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Liucija Citavičiūtė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

Įsruties apskrities bažnyčių ir mokyklų 
vizitacijos potvarkio Recessus generalis (1639) 
reikšmė lietuvių raštijai ir jo vykdytojas 
danielius Kleinas 

2008 metais vokietijoje rasta keletas dokumentų, pateikiančių autentiškos infor-
macijos apie danieliaus Kleino (1609–1666) gramatikų, žodyno, giesmyno rengimo 
aplinkybes ir lietuvių raštijos būklę Xvii amžiaus viduryje. rankraščiai saugomi 
prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve berlyne (Geheimes 
staatsarchiv preussischer Kulturbesitz)1, jie įrišti byloje bendru pavadinimu Litauiſche 
Grammatik und Geſangbuch 1659 und andere litauiſche geiſtliche Schriften 1578–1707; 
Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 8r–11v:

1) danieliaus Kleino laiškas prūsijos kunigaikščiui Frydrichui vilhelmui dėl lie-
tuviško giesmyno, tilžė, 1659 06 19, rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. 
bl. 8r–9v; 

2) Kunigaikščio Frydricho vilhelmo administracijos pranešimas danieliui Kleinui 
apie recenzentų rekomendaciją spausdinti jo rankraščius, Karaliaučius, 1652 06 20, 
rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 10r;

3) Kunigaikščio Frydricho vilhelmo potvarkis lietuvių kunigams dėl susitiki-
mo tilžėje su danieliumi Kleinu aptarti giesmyno reikalus (nuorašas), berlynas?, 
1659 06 20, rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 11r–11v.

Kleino laiškas rašytas standartinio dydžio lapuose (33,5x20,5 cm), popierius su 
vandens ženklais, standus, pageltęs, lapų kraštai aptrupėję. rašyta tamsiai rudu 
rašalu, matyt, stipriai spaudžiant arba aštria plunksna, nes eilutės išsispaudusios 
kitoje lapo pusėje. teksto apimtis – 119 eilučių, pirmame ir antrame lape yra po 
35 eilutes, trečiame – 43, o ketvirtame (gavėjas ir siuntėjas) – 6 eilutės. rašysena 

1  visi trys dokumentai – faksimilės, perrašas 
ir vertimas į lietuvių kalbą – publikuojami 
šio straipsnio pabaigoje.
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lygi ir smulki, eilutės tiesios, paraštė siaura. rašyta, kaip anuomet įprasta, gotiki-
niu kursyvu, trumpinant galūnes ir priesagas, įterpiant humanistiniu kursyvu 
parašytų lotyniškų žodžių ir frazių. tekste beveik nėra braukymų ar kitokių reda-
gavimo žymių.

Šis laiškas iki šiol nepublikuotas. jis laikytinas didžiausiu šiuo metu žinomu 
Kleino autografu, tačiau tai ne vienintelis jo autografas. viktoras Falkenhahnas 
turėjo rankose Kleino bylą, iki antrojo pasaulinio karo saugotą Karaliaučiaus vals-
tybiniame archyve (em 138 a, e, 2), ir iš jos paskelbė dviejų fragmentų faksimiles: 
vieną iš bažnytinių knygų (apie 1650), antrą – iš prašymo kunigaikščiui (1651)2. 
Kai kuriuos rankraščius tyrėjas atpasakojo ar citavo, tačiau 1659 metų laiško ku-
nigaikščiui neminėjo. be autografų iš šios bylos, Falkenhahnas paskelbė keturias 
marginalijas jono bretkūno biblijos vertime (Falkenhahn 1941, tafel Xi, abb. 19; 
tafel Xiii, abb. 26; tafel XXvi, abb. 56–57), jų autoriumi laikydamas Kleiną3. ne-
seniai dr. liane Klein berlyne rado dar vieną Kleino laišką, tačiau jis su literatū-
rine veikla nesusijęs4.

Čia publikuojamo laiško parašymo metais, 1659-aisiais, Kleinas buvo baigęs 
penktą dešimtį ir jau dvidešimt trečius metus dirbo sielovados darbą tilžėje5. laiš-
ke autorius mini abi savo gramatikas (Grammatica Litvanica, 1653 ir Compendium, 
1654), žodyną, tačiau daugiausia kalba apie rengiamą giesmyną (Naujos giesmių 
knygos, išspausdintos 1666 metais). jis prašo valdovo apginti įžeistą garbę, sutram-
dyti lietuvių kunigus, puolančius jo giesmyną, įsakyti sudaryti naują vertinimo 
komisiją ir paspartinti rankraščio spausdinimą Karaliaučiuje.

esminiai tos istorijos faktai tyrėjams ir visuomenei žinomi – jie išdėstyti Kleino 
giesmyno ir gramatikos pratarmėse. tačiau šie autentiški dokumentai atskleidžia 
naujų detalių ir išryškina Kleino indėlį vykdant lietuviškų knygų leidybos programą 
pagal prūsijos kunigaikščio jurgio vilhelmo paskelbtą potvarkį Recessus generalis6. 

1. d a n i e l i u s  K l e i n a s  –  p a G r i n d i n i s  VISUOTINIO POTVARKIO  v Y K d Y -
t o j a s. po Xvi amžiaus proveržio lietuvių raštijoje stojo sąstingis. pirmaisiais Xvii 

2  viktor Falkenhahn, Der Übersetzer der litau-
ischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer. 
Beiträge zur Kultur- und Kirchengeschichte 
Altpreußens, Königsberg (pr) und berlin: 
ost-europa verlag, 1941, tafel XXvia, 
abb. 57a–57b. 

3  dėkoju habil. dr. onai aleknavičienei, at-
kreipusiai autorės dėmesį į Falkenhahno 
studijoje nustatytus Kleino autografus ir 
pateikusiai vertingų dalykinių pastabų. 

4  liane Klein, „auf der suche nach den Quel-
len und ein verschollen geglaubter und 
doch wiedergefundener brief von daniel 
Klein aus dem jahre 1654“, Lietuvių kalba 3, 
2009; http://www.lietuviukalba.lt/index.
php?id=126.

5  apie Kleino kilmę, studijas, darbą ir lite-       
ratūrinę veiklą žr. Falkenhahn 1941,     
322–353. 

6  RECESSVS GENERALIS der Kirchen Viſita-
tion inſterburgiſchen vnd anderer littaw-
iſchen embter im Hertʒogthumb preuſſen. 
Gedruckt ʒu Kænigsberg bey lorentʒ se-
gebaden erben. Anno 1639 (toliau – Visuo-
tinis potvarkis arba RecG); perspaudas: 
„receſſus Generalis der Kirchen – viſita-
tion inſterburgiſchen und anderer littaw-
iſchen embter im Hertʒogtumb preuſſen. 
de anno 1638“, Preussisches Provinzial-Kir-
chenblatt 5, 1843, 259–333. 
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amžiaus dešimtmečiais lozorius zengštokas tik perleido7 papildytą giesmyną Giesmės 
Chrikščioniškos ir Duchauniškos, baltramiejaus vilento Evangelijas bei Epistolas ir jo En-
chiridioną (1612). 1625 metais išėjo jono rėzos8 Psalteras Dovydo. iš esmės tai anksčiau 
rašiusių autorių – martyno mažvydo, baltramiejaus vilento, jono bretkūno atnaujin-
tos publikacijos. tolesnį raštijos nuosmukį lėmė keletas priežasčių: mirė aktyviausi 
plunksnos darbininkai – zengštokas (1621) ir rėza (1629), prūsiją alino trisdešimties 
metų karas (1618–1648) ir po jo sekęs badmetis, vis mažiau lietuvių įstengė leisti savo 
vaikus į mokslą. pradėjo stigti lietuvių mokytojų ir kunigų, o vokiečiams sunkiai 
sekėsi išmokti kalbą be pagalbinių priemonių – gramatikos ir žodyno. 

Kunigaikštis jurgis vilhelmas, pirmasis prūsijos valdovas, gimęs ir augęs Kara-
liaučiuje (valdė 1619–1640), susirūpino daugiatautės tėvonijos reikalais. 1638 metais 
jo įsakymu atlikta rytinės prūsijos dalies, vadinamos Lietuvos provincija, bažnyčių ir 
mokyklų vizitacija. vizituotojais skirta po du asmenis iš kiekvienos Įsruties apskri-
ties. išanalizavęs ataskaitą, valdovas parengė dokumentą – Visuotinį potvarkį. 

lietuvių istoriografijoje šis dokumentas datuojamas skirtingai: 1638 ir 1639 metais. 
iš tikrųjų rankraštis parašytas vizitacijos metais (1638), o publikuotas 1639-aisiais. 
spaudinio antraštiniame puslapyje nurodyti leidimo metai, o tekste – rankraščio 
parašymo data. perspausdinant dokumentą 1843 metais žurnale Preussisches Provin-
zial-Kirchenblatt (beje, ne iš rankraščio), nurodyta rankraščio, o ne spaudinio data. 
taigi rankraštis datuotinas 1638, o spaudinys – 1639 metais.

Visuotiniame potvarkyje griežtai nurodoma taisyti padėtį. skirsnyje „dėl pagalbi-
nių priemonių“9 įsakoma „visiems ir kiekvienam šios apskrities kunigui“, o labiau-
siai tiems, kurie gerai moka lietuvių kalbą, kuo skubiau rengti lietuviškas religines 
ir kalbines knygas: 

so ſol es hiemit allen ‖ vnd jeden pfarrern dieſes ambts / vnd ſonderlich denen ‖ 
ſo der littawiſchen sprache recht k÷ndig vnd mÕchtig / ‖ aufferleget vnd befohlen 
ſeyn / daß ſie etwas ſo ʒur gr÷ndt= ‖ lichen wiſſenſchaft ſolcher sprache gehæret / 
elaboriren ‖ vnd eheſtes verfertigen / vnd ſonderlich anfangs eine kurtʒe ‖ Grammati-
cam, vnd was darʒu gehæret / item ein Voca- ‖ bular buch oder Dictionarium der meiſten 
vnd ſchwereſten ‖ littawſchen Wærter / vnd was denſelben mehr anhÕngig ‖ iſt / 
auß kommen laſſen. imgleichen auch die litta= ‖ wiſche poſtill deß seel[igen] Herrn 
Johannes Bredky in etwas ‖ vermehren / vnd verbeſſern / oder gar eine gantʒe newe 
ge= ‖ ſchickte an den tag geben.

7  lozorius zengštokas (lasarus sengstock, 
1562–1621), Karaliaučiaus lietuvių pamoks-
lininkas, giesmių vertėjas. rengdamas 
naują baltramiejaus vilento knygų leidi-
mą, jis pildė ir šiek tiek redagavo tekstą 
(vaclovas biržiška, Aleksandrynas. Senųjų 
lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., bio-
grafijos, bibliografijos ir biobib lio grafijos 1. 
XVI–XVII amžiai, Čikaga: jav lb Kultūros 
Fondas, 1960, 220–221 [toliau – BržA i]).

8  jonas rėza (johannes rhesa, 1576–1629) ku-
nigavo tolminkiemyje, po zengštoko mir-
ties paskirtas Karaliaučiaus lietuvių para-
pijos klebonu (BržA i 234–235).

9  „von den H÷lffmitteln. ‖ so ʒu ſolchen 
Worts / sacraments= ‖ vnd Gebehts ÷bun-
gen gehæren / vnd wol ‖ ʒu ponderiren 
ſeyn. ‖ vnd Ʒwar. ‖ i. ‖ vom druck der 
littawiſchen bibel / ‖ vnd andern lit taw-
ſchen sachen“, RecG d 1v–4r.
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10  visą Visuotinio potvarkio skirsnio tekstą – 
perrašą ir vertimą – žr. straipsnio pabaigo-
je. Šį fragmentą yra išvertęs leonas Ginei-
tis, žr. Lietuvių literatūros istoriografijos 

darnach wird auch befunden, daß faſt wenig vnd ‖ keine Exemplaria von den 
littawiſchen Catechiſmis vnd Geſang b÷chern ʒu kauff mehr verhanden / vnd auch 
das ‖ Geſang buch nach dem deutſchen nicht complet vnd ‖ vollkommen / ſondern 
viel GeſÕnge darinnen mangeln / ‖ welche aber etʒliche pfarrer / wie wir ſelbſt 
geſehen / gar ‖ gutt componiret, vnd schrifftlich an der Handt haben: ‖ so ſoll es 
denſelben auch hiemit demandiret vnd befohlen ‖ ſeyn / daß ſie ſolche GeſÕnge / 
nebenſt der Grammatic, in ‖ der Reviſion deß newen teſtaments mit ſollen produci- ‖ 
ren und exhibiren, damit ſie auch ʒu gleich kænnen vberſe= ‖ hen vnd ʒum druck 
vbergeben werden (RecG d 3r)10.

Kleinas tapo uoliausiu Visuotinio potvarkio vykdytoju. Šio darbo jis ėmėsi savo 
iniciatyva ir, kaip matysime toliau, bandė jį atlikti savo jėgomis. Visuotinio potvarkio 
paskelbimo metais jis buvo neseniai baigęs studijas ir antrus metus kunigavo gim-
tojo tilžės miesto lietuvių parapijoje. užaugęs lietuviškoje aplinkoje, gavęs teologi-
nį ir filologinį išsilavinimą Karaliaučiaus universitete, pavyzdingo darbštumo vyras 
puikiai tiko šiam darbui. amžininkai Kleiną laikė geriausiu lietuvių kalbos moko-
vu, be to, jis ir pats manė turįs daug lietuvių kalbos žinių. apie tai jis užsiminė 
1659 metų laiške kunigaikščiui: 

Ʒu was ende ich ‖ dann anfangs eine Grammaticam Litvanicam geſchrieben, auf 
d[aß] ‖ man bevoraus eine Gewißheit in d[er] litt[auſchen] sprach[en] hette (Klei-
nas 1659, 8r). 

Kleinui Visuotinis potvarkis buvo toks svarbus, kad vienaip ar kitaip juo rėmėsi 
visų savo knygų pratarmėse ir 1659 metų laiške. Gramatikos Grammatica Litvanica 
pratarmėje, dedikuotoje kunigaikščiui, Kleinas daug vietos skyrė skirsniui „dėl 
pagalbinių priemonių“, kur pabrėžiama lietuviškų religinių ir kalbinių knygų lei-
dimo svarba. jis citavo (vietomis kupiūruodamas) faktiškai visą Visuotinio potvarkio 
skirsnį. tekstą tik šiek tiek kai kur perfrazavo ir paredagavo gramatiniu požiūriu:

so ſol es hiemit allen und jeden pfarrern dieſes ‖ ampts / und ſonderlich denen / ſo 
der littauſchen ‖ sprachen recht k÷ndig und mÕchtig / aufferleget ‖ und anbefohlen 
ſeyn / daß ſie etwas / ſo ʒur gr÷ndli= ‖ chen Wiſſenſchafft ſolcher sprache gehæret / 
ela- ‖ boriren und eheſtes verfertigen; und ſonderlich ‖ anfangs eine kurtʒe Gramma-
ticam, und was daʒu ‖ gehærig / item ein Vocabularbuch oder Dictio- ‖ narium der 
meiſten unnd ſchwereſten littauſchen ‖ Wærter / und was denſelben mehr anhÕngig 
iſt / ‖ auskommen laſſen / etc. darnach wird auch be= ‖ funden / daß faſt wenig 
und keine Exemplaria von ‖ den littauſchen Catechiſmus und Ge ſang b÷chern ‖ ʒu 
Kauff mehr verhanden / und auch das Geſang= ‖ buch nach dem deutſchen nicht 
complet und voll= ‖ kommen / ſondern viel GeſÕnge darinnen man= ‖ geln / etc. so 
ſol es den pfarrern auch hiemit ‖ demandiret und anbefohlen ſeyn / daß ſie ſolche ‖ 

chrestomatija (iki 1940 m.), parengė leonas 
Gineitis, vilnius: vaga, 1988, 14–16. verti-
mą atnaujino liucija Citavičiūtė.
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GeſÕnge nebſt der Grammatic in der reviſion des ‖ newen teſtaments mit ſollen pro-
duciren und ex- ‖ hibiren / damit ſie auch ʒugleich kænten ÷berſehen ‖ und ʒum 
druck ÷bergeben werden11 (KlG a 3r–3v).

Visuotinį potvarkį kaip imperatyvą kunigams rengti lietuvių kalbos gramatiką ir 
žodyną Kleinas mini ir vokiškos gramatikos Compendium pratarmėje. būtent tos kny-
gos, jo nuomone, padėtų lietuvių kalbą „geriau išdailinti ir taisyklingiau išmokti“:

Weßwegen denn se[ine] Churf[ürſt]l[iche] durchl[aucht] als der ‖ landesHerr und 
vater in dem durch den druck ‖ publicirten KirchenReceſs gnÕdigſten befehl gethan / ‖ 
daß die littauſchen pfarrherren / ſo der sprachen ‖ mÕchtig / etliche H÷lffmittel / als 
eine kurtʒe Gramatick / ‖ und Dictionarium, oder Lexicon, ʒu beſſerer excoli- ‖ rung 
und richtiger erlernung dieſer sprachen ferti= ‖ gen und auskommen laſſen ſollen 
(KlC a 2v). 

Žiūrint chronologiškai, ketvirtą kartą Visuotinį potvarkį Kleinas mini 1659 metų 
laiške. apie sąmoningą pasiryžimą vykdyti potvarkio direktyvas jis kalba pačiose 
pirmose laiško eilutėse, iškart po kreipinio į kunigaikštį. susirūpinti Visuotinio po-
tvarkio vykdymu Kleiną paskatinusios jo, ištikimai einančio tarnybą ir visuomenės 
laikomo geru kunigu, pareigos, sąžinė, o ypač įsakymas dėl pagalbinių priemonių:

durchlauchtigſter Churfürſt, Gnädigſter Herr, ‖ mein ambt, Gewiſſen, und inſondheit 
e[uer] Churf[ürſtliche] durchl[aucht] befehlig in ‖ dem Kirchen recesſ[us] tit[ulo] von 
den Hülfſmitteln haben mich ermahnet, ‖ d[aß] ich nebſt treuer verrichtunge meines 
ambts mir auch bonum Eccl[esi]ae ‖ publicum habe angeleg[en] ſeyn laſſen ſollen 
(Kleinas 1659, 8r).

plačiausiai apie šį dokumentą Kleinas rašo paskutinėje savo knygoje – giesmyne 
Naujos giesmių knygos (1666). vokiškoje pratarmėje jis vėl cituoja Visuotinio potvarkio 
fragmentą apie lietuviškas knygas, kur pabrėžiama būtinybė išleisti gramatiką, 
žodyną, postilę, giesmyną, naująjį testamentą. Cituojamasis fragmentas išskirtas 
didesniu šriftu (plg. 1 ir 2 pav.):

es ſol hiemit auch allen und jeden pfarrern dieſes ‖ (und anderer littauſchen aemb-
tern / wie der Reces- ‖ ſus Generalis inſigniret wird) und ſonderlich denen / ‖ ſo der 
lit tauſchen sprachen recht k÷ndig und mÕch= ‖ tig / aufferleget und befohlen 
ſeyn / daß ſie etwas / ſo ‖ ʒur gr÷ndlichen Wiſſenſchafft ſolcher sprache ge= ‖ hæ
ret / elaboriren und eheſtes verfertigen und ſon= ‖ derlich anfangs eine kurtʒe Gram-
maticam, und was ‖ daʒu gehæret / item ein Vocabular buch / oder Di- ‖ ctionarium 
der meiſten und ſchwereſten littauſchen ‖ Wærter / und was demſelben mehr an-
hÕngig iſt / ‖ auskommen laſſen. imgleichen auch die littauſche ‖ poſtill ſeel[igen] 
Herrn Johannis Bretkii in etwas ver= ‖ mehren und verbeſſern / oder gar eine gantʒe 
neue ge= ‖ ſchickte an den tag geben; darnach wird auch be= ‖ funden / daß faſt 

11  Čia ir toliau vokiškos ir lotyniškos Kleino 
gramatikų (toliau – KlG ir KlC) pratarmės 
cituojamos iš: Pirmoji lietuvių kalbos grama-

tika. 1653 metai, atsak. redaktorius j[onas] 
Kruopas, vilnius: valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1957. 
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1 pav. KlNG XXvii: pratarmėje cituojamas Visuotinis potvarkis (1639);
torunės universiteto biblioteka: pol. 7. ii. 4334
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2 pav. KlNG XXviii: pratarmėje cituojamas Visuotinis potvarkis (1639);
torunės universiteto biblioteka: pol. 7. ii. 4334
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wenig und keine Exemplaria von ‖ den littauſchen Catechiſmus und Geſangb÷cher 
ʒu ‖ kauff mehr verhanden / und auch das Geſangbuch ‖ nach dem teutſchen nicht 
complet und vollkommen / ‖ ſondern viel GeſÕnge darinnen mangeln / welche aber ‖ 
etʒliche pfarrer, wie wirs ſelbſt geſehen / gar gut ‖ vertiret und ſchrifftlich an der 
Hand haben. so ‖ ſol es denſelben auch hiemit demandiret und anbefoh= ‖ len ſeyn / 
daß ſie ſolche GeſÕnge nebſt der Gramma- ‖ tic in der reviſion deß neuen teſtaments 
mit ſollen ‖ produciren und exhibiren / damit ſie auch ʒugleich ‖ kænten ÷berſehen 
und ʒum druck ÷bergeben werden (KlNG XXvii–XXviii)12.

Visuotiniame potvarkyje buvo ypač pabrėžta, kad trūksta lietuviškos biblijos, ir 
rekomenduota skubiai parengti spaudai bretkūno rankraštį. jau tais pačiais 1638 
metais konsistorija sudarė biblijos rengimo grupę ir pateikė sąrašą tvirtinti kuni-
gaikščiui. Kleinas pasiūlytas vadovauti šiai kunigų komisijai: 

1. Herr m[agister] daniel Kleinn, liettawischer pfarr zur ‖ tielsieth ((durchstrichen: 
welcher zwar jung ist, jedoch alss ‖ einn Gelarter, vnndt in denn linguis er- ‖ fahrner 
mann,)) welches (!) dass directorium haben, vnd ‖ vleissiege achtunge darauf geben 
soll, damit ‖ ess alless nach ((rand: nach d[er] version lutheri ‖ vnd)) denn Fontibus 
so viel muglich, recht vnndt voll ‖ gegebenn werde, ‖ 2. Herr Christophorus sappuhn, 
pfarr zu entzunen, ‖ 3. Herr andreas Krause, pfarr tzue niebudtzen, ‖ 4. Herr Gre-
gorius Kewnitius, pfarr zur Georgenbg, ‖ 5. ((durchstr.: Herr johannes Höpnerus, 
liettauischer pfarr ‖ zur mümmell)) mort[us] [et?] interea ‖ vnd welche C[hur]f[ürs-
t] l[ichen] d[urc]hl[aucht] sonsten gnedigst weiter ‖ dazu verordnen wollen13. 

Vertimas 

1. ponas magistras danielius Kleinas, tilžės lietuvių kunigas [išbraukta: kuris, tiesa, 
yra jaunas, tačiau žinomas kaip mokslo žmogus ir išmanantis kalbas], turi vadovau-
ti ir stropiai prižiūrėti, kad viskas pagal [paraštėje: pagal lutherio vertimą ir] šaltinius 
būtų perteikta kuo teisingiau ir išsamiau. 2. ponas Kristupas sapūnas14, enciūnų 
kunigas. 3. ponas andriejus Krauzė15, nybudžių kunigas. 4. ponas Gregorijus Kev-

12  Čia ir toliau giesmyno (toliau – KlNG) pra-
tarmės cituojamos iš: D. Kleino naujos 
giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, pa-
rengė Guido michelini, vilnius: versus au-
reus, 2009. pratarmių vertimas publikuo-
tas: Lietuvių poetikos pradmenys, parengė 
juozas Girdzijauskas, vilnius: vaga, 1985; 
fragmentų paskelbta: regina Koženiaus-
kienė, XVI–XVIII amžiaus prakalbos ir dedi-
kacijos, vilnius: mokslas, 1990, 376–394.

13  Falkenhahn 1941, 241–242; jis citavo iš da-
bar neberandamo rankraščio, saugoto Ka-
raliaučiaus valstybiniame archyve: em 55e, 
aktenheft: Kirchenvisitation im Amte Inster-
burg. Generalrezess., 1638. 

14  Kristupas sapūnas (Christoph sappuhn, 

1589–1659), nuo 1612 metų enciūnų klebo-
nas, apie 1643-iuosius parengė lietuvišką 
gramatiką, ją išleido teofilis Šulcas (1673). 
du jo lotyniški eilėraščiai išspausdinti rė-
zos Psaltero Dovydo (1625) pradžioje. spė-
jama, kad rengė lietuvių kalbos žodyną 
(BržA i 263–264). 

15  andriejus Krauzė (andreas Krause, apie 
1585–1655), pirmasis nybudžių kunigas, 
dirbo 1621–1655 metais (Friedwald moel-
ler, Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch 
von der Reformation bis zur Vertreibung im 
Jahre 1945 1. Die Kirchspiele und ihre Stel-
lenbesetzungen, Hamburg: selbstverlag  
des vereins für Familienforschung in ost- 
und Westpreußen e. v., 1968, 103). 
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nicijus16, jurbarko kunigas. 5. [išbraukta: ponas jonas Hiopneris17, Klaipėdos lietuvių 
kunigas] dabar miręs, kuriuos Kun[igaikštiškoji] Šv[iesybė] teikiasi įpareigoti.

 Kleinas tuomet tebuvo 29 metų, konsistorijos manymu, dar labai jaunas, todėl 
jo talkininkais numatyti vyresni kunigai: sapūnas 49-erių, Krauzė 53-ejų, Hiopneris 
apie 58-erių metų. toliau kunigaikščio prašoma aprūpinti konferencijos dalyvius 
maisto produktais ir padengti kitas jų išlaidas. Konferencija turėjo vykti ragainėje, 
bet, atrodo, neįvyko. po metų, 1639-aisiais, jau išspausdintame Visuotiniame potvar-
kyje pasakymas apie korektorių konferenciją praleistas (Falkenhahn 1941, 242).

Kleinas darbo ėmėsi vienas. Galima daryti prielaidą, kad remdamasis turtinga 
bretkūno leksika, gramatinėmis ypatybėmis bei formų gausa jis ketino rengti lietu-
vių kalbos žodyną ir gramatiką. Falkenhahnas (1941, 323) nustatė, kad Kleinas 
(korektorius X6) buvo peržiūrėjęs 263 lapus in folio (520 puslapių), paraštėse įrašęs 
apie 55 korektūras. jeigu Falkenhahnas teisus dėl autorystės (jo teiginių dar niekas 
nepaneigė), tai šie įrašai – seniausi dabar žinomi Kleino jaunystės autografai. jo 
amžininkų įrašų biblijos tekste nenustatyta. tad Kleinas bus buvęs pirmasis, po 
jono rėzos ėmęsis bretkūno rankraščio. 

Visuotiniame potvarkyje nurodyta pirmiausia išspausdinti naująjį testamentą, ta-
čiau Kleinas pradėjo nuo senojo, būtent didžiųjų pranašų knygų – izaijo, jeremijo, 
ezekielio ir danieliaus, buvusių bretkūno rankraščio iv tome. dabar tokį jo pasi-
rinkimą paaiškinti sunku. taip pat sunku pasakyti, kodėl jis biblijos tvarkymą ap-
leido. Galbūt pamatė, kad tai ne vieno žmogaus jėgoms? o gal prioritetą teikė fi-
lologiniams darbams? apie biblijos redagavimą Kleinas nekalba nei gramatikų, nei 
giesmyno pratarmėse. 1659 metų laiške (8r) jis rašo, kad išleidęs gramatiką turėjo 
tvirtą pagrindą imtis religinių knygų rengimo ir pagaliau žengti prie biblijos ver-
timo, bet daugiau informacijos apie tai nepateikia. 

Kartu su gramatika Grammatica Litvanica (1653), vykdydamas Visuotinio potvarkio 
nurodymus, Kleinas pradėjo rengti lietuvių kalbos žodyną. apie žodyno pobūdį ir 
rengimo principus, deja, žinių neišliko. rankraštis neišspausdintas, jo likimas ne-
žinomas (apie jį bus kalbama vėliau, žr. 3). 

Kleinas kūrybiškai ir lanksčiai vykdė valdovo nurodymus, laikėsi ne Visuotinio 
potvarkio raidės, o dvasios. jame buvo rekomenduojama parengti lietuvišką katekiz-
mą ir postilę, tačiau Kleinas manė, kad tikintiesiems, varginamiems karo negandų, 
labiau reikalingas giesmynas ir maldaknygė. ją sudarė savo iniciatyva ir išspausdi-
no kartu su giesmynu. apie tai jis rašo giesmyno pratarmėje:

nebſt dieſem Geſangbuch / hab ich auch Gebett= ‖ b÷chlein durch beyſtand des Hei-
l[i gen] Geiſtes außfertigen ‖ und beydr÷cken laſſen wollen und ſollen (KlNG XXv).

16  Gregorijus Kevnicijus (Gregorius Kewnitius, 
George Kewnick), jurbarko (Įsruties aps.) 
kunigas, dirbęs 1626–1659 metais (moeller 
1968, 41). apie jo gyvenimą ir literatūrinę 
veiklą žinių nerasta.

17  jonas Hiopneris ( johann Höpner, apie 
1580–1638), Klaipėdos lietuvių kunigas, 

dirbęs 1621–1637 metais, Klaipėdos super-
intendentas, lietuviško eilėraščio, skirto 
Kristupui pretorijui magistro laipsnio su-
teikimo proga (1634), autorius. jo tėvas jo-
nas Hiopneris vyresnysis buvo vienas 
bret kūno Postilės tikrintojų (BržA i 255–
256; 153–154). 
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iki laiško parašymo dienos – 1659-ųjų – Kleinui pavyko išspausdinti dvi grama-
tikas (lotyniškąją ir vokiškąją), o giesmynas ir žodynas tebebuvo rankraščiuose. 
laiške jis informavo valdovą, ką jau yra nuveikęs vykdydamas jo potvarkį: 

dem ʒur unterthänigſter folge iſt ſeq[uenti] aō 53. nach anſchaffung ‖ der litt[auſchen] 
buchſtaben und typi ʒu erſt die Grammatica præceptis Lati- ‖ nis auskom[men], fol-
gendes jahr aō 54. hab ich auf bittlige erſuchung ‖ derer, ſo d[er] lateiniſch[en] 
sprach[en] nicht kundig, ein Compendium, od[er] ‖ Kurtʒe anführung ʒur litt[auſchen] 
sprach[en] mit deutſch[en] præceptis aus= ‖ fertig[en] müſſen; worauff das Lexicon 
alſo bald hette folge[n] ſolle[n] (Kleinas 1659, 8r).

apibendrinant Kleino pastangas įgyvendinti Visuotinio potvarkio nurodymus, 
galima daryti išvadą, kad jis pats pirmaeiliu uždaviniu laikė kalbos mokslo knygas, 
pirmiausia gramatiką, nes tokio pobūdžio knygos lietuviškose parapijose dirbę 
kunigai dar neturėjo. tą darbą sėkmingai atliko, tačiau jo kūrybos mūza buvo poe-
zija, o lietuviškas giesmynas – viso gyvenimo rūpestis. 

2. VISUOTINIO POTVARKIO v Y K d Y m o  a p l i n K Y b Ė s. Kleinas buvo kolektyvinio 
lietuviškų raštų rengimo šalininkas ir propaguotojas. Visuotiniame potvarkyje pabrėž-
ta, kad prieš spausdinant bibliją būtini du dalykai: 1) rankraštį turi patikrinti ir 
apsvarstyti žinovai; 2) aprobuoti vyresnybė: 

Ʒu verfertigung aber ſolches littawſchen newen ‖ teſtaments vnd der gantʒen 
bibel gehæret nun beydes ‖ die Reviſo vnd inpresſio. die Reviſion ʒwar betreffend / ‖ 
daß es de novo vber ſehen vnd wolerwogen werde / ob et= ‖ was darinnen ʒu cor-
rigiren vnd ʒu endern ſey / oder nicht? ‖ denn es heiſt: Oculi plus vident, quàm 
Oculus (RecG d 2v).

Kleinas išplėtojo kolektyvinę kanoninių raštų rengimo tradiciją. jis manė, jog 
naudinga recenzuoti ir kitas knygas – gramatikas, giesmynus ir pan. iš gramatikos 
pratarmės matyti, kad Kleinas pats prašė kunigaikščio skirti jo darbams gerai lie-
tuvių kalbą mokančius cenzorius:

supremo Serenißimæ Veſtræ Celſitudinis in hoc ‖ ducatu pruſſiæ Regimini debitâ cum 
animi ſub- ‖ miſſione obtuli, inſtitutumq[ve] meum humi- ‖ limè expoſui: qvò ni-
mirum libelli iſti qvoru[n]dam verbi miniſtrorum exqviſitisſimâ lin- ‖ gvæ litvanicæ 
cognitione imbutorum cenſuræ, & poſtmodum typis committerentur (KlG a 4v).

Gramatikos ir giesmyno rankraščius 1652 metais Kleinas įteikė kunigaikščio 
paskirtiems cenzoriams. Šie jo darbus įvertino palankiai ir rekomendavo spausdin-
ti. valdovui savo verdiktą pateikė keturi cenzoriai iš trijų bažnytinių apskričių 
(Įsruties, ragainės ir Klaipėdos) lietuviškų parapijų: jonas Kleinas18, jonas Hurteli-

18  jonas Kleinas (johannes Klein, apie 1605–
1662) nuo 1633-iųjų iki mirties kunigavo 
Katniavoje (BržA i 299). danieliaus Kleino 
giesmyne išspausdintos 3 jo giesmės. 
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jus19, vilhelmas martinis20 ir Frydrichas pretorijus21. apie tai administracija pranešė 
Kleinui laiške 1652 metų birželio 20 dieną:

Wir ‖ haben auß unſerer deputirten Iohannis Kleines Pasto= ‖ ris Catten[en]sis, Iohan-
nis Hurtelii Past[oris] litv[ani] Ragnetensis, Wil= ‖ helmi Martini Past[oris] Werdensis, 
Friderici Prætorii Pastoris Ƶillen= ‖ sis vnterthänigſten relation erſehen, wie sie newer 
opuscu= ‖ la mit ſonderlicher mühe und ſorgfältigkeit revidiret, ‖ d[aß] sie den 
Kirche[n] litauiſch[en] Gemeinen ʒur beße= ‖ rung vndt seelen erbauung gar woll 
ʒum druck ‖ verfertiget werd[en] mög[en] (1652, 10r). 

Kaip matyti iš gramatikoje išspausdintos prakalbos skaitytojui (KlG b 3r), Kleinas 
savo iniciatyva buvo pateikęs rankraščius įvertinti dar Kristupui sapūnui22 iš didžių-
jų rūdupėnų, jonui lemanui23 iš Klaipėdos ir Kristupui pretorijui24 iš Karaliaučiaus.

Gramatika išspausdinta 1653-iųjų rudenį Karaliaučiuje. tai pirmoji lituanistinė 
knyga, išleista johanno reusnerio spaustuvėje ką tik nuliedinus lietuviškas raides. 
Knyga tuomet nebuvo populiari, oponentai iki Kleino mirties nesiliovė jos kritika-
vę. iki šiol nerasta dokumentų, galinčių atskleisti, kokios buvo kunigų nepasiten-
kinimo priežastys. Kleinas pratarmėje juos vadina „pavyduoliais“ ir „kirstukais“, 
tačiau nepalieka jokių konkrečių užuominų. Kritikų argumentai nepaaiškėja ir iš 
1659 metų laiško kunigaikščiui.

rengiant giesmyną spaudai, kilo kur kas didesnių sunkumų. Kleino propaguo-
ta kolektyvinio rengimo nuostata pasirodė pražūtinga jam pačiam, nes visuomenė 
dar nebuvo tam subrendusi. susidūrė skirtingos giesmių kūrėjų literatūrinės nuo-
statos ir asmeninės ambicijos, sukėlusios filologinę polemiką ir užvilkinusios spaus-
dinimą. nematydamas išeities, Kleinas asmeniškai kreipėsi į krašto valdovą Frydri-
chą vilhelmą25 (valdė 1640–1688), vienvaldiškai sprendusį visus svarbius krašto, taip 
pat ir religinio švietimo reikalus. 

19  jonas Hurtelijus ( johannes Hurtelius, apie 
1610–1666), nuo 1635-ųjų ragainės lietu-
vių kunigas. 27 jo giesmės išspausdintos 
Kleino giesmyne. buvo sudaręs lietuvių 
kalbos žodyną, rankraščio likimas nežino-
mas (BržA i 313–314).

20  vilhelmas martinis (vilhelmus martinius, 
apie 1618–1671) nuo 1642-ųjų iki mirties 
kunigavo verdainėje (BržA i 317). Kleino 
giesmyne išspaudintos 3 jo giesmės. 

21  Frydrichas pretorijus vyresnysis (Friedrich 
praetorius, 1624–1695) nuo 1646-ųjų kuni-
gavo Žiliuose. jam priskiriamas vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas Clavis Germanico-
Lithvana; buvo išvertęs biblijos sentencijų 
rinkinį, rankraštis dingo. peržiūrėjo spau-
dai rengiamą Kleino gramatiką ir giesmy-
ną. Šiam pateikė 9 giesmes, jos kartotos iki 
XX amžiaus (BržA i 334). 

22  apie Kristupą sapūną žr. 14 išnašoje. Klei-
no giesmyne jo pasirašytų giesmių nėra.

23  jonas lemanas (johannes lehmann, 1590–
1664), kilęs iš vokietijos, 1638 metais pa-
skirtas lietuvių kunigu Klaipėdoje. rengė 
lietuviškas giesmes, bet Kleino giesmyne 
jo pasirašytų giesmių nėra (BržA  i 266). 

24  Kristupas pretorijus (Christophorus praeto-
rius, 1626–1654), Frydricho pretorijaus 
brolis, nuo 1648-ųjų iki mirties Karaliau-
čiaus lietuvių parapijos kunigas (BržA I 
334; albertas juška, Mažosios Lietuvos   
Bažnyčia XVI–XX amžiuje, Klaipėda: Klai-
pėdos universiteto leidykla, 1997, 604).   
apie jo lietuviškas giesmes ne žinoma.

25  Frydrichas vilhelmas, kaip ir jo tėvas, buvo 
brandenburgo kurfiurstas (vok. Churfürst, 
Kurfürst, lot. Elector), t. y. kunigaikštis, tu-
rėjęs balso teisę vokiečių karaliaus (Šven-
tosios romos imperijos kaizerio) rinki-
muose. Šiame straipsnyje jis vadinamas 
bendresniu žodžiu kunigaikštis.
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Frydrichas vilhelmas buvo vienintelis jurgio vilhelmo sūnus, gimė brandenbur-
ge, Cöllne (dabar centrinė berlyno dalis). prūsijos valdovu tapo būdamas 20 metų 
ir valdė 48 metus. skirtingai nuo tėvo, kuris daugiau laikėsi Karaliaučiuje, šis rezi-
davo berlyne, mirė potsdamo pilyje, palaidotas berlyno katedroje. Frydrichas vil-
helmas laikomas prūsijos absoliutizmo pradininku, vadintas Didžiuoju kurfiurstu 
(Der Große Kurfürst)26. Kaip ir kiti Hohenzollernų dinastijos atstovai, buvo gabus 
karvedys, per trisdešimties metų karą (1618–1648) užkariavo žemutinio pavyslio 
žemes ir sujungė brandenburgo ir prūsijos teritorijas, nuo 1618 metų buvusias as-
meninėje unijoje. taip padėti pamatai prūsijos Karalystei (pirmuoju prūsijos kara-
liumi 1701 metais pasiskelbė jo įpėdinis Frydrichas iii). 

valdant Frydrichui vilhelmui didėjo valstybės centralizacija, stiprėjo armija, kū-
rėsi modernesnė ekonomika. valdovas suvokė spausdinto žodžio reikšmę religiniam 
įvairiataučių pavaldinių ugdymui, todėl asmeniškai rūpinosi prūsijos spaustuvėmis, 
teikė joms privilegijas. 

1659 metų laiške kunigaikščiui Kleinas primena 1652-aisiais, taigi prieš septyne-
rius metus, pateikęs cenzoriams du rankraščius – paties parašytą visiškai naują 
gramatiką ir pataisytą bei papildytą giesmyną. jis prideda ir 1652 metų vyresnybės 
raštą, liudijantį palankius cenzorių vertinimus. tuo jis siekė atkreipti valdovo dė-
mesį, kad oponentai puola jau aprobuotą giesmyną:

dieſes meines erſtes cònatum hab ich alſo bald aō 52. e[urer] Churf[ürſtlichen] ‖ 
durchl[aucht] unterthänigſt entdecket und gebeten, selbige geruhen wolten, ‖ einig[en] 
in der litt[auſchen] sprach[en] wol erfahrenen Paſtoribus anʒubefehlen, damit ‖ ſelbige 
neue Grammaticam, die gantʒ neu und ʒu erſt erfund[en]27 ‖ wie auch das littauſche 
Geſangbuch, welches ich revidiret und von un= ‖ ʒehlig[en] erratis, ſo in verbis, ſenſu 
et rebus Theologicis geſtecket, purgiret, ‖ auch mit vielen neuen lied[ern] vermehret 
hatte, accuratô ſtudiô durch= ‖ ſehen und ihr bedencken darüber, auch ſo es nöhtig 
wäre, ihre ‖ mutuas operas, weil inſond[er]heit das Geſangbuch die gantʒe Kirche ‖ 
angehet, conferiren ſolten. dieſes iſt auch erfolget (Kleinas 1659, 8r).

Giesmynas nebuvo iš esmės naujas reiškinys lietuvių raštijoje kaip lietuviška 
gramatika, todėl ir kritikų atsirado kur kas daugiau. tuo metu lietuviškas giesmes 
kūrė daugelis kunigų ir greičiausiai giedojo jas savo parapijose, tačiau skelbti ne-
skubėjo. Visuotiniame potvarkyje įspėjami kunigai, turintys tinkamų giesmių, bet „dėl 
piktavališkumo, nerangumo ar nepasitikėjimo“ nenorintys jų spausdinti. už tai jie 
pateksią į vyresnybės nemalonę, iš jų būsią griežtai pareikalauta pasiaiškinti. Gra-
sinta net tarnybinėmis nuobaudomis: 

Wo es aber ‖ befunden vnd erfahren wird / daß die jenigen ſo ſolches ‖ wol thun 
kænnen / vnd doch nicht wollen / ſie es aber ſchon ‖ fertig haben / vnd doch miß-
g÷nſ tiger oder ſonſt nach= ‖ dencklicher oder mißtrawlicher weiſe nicht herauß ge-
ben ‖ vnd ans liecht bringen wollen / ſo ſollen ſie von der hohen ‖ Herrſchafft mit 

26  Didžiuoju kurfiurstu Frydrichas vilhelmas 
pradėjo tituluotis po prūsijos pergalės 
kare su Švedija (1675).

27  toliau išbraukta geweſen.
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hæchſter vngnad hart dar÷ber beſtoſſen ‖ vnd ʒu rede geſetʒet / vnd dann auch mit 
gewiſſen ambts= ‖ ʒwang daʒu compelliret vnd angehalten werden (RecG d 3r–3v).

Kas tie „piktavaliais“ pavadinti kunigai, kokios jų delsimo ar nepasitikėjimo prie-
žastys, šaltiniai iki šiol neatskleidė. oponentams Kleino darbai veikiausiai atrodė 
per daug naujoviški. Gramatikos priešininkai vis dar negalėjo priimti naujų taisyklių, 
o giesmynui buvo priekaištaujama dėl giesmių atrankos, senųjų giesmių turinio ir 
radikalaus eilėdaros taisymo. apie nepalankią kunigų reakciją ir priekaištų pobūdį 
galima spręsti iš paties Kleino vokiškos pratarmės, išspausdintos giesmyne:

Was thaten aber hierauff die ʒwo ehrlichen schwe= ‖ ſtern neid und mißgunſt? sie 
folgten mir auff die ver= ‖ ſen nach / und wolten den Fortgang dieſes ʒur ehre 
Gottes ‖ und erbauung ſeiner Kirchen werckſt÷tʒig machen / durch ‖ verachtung 
meiner vordieſem ans licht gegebener neuer ‖ littauſchen Grammaticken und Com-
pendii, da doch keiner ‖ unter dieſen und andern neidhammeln eine ſolche erfun= ‖ 
dene arbeit jemahlen geſehen / noch ſie ſelbſt in ſolcher confor- ‖ mitÕt / ohne ruhm 
geſagt / erfinden kænnen: dann auch ‖ durch verkleinerung der andern arbeit im 
Geſangbuch und ‖ vernichtigung der neuen littauſchen lieder / da ſie ſich doch ‖ 
vielmehr ʒu entræhten hÕtten / daß ſie die alten lieder mit ſo ‖ viel vorgeſagten er-
ratis und Fehlern in den Wærtern / in den ‖ phraſibus, auch im verſtande ſelbſt / 
ʒuwieder der Õhnlig= ‖ keit des Glaubens / angef÷llet / ſo lange jahre hero mitge= ‖ 
ſungen / und ſolche Fehler nicht in acht genommen / weniger ‖ ſie ſelbſt geÕndert / 
oder es ʒu Õndern andern ÷bergeben (KlNG XXiii). 

Galbūt giesmių rengėjus trikdė Kleino ketinimas parengti visuotinį, visoms lie-
tuviškoms parapijoms tinkantį giesmyną. apie tai jis ne kartą užsimena 1659-ųjų 
laiške. tokia buvo ir oficiali vyriausybės nuostata. tokiu atveju kitų autorių giesmės 
neišvengiamai būtų buvusios perdirbtos, o nuopelnai tekę giesmyno parengėjui. 
nebuvo puolamos tik maldų knygelės, kurias giesmyno pratarmėje Kleinas sakosi 
pats sudėjęs. 

o štai Kleino amžininkas theodoras lepneris (1633–1691) veikale apie prūsijos 
lietuvius Der Preusche Litauer28 giesmyną vertino labai palankiai. Kleinas aiškiai 
parodęs, kad lietuvių kalba eiles galima kurti beveik taip pat grakščiai kaip vokie-
čių ir kitomis kalbomis:

man kan in der litauſchen sprache faſt ſo ʒier= ‖ lich poetiſiren und den reim 
beliebt und angenehm ‖ ſetʒen, als in der deutſchen und anderen sprachen, ‖ wel-
ches aus dem auf gnÕdigſtes begehren der ‖ hohen Herrſchaft von m[agister] da-
niel Kleinen im jahr ‖ des Heyls 1666. durch den druck gemein=gemach= ‖ ten 
Geſang=buch genugſam erhellet (lepner 1744, 115).

28  [theodor lepner,] der preuſche littauer 
oder vorſtellung der nahmens=Herleitung, 
Kind=tauffen, Hochʒeit, leibes= und Ge-
m÷ths=beſchaffenheit, Kleidung, Woh-
nung, nahrung und acker=bau, speiſe 

und tranck, sprachen, Gottes=dienſt, be-
grÕbniſſe und andere dergleichen sachen 
der littauer in preuſſen k÷rtʒlich ʒu ſam-
men getragen von theodoro lepner [...] 
danʒig, bey joh. Heinrich r÷digern, 1744.
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Xviii amžiaus pabaigoje pirmasis lietuvių literatūros istorikas Gotfrydas oster-
mejeris savo studijoje apie lietuviškus giesmynus Erste litauische Liedergeschichte29 
ginčus dėl Kleino giesmyno vertino kaip kovą tarp tradicijos ir naujovių, tačiau 
Kleino oponentų neįvardijo. pasak ostermejerio, jie norėję, kad sẽnosios giesmės 
būtų paliktos tokios, kokios buvo, t. y. „nekeičiant nė raidės“, o rengdami naujas 
Kleinas ir jo bendradarbiai turėję „sukurti tokią pat pigią prekę, kokia buvo senų-
jų diletantų giesmės ankstesniuose giesmynuose“: 

Klein hatte die alten lieder gebeſſert, und das viel ʒu wenig. das ſollte aber doch 
nicht geſchehen ſeyn; es ſollte alles beym alten bleiben und kein buchſtab geÕndert 
werden, weil das volk ſonſt nur irre gemacht w÷rde. eben ſo ergiengs den neu 
hinʒugekommenen liedern. die waren den Herren ʒu hoch. Klein und ſeine mit-
arbeiter ſollten auf der erde kriechen und juſt ſolch Ʒeug ʒu markte bringen, wie 
die alten st÷mper in den vorigen Geſangb÷chern (ostermeyer 1793, 58).

Kleino 1659 metų laiške pirmą kartą atskleisti trijų aršiausių jo oponentų vardai. 
tai Melchioras Švoba (melchiorus schwabe)30 iš valtarkiemio, Jonas Liudemanas 
(johannes lüdemann)31 iš nybudžių ir Jonas Forhofas (johannes vorhoff)32 iš Gum-
binės. Kleinas prašė, kad kunigaikštis įsakytų šiems trims kunigams liautis jį „taip 
neatsakingai užsipuldinėti“: 

sie geruhen gnädigſt dene[n]ſelbig[en] Paſtorib[us] im inſterb[urgiſchen] als M[agister] 
Johanni ‖ Lüdemanno pfarrer[n] ʒu niebud‡en, Melchiori schwabe[n] pfar[rer] ʒu 
Walter= ‖ kehmen, und joh[anni] vorhoff pfar[rer] ʒu Gumbinne[n] ernſtlich an ʒu-
befeh len, ‖ damit ſie mit ſolch ihren unverantwortl[ichen] attentatis ʒurück ſtehen 
(Kleinas 1659, 9r).

labiausiai stebina Švobos priešiškumas Kleinui. jiedu iki šiol buvo laikomi ben-
dradarbiais ir vienminčiais. Galbūt mitui apie kūrėjų bičiulystę pretekstą davė os-
termejeris? apologijos Apologie des neuen litauischen Gesangbuchs wider die Mielckischen 
Beschuldigungen33 ii dalies pratarmėje ostermejeris rašė, kad kunigai, palaikę jį po-

29  [Gottfried ostermeyer,] erſte littauiſche 
liedergeſchichte, ans licht geſtellet von 
Gottfried ostermeyer [...]. Kænigsberg, ge-
druckt mit drieſtiſchen schriften, 1793; 
vertimas į lietuvių kalbą publikuotas: Got-
frydas ostermejeris, Rinktiniai raštai, pa-
rengė ir išvertė liucija Citavičiūtė, vil-
nius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1996, 298–444.

30  melchioras Švoba (apie 1624–1663), valtar-
kiemio kunigas, buvo parengęs giesmių 
rinkinėlį (BržA i 338). didelis jo giesmių 
pluoštas išspausdintas Kleino giesmyne.

31  jonas liudemanas (apie 1628–1661), nybu-
džių kunigas (BržA i 340). jo giesmių iš-
spausdinta Kleino giesmyne.

32  jonas Forhofas (m. 1672), Gumbinės kuni-
gas (1655–1672), jam mirus, čia buvo pa-
skirtas Xviii amžiaus filologinės polemi-
kos pradininkas michaelis mörlinas (moel-
ler 1968, 50); apie Forhofo literatūrinę 
veik lą žinių nerasta.

33  [Gottfried ostermeyer,] Gottfried oster-
meyers apologie des neuen littauiſchen 
Geſangbuchs wider die mielckiſchen 
beſchuldigungen. Ʒweites st÷ck. Kænigs-
berg, gedruckt. mit drieſtiſchen schriften. 
1790; vertimas publikuotas: ostermejeris 
1996, 198–297.
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lemikoje su Kristijonu Gotlybu milkumi (Christian Gottlieb mielcke, 1733‒1807) dėl 
giesmyno rengimo, jam tokie pat svarbūs, kokie Kleinui buvo Hurtelijus, Švoba, 
liudemanas, martinis ir kai kurie kiti: 

sie ſind das mir, was dem Klein ein Hurtelius, schwabe, l÷demann, martini und 
einige andere waren. sie haben ſich nicht hinreiſſen laſſen den uebelgeſinnten 
betʒutreten, die gute sache ʒu verdammen, und die bæſe ʒu færdern: vielmehr haben 
einige von ihnen das Gegentheil gethan (ostermeyer 1790, 3).

Švoba buvo, be abejonių, vienas talentingiausių Xvii amžiaus prūsijos lietuvių 
poetų. tai rodo jo giesmės, išspausdintos Kleino ir vėlesnių parengėjų giesmynuose. 
ostermejeris giesmynų istorijoje Erste litauische Liedergeschichte jį laikė geriausiu lie-
tuvos poetu. Kas palyginsiąs Švobos vertimus su kitų, pastebėsiąs, kad jam nė iš 
tolo neprilygstąs nė vienas iš vėlesniųjų poetų, jau nekalbant apie ankstesniuosius:

[schwabe] wird f÷r den beſten unter allen littauiſchen dichtern gehalten, und das 
mit recht. Wer ſeine arbeiten durchgeht, und nicht ohne alles poetiſche Gef÷hl iſt, 
wird mit bewunderung gegen die vielen darin befindlichen schænheiten eingenom-
men; und wer ſie mit anderer arbeiten vergleicht, wird finden, daß von allen ſeinen 
nachfolgern es ihm noch niemand gleich, geſchweige dann ʒuvor gethan (oster-
meyer 1793, 264).

Švobos giesmės, pirmą kartą išspausdintos Kleino giesmyne, yra tikra puošmena. 
jis pirmasis naudojo kūryboje tiek daug pasaulietinių motyvų, jog vertai laikomas 
vienu iš lietuvių pasaulietinės poezijos pradininkų. vis dėlto Kleinas įdėjo ne visas 
Švobos giesmes. dabar sunku pasakyti, koks buvo atrankos kriterijus, tačiau paste-
bima tendencija publikuoti vertimus, o ne originaliąsias giesmes. Kleino giesmyne 
yra 19 Švobos giesmių, tarp jų 2 originalios (plg. 3 pav.) ir 2 pirmą kartą išverstos 
simono dacho giesmės. Kitàs Švobos originalias giesmes ir vertimus (visi iš dacho 
giesmių) išspausdino vėlesni Kleino giesmyno leidėjai – jonas rikovijus34 ir Frydri-
chas Šusteris35. Giesmių autorystę nustatyti sunku, nes ne visos pasirašytos. dainora 

34  jonas rikovijus ( johannes richovius, 1652–
1703), nuo 1681 metų norkyčių, nuo 1695-
ųjų iki mirties vėluvos kunigas. parengė 
naują Kleino giesmyno leidimą: [ jonas ri-
kovijus,] naujos su pritarimu wiſſû 
ba‡icôs muſu lietuwojė mokitojû pagérin-
tos Giesmju KnYGos, taipojeg maldu 
KnYGeles, labjauſey banyćoſė Wartoji-
mos patogiey ſutaiſitos ir ßwe‡ey ißdutos 
per m. iona rikowi± / norkićû Klebon±. 
KARALAUCUJE, ißſpauſtos per pridri-
Kio reusnero, palikt± naßl² / 1685. 
Giesmyną jis papildė 36 naujomis giesmė-
mis, iš jų 5 parengė pats (BržA i 388).

35  Frydrichas Šusteris (Friedrich schusterus, 

1671–1750), būdviečių kunigas. Į samuelio 
bitnerio Kėdainiuose rengtą lietuvišką 
naująjį testamentą (1701) skliaustuose 
įrašė sinonimų, vartojamų prūsijoje. buvo 
vienas lietuviško katekizmo (1722) tikrin-
tojų, jono berento rengiamo giesmyno 
(1732) bendradarbis. parengė trečią Kleino 
giesmyno leidimą: [Frydrichas Šusteris,] 
[d. Klein. naujos Giesmjû Knigos baź-
nyćioms bei wisiems Krikśczionims. Kara-
lauczuje. 1705]; vub rss: lr 1383–1384; 
egzempliorius be antraštinio lapo, pava-
dinimas įrašytas ranka. Šusteris pridėjo 
30 naujų giesmių, iš jų 6 parengė pats 
(BržA ii 15).
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3 pav. KlNG 172–175: originali melchioro Švobos giesmė 
„mieláuſias diewe / mes taw²“;
torunės universiteto biblioteka: pol. 7. ii. 4334
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pociū tė nustatė, kad rikovijaus giesmyne įdėtos 5 Švobos giesmės, kurių neišspaus-
dino Kleinas (4 originalios, 1 versta iš dacho), o Šusterio giesmyne pirmą kartą iš-
spausdintos dar 6 Švobos giesmės (4 originalios ir 2 dacho vertimai)36. visos turėjo 
būti žinomos ir Kleinui, nes Švoba mirė 1663 metais, t. y. anksčiau, negu pasirodė 
Kleino giesmynas. dabar yra žinoma 10 Švobos originalių giesmių ir 22 vertimai:

originalios melchioro Švobos giesmės
Kleino giesmyne „mieláuſias diewe / mes taw²“

„ak diewe mielas pone“
rikovijaus giesmyne „ak Wießpatie aukßtay ſedis“

„miel’s jeʒau aß paßlowinu“
„teiſuſis diewe ka ſeney“
„teiſuſis diewe kas gi bus“

Šusterio giesmyne „ak jeyb man galwa wiſſada“
„ak rauda! ak deja! ak nemalone!“
„jeʒau, saldi gaiweſtis“
„Kam jus werket ir dejůjat“

36  dainora pociūtė, XVI–XVII a. protestantų 
bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė ir Prūsų Lietuva, vilnius: pradai, 
1995, 147–175, plg. Guido michelini, „Klei-

no giesmynas ir jo papildymai“, D. Kleino 
naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šalti-
niai, parengė Guido michelini, vilnius: 
versus aureus, 2009, 10.

melchioro Švobos vertimai
Kleino giesmyne „eikim’ angėlump wiſſi“ 

„mes dėkawojam / taw wiſſi“
„dußele brangi apdumok“
„taw² miels diewe gárbinam’“
„aß linkſminůs / ir duße d‡aukſm± gáwo“
„Waikai mielieji eiket ß²“
„taw miels’ diewe turru ſk³ſti“
„did‡ámui muſu Wieśpacʒui“
„Y akkis mum’s miegas trauki±s’“
„sʒirdingay myliu aß taw²“
„diew’s mus nor kawoti“
„mielamui diewui padůmies“
„trumpintelis eſt’ am‡ias ßis“
„diewe mielas / máras ßis“ (aut. simonas dachas)
„Ʒmones neneredu dejůket“
„bedoj‘ aß ſtowju jau“ (aut. simonas dachas)
„ey Krikścʒonyſte d‡aukiſi“

rikovijaus giesmyne „ak teiſus diewe deley ko“ (aut. simonas dachas)
Šusterio giesmyne „dabarnijkßcʒem‘ mare“ (aut. simonas dachas)

„Gana mus dieve mielasis“ (aut. simonas dachas)
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jonas liudemanas irgi gerai žinomas lietuviškų giesmių rengėjas. Kleinas iš-
spausdino 8 liudemano giesmes, visos vertimai (plg. 4 pav.). jos pirmą kartą iš-
spausdintos Kleino giesmyne jau po vertėjo mirties, vėliau buvo daug kartų per-
spausdinamos. jos perspausdintos ir rikovijaus bei Šusterio giesmynuose:

jono liudemano giesmės (vertimai)
Kleino giesmyne „ak Kriſtau dowido sunau“

„aß ßul’nelus ‡innau gra‡us“
„beda mums gieſʒniemus“
„Gerrauſas ſkarbas mano wis“
„jau meta nauja prademme“
„sunelis naujay gimmeſis“
„ak! diewe ßirdis man ſunki“
„Kaip gra‡us sunus dowido“

rikovijaus giesmyne „ak Kriſtau dowido sunau“
Šusterio giesmyne „ak Kriſtau dowido sunau“

apie trečią laiške minimą oponentą Forhofą žinoma mažai, jis, regis, giesmių 
nekūrė. 

Švoba ir jo šalininkai bus labiausiai įskaudinę Kleiną įtikinėdami karališkąją kon-
sistoriją sulaikyti Kleino giesmyno spausdinimą ir vietoj jo bandydami išleisti savo 
parengtąjį, kurio spausdinimu žadėjo pasirūpinti patys. Kleino laiške sakoma:

da ich dann vernehme[n] müſſe[n], was drey Paſtores aus dem ‖ inſterburgiſch[en], 
ſo in vergang[ener] woche bey e[uer] e[hrwürdigen] Conſistorio ʒu ſchaffen gehabt, 
eher ein anders Ge= ‖ ſangbuch ʒu drucken37 offeriret haben mit verſprechung ſolchen 
druck ſelbſt ʒu ‖ verlegen (Kleinas 1659, 8v–9r).

Švobos ir jo bendradarbių parengto giesmyno rankraštis nerastas. prie 32 Švobos 
giesmių pridėjus 8 liudemano giesmes, išspausdintas Kleino, susidarytų mažiausia 
40 pačių parengėjų naujų giesmių. Švobos giesmyno pagrindą veikiausiai būtų 
sudaręs senasis zengštoko giesmynas Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos, kuria-
me buvo apie pusantro šimto giesmių. Kleino giesmyne yra 229 giesmės, daugiau-
sia jų perspausdinta iš zengštoko, įdėtos 108 naujos, iš jų 38 paties parengėjo. 
taigi apimties atžvilgiu tai galėjo būti lygiaverčiai konkurentai. ir vienas, ir kitas 
turėjo daug privalumų: Kleino giesmynas kalbos raiškumu ir sistemingai sutvarky-
ta eilėdara, Švobos – originaliosios poezijos gausa.

skaudus smūgis Kleinui buvo ir žinia, kad kai kuriose parapijose, greičiausiai 
Įsruties apskrityje, kurioje darbavosi oponentai, jo giesmynas bus ignoruojamas. pra-
tarmėje skaitytojui Kleinas sako girdėjęs, jog kai kurie asmenys nepripažįsta jo naujo 
giesmyno ir neketina pateikti bažnyčioms. tačiau tegu patys nusprendžia, ar pripa-
žinti tai, „kas yra teisinga, pamokoma ir gali būti naudinga sielos išganymui“:

37  toliau išbraukta hab.
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4 pav. KlNG 93: jono liudemano versta giesmė 
„aß ßul’nelus / ‡innau gráʒus“;
torunės universiteto biblioteka: pol. 7. ii. 4334

weil verlautbahret worden / wie ‖ das einige dieſes neue Geſangbuch in die Kirchen 
nicht ge= ‖ dÕchten einʒuf÷hren und ʒu belieben / damit erhellen mæchte ‖ was ſie 
dann ſo ſehr belieben / und obs beſſer ſey annoch in ‖ der irre und Finſterm ʒu 
verbleiben / denn aus dem irren ein= ‖ mahl ʒukommen und das licht der Warheit 
ʒu ſchauen / und ‖ ʒuerkennen / was recht / was erbaulich und der menſchen ‖ 
seelen heilſam ſeyn kænne (KlNG XXv). 

atkreiptinas dėmesys į tai, kad Kleinas laiške pagrindiniu Švobos ir jo bendra-
darbių giesmyno atmetimo motyvu laikė faktą, kad jis nebuvo aprobuotas kunigų. 
Giesmynas buvo svarstytas kunigaikščio paskirtų kunigų, bet atmestas, nes jame 
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sdnos įprastos giesmės „yra neatpažįstamos, bet mažai pagerintos“. Kleino nuomo-
ne, be pakartotinio patikrinimo ir kolektyvinio įvertinimo jis negali būti „įbruktas“ 
bažnyčioms:

Wann aber, Gnädigſter Churfürſt und Herr, berührtes38 ‖ Geſangbuch eben daſſelbe 
ſeyn ſoll, welches in gehaltenem Convent der von ‖ e[urer] Churf[ürſtlichen] 
durchl[aucht] deputirte[n] Paſtorum nicht hat können admittiret, weniger appro= ‖ biret 
werd[en], darumb, d[aß] die alten, gebräuchligſten lied[er] darin gantʒ umb= ‖ 
gekantert und doch wenig verbeſſert ʒubefind[en], wodurch die Kirche[n] und die ‖ 
einfältig[en], armen leuthe nur confundiret, turbiret und gar nicht erbauet ‖ würd[en], 
und ſo es ja auch andere Geſänge ſeyn ſolte[n], könten ſie doch nicht ‖ alſo ſine 
prioriâ reviſione et com[muni] cenſura, und ʒwar ʒu wied[er] e[urer] Churf[ürſtlichen] 
durchl[aucht] ‖ vorige gnädigſte verordnung den Kirche[n] obtrudiret werd[en] (Klei-
nas 1659, 9r).

Kleino tikslas buvo parengti giesmyną, bendrą visoms parapijoms. būtent taip 
1659 metų laiške jis motyvavo prašymą uždrausti konkurentams spausdinti gies-
myną, nes skirtingos formos giesmės kelsiančios sumaištį bažnyčiose. be to, taip 
elgdamiesi anie nepaklūstą valdovo valiai, išreikštai Visuotiniame potvarkyje:

Weil aber ſolch attentatum dieſer dreye[n] Paſtoru[m], ‖ (aus welchen doch der prima-
rius, als der mit meinem brud[er]39 in procesſ lebet, ‖ mir ſehr ſuſpect iſt) ʒur wied[er] 
e[urer] Churf[ürſtlichen] durchl[aucht] vorige gnädigſte ver= ‖ ordnung, und ʒu 
einer groſſen, unverantwortlich[en] Confuſion der Kirche[n] ‖ in dem man in einigen 
ihre, in anderen hingeg[en] andere lied[er] ſingen dürffte (Kleinas 1659, 9r).

laiške Kleinas siūlė valdovui problemos sprendimo būdą – prašė įsakyti minė-
tiems trims asmenims (Švobai, liudemanui ir Forhofui) turimas giesmes spausdin-
ti jo rengiamame giesmyne. iš pradžių jie turėtų atsiųsti savo giesmes jam, o paskui, 
susirinkę jo namuose tilžėje liepos 14 dieną, viską draugiškai aptarti:

ſo ſie einige, der Kirchen erbauliche lied[er] fertig hetten, ſelbige viel mehr ‖ nebſt 
den unſrig[en] Comportiren, und ʒur mundlich[en] Conferents (nach dem ſelbige ‖ 
mir ʒuvor überſendet ſeyn werd[en]) uff einem gewiſſen tag, etwa d[en] 14. Julÿ ‖ 
da die Feſte und der bußtag vorbey ſeyn werd[en], ʒu mir herüber kom[men] ſolle[n] 
(Kleinas 1659, 9r).

Kleino skundas ir pasiūlymas neliko be atsako. didysis kunigaikštis raštišku 1659 
metų birželio 20 dienos potvarkiu (išliko tik nuorašas, žr. priedą prie Kleino laiško 

38  taisyta iš erwähntes [?].
39  apie danieliaus Kleino brolius ar seseris 

archyvinių žinių nerasta. tėvas baltazaras 
Kleinas mirė 1608 metais (žr. Falkenhahn 
1941, 329, autorius rėmėsi dabar neišliku-
siu jono jokūbo Kvanto [johann jacob  
Quandt] dokumentu iš Karaliaučiaus ar-
chyvo). danielius gimė po tėvo mirties. 

nėra žinių, ar Kleino motina ištekėjo antrą 
kartą, ar jis turėjo vyresnį brolį. Kai kurie 
tyrėjai užsimena, kad apie 1605-uosius 
tilžėje gimęs jonas Kleinas (žr. 18 išnašą) 
galėjo būti danieliaus Kleino brolis (BržA 
i 299). ta hipotezė šaltiniais nepagrįsta, 
tačiau laiškas rodo, kad brolį jis turėjo.  
visai neaišku, dėl ko šis bylinėjosi.
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straipsnio pabaigoje) įsakė pretorijui, liudemanui ir Švobai liepos 14 dieną nuvykti 
pas Kleiną į tilžę. Kunigaikštis informavo, kad jam pranešta, jog šie turį parengę 
giesmių, bet nenorį duoti spausdinti. Šie kunigai turi jas atsivežti į tilžę, visi kartu 
aptarti ir pasiekti bendrą sutarimą, kad bažnyčiose būtų išvengta sumaišties: 

Wan vnß dan hinterbracht worden, ‖ daß ihr auch nutʒige lieder auß ‖ gefertiget 
vndt dieſelbe drucken ʒu ‖ laßen unwillens ſeÿdt. Wir aber ‖ beſorgen, daß40 ſolche 
lie[=] ‖ der discrepant außgegeben vndt ‖ in einer Kirchen anders alß in ‖ der andern 
ſolten geſungen wer= ‖ den hiedurch nicht geringe Confu[=] ‖ siones würden verurſachet 
werden. ‖ dieß ergehet hiemit an eüch vnſer ‖ gnädigſter vndt ʒuverläßiger ‖ be-
fehlich, ihr wollet auf den 14 ‖ Julÿ ʒu früher tages ʒeit eüch in41 ‖ die Widdem beÿ 
der littaui= ‖ ſchen Kirchen ʒur tilſitt verfügen ‖ die von eüch außgefertigte lie-
der ‖ ʒuſammen tragen42, ingeſambt ‖ dieſelbe Censuriren, vndt ʒur ein ‖ helligkeit 
bringen, damit alle ‖ confusiones beſorgliche mögen ‖ verhüttet werden (1659, 11r). 

Kleinui aplinkybės klostėsi palankiai, nes valdovas vietoje atkaklaus oponento 
Forhofo į komisiją paskyrė Kleino šalininką Frydrichą pretorijų iš Žilių. taigi skir-
tingoms nuomonėms galėjo atstovauti vienodas asmenų skaičius. 

ar susitikimas įvyko? vokiškoje giesmyno pratarmėje Kleinas mini Švobą ir 
liudemaną buvus tarp aprobavusių jo giesmyną kunigų. jis rašo, kad kai kurie iš 
anksčiau paskirtų cenzorių (veikiausiai minėtų 1652 metų dokumente, kurį jis pri-
dėjo prie savo laiško) mirė, todėl jis prašęs šį darbą pavesti į jų vietą atėjusiems 
Frydrichui pretorijui, melchiorui Švobai, vilhelmui jonui liudemanui ir mykolui 
Galui43. visi šie kunigai taręsi su juo dėl giesmyno taisymo, paskui jį aprobavę, be 
to, pridėję keletą naujų giesmių. Giesmyną tikrintojai rekomendavę kunigaikščio 
valdžiai spausdinti ir jis buvęs perduotas spaustuvei:

und nachmahls in theils ihre durch den bald er= ‖ folgten tod entledigte stelle 
ſurrogir te / Herr Fridericus ‖ Praetorius, Herr Melchior schwabe / Herr M[agister] Joh[ann] 
Wilh[elm] Lüdemannus, und Herr Michaël Gallus. dieſe wolge= ‖ melte Herrn paſtores 
haben von dieſer reviſion mit mir ‖ conferiret, ſelbige nachmahls approbiret, auch einige 
neue ‖ lieder mit hinʒu getragen / und das gantʒe Werck der Churf[÷rſtlichen] ‖ 
hohen regierung ʒum druck recommendiret, wie es ‖ auch dem buchdrucker alſo 
bald von hæchſtgemelter regie= ‖ rung ÷bergeben worden (KlNG XXi–XXii).

Kadangi Kleinas ir laiške buvo minėjęs, kad šie kunigai anksčiau buvo atsiuntę 
keletą giesmių, o į Kleino giesmyną įdėtos net 26 Švobos ir liudemano giesmės 
(taigi ne keletas), darytina išvada, kad Švoba ir liudemanas, atvykę į tilžę, davė 
Kleinui dar kažkiek savo giesmių.

tačiau giesmyno spausdinimas užsitęsė. iš objektyvių priežasčių minėtinos kraš-
to nelaimės. prūsiją niokojo Šiaurės karas (1655–1660). varžytis dėl įtakos baltijos 

40  toliau išbraukta wie [?].
41  toliau išbraukta deß beſagten M. Kleinen 

Ambtswoh[=] ‖ nung.
42  toliau išbraukta vndt.

43  mykolas Gaidys (michael Gallus, 1632–
1689) nuo 1656 metų kunigavo rusnėje. 
Kleino giesmyne išspausdinta viena jo 
giesmė (BržA i 345).
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žemėse pradėjo Švedija. prūsija buvo įtraukta į konfliktą kaip lenkijos–lietuvos 
vasalas. 1656 metų sausio 17 dieną pasirašyta Karaliaučiaus taikos sutartis, pagal 
kurią prūsija tapo Švedijos vasalu, turėjo leisti per savo teritoriją žygiuoti priešo 
armijai ir atverti uostus. Kraštas skurdo, materialiniai ištekliai mažėjo. didelių nuos-
tolių padarė gaisrai. nuo nesiliaujančių antpuolių ypač kentėjo lietuvos pasienyje 
esanti tilžė. būtent tuo metu ir buvo parašytas Kleino laiškas. Karas baigėsi olivos 
sutartimi (1660 metų gegužės 3 dieną), prūsija neteko pomeranijos, Holšteino ir 
Šlezvigo, tačiau tapo nepriklausoma nuo lenkijos–lietuvos Karalystės. 

su šiais įvykiais iš dalies susijusi ir kita giesmyno vilkinimo priežastis – leidybi-
nė. Kleinas gramatikos pratarmėje apgailestauja, kad dėl lietuviškų ženklų trūkumo 
negalėjęs anksčiau išspausdinti gramatikos. reusneris, kaip rašoma 1659-ųjų laiške, 
lietuviškus spaudmenis įsigijo 1653 metais, tačiau giesmynui spausdinti ir jų nepa-
kako. be to, Kleinas priekabiai vertino naujuosius spaudmenis, ir reusneriui teko 
tris kartus perdirbinėti ir patirti didelių nuostolių, o iždo lėšų nebuvo skirta44. 

pragaištingos buvo ir minėtos subjektyvios priežastys – konkurentų keliamas 
nepasitikėjimas Kleino darbais bei mėginimas išleisti savo pačių giesmyną. neigia-
mos įtakos turėjo ir reusnerio neapsisprendimas, kurią pusę palaikyti. be to, Klei-
nas nuolat įsiveldavo į konfliktus45, o laiške minimas procesas ilgam sustabdęs 
darbus. Kleinas kalba apie viešus savo kolegų išpuolius ir dėl to dvejus metus 
trukusį sunkų bylinėjimąsi:

in dem ers dahin gebracht, d[aß] ich von meine[n] ‖ eigenen Collegis müſte mit 
ſchnöden, öffentlichen realinjurien, worüber ‖ die gantʒe stadt ſich entſatʒte, und 
ſehr wol geärgert wurde, ange= ‖ taſtet und deßweg[en] ʒu einem 2. jährig[en] 
ſchweren procesſ verurſachet ‖ word[en] (Kleinas 1659, 8v).

dėl ko buvo kolegų viešai užsipuolamas taip, kad baisėjosi visas miestas, iš 
laiško nepaaiškėja. to nežinome ir iš kitų šaltinių. apie 1656–1658 metus Kleinas 
buvo įveltas į knygrišių ir spaustuvininkų ginčą. Karaliaučiaus spaustuvininkas 
reusneris turėjo kunigaikščio privilegiją spausdinti universiteto leidinius ir religinę 
literatūrą, o prekybininkai paklausiausius spaudinius, tarp jų ir lietuviškus, priva-
lėjo įsigyti tik pas jį. Kaip matyti iš reusnerio laiško valdovui, į jo privilegiją pasi-
kėsino spaustuvininko lorenzo segebade’s našlės remiamas rostoko spaustuvinin-
kas, jau 1639 metais ketinęs prūsijoje įsteigti savo spaustuvę. bylinėjimasis tęsėsi, 
kaip teigia reusneris, jo lėšomis iki 1658-ųjų ir baigėsi tuo, kad kunigaikščio tribu-
nolas pripažino reusnerio teisę naudotis privilegija46.

44  domas Kaunas, „archyviniai dokumentai 
apie mažosios lietuvos senosios raštijos ir 
spaudos darbuotojus“, Knygotyra 25(32), 
1998, 454–455.

45  Kleinas buvo kaltinamas, kad nenorėjęs su-
tuokti ūkininko suvedžiotą merginą (Klei-
no skundas kunigaikščiui [1654]), kad at-
sisakęs lydėti į egzekucijos vietą nuteistąjį 

iš vokiečių parapijos (1665); buvo patekęs 
į parapijiečių ir tilžės lietuvių mokytojo 
konfliktą (1637) ir prašė kunigaikščio pa-
skirti gerai mokantį lietuviškai asmenį, 
kad neprasidėtų riaušės (plačiau apie tai 
žr. Falkenhahn 1941, 331, 346–347; Klein 
2009). 

46  plačiau apie tai žr. Kaunas 1998, 454–456. 
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Galėjo būti, kad Karaliaučiaus spaustuvininkai įtarė Kleiną palaikantį ryšius su 
jų konkurentais, gal mieste plito paskviliai (anuomet tai buvo įprasta ginčų spren-
dimo priemonė) apie jo gramatiką ir giesmes, o gal Kleinas kėlė per griežtus rei-
kalavimus rinkinio kokybei ir priekaištavo dėl korektūros klaidų (plg. KlG b 4r). 
Į tai atsakytų nauji archyviniai dokumentai ir išsamesnis tyrimas. 

Giesmyno spausdinimas vilkintas dar septynerius metus veikiausiai dėl spaus-
tuvininko kaltės, nors Kleinas ir jo šalininkai dėjo visokeriopų pastangų šį procesą 
pagreitinti. Giesmyno pratarmėje skaitytojui Kleinas mini, kad grupė kunigų iš 
tilžės, ragainės ir Klaipėdos parapijų 1662 metais prašė magistrato paspartinti 
giesmyno spausdinimą (KlNG XXii). Kleinas net bandė gauti valdovo leidimą steig-
ti spaustuvę tilžėje. laišką 1662 metų liepos 4 dieną pasirašė miesto valdytojas ir 
tarėjai. jame teigiama, kad reusneris vilkinąs lietuviškų knygų leidybą pasirinkda-
mas pelningesnius užsakymus, per dvejus metus išspausdinti tik šeši giesmyno 
lankai, todėl prašoma leisti spaustuvininkui iš rostoko buckensui steigti lietuviškų 
knygų spaustuvę tilžėje. ji nesudarysianti konkurencijos, nes būsianti toli nuo Ka-
raliaučiaus, lietuviškoje prūsijos dalyje. tam pasipriešino reusneris. jis kreipėsi į 
Karaliaučiaus universiteto senatą, kaltindamas Kleiną pažeidus jo privilegiją ir teig-
damas, kad lietuviškų knygų leidyba esanti nuostolinga. Konsultuojamas Kleino, 
jis nuliedinęs lietuviškas raides, gramatiką ir kompendiumą išspausdinęs savo lė-
šomis, bet negalįs padengti išlaidų. Ginčą laimėjo reusneris, tilžėje spaustuvė ne-
buvo įsteigta (plačiau apie tai žr. Kaunas 1998, 451–452). 

Kleino giesmynas išspausdintas 1666 metais, po johanno reusnerio mirties. 
spaustuvei tuomet vadovavo jo įpėdinis Friedrichas reusneris. smarkieji Kleino 
kritikai Švoba ir liudemanas buvo jau mirę (pirmasis 1663-iaisiais, antrasis 1661-
aisiais). praėjus dviem mėnesiams po giesmyno pratarmės pasirašymo, 1666 metų 
lapkričio 28 dieną nuo apopleksijos mirė ir Kleinas. visą gyvenimą nugyvenęs 
gimtojoje tilžėje, ten buvo ir palaidotas. 

po Kleino mirties neatsirado kito tokio aktyvaus Visuotinio potvarkio vykdytojo. 
Xvii amžiuje dar buvo išspausdinta Kristupo sapūno ir teofilio Šulco gramatika 
(1673), pradėta rengti beveik tuo pačiu metu kaip ir Kleino, išėjo papildytas Kleino 
giesmynas (1685), parengtas jono rikovijaus. sudaryti bent du vokiečių–lietuvių 
kalbos žodynai, tačiau neišspaudinti. naujo lietuviško katekizmo stygių užpildė 
baltramiejaus Šulco47 išverstas bernhardo von sandeno lotyniškas katekizmas (1694). 
Žodyno, biblijos ir naujõs pamokslų knygos lietuviams teko laukti beveik iki Xviii 
amžiaus vidurio48.

47  baltramiejus Šulcas (bartholomäus schultz, 
prieš 1662–1710), rusnės kunigas. mirė 
maro metu. iš lotynų kalbos išvertė bern-
hardo von sandeno vyresniojo parengtą 
katekizmą (1694) (LB i 410). 

48  pirmuosius žodynus prūsijos lietuviams 
parengė ir išspausdino Frydrichas vilhel-

mas Hakas 1730 ir pilypas ruigys 1747 
metais; visa biblija, parengta jono berento 
ir petro Gotlybo milkaus, išspausdinta 
1735-aisiais. Christiano langhanseno pa-
mokslų knygą į lietuvių kalbą išvertė ado-
mas Henrikas pilgrimas ir pilypas ruigys 
1751 metais. 
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3. d a n i e l i a u s  K l e i n o  Ž o d Y n o  l i K i m a s. senosios literatūros tyrėjai 
iki šiol negali atsakyti į klausimą dėl žodyno likimo. manoma, kad Kleinas įteikė 
jį recenzentams kartu su gramatikomis ir giesmynu 1652 metais, tačiau rankraščio 
niekas nėra matęs. egzistuoja keletas hipotezių: „spaudai parengtą žodyną 1653 
metais Kleinas buvo pateikęs cenzūrai, bet jis kažkodėl neišspausdintas, spėjama, 
išlikęs nuorašas“ (BržA i 303); Kleinas „tuo pačiu metu pateikė valdžiai išleisti 
giesmyną, žodyną ir net dvi gramatikas“49; „Kleinas mini ir savo parengtą ‘lietu-
višką žodyną’, dedamą prie valdovo kojų“50; „Kleinas rašė vokiečių–lietuvių žody-
ną Lexicon Lithuanicum, apie 10 tūkst. žodžių, kurio rankraštis neišliko“51. matyt, 
apie jo likimą nežinojo ir Kleino archyvą tyręs viktoras Falkenhahnas. 

spėlionėms pretekstą davė pats Kleinas lotyniškoje gramatikos pratarmėje saky-
damas kunigaikščiui: „priimk štai šiuos mano vargų pirmuosius vaisius: naują gra-
matiką su pridėtu vokišku kompendiumu ir lietuvišku žodynu; šiuos vaisius kuo 
nuolankiausiai kloju po jūsų Šviesiausiosios aukštenybės kojų“: 

accipe ergò, eleCtor poten- ‖ tissime, haſce laborum meorum primi- ‖ tias, 
Gram maticen novam unà cum annexo ‖ Compendio Germanico, ut & Lexico Litva
nico52, ‖ qvæ ad pedes Serenisſimæ Veſtræ Celſitud[inis] ſub- ‖ jectiſſimè depono 
(KlG a 5v–6r). 

1659 metų Kleino laiškas kunigaikščiui paneigia, kad žodynas buvo parengtas. 
laiške jis rašo 1652 metais įteikęs cenzūruoti tik gramatiką ir giesmyną:

damit ‖ ſelbige neue Grammaticam, die gantʒ neu und ʒu erſt erfund[en], ‖ wie 
auch das littauſche Geſangbuch, welches ich revidiret und von un= ‖ ʒehlig[en] 
erratis, ſo in verbis, ſenſu et rebus Theologicis geſtecket, purgiret, ‖ auch mit vielen 
neuen lied[ern] vermehret hatte, accuratô ſtudiô durch= ‖ ſehen (Kleinas 1659, 8r).

Kitoje laiško vietoje Kleinas sako, kad 1654 metais išspausdinus Kompendiumą, 
jis 1655-aisiais ėmęsis žodyno turėdamas vilčių greitai jį užbaigti:

Weßweg[en] ich mich auch bald folgend[en] jahres aō 55. daran gemacht, ‖ in53 
gefaſter guter hofnung, mit ſelbigen bald fertig ʒu werd[en] (Kleinas 1659, 8r–8v).

pats Kleinas atskleidžia rankraščio likimą: jis sudegęs 1656 metais ir laiško ra-
šymo metu (1659) dar nebuvęs atkurtas: „inſondheit aō 56. (da auch alles das mei-
ne vom Feind eingeäſchert ‖ word[en], und noch in der aſch[e] lieget)“ (Kleinas 
1659, 8v). iš laiško nepaaiškėja, kur sudegė žodyno rankraštis – jo namuose tilžėje 

49  zigmas zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 
3. Senųjų raštų kalba, vilnius: mokslas, 
1988, 89.

50  albinas jovaišas, „lietuviškos knygos ma-
žojoje lietuvoje“, Eugenija Ulčinaitė, Albi-
nas Jovaišas, Lietuvių literatūros istorija.     
XIII–XVIII amžius, vilnius: lietuvių litera-
tūros ir tautosakos institutas, 2003, 380.

51  leonas Gineitis, „Kleinas danielius“, Lietu-
vių literatūros enciklopedija, vilnius: lietu-
vių literatūros ir tautosakos institutas, 
2001, 237.

52  paryškinta cituojant.
53  toliau išbraukta gewiſſer. 



33 Į s r u t i e s  a p s k r i t i e s  b a ž n y č i ų 
i r  m o k y k l ų  v i z i t a c i j o s  p o t v a r k i o 
Recessus generalis ( 1 6 3 9 )  r e i k š m ė  l i e t u v i ų 
r a š t i j a i  i r  j o  v y k d y t o j a s 
D a n i e l i u s  K l e i n a s 

ar recenzentų namuose. iš tolesnės laiško vietos matyti, kad Kleinas grįžo prie 
žodyno baigęs teismo procesą, taigi 1658-aisiais, tačiau atidėjo į šalį, nes skubėjo 
parengti giesmyną:

hab ich vorbeſorgtes Lexicon abermahl ʒur hand genommen. ‖ Weills aber von allen 
inſtändig umb ausfertigung des Geſang= ‖ buchs, weſſen die vorig[en] exemplaria 
alle verbrauchet ſind54, angehalte[n] ‖ word[en], hab ich jenes an die ſeite ad interim 
ſetʒen und mit dem ‖ Geſangbuch eile[n] müſſen (Kleinas 1659, 8v).

likus vos porai mėnesių iki mirties, Kleinas giesmyno pratarmėje skaitytojui 
rašė, kad reikėtų imtis ir iki galo parengti žodyną, postilę ir galop senąjį bei nau-
jąjį testamentą, t. y. viską, kas kadaise buvo numatyta Visuotinio potvarkio skirsnyje 
„dėl pagalbinių priemonių“:

alsdenn kænte auch das Lexicon, die poſtill und ‖ endlich das Testamentum Novum & 
Vetus infolge der Ʒeit ‖ f÷rgenommen und ʒu ende gefertiget werden / und ʒwar 
ſol= ‖ ches alles nach dem lÕngſt hiebevor in unſerm Kirchen Reces ‖ tit[ulo] von 
den H÷lffmitteln (KlNG XXvii). 

taigi galima teigti, kad sudegus žodyno rankraščiui, naujo Kleinas neparengė 
ir cenzoriams neįteikė. tai rodo ir čia publikuojamas 1659 metų kunigaikščio po-
tvarkis, kuriame įsakoma kunigams atvykti į tilžę dėl giesmyno (žr. dokumentą, 
skelbiamą straipsnio pabaigoje). Šiame potvarkyje minimi cenzoriams anksčiau įteik-
ti Kleino rankraščiai – gramatika ir giesmynas, o žodžiai „ir žodynas“ („vndt Lexici“) 
išbraukti. 

Waßmaßen wir ʒu revidirung der ‖ littauiſchen Grammatic55 wie ‖ auch eines 
Geſangbuches ſo der littau[=] ‖ iſche pfarrer vnſer stadt tilſitt M[agister] Da= ‖ niel 
Klein ⌈an den druck ʒugeben ‖ vorhabens, vordieſem⌉ gewiße Commiſsarien gnä[=] ‖ 
digſt verordnet, kan eüch nicht vn= ‖ bewuß[t] ſein (1659, 11r).

tai patvirtina tik Kleino ketinimą įteikti cenzūrai visus tris rankraščius.
reikia patikslinti žinias ir dėl vokiškos gramatikos santraukos Kompendiumo 

publikavimo. Greičiausiai ji buvo įteikta ne kartu su lotyniškąja, o kiek vėliau, nes 
laiške Kleinas mini atidavęs svarstyti du darbus – gramatiką ir giesmyną. Kai juos 
paskirtieji kunigai peržiūrėję ir rekomendavę kunigaikščiui, autoriui buvę įsakyta 
pasirūpinti, kad šie darbai būtų išspausdinti. tai liudijąs ir priedas (t. y. 1652 metų 
dokumentas, kurį Kleinas pridėjo prie laiško): 

nach beſchehener revidirung beyde opuſcula von denen deputirten ‖ Paſtorib[us] an 
e[uer] Churf[ürſtliche] durchl[aucht] recom[m]endiret word[en], worauff mir ‖ auch 
von derſelben die ausfertigung ſolcher Wercke durch den ‖ druck gnädigſt anbe-
fohle[n] word[en], wie die beylage beʒeuget (Kleinas 1659, 8r).

54  minimas lozoriaus zengštoko giesmynas 
Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos 
(1612).

55  toliau išbraukta vndt lexici.
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Kompendiumą jo pratarmėje Kleinas sakosi parengęs vėliau, prašomas tų, kurie 
nesupranta lotyniškai. pastaroji knyga, kaip ir žodynas, neminima pridėtoje prie 
laiško Kleino rankraščių recenzijoje. 

 
4. i Š v a d o s. 1. danielius Kleinas buvo pagrindinis kunigaikščio jurgio vilhel-

mo paskelbto Visuotinio potvarkio (Recessus generalis, parengtas 1638, išspausdintas 
1639 metais) vykdytojas. tai darė ne tik kunigaikščio nurodymu, bet ir savo paties 
iniciatyva, kūrybiškai atsižvelgdamas į skirsnyje „dėl pagalbinių priemonių“ išdės-
tytą lietuviškų knygų rengimo programą.

2. Kolektyvinio religinių raštų rengimo tradicija prūsijoje, prasidėjusi Xvi am-
žiuje, nuo Xvii amžiaus vidurio Kleino dėka įgijo naujų bruožų: cenzūruojamos 
buvo ne tik religinės kanoninės, bet ir kalbinės knygos. Kleino rengiamas giesmy-
nas Naujos giesmių knygos (1666) sukėlė filologinių diskusijų.

3. 1659 metų Kleino laiške kunigaikščiui pirmą kartą įvardyti Kleino oponentai: 
melchioras Švoba (melchiorus schwabe) iš valtarkiemio, jonas liudemanas (johan-
nes lüdemann) iš nybudžių ir jonas Forhofas (johannes vorhoff) iš Gumbinės.

Xvii amžiaus viduryje prūsijoje, be Kleino giesmyno, buvo parengtas dar vienas 
lietuviškas giesmynas ir įteiktas johanno reusnerio spaustuvei. pagrindinis rengė-
jas – Švoba, jo pagalbininkai – liudemanas ir Forhofas. 1659 metais Kleinas laišku 
kreipėsi į kunigaikštį, kad neleistų jo publikuoti, ir užkirto konkurentams kelią. 
svarbiausias atmetimo motyvas – giesmės prieš spausdinant neperžiūrėtos kunigų 
ir neaprobuotos vyresnybės. Švobos ir liudemano giesmių įtraukta į Kleino gies-
myną. pastebima tendencija atmesti originaliąsias Švobos giesmes, jos išspausdintos 
vėlesniuose giesmynuose.

4. Visuotinis potvarkis įvykdytas ne iki galo, Kleinas išleido tik lietuvių kalbos 
gramatiką (lotynišką ir vokišką) ir giesmyną, nepavyko parengti biblijos ir žodyno, 
nors buvo pradėjęs. savo iniciatyva parengė du darbus: lietuvišką maldaknygę, 
išspausdintą kartu su giesmynu ir, vietinių kunigų prašomas, vokišką lietuvių kal-
bos gramatikos santrauką Kompendiumą.

5. Visuotinio potvarkio vykdymas aktyvino Xvii amžiaus prūsijos lietuvių litera-
tūrinį ir kultūrinį gyvenimą, skatino filologinės minties raidą.

Šaltiniai: 
Kaunas ,  domas ,  1998: „archyviniai dokumentai apie mažosios lietuvos senosios raštijos 

ir spaudos darbuotojus“, Knygotyra 25(32), 431–460.
KlC – [danielius Kleinas,] m. danielis Kleinii Compendium litvaniCo-Germani-

Cum, oder Kurtʒe und gantʒ deutliche anf÷hrung ʒur littauſchen sprache / wie man 
recht littauſch leſen / ſchreiben und reden ſol. Cum Privilegio S. R. M. Pol. & Seren. Elect. 
Brandenb. Kænigsberg / Gedruckt und verlegt durch iohann reuſnern / m. dC. liv. Ci-
tuojama iš: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsak. redaktorius j[onas] Kruopas, 
vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957, 273–394.
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Kleinas ,  daniel ius ,  1659 06 19: laiškas prūsijos kunigaikščiui Frydrichui vilhelmui dėl 
lietuviško giesmyno, tilžė, rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 8r–9v. 

KlG – [danielius Kleinas,] GrammatiCa litvanica mandato & autoritate serenissimi 
eleCtoris brandenburGiCi adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem edita à 
m. daniele Klein / paſtore tilſ. litv. præmiſſa eſt ad lectorem præfatio non minùs 
utilis, quàm neceſſaria. Cic. De Clar. Orat. nihil ſimul eſt & inventum & perfectum. re-
Giomonti, typis & ſumptibus joHannis reusneri, Anno χριστογονίας ciɔ. iɔc. 
liii. Cituojama iš: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsak. redaktorius j[onas] 
Kruopas, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957, 65–272.

KlNG – [danielius Kleinas,] naujos Giesmju KnYGos, Kurroſe ſénos Gieſmes ſu pritárimu 
wiſſû ba‡nycʒos mokitoju per muſu lietuwa yra pagérintos / o náujos grá‡os Gieſmes 
pridėtos. taipajeg maldu KnYGeles did‡auſey báʒnycʒoſe wartojamos / su labay 
priwálingu pirm=pamokinnimu ßias Knygeles ſkaitancʒuju / patogiey ſuguldytos ir iś-
dů tos. KaralauCzuje iśſpaude ſawo iſſirádimais pridriKis reusneris métůſe          
m. dC. lXvi. Cituojama iš: D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, pa-
rengė Guido michelini, vilnius: versus aureus, 2009.

Kunigaikščio Frydricho vilhelmo administracijos pranešimas danieliui Kleinui apie recen-
zentų rekomendaciją spausdinti jo rankraščius, Karaliaučius, 1652 06 20, rašytas vokiškai; 
Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 10r. 

Kunigaikščio Frydricho vilhelmo potvarkis lietuvių kunigams dėl susitikimo tilžėje su da-
nieliumi Kleinu aptarti giesmyno reikalus, berlynas?, 1659 06 20, rašytas vokiškai; Gsta 
pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 11r–11v. 

RecG – RECESSVS GENERALIS der Kirchen Viſitation inſterburgiſchen vnd anderer littawiſchen 
embter im Hertʒogthumb preuſſen. Gedruckt ʒu Kænigsberg bey lorentʒ segebaden 
erben. Anno 1639; perspaudas: „receſſus Generalis der Kirchen – viſitation inſterburgiſchen 
und anderer littawiſchen embter im Hertʒogtumb preuſſen. de anno 1638“, Preussisches 
Provinzial-Kirchenblatt 5, 1843, 259–333.

[rikovi jus ,  jonas , ]  1685: naujos su pritarimu wiſſû ba‡icôs muſu lietuwojė mokitojû 
pagérintos Giesmju KnYGos, taipojeg maldu KnYGeles, labjauſey banyćoſė War-
tojimos patogiey ſutaiſitos ir ßwe‡ey ißdutos per m. iona rikowi± / norkićû Klebon±. 
KARALAUCUJE, ißſpauſtos per pridriKio reusnero, palikt± naßl² / 1685.

[Šusteris ,  Frydrichas, ]  1705: [d. Klein. naujos Giesmjû Knigos baźnyćioms bei wisiems 
Krikśczionims. Karalauczuje. 1705]; vub rss: lr 1383–1384; be antraštinio lapo. 

Literatūra: 
BržA i – vaclovas biržiška, Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., bio-

grafijos, bibliografijos ir biobibliografijos 1. XVI–XVII amžiai, Čikaga: jav lb Kultūros Fondas, 
1960.

BržA ii – vaclovas biržiška, Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., 
biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos 2. XVIII–XIX amžiai, Čikaga: jav lb Kultūros 
Fondas, 1963.
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erler ,  Georg ,  1910: Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. 1. Die Imma-
trikulationen von 1544–1656, leipzig: verlag von duncker & Humblot.

Falkenhahn,  viktor ,  1941: Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine 
Helfer. Beiträge zur Kultur- und Kirchengeschichte Altpreußens, Königsberg (pr) und berlin: 
ost-europa verlag.

G i n e i t i s ,  l e o n a s ,  2001: „Kleinas danielius“, Lietuvių literatūros enciklopedija, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 237.

j o va i š a s ,  a l b i n a s ,  2003: „lietuviškos knygos mažojoje lietuvoje“, Eugenija Ulčinaitė, 
Albinas Jovaišas, Lietuvių literatūros istorija. XIII–XVIII amžius, vilnius: lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 377–388.

juška ,  albertas , 1997: Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI–XX amžiuje, Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla.

Kle in ,  l iane ,  2009: „auf der suche nach den Quellen und ein verschollen geglaubter 
und doch wiedergefundener brief von daniel Klein aus dem jahre 1654“, Lietuvių kalba 
3, 2009; http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=126.
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Liucija Citavičiūtė
t H e  d e C r e e  RECESSUS GENERALIS ( 1 6 3 9 )  o n  i n s p e C t i n G 
Į s r u t i s  ( i n s t e r b u r G )  C o u n t Y  C H u r C H e s  a n d  s C H o o l s : 
i t s  i m p o r t a n C e  F o r  t H e  d e v e l o p m e n t  o F  l i t H u a n i a n 
W r i t i n G s  a n d  d a n i e l i u s  K l e i n a s ,  W H o  i m p l e m e n t e d 
t H e  d e C r e e

s u m m a r y

the year 2008 witnessed the discovery of three documents of utmost importance for 
the study of lithuanian writings: 1) danielius Kleinas’s (1609−1666) letter to Friedrich 
Wilhelm, duke of prussia, on a lithuanian hymn book, tilžė (tilsit), 1659 06 19; Gsta 
pK: XX em 37 f no 2. bl. 8r–9v; 2) a letter to Kleinas by Friedrich Wilhelm’s administra-
tion on the reviewers’ recommendation to publish Kleinas’s manuscripts, Karaliaučius 
(Königsberg), 1652 06 20; Gsta pK: XX em 37 f no 2. bl. 10r; 3) duke Friedrich Wilhelm’s 
decree (transcript) that lithuanian priests should meet Kleinas in tilžė and discuss issues 
related to the hymn book, berlin?, 1659 06 20; Gsta pK: XX em 37 f no 2. bl. 11r–11v. 
all the documents were found in the national secret archives of prussian Cultural Herita-
ge in berlin (Geheimes staatsarchiv preussischer Kulturbesitz).

the above documents shed some light on Kleinas’s contribution to the development 
of the lithuanian writings in the 17th century and some circumstances of implementing 
the General Decree (Recessus Generalis) of 1639 and its section On Additional Measures.

Kleinas was the key person appointed by the government responsible for the imple-
mentation of the above decree. He undertook to edit the manuscript of the bible trans-
lated by jonas bretkūnas (johannes bretke). Kleinas also started compiling a dictionary 
and a hymn book. in the meantime, he was writing a grammar, too. He took the initiative 
to prepare a prayer book in lithuanian. the grammar was published the first (1653), then 
its German version came out (1654). 

in the process of preparing the hymn book, the lithuanian priests involved in its 
preparation expressed opposing views despite the fact that the hymn book had been al-
ready approved. this can be seen in the document of 1652. From the letter we are able 
to identify Kleinas’s main opponents as melchioras Švoba (melchiorus schwabe) from 
valtarkiemis (Waltarkehmen), jonas liudemanas (johannes lüdemann) from nybudžiai 
(niebudzen) and jonas Forhofas (johannes vorhoff) from Gumbinė (Gumbinnen).

melchioras Švoba and his followers had already prepared their own hymn book and 
took efforts to prevent Kleinas from publishing his hymn book. in his letter of 1659, Klei-
nas asked the duke to stop the priests and arrange a meeting with the opponents to 
discuss the hymn book. From the third document (1659) it is evident that the duke, in 
response to Kleinas’s request expressed in his letter, issued an order to arrange a meeting 
in tilžė 14 july 1659. it is still unknown if the meeting took place; however, Kleinas’s 
hymn book (1666) contains a number of hymns of his two opponents Švoba and liude-
manas. the preface to the hymn book gives references to Švoba as one of the censors who 



approved of Kleinas’s hymn book. the hymn book by Švoba and his followers has never 
been published, what happened with the manuscript is unknown.

the letter provides interesting details about how Kleinas’s dictionary perished—it was 
destroyed by fire in the Great northern War and has never been restored. so Kleinas was 
fully aware of the importance of the General Decree for the development of lithuanian 
writings. He only managed to implement part of its provisions; his work was curtailed 
by his death.

liucija Citavičiūtė   Gauta 2009 m. liepos 9 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: liucija.cita@gmail.com
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56  dėkoju habil. dr. jolantai Gelumbeckaitei, 
padėjusiai iššifruoti ir išsiaiškinti sunkes-
nes rankraščių vietas. už konsultacijas esu 

dėkinga ir Hamburgo universiteto teologi-
jos profesoriui habil. dr. johannui ansel-
mui steigeriui.

d o K u m e n t Ų  p u b l i K a v i m o  p r i n C i p a i. Visuotinio potvarkio (1639) skirsnio 
„dėl pagalbinių priemonių“ skelbiamas perrašas ir vertimas į lietuvių kalbą. rank-
raštinių dokumentų publikuojamos faksimilės, perrašas ir vertimas į lietuvių kalbą56.

perraše laužtiniuose skliaustuose žymimi teksto puslapiai, išlaikoma eilučių ir 
pastraipų struktūra. publikuojant rankraščius pateikiamas paskutinis teksto varian-
tas. išbraukti žodžiai ar kiti taisymai nurodomi išnašose. išbrauktos frazės vertime 
rašomos riestiniuose skliaustuose <{ }>. Įrašai paraštėse įkeliami į tekstą ir išskiria-
mi sutartiniais simboliais <⌈ ⌉>. prie abejotinai iššifruotų žodžių laužtiniuose skliaus-
tuose rašomas klaustukas.

perraše laužtiniuose skliaustuose išskleidžiamos santrumpos, sutrumpintos žo-
džių dalys, paliekamas neišskleistas įprastas metų rašymas aō (=anno). lotyniški 
žodžiai ir frazės perraše rašomi kursyvu.

vertime eilučių struktūra neišlaikyta, lotyniški žodžiai ir frazės verčiami į lietu-
vių kalbą neišskiriant. išnašose pateikiami dalykiniai komentarai. 

