybės. Bet jis ga-
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lėjo patikti lietuviškai mokytis nenorinčiam rusui, pavyzdžiui, tam pačiam Sergijevskiui. Paskaičius Liackio argumentus jam galėjo atrodyti, kad rusų mokytojų komunikacijos aktas su lietuviais mokiniais nebus keblus. Potekstė aiški – lietuviškų tekstų
nelabai ir reikią.
Jei tos Liackio taisyklės iš tiesų galiotų, tai gal tas mechanizmas ir priešinga kryptimi veiktų – gal nė nebūtų reikėję lietuvių mokyti rusų kalbos, tik prie rusiškų žodžių
prikabinti lietuviškas galūnes, dar pakaitalioti kai kuriuos kitus garsus – ir lietuvis
jau beveik kalbėtų rusiškai? Bet šioje vietoje tiek Liackio, tiek daugelio administratorių nuomonė buvo kita: rusų kalbos mokyti būtina; pradinei rusiškai mokyklai įsteigti ir išlaikyti imperija dėjo milžiniškas pastangas.
Betgi Liackis, pramokęs lietuviškai, turėjo žinoti, kad istorinis rusų ir lietuvių
kalbos panašumas visai nepakankamas bendrauti. Todėl kraštutinė abiejų kalbų panašumo sugestija, matyt, neatsirado dėl Liackio nesupratimo. Jis turėjo sąmoningai
formuoti kalbos teoriją, derančią su politine Lietuvos, kaip senųjų rusų žemių, samprata. Lietuvius Liackis darė rusais – nors ir šiek tiek kitokiais.
Lingvistinės teorijos apie lietuvių kalbos panašumą su rusų tada buvo ne vieno
Liackio galvoje. Pavyzdžiui, ir tas pats Jonas Krečinskis, seniai nustumtas nuo darbo
su kiriliniais lietuviškais tekstais, 1878 metų kovo 17 dieną iš Telšių rašė Ivinskiui: „Ja
chcę mieć pojęcie, czy bliżej język żmudzki do Słowianskiego, czy do Rossyjskiego“327.
Kadangi Krečinskis pats nesijautė pakankamai mokantis lietuviškai, tai surašė daugybę
rusiškų, lenkiškų ir net lietuviškų („žemaitiškų“) frazių (beje, jau lotyniškomis raidėmis),
kad Ivinskis jas išverstų į lietuvių kalbą ir paaiškintų. Tada Krečinskis ketino susiformuoti nuomonę, ar apskritai į slavų, ar į rusų kalbą panašesnė lietuvių kalba.
Pagaliau ilgiausioje raporto atkarpoje Liackis išdėstė savo teoriją apie lietuvių
kalbos sulietinį nosinį balsį (слитной гласной юсовой) ir apie žodžio žąsis šaknies
balsio tarimo variantus bei pagal juos suklasifikavo tris lietuvių tarmes:

Если и есть характеристическое // отличіе въ произношеніи литовскихъ словъ,
то только въ слитной гласной юсовой и въ произношеніи у краткаго [...].
Слитною гласною въ литовскомъ языкѣ называется такой гласный звукъ, въ
которомъ сливаются всѣ три гласные а, о и у, напр[имѣръ] въ словѣ жȯсисъ –
гусь, гдѣ взамѣнъ слитнаго звука поставлено о съ точкой. Въ произношеніи
этой слитной гласной въ одномъ нарѣчіи болѣе слышится у, чѣмъ остальные
а, и о, въ другомъ нарѣчіи преобладаетъ звукъ а, а въ третьемъ – о. Это-то
различіе въ произношеніи слитной гласной и разбиваетъ главнѣйшимъ образомъ литовскій языкъ на три нарѣчія: Тельшевское, отличающееся звукомъ у,
Шавельское – звукомъ а, и Вилкомирское звукомъ о. Такимъ образомъ вышеприведенное слово жȯсисъ выразится въ трехъ нарѣчіяхъ – жусисъ, жасисъ и жосисъ. Иногда, какъ къ слитной, такъ и къ чистымъ гласнымъ у, а, и о, прибавляется н, такимъ образомъ нѣкоторые литовцы говорятъ и жонсисъ. Если
сличить литовскія слова со сходными имъ древне-церковно славянскими, то
окажется, что гдѣ въ славянскомъ языкѣ употреблялись юсовыя буквы, тамъ
въ литовскомъ языкѣ существуетъ слитная гласная (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235,
l. 35v–36r) .
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Anot Liackio, lietuviai nevienodai taria nosinius garsus ir ten, kur slavų kalboje
vartotos nosinės (юсовые) raidės, ten lietuvių kalboje esą egzistuoja sulietinis balsis.
Senojoje slavų raštijoje vartotos didžiojo juso grafemos <Ѫ>, <ѫ> ir mažojo juso grafemos
<Ѧ>, <ѧ>. Didžiojо juso fonetinė reikšmė buvo nosinis [o], o mažojo juso – nosinis [e].
Nosinių garsų projekciją lietuvių kalboje Liackis pavadino sulietiniu balsiu. Sulietinis esąs toks balsinis garsas, kuriame susilieja visi trys balsiai [a], [o] ir [u]. Iš pavyzdžių labiau paaiškėja, ką Liackis turėjo galvoje: žodyje жȯсисъ ‘žąsis’ vienoje tarmėje esą labiau girdisi [u], kitoje [a], trečioje – [o], ir pateikė pavyzdžius: жусисъ,
жасисъ bei жосисъ. Pastebėjęs šiuos tris kitaip tarmėse tariamus žodžio žąsis balsius
Liackis juos vis tiek laikė vienu sulietiniu balsiu. Tai Liackio teoriškai rekonstruotas
nesamas garsas, kuriam žymėti net įsivedė specialų rašmenį su tašku viršuje <ȯ>.
Ir štai Liackio sudaryta lietuvių tarmių klasifikacija (sulietinio garso tarimas esą
„suskaldo“ lietuvių kalbą į tris tarmes): 1) Telšių tarmė, išsiskirianti garsu [u] (tad
жусисъ); 2) Šiaulių tarmė – garsu [a] (tad жасисъ); ir 3) Ukmergės tarmė – garsu [o]
(tad жосисъ). Vadinasi, Liackis, nors paviršutiniškai, visgi mąstė apie žemaičių, vakarų aukštaičių ir rytų aukštaičių šnektų bruožus.
Variantas su sulietiniu balsiu <ȯ> жȯсисъ apibendrina visus tris minėtus garsus.
Žinoma, šis bendrasis variantas yra panašiausias į „ukmergišką“ жосисъ. Greičiausiai
Liackis jokios papildomos konotacijos nejautė būtent variante жосисъ. Konotacijos paprastai neturi įprasčiausia forma, o retesni, mažiau pažįstami atitikmenys būna suvokiami kaip regioniniai, senesni, mažiau priimtini. Jam atrodžiusi nekonotuota forma su
[o] жосисъ buvo vartojama jo gyvenamame Panevėžyje; būtent ji užrašyta ant popieriaus
Liackiui turėjo atrodyti geriausiai. Jeigu Liackis būtų svarstęs apie bendrinę kalbą, tai,
be abejo, būtų siūlęs rašyti жосисъ ir būtų laikęs ją ukmergiška. Čia verta prisiminti РМ
trečiojo mokytojų rengto sluoksnio redagavimą: жансý 37r → жансý (жосу), kur Liackis
prirašė tą patį šaknies vokalizmą жосу; vėliau dar ir Levinas pridėjo rytietišką variantą
su [u.], tad galų gale РМ atspaustos visos trys formos: жýсю (жóсу, жáнсу) 7.
Paradoksalu, bet pačioje Ukmergėje žodžio žąsis šaknies vokalizmas tartas ne [ọ],
bet [u.]328. Panevėžiškiai iki Miežiškių dar taria [ọ], bet už jų iki pat Ukmergės – [u.].
Liackis dėl Ukmergės bus šiek tiek suklydęs. Iš tiesų, jei Liackis taip suklydo dėl
Ukmergės tarimo, tai visai nepažino ir kitų rytų aukštaičių patarmių, tariančių [u.]
(kupiškėnų, anykštėnų, uteniškių, vilniškių, širvintiškių ir pačių rytinių panevėžiškių).
O taip pat tariančių pietų aukštaičių net neįtraukė į savo klasifikaciją – matyt, apie
juos net nepagalvojo.
Liackis manė Telšių tarmėje tariant [u] (жусисъ). Iš tiesų pačiuose Telšiuose šaknies
vokalizmas tariamas ne [u], bet [ọn]329. Tačiau didelė telšiškių dalis – tie, kurie nom.
sg. žąsies šaknį taria su [ọ], dėl regresyvinės balsių asimiliacijos, pavyzdžiui, acc. sg.
taria su [u.]: žũs’i 330. Galbūt tokį šiaurės žemaičių telšiškių tarimą ir buvo pastebėjęs
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Liackis, ir kaip tik pagal jį skyrė Telšių tarmę (galbūt negalėjo įsivaizduoti tokio paties
tarimo Ukmergėje, nes būtų dingęs diferencinis jo klasifikacijos požymis).
Liackis bus girdėjęs ir daugiau žemaitiškų žąsies variantų, tik jų neklasifikavo. Esą
kai kurie lietuviai sako ir жонсисъ, nes prie <у>, <а> ar <о> prideda <н>. Kaip tik taip
tariama Telšiuose, bet жонсисъ tarimo Liackis turbūt nebuvo lokalizavęs nė apytikriai.
Todėl tik spėliojo, kad gal kai kurie lietuviai galintys tarti ir per nosį (su garsu [n]);
Liackio žodžiais – kiekvienas kaimas turįs rašte neatspindėtų tarties atspalvių.
Žinoma, Liackio tarmių klasifikacija buvo labai subjektyvi, priklausiusi ne tik nuo
kalbos mokėjimo, bet ir nuo gyventų vietų – Liackis šiek tiek gyveno Kaune ir ilgai –
Panevėžyje.
Liackis būtų toleravęs Miliausko inovacijas gal tik nosinėms raidėms (sulietiniam
balsiui): „Если бы авторъ Литовской азбуки считалъ бы // нужнымъ выразить
этотъ звукъ особымъ знакомъ, то онъ былъ бы правъ“ (l. 35r–35v). T. y. Miliauskas
būtų buvęs teisus, jei būtų sugalvojęs kokį nors naują rašmenį žodžio žąsis šaknies
balsiui žymėti. Ir kokį atskirą ženklą įsivaizdavo Liackis? Ar kartais ne tą <ȯ> su
tašku viršuje? Čia galima prisiminti, kad į istorinį nosinių raidžių žymėjimą Novikovas jau 1864 metų rudenį buvo atkreipęs dėmesį ir Kornilovui siūlęs „įdiegti į pasaulietinį kirilicos raidyną lietuviams slavų bažnytinės kalbos simbolius ‘mažąjį ius [юс]’
ir ‘didįjį ius’ nosiniams balsiams o ir e pažymėti“331.
Liackis taip pat ėmėsi teorizuoti, kaip būna rãšoma svẽtima kalba, remiantis savosios taisyklėmis:

Правописаніе словъ чужаго языка каждый пишущій ихъ подчиняетъ правиламъ
своего, ему извѣстнаго языка, такъ литовскія слова нѣмецъ пишетъ иначе,
чѣмъ полякъ. Напр[имѣръ], чтобы поляку, или вообще съ помощью латинской азбуки, написать звукъ я, для означенія котораго нѣтъ буквы, приходится писать іа; чтобы выразить звукъ ѣ, приходится писать іе; чтобы написать ю – нужно употребить двѣ буквы іу. Но было бы болѣе, чѣмъ странно, если бы авторъ, употребляющій русскую азбуку, прибѣгалъ бы къ подобному правописанію (RVIA: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 35v) .
Liackis gana tiksliai pastebėjo, jog pagal vokiečių ar lenkų tradicijas galima skirtingai lietuviškai rašyti. Jis tiksliai įvertino, kad rašymas su minkštumo ženklu <i> ir
lietuviškoje kirilikoje yra lenkų rašybos skolinys (kaip ir to meto lietuviškuose tekstuose lotyniškomis raidėmis bei šiandienėje rašomojoje bendrinėje kalboje). Liackis
siūlė atmesti „lenkišką“ Miliausko rašymo būdą; jo žodžiais, būtų daugiau negu
keista, jei taip imtų rašyti autorius, vartojantis rusų abėcėlę. Kitaip sakant, Liackis
lietuvių tekstuose lotyniškais rašmenimis įžvelgė lenkų ortografijos bruožų, jautė juos
perkeliamus ir į Miliausko kiriliką. Liackiui būtų atrodę normalu, jei analogiškai rašydami rusiška abėcėle lietuviai taikytųsi prie rusų ortografijos. Aišku, kad savarankiškos lietuvių kalbos rašybos tradicijos Liackis nepripažino.
Tiesiai su Lietuviškos abėcėlės autoriumi Liackis polemizavo nedaug. Gal Liackis
nujautė, kad Miliauskas yra tas pats pavasarį recenzuotasis Miglovara, gal nenorėjo
kartoti savo ankstesnės recenzijos minčių? O gal žinodamas, kad Sergijevskiui reikia
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daug prirašyti ir dar labai greitai, parinko bendresnių minčių apie lietuvių kalbą,
kurias turbūt dėjo į galvas ir savo mokiniams.
Sergijevskis šį kartą taip greitai nesureagavo į Liackio vertinimą, tik po kokių
penkių savaičių (1884 metų sausio 15 dieną) rašytame jo laiške glaustai pasakyta, kad
grąžinama Lietuviška abėcėlė ir pridedamas Liackio atsiliepimas332. Ir iki šiol Miliausko
rankraštis ir Liackio raportas tebeguli Sankt Peterburge – ne tik Miliausko prašymas
paskelbti Lietuvišką abėcėlę, bet ir persiųsti jos rankraštį į Rygą patenkintas nebuvo.

2.10.3.

Лѣтувышкас Гентынес дайнес (1885)

Ir vėl daugiau kaip po metų naujas Juozapo Miliausko rankraštis atsigulė ant Sergijevskio stalo. Su palydimuoju 1885 metų gegužės 20 dienos laišku jį ir vėl atsiuntė
Feoktistovas. Tai buvo Miglovaros slapyvardžiu pasirašytos Лѣтувышкас Гентынес
дайнес. Feoktistovas trečią kartą apie Miliausko rankraštį klausė – ar nukrypimai nuo
rusų kalbos rašybos leistini ir priimtini333? Gegužės 27 dieną Sergijevskis pasiuntė
rankraštį į Panevėžį, prašydamas rusų ortografijos įvertinimo (l. 2r–2v). Birželio 9
dieną Boričevskis išsiuntė Liackio atsakymą, bet jo byloje neišliko (l. 3r). Išliko tik
Sergijevskio atsakymo Feoktistovui juodraštis su tokiomis palydimomis eilutėmis:

имѣю честь сообщить при семъ подлинный отзывъ преподавателя Поневѣжской
Учит[ельской] Сем[инаріи], г[осподина] Ляцкаго, // [о] Литовской рукописи
г[осподина] Мыгловара: „Лѣтувышкас Гентынес дайнес“, которая при семъ
возвращается (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 4697, l. 4r–4v) .
Sergijevskio galutinis atsakymas visai neutralus, neišduodantis Liackio atsiliepimo
turinio. Feoktistovui palikta pasiremti Liackio išvada pačiam. Tačiau įstabu, kad pirmasis Sergijevskio juodraščio variantas prieš pataisomas buvo kitoks:

имѣю честь сообщить при семъ съ возвращеніемъ рукописи отзывъ объ удовлетворительности примѣ//ненія русскихъ буквъ въ Литовской рукописи г[осподи
на] Мыгловара и возвратить самую рукопись (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 4697, l. 4r–4v) .
Vadinasi, šį kartą Liackis įvertino Miliausko rašybą teigiamai, jį esą pritaikyta
patenkinamai. Du kartus buvo atmetęs, o dabar pritarė.
Neturint Miliausko rankraščio, sunku išsamiau įvertinti jo rašybą. Bet ir vien iš
kelis kartus pacituoto pavadinimo Лѣтувышкас Гентынес дайнес matyti ryškių Miliausko kirilinės rašybos pakitimų: atsirado jatj <ѣ> bei <ы> raidės, kurių anksčiau
Miliauskas nevartojo, bet kurių griežtokai pageidavo Liackis. Regis, Miliauskas bus
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Michail Dolbilov, „Imperijos biurokratija ir lietuvių kalbos lotyniškais rašmenimis draudimas 1864–1882 m.“, Raidžių draudimo metai, parengė Darius Staliūnas, Vilnius: LII, 2004, 129 .
LVIA: f. 567, ap. 9, b. 2081, l. 6r .

Z ACHARIJUS L IACKIS

333

Susirašinėjimas dėl Juozapo Miliausko Лѣту
вышкас Гентынес дайнес, 1885; LVIA: f. 567,
ap. 9, b. 4697, l. 1r–1v .
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nutaręs paklusti Liackiui ir įvesti daugiau rusiškų raidžių. Tiesa, kietųjų priebalsių
žodžio gale Miliauskas vis tiek nepažymėjo jeru <ъ>, bet galbūt Liackiui tai atrodė tik
viena nesunkiai pataisoma detalė. Miliauskas ir anksčiau deklaravo reikiant kuo daugiau lietuviškai spausdinti bet kokia abėcėle – lotyniška ar kirilikos, ir ne tiek svarbu,
koks bus rašmenų rinkinys. Jis turbūt lengva ranka atsisakė ankstesnės savo rašybos
ir sukūrė naują, kad tik įtiktų. Antra vertus, žinant, jog Liackio sūnėnas Eugenijus
Liackis buvo baltarusių tautosakos entuziastas, galima svarstyti ir Лѣтувышкас
Гентынес дайнес tematikos svarbą Liackiui pritarti.
Miliausko dainų rinkinys išleistas vis tiek nebuvo.

2.11.

Nikolajaus Sergijevskio ataskaita (1884)

1884 metų kovo 31 dienos laišku Vilniaus generalgubernatorius Ivanas Kachanovas
(Иванъ Семеновичъ Кахановъ) prašė Sergijevskio atsiųsti savo išvadą apie rusų
abėcėlės taikymo lietuvių rašybai nuo 1864 metų rezultatus ir apie argumentus, kuriais
remiantis būtų galima tęsti šį reikalą334. Mažiau nei po mėnesio, balandžio 23 dienos
laišku Sergijevskis tvirtai atsakė generalgubernatoriui, kad rusišką abėcėlę lietuviškuose leidiniuose išlaikyti būtina (b. 423, l. 2r), ir pridėjo ilgą 17 puslapių raštą, aiškinantį, be kita ko, Valančiaus ir kitų kunigų pasipriešinimą, knygų iš Prūsijos kont
rabandą, žalingą Peterburgo cenzūros leidimą spausdinti lietuvišką maldaknygę lotyniškomis raidėmis 1879 metais, rusų kalbos plitimą per mokyklas nuo 1864-ųjų.
Sergijevskis paminėjo ir Liackį, prieš šešerius metus perskaičiusį per 20 lietuvių
kareivių laiškų, rašytų neraštingiems giminėms lietuviškai rusišku raidynu:

Учителю жмудскаго языка въ Поневѣжской Учительской Семинаріи г[осподину]
Ляцкому въ 1878 году пришлось прочитать болѣе 20 писемъ молодаго поко
лѣнія, отбывающаго воинскую повинность, къ своимъ неграмотнымъ роднымъ и – всѣ эти письма писаны были русскимъ алфавитомъ, который сказывается наиболѣе пригоднымъ для звуковъ Литовскаго языка (LVIA: f. 567,
ap. 26, b. 423, l. 7r) .
Sergijevskis padarė išvadą, kad rusiškas alfabetas geriausiai tinkantis lietuvių
kalbos garsams reikšti. Pats Liackis tiesiogiai tarsi neteigė, jog kitos abėcėlės lietuvių
garsus išreikštų prasčiau. Bet Sergijevskis pridūrė nuo savęs, kad esą sakoma, jog
lietuvių garsams rusų raidės pačios patogiausios.
Pieštuku Sergijevskio ranka prirašytas papildymas dar apie tris lietuviškus laiškus
rusiškomis raidėmis:

Три эти письма съ приложенными переводами представить Г[осподину] Министру въ дополненіе къ запискѣ о необходимости удержанiя русскаго алфавита
въ жмудскихъ изданiяхъ, какъ доказательство полнаго господства русскаго
алфавита. Пояснить, что письма эти представлены были, въ послѣднюю поездку мою въ Поневѣжъ, народнымъ учителемъ Поневѣжско-Пневскаго Училища Пойденасомъ (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 423, l. 13r) .
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Pristatyti ministrui Sergijevskis siuntė tris laiškus. Laiškai esą „įrodo visišką rusų
abėcėlės viešpatavimą“. Trys kareivių laiškai kaip svariausias argumentas ministrui?
Galų gale tokia formuluotė ministro nepasiekė, liko tik juodraštyje.
Tuos trijų laiškų originalus Sergijevskiui paskutinį kartą lankantis Panevėžyje įteikė Panevėžio-Piniavos mokyklos mokytojas Poidėnas. Taip pirmą kartą Sergijevskis
paminėjo Poidėno pavardę ir vėliau ją ne kartą atsiminė. Andrius Poidėnas, kaip ir
Liackis, matyt, Panevėžyje surinkinėjo lietuviškus laiškus rusiškomis raidėmis. Trečioje šios knygos dalyje bus matyti, kad Liackio mokinys Poidėnas taps jo kolega, o
vėliau ir įpėdiniu.
Ne visai tiesiogiai su Liackiu susijęs ir Sergijevskio noras daugiau versti ir leisti
knygelių lietuvių kalba rusiškomis raidėmis. Per devyniolika metų jau esą daug išmokusių rusiškas raides ir raštingiems žmonėms reikią skaitinių. O vertėjų Sergijevskis tikėjosi iš Panevėžio mokytojų seminarijos mokinių:

изъ Поневѣжской учительской Семинаріи выпущено уже 109 молодыхъ людей, знающихъ жмудзкое нарѣчіе. Въ числѣ этихъ молодыхъ людей есть и такіе, которые въ сознаніи важности подобныхъ переводовъ сами добровольно принимаютъ на себя подобную работу. Такъ напримѣръ однимъ изъ кончившихъ курсъ
ученiя въ Поневѣжской Семинаріи недавно приготовленъ къ печати переводъ
на Жмудскій языкъ Роднаго Слова Ушинскаго (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 423, l. 11v) .
Sergijevskis suskaičiavo jau 109 Panevėžio mokytojų seminarijos absolventus, mokančius lietuvių kalbą. Jie ir galėtų versti. Kai kurie esą labai sąmoningi ir imantys
dirbti savo iniciatyva. Sergijevskis pateikė pavyzdį – vienas absolventas neseniai parengė spaudai Konstantino Ušinskio Gimtojo žodžio335 vertimą į lietuvių kalbą. Dabar nežinome nei vertėjo, nei vertimo. Bet negalima abejoti, kad dirbti turėjo Liackio mokinys.
Ir iš tų 109 absolventų beveik visi turėjo būti Liackio lietuvių kalbos pamokų lankytojai. Vadinasi, Liackio triūsas Sergijevskiui atrodė svarbus – ne tik rusiška pradinė mokykla esą per 20 metų suformavusi skaitytojų ratą, bet ir Liackis per 11 metų seminarijoje esą parengęs daug potencialių darbininkų lietuviškiems tekstams kirilika.
Be kita ko, Sergijevskis generalgubernatorių agitavo vėl imti leisti kirilines knygas
lietuviškai. Jis pripažino, kad religinės knygos rusiškomis raidėmis perkamos vangiai,
bet čia pat pabrėžė, jog РМ (kurią išleisti daug energijos įdėjo jis pats ir daugybė
talkininkų) perkama labai gerai:

Что же касается другихъ изданій, то они расходятся довольно хорошо. Особенно
это нужно сказать о „Русской Грамотѣ для Литовцевъ“. Это изданіе поступаетъ въ обращеніе не черезъ школы только, и иногда закупается въ Виленскомъ Магазинѣ Сыркина и коробеиниками; примѣръ такой закупки былъ не
дальше, какъ въ прошломъ году (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 423, l. 9r) .
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Nikolajaus Sergijevskio ataskaita apie kirilikos taikymą lietuvių kalbai, 1884; LVIA: f. 567,
ap. 26, b. 423, l. 1r .
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Ir tikrai, Syrkinas 1882-aisiais jau buvo išleidęs trečią РМ laidą; Sergijevskio nurodyti pirkliai turėjo įsigyti būtent to leidimo egzempliorius.
Sergijevskis siūlė naują taktiką, kaip elgtis su seniau rusiškomis raidėmis išleistomis lietuviškomis religinėmis knygomis (1866 ir 1867), kunigai esą atsisako jas naudoti dėl klaidų ir netikslaus vertimo:

Благовиднымъ предлогомъ [...] служитъ то, что книги эти не чужды ошибокъ и
неточностей въ переводѣ. Это указаніе полезно принять въ расчетъ: быть
можетъ въ изданныхъ въ 1866 и 1867 году книгахъ, ненадеясь тогда совершенно новыхъ и есть какія либо неточности въ редакціонномъ отношеніи. Поэтому полезно было бы подвергнуть изданныя въ 1866 и 1867 годахъ книги рели
гіознаго содержанія тщательному пересмотру. Въ средѣ нашихъ русскихъ ученыхъ есть люди, которые могли бы дать компетентное по возбужденному вопросу мнѣнію [sic!]. Къ числу ихъ можно отнести ординарнаго академика [...]
И[гнатія] В[икентіевича] Ягича, Доцента [...] Ф[илиппа] Ѳ[едоровича] Фор
тунатова, и орд[инарнаго] проф[ессора] [...] А[нтона] С[еменовича] Будиловича и др[угихъ]. Соотвѣтственно указаніямъ означенныхъ лицъ и могло бы
быть сдѣлано новое изданіе книгъ религіознаго содержанія для Литовцевъ и
Жмудиновъ (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 423, l. 11r) .
Sergijevskiui rūpėjo perleisti religines 1866 ir 1867 metų knygeles, nes tada skelbiamos nenaujos knygos esą galėjo turėti redakcinio pobūdžio netikslumų. Per tuos
dvejus metus kirilika buvo išleistos dvi religinės knygelės: Сенасъ аукса алторюсъ
(САА, 1866) ir Актасъ иръ потеряй (1867), abi parengtos Jono Krečinskio ir abi šiek
tiek panaudotos Dmitrijaus Kaširino, rengiant МДИ. Tad netiesiogiai Sergijevskis
pripažino ir Krečinskio triūsą galėjusį būti nepakankamai kokybišką. Na, 1884 metais
ne Krečinskis, o Liackis buvo Sergijevskio konsultantas. Tačiau iš Sergijevskio citatos
matyti, kad Liackis nebuvo vienintelis įsivaizduotas jo planų vykdytojas. Sergijevskis
svajojo, kad akademikai ir universitetų profesoriai Ignatijus Jagičius, Filipas Fortunatovas ir Antonas Budilovičius imtųsi įvertinti tas senas, prieš 17–18 metų leistas lietuviškas knygas. Jis būtų įtraukęs dirbti kirilikos diegimo į lietuviškas maldaknyges
darbo kvalifikuočiausius imperijos mokslininkus. Aišku, tie mokslininkai nevykdė
administratoriaus Sergijevskio sumanymų. Tik Liackis buvo jo galimybių sferoje –
būtent Liackiu Sergijevskis tenkinosi ir toliau.
Sergijevskis agitavo ne tik už knygų, bet ir už lietuviško laikraščio leidimą kirilika.
Visų pirma, jis papasakojo apie naują jaunų išsilavinusių lietuvių grupę (kaip pats
pavadino – „partiją“), kuri per laikraštį stengiasi „развить любовь къ народному
языку и къ прошлому“ (l. 9v). Atrodo, kad Sergijevskis kalbėjo apie laikraščio Auš
ra leidėjus (kitoje vietoje net pats nekirilinėmis raidėmis parašė autentišką laikraščio
pavadinimą Auszra; l. 10r). Aušrininkus net linko pagirti („Цѣли этой конечно нельзя не признать хорошей, заслуживающей уваженія“; l. 9v). Tačiau taip pat sakė,
kad būtų dar geriau, jei lietuviai skaitytų ne lenkiškus ar lotyniškomis raidėmis spausdintus lietuviškus laikraščius, bet lietuviškus rusiškomis raidėmis.
Be kita ko, Sergijevskis mąstė ne tik apie politinį kultūrinį, bet ir apie lingvistinį
rusinimo lygmenį – apie rusiškų žodžių diegimą į lietuvių kalbą:
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Когда входятъ въ духовное общеніе два народа, находящіеся на различныхъ ступеняхъ культуры, стоящій на нисжей ступени по необходимости вносить въ
языкъ свой слова и обороты языка того народа, который выше его, а вмѣстѣ
съ этими словами мало помалу усвояетъ и понятія, выражаемыя этими словами. Этотъ общій законъ нашелъ себѣ примѣненіе и въ данномъ случаѣ.
При первой же попыткѣ созданія букварей для литовцевъ и жмудиновъ и пе
чатанія ихъ русскими буквами пришлось вмѣстѣ съ русскими буквами внести для выраженія нѣкоторыхъ понятій, для которыхъ нѣтъ въ литовскомъ
и жмудскомъ нарѣчияхъ соотвѣтствующихъ словъ, и чисто русскія слова.
Конечно для ревнителей польщизны подобное усиленіе языка русскаго въ „Святой Жмуди“ въ высшей степени непріятно; для нихъ было бы несравненно
пріятнѣе поставить въ данномъ случаѣ на мѣсто русскаго языка языкъ
польскій (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 423, l. 8r) .
Taisyklė diegti rusiškus žodžius vietoj trūkstamų vietinės kalbos žodžių buvo
pastebėta ir Staliūno. Jis minėjo generalgubernatorių Baranovą stengusis „to replace
words lacking in the jargon [...] with Russian words“336, kad nebūtų skolinamasi vokiečių kalbos žodžių į jidiš. Kaip lietuviams vietoj polonizmų, taip žydams vietoj
germanizmų sąmoningai projektuoti rusicizmai. Sergijevskis kalbėjo apie bendrą taisyklę, kad „ant aukštesnio kultūros laiptelio stovinti“ kalba turinti veikti tą „esančią
ant žemesnio“. Suprask, rusų labiau pažengusi ir todėl lietuvių kalba turinti iš jos
skolintis grynai rusiškus žodžius. Sergijevskiui tai atrodė esantis universalus dėsnis,
bet dabar jis atrodo kaip kolonizatoriaus politika.
Galų gale Sergijevskis rusų abėcėlę laikė priemone, padėsiančia sulieti lietuvių ir
rusų tautas („[...] русскую азбуку, т. е. то, что можетъ содѣйствовать сліянію лит
виновъ съ русскими“; l. 7v). Pagal Staliūno klasifikavimą ir Sergijevskį reikėtų skirti prie tų administratorių, kurie siekė ne tik kultūrinio lietuvių suartėjimo su rusais,
bet ir lietuvių asimiliacijos337.
Visai tokiai naujai savo veiklai Sergijevskis dar pageidavo papildomų lėšų. Tos,
kurios buvo skirtos 1864-aisiais – 7000 rublių – seniai sunaudotos.

Naujas audros, visų trijų žaibo rūšių ir Šv. Elmo ugnių
		 išaiškinimas (1885)
2.12.

Liackio interesai buvo platesni nei vien lietuvių kalbos dėstymas ir ekspertavimas.
1885 metais jis išleido knygelę, visai nesusijusią su lituanistika – apie gamtos reiškinius: Naujas audros, visų trijų rūšių žaibų ir Šv. Elmo ugnių išaiškinimas (Новое объясне
ніе грозы, всѣхъ трехъ родовъ молніи и огней Св. Эльма338).
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1884 vasarą Liackis buvo siuntęs VŠA globėjui rankraštį, matyt, tikėdamasis jį išleisti VŠA lėšomis. Liepos 25-ąją Liackio rankraštį Sergijevskis pasiuntė recenzuoti
Vilniaus Marijos aukštesniosios moterų mokyklos direktoriui Nikolajui Tupyliovui
(Николай Александровичъ Тупылевъ)339. Jo atsiliepimas rašytas po poros mėnesių,
1884 metų spalio 5 dieną:

Новое объясненіе грозы Г[осподина] Ляцкаго не лишено интереса и, какъ гипотеза, можетъ быть принято, но только нужно собрать болѣе фактовъ, на
основаніи которыхъ можно бы было убѣдиться въ его выводахъ. Я полагалъ
бы полезнымъ послать разсужденіе Г[осподина] Лацкаго [sic!] въ С[анкт] Петербургское физическое общество, состоящее подъ предсѣдательствомъ професора Петрушевскаго, гдѣ оно несомнѣнно возбудитъ интересъ (LVIA: f. 567,
ap. 9, b. 3292, l. 3v) .
Recenzentas Liackio studijos nesupeikė visiškai – ji pavadinta hipoteze, kuri gali
kelti susidomėjimą, tik reikią surinkti daugiau faktų. Bet nesiėmė atsakomybės pritarti Liackio išvadoms – pasiūlė išsiųsti rankraštį į Sankt Peterburgą fizikų draugijai,
kur jis būtinai sulauktų susidomėjimo. Tokia mandagi užuomina Liackio veikalo dar
neskelbti.
Atrodo, kad Liackis gavęs recenziją neketino nei rinkti daugiau faktų, nei siųsti
rankraščio Sankt Peterburgo fizikams. Iš Sergijevskio ranka pieštuku daryto prierašo
(spalio 15 dieną) ant moterų mokyklos direktoriaus lydraščio matyti Liackį pageidavus atsiimti rankraštį su brėžiniais ir išleisti knygą savo lėšomis:

Рукопись съ чертежами немедленно послать Г[осподину] Директору Боричевскому для врученія Г[осподину] Ляцкому ([...]; Г[осподинъ] Ляцкій будетъ печатать на собственный счетъ[)] (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 3292, l. 2r) .
Kitą dieną (spalio 16-ąją) rankraštis jau išsiųstas atgal į Panevėžį (l. 4r). Susigrąžinęs savo kūrinį, dar po keturių mėnesių (1885 metų vasario 21 dieną) Liackis gavo
Vilniaus cenzūros leidimą340 ir netrukus išleido knygą pas save Panevėžyje, Naftalio
Feigenzono spaustuvėje.
Čia nekeliu uždavinio įvertinti Liackio fizikos teorijų. Bet žaibus ir viesulus analizuojantis darbas dar vienu požiūriu pristato Liackio asmenybę. Liackis pasisakė ir
anksčiau periodikoje paskelbęs bent du straipsnius, susijusius su viesulų ir audros
tematika: apie smėlio uraganus (Живописное Обозрѣніе, 1881, nr. 18) ir apie krušos
formavimąsi (Заграничный Вѣстникъ, 1883, kovo mėn., skyriuje „Новости теорети
ческаго и практическаго естествознанія“, straipsnyje „Торнадосы“). Liackio gamtos
reiškinių tyrimo mastas geriausiai matyti iš jo nekrologo:

Ведя небольшое хозяйство въ своей усадьбѣ, онъ занимался метеорологiей и въ
теченiе многихъ лѣтъ состоялъ членомъ-корреспондентомъ отдѣла ceльcкaгo
хозяйства при министерствѣ земледѣлiя; за свои цѣнныя сообщенiя 3[аха
рій] А[нтоновичъ] Ляцкiй получилъ установленный министерствомъ знакъ
для ношенiя на груди. Внимательное изученiе метеорологiи дало ему возможность сдѣлать нѣкoтopые новыя наблюденiя въ области электричества
и плодомъ ихъ явилась брошюра: „Объясненiе происхожденiя грома, молнiи
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ней Св. Эльма, Сочиненіе З. А. Ляцкаго, По
невѣжъ: Типографія Н[афталя] Фейгензона,
1885; LNB: Brus.14/885 .
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trijų žaibo rūšių ir Šv. Elmo ugnių išaiškinimas
rankraščio recenzavimas, 1884; LVIA: f. 567,
ap. 9, b. 3292, l. 1r .
Ляцкій 1885, 2 .
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и огней св. Эльма“, обратившая на себя вниманiе ученыхъ Францiи и Италiи.
Отзывъ объ этой брошюрѣ, переведенной на французскій языкъ однимъ изъ
русскихъ спецiалистовъ, работавшимъ въ Парижѣ, былъ помѣщенъ въ жур
налѣ „Revue des deux Mondes“. Впослѣдствiи 3[ахарій] А[нтоновичъ] Ляцкiй
напечаталъ къ названной брошюрѣ особое приложенiе, въ которомъ полемизоровалъ [sic!] съ нѣкоторыми изъ органовъ русской печати, не соглашавшимися съ выводами автора341.
Liackis jau kuris laikas domėjosi tokiais gamtos reiškiniais. Savo dvare nuolat
stebėjo orus, daug metų apie meteorologiją susirašinėjo su Žemės ūkio ministerija,
buvo jos narys korespondentas. Liackio knyga buvusi išversta ir į prancūzų kalbą ir
išspausdinta žurnale Revue des deux Mondes, susilaukusi atsiliepimo prancūzų spaudoje. Liackis diskutavo su jo teorijoms nepritarusiais, buvo parašęs ir specialų knygos
priedą.
Galbūt Liackis savo leidinio ir netaikė vien mokslininkų auditorijai, jam galėjo
rūpėti įvairesni skaitytojai. Pratarmės vietoje paskelbtame eilėraštyje Liackis deklaravo norįs apie griaustinį papasakoti suprantamai:

Когда громъ надъ горами гремитъ?
Эту тайну природы развѣдать
Вѣдь желаетъ же каждый изъ насъ.
Вотъ о ней-то ПОНЯТНО повѣдать
Я желаю душевно для васъ342.
Liackis buvo smalsus – esą kiekvienas iš mūsų nori šitą gamtos paslaptį sužinoti.
Dabar jis jautėsi tą paslaptį atskleidęs, savo ieškojimus sąmoningai perskyrė į laiką
prieš susivokimą („Пока я не зналъ происхожденія вихрей [...]“) ir po jo („Теперь
же [...]“; p. 86).
Liackis neretai rėmėsi senovės mąstytojais ir įvairių amžių mokslininkais: Seneka,
Dekartu, Faradėjumi ir kt., persakė konkrečius įvairiais amžiais užrašytus pasakojimus
apie žaibus ir audras. Liackis naudojosi ne tik laikraščiuose aprašytais tolimų šalių, bet
ir vietiniais Lietuvos pavyzdžiais. Štai Ukmergės apskrityje 1871 metais viesulas sunaikinęs 80 dešimtinių miško (p. 27). 1881 metų rugpjūčio 17 dieną Panevėžyje iškritę
dviejų formų krušos gabalėlių: nedaug pleišto formos su suapvalėjusia briauna ir daug
apskritų (p. 83). 1882 metų birželio 16 dieną penktą valandą po pietų Panevėžio ap
skrities Komaro Švaininkų dvarą (dab. Smilgių seniūnija, Panevėžio savivaldybė343)
užklupęs viesulas ir kamuolinis žaibas uždegęs jaučių tvartą (p. 6 ir 85). Prieš trenkiant
žaibui į Liaudanskio namus Panevėžyje buvo pakilęs didžiulis viesulas (p. 85). Panevėžio apskrities dvarininkas Chodakovskis buvo liudininkas, kaip žaibas trenkęs į
Vytartų dvarą (p. 85). Nuo audros drumstėsi mineraliniai Birštono šaltiniai (p. 67).
Liackis aprašė 1883 metų vasaros liūtį, kurios metu Anykščiuose per 15 ar 20 minučių
buvę nuplauta 17 namų ir perkeltas visas smėlio kalnas (p. 81). 1883 metų rudenį
Šiauliuose žaibas trenkė šalia Vatmano namo ir atbėgęs gesinti gaisro mokinys Točickis pamatė nuo stalo nušokantį ir išlekiantį pro langą ugninį kamuoliuką (p. 61). Ir
pats Liackis su kitais miestiečiais Panevėžyje buvęs miražo – dviejų šiaurės pašvaistės
stulpų – liudininkas 1881 metų sausio 26 dieną 10 valandą vakaro (p. 70).
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„Ляцкiй З. А. [некрологъ]“, Виленскій кален
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Matyti, kad Liackis nuolatos kaupė tokią informaciją, registravo ir vėliau naudojo
savo rašiniams. Gamtos reiškiniai buvo vienas iš didžiųjų Liackio pomėgių. Ieškant
Liackio susidomėjimo motyvų, nepakanka pasakyti, kad jam, kaip ir visiems ūkininkams (bei dvarininkams), rūpėjo orai ir jų prognozės. Krinta į akis toks Liackiui prieš
17 metų nutikęs įvykis:

Когда молнія въ 1868 году ударила въ мою вѣтряную мельницу, я вбѣжалъ въ нее
тушить пожаръ, который, казалось былъ въ полномъ разгарѣ, потому что
густой дымъ съ пламенемъ вырвался черезъ окна и двери, а между тѣмъ огня
въ ней неоказалось344.
Į Liackio vėjo malūną trenkė žaibas, Liackis įbėgo gesinti, bet ugnies nerado. Žinoma, Liackiui tai buvo įsimintinas emocijas įaudrinęs nutikimas, galėjęs pakurstyti
mintis studijuoti žaibus. Bet jam rūpėjo ir kitokios ugnies formos: Liackis nuo 1878
metų vadovavo savanoriškajai Panevėžio ugniagesių draugijai345 – ne tik teoriniai, bet
ir labai praktiški ugnies supratimo ir valdymo aspektai traukė Liackį.
Tarp Liackio minėtų Lietuvos geografinių vietų, susijusių su viesulais ir audromis,
daugiausia nurodyta iš Panevėžio, Ukmergės, Anykščių, Šiaulių ir jų apylinkių. Duomenys surinkti iš Liackiui artimesnių, pažįstamesnių vietų – iš šiaurės vidurio Lietuvos. Ši teritorija labai primena Liackio tarmių skirstymo arealą – Telšiai, Šiauliai ir
Ukmergė. Abiem atvejais Liackis dažnai rėmėsi savo paties ribota patirtimi. Pietų
Lietuvos, kur kadaise Aukštadvario miestelį valdė jo protėviai, Liackis nepažino.
Liackis pavartojo savo knygoje ir vieną lietuvišką žodį – viesulas, tik dėl žmonių
pasakojimų jį išsiaiškino kaip ‘šėtoną’:

Въ Литвѣ вихрь зовется-весуласъ, „т. е. бѣсъ[“]. Такъ какъ народомъ подмѣче
но, что молнія ударяетъ часто въ тѣ мѣста, гдѣ проходятъ вихри, то онъ
думаетъ, что Богъ поражаетъ бѣса молніей346.
O baigė Liackis knygą kaip ūkininkaujantis optimistas pacifistas, tikintis, jog ateityje valstybės performuos savo kariuomenes į raketinius dalinius, kurie ne lies žmonių kraują, o šaudys į debesis, kad paleistų iš jų lietų:

Я вѣрю, что наступитъ время, когда всѣ государства переформируютъ свои
арміи въ ракетные полки, которые будутъ пускать свои видоизмѣнныя ракеты не другъ въ друга для пролитія человѣческой крови, а въ тучи небесныя
для пролитія изъ нихъ дождя347.
Matyt, Liackis visai nesigailėjo, kad kažkada atsistatydino iš kariuomenės, kur
buvo užsitarnavęs poručiko laipsnį.

2.13.

Slaptas tekstų vertimas

Liackis buvo prisimenamas ir tada, kai administratoriams parūpdavo tiksliai suprasti, kas lietuvių rašoma ir spausdinama lietuviškai, kai įtardavo antiimperinę
veiklą ir kai reikėdavo patikimo žmogaus, galinčio lietuviškus tekstus slapta išvers280

ti į rusų kalbą ir jiems pristatyti. Yra bent dvi bylos su Liackio slaptųjų tekstų vertimais – Aleksandro Burbos rašiniai (1886), du Aušros laikraščio numeriai ir „Birutės“
draugijos brošiūra (1893).

2.13.1.

Aleksandro Burbos dvi giesmės, pasaka ir malda (1886)

1886 metų sausio 14 dieną Vilniaus gubernatorius slapta prašė Sergijevskio surasti vertėją kunigo Aleksandro Burbos sukurtą esą nusikalstamo turinio maldą išversti
iš lietuvių kalbos į rusų. Sergijevskis pieštuku paraštėje užrašė: „Просить Г[осподина]
Ляцкаго доставить въ непродолжительномъ времени переводъ“348. Sausio 22 dieną jis siuntė slaptą laišką Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriui Boričevskiui ir
teiravosi, ar negalėtų Liackis maldą išversti. Liackis per savaitę (sausio 29 dieną)
parengė atsakymą su vertimu (l. 3r). Vilniaus gubernatoriui Liackio vertimą Sergijevskis perdavė vasario 1-ąją (l. 4r). Iš karto tą pačią dieną Sergijevskis rašė ir Vilniaus
mokyklų direkcijai, kad surinktų daugiau duomenų apie kunigą Burbą – kokia tai
asmenybė, kokia kalba jis dėstąs tikybos pamokas, kokie jo santykiai su vietine Tverečiaus mokytoja, kokia jo įtaka mokiniams:

выяснить, сколько возможно личность законоучителя Бурбо, его влiянiе на учениковъ, языкъ, на которомъ онъ ведетъ преподаванiе, отношенiе его къ
мѣстной учительницѣ и ея къ нему; о последующемъ же безъотлагательно
донести. Попеч[итель] Сергіевскiй (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 481, l. 5r) .
Liackis išvertė jam pateiktus keturis dviejų puslapių Burbos tekstelius, Liackio
žodžiais, dvi giesmes, pasaką ir maldą („Переводъ съ литовскаго языка [...] двухъ
гимновъ, сказки и молитвы [риѳмованныхъ]“; l. 7r). Be kita ko, Liackis pabrėžė,
kad originalas parašytas Vilniaus tarme („Виленское нарѣчіе“; l. 7r). 1883-iaisiais,
klasifikuodamas lietuvių tarmes, Vilniaus tarmės Liackis dar nebuvo išskyręs. Burba

344
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Ляцкій 1885, 60 .
Ačiū Loretai Dundulienei, nurodžiusiai tink
lapį su „Panevėžio miesto ugniagesių istorija“ (http://www.vpgt.lt/panevezys.pgt/Istorija/
Istorija.htm; žiūrėta 2010-02-05 ). Informacija
puslapyje imta iš Arūno Astramsko teksto
(ačiū autoriui už jo nurodymą): „1878 m. Panevėžyje buvo įsteigta savanoriška organizacija – Laisvoji gaisrininkų draugija. Ji turėjo
savo ugniagesių komandą, vandens siurblius
ir veikė pagal griežtas instrukcijas. Veiklos
pradžioje, vadovaujama Z. Liackio, draugija
darbavosi labai organizuotai ir energingai, jos
nuopelnai miestui buvo visų pripažįstami. Bet
materialinė ugniagesių padėtis buvo sunki.
1881 m. balandžio 24 d. (s. st. balandžio 6 d.)
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į miesto dūmos posėdį atvykęs Z. Liackis
skundėsi, kad vis dar neapmokėta vežikams
už dalyvavimą gesinant paskutinius gaisrus,
inventorių reikia nedelsiant taisyti. Jei artimiausiu metu nebus gautos reikalingos lėšos,
Z. Liackis grasino atsistatydinti iš pareigų“
(Arūnas Astramskas, „Miesto vaizdai“, Pane
vėžys. Nuo XVI a. iki 1990 m., sud. Kęstutis
Gudas, Panevėžys: Nevėžio spaustuvė,
2003, 150 ).
Ляцкій 1885, 86 .
Ляцкій 1885, 88 .
Kunigo Aleksandro Burbos tekstelių vertimai
į rusų kalbą, 1886; LVIA: f. 567, ap. 26, b. 481,
l. 1r .
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buvo gimęs Pailių kaime (Kruopių parapijoje, Šiaulių paviete)349. Tai vakarų aukštaičių šiaurinių šiauliškių teritorija. Tose vietose bėgo ir Burbos jaunystė: mokėsi Žagarės, vėliau Kruopių mokyklose, tada Šiauliuose privačiai350. Be abejo, Burba ir mokėjo būtent vakarų aukštaičių šiauliškių patarmę. Turbūt tai, kad Burba buvo pristatytas
kaip Tverečiaus kunigas, Liackį ir suklaidino. O juk Liackis buvo išskyręs Šiaulių
tarmę kaip vieną iš trijų lietuvių tarmių, bet Burbos kalbos su ja nesiejo.
Nors Sergijevskiui turbūt visai nebuvo įdomu, Liackis vis tiek pridėjo ir kitą lingvistinę pastabą apie sinonimus giesmė ir daina: „слово ‘гесьме’ перевелъ гимнъ
потому, что для свѣтской пѣсни есть особое литовское слово ‘дайна’“ (l. 7r).
Iš Liackio vertimų matyti, kad Burba buvo didžiai nepatenkintas Rusijos valdžia:
„будемъ стараться, милые братья, уничтожить русскихъ, которые пьютъ нашу
кровь, какъ растворъ соли“ (l. 7r); „какъ нибудь намъ вырваться изъ русской
опеки“ (l. 7r); „стеречь проклятыхъ русскихъ поданныхъ“ (l. 7r); „гнать русскихъ
изъ нашей земли, чтобы ни одного не осталось“ (l. 7v). Burba taip pat šaipėsi iš
stačiatikių, vadino juos eretikais, popą lygino su kiaulių piemeniu: „смилуйся надъ
нами, католиками, выжени по нашему моленію изъ Вильны этихъ еретиковъ,
которые насъ безвинныхъ во всемъ преслѣдуютъ“ (7v); „встрѣтили на дорогѣ
попа (священника), они никогда не видали такого безобразнаго человѣка; [...]
нужно думать, что онъ идетъ свиней пасти“ (7v).
Matyt, būtent už tokias ir panašias mintis Aleksandras Burba tais 1886 metais buvo
ištremtas dvejiems metams į Gardino vienuolyną atgailauti: „uź platinimą lietuvystēs
tarpe żmonių, likos’ per maskoliszkajį rēdą 1886 m. pasodintas į Gardino kliosztorių
ant metavonēs. Lygiai du metu Gardine iszsēdējus, d. 29 Lapkriczio 1888 m.,
paleistas“351. Netrukus bėgdamas nuo valdžios persekiojimų Burba emigravo į JAV
(1889) ir ten gyveno iki mirties (1898).
Liackio vertimai buvo patogus įrankis valdžiai persekioti kunigą Burbą, tad netiesiogiai Liackis irgi prisidėjo prie sunkaus Burbos likimo. Liackio vertimų turinys jokiu
būdu negalėjo patikti nei Vilniaus gubernatoriui, nei VŠA globėjui.

Du laikraščio Auszra numeriai ir brošiūra
			 Praneszimai lietuviszkos draugystēs „Byrutēs“ (1893)
2.13.2.

Kitą vertimo užduotį Liackis gavo gerokai vėliau. Vilniaus žandarmerijos viršininkas pulkininkas Fiodoras Mileris (Ѳедоръ Ивановичъ Миллеръ) 1893 metų vasario
1 dieną prašė Sergijevskio surasti vertėją dviem Auszros laikraščio numeriams ir vienai „Birutės“ draugijos išleistai brošiūrai352:

По производимому однимъ изъ Помощниковъ моихъ дознанію, о государственномъ
преступленіи, является необходимымъ имѣть переводъ или хотя краткое, но
точное изложеніе содержанія и направленія трехъ брошюръ на литовско-жмуд
скомъ нарѣчіи: двухъ номеровъ журнала „Auszra“ и брошюры „Praneszimai lie
tuviszkos draugystēs Byrutēs“ (LVIA: f. 576, ap. 26, b. 620, l. 1r) .
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Laiškas pažymėtas grifu slaptai. Vasario 3-iąją Sergijevskis pieštuku prirašė:
„Поручить г[осподину] Лядскому“ (klaida pavardėje Sergijevskio). Kitą dieną sukurtas VŠA raštas Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriui Ivanui Beliajevui. Liackis darbavosi daugiau kaip mėnesį ir greta direktoriaus palydimojo laiško pats nuo
savęs pridėjo raštą Sergijevskiui, datuotą kovo 10 diena:

возвращая три номера газеты Аўшры (Зари) и брошюрку „Отчетъ Литовскаго
общества Бируты“, честь имѣю представить переводъ и обзоръ ихъ на 15½
листахъ. Исполненіе порученія нѣсколько замедлилось по двумъ главнымъ
причинамъ: 1) служба дозволяетъ мнѣ заниматься переводомъ только ночью
и по воскреснымъ днямъ, и 2) вслѣдствіе секретности порученія мнѣ пришлось и самому переписывать на бѣло, что, при сидячей службѣ и днемъ,
вредно отзывается на здоровьи (LVIA: f. 576, ap. 26, b. 620, l. 4r) .
Liackis pabrėžė, kad nuveikė didelį darbą – išvertė 15,5 lapo teksto ir dar savo
ranka jam teko perrašyti švarraštį, nes tai slapta medžiaga ir jos negalima kitiems
rodyti. O kadangi Liackis ir taip sėdintis savo (iždininko) darbe visą dieną, tai dar
sėdėti prie užsakyto vertimo naktimis ir sekmadieniais buvo žalinga jo sveikatai.
Atrodo, Liackis ištisai dviejų Aušros numerių ir visos brošiūros nevertė – būtų
susidarę gerokai daugiau nei 15,5 puslapio. Turbūt Vilniaus žandarmerija buvo tik
pažymėjusi kai kurias jai rūpėjusias vietas. Žandarmerija galėjo rinkti medžiagą kokiai
nors konkrečiai bylai ir norėjo gauti tikslios rašytinės medžiagos. Be abejo, tiek patys
Aušros numeriai, tiek Praneszimai lietuviszkos draugystēs „Byrutēs“353 buvo susiję su
lietuviškos spaudos reikalais. Pavyzdžiui, nors tais 1889 metais, kai spausdinta „Birutės“ draugijos brošiūra, Aušra jau buvo trejetą metų neleidžiama, bet brošiūroje
paskelbtas senesnis 1886 metų Viliaus Bruožio įvadinis tekstas, svarstantis, ką daryti
su Aušra, kaip ją gelbėti iš finansinių sunkumų, kaip jos neprarasti:

„Auszra“ to dēlei tur buti iszlaikoma; kas kasztůs – te ksztůja. O isz tiesos, „Auszrai“
pražuvusei ateitēje nerimtumbime ne tiktai mes, bet ir visi Lietuvos pasisekimo
geidžią354.
Taigi Liackis ne visai savo noru tapo turbūt pirmuoju Aušros laikraščio numerių
ir Praneszimai lietuviszkos draugystēs „Byrutēs“ vertėju į rusų kalbą (greičiausiai bu
vo vertęs iš dviejų Aušros numerių, kaip kad prašė Mileris, nors pats Liackis minėjo tris).

349

350
351
352

Fr. Jonas, Kun. A. Burba. Jo gyvenimas ir darbai.
Mažas paminklėlis nuo „S. L. A .“, Plymouth, Pa:
Spaustuvej „S. L. A. “, 1898, 5 .
Jonas 1898, 5 .
Jonas 1898, 5 .
Susirašinėjimas dėl dviejų Aušros numerių ir
„Birutės“ draugijos brošiūros vertimo į rusų
kalbą, 1893; LVIA: f. 576, ap. 26, b. 620 .
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353
354

Praneszimai lietuviszkos draugystēs „Byrutēs“,
Ragaineje: Spausta pas Kr. Voską, 1889 .
[Vilius] Bruožis, „Mieli Lietuvninkai“, Prane
szimai lietuviszkos draugystēs „Byrutēs“, Ragaineje: Spausta pas Kr. Voską, 1889, 1 .
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Pagalba Rusijos žandarmerijai pasirodė tiek žalinga Liackio sveikatai, kad jis paprašė atlygio:

Такъ какъ я состою препо//давателемъ Жмудскаго языка по вольному найму, и
правомъ Государственной службы не пользуюсь, то покорнѣйше честь имѣю
просить Ваше Высокородіе исходатайствовать чрезъ Виленскій Учебный
округъ отъ Жандармскаго Управленія вознагражденіе за трудъ (LVIA: f. 576,
ap. 26, b. 620, l. 4r–4v) .
Sergijevskis pritarė Liackio prašymui ir išsiuntė tarpininkavimo raštą pulkininkui
Mileriui (1893 metų kovo 20 diena; l. 7r).

98 pav.

Zacharijaus Liackio raštas apie Aušros numerių ir „Birutės“ draugijos leidinio vertimą,

1893-03-10; LVIA: f. 576, ap. 26, b. 620, l. 4r
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3.
Zacharijus Liackis

ir Andrius Poidėnas
3.1.

Andrius Poidėnas

Sergijevskis savo ataskaitoje (žr. 2.11) buvo minėjęs, kad jam 1875 metais tris laiškus
kirilika įteikė Panevėžio-Piniavos mokyklos mokytojas Andrius Poidėnas. Turbūt buvęs
Liackio mokinys Poidėnas vėliau tapo Liackio bendradarbiu ir galiausiai įpėdiniu.
Iš keleto LVIA bylų galima atkurti Poidėno biografijos metmenis. Turbūt daugiausia jo gyvenimo faktų sukaupta 1890 metų kovo 21 dienos formuliare355. Andrius
Poidėnas (Андрей Адамовичъ Пойденасъ; jis ir Peidėn [Пейденъ]), Adomo sūnus,
gimė valstiečių šeimoje (l. 36v). Tais 1890 metais jis buvo 30 metų amžiaus, VIII klasės
tarnautojas, dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje parengiamosios klasės mokytoju,
buvo stačiatikių tikėjimo, gavo 650 rublių algos per metus ir gyveno valdiškame bute,
neturėjo jokių garbės apdovanojimų (l. 36v). Nevedęs (l. 37r). Poidėno antkapiniame
užraše Panevėžio stačiatikių kapinėse nurodytos gimimo bei mirties datos (1859-11-26
ir 1901-08-24):

Учит[ель] приг[отовительнаго] клас[са] учит[ельской] Семинаріи Андрей Адамовичь ПОЙДЕНАСЪ род[ился] 26 нояб[ря] 1859 г[ода] ум[ѣръ] 24 авг[уста]
1901 г[ода]356.
Mirties metrikai patvirtina Poidėno mirties datą, papildomai nurodo jį buvus palaidotą rugpjūčio 27-ąją, įvardija kaip buvusį Panevėžio mokytojų seminarijos mokytoją, kolegijos tarėją („Бывшій преподаватель Поневѣжской учительской семинаріи,
Коллежскій Совѣтникъ, Андрей Адамовичъ Пойденасъ“); pasako, kad mirė 42 metų
amžiaus nuo paralyžiaus („отъ паралича“)357. Galbūt taip pavadintas insultas?
Poidėno formuliaras pradedamas 1878 metais Panevėžio mokytojų seminarijos
baigimu:

По окончаніи въ 1878 году курса въ Поневѣжской учительской семинаріи, съ
званіемъ учителя начальнаго училища, назначенъ Ковенскою Дирекціею народныхъ училищъ учителемъ Шавкянскаго народнаго училища, Ковенской
губерніи, Шавельскаго уѣзда (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 36v) .
Būdamas stačiatikis galėjo lankyti Panevėžio mokytojų seminariją. Poidėnas turėjo
būti ten ir Liackio mokiniu. Poidėnas lankė seminariją kaip tik tais metais, kai joje
lietuvių kalbą jau dėstė Liackis. O seminariją baigęs, Poidėnas nuo 1878 metų rugsėjo
1-osios buvo išsiųstas mokytojauti į Šaukėnų liaudies mokyklą Šiaulių apskrityje – tad
į žemaičių tarmės teritoriją.
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99 pav.

Andrius Poidėnas (1859–1901)

1899 -aisiais;

		

VUB RS: f. 82 – 1637, 552

Po dvejų metų (1880 metų rugsėjo 1 dieną) perkeltas į analogišką mokyklą Kuršėnuose, taip pat Šiaulių apskrityje, taip pat žemaičių tarmės teritorijoje („Перемѣщенъ
на таковую же должность въ Куршанское народное училище“; l. 36v–37r).
Dar po trejų metų (1883-iųjų rugsėjo 1-ąją) Poidėnas vėl perkeltas – šį kartą į Panevėžio-Piniavos liaudies mokyklą („Перемѣщенъ въ Поневѣжско-Пневское
народное училище, Поневѣжскаго уѣзда“; l. 36v–37r). Iš žemaitiškai šnekančio
arealo Poidėnas pateko į Panevėžį.
1885 metų liepos 15 dieną Poidėnas pakeitė kvalifikaciją – išlaikė apskrities mokyklos mokytojo egzaminą:

По Экзамену въ Педагогическомъ Совѣтѣ Поневѣжскаго реальнаго училища,
Управленіемъ Виленскаго // Учебнаго Округа удостоенъ званія учителя уѣзд
наго училища (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 36v–37v) .
Nuo 1887-ųjų rugpjūčio 1 dienos vėl perkeltas į žemaitiškai kalbančią aplinką – į
Viekšnių liaudies mokyklą358:

Antono Gisičiaus atleidimas ir Andriaus Poidėno priėmimas į Panevėžio mokytojų seminariją, 1890 ; LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, L. 36r–38r .
356 Nuoširdžiai ačiū Valentinai Vatutinai, parodžiusiai Andriaus Poidėno kapą Panevėžio
stačiatikių kapinėse.
357 Ukmergės stačiatikių dekanato 1901 metų
355
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krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 21, l. 156v–157r .
358 Viekšnių gimnazijos istorijos skyriuje minimas
ir mokytojas Andrius Poidėnas: „Viekšnių
gimnazija“, Mažeikių krašto enciklopedija (www.
mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3 _gimnazija; žiūrėta 2009-01-25 ).
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Išlikusi Andriaus Poidėno antkapio dalis Panevėžio
stačiatikių kapinėse; fone matomas Zacharijaus Liackio ir
jo žmonos Jelenos Liackajos
antkapis (maža koplytėlė);

100 pav.

2007-06-15

Перемѣщенъ въ Векшнянское народное училище, гдѣ и состоялъ учителемъ до
назначенія на должность преподавателя въ Поневѣжскую учительскую семи
нарію (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 37v–38r) .
Ir tik nuo 1889 metų sausio 1 dienos Poidėnas atvyko dirbti į Panevėžio mokytojų
seminariją:

Предложеніемъ Господина Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа, отъ 3го января 1889 года, за No 14, назначенъ на должность преподавателя приготовителнаго класса Поневѣжской учительской семинаріи съ перваго января тысяча
восемьсотъ восемьдесятъ девятаго года (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 37v–38R) .
Vadinasi, 1878 metais baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, padirbęs po keletą
metų Šaukėnų, Kuršėnų, Panevėžio-Piniavos ir Viekšnių valdinėse liaudies mokyklose, sugrįžo į Panevėžį kaip seminarijos mokytojas.
Iš tiesų Andrius Poidėnas 1888 metais liepos 12 dieną laišku Sergijevskiui iš Viekšnių buvo prašęs darbo kokioje nors Vilniaus apskrities realinėje gimnazijoje:

Въ виду предполагающагося открытія приготовительныхъ классовъ при реальныхъ училищахъ Виленскаго Учебнаго Округа, имѣю честь почтительнѣйше
просить [...] о назначеніи меня на должность учителя приготовительнаго
класса при какомъ либо реальномъ училищѣ (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 1r) .
Tačiau labiausiai Poidėnas norėjo patekti į Panevėžio realinę gimnaziją, kaip pats
sakė, dėl šeimyninių aplinkybių:

По семейнымъ моимъ обстоятельствамъ, осмѣливаюсь почтительнѣйше просить [...] назначить меня учителемъ приготовительнаго класса Поневѣжска
го реальнаго училища (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 1r) .
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Ant Poidėno prašymo paties Sergijevskio ranka yra trumpas, bet reikšmingas prierašas pieštuku: „Turėti galvoje. Asmeniškai pažįstu iš puikios pusės“ („Имѣть въ
виду. Лично знаю съ отличной стороны“; l. 1r). Sergijevskis, matyt, atsiminė, kad
Poidėnas jam davė tris lietuviškus laiškus rusiškomis raidėmis – Sergijevskiui Poidėnas bus palikęs labai gerą įspūdį.
Darbo realinėje gimnazijoje Poidėnas vis dėlto negavo, bet buvo įdarbintas seminarijoje – tame pačiame pageidautame Panevėžyje. Maždaug po pusmečio (1888 metų
gruodžio 22 dieną) parengiamosios klasės mokytojas Antonas Gisičius parašė prašymą atleisti iš pareigų, kuriose buvo išdirbęs 11 metų – nuo pat seminarijos įsteigimo.
Gisičius motyvavo savo prašymą „по домашнимъ обстоятельствамъ“ (l. 11r). Kad
ir kokia būtų Gisičiaus atleidimo priežastis, ant gauto iš seminarijos direktoriaus
Boričevskio lydraščio Sergijevskis ranka iš karto užrašė:

Уволить съ 1 Янв[аря]. На его мѣсто назначить народного Учителя Пойденаса
имѣющаго званіе Уѣзднаго Учителя (Былъ учителемъ въ Поневѣжско-Пнев
скомъ училищѣ, но годъ тому назадъ переведенъ въ другое училищѣ, не помню,
какое) (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 2r) .
Vadinasi, atsiradus vietai Panevėžyje, Sergijevskis iš karto į ją skyrė Poidėną. Sergijevskis buvo gerai informuotas, kad Poidėnas dirba liaudies mokytoju ir turi ap
skrities mokyklos mokytojo kvalifikaciją. Tik buvo pamiršęs, kad tuo metu Poidėnas
dirbo būtent Viekšnių mokykloje. Net formuliare buvo užfiksuota, kad Poidėnas
paskirtas į Panevėžio mokytojų seminariją VŠA globėjo siūlymu.
Nors Poidėnas buvo įdarbintas nuo sausio 1 dienos, atvyko į Panevėžį tik sausio
14 dieną ir dirbti pradėjo tik nuo sausio 16 dienos – iki tol jį pavadavo ankstesnis
mokytojas Gisičius (l. 22r).
Iš tos Gisičiaus atleidimo ir Poidėno priėmimo bylos atsiskleidžia ir daugiau Poidėno biografijos detalių. Pavyzdžiui, nurodyta, kad jis įstojo į parengiamąją Panevėžio
mokytojų seminarijos klasę 1874-aisiais (l. 30r) – antraisiais Liackio lietuvių kalbos
dėstymo seminarijoje metais. Labai svarbi informacija apie Poidėno kilmę. Keletą kartų minima Poidėną kilus iš Biržų valsčiaus, pavyzdžiui: „Андрея Адамова Пойденаса,
происходящаго изъ крестьянъ Биржанской волости“ (l. 23r). Taip pat nurodoma,
kad Poidėnui buvo išduotas atleidžiamasis Gerultiškio (Герульцишскимъ) kaimo
(Biržų valsčius) bendruomenės raštas (l. 23r). Matyt, Poidėno gimtinės reikėtų ieškoti
tame Gerultiškio kaime, Parovėjos apylinkėje359 (į šiaurės rytus nuo Biržų). Vadinasi,
iš karto galima spėti Poidėną mokėjus rytinių šiaurės panevėžiškių šnektą.

359

Ačiū prof. habil. dr. Vitalijai Maciejauskienei,
nustačiusiai dabar jau išnykusio kaimo vietą:
„Toks kaimo vardas dar yra įtrauktas į 1959 m.
leidinį ‘Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas’, rašoma Gerultiškio km. –
Biržų r., Užušilių ap. (p. 700 ). Pagal vėlesnį suskirstymą tai būtų greičiausiai Parovėjos ap.
Duomenų apie tokio kaimo vardo funkciona-
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vimą šiame rajone užrašyta ir 1984 m. ten vykusios ekspedicijos metu: Gerultiškis, dvaras,
kaimas (dab. išnykęs), Gerultiškis, kaimas, Gerul
tiškio pieva, pieva. Ant visų lapelių, kurie yra
‘Vietovardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos
kartotekoje’, saugojamoje [Lietuvių kalbos
instituto] Vardyno skyriuje, yra pateikti tie
patys vietovardžių lokalizacijos duomenys –
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Taip pat iš susirašinėjimo apie nevienodą Poidėno pavardės formą sužinome ir
apie jo krikšto įrašą:

въ метрическомъ же свидѣтельствѣ о рожденіи и крещеніи, выданномъ Опочецкимъ приходскимъ священникомъ и въ настоящее время высланномъ въ Псковскую Духовную Консисторію написано „Пойден.“ (LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 30r) .
Vadinasi, Poidėnas buvo krikštytas Opočkos parapijoje. Opočka buvo Opočkos ap
skrities centras Pskovo gubernijoje. Dabar tai Rusijos teritorija, gana arti Latvijos pasienio (tiesiai nuo Biržų iki Opočkos yra apie 255 km). Opočkoje Poidėnas buvo pakrikštytas stačiatikiu – toji religija turėjo atverti Poidėnui duris sėkmingai mokytojo karjerai.
Nežinia, kiek galima pasitikėti ir kaip interpretuoti Būtėno (turbūt vėl iš kažkieno
atsiminimų imtą) informaciją apie Poidėno krikštą: „Paidėnas Adomas, Vincento sūnus,
lietuvis, kilęs iš, ar nuo, Biržų, katalikų šeimos narys, katalikiškai stačiatikių šventiko
krikštytas“360 (bent jau Poidėno vardą ir tėvavardį Būtėnas tikrai supainiojo).
Taip pat paaiškėja, kad Panevėžyje policijos uriadniku dirbo Andriaus Poidėno
brolis („какъ отецъ учителя Пойденаса, такъ и родной братъ, состоящій на службѣ
полицейскимъ урядникомъ, именуются Пойденасами“; l. 30v). Kauno gubernijos
atmintinėse knygelėse Andriaus brolis įrašytas kaip Vasilijus Poidėnas (Василій
Пойденасъ)361. Pavyzdžiui, 1886 metais Vasilijus dirbo uriadniku Nociagaloje (Наця
гола; miestelis tarp Panevėžio ir Naujamiesčio), o 1887-aisiais – Krekenavoje (Краки
ново362), 1897-aisiais – Naujamiestyje363.
Valentina Vatutina, Panevėžio krašto rusų kultūros veikėja, kraštotyrininkė, man
parodė ne tik Andriaus Poidėno, bet ir jo brolio Vasilijaus palaidojimo vietą. Vasilijus
mirė tik 1931 metų rugpjūčio 31 dieną, tad ilgai gyveno ir nepriklausomos Lietuvos
Respublikos laikais. Pasirodo, Vasilijus Poidėnas buvo knygnešių padėjėjas. Atsiminimuose apie Naujamiesčio uriadniką Vasilijų Poidėną St. Butkus rašė:

Iš policijos buvo vienas ypatingas asmuo: Naujamiesčio uriadnikas Podėnas [sic!], lietuvis, priėmęs pravoslavų tikybą ir buvęs kareivis. Jis daug žinojo apie garšviečius, bet
juos sutikęs sakydavo:
– Aš jūsų nematau, jūs manęs364.
Kitoje vietoje Butkus vėl apibūdino Vasilijų kaip knygnešių pagalbininką:

Po to Naujamiesčio uriadnikas perspėjo Laduką, patardamas jam apsižiūrėti.
– Dėkui, – atsakė Ladukas. – Mums pavojaus nėra.
– Man ne galvoj, yra ar nėra. Tik atsargiau.
Ir uriadnikas apsisukęs išvažiavo365.
Ir dabartinių autorių Vasilijus Poidėnas vertinamas kaip Garšvių knygnešių talkininkas. Pavyzdžiui, Antanas Tyla rašė: „Draugijos talkininkas buvo ir Naujamiesčio
uriadnikas Poidėnas“366. Kazys Misius ir Benjaminas Kaluškevičius taip pat įvertino
Vasilijaus Poidėno nuopelnus knygnešiams:

Tikėtina, kad Garšvių knygnešių draugija palyginti ilgai sėkmingai galėjo veikti dėl Naujamiesčio policijos punkto įgaliotinio Vasilijaus Poidėno palankumo [...]. Po išdavystės
jis buvo įspėjęs A. Laduką būti atsargiems367.
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O savo kapitaliniame suvestiniame veikale apie Lietuvos knygnešius ir daraktorius
Kazys Misius ir Benjaminas Kaluškevičius Vasilijų Poidėną pristato kaip knygnešį:

Tarnavo Naujamiesčio policijoje. Lietuvis, priėmęs stačiatikių tikybą. Daug žinojo apie
Garšvių knygnešių dr-ją, slaptai rėmė ją, nepersekiojo, Garšviuose nedarė kratų ir
aukštesniajai valdžiai apie dr-ją nebuvo pranešęs. Gavęs Garšvių k. vlst. Bružo skundą apie liet. spaudos platintojus Garšviuose ir to paties A. Bružio pristatytas liet. knygas, perspėjo A. Laduką, patardamas būti atsargiems. Nuo 1929.XI.1 paskirta 30 Lt
valst. knygnešio pensija368.
Pasirodo, Vasilijus nuo 1929 metų lapkričio 1 dienos nepriklausomoje Lietuvoje
net gavo knygnešio pensiją. Tikrai, Lietuvos prezidentas Antanas Smetona ir ministras
pirmininkas Juozas Tūbelis paskyrė „ligi gyvos galvos pensijas šiems spaudos draudimo metu pasidarbavusiems asmenims: [...] 3) [...], Vosyliui Poidėnui, [...] po 30 litų
kas mėnuo“369.
Vasilijus, regis, visai kaip Juozapas Miliauskas – buvo knygnešys ir policininkas
kartu. Bet jo brolio Andriaus istorija visai kita.
Formuliare minėta, kad Andrius Poidėnas 1885 metais išlaikė egzaminus ir tapo
apskrities mokyklos mokytoju. Yra išlikusi atskira byla su šiais Poidėno egzaminais370.
Jau iš pirmo Panevėžio realinės mokyklos raporto VŠA globėjui 1885 metų balandžio
16 dieną matyti, kad išlaikęs egzaminus Poidėnas tapo rusų kalbos mokytoju (l. 1r).
Pasirodo, Poidėnui teko laikyti nemažai egzaminų. 1885 metų sausio 28 dieną vyko
žodinis Dievo įstatymo egzaminas. Jį egzaminavo šventikas Sofronijus Zosimovičius
(Liackio svainis) ir mokytojai Adrianas Krukovskis (Адріанъ Васильевичъ Круков
скій) bei Antonas Strukovskis (Антонъ Анастасіевичъ Струковскій) (l. 2r). Išvardyta nemažai temų, kuriomis kalbėjo Poidėnas. Be kita ko, jam, stačiatikiui, teko aiškinti ir katalikų Šv. Dvasios garbinimo atsiradimą („указано историческое происхож
деніе ученія римскокатолической церкви объ исхожденіи Св. Духа“; l. 2r). Gyvenantis tarp dviejų religijų Poidėnas per egzaminą turėjo atsakinėti ir apie esminį
vakarų bei rytų krikščionybės skirtumą – katalikų Filioque. Egzaminų komisiją patenkino religinės Poidėno žinios, ir jis gavo leidimą tęsti egzaminų laikymą („продолжать
испытанія г[осподина] Пойденаса въ установленномъ порядкѣ“; l. 2r).
Tą pačią dieną Poidėnas laikė ir dar du egzaminus raštu: rusų literatūros bei kalbos. Jis pretendavo tapti rusų kalbos mokytoju, tai šie egzaminai turėjo būti svarbiau-

Biržų r. Parovėjos ap. Užrašymai patvirtina vienaskaitinę ir vyrišk. gim. oikonimo lytį“; Vitalijos Maciejauskienės elektroninis laiškas iš
Vilniaus autoriui į Čikagą, 2009-01-26 .
360 Būtėnas 1937, 650 .
361 ПККГ 1886, 157 .
362 ПККГ 1887, 156 .
363 ПККГ 1897, 211 .
364 St. Butkus, „Seniausia knygų skleidėjų organizacija“, Knygnešys (1864–1904) 1 , II -ji laida, red.
P. Ruseckas, Kaunas, 1938a, 80 .
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St. Butkus, „Garšvių organizacijos buhalteris
A. Ladukas“, Knygnešys (1864–1904) 1 , II -ji laida, red. P. Ruseckas, Kaunas, 1938b, 86 .
366 Tyla 1991, 15 .
367 Kaluškevičius, Misius 2006, 106 .
368 Kaluškevičius, Misius 2004, 373 .
369 „Respublikos Prezidento aktai. 2174 “, Vyriausy
bės žinios 319, 1930, 8 .
370 Andriaus Poidėno egzaminai apskrities
mokyklos rusų kalbos mokytojo vardui įgyti;
LVIA: f. 567, ap. 9, b. 3660 .
365
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si. Pirmoji Poidėno tema „Šykštusis riteris ir Pliuškinas“ („Скупой рыцарь и Плюш
кинъ“; l. 8r), antroji – „Kiekybinių skaitvardžių linksniavimo ypatybės“ („Особенно
сти склоненія именъ числительныхъ количественныхъ“; l. 6r).
Kai gavo teigiamus rašinių įvertinimus, kitą (sausio 29) dieną Poidėnui buvo leista laikyti kitus žodinius egzaminus („произведено устное испытаніе по русскому
и церковно-славянскому языку, словесности, географіи, всеобщей и русской
исторіи“; l. 3r). Iš visų šių dalykų – rusų ir bažnytinės slavų kalbos, literatūros, geografijos, visuotinės ir rusų istorijos egzaminavo rusų kalbos mokytojas Krukovskis
ir istorijos bei geografijos Strukovskis. Surašytas gana išsamus protokolas, į kokius
klausimus atsakinėjo Poidėnas: nuo bažnytinės slavų kalbos daiktavardžio, būdvardžio
ir dalyvio linksniavimo, veiksmažodžio formų sudarymo iki Vakarų Vokietijos miestų pramonės apibūdinimo. Paliestos literatūros temos – Igorio žygis, Lomonosovas,
Deržavinas, Fonvizinas, Karamzinas, Žukovskis, Puškinas, Gogolis, – graikų karų su
persais istorija ir atradimų bei išradimų epocha, caro Michailo Fiodorovičiaus valdymas (l. 3v–4r). Tai dar ne viskas. Poidėnas turėjo vesti ir bandomąją pamoką – išdėstyti pasakėčią „Varlė ir vilkas“ („Лягушка и Волкъ“; l. 4r).
Pateikti visi Poidėno egzaminų pažymiai (l. 4v).
Egzaminas

Forma

Pažymys

Dievo įstatymas

žodžiu

5

(penki)

Rusų kalba:
a) rašinys
b) gramatika

raštu
raštu

4
4

(keturi)
(keturi)

Rusų ir bažnytinės slavų kalbos
gramatika, teorija ir literatūros istorija

žodžiu

4

(keturi)

Geografija

žodžiu

4

(keturi)

Visuotinė ir Rusijos istorija

žodžiu

4

(keturi)

73 lentelė.

Andriaus Poidėno 1885 metų sausio 28–29 dienomis laikytų egzaminų pažymiai

Žinoma, aukščiausias balas buvo 5 (penki), 4 (keturi) buvo antras pagal gerumą.
Vienintelį penketą Poidėnas gavo iš Liackio svainio šventiko Zosimovičiaus (Poidėnas
juk turėjo būti buvęs ir jo mokinys, kai studijavo seminarijoje). Poidėno pamoka pažymiu nevertinta, tik komentuota. Krukovskis, be kita ko, rašė:

Объясненіе отдѣльныхъ оборотовъ и непонятныхъ для учениковъ словъ занимаетъ видное мѣсто, не нарушая однако цѣльности впечатлѣнія, выносимаго
изъ смысла разбираемаго отрывка. Самый способъ объясненія такого характера, что долженъ съ одной стороны своею конкретностью и наглядностью
возбуждать интересъ въ ученикахъ, съ другой рельефнѣе оттѣнять смыслъ
разбираемаго мѣста (LVIA: f. 567, ap. 9, b. 3660, l. 5r) .
Krukovskis pastebėjo Poidėną nukrypus nuo tradicinio būdo aiškinti pasakėčią ir
daugiau nei įprasta dėmesio skyrus atskiriems pasakymams bei nesuprantamiems
žodžiams. Tai esą didino konkretumą ir įtaigumą bei leido Poidėnui reljefiškiau pa292

rodyti minties atspalvius. Tą nukrypimą Krukovskis įvertino teigiamai. Regis, Poidėnui labiau rūpėjo kalbėti apie žodžius, jų reikšmes, posakius ir jų vartojimą.
Galų gale Panevėžio realinės gimnazijos pedagogų taryba nutarė, kad Poidėnas
yra tinkamas tapti rusų kalbos mokytoju apskrities mokykloje. Rusijos švietimo ministerijos liudijimas, kad Andrius Poidėnas gali dėstyti rusų kalbą apskrities mokyklose, išrašytas 1885 metų liepos 15 dieną.