Į s r u t i e s  i r  K i t Ų  l i e t u v i Š K Ų  p r ū s i j o s  K u n i G a i K Š t Y s t Ė s  v a l s -
Č i Ų  b a Ž n Y Č i Ų  v i z i t a C i j o s  VISUOTINIO POTVARKIO ( 1 6 3 9 )  s K i r s n i s  „ d Ė l 
p a G a l b i n i Ų  p r i e m o n i Ų “ 

Šaltinis: RECESSVS GENERALIS der Kirchen Viſitation inſterburgiſchen vnd an-
derer littawiſchen embter im Hertʒogthumb preuſſen. Gedruckt ʒu Kænigsberg 
bey lorentʒ segebaden erben. Anno 1639

[D 1v] von den H÷lffmitteln.
so ʒu ſolchen Worts / sacraments=
vnd Gebehts ÷bungen gehæren / vnd wol
ʒu ponderiren ſeyn.

vnd Ʒwar.
i.
vom druck der littawiſchen bibel /
vnd andern littawſchen sachen.

avfſ das aber daß H[eilige] Wort Gottes deſto f÷glicher
vnd beſſer in der littawſchen sprache kænne vnd
mæge geprediget werden / vnd aber noch keine lit:
tawſche bibel iſt; so iſt es hochnætig / daß die bibel

[D 2r] in der littawſchen sprache gedrucket / auch ſonſten beſſer
durch gelarte leutte excoliret werde.

denn ſolte man die deutſche bibel deß mannes
Gottes lutheri nicht haben / ſo w÷rde es offtermahls ſel=
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tʒame vnd vngleiche Versiones der spr÷che / vnd eine groſſe
vngewißheit in den predigten geben / daß die Ʒuhærer
ſich nicht darein w÷rden richten / noch recht wiſſen kæn=
nen / welche spr÷che vnd Wort deß Heiligen Geiſtes
ſeyn / oder nicht / auch wenig davon ʒu jhrem gewiſſen
troſt behalten / vnd in noht vnd todesfall gebrauchen
kænnen.

eben ein ſolches / wo nicht ein mehrers vnd Õrgers
iſt in der littawſchen sprache auch ʒu f÷rchten vnd ʒu
befahren / das es in mangel der gedr÷ckten littawſchen
bibel auch alſo ergehe; darumb demſelben auch noht=
wendig vor ʒubeugen iſt.

Weil aber der ſehr fleiſſige / wolverdiente seel[ige] Herr
Johannes Bredkius daʒumahl geweſener littawſcher
pfarrer ʒu Kænigsbergk auff dem steintham ſchon bereit
eine ſehr n÷tʒliche vnd lobw÷rdige / wiewol m÷hſeelige
arbeit daran gethan / daß er die bibel meiſtentheils in die
littawſche sprache ſehr gut vnd wol vertiret vnd ge=
bracht / welche als ein ſonderbahrer schatʒ in ihr[o] Churf[÷rſt]l[ichen]
durchl[aucht] Bibliothec ʒu Kænigsbergk auffm schloß beyge=
leget vnd verhanden: so iſt von den Herrn Commis-
ſariis bey dieſer Kirchen Viſitation f÷r gut vnd rechtſam an=
geſehen vnd erachtet / damit dieſelbe eheſt vnd forderlichſt
in den druck gegeben vnd verfertiget w÷rde. vnd
weil auch der seel[ige] Herr Johannes Rhosa geweſener lit=
tawſcher pfarrer ʒu Kænigsbergk auff dem sackheim /
noch vor weniger ʒeit bey ſeinem leben / daß littawſche
newe teſtament ins reine darauß geſchrieben; so iſt

[D 2v] es weiter von den Herren Commisſariis f÷r gut vnd raht=
ſam erachtet / daß der anfang ſolches Wercks vnd bibel=
drucks von demſelben newen teſtament eheſt gemachet
w÷rde; in betrachtung / das die sontÕglichen evan=
gelia vnd epiſteln darinnen begrieffen vnd verfaſſet ſeyn /
welche aber ſonſten in den gemeinen evangelien vnd epi=
ſtel b÷chern ſehr falſch vnd vneben ſollen vertiret, ge=
drucket / vnd auch die exemplaria meiſtentheils ʒerriſſen /
vnd verkaufft / das faſt keine mehr in den buchladen ver=
handen vnd ʒu bekommen ſeyn. 

Ʒu verfertigung aber ſolches littawſchen newen
teſtaments vnd der gantʒen bibel gehæret nun beydes
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die Reviſo vnd inpresſio. die Reviſion ʒwar betreffend /
daß es de novo vber ſehen vnd wolerwogen werde / ob et=
was darinnen ʒu corrigiren vnd ʒu endern ſey / oder nicht?
denn es heiſt: Oculi plus vident, quàm Oculus. deß
orts / vnkoſten vnd perſohnen wegen / wird ihr[o] Churf[÷rſt]l[iche]
durchl[aucht] ſelbſt gnÕdigſt anʒuordnen wiſſen / wie es auffs
eheſte vnd beſte ins werck ʒu richten ſey. die aber auß
milder Hand hieʒu ſchon was gegeben haben vnd noch
geben werden / derer nahmen ſollen in der Præfation deß
bibeliſchen drucks ſpecificiret werden. 

nach dem auch leider wenig in den littawſchen
embtern ſeyn / die jhre Kinder ſo der littawiſchen spra=
che wol erfahren / ʒum ſtudio Theologico halten / daß ſie
heute oder morgen ʒu pfarr= vnd schuldienſten kænnen
gebrauchet werden / vnd ſich dakegen andere auß den
deutſchen ortern dieſes landes preuſſen / oder auß
deutſchlandt deß Heyl[igen] ræm[iſchen] reichs / auff ſolche spra=
che auß noht begeben vnd befleiſſigen m÷ſſen / vnd aber gar
wenig vnnd ſchlechte adminicula oder H÷lffmittel an
gedr÷ckten ſachen darʒu haben / damit ſie ſolche sprache

[D 3r] recht fundamentaliter vnd feliciter in kurtʒer ʒeit vnd mit
geringer m÷he lernen kænten; so ſol es hiemit allen
vnd jeden pfarrern dieſes ambts / vnd ſonderlich denen
ſo der littawiſchen sprache recht k÷ndig vnd mÕchtig /
aufferleget vnd befohlen ſeyn / daß ſie etwas ſo ʒur gr÷ndt=
lichen wiſſenſchafft ſolcher sprache gehæret / elaboriren
vnd eheſtes verfertigen / vnd ſonderlich anfangs eine kurtʒe
Grammaticam, vnd was darʒu gehæret / item ein Voca-
bular buch oder Dictionarium der meiſten vnd ſchwereſten
littawſchen Wærter / vnd was denſelben mehr anhÕngig
iſt / auß kommen laſſen. imgleichen auch die litta=
wiſche poſtill deß seel[igen] Herrn Johannes Bredky in etwas
vermehren / vnd verbeſſern / oder gar eine gantʒe newe ge=
ſchickte an den tag geben.

darnach wird auch befunden daß faſt wenig vnd
keine Exemplaria von den littawiſchen Catechiſmis vnd
Geſang b÷chern ʒu kauff mehr verhanden / vnd auch das
Geſang buch nach dem deutſchen nicht complet vnd
vollkommen / ſondern viel GeſÕnge darinnen mangeln /
welche aber etʒliche pfarrer / wie wir ſelbſt geſehen / gar
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gutt componiret, vnd schrifftlich an der Handt haben:
so ſoll es denſelben auch hiemit demandiret vnd befohlen
ſeyn / daß ſie ſolche GeſÕnge / nebenſt der Grammatic, in
der Reviſion deß newen teſtaments mit ſollen produci-
ren und exhibiren, damit ſie auch ʒu gleich kænnen vberſe=
hen vnd ʒum druck vbergeben werden. Wo es aber
befunden vnd erfahren wird / daß die jenigen ſo ſolches
wol thun kænnen / vnd doch nicht wollen / ſie es aber ſchon
fertig haben / vnd doch mißg÷nſtiger oder ſonſt nach=
denklicher oder mißtrawlicher weiſe nicht herauß geben
vnd ans liecht bringen wollen / ſo ſollen ſie von der hohen
Herrſchafft mit hæchſter vngnad hart dar÷ber beſtoſſen

[D 3v] vnd ʒu rede geſetʒet / vnd dann auch mit gewiſſen ambts=
ʒwang daʒu compelliret vnd angehalten werden. 

Wenn auch ſolte eine geſchwinde peſte / da Gott in
Gnade[n] f÷r ſey / einfallen / vnd etliche der jetʒigen littawi=
ſchen prediger / nach Gottes willen wegnehmen / w÷rde
es vmb die Kirche Gottes deß orts einen ſehr elende[n] ʒu=
ſtandt gewinnen / weil nur vier schulmeiſter / ſo Studioſi,
im gantʒen ambt inſterburg ſeyn / vnd nur ein einiger
littawiſcher Studioſus auff der Academia ʒu Konigsbergk
iſt / die man hernacher ʒu ſolchen emptern auffn nohtfal
gebrauchet kænte. alß wil die hæchſte nohtturfft erfor=
dern / daß man bey ʒeiten auff ſolche leutte ʒu erʒiehen /
bedacht ſey / vnd nicht warte biß der fall geſchehen; in
dem die prediger alle ſterblich / vnd jhrer etliche ſchon ʒum
ʒimlichen alter gelanget ſeyn. Were derwegen auch
wol ʒu rahten / daß ʒur tilſit in der Churf÷rſtl[ichen] schule /
ein abſonderlicher der littawiſchen sprache recht k÷ndi=
ger vnd ſehr wohlerfahrener / ge÷bter Præceptor oder Colle-
ga gehalten w÷rde / der ʒwantʒig oder dreiſſig / oder auch
wol mehr Knaben in der littawiſchen sprache / von
pfarrer / b÷rger / oder gebornen littawiſchen Kindern
fundamentaliter informirte, damit dieſelbe hernacher
ins ſtipendium nach Kænigsberg gebracht / vnd n÷tʒlich
k÷nfftiger ʒeit gebraucht werden kænten. solte man
aber ſolchen getrewen wolgemeineten raht nicht in acht
nehmen / wird man es hernacher ſo baldt nicht endern als
ʒu beklagen haben.
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Wann dann nun ſolche in Lingua Lithvanica funda-
mentaliter & benè inſtituti verhanden wehren / muß man
jhnen auß denen Kirchen ſo ʒimliches vermægens ſeyn
auch etwas pro meliori ſuſtentatione, weil jetʒt alles ſehr
thewer iſt / dem Churf÷rſtl[ichen] Stipendio ʒu h÷lffe reichen /

[D 4r] damit alßdann feiner ingeniorum Juvenes, vnd andere
mehr ferner ſolche sprache fundamentaliter ʒu lernen
vnd Gott ʒu dienen / angefriſchet wurden.

Vertimas57

[D 1v] dėl pagalbinių priemonių. 
jos reikalingos žodinei, religinei ir maldos praktikai ir turi būti aprobuotos.

būtent
i.
dėl lietuviškos biblijos ir kitų lietuviškų knygų spausdinimo

Šventasis dievo žodis gali ir turi būti tinkamiau ir geriau skelbiamas lietuvių kalba, 
bet nėra lietuviškos biblijos. būtina kuo skubiau išspausdinti lietuviškąją bibliją, 

[D 2r] o mokytieji asmenys privalo ją patobulinti.

jeigu neturėtume dievotojo lutherio vokiškos biblijos, tai dievo žodis dažnai būtų 
verčiamas netinkamai ir nevienodai ir kiltų nesusipratimų, nes pamokslų klausyto-
jai nesuvoktų ir nebežinotų, kokie žodžiai ir posakiai yra iš Šventosios dvasios, o 
kokie ne, todėl nedaug pasisemtų paguodos negandų ir mirties akivaizdoje.

būtent taip, jei ne dar blogiau, gali atsitikti ir su lietuviškai kalbančiaisiais neturint 
spausdintos lietuviškos biblijos. todėl būtina šito išvengti.

Kadangi uolusis, didžiai nusipelnęs velionis ponas jonas bretkūnas, tuometinis Ka-
raliaučiaus Šteindamo lietuvių kunigas, jau atliko labai naudingą ir pagirtiną, nors 
varginantį darbą, puikiai ir aiškiai išversdamas bibliją į lietuvių kalbą, ir ši ypatinga 
vertybė laikoma ir saugoma jo Kunigaikštiškosios Šviesybės pilies bibliotekoje Ka-
raliaučiuje, tai ponai įgaliotieji asmenys, atlikę šią bažnyčių vizitaciją, mãno būtinai 
reikiant kuo greičiau atiduoti ją spausdinti pirmiausia. o kadangi velionis ponas 
jonas rėza, buvęs Karaliaučiaus sakaimio lietuvių kunigu, prieš pat mirtį iš rank-
raščio švariai perrašė naująjį testamentą,

57  Šį fragmentą yra išvertęs leonas Gineitis: 
Lietuvių literatūros istoriografijos chrestoma-
tija (iki 1940 m.), 14–16. Čia skelbiamas 
vertimas, redaguotas publikacijos autorės. 
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[D 2v] ponai įgaliotieji asmenys nusprendė būsiant geriausia pradėti spausdinti 
bibliją nuo šito naujojo testamento. reikia pasakyti, kad čia turi būti parengtos ir 
pridėtos sekmadienių evangelijos bei [apaštalų] laiškai, kurie dabar išversti nepa-
tenkinamai ir [tokie] išspausdinti58, be to, dauguma egzempliorių jau susidėvėję ir 
išparduoti, tad knygynuose jų beveik nebėra ir nebegalima gauti.

rengiant tokį lietuvišką naująjį testamentą ir visą bibliją reikia dviejų dalykų – 
patikrinimo ir aprobavimo. patikrinti reiškia iš naujo peržiūrėti ir gerai apsvarstyti, 
ar yra kas koreguotina bei keistina, ar ne. juk sakoma: „akys mato geriau negu 
akis.“ Kai dėl vietos, lėšų ir parengėjų, tai jo Kunigaikštiškoji Šviesybė pats malo-
ningiausiai patvarkys, kaip kuo greičiausiai ir geriausiai viską atlikti. o tie asmenys, 
kurie jau maloningai paaukojo [lėšų] ar tai padarys vėliau, turi būti paminėti iš-
spausdintos biblijos pratarmėje.

lietuviškose apskrityse, deja, dar nedaugelis [tėvų] rengia gerai lietuvių kalbą mo-
kančius savo vaikus teologijos studijoms, kad jie šiandien ar ryt galėtų būti paskir-
ti kunigo ar mokytojo tarnybai, todėl asmenys iš prūsų žemės vokiškų vietovių arba 
iš vokiečių Šventosios romos imperijos yra bėdos verčiami tos kalbos mokytis, bet 
turi tik labai nedaug ir menkų ramsčių, arba spausdintų pagalbinių priemonių, kad 
galėtų per trumpą laiką ir kuo mažesnėmis pastangomis šią kalbą 

[D 3r] iš pagrindų sėkmingai išmokti. todėl šiuo [raštu] įpareigojama ir įsakoma 
visiems ir kiekvienam šios apskrities kunigui, o labiausiai tiems, kurie gerai moka 
ir išmano lietuvių kalbą, kuo greičiau imtis darbo ir parengti bei išleisti priemones 
šiai kalbai gerai išmokti, ypač pirmiausia trumpą gramatiką ir kas prie jos reikalin-
ga, taip pat dažniausiai vartojamų ir sunkiausių lietuviškų žodžių žodyną, arba 
Dictionarium, ir kas prie jo turi būti. taip pat ir velionio pono jono bretkūno lietu-
višką postilę kai kur papildyti ir pagerinti arba net išspausdinti tinkamą naują. 

be to, pastebėta, kad beveik nebegalima įsigyti lietuviško katekizmo ir giesmyno 
egzempliorių, ir kad giesmynas, palyginti su vokiškuoju, nėra išsamus ir tinkamas, 
jame stinga daugelio giesmių, kokias kai kurie kunigai, kaip patys matėme, sėkmin-
gai kuria ir turi užsirašę, todėl šiuo [raštu] jiems pavedama ir įsakoma tokias gies-
mes kurti ir skelbti, kartu rengti gramatiką ir redaguoti naująjį testamentą, ir kad 
viskas būtų peržiūrėta ir atiduota spausdinti. jeigu bus sužinota ir nustatyta, kad 
asmenys, tinkantys šiam darbui, vengia jo imtis, jau turi [parengtų giesmių], tačiau 
dėl piktavališkumo, nerangumo ar nepasitikėjimo

[D 3v] apie tai nepasisako ir neduoda spausdinti, jie pateks į didžią aukštosios 
vyresnybės nemalonę, iš jų bus griežtai pareikalauta pasiaiškinimo ir jiems bus 
skiriamos tarnybinės nuobaudos.

58  veikiausiai turimas galvoje zengštoko pa-
rengtas naujas vilento knygos Evangelijos 
bei Epistolos (1579) leidimas, išleistas Kara-

liaučiuje 1612 metais. tai, kiek žinoma, 
vienintelis oficialus kritiškas šio leidinio 
vertinimas.
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o jeigu, sergėk dieve, netikėtai užkluptų maras ir dievo valia atimtų keletą dabar-
tinių lietuvių kunigų, tai vietinės dievo bažnyčios atsidurtų labai sunkioje būklėje, 
nes visoje Įsruties apskrityje tėra keturi studijavę mokytojai, o Karaliaučiaus akade-
mijoje studijuoja vienintelis lietuvis59, ir tik tuos asmenis, ištikus bėdai, būtų galima 
panaudoti šiose parapijose. esant didžiaĩ varganai padėčiai, reikia laiku pasirūpinti 
parengti tokių žmonių, nelaukiant, kol nutiks bėda. be to, juk visi kunigai yra mir-
tingi, o kai kurie iš jų jau gana seni. todėl patartina tilžės kunigaikštiškoje moky-
kloje išlaikyti specialų puikiai lietuvių kalbą mokantį ir patyrusį mokytoją, arba ko-
legą, kuris iš pagrindų mokytų lietuvių kalbos dvidešimt, trisdešimt ar daugiau 
kunigų, miestelėnų ar vietinių lietuvių vaikų, kad vėliau jie gaudami stipendiją stu-
dijuotų Karaliaučiuje, o ateityje galėtų būti tinkamai panaudoti. jeigu į šią geranoriš-
ką rekomendaciją nebūtų atsižvelgta, vėliau neliktų nieko kito, kaip tik gailėtis. 

Kai atsiras tokių iš pagrindų ir gerai išmokusių lietuvių kalbą [asmenų], reikia, kad 
tos bažnyčios, kurios yra turtingesnės, lėšomis juos paremtų, kadangi dabar yra 
brangymetis ir kunigaikščio [skiriamų] stipendijų 

[D 4r] nepakanka aukštesnės kilmės jaunuoliams bei kitiems paskatinti nuodugniai 
išmokti šią kalbą ir tarnauti dievui.

59  veikiausiai turimas galvoje klaipėdiškis 
vilhelmas martinis (žr. 20 išnašą). Kaip 
rodo Karaliaučiaus universiteto metrikos, 
martinis į universitetą įstojo 1636 metų 
birželio 10 dieną, įrašytas Wilhelmus Mar-
tinius, Memelensis Borussus (Georg erler, 
Die Matrikel der Albertus-Universität zu Kö-
nigsberg i. Pr. 1. Die Immatrikulationen von 
1544–1656, leipzig: verlag von duncker & 
Humblot, 1910, 371). tai vienintelis vizita-

cijos metais studijavęs būsimasis lietuvių 
raštijos veikėjas. iki pasirodant Visuoti-
niam potvarkiui, į universitetą buvo įstoję 
dar keletas jaunuolių iš lietuviškų apskri-
čių, tačiau metrikose nenurodyti fakulte-
tai, į kuriuos jie įsirašė. spėjimą dėl marti-
nio būtų galima patikrinti suradus atitin-
kamo laikotarpio teologijos fakulteto met-
rikas. 
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d a n i e l i a u s  K l e i n o  l a i Š K a s  p r ū s i j o s  K u n i G a i K Š Č i u i  F r Y d -
r i C H u i  v i l H e l m u i  d Ė l  l i e t u v i Š K o  G i e s m Y n o,  tilžė, 1659 06 19;  
Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 8r–9v

[8r] durchlauchtigſter Churfürſt, Gnädigſter Herr,
mein ambt, Gewiſſen, und inſondheit e[uer] Churf[ürſtliche] durchl[aucht] befeh-

lig in
dem Kirchen recesſ[us] tit[ulo] von den Hülfſmitteln haben mich ermahnet
d[aß] ich nebſt treuer verrichtunge meines ambts mir auch bonum Eccl[esi]æ
publicum habe angeleg[en] ſeyn laſſen ſollen. Ʒu was ende ich 
dann anfangs eine Grammaticam Litvanicam geſchrieben, auf d[aß] 
man bevoraus eine Gewißheit in d[er] litt[auſchen] sprach[en] hette, und als 
dann certiori et feliciori pede ʒu ausfertigung der Kirchenbücher,
auch endlich ʒur verſion der heil[igen] bibel ſchreiten könte.
dieſes meines erſtes cònatum hab ich alſo bald aō 52. e[urer] Churf[ürſtlichen]
durchl[aucht] unterthänigſt entdecket und gebeten, selbige geruhen wolten,
einig[en] in der litt[auſchen] sprach[en] wol erfahrenen Paſtoribus anʒubefehlen, 

damit
ſelbige neue Grammaticam, die gantʒ neu und ʒu erſt erfund[en]60, 
wie auch das littauſche Geſangbuch, welches ich revidiret und von un=
ʒehlig[en] erratis, ſo in verbis, ſenſu et rebus Theologicis geſtecket, purgiret,
auch mit vielen neuen lied[ern] vermehret hatte, accuratô ſtudiô durch=
ſehen und ihr bedencken darüber, auch ſo es nöhtig wäre, ihre 
mutuas operas, weil inſond[er]heit das Geſangbuch die gantʒe Kirche 
angehet, conferiren ſolten. dieſes iſt auch erfolget, alſo daß
nach beſchehener revidirung beyde opuſcula von denen deputirten
Paſtorib[us] an e[uer] Churf[ürſtliche] durchl[aucht] recom[m]endiret word[en], 

worauff mir 
auch von derſelben die ausfertigung ſolcher Wercke durch den 
druck gnädigſt anbefohle[n] word[en], wie die beylage beʒeuget.
dem ʒur unterthänigſter folge iſt ſeq[uenti] aō 53. nach anſchaffung 
der litt[auſchen] buchſtaben und typi ʒu erſt die Grammatica præceptis Lati-
nis auskom[men], folgendes jahr aō 54. hab ich auf bittlige erſuchung
derer, ſo d[er] lateiniſch[en] sprach[en] nicht kundig, ein Compendium, od[er]
Kurtʒe anführung ʒur litt[auſchen] sprach[en] mit deutſch[en] præceptis aus=
fertig[en] müſſen; worauff das Lexicon alſo bald hette folge[n] ſolle[n], nicht
allein darumb, d[aß] ich deſſelben in der Dedication an e[uer] Churf[ürſtliche]
durchl[aucht] meldung gethan, ſond[ern] auch darumb, weil von s[eine]r Chur f[ürſt-

lichen]
durchl[aucht] in vorangeʒogenem Kirchen Recesſ[us] d[es] j[ahres] anbefohle[n] war,
damit nebſt der Grammat[icæ] auch ein Vocabular buch, od[er] Dictionarium
der meiſte[n] und ſchwereſten litt[auſchen] wörter ʒuvor auskom[men] ſoll.
Weßweg[en] ich mich auch bald folgend[en] jahres aō 55. daran gemacht,

60  toliau išbraukta geweſen.
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[8v] in61 gefaſter guter hofnung, mit ſelbigen bald fertig ʒu werd[en].
aber d[er] grauſam wütende Mars, welcher bald ſelbig[en] jahres aus gerechtem 
Ʒorne Gottes und deſſen verhengnüß in unſer land kam[m], hat dieſes meins
propoſitum ſehr ʒu rück gehalten, in dem wegen der feindlichen einfälle,
inſond[er]heit aō 56. (da auch alles das meine vom Feind eingeäſchert
word[en], und noch in der aſch[e] lieget) man die seinig[en] und ſeinen ſupellectilem 
und geringe bibliothec öffters, weil nur ʒur tilſe nahe an der grentʒen und
faſt erſtem anlauff ſeyn, ausflüchtigen müſſen. nebſt dieſem hat
auch der leidige satan, als ein bemühſamer Ʒerſtörer aller gute[n] Werck[e],
die ʒur ehre Gottes und ſeiner Kirchen wolfahrt gerichtet ſind, mächtig
an mich geſetʒet, in dem ers dahin gebracht, d[aß] ich von meine[n]
eigenen Collegis müſte mit ſchnöden, öffentlichen realinjurien, worüber
die gantʒe stadt ſich entſatʒte, und ſehr wol geärgert wurde, ange=
taſtet und deßweg[en] ʒu einem 2. jährig[en] ſchweren procesſ verurſachet 
word[en], mit der Ʒeit man wenig ultra62 functiones in publicis
laboribus bey ſo groſſer verfolgung und angethanem betrübnüß
ausrichte[n] möge[n]. nach dem63 aber e[uer] Churf[ürſtliche] durchl[aucht]
in gnädigſter anſehung meiner64 unſchuld mich vorm jahre
durch ihre deputirte Commisſarios von ſolchem, weitläufftigem procesſ
und ſchnöd[en] beleidigung[en] liberiret, und ich in etwas ʒur ruhe kam[m],
hab ich vorbeſorgtes Lexicon abermahl ʒur hand genommen.
Weills aber von allen inſtändig umb ausfertigung des Geſang=
buchs, weſſen die vorig[en] exemplaria alle verbrauchet ſind, angehalte[n]
word[en], hab ich jenes an die ſeite ad interim ſetʒen und mit dem
Geſangbuch eile[n] müſſen. ehe und wenn ich aber ſelbiges dem
drucker übergebe[n], habe ich mit ʒuʒiehung der beid[en] pfarrer 
von ragnitt und ¢illen noch einſt das Geſangbuch ʒu percur=
riren für nöhtig erachtet, damit ſo noch etwas verſehen, oder
hinterſtellig darin wäre, ſolches ante editionem geändert werd[en]
könte. mitler weile iſt an den drucker johann reußner geſchrie= 
be[n] word[en], er ſich mit einem guten typo fertig halte, auch ʒur probe
was abdrucke[n] wolte, man hat aber von ihm (der ſich doch vor dieſem
in und alle wege ʒu verlegung des Geſangbuchs willigſt erboht[en])
nichts ʒur antwort erhalte[n] möge[n], bis ich geſtern ſelbſt in die druckerey
kom[men], da ich dann vernehme[n] müſſe[n], was drey Paſtores aus dem 
         inſterb.

[9r] inſterburgiſch[en], ſo in vergang[ener] woche bey e[uer] e[hrwürdigen] Conſistorio 
ʒu ſchaffen gehabt, eher ein anders Ge=

ſangbuch ʒu drucken65 offeriret haben mit verſprechung ſolchen druck ſelbſt ʒu

61  toliau išbraukta gewiſſer.
62  toliau išbraukta offreri.
63  toliau išbraukta mich.

64  toliau išbraukta höchſt[en].
65  toliau išbraukta hab.
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verlegen. Wann aber, Gnädigſter Churfürſt und Herr, berührtes66 
Geſangbuch eben daſſelbe ſeyn ſoll, welches in gehaltenem Convent der von
e[urer] Churf[ürſtlichen] durchl[aucht] deputirte[n] Paſtorum nicht hat können admit-

tiret, weniger appro= 
biret werd[en], darumb, d[aß] die alten, gebräuchligſten lied[er] darin gantʒ umb= 
gekantert und doch wenig verbeſſert ʒubefind[en], wodurch die Kirche[n] und die 
einfältig[en], armen leuthe nur confundiret, turbiret und gar nicht erbauet
würd[en], und ſo es ja auch andere Geſänge ſeyn ſolte[n], könten ſie doch nicht 
alſo ſine prioriâ reviſione et com[muni] cenſura, und ʒwar ʒu wied[er] e[urer] Churf[ürſt-

li chen] durchl[aucht] 
vorige gnädigſte verordnung den Kirche[n] obtrudiret werd[en]. ich hab in
kurtʒ verwichener ʒeit an sie geſchrieb[en], wo einer und der and[ere] unter ihn[en]
fertige lied[er] hette, sie ſelbige mir Communiciren wolten, damit man ſelbige
durchſehe[n], mit ihnen davon conferiren und nachmahls dem Geſangbuch ein= 
verleiben könte. Worauf ʒwar mir etliche lied[er] ʒur hand kom[men], welche ich
auch revidiret, und meine notas ihnen überſchicket, ʒu vernehmen, ob ſie wid[er] 
ſelbige was ʒu prætendiren hetten, iſt mir aber nichts darauff geantwortet,
ſond[ern] viel mehr vorbeſagtes beym buchdrucker johann reußner attentiret
und practiʒiret word[en]. Weil aber ſolch attentatum dieſer dreye[n] Paſtoru[m],
(aus welchen doch der primarius, als der mit meinem brud[er] in procesſ lebet, 
mir ſehr ſuſpect iſt) ʒur wied[er] e[urer] Churf[ürſtlichen] durchl[aucht] vorige 

gnädigſte ver=
ordnung, und ʒu einer groſſen, unverantwortlich[en] Confuſion der Kirche[n]
in dem man in einigen ihre, in anderen hingeg[en] andere lied[er] ſingen dürffte67 
gereiche[n] würde, als bitte e[uer] Churf[ürſtliche] durchl[aucht] ich in unterthä-

nigkeit, 
sie geruhen gnädigſt dene[n]ſelbig[en] Paſtorib[us] im inſterb[urgiſchen] als M[agister] 

Johanni
Lüdemanno pfarrer[n] ʒu niebud‡en, Melchiori schwabe[n] pfar[rer] ʒu Walter=
kehmen, und joh[anni] vorhoff pfar[rer] ʒu Gumbinne[n] ernſtlich anʒubefehle[n],
damit ſie mit ſolch ihren unverantwortl[ichen] attentatis ʒurück ſtehen, und 
ſo ſie einige, der Kirchen erbauliche lied[er] fertig hetten, ſelbige viel mehr 
nebſt den unſrig[en] Comportiren, und ʒur mundlich[en] Conferents (nach dem ſelbige
mir ʒuvor überſendet ſeyn werd[en]) uff einem gewiſſen tag, etwa d[en] 14. Julÿ
da die Feſte und der bußtag vorbey ſeyn werd[en], ʒu mir herüber kom[men] ſollen,
da man dann mit ʒuʒiehung d[er] pfarrern ʒu ragnitt und ¢illen, als welche gute 
geſchickte und in d[er] litt[auſchen] sprach[e] wolerfahrne männer ſeyn, die auch 

ihr firmatu[m]
judicium und alter für jenes haben, alle dieſes weſen daß mit Gottes hülffe
bearbeiten und richten könte, damit unanimi conſenſu das Geſangbuch vollſtän=
dig gemachet und nach deſſen ausfertigung von allen und ied[er] Kirch[en] citra 

difficultatem

67  taisyta iš würde.66  taisyta iš erwähntes [?].
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angenom[men] und ʒur ehre Gottes, auch wolfahrt der Kirche nütʒ= und frucht-
barlich 

gebrauchet werd[en] möge. 
e[urer] Churf[ürſtlichen] durchl[aucht]

unterthänigſter
M[agister] Daniel Klein, 
litt[auſcher] pfarrer ʒur tilſe 

[9v] an ihre Churf[fürſtliche] durchl[aucht]
ʒu brande[n]b[urg] 

die 19 Junÿ 1659
unterthänigſtes ſupplicatum
M[agister] Daniel Klein
bleibet beÿ dem Concept 

Vertimas

[8r] Šviesiausiasis Kunigaikšti68, maloningasis pone, mano pareigos, sąžinė, o ypač 
jo Kunigaikštiškosios Šviesybės potvarkis bažnytiniuose nuostatuose69, pavadintas 
„dėl pagalbinių priemonių“70 paskatino mane, ištikimai atliekantį savo tarnybą ir 
visuomenės [laikomą] geru kunigu, susirūpinti jo vykdymu. tuomet aš pagaliau 
pirmiausia parašiau lietuvių kalbos gramatiką, nes jau turėjau daug lietuvių kalbos 
žinių, o tada galėjau, turėdamas tikriausią ir vaisingiausią pagrindą, sėkmingai 
imtis religinių knygų rengimo ir pagaliau žengti prie Šventosios biblijos vertimo. 
Šį savo pirmąjį bandymą netrukus 1652 metais nuolankiai įteikiau jūsų Kunigaikš-
tiškajai Šviesybei prašydamas teiktis įsakyti keletui gerai lietuvių kalbą mokančių 
kunigų, kad jie pirmiausia atidžiai peržiūrėtų naują gramatiką, kuri buvo visiškai 
nauja ir sukurta pirmą kartą, taip pat ir lietuvišką giesmyną, kurį aš perredagavau 
pašalindamas gausias klaidas, buvusias žodžiuose, prasmėje ir teologijos dalykuo-
se, bei papildydamas daugeliu naujų giesmių, ir pareikštų savo nuomonę, o jei 
pasirodytų esą reikalinga, patys pataisytų, nes ypač giesmynas skirtas visai bažny-
čiai, ir apie tai praneštų. tai buvo padaryta, taigi, kai abu darbelius peržiūrėjo tie 
paskirtieji kunigai ir rekomendavo jūsų Kunigaikštiškajai Šviesybei, man buvo ma-

68  didysis kunigaikštis Frydrichas vilhelmas 
(Friedrich Wilhelm, 1620–1688), prūsijos 
valdovas (1640–1688), pirmojo prūsijos ka-
raliaus Frydricho i tėvas. 

69  RECESSVS GENERALIS der Kirchen 
Viſitation inſterburgiſchen vnd anderer 
littawiſchen embter im Hertʒogthumb 
preuſſen. Gedruckt ʒu Kænigsberg bey 
lorentʒ segebaden erben. Anno 1639.

70  skirsnis „von den H÷lffmitteln. so ʒu 
ſolchen Worts / sacraments= und Gebehts 
÷bungen gehæren / vnd wol ʒu ponderiren 
ſeyn. vnd Ʒwar. i. vom druck der litta w-
iſchen bibel / vnd andern littawſchen sa-
chen“ RecG d 1v–4r.
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loningai įsakyta pasirūpinti, kad šie darbai būtų išspausdinti. tai liudija [prideda-
mas] priedas71. nuolankiausiai vykdant šį nurodymą, kitais, 1653 metais, įsigijus 
lietuviškas raides ir ženklus, pirmiausia buvo išspausdinta mokomoji lietuvių kal-
bos gramatika lotyniškai, o kitais metais – 1654, primygtinai prašomas tų, kurie 
nemoka lotynų kalbos, turėjau parengti kompendiumą, arba trumpą lietuvių kalbos 
vadovą, mokytis vokiečių kalba. netrukus po to turėjo sekti žodynas, ir ne tik dėl 
to, kad apie jį buvau pranešęs dedikacijoje72 jo Kunigaikštiškajai Šviesybei, bet ir 
dėl to, kad jo Kunigaikštiškoji Šviesybė minėtuose tų metų bažnytiniuose nuosta-
tuose buvo įsakiusi, kad šalia gramatikos pirmiausia turi būti išleistas žodynas, 
arba Dictionarium, dažniausiai vartojamų ir sunkiausių lietuviškų žodžių. todėl 
netrukus kitais – 1655 – metais ėmiausi to darbo 

[8v] turėdamas gerų vilčių greitai jį užbaigti. tačiau žiauriai šėlstantis marsas73, kuris 
netrukus tais pačiais metais dėl teisingo dievo pykčio ir jo rūsčios bausmės atėjo į 
mūsų kraštą74, šitą mano ketinimą labai sustabdė, nes dėl priešų antpuolių, ypač 1656 
metais (kai ir visas mano darbas buvo paleistas pelenais, dar ir dabar yra pelenuose), 
visi, gyvenę pasienyje tilžėje ir dažnai užpuolami pirmieji, su savo manta ir kuklio-
mis bibliotekomis turėdavo bėgti. be to, ir bjaurusis Šėtonas, kaip nepailstantis visų 
gerų darbų, skirtų dievo garbei ir jo bažnyčios gerovei, griovėjas, visu smarkumu 
mane užgriuvo ir privedė prie to, kad aš buvau savo paties kolegų viešai begėdiškai 
užsipuolamas – tuo visas miestas baisėjosi ir labai piktinosi – ir todėl buvau įveltas 
į dvejus metus trukusį sunkų bylinėjimąsi75, laikui bėgant galėjo būti sutrukdyti dar-
bai, nes didelis persekiojimas sukėlė man širdgėlą. tačiau kai jūsų Kunigaikštiškoji 
Šviesybė, maloningai atsižvelgęs į mano nekaltumą, prieš metus per savo paskirtus 
komisarus išlaisvino mane nuo tolesnio bylinėjimosi ir begėdiškų įžeidinėjimų, o aš 
sulaukiau šiek tiek ramybės, vėl paėmiau į rankas rašomą žodyną. Kadangi pirmiau-
sia rūpėjo kuo skubiau parengti giesmyną, kurio visi ankstesni egzemplioriai buvo 
susidėvėję76, tai tuo tarpu turėjau atidėti žodyną į šalį ir pasiskubinti išleisti gies-
myną. prieš atiduodamas spaustuvininkui, aš paprašiau dviejų kunigų – iš ragai-

71  prie laiško pridėtas raštas, datuotas 1652 
metų birželio 20 dieną (Gsta pK: XX em 
37 f nr. 2. bl. 10r). jame paskirtieji cenzo-
riai jonas Kleinas, jonas Hurtelijus, vil-
helmas martinis ir Frydrichas pretorijus 
pasakė nuomonę, kad abu Kleino darbai 
(opuscula) parengti tinkamai ir gali būti 
spausdinami. Šio dokumento publikaciją 
žr. toliau.

72  minima lotyniška Kleino dedikacija grama-
tikoje (1653) kunigaikščiui Frydrichui vil-
helmui. 

73  marsas – romėnų mitologijoje karo dievas.
74  turimas galvoje Šiaurės karas (1655–1660), 

turėjęs skaudžių pasekmių prūsijai. Švedi-

ja kariavo dėl įtakos baltijos žemėse. pagal 
1656 metų sausio 17 dieną pasirašytą Ka-
raliaučiaus taikos sutartį prūsija turėjo 
leisti per savo teritoriją žygiuoti priešo ar-
mijai. Karas baigėsi 1660 metais olivos su-
tartimi, prūsija neteko pomeranijos, Holš-
teino ir Šlezvigo. per karą labiausiai nuo 
priešo antpuolių kentėjo tilžė ir kiti pa-
sienio su lietuva miestai. 

75  apie minimą Kleino bylinėjimąsi su kuni-
gais archyvinių žinių nerasta. apie kitus 
jo konfliktus žr. straipsnyje. 

76  minimas zengštoko giesmynas Giesmės 
Chrikščioniškos ir Duchauniškos (1612).
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nės77 ir Žilių78 – dar kartą peržiūrėti giesmyną, nes maniau tai esant reikalinga, kad 
jie galėtų pataisyti, jei kur buvo neapsižiūrėta arba kas keistina. tuo tarpu buvo pa-
rašytas laiškas spaustuvininkui johannui reusneriui79, [nes buvo žinoma,] kad jis jau 
turįs gerą šriftą ir norįs jį išbandyti ką nors spausdindamas, tačiau iš jo (kuris gi buvo 
anksčiau pats mielai pasisiūlęs išleisti giesmyną) negalėjome sulaukti atsakymo, kol 
aš vakar pats nenuvykau į spaustuvę. o ten teko sužinoti, ką padarė trys kunigai iš 

[9r] Įsruties80. jiems praėjusią savaitę pavyko įkalbėti jūsų karališkąją konsistoriją iš-
spausdinti kitą giesmyną, kurio spausdinimu žadėjo pasirūpinti patys. bet jeigu, ma-
loningasis Kunigaikšti ir pone, jų giesmynas bus tasai, kuriam konvente jūsų Kuni-
gaikštiškosios Šviesybės paskirtieji kunigai negalėjo nei pritarti, nei jo aprobuoti, nes 
jame senos įprastos giesmės yra neatpažįstamos, bet mažai pagerintos, o dėl to baž-
nyčia ir vargšai paprasti žmonės bus tik suklaidinti ir papiktinti, tos giesmės nestiprins 
pamaldumo, nes bus jau visai kitokios, tai jos negali būti be patikrinimo ir kolekty-
vinio įvertinimo, be to, prieštaraujant jūsų Kunigaikštiškosios Šviesybės ankstesniam 
maloningiausiam potvarkiui, įbruktos bažnyčioms. aš prieš kurį laiką jiems parašiau, 
kad jeigu vienas ar kitas iš jų turėtų parengtų giesmių, atsiųstų jas man, kad būtų 
galima jas peržiūrėti, kartu aptarti ir tada įtraukti į giesmyną. iš tiesų man buvo at-
siųsta keletas giesmių, jas suredagavau ir nusiunčiau jiems savo pastabas klausdamas, 
ar jie neturi kokių pretenzijų, tačiau negavau jokio atsakymo. tik buvo toliau užsi-
puldinėjama ir kliudoma spaustuvininkui johannui reusneriui spausdinti įteiktąjį 
[giesmyną]. Kadangi toks šių trijų kunigų puolimas (kurių pirmasis man labai įtartinas, 
nes bylinėjasi su mano broliu)81 yra nepaklusimas jūsų Kunigaikštiškosios Šviesybės 
ankstesniam maloningiausiam potvarkiui ir sukels didelę ir neatsakingą sumaištį baž-
nyčiose, nes vienose bus giedamos jų, o kitose kitos giesmės, todėl nuolankiausiai 
prašau jūsų Kunigaikštiškąją Šviesybę malonėti griežtai liepti tiems kunigams iš Įsru-
ties [apskrities], tai magistrui jonui liudemanui82, nybudžių kunigui, melchiorui Švo-
bai83, valtarkiemio kunigui, ir jonui Forhofui84, Gumbinės kunigui, liautis taip neatsa-
kingai užsipuldinėti, o jeigu jie turi bažnytinių ugdančių giesmių, verčiau jas spaus-
dintų kartu su mūsiškėmis ir atvyktų pas mane (prieš tai jas man atsiuntus) sutartą 
dieną, pavyzdžiui, liepos 14, nes bus praėjusi atgailos šventė85, kad būtų galima pa-

77  veikiausiai turimas galvoje jonas Hurteli-
jus (apie jį žr. 19 išnašoje). 

78  veikiausiai turimas galvoje Frydrichas pre-
torijus vyresnysis (apie jį žr. 21 išnašoje). 

79  johannas reusneris ( johann reusner), Ka-
raliaučiaus spaustuvininkas, naudojosi 
jurgio vilhelmo 1640 metais suteikta pa-
veldima privilegija.

80  iš tolesnio laiško teksto matyti, kad turimi 
galvoje jonas liudemanas, melchioras 
Švoba ir jonas Forhofas. 

81  apie danieliaus Kleino brolius ar seseris 
archyvinių žinių nerasta. 

82  apie joną liudemaną žr. 31 išnašoje.
83  apie melchiorą Švobą žr. 30 išnašoje.
84  apie joną Forhofą žr. 32 išnašoje.

85  vokiečių žemėse buvo įprasta bažnyčiose 
rengti atgailos ir maldos dienas (Buß- und 
Bettage). Ši tradicija prasidėjo imperatoriui 
Karoliui v įsakius 1532 metais strasburge, 
gresiant turkų antpuoliams. vėliau tokios 
dienos rengtos įvairių negandų metu: 
karų, epidemijų, gamtos katastrofų ir pan. 
jų esmė – atsigręžimas į dievą pavojaus 
akivaizdoje. atskirose vokiečių žemėse 
buvo švenčiama skirtingomis dienomis, 
XiX amžiuje nusistovėjo data – 11 dienų 
prieš adventą. laiške minima kolektyvinė 
maldos diena tilžėje veikiausiai buvo 
skirta stiprinti gyventojų dvasią Šiaurės 
karo negandose.
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sitelkus ragainės ir Žilių kunigus, kurie yra geri, nuovokūs ir puikiai išmanantys 
lietuvių kalbą ir [kurie] objektyviai įvertintų. būdami brandaus amžiaus, jie galėtų 
su dievo pagalba viską peržiūrėti ir nuspręsti, kad bendru sutarimu giesmynas būtų 
papildytas, o jį iki galo parengus, visose ir kiekvienoje bažnyčioje be jokio vargo 
galėtų būtų priimtas ir dievo garbei bei bažnyčios gerovei naudingai ir vaisingai 
naudojamas. jūsų Kunigaikštiškajai Šviesybei 

nuolankiausias
magistras danielius Kleinas,
lietuvių kunigas tilžėje. 

[9v] jūsų Kunigaikštiškajai Šviesybei brandenburge, 1659 metų birželio 19 diena, 
nuolankiausiai nusižeminęs magistras danielius Kleinas. liekantis su viltimi.

p r i e d a s  p r i e  d a n i e l i a u s  K l e i n o  1 6 5 9  m e t Ų  l a i Š K o :  K u n i -
G a i K Š Č i o  F r Y d r i C H o  v i l H e l m o  a d m i n i s t r a C i j o s  p r a n e Š i m a s 
K l e i n u i  a p i e  r e C e n z e n t Ų  r e K o m e n d a C i j ą  s p a u s d i n t i  j o  r a n K -
r a Š Č i u s, Karaliaučius, 1652 06 20; Gsta pK: XX em 37 f nr. 2. bl. 10r

[10r] von Gottes gnade[n] Friedrich Wilhelm marg=
graf ʒu brandenb[urg] des Heil[igen] r[ömiſchen] r[eiches] erʒ Cämme=
rer und Churfürſt, ʒu magdeb[urg] in preußen,
ʒu Gülich, Cleve, bergen, stetin, pommer[n] [etc.]
Herʒog [etc. etc.]

Würdiger und Wolgelahrter lieber getrewer. Wir
haben auß unſerer deputirten Iohannis Kleines Pasto=
ris Catten[en]sis, Iohannis Hurtelii Past[oris] litv[ani] Ragnetensis, Wil=
helmi Martini Past[oris] Werdensis, Friderici Prætorii Pastoris Ƶillen=
sis vnterthänigſten relation erſehen, wie sie newer opuscu=
la mit ſonderlicher mühe und ſorgfältigkeit revidiret,
d[aß] sie den Kirche[n] litauiſch[en] Gemeinen ʒur beße=
rung vndt seelen erbauung gar woll ʒum druck
verfertiget werd[en] mög[en]. thun euch demnach beÿ ge=
fügtes, vnß ʒugeſchickte[s] exemplar hiemit ʒurück
fertig[en], vnd ſeyn g[ne]d[ig]ſt ʒufried[en], geb[en] auch vnſer conſens
daʒu, das beyde opuscula durch den druck außgefer=
tiget, vnd publiciret werd[en]. so ihr nunmehr
ʒu werck ʒu richten habet, vnd geſchiehet daran
vnſers g[ne]d[ig]ſten vnd ʒuverläßigen befelhß meinung[.]
Datum Königsberg den 20 Junii Anno 1652

bern v[on] Königſeck. 
Chriſtoff treſchck.
aſſ[eſſor] brand[enburgenſis] 

dem Würdig[en] und Wolgelahrten unſer[n]
lieb[en] getreuen M[agistro] Daniel Klein
verordnet[en] littauiſch[en] pfarrer[n] [in] unſer
stadt tilſit. 
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Vertimas 

[10r] iš dievo malonės Frydrichas vilhelmas, brandenburgo markgrafas, Šventosios 
romos imperijos arkikamerarijus ir kunigaikštis, prūsijos magdeburgo, Giulicho, 
Klėvės, bergeno, Štetino, pomeranijos ir t. t. hercogas ir t. t. ir t. t. 

Garbingasai ir mokytasai, mielas ištikimasai. iš mūsų paskirtųjų [revizorių] Katnia-
vos kunigo jono Kleino86, ragainės lietuvių kunigo jono Hurtelijaus87, verdainės 
kunigo vilhelmo martinio88, Žilių kunigo Frydricho pretorijaus89 nuolankaus prane-
šimo matėme, kad jie ypač stengdamiesi kuo stropiausiai peržiūrėjo naujuosius dar-
bus ir nusprendė, kad jie tikrai gali būti rengiami spaudai lietuviškų parapijų baž-
nyčių naudai ir sielų ugdymui. Kartu grąžiname [jums] pataisyti mums [recenzen-
tų] atsiųstą egzempliorių ir esame maloningai patenkinti, taip pat reiškiame savo 
pritarimą, kad abu darbai būtų išspausdinti ir išplatinti. dabar jums lieka [juos] 
parengti iki galo ir taip bus įvykdytas mūsų maloningas ir griežtas nurodymas. 
parašyta Karaliaučiuje 1652 metų birželio 20 dieną.

bern von Königseck
Christoff treschck 
brandenburgo asesorius

K u n i G a i K Š Č i o  F r Y d r i C H o  v i l H e l m o  p o t v a r K i s  l i e t u v i Ų  K u -
n i G a m s  d Ė l  s u s i t i K i m o  t i l Ž Ė j e  s u  d a n i e l i u m i  K l e i n u  a p t a r -
t i  G i e s m Y n o  r e i K a l u s  (nuorašas), berlynas?, 1659 06 20; Gsta pK: XX em 
37 f nr. 2. bl. 11r–11v

[11r] Friederich Wilhelm Churfürſt.

l[iebe] g[etreuere] Waßmaßen wir ʒu revidirung der
littauiſchen Grammatic90 wie
auch eines Geſangbuches ſo der littau[=]
iſche pfarrer vnſer stadt tilſitt M[agister] Da=
niel Klein ⌈an den druck ʒugeben vorhabens, vordieſem⌉ gewiße Commiſsarien gnä[=]
digſt verordnet, kan eüch nicht vn=
bewuß[t] ſein.

Wan vnß dan hinterbracht worden
daß ihr auch nutʒige lieder auß
gefertiget vndt dieſelbe drucken ʒu
laßen unwillens ſeÿdt. Wir aber
beſorgen, daß91 wen ſolche lie[=]
der discrepant außgegeben vndt
in einer Kirchen anders alß in

86  apie joną Kleiną žr. 18 išnašoje. 
87  apie joną Hurtelijų žr. 19 išnašoje.
88  apie vilhelmą martinį žr. 20 išnašoje. 

89  apie Frydrichą pretorijų žr. 21 išnašoje. 
90  toliau išbraukta vndt lexici.
91  toliau išbraukta wie [?].







61 Į s r u t i e s  a p s k r i t i e s  b a ž n y č i ų 
i r  m o k y k l ų  v i z i t a c i j o s  p o t v a r k i o 
Recessus generalis ( 1 6 3 9 )  r e i k š m ė  l i e t u v i ų 
r a š t i j a i  i r  j o  v y k d y t o j a s 
D a n i e l i u s  K l e i n a s 

der andern ſolten geſungen wer=
den hiedurch nicht geringe Confu[=]
siones würden verurſachet werden.
dieß ergehet hiemit an eüch vnſer
gnädigſter vndt ʒuverläßiger
befehlich, ihr wollet auf den 14
Julÿ ʒu früher tages ʒeit eüch in
92die Widdem beÿ der littaui=
ſchen Kirchen ʒur tilſitt verfügen
die von eüch außgefertigte lieder
ʒuſammen tragen93, ingeſambt
dieſelbe Censuriren, vndt ʒur ein
helligkeit bringen, damit alle
confusiones beſorgliche94 mögen
verhüttet werden. Hieran 

an pfarr[er] ʒu ragnitt
an pfarr[er] illen Prætoriu[m]
an pf[arrer] ʒu nibudʒen M[agister] Ludema[nn]
an pf[arrer] ʒu Walterkeim[en] schwaben95 

[abschrift] oberrähter
 
[11v] an 
eʒliche litauſche pfar[rer]
daß ſie beÿ dem M[agister] Kleinen [?]
pfarrer ʒu tilſit die litt[auiſchen]
Geſänge censurir[en] vnd ʒ[u]
einhelligkeit bring[en] ſo[llen] [?]

d[en] 20 Junÿ 1659

Vertimas

Kunigaikštis Frydrichas vilhelmas 

[11r] mielieji, ištikimieji, jums negali būti nežinoma, ką mums maloningai pranešė 
paskirtieji komisarai, tikrinę lietuvių kunigo magistro danieliaus Kleino iš mūsų 
tilžės ketinamą spausdinti lietuvišką gramatiką {išbraukta ir žodyną} bei giesmyną. 

mums pranešta, kad ir jūs rengiate naudingas giesmes, tačiau nenorite jų duoti 
spausdinti. mums kelia rūpestį tai, kad išspausdinus skirtingas giesmes ir vienose 

92  toliau išbraukta deß beſagten m. Kleinen 
Ambtswoh[=] ‖ nung.

93  toliau išbraukta vndt.

94  turėtų būti beſorgliche confusiones.
95  taisyta iš Schaben.



bažnyčiose giedant vienaip, kitose kitaip, gali kilti didelė sumaištis. todėl jums 
maloningai ir griežtai įsakome liepos 14 dieną anksti iš ryto susirinkti {išbraukta 
bažnyčios skirtame minėtojo Kleino bute} tilžės lietuvių bažnyčios klebonijoje, atsi-
vežti savo parengtas giesmes, kartu jas aptarti ir pasiekti bendro sutarimo, kad būtų 
išvengta visokios sumaišties. skiriama

ragainės kunigams
Žilių kunigui pretorijui
nybudžių kunigui magistrui liudemanui
valtarkiemio kunigui Švobai

[nuorašas] vyriausiasis tarėjas

[11v] Keletui lietuvių kunigų,
kad jie pas tilžės kunigą 
magistrą Kleiną
redaguotų giesmes ir 
pasiektų sutarimą

1659 metų birželio 20 diena
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Clavis Germanico-Lithvana

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 1 ,  2 0 0 9

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  6 3 – 1 2 0

Birutė Triškaitė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų 
pėdsakai rankraštiniame žodyne 
Clavis Germanico-Lithvana

rankraštinis mažosios lietuvos vokiečių–lietuvių kalbų žodynas Clavis Germa-
nico-Lithvana (toliau – C)1, kurio terminus post quem – 1680 metai2, rengtas keliais 
etapais ir remiantis ne vienu šaltiniu. svarbiausi C šaltiniai buvo ankstesni rankraš-
tiniai vokiečių–lietuvių kalbų žodynai3, martino lutherio į vokiečių kalbą išverstõs 
biblijos konkordancijos, parengtos Conrado agricolos4, taip pat johanno jacobo 
dentzlerio vokiečių–lotynų kalbų žodynas Clavis Germanico-Latina5. be šių šaltinių, 
buvo ir daugiau veikalų, kuriais pasiremta rengiant šį senosios dvikalbės lietuvių 
leksikografijos darbą.

jau jurgis lebedys6 buvo atkreipęs dėmesį, kad C esama nuorodų į pirmąsias 
spausdintas lietuvių kalbos gramatikas: danieliaus Kleino (daniel Klein) lotyniškai 

1  rankraštis saugomas lmab rs: f. 137 13–14; 
faksimilinis leidimas: Clavis Germanico-  
Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokie-
čių–lietuvių kalbų žodynas 1–4, parengė vin-
centas drotvinas, vilnius: mokslo ir encik-
lopedijų leidykla, 1995–1997. straipsnyje 
nurodomi originalo tomai ir puslapiai.

2  Kad C parengtas ne anksčiau kaip 1680 me-
tais, pagal žodyno rankraščio vandenženk-
lius nustatė vincentas drotvinas, „dėl 
‘Clavis Germanico-lithvana’ autoriaus“, 
LKK 26, 1987, 106. 

3  vincas urbutis, „1728 m. klaipėdiškių žody-
no leksikografiniai šaltiniai“, Blt 23(1), 
1987, 57–75; Christiane schiller, „Clavis 
Germanico-Lithvana – ein Werk von Fried-
rich prätorius d.Ä.?“, LgB 10, 2002, 159–
172; birutė triškaitė, Rankraštinio Mažosios 
Lietuvos žodyno Clavis Germanico-lithva-
na genezė (humanitarinių mokslų daktaro 
disertacija), Kaunas, 2008, 44–74. 

4  vincentas drotvinas, „dėl Fridricho pretori-
jaus ‘Clavis Germanico-lithvana’ vokiško-
jo registro šaltinių“, Žmogus ir žodis 1, vil-
nius: vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 1999, 8–13; lina plaušinaitytė, 
„die Quellen von Clavis Germanico Lithva-
na“, Klb 51(3), 2002, 108–113; schiller 2002, 
162–163; triškaitė 2008, 75–105.

5  birutė triškaitė, „johanno jacobo dentzlerio 
vokiečių–lotynų leksikografijos darbas 
Clavis Germanico-Latina – dar vienas rank-
raštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana 
šaltinis“, ALt 9, 2007, 9–38; triškaitė 2008, 
105–125.

6  jurgis lebedys, „[Fr. pretorijaus?] ‘vokie-
čių–lietuvių kalbų žodynas’ (Clavis Ger-
manico-lithvana) [apie 1675?] (CGL)“, 
Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a., 
paruošė jurgis lebedys, vilnius: valstybi-
nė grožinės literatūros leidykla, 1956,  
510.
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parengtą Grammatica Litvanica7 (1653, toliau – KlG) bei vokišką jos santrauką Com-
pendium Litvanico-Germanicum8 (1654, toliau – KlC) ir Kristupo sapūno (Christopho-
rus sappu[h]n) parašytą bei teofilio Gotlybo Šulco (theophil Gottlieb schultz) iš-
leistą Compendium Grammaticæ Lithvanicæ9 (1673, toliau – SŠG). tačiau išsamiau iš-
analizavus šio žodyno šaltinius, matyti, kad sąsajų tarp jo ir pirmųjų lietuvių kalbos 
gramatikų yra kelis kartus daugiau, negu jame pateikta nuorodų. taigi šio straips-
nio tikslas – nustatyti C rėmimosi pirmosiomis lietuvių kalbos gramatikomis mas-
tą ir pobūdį. 

1. d a n i e l i a u s  K l e i n o  G r a m a t i K Ų  GRAMMATICA LITVANICA i r  COM-

PENDIUM LITVANICO-GERMANICUM Į t a K a  C. Kleino gramatikos, kuriose aprašyta 
lietuvių kalbos gramatinė sandara, įtvirtintos lietuviškos abėcėlės ir ortografijos nor-
mos, pateikta gausybė iliustracinių pavyzdžių, buvo ne tik pirmieji spausdinti nor-
minamieji lietuvių kalbos veikalai ir praktinės šios kalbos mokymo bei mokymosi 
priemonės, bet ir daugelio vėliau mažojoje lietuvoje pasirodžiusių kalbos darbų – 
gramatikų bei žodynų – šaltinis. KlG ir KlC turėjo įtakos Frydricho vilhelmo Hako 
(Friedrich Wilhelm Haack) Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (Halle, 
1730), povilo Frydricho ruigio (paul Friedrich ruhig) Anfangsgründe einer Littauischen 
Grammatick (Königsberg, 1747), Gotfrydo ostermejerio (Gottfried ostermeyer) Neue 
Littauische Grammatik (Königsberg, 1791), Kristijono Gotlybo milkaus (Christian 
Gottlieb mielke) Anfangs-Gründe einer Littauischen Sprach-Lehre (Königsberg, 1800)10, 

7  [danielius Kleinas,] GrammatiCa litvani-
ca mandato & autoritate serenissimi 
eleCtoris brandenburGiCi adorna-
ta, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem 
edita à m. daniele Klein / paſtore tilſ. 
litv. præmiſſa eſt ad lectorem præfatio 
non minùs utilis, quàm neceſſaria. Cic. de 
Clar. Orat. nihil ſimul eſt & inventum & 
perfectum. reGiomonti, typis & ſump-
tibus joHannis reusneri, anno 
χριστογονίας, ciɔ. iɔc. liii. [1653]. Cituo-
jama iš: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 
1653 metai, atsakingasis redaktorius 
j[onas] Kruopas, vilnius: valstybinė poli-
tinės ir mokslinės literatūros leidykla, 
1957, 65–272 (toliau – PLKG).

8  [danielius Kleinas,] m. danielis Kleinii 
Compendium litvaniCo-Germani-
Cum, oder Kurtʒe und gantʒ deutliche 
anf÷hrung ʒur littauſchen sprache / wie 
man recht littauiſch leſen / ſchreiben und 
reden ſol. Cum Privilegio S. R. M. Pol. & 
Seren. Elect. Brandenb. Kænigsberg / Ge-

druckt und verlegt durch iohann reuſ-
nern / m. dC. liv. [1654]. Cituojama iš: 
PLKG 273–394.

9  [Kristupas sapūnas, teofilis Šulcas,] Com-
pendium GramĀtiCÆ litHvaniCÆ 
Theophili Schultʒens past: Cattenov, re-
Gio monti: Typis Friderici Reuſneri, [...] 
aō: 1673. Cituojama iš: Sapūno ir Šulco 
gramatika, parengė Kazimieras eigminas, 
bonifacas stundžia, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

10  tamara buchienė, jonas palionis, „pirmo-
sios spausdintos lietuvių kalbos gramati-
kos“, Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 
metai, atsakingasis redaktorius j[onas] 
Kruopas, vilnius: valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1957, 42–
47; tamara buch, „the phonological sys-
tem of the ‘metai’ by Christian donelai tis“, 
Tamara Buch. Opuscula Lithuanica, wydał 
Wojciech smoczyński, Warszawa: uniwer-
sytet Warszawski, 1998 [1974], 129.
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augusto Šleicherio (august schleicher) Litauische Grammatik (prag, 1856)11 ir kt. rė-
mimosi abiem Kleino gramatikomis pėdsakų matyti ir C. 

1.1. r Ė m i m o s i  KlG i r  KlC m a s t a s. lyginamoji C ir KlG bei KlC analizė 
parodė, kad neabejotinų sąsajų su Kleino gramatikomis yra 114 žodyno straipsnių 
(žr. 1 priedą). Žodyne rasta apie šimtą citatų iš šių gramatikų ir kur kas daugiau 
jų įtakos ženklų.

C sąsajų su Kleino gramatikomis esama abiejų žodyno rankraščio tomų pagrindi-
niame tekste ir sudarytojo ranka rašytuose papildymuose: a) šalia pagrindinio teksto, 
b) specialiai papildymams skirtuose puslapiuose, c) žodyno gale pateiktame priede 
„addenda“ (C ii 1130–1183). Kad Kleino gramatikų citata priklauso vėlesniam žody-
no chronologiniam sluoksniui, liudija ne tik jos pateikimo vieta (tarp pagrindinio 
teksto eilučių, paraštėje, papildymų puslapiuose), bet ir rašysenos ypatybės (smul-
kesnė, skubresnė, ne tokia kaligrafiška), kartais rašalo spalva12. daugiausia C ir KlG 
bei KlC sąsajų yra žodyno papildymų sluoksnyje. Galimas dalykas, kad pirminiu 
žodyno rengimo etapu renkant medžiagą iš pagrindinių šaltinių, imti informaciją dar 
ir iš gramatikų buvo nepatogu. todėl labiausiai minėtosios gramatikos (dažniausiai 
KlG) pasitelktos žodyną pildant. antra vertus, neatmestina galimybė, kad pagrindiniam 
C tekstui priklausančios KlG bei KlC citatos galėjo būti perimtos iš kokio nors iki 
mūsų dienų neišlikusio leksikografijos darbo13. taigi šiame chronologiniame žodyno 
sluoksnyje sąsajos su Kleino gramatikomis gali būti ir netiesioginės.

 
1.1.1. KlG i r  KlC n u o r o d o s  C t e K s t e .  Į Kleino gramatikas kaip C šalti-

nį pirmiausia orientuoja žodyno straipsniuose teikiamos nuorodos: prie informacijos, 
perimtos iš KlG, prirašytos lotyniškos santrumpos „G. K.“, „G. Kl.“, „Gr. K.“ (t. y. 
Grammatica Kleinii) arba tiesiog „Klein“, „Kl.“, o prie sąsajų su KlC – „Comp. K.“ ar 
„C. K.“ (t. y. Compendium Kleinii) nurodant ir konkretų puslapį, pvz.: 

 C I 737 (C ii 115)14 F÷rgeben. sakau, kiau, ſu, ti. Girrůs, gyraus, ſus, tis. [...] er giebt 
für er ſeÿ Gott: Girreſi diews eſ±s. 2. thesſ. 2. 4.

11  august schleicher, Litauische Grammatik, 
prag: j. G. Calve’sche verlagsbuchhand-
lung, 1856, X. Cituojama iš: Lituanistinis 
Augusto Schleicherio palikimas 1, sudarė ilja 
le meš kin, jolanta zabarskaitė, vilnius: 
lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009.

12  apie C chronologinius sluoksnius plačiau 
žr. triškaitė 2008, 30–43.

13  nustatyta, kad C paremtas neišlikusiais 
rankraštiniais vokiečių–lietuvių kalbų žo-
dynais *Lex ir *KR, kuriuos iš dalies repre-
zentuoja Lexicon Lithuanicum (Xvii amžius; 
lmab rs: f. 137 – 10, toliau – Lex; cituoja-

ma iš: Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis 
XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, pa-
rengė vincentas drotvinas, vilnius: moks-
las, 1987) ir vadinamieji richterio (1728; 
aFst: j 84, toliau – R) bei Krause’s (Xviii 
amžius; lltib r: f. 1 – 5792, toliau – K)  
žodynai (urbutis 1987, 71–74; schiller 
2002, 164–169; triškaitė 2008, 44–74). 

14  C yra paginacijos nenuoseklumų, todėl tais 
atvejais, kai puslapis žodyne nurodytas 
du kartus, skliaustuose įrašomas ir rank-
raščio publikacijos tomas bei puslapis.
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 C i 738 (C ii 116) {de hâc locutione: Girreſi diews eſ±s, v[ide]15 Klein: p. 165.}16

 KlG 165 poſt verba reciproca eleganter ſeqvitur participium nominativi 
caſus, qvi per accuſativum cum pronomine reciproco & verbo fi-
nito ſimplici explicari poteſt, ut: […] tareſi / teiſus eſ±s / putavit ſe 
juſtum eſſe

 C i 621 etliche. niekurrie. Kelli Kellet’s ¢monû. {Comp. K. p. 20.}
 KlC 20 alſo auch das Wort kelli etliche hat in accuſativo kellis / nicht 

kellus

tokių nuorodų žodyne rasta 24 (22 straipsniuose): 22 iš jų nukreipia į KlG ir tik 
2 – į KlC. jos dažnesnės žodyno papildymų sluoksnyje nei pagrindiniame tekste: 

KlG nuorodos prie C lemų
„G. Kl. pag. 128“ abend wird es C i 5
„vid[e] Klein p. 27“ alt C i 74
„Gr. Kl. p. 83“ bek÷mmern C I 273
„G. K. 130. p.“ eßen C i 621–622
„G. K. p. 128“ Finſter werden C I 662
„Gram[m]: Klein: p. 70 [et] 150. cum j[u]x[ta] 

pag. 162“
Frauen schmuck C I 693

„Klein. p. 160“ Freund C i 701 (C II 79)
„v[ide] Kleini. p. 149. 150“ F÷nff C I 729 (C ii 107)
„v[ide] Klein: p. 165“ F÷rgeben C i 737–738 (C ii 115–116)
„Kl. p. 27“ F÷rnehmſte C i 744 (C II 122)
„G. K. p. 152“ Gehorchen C I 796 (C ii 174)
„G. K. p. 170“ iʒʒo C i 1030
„G. K. p. 156“ sagen C ii 356
„G. K. p. 160“ seyn C II 1137
„G. K. p. 127“ tagen C ii 1165

„G. K. p. 106“ verhindern C ii 676–677
„Gr. K. p. 151“ viel C ii 743
„G. K. p. 165“ vorʒug haben C ii 883
„G. K. p. 16“ Wolte Gott C ii 1012
„G. K. 161. p.“ Ʒu nichte oder nichts werden C ii 138

15  Čia ir toliau išskleidžiamos C vartojamos 
lotyniškos bei vokiškos santrumpos. neiš-
skleistos paliekamos tik šaltinių nuorodos 
ir gerai žinomos santrumpos: F. – femini-
num, M. – masculinum, pl. – pluralis, p. – 
pagina, & – et ir etc. – et cetera.

16  Cituojant C fragmentus, sutampančius su 
pirmosiomis lietuvių kalbos gramatikomis, 
pateikiamas ir minimalus žodyno konteks-
tas – vokiška lema bei jos lietuviški atitik-
menys. riestiniuose skliaustuose rašomi  
C papildymų sluoksniui prik lau santys žo-
dyno straipsniai ar jų seg mentai. 
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KlC nuorodos prie C lemų
„Comp. K. p. 20“
„C. K. p. 43“

etliche C I 621
tauſend C ii 576

pastebėta pora atvejų, kai žodyne teikiamos šaltinio nuorodos netikslios. antai 
lemos Wolte Gott C ii 1012 straipsnyje pateikta nuoroda „G. K. p. 16“ nukreipia į 
16 gramatikos puslapį, nors iš tikrųjų šioje žodyno vietoje cituota iš 167 puslapio. 
o lemos Sagen C ii 356 straipsnyje pateiktoje šaltinio nuorodoje „G. K. p. 156“ 
gramatikos puslapį žymintys paskutinieji du skaičiai sukeisti vietomis, iš tiesų apie 
tai rašoma 165 gramatikos puslapyje (ši skaičių transpozicija veikiausiai atsirado 
dėl C rengėjo įsiminimo klaidos17): 

 C ii 1012 {Wolte Gott. ak. ach daß alle in den Him[m]el kom[m]en mochten: 
Ak jeib Dangun± ißkaktu wisſi; utinam cœlum ingrederentur om
nes. G. K. p. 16.}

 KlG 167 ak jeib danguna ißkaktu wiſſi / utinam cœlum ingrederentur         
omnes

 C ii 356 sagen. sakau, kiau, kyſu, kyti. Kalbu, ejau, ſu, ti. tarru, rau, ſu, ti. 
bilau, ojau oſu, oti. [...] {Sakoſi turr…s, d[ici]t ſe habere. G. K. p. 156} 
ich habe fleißig geſagt: Sakyte ſakiau. Hab pflegen ʒuſagen: Saky
dawau. sage mir: Pamiſakyk, pro Sakyk man.

 KlG 129 alia in dawau / ut: ſakÿdawau ſolit[us] ſum dicere
 KlG 130 ſakiau / ſakÿdawau
 KlG 155 pamiſakÿk / dic mihi, pro paſakÿk man
 KlG 163 ſakyte ſakiau dicendo dixi, ſeu diligenter dixi
 KlG 165 ſakoſi tur…s / dicit ſe habere

iš pastarojo žodyno straipsnio taip pat matyti, kad šaltinio nuorodos C pateiktos 
ne prie visų iš KlG perrašytų citatų (pavyzdžiui, Sakyte ſakiau, Pamiſakyk, pro Sakyk 
man, Sakydavau; plačiau žr. 1.1.2). 

Xvi–Xvii amžiuje ne tik lietuviškuose, bet ir kitų kalbų (pavyzdžiui, anglų ar 
vokiečių) leksikografijos darbuose informacijos šaltiniai paprastai būdavo nenuro-
domi arba minimi palyginti retai18. todėl šaltinių nuorodos atskiruose C straips-
niuose, kad ir ne taip nuosekliai fiksuojamos, galėtų būti laikomos svarbia naujove 
ir filologinės etikos užuomazgomis.

1.1.2. C i r  KlG, KlC s ą s a j o s  b e  n u o r o d Ų. C kur kas dažnesni (4x) frag-
mentai, akivaizdžiai sutampantys su Kleino gramatikomis, bet be jokių šaltinio 
nuorodų nei šių tekstų sąsajos su šaltinio nuorodomis, pvz.: 

17  apie įsiminimo klaidas plačiau žr. Дмит-
рий Лихачев, Текстология. На материале 
русской литературы X–XVII вeков, Санкт-
Петербург: Алетейя, 2001, 76.

18  sidney i. landau, Dictionaries. The Art and 
Craft of Lexicography, Cambridge: Cam-
bridge university press, 1989, 43. 
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 C i 289 beruffen. pawadinnu, au …ſu, ti. 
 C i 290 {ein übel beruffener menſch: Piktôs Nůtarties ¢mogus.}
 KlG 151 piktôs nutarties ‡mogus / homo malæ famæ 

 C i 312 beßern. prówiju, wiau, ſu, ti taiſau, ſiau ſyſu, ti. Gerinnu, au, ſu, ti. 
{Gerinůs [etc.]} pa- [et] paſigerinti. {[...] er will ſich beßern: Iis nor 
geru buti.} 

 KlG 160 jis nor geru buti / vult fieri bonus (ſe emendare)

 C ii 291 reich [et] reicher. bagócʒus, cʒaus. m. bagótas, ô. m. ta, ôs. F. ba-
gótyrus, aus. m. {turr…s, rincʒô. m. rinti, cʒôs. F. ein ſo reicher: Tiek 
Lobjû turr…s.}

 KlG 151 tiek lobiu tur…s tanta bona poſſidens

neretai tame pačiame žodyno straipsnyje be jokios šaltinio nuorodos pateikiama 
ne viena, o dvi ar daugiau citatų iš KlG, pvz.: 

 C i 356 biß. ikki. ik. ikkólei. pakóley. Kóley biß auff dieſen tag: Ik ßei 
pacʒei dienai. {biß ʒu ende: Ikki Gálô. biß auff Kindes Kind: Ikki 
Waikû Waikams.}

 KlG [1]68 iki gálo / usq[ve] ad finem, iki ßei dienai / usq[ve] in hunc diem, 
ik waikû waikams / in multam generationem ſ[eu] ætatem

 C ii 157 n÷tʒen. naudáuju, jau, ſu, ti. derru, rejau, reſu, reti. Wem nütʒet es: 
Kam déra. Kam padeſt Woʒu nütʒet es Ant ko dera. Ant ko padeſt.

 KlG 156 kam déra / kam padeſt / & ant ko déra / ant ko padeſt / ad qvid 
facit, ad qvid conducit?

o štai į lemos Seyn straipsnį priedo „addenda“ papildymų puslapyje iš Kleino 
gramatikų perrašyti mažiausiai aštuoni lietuviški pavyzdžiai, daugiau ar mažiau su-
tampantys su KlG, bet tik prie vieno iš jų pateikta šaltinio nuoroda „G. K. p. 160“: 

 C ii 1137 {seyn. eſmi, buwau, buſu, buti. […] es ſind noch andere dinge: Yra 
dar kittû Daiktû. ich bin guttes muths, gutter Hoffnung: Eſmi 
gerôs Sʒirdies, gero Nusſitikkejimô. es ſind leut in der Kirchen 
Yra Ʒmonû Baʒnycʒoj’. Es ſeÿ: Te eſſė, t’eſſė. die Gnade iſt u[nd] 
bleibt: malone tegul ir pasſiliekt. er iſt König, richter, ambt mann: 
Iis yra Karalumi, Sudʒia, Uredninku, G. K. p. 160. er iſt n[icht] 
ſ[ie] ſ[ind] n[icht] nêra. einer der da iſt: Eſſ±s. moſes war ein 
großer prophet: Moyʒėßus buwo didʒu Praraku. sie wuſten n[icht] 
wo der Wein her war: Ne‡innojo iß kurs Wynas butu eſ±s. es 
ſcheinet mir ein geringes ding ʒu ſeÿn: Régiſi labay ma‡as Daikts 
éſ±s. ich bin noch: Beeſmi dar.} [plg. 1 pav.]

 KlG 124 teeſſiė vel tėſſie
 KlG 125 teeſſie vel per craſin tėſſie
 KlG 131  beeſmi adhuc ſum
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1 pav. C ii 1137: lemos Seyn straipsnis (žodyno priedo „addenda“ papildymų puslapyje), 
kuriame pateikti mažiausiai aštuoni iliustraciniai pavyzdžiai iš KlG bei KlC, 
tačiau šaltinio nuoroda „G. K. p. 160“ įrašyta tik prie vieno iš jų; 
lmab rs: f. 137 13–14

 KlG 154 eſmi gérôs ßirdiês / géro nuſitikėjimo ſum bonæ mentis, bonæ 
ſpei, ira ir kitû daiktû ſunt & aliæ res, ira ‡monû ba‡nicʒoje / ſunt 
homines in templo

 KlG 160 jis ÿra Karalumi / Sud‡ia / uriedniku / ille rex eſt, judex, officia-
rius. Moyſeßus did‡u Praraku buwo / moſes fuit magnus propheta 

 KlG 166 ne‡innojo / ißgikur winas butu éſ±s / neſciverunt, unde eſſet vi-
num, johan 2. régiſi labai ma‡as daiktas éſ±s / videtur eſſe res vilis 
ſ[eu] exigua 

 KlC 97 teeſſie / teſſie [...] er ſey
 KlC 100 éſ±s der da iſt

Kita vertus, pasitaiko, kad tas pats Kleino gramatikų lietuviškas pavyzdys ci-
tuojamas ne viename C straipsnyje. pavyzdžiui, iš KlG perimtas žodžių junginys 
bey aß bey tu žodyne vėlesniu jo rengimo etapu įrašytas ir prie lemos Als C i 75 
papildymų puslapyje, ir prie lemos So wol C ii 1142 priede „addenda“: 

 C i 74 als. Kaip. neng. Kůmettu. né kai.
 C i 75 {bey aß bey tu: sowoll ich, alß du.} 
 C ii 1142 so wol. taipojau. bey. {so woll ich, alß du: Bey aß, bey tu.}
 KlG 173 bei aß / bei tu / tàm ego, qvàm tu

panašiai KlG sakinys kaip man Diews padetu pateiktas taip pat prie dviejų C lemų: 
Alß mir Gott helffe ir So, tik pirmosios straipsnyje šis sakinys priklauso pagrindiniam 
žodyno tekstui, o antrosios straipsnyje įrašytas kaip papildymas:
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 C i 74 alß mir Gott helffe. Kaip man Diews padêtu. [plg. 2 pav.]
 C ii 1139 so. taipo. iey. tadda. todeley. ieygi. ieig. Kaip. {so mir Gott hilfft: 

Kaip man Diew’s padêtu.} [plg. 3 pav.]
 KlG 139 kaip man Diews padetu / ita me deus juvet!

net trijų lemų Erhalten, Eßen ir Ruhe straipsniuose pagrindiniame tekste iš KlG 
kartojamas sakinys walgis gėrims / bei átilſis pramaitin ‡mogaus giwata, kuriuo C ilius-
truota lietuviškų atitikmenų Pramaitinnu C i 589, Walgis C i 621–622 (nors iliustraci-
joje įrašyta Walgims bei pateikta veiksmažodinės lemos straipsnyje) ir Atilſis C ii 340 
vartosena: 

 C i 589 erhalten. iślaikau, iau, ſu, ti. {apturreti.} pramaitinnu, {ißprowiu.} 
die speiſe, der tranck und die ruhe erhalten des menſchen leben: 
Walgis, Gerims bey Atilſis pramaitin ¢mogaus Gywat±. 

 C i 621 eßen. Walgau, giau, gyſu, gyti.
 C i 622 {eßen, trincken, ruhe erhalten des menſch[en] leben: Walgims, Gė

rims, Atilſis pramaitin ¢mogaus Gywát±}
 C ii 340 ruhe. atilſis, iô. m. atilſejimas atſiilſejimas ô. m. ruhe, eßen, trin-

cken erhält des menſchen leben Atilſis, Walgis, Gerim’s, pramaitin 
¢mogaus Gywata. 

 KlG 146 walgis gėrims / bei átilſis pramaitin ‡mogaus giwata / cibus, potus 
& qvies conſervant hominis vitam

Kaip matyti, visais trimis atvejais KlG sakinys žodyne pateiktas šiek tiek modi-
fikuotas. mažiausiai nuo KlG nutolta lemos Erhalten straipsnyje – čia skiriasi tik 
rašyba, o prie lemų Eßen ir Ruhe skirtumų daugiau: pakeista ne tik rašyba, bet ir 
žodžių tvarka, praleistas jungtukas bey, todėl tikėtina, kad pastaraisiais dviem atve-
jais galėjo būti cituota iš atminties. 

informacijos tam pačiam žodyno straipsniui dažniausiai imta iš vieno kurio KlG 
puslapio (žr. jau cituotus lemų Biß C i 356, N÷tʒen C ii 157 straipsnius), kur kas 
rečiau jos ieškota skirtingose KlG vietose (žr. jau minėtų lemų Sagen C ii 356, Seyn 
C ii 1137 straipsnius) ir tik kartkartėmis pasitelktas dar ir KlC:

2 pav. C i 74: lemos Alß mir Gott helffe straipsnyje iliustracinis sakinys Kaip man Diews padêtu 
įrašytas iš KlG pirmuoju žodyno rengimo etapu (priklauso pagrindiniam tekstui); 
lmab rs: f. 137 13–14
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3 pav. C ii 1139: lemos So straipsnyje iliustracinis sakinys Kaip man Diew’s padêtu 
įrašytas iš KlG vėlesniu žodyno rengimo etapu kaip papildymas; 
lmab rs: f. 137 13–14

 C ii 479 schæn. Graʒus, aus. m. ‡i, ôs. F. ‡ey. [...] Gar ſchön, ſehr ſchön: Gra
ʒin telis, iô. m. teley. adverb[ium] es iſt ſchön: Gra‡u yra19. Das iſt 
ſchön: Tay gra‡u. nicht gar ſchön: Nelabay gra‡ey20. Es iſt alles 
ſchön: Wisſ’ gra‡u yra. 

 KlG 25 gra‡u ira pulchrum eſt
 KlG 139 gra‡intelis / gra‡inteley pulchrè valdè
 KlG 166 nelabaÿ gra‡ieÿ / non valdè pulchrè, id eſt, minus pulchrè
 KlC 41 tai gra‡u yra / das iſt ſchæn [...] wiß gra‡u yra / es iſt alles ſchæn / 

lieblich

pastarasis pavyzdys galėtų liudyti, kad tais retais atvejais, kai remtasi vokišku 
KlC, galėjo būti perrašyti ne tik lietuviški sakiniai, bet ir vienas kitas jų vertimas į 
vokiečių kalbą (plg. H÷lffe C i 981, Seyn C ii 1137).

Kadangi žodyne šaltiniai dažniausiai nenurodomi, kartais sunku pasakyti, kuriuo 
Kleino darbu konkrečiu atveju naudotasi, mat į C perrašytas pavyzdys nėra visiškai 
tapatus nei KlG, nei KlC ir galėtų būti siejamas tiek su vienu, tiek su kitu, pvz.: 

 C ii 419 schicken. suncʒiu, cʒau, ſ³ſu, ſti. […] {S³ſtas mums yra Mokintoju: 
iſt uns ʒum lehrer geſchickt.}

 KlG 160–161 ſ³ſtas / důtas mumus eſti Mokÿtoju / miſſus, datus nobis eſt in 
doctorem 

 KlC 109 důtas / ſ³ſtas mums eſti Mok…ntoju / er iſt uns ʒum lehrer gege-
ben / geſendet

taigi, prieš akis turėdamas abi Kleino lietuvių kalbos gramatikas, C sudarytojas 
daugiausia rėmėsi KlG (žr. 1 priedą), o neabejotinų sąsajų su KlC pastebėta tik 
keliuose žodyno straipsniuose. pastaruoju veikalu naudotasi žymiai rečiau turbūt 
dėl to, kad KlC tėra KlG santrauka.

19  nors šis iliustracinis žodžių junginys yra ir 
SŠG 28, greičiausiai jis buvo perrašytas iš 
KlG, nes ir kiti šio žodyno straipsnio pa-
vyzdžiai imti iš Kleino gramatikų.

20  Šis pavyzdys, nors ir užfiksuotas SŠG 88, 
tikriausiai, kaip ir minėtasis Gra‡u yra,  
bu vo perimtas iš KlG.
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1.2. r Ė m i m o s i  KlG i r  KlC p o b ū d i s. iš Kleino gramatikų į C perkelta įvai-
raus pobūdžio duomenų apie lietuvių kalbos žodžius. daugiausia esama informa-
cijos iš antrosios KlG dalies „de sYntaXi“ (KlG 144–174), apimančios du skyrius – 
apie lietuviškų žodžių derinimą ir valdymą: 

1) „de Convenientia nominis, pronominis & verbi“ (KlG 144–149); 
2) „de reGimine“ (KlG 149–174). 

Į žodyną daugiausia duomenų pateko iš antrojo, gerokai platesnio, skyriaus, 
kuriame aptariamos lietuviškų žodžių konstrukcijos su kai kuriais linksniais („Con-
ſtructione cum Genitivo“, „de Conſtructione cum dativo“, „de Conſtructione 
cum aCCusativo“, „de Conſtructione cum ablativo“), bendratimi („de modo-
rum & inprimis inFinitivi Conſtructione“), dalyviais („de partiCipiorum 
Conſtructione“), prieveiksmiais („de adverbiorum Conſtructione“), prielinksniais 
(„de prÆpositionum Conſtructione“), jungtukais („de Conſtructione ConjunC-
tionum“), laiką ir vietą žyminčios konstrukcijos („de nominibus loCi & tem-
poris“). 

iš pirmosios KlG dalies „de etYmoloGia“ (KlG 1–143) cituota nedaug – tik 
iš vieno kito skyriaus (pavyzdžiui, „de nomine & aCCidentibus ejus“, „de 
verbis impersonalibus“). 

taigi iš to, kokius KlG puslapius C rengėjas sklaidė dažniausiai, matyti, kad jį 
labiausiai domino sintaksinė ir iliustracinė gramatikų medžiaga. 

1.2.1. i l i u s t r a C i n i a i  p a v Y z d Ž i a i. dažniausiai iš Kleino gramatikų 
rinkti lietuviški iliustraciniai pavyzdžiai – žodžių junginiai ar ištisi sakiniai (žr. 4 pav.). 
jiems Kleinas teikė itin didelės svarbos: „pavyzdžiai yra taisyklių dvasia ir gyvybė; 
iš pavyzdžių lengviau mokytis“21 (PLKG 409). ne mažiau reikšmingi iliustraciniai 
pavyzdžiai buvo ir C – jie kitakalbiui žodyno vartotojui turėjo padėti išryškinti lie-
tuviškų atitikmenų reikšmę, teikti informacijos apie lietuviškų žodžių leksinę aplinką 
(leksinį junglumą) bei vartosenos ypatybes, pvz.: 

 C i 412 b÷rde. náßta, ôs. F. sunkybe, es. F. ein jeder muß ſeine laſt tragen: 
Saw± kas gi Naſt± neßoti turrim.

 KlG 145 ſawa káſgi naśta neßoti turim / ſuum qvilibet onus portare debemus

 C i 495 {durchwandern. péreiti. pérwaikßcʒoti. perwaikßcʒoju, jau, ſu péreimi 
ejau, eiſu, perkellauti Perwaikßoti ¢em², das land durchwandern.}

 KlG 158 péreiti / pérwaikścʒoti ‡em² perambulare terram

 C i 1006 ie. iů. po. Ků. Kadday. Wisſada. {[...] ie länger je mehr Ků ilgiaus, 
tů Daugiaus.}

 KlG 138 ků ilgiaus / tů daugiaus qvò longiùs, eò plus, eò magis

21  KlG b 2v: „exempla enim præceptorum 
ſunt anima & vita & faciliùs per exempla 
diſ citur.“
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4 pav. KlG 154: danieliaus Kleino gramatikos antrosios 
dalies „de sYntaXi“ puslapis, iš kurio rinkta iliustracinių 
pavyzdžių ar atitikmenų C lemų Erw÷rgen, Etliche, Kennen, 
Nicht, Seyn straipsniams; 
vub rss: lr 484
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 C ii 496 schuldig. Kaltas, ô. m. er iſt vieler sünden ſchuldig: Daug Griekû 
kaltas. 

 KlG 150 daug griekû kaltas multorum peccatorum reus

neretai į C lietuviški iliustraciniai sakiniai perrašyti kartu su KlG esančiu verti-
mu į lotynų kalbą. Galbūt dėl to juos kartkartėmis pamiršta išversti į vokiečių 
kalbą, nors to ir reikalavo įprastinė žodyno straipsnio struktūra, pvz.: 

 C i 705 (C ii 83) Frey. Walnas, ô. m. na, ôs. F. Wloſnas, nô. m. dranſey. adverb[ium] 
Walnay. [...] {Nuſitik walnus paſtoſ²s. Tik ſaw² walnu paſtoſent…, 
ſ[eu] jog walnu paſtos. Credit ſe liberatum iri.}

 KlG 165 nuſitik walnu paſtoſ²s / pro tik / ſaw² walnu paſtoſinti / credit,  
ſe liberatum iri. vel reſolvitur verbo finito ſimplici, mediante co[n]-
junctione ut: tik / jog walnu paſtos & c[etera]

 C ii 138 {Ʒu nichte oder nichts werden. pra‡uwu, wau, ſu, ‡uſu, ti. Wisſi 
Daiktai ßiô Swietô nieku pawirs; O[mn]es res h[ujus] Seculi anni
hilabuntur. G. K. 161. p.}

 KlG 161 ablativum qvoq[ve] regunt neutra qvædam, aut neutralia paſſiva, 
ut: [...] wiſſi dáiktai ßo ſwieto nieku pawirs / omnes res hujus 
ſeculi annihilabuntur

 C i 1011 in. ing. . {ich gläube an Gott: Tikkiu ing Diew± [] Ugn… …mette:  
In ignem conjecit.}

 KlG 167 tikiu ing Diewa / credo in deum, ÿ ugni ÿmete / in ignem conjecit

tačiau dažniausiai ne viskas iš eilės perrašinėta, bet atsižvelgta į C straipsnio 
struktūrą, todėl dauguma iš KlG imamų lietuviškų ir lotyniškų pavyzdžių versta į 
vokiečių kalbą, o kiek vėliau lotyniško vertimo visai atsisakyta. 

siekdamas laikytis C būdingos straipsnio struktūros (vokiška lema, lietuviškas 
atitikmuo, vokiškas iliustracinis sakinys, jo vertimas į lietuvių kalbą), žodyno ren-
gėjas stengėsi žodyno straipsnyje pirmiausia įrašyti vokišką vertimą, o tik paskui 
perrašyti KlG esantį lietuvišką iliustracinį pavyzdį (kartu su lotynišku vertimu [a] 
arba be jo [b]), pvz.: 

 a) su lotynišku vertimu:

 C i 617 erw÷rgen. uſſmáugu. paſmágau [sic!] u‡ſprangínti. 
  daß der todt nicht truncken euch erwürge: Idant Smertis ne pa

ſmaug tu juÑ girtus. Ne mors perdat vos ebrios.
 KlG 154 idant ſmertis nepaſmáugtu jus girtus / non juſu girtu / ne mors 

perdat vos ebrios

 C i 720 (C ii 98) Fr÷he, der, die, das. ankſtybas, ô. m. ba, ôs. F. in aller Frühe: Sulyg 
Diena (∙una cum Die ſ[eu] primâ luce∙)

 KlG 166 ſulig dienÀ unà cum die, prima luce
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 C I 769 (C ii 247) es Geʒiemet mir. půlaſi. pridera, priderês, priderejo. reik. prireik. 
parſieitiſi. den unterthanen geʒiemet der obrigkeit ʒu gehorchen: 
Parſieit Padonims klauſyti Wyrauſybês. Oportet Subditos obedire 
Magiſtratui. 

 KlG 156 parſieit padonims klauſyti wirauſybes / oportet ſubditos obedire 
Magiſtratui

b) be lotyniško vertimo:

 C i 495 {[durch]ſtoſen. pradurru, durau, durſu, ti. [et] perdurti. er hat ihn 
mit dem meßer durchſtecken: Peilu j… pérdure.} 

 KlG 158–159 peilu ji perdure cultro ipſum transfodit 

 C ii 883 vorʒug haben. Wirßu turreti. Geréſnis buti. ſiwyrauju, awau, auſu, 
ti. er meinet den vorʒug für andere ʒuhaben: Tikkiſi wirßu turrė
ſ²s, pro tikki wirßu ſaw² turreſent… u‡ kittus. G. K. p. 165.

 KlG 165 tikiſi / wirßu tureſ²s / confidit, ſe victoriam obtenturum eſſe, pro 
tiki / ſaw² wirßu tureſenti

netipiška kai kurių C straipsnių struktūra, tiksliau – inversinė vokiškų ir lietu-
viškų sakinių tvarka, išryškinanti vertimo kryptį (lietuviškas sakinys ar žodžių 
junginys ® vokiškas sakinys ar žodžių junginys), akivaizdžiai liudija, kad retkarčiais 
į žodyną pirmiausia perrašytas KlG buvęs lietuviškas sakinys ir tik po to jis išvers-
tas į vokiečių kalbą, pvz.: 

 C i 256 begehren. noru, ejau, ſu, ti. {ſigeiſti.} Geid‡u, dʒau, geiſu, ti. {Gei-
duláuti}. Geidáuti. méiliti. Nôr Algôs: er begehret lohn. Geid‡u 
Dangaus: ich begehre den Him[m]el. 

 KlG 151 geid‡iu dangaus deſidero cœlum, nor’ algôs cupit mercedem

 C i 780 (C ii 258) Gleichen. lygſtu [et] prilygſtu, gau, gſu, gti. lyginnu [et] priſily gi-
nnu, nau, ſu, ti. […] Prieit jam: er iſt ihm gleich. 

 KlG 155–156 prieiti jem / illi ſimilis eſt

stengiantis išlaikyti C būdingą straipsnio struktūrą (pirmiausia vokiškas sakinys, 
paskui – lietuviškas) ne visada pavykdavo išvengti praleidimų. Čia minėtinas lemos 
Sehen straipsnis, kuriame vokiškas sakinys Meine Augen ſehen alleʒeit auff den Herrn 
liko be lietuviško. taip atsitiko tikriausiai tik dėl to, kad C rengėjas KlG buvusį 
lietuvišką sakinį pirmiausia išvertė į vokiečių kalbą ir jį įrašė žodyno straipsnyje, 
o iš gramatikos perrašyti lietuvišką sakinį paprasčiausiai pamiršo:

 C ii 531 sehen. mattau, cʒau, tyſu, tyti. {dabbôti.} reggiu, êjau êſu, eti. 
{¢urêti.} Weiʒdmi, ejau, ſu, ti. 

 C ii 530 {ich habs mit meinen augen geſehen: Akkimis mano reggejau. 
Meine Augen ſehen alleʒeit auff den Herrn. ich ſehe nach dir: 
Weiʒdʒiu taw²s.} 

 KlG 152 weiʒd‡iu tawes reſpicio ad te, pſ. 63.
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zu Labiau 1580: Faksimile der Handschrift, 
Band 7 und 8, Labiau i. Pr. 1580, hrsg. von 
jochen dieter range und Friedrich scholz, 
paderborn, münchen, Wien, zürich: Ferdi-
nand schöningh, 1991.

25  [ jonas bretkūnas,] psalteras inG 
lietvWisCHKẠ lieszvWỊ perguldytas 
jano bretkuno. labguwos plebono metuſạ 
Chriſtaus 1580. (Kritinis leidimas: Fried-
rich scholz, Textkritische Edition der Über-
setzung des Psalters in die Litauische Sprache 
von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und 
Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus 
dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fas-
sung dieses Psalters von Johannes Rhesa, Pas-
tor zu Königsberg i. Pr., nach dem Druck aus 
dem Jahre 1625 nebst der Übersetzung des 
Psalters in die deutsche Sprache von Martin 
Luther nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545, 
paderborn, münchen, Wien, zürich: Ferdi-
nand schöningh, 2002.)

 KlG 153 mana ákis wiſſadôs weiʒdi ant wieśpaties / mei oculi ſemper reſ pi-
ciunt ad dominum, pſ. 25.

 KlG 159 akimis mano j… regėjau oculis meis ipſum vidi

iš Kleino gramatikų į žodyną perrašyta ne tik gyvosios lietuvių kalbos pavyzdžių, 
bet ir iliustracijų iš biblijos (tai pirmiausia rodo C ir/ar KlG teikiamos biblinės nuo-
rodos), pvz.: 

 C ii 157 ob nicht. ar ne. {tuggu argu22. biſtu der da kom[m]en ſoll, oder 
ſollen wir [etc.]. Tugu eſſi, kurs turri ateiti, argu Kittô láukſime, 
Matth. 11.}

 KlG 137 Matth. 11. Tugu eſſi / kuris turi ateit / argu kito láukſime? tune is 
es, qvi venturus eſt, an alium expectabimus?

 C ii 157 n÷tʒe. naudingas, ô. m. ga, os. F. gay. deringas, ô. m. ga, ôs. F. gay.
 C ii 158 {Gottes furcht iſt ʒu allem nütʒe: Noba‡nyſte wisſam yra deringa}
 KlG 149 Noba‡nyſte wiſſam ira déringa / pietas ad omnia utilis eſt, 1. ti-

moth. 4.

 C ii 287 regnen. lij’ lyo lyſu lyti. [...] es regnet Feuer u[nd] schweffel: Lyja 
Ugnimi bey Siera.

 KlG 159 nulija ugnimi / bei ſierÀ pluit igni & ſulphure

Kai kurie iš šių fragmentų versti ir baltramiejaus vilento Evangelijose bei Epis-
tolose (1579, toliau – EE)23, jono bretkūno Naujajame Testamente (baigtas versti 1580 
metais, toliau – BNT)24, Psaltere (1580, toliau – BPs)25 ir Postilėje (1591, toliau – 

22  lemos Ob nicht atitikmuo Tuggu argu tik-
riausiai buvo perrašytas iš šiame žodyno 
straipsnyje cituojamos KlG biblinės ilius-
tracijos. 

23  remtasi EE elektroniniu tekstu bei žodžių 
formų konkordancijomis, parengė ona 
aleknavičienė ir vytautas zinkevičius 
1997 metais valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos lėšomis pagal lietuvos respub-
likos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdy-
mo 1996–2005 metų programą; elektroni-
niai dokumentai saugomi lietuvių kalbos 
instituto senųjų raštų duomenų bazėje, 
inv. nr.: t-2, K-1-2, K-2-2.

24  [ jonas bretkūnas,] navias testamen-
tas. ing lietuwiſchkạ lieſʒuwị per ra ſchi-
tas. per ianạ bretkunạ labguwos plebona. 
1580. Cituojama iš: NAVIAS TESTAMEN-
TAS Ing Lietuwiſchkạ Lieſʒuwị per raſchitas. 
per Ianạ Bretkunạ Labguwos Plebona. 1580. 
DAS NEUE TESTAMENT in die litauische 
Sprache übersetzt von Johann Bretke, Pastor 
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BP)26, lozoriaus zengštoko perleistose vilento EE (1612, toliau – ZEE) ir jono rėzos 
Psaltere Dovydo (1625, toliau – RPs)27. tačiau palyginus biblijos citatas žodyne ir 
Kleino gramatikoje su atitinkamais fragmentais EE, BNT, BPs, BP, ZEE ir RPs 
matyti, kad daugeliu atvejų šie vertimai C (o dažnai ir KlG) įtakos neturėjo, plg. 
mt 11,3–4, 1 tim 4,8, ps 11,7:

  EE 518–19 bau tu eſſi tas kuris tureia ataiti / alba kita laukſime?
 BNT 25v er tu eſsi kurſai tur ataiti, angu ® alba28 kito laukſime?
 BP I 276–8 bau tu eſſi tas kuris tur ataiti / alba kita laukſime?
 ZEE 518–19 bau tu eſſi tas kuris tureia ataiti / alba kita laukſime?

 BNT 140 nobaßniſte wiſsam dera
 BP i 1806 nobaßniſte wiſſam dera

 BPs 36 liti ® nulidins [...] ugnị ® ugnimi ir ſierạ ® ſieru
 RPs 37 nulyti [...] vgnimi ir siera

pavyzdžiui, lemos Ob nicht C ii 157 straipsnyje ir KlG 137 pateikta biblinė ilius-
tracija iš mt 11,3–4 nuo ankstesnių biblijos vertimų vienodai skiriasi (išskyrus kai 
kuriuos nereikšmingus rašybos mažmožius) keliais dalykais: a) leksika (įvardis tugu 
C, KlG – tu EE, BNT, BP, ZEE; klausiamoji dalelytė argu C, KlG – jungtukas alba 
EE, BNT, BP, ZEE), b) gramatinėmis formomis, t. y. veiksmažodžio laikais (turri 
ateiti C, turi ateit KlG – tureia ataiti EE, ZEE), c) fonetika (ateiti C, ateit KlG – ataiti 
EE, BNT, BP, ZEE), d) kirčio diakritikų vartojimu (láukſime C, KlG – laukſime EE, 
BNT, BP, ZEE), e) sintaksine struktūra (klausiamasis sakinys C ir KlG be klausia-
mojo žodžio – EE, BP, ZEE vartojama klausiamoji dalelytė Bau, o BNT – dalelytė 
Er), f) skyryba (tik C ir KlG vartojami du skyrybos ženklai29). tad visa tai liudija, 
kad šis biblijos sakinys į C pateko iš Kleino gramatikos.

26  remtasi BP elektroniniu tekstu bei žodžių 
formų konkordancijomis, parengė ona 
alek navičienė, ričardas petkevičius ir vy-
tautas zinkevičius 1996–1998 metais vals-
tybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis 
pagal lietuvos respublikos valstybinės 
kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 
metų programą; elektroniniai dokumentai 
saugomi lietuvių kalbos instituto senųjų 
raštų duomenų bazėje, inv. nr.: t-1, K-1-1, 
K-2-1.

27  [ jonas rėza,] der pſalter davids deutſch 
vnd littawiſch. psalteras doWido 
vvoKisCHKai bei lietuWisCHKai. 
Karaliautʒoje pruſſu per lorintʒu segeba-
du / mætoſſa Chriſtaus 1625. (Kritinis lei-
dimas: žr. 25 išnašą.) remtasi ir interneti-
niu leidiniu: jonas rėza, Psalteras Dovydo, 
1625, parengė reiner Fecht, mindaugas 
Šinkūnas ir vytautas zinkevičius, 2007; 

http://www.lki.lt/seniejirastai; žiūrėta 
2009 06 27.

28  remiantis jocheno d. range’s iššifruotu 
BNT tekstu, rodyklė ® vartojama siekiant 
parodyti, į ką bretkūnas taisė peržiūrėda-
mas vertimą, žr. jochen d. range, Kom-
mentierte Edition des Bandes 7 der altlitau-
ischen Bibelübersetzung (Evangelien und 
Apostelgeschichte) von Joh. Bretke, Labiau 
1580. (Habilitationsschrift, vorgelegt dem 
Fachbereich 13 romanistik / slavistik der 
Westfälischen Wilhelms-universität mün-
ster), 1992, 39.

29  nevienodą grafinį skyrybos ženklų pavi-
dalą lėmė skirtingi šriftai: C iliustracija 
rašyta lotyniškąja antikva, todėl dedamas 
kab lelis, o KlG sakinys – gotiškuoju šrif-
tu (švabachu), tad vartojamas įstrižas 
brūkšnys.
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vis dėlto vienu kitu atveju C ir KlG bibliniai iliustraciniai pavyzdžiai sutampa 
su ankstesniais biblijos vertimais, tačiau jie per trumpi, tad nesudaro prielaidų nei 
daryti išvadą, kad šiuos biblijos sakinius Kleinas perėmė iš EE, BNT, BPs, BP, ZEE 
ar RPs30, nei suponuoti, kad į C jie galėjo patekti iš minėtų šaltinių tiesiogiai, ne-
priklausomai nuo Kleino darbų, plg. lk 2,10, jn 8,55: 

 C i 608 erſchrecken nuſi [et] isſig±ſtu gandau, ſu, ti. {exhorreſco} nugan-
dinnu nau [etc.] {Horrorem incutio [...] sie ſind ſehr erſchrecken: 
Nusſigando didʒu Ißg±śću.}

 KlG 159 luc. 2. nuſigando did‡iu iśganſćiu exhorruerunt magno horrore
 EE 913 nůſſiganda didʒiu iſchgaſcʒu
 BNT 112 bijaiaſe ® bijaiaſi31 didei
 BP i 5010 nuſſiganda didʒiu iſchganſcʒiu
 ZEE 914 n÷ſſiganda didʒiu iſchgaſcʒu

 C i 1050 Kennen. pa‡yſtu, ‡innau, ‡…ſu ‡inti. [...] Ius nepa‡yſtat jo, aß 
nepa‡yſtu32 j….

 C II 137 nicht. ne, {Cum Genit[ivo] in Compoſitis; Ius nepa‡yſtat jô: ihr 
kennet ihn nicht.}

 KlG 154 joh. 8. [...] Ius nepa‡yſtat jo / aß pa‡ÿſtu ji / vos ipſum non noſtis, 
ego novi ipſum

 EE 5312 nepaßiſtate ió / Eſch paßiſtu ghy
 BNT 194v ne paßinſtat io, Bet eſch paßiſtu io
 BP I 31914 nepaßiſtat io / Aſch paßiſtu ghj 
 ZEE 5913 nepaßiſtate ió / Eſch paßiſtu ghy

visi šie iliustraciniai pavyzdžiai papildė C straipsnius tiek biblijos, tiek gyvosios 
kalbos sakiniais, o žodyno vartotojui teikė informacijos apie lietuvių kalbos žodžių 
vartoseną.

1.2.2. G r a m a t i n Ė  i n F o r m a C i j a. iš KlG ir KlC į C straipsnius perkelta 
nemažai gramatinės informacijos. Ši informacija dvejopo pobūdžio: 1) gramatinės 
pastabos, 2) gramatinės formos. 

Gramatiniai komentarai C rašomi lotyniškai – ši kalba žodyne atlieka metakalbos 
funkciją. ja rašomos ne tik iš Kleino gramatikų, bet ir iš pagrindinių žodyno šalti-
nių perimtos ar paties C rengėjo teikiamos gramatinės pažymos (kalbos dalių san-
trumpos Nom., Nom:, Verb., Verb:, Adverb., Adverb:, vardažodžių giminės santrumpos 
F. bei M. ir pan.), įvairaus turinio pastabos. 

iš Kleino gramatikų žodyno rengėjas bene dažniausiai sėmėsi informacijos apie 
lietuviškų atitikmenų sintaksinį junglumą. paprastai žodyno straipsniuose nurodo-

30  plg. buchienė, palionis 1957, 19–21.
31  plg. range 1992, 170.

32  Forma su ne- veikiausiai tėra C sudarytojo 
įsiminimo klaida (plg. 17 išnašą).
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mas tik konkretus atitikmens valdomas linksnis, bet retsykiais perrašomas ir ilges-
nis KlG gramatinis komentaras, pvz.: 

 C i 692 Fragen. Kláuſu, au, ſu, ti.
 C i 691 {Atſikláuſti kô. Eſt ita aliqvem interrogare ut Mentem ejus 

aſſeqvamur, q[vi]d ille velit, [et] q[vi]d n[o]b[is] agendum ſit. 
Paſikláuſti. Diligenter interrogare ut intelligam.} 

 KlG 170 atſikláuſti ko / eſt ita aliqve[m] interrogare, ut mentem ejus 
aſſeqvamur, qvid ille velit, & qvid nobis agendum ſit. [...] 
daſikláuſu diligenter interrogo, ut intelligam

 C I 729 (C ii 107) F÷nff. penki. […] {Numeralia Cardinal[ia] regunt Genit[ivum] v[ide] 
Kleini. p. 149. 150}

 KlG 149–150 Genitivum regunt: i. Numeralia Cardinalia à decem usq[ve] ad vi-
ginti

 C I 796 (C ii 174) Gehorchen. Klauſau, ſiau, ſu, ti. {regit Genit[ivum] [et] Dativ[um]       
G. K. p. 152.}

 KlG 152 verbum klauſau qvando obedire ſignificat, cum Genitivo & Dativo 
conſtruitur

Šiam tikslui labiausiai pravertė KlG antrosios dalies „de sYntaXi“ antrojo sky-
riaus „de reGimine“ poskyriai apie lietuviškų žodžių konstrukcijas su kai kuriais 
linksniais. tokio pobūdžio informacija žodyno vartotojui turėjo būti ypač vertinga 
tada, kai žodžio sintaksinis junglumas vokiečių ir lietuvių kalbose skiriasi.

Kai kur į žodyno straipsnį kartu su lietuviško atitikmens valdomu linksniu arba 
daugiau mažiau tiksliu gramatiniu komentaru iš KlG perrašomas ir lietuviškas 
iliustracinis pavyzdys, pvz.:

 C i 117 anr÷hren. lytėti. palytėti. pakruttinti. daſſiliteti. Cum Genit[ivo] 
Sterblês palitêjo. 

 KlG 149 de reGimine, vel Conſtructione cum GENITIVO
 KlG 151 palitêjo ſterblês tetigit fimbriam

 C i 145   auch. taipojeg. taipojau. ir. beg. bey.
 C i 144 {Ir, plura indifferenter copulat [...] res ut plurimum binas v[erbi] 

g[ratia] Ir ßis ir tas ir anſai.}
 KlG 173 Conjunctiones ir / bei / & etiam, ita copulant, ut ir plura indiffe

re[n] ter, bei duo ferè subjecta, aut res binas tantùm Conjungant, ut: 
ir ßis / ir tas / ir anſai / & hic, & iſte, & ille

 C i 489 durch. per. po. Kiáurey. {Pro cum Accuſat[ivo] durchs fenſter ſehen: 
pro lang± ‡wilgtereti (∙‡ureti∙) Pro Sʒal… eiti. Pro Miel± Diew±} 
[plg. 5 pav.]

 KlG 167 unum regunt caſum, & qvidem: [...] Solum Accuſativum, […] pra / 
pro / per, trans […] pro miel± Diew± / per deum carum, pro ßali 
eiti / ad latus ire, ſe convertere
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Šitaip daroma neatsitiktinai – rišlus sakinys ar žodžių junginys iliustruoja sin-
taksines žodžio išgales. beje, šiais atvejais iliustracinius pavyzdžius, skirtingai nei 
paprastai, žodyno sudarytojas pamiršo išversti į vokiečių kalbą (plg. dar 1.2.1). 

sąsajas su KlG rodo ne tik tikslios citatos, bet ir perfrazuoti lotyniški gramatiniai 
komentarai, kuriuose atpažįstama Kleino vartota leksika, ir kartu šalia jų pateikti 
lietuviški žodžiai, pvz.: 

 C i 693 Frauen schmuck. moterißkas ißredimas […] numerale dwylika h[oc] 
l[oco] subſtantivè uſurpatum hinc regit Genitivum meneſsû, j[u]x[ta] 
t[extum] Gram[m]: Klein: p. 70 [et] 150. cum j[u]x[ta] pag. 162. di-
cendum e[ss]et mėneſis in accuſativô.

 KlG 70 numeralia ab undecim ad viginti subſtantivè uſurpata
 KlG 149–150 Genitivum regunt: i. numeralia Cardinalia à decem usq[ve] ad vi-

ginti, ut: […] dwilika apaśtalu duodecim apoſtoli
 KlG 162 nomina temporis accuſativo caſu efferenda ſunt, qvoties interroga-

tio fieri poteſt per qvam diu? […] tris mėneſis tres menſes

 C I 732 (C ii 110) F÷r. po. {pro diverſâ ſ[i]g[ni]f[i]ca[ti]o[n]e, diverſos regit caſus. u‡.}
 KlG [1]68 Duos aut plures regunt caſus: [...] Genitivum & Accuſativum, u‡ pro 

diversâ ſignificatione

Kiek rečiau iš KlG semtasi informacijos apie lietuviškų žodžių morfologijos ypa-
tybes. iš gramatikos į žodyną kai kur perrašytos pagrindinės lietuvių kalbos beas-
menių veiksmažodžių formos, pvz.:

 C i 5 abend wird es Wakkarója. prilińgſta diena. 
  {Aptémſta, aptemo, aptems, v[ide] G. Kl. pag. 128.}
 C i 662 Finſter werden. temti, temſtu, au, ſu. {Témſta, témo, téms. G. K.         

p. 128.}
 KlG 128 témſta tenebraſcit, téms / témo

 C ii 1165 tagen. außti. {Außta, außo, auß. G. K. p. 127.} 
 KlG 127 auśta illuceſcit, F[uturum] auß p[raeteritum] außo

5 pav. C i 489: lemos Durch straipsnis, į kurį iš KlG vėlesniu žodyno rengimo etapu 
perrašyta ne tik gramatinė pastaba cum Accuſat[ivo], bet ir du iliustraciniai 
pavyzdžiai: Pro Sʒal eiti, Pro Miel± Diew±; 
lmab rs: f. 137 13–14



81 P i r m ų j ų  l i e t u v i ų  k a l b o s  g r a m a t i k ų 
p ė d s a k a i  r a n k r a š t i n i a m e  ž o d y n e 
Clavis Germanico-Lithvana

nors formų dėstymo seka žodyne ir gramatikose skiriasi (KlG jos dėstomos taip: 
praes., fut., praet., o C – praes., praet., fut.), be to, kartais nesutampa ir morfeminė 
sandara (Aptémſta, aptemo, aptems C i 5 – témſta […] téms / témo KlG 128), tačiau 
žodyno straipsniuose prie jų pateiktos nuorodos „G. K.“ ar „G. Kl.“ neleidžia abe-
joti, kad čia pasiremta KlG.

tikėtina, kad kai kurios kitos C beasmenių veiksmažodžių formos, nors ir be 
šaltinio nuorodų, bet įrašytos KlG būdinga tvarka (t. y. kiek nutolstančia nuo C 
įprastinės), sietinos su Kleino darbu, pvz.: 

 C i 489 dunſten. Garůti {, garůju, jau, ſu, ti. 
  es dunſtet, Garůja. garôs, garôja.} [plg. 6 pav.]

 KlG 128 garôja vaporat, garôs / garôja

 C i 1034 Kalt werden. at [et] ißáußu. 
  {es iſt kalt: Sʒala, Sʒals, ßale, ti.}

 KlG 128 ßala friget, ßáls / ßále

Galimas dalykas, kad KlG skyriai apie veiksmažodžių asmenavimą, kuriuose 
teikiamos praes., fut., praet. 1 sg. formos (plg. asmenavimo išimčių pateikimą KlG 
96–98 ir kt.), paskatino C sudarytoją žodyno veiksmažodinių lemų straipsniuose 
greta lietuviško atitikmens bendraties įrašyti ir šias tris formas (tik, kaip minėta, 
kiek kitokia tvarka). 

remiantis Kleino gramatikomis žodyne pateikta ir sangrąžinių veiksmažodžių. 
antai lemos Bek÷mmern straipsnyje iš KlG perrašyta sangrąžinė forma Rúpinnůs – tai 
liudija ir toliau einantis lotyniškas fragmentas bei šaltinio nuoroda: 

 C i 273 bek÷mmern. prirúpinnu, nau, ſu, ti. 
  Rúpinnůs, naus, ſůs, tis. Sollicitus ſum de me ipſo Gr. Kl. p. 83.
 KlG 83v rupinůs ſollicitus ſum de me ipſo

panašiai C lemos Sorgen straipsnyje šalia Apſirupinu dar viena sangrąžinė forma 
Apſirupinůs atsirado irgi ne be KlG įtakos – tai patvirtina abiejuose veikaluose esan-
tis vokiškas sakinys ich trage f÷r mich Sorge bei gramatikoje aprašyta galimybė san-
grąžos dalelytę pridėti ir žodžio viduryje, ir gale: 

6 pav. C i 489: lemos Dunſten straipsnis, į kurį iš KlG vėlesniu žodyno 
rengimo etapu perrašytos lietuviško beasmenio veiksmažodžio 
formos Garůja, garôs, garôja; 
lmab rs: f. 137 13–14
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 C ii 543 sorgen. rupinnu, au ſu ti. {troßiu, iau, ſu, ti.} 
  rupinůs, naus, ſůs, tis. {sʒtorawoju, jau, ſu ti.}
 C ii 542 {Ich trage für mich ſorge: Apſirupinu, recipr[ocum] Apſirupinůs.}
 KlG 83v Reciprocum [...] rupinůs ſollicitus ſum de me ipſo, ich bem÷he mich / 

ich trage f÷r mich Sorge [...] ejus nota eſt particula ſi / qvæ verbis 
vel in principio additur, ut: [...] apſirupinu curam, rationem mei ha-
beo, â verbo aprupinu curo, proſpicio. vel in fine, ut: apbiaurinůſi / 
rupinůſi / & abjecto i / apbiaurinůs rupinůs. Nonnunqvam in me
dio & fine ſimul, ut: apſieimies / uſſiginůs / atſiradaus

viename kitame žodyno straipsnyje remiantis KlG skaitytojo dėmesys atkreiptas 
į kai kuriuos lietuvių kalbos veiksmažodžių formų darybos dalykus. pavyzdžiui, 
lemos Eßen straipsnyje greta lietuviško atitikmens Walgau, giau, gyſu, gyti papildy-
mų puslapyje pateikta būtojo dažninio laiko forma Walgydawau bei iteratyvas Wal-
gineti, išryškinti jų reikšmių atspalviai (panašiai elgtasi ir prie lemos Speiſen): 

 C i 621 eßen. Walgau, giau, gyſu, gyti. 
 C i 622 {Walgineti. ein wenig eßen. G. K. 130. p. Walgydawau. ich habe   

pflegen ʒu eßen.}
 C ii 544 speiſen. pennu, ejau, ſu, ti. {Walgyti} Walgydinnu, nau, d…ſu, ti.
 C ii 545 {Walgydawau. ich habe pflegen ʒu ſpeiſen. Walginêti. ein wenig 

nach u[nd] nach ſpeiſen.}
 KlG 129 walgÿdawau ſolit[us] ſum edere
 KlG 130 Deminutiva plura apud litvanos dantur, & deſinunt: […] in eju / ut: 

walginėju modicè edo

poroje žodyno straipsnių pateikiama ne tiksli KlG citata ar joje buvęs gramatinis 
paaiškinimas, bet tiktai nuoroda į tą Kleino gramatikos puslapį, kur galima rasti 
daugiau informacijos apie lietuvių kalbos įvardžiuotinius būdvardžius: 

 C i 74 alt. sénas, ô. m. na, nos. F. Ʒillas, ô. ißkarß²s. {Compar[ativus] 
Wyreſnis. Superl[ativus] Wyrauſis. [vel] Emphat[icus] Wyrauſeſis, 
vid[e] Klein p. 27.}

 C i 744 (C ii 122) F÷rnehmſte. Wyráuſeſis {eſt ſuperlat[ivus] emphaticus. Kl. p. 27.}
 KlG 27 In Emphaticis terminatio Superlativi as vel is ſapè [sic!] vertitur, in es / 

euphoniæ gratiâ, ut: ßwencʒáuſeſis / małonáuſeſis / pro ßwencʒáuſaſis / 
małonáuſaſis

iš Kleino gramatikų perimtos linksnių nuorodos, pagrindinės ir išvestinės veiks-
mažodžių formos, gramatinės pastabos, iliustraciniai pavyzdžiai papildė C straips-
nius gramatiniais lietuvių kalbos žodžių duomenimis.

1.2.3. a t i t i K m e n Y s. Keletą kartų Kleino gramatikomis pasiremta ieškant 
lietuviškų atitikmenų. antai lemos Etliche straipsnyje atitikmenys Kelli ir Kellet’s 
¢monû buvo įrašyti pasitelkus ne tik KlG, bet ir KlC:
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 C i 621 etliche. niekurrie. Kelli Kellet’s ¢monû. {Comp. K. p. 20.}
 KlC 20 alſo auch das Wort kelli etliche hat in accuſativo kellis / nicht kellus
 KlG 154 kellets ‡monû

iš KlG į žodyno lemos [Richt=]Ʒu straipsnį atitikmenys Tieſóge ir Tieſa perrašy-
ti kartu su tarmine pažyma33: 

 C ii 312 [richt=]Ʒu. tieſóg. Tieſóge Tieſam̀, Memel[ensium] Dialect[o]
 KlG 134 excipe tieſog tieſogie rectà, & tieſam / Memel[ensium] Dialecto

su KlG sutampantis šios lemos atitikmuo Tieſóg užfiksuotas Lex, R ir K, tad į C 
galėjo patekti ne iš KlG, o iš ankstesnių neišlikusių rankraštinių žodynų *Lex ar *KR:

 Lex 71r richt Ʒu tiesog
 R 190 [richt] Ʒu – tieſog
 K 416 richt ʒu – tieſog

Kaip ir iliustracinių sakinių atveju (plg. 1.2.1), kai kurie Kleino gramatikų lietu-
viški žodžiai į žodyną buvo perrašyti kartu su lotyniškais jų atitikmenimis, pvz.: 

 C i 205 außrotten. ißraweti. iśweiſſu, eiſti. ißgaißinnu, nau, ſu, ti. [...] 
Sugaißinnu, totaliter perdo, exſtirpo.

 KlG 172 ſugaißinti totaliter perdere ſ[eu] exſtirpare

 C i 229 bald. toj‘, tojau, tolyd‡, weik, weikey. Greitay umay. Fermè. Kůne, 
ma‡ne, po ma‡± ſcil[icet] Cʒeſ±: Brevi tempore.

 KlG 146 po ma‡a i[d] e[st] cʒeſa brevi tempore

Kartkartėmis prie jau pirminiu žodyno rengimo etapu pateiktų lietuviškų ati-
tik menų C sudarytojas žodyną pildydamas iš KlG galėjo prirašyti tik lotyniškų žo-
džių, pvz.:

 C i 524 einer, eins. Wienas, ô. m. na, ôs. F {[...]} nėkurſai. nėkuris, iô.         
{m, aliqvis.} 

 KlG 82 nekas / nekuris aliqvis

 C i 608 erſchrecken. nuſi [et] isſig±ſtu gandau, ſu, ti {Exhorreſco.}
 KlG 97 nuſig±ſtu exhorreſco, nuſig±ſu / nuſigandau
 KlG 98 nuſig±ſtu exhoreſco, nuſigando

 C i 524 berm÷htig. saw-walninkas, ô. platawoj²ſis, siô, m. [platawo]jenti, 
cʒiôs. F. lépus, aus. m. {Luxurioſus.}

 KlG 6 lépus molles, luxurioſi

minėtinas dar vienas netipiškas atvejis. KlG pateikto lietuviško iliustracinio pa-
vyzdžio kaip man Diews padetu vertimas į vokiečių kalbą Alß mir Gott helffe žodyne 
buvo iškeltas net į savarankiškos lemos poziciją, tad pats iliustracinis KlG sakinys 
C įgijo lietuviško atitikmens statusą:

33  nors C yra ir daugiau tarminių bei regioni-
nių pažymų, jų šaltinis, rodos, buvo kitas.
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 C i 74 alß mir Gott helffe. Kaip man Diews padêtu [plg. 2 pav.]
 KlG 139 kaip man Diews padetu / ita me deus juvet!34

lemos Tauſend straipsnyje atitikmuo Tukſtantis greičiausiai buvo įrašytas iš žo-
dyno pagrindinio šaltinio, o nuoroda į KlC (kaip ir į SŠG) atsirado vėliau:

 C ii 576 tauſend. tukſtantis, {C. K. p. 43. in pl. tukſtanc‡os, G. s. p. 34.35}
 KlC 43 tukſtantis / tanſend [sic!]

taigi remiantis Kleino gramatikomis buvo šiek tiek papildytas ir žodyno lietu-
viškų atitikmenų inventorius.

1.2.4. C i r  KlG, KlC l i e t u v i Š K a  r a Š Y b a. be ką tik aptarto tiesioginio KlG 
ir KlC citavimo (tiek su nuorodomis, tiek be jų), C esama ir ne tokių akivaizdžių 
Kleino gramatikų įtakos ar jų suformuotos tradicijos ženklų. 

1.2.4.1. C i r  KlG, KlC l i e t u v i Š K i  r a Š m e n Y s. Žodyne lietuvių kalbos 
garsai žymimi Kleino raidyno rašmenimis (KlG 1–13; KlC 2–9 [PLKG 417–425, 533–
537]). tai aiškiausiai liudija faktas, kad žodyno lietuviškuose žodžiuose atsispindi 
Kleino įdiegtos lietuvių kalbos raidyno naujovės ar kaip norma įtvirtintos jau anks-
čiau vartotos grafemos36. 

Kleino raidyne ligtolinis lietuviškų raidžių inventorius papildytas grafemomis 
su įvairiais diakritikais. Kleinas atsisakė anksčiau vartotų raidžių junginių (pavyz-
džiui, [j] žymėjimo <gh>, [š] žymėjimo <sch>) ir teikė pirmenybę monografams su 
diakritiniais ženklais, kuriuos jis perėmė iš čekų, lenkų ar lietuvos didžiosios Ku-
nigaikštystės raštų. viena svarbiausių Kleino raidyno naujovių – grafema <ė>37 
garsui [˙] žymėti. ją vartojo ir C sudarytojas, nors dar ne itin nuosekliai, pvz.: 

34  plg. lemos So C ii 1139 straipsnį, kuriame 
šis sakinys įterptas kaip iliustracinis pa-
vyzdys, taigi jo statusas likęs toks pat 
kaip KlG (žr. 1.1.2 skirsnį ir 1 priedą).

35  dėl sąsajos su SŠG žr. šio straipsnio             
2 skirsnį.

36  apie Kleino rašmenų sistemą ir jo pasiūly-
tas naujoves plačiau žr. tamara buch, 
„Xvii a. rytų prūsijos lietuvių kalbos vo-
kalizmas pagal d. Kleino gramatikos duo-
menis“, Tamara Buch. Opuscula Lithuanica, 
wydał Wojciech smoczyński, Warszawa: 
universytet Warszawski, 1998 [1967], 99–
117; jonas palionis, Lietuvių literatūrinė 
kalba XVI–XVII a., vilnius: mintis, 1967, 
28–32; zigmas zinkevičius, Lietuvių kalbos 
istorija 3. Senųjų raštų kalba, vilnius: moks-
las, 1988, 92; jonas palionis, Lietuvių rašo-
mosios kalbos istorija, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidykla, 1995, 25–26; jonas 

palionis, „Xviii a. lietuvių rašyba“, LKK 
36, 1996, 30–31; jolanta Gelumbeckaitė, 
„lietuvių kalbos ortografijos reformos 
(mažoji ir didžioji lietuva)“, LDK kalbos, 
kultūros ir raštijos tradicijos (v tarptautinės 
konferencijos pranešimų tezės), vilnius: 
lietuvių kalbos institutas, 2008, 27–29; 
mindaugas Šinkūnas, „danieliaus Kleino 
giesmyno ir maldyno rašyba“, D. Kleino 
naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šalti-
niai, parengė Guido michelini, vilnius: 
versus aureus, 2009, 23–30. 

37  spėjama, kad grafemą <ė> (kaip ir <À>) 
Kleinas galėjo perimti iš 1551 metais Kara-
liaučiuje išleisto stanisławo murzynowskio 
biblijos vertimo į lenkų kalbą (tamara 
buch, „zu daniel Kleins litauischer schrei-
bung“, Tamara Buch. Opuscula Lithuanica, 
wydał Wojciech smoczyński, War szawa: 
universytet Warszawski, 1998 [1966], 116).
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Apſėſtas, Paweldėti C i 308, Kwėpju C i 1047, Lėtas C i 644, Urėdas C i 78; Awynėlis, 
Erytėlis C i 1146, Karalėlis C ii 1032; Gerklė C i 1047, Taurė C i 1155, Wakarynė C I 7 
(apie [˙] žymėjimą laužtiniu cirkumfleksu <ê> žr. 1.2.5.3). 

C vartojamos taip pat Kleino į lietuvių kalbos raidyną įtrauktos grafemos <…> ir 
<³>38 nosiniams balsiams žymėti. Žodyne, panašiai kaip ir KlG, grafema <…> nuosek-
liausiai rašoma vyriškosios giminės vardažodžių acc. sg. ir dalyvių nom. sg. galū-
nėse, taip pat priešdėlyje į- ir prielinksnyje į, pvz.: tok didd Griek± C i 149, Tikks 
C I 777, Wisſ-Gals C I 73, gundinnu C ii 628, kibbinnu, raudinnu C ii 646,  Cʒeſn 
wadinti C i 1018,  Dulkes ſutrinnu C ii 1083,  Kellus pulti C ii 1067 (plg. Kleino 
išdėstytas <…> vartojimo taisykles KlG 9; KlC 7 [PLKG 422, 536]).

Grafema <³> žodyne pasitaiko, rodos, tik lemos Schicken straipsnyje, į kurį per-
rašytas Kleino iliustracinis sakinys: Schicken. Suncʒiu, cʒau, ſ³ſu, ſti. [...] S³ſtas mums 
yra Mokintoju C ii 419 – ſ³ſtas / důtas mumus eſti Mokÿtoju KlG 160–161, Důtas / ſ³ſtas 
mums eſti Mokntoju KlC 109 (plg. Kleino nurodytus <³> vartojimo atvejus KlG 12; 
KlC 9 [PLKG 424, 537]). Šios grafemos retumą tikriausiai lėmė aplinkybė, jog ji tiek 
Kleino darbuose, tiek C nevartojama gen. pl. galūnėse, kur rašomas laužtinis cir-
kumfleksas (plg. buch 1998 [1967], 109). 

minėtina ir tai, kad ilgasis balsis [i∙] žodyne gana sistemingai žymimas grafema 
<y>, jau nuo rėzos Psaltero Dovydo vartota, bet Kleino galutinai kodifikuota (Šinkū-
nas 2009, 24), pvz.: N’ißpa‡yſtamas C II 779, Sugryßtu C ii 978, Wynas C i 388; Darby-
met’s C I 137; Draugyſte C I 713 (C II 191), Gallybe C II 991; Lopßys C ii 980, Trupu tys 
C i 397. tačiau C, kaip, beje, ir KlG, nenuoseklumų pasitaiko nekirčiuotuose skie-
menyse, pvz.: Penkios Deßimtis C I 732 (C ii 110), Wieriti C I 777 (C ii 255). 

be to, grafema <y> tiek Kleino gramatikose, tiek C nuosekliai žymimas dvibal-
sio [ai] antrasis dėmuo prieveiksmiuose, šitaip siekiant diferencijuoti prieveiksmių 
ir būdvardžių galūnes (plg. KlG 9 [PLKG 422]), pvz.: Diddey ſmarkey C i 764 (C II 
142), Labbay gerray C i 765 (C ii 143), Mandagey, Padůrey, Patogey, Wertay C I 776 
(C ii 154). 

C afrikatai [] žymėti greta mažosios lietuvos raštijai jau įprasto dviženklio <cʒ> 
kartais vartojamas Kleino greičiausiai iš lenkų kalbos39 perimtas vienženk lis <ć>, pvz.: 
Krikśćónis C i 428, Krykśću C i 1006, Wakarykśćias C i 752 (C ii 230). 

Kaip siūlyta Kleino, žodyne priebalsiai [š] ir [] žymimi ne ligi tol populiariu 
vokišku trigrafu <ſch>, bet monografu <ś> ir ligatūriniu <ß>40, pvz.: Erśkėcʒû C i 417, 
Iśmegintas C I 336, Kibirkśtis C i 728 (C ii 106), Plokśtuwas C i 417 ir Aßara C ii 583, 
Ißmaitinnu C i 189, Praneßu, ßau, ßu, ßti C I 733 (C ii 111). 

C matyti aiški tendencija [ž] ir [] žymėti Kleino jau palyginti sistemingai tam 
reikalui vartota grafema <‡>, pvz.: Mie‡ys C I 729 (C ii 207), U‡pernay C I 999, 

38  pasak palionio (1995, 21, 26), grafemas    
<…> ir <³> Kleinas veikiausiai ėmė vartoti   
sekdamas mikalojaus daukšos raštų pa-
vyzdžiu.

39  Žr. KlG 11 [PLKG 423], taip pat buch 1998 
[1966], 116. 

40  nors grafema <ß> lietuviškuose mažosios 
lietuvos raštuose vartota jau anksčiau, 
Kleinas ją galutinai įtvirtino (Šinkūnas 
2009, 28). manoma, kad ji, kaip ir <ś>, per-
imta iš lenkiškų raštų (buch 1998 [1966], 
116).
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¢mogus C ii 36, tačiau žodyne vis dar pasitaiko atvejų, kai šie garsai žymimi <ʒ>, 
pvz.: Graʒus C i 990, Ʒemyne C i 581.

pažymėtina, kad grafemų <ė> ir <ê>, <cʒ> ir <ć>, <ś> ir <ß>, <ʒ> ir <‡>, skirtingai 
nei <…> ir <y>, vartojimas žodyne dar nėra nuoseklus. ne visada dėsningą kai kurių 
grafemų vartojimą galėjo lemti vienas iš C šaltinių – neišlikęs rankraštinis vokiečių–
lietuvių kalbų žodynas X, kurio fragmentus rekonstravo Christiane schiller, remda-
masi tik C ir vadinamąjį richterio žodyną siejančiomis bendrybėmis. iš tų fragmen-
tų ryškėja, kad žodyne X jau vartoti Kleino rašmenys <ė>, <ê>, <ů>, <ʒ>, <‡>41, taigi 
galimas dalykas, kad C sudarytojui įtakos darė ne tik pačios Kleino gramatikos ar 
jų suformuota rašybos tradicija, bet ir prieš akis turėti leksikografiniai šaltiniai.

Kleino gramatikos greičiausiai turėjo įtakos ir tam, kad C beveik nevartojamos 
lietuvių kalbai svetimus garsus atspindinčios grafemos <f>, <h>, <x>42. beje, C su-
darytojas šių grafemų atžvilgiu, atrodo, laikėsi griežtesnės pozicijos nei Kleinas. 
pavyzdžiui, žodyne užfiksuotuose skoliniuose vietoj vokiško žodžio garsus [f] ar 
[] atspindinčių grafemų <f> ir <ph> rašoma lietuvių fonologinei sistemai įprastus 
garsus [p] ar [] žyminti grafema <p>, pvz.: Elephant. Elepántas, o. M. C i 553, 
Finnen. Pinnai, û. M. pl. C i 659, Finnland. Pinnû ¢eme C i 659, Fundament. Punda-
mentas, ô. M. C I 729 (C ii 107), Officirer. Appicėrus, aus. M. C II 173, Opffer. Appera, 
ôs. F. C ii 180, Phariſeer. Pariʒėúßas, ô. M. C II 216, Philiſter. Pilíſtas, ô M. C ii 216 ir 
pan., nors KlC teikiamos gretiminės lytys (pvz.: Fariſeúßas Pariſeußas, affíera / appera 
KlC 2), o KlG ir Kleino giesmyne (1666) bei maldyne (1666) šie skoliniai paprastai 
rašyti su raide <f> (Šinkūnas 2009, 27) (pvz.: Fariſeußas KlG 6, affiera KlG 7).

Kaip ir Kleino gramatikose, žodyne virš ilgųjų ar kirčiuotų balsių <a> ir <e> 
dažnai rašomas akūto ženklas (pvz.: Káſnis C i 357, Kulélis, Laidáwimas C i 412, Wé-
linas C ii 579), o vardažodžių gen. sg. ir gen. pl. formų galūnėse nuosekliai dėlioja-
mas laužtinis cirkumfleksas < ˆ > (pvz.: Marke, ês. F. C ii 220, Stalas, ô. M. C ii 584, 
Gerrû Dienû C ii 1002) (apie šių diakritikų funkcijas plačiau žr. 1.2.5). 

C visiškai nevartojamos tik dvi Kleino raidyno grafemos: <À> (su tašku viršuje) 
ir „lenkiškoji“ <ł> (su įstrižu brūkšneliu). 

1.2.4.2. C i r  KlG, KlC l i e t u v i Š K a  o r t o G r a F i j a. be aptartų aiškių rai-
dyno sutapimų, minėtina ir tai, kad C ir KlG bei KlC sutampančių fragmentų rašy-
ba kiek skiriasi, pvz.: 

 C ii 220 plagen. slóginnu, nau, ſu, ti. Kankínnu, nau, ſu, ti. Wárginnu, nau, 
ſu, ti. die menſchen werden der sünden wegen geplaget mit 
ſchweren Kranckheiten: ¢mones deley Griekû ſloginnami yra pik
tomis Liggomis. 

41  Christiane schiller, „das Wörterbuch X. 
seine spuren in der Clavis Germanico-  
Lithvana und im s.g. Richter-Wörterbuch“, 
ALt 9, 2007, 43.

42  tarsi siekdamas pabrėžti šių grafemų nely-
giavertiškumą kitoms raidėms, Kleinas 
raidyne jas išskyrė skliaustais (KlG 1–2; 
KlC 2).
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 KlG 159 ‡mones delei griekû ſloginami ÿra piktomis liggomis homines ob 
peccata malis morbis affliguntur

 C ii 435 schlaffen. miegmi, gojau; ſu, ti. [...] ich ſchlaff einen gutten schlaff: 
Miegmi ger± Mieg±.

 KlG 157 miegmi géra miega / dormio bonum ſomnum

iš šių pavyzdžių matyti, kad žodyne ir gramatikoje skiriasi didžiųjų bei mažų-
jų raidžių rašymas: C pagal vokiškų raštų pavyzdį lietuvių kalbos daiktavardžiai 
nuosekliai pradedami rašyti didžiąja raide, o Kleino – mažąja (¢mones, Griekû, Li-
ggomis C ii 220 – ‡mones, griekû, liggomis KlG 159). nosiniai balsiai dėsningiau žy-
mimi raidėmis su šakele ne gramatikoje, bet žodyne (ger± Mieg± C ii 435 – géra 
miega KlG 157). balsių trumpumas po jų einančių priebalsių geminacija irgi dažniau 
atspindimas C nei Kleino gramatikoje (pvz.: ſloginnami C ii 220 – ſloginami KlG 159; 
Akkimis, reggejau C ii 530 – akimis, regėjau KlG 159). 

Kiek kitokius nei KlG ortografijos principus C galėjo lemti pora priežasčių. pir-
ma, tiek abiejose Kleino gramatikose, tiek vėliau pasirodžiusiame giesmyne bei 
maldyne lietuviškų žodžių ortografija įvairavo. tam įtakos turėjo keli veiksniai. 
bene daugiausia rašybos nenuoseklumų Kleino veikaluose lėmė ribotos johanno 
reusnerio spaustuvės techninės galimybės bei teksto rinkėjų neatidumas. elizabeth 
novickas atlikta KlG ir KlC tipografinė analizė atskleidė, kad reusneris, spausdin-
damas Kleino gramatikas, susidūrė su nemažais sunkumais. Kleino rašmenims su 
gausiais diakritiniais ženklais perteikti trūko atitinkamų spaudmenų, todėl spaus-
tuvininkas buvo priverstas kai kuriuos iš jų specialiai nuliedinti (pavyzdžiui, <ė>, 
<ô>, nors, deja, ne itin profesionaliai), o likusius įdėti iš kito šrifto spaudmenų 
rinkinio43. be to, KlG pratarmėje Kleinas apgailestauja neturėjęs galimybės peržiū-
rėti paskutinės korektūros – būtent dėl to jo darbe likę „ar dėl nurašinėtojo, ar dėl 
spaustuvės nerūpestingumo“ atsiradusių klaidų (KlG b 3v–4 [PLKG 410]), kurias 
jis, tiesa, dar bandė taisyti KlG pratarmėje (KlG b 4–5 [PLKG 411–413]) ir abiejų 
gramatikų pabaigoje pridėtuose errata sąrašuose (KlG 175–176; KlC 112–113)44. juo-
se pateiktų klaidų atitaisymo pobūdis (neteisinga puslapių numeracija, žodžių pra-
leidimas, diakritikų nebuvimas, netaisyklinga hebrajiškų žodžių rašyba ir pan.) 
liudija, jog Kleinas taisė ne savo paties, o teksto rinkėjų padarytas klaidas (novic-
kas 2004, 24). Galiausiai prie rašybos įvairavimo Kleino veikaluose prisidėjo ir tai, 
kad pats Kleinas, reglamentavęs lietuvių kalbos rašybos principus, ne visada buvo 
nuoseklus: jo darbuose lietuviškų žodžių rašyba dažniausiai įvairavo tais atvejais, 
kai jo ortografijos taisyklės buvo nelabai aiškiai suformuluotos arba neturėjo tvirto 

43  elizabeth novickas, „the printer and the 
scholar: the making of daniel Klein’s 
Grammatica Lithvanica“, ALt 6, 2004, 30–38.

44  Kleinas, pastebėjęs nemažai spaustuvės pa-
darytų klaidų, galėjo reusnerio net parei-
kalauti perrinkti kai kuriuos KlC pusla-
pius – būtent tai veikiausiai ir liudija vil-
niaus universiteto bibliotekos KlC egzemp-

lioriaus (vub rss: lr 1983) paskutinysis 
lan kas, kuris skiriasi nuo kitose pasaulio 
bib liotekose saugomų KlC egzempliorių, 
žr. mindaugas Šinkūnas, „danieliaus Klei-
no gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas 
vilniaus universiteto bibliotekoje“, ALt 6, 
2004, 43–50.



Archivum Lithuanicum 1188

motyvacinio pagrindo45. taigi C sudarytojas, pastebėjęs KlG bei KlC spaudos klaidų 
ar nedėsningumų, galėjo pats nenuoseklią gramatikų rašybą koreguoti. 

Kita priežastis, lėmusi kai kuriuos C ir Kleino gramatikų rašybos neatitikimus, 
ta, kad žodyno rengėjas buvo veikiamas vokiškų šaltinių ortografijos. tai pirmiau-
sia pasakytina apie lietuvių kalbos daiktavardžių rašymą didžiąja raide ir balsių 
trumpumą žyminčią priebalsių geminaciją. tad C rengėjas galėjo laikytis kiek ki-
tokių rašybos principų ir galbūt siekdamas ortografijos vientisumo savajame žo-
dyne46 kai kur nutoldavo nuo Kleino gramatikose pateiktų iliustracinių pavyzdžių 
rašybos. 

1.2.5. d i a K r i t i n i a i  Ž e n K l a i  < ‛ > ,  < ’ > ,  < ˆ >. C rengėjas, lietuvių kalbos 
garsus žymėjęs Kleino raidyno rašmenimis (žr. 1.2.4.1), iš jo gramatikos perėmė ir 
tris diakritikus: akūtą, gravį bei laužtinį cirkumfleksą (< ˆ >47). Šie diakritiniai ženk-
lai, pasak Kleino, pagal graikų pavyzdį gramatikoje vartojami lietuviškų žodžių 
kirčiui žymėti48: „Kirtis, kaip ir graikų, yra trejopas: akūtas, gravis ir cirkumfleksas“49 
(PLKG 430). 

1.2.5.1. G r a v i s. iš minėtų diakritikų C rečiausiai vartojamas gravis, bet jo 
funkcija žodyne apibrėžiama bene lengviausiai. dažniausiai gravis žodyne vartoja-
mas šiais atvejais:

a) žodžio gale virš trumpųjų balsių

ā kamieno daiktavardžių moteriškosios gi-
minės nom. sg. formų galūnėse

Ißkadà C ii 108, Kuprà C ii 245, Kůrapkà               
C II 276, Sʒakkà C ii 300

veiksmažodžių praes. 1 sg. formų galūnėse Gyvennù C i 340, gabennù C i 521, Keppù         
C i 388, Plakkù C II 197

kai kurių prieveiksmių gale Grattà C i 89, C II 121, Nakcʒè C i 344, 
Pamaʒù C i 70

45  Žr. mindaugo Šinkūno pranešimo „danie-
liaus Kleino ortografija – teorija ir prakti-
ka“, skaityto tarptautinėje mokslo konfe-
rencijoje „lingvistinės minties raida Xvi–
XXi amžiuje“ (2008 m. spalio 16–17 d., ru-
sijos valstybinis imanuelio Kanto univer-
sitetas, Kaliningradas), apžvalgą straips-
nyje: Žavinta sidabraitė, „tarptautinė 
mokslo konferencija Lingvistinės minties 
raida XVI–XXI amžiuje“, ALt 10, 2008, 374.

46  reikia pasakyti, kad vis dėlto C rašyba kai 
kuriais atvejais įvairavo. 

47  nors Kleinas, aptardamas lietuvių kalbos 
kirtį, rėmėsi graikiškomis gramatikomis, 
jo darbuose vartojamas lotyniškiems raš-
tams būdingas laužtinis cirkumfleksas 

(graikiškuose tekstuose vartotas riestinis 
cirkumfleksas <  ˜ >); žr. mindaugas stroc-
kis, Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka 
lietuvių kirčio žymėjimui (humanitarinių 
mokslų daktaro disertacija), vilnius, 2007, 
88. riestinį cirkumfleksą Kleinas vartojo 
lotyniškoms santrumpoms žymėti. 

48  Kleino akcentologiją tyrė petras jonikas 
(„Kleino gramatikų bendrinė kalba“, APh 
7, 57–72), buchienė, palionis (1957, 47–59), 
mindaugas strockis („Graikų ir lotynų 
kirčiavimo įtaka lietuvių kirčio žymėji-
mui“, Blt 39(2), 289–307), Šinkūnas (2009, 
29–30).

49  KlG 21: „accentus triplex eſt, ut apud Græ-
cos: Acut[us], Gravis, & Circumflexus.“
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b) žodžio gale virš antrojo dvibalsės dėmens

ŏ ir i§ŏ kamieno daiktavardžių vyriškosios 
giminės nom. pl. formų galūnėse

Daiktaì C i 466, Eßutaì C ii 208, Naſraì                  
C ii 260, Ruggeì C II 323, Sʒerreì C II 371 

veiksmažodžių praes. 1 sg. formų galūnėse Apſakaù C II 33, Bandaù C ii 244, Da‡aù           
C i 544, Ißguldaù C i 460, Numanaù C II 92, 
Pramanaù C i 461, Praßaù C I 321, Priſakaù   
C i 248, Priwalaù C i 497, Samdaù C i 465  

veiksmažodžių praet. 1 sg. formų galūnėje [Girt]awaù C ii 511, [Ißgul]dʒaù C i 460,        
[Ka]rawaù C i 1038, [Le]bawaù C ii 511,            
[Nu]gawaù C ii 636, [Su]tikkaù C II 296

kai kuriuose jungtukuose Tacʒaù C i 457, Tacʒaùs C i 469

c) žodžio gale virš antrojo mišriųjų dvigarsių dėmens (priebalsės)

kai kuriuose prieveiksmiuose Daba C ii 149, Swetu C i 353, Tieſa C II 312, 
Todriǹ C i 444, C i 457, C i 458, Togidė C i 444

d) žodžio gale virš paskutinės žodžio priebalsės

i kamieno daiktavardžių vyriškosios ir mote-
riškosios giminės nom. sg. formų galūnėse

AßiÑ C i 53, DaliÑ C i 577, C i 861, NaktiÑ             
C ii 108, WaggiÑ C i 461, C i 462

kai kuriuose prieveiksmiuose GerauÑ C I 233, WerʒauÑ C i 354

iš pavyzdžių matyti, kad graviu žodyne žymėti tik žodžio galo skiemenys. Kad 
gravis vartojamas tik žodžio gale, liudija ir toks atvejis, kai tas pats kirčiuotas balsis 
žodžio gale ir viduryje žymimas skirtingais diakritikais: Abbì, bet Abídwi C i 340. 
taigi graviu C, panašiai kaip ir KlG50, iš esmės žymimi kirčiuoti žodžio galo trum-
pieji ir ilgieji cirkumfleksiniai skiemenys, kurių pagrindą sudaro dvibalsis ar mišru-
sis dvigarsis. Žodyne gravis retkarčiais pasitaiko ir virš žodžio galo priebalsės <s>.

 
1.2.5.2. a K ū t a s. Kur kas dažniau ir įvairiau negu gravis C vartojamas akū-

tas. Žodyne jis daugiausia pasitaiko šiais atvejais: 
a) priešdėliuose

nú- Núdegu C I 2, Núſekku C ii 105, Nútwerru            
C i 260, Nú‡engiu C I 13

50  KlG teigiama, kad graviu žymėtinos kai ku-
rių daiktavardžių moteriškosios giminės 
nom. sg. (pvz.: awìs, akìs, ßirdìs), vyriško-
sios giminės nom. sg. (pvz.: ‡mogùs, alùs) 
bei nom. pl. formos (pvz.: takaì, kełaì), kai 

kurie vyriškosios ir moteriškosios giminės 
įvardžiuotiniai būdvardžiai (pvz.: geraſìs, 
ßwentaſìs, gerajì, ßwentajì), kai kurių veiks-
mažodžių asmenų formos (pvz.: regiù, regì) 
(KlG 22 [PLKG 430]). 
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pá- Pákalbu C ii 105, Pákellu C i 128, Páſeku          
C ii 101, C ii 104, Páteppu C ii 359

pér-51 Pérbraukiu, Péreiti C i 492, Pérkalbetas C I 17, 
Pérkaſti, Pérlſti C i 492, Pérſijoti, Pérſijoju         
C i 496, Pértruk²s C ii 65

prá- Prádeddu C i 256, Práneßu C i 288, C ii 241,  
C ii 682 

prié- Priégamas C I 97, Priékalas C i 78, Priéſpauda 
C i 476, Priéßtikks C I 7

b) žodžio šaknyje

virš trumpųjų balsių < í >, < ú > Búddelis C i 892, Pígginu C II 319, Pínningas 
C ii 205, Skúbbinůs C i 520 

virš po kirčiu pailgėjusių balsių < á >, < é > Dwáras C i 908, Káras C i 1114, Némunas          
C ii 84, Réples C i 1086, Wákaras C i 5

virš ilgųjų balsių < ó >, < ú > Brólis C i 400, Mótinißkas C II 93, Púlis             
C i 552, Súlau C i 445, Trúbiu C II 229, Wó-
kißkas C i 459, Wólunge C i 352 

virš pirmojo dvibalsių < ái >, < áu >, < éi > 
dėmens

Apréißkiu C II 172, Atſiléidʒu C ii 104, Atſi-
ſwéi kinnimas C I 33, Dáiktas C i 465, pjáuju, 
áuſu C i 540, Nuráuti. Nuráuju, ráuſu C i 30

virš pirmojo mišriųjų dvigarsių dėmens      
< á >, < é >

Bérʒas C i 356, Iśwárgintas C I 17, Kálnas            
C i 285, Nugándintas C I 17, Nuwárgintas         
C I 17, Pagélbeti C i 158

virš pirmojo mišriųjų dvigarsių dėmens 
< í >, < ú >

Atſkírtas, Atſtúmtas C I 17, Atwadíntas C i 14, 
Nudírbu C I 1, Pa kúrti, kúrſu C i 531 

virš antrojo dvibalsių < aí >, < aú > dėmens Aítworas C I 73, Gaígalas C i 557, Kaúkoras        
C I 73, Numaúkiu, Nubraúkiu C i 42, Plaútis  
C I 677, Saúrinnu C i 560 

c) priesagose (tiek virš ilgųjų, tiek virš trumpųjų balsių, taip pat virš dvibalsių 
ir mišriųjų dvigarsių)

daiktavardžių priesagoje -élis(-ė) Dwarélis C I 961, Kůdélis C II 961, Odéle C I 
868, C ii 876, Sesſſéle C ii 527, Skydélis C i 81, 
Solélis, Sůlélis C i 765 (C ii 134)

51  Kleinas buvo atkreipęs dėmesį į priešdėlio 
per- savybę kirtį iš kitų skiemenų atitrauk-
ti į save (žr. KlG 23 [PLKG 431]). 
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daiktavardžių priesagoje -ímas Atſiliepím[m]as, Atßaukím[m]as C i 501, Isſi gei-
dímas C i 134, Pakwietím[m]as C i 533, Pa‡ei-
dímas C I 276

daiktavardžių priesagoje -úmas Apſkrittúm[m]as C ii 344, Paſuttúmas C I 9, 
Pla túmmas C I 392, Skubbúmas C i 517, Sto-
rúm mas, Tirßtúm[m]as C i 461 

būdvardžių priesagoje -íngas Priwalíngas, Reikalíngas C ii 152, Rupeſtíngas, 
Silwartíngas C ii 81, Sʒirdíngas C II 172

būdvardžių priesagose -ókas, -ótas Berókas C i 389, Ledókas C i 381, Raudonókas  
C II 331; Erßkerótas C i 473, Gyſlótas C i 59, 
Miglótas C II 121, Pienótas C ii 49

aukščiausiojo laipsnio būdvardžių 
ir prieveiksmių priesagoje -(i)áusias, -ia,        
-(i)áusiai

Gerráuſias C I 313, Romjáuſias C ii 364, Sʒwen-
cʒáuſeſis C I 66, Tankiáuſeſis C II 173, Wisſû 
pirmjáuſis C i 65; Wisſû brangiáuſey, Wisſû 
mieláuſey, Wisſû ſald‡iáuſey C I 69

aukštesniojo laipsnio būdvardžių priesagoje 
-ésnis, -ė52

Bagotéſnis C II 291, Raudonéſnis C II 331, Ro-
méſnis C ii 364, Silpnéſnis C ii 507, Sʒaunéſnis 
C II 232, Tankéſnis C II 173 

veiksmažodžių priesagoje -áuti Karaláuju C ii 288, Kelláuju C II 299, Nau dáu-
ju C ii 157, Pataikáuju C ii 89, Praneßáuju            
C ii 944, Prarakáuju C ii 241

veiksmažodžių priesagoje -óti Apdowanóju C i 253, Atdekawóti, Atdekawóju  
C i 5, Nukappóju C I 21, Sʒalnóju, Sʒarmóju      
C ii 295 (viena kita išimtis: Kalledôti, Kalledôju 
C i 345)

Kaip matyti iš šių pavyzdžių, C akūtas aiškiai rodo kirčiuotą skiemenį. Kai 
kuriais atvejais šis ženklas gana tiksliai atspindi ne tik kirčio vietą, bet ir tvirtapra-
dę priegaidę, pvz.: Atſiſwéikinnimas C I 33, Láu‡u C I 392, Márgas C i 409, Kálnas        
C i 285, Pakéltinas C ii 589. be to, kartais jis dedamas ir virš kirčiuotų tvirtagalių 
skiemenų, pvz.: Gaígalas C i 557, Kaúkoras C I 73, Kelleíwis C II 299, Nukiŕſti C I 21, 
Palińkſminnu C I 277, Plaútis C i 677. todėl galimas dalykas, kad žodyno rengėjas, 
panašiai kaip ir Kleinas53, girdėjo ilgojo kirčiuoto skiemens, kurį sudaro dvibalsiai 
ar mišrieji dvigarsiai, priegaides ir bandė rašte jas atspindėti, tik tam pasirinko tą 
patį diakritinį ženklą.

52  rytų prūsijos lietuviai šios priesagos bal- 
sį, atrodo, ilgino, žr. pranas skardžius, 
„dauk šos akcentologija“, Pranas Skardžius. 
Rinktiniai raštai 5, vilnius: mokslo ir en cik-
lopedijų leidybos institutas, 1999 [1935], 
204; zigmas zinkevičius, Lietuvių dialekto-
logija, vilnius: mintis, 1966, 105. 

53  buchienė, palionis (1957, 52–59) nustatė, 
kad Kleinas intuityviai jautė priegaides ir 
stengėsi jas atspindėti. virš dvibalsių <ai> 
bei <au> ir mišriųjų dvigarsių, kurių pir-
masis dėmuo yra <a> ar <e>, jis žymėjo 
tvirtapradę priegaidę akūtu, o tvirtagalę 
palikdavo nežymėtą.
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retkarčiais priešdėliniuose ir priesaginiuose žodžiuose žymimi du akūtai vei-
kiausiai rodo dvejopą – šakninį ir afiksinį (priešdėlinį) – kirčiavimą, pvz.: Pérpjáuti 
C i 495, Pérſiláu‡u C i 492, Pérſitráukti, Pérſitráukiu C i 498. viename kitame dūriny-
je akūtu turbūt nurodomas ne tik pagrindinis, bet ir šalutinis kirtis, pvz.: Dewińßónis 
C i 281, Sʒón-Káulis C ii 312. 

taigi iš tokių pavyzdžių galėtume daryti išvadą, kad akūtas C, panašiai kaip ir 
KlG, vartojamas tiek virš ilgųjų (ir tvirtapradžių, ir tvirtagalių), tiek virš trumpųjų 
skiemenų ne žodžio gale (šaknyje, priešdėlyje, priesagoje). Žodyne akūtu bene nuo-
sekliausiai žymimas priešdėlis per-, būdvardžių aukštesniojo bei aukščiausiojo laips-
nių ir kai kurios veiksmažodžių priesagos. 

1.2.5.3. C i r K u m F l e K s a s. dažniausiai C vartojamas diakritinis ženklas yra 
laužtinis cirkumfleksas. Žodyne šis diakritikas nuosekliausiai dedamas virš balsių 
<e>, <o>, <u> vyriškosios ir moteriškosios giminės vardažodžių ir įvardžių gen. sg. bei 
pl. formų galūnėse, pvz.: Girre ês. F. Sʒillas, ô. M. C ii 983, Iis, Iiô. Iisſai, jojô C i 574, 
Ketwirtaſis, tojô. M. toji, ſôs. F. C ii 747, Rūpestíngas, ô. M. ga, ôs. F. C I 273, Gerrû Die-
nû, Walandôs Dienû C i 32054 ir pan. Kaip matyti iš šių pavyzdžių, kirčiuotas ir cir-
kumfleksu žymimas skiemuo ne visada sutampa, vadinasi, šiuo diakritiku, skirtingai 
nei akūtu (žr. 1.2.5.2) bei graviu (žr. 1.2.5.1), žymima ne tik kirčio vieta.

pasak tamaros buchienės ir jono palionio (1957, 50–51), tyrusių pirmosios lie-
tuvių kalbos gramatikos kirčiavimą, Kleinui cirkumfleksas buvo morfologinės55 
kategorijos požymis: juo žymėti vardažodžių vyriškosios ir moteriškosios giminės 
gen. du. ir pl. galūnių balsiai56 (pvz.: ſenû dienû, brangû daiktû) ir moteriškosios 
giminės gen. sg. formų galūnės -ės, -os57 (pvz.: gieſmês, dienôs) (KlC 22–23 [PLKG 
431]). morfologinis kai kurių vardažodžių bei įvardžių kilmininko galūnių žymėji-
mas cirkumfleksu jau buvo būdingas baltramiejaus vilento bei jono rėzos raštams, 
tad Kleinas tęsė jų pradėtą tradiciją. 

Šiais atvejais vartojamas laužtinis cirkumfleksas, anot mindaugo strockio58, at-
lieka distinktyvinę, arba eksplikatyvinę, funkciją, perimtą iš Xvi–Xvii amžiaus 
lotyniškų raštų, kuriuose gyvavo tradicija gen. pl. formas laužtiniu cirkumfleksu 
atskirti nuo kartais sutampančių acc. sg. formų. taigi ir KlG bei KlC, ir C vardažo-
džiuose šioje pozicijoje vartojamas cirkumfleksas vyriškosios giminės gen. pl. formas 
turėjo skirti nuo homografinių instr. sg. formų. 

Žodyne cirkumfleksas nuosekliai rašomas ir Kleino minėtose vardažodžių bei 
įvardžių moteriškosios giminės gen. sg. formose, pvz.: Nėßcʒia, ôs. F. C ii 511, Tewißke, 

54  tiesa, C cirkumfleksas retkarčiais pasitaiko 
nom. pl. galūnėje, pvz.: Nůklaſtôs, û. F. Pl. 
t[antu]m C I 11, Skaitytinês, û. F. pl. C i 73. 

55  Kad KlG cirkumfleksas turi morfologinę 
reikšmę, dėmesį jau buvo atkreipęs joni-
kas (1938, 66). 

56  KlG 22: „ultimæ ſyllabæ Genitivorum plu-
ralium, & dualium.“

57  KlG 22: „Genitivorum sing[ularium] Fœmi-
ninorum in es / & os.“

58  plg. strockis 2004, 298; taip pat jonas palio-
nis, mindaugas strockis, „jono rėzos  
psalmyno kirčiavimas“, Blt 40(1), 2005,  
32, 35 tt. 
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ês. F. C ii 612, kurias šis diakritikas diferencijuoja nuo homografinių nom. pl. formų. 
matyt, analogijos principu cirkumflekso vartojimą žodyno rengėjas perkėlė ir vy-
riškosios giminės gen. sg. galūnėms, nors jos sutampančių formų neturi, pvz.: Drau-
gas, ô. M. C i 421, Linkſmas, ô. M. C i 700. dėsningas vyriškosios giminės gen. sg. 
galūnių žymėjimas cirkumfleksu išskiria C iš kitų to meto lietuviškų raštų, nes iki 
tol šios formos tik sporadiškai žymėtos vilento bei zengštoko darbuose ir C gimi-
niškame Lex. 

Kad kartais C cirkumflekso reikšmė ne akcentinė, o morfologinė, akivaizdžiai 
rodo du diakritinius ženklus turinčios gen. sg. ir pl. formos, pvz.: Elpántô C i 554, 
Káukolû C ii 404, Perkúnô C i 472, Pirágininkû C I 397, Prúſû C II 237, S´ſparrôs C I 
504, Slúgô C i 464, Wákarô C I 6, Wencʒawónês C i 508, Werblúdô C i 421. akūtas šiais 
atvejais žymi kirčiuotą skiemenį, o cirkumfleksas – gen. sg. ar pl. galūnę. 

Žinoma, C, kaip ir Kleino darbuose, cirkumfleksas vartotas ne tik morfologinėms 
vardažodžio formoms diferencijuoti. KlG nurodoma, kad cirkumfleksas žymėtinas 
veiksmažodžių priesagose -ėti, -oti (pvz.: mylêti, mylês, mylêk; jeśkôti, jeśkôs, jeśkôk), 
būdvardžių priesagose -okas (pvz.: gerôkas, ſilpnôkas, ſunkôkas), prieveiksmių atgalôs, 
wiſſadôs gale, virš jaustuko ô ir kt. (KlG 22–23 [PLKG 431]). C cirkumfleksas irgi kar-
tais dedamas žodžio šaknyje ar priesagoje, pvz.: Kalbu, bêjau, bêſu, bêti C ii 283, Kurpêtas, 
o. M. C i 740 (C ii 218), Pellêda, ôs. F. C ii 109, Priêd²s C II 367, Sôſtas, ô. M. C i 425, 
Sutwêrimas C i 433, Suwêje, ês. F. C II 121, Twaſkêjimas, ô. M. C i 740. Šie pavyzdžiai 
leidžia teigti, kad čia cirkumfleksas žymi arba kirčio vietą, arba balsio ilgumą59.

C žodžio šaknyje ar priesagoje cirkumfleksas dažniausiai rašomas virš balsės <e>, 
žyminčios kirčiuotą ilgąjį siaurąjį balsį [˙]60, pvz.: Derru, êjau, êſu, êti C i 465, Palidʒu, 
dêjau, dêſu, dêti, Palidêjimas C i 257, Swaiginêjimas C i 468, Swaiginêju C i 46561 (bet 
plg. <ė> rašymą nekirčiuotoje pozicijoje, pvz.: Drėkna C i 452, Glėbys C i 141, Grėblys 
C ii 276; šią tendenciją dar aiškiau iliustruoja giminiški žodžiai: Mêlinas, bet Mėlynes 
C i 361). bene nuosekliausiai žodyne, panašiai kaip ir Kleino darbuose, cirkumflek-
su žymima kirčiuota veiksmažodžių priesaga -ėti, pvz.: Darbinêti, Dirbinêti C i 134, 
Nutékku, kêjau, kêſu, kêti C i 25, Palukêti, Pakintêti C i 125, Pradêti C i 124, Praſidêti         
C i 90, Paſi‡addêti, ¢addêti C i 9862. Kaip matyti, šiuose pavyzdžiuose ilgasis ir kir-
čiuotas skiemuo sutampa, todėl galėtume manyti, kad šiais atvejais cirkumfleksas 

59  mažosios lietuvos autoriai nuo Kleino iki 
Frydricho Kuršaičio laikų diakritinius 
ženklus vartojo ne tik kirčiui, bet ir balsio 
ilgumui žymėti, žr. danguolė mikulėnie-
nė, „metatonijos normų formavimasis 
bendrinėje lietuvių kalboje“, Kalbos isto-
rijos ir dia lektologijos problemos 1, 2005,   
204–205.

60  plg. Šinkūnas 2009, 24. 
61  Kita vertus, minėtina, kad pasitaiko ir prie-

šingų atvejų, kai kirčiuoto balsio [˙] ne-
žymi laužtinis cirkumfleksas: a) jo vietoje 
rašomas taškas (pvz.: ſinoru, rėjau, rėſu, 

rėti C I 113, Strėnos C i 436); b) rašoma be 
jokio diakritiko (pvz.: Pawyʒdeti C I 121, 
¢addeti C i 383).

62  antra vertus, skirtingai nei Kleino gramati-
kose, žodyne cirkumfleksu labai retai žy-
mima veiksmažodžių priesaga -oti, pvz.: 
Kalledôti C i 345, klaſtawôti C i 326. ją, kaip 
ir vardažodžių priesagas -ojimas, -onė, -otas, 
žodyno rengėjas kur kas dažniau žymėjo 
akūtu, pvz.: Apßlaknóti, Apßlaknóju C i 328, 
Apwinóju C i 338, Dėkawóju C i 441, Pako-
rawóti, Pakorawóju C i 42, Stokóju C i 445, 
Willóju C i 325.
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turi dvejopą – akcentinę ir fonetinę – reikšmę: žymi ne tik kirčiuotą skiemenį, bet 
kartu ir balsio ilgumą63. 

Cirkumfleksu C dar žymimi jungtuko Wienôk C i 457, 469, prieveiksmių Atgalôs 
C II 339, Wisſadôs C i 64, C i 70, C I 732 (C ii 110), C i 1011, Wôs ne wôs C i 1046 
paskutiniai skiemenys. 

taigi laužtiniu cirkumfleksu C, panašiai kaip ir KlG, nuosekliausiai žymimos 
vardažodžių vyriškosios ir moteriškosios giminės gen. sg. galūnės, veiksmažodžių 
priesaga -ėti, prieveiksmio wisſadôs paskutinis skiemuo. 

1.2.5.4. C d i a K r i t i n i Ų  Ž e n K l Ų  Ž Y m Ė j i m o  C H r o n o l o G i j a. Kad 
C vartojamų diakritinių ženklų reikšmė ne tik akcentinė, bet ir morfologinė, patvir-
tinti galėtų ir skirtinga jų žymėjimo chronologija virš pagrindinio žodyno sluoksnio 
lietuviškų atitikmenų. daugeliu atvejų žodyno rankraštyje matyti, kad akūtas ir gra-
vis įrašyti kitokios spalvos rašalu nei pagrindinio teksto lietuviški atitikmenys, virš 
kurių žymimi, be to, jie dažnai neproporcingi žodžių raidėms, todėl manytina, kad 
šie diakritikai ar bent jų dalis virš pagrindiniam tekstui priklausančių lietuviškų 
atitikmenų buvo dėlioti vėlesniu žodyno rengimo etapu (parašius pagrindinį žodyno 
tekstą ar jo fragmentą). tuo tarpu cirkumfleksas sklandžiai susilieja tiek su pagrin-
dinio, tiek su papildymų sluoksnio lietuviškais atitikmenimis ir iliustracijų žodžiais, 
vadinasi, jis vartotas sinchroniškai, tuo pačiu metu, kai rašytas tekstas (žr. 8 pav.). 
nevienalaikis diakritikų vartojimas virš pagrindiniam tekstui priklausančių lietuviškų 
atitikmenų galėtų liudyti, kad šių ženklų atliekamos funkcijos skiriasi.

Kaip matyti iš aptartų pavyzdžių, akūtas ir gravis turi akcentinę reikšmę, abu 
diakritikai žymi kirčiuotus skiemenis, t. y. jie atlieka signifikacinę funkciją64. lauž-
tiniam cirkumfleksui būdinga ne tik akcentinė, bet ir morfologinė reikšmė, jis išsi-
skiria polifunkciškumu: pagrindinė cirkumflekso funkcija žodyne yra distinktyvinė, 
t. y. jis skiria morfologines žodžių formas, tačiau retkarčiais juo galėjo būti žymimas 
kartu ir kirčiuotas skiemuo, ir balsio ilgumas. taigi akūto, gravio ir cirkumflekso 
vartojimo tendencijos žodyne liudija Kleino gramatikų įtaką.

2. K r i s t u p o  s a p ū n o  i r  t e o F i l i o  G o t l Y b o  Š u l C o  G r a m a t i K o s 
COMPENDIUM GRAMMATICæ LITHVANICæ Į t a K a  C. Xvii amžiaus viduryje sapūno 
parengtos ir beveik po trijų dešimtmečių (1673) Šulco išleistos lietuvių kalbos gra-
matikos Compendium Grammaticæ Lithvanicæ nuorodų atsiranda tik C rankraščio 
antrajame tome65, pradedant lema Schwach C ii 507. Žodyno straipsniuose ši gra-
matika žymima lotyniška santrumpa „G. s.“, t. y. Grammatica Sappu[h]ni. C rastos 

63  senuosiuose raštuose kai kurie diakritikai 
turėjo keletą funkcijų, žr. palionis, strockis 
2005, 33, 35–37; taip pat birutė Kabašins-
kaitė, „diakritiniai ženklai baltramiejaus 
vilento Enchiridione ir Evangelijose bei Epis-
tolose (1579): <ũ>, <ô>, <ò>, <ó>“, ALt 7, 
2005, 62.

64  plg. palionio ir strockio (2005, 35–39) nu-
statytas diakritinių ženklų funkcijas RPs  
ir KlG.

65  dėl šios priežasties lebedys (1956, 512) spė-
jo, kad C galėjo būti parašytas ne anksčiau 
kaip 1673 metais. 
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tik šešios SŠG nuorodos – prie žodyno lemų Schwach, Sitʒen erſtarret, Sæhnlein, 
Tauſend, Ʒitternd, kitaip tariant, 5 žodyno straipsniuose. visos SŠG nuorodos yra 
C papildymų sluoksnyje, taigi ja turėjo būti remtasi vienu iš vėlesnių žodyno ren-
gimo etapų. informacijos imta iš įvairių gramatikos dalių: „de voce Conſtitutâ“ 
(SŠG 12–14), „de Grammaticâ vocis conſideratione eſſentiali“ (SŠG 14–35), „de 
verbo“ (SŠG 39–64), „de sYntaXi litHvanorum“ (SŠG 72–94):

 C ii 507 schwach. silpnas, ô. m. na, ôs. F. blogas, ô. m. ga, ôs. F. silpnokas   
{, ô. m. ka, os. F. Subdebilis [et]} silpnintelis {, liô, m. Deminutivi 
deminutivu[m] ſilpnintelis. G. S. p. 14. [et] p. 20.} [plg. 7 pav.]

 SŠG 13–14 Circumflexô ſignantur 1. ultimæ ſyllabæ Genitivorum pluralis & du-
alis, ut: senû denû / antiquorum dierum. 2. mediæ diminutivorum, 
ut: Gerôkas / mediocriter bonus; silpnôkas / ſubdebilis66

 sŠG 19–20  deminutiva à subſtantivis & adjectivis promiſcuè, ut: […] silpnôkas / 
ſubdebilis, à silpnus debilis67 

 SŠG 20 lithvani in deminuendo ſunt feliciſſimi, & deminutivorum deminu
tiva eloqvuntur, ut: […] silpnôkas / Silpnintelis. ſubdebilis68

66  beveik identiška teksto atkarpa yra KlG 22–
23: „Circumflexô ſignantur: 1. ultimæ ſylla-
bæ Genitivorum pluralium, & dualium, 
ut: ſenû dienû antiquorum dierum [...] 2. 
mediæ diminutivorum ab adjectivis deri-
vatorum, ut: gerôkas mediocriter bonus, 
ſilpnôkas ſubdebilis [...].“ dėl KlG ir SŠG 
ryšio žr. buchienė, palionis 1957, 21–27; 
buch 1998 [1974], 146, taip pat Kazimieras 
eigminas, „Kristupo sapūno ir teofilio 

Šulco ‘Compendium Grammaticae lithva-
nicae’“, Sapūno ir Šulco gramatika, parengė 
Kazimieras eigminas, bonifacas stundžia, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 19–22.

67  plg. KlG 65–66: „Diminutiva à subſtantivis 
& adjectivis promiſcuè, ut: […] ſilpnôkas 
ſubdebilis, à ſilpnas debilis.“ 

68  plg. KlG 66: „dari etiam diminutivorum 
diminutiva, ut: [...] ſilpnôkas ſilpnintelis.“

7 pav. C ii 507: lemos Schwach straipsnis, kuriame žodyną pildant buvo 
pateikta informacijos iš SŠG ir įrašyta šios gramatikos nuoroda; 
lmab rs: f. 137 13–14
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 C ii 541 {sitʒen erſtarret: Rokſau [et] Rokſoju G. S. p. 46.}
 SŠG 46 Riokſau & Riokſoju attonitus ſedeo

 C ii 1140 {sæhnlein. sunélis, liô. m. in Vocat[ivo] Sunel, G. S. p. 16. sunuttis, 
cʒiô. sunuttėlis, liô. m.} 

 SŠG 16 in Vocativo Sunèl

 C ii 576 tauſend. tukſtantis, {C. K. p. 43.69 in pl. Tukſtancʒos, G. S. p. 34} 
 SŠG 34 tukſtantis / mille, in plurali Tukſtanc‡ios

 C ii 1056 {Ʒitternd. Drebbus, aus, m. bi, bos. G. S. p. 22.}
 SŠG 22 Drebbus / tremebundus, à drebbu / tremo

C ir SŠG sąsajų be šaltinio nuorodų (skirtingai nei C ir KlG bendrybių) galima 
įžvelgti tik keliuose žodyno straipsniuose (žr. 2 priedą). pavyzdžiui, lemos Ceres 
straipsnyje šalia iš ankstesnių vokiečių–lietuvių kalbų žodynų perimtų atitikmenų 
¢emyne ir Iawû Deiwe70 žodyną pildant iš SŠG buvo prirašytas naujas atitikmuo 
¢emês patti:

 C i 428 Ceres. ¢emyne, ês. F. {iawû deiwe ¢emês patti.}
 SŠG 25 ‡emína / Ceres, ‡emies pati

lemos W÷rtʒe straipsnyje prieveiksmis Gardʒey virš lietuviško atitikmens skliaus-
tuose buvo įrašytas vėlesniu žodyno rengimo etapu SŠG pastebėjus kiek kitokį 
lietuvišką žodžių junginį: 

                    {(:Gardʒey∙)}
 C ii 1023 W÷rtʒe. ¢ole ſkanney kwépanti [plg. 8 pav.]
 SŠG 80 pirko ‡oles gard‡ei kwepjanc‡ias. emerunt aromata, marc. 16.

Kad ankstesni lietuviški šaltiniai tam įtakos negalėjo turėti, liudija mk 16,1 frag-
mentas, esantis EE, BNT ir BP: 

 EE 565 pirka ßoles graßei kwepencʒas 
 BNT 105v  pirka [...] maſtis
 BP II 35–6 pirka [...] wotkas (alba ßoles graßei kwepiencʒias)

iš SŠG galėjo būti perrašytas ir lotyniškas atitikmuo vix ac ne vix lemos Kaum 
straipsnyje (plg. 1.2.3): 

 C i 1046 Kaum. Wôs. Wôs ne wôs. {vix ac ne vix.}
 SŠG 67 Wôs nè wôs. vix ac ne vix quidem

Galbūt rėmimasis SŠG lėmė žodynui neįprastų veiksmažodžio būtojo dažninio 
laiko formų pateikimą lemų Begierig ſeyn71 ir Weben straipsniuose:

69  plg. KlC 43: tukſtantis / tanſend [sic!] (žr. šio 
straipsnio 1.2.3 skirsnį).

70  Kad šių atitikmenų šaltinis – neišlikę rank-
raštiniai žodynai *Lex ar *KR, liudija juos 
reprezentuojantys Lex, R ir K: Ceres ʒemyne 

Lex 21v, Ceres – Diewe Iawu R 53, Ceres – 
Diewo [sic!] Iawu K 110. 

71  už šio ir C i 499, C ii 597, C ii 956 pavyz-
džių nuorodas (žr. 1 priedą) dėkoju dr. 
Chris tiane’i schiller.
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8 pav. C ii 1023: Žodyno rankraštyje matyti, kad lemų W÷rtʒe ir Wurtʒel straipsniuose 
laužtinis cirkumfleksas virš lietuviško atitikmens [Sʒak]niês priklauso pagrindiniam 
žodyno tekstui, o akūtas virš kwépanti – papildymų sluoksniui; lemos W÷rtʒe 
straipsnyje prieveiksmis Gardʒey, kaip rodo jo pateikimo vieta ir rašalo 
spalva originale, iš SŠG į C buvo įrašytas kaip papildymas;
lmab rs: f. 137 13–14

 C i 256 begierig ſeyn. Geid‡u, Gei‡dawau.
 SŠG 49 Geid‡iu. deſidero. Geiʒdawau

 C ii 915 Weben. Kruttu, tejau, teſu, teti. {[...] Aud‡u, auʒdawau, áuſu, ſti.} 
 SŠG 49 Awd‡iu. texo. Awʒdawau

minėtina, kad lemos Begierig ſeyn lietuviško atitikmens formos, skirtingai nei jau 
aptartos C bei SŠG sąsajos, priklauso žodyno pagrindiniam tekstui, tad šis atvejis 
laikytinas išimtimi.

su SŠG tikriausiai sietinas ir C lemos Ʒwey straipsnis: nors jame įrašytas lietu-
viškas bei lotyniškas žodžių junginys Dwejetas Awjû, Duæ oves yra ir KlG, tačiau 
tolesnis fragmentas apie deminutyvus, kurio nėra Kleino gramatikose, liudija, kad 
šis žodyno straipsnis veikiausiai pildytas iš SŠG:

 C ii 1110 Ʒwey. v[ide] Ʒween. dwejetas, ô. m. ta. ôs. F. {ut: Dwejetas Awjû, 
Duæ oves, [et] h[ujus] diminut[ivum] Dweietelis, ein Ʒweychen 
oder paarchen}

 KlG 75 dweiets awiu duæ oves
 SŠG 31 Dweietas Awjû / Duo oves […] Hæc quoq[ue] diminuuntur, ut: 

Dweietelis

Kur kas sudėtingiau pasakyti, iš kurios gramatikos – KlG ar SŠG – pateko ilius-
traciniai pavyzdžiai į C lemų Abgrund (pagrindiniame tekste) ir Tieffeſte (papildymų 
puslapyje) straipsnius, mat jų skirtumai nėra iškalbingi: 
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 C i 21 abgrund. bedugne, ês, nis, io. Gillumas. Gillybe. Gelme. pekla. dub-
burys. mulwe. lekmene. Ballû Bálôs: Abysſorum abysſi pro Bálos 
pikc‡auſos.

 KlG 146 bałû bałos abyſſorum abyſſi, pro ballos pikćiáuſos
 SŠG 74 Balû Balos Abyſſorum Abyſſi pro Balos pikc‡iauſos

 C ii 585 {tieffeſte. Gillauſias, ô. m. ſi, ôs. F. ſey. Důbes labbay gillos, it[em] 
Důbjû Důbes. it[em] Balû Bálos, pro Balos pikcʒauſos: 
Abyſsor[um] abyſsi, die aller tieffeſte Grube.}

 KlG 146 důbiû důbes fovearum foveæ, pro důbes labaÿ dides / giłos / ma-
gnæ, profundæ foveæ, bałû bałos abyſſorum abyſſi, pro ballos 
pikćiáuſos

 SŠG 74 Důbjû Dûbês Fovearum Foveæ pro Důbes l±bai diddes gilles / 
magnæ, profundæ, foveæ. Balû Balos Abyſſorum Abyſſi pro Balos 
pikc‡iauſos

Kadangi ankstesnės C ir SŠG sąsajos (išskyrus Begierig ſeyn straipsnį) pastebėtos 
tik žodyno papildymų sluoksnyje, galima spėti, kad bent pirmuoju atveju ši ilius-
tracija galėjo būti perrašyta iš Kleino gramatikos.

Kaip matyti, žodyno rengėjas iš SŠG perėmė kur kas mažiau informacijos nei 
iš KlG. pavyzdžiai rodo, kad ir jos pobūdis ne toks įvairus kaip imtos iš KlG. re-
miantis SŠG, žodyno straipsniai pildyti arba naujais lietuviškais atitikmenimis 
(Drebbus, Rokſau [et] Rokſoju, ¢emês patti) bei jų vediniais (deminutyvais Dweietelis, 
Silpnintelis), arba gramatinėmis formomis (voc. sg. Sunèl, nom. pl. Tukſtanc‡ios). 
taigi iš SŠG į C perkelta informacija išplėtė šio žodyno semantinių ir gramatinių 
duomenų laukus. 

3. i Š v a d o s. 1. rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana sudarytojas šalia 
kitų šaltinių – rankraštinių vokiečių–lietuvių kalbos žodynų, Conrado agricolos 
sudarytų martino lutherio į vokiečių kalbą išverstos biblijos konkordancijų, joha-
nno jacobo dentzlerio Clavis Germanico-Latina – rėmėsi ir trimis Xvii amžiuje ma-
žojoje lietuvoje pasirodžiusiomis lietuvių kalbos gramatikomis: danieliaus Kleino 
Grammatica Litvanica (1653, KlG) bei Compendium Litvanico-Germanicum (1654, KlC) 
ir Kristupo sapūno bei teofilio Gotlybo Šulco Compendium Grammaticæ Lithvanicæ 
(1673, SŠG). tačiau pìrmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos buvo pasi-
telktos nevienodu mastu: daugiausia sąsajų C esama su KlG, o KlC ir SŠG pasirem-
ta vos keletą kartų. Žodyne iš viso užfiksuota 30 šių gramatikų nuorodų, tačiau jų 
citatų C rasta 4 kartus daugiau, nei pateikta nuorodų. 

2. C sąsajų su Kleino gramatikomis esama pagrindiniame žodyno tekste ir pa-
pildymuose, rašytuose žodyno sudarytojo ranka, tačiau dažniausiai KlG ir KlC pa-
sitelktos žodyną pildant. sąsajų su SŠG pastebėta papildymų sluoksnyje, taigi šia 
gramatika C sudarytojas rėmėsi vienu iš vėlesnių žodyno rengimo etapų. 
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3. C rėmimosi pirmosiomis lietuvių kalbos gramatikomis pobūdis įvairus. iš KlG 
ir KlC dažniausiai rinkti lietuviški (kartkartėmis lotyniški bei vokiški) iliustraciniai 
pavyzdžiai, kiek rečiau semtasi gramatinės informacijos apie lietuviškus žodžius 
(paprastai apie jų sintaksinį junglumą, pagrindines bei išvestines formas), taip pat 
perrašytas ir vienas kitas lietuviškas bei lotyniškas atitikmuo. iš SŠG į žodyną jo 
rengėjas perkėlė gramatinės informacijos bei lietuviškų atitikmenų. nors pìrmosios 
lietuvių kalbos gramatikos tebuvo papildomas C šaltinis, tačiau labai svarbus – re-
miantis jomis plėstas žodyno straipsnis. būtent išplėtota mikrostruktūra C labiausiai 
pranoksta kitus to meto mažojoje lietuvoje parengtus rankraštinius vokiečių–lietu-
vių kalbų žodynus. 

4. be tiesioginio KlG ir KlC citavimo (tiek su šaltinio nuorodomis, tiek be jų), 
C įžvelgtina ir ne tokia akivaizdi šių gramatikų bei jų suformuotos tradicijos įtaka. 
Žodyne lietuvių kalbos garsai žymimi remiantis Kleino rašmenų sistema. C varto-
jamos šios Kleino lietuvių raidyne įdiegtos ir įtvirtintos grafemos: <ė>, <y>, <…>, 
<³>, <ć>, <ś>, <ß>, <‡>, nors ir nevienodai nuosekliai. be to, iš Kleino gramatikų 
žodyno sudarytojas perėmė ir akūto, gravio bei laužtinio cirkumflekso vartojimo 
tradiciją: šių diakritinių ženklų vartojimo polinkiai C labai artimi KlG kodifikuotai 
jų vartosenai. akūtas ir gravis žodyne atlieka signifikacinę funkciją (t. y. žymi 
lietuviškų žodžių kirčio vietą), o cirkumfleksas – distinktyvinę (t. y. homoformų 
skiriamąją) funkciją, be to, juo galėjo būti žymimas kartu ir kirčiuotas skiemuo, ir 
balsio ilgumas. 

5. KlG, KlC ir SŠG kalbinę informaciją C rengėjas į savo žodyną perrašė ne aklai. 
jo savarankiškumą liudija iš gramatikų perimamos medžiagos pateikimas atsižvel-
giant į žodyno struktūrą, taip pat nuo gramatikų kiek nutolstanti iliustracinių pa-
vyzdžių rašyba.

6. ta aplinkybė, kad Xvii amžiuje KlG, KlC bei SŠG naudotasi ne tik praktiniais 
tikslais (t. y. norint išmokti lietuviškai), bet ir rengiant kalbos darbus, šiuo atveju – 
žodyną, patvirtina jų reikšmę ir pripažinimą – į pirmąsias lietuvių kalbos gramatikas, 
ypač į lotyniškąją Kleino Grammatica Litvanica, orientuotasi kaip į svarbų lietuvių 
kalbos duomenų šaltinį.

Šaltiniai ir literatūra:
BNT – [jonas bretkūnas,] navias testamentas. ing lietuwiſchkạ lieſʒuwị perraſchitas. 

per ianạ bretkunạ labguwos plebona. 1580. Cituojama iš: NAVIAS TESTAMENTAS Ing 
Lietuwiſchkạ Lieſʒuwị perraſchitas. per Ianạ Bretkunạ Labguwos Plebona. 1580. DAS NEUE 
TESTAMENT in die litauische Sprache übersetzt von Johann Bretke, Pastor zu Labiau 1580: 
Faksimile der Handschrift, Band 7 und 8, Labiau i. Pr. 1580, hrsg. von jochen dieter range 
und Friedrich scholz, paderborn, münchen, Wien, zürich: Ferdinand schöningh, 1991.

BP i – [jonas bretkūnas,] postilla tatai eſti trumpas ir praſtas iſchguldimas euangeliu / 
ſakamuiu baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg aduento ik Wæliku. per iana bretkuna 
lietuwos plebona Karaliaucʒiuie pruſůſu. iſſpaude Karaliaucʒiuie iurgis oſterbergeras. 
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mæta pono 1591. remtasi BP i–ii elektroniniais tekstais bei žodžių formų konkordanci-
jomis, parengė ona aleknavičienė, ričardas petkevičius ir vytautas zinkevičius 1996–1998 
metais valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis pagal lietuvos respublikos valsty-
binės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą; elektroniniai dokumentai 
saugomi lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų bazėje, inv. nr.: t-1, K-1-1, 
K-2-1. 

BP ii – [jonas bretkūnas,] postilla tatai eſti trumpas ir praſtas iſchguldimas euangeliu / 
ſakamuiu baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ik aduento. per iana bretkuna 
lietuwos plebona Karaliaucʒiuie pruſůſu. iſſpauſta Karaliaucʒiuie / iurgio oſterbergero. 
mæta pono 1591.

BPs – [jonas bretkūnas,] psalteras inG lietvWiSCHKẠ lieszvWỊ perguldytas jano 
bretkuno. labguwos plebono metuſạ Chriſtaus 1580. Cituojama iš: Friedrich scholz, 
Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes Bret-
ke, Pastor zu Labiau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der 
überarbeiteten Fassung dieses Psalters von Johannes Rhesa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach 
dem Druck aus dem Jahre 1625 nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von 
Martin Luther nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545, paderborn, münchen, Wien, zürich: 
Ferdinand schöningh, 2002.

b u c h ,  ta m a r a ,  1998 [1966]: „zu daniel Kleins litauischer schreibung“, Tamara Buch. 
Opuscula Lithuanica, wydał Wojciech smoczyński, Warszawa: universytet Warszawski, 
115–117. 

b u c h ,  ta m a r a ,  1998 [1967]: „Xvii a. rytų prūsijos lietuvių kalbos vokalizmas pagal         
d. Kleino gramatikos duomenis“, Tamara Buch. Opuscula Lithuanica, wydał Wojciech smo-
czyński, Warszawa: universytet Warszawski, 99–114. 

buch ,  tamara, 1998 [1974]: „the phonological system of the ‘metai’ by Christian done-
laitis“, Tamara Buch. Opuscula Lithuanica, wydał Wojciech smoczyński, Warszawa: univer-
sytet Warszawski, 129–278. 

b u c h i e n ė ,  ta m a r a ; j o n a s  pa l i o n i s ,  1957: „pirmosios spausdintos lietuvių kalbos 
gramatikos“, Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis redaktorius j[onas] 
Kruopas, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 9–63.

C – CLAVIS GERMANICO-LITHVANA, po 1680 metų; lmab rs: f. 137 13–14; rankraštis. 
Cituojama iš: Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų 
žodynas 1–4, parengė vincentas drotvinas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1995–1997. 

d r o t v i n a s ,  vi n c e n ta s , 1987: „dėl ‘Clavis Germanico-lithvana’ autoriaus“, LKK 26, 
102–107. 

d r o t v i n a s ,  vi n c e n ta s , 1999: „dėl Fridricho pretorijaus ‘Clavis Germanico-lithvana’ 
vokiškojo registro šaltinių“, Žmogus ir žodis 1, vilnius: vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 8–13.

EE – [baltramiejus vilentas,] euangelias bei epiſtolas / nedeliu ir ſchwentuju dienoſu 
ſkaitomoſias / baßnicʒoſu Chrikſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant lie-
tuwiſchka sʒodʒia / per baltramieju Willenta / plebona Karalaucʒui ant schteindama. 
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priegtam / ant gala priedeta jra Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpaties muſu ieſaus 
Chriſtaus pagal kieturiu euangeliſtu. iſchſpauſtas Karalaucʒui per iurgi oſterbergera / 
metu m. d. lXXiX. remtasi elektroniniu tekstu bei žodžių formų konkordancijomis, 
parengė ona aleknavičienė ir vytautas zinkevičius 1997 metais valstybinės lietuvių kal-
bos komisijos lėšomis pagal lietuvos respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 
1996–2005 metų programą; elektroniniai dokumentai saugomi lietuvių kalbos instituto 
senųjų raštų duomenų bazėje, inv. nr.: t-2, K-1-2, K-2-2.

e igminas ,  Kazimieras , 1997: „Kristupo sapūno ir teofilio Šulco ‘Compendium Gram-
maticae lithvanicae’“, Sapūno ir Šulco gramatika, parengė Kazimieras eigminas, bonifacas 
stundžia, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 9–32.

Gelumbeckaitė ,  jolanta , 2008: „lietuvių kalbos ortografijos reformos (mažoji ir di-
džioji lietuva)“, LDK kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos (v tarptautinės konferencijos 
pranešimų tezės), vilnius: lietuvių kalbos institutas, 27–29. 

jonikas ,  petras , 1938: „Kleino gramatikų bendrinė kalba“, APh 7, 57–72.
K – rankraštinis vad. Krause’s vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, Xviii amžiaus 3–4 dešimt metis; 

lltib r: f. 1 – 5792.
Kabaš inskaitė ,  b irutė , 2005: „diakritiniai ženklai baltramiejaus vilento Enchiridione ir 

Evangelijose bei Epistolose (1579): <ũ>, <ô>, <ò>, <ó>“, ALt 7, 45–66.
KlC – [danielius Kleinas,] m. danielis Kleinii Compendium litvaniCo-Germani-

Cum, oder Kurtʒe und gantʒ deutliche anf÷hrung ʒur littauſchen sprache / wie man 
recht littauiſch leſen / ſchreiben und reden ſol. Cum Privilegio S. R. M. Pol. & Seren. Elect. 
Brandenb. Kænigsberg / Gedruckt und verlegt durch iohann reuſnern / m. dC. liv. [1654]. 
Cituojama iš: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis redaktorius j[onas] 
Kruopas, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957, 273–394.

KlG – [danielius Kleinas,] GrammatiCa litvanica mandato & autoritate serenissimi 
eleCtoris brandenburGiCi adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem edita 
à m. daniele Klein / paſtore tilſ. litv. præmiſſa eſt ad lectorem præfatio non minùs 
utilis, quàm neceſſaria. Cic. de Clar. Orat. nihil ſimul eſt & inventum & perfectum. 
reGiomonti, typis & ſumptibus joHannis reusneri, anno χριστογονίας, ciɔ. 
Iɔc. liii. [1653]. Cituojama iš: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis 
redaktorius j[onas] Kruopas, vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros lei-
dykla, 1957, 65–272.

landau,  s idney  i., 1989: Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography, Cambridge: Cam-
bridge university press. 

lebedys ,  jurgis , 1956: „[Fr. pretorijaus?] ‘vokiečių–lietuvių kalbų žodynas’ (Clavis Ger-
manico-lithvana) [apie 1675?] (CGL)“, Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a., paruošė 
jurgis lebedys, vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 508–512.

Lex – Lexicon Lithuanicum, Xvii amžiaus vidurys; lmab rs: f. 137 – 10. Cituojama iš: Lexicon 
Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, parengė vincentas drot-
vinas, vilnius: mokslas, 1987.

mikulėnienė ,  danguolė , 2005: „metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių 
kalboje“, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, vilnius: lietuvių kalbos instituto 
leidykla, 204–223.
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novickas ,  el izabeth , 2004: „the printer and the scholar: the making of daniel Klein’s 
Grammatica Lithvanica“, ALt 6, 17–42.

palionis ,  jonas , 1967: Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a., vilnius: mintis. 
palionis ,  jonas , 1995: Lietuvių rašomosios kalbos istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 

leidykla.
palionis ,  jonas , 1996: „Xviii a. lietuvių rašyba“, LKK 36, 30–50.
palionis ,  jonas ;  mindaugas  strockis , 2005: „jono rėzos psalmyno kirčiavimas“, 

Blt 40(1), 31–44.
p l a u š i n a i t y t ė ,  l i n a , 2002: „die Quellen von Clavis Germanico Lithvana“, Klb 51(3), 

107–119.
PLKG – Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis redaktorius j[onas] Kruopas, 

vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
R – rankraštinis vad. Richterio vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, 1728; aFst: j 84. remtasi vilniaus 

pedagoginio universiteto lituanistikos fakulteto leksikologijos ir sintaksės kabinete esan-
čia kopija.

range ,  jochen d., 1992: Kommentierte Edition des Bandes 7 der altlitauischen Bibelübersetzung 
(Evangelien und Apostelgeschichte) von Joh. Bretke, Labiau 1580. (Habilitationsschrift, vorge-
legt dem Fachbereich 13 romanistik / slavistik der Westfälischen Wilhelms-universität 
münster.) 

RPs – [jonas rėza,] der pſalter davids deutſch vnd littawiſch. psalteras doWido 
vvoKisCHKai bei lietuWisCHKai. Karaliautʒoje pruſſu per lorintʒu segebadu / 
mætoſſa Chriſtaus 1625. Cituojama iš: Friedrich scholz, Textkritische Edition der Übersetzung 
des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und Königsberg 
i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fassung dieses Psalters 
von Johannes Rhesa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach dem Druck aus dem Jahre 1625 nebst 
der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von Martin Luther nach der Ausgabe aus 
dem Jahre 1545, paderborn, münchen, Wien, zürich: Ferdinand schöningh, 2002. remta-
si ir internetiniu leidiniu: jonas rėza, Psalteras Dovydo, 1625, parengė reiner Fecht, min-
daugas Šinkūnas ir vytautas zinkevičius, 2007; http://www.lki.lt/seniejirastai; žiūrėta 
2009 06 27.

schiller ,  Christ iane , 2002: „Clavis Germanico-Lithvana – ein Werk von Friedrich präto-
rius d.Ä.?“, LgB 10, 159–172.

schiller ,  Christ iane , 2007: „das Wörterbuch X. seine spuren in der Clavis Germanico-
Lithvana und im s.g. Richter-Wörterbuch“, ALt 9, 39–56.

schleicher ,  august, 1856: Litauische Grammatik, prag: j. G. Calve’sche verlagsbuchhand-
lung. Cituojama iš: Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas 1, sudarė ilja lemeškin, 
jolanta zabarskaitė, vilnius: lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009.

s idabraitė ,  Žavinta , 2008: „tarptautinė mokslo konferencija Lingvistinės minties raida 
XVI–XXI amžiuje“, ALt 10, 371–378.

s k a r d ž i u s ,  p r a n a s , 1999 [1935]: „daukšos akcentologija“, Pranas Skardžius. Rinktiniai 
raštai 5, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 37–347.

SŠG – [Kristupas sapūnas, teofilis Šulcas,] Compendium GramĀtiCÆ litHvaniCÆ 
Theophili Schultʒens past: Cattenov, reGiomonti: Typis Friderici Reuſneri, [...] aō: 1673. 
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Cituojama iš: Sapūno ir Šulco gramatika, parengė Kazimieras eigminas, bonifacas stundžia, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

strockis ,  mindaugas ,  2004: „Graikų ir lotynų kirčiavimo įtaka lietuvių kirčio žymėji-
mui“, Blt 39(2), 289–307.

strockis ,  mindaugas , 2007: Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui 
(humanitarinių mokslų daktaro disertacija), vilnius.

Š inkūnas ,  mindaugas , 2004: „danieliaus Kleino gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas 
vilniaus universiteto bibliotekoje“, ALt 6, 43–50.

Š inkūnas ,  mindaugas , 2009: „danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba“, D. Klei-
no naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, parengė Guido michelini, vilnius: versus 
aureus, 23–30.

t r i š k a i t ė ,  b i r u t ė , 2007: „johanno jacobo dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos 
darbas Clavis Germanico-Latina – dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithva-
na šaltinis“, ALt 9, 9–38.

triškaitė ,  b irutė , 2008: Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-lithvana 
genezė (humanitarinių mokslų daktaro disertacija), Kaunas. 

urbutis ,  vincas , 1987: „1728 m. klaipėdiškių žodyno leksikografiniai šaltiniai“, Blt 23(1), 
57–75.

ZEE – [lozorius zengštokas,] evangelias / bei epiſtolas / nedeliu ir schwentuiu dienoſu 
ſkaitomaſias / baſʒnicʒoſu Crikſſchcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant lie-
tu wiſchka ſʒodʒia / per baltramieju Willenta / plebona Karaloucʒui ant schteindama. 
priegtam / ant gala priedeta ira / Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpattes muſu ieſaus 
Chriſtaus / pagal kieturiu evangeliſtu. A nu diewuj ant garbes / bei Crikſchcʒonims ant 
naudos / per laʒaru sengſtak / lietuwos plebona Karaliaucʒios atnaugintos. iſch ſpauſ tas 
Karalaucʒuie per iona Fabriciu / metu m. dC. Xii. [1612]. Cituojama iš: lozorius zengš-
tokas, Evangelijos bei Epistolos, 1612, parengė ona aleknavičienė, Giedrė olsevičiūtė ir 
vytautas zinkevičius, 2007; http://www.lki.lt/seniejirastai; žiūrėta 2009 06 16. 

z inkevič ius ,  z igmas , 1966: Lietuvių dialektologija, vilnius: mintis.
zinkevič ius ,  z igmas , 1988: Lietuvių kalbos istorija 3. Senųjų raštų kalba, vilnius: mokslas.
Л ихАчев,  Д митрий,  2001: Текстология. На материале русской литературы X–XVII вeков, 

Санкт-Петербург: Алетейя.