3.2.

Susitikimas su Eduardu Volteriu (1887)

Sankt Peterburgo universiteto privatdocentas Eduardas Volteris (Эдуардъ Алек
сандровичъ Вольтеръ) važiavo tyrinėti lituanistinių dalykų į Lietuvą 1884, 1885, 1886,
1887, 1889 metais. Su Panevėžio lituanistika jis susipažino per 1887-ųjų žiemos kelionę.
Tuo metu jis kaip tik rengė savo garsųjį Jono Auksaburnio liturgijos leidinį Дíевiшка
Лiтургijа Швэто Jóно Аксобýрнıо (1887)371. Tai buvo išimtinis lietuviškas leidinys
kirilika372, kuriame Volteris atsisakė net daugiau rusiškų raidžių (<ё>, <и>, <й>, <щ>,
<ъ>, <ь>, <ю>, <я>, <ѳ>, <ѵ>, <ѣ>), nei buvo siūlęs Miliauskas, ir įdiegė nesančių rusų
abėcėlėje (<іе>, <>, <>, <њ>, <љ>, <ė>)373; tekstas dar ir sukirčiuotas.
Ataskaitoje apie savo kelionę Volteris sakė kėlęs uždavinį patikrinti lietuvišką Jono
Auksaburnio liturgijos vertimą su pačiais „žemaičių-lietuvių“ gyventojais vietoje:

Поставивъ себѣ задачу провѣрять литовскій переводъ литургіи Iоанна Златоуста на мѣстѣ и среди самаго жмудско-литовскаго народонаселенія я изъ Петербурга отправился прямо въ г[ородъ] Вильну374.
Volteris nurodė, kas iki tol buvo to leidinio lietuviškos kalbos rengėjai:

сообщеннаго мнѣ О[тцомъ] В[икторомъ] Гомолицкимъ, о ходѣ возникновенія и
поправленія перевода, который первоначально составленный г[осподиномъ]
Кречинскимъ, поправлялся поочередно же – свящ[енникомъ] Стрѣлинскимъ //
казеннымъ переводчикомъ г[осподиномъ] Груфомъ въ Ковнѣ, при сильнымъ
содѣйствіи ксендза Богд. (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 126r–126v) .
Taigi liturgija iš pradžių buvo išversta Jono Krečinskio, o po to dar taisyta šventiko Strelnickio, valdiško vertėjo Grufo Kaune, prisidedant kunigui Bogd. (?) Bet Volteris tuo nesitenkino. Sausio 15 dieną jis buvo Šiauliuose, o kitą dieną per Padubysį
ir Šaukėnus važiavo į Kolainius (Хвалойны) pas šventiką Eugenijų Rozovą (Евгеній

371 Б ОЖЕС ТВЕННАЯ ЛИТУРГIЯ СВЯТАГО IОА ННА

ЗЛАТОУС ТА. ДÍеВIШКА ЛIТУРГIJА ШВЭ  ТО JÓ

НО А  КСОБÝРНIО. САНКТПЕТЕРБУРГЪ . Швэ
там Петербурге, Метсе 1887 [, parengė
Eduardas Volteris]; LLTIB: 1770 .
372 Apie kai kurias jo leidimo peripetijas žr. Merkys 1994, 91 .
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Plg. Giedrius Subačius, „The Letter <J> and
Lithuanian Cyrillic Script: Two Language Planning Strategies in the Late Nineteenth Century“, Journal of Baltic Studies 39(1), 2008a, 79 .
374 Eduardo Volterio ataskaita apie kelionę į Šiaurės vakarų kraštą 1887 metų žiemą, 1887 ; RVIA:
f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 126r .
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Eduardo Volterio parengtos Дíевiшка Лiтургijа Швэто Jóно Аксобýрнıо (1887) ištrauka
su malda „Ламiнк лaмiнанчıус Táвe, Вíeшпатie“ (p. 33 ), kurią 1887 metų sausio 22 dienos vakarą
Panevėžyje taisinėjo Volteris pagal Zacharijaus Liackio ir Andriaus Poidėno žodžius; LLTIB: 1770

101 pav.

Александровичъ Розовъ). Pas jį išbuvo iki sausio 21 dienos ir spėjo su juo peržiūrėti beveik visą liturgiją („успелъ съ отцомъ Евгеніемъ просмотреть почти всю
литургію“; l. 127r); Rozovas per tą laiką nusirašė visą rankraštį.
Iš Kolainių Volteris važiavo į Panevėžį tartis su lietuvių kalbos mokytoju Zacharijumi Liackiu ir Panevėžio-Piniavos mokyklos mokytoju Andriumi Poidėnu:

для совѣщанія съ учителемъ жмудск[аго] языка г[осподиномъ] Лядскимъ [sic!]
и учителемъ Пневско-Поневѣжскаго училища г[осподиномъ] Пойденасомъ,
Литвиномъ православнымъ отъ роду (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 126v) .
Patį susitikimą Volteris aprašė taip:

Въ г[ородѣ] Поневѣжѣ я 22 января вечеромъ подъ содѣйствіемъ законоучителя
Пон[евѣжской] учительской семинаріи О[тца] Софронія Зосимовича и при
нравственной поддержкѣ [...] Ст[епана] Боричевскаго поправлялъ со словъ
г[осподъ] Лядскаго [sic!] и Пойденаса молитву „Благославляй благославлящія
[?], Господи“ (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 127r) .
Taigi 1887 metų sausio 22 dienos vakare Liackio svainis seminarijos šventikas
Zosimovičius padėjo Liackiui ir mokytojui Andriui Poidėnui susitikti su privatdocentu Volteriu, seminarijos direktoriui Boričevskiui palaikant. Atrodytų aišku, kodėl buvo
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susitikta būtent su Liackiu – jis buvo vienintelis oficialus lietuvių kalbos mokytojas
Kauno gubernijoje. Bet kodėl su Poidėnu? Juk jis tebuvo eilinis Panevėžio-Piniavos
pradinės mokyklos mokytojas. Galima svarstyti, kad, viena, Poidėnas buvęs Liackio
ir Zosimovičiaus mokinys (ir vėliau Zosimovičius jam parašė penketą per tikybos
egzaminą), jie abu turėjo Poidėną gerai pažinti ir pripažinti jo lietuvių kalbos išmanymą. Antra, Poidėną labai palankiai vertino Sergijevskis (dar nuo tada, kai iš jo gavo
tris lietuviškus laiškus kirilika), ir to negalėjo nežinoti nei Boričevskis, nei Zosimovičius su Liackiu.
Pasak Volterio, sausio 22 dienos vakarą visiems susirinkus jis taisinėjo savo liturgijos maldą „Благославляй благославлящія [?], Господи“ (Volterio spaudinyje tai
turbūt malda „Ламiнк лaмiнанчıус Táвe, Вíeшпатie“375) remdamasis Liackio ir
Poidėno žodžiais. Ką galėtų reikšti toks kalbos taisymo būdo nusakymas, geriau
paaiškėja iš Volterio laiško kitą dieną (sausio 23-iąją), iš karto po susitikimo su Liackiu ir Poidėnu, rašyto Ivanui Kornilovui:

Кромѣ отца Розова при наведеніи справокъ относительно передачи нѣкоторыхъ
трудныхъ терминовъ // дѣятельную помощь оказать могутъ казначей-учи
тель Жмудскаго языка въ Поневѣжѣ и особенно учитель Пойденасъ (православный Литовецъ)376.
Volteris nurodė, kad Liackis ir Poidėnas galėtų veiksmingai padėti perteikiant kai
kuriuos sunkius terminus. Matyt, ir ataskaitoje, rašydamas apie maldos taisymą remiantis Liackio ir Poidėno žodžiais, turėjo galvoje jų siūlomus žodžius, kurių trūko ar
kuriais nebuvo patenkintas Volteris. Vadinasi, Poidėnas ir Liackis tą vakarą šiek tiek
padėjo Volteriui parinkti leksiką maldai „Ламiнк лaмiнанчıус Táвe, Вíeшпатie“.
Iš atspausdinto tos maldos teksto matyti, kad kokių nors Liackio rašybos pėdsakų įžvelgti čia neįmanoma – vartota daug nerusiškų-neliackiškų rašybos ženklų.
Matyt, rašybos taisyti Liackiui (ar Poidėnui) galimybės Volteris sudaręs nebuvo.
Tarp fonetikos ypatybių spaudinyje taip pat galima atpažinti Liackiui nebūdingą
nosinį balsį, Volterio ženklintą <> ar <>: апшвэск ‘apšvęsk’, дуксаỹjенчıуjу ~
dūksaujančiųjų ‘dūsaujančiųjų’, Тáвес ‘tavęs’ (p. 33; plg. 101 pav.). Pasitaikė senovinių morfologinių formų – aliatyvų: тавíесп, Тавéсп ‘tavęsp’ (p. 33; plg. 101 pav.).
Tokių, be abejo, pats Volteris išrankiojo iš senųjų lietuviškų raštų, o ne išmoko iš
Liackio ar Poidėno; plg. Volterio nuomonę apie Jono Auksaburnio liturgijos turtinimą žodžiais iš spausdintų knygų, kartais net iš Mikalojaus Daukšos: „Другія
слова выбрать нужно съ надлежащею критикою изъ печатанныхъ уже книгъ,
иногда выраженіе употребляемое у Даукши“377. Formas тавíесп, Тавéсп Volteris
greičiausiai ir paėmė iš Daukšos, plg. Postilės378 lytis tawſṗ DP 2,52, Tawſṗ DP 3,21,
Volteris 1887, 33 .
Eduardo Volterio laiškas iš Panevėžio Ivanui
Kornilovui į Sankt Peterburgą, 1887-01-23 ; RNB:
f. 377, b. 568, l. 5r–5v .
377 Eduardo Volterio laiškas iš Panevėžio Ivanui
Kornilovui į Sankt Peterburgą, 1887-01-23 ; RNB:
f. 377, b. 568, l. 5v .
375
376

Z ACHARIJUS L IACKIS i r A n d r i u s P o i d ė n a s

378

Poſtilla Catholicka […] Per Kúnig Mikaloiv
Davksza Kanonîk Médnik / i łkißko pergûldita
[…] W Wilniui. Drukârnioi Akadêmios Societatis Iesv, A. D. 1599 . (Toliau – DP .)
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tawſp’ DP 18,41379. Tad jei koks to pokalbio su Liackiu ir Poidėnu pėdsakas (vienoje
liturgijos maldoje?) ir liko – tai nebent leksikoje. Bet ir jo nėra kaip identifikuoti.
Nors Krečinskis įrašytas kaip pirmasis Jono Auksaburnio liturgijos vertėjas, po
Volterio redakcijos jo vertimo pėdsakų irgi nedaug tegalėjo likti. Savo vertimo Krečinskis nepripažino; apie jo reakciją išėjus iš spaudos Дíевiшка Лiтургijа Швэто Jóно
Аксобýрнıо liudija Janio Spruogio 1888 metų sausio 1 dienos laiškas Volteriui – Krečinskis esą pareiškė, kad norint pagal Volterio pasirinktą abėcėlę išmokti lietuviškai
skaityti ir rašyti, pirmiausia visą akademiją reikėtų įsteigti, kur būtų mokoma šitokio meno:

И[ванъ] Л. Кречинскій выразился объ ней такъ, „чтобы по этой азбукѣ научиться читать, и писать по литовски, нужно основать снача[ла] цѣлую
академію, гдѣ спеціально обучали бы этому искусству“380.
Volteriui buvo suteikta galimybė susitikti su, administratorių akimis, stipriausiomis
lituanistinėmis Panevėžio pajėgomis. Volteris susidarė nuomonę ir apie Liackį, ir apie
Poidėną. Jau pirmoje citatoje iš ataskaitos Volteris buvo pabraukęs Poidėno pavardę
ir būtinai pažymėjęs, kad jis – gimtakalbis lietuvis. Liackio taip neišskyrė. O laiške
Kornilovui tiesiai pasakė, kad sunkius terminus parinkti ypač gali padėti Poidėnas,
gimtakalbis lietuvis, ir vėl pabraukė jo pavardę, nors iždininko-mokytojo (Liackio)
pavardę visai praleido. Vadinasi, Volteriui įstrigo geresnis Poidėno lietuvių kalbos
išmanymas ir jis tai pakartotinai pabrėžė.
Po susitikimo Panevėžyje Liackis turbūt kažką siuntė Volteriui. 1888 metų vasario
5 dieną skaitydamas ataskaitą apie savo 1884, 1885, 1886 ir 1887 keliones į Lietuvą,
Volteris paminėjo, kad yra paskelbęs ne visą etnografinę medžiagą381:

Ненапечатанными остались слѣдующіе матеріалы по этнографіи жмудскаго
племени Ковенской, Виленской, Сувалкской и Гродненской губерній: 1) Мате
ріалы по литовской діалектологіи, состоящіе изъ записей, сдѣланныхъ мною
на мѣстахъ, или же присланныхъ намъ въ ответъ на программу по указанію
особенностей говоровъ Литвы и Жмуди, отъ г[осподъ] Бурбы, Бразайтиса,
Лядскаго [sic!], Дидзюля, Руто, г[оспо]жи Кибартъ, Ужуписа, Милевскаго и др.382
Tarp tų, kurie buvo atsiuntę medžiagos, atsakančios į programą apie Lietuvos ir
žemaičių tarmių ypatybes, nurodytas ir Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas
Liackis. Jis galėjo būti susidomėjęs Volterio tarmių faktų registravimu ir nusiuntęs
jam kokius nors savo pastebėjimus (ar jie buvo panašūs į Liackio lietuvių tarmių
klasifikaciją raporte apie Miliausko Lietuvišką abėcėlę?). Tarp kitų siuntusiųjų duomenis Volteriui paminėti dar du asmenys, su kuriais Liackis buvo turėjęs netiesioginių
(tekstinių) santykių – Juozapas Miliauskas, kurio du rankraščius Liackis supeikė, o
trečią palaimino, bei kunigas Aleksandras Burba, kurio keturis kūrinėlius išvertė į
rusų kalbą ir taip prisidėjo prie Burbos uždarymo į Gardino vienuolyną atgailauti. Ir
Miliauskas, ir Burba taip pat siuntė Volteriui kalbinę ar etnografinę medžiagą apie
lietuvių kalbą ar Lietuvą383. Volteris prijungė Liackį prie Miliausko su Burba – Liackis
atsidūrė vienoje eilutėje su lituanistikos entuziastais.
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3.3.

Zavadzkio leidinukas (1887)384

Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge saugomos Vilniuje Zavadzkio
spaustuvėje spausdintos aštuonių puslapių brošiūros ar tiesiog leidinuko korektūra385.
Antraštinio lapo nėra. Leidinukas susideda iš dviejų dalių: 1) Ivano Posoškovo pamokymų kareiviui „Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй (Иш тестаменто
жмогаус вальщоно Iоно Посошково)“ (p. 1–5; RVIA foliacija – l. 111r–114v) ir 2) kalendoriaus „Календориус свецну [sic!] целу мету“ (p. 6–8; l. 113v–114v). Leidinuko
pabaigoje atspausdinti cenzūros ir leidimo duomenys: 1887 metų rugsėjo 10 dieną jį
aprobavo Vilniaus cenzorius protojerėjus Piotras Levickis (Петръ Левицкiй), leido
Zavadzkio spaustuvė:

1887 г[ода] Сентября 10 д[ень] г[ородъ] Вильна Цензоръ Протоiерей Петръ Ле
вицкiй. Вильна въ Типографiи Завадзкаго. Замков[ый] пер[еулокъ] № 149 [?].
Nors išlikusi surinkto leidinio korektūra, bet Lietuvos TSR bibliografija tokio leidinio
nefiksuoja386. Šie spaustuvinio rinkinio atspaudai liudija, kad leidinys buvo rengtas,
bet galbūt neišleistas arba išleistas, tik neišlikęs.
Ivanas Posoškovas (Иванъ Тихоновичъ Посошковъ, 1652–1726) buvo savamokslis iš valstiečių kilęs Rusijos imperatoriaus Petro I laikų ekonomistas ir publicistas.
Žymiausias Posoškovo veikalas buvo „Книга о скудости и о богатстве“, paskelbtas
iš rankraščio tik 1842 metais387. Petras I išsiuntė Posoškovo sūnų Nikolajų studijuoti
į užsienį, ir ta proga Posoškovas sūnui parašė literatūrinį testamentą, taip pat išleistą
1842 metais: „Отеческое завещательное поученіе посланному для служенія въ

Naudotasi Mikalojaus Daukšos Postilės elektroni
niu tekstu, kurį 2006 metais parengė Veronika
Adamonytė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajėdienė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė
ir dr. Ona Aleknavičienė (grupės vadovė) pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtą projektą „Senųjų lietuviškų raštų
skaitmeninimas ir duomenų bazės kūrimas“;
tekstas saugomas Lietuvių kalbos instituto
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje,
Senųjų raštų duomenų bazėje, inventoriaus
Nr. T-46 .
380 Janio Spruogio laiškas iš Vilniaus Eduardui
Volteriui į Sankt Peterburgą, 1888-01-01 ; RMAA:
f. 178, ap. 2, b. 272, l. 8r .
381 1887 metų vasaros kelionės medžiagą Volteris
buvo paskelbęs atskira knyga: [Эдуардъ Алек
сандровичъ Вольтеръ,] Объ этнографической
поѣздкѣ по Литвѣ и Жмуди лѣтомъ 1887 го
да приватъ-доцента Э. А. Вольтера, Санктпе
тербургъ, 1887 .
382 [Эдуардъ Александровичъ Вольтеръ,] Пред
варительный отчетъ о поездкѣ по Литвѣ и
Жмуди въ 1884, 1885, 1886 и 1887 годахъ Э. А.
379
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Вольтера (читано въ засѣданіи Отдѣленія
этнографіи 5 -го февраля 1888 г.), 8 .
383 Išnašoje nurodyta, kad Miliauskas buvo atsiuntęs rankraščius Замѣтка о литовскомъ язы
кѣ bei Литовцы. Свѣдѣнія о литовскомъ и
жмуйскомъ [sic!] народѣ въ этнографіческомъ
отношеніи.
384 Skyrius apie Zavadzkio leidinuką parengtas pagal straipsnį „Nežinomas Zavadzkio spaustuvės leidinukas kirilikos raidėmis (1887) “, ALt 12,
2010 ( spausdinama).
385 Leidinuko „Тевишкас тестаментас Русишкам
карейвюй“ ir „Календориус свецну целу
мету“ korektūra, 1887 ; RVIA: f. 1284, ap. 190,
b. 83d, l. 111r–114v .
386 Lietuvos T SR bibliografija. Serija A . Knygos lietu
vių kalba 2 . 1862–1904; 2(R–Ž) , Vilnius: Mintis,
1988, 579, 679 . (Toliau – LB II[2] .)
387 [Иванъ Посошковъ,] Сочиненія Ивана Посош
кова, изданы на иждивеніи Московскаго Об
щества Исторіи и Древностей Россійскихъ
Михаиломъ Погодинымъ, Москва, въ типо
графіи Николая Степанова, 1842, 1–259 .
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дальніе страны юному сыну“388. Tačiau 1873 metais Andrejus Popovas surado ir
paskelbė daugiau tokio pobūdžio Posoškovo testamentų: vergui, dailininkui, pirkliui,
kareiviui, karininkui, vargšui, klierikui, vienuoliui, archijerėjui389, plg.:
Посошков весьма подробно и обстоятельно изображает, как истинный христианин должен вести себя, если ему случится быть рабом, художником, купцом,
солдатом, офицером, нищим, подьячим, членом церковного клира, монахом, архиереем, всюду рисуя разновидности одного и того же христианского идеала390.
Tačiau lietuviškas tekstas verstas greičiausiai ne iš 1873 metų leidinio, bet iš vėlesnių atskirų leidinėlių (4 psl. apimties), skirtų vien kareiviui pamokyti: Отеческий
завет православному русскому воину: Из завещания крестьянина Ивана Посошкова.
Rusijos nacionalinės bibliotekos katalogas rodo buvus 1882, 1883, 1884, 1885, 1886
leidimus391 (vėlesni jau po 1887-ųjų, kai spausdintas Zavadzkio leidinukas). Atrodo,
verčiant pavadinimas trumpintas – vertimas tapo universalesnis ir tiko ne vien stačiatikiams rusams, bet visiems kareiviams.
Posoškovas būsimam kareiviui patarė būti dievobaimingam, gerai tarnauti valdovui, kare būti tvirtam ir drąsiam. Svarbiausia – nepasiduoti ir neišduoti – geriau esą
mirti. O jeigu kareivį bemiegantį ar sužeistą paimtų į nelaisvę, tai jis turi aiškinti esąs
viskuo patenkintas ir visko turintis; net jei kankinti pradėtų, jis neturįs pasakoti apie
savo kariuomenės neturtą; jei tektų mirti – taptų šventu kankiniu. Turįs sakyti nežinąs,
kiek yra kareivių jo kariuomenėje, kad jų pusėje kariauja vien patyrę kareiviai, kad
jaunų mažai. O jei sugrįšiąs į savo pulką, tai savo viršininkui turįs viską išpasakoti,
bet draugams nesakyti, kad priešai stiprūs ir viskuo apsirūpinę. Kareivis turįs pasitenkinti gaunama alga, o jei jam vis tiek trūksta, tai turįs susirasti kokį darbelį ir
užsidirbti sąžiningu darbu, o ne mėginti įsigyti ką nors nedorai. Jei apsistos pas kokį
ūkininką, tai turi būti jam tarnu, ne ponu, kalbėti su juo meiliai ir maloniai; jei ims
stumti ūkininką iš namų, tai šis šauksis Dievo pagalbos ir Dievas gali kareivį nubausti. Nes kur meilė, ten ir Dievas, o kur kivirčai – ten velnias. Kareiviai niekuo taip
neįsiėdantys žmonėms kaip smurtu ir šiurkštumu. Posoškovas pažino vieną kareivį,
kuris buvęs toks ramus, jog jį visi vadinę višta; o mūšyje jis iškapojęs dvi ar tris dešimtis turkų. Kareivis turi namuose būti avele, o mūšyje – liūtu. Turįs draugų nenuskriausti, nemeluoti. Mūšyje esą skaistumas geriau nei vario skydas. Izraelitai mūšiuose esą buvę nenugalimi, todėl priešai jiems tyčia siųsdavę savo žmonas ir merginas su jomis daryti nuodėmes tam, kad Dievas dėl paleistuvystės leistų izraelitus
įveikti. Vienas graikų kareivis esą ėjo kariauti su bulgarais; naktį atėjusi mergina jį
gundė, bet šis ją tris kartus pavarė; o tada sapne išvydo graikų kareivių lavonais
nuklotą mūšio lauką, tik viena vieta buvo tuščia; balsas sapne graikui pasakęs, kad
tai jis turėjo ten gulėti, bet kadangi tris kartus susigrūmė su gyvate, tai nebūsiąs
nukautas. Nors ir nebūtų karo, kareivis turįs bent du kartus per metus eiti išpažinties
ir priimti šventus sakramentus. O karo metu turįs priiminėti Komuniją ir kiekvieną
dieną būti pasirengęs mirti. Jeigu priešas vysis karininką ar draugą, kuris buvo kareivį nuskriaudęs, šis vis tiek turi stengtis gelbėti. O išgelbėjęs nesigirti. Jei žūtų
traukdamas aną iš bėdos – Dievas ypač išaukštintų savo karalystėje. Kareivis turįs
klausyti viršininkų, laikyti sausą paraką, bent kas savaitę treniruotis, kad tiksliai
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pataikytų ir per karą nešaudytų tuščiai – neeikvotų valdovo iždo. Kareivystė sielos
nepragaišinsianti.
Leidinio rengimo istorijai labai svarbus atrodo rankraštinis prierašas pačioje korektūrų pabaigoje:

Къ памяти сей листокъ былъ переведенъ Стар[шимъ] писаремъ восп[итанни
комъ] Округа Кишкесомъ урож[енцемъ] Вилькомирскаго Уѣзда. Переводъ его
передѣлалъ Чиновникъ Имп[ераторской] Пуб[личной] библiотеки Балтромайтисъ – Коректуры двѣ держалъ первый знатокъ литовскихъ нарѣчій
Кол[лежскій] Асс[ессоръ] Арамовичъ, послѣ него пересматривалъ Учитель
Жмудскаго языка въ Поневѣж[ской] Семинаріи Надв[орный] Сов[ѣтникъ]
Ляцкій наконецъ Учитель двукласснаго Пон[евѣжскаго] Училища Пойденасъ –
оба они выразили свое мнѣніе [...] (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114v) .
Sakoma, kad leidinys buvo rengiamas keliais etapais kelių žmonių. Pirmąjį variantą buvo išvertęs kažkoks Ukmergės apskrityje gimęs vyresnysis raštininkas Kiškis
(turbūt VŠA auklėtinis). Jo vertimą perdarinėjo Sankt Peterburgo imperatoriškosios
viešosios bibliotekos darbuotojas, žinomas lietuvių bibliografas Silvestras Baltramaitis. Dvi korektūras skaitė, kaip pavadinta, „pirmasis lietuvių tarmių mokovas“ Viktoras Aramavičius. Tai vertėjas į lietuvių kalbą, anksčiau (1857–1865) buvęs lietuviškų
knygų cenzoriumi Vilniuje392. Po Aramavičiaus peržiūrėjo Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas Zacharijus Liackis ir pagaliau – Panevėžio dviklasės mokyklos
mokytojas Andrius Poidėnas – abu pastarieji išdėstė ir savo nuomonę. Taigi nurodyti bent penki asmenys, prisidėję prie Zavadzkio spaustuvės leidinuko.
Korektūra nemažai taisyta ranka. Kai kur paraštėse rusiškai prirašyta kalbinių
komentarų, o kai kur, regis, kita, kaligrafiškesne ranka, korektūros ženklais taisytos
tik raidės. Palyginus komentarų rašyseną su Liackio autografais aiškiai matyti, kad
komentarai rašyti būtent Liackio.

Посошковъ 1842, 293–304 .
[Иванъ Посошковъ], Завѣщанiе отеческое къ
сыну. Сочиненiе Ивана Посошкова. Открыто и
издано Андреемъ Поповымъ [...], Москва,
Типографiя А. И. Мамонтова и Кo, Леон
тьевскiй переулокъ, № 5, 1873 ; University of Illinois Library at Urbana-Champaign: 171.1.P84Z.
Prototipinis skyrelis „О салдатъскомъ бытiи“
atspaustas p. 192–198 .
390 П[етр] Ф[едорович] Каптерев, „Теоретиче
ская педагогия Петровской эпохи и вообще
первой половины XVIII века“, История рус
ской педагогии; Слово: Православный образова
тельный портал (http://old.portal-slovo.ru/
rus/pedagogics/216/2980/$ print_text/; žiūrėta
2010-08-08 ).
391 Иван Тихонович Посошков, Отеческий завет
православному русскому воину: Из завещания
крестьянина Ивана Посошкова, M[осква]: Ти
388
389
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п[ография] И. Ефимова, 1882; RNB: 18.257.1.74–
138 ; t. p. 1883; RNB: 18.257.1.322–138 ; t. p. 1884;
RNB: 18.257.1.323–138 ; t. p. 1885; RNB: 18.257.1.
325–138 ; t. p. 1886; RNB: 18.257.1.325–138 . (Cit.
pagal RNB elektroninį katalogą.)
392 Plg. Mulevičius 1972, 109–110 ; Zita Medišauskienė, Rusijos cenzūra Lietuvoje XIX a. viduryje,
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1998,
231–232 ; Aušra Navickienė, „Aramavičius, Viktoras“, Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žody
nas, sudarytojas Osvaldas Janonis; vyr. redaktorius Domas Kaunas, Vilnius: Matematikos ir
informatikos institutas, Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004b ; Aušra Navickienė, Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios
pusės Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2010, 93 .
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Ivano Posoškovo pamokymų kareiviui „Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй“
pradžia; vertė vyresnysis raštininkas Kiškis, perdarinėjo Silvestras Baltramaitis, dvi korektūras skaitė
Viktoras Aramavičius; matyti Zacharijaus Liackio prirašinėti korektūriniai komentarai bei keletas
turbūt Andriaus Poidėno taisytų raidžių; RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 111r

102 pav.
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Jei rengėjai prieraše suregistruoti tiksliai, tai išlikusi korektūra turėjo būti jau ne
pirma. Baltramaitis, galėtume spėti, turėjo peržiūrėti dar Kiškio vertimo rankraštį, o
Aramavičius – taisyti spaustuvinio rinkinio atspaudus (du kartus?). Tada tekstas
turėjo patekti pas Liackį ir Poidėną. Kadangi korektūra taisyta daugiausia Liackio
ranka, tai tikėtina, kad Baltramaičio ir Aramavičiaus koregavimus spaustuvė tada jau
buvo sukėlusi į rinkinį. (Kita galimybė – kad Liackis būtų gavęs pirmąsias korektūras,
ir tos pačios paraleliai būtų buvę atspaustos skaityti ir Aramavičiui – mažiau tikėtina.)
Liackis ir Poidėnas abu dirbo Panevėžyje ir jiems buvo patogiau skaityti tuos pačius
rinkinio atspaudus, todėl tikėtiniausia, kad atskiras raides taisė Poidėnas (jo rašysena
kaligrafiškesnė).

Ivano Posoškovo „Тевишкас тестаментас
		Русишкам карейвюй“ tarmė
3.3.1.

Iki Liackio su Poidėnu Ivano Posoškovo tekstelyje „Тевишкас тестаментас Русиш
кам карейвюй“ galėjo atsirasti bent trijų asmenų – vertėjo ir dviejų taisytojų – kalbos
ypatybių. Apie vertėją Kiškį težinome, kad buvo kilęs iš Ukmergės apskrities – vadinasi, greičiausiai iš rytų aukštaičių teritorijos. Baltramaitis buvo gimęs Mankiškių kaime
(tarp Šiaulių ir Radviliškio, dabar Radviliškio savivaldybė) – pačiame vakariniame rytų
aukštaičių panevėžiškių pakraštyje, besiribojančiame su vakarų aukštaičiais šiauliškiais.
O Aramavičius buvo iš Salamiesčio, ketverių metukų būdamas persikėlė į Papilį393, tad
iš mažens abiejose vietose turėjo girdėti rytų aukštaičių kupiškėnų patarmę394. Jų visų
trijų kalbos požymių galėtume tikėtis leidinuko korektūroje.
1. Pasitaikė rytų aukštaičių dvigarsis <ун> [un]: брунгесне ‘brangesnė’ 112v; рункамс
‘rankomis’ 112r, bet taip pat parašytas nerytietiškas <ан> [an]: бэмеганти ‘bemiegantį’ 111r; канкинть ‘kankinti’ 111r; ранкасна 111r. Skirtingų patarmių formos sumaišytos; ypač išsiskiria nuosekliai 18 kartų pavartotas nerytietiškas ant: ант 111r(2x),
111v(2x), 112r(8x), 112v(5x), 113r.
2. Viena panevėžiškių ar žemaičių forma su <ом> [ọm]: парсисомдик ‘parsisamdyk’
113r. Dažniau rašytas vak. a. dvigarsis: амжина instr. sg. ‘amžina’ 113r; амжина ‘amžiną’ 113r; амжю ‘amžių’ 111r (nors ir rytų aukštaičiai žodžius amžinas, amžius dažnai
taria su [am]).
3. Taip pat yra rytų aukštaičių <ин> [in]: апидинктас ‘apdengtas’ 112v; тин ‘ten’
111v; тинай ‘tenai’ 111v, bet dažnesni nerytietiški <ен> ir <эн> [en]: кент ‘kenčia’

393
394

Mulevičius 1972, 109 .
Leonas Mulevičius cituoja Aramavičiaus pasisakymą per tardymą apie savo lietuvių tarmių mokėjimą: „Gimiau Zarasų apskrityje ir
ten gyvenau iki 13 metų amžiaus – iki išvykdamas į Kražių gimnaziją. Mano auklė ir visi
tarnai tėvų namuose kalbėjo lietuviškai, ir aš
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su jais kalbėjau ta kalba. Paskui Kražių gimnazijoje, kurioje aš mokiausi dvejus metus,
bute ir gatvėje nuolatos girdėjau žemaičių kalbą. Atostogų metu mano tėvas, norėdamas,
kad ir aš būčiau dvasininku, mokė mane, kaip
pamokslininką, lietuvių kalba“ (Mulevičius
1972, 110 ).
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111r; нукентету ‘nukentėtų’ 112v; стенгкес ‘stenkis’ 113r; тен 111r; Швэнта ‘šventa’
112r; Швэнтус ‘šventus’ 112v; Швэнтую ‘šventųjų’ 111v, 112v. Ir čia kalba įvairavo.
4. Pralietuvių nosinio ą pozicijoje randama ir rytų bei pietų aukštaičių <у> [u] – дру
сус ‘drąsus’ 111r; tai pat du kartus parašyta forma su <ан> [an] – дрансус 112r(2x).
Galūnėse pralietuvių ą pozicijoje paprastai vartotas vakarų aukštaičiams būdingas
<а> [a], plg. daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių acc. sg.: блогума ‘blogumą’ 112v;
гера ‘gerą’ 111v; капейка ‘kapeiką’ 111v; недрауга ‘nedraugą’ 113r; пар невале ~ par
nevalią ‘per prievartą’ 113r(2x); парака ‘paraką’ 113r; преша ‘priešą’ 112v; шимта
‘šimtą’ 112v (vieną kartą pasitaikė išimtinis rytų ir pietų aukštaičių <у> [u]: уж
нетейсибу ~ už neteisybą ‘už neteisybę’ 111v; taip pat turbūt dirbtinai rekonstruotas
<ан> su netartu <н>, atsiradęs lotynišką <ą> transliteruojant kirilika: памате тущен
ветан ‘pamatė tuščią vietą’ 112v). Vartota ir rytų aukštaičiams nebūdinga prieveiksmių galūnė ‑a: висада ‘visada’ 112v; тада ‘tada’ 111v, 113r (bet pasitaikė rytietiška
instr. sg. f. мажуму какю ‘mažuma kokia’ 111r).
5. Nosinis pralietuvių ę įvardžių acc. sg. galūnėje žymėtas labai nuosekliai, plg.
rytų ir pietų aukštaičiams būdingas formas su <и> [i]: сави ‘save’ 111r, 112r(2x),
112v(2x); тави ‘tave’ 111r(2x), 112r, 113r(4x).
Tačiau kitose pozicijose senojo ę refleksai dažniausiai rašomi taip, kaip būdinga
vakarų aukštaičiams, plg. daiktavardžių, būdvardžių acc. sg. galūnę ‑e (<е>): апэ
нетуртисте ‘apie neturtingumą’ 111r; дидесне ‘didesnę’ 111v; картибе ‘kartybę’ 111v;
паскутине ‘paskutinę’ 111v (išimtis būtų vieną kartą pavartota galūnė <и> [i] – картиби
‘kartybę’ 111v). Neturi rytietiškos galūnės nė instr. sg., plg. vakarietišką <е> [e]: гимине
‘gimine’ 112r; салдатисте ‘kareivyste’ 113r; смуртибе ‘smurtybe’ 112r; тарнисте
‘tarnyste’ 111v. Taip pat ir iness. sg. bei pl. rašomos vak. a. ir bk būdingos galūnės:
баруосе ‘baruose’ 111v; висаме ‘visame’ 111v, 113r; висуосе ‘visuose’ 112v; дайкте
‘daikte’ 111v; лайке ‘laike’ 112v; нетейсибесе ‘neteisybėse’ 112v (yra ir išimtis — rytų
bei pietų aukštaičiams būdingas <и> [i]: стони ~ stone ‘būklėje’ 113r).
Visas šias, kad ir nenuoseklias, rytų aukštaičių ypatybes turbūt galima hipotetiškai
pagal kilmės vietą priskirti arba vertėjui Kiškiui (neapibrėžta vieta Ukmergės apskrityje), arba dviejų korektūrų taisytojui Aramavičiui (Salamiestis, Papilys), bet ne vertimo perdarytojui Baltramaičiui (vakarų panevėžiškiai).
6. Ypač krinta į akis apskritai jokiems lietuvių raštams nebūdinga, bet čia pasitaikanti vadinamoji žadininkavimo ypatybė (kirčiuotas pralietuvių [a] neišvirtęs į [o]
kaip vak a. ar bk). Kamieno kirčiuotas [o], kaip matyti iš LKA, XX amžiuje buvo paplitęs dviejuose nedideliuose rytų aukštaičių arealuose: pats vilniškių šiaurės rytų
kampas apie Dūkštą, Ignaliną, Adutiškį, Tverečių, Mielagėnus bei tam tikri nedideli
šiaurės anykštėnų plotai (apie Svėdasus, Panemunėlį, Lyduokius, Balninkus) ir gretimos šiaurės uteniškių apylinkės (Minkūnai, Vaiskūnai, Vilučiai)395.
Visame tekste įvardžiai koks, ‑ia ir šitoks, ‑ia rašyti tik su <а> [a]: каки ‘kokį’ 112v;
какію ‘kokiu’ 111v; какія ‘kokio’ 111v; какю instr. sg. f. ‘kokia’ 111r; некакян ill. sg.
‘į jokį’ 111v; никакям iness. sg. ‘jokiame’ 111v; шитакюс ‘šitokius’ 112r. Taip pat ir
įvardis kožnas ‘kiekvienas’ rašytas nuosekliai: кажна ‘kiekvieną’ 112v; кажном ‘kiek
vienam’ 111v; кажну ‘kiekvienu’ 112r. Tačiau toks, ‑ia žymėtas tik su <о> [o]: токи
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‘tokį’ 111v, 112r; токс 112r. Įvardis visoks, ‑ia parašytas po kartą ir taip, ir taip: висакіосе
‘visokiose’ 112v ir високіо ‘visokio’ 112v.
Kitos kirčiuotos kamieno formos: дабакис ‘dabokis’ 111r; жинат ‘žinoti’ 111v;
недарас ‘nedoras’ 112r; пакалай ‘pakolei’ 111r. Tačiau dažniau kamieno kirčiuotas
balsis rašytas <о> [o]: біок ‘bijok’ 112r; ишкапоя ‘iškapojo’ 112r; купротас ‘kuprotas’
112r; левонайс ‘lavonais’ 112v; наквоть ‘nakvoti’ 112v; Норс ‘nors’ 112v.
Ir tose pačiose leksemose parašomas kartais vienas balsis, kartais kitas (<а> ar <о>
pasirinkimas nepriklausė nuo kirčio šokinėjimo paradigmoje), plg. ставек ‘stovėk’
111r; стави ‘stovi’ 111r (ir саугак ‘saugok’ 111r; саугать ‘saugoti’ 112v), bet стоветою
‘stovėtoju’ 111v; спаведакис ~ spaviedokis ‘išpažink nuodėmes’ 112v, bet спаведуокес
‘t. p.’ 112v. Ypač kristi į akis turėjo dažnõs leksemos žmogus variantai, plg. жмагу
‘žmogų’ 112v; жманю ‘žmonių’ 111v, bet жмогаус ‘žmogaus’ 111r; жмогу ‘žmogų’
112v(2x); жмогуй 111v, 112v; жмогус 112v; жмонемис ‘žmonėmis’ 112r; жмонемс
‘žmonėms’ 112r (viena forma su klaida жмугу ‘žmogų’ 112r).
Atvirosios ir uždarosios galūnės kirčiuotą pralietuvių [a] (vakarų aukštaičių [o∙])
išlaiko irgi panašūs, nors kiek platesni anykštėnų ir uteniškių arealai (nuo Anykščių
maždaug į šiaurę ir šiek tiek į rytus iki pat Lietuvos sienos) ir kiek siauresni vilniškių396;
plg. <а> [a]: алгас gen. sg. ‘algõs’ 111v; ант вайнас ~ ant vainõs ‘kare’ 112r; ант шитас
вѣтас ‘ant šitos vietos’ 112v; bet ir <о> [o]: бэдос gen. sg. ‘bėdõs’ 112v; вайнос gen. sg.
‘karo’ 112r(2x), 112v(2x); нивенос ‘nė vienos’ 113r; паскиртос gen. sg. ‘paskirtõs’ 111v.
Nekirčiuotose atvirosiose ir uždarosiose galūnėse pralietuvių [a] (vakarų aukštaičių
[o∙]) išlaikomas daug plačiau – tiek didžiojoje rytų aukštaičių teritorijos dalyje, tiek
nemažoje vakarų aukštaičių šiauliškių dalyje bei žemaičiuose397. Ir „Тевишкас теста
ментас“ turi tokių nekirčiuotų galūnių su [a]. Gerai variantai matyti iš įvardžių mano,
savo, tavo galūnių: мана 111r, 111v, 112r(2x), 113r (bet ir мано 111v, 112v[4x]); Сава 112r,
сава 111v(6x), 112r(5x), 112v, 113r(3x) (bet ir Саво 113r, саво 111r, 111v[2x], 113r[4x]);
тава 111v(2x), 112v(2x) (bet ir таво 113r). Kai kuriuose sakiniuose ir frazėse nekirčiuotus garsus žymintys <а> ir <о> eina greta: ант тикумо ир геро апсиэима ~ ant tykumo
ir gero apsiėjimo ‘pagal ramumą ir gerą elgimąsi’ 112r; бук [...] ант лаука Мушіо ~ būk
ant lauko mūšio ‘būk mūšio lauke’ 112r; не ну ко неатимк ир нетейсинга ингіимо ка
кія дайкта ~ nė nuo ko neatimk ir neteisingo įgijimo kokio daikto ‘iš nieko neatimk ir
neteisėtai įgyto kokio daikto’ 111v. Didesnė dauguma atvejų vis dėlto rašyta su vakarų
aukštaičių <о> [o∙]: вейдо ‘veido’ 112r; грѣко ‘nuodėmės’ 112v; душос gen. sg. ~ dūšios
‘sielos’ 113r; матос ‘matos’ 112v; меисто ‘maisto’ 111r; недигело [sic!] ‘nedidelio’ 112r;
прадеіо ‘pradėjo’ 112v; прекибос ‘prekybos’ 112r; эіо ‘ėjo’ 112v.
Iškalbingos ir hiperkorekcinės formos, plg. вадинтос ‘vadintas’ 112v; кито ‘kitą’
112r; подорус ‘padorus’ 112r. Tokias formas greičiausia turėjo parašyti žmogus, savo
tarmėje girdėjęs [a], bet stengęsis nors kiek modifikuoti jam įprastą formą į turbūt
prestižiškesnį išmoktą [o] – pavyzdžiui, Kiškis.

žemėl.; LKTCh 101, 143 ; Zinkevičius
žemėl.
396 LKA II 37 ir 39 žemėl.; Zinkevičius 1966, 31 žemėl.
395 LKA II 35

1966, 28
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ir 40 žemėl.; Zinkevičius 1966, 32 ir
žemėl.

397 LKA II 38

33
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Antra vertus, tokių netikslių formų galėjo atsirasti ir taisytojams nepataikant įrašyti vakarietiškų formų (Aramavičiui ar Baltramaičiui). Visgi aišku, kad sąmoningai
norėta keisti kryptimi iš [a] į [o], bet ne atvirkščiai. Tais 1887-aisiais jau keletą metų
buvo buvęs leistas laikraštis Aušra, maldaknygių rengėjas Serafinas Laurynas Kušeliauskas jau 1885 metų gruodžio 23 dieną buvo deklaravęs, kad egzistuoja bendrinė
lietuvių kalba (kałba abełna)398, tad ir tie spaudinio „Тевишкас тестаментас“ rengėjai
galėjo orientuotis į Aušroje bei kituose leidiniuose vartojamas vakarų aukštaičių formas
su [o∙] visais šiais atvejais. Tai nebe vakarų aukštaičių šnektų, o tiesiog atsiradusios
bendrinės kalbos įtaka.
Svarbu, kad tiek kirčiuotos, tiek nekirčiuotos formos kamiene ir galūnėse su [a]
turėjo būti paties pirmojo teksto rengimo sluoksnio atspindys, tai yra, taip turėjo būti
iš pradžių išversta Kiškio, o paskui beredaguojant dalis tų Kiškio <а> turėjo būti
pakeista <о> (nors jau ir pats Kiškis galėjo versti maišyta tarme). Juk kirčiuotas <а>,
paplitęs gana siaurose šiaurinių vilniškių bei anykštėnų su uteniškiais teritorijose,
negalėjo būti pakankamai prestižiškas, kad būtų įterpinėjamas redaguojant.
7. Kiškio vertime galima rasti ir kitų nenuoseklių rytų aukštaičiams būdingų formų, pavyzdžiui, minkštoji bendratis, žymima žodžio gale minkštumo ženklu <ь>:
апсакить ‘apsakyti’ 113r; атсидивить ‘atsistebėti’ 112r; буть ‘būti’ 111r, 111v; гивенть
‘gyventi’ 112v; ишгелбеть ‘išgelbėti’ 112v(2x); ишмауть ‘išmauti’ 113r; клаусинеть
‘klausinėti’ 111v; ненукривидить ‘nenuskriausti’ 112v; привэикть ‘išgelbėti’ 112v (bet
plg. ir kiek retesnes nesutrumpėjusias bendratis: атимти ‘atimti’ 113r; бути ‘būti’
112v; гульти ‘gulti’ 112v; ишдуоти ‘išduoti’ 111r; нумирти ‘numirti’ 111r; привильти
‘privilti’ 111r; приспаусти ‘prispausti’ 111v; ir netgi sutrumpėjusias be minkštumo
ženklo: каріаут ‘kariauti’ 112v; ненукривидит ‘nenuskriausti’ 112r; памелуот ‘pameluoti’ 112r; шаудит ‘šaudyti’ 113r).
Taip pat pakietėjęs [r] žodžiuose negreitai, reikia: неграйтай 112r; райке 112v; kietas [l] prieš [e]: авэла ‘avelė’ 112r; пакалай ‘pakolei’ 111r; priešdėlis až‑: неажрустинтум
‘neužrūstintum’ 111v.
8. Esama keleto riboto paplitimo leksikos pavyzdžių:
Gryčia ‘gyvenamasis namas’; гричіос ‘gyvenamojo namo’ 111v. LKA I 2 žemėl. rodo,
kad gryčia vartojamas didžiumos rytų aukštaičių (išskyrus vilniškius ir dalį uteniškių),
dar plg. Morducho Levino vartoseną (2.7.4.2).
Norakiai ‘tyčia’; непретелей ію норакей сюсдава пас іуос пачес сава ‘jų priešai tyčia
siųsdavo jiems savo žmonas’ 112r. Šis slavizmas labiausiai paplitęs rytų ir pietų Lietuvoje – vietose, esančiose arčiau baltarusių šnektų, plg. LKŽe Al, Dgl, Drsk, Ds, Kp,
Kpč, Lp, Šl, Švnč, Tvr, Žb.
Straigybė ‘judrumas, vikrumas, energingumas, smarkumas’; Нѣку салдотай тэйп
неинсиприкліи жмонемс кайп кривидамс смуртибе ир страйгибе ир смаркейс
апсиэимайс ‘niekuo kareiviai taip neįsipyksta žmonėms kaip kenkdami smurtu, energingumu ir smarkiai elgdamiesi’ 112r. Straigybės LKŽe nefiksuoja, o jo pamatinis žodis
straigus žinomas iš Kamajų ir Pandėlio, vadinasi, tik iš rytų aukštaičių rokiškėnų.
Siauriausią arealą iš jų turi žodis straigus, tad ir iš jo padaryta straigybė apima tik
dalį rokiškėnų. Netoli tų vietų buvo gimęs dviejų korektūrų skaitytojas cenzorius
Aramavičius, bet žodis galėjo būti žinomas ir vertėjui Kiškiui.
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Visų minėtų leksemų vartojimas labiausiai kreipia į šiaurinių rytų aukštaičių uteniškių, vilniškių, rokiškėnų teritorijas, ir į tekstą buvo patekusios arba iš Kiškio, arba
iš Aramavičiaus plunksnos; Baltramaitis dėl savo tarmės vargu ar būtų tokius žodžius
įrašinėjęs.
Liackiui „Тевишкас тестаментас“ kalba akivaizdžiai užkliuvo. Jis pareiškė, kad
šitokia tarmė yra senoviška ir ¾ Lietuvos jos nesupranta (Liackis, žinoma, neturėjo
kaip pamatuoti visos Lietuvos percepcijos – kaip minėta, jo tarmių modelis buvo
įsivaizduotas kaip gana panevėžiacentris):

Переводъ сдѣланъ стариннымъ жмудскимъ нарѣчіемъ – ¾ Литвы не понимаетъ
этого нарѣчія (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113r) .

3.3.1.1.

Įprastinė Zacharijaus Liackio rašyba

1. <а>, <о>. Gali būti, kad iš tarmių ypatybių Liackiui labiausiai į akis krito dažnas
<а> vartojimas tose „Тевишкас тестаментас“ vietose, kur jis tikėjosi <о>. Liackis kaip
tik buvo labiau įpratęs pagal rusų ortografiją žymėti <о> ten, kur tartas nekirčiuotas
[a], o čia susidūrė su atvirkščiu ir aiškiai jam netikėtu rašymo būdu: žymėti <а> ten,
kur panevėžiečiai tarė [o]. Viena iš ilgesnių korektūrinių Liackio pastabų ir buvo
skirta <a> bei <о> rašybai:

Для акающихъ лучше придерживаться того правила, что о выговаривается какъ
а, и писать по обшепринятому правописанію. Жмогусъ – вмѣсто жмагусъ
(RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113v) .
Liackis suprato, kad Kiškio (?) tarmėje esama „akavimo“ pavyzdžių, t. y. [a] tarimo atvejų vietoj Liackiui įprasto [o]. Anos tarmės atstovams jis patarė išmokti taisyk
lę, kad rašmuo <о> būna tariamas [a], ir laikytis visuotinai priimtos rašybos, tad rašyti Жмогусъ, o ne жмагусъ.
Raidę <а> Liackis ne vieną ir ne du kartus koregavo ir tekste. Bet Liackis ne vien
keitė raides – jis prirašydavo savo trumpų pasvarstymų. Dešinėje 74 lentelės skiltyje
pateikti Liackio ranka žymėti siūlymai ir svarstymai.
„Тевишкас тестаментас“
Дево ‘Dievo’

Liackis

(1887)

→ Дево или Дева?

111 r

ант каю ‘ant kojų’

(1887)

→ коя

111 r

стикдами карибас ‘stigdami karo reikmenų’

111 r

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

→ карибос почему то род[ительный] пад[ежъ]
→ жиноти – жиноть ‖ мань

398
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Jurgita Venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos pra
džia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) (daktaro disertacija), Vilnius, 2007, 27 .
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сунау мана ‘sūnau mano’

паскиртос алгас ‘paskirtos algos’
тава кватэрас ‘tavo buto’

111v

111v

→ паскиртос алгосъ
→ род[ительный] п[адежъ] кватэросъ
→ кожнамъ

111v

кажном ‘kiekvienam’
жмонемс ‘žmonėms’

→ сунаў мона [turbūt norėta rašyti мано]

111v

→ жмонемсъ – жманем[съ]?

112 r

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

→ отчего жъ не саўгак – во
гакъ?

блогума тау каки падаре ‘blogumą tau kokį pa
darė’ 112 v

→ Слово „коки“ превратилъ въ каки.

некокю ‘jokių’

2

стр[аницѣ] саў

→ почему не какю?

113 r

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

74 lentelė.

Tuose penkiuose atspausdintuose „Тевишкас тестаментас“ puslapiuose Liackis
gana dažnai kreipė dėmesį į <а>. Dažniausiai jis tiesiog siūlė variantus su <о>: алгос,
жиноти, карибос, кватэросъ, кожнамъ, коки, коя. Bet Liackis taip pat kėlė klausimą,
kodėl rašoma nenuosekliai (vienur саўгакъ, o kitur – саугои, vienur какю, kitur –
некокю, vienur жмонемсъ – kitur жманем). Klausimai čia labiau retoriniai, nes ir
klausdamas Liackis rinkosi <о>. Tik dėl Дево ar Дева Liackis, atrodo, abejojo – Panevėžyje atvirojoje nekirčiuotoje galūnėje jis girdėjo [a] – gal tai trukdė jam tvirtai pasirinkti <о> ir čia?
2. <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>. Kaip ir vertindamas Miliausko ortografiją, Liackis
nenorėjo toleruoti „Тевишкас тестаментас“ balsių junginių <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>.
Jam visai nepatiko mintis raide <і> žymėti priebalsių minkštumą, o ne atskirą skiemenį. Iš 75 lentelės matyti, kad Liackis gana principingai stengėsi tuos junginius
keisti rusiškomis raidėmis <е>, <ё>, <я>, <и>, <ю>.
„Тевишкас тестаментас“
ію ‘jų’

(1887)

мушеи іес виси каринги ‘mūšyje jie visi karingi’

111v

ног ію ‘iš jų’

іог ‘jog’

→ іи = и
→ іямъ = ям

111v

→ іог = ёг

111v

→ юмъ

112 r

каріаут ‘kariauti’
су Ейс ‘su jais’

→ ес
→ ію = ю

111v

преш ін ‘prieš jį’111v

іюм ‘jums’

(1887)

→ю

111 r

іям ‘jam’

Liackis

112 v

113 r

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

75 lentelė. Zacharijaus Liackio pastangos „Тевишкас тестаментас“ junginius <іе>, <іо>, <іа>,
<іи>, <ію> keisti rusiškomis raidėmis <е>, <ё>, <я>, <и>, <ю>
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3. <ё>. Su noru vengti raide <i> minkštinti priebalsius susijęs Liackio agitavimas
už grafemą <ё>. Jau pirmojoje РМ recenzijoje, rašytoje 1873 metų lapkričio–gruodžio
mėnesiais, Liackis siūlė <ё> žodžiuose обвинёть ‘apvynioti’, ё ‘jau’ (žr. 2.6.1). Dabar
jis nuosekliai laikėsi ankstesnės nuostatos, kad raidė <ё> lietuviškai kirilikai būtina
(žr. 76 lentelę).
„Тевишкас тестаментас“
біяк ‘bijok’

111v

→ гричёс
→ біёкъ

112 r

висакіосе ‘visokiose’

76 lentelė.

(1887)

→ невалёнъ

111 r

гричіос ‘gyvenamojo namo’

Біокис ‘bijokis’

Liackis

→ біёть [?]

111 r

невалон ‘į nelaisvę’
біок ‘bijok’

(1887)

→ іо = ё

112 v

→ Бёкись а следуетъ читать біёкись.

112 v

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

Grafemai <ё> Liackis paskyrė ir ilgesnį komentarą paraštėje:

Для жмудскаго, какъ и для русскаго, языка не достаетъ одной буквы ё, которая
пишется и черезъ іо, и черезъ е и черезъ о и черезъ ё. Лучше проще писать,
чѣмъ испещрять письмо ненужными буквами, такъ всякій изъ русскихъ
вмѣсто іо = ё будетъ читать и-о (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113r) .
Jam skaudėjo širdį ne tik dėl to, kad marga rašyba vartojama lietuvių kalboje (prie
įvairių balsių pridedama <i>, o digrafas <іо> esą bet kokio ruso būtų perskaitytas
netiksliai, t. y. dviem skiemenimis [i-o]), bet kad ir rusų kalboje nevartojama <ё>. Ilgų
komentarų rašymas atspausdintų korektūrinių lapų paraštėse atrodo šiek tiek pavėluotas; spaustuvė turbūt tikėjosi tik plunksnos bedimo tiesiai į klaidą ir jos koregavimo, o ne teorinių argumentų, kaip geriau rašytina.
4. <ў>. Raidę <ў> su lankeliu Liackis buvo ėmęs diegti 1875 metais redaguodamas
III РМ rankraštį, vėliau ją propagavo ir 1883-iaisiais recenzuodamas Miliausko Lietu
višką abėcėlę. Dabar, 1887 metais, Liackis tebebuvo nuoseklus – „Тевишкас тестамен
тас“ korektūrinėse pastabose toliau rašė lankelį <˘> virš <у> raidės.
„Тевишкас тестаментас“
Лабяусей ‘labiausiai’
стикдами ‘stigdami’
сунау ‘sūnau’

111 r

111v

лабяус ‘labiau’
саугои

(1887)

111 r

111v

(1887)

→ Лабъяўсей
→ стигаў
→ сунаў
→ лабъяўс
→ отчего жъ не саўгак – во 2 стр[аницѣ] саўгакъ?

112 v

77 lentelė.

Liackis

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

5. <ь>. Kaip minėta, turbūt versdamas tekstą Kiškis sutrumpėjusią bendratį dažnokai pažymėdavo minkštumo ženklu <ь>. Tai buvo ir grafiškai su rusų kalbos bend
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raties formantu ‑ть sutampanti rašyba, ir tarimas, Liackio girdėtas Panevėžio gatvėse399.
(Taip minkštumą anksčiau pažymėdavo ir Dmitrijus Kaširinas, ir pats Liackis, pavyzdžiui, savo 1873 metų lietuvių kalbos dėstymo programoje.) Toks ženklinimas Liackiui
tiko ir čia – prie minkštos „Тевишкас тестаментас“ bendraties Liackis taisydamas
nesikabinėjo: неужрустинть ‘neužrūstinti’ 111r → не ужрустинть; пиктинть ‘piktinti’ 112v → водить. Tačiau minkštumo ženklas ne visada buvo pažymėtas; tokiu
atveju Liackis yra pakoregavęs: не памелуот 112r → памелуоти = памелоть.
Minkštumo ženklu <ь> Liackis taip pat norėjo žymėti ir kitas pozicijas, pavyzdžiui,
galinį <с> [s].
„Тевишкас тестаментас“
бус ‘bus’

матос ‘matosi’
бус ‘bus’

112 v

112 v

Біокис ‘bijokis’
78 lentelė.

žodžio gale

Liackis

(1887)

→ матось или матосъ?
→ бусъ?

112 v

аптурес ‘įgis’

(1887)

→ бусь

111v

112 v

→ не ужели говорятъ: аптуресъ?
→ [...] біёкись.

Zacharijaus Liackio pastangos „Тевишкас тестаментас“ žymėti minkštąjį (ar kietąjį) <с>

Panevėžiškiai turi progresyvinį priebalsių minkštinimą: „Visų pirma tai liečia s,
kuris žodžio gale minkštai tariamas po priešakinės eilės arba supriešakėjusių balsių“400.
Taisymuose matyti Liackio abejonė – jis Panevėžyje girdėjo tariant minkštą žodžio
galo [s’], bet turbūt nebuvo tikras, kokiais atvejais – todėl ir korektūroje kelis kartus
prirašė klaustuką. Būtojo laiko forma бусь Liackio vieną kartą pažymėta minkštai,
nors panevėžiškiai šios pozicijos neminkština, bet kitą kartą tą pačią formą parašė su
kietumo ženklu ir klaustuku: бусъ? Tokių abejonių Liackiui turėjo sukelti panevėžietiška kalbinė patirtis.
Formą мань ‘man’ su minkštuoju <нь> 1868 metais buvo vartojęs Kaširinas. Dabar
ir Liackis pasiūlė tą pačią formą: ман 111v → мань.
6. <ъ>. „Тевишкас тестаментас“ rengėjai visai nežymėjo jero <ъ>: nei žodžio galo,
nei vidaus pozicijoje, o Liackis buvo jero šalininkas. Kai Liackis savo ranka perrašydavo (kad ir modifikuotai) kokį lietuvišką pavyzdį, prie žodžio galo kietojo priebalsio
paprastai pridurdavo jerą, plg. Liackio вельнисъ ‘velnias’ 111v; жмонемсъ ‘žmonėms’
112r; кватэросъ ‘buto’ 111v; палейдесъ ‘paleidęs’ 112v; райкаласъ ‘reikalas’ 112v;
рейкаласъ ‘t. p.’ 112v; смерчисъ ‘mirtis’ 112v; Смэрчисъ ‘t. p.’ 112v; шовисъ ‘šūvis’
113r; шувисъ ‘t. p.’ 113r. Bet kartais jerą žodžio gale ir pamiršdavo, plg. jo гричёс
‘gryčios’ 111v; ёг ‘jog’ 111v; ям ‘jam’ 111v.
Žodžio vidurio pozicijoje Liackis primygtinai rekomendavo rašyti jerą, plg. jo taisymus Лабяусей ‘labiausiai’ 111r → Лабъяўсей; лабяус ‘labiau’ 111v → лабъяўс.
7. Kaip minėta, Liackis šiek tiek redagavo Morducho Levino veikiamosios rūšies
būtojo laiko dalyvių vardininkų klaidas, padarytas dėl rusų ir (ar) jidiš kalbos interferencijos IV РМ rankraštyje, bet pakeitė tik tarmės fonetiką, o ne galūnės parinkimo
riktus: vietoj esamų keturių vardininko (vyriškosios bei moteriškosios giminės vie308

naskaitos ir daugiskaitos) galūnių tiek Levinas, tiek Liackis pastebėjo tik vieną, vieną
ir terašė. Dabar, po dvylikos metų, Liackis, kaip matyti iš jo taisymo, tebeklydo: ка[д]
[та]вишкей кент притруке меисто ‘kad taviškiai kenčia, pritrūkę maisto’ 111r →
дѣепричастіе – притрукес. Vyriškosios giminės daugiskaitai vėl pasiūlė vienaskaitos
galūnę. Ir greta pusdalyvį taisė net, regis, žemaitiška forma: стикдами ‘stigdami’
111r → стигаў множ[ественное] число стигдамис (lietuviškų pusdalyvių galūnėms
Levinas buvo netiksliai apibendrinęs moteriškosios giminės vienaskaitos galūnę).
3.3.1.2.

Zacharijaus Liackio rašybos naujovės

<ѣ>. „Тевишкас тестаментас“ korektūroje galima rasti kalbinių Liackio minčių
poslinkių. 1875 metais taisydamas РМ Liackis gana nuosekliai vienaskaitos inesyvo
galūnės <е> keitė raide <ѣ> (plg. jo buvusius pavyzdžius мишкѣ, пушинѣ, содѣ).
Tada jam ta pačia grafema pasitaikydavo pažymėti vak. a. [ie] ir [ė] pozicijas (гѣдра,
избѣгаў). 1883-iaisiais Liackis buvo užsipuolęs Miliauską, kad šis praleidinėjo rusišką
<ѣ> (žr. 2.10.2). O dabar „Тевишкас тестаментас“ korektūros paraštėje Liackis pats
pareiškė, kad jatj <ѣ> nesanti reikalinga net rusų kalbai, tai kam ją įvedinėti į lietuvių
(„Буква ѣ не нужна и въ русскомъ языкѣ – зачѣмъ ее вводить въ литовскій?“401;
l. 113r). Keli taisymai patvirtina Liackį visai nebenorėjus <ѣ> lietuvių rašyboje:
Вѣшпате ‘viešpatie’ 112v → Зачѣмъ буква ѣ?! Вовсѣ ее не нужно; кѣк ‘kiek’ 111v →
кек; taip pat plg. Liackio iness. sg. каре ‘kare’ 112r. Žodžiu, rusiškos raidės <е> naudai Liackis visai braukė lauk rašmenį <ѣ>.
<э>. Redaguodamas РМ Liackis buvo gana plačiai diegęs ir rusišką <э>, ypač
tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių pozicijoje, plg. скэйста, лабэй тилэй, bet kartais
ir kitur, plg. лáпэс, тэка (žr. 2.7.5.6). Taip pat neleido tos raidės atsisakyti Miliauskui.
O štai „Тевишкас тестаментас“ korektūroje pats griežtokai patarė <э> išmesti:

атеіо вездѣ писалъ э, хотя я считаю, что не слѣдуетъ вовсѣ употреблять э, а
замѣнить его буквою е: кто знаетъ по литовски, тотъ прочтетъ правильно,
а кто не знаетъ, тому всѣ крючьки ни по чемъ. Слово мэрга произносится во
всей Литвѣ мерга. Значитъ, если будетъ напечатано „мерга“, то жмудинъ
прочтетъ мэрга, а литовец мерга. Немножко по китайски – а что подѣла
ешь: на всѣхъ не угодить (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 112v) .
Esą <э> visur reikia keisti raide <е> (visai kaip ir jatj <ѣ>), esą lietuviškai mokantis perskaitys teisingai, o nemokančiam jokie kabliukai nepadėsią. Šioje vietoje, regis,
Liackis jau orientavosi ne tiek į rusiškai temokantį skaitytoją, o į mokantį lietuviškai,
kuris vis tiek perskaitys gerai. Atsirado konceptualus kalbinio Liackio mąstymo poslinkis: nuo rusams tinkamos lietuvių kirilikos imta pereidinėti prie patogios lietuviams? Teigdamas, kad nemokančiam ir visi „kabliukai“ (diakritiniai ženklai?) nepa-

Plg. Zinkevičius 1966, 389; LKA II 90 žemėl.
Zinkevičius 1966, 158 ; dar plg. LKTCh 179 .
401 Plg. jau cituotą (2.10.2) Liackio priešingą 1883
399
400
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metų mintį: „Почему необходимо при рус
ской азбукѣ замѣнять одну букву двумя для
означенія звуковъ я, ѣ, и ю?“
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dės, Liackis turbūt norėjo pasakyti, kad nereikia kurti idealaus fonetinio rašto, žyminčio visus tarties niuansus, kad raštas gali būti šiek tiek apytikslis, sutartinis, apibendrinantis ne vienos tarmės tarimą402. Pavyzdį Liackis pasitelkė iš žemaičių tarmės,
esą žemaičiai taria мэрга, aukštaičiai – мерга, bet esą rašytina мерга, žemaičiai paskui
galės savaip perskaityti ir tokį užrašymą. Liackis leido sau tokį rašymo būdą net
palyginti su kinų rašyba – turbūt turėjo galvoje rašto ženklų ir garsų neatitikimą – bet
ir paguodė: „o ką padarysi – visiems neįtiksi“.
Kitoje paraštėje Liackis vėl kritikavo raidę <э>:

Если говорятъ: мэту стр[аница] 4 ст[рока] 19 [t. y. 20] и // мету, страница 6
стр[ока] 1ая, то не лучше ли писать вездѣ прощѣ: мету. А каждый гудасъ
гуди по своему это е (RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113v–114r) .
Vadinasi, skirtingose leksemose (mesti ir metai) Liackis siūlė tą pačią rusišką grafemą <е> tam, kad būtų paprasčiau. Konkretūs Liackio taisymai rodo jį laikiusis tokios
redagavimo nuostatos (plg. 79 lentelę).
„Тевишкас тестаментас“
мэс ‘mes’

(1887)

мэйлэ ‘meilė’

(1887)

→ мейле

111v

нуог смэрчіо ‘nuo mirties’
79 lentelė.

Liackis

→ не ужели мэсъ, а не месъ?

111 r

112 v

→ Смэрчисъ или смерчисъ?

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

Toks <э> raidės neigimas labai neatitiko kalbinės situacijos, kurioje gyveno Liackis.
Seminarijoje jis dėstė iš РМ, jau buvusių trijų Syrkino išleistų stereotipinių leidimų,
kuriuose grafema <э> dominuote dominavo, labiausiai paties Liackio ir Levino dėka.
Ar Liackis būtų ėmęs savo seminaristus mokyti, kad Švietimo ministerijos mokslo
komiteto Sankt Peterburge aprobuotame vadovėlyje reikia išbraukyti visas <э>? O jatj
<ѣ> raidė РМ spaudinyje ir taip buvo labai reta, nes redaktorius Levinas jos buvo
vengęs. Tad atmesdamas jatj „Тевишкас тестаментас“ korektūroje Liackis tarsi sekė
Levinu, tarsi orientavosi į РМ spaudinio rašybą.
Ir anksčiau Liackis užsimindavo, kad reikia paprastumo, kad rašyba neturi marginti teksto, bet niekada iki šiol nesakė to daryti rusiškų raidžių sąskaita (išskyrus
retąsias fita ir izhitsa). Dabar, 1887 metais, Liackis peržengė rusų abėcėlės rubikoną – to
paprastumo dėlei išmetė dvi – <ѣ> ir <э> – raides. Vadinasi, savo lietuvišką kiriliką
jis labiau perorientavo lietuviakalbiams, nebe rusakalbiams vartotojams. Be to, rusiškai raidei <е> Liackis suteikė daug daugiau svorio nei anksčiau.
Svarbus klausimas: ar Liackis 1887 metais iš esmės atsisakė nuostatos išlaikyti kuo
daugiau rusiškų raidžių lietuviškoje kirilikoje, ar gal tik laikinai taikėsi prie kitokios
konjunktūros? Juk nors nežinia, kokiu būdu Liackis gavo skaityti „Тевишкас
тестаментас“ korektūrą, bet lietuviai rengėjai ir redaktoriai (Kiškis, Baltramaitis),
spaustuvininkas (Zavadzkis) tarsi rodo buvus kitą, ne Sergijevskio kanceliarijos užsakymą rengti šį leidinį. Liackis galėjo būti pamalonintas, jei patys lietuviai rengdami
lietuvišką leidinį prašė jo pagalbos, ir galėjo kiek nuolaidžiauti, taikytis prie jų nuo
statų tik šiam konkrečiam leidiniui403.
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„Календориус свецну целу мету“
		 ir Andriaus Poidėno korektūra
3.3.2.

Antrame leidinuko skyriuje „Календориус свецну целу мету“ esama daug raidžių
taisymų. Tiesiog perbraukinėta viena ar daugiau raidžių ir paraštėje su konkrečiu
korektūros ženkleliu pažymėtas tinkamesnis variantas (skirtingai nuo komentuotų
korektūrinių Liackio svarstymų). Aišku, kad tie taisymai (truputį jų esama ir „Тевишкас
тестаментас“ dalyje) daryti ne Liackio ranka.
Kadangi paskutiniu leidinuko taisytoju nurodytas būtent Poidėnas, tikėtiniausia,
kad kaip tik čia gali būti tikrinta Poidėno. Paraštėje jis įrašęs tik vieną žodį, t. y.
tekste išbraukęs Попіещиус 114v, įrašęs Попѣльчусъ ‘pelenų diena’. Daugiausia taisytos pavienės raidės, o vien pagal jas sunku atsekti, ar tai tikrai Poidėno rašysena.
Bet jau ir iš Попѣльчусъ matyti, kad tai ne Liackio taisymas – Liackis nebūtų rašęs
lietuviško žodžio su kritikuojamąja grafema <ѣ>. Plg. ir kitus jatj pavartojimus
„Календориус“ korektūroje: БИРЖЕЕЛИС 114r → БИРЖѢЛИС; ЛИЕПАС ‘liepos’
114r → ЛѢПАС; Чіесоріенес ‘carienės’ 113v → Цѣсоренес. Neliackiškas atrodytų ir
taisymas РУГПИУТИС ‘rugpjūtis’ 114r → РУГПЮТИС, nes čia Liackis po priebalsio
<П> turbūt būtų įterpęs jerą <Ъ>.
Tikėtini Poidėno taisymai neparodo daug ar ypatingų jo lietuviškos kirilikos rašybos nuostatų. Didžioji dauguma korekcijų tiesiog skirta vienam ar kitam (dažniausiai tikrinio vardo) garsui ar grafiniam išraiškos būdui patikslinti (plg. 80 lentelę). Vis
dėlto ir tokios korekcijos rodo, kad taisė lietuvių kalbą gerai pažinęs žmogus.
„Календориус свецну целу мету“
Метаи ‘metai’

(1887)

Еліошиаус ‘Elijo’

114 r

Марііос ‘Marijos’

(1887)

114 r

→ Еліошяус
→ Маріос

Захаріошияус ‘Zacharijaus’
Вазылиуша ‘Bazilijaus’
Калиниейе ‘kalėjime’

114 r

114 r

114 r

→ Базылиуша
→ Еутропіос
→ Вацлава

114 v

Марчеллаус ‘Marcelijaus’

→ Захаріошяус
→ Калинее

114 r

Еутропиос ‘Eutropijos’
Вачлава ‘Vaclovo’

Poidėnas (?)

→ Метай

113 v

114 v

Panašaus įvairių tarmių tarimo apibendrinimo
raštu Liackis buvo siekęs, kai Miliauskui siūlė vienodai žymėti sulietinį šaknies [nosinį]
balsį – жȯсисъ, kurį pats buvo pažymėjęs
ypatingu diakritiku – tašku virš <ȯ>.
403 Žinoma ir kitų atvejų, kai XIX amžiaus rašytojai rašė skirtingomis tarmėmis, taikydamiesi
prie pakitusios konjunktūros; pavyzdžiui, Kalikstas Kasakauskis, jaunystėje, Žemaičių vys402
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→ Марцеллаус

kupiją valdant vakariečių aukštaičių tarmę
protegavusiam vyskupui Arnulfui Giedraičiui,
buvo stengęsis rašyti aukštaitiškai, o senatvėje, valdant žemaičiui Motiejui Valančiui, leido
žemaitiškas knygeles (plg. Giedrius Subačius,
Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos
konjunktūra. Bibliotheca Archivi Lithuanici 1 ,
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla,
2001, 55–56 ).
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103 pav. Prie Ivano Posoškovo pamokymų kareiviui „Тевишкас тестаментас Русишкам карей
вюй“ leidinuko pridėto kalendoriaus „Календориус свецну целу мету“ pradžia; apačioje matyti Zacharijaus Liackio ranka prirašytas korektūrinis komentaras, o paraštėse – turbūt Andriaus Poidėno
konkrečių raidžių koregavimai; RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113v
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Хиеронима ‘Jeronimo’
Диена ‘diena’

→ Дена

114 v

Викториаус ‘Viktoro’
Лукошиаус ‘Luko’
80 lentelė.

pavyzdžiai

→ Геронима

114 v

→ Викторяус

114 v

→ Лукошяус

114 v

Turbūt Andriaus Poidėno „Календориус свецну целу мету“ korektūrinių taisymų 		

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

→

l. 114r

				

→

l. 114r

				

→

l. 114v

				

→

l. 114v

104–105, 106–107, 108–109 ir 110–111 pav. Tipiški „Календориус свецну целу мету“ 			
korektūriniai greičiausiai Andriaus Poidėno taisymai; RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d

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

3.4.

Levo Tolstojaus knygelių vertimai (1888–1891)

Vienoje 1888 metais pradėtoje byloje (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701) sukaupta daug
medžiagos apie kelių Levo Tolstojaus knygelių vertimus ir rengimą spaudai. Abu – ir
Liackis, ir Poidėnas – buvo įtraukti į šitą keletą metų trukusią leidybos istoriją.
1888 metų vasario 17 dieną Sergijevskis parašė juodraštinį raštelį – nurodymą
sukurti laišką Liackiui:

Обѣ эти рукописи съ русск[ими] книжками послать при письмѣ г[осподину]
Ляцкому съ просьбой провѣрить переводъ, дать о немъ мнѣнiе, исправить
если исправленiе незначительно и возвратить чрезъ Поневѣжскую Семинарію
по возможности въ непродолжительномъ времени. Въ письмѣ объяснить, что
предполагается напечатать для распространенія между крестьянами Ков[ен
ской] губерніи (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 13rb[?]) .
Šį kartą Sergijevskis kreipėsi į Liackį tiesiai, ne per Panevėžio seminarijos direktorių. Prieš ketverius metus generalgubernatoriui Kachanovui išdėstęs, kad būtinai
reikia tęsti rusų raidžių diegimą į lietuvių kalbą, Sergijevskis dabar griebėsi grožinių
knygelių vertimų, kad geriau įtvirtintų savo propaguotą kirilinę rašybą. Prašė Liackio
patikrinti du vertimus, pasakyti savo nuomonę apie juos, ir, jei redagavimo reikėtų,
kad taisytų. Taip pat pridūrė, kad knygelės numatytos spausdinti ir platinti tarp
Kauno gubernijos valstiečių.
Po keturių dienų (vasario 22-ąją) VŠA kanceliarijos III stalo viršininkas Ivanas
Smirnovas (Иванъ Петровичъ Смирновъ) surašė laiško juodraštį Sergijevskio vardu.
Pasirodo, Sergijevskis turėjo galvoje dviejų Levo Tolstojaus knygelių Išleidęs ugnį ne
beužgesinsi ir Kaukazo nelaisvis vertimus:

двѣ рукописи, составляющiя предполагаемый кнапечатанiю для распространенiя
между крестьянами Ковенской губ[ернiи] переводъ на Жмудск[ій] языкъ двухъ
разсказовъ Графа Льва Толстаго „Упустишь огонь, – не потушишь“ и „Кав
казскiй плѣнникъ“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 14r) .
Trijų puslapių Liackio recenzija-įvertinimas dviem Liutostanskio vertimams parašytas jau kovo 3 dieną. Žinant, kad pristatyti laišką paštu iš Vilniaus į Panevėžį reikėjo
bent kelių dienų, negali likti abejonių, jog Liackis iš karto prisėdo rašyti įvertinimą.
Vertėjo pavardė Liackiui taip ir nebuvo pranešta, tad jis recenzavo anonimiškai ir
apie vertėją kalbėjo kaip apie „неизвѣстнаго мнѣ переводчика“ (l. 18r). Tačiau byloje daug dokumentų, rodančių, jog vertėjas buvo dvarininkas Ipolitas Liutostanskis
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(Ипполитъ Іосифовичъ Лютостанскій). Pats Sergijevskis buvo užsakęs Liutostanskiui vertimą: „по моему порученію“ (l. 70r). Kovo 15 dieną Liutostanskis laišku
prašė 100 rublių honoraro už abiejų knygelių vertimą ir pasižadėjo perskaityti visas
korektūras (l. 19r); honorarą gavo. (Miliauskas būtų mielai leidęs savo knygeles ir be
honoraro, bet to nepakako – jo darbai Sergijevskiui atrodė žalingi.)

3.4.1.