Birutė Triškaitė
s p u r e n  d e r  e r s t e n  G r a m m at i K e n  d e r  l i ta u i s C H e n  s p r a C H e 
i m  H a n d s C H r i F t l i C H e n  W Ö r t e r b u C H  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA

z u s a m m e n f a s s u n g

der vorliegende beitrag befasst sich mit dem verhältnis des handschriftlichen deutsch-
litauischen Wörterbuchs Clavis Germanico-Lithvana (entstanden nach 1680, weiterhin C) zu 
den ersten in ostpreußen erschienenen Grammatiken der litauischen sprache: der lateinischen 
Grammatica Litvanica von daniel Klein (1653, KlG), deren deutscher Kurzfassung Compendium 
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Litvanico-Germanicum (1654, KlC) sowie dem Compendium Grammaticæ Lithvanicæ von Chris-
tophorus sappu[h]n und theophil Gottlieb schultz (1673, SŠG). 

eine vergleichende textologische analyse hat ergeben, dass der verfasser von C bei der 
abfassung des Wörterbuchs alle drei Grammatiken benutzt hat, allerdings nicht in gleichem 
maße: die meisten parallelen weist C zu KlG auf, KlC und SŠG wurden hingegen lediglich 
in einzelfällen herangezogen. die untersuchung hat gezeigt, dass das Wörterbuch deutlich 
mehr bezüge zu den genannten Grammatiken hat, als es explizit seine Quellenangaben 
ausweisen.

bezüge zu Kleins Grammatiken finden sich sowohl in der Grundschicht von C als auch 
in der dem Kompilator von C zuzuschreibenden ergänzungsschicht. allerdings wurden 
KlG und KlC in erster linie zur ergänzung des Wörterbuchs benutzt. einflüsse von SŠG 
sind in der ergänzungsschicht zu finden, so dass davon auszugehen ist, dass der verfasser 
von C diese Grammatik in einer der späteren bearbeitungsphasen des Wörterbuchs ver-
wendet hat. 

die art der benutzung der ersten litauischen Grammatiken in C ist unterschiedlich. aus 
KlG und KlC exzerpierte der Wörterbuchverfasser zumeist litauische (gelegentlich auch latei-
nische und deutsche) verwendungsbeispiele. seltener bezog er daraus grammatische infor-
mationen über litauische Wörter (in der regel über die rektion, Grund- und Flexionsformen). 
außerdem wurden den beiden Grammatiken einige litauische entsprechungen entnommen. 
aus SŠG hat der Wörterbuchverfasser grammatische informationen und litauische entspre-
chungen ins Wörterbuch übernommen. obwohl die ersten Grammatiken der litauischen spra-
che lediglich als eine zusätzliche Quelle für C dienten, ist ihre bedeutung für dieses Wörter-
buch nicht zu unterschätzen: mithilfe dieser Grammatiken wurden die Wörterbuchartikel von 
C erweitert. durch die erweiterte mikrostruktur übertrifft C alle anderen zeitgenössischen 
handschriftlichen deutsch-litauischen Wörterbücher ostpreußischer Herkunft. 

außer der direkten zitierung von KlG und KlC (mit und ohne Quellenangaben) lässt sich 
in C auch ein weniger offensichtlicher einfluss dieser Grammatiken und ihrer tradition er-
kennen. zur Wiedergabe litauischer laute wird im Wörterbuch das schriftzeicheninventar 
von Klein gewählt. in C wurden folgende von Klein in das litauische alphabet eingeführte 
Grapheme verwendet: < ė >, < y >, < … >, < ³ >, < ć >, < ś >, < ß >, < ‡ >. aus Kleins Grammatiken 
übernahm der verfasser des Wörterbuchs ebenfalls die tradition der verwendung des akuts, 
Gravis und zirkumflexes < ˆ >: die verwendungstendenzen dieser diakritischen zeichen in C 
deuten auf einen in KlG kodifizierten Gebrauch hin. der akut und der Gravis erfüllen im 
Wörterbuch eine signifikative Funktion (d.h., sie dienen der Kennzeichnung des litauischen 
Wortakzents). der zirkumflex hat eine distinktive Funktion (d.h., er dient zur unterscheidung 
von Homoformen), außerdem kann er gleichzeitig sowohl den Wortakzent als auch die vo-
kallänge kennzeichnen. 

der umstand, dass die Grammatiken von Klein und sappu[h]n/schultz im 17. jh. nicht 
nur für praktische zwecke (d.h., zum erlernen des litauischen), sondern auch bei der ab-
fassung weiterer sprachwissenschaftlicher Werke, in diesem Fall eines Wörterbuchs, benutzt 
wurden, belegt ihre bedeutsamkeit und Wertschätzung: die ersten gedruckten litauischen 
Grammatiken, insbesondere die lateinische Grammatica Litvanica von Klein, galten als eine 
wichtige Quelle für die litauische sprache.
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Birutė Triškaitė
t r a C e s  o F  t H e  F i r s t  l i t H u a n i a n  G r a m m a r s 

i n  t H e  m a n u s C r i p t  d i C t i o n a r Y  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA

s u m m a r y

the paper sets out to examine the relationship between the manuscript German-lithua-
nian dictionary Clavis Germanico-Lithvana (the year 1680 is its terminus post quem; C) and the 
first lithuanian grammars which appeared in lithuania minor (east prussia): daniel Klein’s 
Grammatica Litvanica in latin (1653, KlG) and its summary in German Compendium Litvanico-
Germanicum (1654, KlC) as well as Christophorus sappu[h]n and theophil Gottlieb schultz’s 
Compendium Grammaticæ Lithvanicæ (1673, SŠG). 

a comparative-textological analysis has helped to show that the compiler of Clavis was 
referring to all three grammars (KlG, KlC, SŠG), though to a different extent: the dictionary 
mainly draws on KlG; references to the other two (KlC and SŠG) are scarce. actual refer-
ences to the grammars found in the dictionary are much more numerous than explicitly 
acknowledged. 

both explicit and actual references to Klein’s grammars have been found in two chrono-
logical layers of Clavis: in the main text and amendments handwritten by the compiler 
himself. Klein’s two grammars (KlG and KlC) were mainly made use of when amending the 
dictionary. references to SŠG were found in dictionary amendments; so the grammar was 
used as reference during later stages of compiling the dictionary. 

the character of referencing to the first lithuanian grammars by the compiler of Clavis 
is varied. From KlG and KlC the compiler collected lithuanian (sometimes also latin and 
German) illustrative examples, much less often he made use of the grammatical information 
on lithuanian words (usually focusing on their syntactic combinability, basic and derived 
forms) and also transcribed one or another lithuanian equivalent. From SŠG the compiler 
transferred to his dictionary some grammatical information and lithuanian equivalents. 

the first lithuanian grammars were used merely as additional sources by the compiler 
of Clavis; however, they seemed to be of great importance and served as the basis for ex-
panding the dictionary entries. due to its developed microstructure, the dictionary can be 
treated as excelling other manuscript German-lithuanian dictionaries of that time which 
were prepared in lithuania minor. 

in addition to direct quotations (with or, more often, without references in the text), the 
dictionary seems to have experienced less obvious impact of the above grammars. First, 
Klein’s system of characters for transcribing lithuanian sounds should be pointed out. the 
dictionary made use of the following graphemes introduced into the lithuanian alphabet 
and/or codified by Klein: < ė >, < y >, < … >, < ³ >, < ć >, < ś >, < ß >, < ‡ >. in addition, from Klein’s 
grammars the dictionary compiler also adopted the tradition of using the following diacri-
tics: < ’ >, < ‛ >, < ˆ >; tendencies of using grave, acute and abrupt circumflex accents in Clavis 
are close to their codified usage in KlG. the grave and acute accents perform a signifying 



function (i.e. they identify the place of accentuation in the word). the circumflex accent 
performs a distinctive function (i.e. it helps to discriminate between homoforms); it could 
also indicate an accented syllable and the length of a vowel simultaneously. 

the fact that in the 17th century the grammars by Klein and sappu[h]n-schultz were 
used not only for practical purposes (i.e. to learn lithuanian), but also as a source of refer-
ence for another book in linguistics (in this case – a dictionary) attests their recognition and 
authority. the first printed lithuanian grammars, and especially Klein’s Grammatica Litvani-
ca in latin, served as a guideline and the key source of the lithuanian language data. 
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C i 5 abend wird es Wakkarója. prilińgſta 
diena. {Aptémſta, aptemo, aptems, v[ide] 
G. Kl. pag. 128.}

KlG 128 témſta tenebraſcit, téms / témo (plg. 
C I 662)

C I 21 abgrund. bedugne, ês, nis, io. Gillu-
mas. Gillybe. Gelme. pekla. dubburys. mul-
we. lekmene. Ballû Bálôs: Abysſorum 
abysſi pro Bálos pikc‡auſos.

KlG 146 bałû bałos abyſſorum abyſſi, pro 
ballos pikćiáuſos (plg. SŠG 74 balû balos 
abyſſorum abyſſi pro balos pikc‡iauſos)

C i 74 als. Kaip. neng. Kůmettu. né kai.
C i 75 {u‡ aukſ± werteſnis, u‡ sidabr± bey 
aß bey tu: sowoll ich, alß du.}

plg. KlG 150 áukſas wertéſnis / brangéſnis 
ira u‡ ſidábra aurum præſtantius ſ[eu] carius 
eſt argento
KlG 173 bei aß / bei tu / tàm ego, qvàm tu 
(plg. C ii 1142) 

C i 74 alß mir Gott helffe. Kaip man Diews 
padêtu. 

KlG 139 kaip man Diews padetu / ita me 
deus juvet! (plg. C II 1139)

C i 74 alt. sénas, ô. m. na, nos. F. Ʒillas, ô. 
ißkarß²s. {Compar[ativus] Wyreſnis. 
Superl[ativus] Wyrauſis. [vel] Emphat[icus] 
Wyrauſeſis, vid[e] Klein p. 27.}

KlG 27 In Emphaticis terminatio Superlativi 
as vel is ſapè [sic!] vertitur, in es / euphoniæ 
gratiâ, ut: ßwencʒáuſeſis / małonáuſeſis / pro 
ßwencʒáuſaſis / małonáuſaſis (plg. C i 744)

C i 117 anr÷hren. lytėti. palytėti. pakruttin-
ti. daſſiliteti. Cum Genit[ivo] Sterblês 
palitêjo. 

KlG 149 de reGimine, vel Conſtructione 
cum GENITIVO
KlG 151 palitêjo ſterblês tetigit fimbriam

C i 145 auch. taipojeg. taipojau. ir. beg. bey.
C i 144 {Ir, plura indifferenter copulat […] 
res ut plurimum binas v[erbi] g[ratia] Ir ßis 
ir tas ir anſai.}

KlG 173 Conjunctiones ir / bei / & etiam, ita 
copulant, ut ir plura indiffere[n]ter, bei duo 
ferè subjecta, aut res binas tantùm Conjun-
gant, ut: ir ßis / ir tas / ir anſai / & hic, & 
iſte, & ille

C i 154 auffgehet der tag. Außta. KlG 129 auśta incipit aurora, dieſcit

C i 158 auffhæren, pro auffmercken. Klau ſyti.      
          deſinere
{pro |nachlaßen|} paláuju, lowjau, láuſu, ti. 
C i 159 {vom böſen auffhören: Láutis nů 
Piktybjû.}

KlG 153 láutis piktybiu ceſſare ab iniqvita-
tibus

C i 205 außrotten. ißraweti. iśweiſſu, eiſti. 
ißgaißinnu, nau, ſu, ti. [...] Sugaißinnu, tota
liter perdo, exſtirpo.

KlG 172 ſugaißinti totaliter perdere ſ[eu] 
exſtirpare

C i 229 bald. toj‘, tojau, tolyd‡, weik, wei-
key. Greitay umay. Fermè. Kůne, ma‡ne, po 
ma‡± ſcil[icet] Cʒeſ±: Brevi tempore.

KlG 146 po ma‡a i[d] e[st] cʒeſa brevi tem
pore (plg. C i 1135)
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C i 241 bedancken. padekawoju, jau, ſu, ti. 
mit bedanckung von einem weggehen. 
Atſidekawoti.

KlG 170 atſidekawoti eſt, cum gratiarum ac-
tione ab aliqvo diſcedere

C i 256 begehren. noru, ejau, ſu, ti. {ſigeiſti.}
Geid‡u, dʒau, geiſu, ti. {Geiduláuti.} Gei dáu-
ti. méiliti. Nôr Algôs: er begehret lohn. Gei
d‡u Dangaus: ich begehre den Him[m]el.

KlG 151 geid‡iu dangaus deſidero cœlum, 
nor’ algôs cupit mercedem

C i 273 bek÷mmern. prirúpinnu, nau, ſu, ti. 
Rúpinnůs, naus, ſůs, tis. Sollicitus ſum de 
me ipſo Gr. Kl. p. 83. 

KlG 83v rupinůs ſollicitus ſum de me ipſo 
(plg. C ii 542–543)

C i 289 beruffen. pawadinnu, au …ſu, ti. 
C i 290 {ein übel beruffener menſch: Piktôs 
Nůtarties ¢mogus.}

KlG 151 piktôs nutarties ‡mogus / homo 
malæ famæ

C i 296 beſchencken. apdowanóju, au, ſu, ti. 
{aukſu Sidabru [etc. etc.]}

KlG 159 apdowanoju taw² áukſu / ſidabru 
dono te auro, argento

C i 301 beſchnittener. appjauſtytas, ô. m. 
{Apipjáuſtyt’s, ein wenig beſchnitten.}

KlG 170 apipiauſtits parùm circumciſus

C i 312 beßern. prówiju, wiau, ſu, ti taiſau, 
ſiau ſyſu, ti. Gerinnu, au, ſu, ti. {Gerinůs 
[etc.]} pa- [et] paſigerinti. {[...] er will ſich 
beßern: Iis nor geru buti.}

KlG 160 jis nor geru buti / vult fieri bonus 
(ſe emendare)

C i 340 beyde. abbu. abbúdu. abbì. abídwi. 
{Gold u[nd] silber ſind beÿde theuer: Aukſas 
ir Sidabras abbu brangu}

KlG 145 áukſas bei ſidabras abu brangu / 
aurum & argentum utraq[ve] cara ſunt

C i 356 biß. ikki. ik. ikkólei. pakóley. Kóley 
biß auff dieſen tag: Ik ßei pacʒei dienai. 
{biß ʒu ende: Ikki Gálô. 
biß auff Kindes Kind: Ikki Waikû Waikams.}

KlG [1]68 iki gálo / usq[ve] ad finem, iki ßei 
dienai / usq[ve] in hunc diem, ik waikû 
waikams / in multam generationem ſ[eu] 
ætatem

C I 388 braten. Keppù, piaù, ſu, ti. […] 
{Dakép²s, woll außgebraten.}

KlG 170 da ſignificat perfectionem ejus rei, 
qvam nome[n] ſeu verbum intendit, ut: 
dakep²s perfectè aſſatus, wol ausgebraten

C i 412 b÷rde. náßta, ôs. F. sunkybe, es. F. 
ein jeder muß ſeine laſt tragen: Saw± kas gi 
Naſt± neßoti turrim. 

KlG 145 ſawa káſgi naśta neßoti turim / 
ſuum qvilibet onus portare debemus

C i 480 drey. trys {eſt Gen[us] Com[mune]} KlG 74 tris commune eſt

C i 489 dunſten. Garůti {, garůju, jau, ſu, ti. 
es dunſtet, Garůja. garôs, garôja.}

KlG 128 garôja vaporat, garôs / garôja
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C i 489 durch. per. po. Kiáurey. {Pro cum 
Accuſat[ivo] durchs fenſter ſehen: pro 
lang± ‡wilgtereti (∙‡ureti∙) Pro Sʒal… eiti. 
Pro Miel± Diew±}

KlG 167 unum regunt caſum, & qvidem: [...] 
Solum Accuſativum, […] pra / pro / per, 
trans […] pro miel± Diew± / per deum   
carum, pro ßali eiti / ad latus ire

C i 495 {[durch]ſtoßen. pradurru, durau, 
durſu, ti. [et] perdurti. er hat ihn mit dem 
meßer durchſtecken: Peilu j… pérdure.}

KlG 158−159 peilu ji perdure cultro ipſum 
transfodit

C i 495 {durchwandern. péreiti. pér waikß-
cʒoti. perwaikßcʒoju, jau, ſu péreimi ejau, 
eiſu, perkellauti Perwaikßoti ¢em², das 
land durchwandern.}

KlG 158 péreiti / pérwaikścʒoti ‡em² pe-
rambulare terram

C i 499 {eben derſelbe. Tasjau. Tasſai. Taſkat. 
Tasgi. Tasſaigi.}

KlG 77 Cumaliis particulis, ſeu ſyllabicis       
ad jec tionibus, jau / ſai / kat / gi / gu / ut: 
taſjau / tasſai / taskat / tasgi / & taſſaigi /      
ille ipſe

C i 524 einer, eins. Wienas, ô. m. na, ôs.          
F {[...]} nėkurſai. nėkuris, iô. {m, aliqvis.}

KlG 82 nekas / nekuris aliqvis (plg. KlG 77 
nekas / nekurſai / qvidam, aliqvis; SŠG 36 
nekas / nekurſai / Quidam, aliqvis)

C i 589 erhalten. iślaikau, iau, ſu, ti. {aptu-
rreti.} pramaitinnu, {ißprowiu.} die speiſe, 
der tranck und die ruhe erhalten des men-
ſchen leben: Walgis, Gerims bey Atilſis 
pramaitin ¢mogaus Gywat±. 

KlG 146 walgis gėrims / bei átilſis pramai
tin ‡mogaus giwata / cibus, potus & qvies 
conſervant hominis vitam (plg. C I 622;         
C ii 340)

C i 608 erſchrecken. nuſi [et] isſig±ſtu gan-
dau, ſu, ti {Exhorreſco.} nugandinnu nau 
[etc.] {Horrorem incutio […] sie ſind ſehr 
erſchrecken: Nusſigando didʒu Ißg±śću.}

KlG 97 nuſig±ſtu exhorreſco, nuſig±ſu nu-
ſigandau
KlG 98 nuſig±ſtu exhoreſco, nuſigando
KlG 159 luc. 2. nuſigando did‡iu iśganſćiu 
exhorruerunt magno horrore

C i 612 erſuchen [...] aplankau [...] ich habe 
pflegen ʒuerſuchen: Aplankydawau

KlG 129 aplankÿdawau diligenter inviſeram, 
ſive ſolitus eram inviſere 

C i 615 erwarten. sulaukiu, kiau, kſu, kti. 
Wir weden nichts Guttes erwarten: Niekô 
Gérô ſuláukſime.

KlG 145 nieko géro neſuláukſime / explica-
tur, nil boni expectabimus

C i 617 erw÷rgen. uſſmáugu. paſmágau [sic!] 
u‡ſprangínti. daß der todt nicht truncken 
euch erwürge: Idant Smertis ne paſmaugtu 
juÑ girtus. Ne mors perdat vos ebrios. 

KlG 154 idant ſmertis nepaſmáugtu jus gir
tus / non juſu girtu / ne mors perdat vos 
ebrios
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C i 621 eßen. Walgau, giau, gyſu, gyti. 
C i 622 {Walgydinti. einen fretʒen, it[em] 
Ʒum Eßen nohtigen [...] eßen, trincken, 
ruhe erhalten des menſch[en] leben: Wal
gims, Gėrims, Atilſis pramaitin ¢mogaus 
Gywát±. Walgineti. ein wenig eßen. G. K. 
130. p. Walgydawau. ich habe pflegen ʒu 
eßen.}

KlG 129 walgÿdawau ſolit[us] ſum edere 
(plg. C ii 545)
KlG 130 Deminutiva plura apud litvanos 
dantur, & deſinunt: [...] in eju / ut: walginė
ju modicè edo (plg. C ii 545)
KlG 146 walgis gėrims / bei átilſis pramaitin 
‡mogaus giwata / cibus, potus & qvies con-
ſervant hominis vitam (plg. C i 589; C ii 340)
KlC 53 Walgidinu ich mache ihn eſſend / 
oder ich nætige ʒum Eſſen

C i 621 etliche. niekurrie. Kelli Kellet’s 
¢monû. {Comp. K. p. 20.}

KlG 154 kellets ‡monû
KlC 20 alſo auch das Wort kelli etliche hat 
in accuſativo kellis / nicht kellus

C i 657 Feyren. sʒwenſti, swencʒu, cʒau, ſu. 
{Pérßwenſti, ʒu ende feÿren.} 

KlG 171–172 per in compoſitione notat: [...] 
abſolutionem alicujus rei indicat, ut: 
pérſw²ſti / abſolvere Feſtum

C i 662 Finſter werden. temti, temſtu, au, 
ſu. {Témſta, témo, téms. G. K. p. 128.}

KlG 128 témſta tenebraſcit, téms / témo (plg. 
C i 5)

C i 692 Fragen. Kláuſu, au, ſu, ti.
C i 691 {Atſikláuſti kô. Eſt ita aliqvem inter
rogare ut Mentem ejus aſſeqvamur, q[vi]d 
ille velit, [et] q[vi]d n[o]b[is] agendum ſit. 
Paſikláuſti. Diligenter interrogare ut intel
ligam.}

KlG 170 atſikláuſti ko / eſt ita aliqve[m] in
terrogare, ut mentem ejus aſſeqvamur, qvid 
ille velit, & qvid nobis agendum ſit. [...] 
daſikláuſu diligenter interrogo, ut intelli
gam

C i 693 Frauen schmuck. moterißkas 
ißredimas […] numerale dwylika h[oc] 
l[oco] subſtantivè uſurpatum hinc regit Ge-
nitivum meneſsû, j[u]x[ta] t[extum] 
Gram[m]: Klein: p. 70 [et] 150. cum j[u]x[ta] 
pag. 162. dicendum e[ss]et mėneſis in 
accuſativô. 

KlG 70 numeralia ab undecim ad viginti 
subſtantivè uſurpata
KlG 149–150 Genitivum regunt: i. numeralia 
Cardinalia à decem usq[ve] ad viginti,        
ut: […] dwilika apaśtalu duodecim apoſtoli 
(plg. C I 729)
KlG 162 nomina temporis accuſativo caſu 
efferenda ſunt, qvoties interrogatio fieri 
poteſt per qvam diu? […] tris mėneſis tres 
menſes

C i 701 Freuen. dʒaugiůs, aus, ſůs tis. [...] sie 
haben ſich ſehr gefreuet: Did‡u Dʒaukſmu 
d‡augieſi {[...] Apſidʒaugti. ſich befreuen.}

KlG 159 d‡augieſi did‡iu d‡augſmu gaviſi 
ſunt gaudio magno
KlG 169 apſid‡augti ſatis, ſuperq[ve] lætari
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C i 701 (C ii 79) Freund. Gentis, ies. m. prie-
telus, aus. m. eſt anomalon ivtæ decli na-
t[io nis] cujus pluralis formatur in imâ decli-
nat[ione] ad formam nominum in is priete-
lei Qvanqvam et in ſingulari dicatur priete-
lis, io. prietelka, ôs. F. Freundin. [...] Freunde 
mit einander ſeÿn: prieteleis ſu kitt’s kittu 
buti. verbum buti regit h[oc] l[oco] ablati-
vum juxta Klein. p. 160.

KlG 49 de Qvarta deClinatione
KlG 52 Anomala hujus declinationis ſunt: Ka-
ralus / rex, prietelus amicus, Kerd‡us paſ tor, 
& ſi quæ ſunt alia perſonam ſeu officium de-
notantia, qvae in sing[ulari] numero regula-
riter flectuntur, in plurali autem ſe qvuntur 
nomina in is primæ declinationis 
KlG 160 verbum subſtantivum eſmi qvod 
ante & poſt ſe nominativum habere ſolet, 
ſæpè qvoq[ve] ablativum eleganti qvadam 
conſtructione adſciſcit, præſertim cum poſ-
terius nomen eſt subſtantivum oficij aliqvam 
rationem deſigna[n]s

C i 705 (C ii 83) Frey. Walnas, ô. m. na, ôs. F. 
Wloſnas, nô. m. dranſey. adverb[ium] Wal-
nay. [...] {Nuſitik walnus paſtoſ²s. Tik ſaw² 
walnu paſtoſent…, ſ[eu] jog walnu paſtos. 
Credit ſe liberatum iri.}

KlG 165 nuſitik walnu paſtoſ²s / pro tik / 
ſaw² walnu paſtoſinti / credit, ſe liberatum 
iri. vel reſolvitur verbo finito ſimplici, me-
diante co[n]junctione ut: tik / jog walnu 
paſtos & c[etera]

C i 720 (C ii 98) Fr÷he, der, die, das. ankſ-
tybas, ô. m. ba, ôs. F. in aller Frühe: Sulyg 
Diena (∙una cum Die ſ[eu] primâ luce∙)

KlG 166 ſulig dienÀ unà cum die, prima 
luce (plg. C i 780)

C I 729 (C ii 107) F÷nff. penki. […] {Nume
ralia Cardinal[ia] regunt Genit[ivum] v[ide] 
Kleini. p. 149. 150}

KlG 149–150 Genitivum regunt: i. Numera
lia Cardinalia à decem usq[ve] ad viginti 
(plg. C I 693)

C I 732 (C ii 110) F÷r. po. {Pro diverſâ ſ[i]g-
[ni]f[i]ca[ti]o[n]e, diverſos regit caſus. U‡.}

KlG [1]68 Duos aut plures regunt caſus: [...] 
Genitivum & Accuſativum, u‡ pro diversâ 
ſignificatione 

C I 736 (C ii 114) [F÷rchten] nicht. neſi bij aus. 
[etc.] [...] {er furchtet ſich für mich: Baidôs 
man²s.}

KlG 153 baidos manes / metuit, formidat me

C I 737 (C ii 115) F÷rgeben. sakau, kiau, ſu, ti. 
Girrůs, gyraus, ſus, tis. [...] er giebt für er ſeÿ 
Gott: Girreſi diews eſ±s. 2. thesſ. 2. 4. 
C i 738 (C ii 116) {de hâc locutione: Girreſi 
diews eſ±s, v[ide] Klein: p. 165.} 

KlG 165 poſt verba reciproca eleganter ſeqvi-
tur participium nominativi caſus, qvi per 
accuſativum cum pronomine reciproco & 
verbo finito ſimplici explicari poteſt, ut: […] 
tareſi / teiſus eſ±s / putavit ſe juſtum eſſe

C i 744 (C ii 122) F÷rnehmſte. Wyráuſeſis 
{eſt ſuperlat[ivus] emphaticus. Kl. p. 27.}

KlG 27 In Emphaticis terminatio Superlativi 
as vel is ſapè [sic!] vertitur, in es / euphoniæ 
gratiâ, ut: ßwencʒáuſeſis / małonáuſeſis / pro 
ßwencʒáuſaſis / małonáuſaſis (plg. C i 74)
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C I 796 (C ii 174) Gehorchen. Klauſau, ſiau, 
ſu, ti. {regit Genit[ivum] [et] Dativ[um]       
G. K. p. 152.}

KlG 152 verbum klauſau qvando obedire 
ſignificat, cum Genitivo & Dativo conſ-
truitur

C i 804 (C ii 182) Gelangen. artinůs, aus, ſůs, 
tis. iśkanku, kakau, kſu, kti. den Him [m]el 
gelangen: Danguna iśkakti.

KlG 167 ak jeib danguna ißkaktu wiſſi / uti-
nam cœlum ingrederentur omnes (plg. C II 
1012)

C I 716 (C ii 194) Gem÷th. sʒirdis, ies. F. [...] 
{Guttes Gemühtes ſeÿn: Gerrôs Sʒirdiês buti.}

KlG 154 eſmi gérôs ßirdiês [...] ſum bonæ 
mentis (plg. C i 716 [C ii 194]; C II 1137)

C I 716 (C ii 194) Gem÷hts=neigung. pome-
ttis. Guttes Gemühts ſeÿn: Gerôs Sʒirdies 
buti. 

KlG 154 eſmi gérôs ßirdiês [...] ſum bonæ 
mentis (plg. C i 716 [C ii 194]; C II 1137)

C i 720 (C ii 198) Genug. Ganna. Ganoley. 
{Ganna ¢od‡iû, Lobjû. [etc. etc.]}

KlG 166 ganá ‡od‡iu ſatis verborum, ganá / 
apſtay lobiû / ſatis, abundè facultatum

C I 721 (C ii 199) [Gerade] Ʒu Tieſog. Tie ſo
gie. tieſey.

KlG 134 excipe tieſog tieſogie rectà, & tie-
ſam / Memel[ensium] Dialecto (plg. C II 312)

C i 752 (C ii 230) [Geſund] werden. paſweikſ-
tu, kiau, ſu, kti. pagilbſtu, bau, bſu, bti ich 
habe nicht gehöret ob er geſund worden 
oder nicht: Ne girdejau, ar paſweiko ar ne
paſweiko. 

KlG 162 negirdėjau / ar paſweika / ar ne pa
ſweika / non audivi, an convaluerit, an verò 
non convaluerit

C I 769 (C ii 247) es Geʒiemet mir. půlaſi. 
pridera, priderês, priderejo. reik. prireik. 
{parſieitiſi.} den unterthanen geʒiemet der 
obrigkeit ʒu gehorchen: Parſieit Padonims 
klauſyti Wyrauſybês. Oportet Subditos 
obedire Magiſtratui.

KlG 156 parſieit padonims klauſyti 
wirauſybes / oportet ſubditos obedire 
Magiſtratui

C I 773 (C ii 251) Giltig. Kaßtaunas, ô. m. na, 
ôs. F. nay. adverb[ium] dieſes koſtet viel 
thaler: tay Dorėlû [sic!] daug kaßtoja. 

KlG 150 daug doleru kaśtůja / multis impe-
rialibus conſtat

C i 780 (C ii 258) Gleich. lygey. [...] taipo-
jau. [...] Kacʒey. ney. lyg. Gleich mit dem 
tage: Sulyg Diena Sulyg Kittais. Gleich mit 
andern

KlG 166 ſulig dienÀ unà cum die, prima 
luce, ſulig kitais, unà cum aliis (plg. C i 720 
[C ii 98])

C i 780 (C ii 258) Gleichen. lygſtu [et] 
prilygſtu, gau, gſu, gti. lyginnu [et] 
priſilyginnu, nau, ſu, ti. […] Prieit jam: er 
iſt ihm gleich. 

KlG 155–156 prieiti jem / illi ſimilis eſt
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C i 782 (C ii 260) {Gleich ÷ber mir Ties ma
nimi.}

KlG [1]68 ties manimi coram me

C i 782 (C ii 260) {[Gleich ÷ber] meinem 
Hau ſe. Ties man± Butt±.}

KlG [1]68 ties buttu juxta domum

C i 868 (C ii 346) Haußwerts oder nach Hauß 
hin nam[m]ů. Nam[m]ůp’ Nam[m]ůpri. 
Namůſna.

KlG 135 namůp / namůſna / namopri do-
mum verſus

C i 981 H÷lffe. pagálba, ôs. F. padêjimas,       
ô. m. [...] Mit Gottes Hülffe: Diewui pade
dant.

KlC 110 Diewui pádedant / deo adjuvante, 
mit GOttes H÷lffe (plg. KlG 163 diewui 
pádedant / deo adjuvante)

C i 1006 ie. iů. po. Ků. Kadday. Wisſada. {[...] 
ie länger je mehr Ků ilgiaus, tů Daugiaus.}

KlG 138 ků ilgiaus / tů daugiaus qvò 
longiùs, eò plus, eò magis

C i 1011 in. ing. . {ich gläube an Gott: Ti
kkiu ing Diew± [] Ugn… …mette: In ignem 
conjecit.}

KlG 167 tikiu ing Diewa / credo in deum, 
ÿ ugni ÿmete / in ignem conjecit

C i 1015 innerhalb. Widduje. 
innerhalb der stadt: Widduj’ Mieſte.

KlG 166 widuj mieſto / intra civitatem

C i 1030 {iʒʒo. dabar. bé in Compoſitis. 
Béeimi: itʒo gehe ich. G. K. p. 170.}

KlG 170 be in Compoſitione ſignificat dura-
tionem te[m]poris præſentis, ut: beeimi 
modò eo

C i 1034 Kalt werden. at [et] ißáußu. 
{es iſt kalt: Sʒala, Sʒals, ßale, ti.} 

KlG 128 ßala friget, ßáls / ßále

C i 1050 Kennen. pa‡yſtu, ‡innau ‡…ſu ‡in-
ti. [...] Ius nepa‡yſtat jo, aß nepa‡yſtu j….

KlG 154 joh. 8. […] Ius nepa‡yſtat jo / aß 
pa ‡ÿſ tu ji / vos ipſum non noſtis, ego novi 
ipſum (plg. C II 137)

C i 1135 K÷rtʒe. trumpummas, ô. m.
im Kurtʒen: Po ma‡a |:Cʒeſa:|. ne po ilgo. 

KlG 146 po ma‡a i[d] e[st] cʒeſa brevi tem-
pore (plg. C I 229)

C I 1162 lauffen. begu, au, ſu, ti. {tekketi.}
C I 1161 {U‡ubėgti, entgegen lauffen. 
Prisſitekkineti, ſich matt und müde lauffen, 
multum̀ curſitare.}

KlG 172 priſitekinėju ſatis diu, multum 
curſito
KlG 173 u‡ubegti in conſpectu[m] curſitare

C ii 121 neben. págal. pas. po. prie. [...] Ʒur 
rechten: Pas Deßin², j[u]x[ta] Dextram.
Ʒur lincken: Po Kairês. j[u]x[ta] Siniſtram

KlG 167 pas deśin² / ad, juxta, ſecundum 
dextram 
KlG [1]68 po kaires rankôs juxta, ad ſiniſtram

C ii 137 nicht. ne, {Cum Genit[ivo] in 
Compoſitis; Ius nepa‡yſtat jô: ihr kennet 
ihn nicht.} 

KlG 154 joh. 8. [...] Ius nepa‡yſtat jo / aß 
pa‡ÿſtu ji / vos ipſum non noſtis, ego novi 
ipſum (plg. C i 1050)



Archivum Lithuanicum 11114

C KlG ir KlC

C ii 138 {Ʒu nichte oder nichts werden. 
pra‡uwu, wau, ‡uſu, ti. Wisſi Daiktai ßiô 
Swietô nieku pawirs; O[mn]es res h[ujus] 
Seculi annihilabuntur. G. K. 161. p.}

KlG 161 ablativum qvoq[ve] regunt neutra 
qvædam, aut neutralia paſſiva, ut: [...] wiſſi 
dáiktai ßo ſwieto nieku pawirs / omnes res 
hujus ſeculi annihilabuntur

C ii 157 n÷tʒe. naudingas, ô. m. ga, os. F. 
gay. deringas, ô. m. ga, ôs. F. gay. 
C ii 158 {Gottes furcht iſt ʒu allem nütʒe: 
Noba‡nyſte wisſam yra deringa}

KlG 149 Noba‡nyſte wiſſam ira déringa / 
pietas ad omnia utilis eſt, 1. timoth. 4.

C ii 157 n÷tʒen. naudáuju, jau, ſu, ti. de-
rru, rejau, reſu, reti. Wem nütʒet es: Kam 
déra. Kam padeſt Woʒu nütʒet es Ant ko 
dera. Ant ko padeſt. 

KlG 156 kam déra / kam padeſt / & ant ko 
déra / ant ko padeſt / ad qvid facit, ad qvid 
conducit?

C ii 157 ob nicht. ar ne. {tuggu argu. biſtu 
der da kom[m]en ſoll, oder ſollen wir [etc.] 
Tugu eſſi, kurs turri ateiti, argu Kittô láuk
ſime, Matth. 11.}

KlG 137 Matth. 11. Tugu eſſi / kuris turi 
ateit / argu kito láukſime? tune is es, qvi 
venturus eſt, an alium expectabimus?

C ii 158 {es n÷tʒet. Padeſt, padejo, pades.} KlG 128 padeſt conducit, padês / padejo

C ii 220 plagen. slóginnu, nau, ſu, ti. Kan-
kínnu, nau, ſu, ti. Wárginnu, nau, ſu, ti.    
die menſchen werden der sünden wegen 
geplaget mit ſchweren Kranckheiten: ¢mo
nes deley Griekû ſloginnami yra piktomis 
Liggomis. 

KlG 159 ‡mones delei griekû ſloginami ÿra 
piktomis liggomis homines ob peccata ma-
lis morbis affliguntur

C ii 287 regnen. lij’ lyo lyſu lyti. [...] es reg-
net Feuer u[nd] schweffel: Lyja Ugnimi bey 
Siera. 

KlG 159 nulija ugnimi / bei ſierÀ pluit igni 
& ſulphure 

C ii 291 reich [et] reicher. bagócʒus, cʒaus. 
m. bagótas, ô. m. ta, ôs. F. bagótyrus, aus. 
m. {turr…s, rincʒô. m. rinti, cʒôs. F. ein ſo 
reicher: Tiek Lobjû turr…s.} 

KlG 151 tiek lobiu tur…s tanta bona 
poſſidens

C ii 312 [richt=]Ʒu. tieſóg. Tieſóge Tieſam̀, 
Memel[ensium] Dialect[o]

KlG 134 excipe tieſog tieſogie rectà, & tie
ſam / Memel[ensium] Dialecto (plg. C I 721 
[C ii 199])

C ii 340 ruhe. atilſis, iô. m. atilſejimas 
atſiilſejimas ô. m. ruhe, eßen, trincken er-
hält des menſchen leben Atilſis, Walgis, 
Gerim’s, pramaitin ¢mogaus Gywata. 

KlG 146 walgis gėrims / bei átilſis pramai
tin ‡mogaus giwata / cibus, potus & qvies 
conſervant hominis vitam (plg. C i 589;            
C I 622)
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C ii 356 sagen. sakau, kiau kyſu, kyti. Kal-
bu, ejau, ſu, ti. tarru, rau, ſu, ti. bilau, ojau 
oſu, oti. [...] {Sakoſi turr…s, d[ici]t ſe habere. 
G. K. p. 156.}
ich habe fleißig geſagt: Sakyte ſakiau. 
Hab pflegen ʒuſagen: Sakydawau. 
sage mir: Pamiſakyk, pro Sakyk man. 

KlG 129 alia in dawau / ut: ſakÿdawau 
ſolit[us] ſum dicere
KlG 130 ſakiau / ſakÿdawau 
KlG 155 pamiſákÿk / dic mihi, pro paſákÿk 
man
KlG 163 ſakyte ſakiau dicendo dixi, ſeu dili-
genter dixi
KlG 165 ſakoſi tur…s / dicit ſe habere

C ii 419 schicken. suncʒiu, cʒau ſ³ſu,         
ſti. […] {S³ſtas mums yra Mokintoju: iſt 
uns ʒum lehrer geſchickt.}

KlG 160–161 ſ³ſtas / důtas mumus eſti 
Mokÿtoju / miſſus, datus nobis eſt in doc-
torem
KlC 109 důtas / ſ³ſtas mums eſti Mok…nto
ju / er iſt uns ʒum lehrer gegeben / geſendet 

C ii 428 schimmeln. pellêti {pellu, lėjau, le-
ſu.} [...] {etwas ein wenig ſchimlicht, beſchim-
[m]let: Apiplek²s.}

KlG 170 apiplekes ſitu parùm obductus  
(plg. C ii 705)

C ii 435 schlaffen. miegmi, gojau; ſu, ti. [...] 
ich ſchlaff einen gutten schlaff: Miegmi ger± 
Mieg±.

KlG 157 miegmi géra miega / dormio bo-
num ſomnum

C ii 452 schl÷pffricht werden. suglembu, 
{bau, ſu, ti} Glebbau, {biau bſu, bti.} {es wird 
ſchlüpffricht: Apſlyſt. Apſlydo, apſlys.} 

KlG 127 apſlÿſt lubrica ſit terra, F[uturum] 
apſlÿs. p[raeteritum] apſlÿdo

C ii 479 schæn. Graʒus, aus. m. ‡i, ôs. F.  
‡ey. [...] Gar ſchön, ſehr ſchön: Graʒintelis, 
iô. m. teley. adverb[ium]. es iſt ſchön: 
Gra‡u yra. Das iſt ſchön: Tay gra‡u. 
nicht gar ſchön: Nelabay gra‡ey. 
Es iſt alles ſchön: Wisſ’ gra‡u yra. 

KlG 25 gra‡u ira pulchrum eſt (plg. SŠG 28 
gra‡u yra / pulcrum eſt)
KlG 139 gra‡intelis / gra‡inteley pulchrè 
valdè
KlG 166 nelabaÿ gra‡ieÿ / non valdè 
pulchrè, id eſt, minus pulchrè (plg. SŠG 88 
nelabai gra‡ei. non admodum pulchrè)
KlC 41 tai gra‡u yra / das iſt ſchæn [...] wiß 
gra‡u yra / es iſt alles ſchæn / lieblich

C ii 488 schreiben. raßau. paraßau ßiau, ßy-
ſu, ßyti. [...] Beraßau. itʒt in dem ſchreibe 
ich Perraßau hin=auß=ſchreiben. {Raßydinu, 
nau, d…ſu, ti. Schreiben laßen.}

KlG 83 raßydinu / id eſt, důmi raßyti / ich 
laſſe ſchreiben
KlG 170 be in Compoſitione ſignificat durati-
onem te[m]poris præſentis, ut: […] beraßau 
modò ſcribo
KlG 171 per in compoſitione notat: […] trans, 
pérraßiti transſcribere
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C ii 496 schuldig. Kaltas, ô. m. er iſt vieler 
sünden ſchuldig: Daug Griekû kaltas. 

KlG 150 daug griekû kaltas multorum pec-
catorum reus

C ii 524 schwer. sunkus, aus. m. ki, ôs. F. [...] 
Sunku yra ſakyti. es iſt ſchwer ʒuſagen. 

KlG 164 ſunku ira ſakyti / difficile eſt dictu

C ii 531 sehen. mattau, cʒau, tyſu, tyti. 
{dabbôti.} reggiu, êjau êſu, eti. {¢urêti.} 
Weiʒdmi, ejau, ſu, ti. 
C ii 530 {ich habs mit meinen augen ge ſe-
hen: Akkimis mano reggejau. Meine Augen 
ſehen alleʒeit auff den Herrn. ich ſehe nach 
dir: Weiʒdʒiu taw²s.} 

KlG 152 weiʒd‡iu tawes reſpicio ad te, pſ. 63.
KlG 153 mana ákis wiſſadôs weiʒdi ant 
wieśpaties / mei oculi ſemper reſpiciunt ad 
dominum, pſ. 25. 
KlG 159 akimis mano j… regėjau oculis meis 
ipſum vidi 

C ii 543 sorgen. rupinnu, au ſu ti. {troßiu, 
iau, ſu, ti.} rupinůs, naus, ſůs, tis. {sʒtora-
wo ju, jau, ſu ti.}
C ii 542 {Ich trage für mich ſorge: Apſi ru pi
nu, recipr[ocum] Apſirupinůs.}

KlG 83v Reciprocum [...] rupinůs ſollicitus 
ſum de me ipſo, ich bem÷he mich / ich trage 
f÷r mich Sorge [...] ejus nota eſt particula ſi / 
qvæ verbis vel in principio additur, ut: [...] 
apſirupinu curam, rationem mei habeo, â 
verbo aprupinu curo, proſpicio. vel in fine, 
ut: apbiaurinůſi / rupinůſi / & abjecto i / 
apbiaurinůs rupinůs. Nonnunqvam in me
dio & fine ſimul, ut: apſieimies / uſſiginůs / 
atſiradaus (plg. C I 273)

C ii 544 speiſen. pennu, ejau, ſu, ti. {Walgyti} 
Walgydinnu, nau, d…ſu, ti. 
C ii 545 {Walgydawau. ich habe pflegen ʒu 
ſpeiſen. Walginêti. ein wenig nach u[nd] 
nach ſpeiſen.} 

KlG 129 walgÿdawau ſolit[us] ſum edere 
(plg. C I 622) 
KlG 130 Deminutiva plura apud litvanos 
dantur, & deſinunt: […] in eju / ut: walginė
ju modicè edo (plg. C I 622)

C ii 547 spielen. ¢aid‡u, d‡au, ſu, ſti. 
C ii 546 {Apʒaidʒu, [etc.] einen überſpielen. 
At‡aidʒu, [etc.] Ʒu ende ſpielen.}

KlG 169 ap‡aid‡iu vinco aliqvem ludo
KlG 170 at‡aid‡iu deludo, finem ludo im-
pono

C ii 576 tauſend. tukſtantis, {C. K. p. 43. in 
pl. tukſtancʒos, G. s. p. 34.}

KlC 43 tukſtantis tanſend [sic!]

C ii 585 {tieffeſte. Gillauſias, ô. m. ſi, ôs. F. 
ſey. Důbes labbay gillos, it[em] Důbjû Dů
bes. it[em] Balû Bálos, pro Balos pik cʒau
ſos: Abyſsor[um] abyſsi, die aller tieffeſte 
Grube.}

KlG 146 důbiû důbes fovearum foveæ, pro 
důbes labaÿ dides / giłos / magnæ, profun-
dæ foveæ, bałû bałos abyſſorum abyſſi, pro 
ballos pikćiáuſos (plg. C I 21; SŠG 74 důbjû 
dûbês Fovearum Foveæ pro důbes l±bai 
diddes gilles / magnæ, profundæ, foveæ. 
balû balos abyſſorum abyſſi pro balos pik-
c‡iauſos) 
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C ii 591 trauen. Wieriu, au, ſu, ti. {vid[e] 
addenda} ißtikkiu, kejau, ſu, ti. {nusſikketi} 
{tikkiůs, kejaus, ſůs, tis. {tikketi.}
C ii 590 {trauet ſich ʒugewinnen: Tikkiſi 
wirßu turrêſ²s, q[ve] tikki ſaw² wirßu 
turreſent….}

KlG 165 tikiſi / wirßu tureſ²s / confidit, ſe 
victoriam obtenturum eſſe, pro tiki / ſaw² 
wirßu tureſenti (plg. C ii 883)

C ii 597 {ein wenig trincken. Girauju, awau 
ſu, ti. Gerrawoju Girſnoju jau, ſu, ti.}

KlG 130 Deminutiva plura apud litvanos 
dan tur, & deſinunt: [...] vel in áuju / ut: [...] 
giráuju modicum bibo. vel in oju / ut: [...] 
girſnoju modicum bibo

C ii 628 berm÷htig. saw-walninkas, ô. pla-
tawoj²ſis, ſiô, m. [platawo]jenti, cʒiôs. F. lé-
pus, aus. m. {Luxurioſus.}

KlG 6 lépus molles, luxurioſi

C ii 676 verhindern. trukinnu, au, kyſu, kin-
ti. Gaißinnu, au, ßyſu, ßinti. 
C ii 677 {Klaudʒu klaudau [sic!] dʒau, dyſu, 
dyti, G. K. p. 106.}

KlG 106 (kludau) klud‡iu impedio, kludÿſu 
klud‡iau & kludau 

C ii 705 {verſchim[m]eln. suppelleju, au, ſu, 
ti etwas verſchim[m]elt: Apiplėk²s.}

KlG 170 apiplekes ſitu parùm obductus  
(plg. C ii 428)

C ii 743 viel. daug. daugel. {daugi. Con ſtruc-
tionem h[ujus] vocis v[ide] Gr. K. p. 151.}

KlG 151 Nota, nomen indeclinabile daug 
ſubſtantivè uſurpatum regit Genitivum, ut: 
daug ‡monû ſusſiejo multi homines conve-
nerunt; adjectivè verò ſumtum cum omni-
bus caſibus conſtruitur, ut: daug ‡mones / 
daug ‡monû / daug ‡monėms / daug ‡mo-
nes & c[etera]

C ii 883 vorʒug haben. Wirßu turreti. Ge réſ-
nis buti. ſiwyrauju, awau, auſu, ti. {er mei-
net den vorʒug für andere ʒuhaben: Tikkiſi 
wirßu turreſ²s, pro tikki wirßu ſaw² turre
ſent… u‡ kittus. G. K. p. 165.}

KlG 165 tikiſi / wirßu tureſ²s / confidit, ſe 
victoriam obtenturum eſſe, pro tiki / ſaw² 
wirßu tureſenti (plg. C ii 590)

C ii 956 {Wer denn. Kasgi. Kursgi. 
Wer doch. Kurſaigi.}

KlG 77 Cumaliis particulis, ſeu ſyllabicis ad-
jectionibus, jau / ſai / kat / gi / gu / ut: [...] 
kurſgi / kurſaigi / kasgi / qvis tamen, wer 
doch?

C ii 1012 {Wolte Gott. ak. ach daß alle in 
den Him[m]el kom[m]en mochten: Ak jeib 
Dangun± ißkaktu wisſi; utinam cœlum in
grederentur omnes. G. K. p. 16.}

KlG 167 ak jeib danguna ißkaktu wiſſi / 
utinam cœlum ingrederentur omnes         
(plg. C i 804 [C ii 182])
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C ii 1114 Ʒwietracht. neſutarrimas, ô. m. 
maißtas, ô. m. {[...] Ʒwiſchen Him[m]el 
u[nd] erden: Tarp Dangaus bey ¢émês.}

KlG 167 tarp dangaus bei ‡émes inter cœ-
lum & terram

C ii 1137 {seyn. eſmi, buwau, buſu, buti. […]
es ſind noch andere dinge: Yra dar kittû
Daiktû. ich bin guttes muths, gutter Hoff-
nung: Eſmi gerôs Sʒirdies, gero Nusſi ti
kkejimô. es ſind leut in der Kirchen Yra
Ʒmo nû Baʒnycʒoj’. es ſeÿ: Te eſſė, t’eſſė. 
die Gnade iſt u[nd] bleibt: malone tegul ir 
pasſiliekt. er iſt König, richter, ambt mann: 
Iis yra Karalumi, Sudʒia, Uredninku, G. K. 
p. 160. er iſt n[icht] ſ[ie] ſ[ind] n[icht] nêra. 
einer der da iſt: Eſſ±s. moſes war ein großer 
prophet: Moyʒėßus buwo didʒu Praraku. 
sie wuſten n[icht] wo der Wein her war: Ne
‡innojo iß kurs Wynas butu eſ±s. es ſchei-
net mir ein geringes ding ʒu ſeÿn: Régiſi la
bay ma‡as Daikts éſ±s. ich bin noch: Beeſ
mi dar.} 

KlG 124 teeſſiė vel tėſſie
KlG 125 teeſſie vel per craſin tėſſie
KlG 131 beeſmi adhuc ſum
KlG 154 eſmi gérôs ßirdiês / géro 
nuſitikėjimo ſum bonæ mentis, bonæ ſpei, 
ira ir kitû daiktû ſunt & aliæ res, ira ‡monû 
ba‡nicʒoje / ſunt homines in templo
KlG 160 jis ÿra Karalumi / Sud‡ia / uriedni
ku / ille rex eſt, judex, officiarius. Moy ſe
ßus did‡u Praraku buwo / moſes fuit mag-
nus propheta
KlG 166 ne‡innojo / ißgikur winas butu 
éſ±s / neſciverunt, unde eſſet vinum, johan 2. 
régiſi labai ma‡as daiktas éſ±s / videtur eſſe 
res vilis ſ[eu] exigua
KlC 97 teeſſie / teſſie [...] er ſey
KlC 100 éſ±s der da iſt

C II 1139 so. taipo. iey. tadda. todeley. iey-
gi. ieig. Kaip. {so mir Gott hilfft: Kaip man 
Diew’s padêtu.}

KlG 139 kaip man Diews padetu / ita me 
deus juvet! (plg. C i 74)

C ii 1142 so wol. taipojau. bey. {so woll ich, 
alß du: Bey aß, bey tu.}

KlG 173 bei aß / bei tu / tàm ego, qvàm tu 
(plg. C i 75)

C ii 1165 tagen. außti. {Außta, außo, auß. 
G. K. p. 127.} 

KlG 127 auśta illuceſcit, F[uturum] auß 
p[raeteritum] außo
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Clavis Germanico-Lithvana

2 p r i e d a s. C s ą s a j o s  s u  SŠG p a G a l  C  l e m Ų  s e K ą

C SŠG
C I 21 abgrund. bedugne, ês, nis, io. Gillu-
mas. Gillybe. Gelme. pekla. dubburys. mul-
we. lekmene. Ballû Bálôs: Abysſorum 
abysſi pro Bálos pikc‡auſos.

SŠG 74 Balû Balos Abyſſorum Abyſſi pro 
Balos pikc‡iauſos (plg. KlG 146 bałû bałos 
abyſſorum abyſſi, pro ballos pikćiáuſos)

C i 256 begierig ſeyn. Geid‡u, Gei‡dawau. SŠG 49 Geid‡iu. deſidero. Geiʒdawau
C i 428 Ceres. ¢emyne, ês. F. {iawû deiwe 
¢emês patti.}

SŠG 25 ‡emína / Ceres, ‡emies pati

C i 1046 Kaum. Wôs. Wôs ne wôs. {vix ac  
ne vix.}

SŠG 67 Wôs nè wôs. vix ac ne vix quidem

C ii 507 schwach. silpnas, ô. m. na, ôs. F. 
blogas, ô. m. ga, ôs. F. silpnokas {, ô. m. ka, 
os. F. Subdebilis [et]} silpnintelis {, liô, m. 
Deminutivi deminutivu[m] ſilpnintelis.   
G. S. p. 14. [et] p. 20.}

SŠG 13–14 Circumflexô ſignantur 1. ultimæ 
ſyllabæ Genitivorum pluralis & dualis, ut: 
senû denû / antiquorum dierum. 2. mediæ 
diminutivorum, ut: Gerôkas / mediocriter 
bonus; silpnôkas / ſubdebilis
SŠG 19–20 deminutiva à subſtantivis & ad-
jectivis promiſcuè, ut: […] silpnôkas / ſub
de bilis, à silpnus debilis
SŠG 20 lithvani in deminuendo ſunt feli-
ciſſimi, & deminutivorum deminutiva elo-
qvun tur, ut: […] silpnôkas / Silpnintelis. 
ſubdebilis

C ii 541 {sitʒen erſtarret: Rokſau [et] Rok ſo
ju G. S. p. 46.}

SŠG 46 Riokſau & Riokſoju attonitus ſedeo

C ii 576 tauſend. tukſtantis, {C. K. p. 43. in 
pl. Tukſtancʒos, G. S. p. 34.} 

SŠG 34 tukſtantis / mille, in plurali Tukſ
tanc‡ios 

C ii 585 {tieffeſte. Gillauſias, ô. m. ſi, ôs. F. 
ſey. Důbes labbay gillos, it[em] Důbjû 
Důbes. it[em] Balû Bálos, pro Balos 
pikcʒauſos: Abyſsor[um] abyſsi, die aller 
tieffeſte Grube.}

SŠG 74 Důbjû Dûbês Fovearum Foveæ pro 
Důbes l±bai diddes gilles / magnæ, profun-
dæ, foveæ. Balû Balos Abyſſorum Abyſſi 
pro Balos pikc‡iauſos (plg. C I 21; KlG 146 
důbiû důbes fovearum foveæ, pro důbes la-
baÿ dides / giłos / magnæ, profundæ foveæ, 
bałû bałos abyſſorum abyſſi, pro ballos pik-
ćiáuſos) 

C ii 596 trincken. Gerru, gėrau, ſu, ti. 
C ii 597 {ich thue nichts alß daß ich trincke. 
Besſigerriu}

SŠG 48 Beſſigerriu. bibens bibo. beſigerejau

C ii 915 Weben. Kruttu, tejau, teſu, teti. {[...] 
Aud‡u, auʒdawau, áuſu, ſti.}

SŠG 49 Awd‡iu. texo. Awʒdawau



C SŠG
{(:Gardʒey∙)}

C ii 1023 W÷rtʒe. ¢ole ſkanney kwépanti. 
SŠG 80 pirko ‡oles gard‡ei kwepjanc‡ias. 
emerunt aromata, marc. 16.

C ii 1056 {Ʒitternd. Drebbus, aus, m. bi, bos. 
G. S. p. 22.}

SŠG 22 Drebbus / tremebundus, à drebbu / 
tremo

C ii 1110 Ʒwey. v[ide] Ʒween. dwejetas, ô. 
m. ta, ôs. F. {ut: Dwejetas Awjû, Duæ oves, 
[et] h[ujus] diminut[ivum]: Dweietelis, ein 
Ʒweychen oder paarchen}

SŠG 31 Dweietas Awjû / Duo oves […] Hæc 
quoq[ue] diminuuntur, ut: Dweietelis (plg. 
KlG 75 dweiets awiu duæ oves)

C ii 1140 {sæhnlein. sunélis, liô. m. in Voca
t[ivo] Sunel, G. S. p. 16. sunuttis, cʒiô. su-
nuttėlis, liô. m.}

SŠG 16 in Vocativo Sunèl 
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 1 ,  2 0 0 9

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  1 2 1 – 1 5 8

Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

pirmasis baltramiejaus vilento 
Enchiridiono leidimas: terminus 
ad quem – 1572-ieji 

baltramiejaus vilento Enchiridiono (1579) 
ir Evangelijų bei Epistolų (1579) 430-ies metų 
sukakčiai

Karaliaučiaus lietuvių kunigas baltramiejus vilentas (apie 1525–1587) – antrasis 
mažosios lietuvos autorius, spaudai parengęs ir paskelbęs knygų lietuvių kalba. 
po martyno mažvydo (apie 1520–1563) mirties jis išleido dviejų dalių jo giesmyną 
Giesmės Chrikščioniškos (1566, 1570). vilento pavardės nei antraštiniame lape, nei 
pratarmėje nėra, todėl šis giesmynas tradiciškai vadinamas Mažvydo giesmynu. 

išlikusios dvi knygos, kurias vilentas pasirašė kaip vertėjas: 1) 1579 metų En-
chiridionas – iš vokiečių kalbos „pilnai ir wiernai pergul= ‖ ditas / per baltramieju 
Willenta ‖ plebona Karalaucʒuie ant ‖ schteindama“; 2) tų pačių metų Evangelijos 
bei Epistolos – „pilnai ir wiernai per= ‖ gulditas ant lietuwiſchka sʒodʒia / per ‖ 
baltramieju Willenta / plebo= ‖ na Karalaucʒui ant ‖ schteindama“. jo pavardė 
išlaikyta ir abiejų knygų 1612 metų leidime, kurį spaudai parengė lozorius zengš-
tokas (1562–1621).

jonas bretkūnas (1536–1602) pagal vilento verstas evangelijas išleido Postilę (1591). 
didžiąją daugumą perikopių (67 iš 69) jis ėmė iš Evangelijų bei Epistolų, vieną – iš 
Enchiridiono, tačiau vilento kaip vertėjo nenurodė, jokios informacijos apie ankstes-
nes lietuviškas knygas nepateikė1. 

lietuvių literatūros istoriografijos ir bibliografijos darbuose yra užuominų, kad 
vilentas buvo parengęs ir daugiau darbų, bet jie arba neišspausdinti, arba neišliko. 
Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama pirmajam neišlikusiam Enchiridiono 
leidimui. tyrimą paskatino 2008 metais berlyne, prūsijos kultūros paveldo slapta-
jame valstybiniame archyve (Geheimes staatsarchiv preussischer Kulturbesitz), rastì 

1  ona aleknavičienė, „jono bretkūno Postilės 
(1591) teksto istorija: perikopių redagavi-
mo šaltiniai“, ALt 10, 2008, 29–32.
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keturi iki šiol nežinoti vilento laiškai bei tarėjų potvarkis2. jie rašyti 1556–1581 
metais: du iš jų – lotyniškai kunigaikščiui albrechtui, du – vokiškai kunigaikščiui 
jurgiui Frydrichui3. laiškai yra byloje Pfarrer bei der litthauſchen Kirche auf dem Sack-
heim 1556–1709, aplanke Barthol. Wilentus 1556–1582 (Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. 
bl. 3r–12v): 

1)  baltramiejaus vilento laiškas prūsijos kunigaikščiui albrechtui, Karaliaučius, 
nedatuotas (1556?), rašytas lotyniškai; Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 3r–4v;

2)  baltramiejaus vilento laiškas prūsijos kunigaikščiui albrechtui, Karaliaučius, 
registruotas 1556 06 08, rašytas lotyniškai; Gsta pK: XX em 72 f nr. 51.           
bl. 5r–6v;

3)  baltramiejaus vilento laiškas prūsijos kunigaikščiui jurgiui Frydrichui, Ka-
raliaučius, registruotas 1572 08 01, rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 72 f 
nr. 51. bl. 7r–8v;

4)  baltramiejaus vilento laiškas prūsijos kunigaikščiui jurgiui Frydrichui, Ka-
raliaučius, registruotas 1581 12 25, rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 72 f 
nr. 51. bl. 9r–10v;

5) tarėjų potvarkis dėl apmokėjimo baltramiejui vilentui, Karaliaučius, 1582 01 22, 
rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 11r–12v.

tai didžiausi iki šiol išlikę vilento autografai. jo literatūrinei veiklai pažinti ypač 
svarbūs 1572 ir 1581 metų laiškai. jie sudaro prielaidas patikslinti duomenis ne tik 
apie pirmąjį Enchiridiono leidimą, bet ir apie veito dietricho Postilės vertimą, kuni-
gavimą Karaliaučiuje: darbo pradžią, vietą, materialinę būklę.

1. s p Ė j a m a s i s  1 5 7 4  a r  1 5 7 5  m e t Ų  ENCHIRIDIONO l e i d i m a s. Evangeli-
jų bei Epistolų pratarmėje vilentas sakosi jau anksčiau kai ką išleidęs iš martino 
lutherio raštų, tarp jų ir Mažąjį katekizmą. Šį kiek patobulinęs leidžiąs vėl kartu su 
kitais panašios tematikos raštais: 

Eo conſilio à me ex ſcriptis Lutheri ‖ quædam conuerſa & edita ſunt ante, in quibus Cate= ‖ 
cheſis illa parua, quam emendatiorem nunc quoq[ue] edidi= ‖ cum alÿs non nullis adidem 
argumentum ſpectantibus4 (EE 2v–3r).

Kadangi vilentas nenurodė, kada Enchiridioną išleido pirmą kartą, lietuvių litera-
tūros ir kalbos tyrėjai datą mėgino nustatyti remdamiesi antriniais šaltiniais. daž-

2  prūsijos kultūros paveldo slaptajame valsty-
biniame archyve dirbta 2008 metų spalį 
pagal projektą „Fundamentinių lituanisti-
kos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė 
lingvistinė analizė ir duomenų bazės plė-
tra“ (2007–2008), remtą lietuvos valstybi-
nio mokslo ir studijų fondo.

3  už lotyniškų laiškų vertimą dėkoju habil. 
dr. jolantai Gelumbeckaitei, už pagalbą 
šifruojant ir verčiant kitus laiškus bei do-

kumentus ačiū Gelumbeckaitei, dr. liuci-
jai Citavičiūtei, habil. dr. annai Helene’i 
Feulner ir dr. Christiane’i schiller.

4  vertimą į lietuvių kalbą žr. regina Kože-
niauskienė, XVI–XVIII amžiaus prakalbos   
ir dedikacijos, vilnius: mokslas, 1990, 85; 
Kazimiero eigmino vertimą žr. Lietuvių li-
teratūros istoriografijos chrestomatija (iki   
1940 m.), parengė leonas Gineitis, vilnius: 
vaga, 1988, 11.
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niausiai kaip galimi išėjimo metai minimi 1575-ieji5. tam pagrindo davė įrašas Kara-
liaučiaus rūmų išlaidų knygoje, skyriuje „buchdrucker“, kad 1575 metais sumokėtos 
7 markės ir 30 šilingų už lietuviško lutherio katekizmo 25 egzempliorių išspausdi-
nimą. jį 1935 metais rado jurgis Gerulis Karaliaučiaus valstybiniame archyve:

im jahre 1575 (o. F. 13492 s. 235v): 7 m 30 sch – Vor 25 exemplar des littischenn Cate-
chismij Lutheri zudrugkenn... den 6 octob:6.

Gerulis (1935, 99–100) kėlė ir klausimą, ar tai negalėtų būti vilento Enchiridiono 
pirmasis leidimas, kurį šis mini Evangelijų bei Epistolų pratarmėje. Geruliui į akis 
krito tik toks mažas tiražas.

vaclovas biržiška Aleksandryne prie vilento raštų pateikė 1575 metų Enchiridiono 
leidimą nurodydamas, kad išlikęs tik antrasis, t. y. 1579-ųjų, leidimas. Kadangi 
Karaliaučiaus rūmų išlaidų knygoje pažymėta, jog 1575 metais sumokėta už lietu-
viško lutherio katekizmo išspausdinimą, tai, biržiškos nuomone, „nėra nė mažiau-
sios abejonės, kad čia kalbama apie 1575 m. pasirodžiusį enchiridiono leidimą“ 
(BržA i 110).

Gerulio rastas įrašas tapo vienu iš trijų argumentų įregistruoti Lietuvos bibliogra-
fijoje pirmąjį Enchiridiono leidimą kaip išleistą 1575 metais Karaliaučiuje 25 egzem-
pliorių tiražu (LB i 450, įrašo nr. 1280). domas Kaunas kritiškai vertino lietuvių 
bibliografų nuomonę dėl pirmojo Enchiridiono leidimo (1575) tiražo. Kiti Xvi am-
žiuje prūsijos Kunigaikštystėje leisti katekizmai (prūsų, lenkų) išspausdinti kelių 
šimtų egzempliorių tiražu. tokių mažų tiražų tuomet nebūta. Kaunas kėlė versiją, 
kad valdžia veikiausiai sumokėjo spaustuvininkui tik už tuos egzempliorius, kuriuos 
pasiėmė pati, o kitą tiražo dalį paliko kaip atlygį už darbą7. 

Kitas LB nurodytas argumentas nevisiškai tikslus: „apie tų metų katekizmą yra 
užsiminęs pats vilentas 1579 m. išverstų evangelijų pratarmėje.“ iš tiesų Evangelijų 
bei Epistolų pratarmėje leidimo metai nenurodyti, taigi LB neteisingai interpretuotas 
vilento teiginys.

dar vienas motyvas, LB rengėjams davęs pagrindo spėti pirmąjį Enchiridiono 
leidimą pasirodžius 1575-aisiais, – simono daukanto 1846 metų balandžio 5-osios 
(balandžio 17-osios) laiškas motiejui valančiui, kuriame jis minėjęs vilento knygą. 
laiške, rašytame lenkiškai, daukantas iš tiesų sakėsi turįs labai retą 1575 metų 
spaudinį – vilento Omilijas:

mam Wilentiusza omilije ‖ 1575 niecałe, co widziałes w bibliotece peterburskiej na- ‖ 
szego kleru, trzeba było zdarzenia dostac je. 

5  BržA i 110; Lietuvių literatūros istoriografijos 
chrestomatija (iki 1940 m.), parengė leonas 
Gineitis, vilnius: vaga, 1988, 510; Kože-
niauskienė 1990, 595; zigmas zinkevičius, 
Lietuvių kalbos istorija 3. Senųjų raštų kalba, 
vilnius: mokslas, 1988, 59; zigmas zinke-
vičius, Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių 
kultūrą, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2008, 75 ir kiti.

6  jurgis Gerullis, „verschollene altlitauische 
drucke aus Königsberg“, APh 5, 1935,   
99–100.

7  domas Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga. Lie-
tuviškos knygos raida 1547–1940, vilnius: 
baltos lankos, 1996, 59.
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Vertimas

turiu vilento omilijas 1575, ne visas, kurias matei petrapilės ‖ mūsų kunigų kny-
gyne, reikėjo progos jas gauti8.

augustino janulaičio vertimas kiek skiriasi nuo naujesnio birutės vanagienės 
vertimo, plg.: „turiu 1575 m. vilento omilijas, nepilną egzempliorių, kurias matei 
mūsų klero peterburgo bibliotekoje, reikėjo progos jas gauti“9. laiško komentaruo-
se rengėjų paaiškinta: „Čia turimas galvoje šis leidinys: m. luther, enchiridion. 
Katechismas maszas..., [vertė b. vilentas], Karaliaučius, 1575“ (daukantas 1976, 816). 
tačiau jau daukanto įvardijimas Omilije (lot. homilia, ae ‘pamokslas’, kilęs iš gr. 
ὁμιλία ‘bendravimas, susirinkimas, pokalbis, mokymas’) liudija, kad tai neturėtų 
būti katekizmas. Galimà prielaida, kad tai galėjęs būti konvoliutas (visi išlikę Evan-
gelijų bei Epistolų ir Enchiridiono egzemplioriai įrišti kartu), bet ir ją reikia atmesti. 
mat daukantas apie 1850-uosius sudarė savo asmeninės bibliotekos katalogą, ku-
riame pagal abėcėlę suregistravo turimas knygas. jame yra įrašas apie vilento Evan-
gelijas bei Epistolas (plg. 1 pav.): 

Willentus. 4 ewangelije i rozdział jzajasza Königs- ‖ berg 157910. defektowe 111.

tai seniausia daukanto turėta lietuviška knyga. tačiau egzempliorius, kaip nuro-
dė pats daukantas, buvo defektinis. sprendžiant iš įrašo, buvo išlikusi tik nedidelė 
dalis, veikiausiai pabaiga: „Hiſtoria apie muka ‖ ir smerti pona muſu ieſaus ‖ Chriſ-
taus / pagal keturiu euangeliſtu“ EE 187–214 ir „ieſaiæ liii“ EE 214–216. tai vadi-
namoji Pasija ir iz 52,13–53,12. todėl rašydamas laišką valančiui, daukantas negalėjo 
nurodyti nei tikslaus pavadinimo, nei leidimo metų. beje, mikalojaus daukšos Posti-
lę jis irgi vadino Omilije, nenurodė tikslaus pavadinimo ir metų: „K. [sic!] dauk sza 
omilije litewskie na cały rok. Wilno ‖ 1589 [sic!]“ (daukantas [1850,] 8r). taigi dau-
kantas turėjo ne Enchiridiono pirmąjį leidimą, neva išėjusį 1575-aisiais, bet defektines 
Evangelijas bei Epistolas (jos pirmą kartą išleistos 1579, antrą – 1612 metais).

dalį bibliotekos daukanto sesers anastazijos Kaunackienės vaikaitis Ferdinan-
das Kaunackis 1911 metų liepą padovanojo lietuvių mokslo draugijai. apie tai 
jonas basanavičius pranešė 1911 metų liepos 12(25) dieną visuotiniame draugijos 
susirinkime12, o knygas tą patį mėnesį įrašė į draugijos bibliotekos katalogą Cata-
logus librorum N[r.] 8. 1909–1912a13. Į katalogą su nuoroda „dr. Ferd. Kaunackis: 

8  simonas daukantas, laiškas motiejui valan-
čiui iš peterburgo į varnius, 1846 04 05  
(04 17), rašytas lenkiškai; lvia: f. 1135,  
ap. 20, b. 336, 25v; vertimas cituojamas iš: 
[augustinas janulaitis,] „daukanto laiškai. 
(a. janulaičio, Kaune.)“, Mūsų Senovė 4/5, 
1922, 786–787; http://www.epaveldas.lt. 

9  simonas daukantas, Raštai 2, tekstą paruošė 
b[irutė] vanagienė, sudarė v[ytautas] 
merkys, vilnius: vaga, 1976, 780–784, 816. 

10  skaičius <9> gali būti paties daukanto tai-
sytas, bet nematyti ar iš <5>, rašalo spalva 
ta pati.

11  simonas daukantas, S. Daukanto bibliotekos 
katalogas, [1850,] 51r; lltib r: f. 1 s.d., b. 
33 (buv. f. 1–980). 

12  Lietuvių mokslo draugijos protokolai, 1908–
1911, 246r; lltib r: f. 22–2. 

13  Catalogus librorum N[r.] 8, 1909–1912a, 122–
143; lltib r: f. 22, b. 1014. 
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1 pav. Simono Daukanto bibliotekos katalogas, [1850,] 51r: tarp kitų knygų įrašytos 
baltramiejaus vilento Evangelijos bei Epistolos (5-asis įrašas);
lltib r: f. 1 s.d., b. 33



Archivum Lithuanicum 11126

(sim. daukanto biblioteka)“ įtrauktos 345 knygos (iš viso 563 tomai), 26 iš jų lie-
tuviškos (29 tomai), bet vilento Evangelijų bei Epistolų tarp jų nėra14.

Kai kurios kitos daukanto turėtos knygos irgi buvo defektinės, be antraštinių 
lapų. basanavičius joms sukūrė aprašomuosius pavadinimus, paprastai ta kalba, 
kokia parašyta knyga, nurodė, kuriuo puslapiu prasideda, kiek puslapių yra, kiek 
trūksta, prie nežinomų leidimo metų prirašė klaustuką15. peržiūrėjus visus tokius 
įrašus, nerasta nė vieno, kuris galėtų orientuoti į vilento Enchiridioną ar Evangelijas 
bei Epistolas. taigi tarp dovanotųjų vilento knygos nebuvo. jos likimas nežinomas. 

Kai kuriose senesniosiose bibliografijose irgi minimas 1575 metų Enchiridiono 
leidimas. vaclovas biržiška, remdamasis daukanto laišku ir Gerulio prielaida16, į 
1924 metais išleistą Lietuvių bibliografiją įtraukė pirmąjį Enchiridiono leidimą, tačiau 
abejojo, „ar daukantas supainiojo su 1579 m. laida ar iš tikrųjų turėjęs niekam 
nežinomą, prof. Gerulio spėjamą, pirmą enchiridiono laidą“17. 

1904 metais silvestras baltramaitis į lietuviškų ir prūsiškų knygų, išleistų 1553–
1891 metais, sąrašą greta vilento Enchiridiono 1579 metų leidimo įrašė lutherio 
katekizmą, kurį 1574 metais į lietuvių kalbą išvertęs baltaseras bassas:

11. luthers Katechismus ins litauische übersetzt von baltaser bass. 1574. (neu he-
rausgegeben von bechtel).

рец. mitt. lit. litt. Gesl. iv, p. 90. tilzes Keleiwis. 1894. № 1018. 

prie šio spaudinio nenurodyta nei leidimo vieta, nei formatas, nei puslapiai, 
vadinasi, jis aprašytas ne de visu. baltramaitis pridėjo ir du šaltinius, iš kurių gavo 
informacijos. Chronologiškai pirmasis – laikraštis Tilžės keleivis. 1894 metų vasario 
3 dienos numeryje, skiltyje „iß lietuwos bey abiejû pruſû prowincû. til‡e, 2. Fe-
bruarjų 1894“, yra anoniminė žinutė apie lietuvių literatūros draugijos 1894 metų 
susirinkimą tilžėje. joje rašoma, kad apskrities mokyklų inspektorius schwede 
kalbėjo apie lietuviškas mokyklines knygas. pirmąja lietuviška mokomąja knyga 
schwede laikė mažvydo Katekizmą, antroji išėjusi 1574-aisiais. tai į lietuvių kalbą 
išverstas lutherio katekizmas, jį išleidęs baltazeris bazas: 

14  mykolas biržiška 1935 metais iš invento-
riaus knygos sudarė dovanotų knygų sąra-
šą, jis publikuotas: m[ykolas] biržiška, 
„simano daukanto biblioteka“, XXVII kny-
gos mėgėjų metraštis 2, 1937, 59–70.

15  plg.: „ewangelie polskie y litewskie (be ti-
tulo ‖ ir kelių lapų pradžioje ir gale) ?“; 
„Kalwaria arba kialas Križiaus (truksta ‖ 
titulas ir 16 pp. pradžioje) ?“; „Kazania 
(gotika, nežin. autoriaus, be titul. ‖ lapo, 
prasideda 3 pp.; fol. pp. 934) ?“ (Catalogus 
librorum N[r.] 8, 1909–1912a, 131, 140).

16  biržiška veikiausiai rėmėsi teiginiu: „‘en-
chi ridion’as’ tiktai antru leidimu teišliko, 

pirmasis pražuvo“ ([jurgis Gerulis,] Maž-
vydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai 
iki 1570 metams, spaudai parūpino dr. jur-
gis Gerullis leipcikio universito ekstra-
ord. profesorius, Kaunas: Švietimo minis-
terijos leidinys, 1922, XXXii).

17  vac[lovas] biržiška, Lietuvių bibliografija 1. 
XVI–XVIII amž., Kaunas: Švietimo minis-
terijos leidinys, 1924, 7. 

18  С[илвестръ] Балтрамайтисъ, Списокъ ли-
товскихъ и древне-прусскихъ книгъ, издан-
ныхъ съ 1553 по 1903 годъ, С.-Петер бургъ: 
типогра фiя в. Безобразова и Комп., 
21904, 2–3.
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pirmoſes lietuwiſchkoſes ‖ sʒuilknygos yra nů Wyskupo martino ma‡wio [sic!]. 
toſe ‖ buwo Fybeles ant skaitymo, Katgiſmos ſu penkiomis ‖ dalimis, wiena dalis 
Gieſ mjû, 10 priſakymai o ir wiens balſas iß lenkißko. Antros Knygos buwo nů ‖ 
Baltaʒerio Baʒo, butent „Luteriaus Katgiſmos … lie ‖ tuwißką Kalbą perwerſtos 
1574,“19 paſkuy Gromatos ‖ bey ewangelios nů 1579; mete 1701 ißleido von ‖ san-
den „naujaj… teſtamentą, mete 1727 Kvants ‖ „pſalmus, lietuwißkay bey wokißkai,“ 
mete 1735 ‖ berents „wiſą bybel… perſtate“, tada ißējo ir perſta- ‖ tymai nů jaunojo 
rēʒaus bey Kurßacʒio20. 

Žinutė pasirodė praėjus savaitei po susirinkimo, ji labai konkreti, lietuviškų 
knygų išleidimo metai tikslūs, nurodytos ir tuo metu lietuvių mokykloje naudotos 
knygos. tarsi nebūtų pagrindo abejoti ir 1574 metų katekizmu, tačiau antrasis bal-
tramaičio nurodytas šaltinis vis dėlto orientuoja į 1579 metų Enchiridioną. tai to 
paties lietuvių literatūros draugijos susirinkimo, įvykusio tilžėje 1894 metų sausio 
25 dieną, apžvalga, parašyta profesoriaus theodoro preußo ir paskelbta draugijos 
leidinyje Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft 1899-aisiais, t. y. po 
penkerių metų.

preußas irgi atpasakojo apskrities mokyklų inspektoriaus schwede’s21 pranešimą 
apie lietuviškas mokyklas bei mokyklines knygas. ir čia apie Xvi amžiaus spaudinius 
pakartojama ta pati informacija: pirmąja mokomąja knyga schwede laikęs mažvydo 
Katekizmą, o antroji panaši knyga išėjusi 1574-aisiais, ją išleidęs baltazeras bassas: 

das erſte ‖ litauiſche schulbuch findet ſich aus dem jahre 1547, ver= ‖ faßt von 
martin mosvidius, pfarrer in ragnit (von beʒʒenberger ‖ 1874 wieder herausgege-
ben). es enthält nach ʒwei lateiniſchen und ‖ einer deutſchen vorrede eine kurʒe 
Fibel, dann einen kurʒen lutheriſchen ‖ Katechiſmus und elf Kirchenlieder. Ein 
ʒweites ähnliches Buch erſchien ‖ 1574 von Baltaſer Baß: „Luthers Katechismus 
ins Litauiſche über= ‖ ſetʒet“ (neu herausgegeben von bechtel)22.

skliaustuose esanti pastaba „neu herausgegeben von bechtel“, kurią pakartojo ir 
baltramaitis, liudija, kad minimasis katekizmas – veikiausiai 1579 metų vilento En-
chiridionas. būtent tų metų Enchiridiono ir Evangelijų bei Epistolų kritinį leidimą 1882 
metais paskelbė Fritzas bechtelis23. Šioje apžvalgoje, skirtingai nei anksčiau minėto-

19  Čia ir kitur paryškinta cituojant.
20  „lietuwißkay=litterarißka draugyſte“, Til-

ês Keleiwis. Lietuwos naudingaſis Kelrodis 
10, 1894 02 03, 1; http://www.epaveldas.lt. 

21  schwede ir preußas 1894 metais buvo lie-
tuvių literatūros draugijos valdybos na-
riai. Į ją tuo metu dar įėjo Karaliaučiaus 
universiteto profesoriai adalbertas bez-
zenbergeris ir Karlas Heinrichas lohme ye-
ris, tilžės gimnazijos mokytojai dr. Fran-
zas siemeringas ir aleksandras teodoras 
Kuršaitis, kunigas otas julius steinas. 

22  th[eodor] preuß, „Ʒur Geſchichte der Ge-
ſellſchaft“, Mitteilungen der Litauischen Lit-
terarischen Gesellschaft 4(1–6), 1899, 89–90; 
http://www.epaveldas.lt. 

23  [Fritz bechtel,] Bartholomäus Willent’s litau-
ische Uebersetzung des Luther’schen Enchiri-
dions und der Episteln und Evangelien, nebst 
den Varianten der von Lazarus Sengstock be-
sorgten Ausgabe dieser Schriften, mit einer 
einleitung hrsg. von Fritz bechtel, Göttin-
gen: robert peppmüller, 1882. 
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je žinutėje, yra nemažai netikslumų, ypač giesmynų istorijoje, pasitaiko klaidų nu-
rodant metus24. Kaip schwede’s pranešime atsirado 1574-ieji, paaiškinti sunku.

remdamasis baltramaičiu ir jo nurodytais šaltiniais, baltasero basso katekizmą 
į Lietuvių bibliografiją (1924) įtraukė ir biržiška: „11. B. Bass – luthers Katechismus 
ins litauische übersetzt von baltaser bass“, bet nebuvo tikras, ar šis katekizmas iš 
tiesų naujai išleistas bechtelio (šį teiginį parašė su klaustuku; biržiška 1924, 7). 
bibliografijos pirmosios dalies antruosiuose papildymuose (1929) jis siūlė šį įrašą 
išbraukti, nes bechtelis šio katekizmo neperspausdinęs, veikiausiai jis visai nebuvęs 
išspausdintas. biržiška spėjo, kad schwede bus supainiojęs su 1579 metų Enchiridio-
nu, tačiau vis tiek liko klausimas: „bet iš kur paimtas balt. bass?“25

Į šį klausimą neatsakyta iki šiol. tiek baltramaičio, tiek biržiškos bibliografijose 
ir atitinkamai jų šaltiniuose nurodytasis vertėjas baltazeris bazas ar baltaseras ba-
ssas lietuvių literatūros istorikams nėra žinomas. toks kunigas nuo Xvi amžiaus 
vidurio iki pabaigos neužfiksuotas ir Friedwaldo moellerio evangelikų kunigų są-
vade Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung 
im Jahre 194526. 

aiškių duomenų apie pirmąjį vilento Enchiridiono leidimą nepavyko rasti ir 
Xviii amžiaus šaltiniuose. danieliaus Heinricho arnoldto veikale Zusätze zu seiner 
Historie der Königsbergschen Universität (1756) nurodomos trys vilento knygos: pir-
miausia Vaikų mokslas (Kinderlehre) su keletu giesmių, paskui lutherio katekizmas 
ir Evangelijos bei Epistolos: 

bartholomÕus Willentus, war ‖ von 1550 allhier littauiſcher prediger; in welcher ‖ 
QualitÕt er nicht nur 1554 dem Kænigsbergiſchen ‖ synodo beygewohnet, ſondern 
auch 1567 der re- ‖ petit. corp. doctr. Pruten. unterſchrieben hat, s. ‖ Colbii presbyte-
rol. regiom. s. 89. und ſtarb ‖ 1587 im octobr. erl. preußen v. b. s. 792. ‖ u. f. Er 
hat die Kinderlehre, nebſt etlichen Ge= ‖ ſÕngen, auch den Catechismus Lutheri, 
nebſt den ‖ Evangeliſchen und Epiſtoliſchen Texten des gan= ‖ ʒen Iahres, in 
littauiſcher sprache herausgegeben; ‖ welches der nachmalige littauiſche pfarrer 
hieſelbſt ‖ laʒar. sengſtock 1612 in 4. allhier wieder aufle= ‖ gen laßen27.

arnoldtas čia gali būti rėmęsis būdviečių (ragainės aps.) kunigo theodoro lep-
nerio knyga Der Preusche Litauer, parašyta apie 1690 metus, bet išleista tik 1744-aisiais. 
lepneris rašo apie kunigaikščio albrechto įsakymą mažvydui kartu su kitais kunigais 

selbstverlag des vereins für Familienfor-
schung in ost- und Westpreußen e. v., 
1968.

27  [daniel Heinrich arnoldt,] d. daniel Hein-
rich arnoldts ƷuſÕtʒe ʒu ſeiner Hiſtorie 
der Kænigsbergſchen univerſitÕt, nebſt ei-
nigen verbeſſerungen derſelben, auch 
ʒweyhundert und funfʒig lebensbe ſchrei-
bungen preußiſcher Gelehrten. Kænigs-
berg in preuſſen, im verlag ſel. iohann 
Heinrich Hartungs Witwe. 1756, 209–210.

24  schwede tyrė lietuviškų giesmynų istoriją, 
žr. r. schwede, „Ʒur Geſchichte der litau-
iſchen Geſangbücher“, Mitteilungen der Li-
tauischen litterarischen Gesellschaft 16, 1891, 
396‒406; http://www.epaveldas.lt.

25  [vaclovas biržiška,] „pirmosios lietuvių 
bibliografijos dalies (Xvi–Xviii amž.) ant-
rieji papildymai“, Knygos 8, 1929, lXXXi.

26  Friedwald moeller, Altpreußisches evangeli-
sches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur 
Vertreibung im Jahre 1945 1. Die Kirchspiele 
und ihre Stellenbesetzungen, Hamburg: 
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parengti lietuviškų knygų. mažvydas pirmiausia išradęs lietuvišką šriftą (Typos), 
pritaikytą kalbos ypatybėms, ir netrukus po to buvęs parašytas Vaikų mokslas (Kin-
derlehre) su keletu giesmių. arnoldtas šią knygą gali būti priskyręs vilentui dėl dvi-
prasmiško lepnerio sakinio:

darauf ‖ iſt die Kinder=lehre k÷rtʒlich abgefaßet, nebſt etli= ‖ chen littauſchen 
Ge ſÕngen von Bart[holomaeo] Willento, pfarrer ʒu Kænigsberg durch den druck auß-
ge= ‖ kommen28.

tad ligšiolinė informacija apie pirmąjį vilento Enchiridiono leidimą nekonkreti, 
pagrįsta daugiausia duomenimis iš antrinių šaltinių. vienur ji pateikiama tik kaip 
spėjimas, kitur kaip tikras faktas. Kol kas neatsakyta ir į klausimą dėl mažvydo 
Parafrazio pirmojo leidimo. vaclovas biržiška, remdamasis kitu Gerulio (1935, 99) 
rastu įrašu Karaliaučiaus rūmų išlaidų knygoje, kad 1574 metais spaustuvininkui 
sumokėta 4 markės ir 30 šilingų už tris maldas vokiečių, lenkų ir lietuvių kalba 
(„4 m 30 sch vor die dreij gebett deutsch, pollisch vnnd littauisch für mein g[nä-
di gen] furstenn vnnd h[erren]“), darė prielaidą, jog čia, galimas daiktas, kalbama 
„kaip tik apie vilento išleistą mažvydo ‘parafrazio’ pirmąjį leidimą“, išspausdintą 
kartu su vokišku ir lenkišku tekstu (BržA i 110). 

2. n a u j i  d u o m e n Y s  a p i e  p i r m ą j Į  ENCHIRIDIONO l e i d i m ą. 1572-ųjų 
vilento laiškas išsklaido abejones dėl pirmojo Enchiridiono leidimo metų. tikėdama-
sis kunigaikščio paramos, jis rašo vis prisidarąs išlaidų kartkartėmis atiduodamas 
spaudai keletą kūrinėlių (opuscula). padėkojęs už parodytą pagarbą išleidus giesmy-
ną, jis sako turėjęs nemažai išlaidų leisdamas katekizmą ir atiduodamas spausdinti 
jį 500 egzempliorių, beje, ir daugiau darbų, bet už tai negavęs nieko (plg. 2 pav.):

Wil nicht ʒweifeln e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] ‖ werde ſich auch deſhalben 
deſto mehr vber mich, vnd meine ‖ kinder erbarmen, weil ich auch oft viel vnkoſten 
drauf hab ‖ wenden muſſen, wen ich biſweilen etliche opuſcula der ‖ Kirchen ʒum 
beſten in drug gegeben, vnnd wiewol mir ‖ e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] vor 
daß Geſeng buchlein, ſo ich hab auſgehen laſſen, ein ‖ gnedige verehrung gethan, 
darfur ich auch e[urer] F[ürſtlichen] d[urchlaucht] ʒum ‖ vnderthenigſten dancke, 
idoch habe ich auch nicht wenig vnkoſt[en] ‖ treiben muſſen, mit dem, daß ich den 
Cathechiſmum auſgeh[en] ‖ vnd 500 exemplar habe drucken laſſen, vnd ſonſt 
mehr, ‖ darfur ich nichts bekommen (vilentas 1572, 7v).

Vertimas

nenoriu abejoti, kad j[ūsų] K[unigaikštiškoji] Š[viesybė] juo labiau pasigailės manęs 
ir mano vaikų dar ir dėl to, kad bažnyčios gerovei atiduodamas spausdinti keletą 

28  [theodor lepner,] der preuſche littauer 
oder vorſtellung der nahmens=Herlei tung, 
Kind=tauffen, Hochʒeit, leibes= und Ge-
m÷ths=beſchaffenheit, Kleidung, Woh-
nung, nahrung und acker=bau, speiſe 
und tranck, sprachen, Gottes=dienſt, be-

grÕbniſſe und andere dergleichen sachen 
der littauer in preuſſen k÷rtʒlich ʒuſam-
men getragen von theodoro lepner [...] 
danʒig, bey joh. Heinrich r÷digern,  
1744, 128.
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29  a[dalbert] bezzenberger, p[aul] schwenke, 
„sitzung am 26. märz 1897. Über ein 1570 
angefertigtes, noch unbekanntes litau-

2 pav. baltramiejaus vilento 1572 metų laiško fragmentas: jis rašo 
išleidęs martino lutherio katekizmą 500 egzempliorių tiražu;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 7r–8v

darbelių turėjau daug papildomų išlaidų. nors j[ūsų] K[unigaikštiškoji] Š[viesybė] 
už mano išleistą giesmių knygelę mane maloningai apdovanojo, už ką j[ūsų] 
K[unigaikštiškajai] Š[viesybei] nuolankiausiai dėkoju, visgi aš prisidariau nemažai 
išlaidų ir leisdamas katekizmą bei atiduodamas spausdinti 500 jo egzempliorių ir 
daugiau [darbų], bet už tai negavau nieko.

taigi pirmasis vilento Enchiridiono leidimas išėjo prieš 1572 metus ar 1572-aisiais 
ir ne 25, bet 500 egzempliorių tiražu. 

ar buvo atsižvelgta į vilento prašymą ir sumokėta už pirmąjį Enchiridiono leidimą? 
Kaip minėta, laiške jis dėkoja už maloningą apdovanojimą išleidus giesmyną. už 
mažvydo giesmyno antros dalies išleidimą jam iš tiesų buvo sumokėta: už popierių 
ir darbą 1570 metais jis gavo 53 šilingus. Karaliaučiaus Karališkosios ir universiteto 
bibliotekos direktorius paulius schwenke Karaliaučiaus valstybiniame archyve rado 
1570 metų dokumentą (Fol. 13487, bl. 573v) su tokia nuoroda: „53 sch. dem littauschen 
pfarrherr weg der littauschen geseng, vors papir, vnd mühe, denn 1 juny.“29

Gerulis, skelbdamas schwenke’s rastąjį fragmentą dar kartą, šiek tiek abejojo, ar 
tikrai mažvydo giesmyną spaudai parengė vilentas:

vos abejotina, kad tą darbą jo pusbrolis vilentas atliko, nes Karaliaučiaus valstybi-
niame arkyve Fol. 13487 573v skaitome sąskaitoj 1570. m.: 53 Sch. dem littauschen 

isches Gesangbuch“, Sitzungsberichte der 
Altertumsgesellschaft Prussia für die Vereins-
jahre 1896–1900 21, 1900, 289–290.
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Pfarrherr weg der littauschen geseng, vors papir, vnd mühe, denn 1. Juny30. o juk anais 
laikais vilentas Karaliaučiuj lietuvių kunigu buvo.

nors dabar tuo jau niekas neabejoja, bet įrodančio dokumento iki šiol neturėta. 
juo galėtų būti laikomas 1572-ųjų laiškas.

laiško rezoliucijoje netiksliai suformuluotas vilento prašymas: jis prašąs priedo, 
nes turįs lankyti rosgarteniškius bei trakaimiškius (beje, nepaminėti sakaimiškiai), 
išleidęs giesmyną, bet nieko nesakoma apie katekizmą ir su juo susijusias išlaidas 
(plg. 3 pav.): 

littiſch prediger bitten ‖ vmb ein ʒuſchub31, ‖ weil er die roßgertner ‖ vnd trag-
heimen beſuchen ‖ muß, i[tem] littiſche geſengen ‖ auß gehen laßen, ‖ 1. Auguſtj 
A[nn]o [15]72 (vilentas 1572, 8v).

3 pav. baltramiejaus vilento 1572 metų laiško rezoliucija;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 7r–8v

30  išnašoje Gerulio paaiškinimas: „t. y. 53 ka-
pas lietuvių kunigui dėl lietuviško gies-
myno, už popierių bei darbą“ ([ jurgis Ge-
rulis,] Senieji lietuvių skaitymai 1. Tekstai su 

įvadais, sutaisė jurgis Gerullis, Kaunas: 
lietuvos universiteto leidinys, 1927, 18); 
žr. ir Gerulis 1922, XXii.

31  toliau išbraukta das.
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Vertimas

lietuvių pamokslininko prašymas dėl priedo, nes jis turi lankyti rosgarteniškius ir 
trakaimiškius, taip pat išleido lietuviškas giesmes, [15]72 metų rugpjūčio 1 [diena].

laiške vilentas iš tiesų rašė, kad turįs daug rūpesčių su tikinčiaisiais, gyvenančiais 
sakaimyje (sachkeim), trakaimyje (tragheim) ir rosgartene (rossgarten). jis tvirtino, 
kad šiose vietovėse gyvena daugiausia lietuvių, jiems turįs versti į lietuvių kalbą, 
todėl įdedąs daug darbo (apie tai žr. dar 4). be to, įklimpęs į skolas, jau dvejus metus 
esąs našlys ir turįs išlaikyti vaikus. dėl to jis buvęs priverstas atskleisti savo varganą 
padėtį trijų miestų tarybai („die erbarn rethe dieſer dreÿer stedte“) (plg. 4 pav.): 

nach dem ich aber biſher mich ſampt mei= ‖ nen kleinen vnerʒognen Kindern, d[er] 
ich vber ʒweÿ ihar im ‖ witwen ſtande geſeſſen, ſehr kümmerlich habe aufhalten 
können ‖ dieweil etlich ihar ſehr geſchwinde teurung geweſenn, alſo ‖ daß ich mein, 
vnd meines seligen weibes sielber vnd beſte ‖ kleider vorſetʒen vnd vorpfenden 
muſſen, daruber mehr als ‖ 200 F[lorin] in ſchuldt geratten, als hab ich nicht vmb-
gehen konnen, ‖ die erbarn rethe dieſer dreÿer stedte meine vnuermeidliche ‖ noth 
darʒuthun, welche den in betrachtung derſelben dahin ‖ durch Gottes hulf gerathen, 
daß mir ahn meiner ihar beſoldu[n]g ‖ etwas mehr iſt ʒugelegt wordenn. dieweil 
ich aber die ‖ groſte muhe vnd arbeit haben mus, mit ewer F[ürſtlichen] d[urchlaucht] 
vnter= ‖ thanen, ſo da aufm sagheim, tragheim vnd roßgarten ‖ geſeſſen, als ahn 
denen orthern do die meſten littawen ‖ wohnen, als gelanget ahn e[ure] F[ürſtliche] 
d[urchlaucht] mein vntertheniges vnd ‖ demütiges bitten, dieweil die stedte das ihre 
gethan, e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] ‖ wollen vmb Gottes vnd vmb ſeines heiligen 
ministerij willen ‖ auch mir armen diener Chriſti vnd ſeiner Kirchen, nach dem ‖ 
ich mit tranſferiren, vnd in littauſche ſprach ʒu bringen, ‖ oft viel arbeit haben, vnd 
ʒubringen muß, einen gnedigen ‖ ʒuſchub thun, damit ich armer mahn dermal eines 
auß ſolch[en] ‖ ſchweren ſchulden kommen möge (vilentas 1572, 7r–7v).

Vertimas

tačiau iki šiol save ir savo mažus neišmokslintus vaikus, kuriuos prižiūriu našlauda-
mas daugiau nei dvejus metus, tegalėjau labai vargingai išlaikyti, nes keletą metų 
viskas sparčiai brango, ir aš turėjau parduoti ir užstatyti savo ir savo velionės žmonos 
sidabrą bei geriausius drabužius. be to, įklimpau į 200 f[lorinų] skolą, todėl nebega-
lėjau kitaip išsiversti, kaip tik atskleisti savo nepakeliamą vargą šių trijų miestų gar-
bingajai tarybai. Į tai atsižvelgusi ji su dievo pagalba nusprendė, kad man būtų šiek 
tiek daugiau pridėta prie metinės algos. bet kadangi turiu daug rūpesčių ir darbo su 
jūsų K[unigaikštiškosios] Š[viesybės] pavaldiniais, gyvenančiais čionai sakaimyje, tra-
kaimyje bei rosgartene, mat šiose vietovėse gyvena daugiausia lietuvių, tai tepasiekia 
j[ūsų] K[unigaikštiškąją] Š[viesybę] mano nuolankus ir nužemintas prašymas, kad 
miestams jau savo padarius, j[ūsų] K[unigaikštiškoji] Š[viesybė] dievo ir jo šventosios 
tarnybos garbei man, vargšui Kristaus ir jo bažnyčios tarnui, kuris versdamas ir lie-
tuviškai išdėstydamas dažnai turi įdėti daug darbo, skirtų maloningą priedą, kad aš, 
vargšas žmogus, nūnai galėčiau išbristi iš tokių sunkių skolų.
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4 pav. baltramiejaus vilento 1572 metų laiško fragmentas: jis rašo, kad trijų miestų taryba 
jam jau buvo pakėlusi algą, bet prašo priedo, nes aptarnauja dar ir tikinčiuosius 
sakaimyje, trakaimyje bei rosgartene, kur gyvena daugiausia lietuvių;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 7r–8v
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32  Fritz Gause, Die Geschichte der Stadt Königs-
berg in Preussen 1. Von der Gründung der 
Stadt bis zum letzten Kurfürsten, Köln: böh-
lau verlag, 1965, 367; martynas purvinas, 
„K[araliaučius:] raida ir architektūra“, Ma-
žosios Lietuvos enciklopedija 1, vilnius: ma-
žosios lietuvos fondas, mokslo ir encik-
lopedijų leidybos institutas, 2000, 734–736; 
Klaus Garber, „apokalypse durch men-
schenhand. Königsberg in altpreußen – 
bilder einer untergegangenen stadt und 
ihrer memorialstätten“, Kulturgeschichte 
Ostpreußens in der Frühen Neuzeit, Frühe 
Neuzeit 56, hrsg. von Klaus Garber, man-
fred Komorowski, axel e. Walter, tübin-

gen: max niemeyer verlag, 2001, 7–9 ir 
lit.; šiame straipsnyje nurodoma daug 
anotuotos literatūros apie Karaliaučių; 
[daniel Heinrich arnoldt,] d. dan. Heinr. 
arnoldts Kurʒgefaßte Kirchengeſchichte 
des Kænigreichs preußen. Kænigsberg, bey 
iohann iacob Kanter, 1769, 283–284.

33  Cituojama iš: viktor Falkenhahn, Der Über-
setzer der litauischen Bibel Johannes Bretke 
und seine Helfer. Beiträge zur Kultur- und 
Kirchengeschichte Altpreußens, Königsberg 
(pr) und berlin: ost-europa-verlag,    
1941, 89. Falkenhahnas citavo iš bylos   
Die Lit thauische Pfarrstelle in Königsberg 
betr. 1603/04; em 72 f, bl. 54.

trimis miestais vadintos trys savarankiškos gyvenvietės: senamiestis (altstadt), 
lyvenikė (löbenicht), arba naujamiestis (neustadt), ir Knypava (Kneiphof). jos 
buvo įsikūrusios prie Karaliaučiaus pilies ir turėjo miestų Kulmo teises, savus įtvir-
tinimus, bažnyčias, turgavietes, valdžią (burmistrus, tarėjus). Šteindamas priklausė 
senamiesčiui. Xvi amžiaus pabaigoje senamiestis, lyvenikė ir Knypava topografine 
prasme susiliejo, bet oficialiai į vieną Karaliaučiaus miestą sujungtos tik 1724 metais. 
sakaimis, trakaimis ir rosgartenas buvo taip pat savarankiškos gyvenvietės (herzog-
liche Freiheiten), bet jos nepriklausė miestui. nors 1576 metais gyventojai prašė pa-
naikinti kaimiškąjį statusą, jų prašymas nebuvo patenkintas. sakaimis, trakaimis ir 
rosgartenas prie Karaliaučiaus prijungti taip pat tik 1724-aisiais32.

iš laiško aiškėja, kad vadinamoji trijų miestų taryba vilentui jau anksčiau buvo 
pakėlusi metinę algą. Yra ir daugiau duomenų, kad alga jam iš tiesų kartą padi-
dinta. 1563-iaisiais toje pačioje kaip ir vilentas Šv. mikalojaus bažnyčioje dirbęs 
lenkų kunigas janas seclucianas (apie 1510–1578) prašė padidinti algą. burmistro 
ir tarėjų rašte atsakyta, kad to padaryti beveik neįmanoma, nes jie turėję 20 markių 
padidinti ją lietuvių kunigui ir šis dabar gaunąs 90 markių. tokį sprendimą jie 
priėmę atsižvelgdami į tai, kad trijuose miestuose, t. y. trijose Karaliaučiaus dalyse, 
lietuvių daug daugiau negu lenkų:

nun jst es vns fast vnmuglich, ‖ dem guttenn hern secluciano seine besoldung ‖ 
zuerhöhenn, denn wir schon dem littauschen predicante[n] ‖ seine besoldung vff 
20 marck, das er also neun zigk ‖ marck jnn alle zur besoldung hatt, erhöhen 
mussen, ‖ jnn anmerckung das des littauschen volckes viell ‖ mehr, als des polni-
schen bey diesenn dreien stedten ‖ jst33.

taigi iki padidinant vilentas gaudavo 70, nuo 1563-iųjų – 90 markių (apie algą 
žr. dar 4). Kreipdamasis į kunigaikštį dėl paramos 1572 metais, jis vis dėlto tikėjosi, 
kad bus sumokėta ir už katekizmo išleidimą. tačiau potvarkyje rašoma, kad vilen-
tas prašąs dar kartą sumokėti už tą patį, t. y. už sakaimiškių, trakaimiškių bei ros-
garteniškių aptarnavimą, todėl jo klausimas atidedamas iki vizitacijos (plg. 3 pav.):
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abſchidt

so er von den tragheimer sackheimern ‖ vnd roſgartnern gefordert ſolle er ſich ‖ 
gegenn geburliche vorgleichung brauch[en] ‖ laſſen. das aber s[eine] f[ürſtliche] 
g[naden] ime dasſelbe ‖ belonen ſolle jſt irer f[ürſtlichen] g[naden] bedencklich. ire 
f[ürſtliche] g[nade] verſchieben aber ſolches bis ʒur ‖ Viſitation. Act[um] den 6 Auguſtj 
A[nn]o [15]72 

Cam[merrate] burg[graf] [?] ide[m] audiuit [etc.] (vilentas 1572, 8v).

Vertimas

potvarkis

Kadangi jo reikalauja trakaimiškiai, sakaimiškiai ir rosgarteniškiai, jam turi būti 
de ra mai atlyginama. bet j[o] K[unigaikštiškoji] m[alonybė] turėtų jam už tą patį 
mokėti, todėl j[o] K[unigaikštiškajai] m[alonybei] reikia pasvarstyti. j[o] K[unigaikš-
tiš ko ji] m[alonybė] atideda šitai iki vizitacijos. apsvarstyta [15]72 metų rugpjūčio 
6 [dieną] 

rūmų tarėjai, burggrafas [?] taip pat pritarė ir t. t.

bažnyčių vizitacijas inicijavo kunigaikštis albrechtas. 1526 metais buvo pareng-
ta vizitacijų instrukcija, 1528-aisiais nurodyta vizituoti visas bažnyčias34. vizitacijos 
įėjo į vyskupų pareigas, kai kuriose iš jų dalyvavo ir pats kunigaikštis (arnoldt 
1769, 285; sehling 21970, 9 –10, 26). 1541 metais Hanso Weinreicho spaustuvėje iš-
spausdinti vizitacijos nuostatai Articul von ErwÕhlung und Unterhaltung der Pfarrer, 
Kirchen=Viſitation, und was dem allen ʒugehærig, im F÷rſtenthum Preußen, auf gehaltener 
Tagefahrt Michaelis, im Iahr MCCCCCXL. einhellig beſchloſſen. juose numatytas punk-
tas dėl kunigų išlaikymo. tiek nuostatuose, tiek vėlesniame dokumente Regimens-
notul (1542) pabrėžta, jog reikia rūpintis, kad kunigai turėtų pakankamai pajamų 
(arnoldt 1769, 284–285). vizituojant būdavo ne tik tikrinama, kaip laikomasi pro-
testantiškojo tikėjimo pagrindų, ar tinkamai interpretuojama biblija, bet ir aptariami 
parapijos ūkiniai bei finansiniai reikalai, tarp jų ir kunigo alga35.

vilento klausimo dėl apmokėjimo už katekizmą nukėlimas iki vizitacijos leidžia 
manyti, kad tuokart už parengimą jam nebuvo atlyginta. Kad ilgokai tekdavo lauk-
ti malonės, rodo ir 1581-ųjų laiškas. vilentas rašo, kad maždaug prieš pustrečių 
metų į lietuvių kalbą išvertęs ir parengęs spaudai Evangelijas bei Epistolas kartu su 

34  emil sehling, Die evangelischen Kirchenord-
nungen des XVI. Jahrhunderts 4. Das Her-
zogthum Preußen. Polen. Die ehemals polnischen 
Landestheile des Königreichs Preussen. Das Her-
zogthum Pommern, leipzig: o. r. reisland, 
1911; neudruck: aalen: scientia verlag, 
21970, 7–9.

35  sehling 21970, 10–11; janusz małłek, „die 
sonderrolle des Herzogtums preußen in 
der Geschichte des territorialen protestan-
tismus in Frühen neuzeit“, Kulturgeschich-
te Ostpreußens in der Frühen Neuzeit, Frühe 
Neuzeit 56, hrsg. von Klaus Garber, man-
fred Komorowski, axel e. Walter, tübin-
gen: max niemeyer verlag, 2001, 212–214. 
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5 pav. baltramiejaus vilento 1581 metų laiško fragmentas: jis rašo maždaug 
prieš pustrečių metų išleidęs Evangelijas bei Epistolas ir martino lutherio 
Mažąjį katekizmą, vieną šios knygos egzempliorių įteikęs kunigaikščio 
tarybai, bet kunigaikštis ligi šiol į tai nereagavęs;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 9r–10v

lutherio Mažuoju katekizmu. vieną šios knygos egzempliorių buvo įteikęs kunigaikš-
čio tarybai tikėdamasis „įgyti gausių malonių“. bet kunigaikštis ligi šiol į tai nerea-
gavęs (plg. 5 pav.):

durchleuchtiger / Hochgeborner Furſt. Gnedigſter Herr / ‖ nach wunſchung ʒeitlicher 
vnnd ewiger Wollfardt, kan ‖ e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] ich vnuermeldet nicht 
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laſſen / daß ich etwan ‖ vor drittehalben iarr / die sontags euangelien neben ‖ den 
epiſteln / vnnd kleinem Catechiſmo lutherj / ʒum ‖ nutʒ vnnd dinſte der Chriſt-
lichen Kirchen / inn littaw= ‖ ſche sprache gebracht / vnnd vnter dem schutʒ 
e[urer] F[ürſtlichen] d[urchlaucht] ‖ nicht mit geringer vnkoſt / vnnd ſchwechung 
meiner ‖ Haushaltung / die on das gering iſt inn druck verfer= ‖ tigt / vnnd deſ ſel-
bigen buchs ein exemplar e[urer] F[ürſtlichen] d[urchlaucht] ‖ rheten vberreicht / 
mit vngetʒweiffelter ʒuuerſicht / von ‖ e[urer] F[ürſtlichen] d[urchlaucht] als einem 
Chriſt lichen patronen / vnnd fleißig[en] ‖ beforderer Kirchen vnnd schulen / fur 
meinen ange= ‖ wanten fleis / vnnd gethane vnkoſtung reichliche ergetʒ= ‖ lickeit 
ʒuerlangen. Weil aber e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] mich biſsan= ‖ hero noch 
nicht mit ihrer Furſtlichen agildigkeit erfreu= ‖ et / bin ich auff die gedancken ge-
rathen / e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] werden ‖ gedachtes exemplar / entweder 
nicht ʒw handen bekom= ‖ men / oder mich / wegen der viel vnnd mancherleÿ 
ge= ‖ ſcheffte / damit ſie teglich beſchweret / vnnd vberheuffet ‖ aus der acht 
gelaßen haben (vilentas 1581, 9r).

Vertimas 

Šviesiausiasis, prakilniausiasis Kunigaikšti, maloningasis pone, palinkėjęs žemiško-
sios ir amžinosios gerovės, negaliu j[ūsų] K[unigaikštiškajai] Š[viesybei] nepranešti, 
kad maždaug prieš pustrečių metų Krikščioniškosios bažnyčios naudai ir tarnavimui 
išverčiau į lietuvių kalbą sekmadienių Evangelijas kartu su Epistolomis bei lutherio 
Mažuoju katekizmu ir, j[ūsų] K[unigaikštiškajai] Š[viesybei] globojant, su nemažomis 
išlaidomis ir nuostoliais savo namų ūkiui, kuris ir taip yra menkas, parengiau spau-
dai, o vieną šitos knygos egzempliorių įteikiau j[ūsų] K[unigaikštiškosios] Š[viesybės] 
tarybai neabejotinai tikėdamasis iš j[ūsų] K[unigaikštiškosios] Š[viesybės], kaip 
krikščionių globėjo ir uolaus bažnyčių bei mokyklų rėmėjo, įgyti gausių malonių už 
mano parodytą stropumą bei apturėtas išlaidas. bet kadangi j[ūsų] K[unigaikštiškoji] 
Š[viesybė] ligi šiol manęs vis dar nepradžiugina savo kunigaikštiškuoju gestu, man 
kilo mintis, kad skirtasis egzempliorius arba nepateko į j[ūsų] K[unigaikštiškosios] 
Š[viesybės] rankas, arba dėl daugybės ir visokeriopų reikalų, kurie jus kasdien sle-
gia ir apsunkina, neatkreipėte į mane dėmesio.

vilentas laiške priminė, kad apie savo sunkią materialinę padėtį rašęs ir Evan-
gelijų bei Epistolų pratarmėje, dedikuotoje kunigaikščiui, ir dar kartą paprašė „išties-
ti ranką ir ateiti į pagalbą“, ypač dabar, kai jis negalįs atlyginti visų spausdinimo 
kaštų ir sumokėti už panaudotą popierių, o sumokėti raginamas beveik kasdien 
(plg. 6 pav.): 

vnnd verurſachet word[en] ‖ e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] mein anliegen / 
durch gegenwertiges Exemplaris ‖ vberreichung ʒw gemuth ʒufuhren / mit vnder-
theniger ‖ bitte e[ure] F[ürſtliche] d[urchlaucht] wollen daſſelbige inn gnaden auf 
vnnd ‖ annehmen / mein gnediger patronus ſein / vnnd mei= ‖ ner kümmerlicher 
Haushaltung / wies inn gedachtem ‖ buchs vorrede an e[ure] F[ürſtliche] d[urch-
laucht] gethan / vermeldet / die ‖ handt bieten / vnnd ʒuhulffe kommen / vornem-
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6 pav. baltramiejaus vilento 1581 metų laiško fragmentas: jis rašo iki šiol negalįs atlyginti 
visų spausdinimo kaštų ir sumokėti už popierių, o sumokėti raginamas beveik kasdien;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 9r–10v

lich ‖ da Ich noch das Drucklohn nicht alles ʒuerlegen / ‖ vnnd verbrauchtes 
Papÿr ʒw ʒahlen vermocht / vnd ‖ aber faſt teglich ʒur ʒahlung angehalten wer
de (vilentas 1581, 9r–9v).

Vertimas

j[ūsų] K[unigaikštiškoji] Š[viesybe], tokios aplinkybės mane privertė įteikiant šį eg-
zempliorių atkreipti jūsų dėmesį. nuolankiai j[ūsų] K[unigaikštiškosios] Š[viesybės] 
prašau jį maloningai paimti ir priimti, būti mano maloninguoju globėju, o mano 
varganam namų ūkiui, kaip išdėstyta minėtosios knygos pratarmėje, dedikuotoje 
j[ūsų] K[unigaikštiškajai] Š[viesybei], ištiesti ranką ir ateiti į pagalbą, ypač kai aš 
dar negaliu atlyginti visų spausdinimo kaštų ir sumokėti už panaudotą popierių, 
o sumokėti esu raginamas beveik kasdien.

iš vilento laiškų aiškėja ir atlyginimo spaustuvei mechanizmas: spaustuvė rei-
kalavo iš autorių, kad jie patys sumokėtų už spaudos darbus bei popierių, todėl 
šie įklimpdavo į skolas ir būdavo priversti ieškoti pinigų. vilentas, praėjus dvejiems 
metams po Enchiridiono ir Evangelijų bei Epistolų išleidimo, dar nebuvo iki galo at-
siskaitęs su spaustuve! 

toks pat likimas, beje, buvo ištikęs ir seclucianą: 1575 metų birželio 18 dieną jis 
raštu kreipėsi į kunigaikštį prašydamas skirti priedą, nes spausdindamas lenkiškas 
knygas įklimpęs į skolas (arnoldt 1756, 107–108). vadinasi, leidybos iniciatyvos ir 
atsakomybės ėmėsi patys autoriai, o ne kunigaikštis iš anksto skirdamas pinigų. 
autoriai rankraštį atiduodavo spaudai nebūdami tikri, ar turės iš ko sumokėti, ar 
pavyks vėliau įtikinti kunigaikštį ir tarėjus, kad skolų prisidarė dėl knygų leidybos. 
Kunigaikštis ir jo kanceliarija paremdavo autorius veikiausiai tik tada, kai leidinys 
išvysdavo dienos šviesą.

vilentas šį kartą buvo kunigaikščio pamalonintas: jam paskirta 20 guldenų ir 
nurodyta kasmet duoti po 12 šėfelių grūdų. Kaip rodo rezoliucija, kurios pabaigo-
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je yra prierašas „princeps per se.“ („pats kunigaikštis asmeniškai.“), tai lėmė kuni-
gaikščiui dedikuota Evangelijų bei Epistolų pratarmė (plg. 7 pav.):

nach dem36 Bartholomęus Willentus ‖ littiſcher prediger ʒu Kunigſspergk mitt der ‖ 
littiſchen ſprach vnd ſonderlich in versione ‖ der euangelien vnd epiſtelen, 
Cathechiſmi ‖ vnd poſtillen37 treulich gedinet, haben f[ürſtliche] d[urchlauch]t ‖ im 
auß gnaden weg[en] der dedication der ‖ littiſchen euangelien epiſtelen vnd Ca-
the= ‖ chiſmi Ʒwantʒigk gulden polniſch ʒu einer ‖ vorehrung gnedigſtt ʒu geben 
befolen. damitt ‖ ehr aber in diſer ſprachen der Kirchen Gottes ‖ weitter dine, 
haben f[ürſtliche] d[urchlauch]t auß gnaden vor= ‖ williget, d[aß] im ʒu vorbeſſerung 
ſeines vnder= ‖ haltʒ, ſo lang ehr in ſeinem dinſtt trewlich ‖ beharret, Ʒwolff ſcheffel 
Korneß38 von ‖ f[ürſtlicher] d[urchlauch]t Kornboden iarr ierlich gegeben vnnd ‖ 
geuolget werden. Act[um] Kunigspergk 30 Ia= ‖ nuarij. A[nn]o. [15]82.

Princeps per se. (vilentas 1581, 10v).

36  toliau išbraukta Nicolaus. tai Šv. mikalojaus 
bažnyčios Šteindame pavadinimo dalis. 

37  toliau korektūros ženklas, paraštėje para-
šyta Fur Kirchen ‖ Gotteß.

38  toliau išbraukta auß.

7 pav. baltramiejaus vilento 1581 metų laiško rezoliucija: kunigaikštis už dedikaciją 
Evangelijose bei Epistolose nurodė skirti 20 guldenų ir kasmet duoti po 12 šėfelių grūdų;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 9r–10v
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Vertimas

Kadangi baltramiejus vilentas, Karaliaučiaus lietuvių pamokslininkas, lietuvių kalba 
ir ypač Evangelijų bei Epistolų, Katekizmo ir Postilės vertimu ištikimai pasitarnavo, tai 
K[unigaikštiškoji] Š[viesybė], būdama palanki dėl lietuviškų Evangelijų, Epistolų ir 
Katekizmo dedikacijos, norėdama pagerbti, maloningai paliepė duoti jam dvidešimt 
lenkiškų guldenų. o tam, kad jis šia kalba dievo bažnyčiai ir toliau tarnautų, 
K[unigaikštiškoji] Š[viesybė] maloningai siūlo, kad jam, siekiant pagerinti pragyve-
nimą, kol jis atsidavęs atlieka savo pareigas, kasmet iš K[unigaikštiškosios] Š[viesybės] 
grūdų aruodo būtų paskirta ir ateityje duodama dvylika šėfelių grūdų. apsvarstyta 
Karaliaučiuje [15]82 metų sausio 30 dieną.

pats kunigaikštis asmeniškai.

apmokėjimo klausimą tarėjai apsvarstė 1582 metų sausio 22 dieną. tai liudija 
prie laiško pridėtas atskiras dokumentas39. 

3. v e i t o  d i e t r i C H o  POSTILĖS v e r t i m o  TERMINUS A QUO –  1 5 8 1 - i e j i. 

jau minėta, kad vilentas buvo parengęs ir daugiau darbų. apie vieną iš jų žinota iš 
jo našlės onos vilentienės (anna Wilentin, Wiland) laiško kunigaikščiui jurgiui 
Frydrichui. jis saugomas prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archy-
ve byloje Littauſche Pfarrer=Wittiben 1587–1755 (Gsta pK: XX em 72 f nr. 2. bl. 1r–3v); 
šioje byloje atskirame lape yra ir potvarkis dėl paramos vilentienei:

1)  onos vilentienės laiškas kunigaikščiui Georgui Frydrichui, Karaliaučius, regist-
ruotas 1587 05 13, rašytas vokiškai; Gsta pK: XX em 72 f nr. 2. bl. 2r–3v;

2)  tarėjų potvarkis dėl paramos onai vilentienei, Karaliaučius, 1587 05 14, ra-
šytas vokiškai; Gsta pK: XX em 72 f nr. 2. bl. 1r–1v.

vilentienės laiškas rašytas veikiausiai kito asmens. laiško perrašą ir vertimą į 
lietuvių kalbą 1966 metais paskelbė jonas Kabelka ir jurgis lebedys40. laiškas spau-
dai tuomet rengtas iš fotokopijos, padarytos 1939-aisiais Karaliaučiaus valstybinia-
me archyve (vėliau ji perduota vub rankraščių skyriui)41.

39  tarėjų potvarkis dėl apmokėjimo baltra-
miejui vilentui, Karaliaučius, 1582 01 22; 
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 11r–12v.

40  j[onas] Kabelka, j[urgis] lebedys, „nauji 
duomenys apie b. vilento literatūrinę vei-
klą“, Blt 2(2), 1966, 209–215, perspaudas: 
jurgis lebedys, Lituanistikos baruose 1. Stu-
dijos ir straipsniai, paruošė j[uozas] Girdzi-
jauskas, vilnius: vaga, 1972, 78–86.

41  publikacijos rengėjai spėjo, kad laiškas 
1966 metais turėjo būti saugomas Göttin-
gene, valstybiniame archyvo sandėlyje 
(Göttingen, staatliches archivlager; e. m. 

72 f) (Kabelka, lebedys 1966, 209). iš tiesų 
Karaliaučiaus valstybinio archyvo fondai 
1944–1945 metais iš laikinų saugojimo vie-
tų rytų prūsijoje buvo pervežti į vokietiją 
ir įkurdinti Göttingene (Kurt Forstreuter, 
Das Preußische Staatsarchiv in Königsberg. 
Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Über-
sicht über seine Bestände, Göttingen: van-
denhoeck & ruprecht, 1955, 91–92). 1980-
aisiais jie perkelti į berlyną, prūsijos kul-
tūros paveldo slaptąjį valstybinį archyvą, 
kur saugomi ir dabar.
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vilentas 1581 metų laiške rašė pasirengęs versti veito dietricho42 Postilę ir davė 
užuominą kunigaikščiui, kad šiam darbui taip pat reikės paramos (plg. 8 pav.):

solches wird Gott der allmechtige / ʒw ‖ welches ehren / vnnd namens ausbreit-
tung / ſol= ‖ che arbeit vnnd vnkoſtung angewandt / vnnd noch ‖ hinfort (denn 
ich Itʒo albereit Viti Dieterichs Poſtil= ‖ lam mit Gottlicher gnaden ʒuuertiren 
vnter hende ‖ habe /) ſoll angewant werden / e[uren] F[ürſtlichen] d[urchlaucht] 
beÿde inn ‖ diſem vnnd kunfftigen leben reichlich erſtattenn: ‖ darumb ich dann 
auch mit meinem embſigenn ‖ Gebett anʒuhalten nicht vnderlaſſ[en] will (vilentas 
1581, 9v).

Vertimas

už tai dievas visagalis, kurio garbės ir vardo platinimui buvo skirtas tas darbas bei 
lėšos ir ateityje dar turės būti skiriamos (kadangi dabar rankose turiu Veito Dietri
cho Postilę, pasirengęs išversti su Dievo malone), j[ūsų] K[unigaikštiškajai] Š[vie-

theologie und Kirche [...] herausgegeben 
von dr. Herʒog [...] dritter band [...] 
stuttgart und Hamburg, rudolf beſſer. 
1855, 389–393).

42  veitas dietrichas (veit dietrich, vitus dite-
richus, vitus theodorus, vitus theodori-
cus, 1506–1549) – vokiečių teologas, lu-
therio šalininkas, religinių knygų autorius 
(real=encyklopädie für proteſtantiſche 

8 pav. baltramiejaus vilento 1581 metų laiško fragmentas: 
jis rašo pasirengęs versti veito dietricho Postilę;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 9r–10v
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sy bei] gausiai atlygins abejaip – šiame ir būsimame gyvenime; todėl ir aš savo nuo-
širdžioje maldoje nepaliausiu to prašęs.

Kabelka ir lebedys (1966, 210–211) darė prielaidą, kad anksčiausia vertimo data 
galėjo būti 1579-ųjų pabaiga ar 1580-ųjų pradžia, kai buvo išleistas Enchiridionas ir 
Evangelijos bei Epistolos. vilento laiškas konkrečios vertimo pradžios datos taip pat 
nepaliudija, bet dokumentuoja pasirengimą versti. taigi dietricho Postilės vertimo 
terminus a quo – 1581-ieji.

Kaip rodo vilentienės laiškas, ji iki galo nebuvo išversta. vilentas prie vertimo 
dirbęs keletą metų negailėdamas sveikatos ir išvertęs dalį nuo advento iki penk-
tojo sekmadienio po Švč. trejybės. vilentienė kunigaikščio prašė, kad įsakytų lie-
tuvių kalbą gerai mokantiems kunigams vertimą užbaigti, ir sakė galinti rankraštį 
pristatyti ten, kur bus nurodyta, kad tik brangus lobis nežūtų („damit der ‖ tewre 
ſchatʒ nicht vmbkomme“ [vilentienė 1587, 2v], plg. 9 pav.).

vilentienė (1587, 3r–3v) taip pat prašė, kad jos šeimai būtų kasmet duodama po 
12 šėfelių grūdų, kurie žadėti jos vyrui už darbą bei išlaidas rengiant Evangelijas 
bei Epistolas. rezoliucijoje nurodyta skirti jai 12 šėfelių grūdų, bet apie tolesnį Pos-
tilės likimą nekalbama. ar rankraštis išliko, šiuo metu nežinoma.

4. n a u j i  d u o m e n Y s  a p i e  v i l e n t o  K u n i G av i m ą  K a r a l i a u Č i u j e. 
vilentas Karaliaučiaus universitete imatrikuliuotas tą patį semestrą kaip ir mažvy-
das, jurgis zablockis, aleksandras rodūnionis. rektorius Georgas sabinus (Georg 
sabinus, schuler, 1508–1560) vilentą įrašė tarp 1546 metų rugpjūčio 1 ir 1547 metų 
rugsėjo 8 dienos: Bartolomeus Villentatius. vilentas sumokėjo 5 grašius (mažvydas, 
beje, tik 1 grašį, didžiausia suma tuomet buvo 20 grašių)43. nėra žinoma, kada 
universitetą baigė – 1549 ar 1550 metais (BržA i 107). paprastai teigiama, kad vi-
lentas tik baigęs studijas tuojau pat – 1550-aisiais – paskirtas Karaliaučiaus lietuvių 
parapijos kunigu (BržA i 107–108).

ankstesnieji lietuvių istoriografijos šaltiniai taip pat pateikia šiuos metus. jie 
užfiksuoti pirmojoje Karaliaučiaus presbiterologijoje, parengtoje Katedros diakono 
Georgo Colbe’s (Georgius Colbius, 1594–1670) ir išleistoje 1657 metais Karaliaučiu-
je. atkreiptinas dėmesys ne tik į metus, bet ir į nurodomą sakaimio bažnyčią, ku-
rioje esą dirbo vilentas ir bretkūnas (šį faktą toliau teks paneigti)44:

v. SACKHEIMENSES, ‖ i. PASTORES LITHVANICI.

i. bartHolomÆvs Willentvs, ab an. ‖ 1550. (al. 51.) qui ann. 1554. fuit in 
synodo regio- ‖ montana & an. 1567. ſubſcripſit Corpori doctrinæ.

43  Georg erler, Die Matrikel der Albertus-Uni-
versität zu Königsberg i. Pr. 1. Die Immatri-
kulationen von 1544–1656, leipzig: verlag 
von duncker & Humblot, 1910, 6.

44  Į šią problemą mėginta atkreipti dėmesį jau 
anksčiau, rašant apie bretkūno kunigavi-
mą Karaliaučiuje, žr. ona aleknavičienė, 

„jono bretkūno postilė lietuvoje: sklaidos 
istorija“, Ona Aleknavičienė (par.), Jono 
Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kom-
paktinė plokštelė, vilnius: lietuvių kalbos 
instituto leidykla, 2005, 25–26 ir 3 pav., 
kuriame pateiktas Karaliaučiaus vaizdas  
ir pažymėtos bažnyčios.
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45  [Georg Colbe,] episCopo-presbYtero-
loGia prussiCo-reGiomontana, 
NON SINE LABORE ADORNATA, ab 
anno m. d. XX. ad ann. m. dC. lvi. et 
PL. REVERENDO, CLARISSIMO, SOLIDE 
PIEQVE DOCTO ministerio reGio-

mon tano-tripolitano ConseCra-
ta, A GeorGio Colbio sYmmYsta 
CnipHoviano. exſcripta typis pas-
CHale mensenianis, anno m. dC. 
lvii. menſe Febr. [1657], 89.

ii. ioHann bretKe, bammelensis boruss ‖ penes Friedland. anno 1563. ʒu labiaw 
fuit, ubi ‖ an. 1567. ſubſcripſit Corpori doctrinæ prutenico, ubi ‖ quoq[ue] anno 
1580. novum testamentum in lin- ‖ gvam lithvanicam convertit45.

9 pav. onos vilentienės 1587 metų laiško fragmentas: ji rašo, kad jos vyras vertė 
veito dietricho Postilę, bet nebaigė, ir prašo pasirūpinti tolesniu vertimu;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 2. bl. 2r–3v
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leidinyje Erleutertes Preußen 1742 metais publikuotas Karaliaučiaus vyskupų ir 
kunigų sąrašas, kuriame nurodomi evangelikų liuteronų ir reformatų kunigai nuo 
reformacijos pradžios iki 1742-ųjų. jį parengė jacobas Henrichas liedertas remda-
masis Colbe’s 1657 metų presbiterologija ir 1699 metais išleistu atnaujintu jos va-
riantu, paskelbtu vokiškai. liedertas apie vilento kunigavimo pradžią ir bažnyčią 
pateikia tokius pat duomenis:

12) bey der litthauſchen Kirche, jetʒo ‖ auf dem Sackheim. ‖ pfarrer.

von bis
1. N. N. 1526
2. Barthol. Willentus 1550 ſt. 1587
3. ioh. bretke, aus bamlein bey 
Friedland, erſt ‖ pfarrer in labiau

1587. d. 15. may ‖ voc. ſt. 160246

Šie metai ir vieta vėliau pateko ir į danieliaus Heinricho arnoldto veikalus. 
Knygoje Zusätze zu seiner Historie der Königsbergschen Universität rašoma:

bartholomÕus Willentus, war ‖ von 1550 allhier littauiſcher Prediger; in welcher ‖ 
QualitÕt er nicht nur 1554 dem Kænigsbergiſchen ‖ synodo beygewohnet, ſondern 
auch 1567 der re- ‖ petit. corp. doctr. Pruten. unterſchrieben hat, s. ‖ Colbii presbyte-
rol. regiom. s. 89. und ſtarb ‖ 1587 im octobr. erl. preußen v. b. s. 792. ‖ u. f. (arnoldt 
1756, 209–210).

ta pati informacija pateikta ir arnoldto knygoje Kurzgefaßte Nachrichten von allen 
seit der Reformation an den Lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandenen Predigern:

v. die litthauiſche Kirche auf dem Sackheim ‖ ʒu St. Eliſabeth. ‖ pfarrer.

1. n. n. war von 1526. s. meine Kirchenhiſt. s. 271.
2. bartholomÕus Willentus von 1550, hat 1567 der repetit. ‖ corp. doctr. unterſchrieben, 
und iſt 1587 geſtorben. s. meine ƷuſÕtʒe ‖ s. 209.
3. johann bretcke vorhin. pf. in labiau von 1563, kam 1587 im ‖ may hier an, und 
ſtarb 1602 im oct. s. meine academ. Hiſt. ii th. ‖ s. 488 und die Ʒuſ. s. 95 u. f. 
fortgeſ. Ʒuſ. s. 5447.

46  [ jacob Henrich liedert,] „verbeſſertes 
verʒeichnis der preußiſchen biſchæffe und 
evangeliſchen prediger ʒu Kænigsberg in 
preuſſen, ſeit der reformation bis auf dieſe 
Ʒeit. i. H. l.“, erleutertes preußen [...] 
geſammlet und heraus gegeben von eini-
gen liebhabern der Geschichte des vater-
landes. des F÷nften theils eilftes st÷ck. 
Kænigsberg in preuſſen, gedruckt bey     
iohann Heinrich Hartung. 1742, 792–793. 

47  [daniel Heinrich arnoldt,] d. daniel Hein-
rich arnoldts, Kæniglichen preußiſchen 
oberhofpredigers und Conſiſtorialraths, 
kurʒgefaßte nachrichten von allen ſeit der 
reformation an den lutheriſchen Kirchen 
in oſtpreußen geſtandenen predigern. 
Herausgegeben von Friedrich Wilhelm  
benefeldt, pfarrer in arnau, Kænigsberg, 
bey Gottlieb lebrecht Hartung. 1777, 249, 
97, 124.
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Gerulis (1922, XXXiii; 1927, 66), remdamasis Colbe (1657, 37, 89), irgi nurodo 
1550-uosius, taip pat ansas bruožis48, Friedwaldas moelleris (1968, 75), zinkevičius 
(1988, 59; 2008, 74) ir kiti. ingė lukšaitė duoda kiek ankstesnę studijų pabaigos ir 
darbo pradžios datą: vilentas universitete studijavęs 1546 ar 1547 metais, Karaliau-
čiaus lietuvių kunigu pradėjęs dirbti jau 1547-aisiais. jis pristatomas kaip sakaimio 
Šv. elžbietos bažnyčios kunigas: „1547–1587 m. – Karaliaučiaus zakheimo Šv. elž-
bietos bažnyčios lietuvių parapijos kunigas“, kaip šaltinį nurodant arnoldtą (1777, 
239–240) ir BržA i 106–11449. 

tačiau 1572 metų laiškas verčia šiomis datomis suabejoti: vilentas rašo, kad visą 
tą laiką, kai yra šios vietos krikščioniškosios bažnyčios tarnas, elgęsis garbingai ir 
per devyniolika metų atlaikęs sunkią naštą (plg. 10 pav.):

durchlauchtigſter Hochgeborner ‖ Furſt gnedig[er] Herr e[ure] F[ürſtliche] d[urch-
laucht] kan ich in vnterthenigkeit nicht ver= ‖ haltenn, das ich dieſe gantʒe ʒeit vber, 
ſo ich durch gottes gnade dieſes ‖ orths d[er] Chriſtlichen Kirchen diener geweſen 
bin, nach meinem ‖ beſten vormögen (ohne rum ʒu reden) in alle dem ienigen, 
ſo ‖ mein ampt erfordert, mich unuerweiſlich gehalten, vnd nuhn In ‖ die Neuenʒehen 
Ihar her, allerleÿ ſchwere laſt vnd arbeit auch ‖ leibes gefahr vieler sterbens leufte 
halben, ſo oft eingefallen, ‖ auſgeſtanden habe, auch noch (vilentas 1572, 7r).

Vertimas

Šviesiausiasis, prakilniausiasis Kunigaikšti, maloningasis pone, j[ūsų] K[unigaikš tiš-
ko ji] Š[viesybe], būdamas nuolankus negaliu nutylėti, kad visą tą laiką, kai per die-
vo malonę esu šios vietos Krikščioniškosios bažnyčios tarnas, pagal visas savo išga-
les (kalbant be pasigyrimo) visame kame, ko reikalauja mano pareigos, elgiausi ne-
priekaištingai, ir čia per devyniolika metų atlaikiau visapusiškai sunkią naštą ir 
darbą, be to, dar ir pavojų gyvybei dėl daugybės mirčių, taip dažnai užgriūvančių.

Šis 1572 metų laiške esantis faktas leidžia patikslinti vilento biografiją: eiti ku-
nigo pareigas Karaliaučiuje jis pradėjo ne 1550, bet 1553 metais. Į šią datą orien-
tuoja ir Evangelijų bei Epistolų (1579) pratarmė, kur sakoma, kad šioje bažnyčioje 
krikščioniškojo tikėjimo jis mokęs beveik 27 metus: „in eccleſia hac ‖ docui annis 
propemodum 27“ EE 2v. 

mirties data tikslinta jau anksčiau. Kai kurie šaltiniai (arnoldt 1756, 209–210; 
bruožis 1920, 13–14; biržiška 1929, lXXXi ir kt.) buvo nurodę, kad vilentas miręs 
1587 metų spalį, bet du faktai sudarė prielaidas ją paankstinti: 1) našlės onos vi-
lentienės laiškas, kuriuo remdamasi kunigaikščio kanceliarija nutarimą priėmė 1587 
metų gegužės 14 dieną; 2) bretkūnas pakviestas užimti vilento vietą 1587 metų 
gegužės 9 dieną (arnoldt 1777, 22; Falkenhahn 1941, 86, 431; BržA i 108).

48  [ansas bruožis] probočių anūkas, Mažosios 
Lietuvos buvusiejie rašytojai ir žymesniejie 
lietuvių kalbos mylėtojai, tilžė: „spaudos“ 
(pavlovskio) spaustuvė, 1920, 14.

49  ingė lukšaitė, Reformacija Lietuvos Didžiojo-
je Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje.  
XVI a. trečias dešimtmetis–XVII a. pirmas de-
šimtmetis, vilnius: baltos lankos, 1999, 220. 
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10 pav. baltramiejaus vilento 1572 metų laiško fragmentas: 
jis rašo, kad kunigu dirba jau devyniolika metų;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 7r–8v

istoriografinėje literatūroje iki šiol dvejopai nurodoma vilento ir bretkūno 
darbo vieta: 1) Šteindamo (steindamm) Šv. mikalojaus bažnyčia; 2) sakaimio 
(sachkeim) Šv. elžbietos bažnyčia. lietuviškose publikacijose dažniausiai nurodo-
ma pirmoji (zinkevičius 1988, 59; zinkevičius 2008, 75 ir kt.), nelietuviškose – 
antroji.

moelleris (1968, 75) vilentą priskyrė sakaimio Šv. elžbietos bažnyčiai įvardy-
damas ją kaip lietuvių: „st.elisabeth (litthauische) – Kirche“. o Šteindamo Šv. 
mikalojaus bažnyčią moelleris (1968, 71) apibūdino kaip lenkų: „auch polnische 
Kirche st.nikolai genannt“. jis nurodė tokius nuo Xvi amžiaus vidurio iki Xvii 
amžiaus ketvirtojo dešimtmečio jose dirbusius kunigus: 
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50  maurycy stankiewicz, Studya bibliograficzne 
nad literaturą litewską 2. Bibliografia litew-
ska od 1547 do 1701 r., Kraków: Księgarnia 
G. Gebethnera i spółki, 1889, 9.

51  taisyta iš Bartomęüs.

sakaimio Šv. elžbietos 
bažnyčia

metai Šteindamo Šv. mikalojaus 
bažnyčia

metai

Willentus, bartholomäus 1550–1587 seClutian, johann 1540–1578
bretKe, johann 1587–1602 demboWius, leonhard 1574–1578a

1578–1595
senGstoCK, lazarus 1604–1621 WilCKoW, stephan 1595–1620
reHsa, johann 1621–1629 liebruder, Christoph 1620–1659

lenkų bibliografas maurycy’jus stankiewiczius (1856–1892) lietuvių literatūros 
bibliografijoje Bibliografia litewska od 1547 do 1701 (1889) irgi rašo, kad vilentas dirb-
ti pradėjęs 1550 metais Šv. elžbietos bažnyčioje:

studya odbywał w uniwersytecie królewieckim jako stypendysta książęcy, w r. 1550 
został mianowany kaznodzieją litewskim przy kościele św. Elżbiety w Królewcu, 
umarł na tej posadzie w październiku 1587 roku50.

pats vilentas minėtuose 1554 metų dokumentuose, laiškuose ir EE pratarmėje 
savo pareigas įvardija įvairiai – Šteindamo klebonas, lietuvių klebonas, kunigas ir 
dievo žodžio skleidėjas Šv. mikalojaus bažnyčioje (plg. 11 pav.), lietuvių pamoks-
lininkas Šteindame, lietuvių kunigas, Karaliaučiaus lietuvių pamokslininkas, bet 
niekur savęs nevadina sakaimio Šv. elžbietos bažnyčios kunigu, plg.: 

dokumentas baltramiejaus vilento parašas
nedatuotas laiškas (1556?) Bartholomæus ‖ Wilentus parochus ‖ Lithuanoru[m] etc.
1556 06 08 laiškas Bartholomæus ‖ Wilentus paſtor ‖ et diuini Verbi pre= ‖ co apud 

S Nicolau[m]
1572 08 01 laiškas Bartolomęüs51 Willenthüs ‖ littauſcher prediger ‖ vfm steintam.
EE pratarmė (1579) Bar= ‖ tholomæus Willenthus pa= ‖ ſtor Lithuanicus.
1581 12 25 laiškas Bartholomęus Willenthus ‖ littawſcher prediger inn ‖ Königs-

bergk. [etc.]

Į vilento vietą 1587 metais paskirtas bretkūnas. pirmąjį laišką, siųstą 1590 metais 
kunigaikščiui jurgiui Frydrichui iš Karaliaučiaus, jis pasirašė kaip lietuvių pamoks-
lininkas Šteindame: „johannes bretkius ‖ littaüscher prediger ‖ auffden steintam“ 
(Falkenhahn 1941, 432). po metų išėjusioje Postilėje (1591) savo darbo vietą bretkū-
nas įvardijo dar konkrečiau – pratarmę pasirašė kaip lietuvių pamokslininkas Šv. 
mikalojaus bažnyčioje Karaliaučiuje: „iohannes bretkius lithuani- ‖ cus Conciona-
tor regio- ‖ monti ad d. nicolaum“ BP i a 4v (aleknavičienė 2005, 25–27, 158).
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11 pav. baltramiejaus vilento 1556 metų laiško fragmentas: laišką jis pasirašė 
kaip kunigas ir dievo žodžio skleidėjas Šv. mikalojaus bažnyčioje;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 5r–6v

Karaliaučius kurtis pradėjo Šteindame52. Šteindamo Šv. mikalojaus bažnyčia – 
seniausia Karaliaučiaus bažnyčia. ji pastatyta Xiii amžiaus viduryje (1256–1258), 
tapo tuomečio miesto centru, bet netrukus buvo sugriauta (1263), vėl atstatyta, 
paskui keletą kartų perstatyta ir atnaujinta53. vėliau miesto centru tapo patogesnė 
vieta tarp pilies ir priegliaus. Šteindamas, kaip minėta, priklausė senamiesčiui ir 
jau Xvi amžiuje laikytas senamiesčio priemiesčiu („die lange vorſtadt / genant 
steinthamm“ [Hennenberger 1595, 213]).

1550–1602 metais Šv. mikalojaus bažnyčia nebuvo tik lenkų, kaip ją įvardija moe-
lleris ir kiti. joje pamaldos vyko lietuvių ir lenkų kalba: vieną šeštadienį ir sekma-
dienį – lietuviškai, kitą – lenkiškai. o sekmadieniais pietinės pamaldos vykdavo tik 
lietuviškai. lenkų kunigai sekmadieniais per pietus tikinčiuosius turėdavo aptarnau-
ti Knypavos ir senamiesčio bažnyčiose (Falkenhahn 1941, 94–95, 446–447). be to, per 
didžiąsias šventes bažnyčia pirmąją dieną priklausė lietuviams, antrąją – lenkams. 
ir lietuvių, ir lenkų kunigai gyveno Šteindame (Falkenhahn 1941, 446). Yra žinoma, 
kad tokiomis nepalankiomis sąlygomis, kai reikia dirbti trijose bažnyčiose, skundė-
si lenkų kunigas steponas vilkas (stephan Wilckow, Wilkau), jono bretkūno žentas 
(Falkenhahn 1941, 95), pradėjęs kunigauti 1595-aisiais. 

savo nepasitenkinimą lenkai ypač pradėjo reikšti nuo 1602-ųjų (Falkenhahn 1941, 
94–95, 446–447). Xvi amžiaus pabaigoje lenkų Karaliaučiuje padaugėjo. lenkų ben-

52  [Caspar Hennenberger,] ercleru[n]g der 
preüſſiſchen græſſern landtaffel oder 
map pen [...] durch Caſparum Hennenber-
gerum / des F÷rſtlichen Hoſpitals Kænigſ-
perg læbenicht pfarhern. Gedruckt ʒu 
Kænigſperg in preuſſen / bey Georgen oſ-
terbergern. anno m. d. XCv [1595], 169.

53  Walther Hubatsch, Geschichte der evangeli-
schen Kirche Ostpreußens 2. Bilder ostpreußi-
scher Kirchen, bearbeitet von iselin Gun-
dermann, Göttingen: vandenhoeck & rup-
recht, 1968, 51–52.
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druomenės atstovai 1603 metų gegužę laiške kunigaikščiui siūlė skirti lietuviams 
tuščią sakaimio Šv. elžbietos bažnyčią motyvuodami tuo, kad daugiausia lietuvių 
gyvena būtent sakaimyje (Falkenhahn 1941, 446). 

nerìmo ir Karaliaučiaus lietuviai. po bretkūno mirties (1602) jie dvejus metus 
neturėjo savo kunigo (Falkenhahn 1941, 444–448). lietuvių bendruomenė 1603 metų 
vasario 22-osios laiške, taigi praėjus 5 mėnesiams po bretkūno mirties, prašė bur-
mistro ir tarėjų skirti naują kunigą. prie laiško pridėtame burmistro ir senamiesčio 
bei Knypavos tarėjų rašte siūloma duoti jiems tuomet tuščią sakaimio bažnyčią. jai 
priklausąs ir butas, kuriame kunigas galėtų įsikurti. rašte pabrėžiama, kad dau-
giausia lietuvių gyvena sakaimyje ir rosgartene (Falkenhahn 1941, 444–446).

Kunigaikščiui adresuotame 1603 metų birželio–liepos laiške vėl prašoma pasi-
rūpinti naujo kunigo skyrimu. laišką pasirašė visa Karaliaučiaus lietuvių bendruo-
menė, gyvenanti trijose miesto dalyse: „die gantze littausche gemein ‖ bei den 
dreien stetten Königsbergk“ (Falkenhahn 1941, 447). Galiausiai 1603 metų rugsėjo 
30 dienos laiške tarėjams bendruomenė, pasirašiusi „die Gemein der littawen ‖ 
alhie jn Konigspergk“, pati įvardijo galimą kunigą: „mokytą vyrą“ lozorių zengš-
toką, kilusį iš lübeko, dirbantį Klaipėdoje, mokantį kuršių (t. y. latvių), lietuvių bei 
vokiečių kalbas (Falkenhahn 1941, 448). tačiau į Karaliaučių jau buvo pakviestas 
zacharijus blotnas iš piktupėnų. Šiam iš pradžių sutikus, bet paskui įvertinus ne-
palankias gyvenimo sąlygas sakaimyje ir atsisakius, 1604 metų pradžioje tarėjai 
kreipėsi į burmistrą dėl algos padidinimo. balandžio 2-ąją zengštokas gavo kvieti-
mą keltis į Karaliaučių ir jį priėmė. 1604 metų balandžio 22 dieną jis įvesdintas į 
naują parapiją ir lietuviams naujai paskirtą Šv. elžbietos bažnyčią sakaimyje (Fal-
kenhahn 1941, 137–138). dirbo iki mirties (1621 02 28; arnoldt 1756, 194). 

Šv. elžbietos bažnyčia, pastatyta Xv amžiaus pradžioje (1420), lietuvių reikmėms 
tarnavo nuo 1604 iki 1708 metų, vėliau lietuviškos pamaldos vyko pagrindinėje 
sakaimio bažnyčioje (iki 1915-ųjų). antrasis lietuvių kunigas, dirbęs Šv. elžbietos 
bažnyčioje po zengštoko mirties, – jonas rėza (kunigavo 1621–1629 metais). 

taigi Karaliaučiuje nuo Xvi amžiaus vidurio iki Xvii amžiaus trečiojo dešimt-
mečio dviejų lietuvių bažnyčių tuo pačiu metu nebuvo. 1553–1629 metais Karaliau-
čiaus lietuvius aptarnavo šie kunigai: 

metai Šteindamo Šv. mikalojaus bažnyčia sakaimio Šv. elžbietos bažnyčia
1553–1587 vilentas, baltramiejus
1587–1602 bretKūnas, jonas
1604–1621 zenGŠtoKas, lozorius
1621–1629 rĖza, jonas

pagal pamaldų kalbą šios bažnyčios dar „neapibendrintos“ 1638 metais pareng-
tame ir 1639-aisiais publikuotame visuotiniame potvarkyje Recessus generalis54. Kal-

54  RECESSVS GENERALIS der Kirchen Viſi ta-
tion inſterburgiſchen vnd anderer littaw-
iſchen embter im Hertʒogthumb preuſſen. 

Gedruckt ʒu Kænigsberg bey lorentʒ se-
gebaden erben. Anno 1639, d 2r (toliau – 
RecG).
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bant apie religinių ir kalbinių lietuviškų knygų rengimą, jame minimi du religinės 
raštijos rengėjai: jonas bretkūnas, buvęs Karaliaučiaus lietuvių kunigas Šteindame 
(„Johannes Bredkius, daʒumahl geweſener littawſcher pfarrer ʒu Kænigsbergk auff 
dem steintham“ RecG d 2r), ir jonas rėza, buvęs Karaliaučiaus lietuvių kunigas 
sakaimyje („Johannes Rhosa [sic!] geweſener littawſcher pfarrer ʒu Kænigsbergk auff 
dem sackheim“ RecG d 2r). 

atkreiptinas dėmesys į tai, kad straipsnyje kalbėta apie bažnyčias, į kurias buvo 
paskirti lietuvių kunigai, kaip apie tam tikrus religinius centrus. Kur Karaliaučiu-
je gyveno daugiausia lietuvių, iki šiol nežinoma. jau minėta, kad vilentas 1572 
metų laiške rašė aptarnaująs dar ir trakaimio, sakaimio bei rosgarteno lietuvius 
ir būtent čia gyvena daugiausia lietuvių („da aufm sagheim, tragheim vnd roß-
garten ‖ geſeſſen, als ahn denen orthern do die meſten littawen wohnen“ [vi-
lentas 1572, 7v]). 

taigi lietuvių geografija buvo labai plati. vilentas aptarnavo ne tik vadinamųjų 
trijų miestų – senamiesčio, lyvenikės ir Knypavos, bet ir trijų savarankiškų gyven-
viečių – trakaimio, sakaimio bei rosgarteno – lietuvius. ne be reikalo 1581 metų 
laišką jis pasirašė kaip Karaliaučiaus lietuvių pamokslininkas („Bartholomęus Wil-
lenthus ‖ littawſcher prediger inn ‖ Königsbergk.“ [vilentas 1581, 9v]). 

Į kunigaikštį vilentas kreipėsi dėl to, kad šis buvo faktiškai visų prūsijos Kuni-
gaikštystės bažnyčių globėjas (tik nedaugelis bažnyčių turėjo dar ir savo globėjus). 
prūsija suskirstyta parapijomis 1531 metais: kunigaikštis albrechtas su Karaliaučiaus 
teologais johannu briessmannu ir johannu polianderiu55 pervažiavo visą šalį, su-
formavo uždaras parapijas, kartu sprendė ir kunigų pajamų klausimą (arnoldt 1769, 
283–284). iki tol gyventojai galėjo rinktis bažnyčią laisvai. bet Karaliaučiaus ir jo 
apylinkių lietuviai teritoriškai apibrėžtos parapijos neturėjo ir po 1531-ųjų, nes gy-
veno nekompaktiškai.

apie atlygį už tiesioginį darbą ir kūrinių rengimą spaudai jau rašyta (žr. 2), 
tačiau reikėtų paminėti dar keletą vilento gyvenimo epizodų. vienas jų – iš anks-
tesnio laikotarpio. lotyniškame 1556 metų laiške kunigaikščiui albrechtui yra in-
formacijos apie dar anksčiau nei 1563-iaisiais gautą algą. vilentas prašo pasirūpin-
ti jo ir jo šeimos išlaikymu, nes penkiolikos markių ketvirčiui metų jam neužtenką. 
Šiuo metu dėl bėdų ar nelaimių (jų neįvardija) neturįs nė grašio. pagalba jam bū-
tina, priešingu atveju, jis galįs būti priverstas „savo gėdai ir bažnyčios nešlovei“ 
išeiti elgetauti (plg. 12 pav.): 

obſecro ‖ ut t[ua] C[elsitudo] mihi quoq[ue] de uictu et ſuſtentatione cor= ‖ poris 
proſpiciat. Quindecim enim (deum atteſtor) mar= ‖ cis per quadrantem anni me 
miſerum cum tota familia ‖ ſuſtentare non poſſum: præſertim cum ex accidentibus ‖ 

55  johannas briessmannas (johann briess-
mann, brissmann 1488–1549) 1531–1546 
metais buvo Karaliaučiaus Katedros kuni-
gas, johannas polianderis ( johannes po-

liander, Gramann, 1487–1541) 1525–1541 
metais – senamiesčio bažnyčios kunigas 
(moeller 1968, 67, 66).
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ne teruntium quidem habeam. Quare obteſtor t[uam] ‖ C[elsitudinem] per deum et 
eccleſiam dei, ut t[ua] C[elsitudo] mihi miſero ‖ ne fame cum liberis excruciar et 
hoſtiatim panem men= ‖ dicare cogar cum meo opprobrio et cu[m] eccleſiæ detri= ‖ 
mento, ſuccurrat (vilentas 1556, 5r–5v).

Vertimas56

maldauju, kad t[avo] a[ukštybė] pasirūpintų ir mano kūno maitinimu bei išlaikymu. 
mat penkiolikos (dievas liudininkas) markių ketvirčiui metų neužtenka man vargšui 
su visa šeimyna išgyventi. Ypač kai dėl bėdų nė grašio nebeturiu. todėl meldžiu 
t[avo] a[ukštybę] dėl dievo ir dievo bažnyčios man vargšui pagelbėti, kad su vai-
kais nesikamuočiau badu ir nebūčiau priverstas savo gėdai ir bažnyčios nešlovei 
išeiti elgetauti.

vadinasi, vilento metinė alga 1556-aisiais buvo 60 markių. prašydamas ją padi-
dinti, vilentas primena, kad iki šiol kunigaikščio potvarkiu jam nieko nepridėta. 
taigi pradinis atlygis už darbą ir buvo tos 60 markių. rezoliucijoje nurodyta, kad 
jam turi būti ateityje duodama dar ir 10 šėfelių grūdų: „itʒ man ſol ime fern[er] 
f[ürſtliche] d[urchlaucht] ‖ 10 ſcheffel Korn geb[en]“. o tarp 1556 ir 1563 metų alga 
jam 10 markių pakelta, nes 1563-iaisiais iki dar kartą pakeliant jis gaudavo 70 mar-
kių. sprendžiant iš laiško, pinigai kunigams būdavo mokami kas ketvirtį.

12 pav. baltramiejaus vilento 1556 metų laiško fragmentas: jis rašo, kad 15 markių 
ketvirčiui metų jam neužtenka, ir prašo kunigaikščio paramos;
Gsta pK: XX em 72 f nr. 51. bl. 5r–6v

56  iš lotynų kalbos vertė jolanta Gelumbec-
kaitė.
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1572 metų laiške vilentas mini sunkias darbo sąlygas, daugybę mirčių ir pavo-
jų savo gyvybei. to laikotarpio kunigavimo Karaliaučiuje socialinį kontekstą yra 
aprašęs jo amžininkas Kasparas Hennenbergeris veikale Erklärung der Preussischen 
grössern Landtaffel oder Mappen (1595)57: 

anno 1571. do war damals grawſamer hunger in dieſen ‖ landen / vnnd kamen 
viel vndeutſchen hieher / aus littawen / ‖ samaitten / maſaw / etc. lagen auff der 
gaſſen bey der Ʒugbrü= ‖ cken / damals bawet man das groſſe Wagenſchawr am 
spit= ‖ tal, die armen darunter ʒu legen / derer wol in die 500. geſtorben / ‖ dann 
auff den hunger eine ſchwere peſtilentʒ einfiel.

Ʒu derſelbigen ʒeit war Littawiſcher Pfarherr Bartholomeus ‖ Willentus / der vom 
Adel war / hatt gahr groſſe trew bey ſolchen ar= ‖ men leuten gethan / faſt ſelbſt 
ander. dann er einen ſprachk÷ndigen ʒu ‖ ſich genommen / den gantʒen tag mit 
jhnen vmbgangen / ſie verhæret ‖ vnterrichtet vnd berichtet58.

apie badą lietuvoje ir lenkijoje, lietuvių ir lenkų plūdimą į Karaliaučių, mais-
to brangimą, po bado sekusį marą bei daugybę mirčių Hennenbergeris rašo dar 
keliose vietose (plg. Hennenberger 1595, 224, 221), bet cituotoje vietoje minimas 
lietuvių kunigas vilentas, kuris, nors kilęs iš bajorų, ištisas dienas bendravo su 
vargstančiais žmonėmis ir jais nuoširdžiai rūpinosi.

1572-ųjų laiške yra šiek tiek duomenų ir apie asmeninį vilento gyvenimą. Evan-
gelijų ir Epistolų pratarmėje jis rašė išlaikąs gausią šeimą, nes turįs daug vaikų tiek 
iš pirmos, tiek iš dabartinės santuokos: „Familiam alere cogor ſatis ‖ magnam, li-
beri etiam mihi plures, nati tam ex pri= ‖ ore, quam hoc præſenti coniugio“ EE 4r. 
Kada vedė ir kas buvo pirmoji žmona, nežinoma. iš laiško aiškėja, kad našliu tapo 
apie 1570-uosius. antrą kartą vesti turėjo po 1572-ųjų. antroji žmona ona (anna) 
pergyveno savo vyrą, rūpinosi vilento verstos dietricho Postilės likimu.

5. i Š v a d o s. 2008 metais berlyne, prūsijos kultūros paveldo slaptajame vals-
tybiniame archyve (Geheimes staatsarchiv preussischer Kulturbesitz), rastì 4 iki šiol 
nežinoti baltramiejaus vilento (bartholomaeus Willentus, apie 1525–1587) laiškai 
pateikia naujų duomenų apie jo literatūrinę veiklą ir kunigavimą Karaliaučiuje. Ypač 
informatyvūs du laiškai, rašyti prūsijos kunigaikščiui 1572 ir 1581 metais. laiškų 
ir su jais susijusių dokumentų analizė leidžia daryti tokias išvadas:

1. eiti kunigo pareigas Karaliaučiuje vilentas pradėjo ne 1550, kaip rašoma is-
toriografinėje literatūroje ir presbiterologijose, bet 1553 metais. 

57  Hennenberger 1595, 239–240. jis rėmėsi ir 
bretkūno kronika. Šaltinių sąraše „Ge wiſſe 
Authores ſo nur geſchriben vnd noch nicht 
gedruckt ſein“ nurodyta: „iohan bretchen 
Paſtor Lithuanicus Regiomonti“ (Hennen-
berger 1595, viv).

58  Šis fragmentas cituotas: adalbert bezzen-
berger, „Ʒur litauiſchen Geſchichte“,    
Mitteilungen der Litauischen Litterarischen 
Gesellschaft 3(13–18), 1893, 128–129;         
http://www.epaveldas.lt.
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2. istoriografinėje literatūroje ir presbiterologijose iki šiol dvejopai nurodoma 
vilento darbo vieta: 1) Šteindamo (steindamm) Šv. mikalojaus bažnyčia; 2) sakaimio 
(sachkeim) Šv. elžbietos bažnyčia. laiškai patvirtina, kad jis buvo Šteindamo Šv. 
mikalojaus bažnyčios kunigas, bet aptarnavo viso Karaliaučiaus lietuvius, gyvenu-
sius trijose miesto dalyse – senamiestyje (altstadt), lyvenikėje (löbenicht), Knypa-
voje (Kneiphof) – ir trijose savarankiškose gyvenvietėse prie Karaliaučiaus – sakai-
myje (sachkeim), trakaimyje (tragheim) bei rosgartene (rossgarten). 

3. pirmasis Enchiridiono leidimas išėjo ne 1575 ar 1574 metais, kaip spėta iki šiol, 
bet iki 1572-ųjų ar 1572-aisiais, taigi jo terminus ad quem – 1572-ieji. jis išleistas ne 
25, o 500 egzempliorių tiražu.

4. vilento 1581 metų laiškas liudija, kad tuomet jis jau buvo pasirengęs versti 
veito dietricho Postilę. taigi šio veikalo vertimo terminus a quo – 1581-ieji (vertimo 
nebaigė, rankraščio likimas nežinomas).

Šaltiniai ir literatūra:
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Б АЛтрАмАйтиСЪ,  С[ иЛвеСтрЪ] ,  21904: Списокъ литовскихъ и древне-прусскихъ книгъ, 

изданныхъ съ 1553 по 1903 годъ, С.-Петербургъ: типографiя в. Безобразова и Комп.

Ona Aleknavičienė
t H e  F i r s t  e d i t i o n  o F  ENCHIRIDION b Y  b a l t r a m i e j u s 

v i l e n t a s :  t H e  Y e a r  o F  1 5 7 2  i s  i t s  TERMINUS AD QUEM 

s u m m a r y

in 2008 in the national secret archives of prussian Cultural Heritage in berlin (Gehei-
mes staatsarchiv preussischer Kulturbesitz) 4 previously unknown letters of baltramiejus 
vilentas (bartolomaeus Willentus, ca 1525−1587) were found. they are vilentas’s longest 
surviving autographs. two of his letters were written in latin and addressed to duke 
albrecht, two were written in German and addressed to duke Georg Friedrich. they are 
all preserved in the file Pfarrer bei der litthauſchen Kirche auf dem Sackheim 1556−1709, in the 
folder Barthol. Wilentus 1556−1582 (Gsta pK: XX em 72 f no 51. bl. 3r–12v); the file also 
has a document referring to payment made to vilentas. one of the letters has no date 
(1556?), others were written in 1556, 1572 and 1581 respectively.

the national secret archives of prussian Cultural Heritage have also preserved vilen-
tas’s widow ona vilentienė’s (anna Wilentin, Wiland) letter addressed to duke Georg 
Friedrich. it is kept in the file Littauſche Pfarrer=Wittiben 1587−1755 (Gsta pK: XX em 72 f 
no 2. bl. 1r−3v); on a separate sheet there is a decree on providing support to vilentienė.

the letters and related documents give more details about some facts of vilentas’s 
biography. they provide data on his previously unknown period of service in Karaliaučius 
(Königsberg), his financial situation and literary activities. 

He started working as a priest in Karaliaučius in 1553; the date differs from the one 
given in other historiographical sources (1550). the sources also disagree over the chur ches 
where he served: some refer to st nicolas Church in Šteindamas (steindamm), whereas 
others point out to st elisabeth’s Church in sakaimis (sachkeim). the letters confirm that 



he worked in st nicolas Church in Šteindamas, but also provided services to lithuanians 
of all Karaliaučius, who lived in the senamiestis (old town), Knypava (Kneiphof), lyvenikė 
(löbenicht), sakaimis (sachkeim), trakaimis (tragheim) and rosgartenas (rossgarten).

His letter dated 1572 attests to the fact that the first edition of Enchiridion came out in 
or before 1572 rather than in 1575, as was claimed earlier. vilentas’s (1581) and vilentienė’s 
(1587) letters also mention that vilentas started translating veit dietrich’s Posttilla but was 
unable to complete it. What happened with the manuscript remains unknown.

ona aleknavičienė   Gauta 2009 m. lapkričio 3 d.

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

LT-10308 Vilnius, Lietuva

el. p.: aleknaviciene@lki.lt
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Vitalija Maciejauskienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

oikonimai lankeliškių parapijos 
Xvii amžiaus bažnytinėje knygoje

1. Į v a d i n Ė s  p a s t a b o s. Šiame straipsnyje dar kartą grįžtama prie lanke-
liškių parapijos (vilkaviškio r.) 1617–1692 metų jungtuvių metrikų registracijos kny-
goje užfiksuotų lietuvių vardyno duomenų1. Šį kartą imtasi aptarti šaltinyje užra-
šytus gyvenamųjų vietų vardus, arba oikonimus. jie patraukė dėmesį tada, kai 
atrenkant ankstesniam straipsniui reikalingus asmenvardžius, be kitų, buvo taikytas 
ir lokalinis kriterijus, t. y. nustatyta asmenų, įvardytų rūpimais asmenvardžiais, 
gyvenamoji ar kilimo vieta (šio tipo istorijos šaltiniuose paprastai tai yra kaimo 
vardo nuoroda), šitaip kuo preciziškiau identifikuojant ir asmenvardžių funkciona-
vimo (paplitimo) vietą (maciejauskienė 2008, 141–156). buvo pastebėta įdomi isto-
rinių oikonimų lyčių užrašymo šaltinyje įvairovė. todėl pasirodė aktualu bei svar-
bu tai aptarti detaliau. juolab kad publikacijų, kurios būtų skirtos vietovardžių 
užrašymo istorijos šaltiniuose situacijai nušviesti, kol kas nedaug. 

tarp jų išsiskiria nemažos apimties studija, kurioje mėginta gana išsamiai aptar-
ti lietuvių oikonimų užrašymą įvairaus pobūdžio Xvi–XiX amžių istorijos šaltiniuo-
se2. taigi yra aprėptas keturių šimtmečių laikotarpis, o svarbiausi duomenys imti 
net iš apie penkiasdešimties rankraštinių šaltinių, kurių daugumą sudaro įvairių 
parapijų bažnytinės knygos. suprantama, kad visų vietovardžių, užrašytų tokiame 
šaltinių kiekyje, analizei reikėtų kur kas didesnio nei studija darbo. todėl natūralu, 
kad visiškai neatsiribojant nuo bendros lietuvių istorinių vietovardžių (vietomis – ir 
asmenvardžių) fiksavimo nelietuvių kalba rašytuose šaltiniuose situacijos, publika-
cijoje apsibrėžta iš esmės apsistoti tik prie lietuviškų oikonimų lyčių aptarimo. jos 
apibūdinamos kaip „tiksliai užrašytos istorinių oikonimų lytys, kurios niekuo ne-

1  remiantis kaip tik šio šaltinio istorine an-
troponimija buvo papildyti Xvii šimtme-
čio asmenvardžių, sudarytų su patronimi-
ne priesaga -(i)ūnas, funkcionavimo vietų 
duomenys, žr. vitalija maciejauskienė, 
„dėl asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas 

paplitimo Xvii amžiuje“, ALt 10, 2008, 
137–156. 

2  vidas Garliauskas, „lietuviškos oikonimų 
lytys nelietuviškuose Xvi–XiX a. šalti-
niuose“, LKK 40, 1998, 123–204. 
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siskiria nuo lietuvių vartojamų“ (Garliauskas 1998, 124, 129). jų rasta apie tūkstan-
tį, ir tai, be abejo, yra tik labai nedidelė visos lietuvių toponimijos, užfiksuotos 
autoriaus peržiūrėtuose šaltiniuose, dalis. 

pluoštas istorinių lietuviškų oikonimų lyčių pateiktas ir kitoje šio autoriaus publi-
kacijoje. tai daroma sąrašo forma pirmiausia atkreipiant dėmesį į Xviii amžiaus 
vietovardžius, kurie buvo užrašyti unikaliuose lietuviškuose Šiaulėnų bažnyčios (rad-
viliškio r.) metrikų knygos įrašuose, rastuose net keliolikoje šaltinio lapų3, o palygi-
nimui dar pridedama ir Xvii amžiaus lotyniškuose metrikų įrašuose užfiksuotų tų 
pačių oikonimų lietuviškų lyčių (žr. Garliauskas 2001, 231–236). taigi galima maty-
ti, kaip vietovardžiai buvo fiksuoti lietuvių ir lotynų kalba rašytame tekste.

Žvelgiant chronologiškai toliau galima paminėti darbą, kuriame yra publikuoti 
Xvii amžiaus antrosios pusės punios parapijos (alytaus r.) asmenvardžiai ir vieto-
vardžiai, užfiksuoti dviejuose bažnytiniuose šaltiniuose – šios parapijos 1658–1688 
metų santuokos metrikų ir 1659–1672 metų krikšto metrikų registracijos knygose4. 
prieš išsamius, pagal autoriaus nusistatytus principus sudarytus onimų sąrašus, be 
kitų dalykų, čia yra aptariama ir asmenvardžių bei vietovardžių užrašymo šalti-
niuose situacija. Konstatuojant, kad pirmojo šaltinio aktai rašyti lotyniškai, čia pat 
dar priduriama, kad „lietuviškos pavardės ir lietuviški vietovardžiai dažnai jau 
sulenkinti“ (palionis 2003, 20), o detaliau aptariant šių tikrinių vardų rašybos šal-
tiniuose ypatybes pãstarosios pagrindžiamos poskyrio pradžioje aiškiai suformu-
luotu teiginiu, kad „asmenvardžių ir vietovardžių rašyba, apskritai imant, rėmėsi 
ano meto lotyniškąja ir lenkiškąja grafine bei ortografine tradicija, būdinga rankraš-
čiams“ (palionis 2003, 26–29). 

Kiek pažeidžiant chronologinio pateikimo tvarką čia pat dar reikėtų paminėti ir 
antrąją knygą, skirtą tos pačios parapijos, bet kito laikotarpio (Xvii amžiaus pabai-
gos–Xviii amžiaus pirmosios pusės) asmenvardžiams ir vietovardžiams5. Šį kartą 
pateikiami duomenys imti iš trijų bažnytinių krikšto metrikų registracijos knygų, 
kuriose įrišti 1694–1709, 1711–1718 ir 1719–1731 metų įrašai. darbas autoriaus ver-
tinamas kaip „savotiškas ankstesniojo tęsinys“, taigi vietovardžių ir asmenvardžių 
užrašymo bažnytinėse knygose ypatumai išsamiai neaptariami, o pateikiant apie 
jas bibliografinius duomenis konstatuojama, kad visos knygos „yra rašytos lotynų 
kalba su daugiau ar mažiau suslavintomis pavardėmis bei vietovardžiais“ ir pridu-
riama, kad neretos ir lotynizuotos jų lytys (palionis 2008, 6, 20). 

tarp dviejų ką tik paminėtų darbų įsiterpia dar viena publikacija6. joje skaity-
tojams pateikiama seniausia molėtų parapijos bažnytinė knyga, kurią sudaro kartu 

3  išsamiau žr. vidas Garliauskas, „lietuviški 
Šiaulėnų bažnyčios įrašai 1719–1738 metų 
santuokų metrikuose“, ALt 3, 2001, 217. 

4  jonas palionis, XVII a. antrosios pusės Punios 
parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai, vil-
nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 2003.

5  jonas palionis, XVII a. pabaigos–XVIII a. pir-
mosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai 
ir vietovardžiai, vilnius: vilniaus universi-
teto leidykla, 2008.

6  vidas Garliauskas, XVII a. Molėtų bažnyčios 
krikšto ir santuokos metrikų knyga, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 2004.
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įrišti 1682–1692 metų krikšto metrikų ir 1682–1691 metų santuokos metrikų įrašai. 
svarbiausiu tikslu įvardijęs „paleisti į mokslinę apyvartą naują vardyno medžiagą, 
ypač visas lietuviškąsias šio šaltinio oikonimų lytis“ autorius atsisakė detalaus pub-
likuojamo šaltinio rašybos aptarimo ir platesnės vietovardžių bei asmenvardžių 
analizės (Garliauskas 2004, 8). Šiame straipsnyje toliau aptariamiems dalykams yra 
svarbu tai, kad išsamiame knygos įvade yra nurodoma galimybė „kalbėti apie tris 
molėtų krašto vardyno rašymo tradicijas: lietuviškąją, lenkiškąją ir lotyniškąją“ 
(Garliauskas 2004, 26).

duomenų, liudijančių, kaip vietovardžiai buvo užrašomi viename ar kitame 
istorijos šaltinyje, galima rasti ir tose didesnės ar mažesnės apimties mokslinėse 
lietuvių onomastikos publikacijose, kur vienu ar kitu tikslu yra pateikiami preci-
ziškai metrikuoti istorinės toponimijos faktai7. be to, reikia turėti omenyje ir tai, 
kad vertinant lietuvių vietovardžių užrašymo istorijos šaltiniuose bendrąjį konteks-
tą ar ieškant atsakymo į konkrečius su šia problema susijusius klausimus, neišleis-
tinos iš akių ir tos galimybės, kurias suteikia nesunkiai prieinami įvairiu metu 
publikuoti istorijos šaltiniai, sudarytos vietovardžių sankaupos ir pan.8 

Kaip matyti, publikacijų, kuriose aptariama lietuvių vietovardžių užrašymo ne-
lietuvių kalba rašytuose šaltiniuose situacija, iš tikrųjų yra labai nedaug. be to, kaip 
minėta, kai kuriose iš jų dėmesys skiriamas ne visiems, o tik daliai istorinių vieto-
vardžių – lietuviškoms šių tikrinių vardų lytims (plg. Garliauskas 1998; 2001). todėl 
visiškai natūralu, kad lietuvių vietovardžių fiksavimo įvairių laikotarpių istorijos 
šaltiniuose vaizdas kol kas labai fragmentiškas. Kartu reikia pripažinti, kad šaltinių 
gausa (pirmiausia ją suvokiant šaltinių rašymo vietos ir laiko požiūriu) bei jų įvai-
rovė vargu ar leistų tikėtis, kad situacija greitai galėtų iš esmės pasikeisti. matyt, 
bent kiek išsamesnis vaizdas, su visais aiškesniais savo dėsningumais ir, be abejo, 
neišvengiamomis išimtimis, susidėlios per ilgesnį laiką, pamažu, skaitant įvairius 
istorijos šaltinius ir vertinant juose užfiksuotus vardyno duomenis. tokio darbo 
aktualumas abejonių nekelia. 

taigi šio straipsnio tikslas – aptarti, kaip yra užrašyti lietuvių vietovardžiai Xvii 
amžiaus lankeliškių parapijos bažnytinėje knygoje. jį įgyvendinant toliau straips-
nyje yra trumpai paaiškinami šaltinyje užfiksuotų kaimų vardų atrankos kriterijai, 
apibūdinamas oikonimų rašymo bažnytinėje knygoje kontekstas, supažindinama su 

7  pavyzdžiui, čia galima minėti ne vieną     
Kazimiero būgos darbą (žr. K[azimieras]   
bū ga, Rinktiniai raštai 1–3, vilnius: valsty-
binė politinės ir mokslinės literatūros lei-
dykla, 1958–1961), iš vėlesnių didesnės 
apimties žr. aleksandras vanagas, Lietuvos 
miestų vardai, vilnius: mokslo ir encik lo-
pedijų leidybos institutas, 22004, o iš ma-
žesnės apimties žr. daiva sinkevičiūtė, 
„dėl gyvenamųjų vietų vardų Mielagbnai 

ir Melagbnai“, Kalbos kultūra 78, 2005, 247–
256; pranas Kniūkšta, „salantų vardas 
dviejose Xvii a. krikšto įrašų knygose“, 
Kalbos kultūra 81, 2008, 103–111. 

8  taupant vietą atsisakyta šių šaltinių vardiji-
mo, juolab kad kone visi iš turimų čia 
omenyje yra nurodyti studijoje, skirtoje 
lietuviškų oikonimų lyčių nelietuviškuose 
Xvi–XiX amžiaus šaltiniuose aptarimui 
(Garliauskas 1998, 201–203). 
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svarbesniais jų užrašymo ypatumais, atkreipiamas dėmesys į bendriausius jų lyčių 
slavinimo požymius, o po viso to pereinama prie vietovardžių pateikimo straipsnį 
baigiant apibendrinamosiomis pastabomis9.

2. o i K o n i m Ų  a t r a n K a. bažnytinis šaltinis, kuriame užfiksuoti oikonimai, 
jau yra apibūdintas10, ir tai leidžia iš karto kalbėti apie aptariamų duomenų at-
ranką. 

svarbu pasakyti, kad straipsnyje bus kalbama ne apie Xvii amžiuje lankeliškių 
parapijai priklausiusių kaimų vardus, o apie šios parapijos bažnytinėje knygoje 
užfiksuotus oikonimus. Kaip jau žinoma, ankstesniame straipsnyje buvo svarbūs 
tik šiame šaltinyje minimų jaunikių asmenvardžiai ir kuo tikslesni jų funkcionavimo 
vietos duomenys, todėl buvo reikalinga identifikuoti tik dalį šaltinyje užrašytų oi-
konimų (plačiau žr. maciejauskienė 2008, 141–142). siekiant turėti šiam straipsniui 
reikalingą jų visumą, knyga buvo peržiūrėta iš naujo, šį kartą išrašant iš jos visus 
įmanomus perskaityti kaimų vardus. jie šaltinyje užfiksuoti po jaunikių, nuotakų 
ir santuokos registravimo liudytojų įvardijimų. tiesa, ne visuose įrašuose šie duo-
menys pateikiami nuosekliai – kartais oikonimai rašomi tik prie kai kurių viename 
įraše minimų asmenų įvardijimų (dažniau nerašomi prie liudytojų), pasitaiko, kad 
ir visai nerašomi. tačiau tokių įrašų nėra daug, o turint omenyje ilgą šaltinio api-
mamą laikotarpį (apie 75 metai), manytina, kad tai negalėjo turėti didesnės įtakos 
šioje bažnytinėje knygoje užfiksuotų oikonimų visumos išsamumui. juolab kad 
tokio tipo šaltiniuose dauguma kaimų vardų dažnai kartojasi. 

straipsnyje bus pateikti ne visi iš bažnytinės knygos išrašyti oikonimai, o tik 
tie, kuriuos identifikuojant buvo aiškiai nustatyta jais įvardijamų kaimų adminis-
tracinė priklausomybė dabartiniam vilkaviškio rajonui. mat bet kurios parapijos 
bažnytinėje knygoje galėjo būti minimi ne tik parapijiečiai, bet ir asmenys, atvykę 
(kilę) iš įvairių kitų – artimesnių bei tolimesnių – vietų. pastarųjų apribojimu tik 
vilkaviškio rajono kaimais siekta pagal galimybes apibrėžti vietą, kurioje funkcio-
navo oikonimai11. 

Žinoma, teko atsisakyti ir tokių oikonimų, kurių dėl labai neaiškios rašysenos, 
knygos lapų išblukimo, sutrūnijimo ar kitų panašių priežasčių nebuvo įmanoma 

9  turint omenyje tai, kad straipsnyje bus kal-
bama tik apie vieną vietovardžių poklasį – 
gyvenamųjų vietų vardus, arba oikoni-
mus, – toliau stengiamasi kuo nuosekliau 
vartoti terminą oikonimas, tačiau prireikus 
stilistiniais sumetimais sinonimiškai dar 
vartojami ir terminai kaimo vardas ir vieto-
vardis. 

10  Žr. maciejauskienė 2008, 138–140. dėl kitų 
tokio pobūdžio šaltinių dar žr. zigmas 
zinkevičius, Lietuvių antroponimika. Vil-

niaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžio-
je, vilnius: mokslas, 1977, 38–43; palionis 
2003, 18–26; palionis 2008, 19–28; Garliaus-
kas 2004, 9–20.

11  tai, be kita ko, padėjo pakankamai tiksliai 
apibūdinti pateikiamų oikonimų lytis. be 
to, visi iš bažnytinės knygos išrašyti duo-
menys būtų labai išplėtę straipsnio apimtį, 
o to nenorėta, nes ir atrinktų oikonimų vi-
siškai pakako tam, kad būtų atskleista 
visa jų užrašymo šaltinyje įvairovė.
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tiksliai perskaityti, taigi ir nustatyti jų identifikavimui reikalingų patikimų lyčių. 
dažniausiai tai buvo tik po vieną kartą šaltinyje užfiksuoti vietovardžiai12. 

Šaltinyje užfiksuotų kaimų vardų visumą, žinoma, neskaičiuojant dėl įvairių 
priežasčių atsiradusių skirtingų jų lyčių, sudaro apie 113 oikonimų13. pagal minėtas 
nuostatas apie 38 iš jų atidėjus į šalį, liko 75, kurie čia bus pateikti ir aptarti. 

3. o i K o n i m Ų  r a Š Y m o  b a Ž n Y t i n Ė j e  K n Y G o j e  K o n t e K s t a s. po 
asmenų įvardijimų pateikiamos kaimų vardų nuorodos lotynų kalba rašytame teks-
te dažniausiai jungiamos šios kalbos prielinksniu de, rečiau – ex. tarp prielinksnių 
ir oikonimų mažąja arba didžiąja raide rašoma lotynų kalbos villa ar (rečiau) pago14. 
tai daroma nenuosekliai, taigi gali būti ir de villa Ancʒławkÿ 162315, de Villa Babłau-
ka 1617, de Villa Obełupie 1617, de villa Porowsie 1632, de villa Szakie 1690, de Pago 
Anclawka 1630, de pago Bartniki 1634, de pago Berзinie 1636, ex pago Lankelisky 1625, 
de pago Porowʃe 1685, ex pago Porowswie, ir tik de Karklini 1657, de Kieturwłoky 1658, 
de Malenisky 1676, de Obełupie 1655, de Penkiny 1650, de Skierpiewo 1658, de Wembri-
sky 1657. atkreipia dėmesį tokie užrašymo atvejai, kai praleidžiant villa ar pago 
prielinksnis de yra sujungiamas su oikonimu, pavyzdžiui, demackabudzie 1669, dejo-
dupiany 1671, depogirniowa 1672, depustopiedzie 1667, dewidgiri 1675, arba de sujun-
giama su villa ar pago, pavyzdžiui, devilla porauʃwie 1621, devilla Poʃiemienie 1620, 
devilla Puʃtopiedзie 1621, devilla skierpiewie 1621, depago Budwiećie 1617, depago 
Macʒkobudзie 1634, depago Siukie 1634.

Kai kurių iš ką tik paminėtų skirtumų atsiranda, kai pasikeičia įrašus darę as-
menys (tai rodo ir kitokia rašysena), tačiau tikrai ne visi. akivaizdu, kad ir tie patys 
raštininkai šiuos duomenis pateikdavo nevienodai, pvz.: devilla porawßy 1624, ex pago 
porawswie 1626, de Pago Porawswie 1630, de Pago stawławka ir de Staławka 163116.

12  Šie oikonimai, be kita ko, dažniausiai, ma-
tyt, įvardijo kokių nors tolimesnių vietų 
kaimus, mat parapijai priklausiusių ar 
kitų vilkaviškio rajono kaimų vardai šalti-
nyje kartojasi pakankamai dažnai, o tokių, 
kurie paminėti tik kartą ar du, kaip bus 
matyti vėliau, pasitaiko labai nedaug.

13  nurodyti visiškai tikslų oikonimų kiekį ne-
galima dėl to, kad juos skaičiuojant sunku 
išvengti tam tikros, nors ir nedidelės, pa-
klaidos, susijusios su skirtingų kaimų var-
dų lyčių ir jų variantų vertinimu bei preci-
zišku atskyrimu. 

14  plg. lotynų vīlla ‘namai kaime, dvaras, ūkis’ 
ir pāgus ‘kaimas’ (Kazimieras jokantas, Lo-
tynų–lietuvių kalbų žodynas, vilnius: aidai, 
21995, 1078, 703). tiesa, ne visada galima 
nustatyti, didžiąja ar mažąja raide rašomi 
šie žodžiai, mat kai kur juos pradedant 

aiškiai mažąja, o kitur vėlgi aiškiai didžią-
ja raide, nereti ir tokie atvejai, kai raidžių 
dydis yra tarsi tarp mažosios ir didžio-
sios, sąlygiškai apibūdintinas kaip viduti-
nis (iliustraciniuose pavyzdžiuose tai nėra 
perteikiama). vieną kartą lot. villa užrašy-
ta su <w> – de Willa obełupiæ 1631. 

15  bažnytinės knygos lapai nenumeruoti, to-
dėl visame straipsnyje pateikiami duome-
nys metrikuojami metų nuorodomis. ma-
nytina, kad tai itin paranku, kai stengia-
masi parodyti labai įvairius oikonimų    
lyčių užrašymo skirtumus. 

16  Kaip matyti, net užrašant tuos pačius oiko-
nimus duomenys pateikiami nevienodai. 
tokių skirtumų pasitaiko net tame pačia-
me įraše, kai minimi tie patys arba skirtin-
gi kaimų vardai. 
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lotynų kalbos prielinksnius kartais, tiesa, retai, tekste pakeičia lenkų z, pavyz-
džiui, z bierзin 1667, z Łankielisek 1618, z Pękin 1677, kuris taip pat gali būti sujun-
giamas su oikonimu – Zwoiʃwilow17 1619. Įdomūs vėlgi retai pasitaikantys atvejai, 
rodantys, kad aptariamose nuorodose susiduria abu – ir lotynų, ir lenkų kalbos – 
prielinksniai: de villa Ƶwortow 1624 (de prieš villa, o lenkų z sujungtas su oikonimu 
Varta ), ex pago Ʒwortow 1628 (ex prieš pago, o lenkų z sujungtas su tuo pačiu oiko-
nimu), de Ʒwarty 1654 (lotynų de ir su oikonimu sujungtas lenkų z), ex pago з 
Budwiecʒie 1629, de villa Ƶ Widgirÿ 1637 (abiem atvejais skirtingose nuorodų vietose 
užrašyti abu prielinksniai). 

nesunku pastebėti, kad su lenkų kalbos prielinksniu z pateikiamos oikonimų 
lytys (visos jos yra daugiskaitinės) gali būti užrašomos pagal šios kalbos gen. pl. 
linksnio formą. tiesa, net ir reti šio prielinksnio vartosenos atvejai rodo, kad tai 
daroma nedėsningai. Kaip matyti, lytys de Ʒwarty ir ex pago з Budwiecʒie, de villa Ƶ 
Widgirÿ turi sulenkintas nom. pl. galūnes, kurios dominuoja pateikiant daugiskai-
tinius oikonimus su lotynų kalbos prielinksniais18.

4. o i K o n i m Ų  u Ž r a Š Y m o  Y p a t u m a i. aptariant publikacijas, kuriose, be 
kita ko, išsamiau ar trumpiau yra nušviečiama ir istorinių oikonimų užrašymo šalti-
niuose specifika, buvo akcentuota, kaip jų autoriai vertina bendrąjį šių (ir kitų) lietu-
vių kalbos vardyno duomenų fiksavimo kontekstą. svarbu tai, kad vienur jis buvo 
apibūdintas kaip susijęs su lotyniškąja ir lenkiškąja grafine bei ortografine tradicija 
(palionis 2003, 26), o kitur prie šių dar pridėta ir trečioji – lietuviškoji – visas tris jas 
vadinant vardyno rašymo tradicijomis (Garliauskas 2004, 26). turint omenyje tai, kad 
pirmuoju atveju remiamasi dviejų Xvii amžiaus antrosios pusės bažnytinių knygų 
konteksto vertinimu, o antruoju – vienu to paties laikotarpio ir pobūdžio šaltiniu19, 
akivaizdu, kad oikonimų užrašymo skirtinguose bažnytiniuose šaltiniuose situacija 
yra nevienoda20. tai rodo ir lankeliškių parapijos bažnytinės knygos duomenys. 

4.1. pirmiausia pasakytina, kad oikonimų užrašymas šiame šaltinyje nesuteikia 
jokios galimybės kalbėti apie lietuviškąją rašybos (rašymo, užrašymo ar pan.) tradi-
ciją, kurią galėtų pagrįsti tik abejonių nekeliančios, ir, žinoma, dažnai pasitaikančios 
lietuviškos oikonimų lytys21. jų šaltinyje pastebėta labai nedaug, taigi į jas galima 
žiūrėti tik kaip į atsitiktines, nesiejant jų su kokia nors atskira rašybos tradicija.

17  tai Vaišvila, dabar vilkaviškio rajone paje-
vonio savivaldybės teritorijoje esančio kai-
mo vardas.

18  apie tai kiek plačiau bus kalbama toliau, 
aptariant oikonimų slavinimo požymius.

19  tiesa, apie galimybę išskirti lietuviškąją is-
torinių vardyno duomenų rašymo tradiciją 
autoriaus jau yra kalbėta anksčiau pagrin-
džiant daugelyje jo peržiūrėtų šaltinių 
rastomis lietuviškomis oikonimų (ir kitų 

onimų) lytimis (plačiau žr. Garliauskas 
1998). 

20  Čia dar galima prisiminti monografiją, skir-
tą Xvii amžiaus pradžios vilniaus lietuvių 
asmenvardžiams, kurioje bažnytinės kny-
gos, iš kurių imti tyrimo duomenys, api-
būdinamos kaip rašytos „lenkų ir lotynų 
kalbų mišiniu“ (zinkevičius 1977, 39).

21  dėl jų sampratos dar kartą žr. Garliauskas 
1998, 124, 129.
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Kalbant apie oikonimų užrašymą šiuo atveju nebuvo svarbu įvardyti ir apibūdin-
ti rašybos tradicijas ar pan., tik norėta parodyti, kaip lotynų kalba rašytame tekste 
buvo perteikiami kitos kalbos, šiuo atveju – lietuvių, faktai, o konkretinant – kaip 
buvo užfiksuojami lietuvių oikonimai. Šaltinyje pastebėta jų lyčių įvairovė neabejo-
jant leidžia teigti, kad rašant oikonimus prireikė ne tik lotynų, bet ir lenkų kalbos 
išgalių bei priemonių. 

4.2. vertinant oikonimų (ir asmenvardžių) užrašymą bažnytiniuose šaltiniuose 
pastebėti įvairaus pobūdžio skirtumai neretai visiškai pamatuotai yra siejami su ta 
aplinkybe, kad įrašai daryti ne vieno, o keleto asmenų. manyta, kad, pavyzdžiui, 
kaip tik jų tautybė neretai galėjo lemti tikslesnių ar gerokai iškraipytų kaimų vardų 
lyčių užfiksavimą, o rašysenos stilius, rašymo maniera ir pan. – raidžių formas, jų 
pasirinkimą bei vartoseną (palionis 2003, 26, 28–29)22. tačiau neabejotina, kad ne tik 
skirtingi asmenys lėmė kalbamąją įvairovę. Kaip svarbiausia jos atsiradimo priežas-
tis, matyt, įvardytina tai, kad tuo metu dar nebuvo jokių rašybos reikalavimų, 
kokių nors bendrų principų ar taisyklių, pagal kurias būtų buvę bažnytiniuose (o 
ir kitokio pobūdžio) šaltiniuose fiksuojami lietuvių vietovardžiai (žinoma, ir asmen-
vardžiai). viskas vyko chaotiškai, taigi rašymui bet kaip, nenuoseklumui ir atsitik-
tinumams erdvės iš tiesų buvo labai daug, tuo tarpu atsakomybės ar pozityvių 
pastangų šiame kontekste tarsi ir nereikėjo.

tą akivaizdžiai rodo ir lankeliškių parapijos bažnytinėje knygoje neretai pasi-
taikančios tikrai tų pačių asmenų tame pačiame lape (o kartais – net tame pačiame 
įraše!) nevienodai užrašytos oikonimų lytys. Štai pluoštelis, žinoma, tik nedidelė 
dalis, tokių atvejų (pateikiami chronologine tvarka): 1637 metų tame pačiame įraše 
de villa Stawławka ir de villa Staławka, o 1638 metų gretimuose įrašuose de villa Sto-
ławka ir de villa Stalowka; 1638 metų gretimuose įrašuose de villa Porowsie, de villa 
Parawsie, de villa Porowsзie, de villa Parauswie; 1650 metų gretimuose įrašuose de Anslaw-
ky ir de Anssławky, de Witgiry ir de Witgiri; 1654 metų gretimuose įrašuose de Wam-
brisky ir de Wembrisky; 1672 metų tame pačiame įraše de Gieÿʃtoriʃki ir de Gieÿʃtoryski; 
1676 metų tame pačiame įraše de Mackabudзie ir de Mackobudzie; 1679 metų tame 
pačiame įraše de Uʃзbole ir de Użbole; 1689 metų tame pačiame įraše Chomicзe ir 
Chomicie; 1690 metų gretimuose įrašuose de villa Skierpiowo ir de villa Skierpiewo; 1691 
metų tame pačiame įraše de villa Berзynÿ ir de Berżynÿ, de Miswiecie ir de Miʃwiecie; 
1692 metų gretimuose įrašuose de villa Widgirÿ ir de Widgierÿ. 

4.3. užrašant oikonimus, taigi žymint lietuvių kalbos garsus ir jų samplaikas, 
šaltinyje yra vartojamos įvairios raidės. retesnių šio konteksto faktų, susijusių tik 
su pavieniais užrašymais, komentarus nukeliant prie konkrečių oikonimų, čia at-
kreipiamas dėmesys į keletą bendresnių dalykų (šitaip, be kita ko, ir išvengiant 
kartojimosi vertinant daugumos toliau pateikiamų oikonimų lytis). 

22  dar žr. zinkevičius 1977, 42–43; Garliaus-
kas 1998, 138, 195.
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skirtingiems garsams žymėti vartojamų raidžių inventorius nevienodas. bene 
daugiausia įvairovės yra žymint [č] ir [s], [š], [ž]. perteikiant [č] šaltinyje gali būti 
rašoma <c>, <ć>, <cз>, <cʒ>, <cz>, <cƶ>, <з>, <s>, <ʃ>, <sz>, <sз>23 (11 variantų), [s] 
žymima <s>, <ś>, <ss>, <ʃ>, <β>, <ʃз>, <ʃz>, <sz>, <sз> (9 variantai), [š] – <s>, <ss>, 
<ʃs>, <β>, <ʃз>, <sz>, <ʃ>, <sз>, <sƶ> (9 variantai), o [ž] – <z>, <з>, <ʒ>, <ź>, <ƶ>, <β>, 
<ʃʒ> (7 variantai). nevienodai žymima ir [c] – <c>, <cz>, <cз>, <cʒ>, <ćʒ> (5 varian-
tai). taigi lietuvių kalbos [č] ir [s], [š] gali būti žymima ne tik skirtingomis, bet ir 
vienodomis raidėmis, patraukia dėmesį ir sutapimai žymint [c] ir [č] ar pan.

visoje bažnytinėje knygoje [l] žymima raidėmis <l> ir <ł>, o jų rašymas įvairuoja 
taip, kad niekur, net to paties asmens rašytose šaltinio dalyse, negalima pastebėti 
jokių dėsningumų ar nuoseklumo. dvejopai – <j> ir <i> – žymima [j]. Kiti priebalsiai, 
esantys įprastose pozicijose, žymimi palyginti tiksliai ir nuosekliai, o į pastebėtas 
išimtis, kaip jau minėta, dėmesys bus atkreipiamas prie konkrečių oikonimų. 

Kalbant apie bendresnius balsių žymėjimo dalykus pirmiausia pasakytina, kad 
labiausiai atkreipia dėmesį ypač dažna, bet vėlgi jokiais dėsningumais nepagrin-
džiama, [a] ir [o] pakaita24. užrašant oikonimus, žinoma, neskiriami, taigi niekaip 
nežymimi, balsių ilgumai, o, pavyzdžiui, raidžių <i> ir <y> varijavimas (kaip bus 
matyti iš pateikiamų duomenų, galintis atsirasti net fiksuojant tą patį kaimo vardą) 
yra tik ortografijos dalykas, nesusijęs su skirtinga jais žymimų garsų kokybe. 

dvibalsiai taip pat žymimi nevienodai. Įprasta [ai] rašyti raidėmis <ay>, <aÿ>, 
<oi>, <oy>, <oÿ>, <oj> (tai lemia ne tik jau minėta [a] ir [o] pakaita, bet ir nevieno-
das [i] žymėjimas), dvibalsis [au] žymimas <au>, <ou>, <aw>, <ow>25, o [ei] – rai-
dėmis <ei>, <ey>, <eÿ>, <ej>. lietuvių kalbos dvibalsis [ie] rašomas tiksliai žymint 
jį <ie> arba vienbalsinamas rašant tik <e>. tik kaip suvienbalsintas raide <o> žymi-
mas dvibalsis [uo]. 

tokie būtų bendresni ir dažnesni šaltinyje pasitaikę lietuvių kalbos priebalsių, 
balsių ir dvibalsių žymėjimo atvejai26. Kiti, čia nepaminėti, sąlygiškai vadintini situ-
aciniais, nes dažniausiai yra susiję tik su konkrečių oikonimų užrašymo kontekstu 
ir parodo, kaip netiksliai, įvairiai iškraipant, jie galėjo būti užfiksuojami šaltinyje. 

23  atrodė netikslinga straipsnyje ne kartą mi-
nėti tuos pačius duomenis, todėl pavyz-
džių čia buvo atsisakyta, juolab kad visa 
čia aptariamo konteksto įvairovė atsispin-
dės toliau pateikiamuose oikonimuose.

24  remiantis šaltinio duomenimis, šios pakai-
tos tikrai negalima sieti su nuosekliu fone-
tiniu slavinimu (dėl to žr. palionis 2003, 
31) manant, kad jį būtų galima įvardyti tik 
kaip vieną iš visų [a] ir [o] žymėjimo įvai-
rovės atsiradimo priežasčių. matyt, daug 
ką lėmė tiesiog atsitiktinumai, atsiradę dėl 
šaltinį rašiusių asmenų nesugebėjimo iš-
girsti ir tiksliai perteikti šiuos lietuvių 
kalbos balsius (dėl to plačiau dar žr. Gar-
liauskas 1998, 183).

25  dėl nuomonės, kad dvibalsio [au] žymėji-
mas raidėmis <aw> ir <ow> nebūtinai turė-
tų būti siejamas su slavinimu, žr. Garliaus-
kas 1998, 185–189. matyt, tokį šio dvibalsio 
žymėjimą visada reikėtų vertinti tik atsi-
žvelgiant į konkrečiame istorijos šaltinyje 
užfiksuotą lietuvių vardyno duomenų už-
rašymo situaciją.

26  dėl lietuvių vardyno duomenų (asmenvar-
džių ir vietovardžių), fiksuojamų bažnyti-
nėse knygose, rašybos ypatybių dar žr.  
palionis 2003, 26–29; dėl lietuviškų oikoni-
mų (ir asmenvardžių) lyčių rašybos ypatu-
mų žr. Garliauskas 1998, 180–193; Gar-
liauskas 2004, 38–39.
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4.4. baigiant trumpą oikonimų svarbesnių užrašymo ypatumų apžvalgą dar 
pasakytina, kad šaltinyje įvairuoja didžiųjų ir mažųjų raidžių vartojimas, taigi kai-
mų vardai gali būti užrašyti ir didžiąja, ir mažąja raide, pavyzdžiui, de Iodupiany 
ir de iodupianÿ, de Oskobole ir oʃkabole, de Pogierniowo ir de pogirniowo. pasitaiko, kad 
didžioji raidė yra ir žodžio viduryje, pvz.: de ChomicЗe, de villa SKierpiowie, de 
WoyZbuniʃзki. be to, kartais oikonimas pradedamas rašyti raide, kurios tarsi nega-
lima būtų vadinti nei didžiąja, nei mažąja27. tokių raidžių užrašant oikonimus pa-
sitaiko ir žodžių viduryje28.

5. o i K o n i m Ų  l Y Č i Ų  s l a v i n i m o  p o Ž Y m i a i. jų galima pastebėti nema-
žai ir įvairių, ir tai yra įprastas dalykas fiksuojant lietuvių kalbos kaimų vardus 
tokio tipo nelietuvių kalba rašytuose šaltiniuose. 

5.1. slavinimo intensyvumas paprastai siejamas su bažnytinę knygą rašiusių 
asmenų tautybe, lietuvių kalbos mokėjimu ir pan. (palionis 2003, 29). ar visada šie 
dalykai buvo tiesiogiai susiję, sunku atsakyti vienareikšmiškai29. mat daug ko šian-
dien tiesiog neįmanoma patikrinti, taigi tenka remtis vien prielaidomis ir spėlionė-
mis. Čia tiktų paminėti nuomonę, kad oikonimų lyčių tikslumą šaltinyje galėjo 
lemti net kalba, kuria raštininkui kaimo vardas buvo pasakomas. taigi į kaimų 
vardų užrašymo bažnytinėje knygoje kontekstą įvedamas šnekamosios kalbos (šiuo 
atveju – lietuvių arba lenkų) poveikio įrašą dariusiam asmeniui faktorius (Garliaus-
kas 2004, 39). bet kaip sužinoti, kokia kalba Xvii amžiuje bendravo įrašus darę ir 
juose minimi asmenys? ar tai, jog lankeliškių parapijos bažnytinėje knygoje lietu-
viškų oikonimų lyčių pasitaiko labai nedaug, rodo, kad čia nebuvo lietuviškai kal-
bančių parapijiečių arba kad visi įrašus darę asmenys nemokėjo lietuvių kalbos? 
akivaizdu, kad taip negalėjo būti ir nebuvo, kaip ir tai, kad neįmanoma sužinoti, 
kaip buvo iš tikrųjų. todėl ir remiamasi prielaidomis, kurios, be kita ko, matyt, ne 
visada vertintinos kaip pakankamai pagrįstos, juolab kad čia pat yra lydimos ir 
neaiškumų, pavyzdžiui, „kodėl kitais atvejais rašytos apslavintos lytys, kai žmonės 
kalbėjo lietuviškai ir vietų vardus sakė lietuviškai“ (Garliauskas 2004, 40). 

5.2. atsižvelgiant į tai, kas ką tik pasakyta, čia nesiimama plačiau sustoti prie 
galimų oikonimų lyčių slavinimo priežasčių įvardijimo, o tik atkreipiamas dėmesys 
į labiausiai pastebimus kaimų vardų lyčių pakitimus, galimus sieti su slavinimu. 

27  Kalbant apie lotynų kalbos villa užrašymą 
sąlygiškai tokią raidę buvo mėginta apibū-
dinti kaip vidutinio dydžio, žr. 14 išnašą.

28  toliau pateikiant oikonimus į tokių raidžių 
vartoseną žodžio viduryje nėra atsižvel-
giama: visas žodis po pirmosios raidės ra-
šomas tik mažosiomis raidėmis. taip el-
giamasi ir dėl to, kad neretai būtų neleng-

va apsispręsti, prie kurių – didžiųjų ar 
mažųjų – tokias raides priskirti.

29  pavyzdžiui, kaip vien tokiame kontekste 
būtų galima paaiškinti to paties asmens 
rašytose šaltinio dalyse neretai pasitaikan-
čias skirtingas (ir suslavinimo požiūriu) 
oikonimų lytis. 
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Galbūt dažniausiai patraukia dėmesį fonologinio lygmens slavinimu laikytini 
atvejai, susiję su įvairių fonemų pakaitomis. nuoseklumo čia beveik nėra, o išskir-
ti pastebimesnių dėsningumų vėlgi tarsi negalima. mat yra daug įvairavimo ir 
pavieniais (galbūt net atsitiktiniais) vadintinų pakaitos atvejų, kurių atsiradimą 
užrašant oikonimus galėjo lemti nebūtinai kryptingas ar sąmoningas jų lyčių slavi-
nimas, bet ir kitokios priežastys30.

morfologijos lygmeniu intensyviausias yra oikonimų galūnių slavinimas. jau 
buvo užsiminta, kad daugumos bažnytinėje knygoje užrašytų kaimų vardų lytys 
yra daugiskaitinės, taigi dabar šie oikonimai turi galūnes -(i)ai. Šaltinyje dažniausiai31 
jos pateikiamos kaip lenkų kalbos nom. pl. galūnės, kurios rašomos įvairiai: -e (de 
Boiare), -i (de Bartniki), -y (de villa Cзiзiuny)32, -ÿ (de villa Jodupianÿ), -ie (de Karklinie) 
ir (retai) -j (de villa Malinisзkj)33. slavinamos ir vienaskaitinių oikonimų lyčių galūnės 
-ė, -is, -ys34.

Šaltinyje yra ir tokių oikonimų lyčių, kurios akivaizdžiai rodo leksinio slavinimo 
atvejus, t. y. lietuviškų šaknų (dažniausiai – sudurtinių oikonimų sandų) vertimą į 
lenkų kalbą. 

6. b a Ž n Y t i n Ė j e  K n Y G o j e  u Ž r a Š Y t i  X v i i  a m Ž i a u s  o i K o n i m a i . 
pateikiant oikonimus siekta kuo išsamiau atskleisti jų užrašymo šaltinyje įvairovę35. 
ją, žinoma, lėmė skirtingi dalykai, todėl visus išskirtus oikonimų užrašymus bent 
jau sąlygiškai būtų galima sudėlioti į keletą grupių: 1) užrašymo variantai, atsiradę 
dėl vartojamų nevienodų raidžių (jų samplaikų), kurios oikonimuose susiduria 
labai įvairiomis kombinacijomis (tokių yra ypač daug); 2) užrašymo variantai, atsi-
radę dėl oikonimų rašymo didžiąja ir mažąja raide, skyrium ir kartu su prielinks-
niais; 3) užrašymai, rodantys dėl įvairių priežasčių atsiradusias skirtingas oikonimų 

30  Kaip tik todėl tokio slavinimo atvejai palie-
kami prireikus vertinti prie toliau patei-
kiamų oikonimų. 

31  Į labai retas tokias išimtis dėmesys bus at-
kreipiamas prie toliau pateikiamų konkre-
čių oikonimų.

32  Galūnė -y dar parašoma ir kitaip – su tašku 
tik ant šios raidės pirmosios arba tik ant 
antrosios viršutinės dalies. tokios <y> pa-
sitaiko ir kitose pozicijose. pateikiant oi-
konimus taškai nėra žymimi – šie rašme-
nys keičiami įprasta raide <y>.

33  dėl oikonimų, ypač daugiskaitinių, galūnių 
slavinimo (lenkinimo) dar žr. palionis 
2003, 35–36; Garliauskas 2004, 40–42. Čia 
dar tiktų atkreipti dėmesį į vienoje iš ap-
tartų publikacijų (žr. Garliauskas 1998, 
173–176) pastebėtą netikslumą, kai apta-
riant lietuviškų oikonimų lyčių linksnius, 
tarp jų ir daugiskaitos vardininką, tarsi iš-

leistas iš akių akivaizdžiausias dalykas, 
kad šiuo atveju nelietuvių kalba rašytuose 
šaltiniuose fiksuojamų oikonimų formą 
skaičiaus ir linksnio požiūriu lemia ne šal-
tinių pobūdis ar kiti panašūs ekstralin-
gvistiniai veiksniai, o pati daugiskaitinė 
kaimo vardo lytis.

34  nors tokių oikonimų nėra daug, patraukia 
dėmesį gana įvairuojantis ir kiekvienam iš 
jų kone savitas tokių lyčių galūnių rašy-
mas, kuris bus aptartas toliau prie konkre-
čių kaimų vardų.

35  Čia svarbu pasakyti, kad straipsnyje patei-
kiami tikrai ne visi šaltinyje užfiksuoti at-
rinktų oikonimų užrašymai (tai būtų labai 
išplėtę jo apimtį). renkant duomenis buvo 
orientuotasi į tai, kad būtų atkreiptas dė-
mesys į kiek galima daugiau įvairaus po-
būdžio nevienodumų, tačiau neturėta tiks-
lo aprėpti juos absoliučiai visus. 
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lyčių galūnes; 4) užrašymai, rodantys leksinio slavinimo atvejus; 5) užrašymai, 
susiję su atsitiktinėmis klaidomis ir oikonimų lyčių iškraipymais; 6) užrašymai, 
rodantys struktūrinius oikonimų lyčių variantus; 7) įvairūs kitokie užrašymai36. 
tačiau tokiomis grupėmis pateikti visus duomenis pasirodė praktiškai neįmanoma, 
nes oikonimų užrašymuose paprastai yra ne vienas iš išvardytų požymių, o susi-
duria du, trys ir daugiau. todėl visi išskirti užrašymai yra sujungiami ir dėstomi 
chronologine tvarka pagal pirmąjį jų užfiksavimą šaltinyje. antraštinėmis pasirink-
tos pagal abėcėlę dėstomos dabartinės oikonimų lytys manant, kad kaip tik jos 
padės geriausiai pamatyti visus istorinėse lytyse esančius įvairaus pobūdžio skir-
tumus ir pakeitimus37. 