Zacharijaus Liackio vertinimas

Liutostanskio vertimą Liackis labai gyrė: vertėjas rašantis sklandžiai, gyva dabartine kalba, esantis tikras kalbos žinovas:

переводъ сдѣланъ очень хорошо [...]. Переводъ сдѣланъ живымъ, плавнымъ языкомъ, какъ говоритъ народъ въ данный моментъ. Переводчикъ полный знатокъ языка (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17r) .
Esu aprašęs trijų Liutostanskio verstų knygelių kalbą404. Iš tyrimo aišku, kad Liutostanskis buvęs pietų žemaitis (dūnininkas), nors vartojęs ir aukštaitiškų lyčių (kurį
laiką Liutostanskis buvo Suvalkų berniukų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, tad
ne visą laiką gyvenęs žemaitiškai kalbančioje aplinkoje). Liutostanskio žemaitiškumą
pastebėjo ir Liackis, gana tiksliai jo tarmę pagal didesnį miestą pavadinęs Raseinių
(nors 1883-iaisiais buvo radęs tik vieną žemaičių tarmę – Telšių).
„Raseiniška“ pavadinta Liutostanskio tarmė Liackiui atrodė gerai parinkta, visos
Lietuvos suprantama (Zavadzkio leidinuko „Тевишкас тестаментас“ [Kiškio?] žadininkavimą Liackis buvo įvertinęs kaip suprantamą tik ketvirtadaliui Lietuvos, vadinasi, Liutostanskio kalbą kotiravo gerokai aukščiau). Tik kai kurie tos tarmės žodžiai
esą gali būti nesuprantami, todėl Liackis prirašęs ranka viršuje aiškesnius sinonimus,
kuriuos spausdinant rekomendavo įterpti tarp skliaustelių, jei jie negalėtų visai pakeisti „raseiniškų“:

переводъ сдѣланъ [...] россiенскимъ нарѣчiемъ понятнымъ для всей Литвы и
Жмуди, за исключенiемъ развѣ нѣкоторыхъ словъ, которыя я надписалъ свер
ху и которыя можно помѣстить въ скобкахъ, если они не могутъ замѣнить
въ россiенскомъ нарѣчiи употребленныхъ въ рукописи словъ (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 701, l. 17r) .
Begirdamas Liutostanskį Liackis vėl grįžo prie savo lietuviškų žodžių tapatumo
su rusiškais teorijos (plg. 2.5), surašė ilgą pastraipą apie tai, kaip esą reikia nevengti
žodžių, kurie panašūs į rusiškus:

Переводчикъ полный знатокъ языка, но онъ не претендуетъ на званiе знатока, а
потому не изгоняетъ изъ жмудской рѣчи тѣхъ исконно литовскихъ словъ,
которыя имѣютъ сходство съ русскими и вообще славянскими словами, ко-

404
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торыя такъ немилосердно изгоняются переводчиками богослужебныхъ книгъ,
не исключая и „Дiевишка Литургiя“ г[осподина] Вольтера. Я не обвиняю ихъ
въ преднамѣренномъ отдаленiи литовскаго языка отъ русскаго, что они не
въ силахъ сдѣлать, какой бы подборъ словъ не прiискивали – имъ просто кажется, что тѣ слова, которыя имѣютъ поразительное сходство съ русскими, имъ извѣстными словами, что эти слова заимствованы, слѣдовательно,
чужiя литовскому языку. Напр[имѣръ], если знатоку // литовскаго языка придется перевести съ какого нибудь языка выраженiе: „идти по слѣдамъ звѣря“,
то онъ ни за что не употребить существующаго въ народѣ выраженiя: „эйти
слядэйсъ жверя“, а возьметъ другое выраженiе, не столь поразительно сходное
съ русскимъ: „секёти жверя педэйсъ“, т. е. сочить звѣря по пятамъ, ни сколько не подозрѣвая, что и эти слова однаго родника (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701,
l. 17r–17v) .
Liackis ironizavo. Liutostanskis jam esąs tikras lietuvių kalbos žinovas, bet nepretenduojantis į tokį vardą. Jo supratimu, į žinovus pretenduoja tik tie, kurie veja
lauk į rusiškus panašius žodžius. Kitaip sakant, Liackį erzino lietuvių kalbos grynintojai ir jis juos traukė per dantį. Kaip pavyzdį Liackis pasitelkė neseniai Eduardo Volterio išspausdintą liturgiją Дíевiшка Лiтургijа Швэто Jóно Аксобýрнıо (1887),
kurią su pačiu parengėju Panevėžyje prieš gerus metus aptarinėjo. Volteris Liackio
kalbos išmanymo nekotiravo labai aukštai, o čia, pasirodo, ir Liackiui Volterio
kalbos gryninimo pastangos buvo užkliuvusios. Matyt, aną 1887 metų žiemos vakarą bendrų su Volteriu lingvistinės politikos gairių lietuvių kalbai Liackis nebus
nužymėjęs.
Esą, jei toks pretenduojantis lietuvių kalbos žinovas turėtų išversti rusišką sakinį
„идти по слѣдамъ звѣря“, tai jokiu būdu nesakytų „эйти слядэйсъ жверя“ (~ eiti
sledais žvėrio), bet surastų pasakymą, mažiau panašų į rusišką: „секёти жверя
педэйсъ“ (~ sekioti žvėrio pėdais). Tokį neva tolimą nuo rusų kalbos Liackis smerkė.
Žodžio sledas ‘pėdsakas’ jis turbūt nelaikė skoliniu, o manė tiesiog dėl kalbų giminystės esant panašų į rusišką.
Liutostanskis nevengė rusų kalbos skolinių, todėl buvo išaukštintas.

3.4.2.

Ишляйси угни, не ужгясинси rankraštis (1888)

Toje pačioje 701 byloje yra išlikęs vienas iš dviejų Liackiui siųstų rankraščių –
Ишляйси угни, не ужгясинси405. Jame esama Liackio taisymų ranka violetiniu rašalu.
Liackis nebuvo mėgėjas labai daug taisyti Sergijevskio atsiųstų rankraščių, kaip jau
buvo matyti iš jo darbo su РМ. Vis dėlto šis ИУr, regis, redaguotas dar mažiau. Kaip
sakė ir pats, redagavo kai kuriuos leksikos dalykus; taip pat koregavo vieną kitą
frazę. Bet Liackio taisymas gana menkas; ir apskritai nepasiekęs nė rankraščio vidurio redaguoti žodžius ir frazes jis liovėsi; iki rankraščio galo koregavo tik kelis konkrečius rašybos atvejus (apie juos žr. 3.4.3). Galbūt įvertinęs vertimą puikiai, Liackis
prarado ūpą jį braukyti.
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Ipolito Liutostanskio versto Levo Tolstojaus apsakymo Ишляйси угни, не ужгясинси
(ИУr, 1888 ) vertimo pradžia su Zacharijaus Liackio rankos taisymais; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 3r

112 pav.

405

[Levas Tolstojus,] Ишляйси угни, не ужгясинси.
Ляона Толстои. Партлумочита ишъ рускишка.
Вильнюй Друкавота типографіей Н. Д. Сырки
на антъ Пятницкосъ уличіосъ сава намуоси
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Liackio žodžių ir frazių taisymas matyti iš 81 lentelės; į ją taip pat įtraukti galutinio spaudinio Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси (1888)406 atitikmenys.
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

Liutostanskis ИУ

Ишляйси угни, не ужгясинси
‘išleisi ugnį – neužgesinsi’ 3 r

→ Ишлайси угни, не ужгясинси

→ Ишлайденсъ угни, не бе
ужгясинси 3

висамъ твиртуме силосъ ‘visu
jėgos tvirtumu’ 3 r

→ пилно силэ

→ пачямъ твиртуме силосъ 3

веной содой ‘vienam kaime’ 3 r

→ венамъ соджи

→ венамъ соджюй 3

целой содой ‘visam kaime’ 3 r

→ соди

→ целамъ соджюй 3

сунени ’sūnienė’ 3 r

→ марти

→ сунени (марти) 3

Бобасъ верпи, ауди, сюва иръ
дэнги вирусъ ‘moterys verpė,
audė, siuvo ir dengė vyrus’ 3 r

→ Бобасъ апаўдава, апсюдава вирусъ

→ Бобасъ апсяуздава, апсюдава вирусъ 3

Повиласъ Райшасъ – Микола
сунусъ ‘raišas Povilas – Mykolo
sūnus’ 3 r

→ Гришка Шлубасъ – Миколаяусъ сунусъ

→ Повиласъ Шлубисъ, Микола сунусъ 3 –4

павалкай ‘pavalkai’ 3 r

→ винделисъ

→ павалкай (винделисъ) 4

сукатея ‘sukudakavo’ 3 v

→ сукудакое

→ сукатея (сукудакое) 4

пастаунинка ‘aptvarą gyvu
liams’ 9 r

→ клоима

→ пастауника (клоуна) 18

даракторюсъ ‘mokytojas’ 9 r

→ мокитоисъ

→ даракторюсъ (мокитоисъ) 18

(1888)

Zacharijaus Liackio ИУr rankraščio taisymo ir galutinio
(pusjuodžiais spaudmenimis pažymėti skirtumai nuo ИУr)

81 lentelė.

ИУ

spaudinio keitimo pavyzdžiai

Matyti ryškių spaudinio nesutapimų su išlikusiu ИУr rankraščiu; vadinasi, knyga
spausdinta iš kito rankraščio. Dalis spaudinyje atsiradusių pakeitimų (kurie 81 lentelės 3-ioje skiltyje paryškinti pusjuodžiais spaudmenimis) būtų neįsivaizduojami, jei
spaustuvėje būtų rinkta iš šito teksto. Toliau paaiškės (žr. 3.4.4), kad po Liackio rekomendacijų taisyti rankraštis buvo grąžintas Liutostanskiui, ir Liutostanskis parengė
naują, koreguotą vertimo rankraštį (dabar nežinomą), iš kurio turbūt spaudinys ИУ
ir buvo surinktas.
Iš Liackio pasiūlytų įterpti (tarp skliaustelių) žodžių vienas kitas į spaudinį pateko: даракторюсъ (мокитоисъ); павалкай (винделисъ); сукатея (сукудакое); сунени
(марти). Tačiau dalį Liackio siūlymų Liutostanskis atmetė, plg. nepriimtą Гришка
ir išlaikytą Повиласъ; vietoj Liackio апаўдава parinko апсяуздава, vietoj клоима –
клоуна. Kartais Liackio variantą priėmė tik iš dalies, modifikavo, plg. Liackio венамъ
соджи → Liutostanskio венамъ соджюй; Liackio пилно силэ → Liutostanskio пачямъ
твиртуме силосъ. Net ir spaudinio pavadinimas paredaguotas ne pagal Liackį.
Kai kuriuos Liackio taisymus Liutostanskis vis dėlto noriai praleido į spaudinį
(plg. 82 lentelę).
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Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

(1888)

гаспадорюсъ ‘ūkininkas’ 3 r

→ гаспадорисъ

→ гаспадорисъ 3

лабай гярай ‘labai gerai’ 3 r

→ лабэй гярэй

→ лабей гярэй 3

дарбининкасъ ‘darbininkas’ 3 r

→ дарбиникасъ

→ дарбиникасъ 3

гаспадини ‘šeimininkė’ 3 r

→ гаспадине

→ гаспадине 3

лаукуоси дарбимете дирба
‘laukuose darbymetėje dirbo’ 3 r

→ иръ дирбдава лауки

→ иръ дирбдава лауки 3

гаспадорава ‘ūkininkavo’ 3 r

→ гаспадораудава

→ гаспадораудава 3

уштяка ‘užteko’ 3 r

→ уштякдава лигъ свежа

→ уштякдава лигъ свежа 3

мокея ‘mokėjo’ 3 r

→ апмокедава

→ апмокедава 3

вайкщіоя ‘vaikščiojo’ 3 v

→ эйдава

→ эйдава 4

Liutostanskis ИУ

Zacharijaus Liackio taisymų ir jų perkėlimo į ИУ spaudinį pavyzdžiai (pusjuodžiais spaud
menimis pažymėti skirtumai nuo pirminio rankraščio)

82 lentelė.

Liutostanskio fonetinės, morfologinės žemaitybės, jų santykis su aukštaitybėmis
plačiau nagrinėta kitur407 ir čia prie jų nebus sustota. Reikia tik pasakyti, kad Liackiui
Liutostanskio fonetinės ir morfologinės tarmės formos beveik neužkliuvo; nebent prie
jų skirtume retus koregavimus: акмину ‘akmenų’ 11r → Liackio акмену; гаспадини
nom. sg. ‘šeimininkė’ 3r → гаспадине; Ишляйси ‘išleisi’ 3r → Ишлайси; неляйскетъ
‘neleiskite’ 3v → нелайскетъ; сунени nom. sg. ‘sūnienė’ 3r → сунене; трячясъ ‘trečias’
3r → трячисъ.
3.4.3.

Zacharijaus Liackio rašybos nuostatos

Liackiui labiau patiko ne braukyti atskiras raides, o reikšti teorines mintis apie rašybą. Tai buvo matyti iš ankstesnių Liackio recenzijų ar minčių korektūros paraštėse.
Savo nuomonę apie ortografiją Liackis dėstė ir Liutostanskio vertimų recenzijoje. Bet
braukiamos ir prirašomos raidės taip pat padeda atsekti jo ortografijos nuostatas.
<ё>. Išgirtoje Liutostanskio rašyboje Liackis vis dėlto peikė po minkštojo priebalsio žymimą digrafą <іо> (kaip kad anksčiau buvo už tai peikęs Miliauską ir
turbūt Kiškį):

Переводчикъ вполнѣ хорошо примѣнилъ русскiй алфавитъ къ жмудской рѣчи.
Еслибы для звука ё была бы одна буква вмѣсто двухъ iо, читаемыхъ очень часто раздѣльно, то вопросъ о примѣненiи русскаго алфавита къ литовскому
языку былъ бы рѣшенъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17v) .
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[Levas Tolstojus,] ИШЛА ЙДЕНС Ъ УГНИ, НЕ БЕ
УЖГЯСИНСИ . ВИЛЬНА . Изданіе Русской Книж
ной Торговли А. Г. Сыркина, Большая ул.,
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Bet pats Liackis, kaip matyti iš ИУr rankraščio, beveik nekoregavo <іо> (plg. 83
lentelę).
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

Liutostanskis ИУ

вайкщіои ‘vaikščioji’ 7 v

–

↔ вайкщіои 14

вайкщіоя ‘vaikščiojo’ 8 r

–

↔ вайкщіоя 15

важіокъ ‘važiuok’ 8 v

–

↔ важіокъ 17

крикщіонишкай ‘krikščioniš
kai’ 8 v

–

↔ крикщіонишкай 17

рикщіомисъ ‘rykštėmis’ 9 r

–

↔ рикщіомисъ 18

керчіосъ ‘kerčios’

–

↔ керчіосъ 21

10 r

(1888)

83 lentelė. Zacharijus Liackis rekomendavo keisti ИУr rankraščio <іо>, bet į teorines Liackio recenzijos
rekomendacijas Ipolitas Liutostanskis neatsižvelgė

Nuolatine Liackio recenzijų mintimi tapo raginimas žymėti <ё> – matyt, niekam
kitam ta raidė taip nerūpėjo. Porą kartų taisydamas ИУr jis pats <ё> įrašė, bet į spaudinį nepateko nė tie atvejai (plg. 84 lentelę).
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

Liutostanskis ИУ
(1888)

пячяусъ ‘krosnies’ 3 r

→ пячёусъ

→ пячяусъ 3

–

ту токя, ту шёкя ‘tu tokia, tu
šiokia’ 4 r

→ ту токя, ту токя 6

84 lentelė.

Zacharijaus Liackio į ИУr įrašyta raidė <ё> į ИУ spaudinį nepateko

Liutostanskis nekreipė dėmesio nei į Liackio recenzijos pageidavimą vengti <іо>,
nei įterpti <ё>. Buvo atspausdinta taip, kaip Liutostanskio parašyta pirmajame rankraštyje. Liackio kova dėl <ё> raidės ir vėl nelaimėta.
<ў>. Grafemą <ў> su lankeliu rašyti Liackis ėmė dar РМ rankraštyje, vėliau agitavo už ją Miliausko Lietuviškos abėcėlės recenzijoje ir vėl vartojo Zavadzkio leidinuko
korektūroje. ИУr taisymuose ši raidė Liackio taip pat žymėta, pvz.: апаўдава ‘apaudavo’ 3r; гаспадораўдава ‘ūkininkaudavo’ 3r; каўшини ‘kiaušinį’ 3v; лаўки ‘lauke’ 3r.
Tik vėl tas <ў> lankelis liko nepastebėtas ir į spaudinį nepateko.
<ъ>. Žodžio gale po kietojo priebalsio Liutostanskis žymėdavo jerą <ъ> – tai Liackį tenkino ir jokių pastabų jerui jis neskyrė. Tik porą kartų Liutostanskio prielinksnį,
parašytą it priešdėlį kartu su kitu žodžiu, atidalino ir pažymėjo jeru: ишвисосъ ‘iš
visos’ 11r → Liackio ишъ висосъ; ужкерчіосъ 10r → ужъ керчіосъ.
<ѣ>. Jatj <ѣ> Liackis buvo vartojęs РМ redakcijoje, už ją pasisakęs Miliausko recenzijose, bet Zavadzkio leidinuko korektūroje jau buvo griežtai atsisakęs. Pasirodo,
Liutostanskis Tolstojaus knygelių vertimuose raidės <ѣ> irgi iš viso nevartojo408. Recenzuodamas Liutostanskio vertimus Liackis jos nepasigedo, ИУr rankraštyje jos taip
pat niekur neprirašė. Anksčiau, pavyzdžiui, РМ redakcijoje, Liackis primygtinai buvo
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siūlęs iness. sg. galūnę žymėti su jatj (мишкѣ). Dabar, taisydamas Liutostanskį, tą
galūnę jau rašė be jatj, pvz.: лаўки ‘lauke’ 3r; пилно силэ ~ pilno(je) sylė(je) ‘visa jėga’
3r; соди ‘sode’ 3r. РМ redakcijoje <ѣ> Liackis parašydavo ir vak. a. [ie] pozicijoje
(мѣли), bet ne Liutostanskio rankraštyje (plg. Liackio вена ‘viena’ 3r; венамъ ‘vienam’
3v). Vadinasi, kaip jau buvo Zavadzkio leidinuko paraštėse apsisprendęs iš lietuvių
kirilikos išmesti jatj <ѣ> (nes tos raidės esą net rusų rašybai nereikia), taip ir darė.
Šiuo atveju jatj <ѣ> stoka Liutostanskio tekstuose palengvino Liackio užduotį – jam
nė piršto nereikėjo pakrutinti.
Kaip minėta, <ѣ> nelabai tiko ir Levinui, jis jos nedaug tepraleido į РМ tekstą
(buvo išimčių, plg. РМ 1875 свѣтей ‘svečiai’ 78; вѣшкели ‘vieškelį’ 74). Atrodo,
Liackis vis daugiau leidosi veikiamas tos Levino suformuotos РМ lietuviškos kirilikos tradicijos (nors iš pradžių ją buvo vairavęs kita vaga), ėmė vis labiau paklusti
tai „oficialiai“, į valdines pradines mokyklas su РМ patekusiai ir jau 13 metų skleidžiamai rašybos sistemai. Tikėtina, kad Panevėžio seminaristai per Liackio pamokas
taip pat turėdavo pamiršti <ѣ>.
<э>, <э> + <й>. Bet visai kitaip Liackis šį kartą pasielgė su <э>. Jos, kaip ir jatj <ѣ>,
buvo išsižadėjęs Zavadzkio leidinuko korektūros paraštėse. Atrodė, kad Liackis tada
paprastumo labui atsisakė abiejų <ѣ> bei <э> raidžių ir vietoj jų pasirinko <е>. Bet
Liutostanskio vertimuose prie raidės <э> Liackis sugrįžo, ir sugrįžo reikliai. Ne tik
kad ištisai, visame Liutostanskio ИУr rankraštyje ją įkišinėjo, bet ir recenzijoje pateikė
ilgą teorinę pastraipą, kada ir kodėl <э> lietuviškai kirilikai reikalinga:

Бѣдность латинскаго алфавита породила слѣдующiя неправильности въ жмудскомъ языкѣ: тамъ, гдѣ нужно было поставить э, и гдѣ оно не могло быть
замѣнено звукомъ е, тамъ литовцы стали ставить а; такъ напр[имѣръ] во
множественномъ числѣ твердое окончанiе асъ единственнаго числа должно
быть замѣнено твердымъ же окончанiемъ эй, которое не можетъ быть смѣ
шиваемо съ мягкимъ окончанiемъ ей, замѣняющимъ собою исъ единст[венна
го] числа. Но такъ какъ въ латинской азбукѣ нѣтъ э, то ее замѣнили буквой
а и такимъ образомъ получилось столь ненавистное для литовца Поневѣж
скаго уѣзда окончанiе ай (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17v) .
Liackis apibrėžinėjo digrafo <эй> rašymą su raide <э> dvibalsiams [ai] ir [ei] žymėti. Jis puolė lotynų kalbos abėcėlę, esą ji neturinti raidės <э> išreikšti reikalingam
garsui, todėl lietuviai esą <э> pakeitę <a>. Galūnę ‑ай Liackis pavadino nekenčiama
Panevėžio apskrities lietuviui. Didelė panevėžiškių dalis žodžio gale redukuoja galūnės dvibalsį [ai] iki monoftongo. Liackis turėjo būti pastebėjęs šią redukciją (atrodo,
kad jis vertino tokią panevėžiškių tartį).
Buvo matyti, kad tvirtagalį ir nekirčiuotą dvibalsį [ai] tiek Kaširinas, tiek Levinas
bei Liackis žymėjo <эй>, o tvirtapradį – <ай>. Pats Liackis įvairaus [ai] dvibalsio rašymo nesiejo su priegaidėmis. Jis tiesiog manė girdintis kitą garsą ten, kur šiandien
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įžvelgiame būtent priegaidės (kirčio) skirtumą. Liackis sukūrė taisyklių, kaip kur
kokią galūnę rašyti, ir jas grindė galūnių „minkštumu“ bei „kietumu“. Štai jei vienaskaitos vardininkas turįs „kietą“ galūnę ‑асъ, tai daugiskaitoje turinti atsirasti ‑эй (Liackis turbūt mąstė apie formas tėvas, tėvaĩ ir pan., žr. toliau). O jei galūnė esanti „minkšta“ ‑исъ, tai turinti atsirasti ‑ей (Liackio pavyzdys būtų arklys, arkliai, žr. toliau).
Antroji Liackio taisyklė buvo panašiai sudaryta daugiskaitos įnagininkui – jis rekomendavo „kietąsias“ galūnes rašyti su <э> (тевэйсъ), o „minkštąsias“ su <е>
(арклейсъ; Liutostanskis pastarąją formą ИУr pažymėjo su digrafu <яй> – аркляйсъ
5v). Liackis vėl rėmėsi Panevėžio šnekta kaip autoritetu, kaip tinkamu pavyzdžiu
Liutostanskiui:

Творительный падежъ въ литовскомъ языкѣ имѣетъ два окончанiя; одно совершенно сходное съ русскимъ, а другое своеобразное. Въ этомъ своеобразномъ творительномъ падежѣ во мн[ожественномъ] числѣ для словъ съ твердымъ окон
чанiемъ въ Поневѣжскомъ уѣздѣ существуетъ окончанiе эйсъ напр[имѣръ]
тевэйсъ – отцами, а для словъ съ мягкимъ окончанiемъ – ейсь напр[имѣръ]
арклейсъ – лошадьми (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17v) .
Galų gale Liackis prarado kantrybę, kad visur be reikalo ИУr esą rašoma galūnė
‑айсъ, ir tiesiogiai kreipėsi į vertėją Liutostanskį dar kartą permąstyti savo tarmės
galūnes:

Пишется же вездѣ твердое окончанiе айсъ. // По этому я прошу неизвѣстнаго
мнѣ переводчика обратить вниманiе на эти окончанiя въ своемъ нарѣчiи.
Искренно желаю переводчику дальнѣйшаго успѣха (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701,
l. 17v–18r) .
Turbūt dėl galūnės ‑ай Liackis atkreipė dėmesį ir į vienaskaitos šauksmininką
тевай ~ tvai ‘tve’:

Звательный падежъ единств[еннаго] числа есть именительный падежъ множественнаго числа: это вѣжливое обращенiе съ замѣною ты на вы. Въ звательномъ же падежѣ никогда не говорятъ, да и не пишутъ тевай, а всегда теве
(отче) (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 17v) .
Liackis siūlė vartoti kitą šauksmininko formą теве. Atmesdamas formą тевай, Liackis kartu išvengė problemos dėl ‑ай galūnės. Galima tik spėti, kad su šauksmininku
homografiškas daugiskaitos vardininkas Liackio būtų buvęs pasiūlytas rašyti *тевэй.
Apskritai kietasis ir minkštasis priebalsis nulemia, ar po jo tariamas dvibalsis [ai],
ar [ei]. Vadinasi, Liackis gana tiksliai, nors savitai, pavadino galūnes kietomis (‑эй,
‑эйсъ) ar minkštomis (‑ей, ‑ейсъ). Dvibalsis [ai] aukštaičių galūnėse beveik visada būna
tvirtagalis, todėl Liackis jį ten linko rašyti vienodai <эй>. Vis dėlto į Liackio aptarimą
nepateko aukštaičių paprastai negalūnėje tariamas tvirtapradis dvibalsis [ai], kurį
Liackis turbūt būtų rašęs <ай>.
Ir Liutostanskis kartais pavartodavo grafemą <э> pirmajam dvibalsio dėmeniui
žymėti, bet tai buvo tik dvibalsis [ei], ne [ai], o tai neatitiko Liackio nuostatos. Liu322

tostanskis rašė: нерэйкъ ‘nereik’ 4r; рэйкалаусъ ‘reikalaus’ 8r; рэйкалуоси ‘reikaluose’
3r; рэйксъ ‘reiks’ 8r; рэйкъ ‘reikia’ 6v, 8r, 8v(2x); Тэйсибе ‘teisybę’ 8v; тэйсингеей
‘teisingieji’ 6r; ужэйсю ‘užeisiu’ 3v. Atrodo, labiausiai rašyti <эй> Liutostanskis buvo
apsisprendęs šaknyje reik‑ (рэйк‑; nors plg. ir Пасирейкалаусъ ‘pasireikalaus’ 3r; па
сирейкалаусъ 3r). Taigi Liutostanskis parašydavo digrafą <эй> tik po minkštojo priebalsio (šaknyje reik‑ žemaičiai nekietina [r]). Kita vertus, po minkštojo priebalsio Liutostanskis pramaišiui žymėjo ir kitą, Liackiui tikusį digrafą <ей>: лежувейсъ 5r; несвей
касъ 3r; тейпо‑ги 4r; тейсибе 6r. Tačiau Liackis atkreipė dėmesį į trečiąjį (kad ir retoką)
Liutostanskio būdą tokioje pozicijoje rašyti <яй> (аркляйсъ 5v; Ишляйси 3r, не ляйс
кетъ 3v). Vadinasi, trejopai Liutostanskio žymėtą [ei] po minkštojo priebalsio – <эй>,
<ей> ir <яй> Liackis kvietė žymėti vienu būdu – <ей>409.
Po kietojo priebalsio nekirčiuotą ir tvirtagalį [ai] – dideliam Liackio nusivylimui –
Liutostanskis nuosekliai rašė ne <эй>, bet <ай>. Liackis keliuose pirmuose rankraščio
puslapiuose užsidegęs braukė Liutostanskio nekirčiuotą ar tvirtagalę ‑ай galūnę po
kietojo priebalsio ir siūlė savo ‑эй (plg. 112 pav.). Toks Liackio taisymas Liutostanskiui
greičiausiai nebus patikęs, nes violetinis Liackio rašalas beveik nepadarė įtakos galutinio spaudinio išraiškai; Liackio taisymų Liutostanskis tiesiog nepriėmė (prasprūdusi išimtis yra ИУ гярэй; plg. 85 lentelę).
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

Liutostanskis ИУ

лабай ‘labai’ 3 r

→ лабэй

→ лабей 3

гярaй ‘gerai’ 3 r

→ гярэй

→ гярэй 3

(1888)

сунай ‘sūnūs’ 3 r

→ сунэй

→ сунай 3

мятай ‘metai’ 3 r

→ мятэй

→ мятай 3

несутикимай ‘nesutikimai’ 3 r

→ несутикимэй

→ несутикимай 4

вирай ‘vyrai’ 3 r

→ вирэй

→ вирай 3

укининкай ‘ūkininkai’ 3 r

→ укининкэй

→ укиникай 4

соседишкай ‘kaimyniškai’ 3 r

→ соседишкэй

→ суседишкай 4

су сунуми ‘su sūnumi’ 4 r

→ су сунэйсъ

→ су сунуми 6

анайсъ ‘anais’ 4v

→ анэйсъ

→ анайсъ 7

Zacharijaus Liackio bandymas nekirčiuoto ar tvirtagalio dvibalsio [ai] pirmąjį dėmenį po
kietojo priebalsio žymėti raide <э>; Ipolitas Liutostanskis į absoliučią tokių taisymų daugumą (išskyrus
antrąjį pavyzdį гярэй) bus neatsižvelgęs ИУ

85 lentelė.

Taip galima apibendrinti Liutostanskio ir Liackio požiūrį į dvibalsių [ai] ir [ei] rašybą: pozicijoje po minkštojo priebalsio Liackis tepripažino <ей>, o Liutostanskis – net
<ей>, <эй> ir <яй>; pozicijoje po kietojo priebalsio tvirtagalėje ir nekirčiuotoje pozici-
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Galbūt Liutostanskio variantai atsirado ir dėl
to, kad jis buvo įpratęs prie pietų žemaičių
monoftongizuotų galūnių tarimo (LKA II 61 ir
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į kitas tarmes ar raštus.
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joje Liackis teikė tik <эй>, Liutostanskis rašė tik <ай> (plg. 86 lentelę). Jų nuomonė
sutapo tik tvirtapradžio [ai] pozicijoje, dėl kurios diskutuojama visai nė nebuvo.
[ai] ir [ei]

Po minkštojo
priebalsio

Po kietojo priebalsio tvir
tagalis ar nekirčiuotas

Po kietojo priebalsio tvirtapradis

Dabartinė bk

<iai>, <ei>

<ai>

<ai>

Liutostanskis

<ей>, <эй>, <яй>

<ай>

<ай>

Liackis

<ей>

<эй>

<ай>

86 lentelė. Ipolito Liutostanskio ir Zacharijaus Liackio požiūris į dvibalsių [ai] ir [ei] rašymą; Liutostanskio požiūrio skirtumai nuo Liackio paryškinti pusjuodžiais spaudmenimis

Su Liackio noru tvirtagalius priebalsius [ai] žymėti <эй> susijęs ir gana nuoseklus
visų Liutostanskio žodžio eiti, eina, ėjo formų ir vedinių šaknų vokalizmo rašybos
taisymas. Liackio pasirinkimą taip rašyti galėjo nulemti panevėžiškių tarimas – žodžio
eiti šaknį jie taria [ai]410 – Liackis girdėjo tokį tvirtagalį dvibalsį, kokį galūnėse agitavo rašyti <эй>. O kadangi apsisprendė ei‑ bei ein‑ šaknis rašyti su raide <э>, tai tokį
rašymą apibendrino ir šakniai ėj‑. Liutostanskis tas formas paprastai rašė ne su <э>
(išimtis tik ужэйсю ‘užeisiu’ ИУr 3v, ужэйсю ИУ 5), bet su <е>, <а> ar <я>. Liackis
primygtinai siūlė <э>; Liutostanskis buvo daug tolerantiškesnis Liackio nuostatai
rašyti <э> žodžio eiti, eina, ėjo šaknyse negu bet kur kitur, ir todėl raidė <э> žodžio
eiti, eina, ėjo šaknyse pateko į spaudinį (plg. 87 lentelę). Spaudinyje net atsirado нуэя
‘nuėjo’ 8; праэи ‘praėjo’ 8, kurių pirminiame rankraštyje ИУr iš viso nebuvo (tose
vietose skiriasi tekstas).
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

Liutostanskis ИУ
(1888)

–

эйкетъ ‘eikit’ 4v

→ эйкетъ 7

вайкщіоя ‘vaikščiojo’ 3 v

→ эйдава ‘eidavo’

→ эйдава 4

Нуая ‘nuėjo’ 3 v

→ Нуэя

→ Нуэя 5

нуае‘nuėjo’ 3 v

→ нуэе

→ нуэя 5

Аи ‘ėjo’ 4 r

→ Эи

→ Эи 5

блогяснисъ иръ блогяснисъ
‘blogesnis ir blogesnis’ 5 r

→ блогинъ эйти ‘blogyn eiti’

→ блогинъ эйти 8

ишяя ‘išėjo’ 6 r, 6v, 7 r

→ ишэя

→ ишэя 10 , 12 (2 x)

Ишяя ‘išėjo’ 6 r

→ Ишэя

→ Ишэя 10

айти ‘eiti’ 6 r

→ эйти

→ эйти 10

иая ‘įėjo’ 7 r

→ иэя

→ іэя 12

атейдава ‘ateidavo’ 7 v

→ атэйдава

→ атэйдава 14

неишейнъ ‘neišeina’ 9 v

→ неишэйнъ

→ не ишэйнъ 20

87 lentelė. Zacharijaus Liackis diegė raidę <э> žodžio eiti, eina, ėjo šaknyse iki pat
pabaigos, ir jo taisymai dažniausiai pateko į ИУ spaudinį
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ИУr

rankraščio

„Atskira“ <э>, nepatenkanti į dvibalsio sudėtį, vertėjo Liutostanskio taip pat vartota, nors ir retai, pvz.: атсигрэнжи 7r; бэтъ 3v, 9r, Бэтъ 8r; ишпэши ‘išpešė’ 4v;
пэлна ‘pelno’ 4v; свэчiоси ‘svečiuose’ 5v; тэнсесъ ‘tsės’ 5v; швэнте 8v; швэнтесъ
‘šventes’ 3v; шэнденъ 7v411. O kartais nei buvusi pirminiame ИУr, nei Liackio įterpta,
<э> vis tiek atsirado spaudinyje. Galima spėti, kad tai paties Liutostanskio vėlesnio
prirašymo rezultatas (plg. 88 lentelę).
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

Liutostanskis ИУ

ишверсю ‘išversiu’ 5 v

–

→ ишвэрсю 9

певнасъ ‘tikras’ 5 v

–

→ пэвнасъ 10

Нетъ ‘net’ 6 r

–

→ Нэтъ 11

88 lentelė.

(1888)

Tik ИУ spaudinyje atsiradusi <э> raidė

Regis, Liackiui žymėti atskirą raidę <э> (ne dvibalsyje <эй>) Liutostanskio vertimuose neatrodė aktualu. Liackio smarkumas buvo nukreiptas į jos vartojimą nekirčiuotuose ir tvirtagaliuose [ai] dvibalsiuose; ypač ryškus buvo šaknų ei‑, ein‑
(Panevėžyje tartų su [ai]), vokalizmo žymėjimas <эй> (bei būtojo kartinio laiko
šaknies ėj‑ balsio rašymo <э> apibendrinimas). Galima manyti Liackį blaškiusis,
neapsisprendus vienodai dėl raidės <э> parinkimo ir funkcijų lietuviškoje kirilikoje. 1875 metais jis buvo vartojęs ir <эй>, ir kartais <э> nedvibalsyje. Bet 1887 metais
Zavadzkio leidinuko korektūroje jau griežtai peikė <э> (pavyzdžiui, Liackis tada
sakė, kad žodyje atėjo reikia vartoti <е>, o ne <э>: „атеіо вездѣ писалъ э, хотя я
считаю, что не слѣдуетъ вовсѣ употреблять э, а замѣнить его буквою е“). Ir
dabar, po kokių metų, 1888-aisiais dirbdamas su Liutostanskio tekstais, Liackis vėl
apsisprendė įvesti raidę <э> į formą atėjo (plg. Liutostanskio ИУr атяи ‘atėjo’ 12r[2x],
12v → Liackio атэи [3x]) ir nekirčiuotus bei tvirtagalius dvibalsius [ai] žymėti
<эй>. Ir vėl 1888 metais Liackis iš dalies sugrįžo prie „oficialiosios“ ortografijos –
labiausiai Levino РМ suformuoto <эй> digrafo vartojimo. Vis dėlto jis nebesiūlė
raidės <э> paprastiems balsiams žymėti, tad šiokį tokį nukrypimą nuo Levino ortografijos išlaikė.
Liackis ilgai negalėjo apsispręsti dėl <э> vartojimo. Šiuo etapu lietuviškoje kirilikoje raidę <э> ėmė matyti kaip dvibalsio pirmojo dėmens išraišką. Toks sugrįžimas
rašyti <эй> apie Liackį turbūt sako, kad jis, negimtakalbis, girdėjo tvirtagalę dvibalsio
[ai] priegaidę ir skyrė ją nuo tvirtapradžio.
<дз>. Iš tų dažnesnių praktinių redagavimo atvejų, kurie Liackio nebuvo teoriškai
apibendrinti recenzijoje, minėtina afrikata [dž]. Liutostanskis dažnai žymėjo ją digrafu <дз>, o Liackis virš raidės <з> prirašinėjo <ж> (plg. 113–114, 115 ir 116 pav.).

410 LKA II 10

žemėl.
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Plg. Subačius 2006, 310 .
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113–114, 115 ir 116 pav.

Гирдзъ 3v →
Гирджъ

снаудзя 3v →
снауджя

жодзюсъ 4r →
жоджюсъ

судзямсъ 5r →
суджямсъ

Zacharijaus Liackio taisyti žodžiai su digrafu <дз> → <дж>

Tokios Liackio taisytos formos, spėtume, su Liutostanskio pritarimu, pateko ir į
ИУ spaudinį (plg. 89 lentelę).
Liutostanskis ИУr
(1887–1888 vasaris)

Liackis
(1888 vasaris–kovas)

(1888)

Гирдзъ ‘gidi’ 3 v

→ Гирджъ

→ Гирджъ 4

гайдзю ‘gaidžiu’ 3 v

→ гайджю

→ гейджю 5

снаудзя ‘snaudžia’ 3 v

→ снауджя

→ снауджя 5

жодзюсъ ‘žodžius’ 4 r

→ жоджюсъ

→ жоджюсъ 6

прадзіосъ ‘pradžios’ 5 r

→ праджіосъ

→ праджіосъ 8

судзямсъ ‘teisėjams’ 5 r

→ суджямсъ

→ суджямсъ 8

89 lentelė.

Liutostanskis ИУ

Digrafas <дз> Zacharijaus Liackio taisytas į <дж> ir priimtas Ipolito Liutostanskio

Digrafas <дз> sugestijuoja, kad Liutostanskis buvo veikiamas lenkiškos (ir lietuviškos) ortografijos tradicijos lotyniškomis raidėmis afrikatą [dž] žymėti digrafu <dz>
(greta <dź> ir <dż>).
◆ ◆ ◆
Liutostanskis priėmė kai kuriuos Liackio siūlymus keisti leksiką ir rašybą: sutiko
rašyti <э> žodyje eiti, eina, ėjo, taip pat digrafą <дж> vietoj <дз>. Tačiau Liackiui svarbiausius patarimus ignoravo – atmetė Liackio digrafų <эй> bei <ей> rašymo sistemą
bei raidę <ё> – būtent tai, į ką Liackis karščiausiai prašė atsižvelgti. O Liackio raidės
<ў> lankelio turbūt net nepastebėjo.

3.4.4.

Leidyba

Sergijevskis Liackiui nusiuntė ne tik du minėtus Liutostanskio vertimo rankraščius
(Ишляйси угни, не ужгясинси ir Кауказа невальникасъ412), bet ir jų rusiškus originalus.
Sergijevskis tikėjosi, kad Liackis pasižiūrės, ar viskas tiksliai išversta, tačiau šis santykio su originalais recenzijoje neaptarė, tik gyrė gerą vertimą. Rusiškų spaudinių
Упустишъ огонь, не потушишъ ir Кавказскій плѣнникъ byloje neišliko.
Tuo metu tie Tolstojaus apsakymai buvo perspausdinami dažnai ir įvairių leidėjų.
Vis dėlto galima manyti, kad pirmąją knygelę Упустишъ огонь, не потушишъ Liu326

tostanskis turbūt bus vertęs iš kažkurio „Посредникъ“ leidėjo leidimų (plg. toliau
„Посредникъ“ laišką, atsiųstą į VŠA, kuriame aiškinta, jog Levas Tolstojus leidžia
visiems, kurie tik nori, skelbti jo knygutes, tik turi užsisakyti vėliausio leidinio egzempliorių, nes autorius kartais dar redaguoja savo tekstus). Tikėtiniausia, kad Liutostanskio vertimo šaltinis buvo vienas iš dviejų apie tą laiką išleistų „Посредникъ“
Упустишъ огонь, не потушишъ leidimų: 1886‑ųjų413 ir 1887‑ųjų414. Jie labai panašūs –
nors viršelio iliustracijos skiriasi, rinkinys beveik sutampa (su labai retomis išimtimis
eilutės sulaužytos vienodai); tik kai kur taisytos korektūros klaidos, skyryba, didžiosios raidės. Bet ir iš to nedidelio minimalaus skirtumo galima spėti, kad Liutostanskis
buvo gavęs versti naujesnį, 1887 metų „Посредникъ“ leidimą (jo cenzūros data yra
1887 metų vasario 6 diena, tad laiko vertimui turėjo užtekti – Liutostanskis rankraštį
VŠA įteikė apie 1888 metų vasarį), plg. 90 lentelę.
Упустишъ огонь,
не потушишъ (1886)

Упустишъ огонь,
не потушишъ (1887)

ИУ

его сынъ мнѣ иелки обор
валъ и всю рубаху на
мнѣ 9

его сынъ мнѣ петелки
оборвалъ и всю рубаху
на мнѣ 9

сунусъ іо манъ апликусъ ишъ сермегасъ ишрови, иръ висусъ маршкинюсъ
антъ манесъ судраски 7

и у Мироваго, и у Волостнаго 9

и у мироваго, и у волостнаго 9

иръ пасъ миравои иръ Сельскомъ
суде 8

и въ Волостномъ и у Мироваго 10

и въ волостномъ и у мироваго 10

иръ сельской иръ пасъ миравои

къ Мировому

къ мировому

11

пасъ миравои

въ волостное

11

ингъ сельска

въ Волостное

11
11

(1888)

8

10

10

Kai kurių Упустишъ огонь, не потушишъ 1886 ir 1887 metų leidimų vietų palyginimas su
pusjuodžiais spaudmenimis pažymėtos nesutampančios 1886 ir 1887 metų leidimų vietos bei atitinkamos Ipolito Liutostanskio verstos ИУ vietos
90 lentelė.
ИУ ;

Iš didžiųjų raidžių vartojimo matyti, kad taikos ir valsčiaus teisėjų pareigybių
pavadinimai 1886 metais buvo dažniausiai rašomi didžiosiomis raidėmis (къ Мировому,
въ Волостное), o 1887-aisiais jau vyravo mažosios (къ мировому, въ волостное); Liutostanskio ИУ paprastai irgi spausdinta mažosios (пасъ миравои, ингъ сельска). Taip
pat 1886-ųjų иелки dėl korektūros klaidos buvo nesuprantamas, o 1887 metų петел
ки ‘kilpeles’ lengvai galėta išversti апликусъ.

Pastarojo rankraštis neišliko, todėl čia nurodomas spaudinio pavadinimas: [Levas Tolstojus,] КАУКАЗА НЕВАЛЬНИКАС Ъ. ЛЯОНА ТОЛ
С ТОИ (Партлумочита ишъ рускишка). ВИЛЬ
НА . Типографiя А. Г. Сыркина, Большая ул.,
соб. д., № 88. 1891 [, vertė Ipolitas Liutostanskis]; VUB: L R 57 . (Toliau – КН .)
413 [Левъ Толстой,] УПУС ТИШЬ ОГОНЬ, НЕ ПОТУ
ШИШЬ . Льва Толстого. Изданіе „ПО СРЕД
412
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НИКА “. МО СКВА . Типографія И. Д. Сытина и Ко, Пятницкая, собств. домъ. 1886;
RNB: 18.209.3.310 .
414 [Левъ Толстой,] УПУС ТИШЬ ОГОНЬ, НЕ ПОТУ
ШИШЬ . Льва Толстого. Одобрено Военнымъ
Министерствомъ къ обращенію въ войс
кахъ. Изданіе „ПОСРЕДНИКА “. МОСКВА . Тип.
И. Д. Сытина и Ко. Пятницкая ул., соб
ственный домъ. 1887; RNB: 18.319.1.392 .
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metų Кавказскій плѣнникъ (p. 13 ) Levo Tolstojaus veikėjas Žilinas
du kartus pavadino totorius šunimis (собакѣ, собакъ); RNB: 18.218.5.30

117 pav. 1885

Liutostanskio, regis, ne visada versta tiksliai. Pavyzdžiui, 1887-ųjų Понадобится
‘prireiks’ 4 Liutostanskio ИУ padarytas Пасирейкалаусъ 4; понадобится 5 – ИУ
пасирейкалаусъ 4; Обидно стало молодайкѣ ‘apmaudu pasidarė jaunajai’ 6 – ИУ
Сугединта палика яунои 5; слово // лишнее ‘žodį nereikalingą’ 6–7 – ИУ жоди притар
на 5. Nors apskritai vertimas atrodo gana pažodinis, ir tai turėjo tikti Sergijevskiui.
Kita vertus, Liutostanskis stengėsi ИУ sulietuvinti. Rusiškus vardus ir pavardes jis
nuosekliai pakeitė lietuviškais, kad skaitytojus jaustų, jog veiksmas vyksta kažkur
arti, Lietuvoje, plg. 1887-ųjų Щербаковъ 3 → Щербайтисъ 3; Иванова 4 → Iонени 3;
Гаврила Хромой – Гордея Иванова сынъ 4 → Пови//ласъ Шлубисъ, Микола сунусъ 3–4;
Тараска, деверь меньшой 6 → Юргисъ, швогерисъ мажяснисъ 5. Liackis rankraštyje
bandė pataisyti Liutostanskio ИУr Повиласъ 3r į Гришка, tad gal iš dalies atstatyti
Tolstojaus Гаврила, tačiau Liutostanskis keitimo nepriėmė. Tai tik rodo, jog Liackis į
rusišką originalą bent pradžioje akį užmetęs buvo.
„Посредникъ“ taip pat apie tą patį laiką išleido du Кавказскій плѣнникъ leidimus: 1885415 ir 1886416 metais. Leidimai skyrėsi – 1886-ųjų Tolstojaus buvo šiek tiek
paredaguotas.
Кавказскій плѣнникъ

(1885)

Кавказскій плѣнникъ

(1886)

КН

(1891)

выскочатъ изъ горы и не увидишь 5

выскочатъ изъ за-горы и не
увидишь 5

ишшоксъ ишъ ужкальня иръ
не паматиси 5

–А ты ему, собакѣ, скажи,
что если онъ меня пугать хочетъ, такъ ни копѣйки жъ не
дамъ 13

–А ты ему скажи, что если
онъ меня пугать хочетъ, такъ
ни копейки жъ не дамъ 13

О ту анимсъ пасакикъ, яй
исай мани баугинти норъ,
тейпъ ни грашя не дуосю 14

Не боялся, да и не буду бояться васъ, собакъ! 13

Не боялся, да и не буду бояться васъ 13

Не біёяй иръ не біёсю юсу

Написалъ Жилинъ письмо, а на Написалъ Жилинъ письмо.
письмѣ не такъ написалъ, –
Отвели Жилина съ Костыличтобы не дошло. Самъ дума- нымъ въ сарай [...] 15
етъ: „я уйду“. Отвели Жилина
съ Костылинымъ въ сарай [...] 15
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14

Параши жилинасъ громата.
Атведи Жилина су Костылину
и даржини [...] 16

metų Кавказскій плѣнникъ (p. 13 ) Levo Tolstojaus veikėjas Žilinas
jau nevadino totorių šunimis, tie epitetai praleisti (plg. 117 pav.); vadinasi, iš šio
leidimo ir vertė Ipolitas Liutostanskis; RNB: 18.218.6.346

118 pav. 1886

А Жилинъ зналъ, что его
письмо не дойдетъ, а другого не писалъ.
–„Гдѣ“, думаетъ, „матери
столько денегъ взять [...]“ 16

А Жилинъ думаетъ: „гдѣ
матери столько денегъ
взять [...]“ 15

О Жилинасъ мислій: „куръ
мотинэй текъ паимти пинигу [...]“ 17

а не держать ихъ въ аулѣ

а не держать въ аулѣ

иръ не лайкити сава содой
(соджи) 21

19

19

91 lentelė. Kai kurių Кавказскій плѣнникъ 1885 ir 1886 metų leidimų vietų palyginimas su КН ; pusjuodžiais spaudmenimis pažymėtos nesutampančios 1885 ir 1886 metų leidimų vietos bei atitinkamos
Ipolito Liutostanskio verstos КН vietos

Iš lentelės akivaizdu, kad Liutostanskis vertė iš vėlesniojo, 1886 metų, leidimo.
Visų pirma, Tolstojus kiek pakeitė apsakymo turinį – 1885-aisiais Žilinas buvo parašęs
laišką „ne taip“ – kad nepasiektų motinos, o 1886 metų pasakotojas to nebesakė,
vadinasi, naujame leidime Žilinas motinai buvo išsiuntęs laišką tikru adresu. Taip pat
ankstesniame variante Žilinas iš karto manė, kad pabėgs, o vėlesniame variante pasakotojas tai nutylėjo. Be to, 1886-aisiais Tolstojus savo herojų Žiliną padarė politiškai
korektiškesnį – jis liovėsi vadinęs totorius šunimis (Liutostanskis totorius pervadino
čerkesais). Šunų nėra nė Liutostanskio vertime.
Versdamas КН Liutostanskis nebekeitė realijų – išlaikyti originalo tikriniai vardai.
Matyt, karo veiksmų Kaukaze Liutostanskis net nebandė perkelti į Lietuvą.
◆ ◆ ◆
Taigi Liackis parašė recenziją apie dvi Liutostanskio išverstas knygeles 1888 metų
kovo 3 dieną. Mėnesio pabaigoje Julijus A. Syrkinas (tėvas Abelis Syrkinas buvo mi-

415

[Левъ Толстой,] КА ВКАЗ СКІЙ ПЛѢННИКЪ.
РАЗС КАЗЪ графа Льва Николаевича Толста
го. Москва. Типографія И. Д. Сытина и
Ко. Пятницкая, собств. домъ. 1885; RNB:
18.218.5.30 .
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416

[Левъ Толстой,] КА ВКАЗ СКІЙ ПЛѢННИКЪ.
РАЗС КАЗЪ Льва Толстаго. Изданіе „ПО СРЕД
НИКА “. МО СКВА . Типографія И. Д. Сытина
и Ко, Пятницкая улица, соб. домъ. 1886;
RNB: 18.218.6.346 .
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ręs 1886-aisiais) kreipėsi į Sergijevskį sutikimo jam leisti jas abi spausdinti. Tik Syrkinas prašė Sergijevskį duoti kam nors perskaityti jų korektūras savo nuožiūra
(„корректуру ихъ покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство поручить отъ
себя кому либо“; l. 62r). Nors spaustuvei tada jau vadovavo Abelio našlė Sara417,
šiuos reikalus turbūt tvarkė sūnus Julijus; atrodo, kad Julijus Syrkinas nebegalėjo
pasinaudoti Abelio Syrkino turėtu vertėju-redaktoriumi (Levinu), neblogai mokėjusiu
uteniškių (molėtiškių) tarmę ir išvertusiu nemažą dalį III РМ rankraščio bei suredagavusio galutinį РМ variantą.
Iki korektūrų skaitymo buvo dar toli, bet Sergijevskis (balandžio 2-ąją) užrašė
pritariančią rezoliuciją Syrkinui leisti Tolstojaus knygeles. Pirmiau Sergijevskis iškėlė
dvi sąlygas Liutostanskiui:

1., Дать переводчику исправить переводъ согласно указаніямъ г[осподина] Ляцкаго и по исправленіи представить въ чистомъ переписанномъ видѣ.
2., По исполненіи 1 пункта отослать переводъ въ цензуру для разрѣшенія о печати (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 62r) .
Liutostanskiui nurodyta abu savo vertimus pataisyti pagal Liackio pastabas, švariai perrašyti ir tada įteikti cenzūros komitetui. Tame pačiame lape balandžio 20-ąją
Liutostanskis pasirašė: „Резолюцію читалъ и рукопись получилъ“ (l. 62r). Greičiau
nei per mėnesį jis buvo abi knygeles švariai perrašęs, nes gegužės 17 dieną Vilniaus
cenzūros komitetas jau aiškino Sergijevskiui dėl tų rankraščių: esą galima juos būtų
spausdinti, bet tik su sąlyga, kad lietuvių kalbos mokytojas Liackis pateiktų pažymą,
jog išversta teisingai („правильно“; l. 61r). Pats rankraštis su tokiu Liackio užrašu
turįs būti pristatytas cenzoriui Pavelui Nebolsinui (Павелъ Ивановичъ Небольсинъ),
nes po to, kai šventikas Antanas Petkevičius pasitraukė iš cenzūros komiteto, nebesą
kam tikrinti (l. 61r).
Tą pačią gegužės 17-ąją Sergijevskis siuntė Liackiui du Liutostanskio pataisytus
vertimus Ишляйси угни, не ужгясинси bei Кауказа невальникасъ („исправленныя
согласно Вашимъ указаніямъ“; l. 60r) ir prašė:

имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, М[илостивый] Г[осударь], принять на
себя трудъ вновь просмотрѣть // исправленный переводъ и дать удостовѣре
ніе, что переводъ сдѣланъ правильно, каковое удостовѣреніе должно быть
сдѣлано въ формѣ надписи на самыхъ рукописяхъ (на первой странице)
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 60r–60v) .
Pažymas ant kiekvieno konkretaus rankraščio Liackiui turbūt nebuvo sunku pažymėti, nes gegužės 26 dieną jis jau vėl siuntė tekstus atgal Sergijevskiui:

Честь имѣю представить Вашему Превосходительству три рукописи, на которыхъ сдѣланы удостовѣренія о пригодности перевода. Въ четвертой рукописи нужно передѣлать первый полулистъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 63r) .
Iki šiol kalba ėjo tik apie du rankraščius (Ишляйси угни, не ужгясинси ir Кауказа
невальникасъ), bet dabar Liackis kartu su jais dar siuntė trečią ir ketvirtą. Byloje trūksta tikslių duomenų nustatyti, kada jis gavo vertinti dar du papildomus rankraščius.
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Iš Sergijevskio vėliau (gegužės 2-ąją) savo pavaldiniams rašyto raštelio galima atsekti, kad tuoj po pirmų dviejų rankraščių siuntos Liackiui buvo parengta ir antroji:

Заготовить исполненіе точно такое же, какое было недавно о первыхъ двухъ
книжкахъ, т. е. на разсмотрѣніе г[осподина] Ляцкаго (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 701, l. 25r) .
Vadinasi, vieną po kitos Liackis turėjo gauti dvi siuntas su dviejų knygelių rank
raščiais kiekvienoje. Dabar Liackis siuntė atgal dvi pirmąsias (Liutostanskio jau švariai
perrašytas) ir dvi naująsias, anksčiau jo nematytas knygeles. Vadinasi, Liackis parašė
pažymas dviem ištaisytoms knygelėms, ir vienai – be jokio taisymo, iš pirmo atsiuntimo! Liackio redagavimo, buvusio ne taip daug pirmajame ИУr, trečiajame rankraštyje turėjo būti dar daug mažiau. Tačiau Liackio nurodyta šiek tiek perdaryti ketvirtąją knygelę. Kaip matyti iš Sergijevskio (birželio 5-osios) rezoliucijos ant paties Liackio laiško, ketvirtoji knygelė grąžinta Liutostanskiui pataisyti („Поручить г[осподи
ну] Лютостанскому исполнить“; l. 63r). Tad kol kas VŠA užsiėmė pirmaisiais trimis
Liackio patvirtintais tekstais – kažkuris iš Sergijevskio darbuotojų prirašė rekomendaciją siųsti juos į Vilniaus cenzūros komitetą („По возможности послать ценсору
на разрѣшеніе [...] печатанiи всѣ три рукописи, съ удостовереніемъ Ляцкаго“).
Sergijevskis iš karto (birželio 5-ąją) leido („Послать“).
Iš palydimojo rašto cenzoriui (birželio 7-ąją) paaiškėja trečiojo rankraščio pavadinimas. Šalia dviejų pirmųjų (Ишляйси угни, не ужгясинси ir Кауказа невальникасъ)
Nebolsinas gavo dar vieną išverstą Levo Tolstojaus apsakymą Чѣмъ люди живы (Kuo
žmonės gyvi; l. 64r). Tą pačią birželio 7 dieną cenzorius dar pareikalavo sumokėti
žyminį mokestį (l. 65r), vadinasi, rankraščiai jį pasiekė tučtuojau. Spaudos reikalų
valdybos pirmininkas Sankt Peterburge Feoktistovas gavo Vilniaus cenzoriaus Nebolsino raštą ir birželio 20 dienos laišku klausė Sergijevskio, ar tikrai jis patvirtinęs tų
trijų rankraščių platinimą (l. 75r). Sergijevskis iš karto paraštėje prirašė, kad apsakymus yra parinkęs pats pagal susitarimą su Vilniaus generalgubernatoriumi Kachanovu („Ответить, что разсказы избраны мною по соглашенію съ Ген[ералъ] Губер
наторомъ“; l. 74r).
Vadinasi, 1888 metų viduryje Vilniaus cenzūros komitete jau buvo trys rankraščiai
su visų instancijų pritarimu. Kaip matyti iš spaudinio, vienám iš tų trijų rankraščių
(Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси) cenzūros leidimas duotas netrukus, 1888 metų
liepos 6 dieną. Labai gali būti, kad ir kiti du leidimą buvo gavę apie tą laiką.
Ketvirtojo Liutostanskio vertimo pavadinimas atsiskleidžia iš birželio 21-osios
potvarkio: Христосъ въ гостяхъ у мужика (Kristus svečiuose pas žmogų; l. 72r). Tai taip
pat Tolstojaus apsakymas. Už trečią ir ketvirtą vertimus Liutostanskiui Sergijevskis
vėl skyrė 100 rublių honoraro. Birželio 20 dieną Liackiui išsiunčiamas ketvirtasis
rankraštis, ant kurio prašoma užrašyti pažymą (Liutostanskio jau turbūt buvo patai-
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sytas), ir kuris, sakoma, jau buvęs Liackio rankose anksčiau. Tačiau rankraštis turi
dar nematytą pavadinimą: Гдѣ любовь, тамъ и Богъ (Kur Dievas, ten ir meilė; l. 71r).
Iš kur atsirado penktasis pavadinimas? Liackis kalbėjo tik apie keturis rankraščius,
ir Liutostanskis gavo honoraro tik už keturis vertimus. Bet pasirodo, kad ketvirtasis
Tolstojaus apsakymas funkcionavo dviem pavadinimais. Štai išmokant Liutostanskiui
honorarą iš pradžių buvo įrašyta Христосъ въ гостяхъ у мужика, bet po to išbraukta ir viršuje pataisyta Гдѣ любовь, тамъ и Богъ (l. 80r). Taip pat byloje yra išrašas iš
knygų sandėlio (ir leidėjo) „Посредникъ“ Sankt Peterburge, jame nurodoma, jog
Tolstojus leidžia visiems, kas nori, naudotis jo kūriniais ir skelbti juos, bet prieš tai
turi kreiptis į „Посредникъ“ ir gauti galutinę konkretaus kūrinio versiją, nes Tolstojus savo kūrinius kartais redaguoja, ir į jo pakeitimus reikią atsižvelgti (l. 15r). Byloje
yra įdėtas „Посредникъ“ spausdintas apsakymas Гдѣ любовь, тамъ и Богъ418 – greičiausiai tai naujesnį autoriaus pavadinimą gavęs siūlomas to paties Христосъ въ
гостяхъ у мужика variantas.
Birželio 22 dieną Liackis jau grąžino aprobavęs ketvirtąjį rankraštį Гдѣ любовь
тамъ и богъ (l. 76r). VŠA kanceliarijoje pieštuku liepos 6‑osios prieraše nurodyta, jog
siųstina cenzoriui Nebolsinui (l. 76r).
Rankraščiai

1.

ИУr

Liutostanskis

1887 –1888 -02

o→

↓ 1888 -04 -20 o←
o→

2.

КН

1887 –1888 -02

o→

↓ 1888 -04 -20 o←
o→

Чѣмъ
люди живы
3.

prieš

1888 -05

o→

VŠA globėjas
Sergijevskis,
Vilnius

→o ↓

o→
↓ o←
←o 1888 -04 -20
→o→
↓ 1888 -05 -17 o←
1888 -05 -17 o→
↓ o←
1888 -06 -05 o→
o←
o→
1888 -02 -22

→o ↓

o→
↓ o←
←o 1888 -04 -20
→o→
↓ 1888 -05 -17 o←
1888 -05 -17 o→
↓ o←
1888 -06 -05 o→
↓ o←
o→
1888 -02 -22

→o ↓
po

1888 -05 -02

↓ o←

1888 -06 -05

↓ o←
o→
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o→

o→

Liackis,
Panevėžys

Nebolsinas,
Vilnius

Syrkinas,
Vilnius

→o ↓
←o 1888 -03 -03

→o ↓
←o 1888 -05 -26

→o ↓
←o 1888 -05 -17
→o ↓
←o 1888 -07-06

→o

→o ↓
←o 1888 -03 -03

→o ↓
←o 1888 -05 -26

→o ↓
←o 1888 -05 -26

→o ↓
←o 1888 -05 -17
→o ↓
←o

→o ↓
←o

→o

→o

4 . КМТД
(Христосъ въ
гостяхъ у му
жика arba
Гдѣ любовь
тамъ и богъ)

prieš

1888 -05

o→

↓ o←
o→

→o ↓
po 1888 -05 -02 o→
←o←
→o ↓
1888 -06 -20 o→
↓ o←
1888 -07 -06 o→
↓ o←
o→

→o ↓
←o 1888 -05 -26
→o ↓
←o 1888 -06 -22

→o ↓
←o

→o

92 lentelė. Keturių Ipolito Liutostanskio verstų rankraščių perrašymas, siuntinėjimas iš įstaigos į
įstaigą, išsiuntimo ir gavimo laikas iki patekimo į Syrkino spaustuvę. Ženklas o žymi rankraštį (jo
buvimo vietą). Sudėtiniai ženklai o→ ir o← atitinkamai žymi išsiuntimo ir parsiuntimo kryptį.
Rodyklės simbolizuoja visus rankraščių siuntinėjimus; rodyklė ↓ ženklina rankraščio judėjimo kryptį
toje pačioje įstaigoje

3.4.5.

Korektūros

1888 metų rugpjūčio 2 dieną Julijus Syrkinas jau rašė prašymą jam leisti spausdinti ir du vėlesniuosius Liutostanskio vertimus: Гдѣ любовь тамъ и богъ ir Чѣмъ люди
живы (l. 81r). Kaip ir dviem pirmosioms knygelėms, Syrkinas prašė Sergijevskio surasti, kas skaitys korektūras. Dabar atėjo laikas Sergijevskiui reaguoti, jis prirašė:
„Поручить переводчику“ (l. 81r). Pats vertėjas Liutostanskis, kaip gaudamas honorarą pasižadėjo, buvo numatytas taisyti spaustuvės korektūras. Bet po šešių dienų
Syrkinas jau skundėsi Sergijevskiui, kad Liutostanskis išvykęs į Kauną ir todėl korektūrų taisyti negalintis (l. 82r). Liutostanskis liko pažado netesėjęs.
Syrkinas prašė paskirti ką nors kitą (l. 82r). Ant jo prašymo užrašytas Vilniaus
archyvaro latvio Janio Spruogio atsisakymas (rugpjūčio 17‑ąją) skaityti tas korektūras.
Matyt, Sergijevskis buvo kalbinęs ir jį. Spruogis motyvavo nepakankamai gerai mokąs
šnekamąją ir rašomąją lietuvių kalbą:

Корректуру брошюръ на литовскомъ языкѣ, по недостаточному знакомству съ
разговорнымъ и литературнымъ Литовскимъ языкомъ отвѣтственно принять на себя не могу. Архиваріюсъ Вилен[скаго] Центр[альнаго] Архива 17 Ав
густа 1888 г[ода] И[ванъ] Спрогисъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 82r) .
Tokiu atveju, jei Spruogis korektūrų skaityti nesiimtų, Sergijevskis jau rugpjūčio
16 dieną buvo numatęs jas taisyti pavesti lietuvių kalbos mokytojui Liackiui:

Если г[осподинъ] Спрогисъ не признаетъ возможнымъ держать корректуру, то
чрезъ Дир[ектора] Понев[ѣжской] Учит[ельской] Сем[инаріи] пригласить къ
тому Преподавателя Жмудскаго языка Ляцкаго (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 82v) .
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Ipolito Liutostanskio verstos Levo Tolstojaus knygelės Куръ мяйле,
тенъ и Девасъ antraštinis puslapis; LLTIB: B 846

119 pav.

Ratas apsisuko ir vėl atsigręžta į Liackį. Atrodo keista, kad Liutostanskis Kaune
korektūrų neįstengė skaityti, o Liackis Panevėžyje – turėjo galėti. Galbūt Liutostanskiui
paveikti Sergijevskis tiesiog neturėjo jokių svertų.
Rugpjūčio 22 dieną Liackiui išsiųstos pirmõsios brošiūros korektūra („исправить
могущія оказаться въ оныхъ типографскія ошибки“; l. 83r). Po šešių dienų (rugpjūčio
28-ąją) seminarijos direktorius Boričevskis jau grąžino Liackio perskaitytą korektūrą
(l. 85r). Sergijevskio kanceliarijoje prirašyta rezoliucija ją perduoti Syrkino spaustuvei
ir gauti pakvitavimą ant to paties lapo. Tikrai, 1888 metų rugsėjo 12 dieną Julijus Syr334

kinas pasirašė gavęs Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси korektūrą. Tačiau, nors antraštėje turi 1888 metų datą, ši knygelė turbūt išspausdinta vėliau, 1890-aisiais (žr. toliau).
Leidybos darbe atsirado kliūčių: dar dvi iš likusių knygelių buvo išspaustos tik
po trejeto metų – 1891-aisiais (Кауказа невальникасъ ir Куръ мяйле, тенъ и Девасъ419).
Nors sklandus spausdinimas sutriko, byloje nėra jokių beveik dvejų metų dokumentų (1888 rugsėjo–1890 gegužės). Tik 1890 metų gegužės 8 diena datuotas toks
išlikęs Sergijevskio juodraštis:

Доложить объ имѣющихся двухъ переводахъ на жмудскій языкъ для печатанія
Сыркина. Такъ какъ корректура пропавшаго перевода пересылалась чрезъ
Канцелярію и Наше вѣдомство Семинарію, то доложить всѣ подробности
относящіяся къ сему дѣлу. Во всякомъ случаѣ должна быть оформлена раз
слѣдованіемъ эта пропажа, о которой слѣдовало доложить тотчасъ, какъ
только она обнаружилась / 8 Мая 1890 (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 86r) .
Atrodo, kad vienas rankraštis buvo pamestas, ir beveik dvejus metus dėl jo tylėta.
Sergijevskis sakė, kad rankraštis buvo siuntinėjamas per jų pačių kanceliariją bei jiems
pavaldžią mokytojų seminariją ir būtina išsiaiškinti visas smulkmenas, susijusias su
pamestu vertimu. Bet kokiu atveju šis dingimas turįs būti apiformintas kaip tyrimas,
o apie dingimą reikėję pranešti jau tada, kai jis buvo pastebėtas. Sergijevskis taip pat
reikalavo informuoti apie dar du išlikusius vertimus, skirtus Syrkinui spausdinti. Yla
išlindo iš maišo, ir Sergijevskis užvedė tyrimą.
Tik po šito Sergijevskio rašto atsirado trys Julijaus Syrkino laiškai, rašyti 1890 metų
gegužės 14 dieną. Pirmasis buvo apie tai, kad atspausdinęs 3000 egz. ИУ brošiūros,
jis siunčiąs 600 egzempliorių į VŠA platinti. Sergijevskis sau pasižymėjo ją gavęs 1890
metų gegužės 8 dieną („Представлена 8 Мая 1890 года“; l. 47r). Gegužės 16 dieną
jis liepė įsigyti tuos egzempliorius platinti po mokyklas (l. 87r). Tai reiškia, kad Syrkinas dar iki tol nebuvo knygelės platinęs. Sergijevskis sužinojo apie vieno rankraščio
dingimą tą pačią gegužės 8 dieną, kai gavo atspausdintą beveik dvejus metus vėluojančią ИУ. O birželio 8 dieną VŠA gavo 600 ИУ egz. (l. 91r).
Antrasis laiškas buvo apie du rankraščius – Syrkinas prašė duoti jam pasidaryti
Чѣмъ люди живы ir Гдѣ любовь, тамъ и богъ vertimų kopijas ir leisti naudotis jomis
spausdinant (l. 88r). Sergijevskis po dviejų dienų nurodė išduoti Syrkinui tuos rankraščius ir pareikalauti, kad pasižadėtų išspausdinti per apibrėžtą laiką. Yra ir Syrkino parašas, kad rankraščius gavo (l. 88r). Tai, kad būtent šiedu rankraščiai buvo įteikti, leidžia manyti, jog likęs neminėtas ir buvo tas prapuldytas rankraštis (tad Кауказа
невальникасъ), kurį vieną iš pirmųjų 1888-aisiais buvo recenzavęs Liackis.
Trečiasis Syrkino laiškas kaip tik ir yra apie Кауказа невальникасъ:

Имѣю честь заявить [...], что изъ полученныхъ мною 25 Iюля 1888 г[ода], для
отпечатанія, [...] двухъ брошюръ графа Толстого, переведенныхъ на литов-
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скомъ языкѣ, одна изъ нихъ, а именно: „Кавказскій плѣнникъ“ пропала въ
корректурѣ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 89r) .
Yla iš maišo išlindo su visa rankena. Apie prapuolimą Sergijevskis jau žinojo gegužės 8 dieną, tad Syrkinas šį laišką rašė ne pats sumanęs prisipažinti, o spaudžiamas
Sergijevskio. Jei tikrai Кауказа невальникасъ rankraštis „prapuolė korektūroje“, tai
panašiausia, kad kaltininkė buvo Syrkino spaustuvė. Po tų dvejų tylos metų Syrkino
pastangos surasti Кауказа невальникасъ rankraštį išaiškėjo esančios bergždžios.
Syrkinas prašė leisti padaryti antrinę kopiją iš VŠA byloje saugomo Кауказа
невальникасъ rankraščio:

имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство не признаете-ли
возможнымъ сдѣлать распоряженіе о выдачѣ мнѣ вторичной копіи „Кавказскаго плѣнника“ съ имѣющейся при дѣлѣ въ канцеляріи [...] рукописи для
окончательнаго отпечатанія сей брошюры (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 89r) .
Sergijevskis rezoliucija (gegužės 16‑ąją) reikalavo, jog Syrkinas iš pradžių pasidarytų kopiją, o tada įteiktų ją VŠA kanceliarijai, kad ši galėtų pasiųsti Liackiui įrašyti
pažymą pirmame puslapyje:

выдать Сыркину просимую имъ копію сперва для переписки, съ тѣмъ, чтобы переписанную копію онъ представилъ въ Канцелярію для отсылки ея Ляцкому на
предн[...] надписи, необходимой для печатанія (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 89r) .
Aiškėja, kad spaustuvėje buvo pamestas būtent galutinis Кауказа невальникасъ
švarraštis, Liutostanskio perrašytas po Liackio pastabų, ant kurio jau buvo Liackio
įrašas, jog išversta tiksliai. Vadinasi, naująjį Syrkino nuorašą Liackis turėjo tvirtinti iš
naujo, o cenzūra – iš naujo leisti spausdinti.
Vis dėlto, koks buvo tas byloje saugomas rankraštis, kurį Syrkinui leista nusirašyti? Šiandien, kaip buvo matyti, toje byloje išlikęs pirminis Liackio subraukinėtas ir
tapęs juodraščiu ИУr, tačiau su juo kartu visur keliavusio Кауказа невальникасъ rank
raščio nėra. Tikėtiniausia, kad būtent tas pirminis, juodraštiniu tapęs Кауказа
невальникасъ variantas iš pradžių byloje gulėjo kartu su bendro likimo ИУr rankraščiu, bet 1890 metų gegužę Syrkino buvo paimtas perrašydinti ir vėliau negrąžintas.
Taigi dėl to, kad Кауказа невальникасъ švarraštis buvo nudaigotas, Syrkinui teko
naudotis iš bylos išimtu juodraščiu.
Žinoma, Syrkinas nurašydino tą Кауказа невальникасъ rankraštį. Bet reikia turėti
galvoje, kad antriniame švarraštyje Liutostanskis greičiausiai (sprendžiant pagal jo indėlį į ИУ leidinį) buvo kai ką taisęs – pagal Liackį ar savaip. Dabar Syrkinas nurašydino iš juodraščio, kuriame gal buvo tik vienas kitas Liackio braukymas, bet ne Liuto
stanskio taisymai. Taigi ant Liackio stalo atkeliavo anas senas variantas. Daug Liuto
stanskio redagavimų, galėjusių būti prapuolusiame rankraštyje, turbūt nepateko į
spaudinį (skirtingai nuo ИУ, kuriame antriniai Liutostanskio taisymai buvo atsiradę).
Pirmiausia Syrkinas ėmė spausdinti du anksčiau parengtų nepamestų knygelių
rankraščius – 1890 metų gegužės 31 dieną pasižadėjo Sergijevskiui per mėnesį atspausdinti Гдѣ любовь, тамъ и Богъ ir Чѣмъ люди живы, jei nebus trukdžių dėl
korektūros:
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я обязываюсь отпечатать принятыя мною двѣ брошюры на литовскомъ языкѣ:
„Гдѣ любовь, тамъ и Богъ“ и „Чѣмъ люди живы“ въ теченіи однаго мѣсяца,
если не будетъ задержки со стороны корректуры (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 90r) .
Kitą dieną (birželio 1‑ąją) Sergijevskis sutiko su tokiu terminu, tačiau nurodė, kad
pats Syrkinas turi susirašinėti su Liackiu: siųsti jam korektūras ir atsiimti pataisytas.
VŠA valdyba galinti tik prašyti Liackio skaityti jau spaustuvės nusiųstas korektūras:

согласіе на этотъ срокъ, но что корректурные листы типографія должна непосредственно посылать почтой г[осподину] Ляцкому въ Поневѣжъ и тѣмъ же
путемъ принимать съ него, а Управленіе Округа можетъ принять на себя
только приложеніе Ляцкаго держать корректуру, присланную типографіей
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 90r) .
Šalia pažymėta, kad Syrkinas su reikalavimu buvo supažindintas.
Dar po dviejų mėnesių (birželio 28-ąją) Syrkinas siuntė į VŠA ir Кауказа невальни
касъ rankraštį su korektūra bei prašė ją taisyti. Kažkodėl Syrkinas nesilaikė įsipareigojimo korektūras siųsti tiesiai Liackiui. Sergijevskis, rodos, su tuo susitaikė – savo ranka
prirašė: „Просить г[осподина] Ляцкаго“ (l. 92r). Liepos 2 dieną sukurtas laiškas naujam Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriui Ivanui Beliajevui (Иванъ Александро
вичъ Бѣляевъ)420, kad mokytojas Liackis kuo sparčiau perskaitytų to leidinio korektūrą („разсмотрѣть и исправить корректуру въ возможной скорости“; l. 93r).
Nuo tos 1890-ųjų liepos 2 iki rugsėjo 5 dienos neturime žinių apie Кауказа
невальникасъ. Bet štai rugsėjo 5-ąją Beliajevas siuntė slaptą laišką VŠA kanceliarijos
viršininkui Leonidui Pinajevui (Леонидъ Яковлевичъ Пинаевъ)421. Jam, naujam seminarijos direktoriui, atsirado įvairių problemų, kurias viename laiške išdėstė savo
viršininkams Vilniuje. Tarp jų aprašė ir Кауказа невальникасъ spausdinimo įstrigimą.
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Ivanas Beliajevas, gimęs Vladimiro gubernijos
kaimo šventiko šeimoje, 1872 metais baigė
Maskvos dvasinę (stačiatikių) akademiją kandidato laipsniu, po to dėstė lotynų kalbą Rygos dvasinėje seminarijoje, ten tvarkė ir biblio
teką, vienerius metus dėstė rusų kalbą Rygos
(Lomonosovo) moterų gimnazijoje. Dėl spaudoje paviešintos per daug „naminės“ tvarkos
statant mokyklos pastatą („За печатное разо
блаченіе слишкомъ домашнихъ порядковъ
при посройкѣ зданія духовнаго училища“),
buvo siunčiamas į Permę, bet ten nenuvyko,
nes gavo lotynų kalbos mokytojo vietą Poltavos gubernijoje dvasinėje Perejaslavo mokykloje. Ten jam taip pat nesisekė; VŠA globėjas
jam suteikė Minsko mokyklų direkcijos inspektoriaus vietą, o 1887 metais buvo perkeltas
į Vilniaus mokyklų direkcijos inspektoriaus
vietą. 1890 metais po Boričevskio mirties paskirtas Panevėžio mokytojų seminarijos direk-
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toriumi; išbuvo juo iki mirties 1900 metų rugsėjo 26 dieną. Sakoma Beliajevą buvus tikru
rusišku žmogumi („истинно русскимъ че
ловѣкомъ“), nes iš necenzūruotų lietuviškų
leidinių žinojo („зная изъ безцензурныхъ
жмудскихъ изданій“), kaip lenkiška katalikiška propaganda elgiasi su bet kokia atsitiktine rusų mokytojo silpnybe, bet buvo griežtas ir gerai parengdavo seminaristus prieš tas
silpnybes atsilaikyti. Beliajevas esą labai mėgęs sodininkauti ir laisvalaikį skyręs seminarijos sodui tvarkyti: pavasarį ir vasarą jį buvę
galima pamatyti anksti rytą seminarijos sode
su sodininko peiliu rankoje („Бѣляевъ И. А.
[Некрологъ]“, Виленскій календарь на 1901
годъ, Вильна, Типогр. Св.-Духов. Правосл.
Братства, Зарѣчье, д. Братсва, 1900, 286–287 ).
421 Ivano Beliajevo laiškas iš Panevėžio Leonidui
Pinajevui į Vilnių, 1890-09-05; LVIA: f. 567,
ap. 26, b. 565, l. 1r–2v .
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Ivanas Beliajevas 1899 -aisiais (m. 1900 ), Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius (1890–1900) ;

120 pav.

VUB RS: f. 82 – 1637, 555

Beliajevas pradėjo iš toliau – kaip Кауказа невальникасъ korektūros reikalai atskleidė nepatenkinamą taikymą tokios reikšmingos asimiliacinės priemonės, kokia turėtų
būti rusų literatūros vertimų platinimas tarp vietinių žmonių:

Дѣло съ корректурой жмудскаго перевода „Кавказскаго Плѣнника“ Л[ьва] Толстаго болѣе и болѣе выясняетъ неудовлетворительную постановку примѣне
нія къ Литвѣ такой крупной ассимилирующей мѣры, какой по праву должно
быть распространенiе среди инородцевъ въ переводѣ русскихъ изданiй (LVIA:
f. 567, ap. 26, b. 565, l. 1v) .
Beliajevas griežtai pasisakė prieš katalikų kunigų kovą su leidžiamomis kirilika
knygelėmis:

Уже неговоря о томъ, что преподнесеніе инородцамъ – католикамъ такихъ изда
ній въ гомеопатическихъ дозахъ безконечно облегчаетъ ксендзамъ противо
дѣйствіе ихъ /изданій/ вліянію путемъ безнаказаннаго изъятія книженокъ
изъ обращенія (чѣмъ ксендза и хвалятся!), самая организація столь важнаго
дѣла оказывается чѣмъ-то безформеннымъ и фатальнымъ (LVIA: f. 567, ap. 26,
b. 565, l. 1v) .
Jam nepatiko, kad pačios knygelės teleidžiamos „homeopatinėmis dozėmis“, esą
tai labai palengvina kunigams išiminėti jas iš vartosenos (tuo esą kunigai ir giriasi).
Beliajevui atrodė, kad pats tokio svarbaus reikalo organizavimas atsiskleidė esąs „beformis ir fatališkas“. O juk Beliajevas, kaip sakoma jo nekrologe, buvo susipažinęs su
necenzūruota lietuviška spauda (lotyniškomis raidėmis), vadinasi, neblogai suprato
lietuvių kunigų nuotaikas ir kraštutinai neigiamą požiūrį į leidinius kirilika.
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Toliau Beliajevas ėmė vertinti konkrečios knygelės rengimo darbus:

Говоря безъ всякихъ прикрасъ и преувеличеній, приходится рисовать съ натуры
такую картину: случайно появляется переводъ брошюрки, избранной вкусомъ
какого-то Лютостанскаго (онъ, впрочемъ, хорошо мнѣ знакомъ по Академіи),
затѣмъ въ годъ, а пожалуй и въ два не укладывается работа надъ этимъ ничтожествомъ, – работа въ видѣ предварительнаго пересмотра съ легкими
исправленіями лицомъ, имѣющимъ въ рукахъ 10ть дѣлъ, и, послѣ обычнаго
времяпрепровожденія у цензора и въ типографіи, въ видѣ неспѣшнаго исправ
ленія тѣмъ же лицомъ корректурныхъ листовъ (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 565, l. 1v) .
Netinkamas esąs atsitiktinis brošiūros parinkimo būdas – „pagal kažkokio Liutostanskio skonį“, nors Beliajevas Liutostanskį esą gerai pažįstąs iš studijų akademijoje
laikų (Beliajevas 1872 metais buvo baigęs Maskvos dvasinę [stačiatikių] akademiją,
matyt, ten ir susipažino su Liutostanskiu422). Be abejo, Beliajevas nežinojo, kad knygeles Liutostanskiui versti buvo parinkęs pats Sergijevskis, ir dar su Kachanovo pritarimu. Jei 1890 metais Beliajevas vertėjo pavardę žinojo, tai ji turbūt nebebuvo paslaptis ir Liackiui.
Beliajevas kritikavo, kad dvejus metus užtruko tokio niekniekio leidimas. Esą
rankraštį preliminariai lengvai pataisinėjo žmogus, dirbantis 10 darbų iš karto, po to
tekstas pabuvo pas cenzorių ir spaustuvėje, po to tas pats žmogus neskubėdamas
taisąs korektūrą. Be abejo, Beliajevas kalbėjo apie savo pavaldinį Liackį.
Po to Beliajevas apkaltino Syrkino spaustuvę, neturinčią tinkamo rinkėjo. Spaustuvė esą taip sudarkiusi rankraščio perteikimą spausdintu žodžiu, kad esą neįmanoma arba net nebeprasminga taisyti korektūrą:

при чемъ обнаруживается, что типографія вовсе не располагаетъ подходящимъ
наборщикомъ и безобразитъ передачу рукописи пе//чатнымъ словомъ до невозможности или, вѣрнѣе, до безполезности корректированія (LVIA: f. 567, ap. 26,
b. 565, l. 1v–2r) .
Matyt, laikai, kai Syrkino spaustuvė turėjo tokius lietuvių kalbos mokovus kaip
dalies РМ vertėjas ir visos redaktorius Morduchas Levinas – buvo praėję. Dabar
Кауказа невальникасъ korektūra parengta prastai iki neįmanomumo. Liackis su ja
įstrigo. Iš Beliajevo laiško matyti Liackį pageidavus pirmiausia rankraštį grąžinti
spaustuvei, kad jį didelėmis raidėmis ir aiškiai perrašytų. Esą po to perrašytąjį rank
raštį (jokiu būdu ne korektūros lapus!) bus galima sulyginti su cenzūros patvirtintu
vertimo originalu:

Отсюда просьба ко мнѣ корректора: нельзя ли первоначально исправленную рукопись возвратить типографіи съ предложеніемъ переписать ее крупно и
четко, чтобы потомъ эту переписанную рукопись (а никакъ не корректурные
листы!) сличить съ одобреннымъ цензурою подлинникомъ перевода (LVIA: f. 567,
ap. 26, b. 565, l. 2r) .