Alvìtas (alvt) – Olwita 1617, 1643, 1654, 1658, 1676, 1680, olwita 1649, 1676. oi-
konimo galūnė iš užrašymų nėra visai aiški – gali būti gen. sg. lyties *Alvito [o] 
pakeista į [a], bet galima įtarti ir tiesiog galūnės -as pakeitimą galūne -a. 

Alksnė́nai (alks) – alxnienie 1621, Olxnieny 1682, Olxniany 1682, 1683. raidžių 
samplaika <ks> perteikta kaip <x>, o priesaga -ėn- slavinama rašant -ian- ir -ien-.

Ančlaukỹs (všt) – Ancзławka 1617, 1632, 1636–1638, 1640, 1644–1647, 1676–1677, 
1679, 1683–1686, 1688–1692, Ancʒławka 1618–1620, 1633–1635, 1683, 1687, ancʒlauka 
1619, Ancзlawkie 1619, ancзławka 1619, ancʒlawka 1619, ancʒławka 1620, Ancʒławkie 
1621–1622, Ancʒławkÿ 1623–1624, Ancзłaukia 1625, ancзłauki 1626, ancзłaukÿ 1626, 
Anclawka 1630, Anławka 1630, de Ancławka 1631, 1633–1634, 1638–1639, Ancʒlawka 
1633, Ancʒławka 1635, 1687, Ancзlawka 1637, Anczławka 1643–1644, 1688–1689, 1691, 
Anslawky 1650, 1654, 1657, 1663, Ansławky 1650–1651, 1654, 1656–1658 (žr. 3 pav.), 
1661, 1663, 1666, Anssławky 1650, Anзławky 1651, 1654, Ansзławky 1657–1658, 1661, 

36  tik šeštojoje grupėje įvardyti užrašymai 
gali būti vertinami kaip galintys būti ne-
susiję su įrašus dariusių asmenų sugebėji-
mais ir pastangomis užfiksuoti lietuvių oi-
konimus, o visus kitus lėmė kaip tik tokio 
pobūdžio aplinkybės. 

37  be to, kas jau pasakyta, toliau pateikiant 
oikonimų užrašymus dar yra laikomasi to-
kių nuostatų: 1) po dabartinių oikonimų 
skliaustuose yra nurodoma jais įvardytų 
kaimų administracinė priklausomybė sa-
vivaldybių teritorijoms, o jų vardų nuo- 
rodoms vartojami tokie sutrumpinimai:  
alks – alksnbnai, alvt – alvtas, aug – 
au gala, brt – baitninkai, Graž – Gražš-
kiai, Gž – Giža, jdpn – júodupėnai, Kbr – 
Kybártai, Kt – Ketùrvalakiai, pjv – paje vo-
ns, plv – plviškiai, ras – rasia, Šeim – 
Šeimenà, všt – vištýtis; 2) kaip jau minėta, 
oikonimų užrašymai metrikuojami metų 
nuorodomis, o tais atvejais, kai jie be per-
trūkio kartojasi ne vienerius metus, jie 
atskirai nevardijami, o sujungiami nuro-

dant pirmuosius ir paskutiniuosius metus; 
3) vienodi oikonimų užrašymai nėra skai-
čiuojami ir prie metų nuorodos jų pasikar-
tojimų skaičius nenurodomas; 4) daugeliu 
atvejų atsisakyta oikonimų rašymo šalti-
nyje konteksto duomenų (prielinksnių, 
villa, pago ir pan., žr. 14 išnašą) pateikimo, 
nes norint preciziškai perteikti visus su 
tuo susijusius skirtumus būtų sunku su-
jungti ir chronologiškai metrikuoti išskir-
tus vienodus užrašymus, o kitoks pateiki-
mas be reikalo išplėstų straipsnio apimtį; 
taigi manant, kad kalbamieji duomenys 
daug kur nėra reikšmingi vertinant oiko-
nimų lytis, jie pateikiami tik ten, kur šiuo 
požiūriu tikrai yra svarbūs; 5) visuose ko-
mentaruose, kurie pateikiami po oikonimų 
užrašymų, stengiamasi nekartoti straips-
nyje jau aptartų dalykų atkreipiant dėmesį 
tik į tai, apie ką dar nebuvo kalbėta, todėl 
po kai kurių oikonimų lyčių išdėstymo 
nėra jokių pastabų ar vertinimų.
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1665, deantszłauki 1669, deantszłaukie 1669, deantszławkie 1669, de ant Szłaukie 1670, 
deantsłauke 1671, deantsłaukie 1671–1672. užrašymų įvairovė akivaizdžiai liudija, kaip 
sunku buvo užfiksuoti šį oikonimą (kaip matyti, 1630 metais užrašyta praleidus 
<č>, 1670 metų lytis ypač neatpažįstama – išskaidyta į du žodžius). be jau minėtų 
[č] žymėjimo atvejų (žr. p. 166), čia dar matyti ir [č] perteikimas raidžių samplai-
komis <ts> ir <tsz>. skirtingos lyčių galūnės vertintinos paliekant erdvės įvairiam 
interpretavimui. manant, kad -a, -ia galėtų būti siejamos su suslavinta lietuviška 
gen. sg. galūne -io, o kitų lyčių galūnės – -ie, -i, -ÿ, -y, -e – galėtų suponuoti dau-
giskaitinį oikonimo variantą *Ančlaukiai ar pan. (tai paremtų ir dažniausiai taip pat 
perteikiamos daugiskaitinių oikonimų nom. pl. galūnės -(i)ai), matyt, negalima at-
mesti ir kitokių vienos ar kitos galūnės rašymo priežasčių.

Bajõrai (Kbr) – Boiary 1633, 1686, 1691–1692, Boiarÿ 1633, 1691–1692, deboiari 
1634, Boiare 1691. 

Bam̃biniai (Graž) – bombiniki 1637. susieti šias skirtingos struktūros oikonimų 
lytis leido teritorinę priklausomybę rodantis prierašas prie istorinio kaimo vardo – 
Tractus Graзÿsentis, leidžiantis manyti kaimą buvus netoli Gražiškių. be to, šiuo metu 
oikonimas *Bambininkai ar pan. vilkaviškio rajone nėra žinomas, taigi užrašymas 
greičiausiai rodo Xvii amžiuje funkcionavus ir kitokios struktūros (su priesaga -inink-) 
dabartinio oikonimo variantą. 

Bardauskaĩ (Šeim) – Bardowskiszkie 1650, Bardowsky 1654, Bardowskisky 1654, de-
bardowski 1669, 1671, debardouski 1669, debardouskie 1671. užfiksuotas ir struktūrinis 
oikonimo lyties variantas – greta su dabartine sutampančios du kartus užrašyta ir 
iki mūsų dienų neatėjusi lytis su priesaga -išk: *Bardauskiškiai ar pan. (galūnė gali 
būti ir kitokia). Kildinant oikonimo lytis iš asmenvardžio (toliau – avd.) Bardáuskas38 
teoriškai pagrindžiamos abiejų jų – ir daugiskaitinės, ir priesagos -išk- vedinio – 
darybos galimybės. 

Baitninkai (brt) – Bartniki 1634–1635, 1676, Bortniky 1652, 1657, 1660, 1665, bart-
niki 1679. priesagos -nink- perteikimas kaip -nik- galėtų būti siejamas su slavinimu; 
kita vertus, manant, kad taip šiuo atveju galėtų būti užrašyta ir *-nyk-, čia galima 
įžvelgti šių vietų šnektai būdingą morfologinio lygmens tarmybę – priesagos -nink- 
keitimą priesaga -nyk-.

Beržìniai (Kt) – berʒinie 1621, berʒenie 1624, Berʒinie 1624, 1633–1634, Berʒini 1628, 
Berзini 1629, 1655, 1657, 1665–1666, Berʒiniæ 1631, Berzinie 1633–1635, Berзinie 1633, 
1635–1637, 1645, Berзinÿ 1638, 1640, 1643–1647 (žr. 2 pav.), 1676, de Berзiny 1639, 
1651–1653, 1655–1659, 1662–1663, 1665, 1676, 1691, Berzinÿ 1640, 1643–1644, 1691–1692, 
berzyni 1649, Beзiny 1650, Berзyny 1657, 1679, 1683, 1687, 1689, Birзiny 1658, Berзyni 
1663, 1665, Bierzini 1666, debierzinie 1666–1668, 1670, bierзinie 1667–1670, z bierзin 1667, 
Bierzinie 1668, bierziny 1669, debierзiny 1669, debierzine 1670, Bierrзinie 1672, berзinj 
1676, Berziny 1677–1678, Berзynie 1679, 1683, Berзynÿ 1683–1685, 1689–1692, de villa 

38  Lietuvių pavardžių žodynas. A–K, ats. redak-
torius a[leksandras] vanagas, vilnius: 
mokslas, 1985, 194 (toliau – LPŽ i).
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Berzÿnÿ 1685–1686, de Berzynÿ 1692. oikonimo pirmasis skiemuo rašomas ber-, bier- 
ir bir-, 1624 metais -in- užrašyta -en-, o 1650 metais lytis užfiksuota be <r>. lenkiškas 
prielinksnis z 1667 metais nulėmė slavišką gen. pl. lytį. Galūnė -iæ (1631 metai) 
galbūt sietina su pastangomis tiksliau perteikti lietuvišką oikonimo lytį39.

Bóblaukis (alvt, Kbr) – Babłauka 1617, Babławka 1617, Bobławka 1640, Bablawka 
1689. oikonimo užrašymai tarsi suponuoja lietuviškas gen. sg. galūnes -io, dėl sla-
vinimo perteiktas kaip -a. Kur kas mažiau įtikimas būtų spėjimas funkcionavus 
kokią nors gretiminę šio kaimo vardo lytį.

Būdà (plv) – Buda 1656–1658, 1681, 1692, de budy 1668, debudy 1668, 1670, de budÿ 
1670, z budy 1678. tiksliai užrašyta lietuviška nom. sg. lytis ir slaviškų gen. sg. lyčių 
užfiksavimai (pastarieji liudija ir lotyniško, ir slaviško prielinksnio vartoseną).

Bū̃dežeriai (alvt, Šeim) – Budeзiere 1617, Budeʒiera 1619, Budoʒiery 1619, budoʒiery 
1619, Budeʒieri 1619, Budoʒierÿ 1629, Budeƶiori 1630, Budoзiorÿ 1645. užrašymai liu-
dija aiškius oikonimo antrojo sando *-ežer- vertimo į lenkų kalbą požymius. ar 
vieną kartą užfiksuotą galūnę -a galima vertinti kaip gen. sg. kartu manant, kad ji 
rodytų buvus ir vienaskaitinę oikonimo lytį *Būdežeris, turint tik tiek duomenų 
spręsti negalima.

Bū̃dviečiai (Kt, pjv) – Budwiecзie 1617, 1619, 1637, Budwiecie 1617–1621, 1631–1636, 
1639, 1643–1646 (žr. 2 pav.), 1652, 1654, 1658–1659, 1662, 1667, 1672, 1675–1676, 1680, 
1682, 1685, 1690–1692, Budwiećie 1617, 1634–1636, 1638, sbudwiecia 1618, devilla sbud-
wiecie 1618, budwiecʒie 1621, Budwiecʒie 1623, 1628–1629, budwiecзie 1625–1626, ex 
pago з Budwiecʒie 1629, Budwieciæ 1630–1632, budwiećie 1634, budwiecie 1634, 1649, 
1676, debudwiecie 1667–1669, 1672, Budwicie 1658, 1661. pakankamai nuosekliai (iš-
skyrus du užrašymus) tiksliai žymimas [ie]. 1630–1632 metais užrašyta galūnė -iæ. 
dviem atvejais (1618, 1629 metų užrašymai) oikonimo galūnių niekaip nepakeičia 
ir kartu su lotyniškais prielinksniais de, ex rašomas slaviškas prielinksnis. 1618 
metais kartu su slavišku prielinksniu užrašytos lyties galūnė gali būti vertinama 
kaip gen. sg. (tai suponuotų ir vienaskaitinį oikonimo variantą). bet greičiausiai tai 
yra tik netikslaus užrašymo rezultatas. 

Degùčiai (Kt) – Degucie 1683, Diegucie 1683, 1684. užfiksuotas [e] žymėjimas <ie>. 
Deivóniškiai (Gž) – Deywoni 1690, Deywoniszki 1690. abu oikonimo variantai 

(daugiskaitinis ir priesagos -išk- vedinys) kilmės požiūriu sietini su avd. *Deivonis 
ar pan., plg. pavardes (toliau – pvd.) Deivkas, Deivnskas (LPŽ i 480). su dabartine 
sutampanti lytis užrašyta gana tiksliai (tik galūnė yra suslavinta). Gretiminė lytis 
*Deivoniai ar pan. galbūt išnykusi (o gal tai tik sutrumpinta, nebaigta rašyti priesa-
ginė lytis?). 

Dubė́nai (Kt) – Dubeny 1636, Dubenÿ 1640, 1646, Dubianÿ 1647, 1686, 1691, du-
biany 1653, Dubiany 1653, 1659, 1663, 1680, Dubiani 1658–1659, dedubiany 1669, 1672, 
dubianÿ 1672. priesaga -ėn- perteikiama -en- ir -ian-. 

39  Žinoma, tai tik spėjimas, mat taip galėjo 
būti užrašoma ir dažniausia šaltinyje sla-
viška nom. pl. galūnė. 
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Geĩsteriškiai (brt, Kt) – Gieistoriski 1631, Gieistoriskj 1631, Geÿßtorisky 1632, 
Geyßterißki 1633, Geyʃtorißki 1635, Gieysteryski 1638, Gieyʃteryʃki 1638, Gieÿsteryski 1640, 
Gieÿszterÿski 1644–1646 (žr. 2 pav.), 1692, Gieÿsterÿski 1645, Gieistorзisky 1650, Gieis-
torisky 1650, 1654, 1658, Gieisзtorisky 1656, 1658–1659, 1661, 1663, Gieysзtoriski 1661, 
Gieysзtorisky 1663, degieystoryszki 1667–1668, degieystorÿszki 1667, degieistorÿski 1668, 
gieystoryski 1671–1672, giejstoryski 1671, gieÿstoriski 1672, gieÿʃtorÿski 1672, giejʃtorißki 
1674, Giejʃtoryßki 1679, Gieyßtoryszki 1679, Gieyßtorÿszki 1681, Gieyszterysƶki 1681, 
Gieyʃtoryszki 1683, Gieyßteryszki 1684, 1686, 1689–1692, Gieyßterÿszki 1685, 1687, 1689, 
Gieÿßtoryszki 1685, Gieÿßteryszki 1685, 1688, 1690, Gieyßterÿsзki 1689, Gieyszteryszki 
1690, Gieyßteryßki 1691, Gieysзteryszki 1691, Gieyßteryszki 1692, Gieyßteriʃki 1692. Kil-
mės požiūriu tai asmenvardinis oikonimas, kurio dabartinė lytis kildintina iš avd. 
*Geisteras ar pan., o pastarasis, be abejo, būtų senojo dvikamienio asmenvardžio 
Gestaras40 dėl vienokių ar kitokių priežasčių pakitęs variantas. Kaip matyti, Xvii 
amžiuje užfiksuotos ir oikonimo lytys su avd. kamienu -tar-, kuris rašomas <tor> ir 
yra daugelyje išskirtų variantų (nuo 1631 iki 1685 metų!). tai leidžia rekonstruoti 
etimologiškai skaidresnę ir, manytina, autentiškesnę kaimo vardo lytį *Geistariškiai. 
Kodėl ji neatėjo iki mūsų dienų ir kodėl nusistovėjo lytis su -ter-, lieka neaišku.

Gudẽliai (Šeim, všt) – Gudele 1636, 1681, 1684.
Gùdkaimis (Kbr) – Gudkaymie 1618, Gutkaymie 1683. tik šaltinio pradžioje ir 

pabaigoje užrašytos lytys skiriasi pradžios gud- ir gut-. Kad galūnė -ie suponuotų 
funkcionavusią daugiskaitinę lytį *Gudkaimiai, mažai tikėtina. matyt, taip, t. y. pagal 
analogiją su dažniausiais daugiskaitiniais oikonimais, tarsi „suvienodinant“ ar pan., 
šaltinyje galėjo būti fiksuojamos ir nom. sg. lytys.

Gulbinìškiai (alks, plv) – gułbiniski 1618. 
Jakìškiai (pjv) – deiakißki 1676, de Iakißki 1691. 
Júodupėnai (jdpn) – Jodupeny 1632, 1634, 1644, Jodupenÿ 1640, 1644–1645 (žr.          

2 pav.), Jodupianÿ 1643, 1682, 1686, 1689, Iodupiani 1652, 1656, 1659 (žr. 3 pav.), 1663, 
1665, 1688, Iodupiany 1653, 1656, 1658–1660 (žr. 3 pav.), 1663, 1665, 1679, 1691, Iodupianÿ 
1653, 1689–1690, deiodupiany 1666, 1670, deiodubiany 1666, Jodupiany 1667, 1671–1672, 
1681, 1691, iodupianÿ 1668–1669, 1675, dejodupiany 1671, iodupiany 1674–1675, 1679. 
nevienodai perteikiama priesaga: pradžioje šaltinio rašoma pakankamai tiksliai kaip 
-en-, o toliau tik suslavinta -ian-. 1666 metų užrašyme vietoje <p> yra raidė <b>.

Kamičiaĩ (Kt) – Kamicie 1621, de villa chomic 1624, ex pago chomycз 1625, ex pago 
chomic 1626, Chomicʒe 1632, 1634, Chomicзe 1658–1659, 1689, chomicƶe 1664, Kamiecie 
1665, Chomicie 1689. tiksliausiai, su pradžios [k], užfiksuotos lytys 1621 ir 1665 metų 
įrašuose. išsiskiria nevienodos galūnės – be įprastos nom. pl., oikonimas tris kartus 
užrašytas slaviška gen. pl. forma, nors prielinksnis visais atvejais yra lotyniškas. 

Karálkrėslis (pjv) – Krolowey Krзesło 1618, 1636, 1680, krolowe krзeslo 1618, 1620, 
Krolowe krзesło 1619, de villa skroloweÿ krʒesla 1621, Krolowe krzeßło 1634, krolowe krʒesło 

40  Kazimieras Kuzavinis, bronys savukynas, 
Lietuvių vardų kilmės žodynas, vilnius: 

mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 2003, 144.
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1635, Krolowekrzesło 1640, krolowekrзesło 1645, krolokrzeszła 1646, krolokrзesło 1646, 
krolowe krзesзło 1651, Karkrзesзło 1655, Karkresзło 1656, Krolewokrзeszło 1656, Krolewo 
Krзesзło 1657, 1659 (žr. 3 pav.), kar kresзło 1657, Krolewokrзasło 1658, Krolowy krзesзło 
1658, Krolewi krзesзło 1661, Krolowe kresła 1668, Krolowo Kresła 1669, dekrolówey krзesło 
1677, krolowey krзesło 1678, Kroloweykrзesło 1684, Krolowokrзesło 1690. sudurtinio oi-
konimo užrašymai suponuoja nevienodą jo lyčių struktūrą – jos fiksuojamos kaip 
sudurtinės ir kaip sudėtinės (pastarosios net dažnesnės). akivaizdus leksinis slavi-
nimas į lenkų kalbą stengiantis išversti abu oikonimo sandus. ne visada aišku, su 
kuo sieti pirmąjį oikonimo sandą, pateikiamą ir kaip sudėtinės lyties antrąjį dėme-
nį – su lenk. król ‘karalius’ ar su królowa ‘karalienė’41, tačiau matyti, kad dažniau 
kaip tik su antruoju apeliatyvu (tai, be kita ko, rodo ir kaip sudėtinių pateikiamų 
lyčių pirmojo dėmens slaviška galūnė). pasitaiko nuo daugumos besiskiriančių 
lyčių. tai krolokrzeszła 1646, Krolokrзesło 1646 ir de Karkresзło 1656 ir pan., galbūt 
rodančios pastangas kiek tiksliau perteikti pirmąjį oikonimo sandą (tiesa, tai nėra 
pasisekę). dauguma lyčių (ir sudėtinių, ir sudurtinių) pateiktos nom. sg. forma (plg. 
lenk. krzesło), o užfiksuotos 1621, 1646 ir 1668 metais galbūt sietos ir su gen. sg. 
forma (žinoma, gali būti ir kitaip).

Karklìniai (Kt) – de villa Skarklinow 1623, Karklinie 1625, 1635–1637, 1649, 1658, 
1664, 1668, 1679, karklinÿ 1626–1627, 1644–1645, 1647, karklini 1628, 1659 (žr. 3 pav.), 
Karkliny 1630, 1632–1635 (žr. 1 pav.), 1650–1657, 1659, 1661–1663, 1665, 1670, 1672, 
1681–1683, 1686, 1691–1692, Karklinÿ 1634, 1640, 1643–1644, 1647, 1668, 1682, 1684, 
1687, 1689, 1690–1692, Karkline 1637, 1648, 1667, karklenÿ 1638, 1645, Karklenÿ 1639–
1640, 1643, Karklini 1650–1652, 1654–1655, 1657–1659, 1665, karkliny 1650, 1654–1656, 
karklinj 1677, karklinie 1679. Greičiausiai netikslus priesagos -in- perteikimas kaip 
-en- galėtų suponuoti ir kitokią oikonimo lytį – *Karklėnai ar pan. pirmasis užrašy-
mas rodo susidūrus du prielinksnius, iš kurių slaviškas s yra sujungtas su oikoni-
mu (gen. pl. galūnė).

Kaiklupėnai (pjv) – Karkłupiany 1631, 1633–1634, 1636, 1657, Karkłupianÿ 1637, 
1639, 1644, 1649, 1669, 1684, karkłupianÿ 1638, 1646, karkłupiany 1645, karkłupieni 1650, 
1653, Karkłupieny 1650, de Karkłupienu 1652, de karklupienu 1653, Karkłupiani 1656, 1665. 
iš visų užrašymų išsiskiria dvi oikonimo lytys (1652 ir 1653 metų įrašuose) su lie-
tuviška gen. pl. galūne -ų (rašoma -u). priesaga -ėn- slavinant rašoma -ian- ir -ien-.

Kaipiejai (Graž) – Karpiowo 1618, kiarpowo 1638, karpiewe 1653. dabartinis oiko-
nimas su istorinėmis lytimis, kurios vertintinos kaip suslavintos, susietas kiek abe-
jojant (dar žr. Skerpieviaĩ).

Ketùrvalakiai (Kt) – Kieturwlakia 1631, cʒtery włoki 1633, keturwłoki 1635, Kietur-
wałakie 1635, 1650, Kieturwłoki 1635, 1681, Kiaturwałakie 1636, Keturwałakie 1637, kia-
turywałakie 1638–1640, Kiaturywałakie 1639–1640, Kiaturÿwałakie 1640, 1643, kiaturÿwłakie 
1645, Kiaturÿwłakie 1645–1647, kiaturÿwlakie 1646, kieturwałakie 1650, Kieturwłoky 1650, 
1656–1658, 1662–1663, 1665, 1679, 1681, Kietur Wałakie 1656, kieturwłoky 1660, Cztyrÿ 

41  valerija vaitkevičiūtė, Lenkų–lietuvių kalbų 
žodynas, vilnius: mokslas, 1979, 215. 
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1 pav. lankeliškių parapijos 1617–1692 metų jungtuvių metrikų registracijos knygos 
lapo fragmentas: oikonimai Pogierniewo, Miswiecie, obiełupie, staławka, Poroswie, Karkliny, 
Porowswie, Penkinie, poroswie, Warty, Kierpiewo, penkine, Pogirniewo, Poyście; 
lKi vardyno skyriaus fondas

włokie 1667, Kietorwłokie 1668, Kieturwołokie 1668–1669, 1671–1672, Storewłokie 1668, 
Stere włokie 1668, deczterewłoki 1669, Kietorwłoki 1683–1687, 1691–1692, Kietorwloki 
1689–1690. sudurtinio oikonimo užrašymo įvairovę lėmė ne viena priežastis. Kaip 
matyti, jis pateikiamas ir kaip sudėtinis, t. y. rašomas dviem žodžiais. pirmojo san-
do *ketur- [e] dažniausiai žymima <ie> ir <ia>, tik vieną kartą pavartota raidė <e>, 
[u] šaltinio pabaigoje pradėtas žymėti <o>. Šis sandas (ir dėmuo) kartais verčiamas 
į lenkų kalbą (plg. lenk. cztery ‘keturi’, žr. vaitkevičiūtė 1979, 75), o ir išverstas 
užrašomas nevienodai – cʒtery, Cztyrÿ, store-, Stere (pastaraisiais dviem atvejais ypač 
nutolta nuo lenkiškojo varianto) ir cztere-. antrasis sandas (ir dėmuo) *-valak- užra-
šomas lietuviškai arba vėlgi jį išverčiant (plg. lenk. włóka istor. ‘valãkas’, žr. vaitke-
vičiūtė 1979, 873). Įdomu tai, kad apie 1638–1646 metus sudurtinės oikonimo lytys 
užfiksuotos su jungiamuoju balsiu, kuris žymimas <y> ir <ÿ>. pirmõsios užfiksuo-
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tos oikonimo lyties galūnė -ia galbūt sietina su lietuviška -iai, o visų kitų – su 
slaviškomis nom. pl. galūnėmis. 

Kybártai (Kbr) – kibartÿ 1639. 
Kibeĩkiai (Kbr) – Kibeÿki 1634, 1669, Kibeiky 1660.
Kisìniškiai (alvt) – Kissinisзkj 1617, kisinisky 1618, Devilla skisinisek 1618, Kisie-

niski 1640. vienos iš 1618 metais užfiksuotų lyčių gen. pl. galūnė atsiradusi dėl 
slaviško prielinksnio, kuris sujungtas su oikonimu (vartotas kartu su lotynišku 
prielinksniu). paskutinės lyties -in- užrašyta -ien-.

Kregždžiaĩ (Kbr, všt) – Kregзdele 1617. istorinio oikonimo siejimas su dabartiniu 
kaimo vardu gali būti tik spėjamas, nors lytis *Kregždeliai ar pan. vilkaviškio rajone 
ar kur kitur lietuvoje šiuo metu nėra žinoma.

Kùmečiai (alvt, brt, Šeim) – Kumecзie 1617, Kumećie 1617, kumiecie 1619–1620, 
Kumeciæ 1631, de Pago Kumeciow 1632, Kumecie 1634–1635, 1679, 1684, 1690, 1692, 
kumetele 1646, Kumiecie 1650–1651, 1660, 1666–1667, 1669, dekumiecie 1669. deminu-
tyvinė lytis *Kumetėliai, užrašyta 1646 metais, su dabartiniu oikonimu čia siejama 
spėjamai, nes šiuo metu toks oikonimas nefunkcionuoja (dar plg. Kregždžiaĩ ). 1631 
metais užrašyta galūnė -iæ. dvejopai – <e> ir <ie> – žymima [e]. 1632 metais su 
prielinksniu de užrašyta slaviška gen. pl. oikonimo galūnė.

Lankẽliškiai (brt) – Lankielisзkj 1617, de Łankielisky 1617, 1651–1652, 1654–1655, 
1657–1658, 1662–1663, 1666, Łankielisзkj 1617, Łankieliskj 1617, Lankieliskj 1618, 1631, 
Łankieliskÿ 1618, 1624, z Łankielisek 1618, Devilla zŁankielisek 1618, Lekieliskÿ 1619, 
Łakieliskÿ 1619, Łankielÿskÿ 1621, Lankeliski 1625, Lankelisky 1625–1626, lienkieliski 1625, 
Lenkieliʃkie 1628, Lenkieliʃky 1628, Lankialiski 1630, Lankieliski 1630–1631, Łankelißki 
1632–163442, de Łankielißki 1633–1635, 1637, 1674, 1677, Łankeliʃki 1634, Łankelißky 
1634, Łankieliski 1634, 1638–1640, 1643–1644, 1646, Łankeliszki 1649, Lankielisky 1650–
1651, 1653, 1658, dełankieliszki 1667, 1669, Łankieliszki 1667–1669, 1680, 1682, 1686, 
1689–1691, dełankieliski 1669–1672, dełankielißki 1674, Lankieliszki 1690. be bendrųjų 
požymių, šio, atrodytų, nesunkiai užfiksuojamo oikonimo užrašymo įvairovę dar 
lėmė [e] žymėjimas <e>, <ia> ir <ie> bei šaknies lank- rašymas *lak-, *lek-, *lenk-, 
*lienk-. lenkiškas prielinksnis z lėmė 1618 metais užrašytų lyčių slavišką gen. pl. 
galūnę (vieną kartą kartu su lotynišku de).

Liepalótai (ras) – Łepolaty 1686, Łepołatÿ 1692. 
Mažùčiai (Kbr) – Maзućie 1617, Maзucзie 161743–1618, Maßiucʒie 1621, Maзiucie 

1633, Maźiucie 1633, Maziucie 1643, Maзucie 1650. minkštinamas priesagos [u].
Mìsviečiai (alvt) – Miswiecзie 1617, mÿswiecie 1620, Miswiecie 1632 (žr. 1 pav.), 

1637, 1691, Miʃwiecie 1633, 1691, Misiewiecie 1656, 1663. paskutiniai užrašymai grei-

42  vertinant kaip tik šio oikonimo užrašymus 
šaltinyje pasirodė ypač sunku atskirti [š] 
žymėjimą rašmenimis <ß> ir <ʃз>, juolab 
kad raidė <з> ne tik šioje, bet ir kitose po-
zicijose neretai būna labai nevienodo dy-
džio. todėl nedidelių netikslumų, susiju-

sių su straipsnio autorės galimybėmis per-
skaityti ir įvertinti oikonimų užrašymus, 
čia, o galbūt ir kitur – kitokius, greičiau-
siai nepavyko išvengti. 

43  abu pirmieji užrašymai yra tame pačiame 
įraše. 
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čiausiai atsiradę dėl įrašą dariusio asmens apsirikimo. atkreipia dėmesį visais atve-
jais tikslus [ie] žymėjimas.

Mockãbūdžiai (brt, Šeim) – Mackobudʒiæ 1631, Maćʒkobudzie 1633, Macʒkobudзie 
1634, Mackobudзie 1635, 1638, Maczkobudzie 1640, 1644, Maczkobudзie 1640, Macзkabudзie 
1644, 1647, Macзkobudзie 1654, demackabudzie 1669–1670, Mackabudзie 1676, 1689, Mac-
kobudzie 1676, 1688. nevienodai žymima [dž]. 1631 metais užrašyta galūnė -iæ.

Móliniškiai (brt) – Malinisзkj 1617, Maliniskj 1618, Maliniskÿ 1618–1620, Malinißki 
1633, 1635, 167444, Molinißki 1633, 1635, 1675, Moliniʃki 1635, Moliniʃky 1635, Molinis-
ki 1638, 1640, 1645–1646, moliniszki 1648, maliniszki 1649, 1667, Malenisky 1650, 1654, 
1657–1658 (žr. 3 pav.), 1660, 1665, Maleniski 1657, Moliszki 1666, Maliniski 1672, Mo-
leniszki 1682, Molleniszki 1688–1689, 1691–1692, Maleniszki 1689, Molleniʃzki 1692. 
priesaga -in- rašoma ir -en-. struktūrinis 1666 metų oikonimo variantas *Moliškiai, 
manytina, yra atsiradęs dėl įrašą dariusio asmens apsirikimo (šiuo metu toks kaimo 
vardas vilkaviškio rajone ar netoli kitur nėra žinomas).

Naujiniñkai (všt) – Nowinniki 1634, Nowieniki 1655, Nowiniki 1684, 1688. oiko-
nimo lytys pastebimai suslavintos. 

Obelùpiai (brt) – de Obełupie 1617, 1624, 1636–1637, 1639, 1646, 1652–1655, 1658 
(žr. 3 pav.), 1660, 1663, 1674, 1679, 1682, 1684, 1686, 1689–1692, Wobelupie 1618, de-
villa ʒobiełupiow 1618, Wobelupe 1621, Wobełupie 1625, Зobełoupia 1625, obełupæ 1631, 
obołupiæ 1631, obiełupie 1632–1634 (žr. 1 pav.), 1669, 1672, Obiełupie 1633, Abellupie 
1650, Obelupie 1659, deobiełupie 1670–1671. Greta dažniausio pasitaikę kitokie užra-
šymai galbūt rodo pastangas tiksliau perteikti lietuvišką oikonimo galūnę -iai (plg. 
lytis su -iæ), [e] žymėjimą <ie>, vietos tarmei būdingą pridėtinį [v] žodžio pradžio-
je. vieną kartą šaknies *obel- pakeista į *obol-, 1650 metais oikonimas užrašytas su 
<ll>. vienos iš 1618 metais užfiksuotų lyčių slavišką gen. pl. galūnę yra lėmęs kar-
tu su oikonimu užrašytas lenkiškas prielinksnis ʒ, nors kitą kartą (1625 metais) su 
tokiu prielinksniu ir taip pat užrašyta oikonimo lytis yra išlaikiusi galūnę -ia, kurią 
galima sieti su lietuviška -iai.

Opšrū́tai (alks) – Obsзruty 1617, absruti 1620, Obsruty 1654. visi užrašymai su 
pirmojo skiemens raide <b> vietoje <p>.

Ožkabaliaĩ (brt, Šeim) – oskabole 1619, oskobela 1619, askabole 1620, Oskabole 1621, 
Aßkobolæ 1631, Oßkobole 1634, 1636, Oskobole 1640, 1644, deoʃkabole 1671, Oszkobole 
1686. antrasis sandas -bal- vieną kartą (1619 metais) užrašytas -bel-, skiriasi ir šios 
lyties galūnė (manytina, kad ji sietina su kitaip užrašyta nom. pl. forma).

Paežeriaĩ (alvt, plv) – Poeзiere 1617–1618, Poezieri 1619, Poieʒiori 1621, Poieзiorÿ 
1644, Poaзere 1657, 1664–1665, depoieзiore 1668, Paieзiere 1691, Paзiere 1691. Šaknies 
-ežer- rašymas įvairuoja – kartais ji perteikiama palyginti tiksliai (1657 metais galbūt 
net atspindint vietos tarmei būdingą *ažer-), kartais su akivaizdžiais slavinimo, net 
jos vertimo į lenkų kalbą požymiais. paskutinė lytis, matyt, yra atsitiktinė.

44  tris kartus 1674 metais užrašytose oikoni-
mo lytyse labai sunku įvertinti, kaip pažy-
mėta priesagos [š] – <ß>, <ʃз> ir <ʃz>, taigi 

kiek abejojant, bet atsižvelgus ir į kitų oi-
konimų fiksavimo tame pačiame lape kon-
tekstą buvo pasirinkta grafema <ß>.
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2 pav. lankeliškių parapijos 1617–1692 metų jungtuvių metrikų registracijos 
knygos lapo fragmentas: oikonimai Gieÿszterÿski, Poraußwie, Pogirniewo, 
Budwiecie, Berзinÿ, Jodupenÿ, Powęmbrÿ;
lKi vardyno skyriaus fondas

Pagérniavė I, II (du kaimai brt) – Pogierniewie 1617, 1626, Pogierniewo 1617, 1628, 
1632 (žr. 1 pav.), 1660, 1665, Pogirniewo 1633–1634 (žr. 1 pav.), 1638, 1645 (žr. 2 pav.) 
pogirniewo 1634, pogirniowo 1634, 1657, Pogirniewie 1638, Pogierniowo 1657, 1665–1666, 
1681, Pogirniewe 1659, depogirniowa 1672, de villa Pagierniow. 1691–1692. užrašymai 
tarsi paliudija dvi oikonimo lytis su skirtingomis galūnėmis – *Pagirniavė ir *Pagir-
niavas. Įdomu tai, kad du skirtingai įvardyti kaimai šiuo atveju yra užfiksuoti ir 
1959 metais sudarytame gyvenamųjų vietų sąraše – Pagernevės ir Pagernevo (abu 
buvusioje lankeliškių apylinkėje45). Kaip matyti, dabartinės lyties *-gern- rašoma 

45  Žr. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis 
suskirstymas, vilnius: politinės ir moksli-

nės literatūros leidykla, 1959, 848 (toliau – 
LATS). 
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tik kaip -giern- ir -girn-, o tai, be kita ko, galėtų suponuoti ir lytį *Pagirniavė ar pan. 
suprantant, kad turimų duomenų nepakanka norint iš esmės suabejoti dabar funk-
cionuojančio oikonimo lyties autentiškumu, kartu reikia pripažinti, jog tam tikro 
neaiškumo dėl jos negalima paneigti.

Pajevonỹs (pjv) – de Poiewunie 1658, Poiewonie 1689–1690, poiewonie 1690. visų 
užrašymų vienodos galūnės -ie tarsi suponuotų oikonimo lytį *Pajevonė ar pan. ar 
kokia kitokia šio kaimo lytis iš tiesų funkcionavo Xvii amžiuje, nėra aišku. 

Parausiaĩ (plv) – Porowswie 1617–1618, 1632–1634 (žr. 1 pav.), 1643, porauswie 
1619, 1621, porowʃwie 1619, porausie 1619, 1650–1651, Poroʃwie 1619, porauʃwie 1620–
1621, porauʃwe 1620, porawʃie 1620, porauswe 1620, poraßwie 1621, porawßie 1624–1625, 
porawßy 1624, porowswie 1626, Porawswiæ 1630, porawswiæ 1630, Porauswiæ 1631–
1632, Porowʃwie 1632–1633, Porowsie 1632, 1638, 1664, 1666, 1668, Poroswie 1632–1634 
(žr. 1 pav.), poroswie 1633 (žr. 1 pav.), Poroświe 1634, de Villa Sporoʃiow 1634, de 
poroʃiow 1634, Porowwswie 1634, Parauswie 1635–1638, Parauʃwie 1638–1639, Paraw-
sie 1638, Porowsзie 1638, 1643, Porauʃie 1639, Porauʃзe 1639, Poraußwie 1639–1640, 
1645–1646 (žr. 2 pav.), Porauʃзwie 1640, 1644, 1647, Parauʃzwie 1640, 1644, Porauʃwie 
1643, Porawʃie 1649, porowsie 1649, Porausie 1651–1659 (žr. 3 pav.), 1662–1663, 1665, 
deporousie 1667, 1669–1670, 1672, porauʃie 1670, deporouʃie 1671–1672, deporowʃie 
1674–1676, 1679, porowʃie 1668, 1677, Porouʃe 1681, 1684, Porauʃe 1683, Porause 1684, 
Porowʃe 1685, 1688–1692, Porowse 1689–1691, de Porowʃie 1691. labai dažnai šaltiny-
je minimas oikonimas, todėl ypač daug jo užrašymo variantų. iš kitų išsiskiria lytys 
su galūnėmis -iæ (nom. pl.) ir du 1634-ųjų užrašymai su galūne -iow (gen. pl.), kuri 
rašoma pateikiant oikonimus su abiem prielinksniais – lotynišku ir lenkišku (pas-
tarasis užrašytas kartu su oikonimu) bei tik su lotynišku prielinksniu. vieną kartą 
(taip pat 1634 metais) antrajame skiemenyje užrašyta <ww>. Įdomu tai, kad aiškiai 
paliudytos dvi kaimo vardo lytys – dabartinė Parausia ir greta jos Xvii amžiuje 
akivaizdžiai funkcionavusi *Parausviai. turint omenyje oikonimo kilmę iš upėvar-
džio Raũsvė46 kaip tik istorinė lytis *Parausviai yra etimologiškai skaidresnė ir, be 
abejo, laikytina autentiška47. lytis su *-rausv- dažniausiai pasitaiko pirmojoje šal-
tinio dalyje, maždaug 1617–1645 metų įrašuose. tiesa, kai kada tais pačiais metais 
pramaišiui užrašytos ir lytys be <v>, kurias, žinoma, galima sieti ir su laipsniško 
jų įsigalėjimo požymiais, ir su paprasčiausiomis įrašą dariusių asmenų klaidomis 
(užrašant praleidus <v>48). antrojoje šaltinio dalyje, maždaug nuo 1649 metų, 

46  Vietovardžių žodynas, rengė aldonas pupkis, 
marytė razmukaitė, rita miliūnaitė, vil-
nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 2002, 310 (toliau – VŽ).

47  Čia nėra svarstoma, kodėl iki mūsų dienų 
atėjo lytis be [v], manant, kad tai galėjo 
lemti įvairios priežastys (lingvistinės ir 
ekstralingvistinės). 

48  Šią prielaidą, be kita ko, patvirtintų ir tokie 
atvejai, kai gana plačiame ir nuosekliame 
šio oikonimo fiksavimo su šaknimi *-rausv- 
kontekste pasitaiko vienas kitas užrašy-
mas su *-raus- (pvz., 1634 metais to paties 
asmens darytuose įrašuose). 
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3 pav. lankeliškių parapijos 1617–1692 metų jungtuvių metrikų registracijos knygos 
lapo fragmentas: oikonimai Malenisky, Obełupie, Ansławky, Krolewo Krзesзło, skierpiewo, 
Porausie, Iodupiani, karklini, Iodupiany, Karkliny, Posзeimienie;
lKi vardyno skyriaus fondas

nuosekliai rašomos lytys su šaknimi *-raus-. patraukia dėmesį tai, kad [au] žymi-
mas ne tik jau minėtomis raidėmis, bet ir tik <a> arba <o> (taigi vėlgi praleidus 
vieną raidę). 

Pašeimeniaĩ (brt) – Posзeymienie 1617, 1650, 1654, posieÿmienie 1619, posieimienie 
1619, posiemienie 1619, poʃiemienie 1620, ex pago spoisiemienia 1625, Poßiemienie 1629, 
Posiemienie 1633–1635, 1692, de Pośiemienie 1633–1634, deposiemienie 1635, Poßeymenie 
1635–1637, poßeymienie 1637, Poszeymienie 1637, poßeÿmienie 1637, Poßeÿmienie 1638, 
Posieymienie 1638, Posieÿmienie 1643, 1645, Poseimieny 1650, Poʃзeimienie 1654, 1665, 
Posзeimienie 1658–1659 (žr. 3 pav.), Posseimienie 1658, Posзeiminie 1666, depoʃieymienie 
1667, poszemienie 1668, 1688, depoʃzemeinia 1669, poʃeimienie 1669–1670, poʃejmienie 
1672, depoßejmenie 1676, Poʃiemienie 1683, 1689, 1691–1692, Poʃzeimienie 1687, Posie-
menie 1691, Pasiemienie 1692. matyti, kad oikonimą užrašyti sunku. be išskirtų ben-
drųjų dalykų, čia dar dvibalsis [ei] žymimas tik <e> ar <ie>, o jo [e] rašomas ir <ie>. 
nevienodai rašoma -men- – dažniausiai -mien-, o rečiau -mein- ir -min-. 1625 metais 
užrašyti du – lotyniškas ir slaviškas – prielinksniai (antrasis užrašytas kartu su 
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oikonimu), o oikonimo lytis skiriasi nuo kitų savo pradžios poi- ir galūne (kaip ją 
vertinti, nėra visai aišku).

Patìlčiai (Kt) – Patilcie 1637, Potilcie 1654, potilcie 1660, Potylcзe 1686, 1691, Po-
tÿl ce 1686.

Pavembriaĩ (brt) – Powembre 1617, 1658, Powembry 1618, 1635, 1684, 1692, powam-
brÿ 1620, Powembrÿ 1637, 1685, 1688–1689, Powęmbriski 1638, Powęmbrÿ 1639, 1645 
(žr. 2 pav.), Powęmbrÿski 1639 (du užrašymai), Powembri 1653, 1662–1663, 1685, de-
powembre 1668, 1670, 1672, 1675, depowiembrie 1668, depowembrÿ 1675, 1679. iš upė-
vardžio Vehbrė49 susidaręs priešdėlinis oikonimas. trys lytys (1638 ir dvi 1639 metų) 
su priešdėliu ir priesaga -išk- čia priskirtos kiek abejojant, tačiau spėjant, kad tai 
galėtų būti kiek neįprasti hipernormalizmai, suponuojantys iš karto net dvi vieto-
vardžių darybos iš vandenvardžių galimybes – priešdėlinę ir priesaginę50. neaišku, 
ar tokia lytis iš tiesų funkcionavo gyvojoje kalboje, ar buvo „sudaryta“ tik įrašą 
dariusio asmens. nevienodai rašoma šaknis -vembr- – -wembr- (dažniausiai), -wiembr-, 
-węmbr- ir -wambr-.

Penkìniai (Kt) – Pękinie 1617, Penkinie 1632–1633 (žr. 1 pav.), 1653, 1658, penki-
ne 1633 (žr. 1 pav.), Penkinÿ 1643, pękinie 1664, pienkini 1667, depienkinie 1667, 
1669–1670, de pienkinie 1669, z pękin 1677, Pienkinie 1684, 1691. užrašymo nevieno-
dumų atsiradę dėl pirmojo skiemens [e] dvejopo – <e> ir <ie> – žymėjimo, be to, 
[en] žymimas ir raide <ę>. su lenkišku prielinksniu z 1677 metais užrašyta slaviš-
ka gen. pl. oikonimo lytis.

Pūstapė́džiai (Šeim) – puʃtopiedзie 1621, pust pedзieÿ 1621, pusto Pedʒiæ 1630, 
Pustopedʒiæ 1630, spusto pedзiow 1631, Pustopedзie 1650, 1688–1689, de Pusзtopedзie 
1659, depustopiedzie 1667, Puʃtopedзie 1681. Kaip matyti, [·] žymima <e> ir <ie>. 
užrašymuose atsispindi mėginimai sudurtinį oikonimą rašyti dviem žodžiais. 1621 
metais užfiksuota lytis su lietuviška nom. pl. galūne, rašoma -ieÿ (oikonimas rašomas 
dviem žodžiais ir niekaip nefiksuojant jungiamojo balsio). 1630 metais du kartus 
užrašytos lytys su galūne -iæ. rašant dviem žodžiais ir pirmąjį sujungus su slavišku 
prielinksniu (1631 metai) oikonimas yra įgijęs slavišką gen. pl. galūnę.

Rùtkiškiai (alvt, Kbr) – Rutkißki 1679, Rudkißki 1679. oikonimas užrašytas gre-
timuose įrašuose. viename užfiksuota tik lytis su <t>, o kitame kaimas minimas du 
kartus užrašant jo vardą ir su <t>, ir su <d>.

Sausiniñkai (brt) – Sawsinikj 1617, de Sawßiniku 1621, Sauʃyniki 1634, Souʃiniki 
1634, Sausiniky 1653, 1658, Sawsiniky 1660, ʃauʃiniki 1674, Sausyniki 1689, 1692. ant-
rasis užrašymas paliudija aiškią lietuvišką gen. pl. galūnę -ų, priesaga -inink- visais 
atvejais rašoma -inik-.

49  Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, ats. re-
daktorė e[lena] Grinaveckienė, vilnius: 
valstybinė politinės ir mokslinės literatū-
ros leidykla, 1963, 190 (toliau – LUEV). 

50  plačiau dėl tokių oikonimų darybos gali-
mybių žr. juozas balčikonis, „Gyvenamųjų 
vietų pavadinimai iš ežerų ir upių vardų“, 
Juozas Balčikonis, Rinktiniai raštai 1, vil-
nius: mokslas, 1978, 339–349. 
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Simanė̃liškiai (alvt) – Simonelisзkj 1617, Simonielisky 1654. [·] žymima <e> ir <ie>. 
Skaidupiai (Kbr, všt) – Skardupiany 1679, 1688–1689, Skordupiany 1680, Skordupie 

1684, 1688, Skardupie 1686, 1689–1691, Skardupianÿ 1689, 1692. prie su dabartiniu 
oikonimu sutapatinamų oikonimo lyčių struktūrinis variantas *Skardupėnai pridėtas 
dėl to, kad dabar toks kaimo vardas nėra žinomas51. užrašymai atsiradę tik šaltinio 
pabaigoje. abi oikonimo lytys – ir dabartinė daugiskaitinė, ir istorinė priesaginė – 
paliudija jo darybą iš upėvardžio Skaidupis (dėl jo žr. LUEV 143). priesaga -ėn- ra-
šoma -ian-.

Skerpieviaĩ (brt) – de Skierpiewie 1617–1618, 1636–1637, 1687, ʃkierpiewie 1620, 
skierpiewie 1619–1621, skierpiewo 1621, 1624, 1634, 1651, 1653–1654, 1656–1659 (žr. 3 
pav.), 166352, Skierpiewo 1622, 1629, 1633, 1637, 1654, 1660, 1665, 1688, 1691–1692, 
skierpiewiæ 1631, Skierpiowie 1639–1640, Skierpiowo 1644, 1687, 1689–1690, Skerpiewo 
1649, 1690, skierpie 1650, skirpie 1650–1651, Skirpiewo 1651, skirpiewo 1654, deskierpie-
wo 1675, 1679, Skierpieiowo 1681, 1684, de villa Skierpieiow. (tarsi sutrumpinta padedant 
tašką) 1681, Skierpiewe 1691; Kierpiewo 1632–1634 (žr. 1 pav.), 1657, kierpiewo 1634, 
1656–165753. be įprastų slaviškų nom. pl. galūnių -ie, -e (pastaroji užrašyta tik vieną 
kartą) ir -iæ, dažnai rašoma ir galūnė -o, suponuojanti gretiminę, be abejo, labiau 
suslavintą ir greičiausiai vienaskaitinę oikonimo lytį *Skerpievas ar pan. pirmojo skie-
mens [e] dažniausiai žymima <ie>, retai <e> ar <i>, o antrojo skiemens [ie] pertei-
kiama dvejopai – tiksliai žymint <ie> arba pakeičiant jį <io> (lytys su galūnėmis -ie 
ir -o). dar galima pastebėti neįprastas trumpesnes (1651, 1655 metų) ir ilgesnes (1681, 
1684 metų) oikonimo lytis. akivaizdu, kad užrašyti šį oikonimą buvo sunku. 

Smalinyčià (plv) – smolnicʒa 1623, Smolnice 1654, Smolnica 1689. suslavintos oi-
konimo lytys.

Stõlaukis (pjv) – Stawławka 1617, 1631–1632, 1634, 1637, Stawławki 1617, Stawlau-
ka 1619, ʃtaulawka 1620, ʃtawlowka 1620, ʃtaulowkÿ 1621, ʃtawlauka 1621, ʃtawławka 1621, 
ʃtawlawka 1621, stalawkie 1621, ʃtalowkie 1621, ʃtalawkÿ 1622–1625, Stauławki 1625, 
Stawłowki 1625, Staułowki 1625, Staułauki 1625, ʃtawlowkÿ 1625, Stawlakÿ 1625, ʃtalawkie 
1627–1628, ʃtawlawkie 1628, Stawlaukie 1628, Staławka 1631, 1638, 1682, 1684–1685, 
1690, 1692, Ƶtawławkiow 1631, stawławka 1632, staławka 1632 (žr. 1 pav.), Stalawka 

51  atkreiptinas dėmesys į tai, kad vilkaviškio 
rajone yra du kaimai tuo pačiu vardu, be 
to, toks oikonimas funkcionuoja ir kaimy-
niniuose marijampolės bei Šakių rajonuo-
se (žr. VŽ 337). taigi pateikti užrašymai 
gali būti susiję ir su ne to paties kaimo 
įvardijimu, nors to patikrinti niekaip ne-
galima. 

52  Įdomu tai, kad pirmasis užrašymas mažąja 
raide yra tokiame kontekste, kuriame taip 
fiksuojami kone visi oikonimai. tuo tarpu 
kiti atvejai paimti iš tokios šaltinio dalies, 
kurioje taip rašomi tik kai kurie kaimų 

vardai, o dauguma pradedami didžiąja rai-
de. manytina, kad tai su asmens, dariusio 
įrašus, rašysena (matyt, tik taip rašė raidę 
<s> ar pan.), o ne su konkrečių oikonimų 
fiksavimo ypatumais sietinas dalykas.

53  lytys be pradžios <s> čia buvo pridėtos tik 
atidžiai įvertinus konkrečių įrašų konteks-
tą. iš pradžių tokius užrašymus buvo mė-
ginta sieti, tiesa, abejojant, su oikonimu 
Kaipiejai (žr.), tačiau vėliau neliko abejo-
nių, kad tai pramaišiui su <s> ir be šios 
raidės užrašomos to paties oikonimo lytys. 
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1638, Stoławka 1638–1639, Stolawka 1640, ʃtowławka 1643–1644, 1647, Stołaukie 1649, 
stołauki 1650, stołaukie 1650, Stołauky 1651, Sзtołauky 1656–1658, 1662, sзtołaky 1660, 
sзtoławky 1660, destałaukie 1664, Stauławkie 1666, Staławkie 1666, Stoławkiow 1668, 
deształoukie 1670, Stałoukie 1671, ʃtołaukiæ 1674, ʃtałauka 1676, ʃtaławka 1676, ʃtołaukia 
1676, Stołowka 1688, 1692, ʃtołowka 1688. sudurtinio oikonimo užrašymo variantų 
gausą, be bendrųjų priežasčių, dar lėmė ir nevienodas pirmojo sando rašymas – 
sto- neretai fiksuojamas kaip *stau-. toks rašymas aiškiai dominuoja maždaug iki 
1640 metų, vėliau pastebimai retėja, o nuo 1648 metų tarsi daugiau nepasitaiko. 
antrojo sando -lauk- viename 1625 metų įraše užfiksuota -lak-. sunku tiksliai ver-
tinti užrašytų lyčių galūnes. dabartinis oikonimas yra vienaskaitinis, taigi galūnės 
-a ir -ia galėtų rodyti gen. sg. lytis, nors šiaip šaltinyje tokios lytys pasitaiko retai. 
tuo tarpu galūnės -ie, -i, -y ir -ÿ tarsi suponuotų nom. pl. oikonimo lytį *Stolaukiai 
ar pan., o tokią tikimybę paremtų 1631 ir 1668 metų užrašymai, liudijantys slaviš-
ką gen. pl. galūnę, rašomą -iow (pirmuoju atveju oikonimo pradžios [s] susiliejusi 
su slavišku prielinksniu z). ar tokia lytis tikrai funkcionavo Xvii amžiuje, pasaky-
ti nelengva, ypač turint omenyje tai, kad šaltinyje tiesiog galėjo būti netiksliai per-
teikiamos vienaskaitinių oikonimų galūnės.

Šakiaĩ (všt) – Siakie 1619, Szakie 1690. pirmasis užrašymas su <i> šaknyje.
Šikšniaĩ (Kbr) – ʃiksnie 1637, Sзyksny 1650, Sixny 1651. raidžių samplaika <kš> 

rašoma <x>. Čia dar pateiktinas ir 1617 metų įraše du kartus paminėtas oikonimas 
*Šikšnakaimis ar pan. – Siksзnakaymie, Sзiksзnakaymie manant, kad pastaroji lytis vė-
liau sutrumpėjo. 

Šilbaliaĩ (brt) – Siłabale 1617, Siłabole 1618, siłbole 1620, Silbole 1645. dvi pirmosios 
oikonimo lytys yra su jungiamuoju balsiu. jo dabartinis oikonimas neturi. 

Šìlsodis (Graž) – Szyłoszodzie 1690, Szyłoʃodзie 1690. užrašymai yra tame pačiame 
įraše. ar galūnė galėtų suponuoti daugiskaitinę lytį *Šilasodžiai, neaišku. abi lytys 
yra su jungiamuoju balsiu. jo dabartinis oikonimas neturi. 

Šukiaĩ (brt) – ʃiukiow (be prielinksnio) 1618, siukie 1618, 1620, ʃsiukie 1624, ßiukie 
1624, 1629, ʃiukie 1625, ʃiukiu (be prielinksnio) 1625, ʃзukie 1625, 1691, ßukie 1633–1634, 
1675–1676, 1679, Siukie 1634, Szukie 1634, 1649, 1685–1686, 1688, 1690, Sзukie 1636, 
1658, 1689–1690, Sziukie 1640, Sзuky 1651, 1657–1658, 1660, 1663, sзuky 1657, Sukie 
1671. pirmasis užrašymas rodo slavišką gen. pl., vienas iš 1625 metų užrašymų (be 
jokio prielinksnio) – lietuvišką gen. pl. galūnę -ių, kiti – dažniausiai šaltinyje pasi-
taikančią slavišką nom. pl. galūnę. atkreipia dėmesį iki 1640 metų įrašuose domi-
nuojantys užrašymai su palatalizuotu pradžios [š]. 

Ùžbaliai (aug, pjv) – Vзbole 1658, uzbole 1670, deußbole 1679, użbole 1679. 
Vaisbū̃niškiai (brt, Kt) – Woyзbun (be prielinksnio) 1617, Wosbunÿ 1620, Woÿʒbunie 

1622, dewoysbunißki 1633, Woyзbunißki 1633, 1635–1636, Woydзboniski 1640, Woÿdзboniski 
1640, Woзbunisky 1657–1658, Wosbunisзky 1658, Wojzbunißki 1679, Woÿzbunÿ 1689, 
Woyзbuniʃzki 1692. užrašymai rodo oikonimo struktūros skirtumus – greta su da-
bartine galimų susieti lyčių dar užfiksuota ir *Vaisbūnai ar pan. manant, kad tai iš 
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asmens pavadinimo vaisbnas ‘pirklys’54 kilęs kaimo vardas, galima spėti iš tiesų 
funkcionavus ir gretiminę daugiskaitinę jo lytį. tai, be kita ko, paremtų ir pirmasis 
užrašymas, sietinas su gen. pl. oikonimo lytimi. matyti, kad sunku buvo tiksliai 
perteikti šaknį *vaisb-, ji rašoma įvairiai – su <z> ir su <s>, su <ai> ir tik su <o> ar 
net raidžių samplaiką <sb> pakeičiant <dzb>.

Vaišvilaĩ (pjv) – Woʃwile 1619, Zwoiʃwilow 1619, Woyswiły 1634, Woiswiły 1650, 
Woswiły 1654, Wosзwiły 1654, Woisзwiły 1656–1658, 1660–1661, Woysзwiły 1661, 1664, 
Woisзwiłi 1661, Woiʃзwily 1661, Woyszwiły 1664, woiszwiłÿ 1669, Woiʃзwiły 1685. Ka-
mienas vaiš- fiksuojamas ir tik su [a] (rašoma <o>). su oikonimu 1619 metais užra-
šant sujungtas slaviškas prielinksnis z lėmė slavišką gen. pl. galūnę. 

Vartaĩ (ras) – Worti 1621, 1631, Wortÿ 1621, de villa Ƶwortow 1624, ex pago Зwortow 
1628, Warty 1633 (žr. 1 pav.), 1686, de Зwarty 1654, Warti 1658, 1663, Worty 1658, 
1661, Wartÿ 1684. lenkiškas prielinksnis z (kartu su lotyniškais ir užrašant sujung-
tas su oikonimais) 1624 ir 1628 metais lėmė lytis su slaviškomis gen. pl. galūnėmis, 
o 1654 metais slaviškos nom. pl. galūnės nepakeitė. 

Versnùpiai (alvt) – Wersnupie 1634, 1638, Werʃupie 1682. manant, kad vėliausias 
užrašymas atsirado praleidus <n>, negalima visiškai atmesti ir oikonimo *Veršupiai 
ar pan. paminėjimo galimybės (tiesa, toks oikonimas vilkaviškio rajone nėra ži-
nomas). 

Vìdgiriai (ras) – de Widgiri 1634, de villa Ƶ widgirÿ 1637, Widgirÿ 1638–1640, 
1643–1644, 1646–1647, 1692, Widgiry 1635–1636, Widgirie 1637, 1640, 1649, Witgiri 
1650–1657, 1660–1663, 1665, Witgiry 1650, 1660, Witgire 1652, 1656, 1658, Widgire 
1664, 1672, Widugiery 1666, dewidgire 1667–1672, de widgire 1669, 1671, dewidgiri 
1675–1676, 1679, widgiry 1678, Widgiery 1679, 1683–1684, 1691–1692, Widgierÿ 1679, 
1681–1682, 1684–1692, Vidgiery 1681. pirmasis skiemuo rašomas su <d> ir su <t> (su 
pastarąja raide rašoma apie 1650–1665 metus), -gir- rašoma ir -gier- (tokie užrašymai 
dominuoja knygos pabaigoje – apie 1679–1692 metus). 1681 metais vieną kartą oi-
konimas pradedamas raide <v>. lenkiškas prielinksnis z 1637 metų užrašyme nėra 
pakeitęs nom. pl. galūnės. 

Vilkabaliai (ras) – Wilkobole 1680. 
Vilkavìškis (vlkv) – Wiłkowiʃkÿ 1620, Wiłkowißki 1634, Wiłkowiski 1640, wiłko-

wiski 1670, dewiłkowiski 1671. pagal galūnių rašymo šaltinyje kontekstą pateiktos 
lytys galėtų būti vertinamos kaip daugiskaitinės – *Vilkaviškiai ar pan., bet visiškai 
įmanoma, kad šiuo atveju taip šaltinyje perteikiama vienaskaitinio oikonimo ga-
lūnė -is. 

Vìnkšnupiai (ras) – Winkßnupie 1636, Winksnupie 1645, Winxupie 1650, 1664, 
Wynßnupie 1681, Winʃznupie 1692. matyti, kad oikonimą tiksliai užrašyti buvo sun-
ku – vinkšn- rašoma praleidžiant <k> arba <n>.

54  Lietuvių kalbos žodynas 17, vyr. redaktorius 
v[ytautas] vitkauskas, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1996, 929, 970.
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Virbãlis (vrb) – Wirbolow55 1643, Wirbolowien… (nebaigta) 1643, Wierзbołowo 1653, 
1662, dewerbołowa 1669, wirbołowa 1670, Wierзbołow 1691. oikonimo užrašymai rodo 
stipriai suslavintas jo lytis56. 

Vìščiakaimis (alvt) – Wÿstokaÿmie 1620. užrašymas suponuoja oikonimo lytį 
*Vištakaimiai ar pan., tačiau tikslesniam vertinimui turimų duomenų neužtenka.

Vištýtis (všt) – Wiʃztyniec 1692. tik vieną kartą šaltinyje pastebėto oikonimo lytis 
sutampa su lenkų kalboje įsigalėjusia Wisztyniec (dėl jos žr. vanagas 22004, 266).

7. a p i b e n d r i n a m o s i o s  p a s t a b o s

7.1. pateikta oikonimų užrašymų lankeliškių parapijos bažnytinėje knygoje 
įvairovė rodo, kaip lotynų kalba rašytame šaltinyje buvo perteikiami lietuvių kalbos 
duomenys. oikonimai pastebimai išsiskiria iš viso lotyniško teksto, daugumos iš jų 
užrašymuose stipriai jaučiama lenkų kalbos įtaka. vertinant šią įtaką pirmiausia 
minėtinas kone dėsningas oikonimų galūnių slavinimas ir kai kurių kaimų vardų 
šaknų (sandų) vertimas į lenkų kalbą. nemaža dalis su fonologinio lygmens slavi-
nimu sietinų lyčių pakitimų yra nedėsningi, taigi juos galima vertinti ir kaip atsi-
radusius dėl kitų priežasčių – įrašus dariusių asmenų neatidumo, nesugebėjimo 
išgirsti ir tiksliai užrašyti lietuvių oikonimus ir pan. 

7.2. visame šaltinyje pasitaikė tik keletas tokių oikonimų lyčių, kurios iš kitų 
išsiskyrė palyginti tiksliai užrašytomis lietuviškomis gen. pl. galūnėmis (žr. Kaiklu-
pėnai, Sausiniñkai, Šukia ). taigi nėra jokio pagrindo kalbėti apie pastangas lietuvių 
oikonimus užrašyti lietuviškai. tokią situaciją tradiciškai siejant su įrašus dariusių 
asmenų tautybe, jų lietuvių kalbos nemokėjimu (plg. straipsnio pradžioje aptartas 
publikacijas) ir pan., matyt, reikėtų palikti erdvės ir išsamesnio jos vertinimo gali-
mybėms, galinčioms išryškėti toliau tiriant lietuvių vardyno duomenų užrašymo 
konkrečiuose istorijos šaltiniuose kontekstą. 

7.3. mėginant trumpai apibūdinti požymius, pagal kuriuos buvo išskirtos ne-
vienodai užrašytos oikonimų lytys, galima konstatuoti, kad daugumą jų lėmė įrašus 
darę asmenys. tai susiję su įvairiomis kombinacijomis susiduriančiomis jų vartoja-
momis skirtingomis raidėmis, oikonimų rašymu didžiąja ir mažąja raide, skyrium 
ir kartu su prielinksniais, nevienodu kaimo vardų galūnių perteikimu, aiškiu, bet 
nenuosekliu slavinimu, atsitiktinėmis klaidomis ir netikslumais ar pan. visais tokiais 
atvejais nevienodai buvo užrašyta viena tuo metu funkcionavusi oikonimo lytis. Kiti 

55  Šis oikonimas, šaltinio duomenimis, buvo 
miesto vardas, plg. lotynų oppizdum ‘pro-
vincijos miestas’ ( jokantas 21995, 691). to-
kia pat nuoroda yra ir prie oikonimo Viš-
týtis (žr. toliau). 

56  jos visos, net rašomos su šaknimi virb-, la-
bai artimos ar net sutampančios su lenkų 
kalboje įsigalėjusia Wierzbołowo (dėl jos  
žr. vanagas 22004, 263).
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atvejai (jų nėra daug) rodo funkcionavus du struktūros požiūriu skirtingus oikonimo 
variantus, greičiausiai atsiradusius dėl lingvistinių, su oikonimų lyčių raida susijusių 
aplinkybių. juos abu įrašus darę asmenys pramaišiui fiksavo šaltinyje.

7.4. Galima tik spėlioti, kokia informacija užrašydami oikonimus rėmėsi įrašus 
darę asmenys, tačiau akivaizdu tai, kad jie kaimų vardų neužfiksuodavo taip, kaip 
juos pasakydavo (ar galėjo pasakyti) įrašuose minimi asmenys. taigi sieti šių duo-
menų pateikimo šaltiniuose tikslumą su kalba, kuria galbūt bendravo įrašus darę 
ir juose minimi asmenys (žr. Garliauskas 2004, 39–40), matyt, reikėtų labai atsargiai. 
Gal turėtas parapijos kaimų sąrašas, kuriame oikonimų lytys gerokai skyrėsi nuo 
vartojamų gyvojoje kalboje? tokį spėjimą iš dalies pagrįstų beveik nuosekliai patei-
kiamos suslavintos oikonimų galūnės, tačiau jo neparemtų visas dėl minėtų požy-
mių labai margas kaimų vardų užrašymo kontekstas. 

7.5. dalis oikonimų užrašymų skirtumų pasitaiko (bent jau dažniausiai) kon-
krečių asmenų darytuose įrašuose (tai rašymas mažąja raide ar kartu su prielinks-
niu, kai kurių raidžių vartojimas ir pan.), bet nenuoseklumo galima pastebėti ir čia. 
tačiau neretai išskirtos oikonimų lytys yra užrašytos to paties asmens (vartojamos 
nevienodos raidės, skirtingai perteikiamos galūnės, rašoma didžiąja ir mažąja raide, 
vienaip ar kitaip iškreiptos lytys ir pan.). taigi akivaizdu, kad užrašant šaltinyje 
oikonimus nebuvo laikytasi jokių bent kiek nuoseklesnių nuostatų, viskas buvo 
daryta chaotiškai, bet kaip. 

7.6. oikonimų užrašymas šaltinyje atskleidžia to meto grafinį ir ortografinį 
kontekstą, parodo kaimų vardų lyčių įvairovę, atsiradusią dėl ekstralingvistinių 
(dažniausiai) ir lingvistinių aplinkybių (pastarieji duomenys ypač vertingi lietuvių 
toponimikos tyrimams). be to, šaltinyje užfiksuoti konkretaus laiko ir vietos požiū-
riu lietuvių oikonimų funkcionavimo tarpsnio duomenys, be kita ko, gali prisidėti 
ir prie preciziškesnės istorinių vietovardžių sampratos kristalizavimosi ar išsames-
nio ir tikslesnio jų tyrimo galimybių bei ypatumų vertinimo.
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s u m m a r y

the paper sets out to discuss how lithuanian place-names (or oikonyms) have been 
written in the church book of lankeliškiai parish. For that purpose, all village names were 
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identified in the church book; then, names referring to villages in the administrative divi-
sion of vilkaviškis region were selected. their total number amounted to 75.

before the analysis of the above place-names, the criteria for selecting village names 
in the source are explained, the context of entering the place-names into the source is 
described and their key peculiarities of writing and major tendencies when adopting fea-
tures of slavic languages are presented. in the comments given after the village names all 
features which were not mentioned in discussing their general features of writing are 
enumerated. the paper concludes by offering more general observations.

it has been identified that the source contains a large variety of written forms of place-
names which testifies to the fact that the text written in latin might have preserved the 
lithuanian data. the place-names are easily identifiable in the latin text; many of their 
forms might have been influenced by polish, which is particularly obvious in slavic end-
ings added to oikonyms and some of their roots (bases) translated into polish.

it should be noted that in the whole book there were only several place-names which 
were quite distinct among the other place-names because of their precisely written lithua-
nian genitive plural endings. it therefore does not make any sense discussing efforts to 
write oikonyms in lithuanian. the situation is traditionally related to the nationality of 
people who made the above entries in the books, their lack of lithuanian language skills 
etc.; however, more space should be left to a more comprehensive evaluation of the situ-
ation and possibilities opening in further research of the context of writing lithuanian 
names in concrete historical sources.

the author claims that the features which help identify and evaluate the above forms 
of place-names are varied. the majority of differing forms appeared as a result of differ-
ent combinations of letters written one after another. other differing forms evolved as a 
result of writing oikonyms in small and capital letters, together with prepositions and 
separately, of a varied presentation of endings, an obvious though inconsistent attempt to 
adapt the above place-names to slavic forms, accidental errors etc. the causes of such 
forms in most cases are extra-linguistic. linguistic causes can only be identified in cases 
where two structurally different variants of the same place-name are found.

speculating how the people who were responsible for making entries in the church 
books chose one or another form, an obvious fact was noted: village names were not writ-
ten from the spoken forms, as they might have been or were pronounced by people 
mentioned in the entries. therefore, differently from the approach noticed in some pub-
lications, the author of this paper claims that the quality of writing oikonyms in the 
sources can hardly be related to the language of communication between those who were 
making the entries and those mentioned in them.

some differences in writing place-names have been identified in the entries made by 
concrete people; however, they are also rather inconsistent. often specific place-name 
forms were found to be written by one and the same person. it thus is obvious that the 
writing of place-names did not follow any explicit rules; the process was mainly chaotic 
and random.



the paper concludes by claiming that the tendencies identified in writing place-names 
in the source reflect a graphic and orthographic context of the time and testify to a large 
variety of village names resulting from linguistic and non-linguistic causes. the source 
has preserved the lithuanian data of a particular period in a particular place and thus 
could contribute to a better grounded approach to historical place-names and a more 
comprehensive and precise evaluation of their research and peculiarities.

vitalija maciejauskienė  Gauta 2009 m. balandžio 10 d.
Vardyno skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: vitalijam@lki.lt
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Kristijono endrikio mertikaičio giesmynų 
Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki 
Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles 
(1819) sąsajos su Frantzo alberto schultzo 
giesmynu Kern Alter und Neuer geiſtreicher 
Lieder, Als der Ʒweyte Theil 1

lietuviškų rytų prūsijos giesmynų tyrėjas r. schwede 1891 metais išspausdinta-
me straipsnyje XiX amžiaus lietuvių liuteronų giesmynus skirstė į keturias grupes: 
bažnytiniai giesmynai (Kirchengesangbuch), psalmių knygos (Psalmbuch), karo ir mo-
kyklų giesmynai (Militär- und Schulgesangbuch). psalmių knygomis jis vadino surin-
kimams2 skirtą giesmių rinkinį Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai3.

surinkimininkų giesmynas, skirtingai nei bažnytiniai, karo ar mokyklų giesmy-
nai, buvo neoficialus. tai liudija ir pati leidinio antraštė – išleistas be konsistorijos 

1  straipsniui medžiaga rinkta 2007 metais Ha-
lės ir Hildesheimo bibliotekose. pasinau-
dota turtingais Francke’s įstaigų (Francke-
sche stiftungen), Halės–vitenbergo marti-
no lutherio universiteto, Šv. marijos baž-
nyčios (marienbibliothek) bei michaelio 
vienuolyno (bibliothek des michaelisklos-
ters) bibliotekų fondais. už galimybę dirb-
ti Halės bibliotekose nuoširdžiai dėkoju 
Fritzo thysseno fondui, Francke’s įstaigų 
vadovui dr. thomui mülleriui-bahlkei, 
pie tizmo centro vadovui prof. udo sträte-
riui. su Šv. marijos bažnyčios bibliotekoje 
saugomais vokiškais prūsijos giesmynais 
supažindino vokiečių kalbininkė dr. Ger-
trud bense. ji davė ir vertingų patarimų, 
už tai esu jai labai dėkinga. 

2  apie surinkimus žr. W[ilius] Gaigalatis, 
Ewangelißki Surinkimai Lietuwoje, prie-
kulēje, 1904; anusis pėteraitis, Surinkimai 
Prūsų Lietuvoj, [Kylis:] lietuvių evangeli-
kų liuteronų vyr. bažnyčios taryba, [1948]; 
Kristupas Gudaitis, Lietuviai evangelikai, 
Hamilton: rūta, 1957; petronėlė Žostautai-
tė, „evangeliški surinkimai prūsų lietuvo-
je“, Liaudies kultūra 4, 1996, 29–34; alber-
tas juška, Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI–
XX amžiuje, Klaipėda: Klaipėdos universi-
teto leidykla, 1997, 181−195. 

3  r. schwede, „Ʒur Geſchichte der litau-
iſchen Geſangbücher“, Mitteilungen der  
Litauischen litterarischen Gesellschaft 16,       
1891, 397.
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priežiūros. jį sudarė surinkimininkų sakytojas (pasaulietis pamokslininkas) Kristi-
jonas endrikis mertikaitis (apie 1775 nidoje – prieš 1856?) ir savo lėšomis išspaus-
dino 1800 metais Karaliaučiuje. tų metų leidimas žinomas tik iš šaltinių – jis ir jo 
sudarytojas paminėtas to paties giesmyno 1856 metų leidimo prakalboje4. mertikai-
čio giesmyno pirmąjį leidimą taip pat liudija ir Kristijono Gotlybo milkaus 1806 
metais išėjusio bažnytinio giesmyno Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gieſmės prakalba, 
kurioje surinkimininkų giesmyno sudarytojas vadinamas tiesiog kareiviu iš nidos5. 
antrasis surinkimininkų giesmyno leidimas Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki 
Pſalmai, susidedantis iš 147 giesmių, išėjo 1817 metais tilžėje Heindricho posto 
spaustuvėje6. 

1819 metais antrą kartą išleistas nedidelės apimties to paties mertikaičio pareng-
tas giesmių rinkinėlis Maʒos Giesmju Knygeles7. pirmasis šio giesmynėlio leidimas, 
išėjęs 1804-aisiais, aprašytas tik pagal šaltinius (žr. LB i 248, įrašas 697). Šis surin-
kimininkų giesmynėlis atskiru skyreliu buvo įtrauktas į 1825 metų MerG leidimą ir 
kartojamas visuose vėlesniuose leidimuose (iki 1920-ųjų). 

dalis giesmių MerG ir MerMGK ne originalios, bet verstos iš vokiečių kalbos. tą 
liudija kai kurių giesmių vokiškos antraštės ir įrašai, kad versta iš kurio nors auto-
riaus knygos, pvz.: „Kentejima gieſmele Kudikems iß Wolterdorpa Knygu8 m. j. l. 
ißwerſta“ (MerG 28, nr. 12); „apie Kudikißka praſta malda iß W. Knygu“ (MerG 102, 
nr. 50); „Kita Gieſme wel iß D. Sʒulca Knygu m. j. l. ißwerſta“ (MerG 57, nr. 26); 
„Iß D. Sʒ. K. m. j. l. iʒwerſt.“ (MerG 213, nr. 82); „Iß Bengiamin Sʒmolke knygu 
Werkencʒoje petra Gieſmie. m. j. l. ißwerſta“ (MerG 80, nr. 38) ir t. t. tokių įrašų 
MerG yra prie 34 giesmių, o MerMGK – prie 14.

abiejuose surinkimininkų giesmynuose esama giesmių su nuorodomis: „iß Wol-
terdorpa Knygu“ (arba „iß W. Knygu“)9, „iß bengiamin (benjamine) sʒmolke Kny-

4  [Kristijonas endrikis mertikaitis], [Wisokios 
naujos Giesmes arba ewangeliczki Psalmai, 
tilžėje, 1856], 681; vub rss: lr 1874.

5  [Kristijonas Gotlybas milkus,] sénos ir nau-
jos krikßcʒonißkos Gieſmės, ypacʒey 
senniemſiems ant Gėro ſu dideleis raßtais 
ißſpáuſtos draug ſu naujom’s maldû Kny-
gélemis. Karaláucʒuje, Knygdrukawonej’ 
lebrekto eringo. mette 1806 (toliau – MiG).

6  [Kristijonas endrikis mertikaitis,] Wiſſokies 
naujes Gieſmes arba ewangelißki pſalmai, 
kuros ikßolei kaip po wiena kaip ir po ke-
lles, … maʒas Knygeles suraßytas buwa, 
dabbar alle wienas Knygas ſurinktas ir 
pagal norejima kelliu nůbaʒnu dußiu … 
druka padůtas. antrù kartù ißpauſtas. 
til‡ė, 1817. raßtáis ißpauſtas prie endri-
kis poſt Karalißkas druckorus ir Knygi-
ninkas (toliau – MerG); lnb rKrs: 
a4/817. nuoširdžiai dėkoju lnb retų 
knygų ir rankraščių skyriaus vedėjai joli-

tai steponaitienei už galimybę išspausdin-
ti iliustracijas iš šio giesmyno.

7  [Kristijonas endrikis mertikaitis,] maʒos 
Giesmju Knygeles, iß wienu ir kittu Wo-
kiß ku Knygu lietuwißkai perguldytos ir 
antra karta ißpauſtos. til‡ej’, 1819. raßtáis 
ißpauſta pri endrikio poſt, dru ckoraus    
ir Knygeninko (toliau – MerMGK); lnb 
rKrs: a3/819. 

8  Čia ir toliau paryškinta cituojant.
9  santrumpa „iß W. Knygu“ taip pat žymi 

giesmes, verstas iš ernsto Gottliebo Wol-
tersdorfo giesmynų, apie šio autoriaus 
giesmių vertimus mertikaičio giesmynuo-
se žr. inga strungytė, „XiX a. rytų prūsi-
jos giesmyno Wiſſokies Naujes Gieſmes ar- 
 ba Ewangelißki Pſalmai ryšys su pietisto          
e. G. Woltersdorfo giesmių rinkiniais“, 
Artura Ozola dienas konference, rīga,       
2007 m. kovo 16–17 d., 30–31.
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gu“, „iß ragalle Knygu“, „iß bagaſke G. K. l.“, „iß wokißku Kwanta Knygu“. Kaip 
matyti iš pateiktų pavyzdžių, giesmių vertėjai (ar sudarytojas mertikaitis) nurodė 
ne knygos, iš kurios giesmės buvo verčiamos į lietuvių kalbą, pavadinimą, o auto-
riaus (ar knygos sudarytojo) visą ar sutrumpintą aplietuvintą asmenvardį kilminin-
ko linksniu, plg.: Wolterdorpa ir vok. originalią formą Woltersdorf; Benjamine Sʒmolke 
ir Benjamin Schmolck (arba Schmolcke); Kwanta ir Quandt. 

МеrG ir MerMGK yra įrašų (iš viso prie 21 giesmės), kurie liudija, kad giesmės 
verstos iš Frantzo alberto schultzo knygų: „iß d. sʒulca Knygu“. Kiti įrašai irgi su-
siję su to paties asmens knygomis: „iß sʒulca Knygu“, „iß d. sʒulca K.“, „iß d. s. 
Kny gu“, „iß d. sʒ. K.“, „iß d. s. K.“ Įrašas „iß d. sʒulca Knygu“ vienuolika kartų 
išspausdintas MerG ir du kartus MerMGK, „iß sʒulca Knygu“ – tris kartus MerMGK, 
„iß d. sʒulca K.“ – du kartus MerG, „iß d. s. Knygu“ – po vieną kartą MerG ir MerMGK, 
taip pat po kartą MerG pavartotos santrumpos „iß d. sʒ. K.“ ir „iß d. s. K.“ 

MerG 1856 metų leidime yra įdėti „dár keli ¢odélei ant pabaigôs“, tačiau čia 
apie galimus šaltinius, knygas, kuriomis rėmėsi vertėjai, tepasakyta: 

Gieſmes yra ißwerſtos iß wókißkû keleropû Knygû, trecʒioj’ dályje ir kélios iß kur-
ßißkû Gieſmjû Knygû, daug alè ne wèrſtos, bet tioſom lietuwißkay ſuraßytos (mer-
tikaitis 1856, 681).

1819 metų MerMGK antraštėje sakoma, kad giesmės „iß wienu ir kittu Wokißku 
Knygu lietuwißkai perguldytos“. 

Šulco pavardė Xviii amžiaus prūsijos Karalystėje buvo labai dažna, rašoma 
labai įvairiai: Schulz, Schulze, Scholz, Scholze, Schultz, Schultze, Scholtz, Scholtze ir 
t. t. vokiečių enciklopedijose gausu tokią pavardę turinčių religinių knygų sudary-
tojų, spaustuvininkų, jau nekalbant apie kitų sričių bendrapavardžius. 

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kuris Šulcas minimas mertikaičio giesmynuo-
se ir kokiu jo veikalu remtasi, kitaip tariant, siekiama nustatyti vieną iš mertikaičio 
giesmynų originalų, iš kurio vertėjai vertė giesmes į lietuvių kalbą10. 

1. F r a n t z a s  a l b e r t a s  s C H u l t z a s. aptardamas jaunųjų Halės pietis-
tų veiklą ir jų leistas giesmių knygas eduardas emilis Kochas mini vieno giesmyno, 

10  Šia tema skaityti pranešimai: inga strungy-
tė, „die Frage der deutschen Quellen im 
litauisch-ostpreußischen Gesangbuch des 
19. jh. Visokios naujos giesmės arba evange-
liški psalmai“, Halė, indogermanistikos 
institutas, 2007 m. liepos 4 d.; inga strun-
gytė-liugienė, „vokiškų šaltinių klausi-
mas XiX a. rytų prūsijos lietuvių protes-
tantų giesmyne Visokios naujos giesmės arba 
evangeliški psalmai“, ldK studijų semina-
rai, vu Filologijos fakultetas, 2007 m. spa-
lio 2 d. (apie tai žr. ūla ambrasaitė, „lie-
tuvos didžiosios Kunigaikštystės studijų 
seminarai vilniaus universitete“, Literatū-

ra 49[1], 2007, 86). minėtinas dainoros po-
ciūtės straipsnis „Übersetzungen von 
‚Freylinghausen‘-liedern in inoffiziellen 
preußisch litauischen Gesangbüchern des 
19. jahrhunderts“, Singt dem Herrn nah und 
fern – 300 Jahre Freylinghausensches Gesang-
buch, Hallesche Forschungen 20, hrsg. von 
Wolfgang miersemann und Gudrun busch, 
Halle: verlag der Franckeschen stiftungen, 
tübingen: max niemeyer verlag, 2008, 
453–471. autorė čia aptaria mertikaičio 
giesmyno ryšį su Georgo Friedricho ro-
gallio ir johanno anastasijaus Freyling-
hauseno giesmynais.
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išleisto 1739 metais Karaliaučiuje, sudarytoją dr. schultzą (Dr. Schulꜩ)11. tokia asmens 
įvardijimo forma (kai nurodoma ne vardo pirmoji raidė, o mokslo laipsnis – dak-
taras, dr.) sutampa su mertikaičio giesmynuose pavartota forma – D. Sʒulca[s].

Frantzas albertas schultzas buvo žinomas Karaliaučiaus universiteto teologijos 
profesorius, pietistas. jis gimė 1692 metais rugsėjo 25 dieną noištetine (neustettin). 
Štargarde (stargard) lankė gimnaziją, vėliau studijavo Halėje, buvo vieno ryškiausių 
vokiškojo pietizmo atstovo augusto Hermanno Francke’s mokinys12. studijuodamas 
Halėje, susipažino su Christiano Wolffo filosofija bei pietizmo idėjomis. 

schultzas 1728 metais tapo dekanu (Erzpriester) rastenburge ir ruošėsi tapti vy-
riausiuoju kunigu (Propst) Štolpe (stolp) (Hinrichs 1971, 266). Georgas Friedrichas 
rogallis13, siekdamas sustiprinti Karaliaučiaus pietistų pozicijas, pasikvietė jį į Ka-
raliaučių. schultzas atvyko 1731 metų rugsėjo 8 dieną. rogallis nerimavo, kad pie-
tizmo priešininkai ortodoksai gali kliudyti įsitvirtinti schultzui Karaliaučiuje, nes 
jis nebuvo ordinuotas teologijos profesoriumi, tačiau karalius pietistams buvo pa-
lankus. po Henricho lysijaus mirties (1731 metų spalio 16 dieną) lapkričio 5-osios 
įsakymu schultzas ordinuotas teologijos profesoriumi ir paskirtas vyriausiuoju te-
ologijos fakulteto kunigu (Primarius der Fakultät; Hinrichs 1971, 270). 1733 metais 
mirus rogalliui, jis paskirtas Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro 
inspektoriumi (plačiau apie tai žr. Citavičiūtė 2004, 81–91). juo dirbo iki 1763-iųjų. 
1733 metais schultzas taip pat tapo Friedricho kolegijos direktoriumi. 

schultzas dalyvavo bažnyčios ir švietimo reformoje, turėjusioje teigiamų socia-
linių pokyčių rytų prūsijoje. jis kodifikavo potvarkį dėl bažnyčių ir išsilavinimo 
(Erneuerten und erweiterten Verordnung über das Kirchen- und Schulwessen in Preußen, 
1734 04 03). 1734 metais savo iniciatyva steigė mokyklas neturtingiesiems (Armen-
schule; Hinrichs 1971, 271).

schultzas, mirus kolegai rogalliui, rūpinosi vokiško pietistų giesmyno pakarto-
tiniais leidimais bei lenkiškos biblijos (1738) ir lenkiško giesmyno leidyba (1741). 
tuo tarpu lietuviškos biblijos ir giesmyno leidimo inciatyvą jau buvo perėmęs jo 

11  eduard emil Koch, Geschichte des Kirchen-
lieds und Kirchengesangs der christlichen, 
insbesondere der deutschen evangelischen Kir-
che 4(1,4). Die Dichter und Sänger, nachdr. 
d. 3. aufl., stuttgart, 1868; Hildesheim 
[u.a]: olms, 21973, 435.

12  Carl Hinrichs, Preußentum und Pietismus, 
Göttingen: vandenhoeck & ruprecht, 
1971, 265.

13  rogallio (1701–1733) figūra reikšminga Ka-
raliaučiaus bažnyčios istorijai. jis studijavo 
Halėje, buvo augusto Hermanno Franc ke’s 
mokinys. po studijų grįžo į Karaliaučių, 
1727 metais paskirtas Friedricho kolegijos 
direktoriumi. rogallis sudarė giesmyną 
Kern Alter und Neuer Lieder (1731, Karaliau-
čius), į kurį įtraukė seniau giedamų gies-

mių, bet repertuarą atnaujino remdamasis 
Halėje išleistu johanno anastasijaus Frey-
linghauseno giesmynu Geistreiches Gesang-
buch (1704, 1714 ir 1727). rogallio giesmy-
nas buvo perleidžiamas kasmet (iki 1737), 
kiti leidimai: 1744, 1767, 1778, 1790 me-
tais. pataisytas ir papildytas giesmynas 
spausdintas iki 1868-ųjų, tiesa, kiek pa-
keistu pavadinimu Neue Sammlung alter 
und neuer Lieder (ruth Fuehrer, Die Gesang-
bücher der Stadt Königsberg, Königsberg: 
beyer in Komm, 1927, 110–112, 116–119, 
214; liucija Citavičiūtė, Karaliaučiaus uni-
versiteto Lietuvių kalbos seminaras, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2004, 80). 
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14  ludwig e. von borowski, Neue Preußische 
Kirchenregistratur, 1789, 223; cituojama iš: 
Fuehrer 1927, 111.

15  Koch 21973, 435; erich riedesel, Pietismus 
und Orthodoxie in Ostpreußen, Königsberg, 
berlin: ost-europa-verlag, 1937, 120–121; 
Walter Hubatsch, Geschichte der Evangeli-
schen Kirche Ostpreußens 1, Göttingen: van-
denhoeck & ruprecht, 1968, 213.

16  deja, šis leidimas man buvo neprieinamas.
17  [Frantz albert schultz,] Kern alter und 

neuer geiſtreicher lieder, als der Ʒweyte 
theil ʒu dem vom ſeligen d. rogall edir-

oponentas, liuteroniškosios ortodoksijos šalininkas jonas jokūbas Kvantas. schultzas 
mirė 1763 metų kovo 19 dieną Karaliaučiuje.

2. F r a n t z o  a l b e r t o  s C H u l t z o  G i e s m Y n a i. schultzo sudarytas gies-
mynas Kern Alter und Neuer geiſtreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil išspausdintas 1739 
metais Karaliaučiuje, Heinricho Hartungo spaustuvėje. Giesmyno antraštėje pabrė-
žiama, kad šis rinkinys yra rogallio giesmyno antroji dalis („als der Ʒweyte theil“). 
matyt, todėl ir pats giesmyno pavadinimas tiesiog perimtas iš rogallio giesmyno.

1739 metų schultzo giesmyno leidimą trumpai aptarė žinoma Karaliaučiaus 
giesmynų tyrėja ruth Fuehrer (1927, 111). ji teigė, kad giesmynas buvęs skirtas 
privačiai praktinei liturgijai. jo repertuaras kitiems Karaliaučiaus giesmynams įtakos 
neturėjęs: 

da dieſes buch nur ʒur „privatandacht“ herausgegeben iſt, wie der titel ausdrück-
lich ſagt, auch keinen einfluß auf die Kultgeſangbücher gehabt hat, kann es hier 
übergangen werden (Fuehrer 1927, 111).

Čia pat Fuehrer citavo istoriką ludwigą e. von borowskį, kuris kritiškai vertino 
1739 metų schultzo giesmyną: 

in dem ʒweiten teil der rogallſchen liederſammlung, die ich weiſſ nicht wer 
ʒuſammenſtoppelte, iſt wohl nur eine kleine Ʒahl der Geſänge ʒur wahren erbau-
ung recht brauchbar. die mehreſten lieder ſind ein myſtiſches, verworrenes 
Geſchwäꜩ, welches wahre belehrung und aufmunterung im Chriſtentum mehr 
behindert als fördert14.

Fuehrer aprašytą schultzo giesmyną taip pat aptarė eduardas emilis Kochas, 
vokiečių istorikai erichas riedeselis ir Walteris Hubatschas15. Fuehrer (1927, 206), 
be 1739 metų giesmyno, mini ir vėlesnį jo leidimą, išspausdintą Karaliaučiuje, Gottlie-
bo lebrechto Hartungo spaustuvėje, 1782 metais. regis, tai buvo pirmojo leidimo 
pakartojimas16.

vokiškų giesmynų tyrėjai ir istorikai nemini dar vieno, papildyto 1752 metų 
leidimo Kern Alter und Neuer geiſtreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil17. Šio leidimo 
egzempliorių yra keliose vokietijos bibliotekose18. 

ten Geſang=buch herausgegeben ʒur er-
weckung, unterhaltung und befærderung 
Chriſtlicher privat=andacht, mit einer 
vorrede: von dem nuꜩen der geiſtlichen 
lieder in der Kirche Chriſti, von Franꜩ 
albert schulꜩ, der H. schrift d. und prof. 
o. mit Kænigl. preuß. allergnÕdigſtem pri-
vilegio. Kænigsberg, 1752, druckts und 
verlegts joh. Heinrich Hartung. 

18  remtasi Hildesheimo michaelio vienuolyno 
bibliotekos egzemplioriumi. Giesmynas 
įrištas kartu su rogallio giesmynu Kern 
Alter und Neuer Lieder (Königsberg, 1757).
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sprendžiant iš naujai pridėto anoniminio įžanginio žodžio „vorbericht zu dieser 
neuen auflage“, tai turėtų būti naujas, kitų giesmynų pagrindu sudarytas rinkinys. 
Įžangoje nurodoma, iš kur imtos giesmės:

dieſer neuen auflage ſind 1) diejenigen GeſÕnge, welche vormals unter dem titul: 
Neue Sammlung geiſtreicher Lieder, ſo mehrentheils von der Kraft und Frucht 
des Blutes JEſu handeln; beſonders gedruckt geweſen, einverleibet worden. es hat 
ſelbige 2) auch einen wohlgepr÷ften Ʒuſaꜩ geiſtreicher lieblicher lieder, beſonders 
aus dem ʒweyten theil der Stimmen Ʒions erhalten (schultz 1752).

Įžangos autorius veikiausiai kalba apie 1744 metais Karaliaučiuje Hartungo 
spaustuvėje išleistą to paties pavadinimo giesmyną Neue Sammlung geistreicher 
Lieder, so mehrentheils von der Kraft und Frucht des Blutes JEsu handeln bei giesmyną 
Stimmen aus Zion Oder Erbauliche Lieder Zur Verherrlichung Gottes und Erbauung 
vieler Seelen heraus gegeben, kurio antroji dalis pirmą kartą buvo pridėta ir išspaus-
dinta tikriausiai 1745 metais Štargarde. Šią antrąją dalį sudaro abi Kötheno gies-
mių rinkinio (Cöthnischen Lieder=Sammlung)19 dalys. tai labai populiarus, Xviii 
amžiuje daug kartų leistas jaunųjų Halės pietistų (die jüngeren Hallensis) giesmių 
rinkinys, sudarytas johanno ludwigo Konrado allendorfo, kunigo iš Kötheno, 
bei mokytojo ir Kötheno diakono leopoldo Franzo Friedricho lehro (jo giesmės 
vertimas įdėtas į MerMGK). 

schultzo 1752 metų giesmyno pradžioje yra schultzo prakalba „in Christo ge-
liebter leser!“ (ta pati ir 1739-ųjų giesmyne), toliau eina ką tik minėtas anoniminis 
įžangos žodis apie giesmyno sudėtį, turinys („inhalt der materien, davon die lieder 
handeln“), 571 giesmė (p. 1–801), melodijų nuorodų bei tekstų registrai. Į giesmyną 
neįtrauktos lotyniškos giesmės. jis išleistas be natų, be autorių pavardžių, prieš 
giesmes pateiktos biblijos citatos (taip pat ir 1739 metų leidime).

3. MerG i r  MerMGK Š a l t i n i s  –  s C H u l t z o  1 7 5 2  m e t Ų  G i e s m Y n a s. 
1752 metų schultzo giesmyno leidime rastì visi MerG ir MerMGK vertimų vokiški 
originalai. 1739 metų pirmajame leidime20 nėra 7 giesmių iš 21, prie kurių vertimų 
mertikaičio giesmynuose nurodyta, kad jos verstos iš „d. sʒulca“ knygų. tai, kad 
21 vokiškas originalas rastas 1752 metų schultzo giesmyno leidime, pagrįstai leidžia 
manyti, kad lietuvių vertėjai rėmėsi šiuo, o ne 1739 metų leidimu.

Giesmes iš 1752 metų schultzo giesmyno į lietuvių kalbą vertė surinkimų saky-
tojai: aštuonias – mikelis jurkšaitis (inicialai „m. j.“), po vieną – Kristijonas demkis 

19  pavadinta pagal Cötheno miesto (dabar Kö-
then) pavadinimą. 

20  [Frantz albert schultz,] Kern alter und 
neuer geiſtreicher lieder, als der Ʒweyte 
theil ʒu dem vom ſeligen d. rogall edir-
ten Geſang=buch herausgegeben ʒur er-
weckung, unterhaltung und befærderung 
Chriſtlicher privat=andacht, mit einer 

vorrede: von dem nuꜩen der geiſtlichen 
lieder in der Kirche Chriſti, von Franꜩ 
albert schulꜩ, der H. schrift d. und prof. 
o. mit Kænigl. preuß. allergnÕdigſtem pri-
vilegio. Kænigsberg, 1739, druckts und 
verlegts joh. Heinrich Hartung. remtasi 
egzemplioriumi, saugomu Halėje, Šv. ma-
rijos bažnyčios bibliotekoje: Gb 762.
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(„K. d.“)21, du pasirašyti „j. s., d. j.“, kiti vertimai anoniminiai (be inicialų). Į mer-
tikaičio giesmynus pateko žinomo liuteronų ortodokso benjamino schmolcko (1672–
1737), vyresniosios ir jaunosios kartos Halės pietistų giesmių vertimai. Į lietuvių 
kalbą išversta johanno anastasijaus Freylinghauseno (1670–1739) (plg. 1 pav.), ja-
cobo Gabrieliaus Wolffo (1683–1754), johanno josepho Wincklerio (1670–1722) bei 
jaunosios pietistų kartos atstovų, tokių kaip lehro (1709–1744), Karlo Heinricho von 
bogatzkio (1690–1774)22, giesmių. Yra giesmių, kurių autoriai nežinomi. 

Kai kurios giesmės išsiskiria jausminga ir sentimentalia kalba. Čia vartojami 
tokie kreipiniai kaip „saldusis Kūdikėli“, „saldus jėzau“. Giesmėse dažni alegoriniai 
jėzaus kraujo ir žaizdų („ronų“) motyvai, kai tikrovėje egzistuojantys dalykai per-
keliami į abstrakcijas. tą iliustruoja bogatzkio giesmė „nun æffne mir, mein jeſu! 
deine wunden“ (schultz 1752, 630, nr. 444; lietuviškas vertimas „pon jeʒau miels 
atwerk man tawa ronas“ MerG 283, nr. 117): 

 MerG 284, nr. 117 10. tai23 manna troba tai manna Gywenims,
  tai manna stubba tai dangun Gabenims
  tai pillis murai apmuroti drutai, ko reiks bijot tai.
 schultz 1752, 631, nr. 444 10. sie ſind mein haus, allwo ich immer wohne; 
  mein betgemacht, mein thor ʒum gnadenthrone;
  mein veſtes ſchloß, mein ʒeughaus, wall und mauren, 
  was darf ich trauren?

 MerG 285, nr. 117 15. Cʒonai kur budams aß wis noru buti,
  cʒon ne rupies neprietelu pabukti, 
  cʒe noru wis buddet miegot maitinties ir apſiſkirties.
 schultz 1752, 631, nr. 444 15. ach nein! ich will auch, wo ich bin, hier bleiben;
  kein ſeind ſoll mich aus dieſer veſtung treiben;
  ich will allhier ſtets ſchlafen, wachen, weiden, und auch 
  verſcheiden.

jėzaus „ronų“ motyvas ypač artimas nikolajui ludwigui von zinzendorfui ir 
hernhutiečių kūrybai, jis būdingas ir jaunajam pietistui ernstui Gottliebui Wolters-
dorfui (1725–1761). ne viena dešimtis jo giesmių vertimų taip pat įdėta į aptaria-
mus giesmynus bei vėlesnius giesmyno Visokios naujos giesmės arba evangeliški psal-
mai leidimus. Himnodijos tyrėjas Kochas (21973, 432) jaunųjų pietistų kūrybai ne-
gailėjo kritikos: „auch iſt die sprache überhaupt oft ʒu dunkel, geſchraubt und 
unverſtändlich.“ 

21  daugiau apie šiuos sakytojus žr. inga 
strungytė, „surinkimininkų raiška Kristi-
jono endrikio mertikaičio giesmyne 
Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki 
Pſalmai (1817)“, ALt 8, 2006, 187–210 ir lit.

22  Šio autoriaus knygelė Güldenes Schatz-Käst-
lein der Kinder Gottes išversta į lietuvių 
kalbą (Prasta, ale už auksą brangesnė skarb-

nyčėlė Dievo vaikų) ir XiX amžiuje išleista 
keletą kartų. pirmasis žinomas šio veikalo 
vertimas išėjo 1751 metais Karaliaučiuje 
Hartungo spaustuvėje, tačiau išlikusių eg-
zempliorių nežinoma, žr. LB i 53, įrašą 
154, kur aprašyta pagal šaltinius.

23  Kalbama apie „ronas“.
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Giesmių kalba ir vyraujantys motyvai galėjo lemti, kad oficialiųjų lietuviškų 
mažosios lietuvos liuteronų giesmynų sudarytojai vengė šias giesmes versti ir 
traukti į savo rinkinius. apie tai, matyt, kalbėjo ir milkus 1806 metų giesmyno 
prakalboje, trumpai aprašydamas pirmąjį mertikaičio giesmyno leidimą:

es kommen darin die abſurdeſte dinge, ÷bertrieben myſtiſche ausdr÷cke, nÕrriſche 
epitheta und ganʒ abgeſchmackte Wendungen vor, die dem vern÷nftigen Gottes=dienſt 
des singens ganʒlich ʒuwider ſind (MiG Xvi–Xvii).