422
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„Бѣляевъ И. А. [Некрологъ]“, 286 .
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Suprask, Liackis neskaitysiąs korektūros, kol rankraštis nebus perrašytas taip aiškiai, kad ir nemokantis lietuviškai Syrkino rinkėjas pajėgtų gerai surinkti tekstą, kurį
tik tada galėtų koreguoti Liackis. Syrkino rinkėjas turėtų dirbti iš naujo.
Ir Кауказа невальникасъ rankraštis, ir korektūros lapai buvo Beliajevo rankose („Ру
копись и корректурные листы у меня на рукахъ. Что съ ними дѣлать?“; l. 2v).
Klausimas – ką daryti, praėjus dviem mėnesiams po Sergijevskio prašymo kuo skubiau
ištaisyti korektūrą, seminarijos direktoriui tebebuvo aktualus.

Дальнейшій ходъ дѣла предвидится въ томъ же духѣ: невозможные для исправ
ленія корректурные листы, безконечныя перешарыванія [sic!] ихъ и т. д., пока
неумолимый фатумъ не передастъ ихъ въ жертву жмудскому монаху, сиречь,
ксендзу (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 565, l. 2r) .
Esą tolesnė knygelės rengimo darbų eiga atrodanti tokia, kad neįmanomi pataisyti korektūros lapai bus perknisinėjami be galo, kol „nenumaldomas fatumas paaukos
juos žemaičių vienuoliui, t. y. kunigui“; suprask – leidinys bus sunaikintas.
Beliajevui kilo klausimas dėl Liackio pageidavimo Vilniuje rankraštį perrašyti
dar kartą:

это малое дѣло вслѣдствіе той же причины (слабой организаціи) подъ часъ,
какъ, напр[имѣръ], въ настоящее время, является въ видѣ крупнаго вопросительнаго знака: просятъ возвратить въ Вильну рукопись для такой переписки, при которой и малосвѣдущій наборщикъ могъ бы не ошибаться; а какъ
же найти въ Вильнѣ знатока жмудской рѣчи, когда сама Сыркинская типо
графiя не нашла такого грамотея?!! (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 565, l. 2r) .
Liackis prašąs siųsti rankraštį į Vilnių perrašyti taip, kad ir neišmanantis rinkėjas
galėtų įskaityti – bet kaip gauti Vilniuje gerą perrašytoją, jei pati Syrkino spaustuvė
tokio rašeivos nesurado? Beliajevui aišku, kad „žemaitišką“ (lietuvišką) reikalą reikia
„Žemaitijoje“ ir tvarkyti („Само собою разумѣется, что жмудское дѣло всего удобнѣе
на Жмуди же и обдѣлывать“; l. 2r). Panevėžys jam irgi buvo Žemaitija, nes svarstyti pradėjo nuo Panevėžio seminarijos mokinių bei mokytojų Liackio ir Poidėno:

такую отчетливую работу, какъ желаемая переписка рукописи, могли бы исполнить или Семинаристы – жмудины или учитель изъ жмудиновъ (Пойденасъ).
Но первыхъ по многимъ причинамъ неудобно и нежелательно от//влекать
ради сторонняго языка оть прямой школьной работы, которой и безъ того
непередѣлать, поручить же работу второму значило бы учинить нѣкое самоуправство, нарушающее точный смыслъ распоряженій изъ Вильны, и – чего
добраго – навязать двумъ учителямъ по недовольству: одному (Ляцкому) –
изъ за того, что недовѣряютъ, другому (Пойденасу) – изъ за того, что обременеяютъ. Остался въ резервѣ наемный писецъ, но онъ, конечно, не станетъ
работать даромъ (LVIA: f. 567, ap. 26, b. 565, l. 2r–2v) .
Nors esą tą rankraštį turėtų perrašinėti „žemaičiai“ – bet mokiniams „dėl pašalinės kalbos“ labai trukdytųsi tiesioginė mokyklinė veikla, o leisti perrašinėti „žemaičiui“ mokytojui Poidėnui esą reikštų tam tikrą savivalę, prieštaraujančią nurodymams
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iš Vilniaus. Beliajevui atrodė, kad kartu tai reikštų dviem mokytojams (jau nebe
vienam Poidėnui) primesti perrašymą per prievartą: Liackis nelinkstantis imtis darbo, nes juo esą nepasitikima, o Poidėnas jaučiąsis per daug apsunkintas. Taigi Liackis jautėsi per prastai vertinamas, nors užduočių ir darbų iš Sergijevskio gaudavo,
regis, net per daug – kaip minėta, Liackis nebuvo VŠA globėjo idealas (Sergijevskis
buvo svajojęs įtraukti dirbti su lietuviška kirilika garsiausius Rusijos profesorius).
Išeitis Beliajevui – tik samdyti kokį pašalinį perrašytoją. Aišku, kad direktorius gynė
savo mokytojus nuo papildomų darbų, ypač tokių komplikuotų ir nesibaigiančių.
Pagaliau Beliajevas pasiūlė visai kitą strateginį sprendimą – sukurti specialų komitetą vertimams ir vertėjų korporaciją:

Почему бы не привлечь къ такому важному дѣлу надлежаще организованной кор
пораціи работниковъ, хотя бы на первыхъ порахъ въ видѣ полуоффиціальнаго
негласно существующаго комитета по переводу брошюръ и книгъ на Жмудз
кій языкъ. Нашлись бы тогда и въ типографіяхъ нужные люди (LVIA: f. 567,
ap. 26, b. 565, l. 2v) .
Beliajevas planavo, o korektūra Panevėžyje gulėjo neskaitoma. Jo laiškas VŠA
kanceliariją pasiekė per penkias dienas (rugsėjo 10-ąją). Kanceliarijos valdytojo Pinajevo ranka rugsėjo 16-ąją užrašyta Sergijevskio nuomonė: „atmesti“ („исключить“;
l. 1r). Toliau dar nurodyta konfidencialiai pranešti Beliajevui, kad kiekvienu jam
rūpimu klausimu kreiptųsi į VŠA valdybą atskirai (l. 1r). Kas žino, kokios nuomonės
Sergijevskis buvo apie Beliajevą, bet Tolstojaus knygelių parinkimo ir rengimo kritika jam galėjo nepatikti.
Nors Beliajevo pasiūlymai nebuvo priimti, bet jo laiškas turbūt vėl pajudino Кауказа
невальникасъ leidybą Vilniuje. Po penkių dienų, kai buvo įregistruotas Beliajevo laiškas (rugsėjo 15-ąją), atėjo ir Julijaus Syrkino pasiaiškinimas dėl spausdinimo eigos:

Принявъ на себя отпечатаніе въ теченіи однаго мѣсяца трехъ брошюръ Графа
Толстого, переведенныхъ на литовскій языкъ, я, къ сожалѣнію, не смогъ исполнить сего обязательства, такъ какъ представленная мною Управленію Округа корректура одной брошюры до сихъ поръ мнѣ еще не возврашена, вслѣд
ствіе чего мнѣ пришлось разобрать наборъ, а остальныя двѣ только на дняхъ
возвращены мнѣ изъ цензуры, куда онѣ были представлены мною 5 Iюня
с[его]/г[ода] (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 94r) .
Syrkiną aiškintis turėjo priversti Sergijevskis. Dėl vėlavimo Syrkinas kaltino ir
Panevėžio seminariją, nes ji negrąžino jam vienos iš trijų knygelių korektūrų, ir cenzūros komitetą, nes dvi kitas knygeles grąžino tik šiomis dienomis, nors jas buvo
įteikęs birželio 5-ąją. Aišku, kad dar negrąžinta buvo Beliajevo rankose tebelaikoma
Liackio neperskaityta Кауказа невальникасъ korektūra. Syrkinas net nusiskundė, kad
neatgavęs jos korektūros turėjęs išardyti rinkinį.
Ant to paties Syrkino pasiaiškinimo kanceliarijos valdytojo pieštuku prirašyta
Sergijevskio (rugsėjo 20-osios) rezoliucija:

приказать: причину невыполненія Сыркинымъ верхъ обязательства по напеча
танію упоминаемыхъ здѣсь двухъ брошюръ, именно: 1) Гдѣ любовь, тамъ и
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бог, и 2) Чѣмъ люди живы, признать уважительною, назначить Сыркину
новый такой же срокъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 94r) .
Vadinasi, iš cenzūros taip pat vėlavo atkeliauti Гдѣ любовь, тамъ и бог (Куръ
мяйле, тенъ и Девасъ) bei Чѣмъ люди живы rankraščiai. Tai patvirtina ir pirmoje
knygelėje fiksuota cenzūros data – 1890 metų rugsėjo 8-oji – kaip tik savaitė prieš
Syrkino pasiaiškinimą. Tų dviejų knygelių rankraščiai buvo kartu parengti ir visada
keliavo kartu, kartu ir iš cenzūros grįžo pas Syrkiną. Dėl šių dviejų leidinėlių Sergijevskis pripažino Syrkino vėlavimą esant pagrįstą ir leido pratęsti terminą dar mėnesiui (Syrkinas su tokiu nutarimu buvo supažindintas rugsėjo 28-ąją).
Antra vertus, Sergijevskiui nepasirodė įtikinami Beliajevo svarstymai apie Кауказа
невальникасъ rengimo problemas, apie nevykusius spaustuvininkus ir apie Liackio
pasiūlymą Syrkinui surasti perrašytoją kaligrafą nevykusiam rinkėjui pagelbėti:

для того, чтобы небыло новаго промедленія, поручить Директору Понев[ѣжской]
Учит[ельской] Сем[инаріи] (изложить это порученіе въ формѣ письма) просить г[осподина] Ляцкаго поскорѣе разсмотрѣть корректуру и затѣмъ по
полученіи оной отъ г[осподина] Ляцкаго немедленно прислать въ Упр[авленіе]
Учебн[аго] Окр[уга] (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 94r) .
Sergijevskis ir toliau spaudė Liackį skaityti išbarstyto Кауказа невальникасъ rinkinio korektūrą! Direktoriui Beliajevui nurodyta paraginti Liackį nedelsiant ją ištaisyti
ir parsiųsti į VŠA valdybą. Tokį raginimą direktorius Beliajevas turėjo gauti apie
rugsėjo pabaigą – kaip atsakymą į savo pasiūlymą sukurti komitetą rengti rusų literatūros vertimų publikacijoms.
Įspraustas į kampą dar po mėnesio (spalio 23-iąją) Beliajevas sugebėjo pasiekti,
kad Кауказа невальникасъ korektūra būtų perskaityta – tik ją ištaisė ne Zacharijus
Liackis, o Andrius Poidėnas:

возвращая при семъ корректурные листы „Кавказскаго плѣнника“ Л[ьва] Толстого въ переводѣ на жмудскiй языкъ, имѣю честь пояснить, что, за исклю
ченіемъ двухъ первыхъ страницъ, корректура всего перевода исполнена учителемъ приготовительнаго класса Семинаріи г[осподиномъ] Пойденасомъ; такъ
какъ г[осподинъ] Ляцкій, которому дано было порученіе, послѣ просмотра
двухъ первыхъ страницъ призналъ корректированіе невозможнымъ, о чемъ и
засвидѣтельствовано его надписью на поляхъ второй страницы 1го корректурнаго листа. Но, при всей очевидной трудности, корректированіе оказалось все-таки возможнымъ, хотя эта работа могла быть исполнена уже другимъ лицомъ. Полагаю, что, при желаніи ускорить изданіе и распространеніе
брошюры „Кауказа невальникасъ“, новая корректура должна быть поручена
также г[осподину] Пойденасу, какъ исполнившему въ настоящее время наибольную часть дѣла // и внимательно ознакомившемуся съ крупными недостатками типографской работы (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 701, l. 95r–95v) .
Liackis esąs perskaitęs tik du pirmuosius korektūros puslapius ir pasakęs, kad
korektūros ištaisyti neįmanoma. Net ir antrą kartą Sergijevskio paragintas Liackis
atsisakė skaityti. Kaip rašė Beliajevas, perskaityti korektūrą vis dėlto pasirodė įma342

noma – nors ir labai sunkiai ją ištaisė parengiamosios klasės mokytojas Poidėnas, kad
ir jausdamasis perkrautas. Beliajevas dar patikino, kad antrąją korektūrą esą taip pat
reikėtų patikėti Poidėnui, nes jis ištaisęs didžiumą teksto ir gerai susipažinęs su dideliais spaustuvės darbo trūkumais.
Poidėnas, buvęs Liackio mokinys, dabar kolega seminarijoje, ėmėsi savo buvusio
mokytojo atmesto darbo. Sergijevskis mėgo Poidėną ir padėjo jam susirasti darbą
mokytojų seminarijoje. Ir dabar prie tos laiško vietos, kur Beliajevas rekomendavo
Poidėną kaip tinkamesnį antrajai korektūrai skaityti, Sergijevskis pieštuku prirašė:
„Непремѣнно“ (l. 95r). Galbūt Poidėnas turėjo daugiau valdžios Vilniuje pasitikėjimo
nei Liackis.
Poidėno korektūros galėjo atrodyti panašiai taisytos, kaip ir Zavadzkio leidinuko
„Календориус“ paraštėse – kiekviena netiksli raidė sužymėta atskirai – kad ir labai
daug jų. Liackio charakteriui žymėti kiekvieną klaidą buvo nepakeliama – Liackis
linko aiškinti ir mokyti, bet ne blusinėti. Be išlikusių rankraščių ar taisytos korektūros
labai keblu atrinkti, ką galėjo taisyti Liackis pirmuosiuose dviejuose Кауказа неваль
никасъ korektūros puslapiuose, o ką – Poidėnas likusiuose. Vis dėlto matyti, pavyzdžiui, kad spausdintoje Кауказа невальникасъ (КН) knygelėje raidės <э> distribucija
visai kitokia, nei Куръ мяйле, тенъ и Девасъ (КМТД), nors jų abiejų ir vertėjas buvo
tas pats (Liutostanskis), ir redaktorius (Liackis). Skyrėsi tik КН korektūros skaitytojas
Poidėnas nuo КМТД skaitytojo Liackio.
КН dažnai vartotas <эй> nekirčiuotam ir tvirtagaliam dvibalsiui [ai] žymėti:
Жилинэй voc. sg. ~ Žilinai 4; илгэй ‘ilgai’ 8; Прешэй ‘priešai’ 4; рускэй ‘rusai’ 21; рэйкея
‘reikėjo’ 4; рэйкъ ‘reik[ia]’ 5, 19; салдотэй ‘kareiviai’ 4; сунэй ‘sūnūs’ 21; Тиктэй 5;
тиктэй ‘tiktai’4, 22; Тэйпоги ‘taipogi’ 12; тэйпъ ‘taip’ 23; черкесэй ‘čerkesai’ 5, 7.
КН <э> taip pat rašyta žodžio eiti, eina, ėjo šaknyse: Атэи ‘atėjo’ 8; атэи 11; даэйсъ
‘prieis’ 4; ишэе ‘išėjo’ 4; Ишэи ‘išėjo’ 11; нуэе ‘nuėjo’ 4; Нуэи ‘nuėjo’ 12; нэйсю ‘neisiu’
31; Нэя ‘nuėjo’ 3; приэи ‘priėjo’ 9; приэисъ ‘prieis’ 7; эйдава ‘eidavo’ 4; Эйна ‘eina’ 9;
эйнъ ‘ein[a]’ 9, 15; эйти ‘eiti’ 12.
Tokią vartoseną gyrė Liackis. Bet КН <э> nereta ir kitose pozicijose, kuriose Liackiui ji neatrodė reikalinga, plg. атрамэнта ‘rašalą’ 16; бэнтъ ‘bent’ 10; бэтъ ‘bet’ 6,
7, 12; мэргайте ‘mergaitė’ 13; Навэтъ ‘netgi’ 11; падэнкта ‘padengta’ 11; пажвэльги
‘pažvelgė’ 11; пасибэнги ‘pasibaigė’ 5; прадэе ‘pradėjo’ 5; пэлна ‘pelno’ 15; пэнету
‘penėtų’ 16; пэнкюсъ ‘penkis’ 15; скилэ ‘skylė’ 7; Сушвэльпи ‘sušvilpė’ 7.
Antra vertus, КМТД <э> gana reta, gal kiek dažnesnė tik eiti, eina, ėjo šaknyse:
атэйсю ~ ateisiu 9; атэя ~ atėjo 11; даэя ~ daėjo ‘priėjo’ 8; ишэе ~ išėjo 13; ишэйдава ~
išeidavo 6; нэя ~ nuėjo 10; парэи ~ parėjo 13; праэйсъ ~ praeis 9; ужэи ~ užėjo 4;
ужэйдава ~ užeidavo 6; эйкъ ~ eik 10; эйнъ ~ ein[a] 10; эйсъ ~ eis 5. Kaip minėta, pats
Liutostanskis taip nerašė, bet Liackio pataisymus toleravo (žr. 3.4.3). Kitais atvejais
<э> atsitiktinė, plg. Тэйпъ ~ taip 4; [ш]вэнтомисъ ~ šventomis 6.
Atrodytų, <э> vartojimas КН daug dažnesnis – vienais atvejais būdingas Liackiui,
kitais – visai ne. КМТД ta raidė daug retesnė, bet matyti vien tik būdinga Liackiui
vartosena. Klausimas, ar tas skirtumas – dažnas <э> vartojimas Liackiui netipiškose
pozicijose neatsiradęs dėl Poidėno korektūrų? Jei taip, tai Poidėnas būtų didelis ne
tik jatj <ѣ> (plg. Zavadzkio leidinuko korektūrą), bet ir <э> raidės šalininkas.
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КН pasitaikė keletą kartų atspausdinta Liackio propaguota raidė <ё>: біёсю ‘bijosiu’ 14; біёти ‘bijoti’ 14; біёяу ‘bijojau’ 14; важёкъ ‘važiuok’ 3 (greta daugelio Liuto
stanskiui įprasto digrafo <іо> atvejų: Важіоти ‘važiuoti’ 4; віорстусъ ‘varstus’ 4;
парважіосъ ‘parvažiuos’ 24 ir kt.). Kadangi КН buvo spausdinta pagal pirmą kartą
Liackio taisytą (kartu su ИУr) rankraštį, kurio pataisymų jau nebematė Liutostanskis,
tai galima manyti Liackį ta proga sugebėjusį į spaudą prakišti keletą savo mėgstamos
<ё> atvejų.
Beliajevo laiško paraštėje Julijus Syrkinas pasirašė gavęs pataisytą korektūrą. Syrkino padėtis turėjo būti kebli: turėjo Poidėno pataisytus Кауказа невальникасъ korektūros lapus, bet spaustuvės rinkinį jau buvo išardęs. Taigi Syrkinas nebeturėjo į ką
sukelti korektūros taisymų. Ar jis iš naujo rinko tekstą? Tai padaryti iš labai pribraukytos korektūros negalėjo būti paprasta. O gal Syrkinas, sakydamas, kad išardė rinkinį, tik norėjo pademonstruoti labai nukentėjęs?
Spaustuvininkas Abelis Syrkinas atrodo buvęs apsukresnis už sūnų Julijų – išleido
valdžios giriamą РМ, nepražaidydavo rankraščių, taip pat turėjo patikimų lietuvių
kalbos žinovų. Julijaus veikla atrodo buvusi ne tokia patikima: pamestas rankraštis,
apsileidę rinkėjai.
Paraleliai Sergijevskiui iškilo problema dėl pirmosios išleistos knygelės Ишлайденсъ
угни, не бе ужгясинси platinimo. Pasirodo, ji pateko į VŠA aplinkraštį, kaip netinkama
skaityti viešuosiuose skaitymuose liaudžiai (l. 96v). 1891 metų vasario 12 dieną Sergijevskis klausė Liaudies švietimo departamento, ar 1890 metų liepos 6 dienos potvarkiu brošiūros, neleistos viešai skaityti, vis dėlto galėtų būti platinamos mokyklose mokiniams skaityti asmeniškai (l. 97r). Ilgas paaiškinamasis laiškas baigėsi prašymu, kad jo rengiamos lietuvių kalba Tolstojaus brošiūros Упустишь огонь – не
потушишь ir Чѣмъ люди живы, patekusios tarp draudžiamųjų, būtų leistos skaityti
valstiečiams ir liaudies mokyklų mokiniams (l. 99r–99v). Kovo 16 dieną Švietimo
ministerija Sankt Peterburge atsiuntė atsakymą: „Ne“ (l. 100r–100v). Tokia rezoliucija
pasmerkė ne tik ИУ, bet ir dar nepaskelbtą knygelę Чѣмъ люди живы. Ji nebespausdinta, jos rankraštis nesaugotas423.
1891 metų gegužės 24 dieną Julijus Syrkinas pranešė atspausdinęs tris knygeles:
Ишлайденсъ угни, не бе ужгясинси; Куръ мяйле, тенъ и Девасъ ir Кауказа невальникасъ.
Daugiau toje 701-oje byloje nieko nebeužsimenama nei apie antrąją Кауказа невальникасъ
korektūrą, kurią turėjo skaityti Poidėnas, nei apie jokias Куръ мяйле, тенъ и Девасъ
korektūras. Galų gale po tokios užsitęsusios keturių Tolstojaus knygelių istorijos Sergijevskis liko su dviem knygelėmis, kurias galėjo naudoti savo tikslams: Кауказа
невальникасъ ir Куръ мяйле, тенъ и Девасъ.

3.5.

Lietuvių kalbos pamokų revizija (1890)

1875-ųjų Panevėžio mokytojų seminarijos revizijoje Liackio lietuvių kalbos pamokos buvo išgirtos revizoriaus Roščino. 1890 metais gruodžio 13–21 dienomis, maždaug
tuo metu, kai Poidėnas jau buvo perskaitęs Кауказа невальникасъ korektūrą, bet
knygelė dar nebuvo išleista, seminarijos vėl atvyko tikrinti inspektorius Nikanoras
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Odincovas (Никаноръ Ѳедоровичъ Одинцовъ)424. Liackio pamokos ir jam paliko
labai gerą įspūdį:

Уроки г[осподина] Лядскаго [sic!] по жмудскому языку, который преподается въ
Поневѣжской семинаріи, полны самаго живаго интереса и слушаются безъ
всякаго утомленія. Частыя сближенія формъ и словъ изучаемаго языка съ словами и формами сходныхъ съ нимъ языковъ славянскаго и русскаго, обнаруживая въ г[осподинѣ] Ляцкомъ глубокое изученіе жмудскаго языка на почвѣ сравнительнаго языкознанія, [...] много облегчаютъ усвоеніе жмудскаго языка учащимися. Три прослушанные мною урока по жмудскому языку привели меня къ
заключенію, что г[осподинъ] Ляцкій положительно талантливый преподаватель. Сообщаемыя имъ лексическія и грамматическія свѣдѣнія усвояются
учащимися безъ особенныхъ затрудненій (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 1595, l. 12r) .
Liackis dėstantis gyvai, jo galima klausytis ir nenusibosta. Išklausęs tris pamokas,
Odincovas priėjo prie išvados, kad jis esąs talentingas mokytojas. Liackis išmanąs
lietuvių kalbą, o dažnas šios kalbos formų ir žodžių lyginimas su panašių kalbų –
slavų ir rusų – formomis rodo, kad jis puikiai išmanąs ir lyginamąją kalbotyrą. Toks
mokymas labai padedąs mokiniams mokytis lietuvių kalbos. Vadinasi, Odincovui
atrodė, kad Liackio pamokos ne tik praktinio pobūdžio, bet ir yra tarsi savotiška lyginamosios kalbotyros laboratorija. Atrodo, kad metams bėgant Liackio domėjimasis
kalbų panašumais ne slūgo, o kilo.
Odincovas atkreipė dėmesį, kad Liackis mokė vien tik šnekamosios kalbos (pokalbių ir dialogų):

Успехи учащихся очень удовлетворительны: уроженцы Ковенской губерніи говорятъ почти безъ затрудненія, а учащіеся изъ другихъ губерній къ концу курса
успѣваютъ на столько, что могутъ д[аже] свободно говорить на жмудскомъ
языкѣ объ обыденныхъ предметахъ. Во время уроковъ учащіеся упражняются
въ разговорѣ на названномъ языкѣ; на одномъ изъ уроковъ, при моемъ посѣ
щеніи, были вызваны г[осподиномъ] Лядскимъ [sic!] два ученика для разговора
на данную тему и одинъ для перевода. Разговоръ и переводъ шелъ очень оживленно и, по заявленію г[осподина] Лядскаго [sic!], правильно (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 1595, l. 12r) .
Liackio dėstymo stilius per praėjusius 15 metų tarp dviejų revizijų (žr. 2.5) labai
pasikeitė. Anksčiau Liackis buvo liepęs versti iš rusų į lietuvių kalbą iš Tichomirovo

423

Vytautas Merkys yra trumpai minėjęs Liuto
stanskio vertimų leidimo peripetijas: kadangi
Liackis ir Poidėnas lėtai skaitė korektūras, „ir
matydama menką pelną, ketvirtosios brošiūros rinkinį spaustuvė net išbarstė“ (Merkys
1994, 95 ). Merkys netiksliai sugestijavo, kad
ketvirtosios brošiūros korektūra buvo išbarstyta dėl to, jog matytas menkas pelnas. Ket
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virtoji Чѣмъ люди живы iš viso nebuvo surinkta dėl sužinoto draudimo ją platinti, o korektūra buvo išbarstyta tarp pirmųjų buvusios
knygelės Кауказа невальникасъ, kurią vėliau
vis tiek sugebėta paskelbti.
424 Panevėžio mokytojų seminarijos revizija, 1890;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 1595, l. 6r–22v .
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Rašybos abėcėlės (turbūt raštu). Dabar mokė lietuviškai kalbėtis apie kasdienius dalykus,
du iškviesti mokiniai praktikavosi dialogus, trečias dialogą vertė (matyt, į rusų kalbą).
Nors ir labai Odincovas gyrė Liackio pedagogikos laimėjimus, ir jis pastebėjo, kad
raštu atliekami pratimai taip pat būtų pravartūs:

Можно пожелать только, чтобы изученіе жмудскаго языка сопровождалось письменными упражненіями, особенно переводами съ жмудскаго на русскій языкъ и
наоборотъ, а также, чтобы содержаніе задаваемыхъ уроковъ было записываемо въ классный журналъ, чего въ настоящее время не дѣлается (LVIA: f. 567,
ap. 11, b. 1595, l. 12r) .
Per Liackio pamokas rašto naudota tiek mažai, kad net namų darbų užduotys
klasės žurnale sužymimos nebuvo. Matyt, po 17 metų lietuvių kalbos mokymo praktikos Liackis buvo perėjęs nuo rašomosios prie šnekamosios kalbos dėstymo. Sprendžiant bent jau pagal senstelėjusius 1874 metų duomenis apie naujus mokinius (tada
aštuoni mokėjo lietuviškai ir tik du – ne) – Liackiui buvo labai paprasta pasikviesti
lietuvius pasišnekėti gimtąja kalba ir taip pademonstruoti revizoriui savo pedagoginius
laimėjimus. Kyla mintis – ar tik Liackis nenuėjo lengviausiu keliu? Dėstant žodžiu,
jam nereikėjo skaityti mokinių namų ar klasės darbų, nereikėjo rūpintis formuoti
rašybos įgūdžių.

Zacharijaus Liackio pranešimas Rusijos IX archeologų
suvažiavime Vilniuje (1893)425
3.6.

1893 metais rugpjūčio 1–14 dienomis Vilniuje vyko Rusijos IX archeologų suvažiavimas426. Kas treji metai organizuotas įvairiuose Rusijos miestuose jis buvo didžiulis
įvykis imperijos mokslo pasaulyje, „suvažiavimas konstatavo to meto archeologijos
mokslo plačiąja prasme lygį Rusijos imperijoje“427. „Suvažiavimuose archeologija buvo
suprantama plačiai“, ji apėmė ir „istorijos, paleografijos, architektūros, meno, numizmatikos bei kitų pagalbinių mokslų sričių, bažnytinės archeologijos [...], kalbotyros,
literatūros ir kt.“428 disciplinas.

Šis skyrius parengtas remiantis Archivum Li
thuanicum 11 skelbtu straipsniu: Giedrius Subačius, „Zacharijaus Liackio pranešimas IX
Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje
(1893) “, ALt 11, 2009, 305–322 .
426 Plačiau žr. I[zabelė] Sadauskaitė, „Rusijos ar425

cheologų IX suvažiavimas“, Mokslas ir gyve
nimas 7, 1963, 14 ; Gintautas Zabiela, Pranas
Kulikauskas, Lietuvos archeologijos istorija
(iki 1945 m.), Vilnius: Diemedis, 1999, 123–128 .
427 Zabiela, Kulikauskas 1999, 127 .
428 Zabiela, Kulikauskas 1999, 123–124 .

121 pav. Nikanoro Odincovo 1890 metų revizijos Panevėžio mokytojų seminarijoje ataskaita 		
apie apsilankymą Zacharijaus Liackio pamokose; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 1595, l. 12r
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Suvažiavimo rengimas prasidėjo gerokai iš anksto: „1891–1893 metais parengiamojo komiteto Vilniaus skyrius posėdžiavo net 16 kartų“429. 1889 metais pradėtoje
byloje apie numatytąjį suvažiavimą430 tarp žmonių, ketintų pritraukti prie suvažiavimo rengimo, įrašyti net trys panevėžiečiai: Liackio svainis Sofronijus Zosimovičius,
seminarijos direktorius Stepanas Boričevskis ir pats Zacharijus Liackis (l. 5r–5v). Sprendžiant iš kitų bylos dokumentų galima manyti, kad šis juodraštinis sąrašas pieštuku
sudarytas 1889 metų pabaigoje, kai net ankstesnis – Rusijos VIII archeologų suvažiavimas Maskvoje – prasidėjęs dar nebuvo (vyko 1890-aisiais).
Taigi Vilniaus suvažiavimo darbai planuoti labai iš anksto. Septintajame posėdyje,
vykusiame 1892 metų kovo 12 dieną, kuriame dalyvavo ir generalgubernatorius Ivanas Kachanovas, ir VŠA globėjas Sergijevskis, be kita ko, buvo pristatytas Liackio
pranešimas:

По предложенію предсѣдателя, членомъ К. И. Снитко была прочитина часть записки, доставленной въ виленское отдѣленіе преподавателемъ [...] Захаріемъ
Антоновичемъ Ляцкимъ, подъ заглавіемъ „Литовскій языкъ въ вопросѣ о
происхожденіи Руси,“ именно та часть, которая касается старинныхъ и непонятныхъ „русскихъ“ названій (Эссупи, Улворси, Геландри, Айфаръ, Варуфоросъ, Леанти и Струвунъ) 7-ми днѣпровскихъ пороговъ431.
Įdomu, kad visas organizacinis komitetas išklausė dalį gana išsamaus Liackio
pranešimo apie tų Dniepro slenksčių pavadinimus ir ryšį su lietuvių kalba432. Matyt,
norėta įsitikinti pranešimo moksliškumu. Kalbėta, kad Maskvos universiteto profesorius Vsevolodas Mileris (Всеволодъ Ѳедоровичъ Миллеръ) 1885 metais buvo išspausdinęs straipsnį, kuriame irgi aiškino Dniepro slenksčių pavadinimų kilmę. Kaip
konstatuota, „Ученый профессоръ дѣлаетъ крайнее усиліе, чтобы объяснить эти
названія именно въ этомъ направленіи“ (l. 141r).
Liackis pateikė kitokį aiškinimą nei profesorius:

О странныхъ и непонятныхъ „русскихъ“ названіяхъ 7-ми днѣпровскихъ пороговъ
у Константина Багрянороднаго Ляцкій замѣчаетъ, что они принадлежатъ
литовцамъ и литовскому языку, и до такой степени близко и точно, какъ
будто бы они „сегодня“ даны литовцами помянутымъ порогамъ (LVIA: f. 596,
ap. 1, b. 244, l. 141r) .
Liackis teigė, kad Dniepro slenksčių rusiški pavadinimai priklausę lietuviams ir
lietuvių kalbai. Susirinkę dalyviai nutarė palyginti Liackio ir Milerio straipsnius. Abu
buvo vienas po kito garsiai visiems skaitomi. Prieita prie tokios išvados:

Впечатлѣніе изъ этого сравнительнаго чтенія, по крайней-мѣрѣ на первый разъ,
получалось такое: у профессора Миллера крайне много натяжекъ; у Ляцкаго
же, если онѣ и есть, то ихъ весьма немного (LVIA: f. 596, ap. 1, b. 244, l. 141r) .
Štai taip. Maskvos universiteto profesoriaus Milerio išvados esą labai pritemptos,
o Liackio – pamatuotos, jei ir esama pritempimo, tai menko. Panevėžietis Liackis
įvertintas geriau už Maskvos profesorių. Nėra abejonių, kad nuolatinis Liackio „ekspertizių“ užsakovas Sergijevskis, sėdėjęs tame posėdyje, buvo patenkintas savo eksperto sumanumu.
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Vadinasi, 7-ajame parengiamojo komiteto posėdyje Liackio pranešimas buvo puikiai įvertintas ir priimtas. Liackis buvo pripažintas, artėjo jo triumfo valanda – suvažiavime kaip lygus su lygiais jis rengėsi kalbėtis su garsiausiais Rusijos ir kitų šalių
mokslininkais. Lietuvių kalbos mokymo patirtis padėjo jam kilti.
13-ajame komiteto posėdyje 1893 metų sausio 4 dieną jau pažymėta, kad Liackio
pranešimas gautas (l. 434r; matyt, tai buvo jo straipsnio rankraštis, vėliau išspausdintas suvažiavimo darbuose433 ir dar kartą atskira knygele434). Suvažiavimas įvyko, ir
Liackis skaitė pranešimą. Kaip jam sekėsi, sužinome iš daug vėlesnio (1901 metų
sausio 24 dienos) VŠA parengto rašto švietimo ministrui į Sankt Peterburgą435. Liackio
pasirodymas Rusijos IX archeologų suvažiavime Vilniuje buvo apibūdintas taip:

Когда въ 1893 году преподаватель литовскаго языка въ Поневѣжской семинаріи –
г[осподинъ] Ляцкій – выступилъ на археологическомъ съѣздѣ въ Вильнѣ съ
рефератомъ о литовскомъ языкѣ, его сейчасъ же оста//новили, признавъ его
выводы и сравненія совершенно не научными, дѣтскими. Это сдѣлано было со
стороны такихъ знатоковъ литовскаго языка, какъ профессоръ Новороссій
скаго университета А[лександръ] А[лександровичъ] Кочубинскій и профессоръ
Кенигсбергскаго университета Бецценбергеръ (онъ владѣетъ и русскимъ языкомъ) (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 45v–46r) .
Šit kaip. Pradėti pranešimą Liackiui leido, bet pabaigti – ne. Tik ėmusį skaityti
nutraukė tokie žymūs kalbininkai kaip Novorosijsko profesorius Aleksandras Kočiubinskis (Александръ Александровичъ Кочубинскій) bei Karaliaučiaus universiteto

Zabiela, Kulikauskas 1999, 125 .
Rusijos IX archeologų suvažiavimo rengimo
Vilniaus komisijos dokumentai, 1889; LVIA:
f. 596, ap. 1, b. 226 . Ačiū dr. Redai Griškaitei
už šios bylos nurodymą.
431 Дополнительные вопросы и запросы, заяв
ленные къ IX Археологическому съѣзду въ
г. Вильнѣ въ 1893 г., Москва, Типографія
Э. Лисснера и Романа, 1893 . (Cit. iš LVIA:
f. 596, ap. 1, b. 244, l. 137v .) (Toliau – ДВ .) Ačiū
dr. Redai Griškaitei už šios bylos nurodymą.
432 Liackis stengėsi nuneigti skandinavišką rusų
kilmę, kuri esą netiksliai grindžiama daugiausia Dniepro slenksčių pavadinimų bei tokių
žodžių kaip варягъ, руссъ, Рюрикъ, Труворъ
etimologijomis; esą nors Michailas Lomonosovas ir Nikolajus Kostomarovas žinojo, kokie
netvirti yra skandinaviški argumentai, bet nemokėdami lietuvių kalbos negalėjo suprasti ir
senosios rusų kalbos (З[ахарій] Ляцкій, „Зна
ченіе Литовскаго языка въ вопросѣ о про
исхожденіи Руси“, Труды Виленскаго отдѣ
ленія Московскаго предварительнаго комите
та по устройству въ Вильнѣ IX Археологиче
429
430
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скаго съѣзда, Вильна: Типографія А. Г. Сыр
кина, 1893a, 337; VUB: B24-1/13 ). Šiais laikais
visada remiamasi ir skandinaviškomis (ar
slaviškomis, bet ne lietuviškomis) Dniepro
slenksčių etimologijomis (plg. Viačeslavas Ivanovas, Vladimiras Toporovas, „Mitologiniai
vietovardžiai kaip slavų etnogenezės bei seniausios istorijos rekonstrukcijos šaltinis“, Vla
dimiras Toporovas ir Lietuva, Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2009, 317–318 ).
433 Ляцкій 1893a, 337–360 .
434 З[ахарій] А[нтоновичъ] Ляцкій, Значеніе ли
товскаго языка въ вопросѣ о происхожденіи
Руси, Сообшеніе IX Археологическому съѣз
ду члена З. А. Ляцкаго, Поневѣжъ: въ ти
пографіи Н. Фейгензона. 1893b; LNB: A4532 .
Ačiū Arūnui Astramskui už šios knygelės nurodymą. Kaip matyti, ji leista toje pačioje Naftalio Feigenzono spaustuvėje, kurioje savo lėšomis Liackis buvo leidęs ir studiją apie aud
rą ir žaibo rūšis (Ляцкій 1885 ).
435 VŠA rašto švietimo ministrui apie kirilikos taikymą lietuvių kalbai juodraštis, 1901-01-24;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 38r–47r .
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Rusijos IX archeologų suvažiavimo Vilniaus parengiamojo komiteto darbuose spausdinto		
Zacharijaus Liackio pranešimo pradžia (Ляцкій 1893a , 337 ); VUB: B24 – 1/13

122 pav.
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profesorius Adalbertas Bezzenbergeris. Liackio teorijos buvo pavadintos visiškai nemokslinėmis ir net vaikiškomis. Iš įsivaizduotų mokslo aukštumų Liackis buvo nusviestas ant žemės ir pašluotas po kilimu.
Tiesa, į laiško ministrui švarraštį cituotoji pastraipa nepateko – buvo išbraukta.
Tame pačiame laiško ministrui juodraštyje Liackis įvertintas kaip prastai mokantis
lietuvių kalbą, todėl negalėjęs kokybiškai rengti ir savo mokinių:

А Ляцкій – былъ преподаватель; ученики его, понятно, знали гораздо меньше
учителя. Значитъ, желая заняться изданіемъ литовскихъ книгъ, мы должны
имѣть подъ руками людей, хорошо знающихъ этотъ языкъ (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 5785, l. 46r) .
IX archeologų suvažiavimą 1893 metų rugpjūčio 14 dieną uždarė VŠA globėjas
Sergijevskis436. Jis buvo aktyvus suvažiavimo organizatorius bei dalyvis ir negalėjo
nepastebėti Liackio fiasko. Tikriausiai šio pasirodymas buvo prisimenamas ir pašiepiamas per visą suvažiavimą. Ne tik Liackis, bet ir Sergijevskis turėjo pasijusti kandęs
musę. Du dešimtmečius rėmęsis Liackiu, dabar vėl gavo progą prisiminti savo svajonę apie profesorių pagalbą lietuviškai kirilikai rengti.
Nepalankiai apie Liackio pranešimą atsiliepė ir anoniminis suvažiavimo dalyvis
1894-ųjų kalendoriuje Виленскій календарь437 (beje, šis kalendorius buvo pradėtas
leisti bei kuruotas to paties Sergijevskio438). Be kita ko, jis atpasakojo du pranešimus,
susijusius su lietuvių kalba – Kočiubinskio apie lietuvių kalbos druskos etimologiją ir
Liackio apie Dniepro slenksčių pavadinimus:

Литовскій языкъ послужилъ предметомъ сообщенія профессора А[лександра]
А[лександровича] Кочубинскаго, подъ заглавіемъ „Литовскій языкъ и наша
страна“ [...]. Одинъ изъ мѣстныхъ ученыхъ З[ахарій] А[нтоновичъ] Ляцкій
напечаталъ въ „трудахъ предварительнаго комитета“ сообщеніе, подъ за
главіемъ „Литовской [sic!] языкъ въ вопросѣ о происхожденіи Руси“ [...] // [...]
Но послѣднія два сообшенія встрѣчены были на съѣздѣ недовѣрчиво439.
Teigiama, kad tiek Kočiubinskio, tiek Liackio pranešimai buvo priimti nepatikliai.
Bet, anot VŠA juodraščio, – tai Kočiubinskis neleidęs Liackiui šnekėti. Vadinasi, Kočiubinskio ir Liackio mintims turėjo būti nepritarta dėl skirtingų priežasčių.
Kitas Liackio vertintojas buvo Jonas Jablonskis. Jis parašė atsiliepimą apie archeo
logų suvažiavimo leidinį į Varpą, kur komentavo pasirinktus pranešimus440. Liackiui
teko tokios Jablonskio eilutės:

436
437

Plg. Zabiela, Kulikauskas 1999, 127 .
Членъ съѣзда, „Девятый археологическій
съѣздъ въ Вильнѣ“, Виленскій календарь на
1894 годъ, Вильна, Типографія А. Г. Сырки
на, 1893, 168–185 . Ačiū dr. Dariui Staliūnui už
šio straipsnio nurodymą.
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„Дѣйствительный тайный совѣтникъ [...]“
1899, 214 .
439 Членъ съѣзда 1893, 173–174 .
440 Plg. Arnoldas Piročkinas, Prie bendrinės kalbos
ištakų. J. Jablonskio gyvenimas ir darbai 1860–
1904 m., Vilnius: Mokslas, 1977, 80–81 .
438
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Apie tą pat klausymą turējo skaityt, kaip matoma buvo iš kongreso programos, ir
p. Z. Liackis, išguldytojas lietuviškos kalbos Panevēžio mokintojų seminarijoj. Savo
referate, atspaustam „Darbuose Vilniaus Komiteto...,“ p. L–is išveda Padnieprio Rusus
teip-pat iš Lietuvos. Savo tyrinējimuose jisai remiasi ant vietų ir žmonių vardų to laiko Rusų žemēs. Riuriką, pirmąjį „Rusų“ kunigaikštį, jisai padaro iš žodžio rura, riura
(= germ. Röhre), Sineusą iš uso (= slav. усъ), o Truvorą iš žodžio Turuvoris, kuris
reiškiąs „taurų varytoją, medžiotoją“. Vardą Rus šis „žinovas“ lietuviškos kalbos išveda iš Rusis, sutrumpinto Russ, kilusio iš ruch (= judējimas). P. Liackio darbas visas
pilnas perdaug drąsių ir neaiškių etimologijų; jų visų aš čionai nerašysiu, nēsa daugelis jo išvedimų, man matos, yra vaisius mažo supratimo kalbų mokslo441.
Taigi Jablonskis labai pritarė VŠA ir Liackį nušvilpusių suvažiavimo dalyvių nuomonei. Jis irgi pasišaipė iš Liackio etimologijų, atskleidusių Liackį kaip nestiprų kalbos mokslo bandytoją. Tiesa, iš Jablonskio recenzijos būtų galima suprasti, kad Padnieprio rusus Liackis kildino iš lietuvių. Dabar, ypač po Vladimiro Toporovo ir
Olego Trubačiovo tyrimų nebeabejojama, kad Dniepro baseino teritorijoje yra gyvenę
baltai (ne lietuviai)442. Bet iš tiesų Liackis neieškojo nei lietuvių, nei baltų teritorijos
Padniepryje. Jis tiesiog vartojo lietuvių kalbos faktus rusiškiems žodžiams aiškinti,
nes manė, kad lietuviai yra rusai (rusų gentis; žr. toliau). O kad objektu pasirinko
Dniepro slenksčius, tai greičiau atsitiktinumas.
Kočiubinskio referatą Jablonskis irgi ne ypač vertino, bet jį vis tiek šiek tiek gyrė:
„Nors ir silpną referatą, bet smagų klausyti perskaitē profes. A. Kočubinsky“443. Ar
galima spėti, kad Jablonskis pats dalyvavo suvažiavime, jei jau Kočiubinskio pranešimą pavadino „smagų klausyti“? Tuo metu Jablonskis gyveno Mintaujoje444. Liackio
pranešimo, kaip galima suprasti iš cituoto teksto, Jablonskis pats negirdėjo.
Liackio straipsnio (Ляцкій 1893a) ir Liackio knygutės (Ляцкій 1893b) tekstai nors
nedaug, bet skiriasi. Dauguma sakinių paredaguoti, vadinasi, knygelės tekstas buvo
ištisai perrašytas. Liackiui bus rūpėję dailinti savo tekstą. Reikia pabrėžti, kad knygelė buvo gavusi cenzūros leidimą 1893 metų gegužės 19 dieną – keli mėnesiai prieš
suvažiavimo pradžią. Vadinasi, Liackis savo tekstą perrašinėjo po to, kai jau buvo jį
įteikęs spausdinti suvažiavimo darbams.
Tarp Liackio pakeitimų galima pastebėti, kad jis praleido buvusius graikiška abėcėle parašytus Dniepro slenksčių pavadinimus – turbūt knygelę Liackis taikė kiek
įvairesniems skaitytojams nei suvažiavimo mokslininkai. Taip pat savo išvadas Liackis bandė sutvirtinti, opozicijos nuomonę atmesdamas griežtesniais žodžiais; pavyzdžiui, jo kritikuojama skandinaviška Rusijos kilmės teorija straipsnyje buvo vadinta
‘trapia’ ir ‘nepagrįsta’ („Шаткость ученія“, „несостоятельность ученія“445), o knygelėje – stačiai ‘melaginga’ („Ложность ученія“, „ложность ученія“446).
Liackio knygelė kartais atrodo ir asmeniškesnė. Pavyzdžiui, straipsnyje Liackis
buvo rašęs, kad yra artimai susipažinęs su lietuvių kalba („мы, будучи весьма близко
знакомы съ литовскимъ языкомъ“447). Knygelėje toje vietoje Liackis jau pasisakė esąs
lietuvių kalbos mokytojas seminarijoje („я, преподаватель Жмудскаго языка въ
Поневѣжской Учительской Семинаріи“448). Straipsnyje taip pat nusakė, kaip lietu352

Rusijos IX archeologų suvažiavime Vilniuje skaityto ir atskira
knygute Naftalio Feigenzono spaustuvėje Panevėžyje išleisto Zacharijaus
Liackio pranešimo viršelis (Ляцкій 1893b ); LNB: A4532

123 pav.

[Jonas Jablonskis,] „Devintas Rusijos archeologų kongresas“, Varpas 9, 1894, 136 .
442 Plg. В[ладимир] Н[иколаевич] Топоров,
О[лег] Н[иколаевич] Трубачев, „Балтийская
гидронимия верхнего Поднепровья“, LKK 4,
1961, 195–217 .
441
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Jablonskis 1894, 137 .
Plg. Piročkinas 1977, 65 tt.
445 Ляцкій 1893a, 337 .
446 Ляцкій 1893b, 1 .
447 Ляцкій 1893a, 337 .
448 Ляцкій 1893b, 1 .
443
444
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viai sakantys apskritai („литовцы говорятъ [...]: ‘декуй понуй, кадъ пайме мумсъ
по сави’ – спасибо господину, что взялъ насъ подъ себя“449); o iš knygelės matyti,
kad tie lietuviai dėkojo būtent jam – galbūt tada, kai atvyko gyventi į Senojo Panevėžio dvarą („съ выраженіемъ литовскаго народа, услышаннымъ мною по случаю
раздѣла имѣнія: – ‘декуй понуй, кадъ пайме мумсъ по сави’ – дякуй пану, что
взялъ насъ по собѣ“450). Toliau bus remiamasi labiau mokslininkų publikai taikytu
ankstesniu straipsnio tekstu (Ляцкій 1893a), o išnašose bus komentuojami svarbesni
neatitikimai su knygele (Ляцкій 1893b).
Liackio tekstas įdomus visų pirma tuo, kad gerokai plačiau atskleidžia jo lingvistines pažiūras. Pavyzdžiui, kaip užsiminta, darosi aišku, kad lietuvius Liackis tiesiog
laikė rusų gentimi, esą viena rusų gentis dabar vadinasi lietuviais451:

первый самодержавный Русскій Князь Рюрикъ избранъ народнымъ совѣтомъ не
изъ иноземнаго, скандинавскаго рода, а изъ русскаго племени, которое нынѣ
зовется литовцами452.
Kitur Liackis šnekėjo ir apie kalbas – apie lietuvių kalbos bendrumą su senąja rusų,
ir septyni Dniepro slenksčių pavadinimai esą pats geriausias to įrodymas:

русскія названія 7-ми днѣпровскихъ пороговъ служатъ самымъ лучшимъ доказательствомъ общности ли//товскаго и древне-русскаго языка по всей
Россіи453.
Liackis manė, kad tų slenksčių rusiški pavadinimai atrodantys tarsi šiandien būtų
gauti iš lietuvių, ir tai esą liudija protingumą tautos, pavadinusios slenksčius (vėlgi
matyti, kad rusai ir lietuviai Liackiui rodėsi viena tauta):

пороги эти свои русскія названія точно сегодня получили отъ литовцевъ. Назва
нія эти свидѣтельствуютъ о значительномъ умственномъ развитіи народа,
который ихъ далъ454.
Liackis net įžvelgė gana tvirtą priežastinį ryšį: jei dabar žodis vartojamas lietuvių
kalboje, tai buvęs ir senojoje rusų:

Печеноги означаетъ Плечеголые, потому что по-Литовски, а значитъ и по древ
не-русски, „печей“ 455 – плечи, а „ноги“ – нагіе, голые456.
Слово „Варягъ“ есть несомнѣнно слово славянское и вотъ тому доказательства.
Глаголъ „варити“ – гнать, двигать, существуетъ въ полномъ ходу въ литовскомъ языкѣ, существовалъ когда-то и въ русскомъ457.
Maža to – lietuvių kalba Liackiui tiesiog buvo senosios rusų kalbos sinonimas:

Струвунъ, по нашему объясненію, значитъ производитель струи, который по
древне-русски, а нынѣ по литовски, назывался и зовется „струве“ 458.
Порогъ этотъ, производящій только волны, названъ впо//слѣдствіи народомъ
„Вильный“. Названъ же онъ вильнымъ [...] отъ древне-русскаго, а нынѣ литовскаго слова „вильнисъ“ – волна. Столица литвы, построенная на волнистой
мѣстности, названа Вильня459.
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Такимъ образомъ изъ древне-русскихъ, а нынѣ литовскихъ: „уоласъ“ – скала,
камень, и „версисъ“ – вержецъ, – „Уолверсисъ“, или, по сокращеніи с – „Уолворси“ – Скаловержецъ460.
Apskritai pati Liackio analizės technika leido jam pramaišiui vartoti lietuvių ir
rusų ar kitų slavų kalbų pavyzdžius be jokių paaiškinimų, be jokių išlygų, tarsi kalbėtų apie vieną kalbą:

У литовцевъ есть глаголъ „гелендроти“ 461, т. е. сокращеніе „гелен дароти“ – подавать голосъ. „Геленъ“ есть винительный падежъ отъ древне-русскаго слова
„гелесъ“, т. е. голосъ (е=о), а „дароти“ есть многократный видъ отъ глагола
„дарити“ – дѣлать („арба“ – паханіе; „дарба“ – работа)462.
Русское названіе этого порога состоитъ также изъ двухъ словъ: „вару“ и [„]форосъ“. Первое слово „вару“, какъ оканчивающееся въ родительномъ падежѣ
мн[ожественнаго] ч[исла] на у, показываетъ, что именительный падежъ его
будетъ „варасъ“, въ усѣченной литовской формѣ „варсъ“, а съ полнымъ русскимъ усѣченіемъ – [„]варъ“. Что жъ такое „варъ“? Такъ какъ „варасъ“ происходитъ отъ литовско-славянскаго глагола „варити“ – гнать, то „варасъ“, какъ
оканчивающееся на асъ, а не на исъ, будетъ продуктъ гонки463.
Названіе народа „Руссъ“ произошло отъ глагола, существующаго до сихъ поръ въ
литовскомъ языкѣ „руошти“ или „русти“ – двигать, у поляковъ – рухать464.

Ляцкій 1893a, 354 .
Ляцкій 1893b, 36 .
451 Staliūnas turėjo galvoje Liackį, kai rašė: „pasitaikydavo ir tokių veikėjų, kurie lietuvius laikydavo slavais“ (Staliūnas 2006b, 29 ). Tada ir
tarp lingvistų buvo gana populiari pažiūra
apie bendrą slavų–baltų prokalbę, toli gražu
ne visi išskirdavo atskirą baltų prokalbę. Tokio požiūrio atspindį galima įžvelgti, pavyzdžiui, 1906 metų Uptono Sinclairio romane
Džiunglės, kur herojus lietuvis imigrantas į Čikagą Jurgis Rudkus vadintas slavu: „the owner was a Slav like himself [Rudkus]“, plg. Upton Sinclair, The Jungle, 1906 (http://sunsite.
berkeley.edu/Literature/Sinclair/TheJungle/22 .
html; žiūrėta 2009-10-31 ).
452 Ляцкій 1893a, 359 .
453 Ляцкій 1893a, 337–338 .
454 Ляцкій 1893a, 338 .
455 Knygelėje Liackis po žodžio „печей“ tarp
skliaustų įterpė „(й скрадывающееся)“ (Ляц
кій 1893b, 30 ). Greičiausiai Liackis turėjo galvoje panevėžiečių galūnėje monoftongizuojamą dvibalsį [ai]; panevėžiečių tarseną pažinojo geriausiai.
456 Ляцкій 1893a, 351 .
457 Ляцкій 1893a, 348 .
458 Ляцкій 1893a, 347 .
449
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Ляцкій 1893a, 347–348 . Vilniaus miesto pavadinimo forma knygelėje pakeista į „Вильно“
(Ляцкій 1893b, 22 ). Dabar pavadinimas Vilnius
kildinamas iš Vilnios upės vardo, bet upės pavadinimas taip pat siejamas su vilnimi (plg.
Aleksandras Vanagas, Lietuvos miestų vardai,
parengė Vitalija Maciejauskienė, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 281 ).
Liackis Lietuvos sostinės pavadinimą iš žodžio vilnis kildino tiesiogiai – manė, kad žodis
vilnis pavadinti Vilniui buvo pasirinktas dėl
kalvotų (banguotų) vietovių. Kitur knygelėje
Liackis pridėjo dar vieno Vilniaus vietovardžio pavadinimą (turbūt Kreivosios pilies piliakalnį), nebuvusį straipsnyje: „Криво–Кри
вейто значитъ Верховный Верховныхъ, а
Кривой городъ въ Вильнѣ есть часть, распо
ложенная на горѣ“ (Ляцкій 1893b, 7 ).
460 Ляцкій 1893a, 342 .
461 Knygelėje геляндроти (Ляцкій 1893b, 13 ).
462 Ляцкій 1893a, 343 .
463 Ляцкій 1893a, 346 .
464 Ляцкій 1893a, 349 . Knygelėje rusų tautos vardo Liackis tiesiogiai nebesiejo su liet. ruošti,
bet ryšį su lenk. рухать išlaikė; nors aptakiau,
vis dėlto sulygino ir su liet. žodžiu русити,
kuris esą buvo giminingas su lenkiškuoju
(Ляцкій 1893b, 25–26 ). Gali būti, kad rusų tau-
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Kaip pastebėjo Jablonskis, Liackis pateikė daugybę nepagristų mokslo duomenimis
etimologijų. Keletas jau buvo matyti iš ankstesnių pavyzdžių (Vilniaus, Rusios, variagų, pečenegų, Riuriko pavadinimai). Etimologizavo Liackis ir Lietuvos bei Žemaičių
pavadinimus:

Хотя страна Варяговъ и называлась съ давнихъ временъ Литвою отъ слова „литуасъ“ – дождь, который тамъ бываетъ и зимой, но жители ея не // назывались, какъ и до сихъ поръ почти не называются литовцами: они звали и зовутъ себя „жемайчей“, а въ старину звались Варягами, Русью465.
часть нынѣшней Литвы зовется Жмудью отъ названія народа „Жемайчей“, что
значитъ сѣверяне, потому что по-литовски „жема“ – зима и сѣверъ одно и
тоже. Переводъ слова „жемайтисъ“ – приземистый, низкорослый, или чтото въ родѣ Нидерланды, невѣренъ и основывается на ошибкѣ отъ смѣшенія
слова „жяме“ – земля со словомъ „жема“ – зима или сѣверъ466.
Lietuvą Liackis kildino iš lietaus (литуасъ), o Žemaičius – iš žiema (жема), ir net
paaiškino, kad sieti Žemaičių pavadinimą su žemė (жяме), t. y. laikyti juos savotiškais
Nyderlandais esą klaidinga. Nebūdamas gimtakalbis, Liackis turbūt negirdėjo žodžių
žemaičiai ir žiema šaknies vokalizmo skirtumo (kirilinėmis raidėmis jis rašė tą pačią
grafemą <е>, Жемайчей, жема). Kitas, lotyniškos kilmės žemaičių pavadinimas samo
gitai, Liackio kildintas iš samanų („изъ ‘саманасъ’ – мохъ и ‘гитисъ’ – пастухъ, –
Самогитъ, т. е. по мху пасущій“; p. 342). Lotynišką prūsų pavadinimą Борусы jis
susiejo su rusų žodžiu боръ ‘šilas’ ir rado jam sinonimą lietuvių kalboje Гирулисъ
‘gerulis’, kuris neva kilęs iš panašios reikšmės žodžio giria (Гира):

Борусы – латинское названіе Прусаковъ, т. е. въ борахъ живущіе, превратилось,
вслѣдствіе порехода б въ п, въ Поруссы, которое сократилось въ Пруссы – ны
нѣшнее народное, или Несторовское названіе Прусаковъ. Часть борусовъ // составляли Литовцы. Такъ какъ боръ назывался и нынѣ называется у Литовцевъ „Гира“, то синонимъ названію „Борусъ“ будетъ – „Гирулисъ“ 467.
Lenkai sieti su lietuvišku žodžiu lenkti:

Что Поляки именно были сосѣдями Варяговъ, видно и изъ названія, даннаго Варягами Полякамъ: ленки, лонки или ланки, подъ которымъ они и до сихъ поръ
слывутъ у литовцевъ. Названіе это происходитъ отъ литовскаго глагола
„лентки [t. y. ленкти]“ – примыкать, пригибать468.
Liackis etimologizavo ir Nemuno, kaip nekeičiančio savo srovės, pavadinimą
(„Неманъ (Нѣмана[)] – ‘немайнъ’, т. е. не мѣняетъ (своего теченія)“469; p. 340). Taip
pat Minską, kaip padarytą iš mėlynės, nes mėlynių apie tą miestą ir šiandien esą auga
gausybė („отъ ‘милинисъ’ – ягода черника, которой въ лѣсахъ около ‘Миниска’
[...] и до сихъ поръ великое обиліе“; p. 340). Alanus aiškino kaip tautą, gyvenančią
Alaunų aukštumoje, kurios pavadinimas esą kilęs iš uolos:

Слитный звукъ въ словѣ уоласъ, распадаясь на чистыя гласныя въ разныхъ на
рѣчіяхъ литовскаго языка, даетъ названія скалъ – уласъ, оласъ и аласъ. Это
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послѣднее названіе скалы дало названіе горной возвышенности Алаунской.
Народъ, жившій по Алаунской возвышенности, назывался Аланами470.
Gyvendamas Senojo Panevėžio dvare Liackis etimologizavo beveik po langais
tekančios Nevėžio upės vardą:

Дорога или путь, имѣетъ еще // другое литовское названіе: „вежа“ („Ногъ471 Швен
та Казимира вежа крипстъ“ – Со Св[ятаго] Казимира (4 марта) дорога портится (кривится)) [...]. Притокъ Немана, на которомъ стоитъ городъ Поневежъ, называется „Невежа“, т. е. Не путь рѣка472.
Nevėžis, anot Liackio, esanti ‘upė ne kelias’; matyt, jis laikė Nevėžį prasta upe
laivybai ir jo pavadinime įžvelgė paaiškinimą.
Galbūt įspūdingiausia Liackio etimologija atrodytų lietuviškas variagų genties
pavadinimo sinonimo kolbiagai aiškinimas. Liackis buvo taip įsitikinęs žinąs neabejotiną kolbiagas etimologiją, jog dievagojosi galįs dėl jos prisiekti:

Если Варягъ назывался и Колбягомъ, то отсюда вытекаетъ такая полная очевидность, что можно идти подъ присягу (роту), что Варяги были литовцы.
Ясно, что только то племя Руси можетъ называться кольбягами, у котораго
есть глаголъ „колбети“ 473 – говорить. А такъ какъ этотъ глаголъ существуетъ только у литовцевъ, значитъ литовцы звались Варягами474.
Įdomiausia, kad įrodymą Liackis grindė ne kartą savo klasėje per pamokas atliktu
eksperimentu su lietuviais, baltarusiais ir rusais:

Если вы войдете въ классъ одного изъ нынѣшнихъ учебныхъ заведеній на Литвѣ,
въ классъ, въ которомъ есть русскіе, бѣлоруссы и литовцы, скажите: „колбяги
встаньте“! И встанутъ всѣ литовцы, въ чемъ мы лично не разъ убѣдились475.
Taigi išgirdę pasakymą „колбяги встаньте“, atsistodavo, Liackio liudijimu, tik
lietuviai. Jis sugestijavo, kad vien lietuviai pasakymą suprasdavę, ir tai įrodą, jog
žodis колбяги lietuviškas, ir kad dėl to variagai tikrai buvę lietuviai. Socialinio eksperimento būdu Liackis jautėsi įrodęs dviejų tautų tapatumą. O kadangi jam lietuviai
buvo rusai, tai ir variagai čia pritapo.

tos pavadinimą išvesdamas tiesiai iš lietuviško žodžio Liackis sulaukė ir labai kritiškų
pastabų, tad suskubo tą ryšį pridengti.
465 Ляцкій 1893a, 359–360 .
466 Ляцкій 1893a, 360 .
467 Ляцкій 1893a, 352–353 .
468 Ляцкій 1893a, 356 .
469 Knygelėje šios Nemuno etimologijos Liackis
jau buvo atsisakęs (Ляцкій 1893b, 5 ).
470 Ляцкій 1893a, 342 .
471 Knygelėje Ну (Ляцкій 1893b, 30 ).
472 Ляцкій 1893a, 351–352 .
473 Knygelėje „‘колбэти’ или ‘калбэти’“ (Ляцкій
1893b, 44 ).

Z ACHARIJUS L IACKIS i r A n d r i u s P o i d ė n a s

Ляцкій 1893a, 359 . Ryšys tarp кольбяги ir lietuvių veiksmažodžio kalbėti Liackiui atrodė toks
patrauklus ir įtikinantis, kad knygelėje jis dar
du kartus papildomai įterpė po pavyzdį su
šia paralele: „калбяги отъ калбэти“ (Ляцкій
1893b, 23 ); „Колбяги – отъ глагола колбэти –
говорить“ (Ляцкій 1893b, 28 ).
475 Ляцкій 1893a, 359 . Knygelėje Liackis jau nenorėjo pabrėžti, kad žodžio колбяги lietuviškumą tikrino daug kartų: „въ чемъ я лично
убѣдился“ (Ляцкій 1893b, 44 ).
474
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Liackio straipsnyje galima užčiuopti ir Simono Daukanto tekstų įtakos. Viena iš
Liackio etimologijų, regis, sutampa su Daukanto:

въ старину тому же закону слѣдовалъ русскій языкъ: отъ глагола „перети“, сохранившагося до сихъ поръ у литовцевъ со значеніемъ создавать, творить, въ
частности – высижывать птенцевъ изъ яицъ, происходитъ Перунъ – творецъ
всего, въ томъ числѣ грома и молніи, воспроизведеніе или, такъ сказать,
твореніе которыхъ повторяется каждый годъ. У литовцевъ существуетъ
и Перунъ и Перкунъ476.
Liackis Perkūną ar Perūną siejo su žodžiu perėti – visai kaip Daukantas, plg. Daukanto Būdo ištrauką:

pĩrmouj szĩlĩmos ikuriej wadĩno Perunó arba Perkunó nu źôdio perietĩ; beje, iog jis
ĩszperĩeię wĩs, kas wen yra regemó szioie pasaulie477.
Gali būti, kad Liackis buvo matęs ir panaudojęs šią Daukanto 1845-ųjų (beveik 50
metų senumo) etimologiją. Liackis juk buvo savo lėšomis išleidęs knygelę apie naujovišką audros, žaibo rūšių ir pan. išaiškinimą478 (žr. 2.12). Tema jam buvo įdomi, ir
tikėtina, kad jis žinojo Daukanto Perkūno etimologiją479. Galbūt buvo ir daugiau Daukanto poveikio. Štai Liackis vokiečius (germanus) kildino iš žodžio giria:

„Гироманъ“ есть уже нѣмецъ, Германецъ, потому что манъ – нѣмецкій чело
вѣкъ. Доказательствомъ, что названіе Германцевъ произошло отъ слова
„гира“ – лѣсъ, служитъ ошибка одного греческаго писателя, смѣшавшаго
названіе Германцевъ съ Древлянами480.
Daukanto Būde lotyniškas žodis Germanus irgi buvo sietas su giria (germanus Daukantas vadino girionais), nors Daukanto argumentai kitokie:

ĩr tejp pĩrmasis Rimionû rasztĩniks jau pĩrmaĩmijĩ ąmżiouie gĩmós Kristui gywenós minawo ajszkej Ziamajtius sawo garsemĩ rasztĩ Gĩrrionû budas (Germanorum mores)
tajs żôdejs: „Zámajtej (Samnones) essąntis [...]“ (p. 6).
1875-aisiais redaguodamas РМ rankraščius Liackis buvo pavartojęs raštų žodį
gintuvė481. Jį vėl įtraukė į savo pranešimą archeologų suvažiavime: „по-литовски
‘гинтуве’ – крепость“ (p. 352). Kaip minėta, gintuvė veikiausiai imta iš Konstantino
Sirvydo žodyno (gal ir iš Daukanto482 ar Dionizo Poškos).
Visos šios sąsajos su Daukanto (ir turbūt Kuršaičio) tekstais sutvirtina argumentą,
kad Liackis rėmėsi lotyniškai parašytais lietuviškais tekstais (beveik nekyla abejonių,
kad Liackis šiek tiek naudojosi būtent Daukanto Būdu), nors pats tarnavo VŠA tikslams
diegti tik rusišką raidyną lietuvių kalbai. Matyti, kad Liackis bus turėjęs savo rankose daugiau lietuviškų leidinių lotyniškomis raidėmis, negu tik jo versti du Aušros
numeriai ir „Birutės“ draugijos brošiūra (žr. 2.13.2). Panevėžio mokytojų seminarijos
direktoriaus Beliajevo nekrologe užsiminta, jog jis buvo susipažinęs su necenzūruotais
lietuviškais leidiniais. Beliajevas, aišku, nemokėjo lietuviškai, todėl galėtume manyti,
kad tai Liackis pastudijuodavo lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis ir persa358

kydavo jų mintis Beliajevui. Peršasi toks retorinis klausimas: ar tai reiškia, kad Liackiui ir Beliajevui buvo leidžiama skaityti tuos necenzūruotus leidinius, o kitiems
Kauno gubernijos gyventojams – ne?
Iš kitų kalbinių Liackio svarstymų į akis krinta žodžių darybos taisyklės. Kaip ir
Miliausko Lietuviškos abėcėlės recenzijoje (žr. 2.10.2), Liackis teigė, kad žodžiai su galūne -исъ esantys veikėjų pavadinimai:

Отъ этого глагола [„варити“] въ литовскомъ языкѣ происходитъ существительное, дѣятель, съ характернымъ окончаніемъ исъ – „варисъ“ – двигатель,
гоняющій, пастухъ, охотникъ483.
Названіе дѣйствующаго лица имѣетъ свойственное ему окончаніе исъ, а потому человѣкъ, называемый отъ глагола русити, будетъ въ ед[инственномъ]
ч[ислѣ] Русисъ съ полнымъ окончаніемъ, или Руссъ съ усѣченнымъ литовскимъ окончаніемъ, въ которомъ выпадаетъ гласный звукъ. Множ[ественное]
же число будетъ „Русти“ или „Руси“ 484.
Liackis pastebėjo, kad lietuvių kalboje žodžio gale <й> pasislepia (tad diftongas
virsta monoftongu). Matyt, jis čia apibendrino Panevėžio šnektų monoftongus: „Па
сущихъ овецъ (‘ависъ’) звали ‘Авюварей[’], или просто [‘]Аваре[’] (й скрадывается
и нынѣ у Литовцевъ)“485 (p. 351).
Liackis pats nesugebėjo tiksliai vartoti lietuviškų būtojo laiko veikiamosios rūšies
dalyvių (žr. 2.7.5.5, 3.3.1.1.7), bet savo pranešime analizavo dalyvius ir padalyvius
teoriškai, matyt, visai nesijautė nemokantis. Vėl pramaišiui vartojo pavyzdžius iš
lietuvių ir baltarusių kalbų, tarsi jos sudarytų vieną sistemą:

Леанти, какъ и Веронци, Веруци, есть причастіе дѣйствительнаго залога отъ
древне-русскихъ, а нынѣ литовскихъ глаголовъ: „лети“ – лить и „варити“ – //

Ляцкій 1893a, 341 .
[Simonas Daukantas,] Budą senowęs-lëtuwiû
kalnienû ir źamajtiû / iszraszzę pagał senowęs
rasztû Jokyb’s [sic!] Łaukys Petropilie: spaudinie pas C. Hintze, 1845, 80 .
478 Ляцкій 1885 .
479 Rusų Перун ir dabar etimologiškai laikomas
giminišku su lietuvių Perkūnas, bet, skirtingai
nuo Daukanto ir Liackio, siejamas su šaknimi
perti (ne su perėti), plg. LEW 575 . Saulius Ambrazas siūlo ir kitą galimybę: „neaišku, ar baltų vedinys Perknas padarytas iš indoeuropietiškojo, baltų kalbose išnykusio ąžuolo pavadinimo *perku‑, ar iš veiksmažodžio *per‑ ‘mušti’ (plg. lie. peti) [...]. Pirmąją prielaidą remtų
ta aplinkybė, kad su priesaga ‑ūnas baltų kalbose [...] dažniausiai daromi vardažodiniai, o
ne veiksmažodiniai vediniai“ (Saulius Ambrazas, Daiktavardžių darybos raida 2 . Lietuvių kal
bos vardažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 160–161 ).

Ляцкій 1893a, 353 .
Knygos Русишкасъ моксласъ дэль летувнику
leidimo dokumentai, 1873–1878; LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 4931, l. 43r .
482 Ačiū dr. Ritai Šepetytei-Petrokienei pagal LKŽ
kartoteką nustačiusiai, jog Daukanto pavyzdys esantis ne iš Būdo, o iš Darbų: Simanas
Daukantas, Darbay senuju Lituwiu yr Żemayc
ziu 1822 , parengė Vaclovas ir Mykolas Biržiškai, Kaunas, 1929, 25 .
483 Ляцкій 1893a, 348 .
484 Ляцкій 1893a, 349 .
485 Knygelėje frazė tarp skliaustų „(й скрадывает
ся и нынѣ у Литовцевъ)“ praleista (Ляцкій
1893b, 29 ), bet analogiškas komentaras nukeltas
kiek toliau prie žodžio „печей“ (plg. p. 355 ,
išn. 455 ); Liackiui pakako apie panevėžiečių
monoftongų tarimą užsiminti vieną kartą, tik
nežinia, kodėl pakeitė vietą.
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481
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варить, кипятить. Дѣепричастiя отъ этихъ глаголовъ будутъ (ти неопред[е
леннаго] наклоненія нужно замѣнить окончаніемъ ентъ, янтъ или онтъ, смотря по нарѣчіямъ) „леантъ“ или „леянтъ“ (сравни неасыть и неясыть) и „верентъ“ или „веронтъ“ – разливая и кипятя. Причастiя дѣйств[ительнаго]
залога образуются прибавленіемъ къ дѣепричастіямъ окончанія дѣйствую
щихъ лицъ исъ, и получается „леантисъ“ – льющій и „веронтисъ“ – кипятя
щій. [...] Но т предъ мягкими гласными смягчается нынѣ у литовцевъ въ ч, а у
бѣлоруссовъ въ ц (Катерина – Кацярина). По этому у литовцевъ льющій –
„леянчисъ“, а у бѣлоруссовъ кипущій – „веронци“. При опусканіи, какъ и нынѣ
практикуется въ литовскомъ языкѣ, носового н, предшествуемаго слитнымъ
звукомъ, распадающимся на чистыя гласныя а, о и у, получается „Веруци“ 486.
Taip pat į akis krinta tipiška Liackio kaitmeninė afrikata žodyje леянчисъ ‘liejantis’.
Ir čia Liackis neretai rėmėsi garsų kaitomis, kaip pats vadino, garsų „perėjimu“ vienų
į kitus (žr. 2.4, 2.10.2). Iš priebalsių kaitų savo straipsnyje Liackis minėjo к=х=с, с=х=г,
х=с, с=ш, б=п, ш=с=х:

„Гелендрикъ“, которое по-скифски было бы Гелендрисъ, потому что к=х=с487.
фаросъ или сокращенно фаръ есть порогъ или сокращенно прахъ, потому что
с=х=г488.
Трулосъ или Турлосъ есть сокращеніе отъ „турулосъ“, т. е. туровъ лохъ, ибо
х=с489.
Къ числу переходныхъ звуковъ слѣдуетъ отнести звукъ х въ протяжное с. Такимъ
образомъ: „аусисъ“ – оухо [sic!], „муся“ – муха, „блуся“ – блоха, „дусоти“ – дыхать, дышать, „мусоти“ – махать, „саусасъ“ – сухой, „клаусити“ – слухать,
слушать, „виртасъ [t. y. виршасъ]“ – верхъ, (ибо с=ш)490.
Борусы – латинское названіе Прусаковъ, т. е. въ борахъ живущіе, превратилось,
вслѣдствіе порехода б въ п, въ Поруссы491.
Такъ какъ ш=с=х, то Волошьская земля будетъ землей Волоховъ492.
Iš pavyzdžių matyti, kad Liackiui nerūpėjo nustatinėti, ar kuri nors iš jo nurodytų
kaitų vyko vienoje kalboje, ar keliose. Ne tik víena laikytos lietuvių, rusų ir baltarusių
kalbos, bet ir savaip suprasti garsų kaitos garsai esą galintys atsirasti bet kurioje kalboje. Kitaip sakant, su lygybės ženklais galima surašyti Liackio kaitą к=х=с=г=ш – ir
jokio skirtumo, kurioje kalboje koks kaitos garsas pasirodys.
Tarp anksčiau, ypač 1873 metų lietuvių kalbos mokymo programoje minėtų priebalsių kaitų, Liackis buvo įvardijęs keturias (rusų <с> → lietuvių <ж>; lietuvių <ж> →
rusų <з>, <г> → <ж>, <ш> → <с>; bet dabar iš jų tik viena (ш=с) pateko į Liackio
straipsnį (tarp straipsnio kaitų nėra rusų kalbos garso [ž] [būtų žymėtas raide <ж>], bet
atsirado anksčiau nebuvęs [ch], ženklintas <х>). Tai gali reikšti ir tai, kad Liackis surasdavo daugiau kaitų, ir tai, kad jo nuomonė dėl kaitų keitėsi. Sudėjus keturias ankstesnes su penkiomis naujomis išeina net devynios Liackio įvardytos priebalsių kaitos.
Liackis minėjo ir balsių kitimus, pavyzdžiui, [o] ir [e]: „Извѣстно, что е и о
часто замѣняютъ другъ друга“ (p. 340). Taip pat nurodė, kad [u] (<у>) „pereina“
į [ы] (<ы>):
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Слово есупи или осупи, составляющее коренное достояніе литовскаго и древнерусскаго языка, всюду извѣстно и означаетъ осупь или осыпь, вследствіе перехода у въ ы493.
Liackiui aišku, kad šioje kaitoje senesnis yra [u] (<у>), ir dažnai šis senesnis atitik
muo yra lietuvių, o ne rusų kalbos pavyzdyje („въ старину у господствовалъ: „су
насъ“ – сынъ, „сурасъ“ – сыръ, „бути“ – быть“; p. 340)494.
Akivaizdu, kad per 20 metų po savo pirmosios 1873 metų lietuvių kalbos mokymo
programos Liackis buvo nuėjęs tam tikrą pažinimo kelią – tada jo „raidžių perėjimas“
buvo įvairiakryptis, nepastebėta chronologijos495. Dabar Liackis jau laikė lietuvių kalbą sena ir jei išvedinėjo kokias formas, tai dažnai kitimo kryptį nurodė iš lietuvių
kalbos į rusų, o ne priešingai. Vadinasi, Liackio darbuose bent kaitos krypties suvokimas ėmė sutapti su to meto lyginamosios kalbotyros.
Liackis apskritai beveik nepaliko savo lietuviškai rašytų tekstų. Apie jo lietuvių
kalbą daugiausia žinome iš samprotavimų recenzijose, kalbos mokymo programose,
korektūroje ir iš redagavimo. Todėl ir trumpi lietuviški Liackio sakiniai iš lietuviškos
dainos eilučių yra svarbūs:

[„]Гелендроти“ нынѣ у литовцевъ означаетъ шумѣть, звучать, пѣть безъ словъ:
„вайкщёя поняла па жалюсъ гоялюсъ, гражей гелендрава, ринкдама кветкялюсъ“... „Пасакикъ паняла, кодъ тэйпъ гелендрои, кодъ эйшкейсъ жодялейсъ
не гести по гои?“ – [„]Гуляла барышня въ зеленомъ гаю, красиво распѣвала,
собирая цвѣтки... Скажи барышня, почему такъ голендруешь, почему ясными словами не поешь въ гаю“? 496
Čia Liackis laikėsi nuostatos rinktis rytų aukštaičių kietąjį [l] prieš e tipo vokalizmą, t. y. <ла>: поняла ‘panelė’, kitoje vietoje ir ладасъ ‘ledas’ 359 (nors ir жодялейсъ
‘žodeliais’). Po kietojo priebalsio netvirtapradį dvibalsį [ai] rašė <эй>: тэйпъ ‘taip’;
эйшкейсъ ‘aiškiais’ (nors ir жемайтисъ ‘žemaitis’, жемайчей 360). Vartojo pamėgtą
raidę <ё>: вайкщёя ‘vaikščiojo’; kitur билёти ‘kalbėti’ (p. 351)497.
Liackio lietuvių kalba ne visada tiksli. Kartais atrodo, kad jis galūnių ne tai kad
nemokėjo, bet kad nelabai paisė; pavyzdžiui: „‘Сарга’ – сторожъ и ‘Келе’ – дорога
(колея)“ (p. 351). Tad sargas ir kelias jam pasidarė moteriškosios giminės. Problemiška žodžio уоласъ ‘uola’ galūnė: „‘ты еси [sic!] камень’ переведено по жмудски:
‘ту эси уоласъ’“ (p. 342). Liackis aiškino, kad „въ разныхъ нарѣчіяхъ литовскаго

Ляцкій 1893a, 346–347 .
Ляцкій 1893a, 344 .
488 Ляцкій 1893a, 344 .
489 Ляцкій 1893a, 352 .
490 Ляцкій 1893a, 349 .
491 Ляцкій 1893a, 352 .
492 Ляцкій 1893a, 356 .
493 Ляцкій 1893a, 340 .
494 Tokią lietuviškų ir rusiškų žodžių giminystę
(sūnus – сын, sūras – сыръ, būti – быть) pa486
487
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tvirtina ir dabartinė kalbotyra (plg. LEW 941,
944, 68 ); vadinasi, šiuo atveju Liackis buvo
įžvalgus, turbūt bent kažkiek susipažinęs su
kai kuriomis lyginamosios kalbotyros idėjomis.
495 Lietuvių kalbos dėstymo Panevėžio mokytojų
seminarijoje programos, 1893 (ir 1873 ); LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6r–7v .
496 Ляцкій 1893a, 343 .
497 Plg. Subačius 2006, 292 .
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языка, даетъ названія скалѣ – уласъ, оласъ и аласъ“ (p. 342); kad „‘аласъ’ – скала,
камень“ (p. 351). Aišku, уласъ, оласъ ir аласъ laikyta lietuviškų uolos pavadinimų
vienaskaita; vadinasi, Liackis padarė vyriškąją giminę (taip pat atrodo neskyręs
žodžių uola bei ola). Arba vėl – Liackis rašė „‘дарба’ – работа“ (p. 343); tad darbą
padarė moteriškosios giminės daiktavardžiu (nom. sg. дарба). Būtėnas Liackio knygelės (Ляцкій 1893b) lietuvių kalbą apskritai įvertino ne kaip: „kai kurie lietuviškai
transkribuotieji žodžiai aiškiai paliudija, jog Leckis lietuvių kalbos labai maža
tenutuokęs“498.
Prie savo etimologinių aiškinimų apie variagus išnašoje Liackis prirašė ir Vilniaus
centrinio archyvo archyvaro latvio Janio Spruogio teorijas su pastaba:

О происхожденіи и значеніи слова варягъ, варяги, охотно присоединяемъ здѣсь,
къ собственному нашему толкованію, обязательно доставленное намъ архи
варіусомъ виленскаго центральнаго архива, И[ваномъ] Я[ковлевичемъ] Спрогисомъ, слѣдующее краткое его объясненіе499.
Bet atrodo, kad visai nebūtinai Liackis pats bendravo su pačiu Spruogiu. Spruogio
pastabą įrašyti galėjo būti pageidavęs (vertęs) Rusijos IX archeologų suvažiavimo
organizacinis komitetas – juk Liackis į savo knygelę Spruogio prierašo neįtraukė –
tikriausiai ir anksčiau tai darė ne visai savo noru.
Štai šitaip lietuvių kalbos mokslą taikydamas aiškinti rusų tautos senovei Liackis
manė pakilęs į šlovės viršūnę. Išleido savo tekstą antrą kartą Panevėžyje net atskira
knygele. Bet pakilimo jausena netruko ilgai. Išjuokimas Sergijevskio akivaizdoje turėjo būti ypač skaudus. Liackio kritikas Jonas Jablonskis dar po gero dešimtmečio
(1905) pats tapo Liackio darbų „tęsėju“ – lietuvių kalbos mokytoju Panevėžio mokytojų seminarijoje.

3.7. 	Zacharijaus

Liackio straipsnis
		 apie Aušros vartų pavadinimą (1894)

Po nesėkmės Vilniuje Rusijos IX archeologų suvažiavime, atrodytų, Liackis galėjo atidėti savo lietuvių kalbos etimologijas į šalį ir permąstyti jų pagrįstumą. Bet,
regis, priešingai, sukritikuotas Liackis bandė atsigriebti. Išliko dar vienas Liackio
straipsnelis, etimologizuojantis kai kuriuos lietuviškus žodžius: „Объясненіе названія
‘Острая брама’“ („Pavadinimo ‘Aušros vartai’ paaiškinimas“), kuris praėjus metams
po suvažiavimo buvo išspausdintas Vilniaus dienraštyje Виленскій вѣстникъ500.
Liackis argumentavo, kad lietuviškas Aušros vartų Vilniuje pavadinimas esąs tik
resnis (jo žodžiais, „Аштра, или ашра, брома“), o lenkiškasis „остра брама“ –
iškraipytas, netiksliai supratus lietuvišką žodį „аштра“ (suprask, ‘aštri’):

Литовское названіе воротъ, гдѣ находится виленская икона Божьей Матери,
есть „аштра брома“. Это названіе поляки перевели „остра брама“, т. е.
острыя ворота, смѣшавъ литовское слово „аштра“ съ // „аштра“, хотя ничего остраго въ постройкѣ ихъ нѣтъ и не было (p. 1–2) .
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Zacharijaus Liackio straipsnio „Объясненіе
названія ‘Острая брама’“, atspausdinto Виленскій
вѣстникъ laikraštyje 1894-10-08 , antrasis puslapis; 		

124 pav.

VUB: 08212

Tikroji „Аштра, или ашра, брома“ reikšmė esanti ‘rytiniai vartai’, ir tai esą
patvirtina aušrinės žvaigždės pavadinimas „аштра, или аушра жвейгжде“, reiškianti ‘rytinę žvaigždę’:

„Аштра, или ашра, брома“ означаетъ восточныя ворота, какъ „aштра, или
аушра жвейгжде“ означаетъ восточную или утреннюю Звѣзду. Ашти – свѣ
тать, заниматься утреннею зарею; ауштрахъ – восточный, ауштра или ауш
ра – восточная; но есть и существительное этого корня: „аушра“ – заря (p. 2) .
Liackis nuolat vartojo vardininko linksnį, nors akivaizdu, kad mokėjo ir galėjo
parašyti kilmininką aušrõs. Turbūt rašydamas nelietuviams tiesiog nenorėjo savo semantinių teorijų temdyti galūnių painiava. Liackis jau seniai mokėjo žodį aušra, plg.
jo taisymą РМ III rankraštyje жáра ‘žara’ 40v → аушра ‘aušra’.

Būtėnas 1937, 650 .
Ляцкій 1893a, 358 .
500 З[ахарій] А[нтовичъ] Ляцкій, „Объясненіе
названія ‘Острая брама’“, Виленскій
498
499
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вѣстникъ 215, 1894-10-08, 1–2; VUB: 08212 .
Ačiū Kaziui Misiui, suradusiam ir nurodžiusiam šį straipsnį.
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Liackis pasirėmė iki šiol jo tekstuose neaptiktu dėsniu, kurį pavadino „žodžio
pradėjimo balsiniu garsu dėsnis“ („законъ начинанія словъ гласнымъ звукомъ“;
p. 2) ir pateikė pavyzdžių: „какъ ашъ, или правильнѣе ажъ, – азъ, – я; альдія –
ладья, акменисъ – камень; аужра – заря“ (p. 2). Liackis manė kai kuriuos lietuviškus
žodžius pradžioje turėjusius balsį, kurio rusų kalboje nebuvo. Jis interpretavo, kad
toks panašumas rodo slavišką lietuviškų žodžių kilmę („Славянское происхожденіе
этихъ литовскихъ словъ“; p. 2).
Liackis taip pat priminė skaitytojams savo garsų „perėjimo“ dėsnį, ir vienas iš jų
atsiskleidžia iš pavyzdžių: lietuvių [ž] <ж> → rusų [z] <з> (ажъ, – азъ, – я; аужра – за
ря). Kadangi tiksliai jo dėsnio neatitiktų nei žodis aušra, nei žodis aš, Liackis juos rašė
su <ж> [ž] ir aiškino, kad taip yra taisyklingiau („ашъ, или правильнѣе ажъ“).
Slaviški Liackiui taip pat atrodė lietuviški žodžiai gaspada ir sūdaris, esą iš jų kilę
rusiški žodžiai господинъ ir сударь:

Литовское слово „гаспада“ означаетъ недвижимую собственность, слѣдов[а
тельно] господинъ – собственникъ, а сударь – есть сокращеніе суддарисъ –
производящій судъ (дарисъ есть производное отъ дарити – дѣлать) (p. 2) .
Kitaip sakant, Liackio nuomone, lietuvių gaspada reiškianti ‘nekilnojamoji nuosavybė’, todėl rusų господинъ yra ‘savininkas’, o lietuvių sūdaris yra ‘teismo darytojas’,
rusų сударь esąs jo trumpinys. Iš tikro, tiedu žodžiai yra slaviškos kilmės, į lietuvių
kalbą ir patekę iš slavų kalbų, bet slaviškumą Liackis suprato ne kaip vėlesnį atskirų
žodžių pasiskolinimą, o kaip lietuvių kalbos kilmę.
Kai kur spaustuvė netiksliai atspausdino Liackio rašybos ženklus. Pavyzdžiui,
nors ir stengėsi dėlioti ženklus virš Liackio diegiamos į lietuvių kiriliką <ў> su lankeliu <˘>, bet, matyt, dėl tokio ženklo stokos surinko ją su kitokios formos lankeliu –
riestu ne į viršų, bet į apačią <>: Аштра, ашра. Taip pat žodis жвейгжде surinktas
su digrafu <ей>, nors Liackis tvirtagalį [ai] būtų žymėjęs <эй>. Tikriausiai jis taip ir
buvo paženklinęs, bet spaustuvėje <э> pakeistas dažnesne <е> (kitaip nebūtų kaip
paaiškinti, kaip toje vietoje atsirado <е> vietoj tikėtinesnės <а>). Keista būdvardžio
ауштрахъ ‘aušrinis’ forma – ar jis taip pat nėra kokio nors spaustuvės netikslumo
rezultatas?
Nors suvažiavime buvo pažemintas, Liackis ir toliau viešai gynė savo lietuvių
kalbos specialisto garbę, pateikdamas naujų lietuvių kalbos išaiškinimų ir negirdėtų
etimologijų.

3.8.

Naujoji lietuvių kalbos mokymo programa (1893)

1893-iaisiais Liackiui ir Poidėnui vėl atsirado bendro darbo – reikėjo sukurti naują lietuvių kalbos dėstymo programą. Rugsėjo 20 dieną Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius Beliajevas VŠA globėjui siuntė savo pedagogų tarybos posėdžio protokolą apie siūlymą įvesti lietuvių kalbą į parengiamąją klasę ir sudaryti naują programą („о дозволеніи ввести преподаваніе жмудскаго языка въ приготовительномъ
классѣ семинаріи и составить новую программу“501).
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Rugsėjo 16 dieną buvo įvykęs Pedagogų tarybos posėdis. Išklausytas tarybos pirmininkas (turbūt pats direktorius Beliajevas502), išdėstęs reikalingų lietuvių kalbos
programos permainų priežastis. Nors mokytojas (Liackis) ir esąs patyręs, rezultatų
pasiekiama nepakankamų. Vyresniųjų klasių mokiniams liekąs vienintelis laikas lietuvių kalbos pamokoms – pusvalandžio tarpelis po pietų (prasidedančių antrą valandą) iki popietinių pamokų trečią valandą. Tas pusvalandis negalįs būti laikomas pakankamu. Be to, kadangi visos trys klasės mokosi lietuvių kalbos tuo pačiu metu, tai
mokytojo dėmesys padalijamas tarp trijų grupių ir darbo klasėje reikšmė sumažėja
iki minimumo. Visa tai esą daro pažangumą tiesiog neįmanomą:

преподаваніе въ семинаріи Жмудскаго языка, вызванное положеніемъ мѣстной
русской школы среди инородцевъ, при всей опытности и любви къ дѣлу преподавателя, даетъ результаты, значительно меньшіе желаемыхъ. При отсут
ствіи случайныхъ причинъ, способныхъ умалять успѣшность дѣла, наблюдаемое явленіе можно объяснить единственно только краткостью учебнаго курса, соединенной съ сложностью учебной работы. Послѣдняя особенно ощутительна въ старшихъ классахъ семинаріи, гдѣ на занятія жмудскимъ языкомъ
остается почти одно только урочное время; такъ какъ употребляемый на
приготовленіе къ урокамъ жмудскаго // языка получасовой промежутокъ между обѣдомъ (въ 2 ч[аса] пополудни) и началомъ названныхъ уроковъ (въ 3 ч[а
са]) не можетъ считаться временемъ сколько-нибудь удобнымъ для учебной
работы и производительнымъ. Кромѣ того, одновременное пользованіе уроками жмудскаго языка 3хъ классовъ, дробя трудъ преподавателя между тремя
группами, умаляетъ для воспитанниковъ значеніе самаго урочнаго времени до
miнimum-а, дѣлающаго желаемое преуспѣяніе въ изученіи жмудскаго языка
прямо невозможнымъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 2r–2v) .
Tarybos pirmininkas pareiškė priekaištų ir lietuvių kalbos mokymo programai:

Наконецъ, дѣйствующая по настоящее время программа жмудскаго языка, указывая въ общихъ чертахъ предметъ занятій и пріемы преподаванія, не опредѣ
ляетъ объема учебнаго матеріала и не намѣчаетъ цѣли, къ которой должно
быть направлено и которой должно достигать преподаваніе (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 2837, l. 2v) .
Esą galiojanti lietuvių kalbos dėstymo programa tik bendrais bruožais nurodanti
dėstymo objektą ir dėstymo būdus, tačiau nenusakanti dėstomosios medžiagos apimties ir nenumatanti tikslo, kurio dėstymas turėtų siekti.
Pirmininkas kreipėsi į tarybą, ar ji nepripažintų esant naudinga apsvarstyti tokius
klausimus: a) imti dėstyti lietuvių kalbą parengiamojoje klasėje; b) iš keturių savaiti-
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Lietuvių kalbos dėstymo Panevėžio mokytojų
seminarijoje programos, 1893 (ir 1873 ); LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 1r .
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Pagal seminarijos įstatus direktorius buvo ir
pedagogų tarybos pirmininkas, plg. Panevėžio
mokytojų seminarijos įstatai; LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 2917, l. 207r .
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nių pamokų dvi skirti parengiamajai kartu su pirmąja, ir atskirai dvi pamokas – antrajai bei trečiajai klasėms; c) pavesti lietuvių kalbos mokytojui (Liackiui) kartu su
Andriumi Poidėnu sudaryti naują lietuvių kalbos programą:

Докладывая о семъ, долгомъ считаю просить г[осподъ] членовъ Педагогическаго
Совѣта обсудить слѣдующіе вопросы: а.) не будетъ ли признано полезнымъ
привлечь къ изученію жмудскаго языка учениковъ приготовительнаго класса,
какъ располагающихъ относительно наибольшимъ количествомъ нужнаго для
этихъ занятiй времени; б.) если поставленный вопросъ будетъ рѣшенъ въ
утвердительномъ смыслѣ, – то не окажется ли надобности измѣнить // порядокъ классныхъ занятiй воспитанниковъ жмудскимъ языкомъ такимъ образомъ, чтобы изъ 4хъ недѣльныхъ уроковъ два были предоставлены ученикамъ приготовительнаго и перваго классовъ и два – воспитанникамъ II и III
классовъ, и в.) не найдутъ ли г[оспода] члены Совѣта нужнымъ поручить
преподавателю жмудскаго языка, совмѣстно съ А[ндреемъ] А[дамовичемъ]
Пойденасомъ, составить проектъ новой программы жмудскаго языка, соображаясь съ 4хълѣтнимъ курсомъ преподаванія и дѣйствительной потребностью въ знаніи этого языка для народныхъ учителей Ковенской губерніи
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 2v–3r) .
Į dėmesio centrą vėl pateko seminarijoje ketverius metus teišdirbęs Poidėnas. Jam
pavesta svarbi užduotis – kartu su savo buvusiu mokytoju Liackiu rengti naują lietuvių kalbos dėstymo programą. Akivaizdžiai Poidėnu labai pasitikėta. Poidėnas
buvo ne tik tas asmuo, kurį globojo Sergijevskis ir kurio lituanistinius gebėjimus
vertino Volteris, bet ir tas, kuris sugebėjo perskaityti Кауказа невальникасъ korektūrą tada, kai Liackis pasidavė. Poidėnas buvo pasirodęs ne tik kaip geras lietuvių
kalbos specialistas, bet ir kaip uolus darbuotojas. Skirtingai nuo Liackio, jis buvo
gimtakalbis lietuvis.
Poidėno žvaigždė kilo, o Liackio darbo seminarijoje 20 metų rezultatai įvertinti tik
kaip „daug mažesni nei pageidaujama“. Pirmoji 1873-iųjų Liackio lietuvių kalbos
programa ėmė atrodyti vien bendrais bruožais tenusakiusi dėstymo turinį. Ir Poidėnas
ėmė kastis į Liackio daržą: ne tik kartu sudarinėti programą bet ir, kadangi buvo
parengiamosios klasės mokytojas, pretenduoti į pusę Liackio pamokų (parengiamajai
ir pirmajai klasėms).
Pedagogų taryba palankiai įvertino visus tarybos pirmininko siūlymus: įvesti lietuvių kalbos dėstymą į parengiamąją klasę, keisti dvidešimt metų galiojusią programą
ir įpareigoti Liackį su Poidėnu parengti naują:

а.) безотлагательно ввести преподаваніе жмудскаго языка въ приготовительномъ
классѣ семинаріи; б.) половину уроковъ жмудскаго языка (2 урока) предоста-

125 pav. Zacharijaus Liackio ir Andriaus Poidėno rengtos 1893 metų lietuvių kalbos dėstymo Panevėžio
mokytojų seminarijoje programos „Программа преподаванія жмудскаго языка въ Поневѣжской
учительской семинаріи“ pradžia; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 8v
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вить для одновременныхъ занятій учениковъ приготовительнаго и перваго
классовъ и в.) просить преподавателя жмудскаго языка г[осподина] Ляцкаго и
учителя приготовительнаго класса г[осподина] Пойденаса составить проектъ новой программы (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 2r) .
Susipažinęs su Pedagogų tarybos siūlymais, Sergijevskio pavaduotojas VŠA valdytojas Aleksejus Beleckis (Алексѣй Викторовичъ Бѣлецкій) po trijų savaičių (spalio 7‑ąją) pageidavo gauti ir senąją programą, ir naujosios projektą:

доставить: а) копію съ препровожденной въ семинарію, при предложеніи отъ
5 Iюня 1873 г[ода] программы преподаванія жмудскаго языка в[ъ] основныхъ
классахъ семинаріи и б) проектъ новой программы по тому же предмету съ
подробною объяснительною запискою (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 4r) .
Dar po dviejų mėnesių (gruodžio 10‑ąją) seminarijos taryba jau svarstė naująją
Liackio ir Poidėno lietuvių kalbos dėstymo programą. Dalyvavo tarybos pirmininkas
direktorius Ivanas Beliajevas ir mokytojai: Jemeljanas Voiničius, Fadiejus Adamčikas
(Ѳаддѣй Клементьевичъ Адамчикъ), Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas ir Gerasimas Drozdovskis (Герасимъ Степановичъ Дроздовскій) (l. 8r).
Pagrindinis pamokų paskirstymo principas naujojoje programoje pakeistas taip,
kaip ir planuota rugsėjo posėdyje: parengiamoji klasė bus sujungta su I ir kartu turės
dvi savaitines lietuvių kalbos pamokas; taip pat II klasė bus sujungta su III ir taip
pat turės dvi savaitines pamokas. Senojoje programoje keturias savaitines pamokas
turėjo trys sujungtos klasės iš karto: I, II ir III, bet tos pamokos vykdavo per likutinį
pietų pertraukos pusvalandį. Dabar lietuvių kalbą ketinta dėstyti pamokų laiku.
Galima numanyti, kad mokytojo darbas dėl to turėjo palengvėti: pamokų per savaitę jam liko kiek buvę, bet kiekvienoje pamokoje sumažėjo mokinių (dirbti planuota
dviem srautais). Tačiau mokiniams prapuolė pusė pamokų – kiekvienam vietoj buvusių keturių liko dvi, nors laikas buvo patogesnis. Akivaizdus efektas turėjo būti
tai, kad lietuvių kalbos pamokos imtos mažiau diskriminuoti – jos nustojo buvusios
pietų pertraukos gadinimo priežastimi. Taip pat lietuvių kalbos kursas seminarijoje
vietoj trimečio tapo keturmečiu – lietuvių kalbos imta mokyti ir žemiausioje parengiamojoje klasėje. Vis dėlto per ketverius mokslo metus kiekvienas mokinys turėjo
gauti mažiau lietuvių kalbos pamokų nei anksčiau per trejus, tik pačios pamokos
turėjo pailgėti.
Iš karto matyti, kad 1893 metų programa daug ilgesnė už pirmąją: vien pačios
programos beveik devyni puslapiai (1873 metais buvo vienas) ir toliau paaiškinamasis tekstas dar beveik devyni (1873 – du). Vadinasi, vietoj daugiau kaip trijų puslapių
pirmosios buvo sudaryta 17-os puslapių antroji. Ji smulkiau ir suskaidyta – iš pradžių
suskirstyta pagal keturias seminarijos klases: parengiamoji, I, II ir III, o tada kiekvienos klasės poskyryje suformuota dar po tris vienodus skirsnelius: a) praktiniai užsiėmimai („Практическія занятія“), b) teorinės žinios („Теоретическіе свѣдѣнія“)
ir c) pastabos („Примѣчаніе“). Pirmoji Liackio programa taip smulkiai skirstyta
nebuvo.
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3.8.1.

Praktiniai darbai

Parengiamojoje klasėje numatyta atmintinai išmokti žodžių ir frazių, išverstų į
lietuvių kalbą iš Nikolajaus Bunakovo (Николай Ѳедоровичъ Бунаковъ) abėcėlės
(„Азбуки Бунакова“) pirmųjų dviejų knygelių (l. 8v), taip pat mokytis paveikslėlių
pavadinimų lietuviškai.
Bunakovas buvo įkūręs pavyzdinę privačią mokyklą Voroneže (1867), jis ėmė leisti rusų kalbos mokymo vadovėlius pradžios mokykloms atskiromis knygelėmis, ir tie
vadovėliai, be kita ko, Bunakovui atnešė pedagogo šlovę503. (Net Levas Tolstojus buvo
įsitraukęs į diskusijas su juo dėl mokymo dalykų.) Nebe Tichomirovo, o būtent šias
Bunakovo knygeles Liackis su Poidėnu buvo pasirinkę kaip vertimo į lietuvių kalbą
šaltinį504. Baigiamosiose lietuvių kalbos programos pastabose jie aiškino Bunakovo
tekstų svarbą:

Дѣйствительная надобность въ знакомствѣ съ языкомъ мѣстныхъ инородцевъ
для народнаго учителя Ковенской губерніи измѣряется кругомъ его учебныхъ
занятій съ тѣми учениками младшей группы (I отд[еленіе]), которые, поступая въ русскую школу, ни слова не знаютъ по-русски. Учитель, имѣющій у
себя такихъ учениковъ, не // встрѣтитъ обычныхъ затрудненій, если будетъ
знать на родномъ языкѣ учащихся, по крайней мѣрѣ, тотъ учебный мате
ріалъ, которымъ должны обладать дѣти-инородцы, чтобы научиться читать
и понимать русскую рѣчь по первой, данной имъ въ руки, учебной книжкѣ.
Такъ какъ обязательнымъ учебникомъ для начинающихъ обучаться русской
грамотѣ въ мѣстныхъ народныхъ училищахъ служитъ „Азбука“ Бунакова;
то настоящая программа къ этой, именно, книжкѣ пріурочиваетъ основной
лексическій матеріалъ, подлежащій изученію (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 13v–14r) .
Būsimasis mokytojas seminarijoje turintis išmokti lietuviškai bent tiek, kiek lietuvis mokinys iš Bunakovo vadovėlio mokysis rusiškai – seminaristas turės būti išmokęs lietuviškai tas rusiško vadovėlio dalis, iš kurių mokys savo būsimus mokinius
lietuvius.
Reikia atkreipti dėmesį, kad trys Bunakovo mokomosios knygelės buvo sudarytos
ypatingu principu. Mokoma skaityti ne skiemenis, o iš karto žodžius, tačiau kad
raidės vaikams nesimaišytų, visoje Бн I vartojama tik 12 abėcėlės raidžių: <а>, <о>,

„Бунаков Николай Федорович“, Русский био
графический словарь. Сетевая версия (http://
www.rulex.ru/01020980 .htm; žiūrėta 2009-02-22 ).
504 Bunakovo abėcėlė 1892 metais jau sulaukė
50 -ojo leidimo; toliau čia bus remtasi ankstesniu, penktuoju 1875 metų leidimu: Н[иколай]
Бунаковъ, Обученіе грамотѣ по звуковому
способу, въ связи съ предметными уроками и
начальными упражненіями въ родномъ языкѣ.
Азбука и уроки чтенія Русскаго и Церковнославянскаго, съ постепенно-возрастающимъ
503
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числомъ буквъ, Изданіе пятое, просмотрѣн
ное и исправленное, С.-Петербургъ: Типо
графія А. М. Котомина, 1875 ; University of
Chicago: microfmPG2115.B85 1875 . (Toliau –
Бн .) Nors tai vienas leidinys, bet jis susideda
iš trijų atskirai paginuotų knygučių, todėl toliau knygutės bus cituojamos atskirai: Бн I
(knygelė turi atskirą paantraštę „Двѣнадцать
буквъ“), Бн II (paantraštė „Двадцать три бук
вы“) ir Бн III (paantraštė „Вся азбука русская
и славянская“).
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Paskutinis iš aštuonių Бн I pradžioje įdėtų puslapių su paveikslėliais (žiurkių,
skeleto ir gandro atvaizdai); University of Chicago: microfmPG2115.B85 1875

126 pav.
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<у>, <и>, <е>, <с>, <р>, <к>, <л>, <п>, <т> ir <ъ> gale žodžio; Бн II vartojamos jau
23 raidės (prie Бн I raidžių pridėjus dar 11: <я>, <ю>, <ы>, <ѣ>, <і>, <м>, <в>, <д>,
<ч>, <ж> ir <ь> gale žodžio). Vadinasi, parengiamojoje klasėje seminaristus Liackis su
Poidėnu numatė mokyti lietuviškų žodžių ir frazių ne pagal turinį ar dažnumą, ne
pagal jų svarbą bendravimui lietuvių kalba, o pagal tai, kokius rusiškus pavyzdžius
tik su ribotu 12 ar 23 raidžių komplektu buvo parinkęs Bunakovas (plg. Бн I pavyzdžius su 12 raidžių: „У киски усики, и у лиски усики, и у суслика усики, и у коло
са усики“ [p. 21]; arba: „Лука пересолилъ и пролилъ супъ. Плакалъ Лука“ [p. 30];
taip pat Бн II su 23 raidėmis: „Корова ѣстъ траву, а волкъ ѣстъ мясо. – Лиса ѣстъ
мясо, а ласточка?“ [p. 25]).
Bunakovo metodas buvo prasmingas, mokant skaityti gimtakalbius rusus. Bet
pradėti mokyti lietuvių kalbos Panevėžio seminaristus nuo tų ribotą raidžių kiekį
turinčių rusiškų žodžių ir frazių vertimų – reiškė nebandyti suprasti lietuvių kalbos
dėsnių ir vartosenos, reiškė nevertinti savarankiškų lietuvių kalbos funkcijų ir subordinuoti lietuvių kalbą vien rusų kalbai mokyti.
Parengiamojoje klasėje Liackis su Poidėnu taip pat siūlė mokytis pavadinti daiktus lietuviškai iš Bunakovo paveikslėlių. 1875 metų leidime paveikslėliai buvo pateikti pačioje Бн I pradžioje, iš viso aštuoni puslapiai po kelis paveikslėlius kiekviename; juose vaizduoti naminiai gyvuliai, laukiniai gyvūnai, augalai, bet ne žmonės;
viena išimtis yra skeletas, rankoje laikantis pagalį ir kojų nykščius turintis panašius
į rankų – matyt, jis simbolizavo mokslą (žr. paskutinį Бн I paveikslėlių puslapį su
žiurkių, skeleto ir gandro atvaizdais; 126 pav.).
Samprotavimus apie Bunakovo elementoriaus svarbą jų programai dar lydėjo ilgoka Liackio ir Poidėno pastaba:

Возможная замѣна въ школахъ одного учебника другимъ должна требовать
соотвѣтственнаго измѣненія и въ программѣ преподаванія жмудскаго языка;
потому что полное изученіе послѣдняго, при извѣстныхъ условіяхъ, невозможно, знакомство же съ нимъ въ объемѣ самостоятельнаго учебника не освободитъ // учителя отъ затрудненій, неизбѣжныхъ при встрѣчѣ съ неизвѣст
ными въ переводѣ на жмудскій языкъ словами и выраженіями русскаго учебника (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 14r–14v) .
Liackis su Poidėnu patys prisipažino, kad tokiomis sąlygomis būsimajam mokytojui lietuvių kalbos gerai išmokti esą net nesvajotina. Jei rusų kalbos pradžiamokslio
vadovėlis mokyklose bus pakeistas, tai atitinkamai reikės modifikuoti ir lietuvių kalbos dėstymo seminarijoje programą. Būsimasis mokytojas, mokydamasis iš vieno
konkretaus išversto į lietuvių kalbą vadovėlio, dar negalįs būti tikras, kad nepatirs
keblumų, susidūręs su nepažįstamais to vertimo žodžiais ir frazėmis.
3.8.1.1.

Užduotys žodžiu

Praktiniai darbai programoje apibūdinti kaip užduotys žodžiu arba raštu. Kaip
minėta, parengiamojoje klasėje numatyta atmintinai mokytis išverstus pirmųjų dviejų Bunakovo knygelių žodžius ir frazes, o I klasėje jau ketinta patiems mokiniams
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duoti žodžiu versti apsakymus ir eilėraščius iš trečiosios Bunakovo knygelės bei atmintinai mokytis tų vertimų žodžius (l. 9r–9v).
II klasėje pirmąjį pusmetį prie žodžiu atliekamų užduočių, atrodo, skirtos: a) lietuviškai atliekami pratimai, numatyti prie paveikslėlių su pavadinimais trečiojoje
Bunakovo knygelėje (l. 10v); b) prie Bunakovo abėcėlės (trečiosios knygelės?) pridėtų
pirmųjų 12 pasakojimų skaitymo pratimų vertimas (l. 10v); c) mokymasis atmintinai
lietuviškų žodžių, pasitaikančių tuose pratimuose (l. 10v).
Antrąjį II klasės pusmetį – pokalbiai lietuvių kalba apie pradinio mokymo dalykus, kartu rusų kalbos vadovėlio pakartojimas lietuviškai (Bunakovo abėcėlės vertimas; l. 11r).
Paskutinėje III klasėje – maldų prieš mokslą ir po mokslo bei už valdovą vertimas
į lietuvių kalbą iš Altorėlio „изъ Алтарика“ (turbūt galvoje turėtas САА) bei tęsimas
to, kas buvo daroma antrąjį II klasės pusmetį (l. 11v–12r).
Vadinasi, mokymasis žodžiu turėjo apimti: leksiką ir frazes (parengiamojoje klasėje); apsakymų ir eilėraščių vertimą bei žodžių išmokimą (I klasėje); paveikslėlių
pratimus, pratimų vertimą, vėl žodžių mokymąsi (II klasėje I pusmetį); pokalbius apie
pradinį mokymą bei rusų kalbos vadovėlio kartojimą (II klasėje II pusmetį); maldų
vertimą bei pokalbius ir vėl to paties vadovėlio kartojimą (III klasėje). Tai, kas Liackio
su Poidėnu buvo suformuluota kaip siekiamybė – iš esmės orientuoti mokytoją mokytis iš lietuviško Bunakovo abėcėlės vertimo – visiškai atsispindėjo programoje.
3.8.1.2.

Užduotys raštu

Parengiamojoje klasėje ir žodžiu, ir raštu turėjo būti verčiama iš lietuvių į rusų
kalbą ir atvirkščiai atskiri sakiniai bei trumpi pasakojimai, sudaryti iš pažįstamos leksinės medžiagos (l. 8v). I klasėje taip pat verčiama raštu į abi kalbas bei raštu atkuriami tie vertimai, kurie jau buvo atlikti anksčiau vadovaujant mokytojui (l. 9v). II klasėje I pusmetį atliekami tokio pat pobūdžio pratimai, kaip ir I klasėje (l. 11r). II pusmetį mokomàsis pokalbis užrašomas lietuviškai (l. 11r). III klasėje tęsiama tai, kas buvo
daroma II klasėje II pusmetį (l. 12r). Akivaizdu, kad tarp užduočių raštu vyrauja vertimas, taip pat užrašinėjami pokalbiai. Nors nekonkretinama, bet aišku, kad užduotys
raštu taip pat labiausiai sietos su Bunakovo vadovėlio vertimais.
Rašymo pavyzdžių nepateikta, bet veikiausiai ketinta dėstyti Liackio propaguojamu kirilikos abėcėlės variantu, kuris tuo metu buvo panašus į РМ rašybą (išskyrus
Liackio nemėgtą <ѣ>, kuri РМ pasitaikydavo, ir dažną <э>, kurios Liackis nebenorėjo
niekur kitur, tik nekirčiuotuose ir tvirtagaliuose dvibalsiuose [ai] bei žodžio eiti (ei-,
ein-, ėj-) šaknyse; taip pat Liackis galėjo mokyti <ё> ir <ў>, jei iš tiesų nuo savo įprasto
dėstymo žodžiu pagal naują programą perėjo prie dėstymo raštu).
Vadinasi, buvo išsikeltas tikslas tiek žodžiu, tiek raštu būsimąjį mokytoją išmokyti lietuviškai kalbėti ir rašyti apie Bunakovo vadovėlį bei apskritai apie pradinį mokymą. Per ištisus ketverius metus po dvi pamokas per savaitę būsimieji mokytojai
turėjo nuodugniai susipažinti su Bunakovo abėcėlės lietuviško vertimo leksika, frazėmis bei pramokti apie jį šnekučiuotis ir rašyti. Bet nieko daugiau – kardinaliai atnaujinta lietuvių kalbos programa ambicijų išmokyti lietuvių kalbos neturėjo.
372

3.8.2.

Teorinės žinios

Naujojoje programoje prie kiekvienos klasės taip pat atskirai nurodytos teorinės
žinios. Bunakovo abėcėlėje gramatikos taisyklių nebuvo, tad Liackis su Poidėnu turėjo teorinę dalį suformuoti patys. Štai parengiamojoje klasėje ketinti mokyti tokie
lietuvių kalbos dalykai:
1) Daiktavardžių giminių galūnės ir taisyklingas jų linksniavimas.
2) Skirtingos (nuo daiktavardžių?) būdvardžių galūnės ir linksniavimas.
3) Pagrindinės asmenavimo paradigmos.
4) Asmeniniai ir savybiniai įvardžiai.
5) Kiekybiniai ir kokybiniai skaitvardžiai (iki 100) (l. 8v–9r).
I klasei dėstomos teorinės medžiagos surašyta daugiau nei ištisas puslapis:
1) 	Bendrosios giminės daiktavardžiai (generis communis); moteriškosios giminės
daiktavardžiai su galūne ‑исъ; galūnių trumpinimas ir atvejai, kai trumpinti
negalima; galūnės daiktavardžių, reiškiančių gyvus vyriškosios lyties objektus;
veikėjų galūnės; mažybiniai ir maloniniai daiktavardžiai bei jų galūnės, atitinkančios rusų ‑енокъ ir ‑чекъ arba ‑чикъ; menkinamųjų ir didinamųjų daiktavardžių nebuvimas; daiktavardžių darymas iš veiksmažodžių ir būdvardžių;
daiktavardžių kaitymas skaičiais; daugiskaitos daiktavardžių galūnių skirtingas
išsidėstymas; lietuvių kalbos dviskaita; daiktavardžio linksniavimo ypatumai;
devyni lietuvių kalbos linksniai.
2) 	Būdvardžių skyrimas pagal galūnes; kokybiniai ir daiktiniai būdvardžiai
(прилагательныя предметныя); laipsniavimas; būdvardžių linksniavimo ypatumai.
3) 	Įvardžiai; jų skirstymas ir linksniavimas.
4) 	Papildomos žinios apie skaitvardžius (l. 9v–10v).
II klasėje:
1) 	Veiksmažodis; rūšys; sangrąžinių veiksmažodžių ypatybės; veikslai; nuosakos;
dvejokia bendraties galūnė; išsamus veiksmažodžių asmenavimas; pagalbinio
veiksmažodžio бути asmenavimas; liepiamosios ir tariamosios nuosakų ypatumai.
2) 	Dalyvių sudarymas; veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyviai; esamojo ir
būtojo laiko dalyviai; būtojo laiko dalyvių aprašomoji forma; dalyvių giminių
galūnės ir linksniavimas.
3) 	Pusdalyviai/padalyviai (Дѣепричастія): jų laikai, rūšys, giminės ir skaičiai.
4) 	Prielinksnis; jungtukas; ištiktukas (l. 11r–11v).
III klasėje:
1) 	Bendrų su rusų kalba pavadinimų ieškojimas atmetinėjant galūnes ir vienų
„pereinamųjų“ garsų keitimas kitais; „pereinamieji“ garsai; lietuvių kalbos žodžių kietosios ir minkštosios galūnės.
2) 	Senosios bažnytinės slavų kalbos nosinių garsų reikšmė, paaiškinama jų vartojimu lietuvių kalboje; sulietiniai garsai.
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3) 	Menamas lietuvių ir rusų kalbos skirtumas, veikiant sinonimams (t. y. lietuvių
ir rusų kalbų leksikos panašumas); kai kurių žodžių (пчела, рожь) analizė įrodyti, kad rusų kalbos žodžiai kilo iš lietuvių, o ne priešingai.
4) 	Lietuviškų žodžių, prasidedančių balsiais, reikšmės suradimas; įvairus balsinių
garsų vartojimas viename ir tame pačiame žodyje (žodžio вьнъсъ skaitymas).
5) 	Kirčio vieta paprastuose ir sudėtiniuose lietuviškuose žodžiuose (l. 12r–12v).
Pirmųjų trijų (parengiamoji, I ir II) klasių teorinio parengimo nusakymas labai skiriasi nuo pirmosios (1873) Liackio programos. Dabar jau galima susidaryti vaizdą, kada,
kiek ir kokios gramatikos planuota išmokyti. Tiesą sakant, gramatikos ketinta apimti
labai nemažai, imtinai iki dalyvių. Leksikos tarsi planuota išmokyti ribotai – tik tiek,
kad būtų galima suprasti Bunakovo knygeles, o gramatikos – vos ne visa morfologija!
Visa pirmoji Liackio programa primena tik paskutinės, III klasės teorijos dėstymą
naujojoje. Joje atsiranda ir lyginamajai gramatikai būdingas Liackio pamėgtas šaknų
gretinimas, ir garsų kaita, ir lyginimas su slavų nosiniais garsais. Net numatyta demonstruoti, kaip leksemos пчела, рожь įrodo rusų kalbos žodžius kilus iš lietuvių, o
ne priešingai. Tokią kryptį, kaip minėta, Liackis jau buvo suformulavęs 1893 metų
straipsnyje (žr. 3.6). 1873-iųjų programoje į kryptį dar nebuvo kreipta dėmesio. Taip
pat ryškus poslinkis yra nebe raidžių, o garsų „perėjimo“ (garsų kaitos) formulavimas.
Ankstesnių Liackio recenzijų temų palyginimas su III klasės programos turiniu leidžia
labai neblogai įsivaizduoti tai, ką po 1893 metų Liackis turėjo dėstyti vyriausiems
seminaristams. Būtėno surinktuose atsiminimuose liudyta, kad vėliau Poidėnas „kalbos mokydamas kokio lyginamojo metodo neturėjęs, nevartojęs“505. Vadinasi, III klasės teorijos programos autorius tegalėjo būti Liackis.
Akivaizdus abiejų programų skirtumas – platus gramatinės medžiagos išvardijimas
naujojoje. Apskritai teorijos išdėstymas atrodo esąs gana nuoseklus ir motyvuotas;
pradedama nuo įprastesnių ir paprastesnių gramatikos bruožų ir baigiama sudėtingesniais ir retesniais. Pavyzdžiui, parengiamojoje klasėje supažindinama su daiktavardžių giminių galūnėmis, linksniavimu, pagrindinėmis asmenavimo paradigmomis,
asmeniniais ir savybiniais įvardžiais, kiekybiniais ir kokybiniais skaitvardžiais. Na, o
II klasėje jau analizuojami įvairūs dalyviai, pusdalyviai/padalyviai, III klasėje – net
kirčiavimas.
Tačiau esama ir netikėtai vėlai mokymo procese numatytų pateikti kai kurių dažnų gramatikos dalykų. Pavyzdžiui, tik I klasėje prieinama prie daiktavardžių kaitymo
skaičiais. Ar tai reiškia, kad parengiamojoje klasėje visus metus mokiniai dar nepažino daugiskaitos? Taip pat pagalbinis veiksmažodis būti asmenuojamas tik II klasėje,
tad trečius mokymosi metus, nors jau ir parengiamojoje buvo aptariamos pagrindinės
asmenavimo paradigmos. Ar tarp jų nebuvo būti? Ar yra dar kitas labiau pagrindinis
lietuvių kalbos veiksmažodis?
Antrojoje klasėje ketinta mokyti įvairių dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių: veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyvių; esamojo ir būtojo laiko dalyvių; būtojo laiko
dalyvių aprašomosios formos; dalyvių giminių galūnių ir linksniavimo. Bet, kaip buvo
matyti iš Liackio korekcijų Levino verstame ketvirtajame РМ teksto sluoksnyje, Liackis nei tada mokėjo vartoti kai kurias dalyvių galūnes (žr. 2.7.5.5), nei buvo išmokęs
1887-aisiais, kai koregavo Zavadzkio leidinuko „Тевишкас тестаментас“ kalbą (žr.
3.3.1.1.7). Tai turbūt reiškia, kad Liackis mokė dalyvių pats nemokėdamas.
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Galima atkreipti dėmesį į užuominą apie skirtingą įvairių tarmių balsių tarimą.
Programos autoriai užsiminė taip: „įvairus balsinių garsų vartojimas tame pačiame
žodyje (žodžio вьнъсъ skaitymas)“ („Разнообразное употребленіе гласныхъ звуковъ
въ одномъ и томъ же словѣ [чтеніе слова ‘вьнъсъ’]“; l. 12v). Suprask, kad lietuvių
kalbos žodis vienas įvairiose tarmėse tariamas su skirtingais balsiais (gali būti, kad
Liackis su Poidėnu turėjo galvoje žemaičių patarmių žodžio vienas šaknies vokalizmą:
[ẹi], [i]). Čia įžvelgtina Liackio teorija apie sulietinį garsą, kuris skirtingose tarmėse
skirtingai tariamas. Šalia жȯсисъ sulietinį garsą <ь> esą turi ir žodis vienas ([ie], [ẹi],
[i] yra to sulietinio garso išraiškos).
Programos pabaigoje surašytose pastabose ir plačiau samprotauta apie dvi pagrindines lietuvių kalbos tarmes:

при существованіи довольно замѣтной разности въ говорахъ литовскомъ и жмуд
скомъ, для знакомыхъ съ однимъ изъ нихъ неизлишне восполнитъ свои знанія
въ предѣлахъ намѣченнаго программою лексическаго матеріала изученіемъ
характерныхъ особенностей другого родственнаго говора (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 2837, l. 15v) .
Jau gaudamas darbą seminarijoje (1873) Liackis buvo pasisakęs mokąs aukštaičių,
bet ne žemaičių tarmę. Toks tarmių perskyrimas yra paprastesnis už Liackio tarmių
klasifikacijos dalis (Telšių, Šiaulių ir Ukmergės, žr. 2.10.2). Bet turbūt paskaitinėjęs
žemaitiškus Liutostanskio vertimus ir Daukanto tekstus, Liackis nutarė būsiant pravartu ir į lietuvių kalbos programą įtraukti šiokį tokį susipažinimą su kitos tarmės
leksika (programos numatytose leksikos ribose). Liackiui, žinoma, ta kita buvo žemaičių tarmė.

3.8.3.

Pastabos

Po kiekvienos klasės praktinių užduočių ir teorinės dalies dar eina po pastabą.
Visos keturios pastabos skirtos tam, kaip turi būti mokomi seminaristai, jau mokantys lietuvių kalbą (iš namų). Štai parengiamojoje klasėje jie turintys versti paprasčiausio turinio atkarpas iš rusiškų pasakojamojo pobūdžio kūrinių į lietuvių kalbą
(l. 9r). I klasėje kiekvienai pamokai turintys parengti (suprask, namuose) mokytojo
nurodytos kūrinio (monografijos, skaitinių liaudžiai ir pan.) dalies vertimą raštu
(l. 10v). II klasėje vėlgi mokantys lietuviškai privalo atskirai papildomai versti (особые
дополнительные занятія) į lietuvių kalbą nedidelius kūrinėlius, su kuriais būsią
naudinga susipažinti vietiniams valstiečiams (l. 11v). Ir III klasėje – lietuvių kalbos
žinovai (знатоки) jau turi įsipareigoti per metus išversti vieną skirtingą rusišką kūrinį, kurio apimtis atitiktų liaudžiai skaitomus kūrinius (l. 12v).
Vertimo praktika buvo taikoma jau ir seniau, nors 1873-iųjų programoje to nebuvo
tiksliai suformuluota. Štai Roščinas buvo pastebėjęs (1875), kad Liackis davė mokiniams
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versti iš rusų į lietuvių kalbą Tichomirovo vadovėlio Азбука правописания pratimus ir
tekstelius (žr. 2.5). 1884 metais Sergijevskis buvo džiaugęsis seminarijos absolventus
mokant gerai versti (vienas iš jų net parengęs spaudai Konstantino Ušinskio Gimtojo
žodžio vertimą į lietuvių kalbą; žr. 2.11). Kadangi tokia vertimo praktika administratorių buvo vertinama, tai vertimo nuostatos drąsiai įtvirtintos ir naujojoje programoje.
Tie mokantys lietuviškai ir verčiantys papildomai mokiniai vis tiek nebuvo atleidžiami nuo pamokų ir gramatikos studijavimo:

Воспитанники, хорошо знакомые съ мѣстнымъ инород//ческимъ говоромъ, обязательно участвуютъ наряду съ прочими во всѣхъ занятiяхъ, происходящихъ
подъ непосредственнымъ руководствомъ преподавателя [...]. [...] знающіе живую разговорную рѣчь нуждаются въ изученіи ея грамматическаго строя
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 15r–15v) .
Mokinys tegaudavo versti iš rusų kalbos į lietuvių, nes nebuvę literatūros lietuvių
kalba (žinoma, Liackis su Poidėnu neskaičiavo kaip galimų šaltinių Aušros, Varpo
laikraščių ir kitų persekiojamų lietuviškų leidinių lotyniškomis raidėmis):

преподаватель обязывается привлекать его къ переводческой дѣятельности, которая, за отсутствіемъ жмудской литературы, по необходимости будетъ
односторонней, выражаясь въ переводахъ только съ русскаго языка на жмуд
скій (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 16r) .
Liackis su Poidėnu įsivaizdavo suformuosią gerų vertėjų būrį ir iš jų vertimų sukaupsią reikalingos literatūros atsargas:

можно надѣяться, что поступающіе въ семинарію съ знаніемъ жмудскаго языка
выработаются въ опытныхъ переводчиковъ, а ихъ работы дадутъ цѣнный
матеріалъ, пригодный къ утилизированію ради цѣлей // внѣшкольныхъ.
Оконченные воспитанниками и тщательно исправленные преподавателемъ
переводы въ концѣ каждаго учебнаго года передаются въ распоряженіе Педагогическаго Совѣта семинаріи (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 16r–16v) .
Žinoma, vertėjai turėjo būti Liackio ar (ir) РМ kirilikos vartotojai, bet jų vertimų
rankraščių nepavyko rasti. Panevėžio mokyklų ir seminarijos archyvų likimas nepavydėtinas. Per Pirmąjį pasaulinį karą, kaip liudija Juozapas Kozakevičius, Panevėžio
realinės gimnazijos biblioteka vokiečių buvo išmesta į kiemą, tada nuvežta į Katalikų
prieglaudą, bet 1916 metais tą prieglaudos pastatą jau rado sudegusį506. Arba štai kaip
prieš Pirmąjį pasaulinį karą tuštėjo seminarijos archyvas:

Rušiuose Seminarijos talpinas archivai iki 1863 m. Gimnazijų ir Progimnazijų: Troškunose, Palavėny, Biržose ir kitur. Net parapijinių mokyklų. Tose archivose buvo saugojami, originalai fundacijų išleikimui mokyklų, mokinių ir mokytojų, rašyti ant pergamino su kabančiomis švininėmis anspaudomis, apsodinti oda pado storumo. Seminaristai įsitaise žuviems gauditi kablukus ant ilgos kartitės ištraukdavo nuo lentinų senobinės raštus apsodan suvartodavo puspadžiams a pergamino originalus parduodavo židams, del jų tikybos užrašų, prikalomų prie slenkščio durų. Tokiu budu žuvo
originalai senovinių dokumentų507.
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3.9.

Andrius Poidėnas keičia Zacharijų Liackį (1895)

Praėjus pusantrų metų po lietuvių kalbos dėstymo programos parengimo, 1895
metais balandžio mėnesį508 Panevėžio seminarijos revizuoti vėl siųstas inspektorius
Odincovas. Jis buvo lankęsis seminarijoje 1890-aisiais ir tada Liackio darbą labai gerai
įvertinęs (žr. 3.5). Bet pagyrimų laikas Liackiui, regis, jau buvo pasibaigęs. Sergijevskis,
remdamasis Odincovo revizijos rezultatais, taip rašė seminarijos direktoriui:

По жмудскому языку изъ учениковъ старшихъ классовъ склоненiя знали только
4 чел[овѣка], уроженцы Ковенской губ[ерніи]; остальныхъ учениковъ наставникъ знакомилъ съ склоненiями во время ревизiи, по предложенiю инспектора. Нѣтъ возможности прослѣдить, насколько строго наставникъ слѣду
етъ въ преподаванiи жмудскаго языка выработанной совѣтомъ семинарiи и
Надлежаще утвержденной программы по сему предмету; такъ какъ никакихъ
записей о содержанiи даннаго урока наставникомъ въ классномъ журналѣ не
дѣлается. Судя по вышеупомянутому факту – отсутствію знакомства учениковъ съ склоненiями въ концѣ учебнаго курса, – можно думать, что программа не исполняется. Наставникъ слабо слѣдитъ за классной дисциплиной:
ученики II кл[асса] Кемежукъ, Бирюковичь, Котъ, Колесниковъ и Новикъ исправили, въ присутствiи учителя, въ классномъ журналѣ свои неудовлетворительные баллы на хорошiе (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 2r) .
Vardijami vien Liackio darbo trūkumai. Iš vyresniųjų klasių mokinių linksniuoti
buvo išmokyti tik keturi, kurie buvo kilę iš Kauno gubernijos (jie turbūt iš mažens
šnekėjo kuria nors lietuvių tarme). Kitus mokinius linksniuoti Liackis mokė tik revizijos metu, paties inspektoriaus pasiūlymu. Liackis kaltintas, kad nedarė jokių įrašų
klasės žurnale apie tai, ko mokomasi (jau 1890 metais lankydamasis Odincovas buvo
tai pastebėjęs, bet tada problemos dar nesureikšminęs). Per penkerius metus Liackis
nepasitaisė, įpročio nežymėti klasės žurnale temų neatsikratė. Taip pat Liackis kaltintas, kad dėl to esą negalima įvertinti, ar jis laikęsis patvirtintos lietuvių kalbos dėstymo
programos (1893). Bet kadangi mokiniai nemokėjo linksniuoti, Odincovas darė išvadą
Liackį programos nevykdžius. Be to, Liackis silpnai kontroliavęs klasės drausmę. Jo
akivaizdoje mokiniai Kemežiukas, Biriukovičius, Kotas, Kolesnikovas ir Novikas klasės žurnale savo nepatenkinamus pažymius ištaisė į gerus.
Revizijos rezultatai buvo visiškai priešingi ankstesnių Roščino ir Odincovo patik
rinimų išvadoms. Ar Liackis iš tikrųjų galėjo tiek pasikeisti? Tų pačių mokymo bruožų buvo pastebėta ir 1890 metų revizijos metu: ir rašto pratimų stoka, ir žurnalo
nepildymas. Bet tada Liackis buvo liaupsinamas. Nėra pamato manyti, kad per tuos
penkerius metus jo mokymas būtų taip smarkiai sugedęs. Greičiau galima įtarti, kad
tai administratorių požiūris į Liackio mokymą kardinaliai pasikeitė.

Juozapas Kozakevičius, Amžiaus kronika, kn. 2,
1858–1936 m. [rankraštis]; apie 1936; VUB:
f. 40 – 3, l. 14 .
507 Juozapas Kozakevičius, Amžiaus kronika, kn. 3,

1858–1936

506

Z ACHARIJUS L IACKIS i r A n d r i u s P o i d ė n a s

m. [rankraštis]; apie 1936; VUB:

f. 40 – 3, l. 44 .

508

Panevėžio mokytojų seminarijos revizija, 1895;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 1r–4v .
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Po revizijos pateikta rekomendacijų, kaip padėtį taisyti. Odincovas siūlė Liackiui
ištaisyti pastebėtus trūkumus – dėti visas pastangas, kad gerėtų lietuvių kalbos disciplinos mokinių pažangumas, kad būtų kruopščiai surašomas į žurnalą mokymo
turinys, kad būtų griežtai reikalaujama klasės drausmės:

Вмѣнить въ обязанность наставнику жмудскаго языка приложить все стараніе
къ улучшенію успѣховъ учениковъ по сему предмету, обстоятельно и аккуратно записывать содержаніе уроковъ по жмудскому языку въ классномъ журналѣ
и строго наблюдать за классной дисциплиной (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 4r) .
Tačiau tai dar ne viskas. Prie šių Odincovo žodžių mėlynu pieštuku paties Sergijevskio prirašytas dar griežtesnis siūlymas:

при чемъ по моему порученiю пригласить г[осподина] Ляцкаго дать письменное
объясненіе по совѣсти, чувствуетъ ли онъ себя въ силахъ къ прохожденію учительскаго званiя, къ усовершенствованiю своего преподаванія съ рѣшитель
нымъ устраненіемъ замѣченныхъ недостатковъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 4r) .
Odincovo rekomendacijos VŠA globėjui šį kartą pasirodė per švelnios, Sergijevskis
papildomai liepė Liackiui raštu pasiaiškinti – pagal sąžinę – ar jis jaučiasi turįs jėgų
toliau būti mokytoju ir ryžtingai šalinti pastebėtus trūkumus. Toks aukščiausios valdžios Vilniuje prierašas greičiausiai yra užuomina Liackiui pačiam „savo noru“ pasitraukti iš mokytojo pareigų. Neturėtų kilti abejonių, kad Liackio pranešimo Rusijos
IX archeologų suvažiavime Vilniuje fiasko turėjo lemiamos reikšmės tokiai kritusiai
opinijai apie jo profesionalumą.
Sergijevskio raštas datuotas 1895 metų birželio 17 diena (nors Odincovo revizija
vyko balandį). Kaip matyti iš direktoriaus Beliajevo atsakymo (rugpjūčio 8‑ąją), mėnesį svarstęs Liackis padarė galutinį sprendimą (liepos 30‑ąją):

Честь имѣю почтительнѣйше донести Вашему Высокопревосходительству, что
въ послѣдствіе предложенія отъ 17го іюня сего года за № 4516мъ, коимъ требовалось „пригласить учителя жмудскаго языка г[осподина] Ляцкаго дать письменное объясненіе по совѣсти, чувствуетъ ли онъ себя въ силахъ къ прохождению учительскаго званiя, къ усовершенствованiю своего преподаванія, съ
рѣшительнымъ устраненіемъ замѣченныхъ недостатковъ“, названный учитель Ляцкій письменно (рапортъ 30 іюля) заявилъ, что онъ „отказывается
отъ преподаванія жмудскаго языка въ семинаріи“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 5r) .
Tad 1895 metų liepos 30 dieną Liackis atsistatydino. Tuo ir baigėsi pirmojo Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos mokytojo karjera – dirbęs nuo 1873 metų
rugpjūčio 20 dienos, 1895-ųjų liepos 30-ąją Liackis paliko seminariją. Be keleto dienų
22 metus trukusi oficialaus lietuvių kalbos „eksperto“ – mokytojo, vertintojo, redaktoriaus, recenzento – karjera baigėsi.
Direktorius Beliajevas iš karto tame pačiame laiške pasiūlė Sergijevskiui galimą
pamainą – Liackio mokinį, bendradarbį, kelių bendrų lituanistinių „ekspertizių“ bei
lietuvių kalbos mokymo programos bendraautorį Andrių Poidėną:
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Вслѣдствiе сего, а также принимая во вниманіе отличное знакомство съ жмудскимъ языкомъ и примѣрную опытность въ дѣлѣ преподаванiя учителя приготовительнаго класса при вверенной мнѣ семинаріи А[ндрея] Пойденаса,
долгъ имѣю почтительнѣйше ходатайствовать предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ // о порученiи преподаванiя жмудскаго языка въ семинарiи
названному учителю (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 5r–5v) .
Poidėnas pavadintas puikiai išmanančiu lietuvių kalbą ir turinčiu pavyzdinės patirties dėstant parengiamosiose klasėse seminarijoje. Sergijevskiui Poidėnas jau iš seno
patiko ir rugpjūčio 16 dienos įsaku jį paskyrė lietuvių kalbos mokytoju vietoj Liackio:

Уведомляю Ваше Высокородіе, для зависящаго распоряженія, что, въ виду отхода
г[осподина] Ляцкаго отъ преподаванія жмудскаго языка во ввѣренной Вамъ
семинаріи, я поручаю преподаваніе этого предмета, съ сего августа, учителю
пригот[овительнаго] кл[асса] семинаріи г[осподину] Пойденасу (LVIA: f. 567,
ap. 11, b. 3643, l. 6r) .
Poidėnas pakeitė Liackį.

Juozapo Liaugmino kalendoriaus
		 Zacharijaus Liackio recenzija (1896)

3.10.

Bet paskutinis lituanistinės Liackio karjeros taškas buvo padėtas šiek tiek vėliau,
kai jis jau nebedirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1895 metų rugsėjo 4 dieną Sergijevskis vėl gavo Centrinės spaudos valdybos Sankt Peterburge viršininko Eugenijaus
Feoktistovo prašymą įvertinti Juozapo Liaugmino lietuviško kalendoriaus rankraštį
rusiškomis raidėmis Жемаичюнъ иръ лѣтувюнъ Календорюсъ иръ вадовасъ по Россіосъ
цѣсористенъ. Антъ метунъ Вѣшпатесъ нуогъ Ужгимима Христаусъ 1896 туренчямъ
савеѣ 366 дѣнасъ. Сураше иръ ишдаве Ю. Лявгминасъ. Вѣкшнюсе509 (l. 1r–1v).
Kad surastų kompetentingą asmenį Liaugmino rankraščiui įvertinti, rugsėjo 12-ąją
VŠA kanceliarija kreipėsi ne į Panevėžio mokytojų seminariją, kaip darydavo anksčiau,
o į Kauno gubernijos mokyklų direkciją: „предлагаю Вамъ поручить компетентному
лицу разсмотрѣть таковую“ (l. 3r). Atsistatydinęs Liackis jau buvo išslydęs iš Sergijevskio akiračio.
Po mėnesio (spalio 10‑ąją) Kauno mokyklų direktorius Aleksandras Lebedincevas
(Александръ Арсеньевичъ Лебединцевъ) į VŠA kanceliariją išsiuntė net ne vieno, o
dviejų recenzentų nuomones apie Liaugmino kalendorių. Pirmoji buvo Kauno gimnazijos mokytojo, Kauno gubernijos Statistikos komiteto tikrojo sekretoriaus Konstantino Gukovskio (kuris kažkada buvo pakeitęs Kaširino dukrą Nadeždą Kauno
moterų gimnazijoje):
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Juozapo Liaugmino kalendoriaus vertinimas,
1896; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748 .
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къ помянутой рукописи жмудско-литовскаго календаря русскiй шрифтъ примѣ
ненъ безъ какихъ бы то нибыло научныхъ приспособленiй, несомнѣнно необходимыхъ для правильной передачи русскими алфавитными начертанiями литовскихъ звуковъ съ ихъ оттѣнками, такъ какъ звуки эти не всегда могутъ
быть вполнѣ уподоблены соотвѣтствующимъ русскимъ. Помимо этого недостатка, рукопись по своему содержанію заключаетъ обычныя календарныя
свѣдѣнія [...], другихъ неудобствъ къ печатанію и изданію, повидимому, не
представляетъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 4v) .
Gukovskis vertino trumpai drūtai. Turinys esąs toks, koks įprastas kalendoriams.
Bendra fraze, be jokio pavyzdžio tik pasakė, kad rusiškos raidės taikytos be kokio
nors mokslinio pagrindo. Vis dėlto krinta į akis tai, jog Gukovskis pageidavo mokslinės rašybos – tokios, kur rusiškos raidės tiksliai su atspalviais perteiktų lietuviškus
garsus. Atrodo, teorinis Gukovskio žvilgsnis buvo artimesnis fonetinį principą pripažinusiems kirilikos rengėjams: Mikuckiui, Ivinskiui, Žilinskiui, Juškai, Volteriui, bet
ne Krečinskiui, Sergijevskiui ar tam pačiam Liackiui.
Antrąją nuomonę apie Liaugmino kalendorių pateikė Zacharijus Liackis. Nors
Sergijevskis mėgino Liackį apeiti, bet šį kartą Liackio nuomonė vis tiek Sergijevskį
pasiekė. Liackio atsiliepimas buvo gerokai ilgesnis už Gukovskio. Jau pačiu pirmuoju sakiniu, skirtingai nuo Gukovskio, Liackis pritarė Liaugmino rašybai ir pasakė
nematąs priežasčių, dėl kurių reikėtų neleisti šio leidinio spausdinti:

[...] З[ахарія] А[нтоновича] Ляцкаго, который сообщаетъ, „что русская азбука
вообще примѣнена удовлетворительно и что не представляется причинъ къ
недопущенію этой рукописи къ печати[“] (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 4v) .
Tačiau po tokio sakinio Liackis, kaip įpratęs, surašė daug pastabų apie Liaugmino
kalbą ir rašybą, kurios užima bent penkis rankraščio in folio puslapius.
1. Dalis Liackio pastabų skamba įprastai, jas galima laikyti anksčiau Liackio išdėstytų minčių kartojimu. Pavyzdžiui, nuosekli Liackio nuostata tebebuvo tvirtagalius
ar nekirčiuotus dvibalsius [ai] rašyti su raide <э> pirmajame dėmenyje:

Тамъ же, гдѣ звукъ е произносится открыто, какъ въ русскомъ словѣ „этотъ“, а
въ литовскомъ eile (рядъ) – писалъ // бы вездѣ эйле, а не еиле (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 3748, l. 4v–5r) .
Dar plg. Liackio pavyzdį апэйна ‘apeina’ (l. 6r). Tačiau tvirtapradžiam dvibalsiui
Liackis parinko kitą raidę – <е> – plg. ейгуо 5v(2x). Vis dėlto jungtuko jeigu pavyzdys
tik iš dalies tinka, nes jis prasideda pusbalsiu [j], o ne dvibalsiu (po minkštųjų priebalsių Liackis niekada ir nesiūlė rašyti <э>). Tik pačiam Liackiui žodžiai eilė ir jeigu galėjo
atrodyti panašiai prasidedantys, nes juos abu pradėjo rašyti balsine raide (<э> ar <е>).
2. Liackis taip pat nepritarė Liaugmino digrafui <ав> dvibalsio [au] pozicijoje,
geriau siūlė rašyti <аў>:

чтобы строже различалъ смѣшивающіеся звуки у и в и писалъ бы вездѣ одинаково одно и тоже слово, напр[имѣръ], на заглавномъ листѣ написано: „сена иръ
науя стилюнъ,“ на страницѣ же 50 написано: „Лаикасъ (вмѣсто лайкасъ)
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иведима навя (вмѣсто наўя) стиляўсъ,“ и чтобы вмѣсто саўле (солнце) не
писалъ бы савле (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5r) .
Nuostatos vartoti digrafą <аў> su diakritine raide <ў> Liackis laikėsi nuo pat
1875-ųjų, bet taip ir nesusilaukė šalininkų.
3. Liackiui užkliuvo, kad Liaugminas dvibalsių [ai] antrąjį dėmenį rašė <и>, o
ne <й>. Liackis juk raidę <ў> su diakritiku įvedinėjo tam, kad būtų analogija su
raide <й>. Tad prarasti ir tą esamą diakritiką virš <й> Liackiui neatrodė priimtina.
Be diakritiko rusas esą perskaitysiąs vienu skiemeniu per daug, pavyzdžiui, žodyje жемаичюнъ:

чтобы авторъ отличалъ гдѣ нужно поставить и и гдѣ й, потому что, при на
чертаніи „жемаичюнъ,“ русскій человѣкъ прочтетъ это слово четырмя слогами, тогда какъ оно при й читается, какъ и слѣдуетъ, тремя слогами:
же-май-чю (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5r) .
Liackis taisė ir žodį ареина ‘apeina’ (raidė <p> pavartota lotyniškosios, o ne kirilinės abėcėlės garsine išraiška): „чтобы исправилъ описки въ родѣ стр[аница] 49:
‘ареина’ // вмѣсто апэйна (обходитъ)“ (l. 5v–6r).
4. Liackis taip pat pageidavo, kad to meto rusų kalbos rašybos pavyzdžiu prieš
balsį būtų vartojama raidė <i>, o ne <и>, tad савіе ‘savyje’, o ne савиѣ:

чтобы вмѣсто и предъ другими гласными, по общепринятому русскому правопи
санію, употреблялось бы і, напр[имѣръ] вмѣсто савиѣ – писалъ бы савіе
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5r) .
5. Kaip ir ankstesniuose svarstymuose (pavyzdžiui, redaguojant РМ III rankraštį),
Liackis rekomendavo tarp priešdėlio ir šaknies, šiuo atveju po priešdėlio už žodyje
užjovyjo, rašyti jerą <ъ>:

чтобы авторъ обратилъ бы вниманіе на описки въ родѣ слѣдующихъ: стр[ани
ца] 53: „іего тиктаи реикалауянти асаба ямъ ужіовіи“ т. е. егуо (или ейгуо)
тиктай рейкалаўянти асаба ужъіовіи (если только требующее лицо ему заявляетъ): необходимо послѣ предлога уж поставить ъ предъ глаголомъ іовіи –
въ противномъ случаѣ ужіовіи будетъ означать въ завѣтріи, т. е. въ мѣс
тѣ, защищенномъ отъ вѣтра (вея) (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5v) .
6. Liackis buvo suformavęs savo teoriją apie nosinius balsius, apie sulietinį jiems
atstovaujantį garsą (žr. 2.10.2), bet tai buvo kalbėjimas apie nosinius balsius šaknyje.
Liaugmino kalendoriaus recenzijoje Liackis prakalbo apie nosinių raidžių rašymą
galūnėse:

вмѣсто того, чтобы писать Н рядомъ съ гласною буквою, произносящеюся носовымъ звукомъ, въ которомъ слышенъ скрадывающійся звукъ н, и означающійся
въ польскомъ правописаніи знакомъ ę (енъ), онъ ставилъ бы вмѣсто большого
Н маленкое н, потому что не во всѣхъ нарѣчіяхъ литовскаго языка онъ существуетъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5r) .
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Ar Liaugminas žodžio gale po balsio būtų rašęs didžiąją raidę <Н>? Liackis sakė
esą nosiniame garse girdėti besislepiantis garsas [n] ir siūlė jį žymėti tik mažąja <н>,
nes tas garsas esąs ne visose lietuvių tarmėse tariamas. Liackiui labai rūpėjo, kad
galūnėse nosinės raidės nebūtų vartojamos be reikalo, ir recenzijos pabaigoje dar
kartą ėmė plačiai apie jas svarstyti:

чтобы авторъ не злоупотреблялъ бы носовымъ произношеніемъ гласныхъ звуковъ, со скрадывающимся н, потому что оно не во всѣхъ нарѣчіяхъ, въ особенности въ народномъ устномъ говорѣ, и вовсе не употребляется, а н, поставленное въ концѣ слова, придаетъ ему совершенно другой падежъ; такія
ошибки часты и у другихъ писателей: такъ, напримѣръ, въ заглавіи книги:
„кантычкасъ арба книнга гѣсмю [viršuje: (пѣсней)] паръ Мотѣю Волончевски
Вискупа, парвейзета [viršuje: (просмотренная)] иръ ишнауя [viršuje: (снова)]
ишпауста [viršuje: (изданная)]. Вильнюй [viršuje: (Въ Вильнѣ)] спаустувенъ
[viršuje: (въ типографіи)] А Сыркина“ сдѣлана ошибка въ // томъ, что вмѣ
сто обстоятельственнаго падежа, отвѣчающаго на вопросы: когда, гдѣ,
поставленъ обстоятельственный падежъ, отвѣчающій на вопросъ куда
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 6r–6v) .
Gana netikėtai iš abiejų ištraukų matyti, kad Liackis ėmė šiek tiek toleruoti nosinio
garso žymėjimą <н> vienaskaitos galininke (aplinkybiniame linksnyje, atsakančiame
į klausimą į kur?). Tiesa, ir šioje pozicijoje siūlė vengti perdėtai žymėti nosinumą, nes
nosiniai garsai esą tariami ne visose tarmėse, o liaudies šnekamojoje tarmėje ir visai
nevartojami (tarsi tarmės būtų sau, o liaudies šnekamoji tarmė – sau). Kaip Liackis
girdėjo Panevėžyje žmones tariant (o jie, skirtingai nuo viekšniškio Liaugmino, netarė nosinio garso acc. sg. galūnėje) – taip siūlė ir rašyti. Sava Panevėžio šnekta Liackiui
ir toliau buvo svarbus orientyras. Vis dėlto tolerancijos plėtimasis <н> atžvilgiu akivaizdus taip pat.
Antra vertus, Liackis visiškai nepritarė raidei <н> vienaskaitos vietininko galūnėje – jis peikė Krečinskio perrašytų Valančiaus Kantičkų510 leidimo antraštės žodžio
спаустувенъ galūnę, kur, jo manymu, visai negalį būti nosinio garso, nes nurodomas
aplinkybinis linksnis, atsakantis į klausimą kur?
7. Liackis kritikavo raidę <e> žemaitiško balsio [ẹ] pozicijoje. Liackis pastebėjo
Liaugminą vartojant ją bendraties formante ir sangrąžos dalelytėje:

чтобы авторъ въ окончаніи неопредѣленнаго наклоненія глаголовъ не написалъ
бы е вмѣсто и: стр[аница] 52: // „небереикъ мокѣте ишъ науя,“ я бы совѣто
валъ писать: неберейкъ мокети ижъ науя (не нужно платить снова): мокете,
или юсъ мокете – вы платите (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5r–5v) .
чтобы авторъ не замѣнялъ бы возвратнаго мѣстоименія си звукомъ се (стр[а
ница] 38) „сусерашима“ вмѣсто сусирашима, такъ какъ ни въ одномъ на
рѣчіи литовскаго языка письменно такой замѣны нѣтъ (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 3748, l. 6r) .
Liackiui norėjosi, kad būtų rašoma aukštaitiškai <и> [i], tad būtų vartojamas
nežemaitiškas garsas: мокети ‘mokėti’ bei сусирашима ‘susirašymą’. Kažkodėl Liac382

kis argumentavo, kad sangrąžos dalelytė (jis vadino sangrąžiniu įvardžiu ar garsu)
nė vienoje lietuvių tarmėje nesą rašoma <се>. Kitaip sakant, Liackis buvo nepastebėjęs, kad lietuviškuose raštuose kur nors būtų atsispindėjęs žemaičių [ẹ]. Bet, pavyzdžiui, minėta, kad Liackis turbūt buvo skaitinėjęs Daukanto Būdą (žr. 3.6) – ten
Daukantas žymėjo žemaičių [ẹ] ženklu <ĩ>, bet Liackiui tai dekoduoti turbūt buvo
per keblu.
8. Liackis patarė apdairiai darytis naujų žodžių, jam atrodė, jog шалотинемъ
асабомсъ (частнымъ лицамъ) gali būti suprasti ne kaip ‘privatiems’, bet kaip ‘pasiutusiems’ asmenims:

чтобы авторъ въ изобрѣтеніи словъ былъ бы осторожнѣе, напр[имѣръ] 53 стр[а
ница]: „іего анеи дудаси шалотинемъ асабомсъ“ (частнымъ лицамъ) т. е. ейгуо аней додаси шалётинемъ асабомсъ будетъ означать: если они выдаются
бѣшеннымъ лицамъ, потому что слово „шалотинасъ,“ произведенное отъ
слова шалисъ – сторона или страна, означаетъ въ Поневѣжскомъ уѣздѣ то,
что и пасютасъ – бѣшенный (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5v) .
9. Liackis vėl siūlė lietuvių kalbai iš viso atsisakyti raidės jatj <ѣ>:

желательно, чтобы авторъ этого календаря во 1хъ, совсѣмъ бы выбросилъ букву
ѣ, замѣнивъ ее обыкновеннымъ е и писалъ бы, напр[имѣръ], цесористе вмѣ
сто цѣсористе (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 4v) .
Tad kaip ir buvo nusprendęs 1887 metais, kai komentavo Zavadzkio leidinuko
kalbą, atsisakyti <ѣ>, taip tos nuostatos ir laikėsi.
10. Dar labiau Liackis ėmė toleruoti ir minkštumo ženklo <i> rašymą prieš <o> ir
kt. Anksčiau buvo nuolat siūlęs rašyti kirilikos <ё>. Dabar jau tarsi nepaneigė <io>
ekvivalento žodyje Россіосъ 6v, tik nurodė rašyti dvi <ii>. Ir pats Liackis parašė su
<io> Меженіо 6v ~ Miežinio (orig. Miežinio), ужъіовіи – be <ё> raidės.
11. Krinta į akis, kad Liackis pakeitė savo nuomonę dėl (kirčiuoto) diftongoido [uo]
žymėjimo. 1875 metais redaguodamas РМ III rankraščio sluoksnį Liackis buvo vartojęs tik raidę <o> diftongoido [uo] pozicijoje. Rusų bendrinėje kalboje nesant diftongoido [uo] Liackis galėjo ir negirdėti to lietuvių diftongoido, kaip kad jo turbūt negirdėjo ne tik Dmitrijus Kaširinas, bet ir neblogai lietuviškai mokėjęs Morduchas Levinas
(žr. 1.3.2.2, 2.7.4.4). Tačiau dabar, po 20 metų, Liackis ėmė samprotauti kitaip:

чтобы слово důti (дать) писалось бы дуоти, или доти, а не „дути,“ и вмѣсто дуо
та, на стр[аницѣ] 14, не писалъ бы „довта“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 5v) .
Vienoje vietoje Liackis siūlė rašyti дуоти arba доти, bet tuoj pat pasakė reikiama
forma esant дуота. Netgi teigė, kad „Въ Поневѣжскомъ уѣздѣ [...] такъ отчетливо
произносится слитный звукъ уоа“ (l. 6v). Taip pat Liackis bent du kartus parašė
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Plg. КАНТЫЧКАС Ъ АРБА КНИНГА ГѢСМЮ ПАРЪ
Мотѣю Волончевски ВИСКУПА [...] 1865 .
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ейгуо ‘jeigu’. Tai jau hiperkorekcinė lytis – laikui bėgant Liackis ėmė suvokti, kad
lietuvių kalboje yra diftongoidas [uo], ir persistengęs pažymėjo ten, kur niekas jo
netaria. O anksčiau Liackis buvo gana griežtas [uo] rašymo raide <o> šalininkas, plg.
anksčiau minėtus jo taisymus РМ rankraštyje важýю → важóю; доуна → дона;
Дуокъ → Докъ; падуок → падок (žr. 2.7.5.6).
Matyt, Liackis labiau pralavino savo ausį. Dabar jau sakė, kad Panevėžio apskrityje aiškiai tariamas „sulietinis garsas“ уоа. Bet lavinti klausą jam turbūt taip pat
padėjo lietuvių kalbos gramatikos, iš kurių net dvi Liackis paminėjo šioje savo recenzijoje: Augusto Schleicherio (ŠlG, 1856) ir Mykolo Miežinio (1886)511.

3.10.1.