Kita vertus, įtakos turėjo ir tai, kad schultzo giesmynai buvo skirti privačiai li-
turgijai, kitaip tariant, labiau naudoti namuose.

palyginus lietuviškus vertimus ir jų vokiškus originalus matyti, kad vertėjai 
dažniausiai laikėsi originalo formos, giesmių nebuvo linkę trumpinti, išskyrus vie-
ną atvejį, kai nežinomas MerMGK vertėjas išvertė tik paskutiniuosius tris vokiškos 
giesmės „Fort, fort zum Himmel zu! Was willt du“ (schultz 1752, 502, nr. 343) 
posmus. mertikaičio giesmynėlyje giesmė prasideda „dowida jau niera“ (MerMGK 
35, nr. 18), o originale tokią pradžią turi ketvirtas posmas „Kein david iſt mehr 
hier“ (schultz 1752, 502, nr. 343).

teiginį, kad mertikaičio giesmynų vertėjai rėmėsi schultzo giesmynu, paremia ir 
lyginamoji biblijos citatų bei melodijų nuorodų analizė. MerG bei MerMGK prieš 
giesmes išspausdinta po citatą iš biblijos, pvz., „jon. 14, 2. mana tewa namoſe, daug 
yra Gywenimu“. MerG jų rasta prieš 11 giesmių (iš 15), o MerMGK – prieš 6. 

tos pãčios citatos iš biblijos išspausdintos vokiečių kalba 1752 metų schultzo 
giesmyne. antai citata prie giesmės „nu amʒiaus Ʒawints awinel“ mertikaičio gies-
myne „iß ap. jon. 5. 9. tu eſſi nuʒawints ir mus diewuy atpirkai, ſawa krauju iß 
wiſokiu Giminu, bey leʒuwju, bey pagonu“ (MerG 30, nr. 13) atitinka schultzo gies-
myno „offenb. 5, 9. du biſt erw÷rget, und haſt uns Gott erkauft mit deinem blut 
aus allerley Geſchlecht, und Ʒungen, und volk, und Heyden“ („von ewigkeit erw÷rgtes 
lamm“, schultz 1752, 49, nr. 30). prie giesmės „ak jus Waikai Karalyſtes“ išspaus-
dinta citata „ap. jon. 16, 15. ißganyts kurſai bunda, ir laiko ſawo rubus“ (MerG 275, 
nr. 113) atitinka vertimo originalo „offenb. 16, 15. selig iſt der da wachet, und halt 
ſeine Kleider“ („o ihr auserwÕhlten kinder!“ schultz 1752, 460, nr. 310). lietuvių 
vertėjai dažniausiai citavo iš adomo Frydricho Šimelpenigio parengtos biblijos24.

MerG prieš giesmes, kaip įprasta, duotos melodijų nuorodos, kurios giesmininką 
informuoja, pagal kokią žinomos giesmės melodiją giedoti, pavyzdžiui, „ant balſa: 
Krikßcʒonis druts yr Karʒygys“ ir pan. aptariami mertikaičio giesmynai ir schultzo 
1752 metų giesmynas (taip pat ir 1739-ųjų) išleisti be natų, todėl lyginamajai analizei 
negalima pasitelkti melodijų analizės, o spręsti apie melodijas iš nuorodų nėra pa-

24  [adomas Frydrichas Šimelpenigis,] biblia, 
tai eſti: Wiſſas sʒwentas ráßtas, séno ir 
naujo teſtamento, pagal Wokißką pér ſtá-
t timą d. mertino luteraus, su kiekwieno 
pérſkyrimo trumpu praneßimmu, ir reika-
lingu paʒenklinnimu tu pacʒû ¢odʒû,  

kur rie kittoſe pérſkyrimoſe randomi, nů 
kellû mokytojû lietuwoj’ lietuwißkay 
pér ſtat tytas, ir antrą Kartą ißſpáuſtas. Ka-
ra láu cʒuje, 1755. randamas pas pilippą 
Kriſ tu pą Kanter….
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grindo. lyginant lietuviškas melodijų nuorodas pastebėta, kad ne visada jos atitiko 
originalo melodijos nuorodą, tačiau esama ir sutapimų. pavyzdžiui, Freylinghauseno 
giesmės „die nacht iſt hin, mein geiſt“ vertimą „naktis prabeg, duße ne mieg“ siū-
loma giedoti pagal giesmės „bedu beda ſmutku ſmutka“ melodiją (plg. 1 ir 2 pav.), 
t. y. pagal tą pačią giesmę kaip ir šaltinyje – „o traurigkeit, o Herʒeleid“. 

MerG esama ir netikslumų. prie jurkšaičio giesmės „Kas tai sʒirdʒe nor ißtirti“ 
(MerG 57, nr. 26) nurodyta, kad ji versta „iß d. sʒulca Knygu“. iš tiesų originali 
laurentijaus laurenti giesmė „Wer im Herʒen will erfahren“ į schultzo rinkinį 
neįtraukta, ji išspausdinta Karaliaučiuje leistame rogallio giesmyne Kern Alter und 
neuer Lieder (1744, 1782). 

mertikaičio giesmynuose veikiausiai yra ir daugiau giesmių, kurios galėjo būti 
verstos iš schultzo giesmyno, pvz., „stui bedʒau juk Galwatrukßcʒeis“ (MerG 82, 
nr. 39), „miele diewo waikai“ (MerG 329, nr. 141), „eik eik biek danguna“ (MerG 
335, nr. 145), tačiau jų vertimo originalas nenurodytas. Kai kurios vokiškos giesmės 
randamos ne tik schultzo 1752 metų, bet ir kituose Karaliaučiaus giesmynuose.

4. v e r t i m a i  i r  j Ų  o r i G i n a l a i. toliau lentelėse pateikiami nustatytų 
vokiškų originalų iš schultzo 1752 metų giesmyno25 ir jų lietuviškų vertimų MerG 
bei MerMGK pavadinimai. Čia taip pat nurodomi autoriai, jei juos pavyko nusta-
tyti26, vertėjai ir biblijos citatos. Ženklas [+] reiškia, kad biblijos citata yra išspaus-
dinta giesmyne, o ženklas [-] rodo, kad citatos nėra. 

Giesmynas Giesmė biblijos 
citata

MerG 1817, 265 „ak apſiredau ant sʒwencʒu“ (nr. 109; vertėjas nenurodytas) -
schultz 1752, 746 „ich ʒieh mich auf den ſabbath an“ (nr. 526; aut. Christian 

anton müler)
+

MerG 1817, 275 „ak jus Waikai Karalyſtes“ (nr. 113; vertė Kristijonas demkis) +
schultz 1752, 460 „o ihr auserwÕhlten kinder!“ (nr. 310; aut. Christoph august 

sporleder)
+

MerG 1817, 332 „ak ka …ʒwelgiu kaip malone“ (nr. 143; vertė d. j.) +
schultz 1752, 88 „ach was erblick ich gnade! gnade!“ (nr. 53; aut. benjamin 

schmolck)
+

MerG 1817, 90 „ak koke sʒlowna butybe“ (nr. 43; vertė mikelis jurkšaitis) -

25  sąraše pateiktos tik tos giesmės, prie kurių 
MerG ir MerMGK yra įrašų apie vertimus 
„iß d. sʒulca Knygu“, „iß sʒulca Knygu“, 
„iß d. sʒulca K.“, „iß d. s. Knygu“, „iß  
d. sʒ. K.“, „iß d. s. K.“ 

26  autoriai nustatyti daugiausia pagal kapita-
linius vokiškosios himnologijos darbus 

(albert Friedrich Wilhelm Fischer, Kir-
chenlieder-Lexikon, reprograf. nachdr. der 
ausg. Gotha, 1878–1879, Hildesheim:    
olms, 1967; Koch 21973; Fuehrer 1927) bei 
prūsijoje leistus vokiškus giesmynus, ku-
riuose nurodyti giesmių autoriai.
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1 pav. MerG 227: nežinomo vertėjo j. s. į lietuvių kalbą 
išverstos johanno anastasijaus Freylinghauseno giesmės 
„die nacht iſt hin, mein geiſt“ fragmentas;
lnb rKrs: a4/817
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2 pav. MerG 228: nežinomo vertėjo j. s. į lietuvių kalbą 
išverstos johanno anastasijaus Freylinghauseno giesmės 
„die nacht iſt hin, mein geiſt“ fragmentas;
lnb rKrs: a4/817



Archivum Lithuanicum 11200

Giesmynas Giesmė biblijos 
citata

schultz 1752, 335 „o was fůr ein herrlichs weſen“ (nr. 228; aut. jacob Gabriel 
Wolff)

+

MerG 1817, 30 „ar aß Ʒmonu piktu bijoſu“ (nr. 2527; vertėjas nenurodytas) +

schultz 1752, 310 „sollt ich, aus furcht f÷r menſchenkindern“ (nr. 211; aut. jo-
hann joseph Winckler)

+

MerG 1817, 273 „Kas bent tawe atlaika“ (nr. 112; vertė mikelis jurkšaitis) +

schultz 1752, 751 „Was hÕlt dich doch ʒur÷cke“ (nr. 529) +

MerG 1817, 270 „Kaip meilus ten gywenimai“ (nr. 111; vertė mikelis jurk-  
šaitis)

+

schultz 1752, 752 „Wie lieblich ſind die wohnung’n dort“ (nr. 530) +

MerG 1817, 215 „Kas jau miſlij eſas drutas“ (nr. 83; vertė mikelis jurkšaitis) +

schultz 1752, 448 „Wer ſich d÷nken lÕßt, er ſtehet“ (nr. 302) +

MerG 1817, 227 „naktis prabeg, duße ne mieg“ (nr. 89; vertė j. s.) +

schultz 1752, 758 „die nacht iſt hin, mein geiſt“ (nr. 535; aut. johann anasta-
sius Freylinghausen)

+

MerG 1817, 30 „nu amʒiaus Ʒawints awinel“ (nr. 13; vertė mikelis jurk-
šaitis)

+

schultz 1752, 49 „von ewigkeit erw÷rgtes lamm“ (nr. 30) +

MerG 1817, 283 „pon jeʒau miels atwerk man tawa ronas“ (nr. 117; vertėjas 
nenurodytas)

+

schultz 1752, 630 „nun æffne mir, mein jeſu! deine wunden“ (nr. 444; aut. Karl 
Heinrich von bogatzki)

+

MerG 1817, 317 „saldus Kudik buk paſweikints“ (nr. 136; vertė mikelis jurk-
šaitis)

+

schultz 1752, 41 „s÷ſſes Kindlein ſey willkommen!“ (nr. 25) +

MerG 1817, 13 „sweiks parejes“ (nr. 5; vertėjas nenurodytas) -

schultz 1752, 38 „sey willkommen!“ (nr. 23) +

MerG 1817, 213 „sʒirdel baukßta, Ʒwelk danguna“ (nr. 82; vertė mikelis jurk-
šaitis)

-

schultz 1752, 483 „mein blædes herʒ ſchau himmelwÕrts“ (nr. 326) +

MerG 1817, 311 „teſt tukſtant tiek Welnu baiſiuju“ (nr. 132; vertėjas nenuro-
dytas)

+

schultz 1752, 311 „Wenn ſo viel tauſend teufel wÕren“ (nr. 470) +

1 lentelė. MerG giesmės, verstos iš schultzo 1752 metų giesmyno 

27  išspausdinta klaidingai – nr. 19.
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Giesmynas Giesmė biblijos 
citata

MerMGK 1819, 20 „ak branguſis diewo sunau“ (nr. 13; vertėjas nenurodytas) +
schultz 1752, 31 „o theurſter ieſu! Gottes sohn“ (nr. 20) +
MerMGK 1819, 26 „aß ſkubinůs namun=linkai“ (nr. 14; vertėjas nenurodytas) +
schultz 1752, 737 „ich eile meiner Heimaht ʒu“ (nr. 521; aut. leopold Franz 

Friedrich lehr)
+

MerMGK 1819, 35 „dowida jau niera“ (nr. 18; vertėjas nenurodytas) +
schultz 1752, 502 „Fort, fort zum Himmel zu! Was willt du“ (nr. 343)28 +
MerMGK 1819, 41 „jeʒau eikß maneſp“ (nr. 20; vertėjas nenurodytas) +
schultz 1752, 528 „jeſu, komm doch ſelbſt ʒu mir“ (nr. 366; aut. johann scheff-

ler [johann angelus]
+

MerMGK 1819, 68 „jus mano umai dʒaugkites“ (nr. 32; vertėjas nenurodytas) +
schultz 1752, 703 „auf, auf! mein hocherfreuter ſinn“29 (nr. 20) +
MerMGK 1819, 42 „uʒmigk mans mielas kudikel“30 (nr. 21; vertėjas nenurodytas) +
schultz 1752, 794 „nun schlaf mein liebes Kindelein“ (nr. 566; aut. johann  

mathesius)
+

2 lentelė. MerMGK giesmės, verstos iš schultzo 1752 metų giesmyno 

sunku nustatyti, ar vertėjai galėjo dar remtis ir ankstesniu 1739 metų schultzo 
giesmyno leidimu. abiejų schultzo leidimų sutampančiose giesmėse reikšmingesnių 
keitimų (leksikos, morfologijos, žodžių darybos, sintaksės skirtumų) nepastebėta. 
Šiek tiek skiriasi rašyba bei skyryba. 

Žinoma, galėjo būti remiamasi ir kokiu nors vėlesniu analogišku schultzo gies-
myno leidimu. tačiau, kaip jau minėta anksčiau, himnodijos tyrėjų nurodomas tik 
1782 metų (panašus į pirmąjį) leidimas, apie kitus leidimus nežinoma.

5. i Š v a d o s. surinkimų reikmėms skirtuose Kristijono endrikio mertikaičio 
giesmynuose Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Gieſmju 
Knygeles (1819) prie 21 giesmės išspausdinta įrašų, kad giesmės verstos iš „iß d. sʒul-
ca Knygu“. lyginamoji vertimų ir originalų, biblijos citatų, melodijų nuorodų anali-
zė leidžia teigti, kad vertėjai, versdami giesmes į lietuvių kalbą, rėmėsi žinomo Ka-
raliaučiaus teologijos profesoriaus, pietisto Frantzo alberto schultzo 1752 metų gies-
mynu Kern Alter und Neuer geiſtreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil arba kitu analogišku 
jo leidimu. prie vienos giesmės „Kas tai sʒirdʒe nor ißtirti“ (MerG 57, nr. 26) klai-
dingai nurodyta, kad versta iš schultzo giesmyno – iš tiesų jos originalas yra Georgo 
Friedricho rogallio giesmynuose.

28  vokiškoje giesmėje yra 6 posmai. MerMGK 
pateikti 3 paskutiniai (t. y. 4–6). lietuviš-
ko vertimo pradžią atitinka 4 posmo „Kein 
david iſt mehr hier“.

29  Ši giesmė MerMGK išspausdinta be vokiš-
kos giesmės antraštės.

30  išspausdinta klaidingai – „kudikei“.
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mertikaičio giesmynų repertuaras papildytas liuteronų ortodokso benjamino 
schmolcko, vyresniosios ir jaunosios kartos Halės pietistų giesmių vertimais. Į lie-
tuvių kalbą išverstos johanno anastasijaus Freylinghauseno, jacobo Gabrieliaus 
Wolffo, johanno josepho Wincklerio bei jaunųjų pietistų, tokių kaip leopoldo Fran-
zo Friedricho lehro, Karlo Heinricho von bogatzkio, ir kitų autorių giesmės.
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Inga Strungytė-Liugienė
r e l at i o n  o F  K r i s t i j o n a s  e n d r i K i s  m e r t i K a i t i s ’ s  H Y m n  b o o K s 
WISSOKIES NAUJES GIESMES ARBA EWANGELISZKI PSALMAI ( 1 8 1 7 )  a n d  MAƷOS 
GIESMJU KNyGELES ( 1 8 1 9 )  t o  F r a n t z  a l b e r t  s C H u l t z ’ s  H Y m n  b o o K 
KERN ALTER UND NEUER GEISTREICHER LIEDER, ALS DER ƷWEyTE THEIL

s u m m a r y

both the hymn book Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai by Kristijonas 
endrikis mertikaitis of 1817 and a smaller version of the hymnal Maʒos Gieſmju Knygeles 
of 1819 presumably compiled by the same author contain inscriptions before 21 hymns 



noting that they have been translated into lithuanian from “d. sʒulca“ books. in 1825 
and in later editions the hymns have been repeatedly included in the hymn book Visokios 
naujos giesmės ir evangeliški psalmai.

the year 1739 saw the publication of the hymn book Kern Alter und Neuer geiſtreicher 
Lieder, Als der Ʒweyte Theil compiled by Frantz albert schultz, a pietist and a prominent 
professor of the university of Königsberg [Karaliaučius] (johann Heinrich Hartung print-
ing House, Königsberg [Karaliaučius]). later, in 1752, a new revised edition of the same 
hymn book by schultz with some new hymns added was released in the same printing 
house. a comparative analysis of lithuanian translations and German originals, biblical 
quotations and references to melodies has shown that the translators of hymns into lithua-
nian had referred to the hymn book by schultz of 1752 or a similar edition rather than 
the version of 1739. the analysis is based on the version of the hymn book kept in Halle, 
st mary’s library (marienbibliothek), and the version of 1752 kept in Hildesheim, the 
library of st michael’s monastery (bibliothek des michaelisklosters).

inga strungytė-liugienė   Gauta 2008 m. balandžio 11 d.
Baltistikos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: Inga.Strungyte@flf.vu.lt
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 1 ,  2 0 0 9

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  2 0 5 – 2 7 8

Reda Griškaitė
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

mikalojaus akelaičio rankraščio 
Opisanie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (1862) istorija

1. Į v a d a s. mikalojus akelaitis (vel mikołaj akielewicz vel Chłop z powiatu 
maryampolskiego vel Chłop z litwy vel bartosz z Czoderyszek vel agricola vel Cziuo-
deriszkiu mikałojus vel Wargdienelis isz lietuwos vel Wytautas, 1829–1887) – viena 
iš įsimintiniausių mūsų XiX šimtmečio asmenybių. tai rodo ir jam skirtos tiek 
mokslinės, tiek populiariosios literatūros gausa. apie akelaitį rašyta įvairiais as-
pektais – kaip apie lietuviškosios didaktinės prozos pradininką1, leksikografą ir 
lietuvių kalbos gramatikos autorių2, lietuvių mitologijos tyrėją3 ir Kristijono done-
laičio poe mos Metai vertėją į lenkų kalbą4. Įvertintas ir akelaičio įnašas į lietuvių 
rašomąją kalbą5, aptartos jo pastangos leisti liaudies bibliotekėlę ir lietuvišką laik-

1  meilė lukšienė, Demokratinė ugdymo mintis 
Lietuvoje: XVIII a. antroji–XIX a. pirmoji 
pusė, vilnius: mokslas, 1985, 228–233; zita 
medišauskienė, Rusijos cenzūra Lietuvoje 
XIX a. viduryje, Kaunas: vytauto didžiojo 
universitetas, 1998, 255–256; vanda za-
borskaitė, „ankstyvoji didaktinė proza“, 
Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius, vil-
nius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2001, 513–514; eligijus daugno-
ra, „mikalojus akelaitis“, Lietuvių literatū-
ros istorija: XIX amžius, 523–525 ir kt.

2  j[onas] Kruopas, „m[ikalojus] akelaitis lek-
sikografas“, LKK 12. Iš lietuvių leksikologi-
jos ir leksikografijos, 1970, 155–177; jan 
otrębski, „mikołaj akielewicz (1829–1887) 
i jego Gramatyka języka litewskiego“, Acta 
Baltico-Slavica 7, 1970, [7]–[22]; dovilė ri-
mantaitė, „mikalojus akelaitis (150-osioms 
gimimo metinėms)“, Mūsų kalba 5, 1979, 
60–62; petras jonikas, Lietuvių kalba ir tau-

ta amžių būvyje, Chicago: lituanistikos ins-
tituto leidykla, 1987, 260–267 ir kt. 

3  norbertas vėlius, „mikalojus akelaitis 
(1829–1887)“, Lietuvių mitologija 1, parengė 
norbertas vėlius, vilnius: mintis, 1995, 
241–242. 

4  d[omas] butėnas, „dokumentai byloja... (iš 
lietuvos tsr centrinio valstybinio istori-
jos archyvo medžiagos)“, Literatūra ir me-
nas 50(892), 1963, 2; a[ntanas] tyla, „pas-
tabos dėl m[ikalojaus] akelaičio kūrybinio 
palikimo“, A[ugustinas] Janulaitis, Mikalo-
jus Akelaitis. Acta Historica Lituanica 3, vil-
nius: mintis, 1969, 82–84 ir kt.

5  jonas palionis, Lietuvių rašomosios kalbos isto-
rija, 2-as pataisytas ir papildytas leidimas, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1995, 214–215, 219 ir kt.; zigmas zinkevi-
čius, Lietuvių kalbos istorija 4. Lietuvių kal-
ba XVIII–XIX a., vilnius: mokslas, 1990, 
204–210. 
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raštį6. jau 1965 metais pirmą kartą buvo paskelbta akelaičio bibliografija ir biobib-
liografija7. jis pristatytas kaip vienas pirmųjų lietuvių nacionalinio judėjimo dalyvių 
ir lietuvių nacionalinės kultūros kūrėjų, pagaliau – kaip simono daukanto bičiulis8. 
buvo pateikta duomenų tiek apie akelaičio dalyvavimą laikinosios vilniaus ar-
cheologijos komisijos (toliau – lvaK) veikloje, tiek apskritai to meto vilniaus kul-
tūriniame gyvenime9. Įvertintos ir akelaičio socialinės bei politinės pažiūros, ypač 
daug skirta jo požiūriui į leidinio Aušra skelbiamas idėjas10. prabilta ir apie akelai-
tį kaip vieną pirmųjų etninės lietuvos – „vienintelės tikros lietuvos“, įvaizdžio 
skleidėją11. publikuoti akelaičio laiškai12, aptarta jo biblioteka13. Įvertintas ir akelai-

6  michał brensztejn, Adam-Honory Kirkor: wy-
dawca, redaktor i własciciel drukarni w Wilnie 
od roku 1834 do 1867, Wilno: skład Główny 
w Księgarni Św. Wojciecha, 1930, 32; vy-
tautas merkys, „pastangos leisti liaudies 
biblioteką ir laikraštį Pakeleivingas (1858–
1859 m.)“, Knygotyra 9(16), 1, [1983], 25–
38; vladas Žukas, „mikalojaus akelaičio 
liaudies knygynėlio programa“, Lietuvių 
knygotyros bruožai, vilnius: mokslas, 1989, 
42–50; zita medišauskienė, „a[domo] H[o-
no rijaus] Kirkoro spaustuvė ir ‘liaudies 
bibliotekėlės’ leidimas“, LAIS 1. Tautinės 
savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, 
vilnius: sietynas, 1990, 33–46; dawid Fajn-
hauz, 1863. Litwa i Białoruś, Warszawa: 
Wydawnictwo neriton, instytut Historii 
pan, 1999, 310–311; małgorzata litwino-
wicz-droździel, Biblioteka Literatury Pogra-
nicza 17. O starożytnościach litewskich: mito-
logizacja historii w XIX-wiecznym piśmien-
nictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, Kraków: towarzystwo autorów i Wy-
dawców prac naukowych uniwersitas, 
2008, 195, 197 ir kt.

7  vaclovas biržiška, „mikalojus akelaitis“, 
BržA iii 358–371.

8  vytautas merkys, Simonas Daukantas, vil-
nius: mokslas, 1991, 166–171.

9  egidijus aleksandravičius, Kultūrinis sąjūdis 
Lietuvoje 1831–1863 metais: organizaciniai 
kultūros ugdymo aspektai, vilnius: mokslas, 
1989, 41, 49–50, 61, 63–64, 90 ir kt.; e[gi di-
jus] aleksandravičius, Prieš Aušrą: jaunieji 
Daukanto bičiuliai, vilnius: Žaltvykslė, 1990, 
136–138, 143, 153 ir kt.; romuald naruniec, 
Michał Baliński jako mecenas polsko–litew-
skich więzi kulturowych, Warszawa: semper, 
1995, 185–186.

10  b[ronius] Genzelis, „lietuvių ateities per-
spektyvų analizė XiX a. viduryje“, Proble-
mos 2(6), 1970, 68–69; b[ronius] Genzelis, 

Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje (XIX a.), vil-
nius: mintis, 1972, 97, 98, 101, 102 ir kt.; 
Антанас тила, „Связи микалоюса Аке-
лайтиса с польскими культурными и 
по литическими деятелями“, Związki re-
wolucjanistów polskich i rossyjskich w XIX 
wieku (materiały sesji naukowej, Poznań, 12–
14 listopada 1970), przygotowała do druku 
Wiktoria Śliwowska, Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Gdańsk: zakład narodowy imie-
nia ossolińskich, Wydawnictwo polskiej 
akademii nauk, 1972, 171–179; bronius 
Genzelis, „m[ikalojaus] akelaičio laiškai 
j[uozapui] Kraševskiui“, Laikas ir idėjos: fi-
losofijos istorijos baruose, sudarė antanas 
rybelis, vilnius: mintis, 1980, 219–222; 
j[uozas] Kudirka, „mikalojaus akelaičio 
(1829–1887) socialinės pažiūros“, Lietuvos 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai, A serija 
2(71), 1980, 15–27; leonas mulevičius, 
„‘aušros’ socialinė-ekonominė programa“, 
„Aušra“ ir lietuvių visuomeninis judėjimas 
XIX a. pabaigoje, vilnius: mokslas, 1988, 
142–145.

11  zita medišauskienė, „lietuvos samprata 
XiX a. viduryje“, Praeities baruose, vilnius: 
Žara, 1999, 223–224.

12  m[ichał] brensztejn, „dwa listy mikołaja 
akielewicza“, Kwartalnik Litewski 5, 1911, 
[129]–139; a[ugustinas] janulaitis, „m[i ka-
lojaus] akelaičio laiškai“, TŽ 3, 1925a, 
292–321; a[ugustinas] janulaitis, „m[ika-
lojaus] akelaičio laiškai“, TŽ 4, 1926, 433–
443; „m[ikalojaus] akelaičio laiškas v[la-
dis lovui] syrokomlei“, Kultūros barai 7, 
1972, 65–66 (laiško publikaciją parengė ja-
nina Žiemytė); LiK 19. Antanas Baranaus-
kas, parengė r[egina] mikšytė, 1986, 347–
349; Dokumenty terenowych władz cywilnych 
powstania styczniowego (1862–1864) = Доку-
менты повстанческого провинциального 
управления (1862–1864), do druku przygo-
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čio dalyvavimas 1863–1864 metų sukilime14 bei veikla emigracijoje15. pastaraisiais 
metais atkreiptas dėmesys ir į vėlyvąją akelaičio publicistiką, jis įvardintas kaip 
lietuvių žurnalistikos pionierius16. 

pìrmosios akelaičio biografijos (dvi iš jų – anoniminės) buvo išspausdintos ne-
trukus po jo mirties – 1887 metais17, o po trejų metų, 1890-aisiais, skelbiant darbo 
Gramatyka języka litewskiego. Głosowania rankraštį, buvo išspausdintas ir kiek išsa-
mesnis akelaičio gyvenimo aprašymas18. visose šiose biografijose anaiptol neišveng-
ta klaidų ir netikslumų, nes pirmieji akelaičio biografai daugiausia rėmėsi tik savų 
ar kitų asmenų prisiminimų (tiek spausdintų, tiek žodinių) nuotrupomis19. akivaiz-

towali s[tefan] Kieniewicz, F[ranciszka] 
ramotowska, W[iktoria] Śliwowska, Wroc-
ław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, lódź: 
zakład narodowy imienia ossolińskich, 
Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 
1986, 44–45; G[enovaitė] Gustaitė, v[ladas] 
Žukas, „mikalojaus akelaičio laiškai“, Lie-
tuvių kultūros veikėjų laiškai J[uozapui] I[g no-
tui] Kraševskiui, parengė bronius Genzelis, 
Genovaitė Gustaitė, meilė lukšienė, vla-
das Žukas, vilnius: mokslas, 1992, 54–138; 
aušra navickienė, „mikalojaus akelaičio 
laiškai adamui zawadzkiui“, Knygotyra 49, 
2007, 188–213 ir kt.

13  v[ladas] Žukas, „iš bibliotekų ir bibliogra-
fijos istorijos 1. m[ikalojaus] akelaičio bi-
blioteka“, Vilniaus valstybinio V[inco] Kap-
suko v[ardo] universiteto Mokslinės bibliote-
kos metraštis: 1958–1959, vilnius: vilniaus 
valstybinis v[inco] Kapsuko v[ardo] uni-
versitetas, 1961, 249–253; tyla 1969, 84–87.

14  Prasa tajna z lat 1861–1864 = Подпольная 
пресса 1861–1864 гг. 3, do druku przygoto-
wali s[tefan] Kieniewicz i W[iktoria] Śli-
wowska, Wrocław, Warszawa, Kraków: 
zakład narodowy imienia ossolińskich, 
Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 
1970, 194–198; Dokumenty terenowych władz 
cywilnych powstania styczniowego (1862–
1864) = Документы повстанческого 
провинциального управления (1862–1864), 
240–241; a[ugustinas] janulaitis, „spaus-
dintieji ir nespausdintieji 1863–1864 m. su-
kilimo raštai“, Karo archyvas 1, 1925b, 
[207]–232; a[ugustinas] janulaitis, Mikalo-
jus Akelaitis. Acta Historica Lituanica 3, vil-
nius: mintis, 1969, 58–60; ieva Šenavičie-
nė, „1863 m. sukilimas ir lietuvių kalba“, 
Metai 6, 2006, 101–103 ir kt.

15  Władysław mickiewicz, Emigracya Polska 
(1860–1890), Kraków: Księgarnia spółki 

Wydawniczej polskiej, 1908, 138; jerzy W. 
borejsza, Emigracja polska po powstaniu 
styczniowym, Warszawa: państwowe Wy-
dawnictwo naukowe, 1966, 80, 108, 198 ir 
kt.; davydas Fainhauzas, „lietuviai išei-
viai paryžiuje. Želmens draugija 1886–
1914“, Aidai 1, 1988, 21–22; vytautas bere-
nis, „Kultūrinė mikalojaus akelaičio vei-
kla emigracijoje 1867–1877 metais“, Kultū-
rologija 14. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės 
studijos, vilnius: Kultūros, filosofijos ir 
me no institutas, 2006, 277–292. taip pat  
žr. v[ladas] abramavičius, „paryžiaus lie-
tuvių draugija ‘Želmuo’ ir jos biblioteka“, 
Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai 
3, 1963, 150; albert potocki ( julian alek-
sander bałaszewicz), Raporty szpiega 1, 
wybór, opracowanie i studium wstępne 
rafał Gerber, Warszawa: państwowy ins-
tytut Wydawniczy, 1972, 180–182, 207, 211 
ir kt.; albert potocki ( julian aleksander 
bałaszewicz), Raporty szpiega 2, 1972, 76, 
91, 170, 194, 318, 353 ir kt.

16  vytautas berenis, „mikalojaus akelaičio 
publicistika emigracijoje 1867–1877“, Vy-
tautas Berenis, Kultūros intarpai istorijoje, 
vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno insti-
tutas, 2007, 145–160. 

17  W[incenty] Korotyński, „mikołaj akiele-
wicz“, Tygodnik Illustrowany 253, 1887, 294–
295; „dnia 27 września...“, Biblioteka War-
szawska 4, 1887, 319–320; „mikołaj akiele-
wicz“, Ateneum 4, 1887, 379.

18  W[acław] Gasztowtt, „Życiorys autora“, 
Gramatyka języka litewskiego. Głosowania, 
napisał mikołaj akielewicz, poznań, nakła-
dem biblioteki Kórnickiej, 1890, [vii]–Xi.

19  a[dam] H[onory] Kirkor, „ze wspomnień 
wileńskich“, Kraj 3, 1884, 2–10; n, „przy-
czynek do ‘Wspomnień wileńskich’“,   
Kraj 6, 1884, 18–19; 7, 19–20. 
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du ir tai, kad nors gana daug apie akelaitį rašė (ir teberašo) lenkijos mokslininkai, 
vis dėlto daugiausia nuveikta lietuvoje – kaip kad pastebėjo egidijus aleksandra-
vičius, „apeiti jo pavardės negalėjo joks lietuvių literatūrinės kalbos formavimosi, 
lituanistinių tyrimų istorijos tyrinėtojas“ (aleksandravičius 1990, 136). tačiau di-
džiausi nuopelnai „atrandant akelaitį“ (kaip, beje, ir kitus iki tol primirštus vadi-
namuosius XiX šimtmečio lituanistus), be abejonės, tenka istorikui augustinui ja-
nulaičiui (1878–1950)20. jis laikytinas ir pirmu solidžiu akelaičio biografu – jeigu 
neskaičiuosime dar 1935 metais pasirodžiusio kiek platesnio etnografo, archeologo, 
istoriko, bibliotekininko mykolo brenšteino (1874–1938) straipsnio21. deja, jo vertę 
gerokai mažino informacinis pobūdis – janulaitis pažengė gerokai toliau už brenš-
teiną. nors šių dienų mokslo požiūriu janulaičio tyrimai (tarp jų – ir jau po istori-
ko mirties, 1969 metais, pasirodžiusi monografija Mikalojus Akelaitis22) taip pat turi 
nemaža trūkumų, vis dėlto iki šiol jie tebėra pagrindas, kuriuo remiasi visi dabar-
tiniai akelaičio biografai. vertėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad spausdintas janulai-
čio knygos tekstas šiek tiek skiriasi nuo pirminio varianto, todėl šiame straipsnyje 
nebus apeitas ir mūsų dienas pasiekęs šio darbo mašinraštis23.

jau pãčios pirmosios akelaičio biografijos, o tiksliau – po jo mirties pasirodę 
nekrologai parodė, kad tai ne tik viena įsimintiniausių, bet ir viena prieštaringiau-
sių, jau anksčiau cituoto aleksandravičiaus (1990, 138) žodžiais tariant, „sunkiausiai 
nusakomų“ XiX šimtmečio asmenybių. be abejo, šis prieštaringumas kyla ne tik iš 
asmeninių akelaičio būdo bruožų, bet ir iš jo pasirinkto gyvenimo kelio, kurį la-
koniškai būtų galima nusakyti dviem žodžiais – mokslas ir politika. pirmasis dė-
mesį į tai jau 1887 metais atkreipė akelaičio bičiulis, korespondentas ir buvęs ko-
lega lvaK vincentas Korotinskis: 

to, co pisał akielewicz w dziennikach polskich i broszurach litewskich, było surowem 
spełnieniem obowiązku [kursyvas mano. – r. G.]. lecz chwile wolne miał dla czego 
innego: dla lingwistyki, dla słownika źródłosłowów, dla gramatyki porównawczej. 

20  plačiau apie janulaičio indėlį nušviečiant 
akelaičio biografiją žr. j[uozas] jurginis, 
„augustino janulaičio palikimas“, Augus-
tinas Janulaitis, Praeitis ir jos tyrimo rūpes-
čiai, vilnius: mokslas, 1989, 16.

21  m[ichał] brensztejn, „akielewicz, mikołaj 
(1829–1887)“, Polski Słownik Biograficzny 1, 
Kraków, nakładem polskiej akademji 
umiejętności, skład Główny w księgar-
niach Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 
Kraków, Łodź, poznań, Wilno, zakopane, 
1935, 36–37.

22  a[ugustinas] janulaitis, „mikalojus akelai-
tis (lietuvių rašytojas 1829–1887)“, Švieti-
mo darbas 11, 1920, 46–59; 12, 33–39; a[u-
gus tinas] janulaitis, „prie mikalojaus ake-

laičio biografijos“, Švietimo darbas 7–8, 
1921, 122–123. taip pat žr. 4 išnašą.

23  Žr. augustinas janulaitis, Mikalojus Akelai-
tis. Lietuvių rašytojas ir politikos veikėjas 
(1829–1887); lmab rs: f. 267, b. 1091, 1r–
178r. tai antroji, galutinė, janulaičio mo-
nografijos redakcija, datuota 1946–1948 
metais (pirmąją redakciją žr. augustinas 
janulaitis, Mikalojus Akelaitis (1829–1887), 
2 išleidimas; lmab rs: f. 267, b. 1090,    
1r–87r). mašinraštyje yra janulaičio pa-
staba: „rašiau [šis žodis taisytas iš pradė- 
ta rašyti? – r. G.] 1946.X.19–28. ‖ baigiau 
1947.v.20 – ‖ darašyta 1947.Xii.27 – ‖ 
1948.i.28 ‖ 1948.viii.27 – iX.15“ (1r). 
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Głęboki znawca litewszczyzny i języków słowiańskich, odkrywał setne błędy w 
schleicherach, miklosicach, Grimmach, Hilferdingach; budował nowe teorye rozwo-
ju myśli ludźkiej w językach; wznosił gmachy nauki niepodobne do innych (Koro-
tyński 1887, 295). 

tokiam akelaičio asmenybės vertinimui pritarė ir janulaitis – juk pirminis jo 
garsiosios studijos pavadinimas buvęs kiek kitoks, su paantrašte, t. y.: „mikalojus 
akelaitis. lietuvių rašytojas ir politikos veikėjas (1829–1887)“24. 

vertėtų atkreipti dėmesį ir į dar vieną aplinkybę – rašydamas apie akelaičio 
„laisvalaikį (‘chwile wolne’)“, Korotinskis akcentuoja tik aistrą lingvistikai, nė žodžiu 
neužsimindamas apie kitą šio literato tyrimų sritį – lietuvos istoriją. be abejo, tokią 
Korotinskio poziciją galima nesunkiai paaiškinti – istorijos tyrimai akelaičio pali-
kime tikrai nevyrauja. amžininkų akyse šios asmenybės originalumas pasireiškė 
dviem svarbiausiais bruožais – demonstratyviu savo valstietiškos kilmės akcenta-
vimu ir puikiu lietuvių kalbos („litewszczyzna“25) mokėjimu. iš tikrųjų akelaičio 
publikacijas istorine tematika galėtume suskaičiuoti ant pirštų. panašus vaizdas – ir 
su rankraščiuose likusiais darbais. Štai ir jonas Kruopas (1970, 155), detaliai išstu-
dijavęs lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – lietuvių literatūros ir tautosakos) 
instituto bibliotekos rankraštyne saugomus akelaičio tekstus, rašytus iki jam iš-
vykstant iš lietuvos, t. y. iki 1861-ųjų pabaigos, pagal temas suskirstė juos tokia 
tvarka: lietuvių kalba, literatūra, tautosaka, mitologija ir pagaliau – istorija. taigi 
vertinant kiekybiškai kūrybinėje akelaičio biografijoje istorijai tektų tarytum tik 
antraeilis vaidmuo. be abejo, žvelgiant plačiau, tai būtų dar vienas šios asmenybės 
„išskirtinumas“ – turiu omenyje akelaičio aplinką (glaudų bendravimą su istorikais 
julianu bartoszewicziumi, simonu daukantu, adomu Honorijumi Kirkoru, mykolu 
balinskiu, o vėliau – ir su Walerianu Kalinka), jau neminint aplinkybės, kad 1858 
metais jis tapo nariu bendradarbiu lvaK – bendrijos, kurioje vyravo taip pat isto-
rikai, taigi prioritetas buvo atiduotas būtent krašto istorijos tyrimams. jau vien tai 
leistų abejoti statistinio skaičiavimo pagrįstumu. ir iš tikrųjų atidesnis žvilgsnis į 

24  Žr. 23 išnašą. juozas jurginis šią monogra-
fijos pavadinimo pataisą aiškino taip: „dėl 
autoriaus ligos ir po to mirties sumany-
mas duoti m[ikalojaus] akelaičio veiklos 
įvertinimą liko neįvykdytas; dėl to darbo 
antraštę teko sutrumpinti“ ( j[uozas] jurgi-
nis], „Įvadas“, Augustinas Janulaitis, Mika-
lojus Akelaitis. Acta Historica Lituanica 3, 
vilnius: mintis, 1969a, 7).

25  Žodis „litewszczyzna“ šiandien į lietuvių 
kalbą paprastai taip ir verčiamas – „lietu-
vių kalba“. tačiau akelaitis, kaip ir jo am-
žininkai, šį žodį suprato plačiau nei da-
bar – ne tik kaip lietuvių kalbą, bet ir ap-
skritai viską, kas susiję su lituanistika – ir 

etnologiją, ir mitologiją, ir net istoriją. tą 
patvirtina ir senieji lenkų kalbos žodynai. 
Žr. Słownik języka polskiego 2. H–M, ułożo-
ny pod redakcją jana Karłowicza, adama 
Kryńskiego i Władysława niedźwiedzkie-
go, Warszawa, nakładem prenumeratorów 
i kasy im[ienia] mianowskiego, w drukar-
ni Gazety Handlowej, 1902, 754: „litewsz-
czyzna, y b[ez] l[iczby] m[nogiej] wszystko, 
co litewskie; mowa litewska, ziemia litewska.“ 
tą, beje, rodo ir akelaičio teksto „słówko 
o litewszczyznie“ turinys. Žr.  lltib r:        
f. 1, b. 42, 1–[5] (rankraštis rašytas prieš 
1861 metus).
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akelaičio kūrybinį palikimą piešia kiek kitokį vaizdą – kaip ir visai anuometinei 
šio literato ir visuomenės veikėjo aplinkai, istorijos, lietuvos istorijos tema jam 
buvusi gana svarbi. Šią tezę pagrindžia ir akelaičio darbų, visų pirma rankraštinių, 
analizė. to įrodymas – ir didžiausias istorinės tematikos akelaičio darbas, parašy-
tas 1862 metais, t. y. pirmosios emigracijos į paryžių metu, šiandien mums žinomas 
kaip Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego (toliau – OWKL)26. būtent šio lenkų 
bibliotekoje paryžiuje (Biblioteka Polska w Paryżu vel Bibliothèque Polonaise à Paris, 
toliau – bpp) saugomo rankraščio genezė ir analizė taps pagrindine straipsnio aši-
mi – žinoma, neužmirštant ir kitų istorinės tematikos akelaičio darbų. 

2. m i K a l o j a u s  a K e l a i Č i o  K ū r i n i Ų  p a i e Š K o s  p a r Y Ž i u j e. apie 
OWKL spaudoje rašyta nedaug. pirmoji informacija apie šį veikalą pasirodė 1924 
metais. jos autorius – žinomas dailės istorikas ir kritikas, grafikas bei muziejininkas 
paulius Galaunė (1890–1988)27. antrą kartą žinios apie šį rankraštį buvo pateiktos 
tik daugiau nei po keturiasdešimt metų – šį kartą garsiajame vaclovo biržiškos 
Aleksandryne (BržA iii 363–364), o netrukus akelaičio darbas buvo pristatytas ir 
1969 metais pasirodžiusioje augustino janulaičio monografijoje (1969, 58)28. po šios 
pub likacijos – ir vėl daugiau nei penkiolikos metų pertrauka, kol dėmesį į OWKL 
atkreipė istorikas, etnologas juozas Kudirka, beje, pirmą kartą šį veikalą įvardijęs 
kaip didžiausią akelaičio istorinį darbą29. rankraštis neliko nepaminėtas norberto 
vėliaus darbe (1995, 241), o po metų buvo išspausdintas ir garsaus lenkų literatū-
rologo mieczysławo jackiewicziaus straipsnis30. nors pastarasis buvo paskelbtas 
ne mokslo leidinyje, be to, nedidelės apimties, vis dėlto tai kol kas pati išsamiau-
sia informacija apie OWKL. skirtingai nei jo pirmtakams, jackiewicziui rūpėjo ne 
tiek vadinamasis išorinis rankraščio apibūdinimas, kiek pats turinys, akelaičio 
sudėti akcentai – mokslininkas ne tik atpasakojo turinį, bet ir pateikė keletą citatų. 
Kaip ir Galaunė, jackiewiczius turėjo galimybę perskaityti šį kūrinį in extenso – visi 
kiti čia minėti apie OWKL rašę autoriai rėmėsi tik spaudoje pateikta Galaunės 
informacija. vargu ar šį rankraštį buvo išsamiai išstudijavęs ir pats janulaitis, tačiau 
tikėtina (iš dalies tai rodo ir mūsų dienas pasiekę jo fonde saugomi išrašai), kad 
bent jau paviršutiniškai galėjo su juo susipažinti lankydamasis paryžiuje 1924 me-

26  mikołaj akielewicz, Opisanie Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, [1862]; biblioteka polska 
w paryżu: 208, 1–511. Šio darbo kseroko-
pija saugoma lietuvos istorijos instituto 
rankraštyne (f. 4, b. 389).

27  paulius Galaunė, „Žiupsnelis archivalijos“, 
Lietuva 183, 1924, 2–4; 184, 2–3. 

28  taip pat žr. jurginio (1969a, 1) pratarmę 
šiai knygai. beje, tyrėjas, trumpai perpasa-
kojęs janulaičio pateiktą informaciją apie 
OWKL, konstatavo: „Kur dabar yra šis 
rankraštis, nežinia.“ tą pačią mintį randa-
me ir kitame tais pačiais metais išspaus-

dintame ir tik ką minėtam rašiniui be-   
veik analogiškame jurginio straipsnyje. 
Žr. juozas jurginis, „valstiečio poeto da-
lia“, Istorija ir poezija: kultūros istorijos etiu-
dai, vilnius: vaga, 1969b, 225: „dabar šio 
rankraščio likimas nežinomas.“ 

29  juozas Kudirka, „mikalojus akelaitis – ro-
mantikas ir pozityvistas“, Kultūros barai 4, 
1981, 66.

30  mieczysław jackiewicz, „mikołaja akiele-
wicza ‘opisanie litwy’“, Znad Wilii         
20(177), 1996, 4.
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tais31. atrodo, janulaitis įdėjo nemaža pastangų, kad ir šis akelaičio veikalas taptų 
bent jau žinomas istorikų bendruomenei. 

Kaip rodo archyviniai duomenys, lietuvių mokslininkai, visų pirma janulaitis, šiuo 
kūriniu susidomėjo 1923-iaisiais. nors tuo metu pagrindinis istoriko tyrimo objektas 
buvo Kiprijono zabičio-nezabitauskio biografija ir kūryba (būtent tuo tikslu 1924 me-
tais janulaitis ir lankėsi paryžiuje32), akelaitis taip pat nebuvo paliktas nuošalyje – kaip 
jau buvo minėta, pirmąjį rašinį apie šią asmenybę janulaitis išspausdino 1920 metais, 
o vėliau nuolat tikslino jo biografijos duomenis33. Žinoma, kad ieškant lituanikos bpp 
geranoriškumą janulaičiui parodė ir vienas įtakingiausių lenkų ir lietuvių emigracijos 
veikėjų paryžiuje, nuo 1899 metų – bpp direktorius, adomo mickevičiaus muziejaus 
paryžiuje (Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu) įkūrėjas (muziejus įkurtas 1903 metais 
prie bpp), vyriausias adomo mickevičiaus sūnus Władysławas mickiewiczius (1838–
1926)34, pats kadaise asmeniškai pažinojęs ir akelaitį (mickiewicz 1908, 138). Kores-
pondenciją su mickiewicziumi janulaitis buvo užmezgęs jau prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, 1912-aisiais, kai iš juozo Gabrio-paršaičio (1880–1951), 1907–1911 metais studija-
vusio literatūrą sorbonoje, išgirdo apie bpp saugomus lietuviškus nezabitauskio ran-
kraščius (Gabrys-paršaitis šią informaciją pateikė dar 1909 metais, iii visuotiniame 
lietuvių mokslo draugijos suvažiavime, liepos 11 dienos posėdyje)35. mickiewiczius 
jau tuomet labai geranoriškai pažiūrėjo į janulaičio prašymą – ne tik patvirtino, kad 
bpp esama lietuviškų nezabitauskio rankraščių, bet ir patikino, kad jie bus duoti per-
rašyti istoriko nurodytam asmeniui36 (plg. 1 pav.). tačiau janulaitis tą kartą taip ir 
nepasinaudojo šia galimybe – iš pradžių nerado tokiam darbui tinkamo žmogaus, o 
vėliau prasidėjo karas. tad prie šio sumanymo grįžo tik 1923 metais, kai, jo žodžiais 
tariant, „atsirado lietuvių inteligentijos paryžiuje“ (janulaitis 1931, [1]). 

pagrindiniu janulaičio pagalbininku šiame darbe tapo jau anksčiau minėtas Ga-
launė, kaip valstybinės archeologijos komisijos narys 1923–1924 metais stažavęs pary-
žiuje, garsiojoje luvro mokykloje (Ecole du Louvre). jau 1923 metų lapkričio pabaigo-
je janulaitis ne tik paprašė Galaunės bpp (janulaitis vadino ją „lenkų knygynu“) 
nurašyti kai kuriuos nezabitauskio rankraščius, bet ir pasidomėti akelaičio tekstais: 
„tame pat lenkų knygyne dirbo M[ikalojus] Akelaitis (mikołaj akielewicz) [paryš-

31  Žr. augustino janulaičio darbo lenkų bib-
lio tekoje paryžiuje bibliografinę medžia-
gą, [1924]; lmab rs: f. 267, b. 1497, 1r–9r. 
Šių išrašų lape 1r toks įrašas: „bibl[ioteka] 
polska. ‖ [...] akielewicz [žodžio pradžia 
taisyta. – r. G.] m[ikołaj]. opisanie W[iel-
kiego] K[sięstwa] litewskiego ‖ 387 str[o-
nic] 4vo ‖ 109 – in folio.“ tuo tarpu lape  
3r, be kitų įrašų: „akelaitis. opisanie 
W[iel kie go] Ks[ięstwa] litew‖skiego. rę-
kopis 387.“

32  Žr. jurginis 1989, 16.
33  Žr. 22 išnašą.
34  Žr. augustinas janulaitis, laiškas iš Kauno 

pauliui Galaunei į paryžių, 1923 11 26, 

A[ugustinas] Janulaitis, Praeitis ir jos tyrimo 
rūpesčiai, vilnius: mokslas, 1989, 347. 

35  Žr. augustinas janulaitis, „prakalba“, Kip-
rijonas Juozas Zabitis-Nezabitauskas. Žemai-
čių rašytojas ir politikos veikėjas (1778–1837), 
Kaunas: išleido a[ugustinas] janulaitis, 
akc[inė] „spindulio“ b-vės spaustuvė, 
1931, [1]; „iš l[ietuvių] mokslo draugijos 
kronikos. iii-sis visuotinas m[okslo] drau-
gijos susirinkimas“, Lietuvių tauta 1, 1907–
1910, vilniūje, m[artyno] Kuktos spaustu-
vė, 1910, 445. 

36  Władysławas mickiewiczius, laiškas iš 
paryžiaus augustinui janulaičiui į vilnių, 
1912 02 08; lmab rs: f. 267, b. 692, 1r.



Archivum Lithuanicum 11212

1 pav. Władysławo mickiewicziaus 1912 02 08 laiškas iš paryžiaus 
augustinui janulaičiui į vilnių, liudijantis apie lietuvių mokslininkų 
ir bpp bendradarbiavimo pradžią;
lmab rs: f. 267, b. 692, 1r 
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kinta janulaičio. – r. G.]. ar yra kokios medžiagos?“37. Galaunė įvykdė janulaičio 
prašymą – taip pat ne be mickiewicziaus paramos. bene geriausiai pirmųjų lietuvių 
mokslininkų darbo sąlygas bpp apibūdina 1923 12 04 Galaunės laiškas janulaičiui: 

Grįžtu prie p[ono] mickevičiaus [t. y. Władysławo mickiewicziaus. – r. G.]. pa- ‖ 
sižadėjo duoti man nurašyti visus rankraščius, kurie tik ‖ tamstą interesuoja ir 
kokie tiktai lenkų bibliotekoje atsiras. ‖ Šiandien to darbo negalėjau pradėti, nes 
biblioteka atida- ‖ ryta (rankraščių skyrius) nuo 1 iki 3, o aš tuo metu ‖ turėjau 
pamokas mokykloje, tad pradėsiu jį ketvirta- ‖ dieny. duos man katalogą rankraščių 
(katalogas ran ‖ kraštyje) ir galėsiu išsirinkti visą lithuanicą. padaręs ‖ nuorašą lithua-
nicos rankraščių, pasiūsiu tamstai ir ‖ tamsta galėsite numatyti kas reikalinga bus 
da, apart ‖ dainų nezabitauskio, nurašyti tamstai darbams. tik ‖ iej [sic! – r. G.] 
man to darbo nesutrukdys p[onas] bibliotekorius [turimas omenyje literatas, biblio-
filas, literatūros istorikas stanisławas piotras Koczorowskis (1888–1958), kiek vėliau, 
1927 metais, tapęs bpp fondų saugotoju. – r. G.], kurio globon ‖ mane pavedė 
p[onas] mickevičius ir kuris, matyt, yra „geras ‖ lenkas“, nes tuojaus suskubo mane 
įspėti, kad – „pirma ‖ negu daryti nuorašą iš kokio dokumento, jis tą doku‖mentą 
ims peržiūrėti, nes esa tokių dokumentų, kuriuos ‖ aš galėčiau išnaudoti politiniams 
tikslams“?! pa- ‖ rašiau tamstai apie tai dėl charakteristikos. 

Kaip matot viskas bus gerai ir tamsta tur but ‖ greit gausite ir dainų nuorašus ir 
nuorašą lithua‖nicos iš katalogo. Gal jau dabar tamsta numatote ‖ keno rankraščiai 
galetų [sic! – r. G.] būti lenkų bibliotekoje.

[12r] prašyčiau tuojaus man parašyti, nes man, kaipo ‖ nežinančiam gerai istorijos 
lietuvos atgijimo, ne viena ‖ pavarde [sic! – r. G.], galės bus svetima, gi tuo tarpu 
tamstai ‖ gal ir labai įdomi ir dokumentas svarbus38.

Kaip rodo Galaunės laiškai, visàs laisvas nuo užsiėmimų valandas nuo šiol jis 
skyrė „lietuvos atgijimo“ istorijos paieškoms bpp. ir nors šis užsiėmimas, ypač – 
tekstų kopijavimas, pasirodė esąs itin varginantis („nurašinėjimai man sekasi ne 
kaip: nesu ‖ pratęs prie tokio darbo, daug visokiu [sic! – r. G.] ženklų, ‖ visai kita 
rašyba, tad per tas dvi dienas ‖ spėjau perrašyti vos 8 puslapius. bet perra- ‖ ši-
nėju labai atidžiai“39), jautė ir pasitenkinimą. tame pačiame laiške (13r) jis rašė: 

vakar turėjau 3 valandas laiko, o šiandien ‖ dvi daryti lenkų bibliotekoje nuorašus 
iš nieza- ‖ bitauskio eilių. nera [sic! – r. G.] tai „paprastos“ eilės, liaudies ‖ dainos, 
bet istorija lietuvos, istorija sukilimų ‖ 1794 ir 1830 mm. ir jų pasekmės ir t. t., ir 
t. p. ‖ Kalba – puiki! aš mažai kalboje teišmanau, ‖ bet jaučiu kad puiki, grynai 
žemaitiška. matyt, ‖ labai įdomi ir iš filologijos atžvilgio.

aš ‖ žiūrint į tą rankraštį, esamą lenkų rankose, ‖ iki ašaru jaudinuos. ir eisiu toliau: 
pri- ‖ sipažinsiu, šiandien rašysiu p[onui] vailokaičiui [galbūt jonui vailokaičiui (1886–

37  augustinas janulaitis, laiškas iš Kauno 
pauliui Galaunei į paryžių, 1923 11 26, ja-
nulaitis 1989, 347.

38  paulius Galaunė, laiškas iš paryžiaus au-

gustinui janulaičiui į Kauną, 1923 12 04; 
lmab rs: f. 267, b. 407, 11v–12r. 

39  paulius Galaunė, laiškas iš paryžiaus au-
gustinui janulaičiui į Kauną, 1923 12 06; 
lmab rs: f. 267, b. 407, 13v.
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1944). – r. G.] ‖ prašant paskolinti 5. 000 frankų, užstatysiu ‖ savo visą turtą, o padary-
siu, kad rankraštis ‖ nors „padirbtas“ bus lietuvoje. ‖ o gal ištikrųjų aš iš proto kraus-
taus. ‖ bet kad toji paryžiaus kultūra daužo ‖ mane per galvą be perstojimo (14v).

Šiame 1923 12 06 laiške janulaičiui – ir pirmoji informacija apie OWKL: „ar 
žinai tamsta kad bibliotekoje yra ‖ akielaičio rankraštis: ‚opisanie W[ielkiego] 
Ks[ięstwa] litew- ‖ skiego in 4o  psl. 389[‘] [pabraukta raudonu pieštuku, tikriausiai 
janulaičio. – r. G.]. aš jo da nemačiau, ‖ tik perašiau kortelę“ (13v) (plg. 2 pav.). 
atsakymą Galaunei janulaitis parašė gruodžio viduryje. nors žinios ir buvo sensa-
cingos, janulaičio laiškas buvo santūrus: 

be abejo, kataloge surasi daug ‘lituanicos’ – rankraščių ir spaudinių. iki šiol nebuvo 
kam įeiti ir susekti. Kai kurie bus naujiena. bus anų padarytas darbas, ką dabar mes 
dirbame. Akelaičio [paryškinta janulaičio. – r. G.] „liet[uviškųjų] kun[igaikščių] 
aprašymą“40 žinojau41. 

Kada ir kokiu būdu janulaitis buvo gavęs informaciją apie šį rankraštį, nepaaiš-
kino. Galbūt iš to paties mickiewicziaus. antra vertus, 1923 11 26 laiškas rodytų, kad 
bent jau tuomet janulaičiui nieko nebuvo žinoma apie akelaičio rankraščius bpp. 

tuo tarpu Galaunė, jau numanydamas stažuotės paryžiuje pabaigą, skubėjo, vis 
dažniau apsiribojo „tik nuorašais ‖ katalogo korčiukių ir tik tų korčiukių, kurios aiškiai 
‖ sako, kad tai yra dokumentai liečiantieji lietuvą“42. o juk labai rūpėjo peržiūrėti 
„nors tuos grinai lietuviškus rankraščius ir aprašyti juos“43. nezabitauskio „eilių“ nu-
rašinėjimą atidėjo (jį, Galaunės prikalbintas, tęsė studentas r. (?) Karečka44). būtent 
tomis paskutinėmis savaitėmis Galaunė paskubomis pervertė ir aprašė OWKL. apie 
tai byloja ir jau į lietuvą grįžus paskelbtas straipsnis „Žiupsnelis archivalijos“, tapęs 
pirmąja spausdinta informacija apie akelaičio veikalą45. paskutinį kartą prie jo, tiesa, 
taip pat epizodiškai, Galaunė sugrįš tik 1976 metais, kai mėgins nustatyti atsitiktinai į 
jo rankas patekusio rankraščio autorystę: „1923–1924 metais lenkų bib liotekoje pary-
žiuje rankraščių skyriuje susipažinau su ten esančiais m[ikalojaus] akelaičio rankraš-
čiais. jo rašysena, kiek prisimenu, labai panaši į mano turimo rank raščio braižą“46. 

vis dėlto Galaunės pradėta akelaičio darbų paryžiuje paieška nenutrūko. jau po 
šešerių metų, 1930-ųjų rudenį, janulaitis rado naują pagalbininką – bibliografę, is-

40  publikacijos rengėjai klaidingai atskleidė 
akelaičio veikalo pavadinimą. turėtų būti 
„liet[uvos] kun[igaikštystės] aprašymą“.

41  augustinas janulaitis, laiškas iš Kauno 
pauliui Galaunei į paryžių, 1923 12 14, ja-
nulaitis 1989, 349.

42  paulius Galaunė, laiškas iš paryžiaus au-
gustinui janulaičiui į Kauną, 1924 01 08; 
lmab rs: f. 267, b. 407, 18r.

43  paulius Galaunė, laiškas iš paryžiaus au-
gustinui janulaičiui į Kauną, 1924 01 14; 
lmab rs: f. 267, b. 407, 21v.

44  Žr. r. (?) Karečka (vardo nustatyti nepavy-
ko), laiškai iš paryžiaus augustinui janu-

laičiui į Kauną, 1924 03 25 ir 1924 06 07; 
lmab rs: f. 267, b. 550, 1r–3v bei 1924 04 07 
janulaičiui išduotą pakvitavimą už neza-
bitauskio rank raščių perrašymą; lmab 
rs: f. 267, b. 550, 4r. janulaitis nezabitaus-
kiui skirtoje monografijoje ( janulaitis 
1931, [1]), nurodo, kad perrašyti doku-
mentus jam padėjęs K. Karečka (tarpuka-
rio diplomatas Kazys Karečka?), tačiau 
laiškuose aiškiai matyti inicialas „r.“ 

45  Žr. 27 išnašą.
46  paulius Galaunė, „ar ne m[ikalojaus]    

akelaičio rankraštis?“, Kultūros barai 5, 
1976, 61.
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2 pav. pauliaus Galaunės 1923 12 06 laiško augustinui janulaičiui 
fragmentas, kuriame fiksuota informacija apie bpp saugomą OWKL. 
pieštuku pabraukta tikriausiai janulaičio;
lmab rs: f. 267, b. 407, 13v
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torikę mariją mašiotaitę-urbšienę (1895–1959), kurios vyras juozas urbšys tuomet 
dirbo lietuvos respublikos pasiuntinybės prancūzijoje sekretoriumi47 (plg. 3 pav.). 
ir nors pagrindinė urbšienės užduotis (tai rodo istorikų korespondencija) buvo 
akelaičio giminių, kartu ir jo korespondencijos, kurioje, janulaičio žodžiais, galėjo 
užsilikti ir „šis tas iš ‘aušros’ laikų“48, paieškos, ji negalėjo apeiti ir bpp esančių 
rankraščių, taigi ir OWKL49 (plg. 4 pav.). iš tikrųjų didelių pastangų ir atkaklumo 
dėka urbšienei pavyko ne tik nustatyti akelaičio ir jo šeimos gyvenimo bei jo pa-
laidojimo paryžiuje vietas, ne tik užmegzti ryšius su jo vaikais – kaip paaiškėjo, 
neabejingais tėvo atminimui ir netgi prašiusiems perduoti padėką „Kauno univer-
siteto profesoriui“, t. y. janulaičiui, – „už tai, kad perdavė ainiams jo ‖ tėvo vardą“50, 
bet ir dar kartą peržiūrėti bpp katalogus. istorikė apsilankė ne tik šioje, bet ir 
akelaičio darbais gerokai skurdesnėje nacionalinėje bibliotekoje (Bibliothèque Na-
tionale) ir suregistravo bemaž visus jo kūrinius – tiek spaudinius, tiek rankraščius 
(plg. 5 pav.). juolab kad užmezgus kontaktus su akelaičio artimaisiais tapo aišku, 
jog visas asmeninis archyvas ir biblioteka pateko būtent į šią saugyklą. urbšienė 
rašė: „akelaitytė-picardienė [t. y. duktė eugène picard. – r. G.] praneša, kad tėvo 
bičiu- ‖ liai patarę visus popierius ir knygas atiduoti lenkų bibliotekai, kas ir ‖ buvę 
padaryta“51. be abejo, šitaip palikimas buvo apsaugotas, nes kaip parodė urbšienės 
surinkta informacija, akelaičiui mirus, jo artimųjų gyvenimas tapo itin sudėtingas, 
jie buvo priversti ne kartą keisti gyvenamąją vietą52. 

47  Žr. marija urbšienė, laiškas iš paryžiaus 
augustinui janulaičiui į Kauną, 1930 10 
27; lmab rs: f. 267, b. 929, 1r.

48  augustinas janulaitis, laiškas iš Kauno 
marijai urbšienei į paryžių, 1930 12 19, ja-
nulaitis 1989, 386. taip pat žr. augustinas 
janulaitis, laiškas iš Kauno marijai urb-
šienei į paryžių, 1930 12 09, janulaitis 
1989, 385–386.

49  Žr. marija urbšienė, „Žinios apie mykalojų 
akelaitį“ (pridėta prie [1932] 05 11 marijos 
urbšienės laiško iš paryžiaus augustinui 
janulaičiui į Kauną); lmab rs: f. 267, b. 
929, 37r (mašinraštis, su prierašais ranka). 

50  marija urbšienė, laiškas iš paryžiaus au-
gustinui janulaičiui į Kauną, 1932 04 12; 
lmab rs: f. 267, b. 929, 33r (mašinraštis, 
su pataisomis ranka). prie jo pridėtas ake-
laičio sūnaus jose pho akielewicziaus laiš-
ko iš paryžiaus juozui urbšiui į paryžių 
nuorašas, 1932 04 11,  34r (mašinraštis,   
atrodo, perrašytas urbšienės). 

51  marija urbšienė, laiškas iš paryžiaus au-
gustinui janulaičiui į Kauną, 1932 03 26; 
lmab rs: f. 267, b. 929, 31r (mašinraštis, 
pasirašytas autorės). prie jo pridėtas ake-
laičio dukters eugène picard laiškas iš  
sen Grasjeno juozui urbšiui į paryžių, 

1932 03 24, 32r (mašinraštis, atrodo, perra-
šytas urbšienės).

52  tai puikiai charakterizuoja kad ir šis urb-
šienės aprašytas epizodas: „duotas kapi-
nėse [t. y. Cimetiere parisien paryžiuje, kur 
akelaitis buvo palaidotas; 1906 metais ka-
pas panaikintas. – r. G.] adresas, arba bu-
vo netikslus, arba gal ‖ ištikrųjų akelaitie-
nė buvo galutinai nuvargusi, nes ten, kur 
randasi ‖ no. 21 passage (o ne rue, kaip 
davė kapuose) thierry yra tai takas, ‖ pra-
vestas tarp mažų darželių, kuriuos aptin-
kame didmiesčių pakraščiuo- ‖ se ir ku-
riuos miestas dalina biednuomenei. tų dar-
želių lušnose gyvena ‖ tikrai labiausia nu-
vargę miesto žmones. taigi ten, kur seniau 
buvo ‖ paryžiaus fortifikacijos, tarp porte 
de vanves ir porte didot dar te- ‖ beužsili-
ko sklypai su tokiais pleciais; gat velių pa-
vadinimai pakeisti; ‖ darželiai nukeliami 
toliau, jų vietoje statomi miesto valdininki-
jai ‖ pigus butai. iš senukų, betrusinčių 
aplink savo darželius, sužinojau, ‖ kad tai 
passage thierry ir sužinojau, kur tas nu-
meris 21. ten nieks ‖ nebegyvena, lušna 
išdraskyta. paskutinis gyventojas, metera-
cų dirbėjas ‖ su medine koja ir jo žmona 
apleido sklypelį metai tam atgal.“ Žr. ma-
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3 pav. marijos urbšienės 1930 10 27 laiškas augustinui janulaičiui, kuriame 
ji žada paieškoti paryžiuje medžiagos mikalojaus akelaičio biografijai;
lmab rs: f. 267, b. 929, 1r

vis dėlto naujų akelaičio darbų urbšienei bpp nepavyko rasti53. negelbėjo net 
jai itin palankus bibliotekos „konservatorius“, t. y. fondų saugotojas, „jaunas ès let-

rija urbšienė, laiškas iš paryžiaus augus-
tinui janulaičiui į Kauną,  1931 12 07; 
lmab rs: f. 267, b. 929, 27r (mašinraštis).

53  Žr. urbšienės užrašų knygelė [1927–1933]; 
lnb rKrs: f. 14, b. 15, 30v, 34r–35v,         
38v–39r.
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4 pav. augustino janulaičio 1930 12 09 laiškas marijai urbšienei 
su nuorodomis apie mikalojaus akelaičio biobibliografiją;
lmab rs: f. 267, b. 929, 2r

tre daktaras“54 Czesławas Chowaniecas (1899–1968) – literatas, istorikas, antrojo bib-
liotekos rankraščių katalogo, išspausdinto 1939 metais (pirmąjį paskelbė adamas 
lewakas 1931 metais) autorius, o nuo 1956-ųjų ir šios bibliotekos direktorius. urb-
šienė rašė: „dabar atsimenu, kad buvau apie ‖ tai sakiusi p[onui] Chowaniec, kad 

54  Žr. marija urbšienė, laiškas iš paryžiaus 
augustinui janulaičiui į Kauną, 1931 11 03; 
lmab rs: f. 267, b. 929, 14r.
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jo pirmtaku buvo lietuvis. bet ir ‖ tas pėdsakas nepadėjo kas daugiau rasti apie 
akelaitį“55. Chowanieco dėka janulaičiui buvo sudarytos sąlygos nufotografuoti kai 
kuriuos nezabitauskio rankraščius56. 

tarp įdomesnių urbšienės aptiktų, bet Galaunės nepastebėtų duomenų vertėtų 
paminėti tik šios bibliotekos steigėjos – istorijos ir literatūros draugijos paryžiuje 
(Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu vel Société Historique et Littéraire à Paris, 
toliau – tHlp), iki 1854 metų vadintos literatų draugija paryžiuje (Towarzystwo 
Literackie w Paryżu vel Société Litéraire à Paris), protokolus, kuriuose užfiksuotas 
akelaičio išrinkimas šios prestižinės, nuo 1861 metų kunigaikščio Władysławo Czar-
toryskio (1828–1894) vadovaujamos, draugijos nariu. paaiškėjo, kad akelaitį 1862 
04 29 draugijai rekomendavo žymus emigracijos politinis veikėjas, leidėjas, istorikas, 
vienas iš minėtos organizacijos įkūrėjų teodoras morawskis (1797–1879). urbšienė 
nustatė, kad netrukus, 1862 06 05, akelaitis tapo ir pilnateisiu šios draugijos nariu57. 
beje, jį, kaip naująjį narį, tHlp posėdyje pristatė ne mažiau reikšminga tuometės 
lenkų ir lietuvių emigracijos pary žiuje figūra – publicistas, leidėjas, vilniaus uni-
versiteto auklėtinis, savaitraščio Dziennik Wileński redkolegijos narys, 1830–1831 metų 
sukilimo dalyvis, kaip ir morawskis – vienas iš tHlp įkūrėjų, žymiausias adomo 
mickevičiaus kūrybos leidėjas eustachijus januškevičius (eustachy januszkiewicz, 
1805–1874). jis turėjo tiesioginį ryšį ir su OWKL projektu58. 

taigi dar XX amžiaus 3-iajame dešimtmetyje tapo aišku, kad OWKL – reikšmin-
giausias bpp saugomas akelaičio veikalas. Keista, kad nei janulaitis, nei urbšienė 
tuomet nedėjo jokių pastangų, kad šis rankraštis perrašytas pasiektų lietuvą. susida-
ro įspūdis, kad janulaičiui, kaip ir anksčiau, labiau rūpėjo ne tiek akelaičio, kiek 
nezabitauskio rankraščiai. Kaip jau minėta, 1931 metais janulaičiui buvo duotas lei-
dimas nezabitauskio kūrinius fotografuoti – būtent dėl šios priežasties istorikas atsi-
sakė ir dar vieno lituanikos rankraščių bpp nurašinėtojo, tuomet šiame mieste studi-
javusio dailininko, keramiko liudviko strolio (1905–1996) paslaugų59. abejingumo 
OWKL priežastis galėjo būti ir visai paprasta – janulaičiui (galbūt ir urbšienei) šis 
akelaičio veikalas gal pasirodė kiek keistas, nederantis prie to, ką kada nors šis lite-
ratas buvo rašęs. tai iš dalies patvirtintų ir gana lakoniškas šio rankraščio pristatymas 
akelaičiui skirtoje monografijoje60. janulaitis OWKL atžvilgiu buvo dar santūresnis 

55  marija urbšienė, laiškas iš rygos augusti-
nui janulaičiui į Kauną, 1933 09 22; lmab 
rs: f. 267, b. 929, 45r (mašinraštis, su pa-
taisomis ranka).

56  Žr. augustinas janulaitis, laiškai iš Kauno 
bpp į paryžių, 1931 10 08, 25 ir 11 02, bei 
augustinas janulaitis, laiškas iš Kauno 
marijai urbšienei į paryžių, 1931 10 25, ja-
nulaitis 1989, 371–372, 392.

57  Žr. urbšienė 1933 09 22, 45r. beje, spaus-
dintoje janulaičio monografijoje 1862 04 
29 nurodoma kaip akelaičio įstojimo į li-
teratų draugiją (iš tikrųjų – istorijos ir lite-
ratūros draugiją) data, žr. janulaitis 1969, 

57. tuo tarpu knygos rankraštis rodo, kad 
janulaitis neklydo – netikslumas atsirado 
dėl spaudos klaidos, žr. janulaitis 1946–
1948, 116r.

58  Žr. urbšienė 1933 09 22, 45r. 
59  Žr. marija urbšienė, laiškas iš paryžiaus 

augustinui janulaičiui į Kauną, 1931 07 
13; lmab rs: f. 267, b. 929, 10r–10v (ma-
šinraštis, su pataisomis ranka) bei marija 
urbšienė, laiškas iš paryžiaus augustinui 
janulaičiui į Kauną, 1931 09 08; lmab rs: 
f. 267, b. 929, 11r (mašinraštis, su pataiso-
mis ranka).

60  Žr. 14 ir 28 išnašas. 
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5 pav. marijos urbšienės mašinraščio (su pataisomis ranka) 
„Žinios apie mykalojų akelaitį“ fragmentas. [1932] metai;
lmab rs: f. 267, b. 929, 37r

nei Galaunė ir urbšienė (plg. 6 pav.). atrodo, kad istorikas ir nesistengė įsigilinti į patį 
tekstą, pasitenkino tik savo pagalbininkų paryžiuje pateiktų žinių perpasakojimu.

pauliaus Galaunės informacija apie OWKL. 1924 metai:

II Akelaičio rankraštis [paryškinta janulaičio. – r. G.].

 rankraščių katalogo kortelėje užrašyta:

„akielewicz (mikołaj) opisanie W[ielkiego] Ks[ięstwa] 
litewskiego. rękopis in 4o str[onic] 387, in fol[io] 109.“

rankraščio užvardijimo, rašyto akelaičio ranka nėra; rankraštis in 4o prasideda pus-
lapiu, kurio viršuje užrašyta: „rozdział pierwszy. Kraj i mieszkańcy“ – 59 puslapiai 
(puslapiu laikoma tik viena išrašytoji lapelio pusė. p. G.). toliau seka: „rozdział ii. 
sprawa włościańska na litwie – 132 puslapiai“. „rozdział trzeci. Kościół“ – rašytas 
puslapiuose in folio, – 4 sąsiuviniai, – 87 išrašytieji puslapiai. „rozdział iv. sądow-
nictwo: administracja“ – in 4o – 25 puslapiai. 

be to, yra da 107 puslapiai in 4o, kurių vieno kampe pažymėta: „r[ozdział] iii“, bet 
ar tai priguli prie iii skyriaus – „Kościół“, paviršutinai puslapius peržiūrėjęs, nepa-
tėmijau, gi kokio nors bendro užvardijimo tie puslapiai neturi. Gal tai yra pirmas 
juodraštis auksčiau minėtam trečiajam skyriui, nes rašytas labai nevienodo lygumo 
raštu, su perbraukimais, užbraukymais ir pataisomis.
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6 pav. augustino janulaičio monografijos Mikalojus Akelaitis pirmosios 
redakcijos fragmentas, kuriame rašoma apie OWKL, 1946–1948 metai;
lmab rs: f. 267, b. 1090, 52v–52r
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prie to rankraščio pridėtas rankraštis in folio kita ranka rašytas ir užvardytas –         
[„]prusy 3-mio61“, – 21 su puse puslapių. matyt, yra tai išrašai – ištraukos iš įvairių 
istorinių spausdintų veikalų.  

prie rankraščių pridėti šio turinio du rašteliai:

1. fr[anków] 30062[.]
„resztę umowionego wynagrodzenia za rękopis o litwie franków trzysta63 ustawio-
ne przez p[ana] Walerego Kalinkę od p[ana] enw64 januszkiewicza otrzymałem[.] 
dnia 11 lutego65 1863 roku 

m[ikołaj] akielewicz

2. odebrałem od p[ana] Kalinki na dzieło o litwie pod rządem rossyjskim 
25 stycznia 1862 fr[anków] 40
1 lutego –   200
1 marca –  200
1 Kwietnia –  200
1 maja –  100
1 Czerwca –  100
1 lipca –  100
1 sierpnia –  100
1 Wirzesnia66 –  100
1 października67 –  100   
  razem 1. 24068 fr[anków]
  m[ikołaj] akielewicz
paryż
d[nia] 27 października69 1862.

to raštelio – pakvitavimo kitoje pusėje Kalinkos ranka užrašyta: 

„złożyli się na [to] dzieło:
Kassa b.70 ... fr[anków]  200
p. Kaił.71 ...  100
Xa mar. Cz. ...  300
p. za. ...  300
p. l. Kr. ...       300   
 razem fr[anków] 1. 200
 od p[ana] zt. odebrałem 
d[nia] 20 pazd[ziernika] 1862 400    
 razem fr[ankow]  1. 60072

Kalinka73.

61  turi būti Pruss 3tio.
62  turi būti: 900.
63  akelaičio rankraštyje žodžiai frankow [sic!] 

trzysta pabraukti.
64  turi būti: Eus[tachego].
65  turi būti: Lutego, t. y. iš didžiosios raidės.
66  turi būti: Września.
67  akelaičio rankraštyje Pazdziernika. 

68  turi būti 1240.
69  akelaičio rankraštyje Pazdziernika.
70  Čia ir toliau akelaičio nurodytų OWKL rė-

mėjų identifikuoti nepavyko. tikriausiai jie 
priklausė jau minėtam leidybos komitetui.

71  turi būti P. Kazł.
72  turi būti 1600.
73  Žr. Galaunė 1924, 183, 2–3.
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marijos urbšienės informacija apie OWKL. [1932] metai: 

aKieleWiCz, opisanie W[ielkiego] Ks[ięstwa] litewskiego, ręko- ‖ pis
in 4o str[onic] 387 
in fol[io] 109 

rankraštis susideda iš eilės sąsiuvo formato smulkiai ‖ aprašytų puslapėlių (jų 387) 
[čia ir toliau paryškinti žodžiai, raidės ar skaičiai rodo, kad jie įterpti į mašinraštį 
ranka (juodu rašalu), tikriausiai pačios urbšienės. – r. G.], kurie apima tris knygos 
skyrius. iii-is ‖ skyrius turi nuorašą (fol[io] 109 pusl[apiai]), matomai paties ak[elaičio] 
nurašytą. Kalbama ‖ apie lietuvą, jos finansine [sic! – r. G.] padėtį, agrarinius klau-
simus, baž- ‖ nyčią, taip pat duodamos lietuvos Kunigaikštijos sienos (taip pat ‖ 
jos sienos po lenkijos padalijimų) – laikotarpis: lietuva rusų val- ‖ doma. apgailes-
taujama rusų elgėsys, ypatingai naikinimas lenkų ‖ kalbos lietuvos mokyklose, taip 
pat piktinamasi dėl prievartos ‖ surašinėti dokumentai rusų, o ne lenkų, kalba. len-
kija vadina- ‖ ma lietuvos kri[k]što motina; jos elgėsys su lietuva buvęs teisingas.

toje tekoje suradau dar du akelaičio kvitus, išduotus ‖ p[onui] Kalinkai už gautą 
avansą rašant akelaičiui knygą apie lie- ‖ tuvą po rusų valdžia; kvitai iš 1862 m[etų] 
pazdziernika 27 d[ienos] ir ‖ 1863 m[etų] lutego 11 d[ienos]. parašas ak. – akiele-
wicz, mikolaj [sic! – r. G.]74.

augustino janulaičio informacija apie OWKL. 1946 metai: 

akelaitis, atbėgęs į paryžių, beieškodamas ‖ darbo75, susiėjo su partiniu Czartorys-
kio ‖ biuru, kuriame daug sverė [sic! – r. G.] Kalinka76. ‖ jisai buvo sumanęs para-
šyti knygą apė ‖ lietuvą po rusų valdžia; tam reikalui ‖ buvo iš anksto77 paėmęs dalį 
pinigų (avanso), ‖ matyti buvo parašyta78, nes po to prasi- ‖ dėjo sukilimas ir turėjo 
bėgti į kitą vietą.1) ‖ [52r] Gal būti tas pats darbas buvo įėjęs vė- ‖ liau į platesnį 1o 
variantą (lenkiškų79[...]80) „didž[iosios] lietuvos ‖ kunig[aikštystės] aprašymas[“]:

i – Kraštas ir gyventojai – 59 p[uslapiai]
ii valstiečių klausimas lietuvoj – 132 p[uslapiai]
iii – bažnyčia – 87 (su nuorašu – 109 p[uslapiai]
iv Švietimas – 48 p[uslapiai]
v teismai, administracija81  – 25 [puslapiai]. 

(rankraštis82 buvo bibl[iotekoje] paryžiuje, ‖ dabar varšuvoj [sic! – r. G.].)
(liečia – lietuvą rusų laikais) ‖  (pratarmė[s] nėra83!) 
1) paryžiaus lenkų bib[liotekoje] yra užsilikę du ‖ kvitu išduoti v[alerijano] Kalinkos: 
1862.X.27 ir ‖ 1863.ii.11 (janulaitis 1946, 52v–52r). 

74  urbšienė, „Žinios apie mykalojų akelaitį“, 
37v. plg.: „rozdział iii o kościele ‖ turi 
nuorašą, ‖ ak[elaičio] [prieš šį žodį iš-
braukta kaži ar. – r. G.] rašyta. ‖ sąskaitos 
2 už veikalą ‖ apie lietuvą po rusais ‖ iš 
p[ana] Kalinki [sic! – r. G.] 27 pazd [zier ni-
ka] [sic! – r. G.] ‖ 1862 ir kita 11 lutego ‖ 
1863 (rankraštis)“ (urbšienė [1927–1933], 
užrašų knygelė, 38v).

75  pastarieji du žodžiai taisyti.

76  pirmoji žodžio raidė taisyta.
77  Žodžiai iš anksto įterpti.
78  Žodis taisytas iš nebuvo.
79  Žodis įterptas. 
80  Greta įterpto antrojo žodžio nepavyko 

įskaityti.
81  Žodis taisytas.
82  Žodis taisytas.
83  Žodis nėra įterptas.
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augustino janulaičio informacija apie OWKL. 1946–1948 metai: 

akelaitis suėjo su politiniu Czar- ‖ toryskio84 biuru. jame daug reiškė ‖ kunigas85 
W[alerian] Kalinka, istorikas. ake- ‖ laičio86 žinios iš lietuvos praeities galėjo87 ‖ 
dabar praversti88. jis apsiėmė para- ‖ šyti knygą apie lietuvą rusų valdžioj. ‖ tam 
reikalui jis buvo iš anksto89 gavęs dalį pini- ‖ gų (avanso)1). 

ir jis ėmėsi rašyti... parašė lenkiškai90 veika- ‖ lą užsilikusį rankraštyj91 – „didž[iosios] 
lietu‖vos kunigaikštijos aprašymas (opisanie ‖ W[ielkiego] Ks[ięstwa] litewskie-
go92)[“]. padalintas93 ‖ [117r] veikalas 5 skyriais: 1) kraštas ir gyventojai, ‖ 2) vals-
tiečių klausimas lietuvoj, 3) baž- ‖ nyčia, 4) švietimas[,] 5) teismai ir administra- ‖ 
cija. akelaitis savo darbe94 daugiausiai95 užsiima rusų viešpa- ‖ tavimo laikais, jų 
praktiniu lietuvos ‖ valdymu, ir jis ypatingai žiūri lenkų96 ‖ suvaržymo. dėl len-
kijos santykių su lietu‖va išgiria lenkijos97 elgimąsi1). 

1) paryžiaus lenkų bib[liotekoje] yra užsilikę du kvitai ‖ išduoti v[alerijanui] Ka lin-
kai: 1862. X.27 ir 1863.ii.11.
1) rankraštyj yra 387 p[uslapiai] in 4o, (iš jų trečioji ‖ dalis turi nuorašų98 – 109 
pusl[apius] in folio) ‖ i dalis – 59, ii – 132, iii – 87, iv – 48 ‖ v – 25 pusl[apius] 
(janulaitis 1946–1948, 116v–117r).

taigi bemaž ta pati informacija – glaustesnis ar platesnis rankraščio struktūros 
atpasakojimas ir vienas kitas komentaras – nuo šiol keliavo iš vieno leidinio į kitą. 
abejingumas, kurį šiam veikalui parodė janulaitis bei prieškario paryžiuje gyvenę 
ir jam talkinę lietuviai kultūrininkai, tarytum buvo perduotas ir vėlesnėms tyrėjų 
kartoms. tik 1995 metais istorikas rimantas miknys šio darbo kserokopiją pagaliau 
parvežė į lietuvą, tačiau apie tai spaudoje nebuvo pranešta. pirmą kartą nuoroda 
į lietuvos istorijos instituto rankraštyne saugomą OWKL kserokopiją buvo duota 
tik 1999 metais99. jau minėta, kad šioks toks lūžis įvyko 1996 metais, kai buvo pa-
skelbtas kiek platesnis jackiewicziaus rašinys100. 

nors jackiewicziaus dėka pirmą kartą plačiau sužinota apie OWKL turinį, šio 
tyrėjo visai nedomino akelaičio darbo genezės klausimas – tai atrodė logiška tuo 
metu susiklosčiusių šio veikalo autoriaus gyvenimo aplinkybių tąsa: 

84  Žodžio pradžia taisyta.
85  Žodis įterptas.
86  prieš šį žodį išbraukta Jo žinios.
87  Žodžio pabaiga taisyta.
88  raidė i taisyta.
89  Žodžiai iš anksto įterpti.
90  Žodis įterptas.
91  Žodis taisytas.
92  Žodis taisytas.
93  Žodis taisytas, prieš jį išbraukta Tenaj.
94  Žodžiai Akelaitis savo darbe įterpti.
95  Žodžio pradžia taisyta.
96  Žodis taisytas.

97  Žodis įterptas, prieš jį išbraukto žodžio ne-
pavyko įskaityti.

98  Žodžio pabaiga taisyta.
99  Žr. tamara bairašauskaitė, „bajorų reikalų 

patikėtiniai XiX a. pirmosios pusės episto-
liniuose šaltiniuose“, Praeities baruose, 
1999, 130, 19 išnaša. tais pačiais 1999 me-
tais OWKL, tik šį kartą paryžiuje saugo-
mas originalas buvo pacituotas ir istoriko 
dawido Fajnhauzo (vel dovydo Fainhauzo 
vel davydo Fainhauzo vel davido Fain-
hauzo ir kt.) monografijoje, žr. Fajnhauz 
1999, 10, 12, 175, 176. 

100  Žr. 30 išnašą. 
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polacy urządzili go na pracę do biblioteki polskiej. pracując w tej znanej i zasłużo-
nej placówce, akielewicz korzystał z bogatych jej zbiorów i intensywnie pracował 
nad historią Wielkiego Księstwa litewskiego. W 1862 roku rękopis pracy miał na 
ukończeniu (jackiewicz 1996, 4). 

Kitaip tariant, susidaro įspūdis, kad akelaitis šio darbo idėją atsivežė jau iš lie-
tuvos, o palankiai susiklosčiusios aplinkybės (darbas daug rinkinių saugančioje bi-
bliotekoje) sudarė sąlygas įgyvendinti seniai puoselėtą idėją. jau pati šio veikalo 
rašymo data piršo mintį žiūrėti į jį kaip į akelaičio mokslinės veiklos vilniuje tąsą, 
kitaip tariant, vertinti jį lvaK darbų kontekste – juk akelaitis ne tik oficialiai tebe-
buvo šios mokslo draugijos narys, bet ir lietuvą palikęs visai neseniai: spėjama – 1861 
metų lapkritį, tais pačiais metais (jeigu tikėsime akelaičiu) gavęs darbą ir bpp101, o 
jau po poros mėnesių, 1862 01 25, kaip jau buvo cituota, – ir pirmąjį užmokestį už 
OWKL. juolab kad ir į naują mokslo žmonių sambūrį – tHlp įstojo tik birželio 
mėnesį, t. y. jau įsibėgėjus rašymo procesui. be abejo, galima spėti, kad panašios 
tematikos darbas akelaitį galėjo dominti jau lietuvoje. vis dėlto akivaizdu ir tai, 
kad OWKL atsirasti lemiamą vaidmenį suvaidino visai kitos, labai konkrečios, aplin-
kybės – visų pirma susijusios su politiko ir istoriko Waleriano Kalinkos vardu. beje, 
kaip minėta, pirmasis į tai dėmesį atkreipė būtent janulaitis102. ir iš tikrųjų OWKL 
anaiptol neprimena lietuvos laikų akelaičio darbų. nieko panašaus nebuvo parašę, 
o dėl cenzūros – ir nebūtų galėję, nė jo kolegos iš lvaK. 

3. OWKL t u r i n Y s. OWKL išskirtinumą rodo pati šio darbo struktūra, tiksliau –  
jo skyrių pavadinimai. dar kartą vertėtų ją ne tik priminti, bet ir patikslinti, juolab 
kad janulaitis ir jo pagalbininkai nurodė tik pagrindinių dalių pavadinimus:

101  Žr. mikalojus akelaitis, laiškas iš pary-
žiaus juozapui ignotui Kraševskiui į dres-
deną, 1865 07 21, Lietuvių kultūros veikėjų 
laiškai J[uozapui] I[gnotui] Kraševskiui, 124. 
akelaitis rašė: „starałem się wrócić ‖ do 
bibljoteki [žodis pabrauktas raudonu pieš-
tuku, tikriausiai janulaičio. – r. G.]. Ksią-
że Włady- ‖ sław oświadczył mi, iż bi- ‖ 
bljoteka nie posiada funduszów, ‖ z tej 
przeto przyczyny nie mogę ‖ objąć dawnej 
posady. Wszakże ‖ nic nie przeszkodziło 
j. o. Księ- ‖ ciu przyjąć kogo innego na ‖ 
moje miejsce. W r[oku] 1861 [data pa-
braukta raudonu pieštuku, tikriausiai ja-
nulaičio. – r. G.] mile by- ‖ łem przyjęty 
przez jego Ksią- ‖ żęcą mość, zrobiony bi-
bljo- ‖ [116r]tekarzem. sam ze zdziwie-
niem ‖ czytałem wtedy w dziennikach ‖ o 
Chłopie z ptu mar- ‖ jampolskiego, który 
objąwszy ‖ bibljotekarstwo niemałe odda ‖ 
usługi ogółówi. przypominasz ‖ sobie, iż 
w owym czasie była ‖ moda bratania się z 
Chłopami. ‖ i ja stałem się ofiarą tej mo‖ 

dy. dziś, kiedy przystawanie ‖ z chłop-
stwem zakrawa na de- ‖ magogję, to i 
Książę Włady- ‖ sław puszcza mnie w trą-
bę. o tempora! o mores!“ (cituojama iš: 
lmab rs: f. 267, b. 3538, akelaičio laiškų 
Kraševskiui nuorašai, 115r–116r). janulai-
tis, beje, mano, kad į paryžių akelaitis ga-
lėjo atvykti kiek vėliau, t. y. 1862 metų 
sausio mėnesį, žr. janulaitis 1969, 57, 109 
išnaša. savo ruožtu liubomiras Gadonas 
teigia, kad bpp bibliotekininko pareigas 
akelaitis pradėjo eiti tik 1862 metų birželį, 
atsistatydinus literatui, visuomenės veikė-
jui, vilniaus universiteto auklėtiniui jonui 
Kazimierui ordinecui ( jan Kazimierz or-
dyniec, 1797–1863), žr. l[ubomir] Gadon, 
Z życia polaków we Francyi. Rzut oka na   
50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Li-
terackiego w Paryżu (1832–1882), paryż: bi-
blioteka polska, skład Główny w Księgar-
ni G[ustawa] Gebethnera i sp. w Krako-
wie, 1883, 85.

102  taip pat žr. janulaitis 1969, 58.
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rozdział pierwszy. ‖ Kraj i mieszkańcy. (1–59)
1. Granice W[ielkiego] Ks[ięstwa] litewskiego[.] (1–[12])
2. polityczny podział na Księstwa, Województwa, ‖ ziemie i powiaty z 
wykazaniem starostw. – roz- ‖ ległość i ludność szczegółowa103, ogółowa ‖ 
i stosunkowa. ([12–26])
3. zmiana granic i podziału po- ‖ litycznego. ([26–46])
4. mieszkańcy i ich prawa. ([46]–59) 

rozd[ział] ii. sprawa włościanska104 na litwie. (65–[198])
[1.] [Įvadinis tekstas, be pavadinimo] (65–[80])
[2.] przegląd stanu gospodar- ‖ stwa rolnego na litwie. (81–[198])

r[ozdział] iii. [Kościół] (247–353, in quarto; 393–477, in folio)105. 

rozdział iv[.] oświata. (199–[246]).

rozdział v. sądownictwo i administracja. (361–385)106.

taigi rankraštis ne tik be pratarmės, t. y. be pradžios, bet ir be pabaigos. Kitaip 
tariant, tai – nebaigtas kūrinys. netolygiõs apimties ir skyriai. pats didžiausias – 
antrasis, „sprawa włościańska na litwie“ (133 lapai), nuo jo mažai teatsilieka tre-
čiasis, pavadintas „Kościół“ (pirmasis variantas, in quarto, – 106 lapai, antrasis, in 
folio, – 84 lapai). trečiasis pagal dydį – pirmasis skyrius „Kraj i mieszkańcy“ (59 
lapai), ketvirtasis – „oświata“ (47 lapai) ir pagaliau pats mažiausias – paskutinysis, 
penktasis, „sądownictwo i administracja“ (25 lapai). pažvelkime į akelaičio darbo 
turinį atidžiau – laikydamiesi tos pačios, jo autoriaus nubrėžtos, dėstymo sekos.

3.1. t e r i t o r i j a ,  G Y v e n t o j a i  i r  j Ų  t e i s Ė s. pirmajame OWKL sky-
riuje, kaip kad rodo ir jo sudedamosios dalys, ypač – du pirmieji skyreliai, dau-
giausia dėmesio akelaitis skiria krašto geografijai, statistikai ir administraciniam 
skirstymui. autorius aprašo ldK sienas Xviii amžiaus pabaigoje, t. y. nužymi jau 

103  prieš šį žodį išbraukta ogółowa.
104  be abejonės, akelaičio padaryta rašybos 

klaida. turi būti włościańska.
105  Kaip ir spėjo Galaunė, tai pirminis trečiojo 

skyriaus „Kościół“ variantas. antrąjį (orig. 
„rozdział trzeci. ‖ Kościoł.“), perrašytą ir 
pataisytą (jis, skirtingai nei pirmasis, – in 
quarto, o ne in folio) žr. 393–477.

106  rankraščio lapuose 487–[508], kaip kad ir 
nurodo Galaunė, tai kito asmens autogra-
fas (antraštėje pažymėta: „pruss 3tio“). tai 
išrašai iš herbynų, geografijos žodynų. Šio 
asmens, kuris pasirašinėjo inicialais „W. j.“ 
(nei Galaunė, nei urbšienė į tai neatkreipė 
dėmesio) ir kuris šiuos tekstus 1862 10 25, 
27, 29, 30 ir 31 dienomis nurašė bpp, tai 
rodo prie datos nurodyta ir vieta, t. y. žo-

džiai „b[iblioteka] pol[ska]“ vel „bib l[io-
teka] pols[ka]“ vel „w bibl[iotece] pol-
s[kiej]“ vel „w bibl[iotece] polskiej“ ([488], 
[490], [492], 499, 503, [508]), tapatybės nu-
statyti nepavyko. be abejonės, paslaptin-
gasis „W. j.“ talkino akelaičiui kaupiant 
medžiagą OWKL. tuo tarpu bpp šį tekstą 
katalogavęs darbuotojas suklydo teigda-
mas, kad ir jis priklauso akelaičiui, apie 
tai byloja ir pažyma: „dla Kalinki ‖ prace 
akielewicza ‖ znalezione w bibl[iotece] 
pol[skiej]. ‖ zapewne należące do ‖ r[ę-
ko]p[i]su opis litwy“ ([508]). savo ruožtu 
lapuose 509, 511 matome jau anksčiau Ga-
launės taip tiksliai perrašytus kvitus, liu-
dijančius apie akelaičiui už OWKL sumo-
kėtas pinigines sumas.
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neegzistuojančios valstybės teritoriją, jo žodžiais, tariant – „we trzy- ‖ sta sześdzie-
siąt lat po za- ‖ warciu i spisaniu aktu ślub- ‖ nego między litwą i Koroną, ‖ a 
blizko we dwa wieki po ‖ unji lubelskiej“ (1) (plg. 7 pav.). ldK ribas akelaitis 
fiksuoja itin smulkmeniškai, netgi – preciziškai, tačiau tai skaitytojo anaiptol nevar-
gina, priešingai – susidaro įspūdis, kad prieš akis – ne tekstas, bet spalvingas že-
mėlapis. be abejo, šio pasakojimo lengvumo priežastis – neabejotinas literatūrinis 
autoriaus talentas. Štai vienas būdingas pavyzdys:

począwszy od sławnej ‖ góry biruty pod połągą, ‖ dotyka na 2 ½ mili bal- ‖ tyku 
(bałtos jures), wzbo- ‖ gacającego bursztynem to ‖ piaszczyste wybrzeże, ‖ które 
sięga ujścia rzeki ‖ Świętej (szwentoji), oddzie- ‖ lającej Kurlandję (Kurże- ‖ mej) 
od Żmujdzi (Żemajczej), ‖ [2] po miasteczko linkimy. ztąd [sic! – r. G.] ‖ suchym 
lądem ku szkudom, ‖ następnie rzeczką bartawą ‖ i Łuszą, a potem znowu ‖ suchym 
lądem po za mia- ‖ steczkiem Żmujdzkiem pi- ‖ kiele, dalej od Grez aż do ‖ lac-
kowa rzeką Wentą, ‖ od niej łożem rzeczki Wa- ‖ duksty107 blizko Klikol, ‖ a nako-
niec przesunąwszy ‖ się mimo Żagor staje ‖ u rzeczki eleji pod Kalwia- ‖ mi, kiedy108 
Województwo troc- ‖ kie spotyka się z Kurlan- ‖ dją i Żmujdzią (OWKL 1–[2]).

akelaitis nevengia į pasakojimą įpinti ir vieną kitą legendą arba tiesiog taip jo 
pamėgtą lingvistinį, etimologinį išvedžiojimą (plg. 8 pav.): 

dowodzą niektórzy, ‖ iż jacyś żeglarze płynąc ‖ w górę dubisy po dłu- ‖ gim cza-
sie zawinęli do ‖ przystani, a uradowani ‖ zawolali: yra gałas! otoż ‖ koniec! ztąd 
[sic! – r. G.] jakoby za- ‖ łożona przez nich osada ‖ wzięła nazwanie ejrago- ‖ ły. 
Gała, gale w litew- ‖ skim znaczy okolicę; za- ‖ tem ejrogała, bejsogała, ‖ Wendżio-
gała, okolica ‖ ejra, bejsa, Wenda – ‖ posiadłość ludzi no- ‖ szących to nazwisko, ‖ 
jak znowu Żemgale ‖ (semigalja, Żemigoła) ‖ oznacza okolicę niską – ‖ podole 
(OWKL 13, 1 išnaša).

Kartais vieną kitą gyvenvietę „suaktualina“. Štai, pavyzdžiui, nurodo, kad sla-
vikai – žymiojo emigracijos paryžiuje politinio veikėjo, charizmatiškojo pamoksli-
ninko, kunigo Hieronimo Kajsiewicziaus (1812–1873) gimtinė (11, 1 išnaša). tas pat 
rašant apie administracinį ldK skirstymą. akelaitis ne tik tiksliai nurodo visus 
buvusią valstybę sudariusius administracinius vienetus, jų teritorijos dydį, gyven-
tojų skaičių (tiek ldK teritoriją, tiek jos gyventojų skaičių lygina su atitinkamais 
lenkijos Karalystės duomenimis), bet ir nurodo kitus, dar ir XiX amžiuje vartotus 
ldK teritorinių vienetų pavadinimus, tokius kaip tikroji lietuva („litwa właściwa“), 
raudonoji rusia („Czerwonaruś“), užgirio traktas („trakt zapuszczański“) ir kt., 
teigdamas, kad „w użyciu pospolitem inne ‖ dają się nazwania ziemiom, składa-
jącym W[ielkie] Księstwo“ (25). 

be abejonės, šie du pirmosios studijos dalies skyreliai – tik įvadas į trečiąjį, svar-
biausiąjį, pavadintą „zmiana granic i podziału politycznego“. Čia akelaičio akiraty-
je atsiduria jau pats buvusios lenkijos ir lietuvos valstybės žlugimo procesas. OWKL 

107  taisyta iš Wadukszty. 108  raidė <e> taisyta.
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7 pav. OWKL pirmojo skyriaus „Kraj i mieszkańcy“ pirmosios dalies 
„Granice W[ielkiego] Ks[ięstwa] litewskiego“ fragmentas;
bpp: 208, 1
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8 pav. OWKL pirmojo skyriaus „Kraj i mieszkańcy“ antrosios dalies 
„polityczny podział na Księstwa, Województwa...“ fragmentas;
bpp: 208, 13
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autorius ir vėl itin detaliai aprašo visus tris respublikos padalijimus, t. y. nurodo, 
kada ir kaip ši valstybė buvo išparceliuota, kokių konkrečiai žemių, taigi ir kiek 
kvadratinių kilometrų ji neteko, suprantama, išskirtinį dėmesį rodydamas ldK 
žemių likimui, ypač naujam administraciniam jų suskirstymui rusijos imperijos 
valdžioje. akelaitis ne tik aptaria, kaip, kada ir kokios buvo suformuotos guberni-
jos (pro jo akis nepraslydo ir jau vėlesnė, 1842 metų, administracinė reforma), bet 
ir nurodo šių darinių plotą kvadratiniais kilometrais, gyventojų skaičių, 1796 metų 
duomenis lygindamas su oficialiąja 1832, 1846, 1851 ir 1858 metų statistika. Šio 
aprašymo reziumė lakoniška, bet itin emocinga, kaip ir būdinga akelaičiui:

przez siedemdziesiąt lat ‖ rąbano w kawały W[ielkie] Księ- ‖ stwo litewskie, aby 
dawną ‖ jego postać zmienić do ‖ niepoznania. na kartach ‖ jeograficznych skaso-
wano ‖ odwieczne nazwiska ziem, ‖ zniesiono dawny, święty ‖ zwyczaj i prawo 
miano- ‖ wania się obywatelem ‖ W[ielkiego] Księstwa litewskiego, ‖ a natomiast 
kazano na- ‖ zywać się tylko urodzo- ‖ nym w zachodnich gu- ‖ bernjach (urożenec 
za- ‖ padnych gubernij); ‖ w aktach zaś rządowych ‖ i dokumentach publicz- ‖ 
nych cesarz rossyjski ‖ zachował tytuł W[ielkiego] Księ- ‖ cia litewskiego. Wiele ‖ 
[46] rzeczy pod rządem moskiew- ‖ skim istnieje tylko na papierze, ‖ jako martwa 
litera, tak i ‖ W[ielki] Książe litewski dzisiaj ‖ jest tylko księciem malowa- ‖ nym 
(OWKL 45–[46]).