Lietuviškos gramatikos

Į Augusto Schleicherio gramatiką Liackis siuntė pasiaiškinti dėl tėvavardžių priesagų – kad Александровичъ negali būti verčiamas Александрайтисъ, nes tai esą pavardė, o ne tėvavardis:

чтобы авторъ отчесва, напр[имѣръ], „Микалоюсъ Александрайтисъ“ – слово
„Александрайтисъ“ замѣнилъ бы словами сунасъ Александра (сынъ Александра) или просто употребилъ бы по-русски Николай Александровичъ, потому
что у литовцевъ Александрайтисъ означаетъ фамилію, а не отчество (обратитесь къ Шлейхеру) (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 6r) .
Schleicherio gramatikoje iš tiesų yra skyrelis, pavadintas „Nomina propria von
personen“, kuriame per beveik pusantro puslapio išvardyta lietuviškų pavardžių su
priesagomis ‑áitis ir ‑átis: Abromaitis, Adomaitis, Aszmonaitis... (p. 141–143). Nors Schleicherio sąraše Aleksandraičio pavardės nėra, Liackiui buvo aišku, kad su priesaga ‑áitis
sudarinėtinos pavardės, o ne tėvavardžiai.
Labai tikėtina, kad Liackis galėjo perimti ir Schleicherio apibūdintą diftongoido
[uo] tarimą: „ů [...] ist o mit nachschlagendem a : ôa“ (p. 10). Iš čia nusižiūrėjęs Liackis
turbūt ir ėmė propaguoti [uo]: jo tarimą apibūdino kaip уоа; galinė <a> čia visai gali
būti paimta iš Schleicherio gramatikos. Taip pat Schleicheris gramatikoje tvirtino, kad
nors rašoma nosinė raidė, ji nepakeičia raidės tarimo: „Der haken an ą, ę (), į, ų [...]
ändert an der ausssprache des vocals durchauss nichts, er hat nur etymologische
bedeutung, indem er den wegfall eines ursprünglich nach dem vocale stehenden
nasals an zeigt“ (p. 7).
Iš Mykolo Miežinio gramatikos Liackis nurodė vietininko linksnį:

Обстоятельственный падежъ на вопросъ гдѣ (смотри грамматику ксендз[а] Ме
женіо) = vetinis, арбо localis), какъ и въ древне-русскомъ языкѣ оканчивается
въ словахъ съ твердымъ окончаніемъ на е: „Володимеръ княжилъ Кіевѣ.“ Контычки напечатаны въ Вильнѣ, въ типографіи (спаустуве) Сыркина, а не
спаустувенъ, что означаетъ въ типографію. Если бы нужно было сказать:
кантычки посланы въ типографію Сыркина, тогда только было бы окончаніе
спаустувенъ Сыркина (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 6v) .
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Esą Miežinis vietininko linksnį vadinąs „vetinis, арбо localis“, kuris atsakąs į klausimą kur? Miežinio gramatikoje iš tiesų iš eilės išvardyti linksnių klausimai ir jų pavadinimai, vietininkas aprašytas taip: „kame? kokiame? ...... vietinis [...] localis“ (p. 14).
Liackio (ar jo nurašytojo) netiksliai perteikta vetinis vietoj vietinis. Paties Liackio turbūt kirilikos raidėmis įterptas арбо ‘arba’.
Vadinasi, Liackis rėmėsi dviem lietuvių kalbos gramatikomis, kurios buvo išspausdintos lotyniškais rašmenimis. Ir tas lotyniškų rašmenų gramatikas Liackis nurodė
kaip autoritetą, į kurį reikia atsižvelgti. Jau buvo matyti, kad Liackis turbūt rėmėsi
Daukanto raštais bei Kuršaičio žodynu, o dabar – dar ir dviem gramatikomis. Greta
politiniams tikslams naudojamų lietuviškų tekstų lotyniškomis raidėmis, kaip kad
rūpėjo daryti seminarijos direktoriui Beliajevui, Liackis tokius leidinius naudojo lietuvių kalbai pažinti. Liaugmino kalendoriaus recenzijoje jau kaip niekada drąsiai
prasikišo ir lotyniškomis raidėmis cituoti pavyzdžiai: důti, eile ir vetinis. Aišku, kad
raidė <ů> (žodyje důti) turėjo atkeliauti iš lietuviškų Rytų Prūsijos spaudinių. Atsistatydinęs Liackis visai drąsiai citavo gramatikas draudžiamomis raidėmis recenzijoje,
siunčiamoje pačiam Sergijevskiui – didžiajam kirilikos rašmenų architektui; atrodo,
Liackis visai be baimės demonstravo savo apsiskaitymą.
Kai Liackis pradėjo lietuvių kalbos mokytojo karjerą 1873 metais, apie bendrinę
kalbą lotyniškais rašmenimis dar tik patys drąsiausi lietuviai tesvajojo. O kai atsistatydino 1895-aisiais – tik retas skaitymu nesidomintis lietuvis galėjo nežinoti apie atsiradusią bendrą rašomąją visų lietuvių kalbą. Iš bendrine kalba rašytų tekstų Liackis
galėjo lengviau mokytis negimtosios lietuvių kalbos. Recenzuodamas Liaugmino
kalendorių, Liackis vėl modifikavo savo rašybos siūlymus: galūnėse ėmė toleruoti
<н>; ne tik toleruoti, bet pats ėmė parašyti digrafą <iо> (<i> priebalsių minkštumui
žymėti) ir nebesiūlė <ё>; įsivedė <уо> (kirčiuotam) [uo] žymėti. Visi tie poslinkiai
Liackio kalbinėje mąstysenoje galėjo kilti ir dėl atsiradusios bendrinės lietuvių kalbos
lotyniškomis raidėmis; visi jo tolerancijos ir modifikavimo atvejai: nosinės raidės (<ą>,
<ę>, <į>, <ų>), minkštumo žymėjimas <i>, digrafas <uo> – buvo bendrinės lietuvių
kalbos bruožai. Liackis tapo vis labiau veikiamas nelegaliosios bendrinės kalbos, ir
jos ypatybės nejučia prasiskverbė į Liackio kirilines rekomendacijas. Kas žino, ar tik
į Liackio galvą neįsismelkė minčių apskritai apie lotyniškos abėcėlės tinkamumą lietuvių kalbai?
Galima tik spėti, kaip Liackis jautėsi po sutriuškinimo Rusijos IX archeologų suvažiavime Vilniuje. Bet praradimai lyginamosios kalbotyros kovose dar nereiškė, kad
jis liovėsi domėjęsis kalba. Turbūt Liackio smalsumas nebuvo išblėsęs (plg. ir jo straipsnį apie Aušros vartų pavadinimo aiškinimą 1894-aisiais, 3.7). Liackis buvo tam tikros
apyvienodės lietuvių rašybos rusų raidėmis entuziastas, jis neužsidarė nuo to meto
lietuvių kalbos tyrimų, nors ir draudžiama abėcėle.
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3.10.2.

Panevėžiškių tarmė

Krinta į akis, kad Liackis dažnokai rėmėsi Panevėžio (ir jo apskrities) šnekta.
Panevėžyje 1895-aisiais jau buvo gyvenęs apie 28 metus (bent nuo 1867-ųjų). Ir
kadangi Liackiui kabos buvo įdomu, tai per tiek laiko turėjo gerokai daugiau pramokti Panevėžio šnektos. Liackis sakė, kad Panevėžio apskrityje kalbama pagal
gramatiką:

Въ Поневѣжскомъ уѣздѣ говорятъ, согласно грамматикѣ, Вадовасъ по Россііосъ
цесористе, а не „Вадовасъ по Россіосъ цѣсористенъ[“]. Звукъ ё, если принято
писать іо, то слово Россіосъ нужно писать съ двумя і. Въ Поневѣжскомъ
уѣздѣ, гдѣ такъ отчетливо произносится слитный звукъ уоа, носовыхъ звуковъ нѣтъ и здѣсь написали бы „Жемайчю иръ летувю календорюсъ,“ а не
„Жемайчюнъ иръ летувюнъ календорюсъ“ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 6v) .
Liackiui buvo svarbu pabrėžti, kad būtent Panevėžio šnektoje labai aiškiai ištariamas „sulietinis garsas“ [uo]. Ir Panevėžio šnektoje, sutinkamai su gramatika, žodžio
gale nėra nosinių balsių: Жемайчю иръ летувю, o ne Liaugmino Жемайчюнъ иръ
летувюнъ. (Čia Liackiui gramatika turbūt reiškė ne konkretų veikalą, o apskritai
taisyklingumą.) Liackis sakė, kad nosiniai garsai liaudies šnekamojoje tarmėje ir nevartojami; potekstė aiški – taip, kaip sakoma Panevėžyje, ir reikia rašyti, nes tai gramatiška (taisyklinga).
Dar kartą panevėžiškių patarmė minėta, interpretuojant žodį šalotinas:

слово „шалотинасъ,“ произведенное отъ слова шалисъ – сторона или страна, озна
чаетъ въ Поневѣжскомъ уѣздѣ то, что и пасютасъ – бѣшенный (LVIA: f. 567,
ap. 11, b. 3748, l. 5v) .
Tad Liackiui autoritetas buvo ne tik Schleicherio ir Miežinio gramatikos, bet ir
Panevėžio šnekta. Jei jau Panevėžyje esą kalbama taisyklingai, tai nuo čia jau tik vienas žingsnis iki minties, kad Panevėžio šnekta tinkamiausia bendrinės kalbos pamatui. Tokių užuominų pasitaikė ne viename minėtame Liackio rašinyje (žr. 2.6.1, 2.10.2,
3.6). Kita vertus, jau baigęs lituanisto karjerą, Liackis bandė išgirti Panevėžio šnektą
ir pagrįsti jos taisyklingumą, gretindamas su lietuvių kalbos gramatikomis. Atrodytų
esant dvilypumo: protegavo Panevėžio šnektą, bet kartu vertino vakarų aukštaičių
tarme paremtas spausdintas lietuvių kalbos gramatikas. Bet turbūt Liackis nejautė
didelio skirtumo tarp savo Panevėžio šnektos ir Schleicherio bei Miežinio gramatikų
lyčių, kaip kad matė skirtumų Liaugmino leidinyje.
◆ ◆ ◆
VŠA kanceliarija tiesiog surašė Gukovskio bei Liackio nuomones ir išsiuntė Feoktistovui į Sankt Peterburgą spalio 25 dieną512. Sergijevskiui tarsi nė nebuvo svarbu,
ar Liaugmino kalendorius bus leistas spausdinti. Leidimas spausdinti duotas buvo,
bet kalendoriaus Liaugminas kažkodėl nepaskelbė513. Dar vėliau analogiškus kalendorius Liaugminas mėgino legaliai leisti lotyniškomis raidėmis, bet tada jam to jau
nebuvo leista514.
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3.11.

Zacharijaus Liackio epilogas

Paskutiniaisiais XIX amžiaus metais, 1899 metų gegužės 30 dieną, Zacharijus Liackis mirė nuo paralyžiaus (insulto?), turėdamas 63 metus amžiaus, ir buvo palaidotas
Panevėžio stačiatikių kapinėse. Panevėžio stačiatikių Kazanės Dievo Motinos cerkvės
knygose įrašyta:

Казначей Поневѣжскаго уѣзднаго Казначейства, въ отставкѣ, Коллежскій Со
вѣтникъ, Захарій Антоновичъ Ляцкій; [amžius] 63; [priežastis] отъ паралича;
[išpažintį priėmė] Протоіерей Петръ Ямельяновичъ; [palaidotas] Причтъ Поне
вѣжской церкви, на приходскомъ Кладбищѣ; [palaidojo] Настоятель Поне
вѣжской церкви, Протоіерей Петръ Ямельяновичъ515.
Kaip sakoma anoniminio autoriaus rašytame Liackio nekrologe, visi Liackį pažinoję labai vertino jo gerumą, jautrumą ir pasirengimą padėti artimui: „Bcѣ знавшiе
покойнаго высоко цѣнили доброту, отзывчивость и готовность помочь ближ
нему“516.
Po vyro mirties jo žmona Jelena Liackaja išgyveno dar beveik aštuonerius metus.
Ji mirė 1907 metų kovo 11 dieną, būdama 56 metų amžiaus (tad buvo gimusi apie
1851-uosius), nuo užsitęsusios ligos („отъ затяжной болѣзни“ [?]), palaidota kovo
15-ąją tose pačiose Panevėžio stačiatikių kapinėse517.
Spaustuvėje atspausta Jelenos Liackajos testamento kopija518 atskleidžia ir daugiau
Liackių biografijų detalių. Iš jos sužinome, kad Senojo Panevėžio dvarą Jelena buvo
paveldėjusi iš vyro Zacharijaus Liackio pagal jo 1887 metų gegužės 2-ąją jo sudarytą
(12 metų prieš mirtį) testamentą, kuriame Senojo Panevėžio dvaras vadinamas įsigytu ir turimu visiškoje nuosavybėje (tad nenuomojamu):

Владѣя на правѣ полной собственности благопріобрѣтеннымъ недвижимымъ
имѣніемъ Старый-Поневѣжъ, расположеннымъ Ковенской губерніи, поневѣж
скаго уѣзда, пневской волости, доставшимся мнѣ по духовному завѣщанію
моего мужа Коллежскаго Совѣтника Захарія Антоновича Ляцкаго, совершенному второго мая тысяча восемьсотъ восемьдесятъ седьмого года у Поневѣж
скаго Нотаріуса Дубецкаго (LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r) .
Toliau Jelena Liackaja sakė paliekanti Senojo Panevėžio dvarą kalnų inžinieriui
Vasilijui Boreišai (Василій Михайловичъ Борейша):

512 LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 7r .

Dar plg. Merkys 1994, 94 .
514 Lotyniškomis raidėmis Liaugminas norėjo leisti kalendorių Ƶemaicziu ir Lituviu Kalendorius
ir Vadovas po Rossijos cesoriste (RVIA: f. 1284,
ap. 190, b. 83a, l. 198r ). Dar plg. Merkys
1994, 148 .
515 Ukmergės stačiatikių dekanato 1899 metų krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai;
513
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LVIA: f. 605, ap. 16, b. 19, l. 55v–56r ; taip pat
plg. Liackio nekrologą: „Ляцкій З. А. [не
крологъ]“, 274 .
516 „Ляцкій З. А. [некрологъ]“, 274 .
517 Ukmergės stačiatikių dekanato 1907 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 27, l. 103v–104r .
518 Jelenos Liackajos palikimo tvarkymas, 1907;
LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r–16v .
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127 pav.

Panevėžio stačiatikių Kazanės Dievo Motinos cerkvės Zacharijaus Liackio mirties metrikai,

1889-05-30; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 19, l. 55v–56r

Всю усадьбу означеннаго имѣнія съ находящимися на ней строеніями, фруктовыми садами, дворомъ, съ проѣздомъ къ большой дорогѣ, граничащую съ землями: Чайковскаго, Люкянскаго, съ рѣкою Невяжею и съ большою пневскою дорогою, включая въ составъ этой усадьбы и прилегающіе къ ней четыре плаца,
находящіеся при большой пневской дорогѣ, а равно всю движимость [...] завѣ
щаю послѣ моей смерти въ полную собственность горному инженеру Василію
Михайловичу Борейша, но съ тѣмъ, что усадьбою, постройками и движимымъ имуществомъ могутъ, если пожелаютъ, пользоваться пожизненно сестры мои Ольга Афанасіевна Зосимовичъ, Софія Афанасіевна Рассихина и
братъ полковникъ корпуса жандармовъ Константинъ Афанасіевичъ Ковалев
скій (LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r) .
Neaišku, ar Boreiša buvo koks nors giminė Liackiams. Bet pasinaudoti Boreišai
paliekamu dvaru Liackaja paliko teisę ir abiem savo seserims bei broliui. Didžiumą
kitos kilnojamosios ir nekilnojamosios nuosavybės Jelena taip pat paliko savo seserims,
broliui ir tam pačiam Boreišai. Pasirodo, Jelena iš tėvo buvo paveldėjusi žemės ir
pastatų gimtinėje Zarasuose (tada Novoaleksandrovskas) ir juos testamente užrašė
seseriai Sofijai Rasichinai:

Законную мою долю въ родовомъ плацѣ земли съ постройками въ г[ородѣ] Ново
александровскѣ, доставшуюся мнѣ послѣ смерти моего отца завѣщаю, за
неимѣніемъ у меня нисходящихъ наслѣдниковъ въ полную собственность се
стрѣ моей Софіи Афанасіевой Рассихиной (LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 16r) .
Dvi dešimtines (2,2 ha) žemės Liackaja paliko savo vežikui valstiečiui (lietuviui)
Antanui Kriaučiūnui (Антонъ Доминиковъ Краучунасъ); galima spėti, kad vežikas
Liackajai labai įtiko:
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Zacharijaus Liackio ir Jelenos Liackajos
antkapinė koplytėlė Panevėžio stačiatikių kapinėse;
fone Panevėžio stačiatikių Kazanės Dievo Motinos
cerkvė; 2007-06-15

128 pav.

Плацъ земли, находящійся нынѣ въ арендѣ у кучера моего крестьянина Антона
Доминикова Краучунаса съ прилегающею къ этому плацу по ширинѣ поля
[къ востоку] землею въ количествѣ двухъ десятинъ, завѣщаю послѣ моей
смерти въ полную собственность ему же Антону Краучунасу (LVIA: f. 708, ap. 2,
b. 3610, l. 16r) .
Vėliau, Lietuvos nepriklausomybės laikais, po 1918-ųjų, Liackių dvaras ir žemės
atiteko Panevėžio apskrities ligoninei (žr. 2.3).

3.12.

Andriaus Poidėno pastangos keisti darbą (1896)

Byloje apie Andriaus Poidėno atėjimą dirbti į Panevėžio mokytojų seminariją519 yra
duomenų ir apie tai, kad jis ketino tą darbą mesti. 1896 metų vasario 27 dieną Kauno
gubernatorius Sergijus Suchodolskis (Сергій Петровичъ Суходольскій) siuntė VŠA
globėjui laišką, kuriuo pranešė Poidėną kreipusis į Vidaus reikalų ministeriją ir norėjus gauti pareigas jos jurisdikcijoje Kauno gubernijoje:

519
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Antono Gisičiaus atleidimas ir Andriaus Poidėno priėmimas į Panevėžio mokytojų seminariją, 1890; LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920 .
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Андрей Пойденасъ ходатайствуетъ о предоставленіи ему должности по вѣ
домству Министерства Внутреннихъ дѣлъ въ Ковенской губерніи. Вслѣд
ствіе сего имѣю честь просить Ваше Превосходительство сообшить мнѣ
свѣдѣнія о поведеніи, нравственныхъ и служебныхъ качествахъ названнаго
лица [...] и о причинахъ объясняюшихъ намѣреніе его оставить служ//бу
по вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣшенія (LVIA: f. 567, ap. 18,
b. 920, l. 42r–42v) .
Kauno gubernatoriui rūpėjo sužinoti Poidėno prašymo motyvus ir sužinoti, koks
jo elgesys, moralė, tarnautojo savybės. Ant gubernatoriaus laiško Sergijevskis užrašė
rezoliuciją (vasario 29‑ąją) – reikalavo apie Poidėną pageidaujamos informacijos iš
direktoriaus Beliajevo.

Г[осподину] Директору Поневѣжской Учительской семинаріи. Предлагаю, съ
возвращеніемъ сего отношенія, доставить мнѣ требуемыя [...] свѣдѣнія
(LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920, l. 42r) .
Balandžio 12 dieną Beliajevas atsakė:

названный учитель Пойденасъ ни въ чемъ предосудительномъ замѣченъ не былъ;
обладая всѣми качествами хорошаго учителя, онъ всегда проявлялъ полное
усердіе и рѣдкую аккуратность въ исполненіи не только прямыхъ учительскихъ обязанностей, но разнообразныхъ спеціальныхъ порученій служебнаго
свойства. Намѣреніе оставить службу по Министерству Народнаго Просвѣ
шенія, какъ заявилъ самъ г[осподинъ] Пойденасъ, вызвано совѣтомъ врачей,
которые нашли учительскую // службу вредной для его здоровья. Съ своей
стороны долженъ присовокупить, что въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ
г[осподинъ] Пойденасъ нерѣдко обращался къ помощи врачей, даже столичныхъ; такъ какъ разстройство нервной системы, которымъ онъ несомнѣнно
страдаетъ, начинало выражаться въ угрожающихъ формахъ (LVIA: f. 567, ap. 18,
b. 920, l. 43r–43v) .
Nors Poidėnas pavadintas moraliu, gerai dirbančiu ne tik mokytojo darbą, bet
atliekančiu ir kitus specialius pavedimus, tačiau per pastaruosius dvejus metus esą
dažnai lankęsis pas gydytojus ir gydytojai jam sakė, kad mokytojo darbas kenkia jo
sveikatai. Nuo savęs Beliajevas dar pridūrė, kad Poidėnui tikrai pakrikę nervai ir kad
ta liga ėmė reikštis „grėsmingomis formomis“.
VŠA siuntė ne tokį detalų raštą Kauno gubernatoriui. Jame tepasakyta, kad Poidėnas esąs uolus mokytojas, bet kad ši tarnyba kenkianti jo sveikatai, gydytojai, pasak
Poidėno: „нашли учительскую службу вредной для его здоровья“ (l. 44r). Apskritai VŠA rašyta Poidėno charakteristika labai palanki – joje neliko jokių užuominų apie
nerimą keliančias nervų ligas.
Gavęs tokį teigiamą Poidėno apibūdinimą, Kauno gubernatorius dar teiravosi
(gegužės 24-ąją), ar nebūtų jokių kliūčių iš Sergijevskio pusės, jei Poidėnas pereitų
dirbti pas juos (l. 45r). VŠA neprieštaravo (birželio 2-ąją): „со стороны Управленія
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Виленскаго учебнаго округа не выражается никакихъ препятствій на перемещеніе
учителя [...] Пойденаса“ (l. 47r).
Neaišku, kuo Poidėnas norėjo dirbti Vidaus reikalų ministerijos sistemoje. Jo
brolis toje sistemoje buvo policininkas. Gal ir jam rūpėjo panašus darbas? Nors pritarimas iš VŠA ir gautas, bet Poidėnas kažkodėl neišėjo iš seminarijos ir toliau dirbo
parengiamųjų klasių bei lietuvių kalbos mokytoju (po trejų metų, recenzuodamas
du darbus – Nikolajaus Gogolio pjesės Vestuvės vertimą ir Juozapo Miliausko-Miglovaros elementorių Буквінісъ – Poidėnas tebedirbo seminarijoje; žr. toliau). Andrius
Poidėnas bus dirbęs seminarijoje iki mirties 1901 metų rugpjūčio 24 dieną.
◆ ◆ ◆
Atrodo, kad Andrius Poidėnas palaikė gana draugiškus santykius su abiem Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriais, su kuriais jam teko dirbti: Boričevskiu ir
Beliajevu. Apie tai galima spręsti iš kai kurių Panevėžio stačiatikių Kazanės Dievo
Motinos cerkvės metrikų knygų įrašų.
Štai 1896 metų rugpjūčio 21 dieną Poidėnas tapo direktoriaus Stepano Boričevskio
sūnaus santuokos liudininku. Panevėžio apskrities teismo tardytojas Sergijus Boričevskis (Сергій Степановичъ Боричевскій) vedė į pensiją išėjusio pulkininko dukrą
Lidiją Joniną (Лидія Петровна Iонина [?]), o liudininku įrašytas: „По женихѣ: Андрей
Адамовичъ Пойденасъ“520. Manytume, kad pakvietimas santuokos liudininku buvo
ypatingos jaunikio draugystės ženklas. Jei tokia draugystė siejo su Sergijumi Boričevskiu, tai santykiai greičiausiai nebuvo buvę prasti ir su jo tėvu, prieš šešetą metų
mirusiu seminarijos direktoriumi Stepanu Boričevskiu.
1897 metų vasario 3 dieną Poidėnas įrašytas savo kolegos seminarijos mokytojo
Jemiljano Voiničiaus (Емилiанъ Павловичъ Войничъ) dukros Anos (gimusios 1896
metų gruodžio 9 dieną) krikštatėviu. Įstabu, kad mergaitės krikštamotė buvo Jekaterina Beliajeva (Екатерина Андреевна Бѣляева), vėlesnio seminarijos direktoriaus
žmona521. Kitaip sakant, Poidėnas su Beliajevo žmona buvo Anos Voinič kūmai. Tarp
kitko, Voiničius buvo vienas iš trijų autorių, po keleto metų parašiusių istorinę statistinę apžvalgą apie Panevėžio miestą Городъ Поневѣжъ: краткiй историко-стати
стическiй очеркъ522. Poidėno santykiai su Voiničiumi ir direktoriumi Beliajevu turėjo būti tokie geri, kad kai po pusantrų metų (1898 metų liepos 3 dieną) Voiničiui
gimė dar vienas vaikas – sūnus Sergijus, jį pakrikštyti rugpjūčio 20-ąją vėl buvo
pakviesti abu tie patys krikštatėviai: Andrius Poidėnas ir seminarijos direktoriaus
žmona Jekaterina Beliajeva523.

Ukmergės stačiatikių dekanato 1896 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 16, l. 55v–56r .
521 Ukmergės stačiatikių dekanato 1897 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 17, l. 79v–80r .
520
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Гуковскій, Войничь, Синяковъ 1905 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1898 metų
krikšto, santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA: f. 605, ap. 16, b. 18, l. 9v–10r .
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Nikolajaus Gogolio Vestuvių vertimo
		Andriaus Poidėno recenzija (1899)

3.13.

1899 metų liepos 24 dieną Liudvikas Jakavičius (Людвигъ Яковичъ)524 į Centrinę
spaudos reikalų valdybą Sankt Peterburge buvo siuntęs iš Rygos savo Nikolajaus
Gogolio pjesės Vestuvės vertimą į lietuvių kalbą ir prašęs leidimo ją statyti scenoje525.
Po trejeto savaičių (rugpjūčio 16-ąją) Vilniaus generalgubernatoriaus Vitalijaus Trockio (Виталій Николаевичъ Троцкій) kanceliarijos viršininkas tą vertimą jau buvo
perdavęs Vilniaus švietimo apygardai su prašymu įvertinti, ar galima pagal jį statyti spektaklį scenoje526. Trockis pageidavo, kad būtų kreiptasi į vieną iš lietuviškai
mokančių Panevėžio mokytojų seminarijos dėstytojų (l. 1v). Po penkių dienų (rugpjūčio 21‑ąją) VŠA kanceliarija jau prašė Panevėžio mokytojų seminarijos įvertinti
pjesės vertimą – „пригодности ея для исполненія на сценѣ“ (l. 4r) aspektu.
Taigi, Poidėnas perėmė ne tik Liackio lietuvių kalbos pamokas Panevėžio seminarijoje, bet ir neoficialaus lietuviškų tekstų eksperto pareigas. Ketverius metus atidėstęs lietuvių kalbą, Poidėnas buvo pakviestas recenzuoti. Gogolio Vestuvių vertimo
vertinimas užtruko ilgokai – pusantro mėnesio (baigtas spalio 4‑ąją).
Poidėnas buvo labai nustebęs, kaip, išskyrus pirmąsias scenas, smarkiai ir keistai
perdirbtas Gogolio pjesės originalas:

Въ первыхъ сценахъ /явленіяхъ/ замѣтна близость перевода къ извѣстному про
изведенію русскаго писателя; въ остальномъ же работа г[осподина] Яковича оказывается передѣлкой и притомъ весьма странной (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 5603, l. 3r) .
Poidėnas pastebėjo, kad Jakavičius gerokai sutrumpino Gogolio pjesę, bet kartu
kai ką ir pats įterpė – tai esą visiškai neatitinka Gogolio originalo. Taip pat veiksmą
iš sostinės ir iš Muilo skersgatvio Jakavičius esą perkėlė į Panevėžį ir į Ramygalos
gatvę.
Veiksmas rusiškame Gogolio originale vyksta Sankt Peterburge (taigi tuometinėje
sostinėje), Vestuvėse minimos tokios miesto dalys: Vyborgo pusė ir Maskvos pusė (1718
metais Sankt Peterburgas buvo oficialiai padalytas į penkias dalis: Peterburgo, Admiraliteto, Maskvos, Vyborgo ir Vasiljevo salos)527. Gogolis taip pat minėjo Sankt Peterburgo Peskų528 rajoną, kuriame ir buvo Muilo skersgatvis (tame pačiame Peskų rajone
buvo ir kitas Gogolio pjesės skersgatvis Petrovskij, apie kurį Poidėnas nekalbėjo – galbūt ir Jakavičius jo nebuvo perėmęs ar pervadinęs). Turbūt tai, kad Gogolis nurodė
Maskvos pusę (Sankt Peterburge), suklaidino ne vieną skaitytoją, pamaniusį, jog veiksmas vyksta Maskvos mieste. Pavyzdžiui, Jurijus Lotmanas manė Gogolį Vestuvėse
turėjus galvoje kokį nors apibendrintą Rusijos pirklių miestą (be pavadinimo), nes
esą rėmėsi ir Maskvos, ir Sankt Peterburgo topografija:

Теперь возьмем «Женитьбу» Гоголя, где действие происходит «в Московской части», «поближе к Пескам, в Мыльном переулке» (Петербург). Переместить
действие в Замоскворечье, конечно, более возможно, чем на Невский проспект, – текст воссоздает особое художественное пространство, которое
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будет равно не Москве или какому-либо другому городу, а «купеческой части
русского города» 1830-х г[одах]529.
Lotmanui atrodė, kad Gogolis pradėjo Vestuvių veiksmą Maskvos pakraštyje (Zamoskvorečėje), bet paskui perkėlė į Sankt Peterburgą: „В ходе работы над «Женитьбой»
Гоголь переносит действие из поместья в Петербург.“ Tai netikslu, nes visi Gogolio parinkti vietovardžiai buvo peterburgiški. Gogolio veikėjus maskviečiais, o ne
peterburgiečiais netiksliai laikė ir pats recenzijos užsakovas generalgubernatorius
Trockis (žr. toliau).
Vertimui Jakavičius parinko vietinius Panevėžio gyventojus530. Ne šiaip sau Trockis
prisiminė Panevėžio mokytojų seminariją, kai ieškojo vertintojo – seminarija buvo tik
už keliasdešimt žingsnių nuo Jakavičiaus minėtos Ramygalos gatvės (tada oficialiai
vadintos Vaisių – „Фруктовая“). Poidėnas gerai pažino savo miestą ir galėjo tvirtu
balsu komentuoti Jakavičiaus išmonę:

авторъ съ беззастѣнчивой откровенностью чуть не пальцемъ указываетъ на
живыхъ людей, то называя ихъ своей фамиліей, то подробно изображая ихъ
наружный видъ и общественное положеніе (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5603, l. 3r) .

Liudvikas Jakavičius (1871–1941) yra žinomas
lietuvių literatas, leidėjas, teatro organizatorius, knygnešys. Gimęs Žagarės valsčiuje, 1890
metais tarnavęs Papilės valsčiuje raštininku,
1891 -aisiais persikėlė į Rygą, ten baigė realinę
gimnaziją. „1898 metais suorganizavo teatro
mėgėjų grupę, rengė ir režisavo vaidinimus,
pats juose vaidino“ (Lietuvos bibliografija. Serija A . Knygos lietuvių kalba 3[1]. 1905–1917 , Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, 2006, 416 ; toliau – LB III[1] ). Iš Rygos grįžo į Šiaulius 1918 metais. Rygoje ir Šiauliuose leido knygas. Apdovanotas 1938 metais
Gedimino ordinu už nuopelnus Lietuvai. Mirė
ir palaidotas Anykščiuose (LB III[1] 416; LE 9,
255–256) .
525 Nikolajaus Gogolio pjesės Vestuvės Liudviko
Jakavičiaus vertimo į lietuvių kalbą vertinimas; RVIA: f. 776, ap. 25, b. 538, l. 1r .
526 Nikolajaus Gogolio pjesės Vestuvės Liudviko
Jakavičiaus vertimo į lietuvių kalbą vertinimas; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5603, l. 1r .
527 Plg. „Выборгская сторона“, Википедия (http://
ru.wikipedia.org; žiūrėta 2010-05-04 ).
528 Plg. „Пески (район Санкт-Петербурга)“,
Википедия (http://ru.wikipedia.org; žiūrėta
2010-05-04 ).
529 Юрий М. Лотман, „Художественное пространство в прозе Гоголя“ (http://philologos.
narod.ru/lotman/gogolspace.htm; žiūrėta
2010-05-04 ).
524
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Kaip matyti iš Jakavičiaus biografijos, kaip tik
tuo metu, kai Poidėnas recenzavo Gogolio
Vestuvių laisvą vertimą, jis buvo įkūręs teatro
grupę ir aktyviai joje vaidino. 1898 metais
buvo suvaidintas pirmas lietuviškas spektaklis Rygoje (Lietuvanis [Liudvikas Jakavičius],
Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų,
Šiauliai: Išleido Liudas Jakavičius, 1938, 34 ).
Kaip pažymi LE (9, 255) , Jakavičius ypač mėgo
komiškus vaidmenis. Ir pats Jakavičius sakė,
esą žmonėms jis atrodantis „šposininkas-juokdarys“ (Lietuvanis [Jakavičius] 1938, 3 ). Matyt,
Jakavičius norėjo vaidinti ir savo adaptuotą
Gogolio pjesės vertimą, žinoma, satyros ir
„šposų“ ten taip pat turėjo būti prirašęs. Tik
iš Jakavičiaus biografijos nematyti, kad jis
kada būtų gyvenęs Panevėžyje, todėl ne visai
aišku, kodėl Gogolio pjesės veiksmą jis perkėlė būtent į Panevėžį – teatrą juk turėjo Rygoje.
Antra vertus, geležinkeliu į Panevėžį ne taip
toli iš Rygos, Jakavičius galėjo ir pats šiek tiek
pažinti Panevėžio gyvenimą. Arba gal Jakavičius įžvelgė ryšį tarp Sankt Peterburgo Peskų
(galima būtų versti ‘Smėlynai’) rajono ir analogiško Smėlynės rajono Panevėžyje (tačiau
Ramygalos gatvė buvo visai kitoje vietoje, ne
Smėlynėje). O gal Jakavičius matė žodžių Pe
terburgas ir Panevėžys sąsają?
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„Šposininkas-juokdarys“ Liudvikas Jakavičius 1901 metais Rygoje; 1899 -aisiais jis laisvai išvertė
Nikolajaus Gogolio pjesę Vestuvės į lietuvių kalbą:
vietoj Sankt Peterburgo veiksmo vietą pasirinko Panevėžį, o vietoj peterburgiečių veikėjų – panevėžiečius (fotografija iš: Lietuvanis [Jakavičius] 1938, 56 )
129 pav.

Nekukliu atvirumu Poidėnas pavadino Jakavičiaus norą aprašyti gyvus žmones.
Gogolio Vestuvėse Poidėnas atpažino Panevėžyje ar jo apylinkėse gyvenančius tikrus
asmenis: Franciską Jasinską (Франциской Ясинской); dvarininką Karpį (Карпя); jo
ūkvedį „Blyną“ („Блинасъ“), augalotą žmogų, tvirto sudėjimo, mėgėją triukšmauti ir
plūsti savo lankytojus; Bražį (Бражисъ), kažkada tarnavusį vaitu (uriadniku) ir apdovanotą už uolią tarnybą galionais („галунами“); pasiturintį valstietį Zabilą (Забиласа).
Poidėno išvada kategoriška – spektaklis jokiu būdu negalįs būti statomas scenoje:

Несомнѣнно, что такое искаженіе комедіи Гоголя, рѣшительно возбраняющее
признавать работу г[осподина] Яковича какимъ бы то ни было переводомъ
подлинника, вмѣстѣ съ симъ дѣлаетъ послѣднюю невозможно // для сцены,
какъ двойную уродливую породію на дѣйствующихъ лицъ комедіи Гоголя и на
обитателей Поневѣжскаго уѣзда, обязанныхъ говорить и дѣйствовать въ
духѣ столичныхъ гоголевскихъ типовъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5603, l. 3r–3v) .
Atmesdamas laisvą Jakavičiaus vertimą, Poidėnas gynė ne tik Gogolio kūrinio
integralumą, bet ir panevėžiečių garbę. Ir kiti kūriniai tada neretai būdavo verčiami
laisvai, išlaikyti originalo tikslumą toli gražu ne visada buvo jaučiama esant reikalinga. Bet Jakavičiaus panevėžiečių gyvenimo parodija Poidėnui atrodė nepakeliama.
Poidėnas nė žodžiu neužsiminė apie lietuvių kalbą ar rašybą. Kaip galima spręsti
iš susirašinėjime lotyniškomis raidėmis vartojamo pavadinimo „Vestuves“ – pjesė
turėjo būti versta ne kirilikos, o lotyniškomis raidėmis. Teoriškai atrodytų, kad jei
buvo prašoma leidimo tik pastatyti scenoje, t. y. vartoti tik garsų kalbą, tai koks skirtumas, kokiomis raidėmis užrašyti nespausdinami aktorių žodžiai. Vis dėlto admi394

nistratoriams buvo mažų mažiausia užgaulu, kad vertimas nebuvo rašytas kirilika.
Todėl Poidėnas net nerado reikalo recenzuoti draudžiamąją rašybą. Jakavičius demonstravo nelojalumą valdžiai, pasirinkdamas lotyniškas raides – jau vien tai administratorius vertė atmesti siūlymą.
VŠA kanceliarija Poidėno įvertinimą generalgubernatoriui išsiuntė be savo pakeitimų ar komentarų spalio 13-ąją (l. 6r). Trockis, rašydamas atgal į Sankt Peterburgą,
citavo Poidėno atsiliepimą ir aiškino, kad vaizduojami ne Gogolio maskviečiai [t. y.
peterburgiečiai – čia klydo ir Trockis], o Panevėžio ir apylinkių gyventojai, kad Gogolio pjesė iškraipyta, ir kvietė skaityti Poidėno atsiliepimą (l. 5r). Atrodo, kad Jakavičiaus vertimas niekada ir nepateko į sceną – Gogolio Vestuvių Panevėžys teliko
dabar nebežinomo rankraščio realybe.

Juozapo Miliausko Буквінісъ
		Andriaus Poidėno recenzija (1899)

3.14.

Visai netrukus, 1899 metų spalio 13 dieną, VŠA globėjas Sergijevskis prašė Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriaus Beliajevo, kad iš Vyriausiosios spaudos tarnybos gautą Juozapo Miliausko rankraštį Буквінісъ pavestų įvertinti Poidėnui:

пригласить учителя жмудскаго языка во ввѣрен[ной] Вамъ семинаріи, г[оспо
дина] Пойденаса, къ немедленному разсмотрѣнію означеной рукописи въ
отношеніи пригодности ея къ напечатанію531.
Maždaug po trijų savaičių (lapkričio 2-ąją) Beliajevas su džiaugsmu siuntė Poidėno įvertinimą atgal (l. 6r). Ilga Poidėno recenzija (per šešis puslapius in folio mašinraščio) gerokai detalesnė, nei buvo įprasta Liackiui: Liackis būdavo linkęs koreguoti
kalbą ir rašybą, šiuos aspektus vertinti išsamiausiai. Poidėno recenzijos stilius kitoks.
Jis pirmiausia išdėstė pažiūras į Miliausko metodiką, į mokymo turinį, tikslus, vertino jo vadovėlio intencijas Rusijos Šiaurės vakarų krašto politikos kontekste. Panašiai,
kaip buvo vertinęs vien nekalbinius Jakavičiaus vertimo bruožus.
Poidėnas gana smulkiai analizavo Miliausko rašto mokymo metodiką – išmokti
raides, o paskui jas dėlioti (į skiemenis), pavyzdžiui:

самое расположеніе азбучнаго матеріала наглядно свидѣтельствуетъ о томъ,
что г[осподинъ] Милевскій предлагаетъ буквослагательный методъ. Второй
отдѣлъ выраженій во 2-ой части букваря /см. „Ашъ яу іш-мо-кау аз-бу-ка“ и
т. д./ начинается рядомъ такихъ мыслей: „Я уже изучилъ азбуку /т. е. буквы
алфавита/, теперь складываю[“] (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 1r) .
Poidėno išvadose tokia metodika įvertinta kaip atsilikusi ir neatitinkanti dabartinių
reikalavimų:

531
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Juozapo Miliausko Буквінісъ leidimas, 1899 ;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 5r .
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Онъ не удовлетворяетъ самымъ основнымъ методическимъ требованіямъ, рекомендуя возвратится въ начальномъ обученіи грамотѣ къ буквослагательному
методу (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3v) .
Gana išsamiai Poidėnas aprašė ir Miliausko Буквінісъ mokymo turinį. Poidėnas
pastebėjo, jog Miliausko rankraštyje nebuvo nė vieno rusiško žodžio (l. 2v), todėl, kad
plačiau pristatytų vadovėlio medžiagą, Poidėnas nemažai jos išvertė pats. Poidėnas
surašė mįslių pavyzdžių vertimus; jo galva, tos mįslės nevertos dėmesio („Загадки
не представляютъ ничего особеннаго“; l. 1v), toliau išvertė nemažai moralės mokančių apsakymėlių ir vėl juos pavadino tuščiais ir nieko nepamokančiais („пусты и
совсѣмъ не назидательны“; l. 1v)532.
Plačiai Poidėnas analizavo kultūrines Miliausko nuostatas. Esą Miliauskas mano,
kad jo Буквінісъ reikalingas kiekvienam lietuviui, iš jo lietuvis išmoksiąs skaityti ir
rašyti. Po šio elementoriaus, pasak Miliausko, pasirodysią daugiau knygų įdomiems
apsakymams ir naudingiems paaiškinimams skaityti. Poidėnas pateikė ilgus Miliausko minčių vertimus į rusų kalbą:

На прасно многіе отказываются читать книги, напечатанныя /русскими/ буквами, усматривая въ этомъ что-то недоброе. Одни дѣлаютъ такъ по при
вычкѣ, другіе оберегаютъ тѣмъ свой покой. А между тѣмъ здѣсь кроется
источникъ великаго зла для литовцевъ: наша литература, по сравненію съ
литературой другихъ народовъ, находится въ зачаточномъ состояніи; она,
какъ мертвецъ, точно скрыта въ землѣ. Иноземцы не желающіе, чтобы литовцы наслаждались жизнью, злорадствуютъ. Перестанемъ же боятся тѣхъ
буквъ, которые въ настоящее время намъ дозволены. Какова бы ни была буква, она все равно останется мертвой, буква не живое слово (LVIA: f. 567, ap. 11,
b. 5604, l. 2r) .
Pagrindinė Miliausko mintis, kad reikia pritaikyti spausdintinį ir rašytinį rusų
raštą lietuvių kalbai, Poidėnui patiko („заслуживаетъ полнаго сочувствія“; l. 2r). Bet
Poidėnas manė, jog Miliausko bandymas kurti lietuviams raštą vėlavo – rusų abėcėle jau seniai esą spausdinamos knygos, o rusiški rašmenys esą pasirodę tokie patogūs,
kad „lietuviai ir žemaičiai“, savo pačių pasirinkimu, tą raštą esą plačiausiai pritaikę
savo gimtajai tarmei asmeniniuose laiškuose. Taip, Poidėnas domėjosi lietuvių laiškų
rašymu rusiškomis raidėmis; kaip buvo matyti, jis pirmą kartą į Sergijevskio akiratį
pateko būtent dėl tokių laiškų (žr. 2.11). Miliausko ryšį su tuo, „kas jau įsigalėjo
praktikoje“, Poidėnas įžvelgia tik drąsoje vartoti rusiškas raides; kitais aspektais Miliauskas esą ėjo savo keliu (l. 2r–2v):

Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ въ Привисляньи и Сѣверозападномъ краѣ русская правительственная школа, мѣстные инородцы знакомились съ русскимъ
алфавитомъ въ русскихъ же словахъ, подъ надежнымъ руководствомъ прі
учаясь читать и понимать рѣчь коренного населенія государства. А г[оспо
динъ] Милевскій предлагаетъ инородцамъ букварь, въ которомъ нѣтъ ни
слова русскаго (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 2v) .
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Kad vadovėlį, kuriame nėra nė žodžio rusiškai, galima būtų naudoti, anot Poidėno, reikia arba vietinę rusišką mokyklą perdaryti į „žemaitiškai-lietuvišką“, arba
leisti tokius svetimos kalbos rašto mokymo būdus („способовъ распространенія
инородческой грамотности“; l. 2v), kurie neturi nieko bendra su mokykla ir mokytoju. Poidėnas pastebėjo Miliauską norint, kad kiekvienas lietuvis turėtų po vadovėlį
ir kad kiekvienas išmoktų iš jo skaityti ir rašyti. Poidėnui buvo aišku, kad Miliausko
vadovėlis buvo skirtas naudoti namie, o ne mokykloje („букварь назначается не для
школы, а для домашняго употребленія“; l. 2v).
Toliau Poidėnas piktinosi, kad namuose iš Miliausko Буквінісъ įgytas raštingumas
visai nemokytų suprasti nei spausdintos, nei šnekamosios rusų kalbos:

грамотность, почерпнутая инородцемъ у себя въ хатѣ изъ букваря г[осподина]
Милевскаго и обѣщанныхъ имъ же книжекъ для чтенія, никоимъ образомъ
не научитъ его понимать ни печатной, ни устной русской рѣчи (LVIA: f. 567,
ap. 11, b. 5604, l. 2v) .
Poidėnas jautė rusų kalbos mokymą patenkant į pavojų, o pats juk buvo išlaikęs
rusų kalbos mokytojo egzaminus. Poidėnas rėmė valdines rusiškas mokyklas ir buvo
nusistatęs prieš mokymą namuose (jį draudė valdžia), o būtent tokiam šeimyniniam
mokymui esą ir buvo skirtas Miliausko Буквінісъ:

снабженіе инородческой семьи-школы, съ соизволенія самого правительства, учебными книжками, подобными букварю Милевскаго, было бы равносильно при
знанію существующаго порядка легальнымъ и несомнѣнно отвлекло бы большой % инородцевъ отъ русской школы (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 2v) .
Tokiose knygose kaip Miliausko Буквінісъ Poidėnas matė pavojų valdinei rusiškai
mokyklai, kurią daug kam galėjo pakeisti „šeima-mokykla“. Aprūpinti šeimos mokyklas vadovėliais esą reikštų pripažinti tų mokyklų legalumą. Matyt, Poidėnas gerai
žinojo namuose buvus mokantis.
Pagaliau Poidėnui labai nepatiko, kad Miliauskas įsivaizdavo kursiantis lietuvių
literatūrą:

Итакъ, русскія буквы, предлагаемыя букваремъ г[осподина] Милевскаго, должны
послужить для мѣстнаго инородца надежнымъ средствомъ создать свою ли
товско-жмудскую литературу и тѣмъ возможно болѣе обособиться отъ коренного населенія государства (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3r) .
Vadinasi, Poidėnui atrodė, kad lietuvių literatūra, nors ir rusiškomis raidėmis,
esanti pavojinga Rusijos valstybės politikai priartinti lietuvius prie rusų, sava literatūra lietuvius tolintų. Poidėnui, lietuviui, net ir kirilinė lietuvių literatūra atrodė žalinga. Būtėnas, remdamasis kitų liudytojų atsiminimais, apie Poidėno pažiūras rašė:
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Matyti, kad Miliausko Буквінісъ buvo visai kitoks vadovėlis, negu Liackio anksčiau recenzuota Lietuviška abėcėlė: ten nebuvo moralės
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mokančių apsakymėlių, taip pat pratarmė ten
buvo rusiška.
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„Jis, kad ir buvo lietuvis, bet paskum, būdamas lietuvių kalbos mokytoju, nė kiek
neatjautęs ir nesupratęs lietuvių tautos aspiracijų“533.
Net ir Poidėno mokytojas Liackis nebuvo taip toli nuėjęs. Liackis buvo susikūręs
savo lyginamąjį metodą, kartais per pamokas prabildavo lietuvių kalba, kad ir kaip
ją temokėjo. Poidėnas taip nedarė:

Jis kalbos mokydamas kokio lyginamojo metodo neturėjęs, nevartojęs. Ta pati „azbuka“,
linksniavimas ir asmenavimas; esą, buvę vertę reikalui rusų elementorių lietuviškai
pradedamajai mokyklai. Pamokose lietuviškai nekalbėdavęs534.
Matyt, Poidėnas manė, kad lietuviams svarbiau mokytis rusų literatūros, kuri
neleistų tolti nuo „pamatinio valstybės gyventojų sluoksnio“. Jis pats taikė į pamatinį imperijos gyventojų sluoksnį. Darius Staliūnas savo knygoje kalbėjo apie kelias
žodžio rusifikacija reikšmes: asimiliaciją (tapimą rusu), akultūraciją (tapimą rusų kultūros dalimi) ir integraciją (tapimą lojaliu Rusijos valstybei)535. Kadangi literatūra XIX
amžiaus pabaigoje buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, formuojančių tautinį lietuvių
identitetą, tai jos neigimas rodo pastangas tą identitetą slopinti. Lietuvius Poidėnas
visada vadindavo „svetimkilmiais“ („инородцами“) – tuo pabrėžė susitapatinimą su
oficialiu Rusijos tautinės politikos diskursu ir kartu atsiribojo nuo savo lietuviškumo536.
Matyt, Poidėnas gynė lietuvių asimiliaciją; kas žino, kiek jis pats buvo praradęs savo
lietuviško identiteto ir kiek tai buvo pataikavimas administratoriams.
Tik recenzijos pabaigoje Poidėnas priėjo prie Miliausko rašybos vertinimo. Iš pat
karto pasakė, kad kirilinė Miliausko rašyba sukurta lietuviams lengviau izoliuotis:

Самый способъ примѣненія къ литовской рѣчи русскаго алфавита, усвоенный
букваремъ г[осподина] Милевскаго, является смѣлымъ шагомъ въ сторону
той же обособленности (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3r) .
Jau recenzijos pradžioje Poidėnas buvo pacitavęs lietuvišką ištrauką iš Miliausko
Буквінісъ: „Ашъ яу іш-мо-кау аз-бу-ка“ (l. 1r). Matyti, kad autorius jau buvo įvedęs
jerą <ъ> žodžio gale kietajam priebalsiui žymėti (anksčiau trijuose Liackio recenzuotuose rankraščiuose jero Miliauskas buvo nerašęs ir buvo Liackio kritikuotas; žr. 2.10.2).
Dabar, 1899-aisiais, pagaliau nusileido – Ашъ, Буквінісъ.
Priešdėlį iš‑ Miliauskas rašė su <i>: іш-мо-кау. Atrodo, šiuo atveju jis ir toliau
nesilaikė Liackio perspėjimo nevartoti raidės <i> per dažnai (1883 ir 1885 metais Liackiui buvo nepatikę, kad Miliauskas rašė <i> vietoj <ы> ir kad žymėjo raidžių junginius
<іа>, <іе>, <іо>, <іу> bei <іѵ> vietoj rusiškų grafemų <я>, <ѣ>, <е> ir <ю>; žr. 2.10.2). Į
dažnoką raidės <i> vartojimą atkreipė dėmesį ir Poidėnas:

Особенно характерно отношеніе г[осподина] Милевскаго къ русскимъ буквамъ и,
і, е, й. Въ его литовскомъ словарѣ первая встрѣчается также рѣдко, какъ
вторая въ русской книжкѣ; зато вторая не только замѣняетъ собою И, но
даже Й и Е въ сочетаніи съ О – İО. Самое названіе букваря онъ пишетъ:
„Буквінісъ“. По этому образцу написанъ и весь букварь, въ которомъ слова съ
И являются рѣдкимъ исключеніемъ. Въ бук//варѣ совсѣмъ нѣтъ Й, а между
тѣмъ фонетика литовскихъ говоровъ очень часто требуетъ этого полуглас398

наго звука. Сдѣланная замѣна этой буквы излюбленнымъ I ничѣмъ не оправдывается. Г[осподинъ] Милевскій пишетъ, напримѣръ: „еіну“ /‑иду/, а произносить нужно: эйну (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3r–3v) .
Atrodytų, kad to visai pakaktų nusakyti raidės <i> vartojimo esmę Miliausko rank
raštyje: anot Poidėno, ji neturėtų būti vartojama vietoj rusų kalbos <и>, <е> ir <й>,
t. y. ji esanti netinkamai parašyta pavyzdžiuose Буквінісъ ir еіну. Bet Poidėnui rūpėjo įvertinti Miliausko nuostatą – esą jis nesiceremonija su rusiškomis raidėmis ir jas
prievartauja; apskritai grįstas kelias – ne Miliauskui:

Почему онъ не хочетъ пользоваться готовыми буквенными знаками, вполнѣ со
отвѣтствующими звуковому содержанію слова, и предпочитаетъ насиловать
русскія буквы, навязывая имъ чужое значеніе /напр[имѣръ] присвояя буквѣ Е
звукъ Э, буквѣ I – звукъ Й/, разгадывать не берется. Во всякомъ случаѣ на
мѣренность столь безцеремоннаго обращенія съ русскимъ алфавитомъ не можетъ подлежать сомнѣнію; такъ какъ составитель букваря несомнѣнно знакомъ съ прекраснымъ и весьма распространеннымъ изданіемъ: „Русская грамота для литовцевъ. Русишкасъ моксласъ дэль летувнику“. А тамъ нѣтъ и намековъ на тѣ новшества, которыми такъ богатъ разсматриваемый „Букві
нісъ“. Но, видно, торная дорога сушествуетъ не для г[осподина] Милевскаго
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3v) .
Kartu Poidėnas gyrė kaip labai nuostabų vadovėlį Русишкасъ моксласъ дэль
летувнику (РМ). Tada jau buvo išėję nemažai РМ leidimų (Vilniuje Syrkino spaustuvėje buvo išleisti bent penki: 1875, 1878, 1882, 1891, 1895, šeštasis ir septintasis išėjo
vėliau – 1902 ir 1907; o Varšuvoje – du: 1892, 1896). Žinoma, Poidėnas turėjo galvoje
tik vilnietiškus Syrkino leidimus, nes abu Varšuvos leidimai buvo gerokai perredaguoti, pakeista rašyba537.
Jau 1891 metais Varšuvoje išleista rusiška lietuvių kalbos gramatika Литовская
грамматика538 (tai iš vokiečių kalbos Jono Pajevskio išversta Julijaus Schiekoppo
gramatika539, kuri, savo ruožtu, buvo Kuršaičio gramatikos540 santrauka) su lietuviškais

Būtėnas 1937, 650 .
Būtėnas 1937, 651 .
535 Plg. Staliūnas 2007, 70 t.; taip pat Subačius 2008b,
272–273 .
536 Iš vienos Poidėno užuominos matyti, kad jis
buvo susipažinęs ir su nelegaliąja lietuvių
spauda, plg.: „Въ заграничныхъ литовскихъ
изданіяхъ очень часто называютъ такъ [ино
земцы] русскихъ“ (l. 2 r). Aišku, kad tą lietuvišką spaudą, kuri vadino rusus svetimšaliais,
Poidėnas vertino labai nepalankiai.
537 LB II(2) 612 ; Subačius 2011 (spausdinama).
538 [Julius Schiekopp,] ЛИТОВСКАЯ ГРАММАТИКА .
Составлена и издана по распоряженiю Варшавскаго Учебнаго Округа. КУР С Ъ С ТАРША
533
534
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ГО ВОЗРАС ТА. ВАРШАВА. ВЪ ТИПОГРАФIИ ВАР

ШАВСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА . 1891 [, vertė
Jonas Pajevskis, Jurgis Gylius].
539 Julius Schiekopp, Litauiſche Elementar=Gram
matik. I Theil. Formen=Lehre. [...] Tilſit, 1879 .
Druck von H. Poſt.
540 [Frydrichas Kuršaitis,] GRAMMATIK DER LIT-

TAUISCHEN SPRACHE VON DR. FRIEDRICH KUR

SCHAT , Professor zu Königsberg i. Pr. Mit einer Karte des littauischen Sprachgebiets und
einer Abhandlung über littauische Volkspoesie nebst Musikbeilage von 25 Dainosmelodien. HALLE, VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES
WAISENHAUSES . 1876 . (Toliau – KG .)
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kiriliniais pavyzdžiais. Литовская грамматика yra daug Syrkino РМ leidiniui ir apskritai rusų ortografijai nebūdingų bruožų. Į ją įtrauktas trejopas kuršaitiškas kirčio
žymėjimas (<˜>, <´>, <`>), taip pat raidės <ė>, <j>, <>, bet atsisakyta raidžių <щ>, <э>
ir <ъ> žodžio gale.
Varšuvoje leistuose РМ kaip tik iš Литовская грамматика perimtos raidės <j> ir
<> Poidėnui, aišku, jokiu būdu negalėjo patikti. Bet jis gal net nebuvo susipažinęs su
Varšuvoje leistomis knygomis, tiesiog kaip standartinį naudojo Syrkino leidinį, leistą
Lietuvoje. Nemažas РМ leidimų skaičius turėtų rodyti gana platų tos knygos poreikį
rusiškose mokyklose lietuviams. Apskritai tai daugiausia leidimų sulaukusi lietuviškos
kirilikos knyga. Vadinasi, tuose lietuviškuose laiškuose rusiškomis raidėmis, kuriuos
Poidėnas rinko, labiausiai tikėtumėmės rašybos, panašios į vilnietiškų РМ leidimų. Juk
būtent rinkosi rusiškas raides lietuviškiems laiškams tie lietuviai, kurie rašto buvo
išmokę ne namuose (ne slaptose mokyklose), o valdinėse rusiškose mokyklose.
Poidėnas taip pat kritikavo Miliauską nevartojus kai kurių rusų abėcėlės raidžių:

Изобразивши въ своемъ букварѣ нѣсколько разъ полный русскій алфавитъ, г[о
сподинъ] Милевскій въ дальнѣйшемъ текстѣ учебника не даетъ мѣста буквамъ Ы, Э, Ѳ, Ѵ. При этомъ онъ предоставляетъ самимъ обладателямъ букваря догадываться, зачѣмъ эти буквы попали въ алфавитъ, или почему нѣтъ
ихъ въ текстѣ. Нельзя не подумать, что указаніе на необходимость знакомства съ этими буквами для литовцевъ, желающихъ обучаться русской грамо
тѣ, не входитъ въ планы г[осподина] Милевскаго (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3r) .
Poidėnas įtarė Miliauską gudraujant: Буквінісъ pradžioje išvardijo visas rusų abėcėlės raides, o paskui niekur nevartojo <ы>, <э>, <ѳ>, <ѵ>. Ir tikrai, Miliauskas turbūt
bandė pridengti savo sumanymą riboti rusiškus rašmenis. Liackis, atmesdamas jo rank
raščius, visada kritikavo rašybą – Miliauskas negalėjo nesukti galvos, kaip prie reikalavimų prisitaikyti. Sąrašas pilnas, o kiek raidžių tekste – suskaičiuoti daug sunkiau.
Tiesą sakant, bent dvi paskutinės iš Poidėno nurodytųjų – fita <ѳ> bei izhitsa <ѵ> – ir
rusiškuose tekstuose buvo tokios retos, kad galėjai knygą perskaityti ir jų nerasti. Net
ir Poidėno išgirtame РМ jodvi nebuvo vartotos lietuviškiems tekstams. Pastebėjęs Miliausko gudravimą, pagudravo ir Poidėnas – sutirštino spalvas apie neva kenkėjišką
raidžių vengimą. Poidėno potekstė aiški – neišmokęs kai kurių raidžių, vaikas patirs
rusų kalbos mokymosi keblumų, o lietuviški tekstai esą turi būti raktas į rusų kalbą.

Въ литовскомъ языкѣ очень много корней общихъ съ русскимъ языкомъ. Отъ составителя азбуки, пожелавшаго взять для литовской печатной и письменной рѣчи русскій алфавитъ безъ всякихъ измѣненій, естественно было ожидать, что онъ не откажется отъ точнаго изображенія общихъ корней тѣми
буквами, которыя усвоены русской орѳографіей, но г[осподинъ] Милевскій пишетъ: „торѣлка“ /-русскому сл[ову] тарелка/, „дѣна“ /день/, „тѣвсъ“ /-отецъ/,
„нѣ“ /‑не, ни/ и проч[ѣе]. Конечно, не безъ умысла ставитъ онъ ту же букву
Ѣ въ такихъ флексіяхъ, въ которыхъ русскій языкъ никогда ея не видитъ,
напримѣръ, „гегужѣ“ /‑кукушка; имен[ительный] пад[ежъ] ед[инственнаго]
ч[исла]/, „герклѣ“ /горло, тотъ же падежъ/ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 3r) .
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Poidėnui labai užkliuvo, kad rašydamas žodžius, kurių šaknys esą bendros su rusų
kalbos, Miliauskas nepasirinko tos pačios raidės, kuri vartojama rusų rašyboje – pavyzdžiui, торѣлка (rus. тарелка), дѣна (rus. день), тѣвсъ (rus. отецъ), нѣ (rus. не,
ни). Kitaip sakant, Poidėnas pageidavo, kad raidės <ѣ> ir <е> būtų vartojamos kuo
panašiau į rusų rašybos. Pirmasis tokį rašymą buvo ėmęs taikyti Krečinskis541 dar
pačioje rusų raidžių įvedimo į lietuvių kalbą pradžioje. Tokią nefonetinę rašybą vartojo ir Kaširinas, labai rėmė Nikolajus Novikovas ir Antanas Petkevičius. Iš pradžių
ją rėmė ir Liackis, bet 1887 metais Zavadzkio leidinuko paraštėje jis jau buvo persigalvojęs, kad reikia visai išmesti <ѣ>, ir toliau laikėsi savo naujos nuostatos. Liackio
mokinys Poidėnas neperėmė mokytojo nuostatų pasikeitimo (skirtingas jų požiūris į
<ѣ> matyti net Zavadzkio leidinuko paraštėse); Poidėnas tęsė Krečinskio–Kaširino <ѣ>
raidės taikymą lietuvių kirilikai pagal rusų ortografiją.
Galutinė Poidėno išvada apie Miliausko Буквінісъ griežtai neigiama. Tai svarbiausias Poidėno lapkričio 2 dienos įvertinimas.
Tačiau yra ir vėlesnė Miliausko Буквінісъ recenzija, datuota lapkričio 13 diena
(l. 7r–7v). Ją pasirašė ne Poidėnas, o tas pats apskrities inspektoriaus Odincovas,
kuris 1890 ir 1895 metais revizavo Liackio pamokas. Pasirodo, kad vien Poidėno recenzijos Sergijevskiui neužteko. Odincovas rašė:

букварь, напечатанный русскими буквами, представляетъ очень желательную
[Sergijevskio ranka taisyta iš симпатичную] мѣру помирить литовцевъ и жмудиновъ съ русскимъ алфавитомъ въ литовско-жмудскихъ книгахъ. Но для
того, чтобы эта попытка оказалась вполнѣ цѣлесообразною, необходимо согласовать правописаніе этого букваря съ тѣмъ, которое принято въ „Русской
грамотѣ для литовцевъ“ и во вторыхъ – малопригодныѣ въ педагогическомъ
отношенiи статейки и разсказы въ букварѣ г[осподина] Милевскаго или со
всѣмъ опустить, или замѣнить новыми болѣе удовлетворительными въ
сказанномъ отношеніи. Переработанный заново букварь г[осподина] Милевскаго и вновь пересмотренный спеціалистами по жмудскому языку могъ бы
быть допущенъ // къ употребленію и распространенію между жмудинами
(LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 7r–7v) .
Įstabu, bet Odincovo nuomonė ir rekomendacija visiškai skirtinga nuo Poidėno.
Odincovas teigė, kad toks elementorius yra labai simpatiška priemonė sutaikyti „lietuvius ir žemaičius“ su rusišku alfabetu lietuviškose knygose. Jo nuomonė vos ne
entuziastinga. Tik Odincovo žodį симпатичную ‘simpatišką’ Sergijevskis pataisė į
желательную ‘pageidaujamą’. Poidėnas buvo būgštavęs, kad toks vadovėlis skatintų
nelegalų mokymąsi namuose, supažindintų su nepilnu rusų alfabetu, padėtų mokytis
tik lietuvių, o ne rusų kalbos, ir šiaip atitolintų lietuvius nuo rusų. O anot Odincovo,
jis kaip tik pripratintų lietuvius prie rusų rašto. Pačių lietuvių parengta knyga esą jiems
bus mielesnė. Odincovas manė, jog rusiškas raštas septintąjį dešimtmetį ir buvo imtas
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taikyti lietuvių kalbai pripratinti prie jo lietuvius. Odincovas prieštaravo kraštutiniam
Poidėno požiūriui, kad jei yra rusų kalba, kam dar reikią lietuvių kalbos.
Kita vertus, Odincovo tekstas daug trumpesnis. Bet jame esama ir koncentruoto
Poidėno recenzijos minčių pakartojimo. Pavyzdžiui, kaip ir Poidėnas, Odincovas trumpai pasakė, kad Буквінісъ rašybą reikėtų suderinti su РМ ir išmesti ar pakeisti netinkamus apsakymus. Turbūt, nemokėdamas lietuviškai, tiek apie Буквінісъ rašybą, tiek
apie turinį Odincovas tegalėjo sužinoti iš Poidėno teksto.
Kyla klausimas, kam tada iš viso reikėjo Odincovo recenzijos, jei jau buvo Poidėno vertinimas, o vadovėlio pats Odincovas negalėjo paskaityti? Ir pati jo recenzija
keistokai apiforminta: pradžioje nėra jokio įprastinio kreipimosi į asmenį, kuriam
rašoma – nėra nei titulo, nei vardo, nei tėvavardžio – ničnieko. Tiesiog prasideda nuo
pirmojo recenzijos sakinio: „Попытка г[осподина] Милевскаго дать жмудинамъ
литовско-жмудскій букварь [...]“ (l. 7r). Toks nesiceremonijimas net būtų galėjęs
reikšti nemandagumą. Bet kad ir tokia forma parašyta Odincovo recenzija, būtent ant
jos, o ne ant Poidėno, yra keli įrašai VŠA globėjo ranka. Paraštėje Sergijevskis prirašė,
kad būtų remiamasi Odincovo, o ne Poidėno recenzija: „Исполнить по сему 1899
г[ода] 15 ноября“ (l. 7r). Suprask – rašant oficialų VŠA raštą Vyriausiajai spaudos
valdybai Sankt Peterburge.
Išliko ir juodraštis laiško, kurį Sergijevskis jau savo vardu siuntė švietimo ministrui.
Kaip ir galima buvo tikėtis, jis rėmėsi ne Poidėno, bet Odincovo recenzija. Iš tiesų,
Sergijevskio laiškas iš esmės yra tas pats Odincovo tekstas, tik su smulkiais stilistiniais
patikslinimais. Be kita ko, Sergijevskio vardu perrašytame tekste pabrėžta, kad tai
būtent Sergijevskio nuomonė:

букварь, напечатанный русскими буквами, представляетъ, по моему мнѣнiю,
очень желательную мѣру для примиренiя литовцевъ и жмудиновъ съ русскимъ
алфавитомъ въ литовско-жмудскихъ книгахъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5604, l. 8r) .
Toliau Sergijevskis iš esmės pakartojo ir abu Odincovo rašte rekomenduotus koregavimus – rašybos ir apsakymėlių. Susidaro įspūdis, kad Odincovo recenzija iš tikrų
jų buvo sumanyta paties Sergijevskio. Regis, jam nepatiko Poidėno išvados ir todėl
prisireikė Odincovo. Odincovui net nereikėjo apiforminti recenzijos įprastu būdu.
Galbūt jis tiesiog suregistravo tai, ką susakė Sergijevskis, ir Sergijevskis gavo formalų tekstą, kuriuo galėjo remtis. Vadinasi, galutinė Sergijevskio nuomonė apie Miliausko Буквінісъ tokia: paredaguoti ir tada galima spausdinti.
Įstabu, kad Sergijevskis pakeitė savo nuomonę apie Miliausko tekstų politiką. 1883
metais buvo įtūžęs ant Liackio, kad šis per mažai rado įrodymų parodyti Miliausko
elementorių esant netinkamą (žr. 2.10.1), o dabar, 1899-aisiais, jau manė esant labai
pageidautina panašų vadovėlį išleisti. Poidėnas elgėsi taip, kaip 1883 metais buvo
priverstas Liackis, bet jau neįtiko besikeičiančiai VŠA konjunktūrai. Poidėnas pasirodė konservatyviausias – ne tik Liackis ėmė modifikuoti savo kirilinės lietuvių ortografijos įsivaizdavimą (atsisakė <ѣ>, iš dalies <ё>, ir apribojo <э> vartojimą tik dvibalsio pirmojo dėmens pozicija), bet ir Sergijevskis ėmė skatinti „nelegalų“ būdą mokytis namuose.
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4.
Pabaiga
Daugelis šios knygos veikėjų apleido pasaulį amžių sąvartoje – apie XIX amžiaus
pabaigą ir XX amžiaus pradžią. Dmitrijus Kaširinas mirė 1896, Zacharijus Liackis –
1899, Ivanas Beliajevas – 1900, Andrius Poidėnas – 1901, Nikolajus Sergijevskis – 1901
metais; jie taip ir nepamatė lotyniškų raidžių draudimo panaikinimo 1904-aisiais,
nepatyrė, kaip sutirpo jų darbų ir idėjų aktualumas.
Ateinant XX amžiui jau nemažai kam ir iš administratorių ėmė darytis aiškus kirilikos diegimo į lietuvių kalbą nereikalingumas: „By the turn of the century, however,
the absurdity of laws forbidding the printing of Lithuanian in Latin letters had become
clear, even to the local administration“542. Bet Sergijevskis dar ir 1900 metais nuvargusia netvirta ranka bandė įrodinėti rusiškų raidžių lietuvių kalbai svarbą543. Jis gynė
didįjį savo gyvenimo triūsą – rusišką mokyklą ir rusiškas raides lietuviams:

грамота русскаго шрифта получила достаточно широкое распространеніе на
Литвѣ и Жмуди, литовцы и жмудины начали пользоваться ею, для своихъ
письменныхъ сношеній [...] въ самыхъ широкихъ размѣрахъ (LVIA: f. 567, aP. 11,
b. 5785, l. 23v) .
Всѣ усилія на благо общаго отечества Россіи и его русскихъ и литовскихъ сыновъ, въ виду этого, должны заключаться въ томъ, чтобы всемѣрно не дозволять сбивать это движеніе съ правильнаго пути сближенія литовцевъ и жмудиновъ съ русскими (LVIA: f. 567, aP. 11, b. 5785, l. 23v) .
Въ основѣ Русской школы наконецъ повѣрилъ самый, казалось бы, упорный окраинный литвинъ крестьянинъ, содержащій въ Ковенской губерніи почти всѣ
русскія школы (165 изъ 177) на свой счетъ. Какъ въ составленную [?] часть
основъ русской школы, имъ содержимой, литовецъ повѣрилъ и въ правильность употребленія русскаго шрифта въ его литовско-жмудской книгѣ, въ
письмѣ къ близкимъ; какое же бы колебаніе мы внесли въ умы литовцевъ, если
бы отняли у него русскій шрифтъ и замѣнили бы его для его литовско-жмуд
скихъ книгъ латино-польскимъ шрифтомъ (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 23v) .
Sergijevskis teigė, kad lietuvis valstietis buvo patikėjęs rusiška mokykla, kad ją
išlaikė ir kad buvo priėmęs rusišką raidyną lietuvių kalbai. Esą būtų sukelta didelė
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130 pav. Nuvargusia Nikolajaus Sergijevskio ranka 1900-01-04 rašyto rašto švietimo ministrui
dėl rusų kalbos raidžių lietuvių kalbai išlaikymo puslapis; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 24r
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sumaištis to valstiečio sąmonėje, jei iš jo būtų atimta rusiška abėcėlė ir knygos būtų
imtos spausdinti „lotynišku–lenkišku šriftu“.
Ilgo savo rašto švietimo ministrui pabaigoje Sergijevskis pagaliau sutiko leisti šiek
tiek modifikuoti rusų abėcėlę lietuvių kalbos reikalams; galima spėti jį įsivaizdavus
ne didesnį negu Mikuckio, Ivinskio, Žilinskio rusų kalbos abėcėlės adaptavimo lygį.
Bet ir tokiu atveju Sergijevskis vėlavo 35 metus – ėmė nusileidinėti tik tada, kai rusiškų raidžių vartojimas lietuvių kalboje jau grėsė būti panaikintas.

Въ виду всего изложеннаго я полагалъ бы необходимымъ для приданiя постоянства и устойчивости русской школѣ въ Виленскомъ округѣ, столь необходимыхъ для внушенiя къ ней должнаго довѣрiя со стороны инородной и иновѣр
ной части народонаселенiя всей западнорусской окраины, пересмотрѣть вопросъ о примѣненiи русскаго богатаго оттѣнками алфавита къ литовскожмудскимъ книгамъ лишь со стороны усовершенствованiя этого примѣненiя
со стороны болѣе правильнаго, если это признано будетъ доказанно – необходимымъ, соотвѣтствiя написанiя буквою звуку языка. Въ случаѣ надобности,
которой практически изучившiе вопросъ на мѣстѣ однако не видятъ, можно
бы было нѣсколько измѣнить начертанiе тѣхъ немногихъ буквъ русскаго алфавита кои бы предназначались для обозначенiя звуковъ будто бы свойственныхъ только литовско-жмудскому языку и не свойственные русскому, руководствуясь для этого, напримѣръ, примѣненiемъ латинскаго алфавита для
польскаго языка (LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 24r) .
Esant reikalui, esą būtų galima peržiūrėti rusų abėcėlės taikymą lietuvių kalbai,
kad raidės tiksliau atitiktų garsus; esą galima pakeisti kai kurių rusiškų raidžių žymėjimą garsams, būdingiems vien lietuvių kalbai. Bet trauktis Sergijevskį vertė kintanti imperijos administracijos opinija. Pats jis tam pritarti nenorėjo – esą niekas nėra
įrodęs, kad raidžių atitikimas garsams reikalingas; kad tie, kurie praktiškai vietoje
ištyrė reikalą, esą nemano, jog rusų kalbos raides reikėtų modifikuoti. Tad net pačioje karjeros pabaigoje Sergijevskis liko ištikimas savo administruotai rusiškų raidžių
diegimo politikai, dar ir tada minėjo specialistus, kuriais esą rėmėsi. Ką gi kitą, jei ne
Liackį ar Poidėną galvoje galėjo turėti Sergijevskis?
Su šiais veikėjais – Kaširinu, Liackiu, Beliajevu, Poidėnu, Sergijevskiu – simboliškai
pasitraukė ištisa kirilikos lietuvių kalbai projekto rėmėjų karta. Ir nauja karta po jų
neišaugo.
◆ ◆ ◆
2009 metų gegužės 18 dieną Bronė Valickienė Ilinojaus universiteto Čikagoje PLB
Lituanistikos katedros „Asmeninės lietuvių kalbos duomenų bazei“ dovanojo šūsnelę senų laiškų544. Pirmieji trys 1907–1908 metais rašyti kirilikos raidėmis Petro
Survilo (kilusio iš Pasvalio) giminėms iš Amerikos į Lietuvą XX amžiaus pradžioje.
Štai pirmasis 1907 metų gruodžio 3 dienos laiškas:
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Nuoširdžiai dėkoju Bronei Valickienei už pasidalijimą turima medžiaga.
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1907 мятос 3 дено гродзиа
памислиё парашити аш
кялято жодялю пас сава
мелавси бролали онтануко
ир сваикину аш тамсто со
паваикслу мотинос свенчзиавсос ир со ве[ш]патес дева
жодзес ир прашо аш ног дева
дал тамстос сваикатос ир виса
ка гяра дел душос ир дел куна
ир декавои лабе пакарние уж громятис паямиё двиѣн вено иш
наму о кито иш вилниос ир апзнаймину кад да иш дева апваиздос
асам виси свеики ал тек наленксми кад пасмом дабар лабе
довгаля жмону бе дарба довгала фабреку состоя вишке
а кети те да дирби по трес
ден онт няделос аш те да
[...]и деку ишдирби висо чесо [...]
Jis rašytas praėjus trejiems metams po lotyniškos abėcėlės sugrąžinimo lietuvių
kalbai. Niekas jau nereikalavo rašyti rusiškomis raidėmis, ir vis dėlto Survilas pasirinko jas. Žinoma, jog jis buvo lankęs valdinę rusišką mokyklą dar Lietuvoje, prieš
išvykdamas į Ameriką, ir jo ranka buvo geriau įgudusi riesti būtent rusiškas raides545.
Toje mokykloje, žinoma, vyravo Русишкасъ моксласъ дэль летувнику (РМ), Survilas
galėjo mokytis rusų rašto būtent iš jo. Zacharijaus Liackio ir Andriaus Poidėno išgìrtos
РМ kirilinės lietuvių kalbõs ir rašybos ypatybės, nemažai redaguotos Morducho Levino, spėtume, turėjo veikti mokinius. Kas kitas, jei ne tokie rašytojai kirilika kaip
Survilas ir galėjo būti perėmę РМ diegtas normas?
Labiausiai į akis krintančios РМ ortografijos formos buvo jero <ъ> vartojimas žodžio
gale kietiesiems priebalsiams žymėti bei dažnas <э> jungimas į digrafą <эй> tvirtagalėje ir nekirčiuotoje pozicijoje. Bet nė vienos iš šių dviejų raidžių visuose trijuose
laiškuose Survilas nepavartojo. Atrodo, jis rašė savaip, nekreipdamas dėmesio į ilgą
mokymo rašyti iš РМ tradiciją. Galėtume įsivaizduoti, kad to vadovėlio lietuviška
dalis dažnai nė nebuvo vartojama per pamokas, rusiškų raidžių mokytojai greičiausia
mokė iš rusiškosios dalies. Todėl ir Survilas galėjo neatsiminti lietuviškos РМ kirilikos
normų, savo gimtosios tarmės garsams tiesiog iš naujo parinkinėti rusiškas raides.
Liackiui būtų patikę, kad Survilas rašė Liackiui mielą raidę <ё> su dviem taškais, plg.
памислиё ~ pamislijau ‘pamaniau’, паямиё ~ paėmiau, bet į РМ lietuviškąją dalį toks
Liackio pageidavimas perimtas nebuvo, tad ir Survilo negalėjo būti iš ten išmoktas.
Jurgita Venckienė yra paskelbusi dvi lietuviškų kirilinių rankraštinių tekstelių pub
likacijas546, kuriuose, kaip ir РМ, jeras <ъ> gana dažnas. Tačiau jeras greičiausia išmok406
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tas tiesiai iš pačios rusų rašybos ir nebūtinai rodo lietuviškos РМ kirilikos įtaką. Kokios
nors akivaizdesnės РМ įtakos tiems teksteliams taip pat nėra kaip susekti.
Kad ir kaip – dažnais leidimais bei dideliais tiražais – administratoriai platino po
mokyklas savo svarbiausią РМ leidinį, tačiau jo tiesioginio poveikio lietuviškiems
laiškams apčiuopti nepavyksta. Kažin, kaip buvo rašyti tie anksčiau Poidėno ir Liackio kaupti laiškai, kuriuos Sergijevskis laikė rusų abėcėlės įsigalėjimo lietuvių kalboje ženklu? Turbūt ir juos РМ tegalėjo veikti minimaliai.
◆ ◆ ◆
Panevėžyje dar yra žmonių, kurie iš pasakojimų žino gyvenus tokį panevėžietį
Liackį, nors jo ir negalėjo būti matę. Štai, Loretos Dundulienės liudijimu, Panevėžio
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja Stasė Mikeliūnienė atsimena, kad
apie šeštąjį XX amžiaus dešimtmetį jai „rusų kalbą dėstė Vladimiras Lukinas (tada
jau seneliukas), kurį kadaise lietuvių kalbos mokė Z. Liackis“547. Vladimiras Lukinas
buvo vienas iš Liackio mokinių seminarijoje, paskui pats (po Poidėno) tapęs lietuvių kalbos dėstytoju Panevėžio mokytojų seminarijoje (nuo 1901 metų548), o soviet
mečiu – ir rusų kalbos mokytoju Panevėžio mokyklose. Taip pat Elena Puzinaitė pasakiusi, kad jos „mama apie Liackį daug kalbėdavo, bet ji pati žino tik tiek, kad toks
Liackis apskritai Panevėžyje buvo ir tame dvare gyveno“ 549. Tačiau, Dundulienės
žodžiais, nors tie atsiminimai apie Liackį „dar tebesklando ore, deja, jau tik vos
juntamas dvelksmas, kuris tuoj ir išnyks kaip ‘dūmas, neblaškomas vėjo’“550.
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Giedrius Subačius

The Experts of Lithuanian in Service
of the Russian Empire: Dmitrii Kashirin,
Zakharii Lyatskii, and Andrius Poidėnas
Summar y
From 1795 to 1914 the Russian Empire controlled Lithuania. It instilled a ban on
Latin letters for Lithuanian texts that lasted for almost forty years (1865–1904). During
that time almost sixty Lithuanian books in Cyrillic (i.e., Russian) letters were printed
mostly by the initiative of the imperial administrators in Lithuania. Underground
Lithuanian books and newspapers were printed in Latin script abroad and dispersed
by knygnešiai (book carriers) and read illegally in Lithuania. At the same time, schools
that had been teaching Lithuanian were also closed and so-called public “Russian
schools” were introduced as a countermeasure to the spreading network of underground private “home” schools, which taught Lithuanian in Latin script.
The book The Experts of Lithuanian in Service of the Russian Empire: Dmitrii Kashirin,
Zakharii Lyatskii, and Andrius Poidėnas (Vilnius: Institute of the Lithuanian Language,
2011) recounts linguistic biographies of the three experts who served the administration of the Vilnius Education District to prepare, edit, evaluate, review, and correct
certain Lithuanian texts in Cyrillic. Most of the Lithuanian Cyrillic texts approved by
the imperial administrators in the Vilnius Education District were distributed to the
schools and the populace in the form of primers and public readings. In the rare
cases of private initiatives to print Lithuanian books in Cyrillic alphabet (e.g., that of
Juozapas Miliauskas), the experts were used by the administrators to criticize and to
reject the unwelcome proposals.
By and large this book deals with the life and work of Kashirin, Lyatskii, and
Poidėnas: the three experts producing and evaluating Lithuanian Cyrillic during the
1867–1901 period of the ban on Latin script. It does not cover, however, the initial
period of Lithuanian Cyrillization from 1864 to 1867, which is associated with the
names of other experts: Stanisław Mikucki, Laurynas Ivinskis, Jonas Krečinskis, and
Tomas Žilinskis.

1.

Dmitrii Kashirin

Dmitrii Kashirin was born January 16, 1812, in Russia, in the vicinity of the city
of Penza. After graduating from Moscow University, Kashirin mostly worked as a
teacher of Russian in Belarus (Pinsk, 1832–1842; Bobruisk, 1842–1843). It was only in
1844 that he first came to Kaunas, a Lithuanian-speaking territory. In 1846 Kashirin
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moved to Ukmergė, where he worked for more than ten years (1846–1855). Then he
returned to Belarus (Slutsk, 1855–1859) and in a few years came back to Lithuania
(Švenčionys, 1859–1860; Vilnius, 1860; Kėdainiai, 1861–1864; Kaunas, 1864–1867). After Kashirin retired in 1868, he settled in Kalnas Estate (now the district of Pasvalys)
where he eventually died July 3, 1896.

1.1.

Sources of Мóксласъ дель Ишмóкима

Kashirin was given a task by the administrators of the Russian Empire in Vilnius
to prepare the primer Мóксласъ дель Ишмóкима Русишко-Летýвишкосъ Грóмятосъ
и Артымéтыкосъ (“A Textbook of Russian-Lithuanian Script and Arithmetic,” МДИ,
1868). At the beginning, the administrators planned that the new primer would be
prepared by Jonas Krečinskis, who had previously transliterated a number of Lithuanian books to the Cyrillic alphabet and who was only supposed to amend his book
Буквáрсъ (“Primer”, 1865). However, Krečinskis failed to fulfill the task in time, and
it fell to Kashirin. He had had some experience in textbook publishing: in 1835 he
published his Грамматическiе Уроки Русскаго Языка (“Lessons in Russian Grammar”).
The book was severely criticized by Vissarion Belinskii, a literary critic and Kashirin’s
classmate from the years of Penza gymnasium.
Regardless of the initial plan, Kashirin was not preparing МДИ exclusively on the
basis of Krečinskis’ Буквáрсъ. Kashirin collected most Lithuanian books printed during the first three years of Lithuanian publications in Cyrillic (1864–1867) and used
them for his new primer. Finally, Kashirin published a Lithuanian primer in Cyrillic
characters, which had been so far the most voluminous (127 pages). Seven sources of
Kashirin’s МДИ have been identified (there might have been more): (1) Моксласъ
Скайтима Рашта, transliterated by Krečinskis (“A Textbook of Reading,” МСР, 1867);
(2) Буквáрсъ, prepared by Krečinskis; (3) Абецеле Жемайтишкай-Лѣтувишка by
Stanisław Mikucki and Laurynas Ivinskis (“An Alphabet of Lowland [Lithuanian] and
Lithuanian,” Абецеле, 1864); (4) Абецеле Лѣтувишкай-Русишка by Tomas Žilinskis
(“An Alphabet of Lithuanian and Russian,” АЛР, 1865); (5) a calendar of 1867 by
Krečinskis; (6) Актасъ иръ Потерей by Jeronimas Račkauskis, transliterated by
Krečinskis (“Act and Prayers,” 1867); 7) Сенасъ Аукса Алторюсъ by Tadas Juzumas
and Račkauskis, transliterated by Ivinskis, corrected by Krečinskis (“Old Golden
Altar,” САА, 1866).
Kashirin used the sources to a different extent. From МСР he only adopted the
lexicon of two prayers for the glosses (МДИ, p. 106); from Буквáрсъ he took the bulk
of the Lithuanian materials (МДИ, pp. 14–22, 58–59, 61–87). He made use of religious
texts of Абецеле as well as two secular stories and sayings and proverbs (МДИ, pp. 108–
19). From АЛР Kashirin adopted most sentences and short texts putting them in two
different places (МДИ, pp. 23–26, 88–99). Kashirin made use of a single text from
Krečinskis’ calendar of 1867 (Трумпа Жійни апей Исикурюсюсъ Гивентоюсъ. . . [“Short
Information about the Population. . .”]; МДИ, pp. 99–105); he might have referred to
another text as well (МДИ, p. 107). Kashirin included three religious texts from
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Račkauskis’ Актасъ иръ Потерей (МДИ, pp. 111–12). From Juzumas and Račkauskis’
Сенасъ Аукса Алторюсъ he might have adopted some forms (e.g., МДИ, pp. 80–81).
Kashirin treated the materials of the sources differently: some were substantially
transformed whereas others remained untouched. The texts of МСР and Буквáрсъ
underwent most modifications. Абецеле had fewer modifications. Even fewer were
found in АЛР. The text of Krečinskis’ calendar of 1867 was hardly modified at all, and
Актасъ иръ Потеряй remained untouched.

1.2.

Dialects

The sources that were substantially modified (mostly МСР and Буквáрсъ, also
Абецеле) testify to Kashirin’s attitude to editing. First of all, Kashirin tried to eliminate
at least some features of the Lowland Lithuanian dialect: from Буквáрсъ (мýна →
мáна; Памѣлинуты → памѣлинóти) as well as from Абецеле (анам → ямъ; кансня →
кáсня). However, even after Kashirin’s modifications several Lowland Lithuanian
word forms were preserved; they had slipped from Буквáрсъ (гволей; прашалейтисъ;
сóдни) as well as from Абецеле (вéлту; тусъ).
When editing the texts of the sources, Kashirin inserted some forms which mostly resembed Eastern Highland Lithuanian subdialects (the following forms were
added to МСР text: Герáусисъ; паáугть; унтъ; to Буквáрсъ: гардумасъ; гауть; грайчáу;
to Абецеле: атлайскъ; мань; Унтрасъ). Kashirin knew some Lithuanian, the Eastern
Highland Lithuanian subdialect.
When correcting the sources, Kashirin added items which sometimes remind not
only dialectal forms widely spread on the territory of Eastern Highlanders, but also
those confined exclusively to Panevėžys subdialects. Especially when editing the
language materials from Буквáрсъ, Kashirin used <o> to spell the acc. sg. flexion (ą
in Proto-Lithuanian; pronounced as [ọ] in Panevėžys subdialect): дено; ко; вайвóрикш
ти → лáумесъ сто (a similar form occurred when correcting Абецеле: мотино).
Kashirin, a non-native speaker of Lithuanian, might have spelt <o> due to the interference of Russian (the unstressed Russian <o> is usually pronounced as [a]).
However, Kashirin preserved such <o> only in the acc. sg. flexion excluding it from
other [a] positions, which probably shows that Kashirin’s examples referred to
Panevėžys subdialect. The monophthongized flexion <y> [ọ] in the position of the
diphthong [au] (from Буквáрсъ) must have been adopted from the same subdialect
(скайтáу → скáйту).
The МДИ Lithuanian fragments whose sources have not been identified include
(1) section “Азбука” (“Alphabet,” pp. 1–13); (2) two large sections “Калбэй” (“Dialogues,” pp. 27–35) and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ” (“Dialogues on Arithmetic,”
pp. 35–37); (3) section “Мѣрасъ” (“Measurements,” pp. 120–24). All of them contain
forms of Eastern Highland dialect, cf. “Азбука”: вáрла; лýнка; пáржинге; also “Калбэй”
and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ”: лáйсть; сесяла; унтъ. Such usage conforms to
the fragments inserted by Kashirin in the materials of the sources. Only the section
“Мѣрасъ” had no Eastern Highland dialectal forms.
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“Азбука” also has the acc. sg. flexion <o> characteristic of Panevėžys subdialect:
жéмо; пялдо; лéпо. The same flexion <o> has been also found in two other sections—
“Калбэй” and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ”: литото вáсаро; ддяло нáудо; тр
чо дали.
Another feature of Panevėžys subdialect is concerned with the monophthongization of the diphthongs [au], [ai], [ei] in unstressed syllables or syllables with ascending intonation in word-final position, cf. “Азбука”: пéтосъ павáльгю, also—“Калбэй”
and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ”: ашъ тáу дáвю; Ту парáше грй.
Still another feature of Panevėžys subdialect refers to the unstressed open wordfinal wide [e] (in the position of the narrow [ė] in the Western Highland dialect); cf.:
“Азбука”: кýлтовя; “Калбэй” and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ”: дáвя; Мергáйтя.
To conclude, the sections of МДИ with unidentified sources “Азбука,” “Калбэй,”
and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ” were definitely prepared by Dmitrii Kashirin, the
same person who edited and modified texts from Буквáрсъ and Абецеле, who somewhat
spoke the Eastern Highland subdialect, more specifically, the Panevėžys subdialect.
The section “Мѣрасъ” has some features not quite characteristic of Kashirin’s writings, like forms from the Lowland dialect, e.g., nasal gen. pl. forms stressed in the
word-final syllable: аслунъ; грудунъ; лаукунъ (alongside the forms which have not
preserved the nasal resonance: адину; мѣнесю; скистуму); also cf. iness. sg. минуто
and the lexeme Пинингу. The above manifests the features of a person who knows
the Lowland dialect fairly well. “Мѣрасъ” must have been adopted from some other
text and not thoroughly edited by Kashirin.
Kashirin’s knowledge of Lithuanian dialects can be related to his biography this
way: during a longer period of his life in Ukmergė (1846–1855) and later, during a
much shorter period in Švenčionys (1859–1860), he must have learned Eastern Highland subdialects (more specifically, of Panevėžys area [in Ukmergė]); during his life
in Kaunas (1844–1846; 1864–1867) and Kėdainiai (1861–1864), he might have learned
some Western Highland subdialects.

1.3.

Knowledge of Dialects

When editing Lithuanian texts, Kashirin made mistakes. For example, when correcting a text adopted from Буквáрсъ, Kashirin chose wrong grammatical number,
case, and gender: Ансъ иштáйсы (игіѣ) сáу пýйкюсъ бáлнусъ (исáй гáва пýйкосъ
бáлносъ); Аръги гáль бýть тэйсингай кáнтей свта? Similar errors can be found in
“Калбэй” and “Кáлбэй апе Аритмéтикосъ”: атняше іосъ тятýшей иръ матýшей;
ду áкисъ. A native speaker could hardly have made such obvious slips.
An exclusive feature of Kashirin’s publication МДИ is the corrections given in
footnotes. They must have been made in Abel’ Syrkin’s printing house, when the text
was being typed; some footnotes have a rather direct reference to the proofreader’s
notes. (Kashirin himself would not have needed to make references to his own mistakes; upon noticing, he might have easily corrected them in the text.) There are almost
two hundred footnotes made by a proofreader; for example, he explained the mean412

ings of the words павэйксласъ, тупти, and чиркшти, and claimed that Lithuanian
had no neuter gender (Kashirin’s кóжнасъ-на-но), etc. Such explanatory footnotes are
quite unique in the history of Lithuanian press. One of Syrkin’s employees knew
Lithuanian much better than the author of the textbook. After МДИ Kashirin received
no further assignments concerning the Lithuanian language.
Obviously, Kashirin had had some skills in Lithuanian dialects: the Eastern and
Western Highland dialects (including subdialect of Panevėžys area). His Lithuanian
language skills, however, remained rather poor.

1.4.

Spelling

In the texts produced or edited by Kashirin himself, the principles of spelling are
fairly uniform.
<ѣ>. Like Krečinskis, Kashirin tended to use the yat <ѣ> in Lithuanian word roots
in cases where he identified a similarity with Russian word roots (with the same character); thus, from Буквáрсъ he adopted бѣдóсъ; ужъ гéлѣжи; the words from Абецеле
corrected in the following way: аптурес → аптурѣсъ; светимас → свѣтимасъ. Where
he saw no similarity with Russian roots, he spelt <e>; thus, from Буквáрсъ he adopted
вéнамъ; жéмы; the words from Абецеле modified in the following way: дѣна → дена;
двилѣжувюй → двилежувюй. Kashirin also spelled the Lithuanian locative singular case
flexion as <ѣ>, which was typical of the prepositional case (предложный) in Russian;
so from Буквáрсъ he adopted вáргѣ; счéстіѣ; the words from Абецеле modified in the
following way: савее → савеѣ.
<э>. Kashirin used <э> to spell the first component of the diphthongs [ai], [ei] in
unstressed syllables or syllables having ascending intonation; thus, the words taken
from Буквáрсъ were modified to his liking: вáйкай → вйкэй; дáрбайсъ → дáрбэйсъ;
some other words taken from Абецеле were corrected accordingly: Свейка → Свэйка.
<я> was used to spell the sound [e]. Krečinskis used it rather frequently; Kashirin
even more so; cf. some modified words from Буквáрсъ: герай → гярей; гивéнима →
гивнима; also from Абецеле: вести → вясти; мес → мясъ.
<о>. Kashirin usually spelt the diphthongoid [uo] using the single grapheme <o>;
probably due to the interference of Russian. Thus, in Буквáрсъ he modified the forms
of the Highland dialect in the following way: Атидуоты → атидóть; Пуснуогасъ →
пусногисъ. Even in cases when he transferred Krečinskis’ form, Kashirin often added
his own parallel form with <o>: Ансъ дуосъ → Ансъ дýосъ (Iисъ досъ); дýбесъ → дýбесъ
(дóбесъ).
<ы>. Kashirin did not insist on using <ы>; he rejected some of Krečinskis’ <ы>
graphemes used in Буквáрсъ: апъéмы → апъéми; Кенпынисъ → кемпине. However,
in some words he preserved the character: высы; мокитынисъ.
<ъ>. Kashirin tended to write the yer <ъ> in the word-final position after a hard
(dark) consonant; for example, he added the yer <ъ> when transferring some texts,
despite that in Абецеле it was not used in the word-final position.
<жа>, <жу>, <ча>. Following the rules of Russian spelling, Kashirin often used the
characters <a> and <y> even after palatalized consonants <ж> and <ч>; for example,
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Абецеле tended to adhere to the phonetic spelling; Kashirin, however, introduced
modifications: жоджюс → жоджусъ; ишведжяў → ишвяджау; Тречяс → Трячасъ.
The above illustrates only Kashirin’s approach; still he was not very consistent in
all sections of МДИ. For example, when editing Žilinskis’ АЛР, Kashirin preserved
his own distribution of <ѣ> and <е> as well as the character <o> to spell [uo]. However, he hardly ever used his usual <э> to spell the first component of the diphthongs
[ai] and [ei]. Neither did he, following Žilinskis, use the yer <ъ> in word-final positions. Limited modifications of АЛР do not suggest that Kashirin necessarily rewrote
the excerpts of the book in full, the modifications could have been marked in the
printed text. Even fewer corrections were made in the text “Трумпа Жійни апей
Исикурюсюсъ Гивентоюсъ. . .” taken from Krečinskis’ calendar of 1867; its spelling
was hardly changed. Three texts from Račkauskis’ Актасъ иръ Потерей were transferred letter for letter (the book must have been released when Kashirin was finalizing
МДИ, and he might have had no time to edit the texts).
Kashirin mostly edited the texts that did not appeal to his superior Nikolai Novikov (МСР and Буквáрсъ); his dissatisfaction with the texts led to starting МДИ.
Kashirin devoted less attention to other sources (Абецеле and АЛР) or did not edit
them at all (excerpts from the calendar and Актасъ иръ Потерей). The principles of
editing the sources were not uniform, hence the very inconsistent orthography of
МДИ. Besides that the primer reflects Kashirin’s limited knowledge of Lithuanian it
also looks incomplete. There is no evidence that the administrators were boasting
about Kashirin’s publication.

2.

Zakharii Lyatskii

Zakharii Lyatskii was born January 7, 1836, in Buslavichi Estate in the Borisov
region (now Lahoisk district in Belarus) to the landlord Anton Norbert Lyatskii, Dominik’s son, and the landlady Regina (Irina), Plevakov’s daughter. They claimed that
their ancestry had stretched back to the famous family of Lyatskii, who in the time
of Sigismund the Old (reigned 1506–1548) returned from Russia to the Polish-Lithuanian state. The family of Lyatskii received the town of Aukštadvaris and other lands
as a present. When Anton Norbert, Zakharii’s father, was three years old (1794), both
of his parents (Zakharii’s grandparents), Dominik Lyatskii and Ona Januszewska,
died. Anton Norbert seems to have been among the first in the family who rejected
the Catholic faith in favor of the Orthodox. Zakharii had at least twelve brothers and
sisters, and all of them were baptized in Orthodox way.
Zakharii Lyatskii graduated from a cadet school in Polotsk in 1853, then from the
first cadet corps in Moscow with the title of an ensign (1857). He joined the Life Guard
corps (Finnish regiment), graduated from Nikolai Engineering Academy (1859), and
worked on the construction site of the citadel of Kronshtadt (1859–1860). Dismissed
from military service for family reasons in 1860, he started his career five years later
as a civil engineer of the State Property Chamber in Kaunas province (1865–1866),
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then received a position as treasurer of Panevėžys district (1867). Alongside his work
as a treasurer, Lyatskii was also hired as a teacher of Lithuanian at the Panevėžys
Teacher Training Seminary (1873–1895).
Lyatskii was interested in Lithuanian: twice he published his article on the role
of Lithuanian in tracing the origins of Russia (1893), and once a small article on the
origin of the name Aušros Vartai (“Gate of Dawn,” 1894). In his classes, reviews, and
proofs, Lyatskii expressed his attitude toward Lithuanian, its spelling, origin of words,
and dialects. Lyatskii was also interested in natural phenomena; he was an enthusiastic meteorologist. In Mikolajevas, his estate of Old Panevėžys, Lyatskii observed
the weather, for many years he was writing letters to the Ministry of Agriculture,
and was its corresponding member. He published a book A New Explication of all
Types of Lighting and St. Elm’s Flames (Новое Объясненіе Грозы, Всѣхъ Трехъ Родовъ
Молніи и Огней Св. Эльма, 1885) and articles on natural phenomena. For some time
Lyatskii also worked as head of the Free Association of Firemen of Panevėžys. He
was engaged in constructing a mathematical scientific gymnasium and built a footbridge across the Nevėžis close to his home, which survives today as a pedestrian
bridge. Lyatskii died May 30, 1899, in Panevėžys and was buried in the Orthodox
cemetery there. His wife Elena, Afanasii Kovalevskii’s daughter, was buried in the
same grave later.

2.1.

Scope of Expertise

Upon starting his career as a teacher of Lithuanian at Panevėžys Teacher Training
Seminary, in the eyes of the Russian administration Lyatskii also became the chief
Lithuanian studies expert. Lyatskii is known to have produced at least nine reviews
on the suitability of various Lithuanian manuscripts written in the Cyrillic alphabet
for publishing: three reviews on the manuscripts of PM (Русишкасъ Моксласъ дэль
Летувнику “Russian Primer for Lithuanians,” 1875); four reviews on Juozapas Mi
liauskas-Miglovara’s primers and songs, at least one on Lev Tolstoi’s short stories, and
one on Juozapas Liaugminas’ calendar. Considering the period of low productivity
for Lithuanian publications in the Cyrillic alphabet and the fact that of all manuscripts
evaluated by Lyatskii only four books were eventually published (PM and three short
stories by Tolstoi), a total of nine reviews looks numerous. Generally, before Lyatskii
the genre of review (different from censorship) produced by a language expert in the
history of Lithuanian publishing was not known.
Lyatskii also wrote at least five certificates (equivalent to the censor’s approval)
giving permission to publish the translations of Lev Tolstoi’s short stories. Moreover,
Lyatskii also proofread Zavadzkis’ brochure (his numerous comments can be found
on its margins) and the translations of Tolstoi’s short stories. Upon meeting with
Eduard Wolter, a privatdozent (associate professor) from St. Petersburg, Lyatskii advised him on the Lithuanian words in Jonas Auksaburnis’ liturgical publication Дíевiшка
Лiтургijа Швэто Jóно Аксобýрнıо (“A Divine Liturgy of Saint John the Golden
Mouth,” 1887). As a secret trustee of the Russian administration, he also translated
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into Russian two issues of the newspaper Auszra (1893), priest Aleksandras Burba’s
two hymns, a fairy tale, and a prayer (1886; later Burba was exiled to a monastery in
Grodno for two years), and a brochure Praneszimai Lietuviszkos Draugystēs “Byrutēs”
(“Announcements of the Lithuanian Society ‘Byrutē’;“ 1893). Lyatskii reached the peak
of his career as an expert of Lithuanian studies and linguistics at the Ninth Congress
of Russian Archaeologists in Vilnius (1893), where he was presenting a paper largely
based on the facts of the Lithuanian language. Lyatskii also wrote an article on the
origin of the name Aušros Vartai (1894) and authored two teaching programs of Lithuanian at Panevėžys Teacher Training Seminary (his own in 1873, and the other with
Andrius Poidėnas in 1893). Lyatskii’s linguistic theories can also be found in the surviving reports on the revisions of his classes (1875, 1890, and 1895).

2.2.

Editing Русишкасъ Моксласъ

Lyatskii’s attitude toward the spelling of Lithuanian texts in Cyrillic characters,
and toward preferences given to some dialectal forms, can be seen in his reviews
as well as his handwritten notes in the two texts he was proofreading: the third
manuscript of Русишкасъ Моксласъ дэль Летувнику (“Russian Primer for Lithuanians,” РМ, 1875), which has his notes in pencil, and Lev Tolstoi’s short story
Ишляйси Угни, не Ужгясинси (“If You Let the Fire out, You Will Never Put It out,”
ИУr, 1888) translated by Ipolit Lyutostanskii and which contains Lyatskii’s notes in
purple ink.
Lyatskii was correcting РМ in March 1875. The first manuscript prepared by unidentified teachers of Kaunas School Directorate in October 1873, reached Lyatskii in
November or December. Lyatskii reviewed the text and sent it back for corrections.
The text was changed by the teachers in August 1874, and this second manuscript
was sent to inspector Pavel Roshchin in September for review. The manuscript was
then forwarded to the Research Committee of the Ministry of Education in St. Petersburg for approval. The committee approved only the Russian section of the text in
November; the Lithuanian section was not evaluated. The teachers of the Kaunas
Directorate took into consideration remarks made by the Research Committee of the
Ministry and sent the rewritten third manuscript to the Vilnius Education District.
The teachers, however, were not capable of translating all Russian texts of the primer; thus, the typographer Abel’ Syrkin found a translator himself and attached his
translations as an addition to the third manuscript (beginning of 1875). The latter
manuscript, including the addition, reached Lyatskii in March 1875; in April his second review and his modifications to the manuscript were sent to Vilnius. The text
was again rewritten in Syrkin’s printing house (the fourth manuscript, June 1875).
Lyatskii received it for the third review in July 1875. Afterward, the text of PM was
edited once more by Syrkin’s printing house and published. Thus, the manuscripts
of PM had been sent from institution to institution more than twenty times. Judging
by the efforts of the administrators in Vilnius, PM, the most solid Lithuanian book in
the Cyrillic alphabet, must have looked exceptional for them.
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2.2.1.

Three Different Segments Prepared by Teachers

Although the first two manuscripts did not survive, it can still be determined that
after receiving the first manuscript, the teachers made some structural changes: they
added several Russian texts. After the approval of the second manuscript by the Research Committee of the Ministry of Education, the structure of the subsequent two
manuscripts did not change significantly. The only two surviving texts are the third
manuscript (with Syrkin’s translator’s addition) and the final publication. The third
manuscript has three editing layers: the third (the teachers), the fourth (Syrkin’s translator), and the fifth (Lyatskii).
Some texts prepared by the teachers are the same as in Kashirin’s МДИ; the majority of them, however, come from elsewhere. The analysis of language and spelling
has shown that the texts prepared by the teachers are diverse; there are at least three
different segments.
The first segment consists of subsections rewritten from Kashirin’s МДИ, the first
three texts: (1) “Азбука,” (2) “Крáткія Предложéнія,” and (3) “Калбэй” (35r–46v).
The teachers were often uncritically rewriting the texts from МДИ; cf. the forms
that look adopted from the Lowland dialect: Бáлондес; іéйтус; Нумáй. The teachers
also transferred the majority of the morphological forms of Panevėžys subdialect
as they were given by Kashirin: парáше (Lith. parašei ‘[you] wrote’); рáшто (Lith.
raštą ‘message’ acc. sg.) (sometimes, however, the teachers seemed to avoid the forms
of that subdialect: Ашъ вси → Ашъ всю; Ашъ пашáукси → Аш пошáуксю). Occasionally, they added forms generally characteristic of the Eastern Highland dialect:
дды → дéди; гéлѣжи → гéлажи. Thus, at least one teacher from the Kaunas Directorate involved in the preparation of the first segment must have heard the Eastern
Highland dialect.
The second segment includes all subsections of the section “Краткія Статьи для
Чтенія” (“Short Texts for Reading,” 46v–68r) (eight of twenty-six Russian subsections
were translated into Lithuanian). At this editing layer, Kashirin’s Lithuanian examples
could have been used to a limited extent since he had only given Lithuanian glosses
and questions. The key difference between the first and second segments was concerned with the forms of the Lowland dialect used in the second segment (аденге;
лонкун; Мона; пумпураля; пумпуруси). Particularly conspicuous are the features of
the Northern Lowland (Dounininkai) dialect in four subsections: (1) “Бува Венс Мажас
Вайкелис” (“There Was a Small Child”), (2) “Битисъ антъ Паишкоима Медаусъ”
(“Bees [Are] Searching for Honey”), (3) “Паукштилис” (“A Small Bird”) and (4) “Дауг
Мету, Дауг Мету” (“Many Years, Many Years”): гійду; жіида; жійма; снѣйга; швейси.
The remaining four subsections have more features of the Highland dialect, but the
Lowland dialect there is also rather distinct: (1) “Старикъ и Волкъ” (“The Old Man
and the Wolf”), (2) “Малда” (“A Prayer”), (3) “Краликасъ” (“Rabbit”), and (4) “Валя”
(“Will”). The second segment may have been prepared by one teacher who knew the
Northern Lowland subdialect; afterward, four other texts (out of eight) may have been
edited to a certain extent following the Highland dialect.
The teachers of the Kaunas Directorate did not clear up the confusion of different
dialects obvious in МДИ; rather, the teachers’ texts became even more diverse because
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they were prepared by the speakers of different dialects. The orthographic principles,
however, were rather uniform in their texts. Differently from МДИ, in both segments
the characters <ѣ>, <э>, and <ы> were avoided, the yer <ъ> was not used at all.
The third segment includes four short subsections: (1) “Малда прешъ Моксла”
(“A Prayer before a Class”), (2) “Малда по Моксла” (“A Prayer after a Class”),
(3) “Личбасъ” (”Figures”) and (4) “Тобличе Даугинимо” (“Multiplication Table”)
(68v–70r). Hardly any of these materials were prepared independently; Kashirin’s
glosses of the prayers were uncritically transformed into a coherent text. Thus, nothing can be said about the dialect of those who prepared the third segment. The key
difference in spelling between the first two segments and the third is the usage of the
yer in the latter. Presumably, if the third segment had been prepared by any of the
authors of the first two, the yer would not have been added.
Thus, the segments were prepared by at least three unknown teachers; their number could have been larger (cf. the editor who modified the Northern Lowland text
according to the Highland dialect). Their knowledge of Lithuanian was not profound;
they often took to rewriting МДИ; and Nikanor Savel’ev, director of Kaunas School
Directorate, did not manage to find a translator to complete the work. After the teachers edited the first segment (the text taken from МДИ) there still remained errors in
the grammatical number (Мáре рейкалнгас), case (Нумáй áдарей), and tense (не
мокеяу, не жинау).

2.2.2.

Addition by Abel’ Syrkin’s Translator (Mordukh Levin)

The fourth editing layer is in the addition to the third manuscript of PM (i.e., in
Syrkin’s translator’s notebook, 71r–84v). The translator translated significant number
of Russian texts and completed the work of Kaunas Directorate teachers.
Syrkin’s translator knew the Eastern Highland dialect; cf. the forms that he used:
атавэдэ; acc. sg. вену карту; жувели; кинтея; the words: dangtis (roof); kreklė (rafter);
užubraukas (latch). The translator’s dialectal forms and lexicon show that he must have
used the subdialect of Utena (more likely) or Anykščiai, or Vilnius area (less likely).
Lyatskii considered Syrkin’s translator’s work of much higher quality than the
work of the Kaunas Directorate teachers. Indeed, the translator knew Lithuanian
fairly well. He did not manage, however, to avoid certain mistakes—for example, in
participles—mainly due to the interference of Russian and/or Yiddish. The translator
used the singular nominative case flexion of the masculine active past tense participle
to also spell the nominative plural ending and both feminine nominative endings in
singular and plural (nom. sg. m. Снега паяутис арклэлис; nom. pl. m. Катинас ир
гэйдис бува гивэнис; nom. sg. f. лапэ сэсэрэла, пріэдис жувю; nom. pl. f. бобос [. . .]
сурекя, паматис пилкоя вилка). The translator’s half-participle did not always agree
with the noun in gender (Кайп галэдама шаукя гэйделис). He was obviously a nonnative speaker of Lithuanian.
The most likely candidate for translator was Mordukh Berko Levin, featured in
the list of the employees of Abel’ Syrkin’s printing house of 1877, who in 1855 was
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allowed to leave the community of Jews in Molėtai. Levin must have known the dialect of Syrkin’s translator’s text (Molėtai is located in the area of Utena) and was
probably a non-native speaker of Lithuanian as well.
Translator Levin’s orthography was not always the same as Kashirin’s or that of
the teachers, which is indicative of Levin’s fairly independent views.
<ѣ>. Levin avoided the character yat <ѣ> (only very rarely he happened to write
анѣ; свѣта); Krečinskis and Kashirin had used it frequently.
<ъ>. Like the teachers in the third editing layer, Levin omitted the yer <ъ> in wordfinal positions (ветос; Пенас); although Krečinskis and Kashirin used the character
frequently.
<э>. Like Kashirin, Levin chose the character <э> to spell the first component of
the diphthongs [ai], [ei] in syllables with the ascending intonation (герэй; гэйделис).
Differently from Kashirin, however, Levin liked to use <э> in non-diphthong positions
(мэшка; Тилумэ). The character <э> was much more characteristic of Levin’s writing
than that of the teachers, who were preparing the first and second segments of the
third layer.
<я>. The character <я> was occasionally used by Levin to spell the secondary sound
[e] evolved from [a] coming immediately after [j] (блогяу; іокяс). Kashirin had used
<я> much more frequently.
<o>. Like Kashirin, Levin spelt the diphthongoid [uo] as <o>, probably due to the
interference of Russian and/or Yiddish (cf. Ародос; клони).
<жя>, <жю>, <чя>. Again, differently from Kashirin, Levin tended not to observe
the rule of Russian orthography disallowing <ю> and <я> after <ж> and <ч>; his
spelling was mostly phonetic (cf. арчяу; жюря; пасиджяугси).
There are quite a few similarities between the usage of Lithuanian by Levin and
a proofreader’s corrections given in footnotes in Kashirin’s МДИ (see 1.3). It is highly probable that the proofreading of Kashirin’s МДИ was done by the same Levin (a
few differences in spelling might have occurred during seven years between the two
editions). The scarce text of the footnotes, however, is insufficient to come to a firm
conclusion.

2.2.3.

Editing by Zakharii Lyatskii

This third manuscript that included the third editing layer by the teachers and the
fourth by Levin finally reached Lyatskii’s desk. He produced the fifth editing layer
writing his notes in pencil in both sections: the teachers’ and Levin’s.
Lyatskii corrected the Lowland forms of the teachers (алконунъ → алкону; му
нес → манес). Lyatskii himself added some Eastern Highland dialect features (ант
жоли → ант жоласъ; важинеть). Like Kashirin, Lyatskii sometimes used forms and
words mostly known in Panevėžys subdialect: <o> in the acc. sg. flexion (апé мóти
нос → апé мóтино; Кас эда мэсу → Кас эда мэсо); monophthongized flexion ‑au
(Аш бувáв → Аш буво; матав → мато), some words (suplegos ‘swings’). Obviously,
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Lyatskii knew Panevėžys subdialect. According to Būtėnas, Lyatskii must have learned
Panevėžys subdialect talking to people, when he worked as a treasurer of Panevėžys
district.
Lyatskii could have hardly had better knowledge of Lithuanian than Levin. Lyatskii
made the same mistakes in the nominal case of participles due to the interference of
Russian (and Levin also probably due to Yiddish). In some cases, however, Lyatskii
made attempts to correct Levin’s forms, but rather than modifying participle flexions,
he tried to change only their dialectal form (‑is to ‑ęs), cf. nom. m. pl. Катинас ир
гэйдис бува гивэнис → Катинас ир гэйдис бува гивэнес; nom. sg. f. ибэгис пэлэ → ибэгес
пэлэ; nom. pl. f. Ошкелэс пажинис → Ошкелэс пажинес.
Lyatskii’s spelling also differed from any of the other texts mentioned.
<ѣ>. Lyatskii was quite consistent in spelling the flexion of iness. sg. ‑e as <ѣ>
(грудялѣ; мишки → мишкѣ; соди → содѣ). He seems to have adopted the singular
flexion of the Russian prepositional (предложный) case. Several times Lyatskii used
<ѣ> to spell the diphthongoid [ie] (мили → мѣли; пагáда →гѣдра). Lyatskii used <ѣ>
not as frequently as Krečinskis or Kashirin, but more often than Levin.
<э>. Like Kashirin and Levin, Lyatskii was inclined to spell the first component of
the diphthongs [ai], [ei] as <э> in unstressed syllables or syllables with the ascending
intonation (дделей ткай → лабэй тилэй; млестасъ → мэйлэс). He used <э> in
non-diphthongs only occasionally (e.g., пас лáпес пéда → пас лáпэс пда), which seems
more similar to the limited usage of <э> by Kashirin rather than its extensive usage
by Levin.
<я>. Alongside the grapheme <e> (also occasionally <э>) to spell the sound [e],
Lyatskii also introduced <я> (кялесъ; па вяжть; áпе дéдес → áпе дéдя). Kashirin had
used <я> more frequently, whereas Levin did that rather seldom, usually to spell [e]
of secondary origin.
<o>. Like Kashirin and Levin, Lyatskii used <o> to spell the diphthongoid [uo]
(важýю → важóю; Дуокъ → Докъ).
<ы>. Lyatskii tried to avoid the character <ы> (дирбты → дирбти; іоты → іоти),
still he sometimes wrote it (лéдус → лытас; тинáй → тынáй).
<жу>, <шу>, <ча>. Like Kashirin and differently from Levin, Lyatskii tended to
apply the rules of Russian orthography in Lithuanian spelling (катé → капшукасъ;
миллкурпэс → вайлокине чабатей; пэлэ → журке).
<ъ>. Again like Kashirin but unlike Levin, Lyatskii suggested using <ъ> in word-final
position (Клаўсикетъ; сарматосъ) and always emphasized this idea in his reviews.
<ў>. Like Mikucki and Ivinskis in Абецеле, Lyatskii suggested using the non-existent Russian character <ў> with breve <˘> to spell the second component of the diphthong [au] (in digraphs <аў> and <яў>). At the beginning, especially when editing the
teachers’ layer, Lyatskii used <y> with no diacritic more often (аушра; сиргау; тикряусе);
further in the manuscript, however, the character <ў> became rather frequent (атаўшту;
лайбяў; яўнас). The digraph <aў> was also used in Belarusian spelling. The character
<ў> in the manuscript of PM seems to be the only Lyatskii’s character modifying the
graphics of Russian alphabet.
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2.2.4.

Editing by Mordukh Levin

The publication РМ is not a verbatim copy of the third manuscript with the texts
and notes written by the teachers, Levin, and Lyatskii. The final printed text is clearly distinct from all editing layers of the third manuscript: the modifications are more
numerous than one could have expected from a proofreader at a printing house.
Before publishing, the manuscript should have been rewritten again (that fourth
manuscript did not survive). The language, spelling, and corrections in the publication
leave no doubt that in Syrkin’s printing house the same Levin continued to work
further on the text of PM. Rewritten so many times, reviewed and approved, the text
was edited again upon the initiative of the printing house, probably without the administrators’ consent (which had also been the case before, when the language in
Kashirin’s МДИ was amended in footnotes).
Levin differently modified all three layers of the third manuscript: (1) the teachers’
primary text, (2) his own translation, and (3) Lyatskii’s editing.
(1) Levin modified the teachers’ layer according to the Eastern Highland dialect
that he knew (дангáусъ → дýнгаусъ; уж гéлажи → ужу г[é]лажи). He avoided the
Lowland dialect forms and words that Lyatskii had left uncorrected (дубéсъ → добсъ;
мýсис → мýссе). He insistently inserted his favorite character <э> not only to spell
(like Kashirin and Lyatskii), the first component of diphthongs (грей → гярэй;
пáбѣйгет → пáбэйгетъ), but also the sounds [e] and [ė] (дéдя → ддэ; Седéк →
Сэдкъ). Levin very rarely inserted the character <я> (клис → кéлясъ; мджес →
мджясъ) and tried to avoid the yat <ѣ> altogether (дѣль → дель; Не норк → Не
норéкъ). The yer <ъ> used in word-final position made the text very different from
his own translation; it might have been an allowance to Lyatskii’s requirement.
(2) Levin showed considerable tolerance in his own translation by preserving the
majority of forms of the Eastern Highland dialect (слункчя; ужалинейсъ); he did not
change the historically and geographically limited lexicon (дунгуеясъ; су ужубрауку).
He only sometimes amended one or another aspect of his own language: added a
diminutive suffix (гричя → гричяла; Паукштис → Паукштелисъ); several times
eliminated the Eastern hard (dark) [l] (су сэняла → су сэняли; Сэняла → Сэняле);
occasionally edited words (Веяс крата ругюс → Веясь крата кулюсъ; клони → Клоими).
The orthography was touched upon by himself also only occasionally: several times
Levin inserted <э> (герей → герэй) and <я> (сэджа → сэджя), eliminated the previous
unintentional <ѣ> (анѣ → ане); or accidentally inserted it (вешкели → вѣшкели).
Again, the most distinct difference from the spelling in his own translation was the
yer added in the word-final position.
(3) Levin let into the publication quite a few modifications, suggested by Lyatskii,
on the language and orthography of the teachers. Sometimes, however, Levin modified
some of Lyatskii’s forms of Panevėžys subdialect (гедóе → гедóей; млте → милтáй).
Also Levin introduced into Lyatskii’s corrections some forms of the Eastern Highland
dialect (жýсю; ужолай). Levin replaced some words of the teachers or Lyatskii (ишпильда,
крéмту, машна, скрида); sometimes the teachers’ rather than Lyatskii’s word was accepted (кáйлис), or both options were combined: палка (пагались); шáлисъ (пýсе).
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Levin had an opportunity to review his own translations after Lyatskii’s correction;
Lyatskii’s modifications, however, were scarce. Levin accepted some of Lyatskii’s dialectal corrections (cf. Levin’s атадара → Lyatskii’s атидара ↔ Levin’s later preserved
атидара; гуля → гули ↔ гули). Levin also approved of Lyatskii’s efforts to more frequently mark palatalized consonants used in word-final position and did not object
to his amendments (дэль; ужшальть). Levin preserved the nominative flexions of
active past participles modified by Lyatskii; in this case Levin must have trusted
Lyatskii more than himself. Lyatskii, however, modified only some occurrences of
Levin’s participle endings. In the final publication some participle flexions were spelled
in Levin’s style and some in Lyatskii’s.
Still, Levin often restored his own forms (бучіоя → бучіои → бучіоя; соди → содѣ →
соди). He did not particularly like Lyatskii’s third-person present tense flexion ‑ji (бучіои,
жаліои); he restored his own ‑ja (бучіоя, жаліоя). Levin was unwilling to refuse the
Eastern Highland [u·] in the Proto-Lithuanian position of ą (Друсэй), or [i·] in the position of ę (не атсигриждама), or [un] in the position of an (унксти). Sometimes he also
kept a variant of Lyatskii: анксти (унксти). Generally, Levin insisted on his own phonetic Eastern Highland forms that were most noticeable to him.
Levin modified Lyatskii’s spelling by adding to the quantity of the character <э>;
but he completely rejected <ў>. In general, he must have inserted into the final publication more of his own language facts without Lyatskii’s noticing. Also, Levin knew
the Lithuanian language at least slightly better than Lyatskii.

2.2.5.

Русишкасъ Моксласъ: Several Editing Layers

In РМ, at least six editing layers can be identified. Eight more layers can be seen in
its prototype МДИ. A possibility to reconstruct over ten editing layers makes us think
that PM language and spelling were the most inconsistent among Lithuanian publications of the time. The PM structural complexity and a possibility to identify its layers
can be illustrated by the following example: Krečinskis’ (Буквáрсъ): Та мýса трóба
(стýба, секличе) → Kashirin’s (МДИ) Та мýса трóба (стýба, céкличе буднкасъ → the
teachers’ Та мýсу трóба (céкличе) → Lyatskii’s Та мýсу céкличе (трóба) → Levin’s Та
мýсу cкличе (трóба). To Kashirin’s three synonyms (трóба, стýба, секличе) Kashirin
added the fourth: буднкасъ. The teachers did not accept Kashirin’s addition; they also
deleted Krečinskis’ third synonym стýба, thus, only трóба (céкличе) remained; the
teachers also modified the Lowland Lithuanian мýса given by Krečinskis into the Highland Lithuanian мýсу. Lyatskii swapped the two synonyms: céкличе (трóба). Levin
accepted Lyatskii’s swap but substituted <> for <é>. Finally, of Krečinskis’ three words,
only two remained in the PM publication: cкличе (трóба); their sequence was decided
by Lyatskii, and the character <> was chosen by Levin. The Highland form мýсу was
the teachers’ choice.
Thus, Mordukh Levin, Syrkin’s translator and editor, can be treated as the key
language and spelling editor and proofreader of PM. Lyatskii could be called Levin’s
“assistant,” followed by the contribution of at least three teachers and a small share
of work done by Kashirin, a preparer of the prototypical МДИ, as well as Krečinskis,
Mikucki, Ivinskis, and Žilinskis, the authors of the prototypical sources of МДИ.
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2.3.

Linguistic Attitudes

2.3.1.

Comparative Linguistics

Lyatskii was known for his interest in comparative linguistics. His inclination was
manifest in his two programs of teaching Lithuanian in the Panevėžys Teacher Training Seminary (1873 and 1893), a report on Lyatskii’s classes by director Stepan Borichevskii (1875), three revisions of Lyatskii’s classes (1875, 1890, and 1895), Lyatskii’s
paper for the Ninth Congress of Russia’s Archaeologists in Vilnius (1893), his reviews,
and finally, the memoirs about Lyatskii collected by Petras Būtėnas. At that time, Lyatskii
was not the only one interested in linguistic theories on kinship between Lithuanian
and Russian. For example, Jonas Krečinskis wrote to Laurynas Ivinskis (1878) that he
was interested in identifying if Lithuanian was closer to Old Slavonic or Russian and
asked Ivinskis to translate some phrases into Lithuanian for this purpose.
In the program of teaching Lithuanian (1873) Lyatskii explained that Lithuanian
words and their derivatives should be learned by comparing Lithuanian and Russian
or other Slavic roots. In his report on the revision of Lyatskii’s classes (1875) inspector
Pavel Roshchin claimed that Lyatskii had tried to teach Lithuanian by comparing it
to Russian; that he had not only contrasted the languages, but also “moved Lithuanian
closer to Russian;” that he had sometimes over-exaggerated the similarities between
roots and flexions. The seminary’s director, Stepan Borichevskii, pointed out in 1875
that Lyatskii used the method of discovering Russian words by dropping the flexions
of Lithuanian words and replacing the letters. Another inspector, Nikanor Odintsov,
in 1890 came to the conclusion that Lyatskii was a specialist of Lithuanian; his frequent
comparisons of Lithuanian forms and words with those in similar languages (Slavic
and Russian) were taken for proof of his expertise in comparative linguistics. Lyatskii’s
student Vladimir Lukin recalled Lyatskii’s claims that Lithuanian was very old and
originated from Sanskrit; Lyatskii used to demonstrate a significant kinship between
Lithuanian and Russian: arklas and соха (plow), karvė and корова (cow), and galva and
головка, глава (head).
When reviewing Ipolit Lyutostanskii’s translations of Lev Tolstoi’s short stories
(1888), Lyatskii praised the Lithuanian words similar to Russian and sneered at the
Lithuanian purists who tried to avoid such similarities at any cost; Lyatskii referred
to them as only pretending to the name of an expert (whereas Lyutostanskii was a
real expert in his eyes). If such a pretender were to translate the Russian sentence
идти по слѣдамъ зверя (“to follow the tracks of an animal”), he would never have
said эйти слядэйсъ жверя; rather, he would attempt to find an expression less similar
to the Russian equivalent, like секёти жверя педэйсъ. Lyatskii also attributed Eduard
Wolter, a privatdozent of St. Petersburg University, to the category of extreme purists.
They had met in Panevėžys in 1887 to discuss the Lithuanian language in Wolter’s
book that was in preparation Дíевiшка Лiтургijа Швэто Jóно Аксобýрнıо. Later,
however, Lyatskii was quite sarcastic about the book.
In his review of Juozapas Miliauskas’ Lithuanian Alphabet (1883), Lyatskii emphasized
the obvious similarity between Lithuanian and Russian. He established a rule applicable to a large number of Lithuanian words translated into Russian: the endings ‑асъ
or ‑исъ should be dropped; like in снѣгасъ – снѣгъ, if the meaning still remained unclear
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(i.e., a Russian speaker failed to identify the word), an attempt should be made to replace
“transferrable” sounds, for instance: сталасъ – столъ; ругисъ – рожь. The dropped
Lithuanian flexion ‑асъ should be replaced with the Russian marker of hardness <ъ>,
and the dropped Lithuanian ending ‑исъ with the Russian marker of softness <ь>
(акменисъ – камень). Lyatskii thought that the Lithuanian and Russian genitive and
dative cases had the same flexions. Even the infinitive flexions in both languages as
well as conjugations seemed the same for him. His second program of teaching Lithuanian (1893) included a requirement that in the last grade at seminary, students were
to be taught about only a seeming difference between Lithuanian and Russian; the
analysis of words (пчела, рожь) should have proved that Russian words had originated
from Lithuanian and not vice versa (in the program of 1873 the direction of change was
of less concern to Lyatskii, which attests to the later modification in his thinking).
Most of Lyatskii’s ideas about the relationship between Lithuanian and Russian
can be found in his paper delivered at the Ninth Congress of Archaeologists (1893).
There Lyatskii described Lithuanians as a Russian tribe; he claimed that one of Russian
tribes was called Lithuanians (“Русскій Князь Рюрикъ избранъ [. . .] изъ русскаго
племени, которое нынѣ зовется литовцами”). Lyatskii also discussed the commonality of Lithuanian and Old Russian (“общности литовскаго и древне-русскаго
языка”). He even discerned a causal relationship: if a word was used in Lithuanian,
it must have been used in Old Russian, too (“Печенеги означаетъ Плечеголые, потому
что по-Литовски, а значитъ и по древне-русски, ‘печей’ – плечи, а ‘ноги’ – нагіе,
голые”). The Lithuanian language for him was merely a synonym of Old Russian (“На
званъ же онъ вильнымъ [. . .] отъ древне-русскаго, а нынѣ литовскаго слова ‘виль
нисъ’ – волна”). Lyatskii’s method of analysis did not discriminate between examples
of Lithuanian and Russian or Slavonic; he seemed to be discussing the features of a
single language. Professors Adalbert Bezzenberger and Alexander Kochubinskii did
not allow Lyatskii to finish reading such a paper at the congress.
Because of comparative linguistics Lyatskii lost the trust of administrators in the
Vilnius Education District. The next revision of Lyatskii’s classes by Odintsov (1895)
was very critical. The inspector claimed that Lyatskii did not follow the program, the
students were unable to decline, Lyatskii failed to make the required entries in the
class register, and five students even managed to correct their unsatisfactory grades
in the register in Lyatskii’s presence. Odintsov did not mention a single word about
language comparison; the period of praising Lyatskii’s linguistics was over. The Vilnius Education District overseer Nikolai Sergievskii suggested to Lyatskii that he think
about whether he felt capable of correcting his mistakes and continuing his teaching
of Lithuanian in the seminary. Lyatskii grasped the hint and retired (1895).

2.3.2.

Sound Shifts: Rules and Laws

Lyatskii defined rules and laws that he explained to his students, described in his
articles and reviews.
Consonant shift. In the program of teaching Lithuanian (1873) Lyatskii claimed that
the characters “transferred” from one to another, for example, the Russian <C> in
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Lithuanian had transferred to <ж> (смочь – Жмогусъ), <ж> to <з> (Lith. Жяме – Russ.
земля), <г> to <ж> (Lith. [?] Гало, гяло – Russ. жало; Lith. Ругисъ – Russ. рожь), <ш>
to <с> (Lith. Прошить – Russ. просить). Such “transfers” could be referred to as the
laws of consonant shift. In one law, the shift was from Lithuanian to Russian, in the
remaining three—from Russian (Slavic) to Lithuanian (no distinct chronological dimension). In his first review of PM (1873), Lyatskii mentioned still another shift: from
<т> to <ч>, since, according to him, the participle турентисъ was sometimes pronounced as туренчисъ, but it was exclusively a shift of Lithuanian. In his review of
Miliauskas’ Lithuanian Alphabet (1883) Lyatskii gave an example of the shift that had
been mentioned in the program <г> – <ж> (ругисъ – рожь). In the program, however,
he discussed the letter shift (буква переходитъ), whereas in the review he spoke of
the sound shift (переходные звуки). During ten years Lyatskii’s ideas and their wording became more precise.
For the Ninth Congress of Archaeologists, Lyatskii pointed out to the largest number of consonant shifts: к=х=с (Blr. Гелендрикъ—Scythian Гелендрисъ), с=х=г (Russ.
Порогъ—Russ. прахъ), х=с (Russ. [?] турулосъ – Russ. туровъ лохъ; Lith. муся – Russ.
муха), с=ш (Lith. виртасъ [i.e., виршасъ] – Russ. верхъ), б=п (Lat. Борусы – Russ.
Поруссы), ш=с=х (Russ. Волошьская – Russ. Волоховъ). Lyatskii did not clearly identify the direction of change; he blended the examples of many languages as though
all of the languages would follow the same laws; Lyatskii used Russian, Lithuanian,
Scythian, Belarusian, or even Latin according to his needs. Lyatskii’s shift could be
graphically represented as follows: к=х=с=г=ш, and equally applied to all the languages he mentioned.
Lyatskii repetedly discussed the same consonant shift in his article on the origin
of the name of Aušros Vartai (1894): Lith. [ž] <ж> → Russ. [z] <з> (ажъ, – азъ, – я; ауж
ра – заря). Since neither the word aušra (‘dawn’) nor aš (‘I’) followed Lyatskii’s law,
he undertook to spell the above words with <ж> [ž], which he said was the correct
way. All in all, the overall number of Lyatskii’s consonant shifts could have been more
than ten (some of them were three member shifts: к=х=с, с=х=г, ш=с=х).
Vowel shift. In the program of teaching Lithuanian (1873) Lyatskii identified a law
of “transferred” vowel characters in two Lithuanian dialects. According to him, in the
Highland dialect <e> “transferred” to <я>; in the Lowland dialect <e> was preserved
(cf. the Highlanders’ мядисъ, гялажа and the Lowlanders’ медисъ, гялаже). Lyatskii
might have heard a more open [e] in the Highland than in the Lowland dialect. In his
review of Miliauskas’ Lithuanian Alphabet (1883), Lyatskii mentioned transferrable
sounds (not characters any more) [a] – [o] (сталасъ – столъ). In his paper for the Ninth
Congress of Archaeologists he also wrote about other vowel shifts: [o] and [e] (Russ.
[?] есупи – Russ. [?] осупи), [u] (<у>) and [ы] (<ы>) (Russ. осупь – Russ. осыпь). It was
obvious to Lyatskii that in the latter shift [u] (<у>) was older and more frequent in
Lithuanian than Russian (Lith. сунасъ – Russ. сынъ, Lith. сурасъ – Russ. сыръ, Lith.
бути – Russ. быть). Thus, at this point Lyatskii at least perceived the direction of
change in accordance to the understanding of contemporary comparative linguistics.
The program of 1893 specified that the “transferrable” sounds should be taught
in the final year of study at the Seminary.
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Nasal vowels, merged vowel. Lyatskii knew about nasal vowels in Old Slavonic (Russ.
юсы) and tried to identify their equivalents in Lithuanian. In the program of 1873 he
identified the following shift: Lith. жантасъ – Russ. зять – Pol. зенть. He must have
meant the shift of the Lithuanian [en] to the Russian [e], but after the character <ж>
he wrote <aн>, in accordance with the spelling rules of Russian. For some reason
Lyatskii discerned the reflex of nasal vowels in his favorite example ругисъ – рожь.
In his review of Miliauskas’ Lithuanian Alphabet (1883) Lyatskii introduced his theory
claiming that in positions where in Slavic a nasal character was used, Lithuanian had
a merged nasal vowel (слитной гласной юсовой), it is a voiced sound in which the vowels [a], [o], and [u] were as if merged together. Lyatskii gave such an example: the
word жȯсисъ ~ žąsis (goose) had different realizations in different dialects: in one the
sound [u] was more distinct, in another—the sound [a], and in the third—the sound
[o] (жусисъ, жасисъ, жосисъ) was heard. Lyatskii treated the vowel sound in the root
of the word žąsis that he noticed differently produced in three different dialects as a
single merged sound. It is a non-existent sound reconstructed by Lyatskii; to spell it,
he introduced a special grapheme with a dot above <ȯ>. In other words, Lyatskii
projected the sounds of the dialects into the earlier phase of language development.
Lyatskii claimed to have heard other vocalic varieties of the root in the word žąsis;
according to him, some Lithuanians pronounced it as жонсисъ (with <н>).
In the program of 1893, Lyatskii referred to a variety of vowels used in one word
вьнъсъ (vienas one). It leads to an idea that Lyatskii must have thought about another
“merged” vowel (even though not nasal) in the root of the word vienas. Lyatskii must
have reconstructed one sound <ь>, whose reflexes in the dialects were pronounced
in different ways.
As provided in the Seminary program of teaching Lithuanian (1893) the nasal vowels and merged sounds were to be taught by Lyatskii in the highest (last) grade.
Word-initial sound. In his article on the origin of the name Aušros Vartai (1894),
Lyatskii identified another law not mentioned elsewhere in his writings. The law
focused on the word-initial vowel (альдія – ладья; акменисъ – камень; аужра – заря);
Lyatskii must have thought that some Lithuanian words in initial positions had vowels which were not found in the Russian equivalents. That, he thought, was evidence
to prove that Lithuanian words were of Slavic origin.

2.3.3.

Etymology

Lyatskii was fond of etymology. In the program of Lithuanian (1873) he claimed
that the word Lietuva (Lithuania) had originated from lietus (rain). He thought that
the root of the word žmogus (man, human) was the same as that of the Russian смочь
(be capable of); thus, the word žmogus in Lithuanian had the meaning of “capable of
doing everything, omnipotent.” In his paper for the Ninth Congress of Archaeologists
(1893) Lyatskii treated the word variagai (Varyags) as related to the Lith. varyti (to
drive, chase). The place-name Vilnius, according to him, was directly originated from
the word vilnis (wave) and was chosen in reference to the hilly, or wavy, area. Lyatskii
treated the name of the Russian nation Руссъ as related to the Lith. ruošti (to prepare)
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or “русти” (to move) (as if related to Pol. “рухать”). The word žemaičiai (Lowlanders),
according to him, originated from the word žiema (жема winter); it was misleading,
he thought, to compare žemaičiai with žemė (жяме land) and consider Lowlanders a
peculiar kind of Netherlands. Samogitai (Samogitians), the Latin name for the Lithuanian Lowlanders, was treated by Lyatskii as originating from samanos (moss). Lenkai
(Poles) was related to the Lith. lenkti (to bend). Lyatskii believed that the name of the
river Nemunas originated from mainyti (change), because the river did not change its
flow. The place-name Minsk, he thought, was made from mėlynė (bilberry), because
the surroundings of the place were full of bilberries even during Lyatskii’s time. Ala
nai (Alans) for him was a people who lived on the hills of Alauni; its name was supposedly derived from the Lith. uola (rock). Lyatskii lived in an estate of Old Panevėžys
and the river Nevėžis flowed right by his back yard; he thought of the etymology of
Nevėžis in reference to the saying Ногъ Швента Казимира вежа крипстъ (“From
St. Casimir’s the rut is uneven; it is the ice is melting and the ground gets wet and
does not support a carriage”). He must have interpreted the word вежа (rut) as a road;
so the Nevėžis for him was “a river and not a road.” Evidently, Lyatskii considered
it was not suitable for navigation.
In his article on the origin of Aušros Vartai (1894) Lyatskii interpreted the Lith.
gaspada (house, farm) as “immovable property,” which let him derive the Russ. го
сподинъ from gaspada with the meaning of “proprietor.” The Lith. sūdaris for him
was “a maker of the court proceedings;” thus, the Russ. сударь must have been its
shortening.
Lyatskii’s inclination to construct etymologies shows his interest in the language
history as well as the popularity of comparative linguistics in general; Simonas Daukantas (1793–1864) had also constructed many unproven etymologies. At the end of
the nineteenth century, however, after more than fifty years, Lyatskii’s etymologies
did stand out as more controversial in the contemporary research context.

2.3.4.

Dialects

The administrators of the Vilnius Education District and the teachers of the
Panevėžys Teacher Training Seminary usually failed to see difference in terms Lowland
language and Lithuanian language. Nevertheless, they gave preference to the word
Lowland, since both those who were born as Lowlanders and those born in Kaunas
province were considered speakers of the same Lowland language. In Panevėžys, the
name of officially taught language was Lowland rather than Lithuanian. Sometimes
in correspondence Lowland was called a dialect and not a language with no distinct
difference: the Lowland/Lithuanian language/dialect.
When invited to teach (1873) Lyatskii showed a higher awareness of dialects. In
his letter, the Seminary’s director Borichevskii wrote that Lyatskii knew the Lithuanian
(i.e., Highland Lithuanian) dialect spoken in Kaunas province and not the Lowland one.
Lyatskii must have perceived difference of the dialects of Lowland and Highland
Lithuanian; but he implied that this should not become an obstacle to teach the Low
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land language (dialect), since Lowlanders and Highlanders could easily communicate
among themselves. As already discussed, Lyatskii could have somewhat mastered
Panevėžys subdialect when working as a treasurer.
In his review of Miliauskas’ Lithuanian Alphabet (1883), according to the pronunciation of the root in the word žąsis (goose), Lyatskii identified three Lithuanian dialects: (1) Telšiai dialect that supposedly had a sound [u] (thus, жусисъ); (2) Šiauliai
dialect with an [a] (thus, жасисъ) and (3) Ukmergė dialect with the sound [o] (thus,
жосисъ). Lyatskii’s approach shows his ability to identify, albeit superficially, some
features of Lowland, Western, and Eastern Highland dialects. In Lyatskii’s opinion,
the variety containing the merged sound <ȯ> (жȯсисъ) generalised the pronunciation
of all three dialects. In Panevėžys Lyatskii must have been used to the latter form; cf.
his editing of the teachers’ layer of PM: жансý → жансý (жосу). Thus, the most general variant was chosen from Panevėžys subdialect. Lyatskii, however, must have
made a mistake by calling the variety жосисъ as originating from Ukmergė; in Ukmergė
the root of žąsis had the sound [u·].
Lyatskii thought that this word in Telšiai dialect had [u] (жусисъ). In fact, in the
town of Telšiai the vocalic root was pronounced as [ọn] rather than [u]. However, a
large number of speakers from around Telšiai, who pronounced nom. sg. of žąsis with
[ọ], due to the regressive assimilation of vowels, produced [u] in acc. sg.: žũs’i. Lyatskii
may have noticed such pronunciation of Northern Lowlanders around Telšiai and
could have chosen it as the basis for Telšiai dialect. Lyatskii must have heard other
Lowland variants of the word žąsis; according to him, some Lithuanians also pronounced жонсисъ, because they tended to add <н> to the vowels <у>, <а> or <о>. That
was how the word was pronounced in Telšiai; but Lyatskii could hardly have localized the variant жонсисъ.
Lyatskii’s classification of dialects was very subjective, clearly Panevėžys-centered;
it depended both on Lyatskii’s knowledge of the language and his place of residence.
When translating the text of Ivan Pososhkov’s brochure Тевишкас Тестаментас
Русишкам Карейвюй (“A Father’s Testament to a Russian Soldier,” 1887), a certain
translator Kiškis of Ukmergė district left many traces of the so-called Eastern Highland
Žadininkai subdialect (in stressed positions the vowel [a] was used instead of [o] that
was pronounced in many other dialects; cf. дабакис; каки; кажна; недарас; пакалай).
According to the Atlas of Lithuanian Dialects, in the twentieth century the feature was
only preserved in the northeastern corner of the Vilnius subdialect and some plots of
the northern part of the Anykščiai subdialect, also in the adjacent northern areas of
Utena subdialect. Lyatskii in his comments left on the margins of the proofs labeled
the dialect as archaic and claimed that three quarters of Lithuania failed to understand
it. Lyatskii was unable to realize which part of Lithuania used the dialect; he did not
recognize it and could only guess that it was archaic. Lyatskii could not measure the
understanding of three quarters of Lithuania; he just thought of a suggestive way to
criticize the unknown dialect.
On the other hand, Lyatskii perceived the dialect of Ipolit Lyutostanskii (1888) as
understandable to the whole of Lithuania (except for a word or two) and could ap428

proximately localize it: he called it of Raseiniai area (россiенскимъ). Indeed the language
of translations by Lyutostanskii had quite a few features of the Southern Lowland
dialect (Dūnininkai); therefore, Lyatskii quite precisely identified them as representing
Lowlanders and gave them a name according to a larger town of Raseiniai. In his
previous classification (1883) Lyatskii had identified only the Telšiai subdialect in the
Lowland dialect area. It gives us a clue that he improved his dialectal knowledge
about Lowlanders.
A more or less frequent encounter with various Lithuanian dialects led Lyatskii to
the idea that students at the Panevėžys Teacher Training Seminary should be taught
both genetically close dialects—Lowland and Highland, rather than just one. In his
program of 1893, Lyatskii emphasized that because of rather distinct differences between the dialects (which must have looked less distinct to him in 1873), students
who knew one dialect should also study the other, at least some vocabulary and a
couple of other differences. The other dialect for Lyatskii was definitely the Lowland
dialect.
Despite that in the area of comparative linguistics Lyatskii identified Lithuanian
with (Old) Russian (in Lithuanian he discovered hidden Russian), practically in a
classroom his teaching had to be complicated even if because of the differences between the Lowland and Highland dialects.

2.3.5.

Morphology, Derivation, and Lexicon

In his reviews, programs, and articles, Lyatskii established some rules of word
production and word formation. In the program of 1873 he claimed that words denoting agents were characterized by the flexions ‑is or ‑us; instruments were identifiable
from the flexion ‑as, and products (results of actions) from ‑ims. Accordingly, in his
paper for the Ninth Congress of Archaeologists (1893) Lyatskii claimed that words
ending in ‑исъ referred to agents: варисъ (the one who drives [something], a shepherd,
hunter) (from варити). Such rules were not sufficiently precise, neither did they conform to the contemporary level of linguistic knowledge and research into Lithuanian
(established, for example, by the grammar of August Schleicher in 1856).
Lyatskii discussed the processes of building non-finite verb forms: participles,
half-participles, gerunds; however, as already mentioned, he did make mistakes when
using them (2.2.3). Lyatskii referred to gerunds as дѣепричастіе and explained that
they were made by replacing the infinitival ending ‑ти with the flexions ‑ентъ, ‑янтъ
or ‑онтъ, depending on a dialect (леантъ or леянтъ pouring, верентъ or веронтъ
cooking; paper for the Ninth Congress of Archaeologists, 1893); also by modifying
the infinitival т into ентъ (милентъ loving; review of РМ, 1873).
Active participles were made, according to him, from gerunds (дѣепричастіe) by
adding the agent flexion ‑исъ (леантисъ pouring; веронтисъ cooking; paper for the
Ninth Congress of Archaeologists, 1893).
Lyatskii referred to Lithuanian half-participles as gerunds of frequentative aspect
(дѣепричастіе многократнаго вида). He did not like the teachers’ translation of the
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form любя, a Russian дѣепричастіе, as a gerund of frequentative aspect миледами
(when coining the term of the gerund of frequentative aspect, Lyatskii must have confused
the meanings of two suffixes: the suffix -dam- of half-participles and the suffix -dav- of
the past frequentative tense). Lyatskii was not fully aware of the usage difference of
gerunds and half-participles (review of PM, 1873).
Lyatskii was able to identify the passive participle падирбтасъ (fake); he attributed, however, the participle артасъ (plowed), formed according to the same pattern,
to the derivatives of арть (to plow) (program of 1873).
Lyatskii was right to notice coinciding flexions of the third person for singular and
plural; according to him, Аре ([he] plows) would be singular, and Жмоне äре (people
plow) would be plural (program of 1873).
He was also correct claiming that the imperative mood was made from the infinitive by replacing т with къ in the singular (не некинкъ do not despise) and with
кетъ or китъ in the plural (review of PM, 1873).
Lyatskii was good at identifying gender in some words; according to him, the
flexions ‑асъ and ‑усъ signaled the masculine gender (program of 1873).
Some of his remarks on cases are precise, too. For example, Lyatskii suggested that
the prepositional construction Милема пас лаука should be modified into the construction with locative case: Милема лаукѣ (review of PM, 1873). According to him,
the instrumental case in Lithuanian was made with the preposition su (with) (program
of 1873).
Lyatskii also registered the derivatives of the word арть, or rather, all words with
the root ar-: арклисъ, арклюкасъ, арклюкелисъ, аркласъ, аримо, артасъ, артоисъ (program of 1873).
Lyatskii also commented on semantic and lexical aspects of the language. In his
review of PM (1873) to the word written by the teachers гесьміе he added his own
remark that giesmė (hymn) meant “a spiritual hymn,” whereas the usual song was
called дайна or дайнушка. Lyatskii criticised the translation of the first line in the
anthem of the Russian Empire. He must have misunderstood the sentence Ант гарса
мумс confusing the words ‘garsas’ (sound, fame) and ‘balsas’ (voice); he recommended another translation: антъ гарбя мумъ. The anthem, however, was removed from
the second manuscript altogether.

2.3.6.

Distortion of Language Facts

Sometimes Lyatskii was led away by his own theories and he proposed the forms
which were non-existent in dialects. For example, in the program of 1873 Lyatskii
spelt the Lithuanian word prašyt (to ask) as Прошить. The character <o> was transferred from the Russian word просить. In his review of PM (1873), Lyatskii used the
non-existent form они ~ anie (they) alluding to the Russ. они. Lyatskii also suggested
that the word apvyniot (to wrap around) should be spelt as обвинёть, since in Russian
it meant “обвинуть.” The Lithuanian prefix ap- was replaced by the Russian об- to
make it closer to the Russian spelling. When editing PM (1875) he applied the same
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rule to another prefix: he spelt at- as om- (cf. the Russian prefix om-): не отсижуредама;
отсигере; отняше. Once he also spelt the prefix iš- as the Russian из‑: избѣгаў.
In the program of 1873, Lyatskii modified the word žvaigždė (star) to show that his
law of “transferrable” consonants worked; according to him, the character <з> should
“transfer” to <ж> (alongside Russ. Звѣзда, Lyatskii included the form Жвéйждасъ ~
žveiždas as a more correct form of žvaigždė). In his article on the origin of the name
Aušros Vartai (1894) he also identified the “more correct” forms ажъ I (alongside ашъ)
and аужра dawn (alongside ашра).
Such examples support inspector Roshchin’s opinion that Lyatskii tended to somehow distort language facts. Roshchin noted that Lyatskii wanted to make the learning
of Lithuanian easier for his students not only by comparing Lithuanian and Russian,
but also by pushing Lithuanian closer to Russian.
2.3.7.  Flexion

Confusion

Sometimes Lyatskii failed to appropriately use the flexions; he especially happened
to confuse the grammatical gender, for example, in the program of 1873 he spelt the
iness. sg. Lietuvoje (in Lithuania) as Летова; he also indicated the location as антъ
Лётува ~ ant Lietuvą “in Lithuania”. He wrongly used the flexion ‑e to produce the
nom. pl. of žmogus (man, human): Жмоне äре (people were plowing). Lyatskii also
sometimes made mistakes when editing the text of PM (1875): су кудлотомс коемс →
су кудлотейсъ коейсъ. In his paper for the Ninth Congress of Archaeologists (1893)
Lyatskii often confused Lithuanian gender-marking flexions, cf.: Сарга (guard); Келе
(road) (both have inappropriate feminine flexions). Lithuanian forms уласъ, оласъ,
and аласъ were treated by Lyatskii as the singular of uola (rock), probably due to the
wrongly added singular masculine flexion. Lyatskii also failed to note difference of
the words uola (rock) and ola (cave). The masculine gender of darbas (work) was
wrongly modified into feminine дарба. From Lyatskii’s paper for this Congress Būtėnas
had an impression that Lyatskii hardly knew Lithuanian at all.

2.3.8.

Standardization of Panevėžys Subdialect?

Alongside the forms of Panevėžys subdialect inserted when editing PM (1875),
Lyatskii made references to this subdialect elsewhere. In his review of PM (1873), he
spelt the word jau (already) using a single grapheme <ё>; speakers of Panevėžys
subdialect monophthongized the flexion to [ọ]. In the program of 1873 the Panevėžys
subdialect form Лятувишкасъ slipped into the text: when quoting the title of МДИ
(which had the word летýвишкосъ), he inserted <я>, a monophthongized pre-stress
diphthongoid [ie].
Sometimes Lyatskii introduced the forms of Panevėžys subdialect as characteristic
of Lithuanian in general. For example, in his paper for the Ninth Congress of Archaeologists (1893), he wrote that people who herded sheep had been called aviuvariai
(Авюварей) or simply avariai (Аваре), and added that Lithuanians tended to hide <й>
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(he meant the monophthongization of [ai] in Аваре of Panevėžys area). Affected by
such reduction of flexions in Panevėžys subdialect in his review of Lyutostanskii’s
translations (1888) Lyatskii called the non-monophthongized flexion ‑ай as hated by
the Lithuanians of Panevėžys district. In his review of Miliauskas’ Lithuanian Alphabet
(1883) Lyatskii considered the sound of Panevėžys subdialect <о> [ọ] in the word
жосисъ as the most acceptable; if Lyatskii had ever thought of Standard Lithuanian
in Cyrillic script, he might have promoted the form жосисъ.
When Lyatskii was writing a review of Liaugminas’ calendar (1896), he had already
lived in Panevėžys for about twenty-eight years; during the period he should have
learned Panevėžys subdialect much better. He began claiming that the language of
Panevėžys district was spoken in accordance with grammar: here supposedly the
diphthong yoa [uo] was distinctly articulated and the nasal sound in word-final positions was dropped (e.g., Жемайчю иръ летувю календорюсъ rather than Жемайчюнъ
иръ летувюнъ календорюсъ as given by Liaugminas). By “in accordance with grammar” Lyatskii must have not necessarily meant a particular grammar, rather, a wellformedness in general (Lyatskii probably failed to notice any major difference between
Panevėžys subdialect and the grammatical forms used in the grammars by August
Schleicher and Mykolas Miežinis, which were referred to in his writings). Thus, the
language spoken in Panevėžys, Lyatskii thought, had also to be used for writing,
because of its grammaticality and regularity. The claim that the language spoken
around Panevėžys was well-formed is one step to the claim that Panevėžys subdialect
was the most suitable for Standard Lithuanian.
2.3.9.

Orthography

Lyatskii’s orthography as reflected in his editing of PM (1875) was introduced in
section 2.2.3. The present section focuses on his ideas about spelling that were either
unique or eventually modified.
<ѣ>. In 1875 Lyatskii spelt the iness. sg. flexion ‑e as <ѣ>; this letter was also sometimes used to spell the diphthongoid [ie]. Miliauskas was reproached by Lyatskii
(1883) for giving preference to <ie> rather than <ѣ> and <e>.
When commenting on the proofs of Pososhkov’s brochure (1887), however, Lyatskii
claimed the opposite: if the letter <ѣ> was not even needed in Russian, why bother
introducing it in Lithuanian? Thus, Lyatskii changed his mind and refused to use the
character <ѣ> altogether (“Зачемъ буква ѣ?! Вовсѣ ее не нужно”). Afterward, in
neither the texts translated by Lyutostanskii (1888) nor in Liaugminas’ calendar (1896),
Lyatskii missed <ѣ>; to Liaugminas he even suggested to eliminate it entirely.
<э>. In the manuscript of PM (1875) Lyatskii used <э> to especially mark the first
component of the diphthongs [ai], [ei] in unstressed positions or in syllables with the
ascending intonation, and sometimes wrote <э> separately. He resented Miliauskas’
intention to eliminate the character <э> together with some others (1883).
In the proofs of Pososhkov’s brochure (1887), however, Lyatskii again claimed the
opposite: the character <э> should be replaced with <e> in all positions (like yat <ѣ>);
any speaker of Lithuanian would still be able to read the text correctly; non-speakers
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could not be helped. In this case, Lyatskii appeared as a conceptualizer of the Lithuanian script; he thought that there was no need to invent an ideal phonetic alphabet
marking all shades of pronunciation; the script could be to certain extent approximate,
arbitrary, generalizing the pronunciation of more than one dialect. In the review of
Lyutostanskii’s translations (1888) and in the corrections of Lyutostanskii’s manuscript
of ИУr, however, Lyatskii returned to the character <э>. He also attacked the Latin
alphabet because of the shortage of grapheme <э> to feature the required sound; this
was the reason for Lithuanians to replace supposedly inaccurately <э> with <a>.
Lyatskii again insisted on writing <эй> in diphthongs in unstressed positions or in
syllables with the ascending intonation; moreover, he suggested that <э> should be
used to mark the roots (ei‑, ein‑, and ėj‑) of the word eiti (go); the root ei- in Panevėžys
was pronounced as [ai] with the ascending intonation; the spelling of ėj‑ must have
been generalized according to ei‑ and ein‑ (with the word initial <э>). In his review
of Liaugminas’ calendar (1896) Lyatskii adhered to his idea to spell those diphthongs
with <э>. The only position he did not get back to was the spelling of <э> in nondiphthongs.
Lyatskii’s hesitation in 1887 and returning to <э> in diphthongs in 1888 may have
occurred because of two reasons. (1) In 1887 Lyatskii worked with other people (Kiškis,
Silvestras Baltramaitis, and Viktoras Aramavičius), which indicates that publishing
Pososhkov’s brochure probably had not been the task assigned by Vilnius Education
District administrators; thus, Lyatskii could have made allowances to the other clients,
adjusting to the circumstances. (2) At the seminary Lyatskii taught his students from
PM, in which the grapheme <э> prevailed. To refuse it would have meant refusing
possibly the most distinct feature of spelling in PM and creating problems for himself
during his classes (it must have been easier to reject the grapheme yat <ѣ> because it
was rather rare in PM).
<уо>. In his editing of the PM and in many reviews and articles Lyatskii (like
other non-native editors Kashirin and Levin) used <o> to spell the diphthongoid [uo].
In 1896, however, Lyatskii seemed to have realized that in Panevėžys district the
“merged sound” yoa was very distinct; thus, in his review of Liaugminas’ calendar
he began using the digraph <yo> (дуота). Following the example of Lithuanians of
Eastern Prussia, Lyatskii even quoted the word in Latin characters with [uo] <ů>
(důti).
<ё>. Lyatskii insisted that the publishers should use the character of the Russian
alphabet <ё>. In his review of PM (1873) Lyatskii proposed <ё> instead of <io>
(апвиніоть → обвинёть); the same <ё> had to be used for the word jau (already)—ё.
He also suggested replacing Miliauskas’ ишіокти with ишъёкти (1883). In Pososhkov’s brochure Lyatskii wanted <ё> (біок → біёкъ; висакіосе → іо = ё) and complained
that <ё> was not used even in Russian (1887). He approved of Lyutostanskii’s orthography and claimed that after having added <ё> “the issue of applying the Russian
alphabet for Lithuanian would be solved” (1888). In his article prepared on the basis
of his paper for the Ninth Congress of Archaeologists (1893) Lyatskii also used <ё>
(вайкщёя; билёти). Only when writing his review of Liaugminas’ calendar (1896)
Lyatskii began tolerating the palatalization mark <i> before <o>; thus, he did not reject
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Liaugminas’ <io> in the word Россіосъ and spelled <io> in the words Меженіо ~ Mie
žinio and ужъіовіи eliminating <ё>.
<ў>. The Belarusian grapheme <ў> used by Mikucki and Ivinskis was introduced
at some point by Lyatskii when editing the teachers’ layer of PM. Lyatskii’s arguments
for using it were provided in the review of Miliauskas’ primer (1883). Having compared <ў> with the German aŭf and a similar Lithuanian diphthong [au] (даўгъ),
Lyatskii suggested that <ў> should be synchronized with <й>, another Russian character, also written with the breve diacritic. “Learners of Lithuanian should find it
easier to read” if two characters with the same diacritic were introduced. Lyatskii
continued to use the grapheme in Pososhkov’s brochure (Лабяусей → Лабъяўсей; су
нау → сунаў), Lyutostanskii’s ИУr (апаўдава; гаспадораўдава; каўшини), and the review
of Liaugminas’ calendar.
The only effort to accept Lyatskii’s diacritical grapheme <ў> was shown by the
typesetters of the newspaper Виленскій вѣстникъ. When typesetting the text of the
article on the origin of the name Aušros Vartai (1894), however, they replaced the character, whose precise type was not available, with a similar one with the inverted breve
<> (Аштра, ашра).
<н>. Lyatskii had his own theory on nasal vowels in the root. In his review of
Liaugminas’ calendar (1896) Lyatskii began discussing nasal characters in word-final
positions. He suggested spelling the sound [n] hidden in any nasal sound as a lowercase <н>, since the sound was not pronounced in all Lithuanian dialects. This idea
signaled a turn in Lyatskii’s thinking—he must have accepted, albeit not completely,
the spelling of the nasal sound <н> in the acc. sg. flexion, although he did not write
it himself.
The impact of Standard Lithuanian? When Lyatskii started his career as a teacher of
Lithuanian in 1873, only some Lithuanians might have dreamed about Standard
Lithuanian (in Latin characters). But when Lyatskii resigned in 1895, there was hardly anyone able to read Lithuanian who did not know about the nascence of a common
written standard. In his last review of Liaugminas’ calendar (1896) Lyatskii modified
his proposals on orthography: he accepted <н> in word-final positions; he used the
tautosyllabic digraph <io> (i.e., <i>, to mark the palatalized consonants), and refused
<ё>; he also introduced <yo> to spell the (stressed) diphthongoid [uo] replacing the
previously used <o>. Lyatskii’s developing linguistic views might have been influenced
by the just evolved Standard Lithuanian in Latin characters; all the above cases of
tolerance and modification were also features of Standard Lithuanian, albeit in another alphabet (the nasal characters <ą>, <ę>, <į>, <ų>; the marker of softness <i>; the
digraph <uo>). Thus, it was not Lyatskii’s orthographic norms that became accepted,
but rather the accepted Standard Lithuanian influenced Lyatskii.

2.3.10.

Lithuanian Publications in Latin Script

Lyatskii was not only aware of the illegal Lithuanian publications in Latin characters, he has also received a task to secretly translate two issues of the newspaper
Auszra, priest Aleksandras Burba’s writings (1886), and the brochure Praneszimai lie
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tuviszkos draugystēs “Byrutēs” (1893) into Russian for the administrators of the Empire
to be able to access the content of the texts.
Lyatskii himself did not ignore illegal publications in Latin characters. For example, in his paper for the Ninth Congress of Archaeologists (1893) Lyatskii gave
exactly the same etymology of the words Perkūnas and Perūnas as earlier was published
by Simonas Daukantas (treated them as related to the word perėti [to hatch]). The
proposed etymology of the word germanai (Germanic tribes) by Lyatskii was also
equivalent to Daukantas’ one (derived it from the word giria [forest, wood]). Both
etymologies could have been adopted from Daukantas’ book Budą Senowęs-Lëtuwiû
Kalnienû ir Źamajtiû (“Character of the Old Lithuanians: Highlanders and Lowlanders,” 1845).
When editing the manuscript of PM Lyatskii used the word gintuvė (fortress). He
also included it into his paper for the Ninth Congress of Archaeologists (1893). The
word could have been taken from the writings of Konstantinas Sirvydas, Simonas
Daukantas or Dionizas Poška. Since Daukantas’ and Poška’s texts with gintuvė were
only available in the manuscript format, Lyatskii must have adopted it from Sirvydas’
dictionary Dictionarium Trium Linguarum (“Dictionary of Three Languages,” 1713).
In his last review of Liaugminas’ calendar, Lyatskii openly referred to two Lithuanian grammars in Latin script. Reference to August Schleicher’s grammar (1856) was
made for the patronymic suffixes, explaining why Александровичъ could not be translated as Александрайтисъ. Lyatskii may have also adopted Schleicher’s definition of
the diphthongoid [uo] ‘ôa’; eventually, he started promoting the diphthongoid yoa
[uo]. From Mykolas Miežinis’ grammar (1886) Lyatskii quoted the name of the locative
case (“vetinis, арбо localis”). Both grammars written in Latin characters were quoted
by Lyatskii as authoritative sources.
Thus, Lyatskii read Lithuanian texts in Latin characters for curiosity; he at least
made use of Sirvydas’ dictionary, Daukantas’ Būdas, and the grammars by Schleicher
and Miežinis.

2.4.

Programs of Teaching Lithuanian

In the last quarter of the nineteenth century, Lithuanian was taught at the Panevėžys
Teacher Training Seminary at least in three ways. At the beginning, until the teacher
Lyatskii was selected in January 1873, the Vilnius Education District overseer Sergievskii allowed those students who knew Lithuanian to teach those who did not. In
February, however, the Minister of Education banned such teaching methodology.
When already engaged as a teacher, Lyatskii prepared his first program of teaching
Lithuanian (1873), which required that Lithuanian should be taught for half an hour
between lunch and the classes after lunch. Three grades (except for the beginner grade)
were learning together. The third way of teaching should have been employed after
Lyatskii and Poidėnas had prepared a new program of teaching Lithuanian (1893).
The beginner and first, second and third graders were to separately have two classes
of Lithuanian per week. The classes had to be scheduled during the usual class time,
not during the breaks.
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The program of 1873 was the first program of teaching Lithuanian officially approved by the education system of the Russian Empire in Kaunas province (and the
North-western Region of Russia). It thus made Lyatskii the founder of the official
teaching theory of Lithuanian in the North-western Region.
The program of 1893, prepared in collaboration with Andrius Poidėnas, took seventeen pages (cf. slightly more than three pages in the previous program). An obvious
difference between the two programs: a large scope of grammatical materials in the
new program. Generally, the presentation of the theory seems to be rather consistent
and motivated; it starts with simpler and continues with more complex grammatical
features. Alongside the comparison with Russian, both programs give attention to
grammar, exercises (oral and written), and especially translation into Lithuanian. In
1884 Sergievskii appreciated the translation skills of the Seminary graduates: one of
them translated into Lithuanian and prepared for publication Konstantin Ushinskii’s
Родное Слово (“Native Word”).
Upon the completion of the program of 1893, a Seminary graduate had to possess
Lithuanian skills, which would be equivalent to those that have been gained by a
Lithuanian learner of Russian from Nikolai Bunakov’s primer of Russian Азбука и
Уроки Чтенія Русскаго и Церковно-Славянскаго (“An Alphabet and Reading Lessons
of Russian and Church Slavonic”). The Seminary graduate should have learned the
sections of the Russian textbook translated into Lithuanian, which afterwards would
be used in his classes with Lithuanian students, and not more. An essentially updated program of teaching Lithuanian did not raise more ambitious aims of teaching
Lithuanian than before.

3.  Andrius

Poidėnas

Andrius Poidėnas, Adomas’ son, was born November 26, 1859, in the village of
Gerultiškis, Parovėja county (to the north-east of Biržai), and baptized Orthodox in
Opochka (now Pskov province, Russia). He studied in Panevėžys Teacher Training
Seminary (1874–1878), worked as a teacher at schools in Šaukėnai (1878–1880), Kuršėnai
(1880–1883), Panevėžys–Piniava (1883–1887), Viekšniai (1887–1888), and finally, at the
Panevėžys Teacher Training Seminary (1889–1901), where he was promoted by Sergievskii, overseer of the Vilnius Education District. Before that, he had passed the examinations of a district teacher of the Russian language and literature. After Lyatskii
left the seminary, Poidėnas replaced him as a teacher of Lithuanian (1895–1901). He
took efforts to find a job at the Ministry of Internal Affairs (1896), since the teacher’s
job had a bad effect on his health, or so he claimed (according to director Ivan Belyaev,
Poidėnas’ nerves were frayed in fact and the illness attained a formidable form).
Poidėnas, however, did not change his job. In Panevėžys, Nociagala, and Krekenava
his brother Vasilijus Poidėnas worked as a police officer, who from November 1, 1929,
received a special knygnešiai (book carriers) pension (he had actually pretended he
did not notice book carriers’ activities). Andrius Poidėnas died August 24, 1901, after
being paralyzed; he is buried in the Orthodox cemetery in Panevėžys.
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Poidėnas’ work in the area of Lithuanian studies did not last as long and was less
extensive than Lyatskii’s. Poidėnas collected Lithuanian letters written in the Cyrillic
alphabet, and thus earned Sergievskii’s benevolence. In 1887 Poidėnas and Lyatskii
met with privatdozent of St. Petersburg University Eduard Wolter in Panevėžys. The
latter gave a much higher evaluation to Poidėnas’ knowledge of Lithuanian than
Lyatskii’s, since Poidėnas was a native Lithuanian. Together with Lyatskii, Poidėnas
read the proofs of Pososhkov’s brochure (1887). It seems that Poidėnas only used
proofreader’s marks in the second section of Календориус Свецну Целу Мету (“A Calendar of the Holidays of the Whole Year”). The data available from his marks is insufficient to be able to decide the quality of his Lithuanian; it can only be pointed out
that, unlike Lyatskii, he did not disapprove of the grapheme yat <ѣ> (cf. Попіещиус →
Попѣльчусъ Ash Wednesday). Lyatskii did not finish proofreading Lyutostanskii’s
translation of Lev Tolstoi’s short story Кауказа Невальникасъ (“The Prisoner of Caucasus,” 1890) because of numerous errors left at the printing house; afterwards, however, the translation was accurately proofread by Poidėnas. Together with Lyatskii,
Poidėnas prepared the second program of teaching Lithuanian (1893; see 2.4).
In 1899 Poidėnas was to revise two Lithuanian manuscripts received from Sergievskii: Nikolai Gogol’s play Wedding, translated by Liudvikas Jakavičius, and Juozapas Miliauskas’ primer Буквінісъ (“Alphabet”).
Jakavičius had considerably shortened Gogol’s Wedding, transferred its action from
St. Petersburg to Panevėžys, to Ramygala Street, and the main characters were changed
into the concrete local personalities of Panevėžys. Such transformation was called by
Poidėnas an immodest openness; he was categorically against staging the play.
Poidėnas did not even mention the Lithuanian language or spelling of the manuscript
(the Wedding must have been written in Latin, rather than Cyrillic, script; Poidėnas
did not need to review the banned orthography).
Miliauskas’ attempt to invent a script for Lithuanians in the manuscript of Буквінісъ,
in Poidėnas opinion, came rather late: Lithuanian books had long been published in
Russian alphabet (PM); Russian characters were so convenient that “Lithuanians and
Lowlanders” most widely used them for writing private letters in their native dialect.
Miliauskas’ spelling was interpreted by Poidėnas as an attempt to facilitate the isolation of Lithuanians from the major layers of population (Russians) in the Empire.
Poidėnas claimed that the grapheme <i> should not replace the Russian <и>, <е> and
<й> (the words Буквінісъ, еіну were supposedly spelt wrong). Poidėnas recommended that the Russian characters should be used and not discarded; he even suspected
that Miliauskas might have cheated: at the beginning of Буквінісъ he listed all Russian
characters but in the following texts skipped <ы>, <э>, <ѳ>, and <ѵ>. Poidėnas disliked
Miliauskas’ preference of non-Russian way in spelling Lithuanian words whose roots
had been as if of the same origin as Russian, for example, торѣлка (Russ. тарелка),
дѣна (Rus. день). Again, it might signal that Poidėnas did not adopt Lyatskii’s approach to avoid the yat <ѣ>, and continued Krečinskis’ and Kashirin’s tradition.
Poidėnas was inclined to give more attention to the cultural aspects of the textbook
rather than spelling. According to him, Miliauskas was willing for each Lithuanian
to have a textbook so that he/she could learn to read and write. Thus, Буквінісъ had
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to be used at home. At this point, Poidėnas saw danger for the public (Russian) school.
To provide family schools with primers would mean acknowledging that those schools
were legal. Poidėnas also did not like that Miliauskas encouraged creation of Lithuanian literature. Lithuanian literature, albeit written in Russian characters, was supposedly dangerous for the policy of the Russian Empire that promoted closeness of
Lithuanians to Russians, whereas the native Lithuanian literature would rather estrange Lithuanians from Russians. Poidėnas generally referred to Lithuanians as
people of “foreign origin” (инородцами). In this way, he emphasized his identification
with the official discourse of the Russian national policy. Poidėnas approved the idea
of the assimilation of Lithuanians; according to Būtėnas, Poidėnas failed to understand
the aspirations of the Lithuanian nation.
The final conclusion made by Poidėnas about Miliauskas’ Буквінісъ was absolutely negative. But even Sergievskii found Poidėnas’ opinion too strict. He asked
inspector Odintsov for another review, who expressed an idea that such a primer
could help Lithuanians adjust and get used to the Russian script. Finally, Sergievskii
recommended Буквінісъ for publication; before that, its spelling had to be adjusted
to PM, also some short stories had to be skipped or replaced. Poidėnas appeared to
be the most conservative of all; differently from Poidėnas, it is not only Lyatskii started to modify his Cyrillic orthography of Lithuanian (rejected <ѣ>, partially also <ё>,
limited the usage of <э>), but even Sergievskii began to promote the “illegal” way of
learning at home.
The scope of attention given by Poidėnas and Lyatskii to the Lithuanian language
and orthography was different. In Jakavičius’ or Miliauskas’ manuscripts Poidėnas
first of all saw the methodology, teaching content, goals, and political aspects rather
than the Lithuanian language. Poidėnas was a native Lithuanian; he was not particularly interested, however, in the history of Lithuanian. Lyatskii’s knowledge of Lithuanian was limited, but he was very enthusiastic about using it and learning about it
more. According to Būtėnas, Poidėnas did not use any comparative method; in his
classes Poidėnas used the same PM, conjugated and declined Lithuanian words, translated the primer of Russian. In his classes Poidėnas, differently from Lyatskii, did not
speak Lithuanian.

4.

Conclusion

Kashirin, Lyatskii, and Poidėnas left this world at the turn of the nineteenth century. They did not have an opportunity to see the abolition of the prohibition of
Latin characters in 1904. The impact of the language or spelling used in the textbooks
МДИ or РМ was minimal if present. In 1904 the official Cyrillic script, without having
left a more lingering trace, was replaced with Standard Lithuanian in Latin letters.
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и списыванія съ книги, Москва: Типографія
Т. Рисъ.
[Т олстой , Л евъ ,] ГДѢ ЛЮБОВЬ, ТАМЪ И БОГЪ . Льва
Толстого. Изданіе „Посредника“. МОСКВА .
Типографія И. Д. Сытина и Ко, Пятницкая
улица, соб. домъ. 1886 .
[Т олстой , Л евъ ,] КАВКАЗСКІЙ ПЛѢННИКЪ. РАЗ
СКАЗЪ графа Льва Николаевича Толстаго.
Москва. Типографія И. Д. Сытина и Ко. Пятницкая, собств. домъ. 1885; RNB: 18.218.5.30 .
[Т олстой , Л евъ ,] КАВКАЗСКІЙ ПЛѢННИКЪ. РАЗ
СКАЗЪ Льва Толстаго. Изданіе „ПОСРЕДНИКА“.
МОСКВА . Типографія И. Д. Сытина и Ко, Пят
ницкая улица, соб. домъ. 1886; RNB: 18.218.6.346 .
[Т олстой , Л евъ ,] УПУСТИШЬ ОГОНЬ, НЕ ПОТУ
ШИШЬ . Льва Толстого. Изданіе „ПОСРЕДНИКА“.
МОСКВА . Типографія И. Д. Сытина и Ко, Пят
ницкая, собств. домъ. 1886; RNB: 18.209.3.310 .
[Т олстой , Л евъ ,] УПУСТИШЬ ОГОНЬ, НЕ ПОТУ
ШИШЬ . Льва Толстого. Одобрено Военнымъ
Министерствомъ къ обращенію въ войскахъ.
Изданіе „ПОСРЕДНИКА“. МОСКВА . Тип. И. Д.
Сытина и Ко. Пятницкая ул., собственный
домъ. 1887; RNB: 18.319.1.392 .
Т опоров, В[ ладимир] Н[ иколаевич]; О[ лег] Н[ и
колаевич ] Т рубачев , 1961 : „Балтийская гидронимия верхнего Поднепровья“, LKK 4, 195–217 .
У шинский , К онстантин Д митриевич , 1865 : Род
ное слово. Кн. для учащих. Год первый и второй,
Санкт-Петербург, тип. Ф. С. Сущинского.
(Cit. pagal RNB elektroninį katalogą.)
Холмский греко-униатский месяцеслов. Месяцес
лов на 1867 г. напеч. в казенной тип. при Прав.
КРЫЧИНСКИМЪ. САНКТПЕТЕРБУРГЪ .
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ком. народного просвещения, Варшава тип.
И. Яворского ценз. 1866–1874 . (Cit. pagal RNB
elektroninį katalogą.)
Членъ съѣзда, 1893 : „Девятый археологическій
съѣздъ въ Вильнѣ“, Виленскій календарь на
1894 годъ, Вильна, Типографія А. Г. Сыркина,
168–185 .
„Эдуард Тотлебен“ (http://kri.dn.farlep.net/
kerch/totleben.html; žiūrėta 2009-03-08 ).

Archy v ini ai dokument ai:
Abėcėlinis bajorų giminių sąrašas, 1810–1870; BVIA:
f. 319, ap. 1, b. 332, l. 44r .
Abelio Syrkino spaustuvės raportas Vilniaus
miesto tipografijos ir litografijos reikalų vedėjui
Aleksandrui Muchinui apie spaustuvės darbininkus, 1877; LVIA: f. 600, ap. 1, b. 15, l. 55r–55(a)r .
Aleksandro Liackio krikšto metrikai, 1841; BVIA:
f. 136, ap. 13, b. 130, l. 628v .
Andriaus Poidėno egzaminai apskrities mokyklos
rusų kalbos mokytojo vardui įgyti; LVIA: f. 567,
ap. 9, b. 3660 .
Anos Liackajos, Joakimo dukters, krikšto metrikai, 1865; BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 16r .
Antano Petkevičiaus laiškas iš Vilniaus, 1864-10-20;
LVIA: f. 378, ap. 1862, b. 629a(5), l. 261r–261v .
Antono Gisičiaus atleidimas ir Andriaus Poidėno
priėmimas į Panevėžio mokytojų seminariją,
1890; LVIA: f. 567, ap. 18, b. 920 .
Antono Norberto Liackio prašymas suteikti bajorystės teises Joakimo Liackio vaikams, 1869;
BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 92–93 .
Antono Norberto Liackio testamentas, 1870; BVIA:
f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 18r–19v .
Baigiamieji argumentai už kirilines raides lietuvių
kalbai, 1900–1904; LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5785 .
Borisovo apskrities dvarininko Antono Liackio šeimos sąrašas, 1835; BVIA: f. 319, ap. 1, b. 1906, l. 39r .
Borisovo apskrities dvarininkų sąrašas, 1854; BVIA:
f. 320, ap. 1, b. 331, l. 11r .
Borisovo apskrities inspektoriaus pranešimas apie
valstiečių žemės pirkimą iš Seliščės dvaro žemvaldžio Zacharijaus Antonovičiaus Liackio, 1895,
1896; BVIA: f. 333, ap. 4, b. 7119, l. 3r–3v, 7–8 .
Dmitrijaus Kaširino atleidimas iš Bobruisko bajorų mokyklos ir paskyrimas Kauno mokyklos
mokytoju, 1843–1846; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 5239,
l. 1r–1v .
Dmitrijaus Kaširino formuliaras, 1864; RNB RS: f. 523,
b. 262 .
Dmitrijaus Kaširino gramatikos pamokų recenzavimas, 1834–1835; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 3572 .
Dmitrijaus Kaširino laiškai iš Kauno ir iš Kalno
dvaro Nikolajui Novikovui, 1867-12-06, 10, 12,
1868-08-20; RNB RS: f. 523, b. 698, l. 1v, 2v, 9r, 13v .
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Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kalno dvaro Ivanui
Kornilovui, 1868-11-30; RNB RS: f. 377, b. 767, l. 1r .
Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kalno dvaro Nikolajui Novikovui, 1868-08-20; RNB RS: f. 523, b. 698,
l. 12r .
Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kauno Michailui Pogodinui, 1866-11-08; RVIA: f. 1108, ap. 1, b. 126, l. 3v .
Dmitrijaus Kaširino laiškas iš Kauno Nikolajui
Novikovui, 1867-12-12; RNB RS: f. 523, b. 698, l. 6v–7r .
Dmitrijaus Kaširino paskyrimas Bobruisko bajorų
mokyklos etatiniu prižiūrėtoju, 1841–1842; LVIA:
f. 567, ap. 2, b. 4936 .
Duomenys apie Liackių šeimos išpažintis Lahoisko Bogojevlenijos cerkvėje, 1834; BVIA: f. 1248,
ap. 1, b. 4, l. 4r .
Duomenys apie Liackių šeimos išpažintis Lahoisko Bogojevlenijos cerkvėje, 1835; BVIA: f. 1248,
ap. 1, b. 5, l. 4v .
Dvarininko Jakovo Burdzinskio prašymas patvirtinti, kad Buslavičių dvaras nenaudojamas kaip
servitutas, 1911; BVIA: f. 1595, ap. 2, b. 1231, l. 122r .
Eduardo Volterio ataskaita apie kelionę į Šiaurės
vakarų kraštą 1887 metų žiemą, 1887; RVIA: f. 1284,
ap. 190, b. 83d, l. 126r–132v .
Eduardo Volterio laiškas iš Panevėžio Ivanui Kornilovui į Sankt Peterburgą, 1887-01-23; RNB: f. 377,
b. 568, l. 5r–5v .
Eugenijaus Liackio krikšto metrikai, 1868; BVIA:
f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 10r .
Fiodoro Kaširino laiškas iš Varšuvos Nikolajui
Novikovui, 1865-09-18/30; RNB RS: f. 523, b. 699, l. 2v .
Fiodoro Kaširino laiškas iš Varšuvos Nikolajui
Novikovui, 1869-07-15; RNB RS: f. 523, b. 699, l. 2v .
Ivano Beliajevo laiškas iš Panevėžio Leonidui Pinajevui į Vilnių, 1890-09-05; LVIA: f. 567, ap. 26,
b. 565, l. 1r–2v .
Įvairiems asmenims išduoti liudijimai apie neteistumą, 1886; KAA: f. I-49, ap. 1a, b. 221, l. 535r–535v .
Jakovo Kaširino ir jo brolio Dmitrijaus prašymai
perkelti Jakovą dirbti į Baltarusijos švietimo
apygardą, 1839–1844; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4373 .
Janio Spruogio laiškas iš Vilniaus Eduardui Volteriui į Sankt Peterburgą, 1888-01-01; RMAA: f. 178,
ap. 2, b. 272, l. 8r .
Jelenos Liackajos palikimo tvarkymas, 1907; LVIA:
f. 708, ap. 2, b. 3610 .
Jono Krečinskio du laiškai iš Telšių Laurynui
Ivinskiui, 1877, 1878; LLTIB: f. 1 – 654 .
Julijos Liackajos santuokos metrikai, 1857; BVIA:
f. 1409, ap. 1, b. 1, l. 99v–100r .
Juozapo Liaugmino kalendoriaus vertinimas, 1896;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3748 .
Juozapo Liaugmino kalendoriaus Ƶemaicziu ir Li
tuviu Kalendorius ir Vadovas po Rossijos cesoriste
vertinimas; RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83a, l. 198r .

Juozapo Miliausko Lietuviškos abėcėlės atmetimo
byla su originaliu rankraščiu, 1883; RVIA: f. 776,
ap. 20, b. 235, l. 25r–40v .
Juozapo Miliausko Lietuviška abėcėlė (Литовская
Азбука. Составилъ Iосифъ Милевскій); RVIA:
f. 776, ap. 20, b. 235, L. 37r–40v .
Juozapo Miliausko Lietuviškos abėcėlės (Литовская
Азбука) Zacharijaus Liackio recenzija; RVIA:
f. 776, ap. 20, b. 235, l. 35r–36v .
Juozapo Miliausko Буквінісъ leidimas, 1899; LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 5604 .
Kazimiero Liackio testamentas, 1861; BVIA: f. 147,
ap. 3, b. 29472, l. 5–6v .
Knygos Актасъ иръ потеряй rengimo spaudai
dokumentai, 1867; LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1685 .
Knygos Русишкасъ моксласъ дэль летувнику leidimo dokumentai, 1873–1878; LVIA: f. 567, ap. 5,
b. 4931 .
Kunigo Aleksandro Burbos tekstelių vertimai į
rusų kalbą, 1886; LVIA: f. 567, ap. 26, b. 481 .
Leidinuko „Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй“ ir „Календориус свецну целу мету“
korektūra, 1887; RVIA: f. 1284, ap. 190, b. 83d,
l. 111r–114v .
LF – Zacharijaus Liackio tarnybos formuliaras,
1872; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017, l. 16r–18v .
Liackių bajorystės byla, 1824–1900; BVIA: f. 319, ap. 2,
b. 1906, l. 25r .
Liackių genealogijos byla, 1836; BVIA: f. 319, ap. 1,
b. 133, l. 383–392v .
Lietuvių kalbos dėstymo įvedimas Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1872; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4017 .
Lietuvių kalbos dėstymo Panevėžio mokytojų seminarijoje programos, 1893 (ir 1873 ); LVIA: f. 567,
ap. 11, b. 2837 .
Lietuvių kalbos vadovėlis rusiškomis raidėmis,
1866–1867; LVIA: f. 567, ap. 6, b. 1608, l. 3r–6r .
Marijos Liackajos mirties metrikai, 1855; BVIA: f. 1409,
ap. 1, b. 1, l. 137v–138r .
Marijos Žmako laiškas Panevėžio apskrities bajorų
vadovui, 1908-06-18; LVIA: f. 708, ap. 2, b. 3610, l. 13r .
Michailo Liackio krikšto metrikai, 1839; BVIA: f. 136,
ap. 13, b. 125, l. 355v .
Michailo Pestičiaus skundas prieš Bobruisko bajorų mokyklos prižiūrėtoją Dmitrijų Kaširiną,
1843; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 5338 .
Miglovaros elementoriaus leidimas, 1883; LVIA:
f. 567, ap. 9, b. 1862 .
Minsko apskrities teismo antstolio protokolas
apie Buslavičių dvaro dalių valdymą, 1902; BVIA:
f. 1595, ap. 2, b. 1231, l. 119r .
Mokytojų kilnojimas į įvairias mokyklas ir kiti
mokytojų reikalai, 1864–1868; KAA: f. I-293, ap. 1,
b. 2, l. 91r .
Netvarka Pinsko ir Mozyriaus mokyklose, 1838–
1840; LVIA: f. 567, ap. 2, b. 4228, l. 7r .

L i t e r at ū r a

Nikolajaus Gogolio pjesės Vestuvės Liudviko Jakavičiaus vertimo į lietuvių kalbą vertinimas;
RVIA: f. 776, ap. 25, b. 538 .
Nikolajaus Gogolio pjesės Vestuvės Liudviko Jakavičiaus vertimo į lietuvių kalbą vertinimas;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 5603 .
Nikolajaus Novikovo juodraštis, 1865-11-17; RNB RS:
f. 523, b. 66, l. 93r–93v .
Nikolajaus Novikovo juodraštis, 1866-10-19; RNB RS:
f. 523, b. 47, l. 4v .
Nikolajaus Novikovo laiško Ivanui Kornilovui (?)
juodraštis, apie 1865–1866 ; RNB RS: f. 523, b. 66,
l. 15v–16r .
Nikolajaus Novikovo raštų, laiškų juodraščiai, rašyti daugiausia darbo Kauno mokyklų direkcijoje metu; RNB: f. 523, b. 66 .
Nikolajaus Sergijevskio ataskaita apie kirilikos taikymą lietuvių kalbai, 1884; LVIA: f. 567, ap. 26, b. 423.
Nikolajaus Sergijevskio laiškas iš Vilniaus Fiodorui Vitei į Varšuvą, 1873; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 4189,
l. 4r–4v .
Olgos Tarleckos ieškinys motinai ir broliams, 1882;
BVIA: f. 147, ap. 3, b. 23677, l. 38r–38v .
Panevėžio apskrities dvarininkams išduoti liudijimai apie neteistumą, 1898–1899; KAA: f. 49, ap. 1,
b. 20677, l. 103v .
Panevėžio mokytojų seminarijos 1874 metų ata
skaita, 1875; LVIA: f. 567, ap. 5, b. 6465 .
Panevėžio mokytojų seminarijos įstatai; LVIA: f. 567,
ap. 5, b. 2917, l. 206r–209v .
Panevėžio mokytojų seminarijos revizija, 1875;
LVIA: f. 567, ap. 5, b. 5877, l. 13r –41r .
Panevėžio mokytojų seminarijos revizija, 1890;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 1595, l. 6r–22v .
Panevėžio mokytojų seminarijos revizija, 1895;
LVIA: f. 567, ap. 11, b. 3643, l. 1r–4v .
Reginos Liackajos raštas dėl dukters Olgos pretenzijų į Zakriničjės kaimą, 1881; BVIA: f. 147,
ap. 3, b. 23677, l. 1–2 .
Rusijos IX archeologų suvažiavimo rengimo Vilniaus komisijos dokumentai, 1889; LVIA: f. 596,
ap. 1, b. 226 .
Senojo Panevėžio dvaro inventorius, 1808; LVIA:
f. 525, ap. 8, b. 378 .
Senojo Panevėžio dvaro inventorius, 1823; LVIA:
f. 525, ap. 8, b. 381 .
Susirašinėjimas dėl dviejų Aušros numerių ir „Birutės“ draugijos brošiūros vertimo į rusų kalbą,
1893; LVIA: f. 576, ap. 26, b. 620 .
Susirašinėjimas dėl Juozapo Miliausko Lietuviškos
abėcėlės, 1883; LVIA: f. 567, ap. 9, b. 2081 .
Susirašinėjimas dėl Juozapo Miliausko Лѣтувыш
кас Гентынес дайнес, 1885; LVIA: f. 567, ap. 9, b. 4697.
Tatjanos Orlovskos ir Eleonoros Petraško skundas
prieš motiną Minsko teismui, 1878; BVIA: f. 147,
ap. 3, b. 13321, l. 27r–27v, 21r–21v .
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Ukmergės stačiatikių dekanato 1874 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 14 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1876 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 20, b. 336 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1896 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 16 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1897 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 17 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1898 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 18 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1899 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 19 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1900 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 20 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1901 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 21 .
Ukmergės stačiatikių dekanato 1907 metų krikšto,
santuokos, mirties, perkrikštijimo aktai; LVIA:
f. 605, ap. 16, b. 27 .
Vladimiro Liackio, Joakimo sūnaus, krikšto metrikai, 1863; BVIA: f. 319, ap. 2, b. 1906, l. 18r .
VŠA rašto švietimo ministrui apie kirilikos taikymą lietuvių kalbai juodraštis, 1901-01-24; LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 5785, l. 38r–47r .
Zacharijaus Liackio bajorystės patvirtinimas, 1848;
BVIA: f. 319, ap. 1, b. 243, l. 73–74 .

Zacharijaus Liackio knygos Naujas audros, visų
trijų žaibo rūšių ir Šv. Elmo ugnių išaiškinimas
rankraščio recenzavimas, 1884; LVIA: f. 567, ap. 9,
b. 3292 .
Zacharijaus Liackio krikšto metrikai; BVIA: f. 136,
ap. 13, b. 442, l. 2v .
ИУr – [Levas Tolstojus,] Ишляйси угни, не уж
гясинси. Ляона Толстои. Партлумочита ишъ
рускишка. Вильнюй Друкавота типографіей
Н. Д. Сыркина антъ Пятницкосъ уличіосъ сава
намуоси [, vertė Ipolitas Liutostanskis]; LVIA:
f. 567, ap. 11, b. 701, l. 2r–13r .

Bibliotekų ir archy vų s ant r ump os:
– Baltarusijos valstybinis istorijos archyvas,
Minskas
KAA – Kauno apskrities archyvas, Kaunas
LLTIB – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
biblioteka, Vilnius
LMAB – Lietuvos mokslų akademijos biblioteka,
Vilnius
LNB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius
RMAA – Rusijos mokslų akademijos archyvas,
Sankt Peterburgas
RNB – Rusijos nacionalinė biblioteka, Sankt Peterburgas
RS – Rankraščių skyrius
RVIA – Rusijos valstybinis istorijos archyvas, Sankt
Peterburgas
BVIA

Asmenų ir v ietų ro dy k lė:
Adamčikas, Fadiejus 368
Adamonytė, Veronika 297
Admiraliteto dalis (Sankt Peterburge) 392
Adutiškis 62, 302
Alauni (Hills) 427 žr. Alaunų
aukštuma
Alaunų aukštuma 356
Aleknavičienė, Ona 14, 297
Aleksandras II 125, 126, 127
Ambrazas, Saulius 14, 359, 439
Amerika 405, 406
Amsterdam 17, 275, 442
Anykščiai 203, 221, 278, 280, 303,
393, 418, 428

300,

301, 302, 304, 305, 433, 441

365, 368, 378, 385, 390, 391, 395, 403,
405, 443, 446

Belinskii, Visarion 410 žr. Belinskis, Visarionas
Belinskis, Visarionas 38, 39, 41, 43,
443

15, 281, 349,

Atlantas 13
Audzevičienė, Ana žr. Kaširinaitė, Ana (Audzevičienė)
Audzevičius, Povilas 112, 113
Audzevičiūtė, Irena žr. Burkauskienė, Irena (Audzevičiūtė)
Audzevičiūtė, Regina žr. Bielskienė, Regina (Audzevičiūtė)
Aukštadvaris 128, 129, 280, 414
Ažudievis 129 žr. Zadievis
Bacevičiūtė, Rima 14, 65, 440
Bagdanavičius, Vytautas J. 17,
440

Bagdonavičius, Jonas 145
Bagušytė, Ringailė 15
Bairašauskaitė, Tamara 13,

17,

440

Bunakov, Nikolai 436 žr. Bunakovas, Nikolajus
Burba, Aleksandras 281, 282, 283,
296, 416, 434, 439, 447

Burdzinskis, Jakovas 134, 135, 446
Burdzinskis, Zacharijus 134
Burkauskienė, Irena (Audzevičiūtė) 15, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 439

Buslavičiai

128, 132, 133, 134, 135,

Bezzenbergeris, Adalbertas

349,

Būtėnas, Petras

116, 117, 118, 119,

124, 125, 128, 129, 135, 140, 141, 153,

Bielinis, Jurgis 16
Bieliūnienė, Aldona 17, 440
Bielskienė, Regina (Audzevičiūtė) 15, 109, 110, 111, 112, 113, 114,

154, 155, 156, 177, 208, 209, 290, 291,
362, 363, 374, 375, 397, 399, 408, 420,
423, 431, 438, 439

Butkus, St.

290, 291, 439

Bielskis 128
Bilkis, Laimutis 14, 129, 279
Biriukovičius 377
Birštonas 278
Biržai 13, 59, 111, 112, 113, 201,

222,

289, 290, 291, 376, 436

Biržiška, Mykolas 359, 439
Biržiška, Vaclovas 214, 249,

359,

29, 31, 32, 33, 36, 37, 101,

299, 300,
439

Chodakovskis 278
Chodasevičiai 132
Chodasevičius, Michailas
Chotkovskis 132

134

409, 446, 447

Bogd. (?) 293
Boreiša, Vasilijus 387, 388
Borichevskii, Stepan 423, 427
žr. Boričevskis, Stepanas
Boričevskis, Sergijus 391
Boričevskis, Stepanas 19, 100,
118, 119, 121, 123, 124, 125, 126,

348, 391, 444
37,

410, 446, 448
301, 302, 304, 305, 310, 433

370,

440, 443

439

Blynas 394
Bobruiskas

Calve, J. G. 153, 442
Caucasus 437 žr. Kaukazas
Cezaris, Kajus Julijus 23
Charkovas 119
Chełmas 101, 445
Chicago (Illinois) 15, 17, 369,

Čaikovskis 140, 388
Čekanavičius, Petras 117, 125, 439
Čepienė, Nijolė 14
Černobylis 113
Čikaga 17, 19, 118, 119, 133, 145, 291,
355, 405, 407, 439, 441, 442 žr. Chicago (Illinois)
Čiulda, Juozapas 30

271, 276, 281, 294, 295, 334, 337,

40, 127, 129, 130, 131, 132, 139, 409,

Baltutis, Romualdas 113,
Baranovskis 132
Barščevskis 132
Baubinaitė, Kristina 15

369, 371,

372, 373, 374, 443

139, 414, 446, 447

127, 156, 157, 159, 171, 256, 261,

Baliūnas, Vytautas 145, 439
Balninkai 302
Baltarusija 12, 13, 31, 32, 33, 36,

Baltramaitis, Silvestras

Bunakovas, Nikolajus

115, 439

439
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338, 339, 340, 341, 343, 358, 359, 364,

351, 424

Antalieptė 208
Antonova, Lidija 253
Antonovas, Semionas 253
Aramavičius, Viktoras 299,
Astramskas, Arūnas

Beklemiševas, Andrejus 101
Beleckis, Aleksejus 368
Belyaev, Ivan 436 žr. Beliajevas,
Ivanas
Beliajeva, Jekaterina 391
Beliajevas, Ivanas 19, 146, 283, 337,

Borisovas

123, 128, 131, 132, 133,

135, 414, 442, 446

Bostonas (Massachusetts) 440
Brazaitis 296
Bražys 394
Bruožis, Vilius 283, 439
Bružis, A. 291
Brzezina, Maria 17, 439
Budilovičius, Antonas 274

Dalis, Vladimiras 41,
Darbėnai 59
Daugailiai 203
Daugpilis 29
Daukantas, Simonas

42, 43, 443

149, 226, 358,

359, 383, 385, 427, 435, 439

Daukša, Mikalojus 295, 297,
DeKalb (Illinois) 403, 443
Dekartas 278
Deržavinas 292

439

449

Didžioji g. (Vilniuje) 319, 335, 444
Didžiulis 296
Dieveniškės 203
Dini, Pietro U. 149, 439
Dniepras 348, 349, 351, 352, 354
Dolbilovas, Michailas 15, 109, 271,

Gruberas, Everastas 31, 33, 40, 41
Grufas 293
Grūžiai 226
Gudas, Kęstutis 119, 141, 281, 439
Gukovskis, Konstantinas 100,
118, 119, 379, 380, 386, 391, 444

439, 444

Drozdovskis, Gerasimas 368
Dubonis, Artūras 149, 439
Dūkštas 302
Dunajeva, Jekaterina 13, 132, 133,
439

Dundulienė, Loreta

10, 12, 15, 117,

143, 281, 408, 439

Durovas, Ivanas
Durovas, Joanas

Halle 227, 399, 440
Heidelberg 149, 440
Hintze, C. 359, 439
Ignalina 302
Illinois (JAV valstija)

254

Faradėjus 278
Feigenzonas, Naftalis

276, 277,

279, 349, 353, 444

Feoktistovas, Eugenijus

254, 255,

256, 257, 259, 260, 261, 271, 331, 379,
386

Fonvizinas 292
Fortunatovas, Filipas 274
Fraenkel, Ernest 149, 440

299, 403, 443,

Iowa (JAV valstija) 15
Irkutsko sritis (Rusijoje) 112
Įstra 110
Italija 278
Ivanas Rūstusis 128
Ivanauskienė, Audra 65, 440
Ivanova, Praskevija 128
Ivanovas, Michailas 128
Ivanovas, Viačeslavas 349, 439
Ivinskis, Laurynas 16, 17, 19, 44,
45, 46, 47, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 80, 81, 83, 89, 90, 92, 96,

159, 439

Gerultiškis 289, 436
Giedraitis, Arnulfas 217, 311, 441
Gylius, Jurgis 399, 441
Girdenis, Aleksas 4, 13, 205, 267,
439

Gisičius, Antonas

119, 159, 287,

289, 389, 446

Gogol, Nikolai 437 žr. Gogolis,
Nikolajus
Gogolis, Nikolajus 20, 292, 391,
392, 393, 394, 395, 447

Gomolickis, Viktoras 293
Göttingen 149, 440
Gračas, Chonenas 209
Griškaitė, Reda 13, 127, 349

450

269, 380, 405, 409, 410, 420, 422, 423,
434, 440, 443, 446

Jablonskis, Jonas

272, 314, 331,

339, 348

Kačenovskis, Michailas 41
Kalėdienė, Laima 14
Kalnalis 59
Kalnas 12, 15, 100, 101, 102, 103,

104,

Kaltanėnai 62
Kaluinienė, Aldona 15, 459
Kaluškevičius, Benjaminas

16, 17,

290, 291, 439

147, 159, 160, 166, 231, 249, 264, 268,

Gaidelienė, Jūratė 117, 119, 439
Gailevičius, Bonaventūra 217, 440
Gaina 130, 133
Galvanauskaitė, Virginija 15
Gardinas 282, 296, 416
Garetovskis, Ivanas 40, 41
Garšviai 290, 291, 442
Gegabrasta 111, 114, 115
Geitleris, Leopoldas 18, 126, 127,

Kachanovas, Ivanas

445

108, 110, 113, 114, 410, 446

445
254

Juška, Jonas 17, 160, 380, 442
Juzumas, Tadas 89, 410, 411,

117, 118, 351, 352,

353, 356, 362, 439, 441

Jagičius, Ignatijus 274
Jakavičius, Liudvikas

20, 392, 393,

394, 395, 437, 438, 440, 447

Janonis, Osvaldas 23, 299, 441
Januševska, Ona žr. Liackaja,
Ona (Januševska)
Jasinska, Franciska 394
Jegorovas, Aleksandras 119, 159
Jekaterina II 130
Jonas Auksaburnis 293, 295, 296,
415, 443

Jonas, Fr. 439
Jonikas, Petras 16, 17, 439, 440
Jonina, Lidija 391
Joniškis 226
Juozapaitis, Saulius 15, 459
Jurbarkas 203
Jurgėnai 92, 101, 110, 111
Juška, Antanas 17, 94, 442
Juškaitė, Ieva 5, 15, 459

Kamajai 304
Kanada 112
Karaliūnas, Simas 149, 439
Karamzinas 292
Karmėlava 129, 130
Karpis 394
Karsakiškis 201
Kasakauskis, Kalikstas 311, 442
Kashirin, Dmitrii 27, 409 –414, 417,
418, 419, 420, 421, 422, 433, 437, 438

žr. Kaširinas, Dmitrijus Fiodorovičius (1 )
Kaširinaitė, Ana (Audzevičienė)
111, 112, 113, 114

Kaširinaitė, Lidija 111, 112
Kaširina, Nadežda Dmitrijevna
(Tarchova) 29, 100, 379
Kaširinas, Dmitrijus Fiodorovičius (1 ) 3, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21,
22 –115, 116, 118, 126, 158, 159, 160,
161, 163, 164, 168, 169, 171, 176, 177,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 209, 211, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 225, 229, 230, 234,
248, 249, 250, 258, 308, 321, 379, 383,
401, 403, 405, 446, 447

Kaširinas, Dmitrijus Fiodorovičius (2 ) 101, 102
Kaširinas, Dmitrijus Fiodorovičius (3 ) 111
Kaširinas, Fiodoras 32, 35
Kaširinas, Fiodoras Dmitrijevičius 29, 35, 36, 101, 103, 446
Kaširinas, Fiodoras Fiodorovičius (1 ) 101, 102, 110, 111, 112
Kaširinas, Fiodoras Fiodorovičius (2 ) 111

Kaširinas, Ivanas Fiodorovičius
(1 ) 101, 102
Kaširinas, Ivanas Fiodorovičius
(2 ) 111
Kaširinas, Jakovas Fiodorovičius 31, 32, 34, 35, 446
Kaširinas, Leonidas Fiodorovičius 111
Kaširinas, Sergejus Dmitrijevičius 29, 103
Kaširina, Uljana Dmitrijevna 29,
101

Kaukazas 314, 329
Kaunas 10, 12, 17, 18,

19, 22, 23, 24,

25, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 43, 59, 64,
82, 89, 98, 100, 101, 102, 103, 105,
107, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 129,
134, 136, 137, 139, 140, 146, 158, 165,
166, 167, 168, 169, 171, 173, 176, 182,
183, 186, 187, 188, 199, 209, 213, 225,
250, 254, 255, 270, 290, 291, 293, 295,
296, 299, 314, 333, 334, 359, 377, 379,
389, 390, 409, 410, 412, 415, 416, 417,
418, 427, 436, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 446, 447, 448

103, 110, 201, 202, 410, 412

304,

Klaipėda 16, 17, 440
Klaipėdos g. (Panevėžyje) 10, 117
Klumbytė, Neringa 5, 15
Kniežaitė, Milda 113, 440
Knizikevičienė, Liudvika 15, 141,
142, 143, 440

Kochubinskii, Alexander 424
žr. Kočiubinskis, Aleksandras
Kočiubinskis, Aleksandras 349,
Kolainiai 293
Kolenka, Piotras 100
Kolesnikovas 377
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446, 447

Kosciuška 130
Kostomarovas, Nikolajus 349
Kotas 377
Kovalevskaja, Jelena žr. Liackaja, Jelena Afanasjevna (Kovalevskaja)
Kovalevskaja, Olga žr. Zosimovič, Olga Afanasjevna (Kovalevskaja)
Kovalevskaja, Sofija žr. Rassichina, Sofija Afanasjevna (Kovalevskaja)
Kovalevskii, Afanasii 415 žr.
Kovalevskis, Afanasijus
Kovalevskis, Afanasijus 254
Kozakevičius, Juozapas 118, 119,
376, 377, 440

Kražiai 301
Krečinskis, Jonas

17, 18, 19, 22, 23,

52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 96,

Ladukas, A. 290, 291
Lahoiskas 130, 131, 132, 139, 446
Laisvės a. (Panevėžyje) 141
Laižuva 59
Lankau, Ana 29, 34, 35, 36
Lapinskienė, Lionė 15
Latvija 290
Lazarevičiai 132
Lebedincevas, Aleksandras 379
Legatovičius 38
Lelis, Kazimieras 117
Lemeškinas, Ilja 133
Lenkija 19, 101, 102, 128, 133, 442
Leontjevo skg. (Maskvoje) 299,
445

Leskauskaitė, Asta 14, 65, 440
Leškevičius 36
Levickis, Piotras 297
Levin, Mordukh Berko 418, 419,
420, 421, 422, 433 žr. Levinas,
Morduchas Berko Maušovičius
Levinas, Morduchas Berko
Maušovičius 208, 209, 210, 211,

98, 126, 147, 159, 160, 163, 166, 167,

212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220,

171, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189,

221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230,

190, 198, 214, 215, 218, 229, 230, 248,

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,

249, 250, 258, 268, 269, 274, 293, 296,

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,

380, 382, 401, 409, 410, 411, 413, 414,

247, 248, 249, 250, 258, 265, 269, 304,

419, 420, 422, 423, 437, 440, 443, 444,

308, 309, 310, 321, 325, 330, 339, 374,

445, 446

305, 306, 307, 310, 315, 319, 428, 433

351, 352

22, 23, 24, 25,

Kušeliauskas, Serafinas Laurynas 304
Kuzavinis, Kazys 149, 440

28, 102, 103, 107, 114, 270, 295, 296,

24, 25, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51,

Kaunas, Domas 23, 299, 441
Kavaliūnaitė, Gina 14
Kavarskas 92
Kazanė 31, 32
Kazanskienė, Vanda 15, 19, 439
Kazanskis, Nikolajus 15
Kėdainiai 30, 31, 43, 64, 93, 98, 100,
Kemežiukas 377
Kybartienė 296
Kijevas 384
Kirkoras, Adomas 47, 443
Kiškis 299, 300, 301, 302, 303,

Komaras 278
Königsberg 399, 440
Kornilovas, Ivanas

383, 406

Kreivoji pilis 355
Krekenava 290, 436
Kriaučiūnas, Antanas 388, 389
Krymas 135
Kristus 358
Kronštatas 10, 135, 137, 414, 444
Krukovskis, Adrianas 291, 292,
293

Kruopiai 282
Kubanė 131
Kulikauskas, Pranas

347, 349, 351,

443

Kulinas, Vasilijus 107
Kulnytė, Birutė 17, 440
Kuršaitis, Frydrichas 226,
385, 399, 440

Kuršėnai

287, 288, 436

227, 358,

Liackaja, Alafera Antonovna
130

Liackaja, Ana Joakimovna

131,

446

Liackaja, Apolonija Antonovna
130 žr. Liackaja, Pelagėja Antonovna
Liackaja, Barbora Antonovna
130 žr. Liackaja, Varvara Antonovna
Liackaja, Eleonora Antonovna
(Petraško) 134, 135, 447 žr. Liackaja, Alafera Antonovna
Liackaja, Jekaterina Antonovna
130

Liackaja, Jelena Afanasjevna
(Kovalevskaja) 11, 12, 15, 134,

451

141, 250, 254, 255, 288, 387, 388,
389, 446

Liackaja, Julija Antonovna

130,

132, 133, 446

Liackaja, Kazimiera Antonovna
130

Liackaja, Marija Antonovna

130,

131, 132, 133, 447

Liackaja, Olga Antonovna (Tarlecka, Milaševska) 130, 133, 134,
135, 447

Liackaja, Ona (Januševska) 129
Liackaja, Pelagėja Antonovna 130
Liackaja, Regina (Irina) (Plevakova) 128, 130, 133, 134, 447
Liackaja, Tatjana Antonovna
(Orlovska) 130, 134, 135, 447
Liackaja, Varvara Antonovna
130

Liackaja, Vasilisa Antonovna 130
Liackaja, Vladislava Antonovna
130 žr. Liackaja, Vasilisa Antonovna
Liackis, Adamas Antonovičius
128, 129, 130, 131

Liackis, Aleksandras Antonovičius 130, 131, 132, 133, 134, 446
Liackis, Andrius, Kazimiero
Antano 129
Liackis, Antonas Norbertas Do
minykovičius 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 446

Liackis, Anupras, Felicijono 129
Liackis, Dominykas, Jono Liud
viko 129
Liackis, Dominykas, Kazimiero
Antano 129, 130, 131
Liackis, Eugenijus Aleksandrovičius 133, 446
Liackis, Felicijonas, Jono Liud
viko 129
Liackis, Feliksas, Dominyko 129
Liackis, Ivanas Alfonsas, Teodoro 129
Liackis, Ivanas Ivanovičius 128,
129

Liackis, Jeronimas, Teodoro
Aleksandro 129
Liackis, Joakimas Antonovičius
128, 129, 130, 131, 135, 446, 448

Liackis, Jonas, Kazimiero Antano 129

452

Liackis, Jonas Liudvikas, Sa
muelio 129
Liackis, Jonas Mykolas, Jeronimo 129
Liackis, Jurgis, Ivano 129
Liackis, Jurijus, Kazimiero Antano 129
Liackis, Kazimieras Antanas,
Martyno 129, 130
Liackis, Kazimieras Justinas,
Dominyko 129, 130, 131, 447
Liackis, Martynas, Jeronimo 129
Liackis, Michailas Antonovičius
130, 131, 133, 134, 135, 447

Liackis, Petras, Ivano Alfonso 129
Liackis, Pranciškus, Felicijono
129

Liackis, Samuelis, Ivano Alfonso 129
Liackis, Samuelis, Jono Liudviko 129
Liackis, Tadas, Felicijono 129
Liackis, Teodoras Aleksandras,
Ivano Alfonso 129
Liackis, Teodoras, Ivano 129
Liackis, Vladimiras Joakimovičius 131, 448
Liackis, Zacharijus Antonovičius
3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 116 –285, 286 –408, 403, 405, 406,
408, 447, 448

Liackis Zavichaiskis, Ivanas Va
siljevičius Zacharyčius 128, 129
Liackovščizna 132, 133, 134
Lyatskaya, Elena (Kovalev
skaya) 415 žr. Liackaja, Jelena
Afanasjevna (Kovalevskaja)
Lyatskaya, Ona (Januszewska)
414 žr. Liackaja, Ona (Januševska)
Lyatskaya, Regina (Irina) (Plevakova) 414 žr. Liackaja, Regina (Irina) (Plevakova)
Lyatskii, Anton Norbert 414
žr. Liackis, Antonas Norbertas Dominykovičius
Lyatskii, Dominik 414 žr. Liackis, Dominykas, Kazimiero
Antano
Lyatskii, Zakharii 409, 414 –436,
437, 438 žr. Liackis, Zacharijus
Antonovičius

Liaudanskis 278
Liaugminas, Juozapas

20, 379,

380, 381, 382, 385, 386, 387, 415, 432,
433, 434, 435, 446

Lyda 128
Lyduokiai 302
Lietuva 4, 11, 12,

13, 15, 16, 17, 23,

31, 43, 45, 103, 105, 109, 110, 111,
112, 113, 117, 118, 119, 128, 129, 130,
140, 149, 153, 171, 207, 209, 213, 249,
250, 251, 254, 256, 259, 268, 278, 280,
283, 289, 290, 291, 293, 296, 297, 299,
303, 304, 305, 315, 328, 329, 338, 347,
352, 355, 356, 389, 393, 400, 405, 406,
407, 431, 439, 440, 441, 442, 443, 448

Lietuvanis žr. Jakavičius, Liud
vikas
Lietuvninkaitė, Nijolė 255, 440
Litvinskaitė, Daiva 14, 16, 17, 19,
440

Liukianskis 388
Lyutostanskii, Ipolit

416, 423, 428,

žr. Liuto
stanskis, Ipolitas
Liutostanskis, Ipolitas 20, 117,
429, 432, 433, 434, 437

314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339,
343, 344, 345, 375, 442, 444, 448

Ločeris, Petras 111
Lomonosovas, Michailas 292, 349
Lotmanas, Jurijus 392, 393
Łowicz 101, 102
Lučinskienė, Milda 297
Lujanas, Juozas 112
Lujanas, Viktoras 15, 112, 113
Lukin, Vladimir 423 žr. Lukinas,
Vladimiras
Lukinas, Vladimiras 153, 154, 408
Maceinienė, Tatjana 207
Maciejauskienė, Vitalija

14, 291,

355, 441, 442

Maironis 19, 439
Malafejevas, Ivanas 128
Mankiškiai 301
Marcinowski, Ant. 133, 442
Marteckaitė, Aida 113, 441
Masilionis, Juozas 119, 145,

441,

442

Maskuliūnas, Bronius 17, 440
Maskuliūnienė, Džiuljeta 17, 440

Maskva

29, 30, 38, 39, 41, 101, 105,

109, 119, 127, 128, 135, 297, 299, 337,
339, 348, 392, 393, 409, 414, 443, 444,
445

Maskvos pusė (Sankt Peterburge) 392
Mažeikiai 287, 443
Medišauskienė, Zita 13, 299, 441
Meduchovas 133
Meiliūnaitė, Violeta 14, 65, 441
Merkys, Vytautas 16, 17, 20, 21, 23,
27, 89, 116, 117, 147, 255, 293, 331,
345, 387, 440, 441

Michailas Fiodorovičius (Romanovas) 292
Michelsonas, B. 112, 113
Mickevičius, Adomas 30
Mičiulis, Juozas 116, 117, 125, 441
Mielagėnai 302
Miežinis, Mykolas 383, 384, 385,
386, 432, 434, 435, 441

Miežiškiai 269
Miglovara žr. Miliauskas-Miglovara, Juozapas
Mikeliūnienė, Stasė 15, 408
Mikolaičiai 10
Mikolajevas 145, 415
Mikšas 441
Mikuckis, Stanislovas 16, 17, 18,
19, 44, 45, 46, 47, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 89, 90,
92, 96, 159, 160, 166, 231, 249, 264,
380, 405, 443

Mikucki, Stanisław 409, 410, 420,
422 žr. Mikuckis, Stanislovas
Mikulėnienė, Danguolė 14
Milaševska, Olga žr. Liackaja,
Olga Antonovna (Tarlecka,
Milaševska)
Mileris, Fiodoras 282, 283, 285
Mileris, Vsevolodas 348
Miliauskas-Miglovara, Juozapas

Mintauja 352
Misius, Kazys

13, 16, 17, 290, 291,

363, 439

Moigis, Mykolas 254
Moigytė, Halina 139
Moigytė, Liudvika 254
Molėtai 14, 201, 203, 204,

205, 209,

210, 211, 212, 213, 214, 215, 247, 419

Molodečnas 119, 130
Montvilas 145
Moscow 409 žr. Maskva
Motieka, Egidijus 15
Mourek, Theodor 127, 439
Mozyrius 37, 447
Muchinas, Aleksandras 209, 446
Muilo skg. (Sankt Peterburge)
392

Mulevičius, Leonas

16, 17, 59, 299,

301, 441

Muravjovas, Michailas

105

Naujamiestis 209, 290, 291
Navickienė, Aušra 15, 23, 299, 441
Nebolsinas, Pavelas 330, 331, 332
Nekrašius, Jonas 111, 113, 441
Nemunas 356, 357, 427
Nevėžis 119, 140, 141, 144, 145, 146,
281, 357, 388, 415, 427, 439, 440

Nevos pr. (Sankt Peterburge) 392
New York (New York) 17, 275, 442
Nida 15
Nikolajus I 19, 442
Nociagala 290, 436
Nosevičius, Viačeslavas 13, 132,
133

Novikas 377
Novikov, Nikolai 414 žr. Novikovas, Nikolajus
Novikovas, Nikolajus 18, 19, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 43, 45, 46, 48,
50, 51, 56, 83, 88, 89, 100, 101, 102,

Olchovecas 131, 132, 133
Old Panevėžys 415, 427 žr. Senasis Panevėžys
Opočka 290, 436
Orlovas, Vladimiras 159
Orlovska, Tatjana žr. Liackaja,
Tatjana Antonovna (Orlovska)
Orlovskis, Dmitrijus 134
Ovdejenko, Sofija 102
Oxford (Ohio) 15, 201, 203, 207,
213, 408, 439, 441, 443

Padnieprys 352, 353, 445
Padubysys 293
Pailiai 282
Pajėdienė, Jūratė 297
Pajevskis, Jonas 399, 441
Pakalka, Kazys 215, 442
Pakruojis 93
Palėvenys 376
Palionis, Jonas 16, 17, 441
Palovenė (Palomenė?) 30
Pandėlys 304
Panemunėlis 302
Panevėžys 10, 11, 12, 15, 18,

19, 21,

100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114,
116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 161, 165, 168, 169, 171, 173, 174,
177, 201, 221, 223, 225, 231, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 269,
270, 271, 273, 276, 278, 280, 281, 283,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294,
295, 296, 299, 301, 306, 308, 314, 316,
321, 322, 325, 332, 334, 337, 340, 341,
344, 345, 347, 352, 353, 354, 357, 358,
359, 361, 362, 364, 365, 367, 371, 376,
377, 378, 379, 382, 383, 384, 386, 387,
388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 408,
411, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420,

20, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,

103, 104, 105, 107, 208, 209, 270, 401,

421, 423, 427, 428, 429, 431, 432, 433,

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270,

446, 447

435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 444,

271, 272, 291, 293, 296, 297, 306, 307,
309, 311, 313, 315, 319, 320, 359, 391,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
409, 415, 423, 425, 426, 428, 432, 433,
434, 437, 438, 440, 441, 447

Minkūnai 302
Minskas 32, 36,

40, 127, 128, 129, 132,

133, 134, 135, 231, 337, 356, 427, 439,
445, 447, 448
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Novoaleksandrovskas
žr. Zarasai

254, 388

Odincovas, Nikanoras

344, 345,

347, 377, 378, 401, 402

Odintsov, Nikanor 423, 424, 438
žr. Odincovas, Nikanoras
Ohio (JAV valstija) 15, 201, 203,
207, 213, 408, 439, 441, 443

446, 447, 455

Papilė 59, 393
Papilys 203, 221, 301, 302
Paryžius 278
Parovėja 92, 289, 291, 436
Paseka 133
Pastoviai 129
Pasvalys 12, 59, 92, 93, 101,

110, 111,

208, 222, 405, 410

453

Paškevičienė, Loreta

11, 118, 119,

441

Paura, J. 111, 112, 136, 138, 142
Pavyslys 396
Penza 31, 32, 38, 259, 409
Perejaslavas 337
Permė 337
Peskų rajonas (Sankt Peterburge) 392, 393, 445
Pestičius, Dmitrijus 37
Pestičius, Michailas 37, 447
Peterburgo dalis (Sankt Peterburge) 392
Petkevičius, Antanas 16, 56, 57,
58, 126, 160, 166, 330, 446

214, 292, 445

Petras I 297
Petraško, Eleonora žr. Liackaja, Eleonora Antonovna (Pet
raško)
Petrovskij skg. (Sankt Peterburge) 392
Petruševskis 276
Piatnickajos g. (Maskvoje) 329,
445

Pikelytė, Zita 15
Pinajevas, Leonidas 337, 341, 446
Piniava 144, 145, 146, 273, 286, 287,
288, 294, 295, 436

Pinskas

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 101, 409, 447

Piročkinas, Arnoldas 351, 353, 441
Plevakova, Regina (Irina)
žr. Liackaja, Regina (Irina)
(Plevakova)
Plymouth (Pennsylvania) 283, 439
Pocytė, Silva 17, 440
Pogodinas, Michailas 105, 107,
109, 446
14, 15,

16, 18, 19, 20, 21, 272, 273, 286 –402,
446
15, 290, 291,

391, 436

Poidėnas, Vincentas 290
Polockas 135
Poltava 337
Popovas, Andrejus 298
Pososhkov, Ivan 428, 432, 433, 434,
437 žr. Posoškovas, Ivanas
Posoškovas, Ivanas 297, 298, 299,

454

Račkauskis, Jeronimas

145

46, 47, 88,

89, 410, 411, 414, 439, 443, 445

Radoškovičiai 130
Radviliškis 301
Ragainė 283, 439, 441
Raguva 201
Ramygala Street (in Panevėžys)
437 žr. Ramygalos g. (Panevėžyje)
Ramygalos g. (Panevėžyje) 392,
393

Raseiniai 24, 59, 315
Rassichina, Sofija Afanasjevna
(Kovalevskaja) 254, 388
Respublikos g. (Panevėžyje) 10
Richards, Dolores 15
Richards, Randy 15
Rietavas 194
Ryga 144, 145, 146, 260, 271, 337, 392,
Rinkauskienė, Regina

403, 405, 406, 408, 409, 416, 436 –438,

300, 301, 312, 313

Puzinaitė, Elena 408
Puzino, P. g. (Panevėžyje)

393, 394

Poidėnas, Adomas 290, 436
Poidėnas, Andrius 3, 12, 13,

Poidėnas, Vasilijus

Posoškovas, Nikolajus 297
Post, H. 399, 441
Poška, Dionizas 226, 358, 435
Potapovas, S. 27
Praha 18, 126, 133, 153, 442
Prancūzija 278
Prėskienis, Bronius 255, 441
Prūdiščė 132
Prūsija 24, 259, 272, 385
Pskovas 290, 436
Pulchovskis 29
Pumpėnai 12, 100, 101
Pušalotas 59
Puškinas, Aleksandras 178, 213,

14, 201, 203,

205, 211, 213, 247, 441

Riurikas 352, 354, 356
Rodūnia 203
Rommas, R. M. 23, 89, 441, 445
Roshchin, Pavel 416, 423, 431 žr.
Roščinas, Pavelas
Roščinas, Pavelas 25, 26, 154, 155,

Rusia 21, 356, 426
Rusija 3, 10, 15, 16,

19, 20, 21, 27, 29,

41, 82, 83, 84, 103, 105, 109, 111, 116,
117, 124, 127, 131, 135, 146, 156, 158,
161, 165, 174, 189, 195, 255, 263, 282,
285, 290, 292, 293, 297, 298, 299, 341,
347, 348, 349, 350, 352, 353, 362, 378,
385, 392, 395, 397, 398, 403, 409, 410,
415, 430, 436, 439, 441, 442, 447, 448,
455

Russia 409, 423 žr. Rusija
Rūtas (?) 296
Sačkovskis 36
Sadauskaitė, Izabelė 347, 441
Safronovas 154
Salamiestis 301, 302
Salučkienė, Asta 111
Sankt Peterburgas 13, 15, 18, 20,
23, 29, 41, 101, 121, 125, 133, 135,
158, 163, 167, 168, 254, 255, 257, 260,
263, 271, 272, 273, 276, 293, 295, 297,
299, 310, 331, 332, 344, 349, 359, 379,
386, 392, 393, 394, 395, 402, 415, 423,
437, 439, 443, 444, 445, 446, 448

Savel’ev, Nikanor 418 žr. Saveljevas, Nikanoras
Saveljevas, Nikanoras 100, 158,
159, 165, 166, 167, 183, 184

Schiekopp, Julius 399, 441
Schleicheris, Augustas 152,

153,

384, 386, 429, 432, 435, 442

Seliščė 131, 132, 133, 134, 135, 139, 446
Senasis Panevėžys 10, 136, 137,
138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 354,
357, 387, 447, 455

Seneka 278
Sergievskii, Nikolai 424, 435, 436,
437, 438 žr. Sergijevskis, Nikolajus
Sergijevskis, Nikolajus 18, 19, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 146, 154, 158, 159, 164, 165, 167,
168, 169, 173, 233, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 264, 268, 270, 271,

156, 158, 161, 165, 166, 167, 173, 174,

272, 273, 274, 275, 276, 281, 282, 283,

232, 344, 375, 377

285, 286, 288, 289, 295, 310, 314, 315,

Rozovas, Eugenijus 293, 294, 295
Rukuiža, Antanas 145, 441
Ruprecht 149, 440
Ruseckas, Petras 16, 17, 291, 439,
440

316, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 348, 351, 362, 367, 368, 376, 377,
378, 379, 380, 385, 386, 390, 395, 396,
401, 402, 403, 404, 405, 408, 444, 447

Sibiras 112, 114
Sideravičius, Rimantas 213
Sidorovas, Aleksandras 112
Sidorovas, Tigrijus 112
Siesikai 92
Sigismund the Old 414 žr. Žygimantas Senasis
Sinclairis, Uptonas 355, 442
Siniakovas, I. 118, 119, 391, 444
Syrkin, Abel’ 412, 413, 417, 418, 419,
422 žr. Syrkinas, Abelis
Syrkina, Sara 23, 330
Syrkinas, Abelis 20, 22, 23, 26, 47,
56, 81, 88, 119, 158, 159, 164, 166,
168, 171, 173, 174, 176, 195, 199, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 214, 215, 229, 232, 233, 234, 235,
236, 250, 273, 319, 327, 329, 330, 335,
344, 349, 351, 382, 384, 399, 400, 441,
443, 444, 445, 446

Syrkinas, Joachimas 23
Syrkinas, Julijus 23, 330,

332, 333,

334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342,
344

Syrkinas, N. D. (?) 317
Sirvydas, Konstantinas

215, 226,

358, 435, 441, 442

Slobodka 130
Sluckas 30, 31, 110, 410
Smalininkai 226
Smėlynės g. (Panevėžyje)

141,

145

Smėlynės rajonas (Panevėžyje)
145, 393

Smetona, Antanas 291
Smilgiai 278
Smirnovas, Ivanas 314
Smoczyński, Wojciech 149, 442
Sokolovskis, Šaja 22, 23, 443
Spruogis, Janis 297, 333, 362, 446
Staliūnas, Darius 4, 13, 16, 17, 19,
26, 27, 55, 105, 116, 117, 118, 119,
121, 123, 124, 125, 139, 157, 161, 209,
231, 232, 233, 271, 275, 279, 351, 355,
398, 399, 439, 441, 442

Staraja Ambarnaja g. (Rygoje)
260

Stavropolis 131
Stepanovas, Nikolajus 297
Steponaitienė, Jolita 15
Strukovskis, Antonas 291, 292
Subačius, Giedrius 17, 19, 47, 67,
71, 75, 77, 117, 123, 149, 161, 217,
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231, 275, 293, 311, 315, 319, 321, 325,
347, 361, 399, 401, 409, 439, 442, 455

Subačius (miestas) 203, 221
Subačiūtė, Daukantė 5, 10, 15
Subatniekienė, Rūta 17, 440
Suchodolskis, Sergijus 389
Survilas, Petras 405, 406, 407
Suvalkai 296, 315
Svėdasai 302
Svisločė 128

Tilžė 441
Tirkšliai 59
Tyszkiewicz, Eustachy 133, 442
Tiškevičius, Mikalojus 144, 145
Točickis 278
Tolstoi, Lev 415, 416, 423, 437
žr. Tolstojus, Levas
Tolstojus, Dmitrijus 121, 123
Tolstojus, Levas 20, 314, 317, 319,
320, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333,
334, 335, 338, 341, 344, 369, 444, 448

Šarkevičius, Foma 132
Šaukėnai 286, 288, 293, 436
Šepetytė-Petrokienė, Rita 14, 359
Šiauliai 16, 17, 28, 59, 92, 112, 113,
255, 268, 269, 278, 280, 282, 286, 287,
293, 301, 375, 393, 439, 441

Šiaurės vakarų kraštas

101, 109,

146, 158, 293, 395, 396, 446

Šidlovskis, Piotras 119, 159
Šinkūnas, Mindaugas 14, 297
Širinskis-Šichmatovas, Aleksandras 167
Širvintos 203, 221
Šlapelis, Jurgis 94
Šnipiškės 209
Šrubėnienė, Rūta 15
Švaininkai 278
Švaistas Balčiūnas, Juozas 17,
118, 119, 440, 442

Švėkšna 255
Švenčionys 30,

31, 43, 98, 110, 410

Torontas 112
Totlebenas, Eduardas 135, 136
Trakai 128, 129, 203, 209
Triškaitė, Birutė 14
Trockis, Vitalijus 392
Troškūnai 376
Trubačiovas, Olegas 352, 353, 445
Trumpa, Edmundas 65, 440
Tūbelis, Juozas 291
Tumas, Juozas 16, 17, 442
Tuomienė, Nijolė 14
Tupyliovas, Nikolajus 276
Turgaus a. (Panevėžyje) 141
Tverečius 62, 282, 302
Ukmergė

30, 31, 38, 43, 50, 64, 93,

98, 103, 115, 201, 255, 268, 269, 270,

14, 407,

Tarchova, Nadežda žr. Kaširina,
Nadežda Dmitrijevna (Tarchova)
Tarlecka, Olga žr. Liackaja, Olga
Antonovna (Tarlecka, Milaševska)
Taujėnai 92
Tauragė 18, 23, 445
Telšiai 28, 30, 194, 268, 269, 270, 280,
315, 375, 428, 429, 446

Temčinas, Sergejus 14, 267
Tichomirovas, Dmitrijus 157,

345,

369, 376, 445
16, 17, 290, 291, 440,

442

391, 410, 412, 428, 448

Urbana-Champaign (Illinois)
299, 445

442

Tilvytis, Teofilis

349, 352,

353, 439, 445

278, 280, 287, 299, 301, 302, 375, 387,

Talkoniai 108, 110
Tamošiūnaitė, Aurelija

Tyla, Antanas

Toporovas, Vladimiras

Ushinskii, Konstantin 436
žr. Ušinskis, Konstantinas
Uspenskij, Boris 19, 442
Ušinskis, Konstantinas 273, 376
Užupis 296
Užušiliai 289
Vaicekauskas, Algimantas 15, 141
Vaisių g. (Panevėžyje) 393
Vaiskūnai 302
Valančius, Motiejus 215, 272, 311,
382, 383

Valickienė, Bronė 405
Vanagas, Aleksandras 355, 442
Vandenhoeck 149, 440
Varėna 209
Varšuva 20, 29, 75, 101, 102, 103, 126,
127, 399, 400, 443, 446, 447

207

Vasilijus III

128

455

Vasiljevo sala (Sankt Peterburge) 392
Vatmanas 278
Vatutina, Valentina 11, 15, 287,
290

Vėbra, Rimantas 16, 17, 442
Venckienė, Jurgita 16, 17, 305,

406,

407, 442, 443

Verschik, Anna 206, 207, 443
Vyborgo pusė (Sankt Peterburge) 392, 393, 443
Vyborgo sala (Sankt Peterburge)

Zabiela, Gintautas

347, 349, 351,

443

Zabilas 394
Zadievis 129
Zagorjė 133, 134
Zaiceva, Matriona 111
Zakriničjė 132, 133, 447
Zalesjė 130
Zamoskvorečė (Maskvoje)

392,

393

Zarasai 254, 301, 388
Zavadzkis 15, 20, 297,

298, 299, 310,

315, 320, 321, 325, 343, 374, 383, 401,

392

Viduklė 255, 265
Viekšniai 59, 287, 288, 289, 436, 443
Vileika 128, 129, 130
Vilnius 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 43,
45, 47, 51, 57, 59, 63, 65, 81, 82, 89,
101, 110, 112, 113, 117, 119, 120, 126,
127, 133, 134, 143, 149, 159, 165, 166,
167, 168, 173, 201, 203, 205, 207, 208,
209, 213, 215, 217, 232, 251, 254, 255,
256, 260, 271, 272, 276, 281, 282, 283,

415, 442

Zavadzkis, Juozapas 89, 439, 440
Zdanovičius 19, 445
Zinkevičius, Zigmas 16, 17, 51, 59,
62, 63, 65, 151, 201, 203, 205, 211,
213, 221, 223, 269, 303, 309, 443

Zolotovas, Vasilijus 22, 56
Zosimovič, Olga Afanasjevna
(Kovalevskaja) 253, 254, 388
Zosimovičius, Sofronijus 119, 159,
253, 254, 291, 292, 294, 295, 348

288, 291, 293, 295, 296, 297, 299, 305,
311, 314, 319, 327, 331, 332, 335, 337,
330, 311, 333, 337, 340, 341, 343, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356,
359, 362, 378, 382, 385, 392, 393, 399,
405, 409, 410, 416, 418, 423, 424, 426,
427, 428, 433, 435, 436, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 455

Vilučiai 302
Vytartai 278
Vitė, Fiodoras 126, 127, 447
Voinič, Ana 391
Voiničius, Jemeljanas 118,

119,

368, 391, 444

Voiničius, Sergijus 391
Vokiečių g. (Vilniuje) 81, 445
Vokietija 292
Volteris, Eduardas 18, 160, 293,
294, 295, 296, 297, 313, 316, 367, 380,
443, 446

Voronežas 369
Voska, Kr. 283, 439, 441
Vvedenskaja, Marja 100
Waisenhaus 399, 440
Weeks, Theodore R. 403, 443
Winter, Carl 149, 440
Wolter, Eduard 415, 423, 437
žr. Volteris, Eduardas

456

Žagarė 282, 393
Žaltauskaitė, Vilma 13
Žasliai 129, 130
Žemaičiai 129, 217, 311, 356, 441
žr. Žemaitija
Žemaičių Kalvarija 59
Žemaitija 275, 296, 340, 443
Žemaitis, Sergejus 15
Žemutinis Lomovas 31, 259
Žygaičiai 203
Žygimantas Augustas 128
Žygimantas Senasis 128
Židikai 59
Žilinskaitė, Eglė 297
Žilinskis, Tomas 16, 17, 19, 44, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 90,
159, 160, 182, 249, 380, 405, 409, 410,
414, 422, 443

Žmako, Marija 134, 135, 447
Žukovskis 292
Žvilius, Alfonsas 15, 459
Адамчикъ, Ѳаддѣй Клементьевичъ žr. Adamčikas, Fa
diejus
Багрянородный, Константинъ
348

Беклемишевъ, Андрей Ва
сильевичъ žr. Beklemiševas,
Andrejus
Белинскiй, Виссарионъ Гри
горьевичъ 39, 443 žr. Belins
kis, Visarionas
Борейша, Василій Михайловичъ žr. Boreiša, Vasilijus
Боричевскій, Сергій Степановичъ žr. Boričevskis, Ser
gijus
Боричевскій, Степанъ Андреевичъ 119, 444 žr. Boričevskis,
Stepanas
Бунаковъ, Николай Ѳедоро
вичъ 369, 443 žr. Bunakovas,
Nikolajus
Бѣлецкій, Алексѣй Викторовичъ žr. Beleckis, Aleksejus
Бѣляева, Екатерина Андреевна žr. Beliajeva, Jekaterina
Бѣляевъ, Иванъ Александровичъ 337, 339, 443 žr. Beliaje
vas, Ivanas
Введенская, Марья Николаевна žr. Vvedenskaja, Marja
Витте, Ѳедоръ Ѳедоровичъ
žr. Vitė, Fiodoras
Войничъ, Емилiанъ Павловичъ 119, 444 žr. Voiničius,
Jemeljanas
Вольтеръ, Эдуардъ Александровичъ 297, 443 žr. Volteris,
Eduardas
Востоков, Александр Христофорович 40, 41, 443
Гаретовскій, Иванъ Алексѣе
вичъ žr. Garetovskis, Ivanas
Гисичъ, Антонъ Ивановичъ
žr. Gisičius, Antonas
Грачъ, Хоненъ Берковичъ
žr. Gračas, Chonenas
Греч, Николай Иванович 40, 41,
444

Груберъ, Эверастъ Андреевичъ žr. Gruberas, Everastas
Гуковскій, Константинъ Павловичъ 119, 391, 444 žr. Gukov
skis, Konstantinas

Даль, Владимир 43, 443 žr. Da
lis, Vladimiras
Долбилов, Михаил Дмитриевич 15, 109, 444 žr. Dolbilovas,
Michailas
Дроздовскій, Герасимъ Степановичъ žr. Drozdovskis,
Gerasimas
Дунаева, Екатерина 133 žr. Du
najeva, Jekaterina
Дуровъ, Иванъ Араиповъ
žr. Durovas, Ivanas

Коленко, Петръ Дмитріевичъ
žr. Kolenka, Piotras
Корниловъ, Иванъ Петровичъ
žr. Kornilovas, Ivanas
Котоминъ, А. М. 369, 443
Кочубинскій, Александръ
Александровичъ žr.
Kočiubinskis, Aleksandras
Краучунасъ, Антонъ Доминиковъ žr. Kriaučiūnas, Antanas
Круковскій, Адріанъ Васильевичъ žr. Krukovskis, Adrianas

Егоровъ, Александръ Ефи
мовичъ žr. Jegorovas, Alek
sandras
Ефимов, И. 299, 445

Ланкау, Анна žr. Lankau, Ana
Лебединцевъ, Александръ
Арсеньевичъ žr. Lebedince
vas, Aleksandras
Левинъ, Мордухъ Берко Мовшовичъ žr. Levinas, Mordu
chas Berko Maušovičius
Левицкiй, Петръ žr. Levickis,
Piotras
Лисснеръ, Э. 127, 349, 444
Лотман, Юрий М. 393, 444
žr. Lotmanas, Jurijus
Лютостанскій, Ипполитъ Іоси
фовичъ žr. Liutostanskis,
Ipolitas
Ляцкая, Елена Афанасіевна
žr. Liackaja, Jelena Afanas
jevna (Kovalevskaja)
Ляцкий, Евгений Александрович žr. Liackis, Eugenijus
Aleksandrovičius
Ляцкій, Захарій Антоновичъ

Жемайтис, Сергей
maitis, Sergejus

15

žr. Že

Задзеўе žr. Zadievis
Здановичъ 81, 133 žr. Zdano
vičius
Золотовъ, Василій Андреевичъ 23, 444 žr. Zolotovas,
Vasilijus
Зосимовичъ, Софронiй Лукичь 119, 444 žr. Zosimovičius,
Sofronijus
Iонина, Лидія Петровна
žr. Jonina, Lidija
Каптерев, Петр Федорович
299, 444

Кахановъ, Иванъ Семеновичъ
žr. Kachanovas, Ivanas
Каченовскій, Михаилъ Трофимовичъ žr. Kačenovskis,
Michailas
Каширина, Надежда Дмитріе
ва (Тархова) žr. Kaširina, Na
dežda Dmitrijevna (Tarchova)
Каширинъ, Дмитрій Ѳедоро
вичъ 39, 444 žr. Kaširinas,
Dmitrijus Fiodorovičius (1 )
Каширинъ, Яковъ Ѳеодоро
вичъ žr. Kaširinas, Jakovas
Fiodorovičius
Ковалевскій, Афанасій Львовичъ žr. Kovalevskis, Afana
sijus
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275, 277, 279, 281, 349, 350, 352, 353,
354, 355, 357, 359, 361, 363, 387, 444

žr. Liackis, Zacharijus Anto
novičius
Мамонтов, А. И. 299, 445
Миллер, Алексей Ильич

109,

444

Миллеръ, Всеволодъ Ѳедоро
вичъ žr. Mileris, Vsevolodas
Миллеръ, Ѳедоръ Ивановичъ
žr. Mileris, Fiodoras
Муравьевъ, Михаил Николаевичъ žr. Muravjovas, Mi
chailas
Мухинъ, Александръ Михайловичъ žr. Muchinas, Alek
sandras

Небольсинъ, Павелъ Ивановичъ žr. Nebolsinas, Pavelas
Новиковъ, Николай žr. Novi
kovas, Nikolajus
Носевич, Вячеслав 133 žr. No
sevičius, Viačeslavas
Овдѣенко, Софія Иванова
žr. Ovdejenko, Sofija
Одинцовъ, Никаноръ Ѳедоро
вичъ žr. Odincovas, Nika
noras
Орловъ, Владимиръ Александровичъ žr. Orlovas, Vladi
miras
Пинаевъ, Леонидъ Яковлевичъ žr. Pinajevas, Leonidas
Погодинъ, Михалъ Петровичъ žr. Pogodinas, Mi
chailas
Пойденасъ, Андрей Адамовичъ žr. Poidėnas, Andrius
Посошковъ, Иванъ Тихоновичъ 299, 445 žr. Posoškovas,
Ivanas
Пушкин, Александр 178, 213,
445 žr. Puškinas, Aleksandras
Рисъ, Т. 157, 445
Розовъ, Евгеній Александровичъ žr. Rozovas, Eugenijus
Романъ 127, 349, 444
Рощинъ, Павелъ Емеліяно
вичъ žr. Roščinas, Pavelas
Рубцовъ 126
Савельевъ, Никаноръ Осиповичъ žr. Saveljevas, Nika
noras
Саврасовъ 37
Сергіевскій, Николай Александровичъ 119, 444 žr. Sergi
jevskis, Nikolajus
Сидеравичюс, Римантас 213,
445 žr. Sideravičius, Rimantas
Синяковъ, И. Н. 119, 391, 444
žr. Siniakovas, I.
Смирновъ, Иванъ Петровичъ
žr. Smirnovas, Ivanas
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Струковскій, Антонъ Анаста
сіевичъ žr. Strukovskis, An
tonas
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