Kaip tik pradedant šiuo skyreliu ir pastebima akivaizdi permaina – buvęs itin 
santūrus, objektyvus, „statistinis“, taigi pretenduojantis į moksliškumą tekstas nuo 
šiol vis labiau primena publicistinį, labai emocionalų rašinį, kuriame neslepiamos 
autoriaus politinės pažiūros. Kitaip tariant, nuo šiol – tai įskaudinto, itin jautriai 
permainas savo valstybėje išgyvenančio asmens pasakojimas. pradedant šiuo skyre-
liu emocijų vis gausės, o susipindamos su sausais istoriniais, statistiniais ir geogra-
finiais duomenimis, ir patį tekstą darys nevientisą, fragmentišką. toks ir ketvirtasis, 
paskutinis, šios dalies skyrelis „mieszkańcy i ich prawa“, skirtas permainoms šalies 
įstatymų srityje. ir nors iš pradžių akelaitis taip pat pradeda nuo statistikos – nu-
rodo gyventojų skaičių dabar jau rusijos imperijai priklausančiose buvusiose lietu-
viškose gubernijose bei lietuviškojoje lenkijos Karalystės dalyje, ilgainiui dėmesį 
sutelkia tik ties viena teisės šaka – šeimos teise, šį savo pasirinkimą argumentuoda-
mas labai paprastai: „Familja, rodzina, jest pod- ‖ stawą społeczeństwa“ (49). su-
prantama, akelaitis kritikuoja naujus šiam kraštui rusijos įstatymus, visų pirma – nuo 
1840 metų įsigaliojusį kodifikuotą rusijos imperijos teisyną Cводъ законовъ Россійской 
имперіи, idealizuoja lietuvos statute fiksuotus juridinius šeimos santykius – dėl 
santuokos sudarymo, dėl sutuoktinių teisių ir pareigų, turtinių santykių ir t. t. o 
samprotavimus šia tema, taigi ir pirmąjį OWKL skyrių, baigia kaip visuomet – sub-
jektyviu vertinimu:

pod względem władzy i obo- ‖ wiązków rodzicielskich, nowe ‖ prawo przepisuje, 
aby rodzice ‖ dbali o moralne uksztalcenie ‖ [59] swoich dzieci, a nadewszystko ‖ 
starali się dawać domowe ‖ wychowanie, zgodne z wido- ‖ kami rządu. po dojściu 
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do pełnoletności, obowiązani odda- ‖ wać109 synów do służby rządowej, ‖ albo w 
inny sposób zapew- ‖ nić im środki utrzyma- ‖ nia. za to dzieci nawza- ‖ jem po-
winny110 okazy- ‖ wać rodzicom najszczersze ‖ uszanowanie, posłuszeństwo, ‖ po-
korę i miłość; być na ‖ ich usługi, odzywać się o ‖ nich z poważaniem, a upom- ‖ 
nienia rodzicielskie przyjmo- ‖ wać cierpliwie i znosić ‖ je bez szemrania. ‖ jak 
widzimy swod zako- ‖ nów zajmuje się jeszcze wykła- ‖ dem prawideł moralności 
(OWKL [58]–59).

3.2. Ž e m Ė s  ū K i s  i r  j o  p e r t v a r K a. Kaip jau minėta, pats didžiausias 
OWKL skyrius – antrasis, „sprawa włościańska na litwie“. ir tai suprantama – tuo-
met, 1862 metais, tai buvo aktualiausias, karščiausias įvykis, ženklinęs naują epochą 
rusijos imperijoje, taigi ir vakarinėse jos gubernijose. Įvykis, jaudinęs ne tik emigra-
ciją paryžiuje, bet ir visą europą. maža to, įvykis, kurio eigos dalyviu buvo ir pats 
OWKL autorius, Chłop z powiatu Maryampolskiego. valstiečių reformos ir jos priešisto-
rės eiga akelaičiui buvo žinoma iki smulkmenų. Ši reforma, kurią tuomet sekė visas 
kraštas, ypač karštai buvo aptarinėjama lvaK aplinkoje, laikraščio Виленскiй Вѣстникъ 
redakcijoje. tad akelaitis įvadinėje (neįvardytoje) šio skyriaus dalyje ne tik išsamiai 
aptaria 1861 metų baudžiavos panaikinimo įstatymą, bet ir apibūdina šį dokumentą 
rengusios redakcinės komisijos narius. dar daugiau – OWKL autorius išskiria tuome-
tinės lietuvos, tiksliau dviejų jos gubernijų – Kauno ir Gardino – kaip pirmaujančių 
šioje didžiausioje to šimtmečio rusijos imperijos ekonominėje reformoje („w dziełe 
wyswobodzienia wło- ‖ ściań“, [66]) vaidmenį. savo ruožtu smerkia konservatyviąją 
vilniaus guberniją, jos bajoriją. tai daro net pasiremdamas jausmingais liudviko 
Kondratavičiaus (vladislovo sirokomlės) žodžiais111. būtent šiame kontekste pirmą 
kartą teigiamai, nors taip pat ne be ironijos, atsiliepiama ir apie rusiją:

Łogicznie po- ‖ stąpił rząd moskiewski112 sobie113 od litwy rozpoczynając ‖ reformę 
włóściańską: dobrze ‖ pamiętał, że obywatele114 tej ‖ prowincji tradycyjnie związa- ‖ 
ni ze swą matką chrzestną – ‖ Koroną polską i przejęci jej ‖ wolnością szlachecką, 
niestawią ‖ oporu na tem polu, jaki mógł- ‖ by się w innych krajach Ce- ‖ sarstwa 
na samym wstępie ‖ okazać (OWKL 67). 

antra vertus, diskusijas, kurios virė reformos išvakarėse, taip pat vertino kaip 
tam tikrą civilizacinę kovą – girdamas lietuvos bajorijos nuomonei atstovaujančio 

109  prieš šį žodį išbraukta powinni.
110  prieš šį žodį išbraukta obowiąza[ni]?
111  „to też lirnik litewski, ‖ ad perpetuam rei 

memoriam, ‖ z łzą w oku zaśpiewał: ‖ o! 
wstyd mi Wilno! że jestem litwinem, ‖ i 
hańba mojej herbowej pieczęci!..“ ([66]–
67). tai ištrauka iš sirokomlės eilėraščio 
„Wyzwolenie włościań“ (1859 metai). pir-
mąją eilutę akelaitis cituoja netiksliai, tu-
rėtų būti: „o! wstyd mi Wilna! nie chcę 

być litwinem! ‖ i hańba mojej herbowej 
pieczęci!“, žr. Poezye Ludwika Kondratowi-
cza (Władysława Syrokomli), wydanie zu-
pełne, na rzecz wdowy i sierot autora 7, 
Warszawa: skład Główny u Gebethnera i 
Wolffa, 1872, 195.

112  iš pradžių buvo parašyta rząd moskiewski 
postąpił, bet vėliau žodžių tvarka pakeista.

113  Šis žodis įterptas.
114  taisyta iš mieszkańcy.



233 m i k a l o j a u s  A k e l a i č i o  r a n k r a š č i o 
Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
( 1 8 6 2 )  i s t o r i j a

Konstantino Gecevičiaus pateiktą šios problemos sprendimo variantą ir piktinda-
masis rusų slavofilų užimta pozicija:

deputat z litwy, ‖ p[an] K[onstanty] Giecewicz przestawił pa- ‖ ninowi [turimas 
omenyje vienas iš valstiečių reformos rengėjų, 1841–1862 metais – rusijos teisingumo 
ministras viktoras paninas (1801–1874). – r. G.], by prawo wzięło w protek- ‖ cję 
grunta włósciańskie, z wa- ‖ runkiem oddawania ich włościanom ‖ na czynsz wie-
czysty, który zresztą ‖ może być okupiony. ‖ panin zgodził się na to, projekt ten115 ‖ 
miał116 [być]117 przeprowadzony118 w całej ‖ rossji, a tym sposobem własność ‖ ko-
munalna przeszła by na wła- ‖ sność osobistą. rossja zrobiłaby ‖ postęp. lecz po-
dobało się Kniaziowi ‖ Czerkaskiemu i samarinowi [t. y. žymiems ano meto slavo-
filams, taip pat valstiečių reformos rengėjams vladimirui Čerkaskiui (1824–1878) ir 
jurijui samarinui (1819–1876). – r. G.], rzesnym sławianofiłom, ‖ upatrzeć w tem 
projekcie p[ana] ‖ Giecewicza niebiezpeczeństwo ‖ [80] dla wiary prawosławnej w 
dawnych119 ‖ prowincjach rzeczypospolitej. bo ‖ wedle ich mniemania, dzisiejsza 
pra- ‖ wosławna ludność, tym sposobem zo- ‖ stałaby wyrugowaną przez miej- ‖ 
scowych obywateli, a natomiast ‖ stanąłby katolicyzm. owóż na- ‖ czem się ogra-
nicza liberalizm sła- ‖ wianofiłów rossyjskich (OWKL 79–[80]).

1861 metų reforma akelaičiui tampa dingstimi plačiau pasvarstyti ir apie lietu-
vos ūkį, ypač – žemės ūkį. ir čia, t. y. antrojoje šio skyriaus dalyje „przegląd stanu 
gospodarstwa rolnego na litwie“, OWKL autorius idealizuoja praeitį. jo teigimu 
(savo nuomonę pagrindžia ir skaičiais), būtent paskutiniais respublikos gyvavimo 
metais ženkliai pakilo krašto ekonomika: buvo statomi nauji fabrikai, tiltai, užtvan-
kos, taisomi keliai, kasami kanalai, valomos upės, pagyvėjo ir prekyba, ir tai gau-
sino ir valstybės iždą. akelaičio manymu, tokį ūkio atsigavimą visų pirma lėmė 
kaip niekada gausus pilietiškų, krašto reikalams atsidavusių asmenybių būrys: tai 
ir stanisławas Konarskis („przy pomocy gorliwych ‖ o dobro ogółu rodaków, zre- ‖ 
formowawszy publiczne ‖ wychowanie w polsce, zwi- ‖ chnęte pod wpływem je-
zui- ‖ tów, obudził umysły ze snu ‖ wiekowego i dał u nas120 popęd do ‖ licznych 
prac naukowych ‖ w dziedzinie materji i du- ‖ cha“, 81), ir antanas tyzenhauzas 
(„Czynność i energja tyzen- ‖ hauza w urządzeniu dóbr kró- ‖ lewskich, jego umi-
łowania skie- ‖ rowane do podzwignienia ‖ przemysłu, rzemiosł121 i nauk122, dawa-
ły123 ‖ silny bodziec124 dla wielu ‖ obywateli na litwie do za- ‖ [87]prowadzenia 
ulepszeń w go- ‖ spodartwie wiejskim“, [84]–87125), ir mykolas Kazimieras oginskis 
(„jak podskarbi wszelkie usiło- ‖ wania obrócił na podnie- ‖ sienie krajowej pro-

115  taisyta iš zasada ta miała być.
116  taisyta iš miała. 
117  Kažkodėl šis žodis buvo išbrauktas.
118  taisyta iš przeprowadzona.
119  prieš šį žodį pradėta rašyti prowi[ncjach]?
120  Žodžiai u nas įterpti.
121  prieš šį žodį išbraukta i.
122  Žodžiai i nauk įterpti.

123  prieš šį žodį išbraukta były.
124  Žodžio pabaiga taisyta.
125  tokia rankraščio numeracija (85 – akelai-

čio išrašai iš 1790 metais anonimiškai iš-
spaudintos stanisławo staszico knygos 
Przestrogi dla Polski z teraźniejszych poli-
tycznych Europy związków i z praw natury 
wypadające).
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dukcji, ‖ tak znowu Hetman po- ‖ stanowił własnym kosztem ‖ pomnożyć środki 
wewnętrz- ‖ nego handlu“, 87), ir povilas bžostovskis bei joachimas liutauras Chrep-
tavičius („W rzędzie obywateli litew- ‖ skich, usiłujących wpływać ‖ na rolnictwo 
Krajowe nieposlednie126 ‖ zajmują127 miejsce ‖ paweł brzostowski, refe- ‖ rendarz, 
i joachim Chrep‖towicz, Kanclerz litewski“, [88]). Šiame kontekste neliko nepami-
nėti ir tadas Čackis bei pranciškus Ksaveras norvaiša.

visa tai, anot akelaičio, rodė, kad šalyje jau buvo subrendusios sąlygos valstie-
čių reformai: „w tej ‖ epoce kraj pod względem ma- ‖ terjalnym stał świetnie, ‖ 
wszystko to128 ‖ dopomagało do podnie- ‖ sienia produkcji i zdawa- ‖ ło się toro-
wać drogę ‖ do reform gospodarstwa wiejs- ‖ [104] kiego i stosunków wło- ‖ ścian 
z dziedzicami“ (103–[104]). deja, prasidėję nesutarimai valdžioje, intrigos, vidaus 
ir išorės karai, pagaliau – ir valstybingumo praradimas nutraukė šį procesą. tad 
kaip ir pirmajame skyriuje, OWKL autorius savo dėmesį sutelkia į svarbiausią savo 
pasakojimo objektą – lietuvą rusijos valdžioje:

rozcwiertowana129 przez ‖ zabranców130 polska ziemia ‖ znikła na czas z karty eu-
ro py. ‖ prowincje litewskie od 25 Grudnia ‖ 1795 [105] wcielone do moskwy ‖ ode-
brały nazwę, najprzód ‖ litewskich a potem zachod- ‖ nich gubernij Cesarstwa ‖ 
rossyjskiego. nowy rząd ‖ zaprowadził nowy porzą- ‖ dek w kraju: spisał lud-
ność, ‖ oznaczył listę (skazki) ilość ‖ dusz męskich stale przywiązanych ‖ do każde-
go dominium, uregu- ‖ lował z tych dusz podatko- ‖ wanie i nakazał coroczny po- ‖ 
bór rekruta z włościan; a ‖ stosując się do praw cesar- ‖ stwa, zmienił stempel, do 
nie- ‖ go zastosował rachunek mone- ‖ ty i wydał wiele nowych rozpo- ‖ rządzeń 
tak pod względem po- ‖ licyjnym, jako też fiskalnym ‖ i administracyjnym (OWKL 
[104]–105).

akelaičio tikslas – apibūdinti dviejų imperatorių, – jų valdymo liudytojas buvo 
ir jis pats, – mikalojaus i ir aleksandro ii – epochą. visų pirma – jų vykdytą eko-
nominę, ypač – žemės ūkio politiką. iki šiol tokio vertinimo niekas nebuvo pateikęs. 
savo darbo tikslą OWKL autorius formulavo paprastai ir logiškai: 

epoka panowania mikołaja ‖ i aleksandra 2o ważną jest ‖ dla dziejów świata, ‖ 
ważną dla historyi narodu ‖ naszego, niemoże zatem być ‖ obojętną dla historji 
rolnictwa ‖ krajowego. z tych przeto powodów ‖ wypada koniecznie nad nią ‖ 
się zastanowić, by wykazać ‖ wpływy rządów tych dwóch ‖ carów na stan gospo-
dar- ‖ stwa wejskiego na litwie. ‖ pogłąd ten o tyle większego ‖ nabiera znacze-
nia, iż cała ‖ ludność stała tego kraju była i jest ‖ wyłącznie oddaną samemu ‖ 
tylko rolnictwu (OWKL 133).

tačiau sutelkti dėmesį tik į ūkinę šių imperatorių politiką – ne akelaičio būdui. 
neužmirškime, kad šis veikalas rašytas politinio emigranto, dar taip neseniai, vos 

126  prieš šį žodį išbraukta ważne.
127  prieš šį žodį išbraukta miejsce.
128  prieš šį žodį išbraukta dopomog[ało] zda-

wało się. 

129  Žodis taisytas.
130  prieš šį žodį išbraukta trzech.
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prieš keletą mėnesių, tiesiogiai dalyvavusio antivalstybinėje (tiesa, kol kas dar negink-
luotoje) veikloje, kitaip tariant – parodžiusio didžiausią opoziciją šiai valdžiai. tad 
OWKL tikslas – tarytum noras pateisinti tuos savo žingsnius, įrodyti jų pagrįstumą. 
iš čia ir tie ryškūs epitetai abiejų imperatorių, ypač mikalojaus i, atžvilgiu:

dumny jak Krezus, a jak ‖ Kaligula chciwy krwi ludzkiej, ‖ z sercem nerona a 
naturą ‖ iwana Groźnego, Car mikołaj ‖ od r[oku] 1831 aż do ostatnich ‖ dni życia 
swojego, ‖ wszystkie uczucia i myśli, ‖ [135] wszytkie słowa i czyny ku te- ‖ mu 
jedynie zwracał, by ubiczować131, umięczyć ‖ i132 na torturach okrucieństwa rozcią-
gnąć ‖ naród polski za to, że ‖ poważył się przypomnieć ‖ sobie dawną wolność 
i że ‖ może ją kiedyś odzyskać; ‖ że się ośmielił targnąć kajdany ‖ swej niewoli i 
że ‖ miał odwagę trutynować ‖ carskie czynności i upatry- ‖ wać w nich naduży-
cia (OWKL [134]–135).

akelaičiui imperatorius mikalojus i – pats nepatraukliausias to meto europos 
valdovas: jis ne tik kad neturėjęs tokiam aukštam postui deramo išsilavinimo (teisės, 
politinės ekonomijos, administravimo pagrindų), bet ir, o tai OWKL autoriui svar-
biausia, – visai nepažinojęs žmogaus prigimties paslapčių. anot akelaičio, būtent 
dėl šios priežasties mikalojus i „całe ‖ życie oddawał się z największem ‖ zaufaniem 
osobom, umiejącym ‖ skreślić plany uciemiężenia ‖ polaków“ ([136]). o būtent šie 
planai ir buvę jam svarbiausi. tad ir mikalojaus i vykdytą politiką šiame krašte 
akelaitis įvardija trumpai ir aiškiai – „dzieło niszczenia polskości“ (137). pateikia 
ir konkrečių pavyzdžių: kalba apie lenkų kalbos išstūmimą iš viešojo lietuvos 
gyvenimo („zaczął mikołaj od wzbronienia ‖ polskiej133 mowy litwinom. od ‖ 1831 
roku język polski zaka- ‖ zanym został do użycia przy ‖ wszelkich czynnościach 
urzędo- ‖ wych i wpółurzędowych, w sądo- ‖ wnictwie, administracji, w korre- ‖ 
spondencjach134 policyjnych, naw- ‖ et na kopertach135 listow adresso- ‖ wanych do 
osób prywatnych“, 137) ir rusų kalbos stiprinimą, stačiatikybės diegimą („Każdy 
ksiądz prawosławny ‖ został nadzorcą czynno- ‖ ści obywateli katolików“, 149) ir 
katalikybės suvaržymą, katalikų kunigų persekiojimą („duchowień- ‖ stwo lacińskie 
na każdym ‖ kroku było136 od rządu poniżone i ‖ prześladowane, a w pelnie- ‖ niu 
swych powinności skrępo- ‖ wane do najwyższego stopnia“, [156]). Kitais žodžiais 
tariant, „Każdy obyczaj ‖ obcy, każde obce prawo, każda ‖ polityka europejska czy 
azja- ‖ tyska była dobrze przyjętą i wnet ‖ do praktyki zastosowaną“ (147). be 
abejo, akelaitis rašo ir apie kitą, dar ryškesnį, mikalojaus i epochos ženklą – posu-
kilimines represijas. rašo su jam būdingu jausmingumu: „przez ‖ całe swoje pano-
wanie car ‖ pragnął tylko lez137 i jęków litwy ‖ i polski“ (161). arba dar vaizdingiau: 
„Cwiczono wszystkich ‖ zarówno bez różnicy wieku, płci, ‖ stanu [171] i przewi-
nienia. obywa- ‖ tele, niewiasty, nieraz nawet ‖ ciężarne, księża, dzieci i słu- ‖ dzy 

131  Šis žodis įterptas.
132  prieš šį žodį išbraukta ukrzyżować.
133  taisyta iš ojczystej.
134  Žodžio pradžia taisyta.

135  taisyta iš adressach.
136  Šis žodis įterptas.
137  prieš šį žodį įterptas žodis, jo įskaityti ne-

pavyko.
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zarówno padlegali chłoście“ ([170]–171). vis dėlto didžiausiu šios brutalios politikos 
laimėjimu akelaitis vadina tarp žmonių pasėtą nepasitikėjimą, nemeilę artimui, su-
silpnėjusius religinius ryšius:

to wszystko nastąpiło przez ‖ starganie więzów religijnych, ‖ więzów miłości. 
Kiedy znikła138 egze- ‖ kucja prawa stała zródłem139 ‖ dochodów dla biurokracji; ‖ 
kiedy przemoc prywatna ‖ poszła w ślady za prze- ‖ mocą publiczną, na czele ‖ 
której stał car; kiedy pra- ‖ wo niebroniło własności, ‖ często zasłaniając zabór – ‖ 
tylko religja jedna mogła ‖ ocalić materjalne stosunki ‖ społeczeństwa, utrzymać 
posza- ‖ nowanie własności, ‖ pod jakąkolwiek formą uważanej. ‖ Gdy ręka miko-
łaja140 tę nić ‖ przecięła, znikł141 wzgłąd na ‖ cudze dobro, a powstało nowe ekono-
miczne ‖ prawidło: nie niedawać, ‖ albo bardzo mało, a brać ‖ jak najwięcej; cenić 
tylko ‖ swoję142, a143 do cudzej własności ‖ w jakąkolwiek postać ujętej, ‖ nieprzy-
wiązywać żadnego znaczenia144. ‖ [161] a czy może w tym kraju rozwi- ‖ jać się 
gospodarstwo narodowe, ‖ kwitnąć rolnictwo, gdzie niemasz miłości boga145, gdzie 
ogłuchło sumienie146, a147 ‖ sprawiedliwości148 poszanowanie znikło? Cudzego149 do-
bra? – ‖ gdzie150 robotnik nieprzypuszczo- ‖ ny do pożywania owoców ‖ swej 
pracy? gdzie wszystko drży przed liczną ‖ bandą zbirów, stojących pod rozkazami 
cara151? (OWKL [160]–161).

tad OWKL autoriaus išvada paprasta – visa tai, ką jis aprašė („zebrawszy w 
jedną całóść, te ‖ tylko męczeństwa, ‖ o152 których jeden człówiek może wiedzieć...“, 
175) rodo, kad mikalojaus i valdymo laikais žemės ūkis turėjo visiškai nusmukti: 
„niepodobienstwem było jaki taki ‖ utrzymać porządek w gospodar- ‖ stwie“, 
[176]). skyriaus pabaigoje šios politikos santrauka, o tiksliau – net aštuonių punk-
tų kaltinimas valdžiai:

rządy mikołajewskie pod ‖ względem ekonomicznym wydały ‖ następujące153 
owoce:
1e Wszyscy właściciele ziemscy, ‖ którzy tylko dotknięci byli ‖ prześladowaniem 
politycznem ‖ (a ich liczba wielka), przez ciąg ‖ panowania mikołaja, stra- ‖ cili 
jeśli nie ‖ 2/3 to przynaj- ‖ mniej połowę wartości swojego ‖ imienia.
2ie W każdej wsi na litwie ‖ ubyła prawie połowa gospodarzy ‖ rolnych: gospo-
darstw włościań- ‖ skich, a to takich, którzy mieli ‖ całkowitą uprząż potrzebną ‖ 
do obrobienia swoich i dwor- ‖ nych gruntów, o 1/3 zmniej- ‖ szyła się.

138  Šis žodis įterptas.
139  prieš šį žodį išbraukta tylko ir įterptas žo-

dis, jo įskaityti nepavyko.
140  Žodžio pabaiga taisyta.
141  Žodžio pabaiga taisyta.
142  Žodžio pabaiga taisyta.
143  prieš šį žodį išbraukta własność ir dar vie-

nas neįskaitomas žodis.
144  prieš šį žodį išbrauktas neįskaitomas žodis.
145  prieš šį žodį išbraukta bojaźni. 

146  Žodžio pabaiga taisyta.
147  paskutinieji šeši žodžiai įterpti.
148  Žodžio pabaiga taisyta.
149  prieš šį žodį išbraukta własności.
150  prieš šį žodį išbraukta zapewnienia owoców 

pracy?
151  prieš šį žodį išbraukta dowództwem.
152  prieš šį žodį išbraukta i prześladowania.
153  prieš šį žodį išbraukta przyniosły.
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3ie liczba majątków pry- ‖ watnych właścicieli przez kon- ‖ fiskatę zredukowały 
się ‖ do połowy. skonfiskowane ‖ dobra ziemskie przez naj- ‖ gorszą administra-
cją przy- ‖ szły do ostatecznej ruiny.
4te na całej litwie załedwo ‖ kilkadziesiąt znajdzie się ‖ [184] majątków, które 
niesą ‖ obcią- ‖ żone pożyczką bankową, a ‖ jeszcze mniej takich, któreby ‖ żad-
nego niemiały długu.
5te tak w dobrach prywat- ‖ nych, jako i skarbowych, ‖ tzecia część gruntów, upra- ‖ 
wianych jeszcze przed 1825 ‖ rokiem, pod koniec epoki ‖ mikołaja została z dłógiem.
6te budowle w tych ‖ majątkach154 zupełnie runęły, ‖ wsie i miasteczka zubo ‖ żały 
i dziś tylko obraz nędzy ‖ przestawiają.
7me Wszelkie fabryki prywatne ‖ i rządowe jedne zbankrutowały, ‖ drugie w opła-
kanym stanie ‖ przetrwały jeszcze panowanie ‖ okrutnego mikołaja.
8me najpiękniejsze lasy, ‖ których cała europa zazdrościła litwie, ‖ zostały wycięte i 
za granicę ‖ wywiezione bez najmniejszej ‖ dla kraju korzyści (OWKL 183–[184]). 

pasak OWKL autoriaus, prie šios padėties prisidėjo dar ir kiti veiksniai: siste-
minga visuomenės demoralizacija, lietuvos statuto anuliavimas ir primetimas įsta-
tymų, dangstančių valdininkų savivalę bei kyšininkavimą, nuolatinė administracinių 
nuostatų kaita, apskritai nepagarba įstatymui. tačiau akelaitis ieško ne tik išorinių, 
naujos administracijos primestų, bet ir vidinių, socialinių, ūkio nuosmukio priežas-
čių. valstiečiui iš marijampolės apskrities iš esmės atgrasus luominis visuomenės 
susiskirstymas – jame mato ir ekonominį šalies stabdį: 

W kraju takim, jak litwa, ‖ gdzie cywilizacja rozwijała się ‖ na zasadach feudal-
nych155, wszyst- ‖ ko regulowało się do zamożności ‖ i urodzenia, a nie do zasług 
i ‖ zdolności osobistych. Wszystkie ‖ stany, a w nich rody, w tych ‖ [118] zaś jed-
nostki i sama nawet ‖ młodzież, ta przyszłość narodu, ‖ klasyfikowała się według 
cyfr ‖ przychodu lub herbowych godności (OWKL 117–[118]). 

turtingųjų („najmożniejszych“) tėvų jaunimas nesidomėjo žemės ūkiu, savo dva-
rų tvarkymą pavesdamas patikėtiniams arba valdytojams, tuo tarpu vidutiniškai 
pasiturintys („średniej zamożności“) jaunuoliai taip pat rinkosi kitą kelią: 

 jedni zostawali ‖ literatami, drudzy wstępowali ‖ w opłakany stan nauczyciel- ‖ 
ski, lub rzucali się w objęcia ‖ medycyny i adwokaterji, ‖ krótko który zajął się 
go- ‖ spodarstwem bądź na własnym, ‖ bądź na zadzierżawionym ‖ majątku pry-
watnym lub ‖ skarbowym (OWKL 119). 

todėl akelaitis retoriškai klausia: „W czyich tedy ręku156 został ‖ wówczas zarząd 
i kierunek157 gospodarstwa ‖ na litwie?“ ([120]). ir čia pat atsako: „oto w ręku158 ‖ 
najbiedniejszych, którzy niemieli ‖ za co pokończyć szkół na- ‖ wet elementarych, 
w ręku159 ‖ drobnej szlachty i włościan, ‖ zgołu nieposiadających ‖ żadnej nauki“ 

154  prieš šį žodį išbraukta pa.
155  Žodžio pradžia taisyta.
156  turėtų būti rękach.

157  Šis žodis įterptas.
158  turėtų būti rękach.
159  turėtų būti rękach.
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([120]). išsilavinimo stoka, teorijos nežinojimas, akelaičio žodžiais, „wstręt do czy-
tania pism160 agronomicznych“ (127) – tai dar viena žemės ūkio nuosmukio lietu-
voje priežastis. Kitaip tariant, tinginystė („lennistwo“) ir lengvabūdiškumas („nieo-
głędność“). būtent šiais dviem bruožais, kaip teigia OWKL autorius, ir paženklintas 
Xviii amžiaus pabaigos – XiX amžiaus pradžios lietuvos ūkinis gyvenimas. ir nors 
vilniaus universiteto dėka buvo atsiradusi šiokia tokia viltis, kad „ciemna mgła ‖ 
przesądów zniknie, a świa- ‖ tło rozumu doprowadzi rol- ‖ nika do wiary w sys-
tema- ‖ tyczne gospodartwo“ (131), po 1831 metų prasidėjusios represijos galutinai 
ją palaidojo:

Cały handeł prze- ‖ szedł w ręce izraelitów, ‖ prawie bez wyjątku obcych161 na -   
szym ‖ interesom narodowym. na ‖ domiar nieszczęścia, do tych ‖ okoliczności 
przyłączyło się ‖ zepsucie obyczajów. praw- ‖ da i rzetelność wygnanemi ‖ przez 
sam rząd zostały z ‖ naszej ziemi; a cnota, ‖ religja i własność za- ‖ chowały daw-
ne swoje ‖ znaczenie tylko w słow- ‖ niku... Cała prowincja ‖ coraz smutniejszą 
przybie- ‖ rała postać w oczach przy- ‖ jaciół ludzkości: bo ży- ‖ cie dła poczciwe-
go czło- ‖ wieka na litwie było rze- ‖ czywistym cięzarem162. Wsród ‖ takich osta-
teczności, cóż ‖ dziwnego, że i rolnictwo ‖ chyliło się ku upadko- ‖ wi, a rolnik 
popadł ‖ w odrętwnienie (OWKL [132]).

3.3. r e l i G i j a  i r  b a Ž n Y Č i a. labai panašios dėstymo struktūros bei bendro 
autoriaus nusiteikimo – ir trečiasis studijos skyrius „Kościół“. ir čia autorius ideali-
zuoja bendros lenkijos ir lietuvos valstybės laikus, jos valdovų religinę toleranciją. 
akelaitis neslepia, kad jam imponuoja stepono batoro pasakyti žodžiai: „je- ‖ stem 
królem nad mymi pod- ‖ dannymi ale nie nad ich ‖ sumieniem“ (247, in quarto). 
Šiuo požiūriu OWKL autorius vertina ir visus kitus šio krašto valdovus. tad natū-
ralu, kad teigiamai atsiliepia ir apie imperatorių povilą i: „dopiero za pawła i nas-
tąpi- ‖ ły w zarządzie kościoła katolic- ‖ kiego nieco pomyślniejsze zmia- ‖ ny, 
oparte na tolerancji“ ([302], in quarto). apskritai šiame skyriuje – itin daug istorinių 
asmenybių, ypač – bažnyčios hierarchų, portretų: stanislovo sestrencevičiaus-bogu-
šo („sam arcybiskup siestrzeń- ‖ cewicz, poczytujący sobie za ‖ najświętszy obo-
wiązek po- ‖ pierać we wszystkiem zamia- ‖ ry imperatorowej...“, 285, in quarto), 
josifo semaškos („sprawcą tych gwałtownych nawracań do schyzmy był józef sie- ‖ 
maszko, dawniej biskup brzesko-litewskiej unickiej djecezji, dziś ‖ prawosławny 
metropolita litewski, kawaler orderów rossyjskich“, [462], in folio) ir kt. 

atskiro akelaičio dėmesio pelnė ir jėzuitų ordinas bei Kotrynos ii jo globa. 
OWKL autorius plačiai svarsto ir unitų bažnyčios reikalus, aptaria brastos uniją. ją 
vertina kaip itin reikšmingą lenkijos ir lietuvos valstybės laimėjimą, kuriuo ji ga-
lėjo pasigirti prieš pasaulį. negana to, kaip didelę, nors ir laikiną, pergalę kovoje 
prieš rusiją. tad šiame skyriuje akelaitis plačiau sustoja ir prie rusijos valdžios 
represijų unitų bažnyčios atžvilgiu:

160  prieš šį žodį išbraukta książek.
161  prieš šį žodį išbraukta podówczas ir wówczas.

162  sic!
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zaczęto ‖ przekształcać kościoły unickie163 na sposób rossyjski: przysyłano cymbo- ‖ 
rje i kapy wyświęcane w moskwie; opatrzywano w książki litur- ‖ giczne, drukowa-
ne tamże; zniesiono organy, zburzono poboczne ‖ ołtarze a przed wielkim zbudowa-
no ikonostasy czyli tak ‖ zwane carskie wrota164. W ciągu trzech lat (1834–37) prze-
pro- ‖ wadzano te zmiany w 826165 cerkwiach166, z tych 509 przypa- ‖ da na eparchją 
litewską a reszta na biało-ruską. zabroniono167 ‖ używać języka polskiego, metryki 
chrztu i wszelkie akta kościel- ‖ ne kazano pisać po rossyjsku (OWKL 461, in folio).

antra vertus, veikale gana daug ir aštrios popiežiaus politikos kritikos. ake-
laitį piktino aukščiausiųjų Katalikų bažnyčios hierarchų (šiame kontekste išskiria 
tik Grigalių Xvi) bendradarbiavimas su rusijos valdžia, jai daromos nuolaidos. 
OWKL jis rašė:

despotyzm moskiewski, wspar- ‖ ty powagą papieża, niemiał już ‖ odtąd hamulca 
dla siebie. od ‖ 1832168 r[oku] jak z rogu obfitości ‖ sypią się ukazy carskie na po- ‖ 
gnębienie swobody religijnej, ‖ na zniszczenie katolicyzmu ‖ w zabranych prowincjach 
polskich (OWKL 351, in quarto). 

tačiau akelaitis smerkia ir vietos Katalikų bažnyčios dvasininkų, ypač vyskupų, 
kolaboravimą su rusijos valdžia:

smutny stan kościoła katolickiego w prowicjach ‖ polskich, pod panowaniem mo-
skiewskiem zostających, przy- ‖ pisać należy nietylko rządowi, ale i miejscowemu 
du- ‖ chowieństwu. Że ono wcale nieceluję nauką, to zapewnie ‖ wina rządu, któ-
ry wszelkiemi sposobami tamuje u siebie ‖ oświatę; lecz że niepojmuje swoich po-
winności kaplań- ‖ skich, że się nieodznacza gorliwością w pełnieniu obo- ‖ wiąz-
ków, a nadewszystko nieokazuje męstwa, daru du- ‖ cha so, to już nie czyja wina, 
tylko samych księży (OWKL [476], in folio).

apskritai trečiasis akelaičio studijos skyrius itin chaotiškas. atrodo, kad OWKL 
autoriui taip ir nepavyko sugalvoti logiško šia tema sukauptos medžiagos dėstymo 
plano (tai iš dalies rodo ir du šio skyriaus teksto variantai), todėl jame tiek daug 
neapdorotų šaltinių, pavienių faktų. autorius tarytum nori aprėpti viską, paliesti 
visų lietuvos konfesijų problemas, ir ne tik jas. būtent šiame skyriuje akelaitis 
aptaria ir biblijos draugijos lietuvoje veiklą, giria svarbiausią jos nuopelną – nau-
jojo testamento paskelbimą lietuvių kalba („dotychczas pospol- ‖ stwo litewskie, 
wyznania ka- ‖ tolickiego, nieznało biblji169 we ‖ swym języku, tylko kalwi- ‖ ni i 
luteranie posiadali sta- ‖ ry i nowy testament, od ‖ dawnych wieków przetłuma-
czo- ‖ ny na litewski“, [330], in quarto). suprantama, šiame kontekste neliko nepa-
minėtas ir vyskupas juozapas arnulfas Giedraitis („biskup Żmujdz- ‖ ki książe170 
arnulf Giedrojć przeło- ‖ żył nowy testament na li- ‖ tewski, a towarzystwo bi-

163  Šis žodis įterptas.
164  taisyta iš drzwi.
165  taisyta iš 827.
166  prieš šį žodį išbraukta kościo[lach]?

167  Žodžio pradžia taisyta.
168  prieš šį skaičių išbraukta r[oku]?
169  Žodžio pradžia taisyta.
170  Šis žodis įterptas.
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blij- ‖ ne wydało go w Wilnie 1816 r[oku]. ‖ dzisiaj ta książka jest rzadką...“ (329, 
in quarto). OWKL autorius pasako ir savo požiūrį į dvasininkų dalyvavimą laisvųjų 
mūrininkų veikloje: 

nawet duchowni byli ‖ członkami tego towarzystwa, które ‖ dla uszczęśliwienia 
narodów tu- ‖ dzież dla zabezpieczenia ich ‖ od171 obcej i swojskiej tyranji ‖ uzna-
ło za dostateczne przepro- ‖ wadzić w życie zasadę miło- ‖ ści bliźniego i powszech-
nego ‖ braterstwa“ (OWKL [328], in quarto). 

taigi akelaitis neslepia, kad masoniški idealai jam nėra nepriimtini, tai iš dalies 
sako ir šis sakinys: „lud wszakże wiejski na litwie172 ‖ do dziś dnia opowiada ‖ 
nadzwyczajne rzeczy o panach, ‖ którzy będąc173 masonami, wy- ‖ rzekli174 się 
wiary i pana boga“ (329, in quarto). apie paties akelaičio dalyvavimą masonų 
ložių veikloje išliko vos viena kita užuomina, tad šie OWKL fragmentai gana iš-
kalbingi175. 

būtent šiame, trečiajame, skyriuje bus plačiau paliestas ir kitas, tiesa, jau ne 
religinis, tačiau akelaičiui ne mažiau opus klausimas – naujojo imperatoriaus alek-
sandro ii valdymas. juk būtent OWKL autorius vos netapo aleksandro ii viešnagės 
vilniuje proga lvaK iniciatyva parengto ir imperatoriui įteikto albumo176 vienu 
autorių. albumo, sukėlusio pasipiktinimo audrą paryžiaus emigrantų bendruome-
nėje. apie tai byloja ir po poros metų, 1860-aisiais, leidinyje Wiadomości Polskie, 
pasirodęs žymaus literato ir visuomenės veikėjo juliano Klaczkos (1825–1906) straips-
nis Odstępcy, t. y. Renegatai, arba Atskalūnai, netrukus išleistas ir atskira knygele177. 
būtent taip buvo įvardyti šios akcijos iniciatoriai. atrodo, kad Klaczkai nieko ne-
buvo žinoma apie tuometinį akelaičio dalyvavimą šio albumo rengimo istorijoje178. 
tačiau akivaizdu, kad OWKL, po ketverių metų rašytas veikalas, tapo puikia proga 
pasiaiškinti dėl ankstesnio „paklydimo“:

nieco179 swobodniej odetchnęła litwa przy wstąpieniu na tron ‖ aleksandra; z wiel-
kiem wspólczuciem powitano monarchę ‖ nowego, obiecując sobie złote góry. daw-
ni profesorowie i ‖ studenci uniwersytetu wileńskiego wołali, iż nowy cesarz przy- ‖ 

171  prieš šį žodį išbraukta prz[ez]?
172  Žodžiai na Litwie įterpti.
173  taisyta iš zostawszy.
174  Žodžio vidurys taisytas.
175  Žr. borejsza 1966, 80.
176  Въ память пребыванiя Государя Импе ра-

то  ра Александра II въ Вильнѣ, 6 и 7 Сен-
тября 1858 г., изданiе виленской Архео-
логической Коммисiи, вильно, въ ти по-
графiи Осипа Завадзкаго, 1858.

177 [ julian Klaczko,] Odstępcy, paryż, w dru-
karni l. martinet, 1860. Władysławas mic-
kiewiczius taip tuomet apibūdino šį julia-
no Klaczkos rašinį: „nie miłosiernie chło-
stał litwinów, którzy wyobrazili sobie, że 

z góry okazując nadzwyczajną wdzięcz-
ność aleksandrowi ii przyśpieszą nadanie 
krajowi spodziewanych ustępstw. nic po-
spolitszego jak wzięcie nadziei za rzeczy-
wistość. przebrali wszelką miarę w czoło-
bitnościach swoich; przypuszczenie, że 
można będzie połączyć obowiązki wobec 
ojczyzny z uniknieniem wszelkich ofiar i 
zaskarbienie sobie względów rosyi należy 
do najponętniejszych pokus“ (mickiewicz 
1908, 142–143).

178  plačiau apie tai žr. BržA iii 361; Fajnhauz 
1999, 16.

179  Žodžio pabaiga taisyta.
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wróci tenże uniwersytet; starzy adwokaci i patronowie utrzy- ‖ mywałi, iż litwa 
na pewno będzie miała swój statut; ducho- ‖ wieństwo znowu ze swej strony upew-
niało, iż młody aleksan- ‖ der kocha katolików, a nawet gotów przyjąć rzymsko- ‖ 
katolicką wiarę! Więc jakże nieuwielbiać tak dobrego monar- ‖ chy?.. Łudzono się 
do czasu, aż sam cesarz gromkiem słowem ‖ przerwał sen słodki, zawoławszy: 
„precz z marzeniami!“, „niech ‖ [475] litwa pomni, że niejest polską.“ „Wszystko, 
co ojciec mój zrobił, dobrze ‖ zrobił.“ po słabych porywach ku lepszemu jęły rządu 
aleksan- ‖ dra ii znów sterować z rozwinętemi żaglami ku przystani mi- ‖ koła-
jewskiego systemu. zmieniły się tylko osoby, zmieniły się ‖ tylko aktorowie i de-
koracje, a komedja została ta sama (OWKL [474]–475, in folio)180.

tad, kaip jau buvo minėta, šiame padrikame, nevienalyčiame veikale vienintele 
vienijančia pasakojimo gija ir toliau lieka rusijos politika lietuvoje, valdžios požiū-
ris į vadinamąją tikybinę šio krašto problemą. atrodo, kad akelaitis pats jautė šio 
skyriaus neišbaigtumą, apskritai – savo nekompetenciją. apie tai byloja ir šie saki-
niai (beje, vėliau autoriaus išbraukti): 

Winienem przedewszystkiem181 uprzedzić łaska- ‖ wego182 czytelnika, iż ‖ niniejszy183 
o Kościele rozdział ‖ niewda się w teologiczne ‖ kwestje, nieporuszy dogma- ‖ tów 
wiary: w rzeczach te- ‖ go rodzaju autor uznaje ‖ siebie niekompetentnym. ‖ miłość 
prawdy, dobro ‖ ojczyzny i politycz- ‖ no184-dziejowe względy bę- ‖ dą towarzyszy-
ły obecne- ‖ mu opisowi spraw su- ‖ mienia narodowego (OWKL 247, in quarto).

Galbūt todėl šiame skyriuje tiek daug akivaizdžios paniekos rusijai („niebyło ‖ 
wszakże przykładu, aby ros- ‖ sja kiedykolwiek dotrzy- ‖ mała danej obietnicy, ‖ 
spełniła warunki trak- ‖ tatu w imię boga na ‖ siebie przyjęte“, „rząd rossyjski, 
jakkolwiek potężny materjalnie, ‖ jeszcze się niepozbył zwyczajów barbarzyńskich“, 
283, in quarto; [468], in folio), priešsukiliminio patoso, egzaltacijos ir retorikos. o 
kulminaciją ji pasiekia skyriaus pabaigoje – kur kreipiamasi į stačiatikių (sic!) dva-
sininkus:

Koncząć niniejszy rozdział, odzywamy się do was prawosławni ‖ księża, zamieszka-
li na ziemiach litwy i rusi. jedni z was ‖ są przybyszami, drudzy krajowcami, a 
wszyscy niewolnika- ‖ mi cara, wspólnie z ludem, waszej duchowej piecy powier- ‖ 
zonym. przemawiamy do was z prośbą, byście poczuli i ocenili ‖ waszą godność; 
byście zapytali własnego sumienia, ażali ‖ jako słudzy chrystusowi spełniacie swo-
je obowiązki185? zwi- ‖ chnęto wasze powołanie: z opowiadaczy słowa bożego, z 
nau- ‖ czycieli ludu, jakimi być powinniście, zrobiono was nie- ‖ cnem narzędziem 
despotyzmu, sługami syna ciemności!.. [...] po- ‖ wstańcie więc, bracia, z wiekowe-
go latargu, przyjdźcie do ‖ poczucia własnej godności, rzuccie z siebie jarzmo de- ‖ 

180  Šio fragmento pradžia cituota Fajnhauz 
1999, 11–12.

181  Šis žodis įterptas.
182  Žodžio pradžia taisyta.

183  prieš šį žodį išbraukta rozdział.
184  prieš šį žodį išbraukta dzie[jowe]?
185  taisyta iš powołanie.
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spotycznej świeckiej władzy, a zapewnijcie waszemu ko- ‖ ściołowi prawdziwą 
niepodległość. niechaj odtąd z wami ‖ będzie duch boży, duch pocieszyciel, duch 
wszelkiej ‖ prawdy i mądrości po wszystkie wieki. amen (OWKL 477, in folio).

3.4. Š v i e t i m o  p r o b l e m o s. Šiuo požiūriu trečiajam OWKL skyriui mažai 
kuo nusileidžia ir ketvirtasis, „oświata“, – juk jame, kaip rodo pavadinimas, nagri-
nėjama ne ką mažiau svarbi, o galbūt svarbiausia (ką, beje, nors ir netiesiogiai, 
teigia ir pats studijos autorius) rusijos politikos šiame krašte sritis (plg. 9 pav.). 
akelaičiui, literatui ir pedagogui, švietimo reikalai buvo itin opūs, negana to – pla-
čiai diskutuoti lvaK aplinkoje. tiesa, šio skyriaus tonas kiek ramesnis, tačiau emo-
cijų pakanka ir jame. be to, skirtingai nei ankstesniajame, autoriui pavyko rasti ir 
šiokią tokią dėstymo logiką, nusibrėžti tam tikrą planą. iš tikrųjų akelaitis stengia-
si aptarti visų sričių švietimo padėtį: aukštojo, specialiojo, vidurinio ir pradinio 
mokslo. Gana daug dėmesio skiria ir tokioms specifinėms švietimo sferoms kaip 
mergaičių lavinimas bei namų mokymas. atskirai aptariama ir valdžios politika 
mokytojų atžvilgiu. Šio OWKL skyriaus solidumą sustiprina ir kita ne mažiau reikš-
minga aplinkybė – krašte vykdytoje rusijos švietimo politikoje akelaitis sakosi 
apčiuopęs ir tam tikrą sistemą, kurios esmę sudaro noras iš pradžių sunaikinti 
svarbiausius ir didžiausius švietimo ir kultūros židinius, visų pirma – vilniaus 
universitetą ir Kremenecio licėjų. be abejo, šiam planui įgyvendinti svarbų vaidme-
nį skiria tuometiniam vilniaus švietimo apygardos globėjui nikolajui novosilcevui, 
kuris, OWKL autoriaus žodžiais, „obrał uniwersytet wileński ‖ i cały do niego 
należny wydział ‖ wychowania publicznego, za ‖ środkowy punkt swoich ‖ ope-
racij“ (199). akelaitis taip rašė:

Wiedział nowosilcew, że uni- ‖ wersytet wileński był sercem litwy; ‖ trzeba więc 
było zabójczym sztyle- ‖ tem ugodzić w najszlachetniej- ‖ szy organ. myśłąc o wyż-
szych ‖ jak kuratorstwo dostojeństwach, ‖ niedbał o byt uniwersytetu, ‖ z którego 
dotąd ciągnął korzyść, ‖ za każdą wizytą wykradając ‖ z kasy uniwersyteckiej po ‖ 
sto tysięcy rubli srebrem. ‖ Kanclerstwo wabiło go do siebie, ‖ a pedantyzm uniwer-
sytecki, ‖ przed całym światem wykrywa- ‖ jąc złodziejstwa i machjawel- ‖ stwa, 
drażnił go, a czasem ‖ nawet groził niebezpieczeń- ‖ stwem. po przytłumieniu po-
wstania ‖ pierwszą zatem było186 czynnością ‖ nowosilcewa, skasować uni- ‖ [202]
wersytet wileński i liceum krze- ‖ menieckie, znieść dawną orga- ‖ nizacją wycho-
wania publiczne- ‖ go i domowego, tudzież187 całkiem ‖ inny nadać kierunek ‖ 
oświacie narodowej (OWKL 201–[202]).

suprantama, svarstydamas apie vilniaus universiteto uždarymą, akelaitis nega-
lėjo nepaliesti ir jo prologo – vilniaus studentų bylos. ir čia pagrindinis pasakojimo 
veikėjas – novosilcevas. tiesa, šį kartą akelaitis smulkiai nevardija visų vadinama-
jame filomatų ir filaretų procese nukentėjusių asmenų, specialiai neaptaria jų tar-

186  Šis žodis įterptas. 187  Šis žodis įterptas.
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9 pav. OWKL ketvirtojo skyriaus „oświata“ fragmentas;
bpp: 208, 231
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dymo, kalinimo ir bausmių. akelaitis pateikia tik savą tos nelaimės, tos dramos 
(būtent šiuo žodžiu įvardija minėtus įvykius) vertinimą: 

dramat tu188 ‖ w swoim rodzaju i jedyny ‖ w XiX189 wieku, – ‖ zupełnego znisz-
cze- ‖ nia oświaty i moralności ‖ narodu, dzieło rozszerze- ‖ nia najgrubszej ciem-
noty[,] ‖ zepsucie obyczajów między ‖ wszystkiemi warstwami ‖ społeczeństwa. 
trzeba przy- ‖ znać, że przy odegraniu tego ‖ [201] dramatu car mikołaj poka- ‖ 
zał najzjadliwszą wściekłość, ‖ a nowosilców najwyższą ‖ zdolność szkodzenia 
spole- ‖ czeństwu. ludzkość powinna ‖ by rozpaczać, jeśliby się miała ‖ spodzie-
wać, że w przyszłości zja- ‖ wią się jeszcze podobni aktoro- ‖ wie, i powtórzą się 
raz jeszcze ‖ podobne sceny (OWKL [200]–201).

taigi ir OWKL autorius mato šio teismo proceso dirbtinumą, įžvelgia režisūrą. 
Šiomis savo mintimis jis įneša savo indėlį ne tik į šių įvykių, bet plačiąja prasme – ir 
į vilniaus universiteto uždarymo bylos istoriografiją. akelaitis, lvaK narys, negalėjo 
nesipiktinti ir kitais posukiliminiais piktnaudžiavimais – universiteto rinkinių grobs-
tymu ir jų gabenimu už lietuvos ribų, vienuolynų bei privačių bibliotekų naikinimu. 
ir nors šiame pasakojime spalvos kiek sutirštintos, įvykių esmė perteikta teisingai:

lecz nietylko bi- ‖ blijotekę i muzea uniwersy- ‖ teckie zabrano i wywiezio- ‖ no, 
ale i prywatne zbiory ‖ naukowe w majątkach pokon- ‖ fiskowanych, w części 
zmar- ‖ nowane, w części rozproszone. ‖ przy spisywaniu bibliotek skon- ‖ fisko-
wanych, dokonywanem ‖ przez najniższych urzędni- ‖ ków policyjnych, zgoła ‖ 
nieumiejących ocenić ‖ żadnej książki, wynikły ‖ największe zniszczenia tych ‖ 
drogich skarbów. z najrzad- ‖ szych dzieł wydzierano karty ‖ [204] i obwiązywano 
niemi pa- ‖ kunki. rycinami z dzieł ‖ uczonych wyrwanemi ba- ‖ wiłi się dzieci po 
wsiach. ‖ a jeśli na nieszczęście w zim ‖ nej porze robił się spis bi- ‖ blioteki, na-
wówczas ‖ używano190 książek do roznie- ‖ cenia ognia w piecu. ‖ powtórzyło się 
więc na litwie, ‖ co przed dwunastu wiekami ‖ miało miejsce w aleksandrji, ‖ na-
jechaną przez dziką hordę ‖ wyznawców mahometa. ‖ tłuszcza policyjna część ‖ 
zbiorów naukowych pomarno- ‖ wawszy, część rozkradła191, ‖ część rozprzedała 
żydom, ‖ a resztki tylko przesłane ‖ zostały do petersburga. ta- ‖ kiemu losowi 
uległy różne osobli- ‖ wości paca, sławna192 gale- ‖ rja obrazów i zbiór kosztowno-
ści ‖ różnego rodzaju księcia sapiehy ‖ w dereczynie. na podobną ‖ pastwę rzu-
czone zostały liczne ‖ i bardzo ważne bibljoteki ‖ zakonów193 pokasowanych ‖ [205] 
na litwie, biblioteka Krzemie- ‖ necka i wszystkich gimnazjów. ‖ Wyłowiono taką 
koleją ‖ zródła194 oświaty krajowej, te naj- ‖ droższe skarby narodu, najkosz- ‖ 
towniejsze puśczizny po przodkach, ‖ rozproszono je po różnych kątach ‖ i wy-
wieziono z kraju (OWKL 203–205)195.

188  Galbūt norėta parašyti ten?
189  prieš šį žodį išbraukta 10.
190  prieš šį žodį išbrauktas žodis, jo įskaityti 

nepavyko. 
191  Žodžio vidurys taisytas.

192  prieš šį žodį išbraukta i.
193  Žodžio pabaiga taisyta.
194  prieš šį žodį išbraukta wszystkie.
195  Šio fragmento pradžia cituota jackiewicz 

1996, 4.
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tačiau valstiečiui iš marijampolės apskrities ne mažiau svarbios ir kitos kraštui 
pragaištingos vilniaus universiteto uždarymo pasekmės – nuo šiol nepasiturinčiam 
jaunimui (anot akelaičio, turtingų tėvų vaikai retai rodė norą „do moralnej ‖ pra-
cy naukowej“, 205), kuriam studijuoti vilniaus universitete buvo sudarytos itin 
palankios sąlygos, kelias į aukštąjį mokslą iš esmės buvo užkirstas – vykti į tolimus 
imperijos universitetus buvo pernelyg brangu (OWKL autorius negaili laiko skru-
pulingai skaičiuodamas būtiniausias tų laikų studento išlaidas, 207–[208]). Kaip ir 
kitose gyvenimo srityse, taip ir čia akelaitis mato sąmoningą valdžios žingsnį: „aby 
jak najmniej było ‖ oświeconych w narodzie, posta- ‖ wiono biednym ludziom 
nieprze- ‖ byte zapory na drodze kształ- ‖ cenia się umysłowego“ (205). 

ne geresnės nuomonės OWKL autorius ir apie vidurines mokyklas – tiek ap-
skritines, tiek gimnazijas: kritikuoja ir mokyklų vidaus tvarką („W szkołach powiato-
wych ‖ panowie inspektorowie niższi byłi ‖ stopniem w hjerarchji ‖ [212] urzędni-
kowskiej, ale daleko ‖ wyższi od dyrektorów pod ‖ względem brutalstwa i zdzier- ‖ 
stwa“, 211–[212]), ir mokymo programas: 

uczeń196 ukoń- ‖ czywszy szkoły nieumiał po ‖ polsku, a języka197 moskiewskie-
go198 ‖ nienauczył się tyle199, ‖ żeby mógł nim200 pisać. ‖ stosunkowo do moskiewsz-
czyzny ‖ i w innych przedmiotach był uspo- ‖ sobiony. rzadko który sposobem 
rozumowanym201 potra- ‖ fił rozwiązać zadanie z reguły ‖ trzech. słabszi nieumie-
li nawet ‖ mnożenia i dzielenia ułam- ‖ ków202. Historją wykładano ‖ pokrótce i 
to jeszcze pofałszo- ‖ waną w faktach odnoszących ‖ się moskwy. o dziejach pol-
ski ‖ [214] i litwy ani wzmianki, a jeżeli ‖ co mówiono o W[ielkim] Księstwie ‖ 
litewskiem, to jako o rusi ‖ zachodniej, o203 polakach zaś, ‖ jako o złoczyńcach i 
wichrzy- ‖ cielach (złodiei i meteżniki) (OWKL 213–[214]).

suprantama, akelaitį ypač piktino, kad vidurinėse mokyklose visi dalykai, iš-
skyrus tikybą, buvo dėstomi rusų kalba („w języku moskiewskim“), didelę moky-
mosi proceso dalį atimdavo imperatorių gimtadienių, vardinių, valstybinių švenčių 
minėjimai, pernelyg mažai dėmesio buvo skiriama moralės mokslui ir t. t. ir vėl 
visur akcentavo sąmoningą, iki smulkmenų apgalvotą valdžios politiką: 

Wszystkie plany cara co ‖ do rozszerzenia ciemnoty ‖ [223] i prawosławia w kraju 
od pol- ‖ ski zabranym204 ‖ najścisłej205 obliczone i do wy- ‖ sokiego stopnia rozwi-
nięte. ‖ Wprawdzie nieweszły może206 one w ży- ‖ cie w takich rozmiarach, jak ‖ 
sobie ten samowładca życzył, ‖ wszakże doprowadziły do głó- ‖ wnego celu: przy-

196  prieš šį žodį išbraukta Uk[ończywszy]?
197  Šis žodis įterptas.
198  Žodžio pabaiga taisyta. prieš šį žodį iš-

braukta po.
199  prieš šį žodį išbraukta nawet.
200  prieš šį žodį išbraukta by?
201  Šis ir prieš jį esantis žodis įterpti.

202  Žodžio pabaiga taisyta. prieš šį žodį iš-
braukta z.

203  prieš šį žodį išbraukta a.
204  prieš šį žodį išbraukta oderwany.
205  prieš šį žodį išbrauktas žodis, jo įskaityti 

nepavyko.
206  Šis žodis įterptas.
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gasiły dawne ‖ światło, zwichnęły w młodzieży ‖ i pospolstwie zasady207 ‖ religji208, 
a ‖ nadewszystko zdemora- ‖ lizowały naród209. Wsród ‖ zdzierstw, kradzieży, lek-
ceważe ‖ nia praw boskich i ludzkich, ‖ wsród protekcji na szpiegostwo – ‖ czyż 
młodzież szkolna mo- ‖ gła nabierać zasad moralności? (OWKL [222]–223).

aštriõs OWKL autoriaus kritikos sulaukia ir valstybinės pradinės mokyklos. 
akelaičio teigimu, mokytojais jose dirbo tik dviejų kategorijų žmonės: „albo rodo-
wici ‖ moskale, pospolicie synowie ‖ popów, albo zmoskwicali ‖ krajowcy“ (225). 
tad akivaizdu, kad šios mokymo įstaigos nebuvo populiarios, vis labiau plito namų 
mokymas – ne tik tarp bajorijos, bet ir liaudyje. ir čia OWKL pateikia gražų, „že-
maitišką“, pavyzdį:

prawo zabraniało210 mieć ‖ nauczyciela w domu bez po- ‖ zwołenia rządu, a po 
wsiach ‖ mogli spełniać te obowiązki ‖ tylko prawosławni! a któżby się odwa- ‖ 
żył211 powierzyć im212 swe dziatki?213 ‖ sami ‖ więc rodzice między drobną ‖ szlach-
tą uczyli swe dzieci, rozumie się tylko po polsku, ‖ a po wsiach zwykle stary214 
pasterz, ‖ pasł215 dobytek ‖ gromady216 i zarazem zapędzał217 do abiecadła ‖ pod-
władnych218 ‖ sobie pastuszków. ten ‖ zwyczaj do dziś dnia jeszcze ‖ przechowu-
je się ‖ na Żmudzi. z wyjaśnionych ‖ tu okoliczności latwo się ‖ można przekonać, 
że sama219 organizacja szkół ‖ była powodem, iż220 mieszkańcy221 ‖ litwy nieumie-
li czytać i pi- ‖ sać po moskiewsku, chociaż ‖ w tym języku odbywały się ‖ wszyst-
kie urzędowe i wspólurzędo- ‖ we korespondencje i tranzakcje (OWKL 227).

iš tikrųjų šiame skyriuje itin daug medžiagos apie šį specifinį to laikotarpio švie-
timo bruožą – namų mokymą. be abejo, tai ir viena įdomiausių OWKL dalių, nes 
paremta asmeniniais akelaičio – kadaise taip pat namų mokytojo, guvernerio, – ste-
bėjimais, jo paties patirtimi. taigi, nors ir su visais objektyviais trūkumais, namų 
mokymas akelaičiui – vienintelė alternatyva valstybinei mokyklai, vienintelis būdas 
išsaugoti pamatines oficialiojo švietimo naikinamas moralines vertybes: 

Wśród powszech- ‖ nego teroryzmu, pośród222 ‖ mordowania młodzi litewskiej, ‖ 
niejeden szlachcic na za- ‖ grodzie siedzący, byłby223 ‖ w stanie swoje dziatki ‖ po-
syłać do szkół, ale ‖ widząć jak tam wiara jego ‖ ojców preśladowana, moralność ‖ 
i obyczaje zepsute, jak mowę ‖ ojczystą w przemycany to- ‖ war zamieniono, wo- 
łał ‖ [235] swych224 dzieci zatrzymać w do- ‖ mu bez nauki225 lub mało co ucząć ‖ 

207  prieš šį žodį išbrauktas žodis, jo įskaityti 
nepavyko.

208  prieš šį žodį išbraukta katolicyzmu.
209  prieš šį žodį išbraukta cały.
210  prieš šį žodį išbraukta mi[ec]?
211  Žodžio pradžia taisyta.
212  Šis žodis įterptas.
213  Šis sakinys įterptas.
214  Žodžiai zwykle stary įterpti.
215  prieš šį žodį išbraukta stróż dobyktu w....
216  Žodžio vidurys taisytas.

217  prieš šį žodį išbraukta uczył.
218  prieš šį žodį išbraukta czytać podkomend-

nych.
219  prieš šį žodį išbraukta nie żaden wstręt do 

Moskiewszczyzny.
220  Žodžio pabaiga taisyta.
221  Žodžio pabaiga taisyta.
222  Žodžio pradžia taisyta.
223  Šis žodis taisytas iš mógłby.
224  Žodžio pabaiga taisyta.
225  Žodžiai bez nauki įterpti.
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zostawić je samej naturze. ‖ W skromnym domku wiejskim, pod okiem pracowi-
tych ‖ i bogobojnych rodziców ‖ rosło dziecie, stokroć wyższe ‖ odbierając226 wycho-
wanie, niżeli w szkołach mikołajewskich (OWKL [234]–235)227.

tak więc domek wiejski ‖ dostarczał ojczyźnie synów, ‖ nieuczonych wprawdzie, 
ale ‖ pracowitych, gotowych do poświę- ‖ cenia się na wolność. ‖ tylko w dwor-
kach228 biedne- ‖ go szlachcica, w chatach osło- ‖ nionych płaszczem ubóstwa ‖ 
od chciwości policji mogły ‖ się przechować cnoty staropolskie, ‖ ojczysta mowa, 
obyczaj przod- ‖ [238] ków i uczucia patrjotyczne.229 ‖ W takiej szkole wyćwiczo- ‖ 
ny syn, wychowana córka, ‖ zaiste wznioslejszą ode- ‖ brali edukacją, niżeli w 
szko- ‖ lach mikolajewskich, ‖ niżeli pod przewodni- ‖ ctwem ‖ bon230 i guwer-
nerów za- ‖ granicznych, któremi za- ‖ pelniała domy swoje ary- ‖ stokracja nasza 
(OWKL 237–[238])231.

tačiau rašydamas apie namų mokymo pranašumus akelaitis rėmėsi ne tik emo-
cijomis – pateikė ir skaičių, bylojančių rusijos švietimo politikos, t. y. valstybinės 
mokyklos, nenaudai (229–233). ir nors ši statistika kelia nemenkų abejonių, svarbi 
ne tiek ji, kiek OWKL autoriaus mintys apie šią specifinę ir taip sunkiai šiandien 
rekonstruojamą švietimo sferą. 

akelaitis nepagailėjo laiko ir kitai šios srities „marginalijai“ – mergaičių švietimui. 
Šiuo klausimu OWKL autorius itin konservatyvus – jo netenkina tiek privačių, tiek 
valstybinių pensionų, juolab kilmingų panelių institutų programos:

W rozkładzie nauk, ję- ‖ zyk francuzki i rossyjski ‖ był alfą i omegą umie- ‖ jęt-
ności instytutowych, ‖ o resztę niedbano. język ‖ i strój232 panień był ‖ przepisany 
od rządu. język polski całkiem był wy- ‖ gnany. naukę religji ‖ katoliczkom raz 
tylko ‖ na tydzień wykładano. ‖ Katechizm carski nale- ‖ żał do głównych przed-
miotów (OWKL [244]). 

maža to, pirmą kartą taip aštriai kritikuojamos ir abiejų tautų respublikos 
laikų mergaičių švietimo nuostatos:

Co się tyczy wychowa- ‖ nia płci żenskiej, to przy- ‖ znać należy iż zawiele ‖ da-
wano przedmiotów ‖ niekoniecznie potrzebnych ‖ do przy[j]ętego przezna- ‖ czenia 
kobiety. na ‖ wzór arystokracji, możniej- ‖ szy233 szlachcic234 ‖ kazał uczyć swoje 
córki ‖ francuzczyzny i muzyki ‖ aż do zbytku. Większą ‖ część funduszu, mogą-
ce- ‖ go stanowić skromny ‖ posag dla panny, ‖ poświęcają jeszcze do- ‖ tychczas 
tej nauce, ‖ którą dziewice235 zostawszy ‖ żonami zupełnie zarzucają. ‖ [241] przed 

226  Žodžio pabaiga taisyta.
227  Šio fragmento pradžia cituota jackiewicz 

1996, 4.
228  prieš šį žodį išbraukta cha[tach]?
229  taškas taisytas iš kabliataškio.
230  prieš šį žodį išbraukta zagranicznych.
231  Šio fragmento pradžia cituota Fajnhauz 

1999, 176.

232  prie šio žodžio padėta išnaša, bylojanti 
apie autoriaus ketinimus vėliau grįžti ir 
smulkiau aprašyti mergaičių pensionų 
auk lėtinių aprangą. 

233  Žodžio pabaiga taisyta.
234  Žodžio pabaiga taisyta. prieš šį žodį iš-

brauktas žodis, jo įskaityti nepavyko.
235  Žodis taisytas iš dzięwczęta.
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cudzoziemczyzną236, muzy- ‖ ką ustępowała znajomość ‖ grammatyki polskiej, ‖ 
historji i literatury ojczy- ‖ stej, znajomość237 ‖ gospodarstwa domowego ‖ i kobie-
cych238 robót, do któ- ‖ rych młoda gospodyni nieraz239 ‖ zmuszona bywa szukać 
wy- ‖ ręczycielki (OWKL [240]–241). 

būtent šia švietimo sritimi OWKL autorius ir baigia ketvirtąjį studijos skyrių. 
beje, mergaičių švietimo reikalai akelaitį domins ir vėliau, tai byloja ir 1873 metais 
išspausdintas straipsnis240. Šį kartą literato dėmesio centre atsidūrė moterų eman-
cipacijos problemos, konkrečiai – merginų iš vakarinių rusijos imperijos gubernijų, 
t. y. iš lietuvos, jo žodžiais „žemaičių“ („Żmujdzinek“), noras siekti aukštojo moks-
lo vakarų europos universitetuose. atrodo, per vienuolika metų akelaičio nuomo-
nė dėl moters paskirties visuomenėje nepakito...

 
3.5. t e i s Ė, t e i s m a I, a d m i n i s t r a v i m a s. penktasis OWKL skyrius – „są-

downictwo i administracja“, ne tik paskutinis, ne tik pats trumpiausias, bet – tai 
rodo jo turinys – nebaigtas. vargu ar juo akelaitis ketino baigti savo studiją – lvaK 
bei tHlp narys nebūtų galėjęs neskirti dėmesio ir jam artimesnėms mokslo, litera-
tūros, apskritai kultūros problemoms lietuvoje. tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių 
akelaitis tuomet nebaigė savo studijos, tad šiam skyriui buvo lemta tapti paskuti-
niąja OWKL dalimi. 

skirtingai nei du ankstesnieji, minčių dėstymo eiga šis skyrius ir vėl priminė du 
pirmuosius – ir teisėtvarkos bei administravimo srityje akelaitis idealizuoja abiejų 
tautų respublikos laikus ir piktinasi rusijos primestais įstatymais bei teismų sis-
tema. Kaip ir pirmajame OWKL skyriuje, šiame giriamas lietuvos statutas, o di-
džiausios kritikos sulaukia teisynas Cводъ законовъ Россійской имперіи, kuriame, 
anot akelaičio, atsispindi „epoka niemowlęctwa ‖ nauki prawodawczej241“ ([364]). 
Šiame įstatymų rinkinyje OWKL autorius įžvelgia daug prieštaravimų, nelogiškumo. 
ne mažiau priekaištų teko ir pačiai teismų sistemai: „car mikołaj znosząc statut ‖ 
litewski, zniósł i formę sądów ‖ otwartych“ (373), „znikła ‖ sprawiedliwość ‖ 
w242 kraju zabranym: ‖ sprawa, którą w innych ‖ krajach we 24 godzinach ‖ sądzą, 
tam ‖ pół243 wieku ciągnie się“ ([380]) ir t. t. tačiau bene geriausiai penktojo OWKL 
skyriaus dvasia atsispindi šioje citatoje:

zygmunt pierwszy [t. y. Žygimantas senasis. – r. G.] mawiał, ‖ że nie244 każde prawo, 
ani też jedna ‖ jakakolwiek ustawa może być ‖ dla wszystkich dogodną; nale- ‖ ży 
ją zatem rozmaicie stanowić ‖ i często245 zmieniać stosownie do czasu ‖ i ludzi. W 
tych słowach mądrego ‖ króla zawierała się cala polityka ‖ [362] naszej rzeczypo-

236  prieš šį žodį išbraukta francuzczyzną.
237  prieš šį žodį pradėtas rašyti, bet vėliau iš-

brauktas žodis, jo įskaityti nepavyko.
238  Žodžio pradžia taisyta.
239  Žodžio pradžia taisyta.
240  m[ikołaj] akielewicz, „listy naukowe z pa-

ryża“, Kronika Rodzinna 12, 1873, 185–186.

241  Žodžio pabaiga taisyta.
242  prieš šį žodį išbraukta na ziemi litewskiej.
243  prieš šį žodį išbraukta ciągnie się 24 lat.
244  Žodis įterptas.
245  Žodis įterptas.
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spolitej: nierządzi- ‖ ła246 się polska247 prawami despotycznie ‖ z góry narzuconemi, 
ale z włas- ‖ nych potrzeb, z własnych idei ‖ stanowiła248 je dla siebie i zjedno- ‖ 
czonym249 z nią250 narodom ‖ pozwalała stanowić. unja ‖ litwy251 z polską przynio- ‖ 
sła idei republikańskie do ‖ kraju feodalnego. litwini przylgnęli ‖ do nich, polubili 
je, a cho- ‖ ciaż za mało było czasu, a ‖ raczej za mało sprzyjających ‖ okoliczności 
do zupełnego roz- ‖ winięcia tychże idei, wszkaże ‖ tyle postąpili, że prawo kon- ‖ 
stytucyjne radzi byli zapro- ‖ wadzić u siebie i cały swój ‖ statut we wszystkich 
artykułach ‖ na zasadach konstytucyjnych ‖ przerobić. okropne wypadki ‖ dziejo-
we rozłączyli252 na ‖ chwilę litwę z polską, gwałtem ‖ przyczepili ją do moskwy, 
jakby ‖ na próbę światu, że naród cy- ‖ wilizowany nieda się nigdy ‖ wcielić do 
barbarzyństwa. ‖ [363] moskwa zabrawszy litwą, ‖ z początku zostawiła jej język 
i ‖ dawne prawo, lubo mocno ‖ podkopane ciąglemi ukazami. ‖ za panowania paw-
ła i aleksan- ‖ dra 1o litwini mogli wykonywać253‖ swój statut254 i bezkar- ‖ nie 
używać języka polskiego; ‖ car mikołaj zniosł to prawo, ‖ polecając im nietylko mó-
wić, ‖ ale czuć, myśleć i rządzić ‖ się po255 moskiewsku (OWKL 361–363).

4. OWKL Š a l t i n i a i. stebina tai, kad šiame gana didelės apimties veikale pa-
naudota itin nedaug literatūros – pavyko suskaičiuoti vos penkiolika pozicijų, tarp 
jų didžiąją dalį sudaro spausdinti šaltinių rinkiniai, tokie kaip adamo tytuso dzia-
łyńskio parengtas Zbior praw litewskich od roku 1389. do 1529, jozafato ohryzkos pa-
stangomis išleistas Volumina Legum256 ar, kaip minėta anksčiau, 1857 metais pradėtas 
spausdinti daugiatomis Cводъ законовъ Россійской имперіи, taip pat – statistikos dar-
bai, tokie kaip jevdokimo ziablovskio Статистическое опиcанiе Россiйской имперiи 
въ нынѣшнемъ ея состоянiи, ignoto emanuelio liachnickio Statystyka gubernii litews-
ko-grodzienskiey257 ir kt. akelaitis po ranka turėjo ir keletą monografijų: józefo Łuka-
szewicziaus Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, juozapo jaroševičiaus Obraz 
Litwy ir kt.258 iš OWKL cituotų periodinių leidinių galima paminėti Czas Krakowski, 

246  Žodžio pabaiga taisyta.
247  Žodis įterptas. prieš šį žodį išbraukta 

Naród.
248  Žodžio pabaiga taisyta.
249  prieš šį žodį išbraukta p.
250  prieš šį žodį išbraukta sobą.
251  prieš šį žodį išbraukta Lub[elska]?
252  prieš šį žodį išbraukta na chw[ilę]?
253  prieš šį žodį išbraukta rządzić.
254  Žodis taisytas. prieš šį žodį išbraukta się 

swojem?
255  prieš šį žodį išbraukta mo[skiewsku]?
256  [adam tytus działyński,] Zbior praw litew-

skich od roku 1389. do roku 1529., tudzież 
rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 
1544. do roku 1563, poznań, w drukarni na 
Garbarach nr. 45., 1841; Volumina Legum, 
przedruk zbioru praw staraniem xx. pija-
rów w Warszawie, od roku 1732 do roku 

1782, wydanego 1–9, petersburg, nakładem 
i drukiem jozafata ohryzki, 1859–1860.

257  e[вдоким Филипович] Зябловскiй, Ста-
тистическое опиcанiе Россiйской имперiи 
въ нынѣшнемъ ея состоянiи 1–2, Санкт-
петербургъ, въ моpской типографiи, 
1815; i[gnacy] e[mmanuel] lachnicki, Sta-
tystyka gubernii litewsko-grodzienskiey, Wil-
no, nakładem i drukiem józefa zawadz-
kiego, typografa imperatorskiego uniwer-
sytetu, 1817. 

258  józef Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyzna-
nia helweckiego w Litwie 1–2, poznań, w 
drukarni orędownika na Garbarach ner 
45, 1842–1843; j[ózef] jaroszewicz, Obraz 
Litwy pod względem jej cywilizacyi, od 
czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII 
1–3, Wilno, w drukarni m[anesa] romma, 
1844–1845. 
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Wiadomości Polskie, Искра, Колокол. Žinoma ir tai, kad paryžiuje, nors bpp rinkiniai 
buvo gana gausūs, akelaičiui labai trūko literatūros, ypač – naujausių, lietuvoje lvaK 
narių iniciatyva išspausdintų leidinių. tai akivaizdžiai rodo ir vienintelis to laikotar-
pio, t. y. rašytas dirbant prie OWKL, akelaičio laiškas (pasirašytas gana oficialiai: 
„bibliotekarz m[ikołaj] akielewicz“) laikraščio Виленскiй Вѣстникъ redakcijai, t. y. 
adomui Honorijui Kirkorui259. jame akelaitis prašė atsiųsti visus redakcijos (sic!) 
iniciatyva išleistus leidinius, visų pirma – ignoto danilavičiaus Skarbiec diplomatów260, 
iš anksto pageidavo ir tų leidinių, kurie dar tik buvo numatyti publikuoti. 

būdingas OWKL bruožas – ir autoriaus pomėgis pateikti dokumentus in extenso 
(tai veikalo anaiptol nepuošia, netgi atvirkščiai) bei gana negausus (turint omenyje 
teksto apimtį) jame nurodytų asmenvardžių kiekis – pavyko suskaičiuoti vos 159. 
tuo OWKL taip pat gerokai išsiskiria iš to meto lietuvos istoriografinio konteksto. 
antra vertus, kaip jau buvo akcentuota ir anksčiau, nereikėtų pamiršti, kad OWKL 
taip ir liko nebaigtas, nežinomos ir galutinės akelaičio intencijos. su šiuo veikalu 
susijusių dokumentų analizė parodo, kad prie jo akelaitis dirbo iki pat 1863 02 11, 
taigi iki pat išvykimo į sukilimo apimtą augustavo guberniją (bpp: 208, 511). Grį-
žęs į pa ry žių prie šio rankraščio, atrodo, jau niekada neprisilietė (plg. 10 pav.).

5. LITWA POD RZĄDEM ROSSyJSKIM? taigi, jeigu šis veikalas būtų užbaigtas ir iš-
spausdintas, turėtume visais atžvilgiais savitą tiems laikams studiją – naujųjų laikų 
lietuvos istoriją, tam tikra prasme – ir politologinį darbą, analizuojantį rusijos 
politiką buvusiose ldK žemėse. studiją, kurioje itin daug dėmesio skiriama ir so-
cialinei-ekonominei lietuviškųjų gubernijų raidai, ypač valstiečių klausimui. Kūrinį 
su neabejotinu publicistiniu atspalviu, nuspalvintą autoriaus emocijų, kartais – ir 
su memuarinės literatūros bruožais, taigi ne visuomet objektyvų, tačiau gana pa-
gavų. maža to, pirmąjį akelaičio veikalą, kurį jis rašė žinodamas, kad nebus jokių 
cenzūros apribojimų. OWKL turi ir dar vieną išskirtinį bruožą – skaitant šį rankraš-
tį susidaro vaizdas, kad jo autorius prieš akis turėjo kažkokį konkretų adresatą. 
suprantama, tiek logika, tiek visai apčiuopiami duomenys, visų pirma – materiali-
nė lenkų ir lietuvių emigrantų paryžiuje parama, byloja, kad šis akelaičio darbas 
buvo skirtas visų pirma jiems (plg. 11 pav.). antra vertus, nepalieka įspūdis, kad 
knyga rašoma kažkam, kas ne visai susipažinęs su lenkijos ir lietuvos valstybės 
likimu. tad ar akelaitis, o tiksliau – OWKL užsakovai, nepuoselėjo dar ir kito tiks-
lo – išversti šį kūrinį į prancūzų kalbą ir supažindinti pasaulį su kraštu, kuriame, 
kaip rodė paryžių pasiekianti informacija, netrukus turėjo kilti didelių neramumų? 
Šiame veikale, kaip ir to meto periodikoje, jaučiama politinė įtampa, priešsukilimi-

259  mikalojus akelaitis, laiškas iš paryžiaus 
laikraščio Виленскiй Вѣстникъ redakcijai 
į vilnių, 1862 07 09, janulaitis 1925a, 319.

260  Skarbiec diplomatów papieżskich, cesarskich, 
krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, 
postanowień różnych władz i urzędów posłu-
gujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów 

Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów 
1, zebrał i w treści opisał ignacy daniło-
wicz, z pozgonnych rękopisów znajdują-
cych się w bibljotece muzeum Wileńskie-
go wydał jan sidorowicz, Wilno, w dru-
karni a[dama] H[onorego] Kirkora, 1860.
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10 pav. 1863 02 11 datuotas mikalojaus akelaičio raštelis, patvirtinantis, kad buvo 
sumokėta paskutinė honoraro už OWKL dalis. Ši data žymi ir šio darbo pabaigą; 
bpp: 208, 511

nės nuotaikos, tad jis ne tiek politologinis, kiek – politizuotas. todėl visai ir kaip 
viešas kaltinimas rusijos vykdomai politikai. Kitaip tariant, nors ir rašytas akelai-
čio, OWKL visai nepanašus į ankstesnius, ikiparyžinius, jo kūrinius. neabejotina ir 
tai, kad janulaitis buvo teisus akcentuodamas lemiamą Waleriano Kalinkos (1826–
1886) vaidmenį jam atsirasti. 

iš tikrųjų šis garsus politinis emigracijos, visų pirma „Hôtel lambert“ veikėjas, 
be to – istorikas, leidėjas, faktinis periodinio leidinio Wiadomości Polskie (1854–1861) 
redaktorius, kartu su jau minėtais januškevičiumi bei Klaczko 1856 metais prie bpp 
įkurto leidybos komiteto (Komitet Wydawniczy) narys (būtent dėl šios priežasties 
jau cituotuose akelaičiui išduotuose kvituose kaip pagrindinė, greta januševičiaus, 
figūruoja Kalinkos pavardė) prie OWKL prisidėjo ne tik kaip oficialus asmuo. vie-
nas iš Kalinkos darbų tapo OWKL prototipu. Šis darbas – tai 1853 metais paryžiu-
je anonimiškai išspausdinta monografija Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem 
(toliau – GKPPA)261 (plg. 12 pav.). 

261  Žr. [Walerian Kalinka,] Galicya i Kraków 
pod panowaniem austryackiem, paryż, w Ko-
misie Księgarni polskiej, 1853. toliau ci-
tuojama iš antrosios šios knygos laidos: 

[Walerian Kalinka,] Dzieła Ks[ięża] Walery-
ana Kalinki 10. Galicya i Kraków pod panowa-
niem austryackiem, w Krakowie: spółka 
Wydawnicza polska, 21898.
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11 pav. 1862 10 27 datuotas kvitas, liudijantis apie mikalojui akelaičiui už OWKL 
sumokėtas pinigų sumas. paties akelaičio ranka užfiksuotas autentiškas studijos 
pavadinimas – Litwa pod rządem Rossyjskim, t. y. Lietuva Rusijos valdžioje;
bpp: 208, 509
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12 pav. OWKL analogo – Waleriano Kalinkos studijos Galicya i Kraków pod 
panowaniem austryackiem antrosios laidos (21898) antraštiniai puslapiai;
lmab: 510313/10

Kalinkos istoriniai darbai iki šiol vertinami prieštaringai. antra vertus, skirtingai 
nei akelaitis, šis istorikas gavo puikų išsilavinimą: Krokuvos jogailos universitete 
studijavo filosofiją ir teisę, priklausė Krokuvos istorijos draugijai (Krakowskie Towa-
rzystwo Historycznie) bei Krokuvos mokslų akademijai (Akademia Umiejętności). Ka-
linka laikomas ir vienu iš Krokuvos istorijos mokyklos kūrėjų. vienu metu artimai 
bendravo su joachimu leleveliu, kuris jį ir paskatino atsidėti istoriko darbui. 1847 
metais belgijos ir olandijos bibliotekose studijavo Xvii amžiaus lenkijos politiką, 
o po metų išleido pirmą istorinį darbą, knygelę Jaką była dawniej Polska, kurią pa-
sirašė (sic!) pseudonimu „valstietis nuo vyslos“ („Włóścianin znad Wisły“)262. ne-
pritapęs Krokuvos intelektualų bendruomenėje (sakoma, kad ją papiktino 1849 
metais išleisti kandūs ir šiam miestui itin kritiški Listy o Krakowie263), Kalinka išvy-
ko į paryžių, kur radęs vieno iš artimiausių kunigaikščio adomo jurgio Čartoriskio 

262  [Walerian Kalinka,] Jaką była dawniej Pols-
ka, napisał Włościanin znad Wisły ku na-
uce i przestrodze braci swoich, w Krakó-
wie, w drukarni j[ózefa] Czecha, 1848. 

263  pęcławski [Walerian Kalinka], Listy o Kra-
kowie, poznań, w drukarni a[ntoniego] 
Woykowskiego, 1850. 
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padėjėjų – generolo Władysławo zamoyskio globą (tapo jo sekretoriumi) įsitraukė 
į politinį ir kultūrinį emigracijos gyvenimą264. manoma, kad Kalinka buvo skatina-
mas parašyti emigracijos istoriją, tačiau pasirinko sau artimesnes temas – 1853 me-
tais paskelbė vos prieš metus paryžiuje mirusio žymiojo tado tiškevičiaus biogra-
fiją265 ir išspausdino jau minėtą GKPPA. Šios knygos leidybą taip pat finansavo 
kunigaikštis zamoyskis. darbą bpp (kaip fondų saugotojas) Kalinka pradėjo 1861 
metais, taigi kaip tik prieš atvykstant akelaičiui. Kaip jau buvo minėta, toje pat 
bibliotekoje tuomet dirbo ir eustachijus januškevičius, taip pat paskirtas fondų 
saugotoju. ir januškevičius, ir Kalinka priklausė ne tik jau minėtam leidybos ko-
mitetui, bet ir bibliotekos tarybai (Rada Biblioteczna). abu globojo į paryžių atvyku-
sį akelaitį, parūpino jam bpp bibliotekininko pareigas266, sudarė sąlygas įstoti į 
tHlp. visuose šiuose Kalinkos ir januškevičiaus veiksmuose matome vieną aki-
vaizdų faktą – šie du emigracijos veikėjai suprato, kad akelaitis, lvaK narys, lite-
ratas, publicistas – neįkainojama vertybė, taigi būtina panaudoti jo žinias ir patirtį. 
Kaip kad rašė janulaitis (1969, 58), „akelaičio žinios iš lietuvos praeities galėjo 
dabar praversti“. visai tikėtina, kad kaip atlygis už suteiktą globą akelaičiui (be 
abejo, su visa pagarba jo kūrybinei ir visuomeninei biografijai) buvo pasiūlyta pa-
rašyti OWKL267. apskritai tokio darbo atsiradimas sutapo tiek su tHlp, tiek su bpp 

264  plačiau apie tai žr. stefan Kieniewicz, „Ka-
linka, Walerian (1826–1886)“, Polski Słow-
nik Biograficzny 11(3), 50, Wrocław, War-
szawa, Krakow: zakład narodowy imienia 
ossolińskich, Wydawnictwo polskiej aka-
demii nauk, 1964, 449–452; stefania Wala-
sek, Działalność pedagogiczna Waleriana Ka-
linki, Wrocław: Wydawnictwo uniwersyte-
tu Wrocławskiego, 1993, 7–14.

265  [Walerian Kalinka,] Żywot Tadeusza Tysz-
kiewicza, poznań, w Księgarni jana Kon-
stantego Żupańskiego, 1853.

266  nuo 1862 metų bpp prižiūrėjo bibliotekos 
taryba ir du fondų saugotojai, tuo tarpu 
tiesiogiai biblioteką tvarkė bibliotekinin-
kas bei jo padėjėjas – adjunktas (Gadon 
1883, 85). Gadonas pateikia unikalios me-
džiagos – aprašo to laikotarpio bpp, t. y. 
akelaičio darbo joje (taigi ir OWKL rašy-
mo) atmosferą. didelį įspūdį atvykėliui iš 
rusijos imperijos darydavo tiek bibliote-
kos interjeras (charakteringas jo akcentas 
buvo lenkijos ir lietuvos valstybės simbo-
lika, taigi ir lietuvos vytis), tiek ir gausi 
iki šiol neskaitytų, lietuvoje cenzūros 
draustų, knygų kolekcija: „z resztą na 
ścianach wszędzie tylko książki, książki 
nie pokaleczone żadną cenzurą, przystęp-
ne dla każdego. Każdą, jaką zechcesz, mo-

żesz wziąć bezkarnie do ręki, lubować się 
nią – nikt cię nie zdradzi; nie grozi ci wię-
zienie lub zesłanie. przybyszowi z litwy 
błogo i razem smutno na duszy – i swojs-
ko mu i zdjęty poszanowaniem dla tego, 
co go otacza, jak w świątyni jakiej, nie 
śmie stąpać zbyt głośno“ (Gadon 1883, 74). 

267  lenkijos mokslų akademijos Kurniko bib-
liotekoje saugomas trumputis (vos vieno 
sakinio) Kalinkos laiškas akelaičiui, kuria-
me šis kviečiamas susitikti ir kartu atrinkti 
kažkokias konkrečiai neįvardintas bibliote-
kos knygas. Žr. Walerian Kalinka, laiškas 
iš paryžiaus mikalojui akelaičiui į pary-
žių; biblioteka Kórnicka polskiej akademii 
nauk: 2490. laiškas be datos (pažymėta 
tik, kad rašytas šeštadienį), tačiau iš nu- 
rodyto akelaičio adreso – „6. Quai d’or-
leans“, o būtent ten nuo 1853 metų buvo 
įsikūrusi bpp, galima spėti, kad jis tuomet 
jau dirbo bibliotekoje, taigi laišką būtų ga-
lima datuoti 1861 metų pabaiga–1862 me-
tų pirmąja puse. visai tikėtina, kad Kalin-
kos minimos knygos galėjo būti skirtos 
būtent darbui prie OWKL. už šio laiško 
turinio anotaciją esu dėkinga Kurniko bib-
liotekos darbuotojai magdalenai marci-
nowskai.
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leidybos komiteto principais268. antra vertus, akivaizdu ir kita – akelaičiui kaip 
pavyzdys buvo parodyta jau minėta „pagarsėjusi (‘głośna’)“ (būtent taip ją įvardi-
ja tyrėjai) Kalinkos studija GKPPA269. Šis darbas (kaip ir visa Kalinkos kūryba) tiek 
anų laikų, tiek šių laikų tyrėjų, o ir pačių autoriaus amžininkų, vertintas ir tebe-
vertinamas gana prieštaringai. Kalinka buvo ir yra kaltinamas neatsakingu elgesiu 
su faktais, vienašališka austrijos vyriausybės politikos užgrobtose lenkijos ir lie-
tuvos valstybės teritorijose kritika, bajorijos idealizavimu (Kieniewicz 1964, 450; 
zielińska 1991, 6). antra vertus, buvo giriamas ir šiandien tebegiriamas už kruopš-
čiai surinktus statistinius duomenis, o GKPPA apibūdinamas kaip sektinas pavyzdys, 
parodęs būtinybę panašiai įvertinti ir kitus valstybės padalijimus (zielińska 1991, 
6). vis dėlto bene objektyviausią Kalinkos darbų vertinimą pateikė Władysławas 
mickiewiczius (1908, 92–93):

Gorączkowe życie tułacze nie sprzyjało dłuższym pracom historycznym; literatura 
emigracyjna polegała głównie na broszurach, na namiętnych nawoływaniach czy 
ziomków, czy cudzoziemców. Wyrabiały się powołi poglądy, które Kalinka rozwinie 
w pracach swoich rozpoczętych na emigracyi, a dalej prowadzonych w kraju. ob-
fitością zebranych materyałów i wyborną metodą ich opracowania Kalinka w niczem 
nie ustępuję szkole francuskiej alberta sorela [turimas omenyje garsus prancūzų 
istorikas albertas sorelis (1842–1906). – r. G.] i teraźniejszym mistrzom omawiającym 
naszą historyę. lecz czytelnicy przywykłi do ślepego uczczenia mężów drogich 
polsce, spotkali się z nielitościwem ich obniżaniem. zamiast ciągłego przypominania 
bohaterstwa obrońców upadającej ojczyzny wytykane są ich słabości; uwagę społe-
czeństwa zwracano na grzechy ojców.

vis tiek Kalinkos darbai turėjo ir itin entuziastingų gerbėjų. akelaitį galėtume 
įvardyti kaip vieną iš jų, nes analogija tarp GKPPA ir OWKL – akivaizdi. Šiuos du 
veikalus sieja ne vienas bendras bruožas, tačiau bene esminis būtų kaltinimas už-
grobėjui: kaip OWKL yra kaltinimas rusijai, taip GKPPA – austrijai. antrosios šios 
knygos laidos leidėjai taip rašė apie šią Kalinkos knygos ypatybę:

jest to najstraszniejsze ze wszystkich oskarżenie rządów austryackich od roku 1772 
do 1850, tem straszniejsze, że bez wykrzykników, bez retoryki, napozór nawet bez 
oburzenia i nienawiści, proste historyczne opowiadanie wszystkich tego rządu urzą-
dzeń i rozporządzeń w Galicyi, które wszystkie jedne po drugich, albo wprost na 
jej szkodę są wymierzone, albo przynajmniej wstrzymują to, co jej służyć i pomagać 
mogło. i to we wszystkiem: w wychowaniu i w kościele, w sprawiedliwości i w 
zamożności, w stosunkach społecznych – wszędzie270.

Kaip ir akelaičio studija, Kalinkos knyga pasakoja Galicijos vidaus istoriją, o jos 
autorius akcentuodamas austrijos valdžios piktnaudžiavimus visai neslepia neapy-

268  plačiau apie šio komiteto veiklą žr. Gadon 
1883, 79–81.

269  Kieniewicz 1964, 450; zofia zielińska, 
„przedmowa do obecnego wydania“, Wa-

lerian Kalinka, Sejm Czteroletni 1, Warszawa: 
oficyna Wydawnicza volumen, 1991, 6.

270  „od Wydawców“, GKPPA 21898, [5].
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kantos jai, negana to, „uważa go za najprzewrotniejszy może, a zarazem najbojaź-
liwszy i najmniej zdolny rządzić ze wszystkich trzech rozbiorowych“ („od Wy-
dawców“ 21898, 6). Kaip ir akelaitis, Kalinka pristato ir Galicijos teritoriją, jos 
administracinį suskirstymą, pateikia statistinių duomenų apie gyventojus (skaičių, 
luominį ir nacionalinį pasiskirstymą) bei miestus – tiek respublikos valdymo laikais, 
tiek prijungus prie austrijos imperijos. Kalinka, kaip ir akelaitis, statistikai skiria 
itin daug dėmesio. Kaip ir OWKL, GKPPA išsamiai aptariama šalies pramonė, žemės 
ūkis, prekyba – visur įžvelgiant didelį nuosmukį. Kaip ir akelaitis, Kalinka plačiai 
aptaria valstiečių, tiksliau – baudžiavos klausimą, analizuoja jį tiek „pod pryzmatem 
moralności, polityki i prawa“, tiek „ze stanowiska historyi rolniczej w polsce“ (203). 
ir Kalinka labai vertina lenkijos ir lietuvos valstybės teisinę sistemą, mano, kad 
jos pakeitimas padarė daug žalos visuomenei:

prawa i trybunały krajowe są owocem życia narodowego, pojęć jego sprawiedliwoś-
ci i sposobu jej wymiaru. W prawdzie jedna zasada leży na gruncie wszystkich 
kodeksów; one są tylko ziemskiem i doczesnem tłumaczenem prawa odwiecznego, 
ale w codziennych stosunkach są zarazem objawem potrzeb, zwyczajów, usposobie-
nia narodu. zmieniać prawa te dowolnie, narzucać obce – nie można bez skrzywie-
nia ducha ludności – bez ubliżenia zasadzie konserwatywnej, która w narodowości 
leży, bez nadwątlenia uczucia sprawiedliwości, która już sobie pewne formy, przez 
ciąg wieków, w układzie narodowym wyrobiła (GKPPA 21898, 11).

taigi ir smerkia austrijos valdžios vykdomą teisinės sistemos ir teismų pertvar-
ką: „nie masz pewniejszego środka do zubożenia kraju, jak nadwątlenie w umyśle 
jego mieszkańców, zasad moralności i prawa“ (10).

Kaip ir OWKL, taip ir GKPPA svarbus vaidmuo tenka Katalikų bažnyčiai, nes 
būtent ji, Kalinkos teigimu, yra „najprzedniejszą w społeczeństwie ludzkiem instytu-
cyą cywilizacyjną i nieustannie świat odmładzającą“ (295). Kaip ir akelaitis, daug 
dėmesio skiria unitams (kai kurie tyrėjai [„od Wydawców“ 21898, 7] čia įžvelgia 
Kalinkos, kaip būsimo prisikėlėlių vienuolijos [Zakon Zmartwychwstanców] lenkiško-
sios provincijos steigėjo, rūpesčio šia konfesija užuomazgas), aukština brastos uniją: 

jedną z prac, których polska dokonała, jest unia Kościoła ruskiego. miliony dusz 
zdobyła stolicy apostolskiej i europejskiej cywilizacyi, tysiące mil kwadratowych 
ziemi wyrwała na wieki wieków z pod panowania azyi i narodowi ruskiemu wy-
wiesiła chorągiew, wskazała plac neutralny, gdzie się oba plemiona polskie i ruskie, 
zejść mogą (GKPPA 21898, 338). 

bet dar labiau žavisi liublino unija:

Kiedy chcę poznać stosunek historyczny rusi do rzpltej polskiej, uciekam się do 
aktu zasadniczego wszystkich jej prowincyj, do unii lubelskiej z roku 1569, która 
jest naszym testamentem, kamieniem węgielnym naszej politycznej wiary i egzy-
stencyi, ostatnim naszym wałem, z którego nam nie wolno odstąpić. W niej czytam 
jako Wielkopolska, małopolska, mazowsze, ruś, prusy, litwa, Żmudź, inflanty są 
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to jako członki w ciele ludzkiem, gdzie wszystkie członki tworzą jedno ciało z jed-
nym duchem i z jedną myślą (GKPPA 21898, 74).

taigi vargu ar galima sutikti su anksčiau cituota nuomone, kad GKPPA tonas – 
itin santūrus: ir šiam veikalui nesvetimas emocingumas, kartais peraugantis net į 
egzaltaciją. tik, palyginti su akelaičio studija, Kalinkos tekste jausmų proveržio 
gerokai mažiau. negana to, kaip ir OWKL (ir tai, be abejonės, vienas esmingiausių 
jos bruožų), GKPPA turi daug publicistikos žanrui būdingų elementų. tikriausiai 
būtent dėl to antrosios laidos rengėjai ją taikliai įvardino kaip „na pół historyczną, 
a na pół publicystyczną“ („od Wydawców“ 21898, 6). tą patį galėtume pasakyti ir 
apie OWKL.

manoma, kad šios knygos idėją Kalinka subrandino dar Krokuvoje, bet parašė 
ją jau gyvendamas paryžiuje, 1852 metų pavasarį–vasaros pradžioje, taigi dešimčia 
metų anksčiau nei akelaitis. Galima atsargiai teigti, kad apie panašaus pobūdžio 
darbą, kuriame būtų nagrinėjama šalies vidaus, visų pirma – ūkinė raida, dar gy-
vendamas lietuvoje svajojo ir akelaitis, 1858 metais žurnale Teka Wileńska perskai-
tęs poznanės mokslo bičiulių draugijos (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) 
raginimą parašyti ekonominių santykių istoriją senojoje lenkijos ir lietuvos vals-
tybėje271. bet tuo metu akelaitis dar nesijautė esąs pajėgus imtis tokios sudėtingos 
užduoties. laiške adomui Honorijui Kirkorui jis rašė: 

Czytałem Waszą odezwę w 5-tym tomie. Wskazuje ona drogę, po której mają stąpić 
młodzi pracownicy. oj! ciężka to droga! ja czuję, że Waszym wymaganiom nie od-
powiem: moje utwory – to lichota! Wiele mnie brakuje!..272

po ketverių metų, pasikeitus aplinkybėms, akelaitis vis dėlto ryžosi priimti ir šį 
kūrybinį iššūkį. o ir sąlygos tokiam darbui tuomet buvo tikrai palankios – ne tik 
materialinė parama, darbas bibliotekoje, taigi pačioje tinkamiausioje aplinkoje, bet ir 
bene svarbiausia aplinkybė – panašaus darbo pavyzdys – GKPPA.

akivaizdu, kad akelaičiui buvo priimtina ir Kalinkos knygos struktūra – šių 
dviejų darbų dalys beveik identiškos:

GKPPA 21898 OWKL
„przedmowa“ (9–14). –
i. „mieszkancy. ich prawa, obowiązki i 
wzajemne stosunki“ (15–124).

i. „Kraj i mieszkańcy“ (1–59).

271  [adam] tytus działyński, leon Wegner, 
„ogłoszenie konkursu do napisania histo-
ryi włóścian i stosunków ekonomicznych 
w dawnej polsce (od poznańskiego towa-
rzystwa przyjaciół nauk)“, Teka Wileńska 
5, 1858, 378–381. 

272  [mikalojus akelaitis,] laiškas iš svirlaukio 
(neu-bergfried) adomui Honorijui Kirko-

rui į vilnių (be datos ir be rašymo vietos), 
janulaitis 1925a, 311. apie akelaičio prie-
lankumą ūkio istorijai iš dalies rodo ir 
vienas paskutinių jo darbų lietuvoje (ra-
šytas 1860 02 01), skirtas aleksoto mieste-
liui. Žr. Chłop z p-ttu marjampolskiego 
[mikołaj akielewicz], „aleksota“, Ви лен-
скiй Вѣстникъ 14, 1861, 125–126.
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GKPPA 21898 OWKL
ii. „stosunek poddańczy“ (125–201). ii. „sprawa włościańska na litwie“ (65–

[198]).
iii. „siły produkcyjne kraju“ (202–292). – 

[Pastaba: ši tema kitu pavadinimu („prze-
gląd stanu gospodarstwa rolnego na li-
twie“, 81–[198]) įtraukta į ii skyrių] 

iv. „Kościół“ (293–354). iii. „Kościół“ (247–353, in quarto; 393–477, in 
folio).

v. „sądownictwo“ (354–396). v. „sądownictwo i administracja“ (361–
[386]).

vi. „miasto Kraków dnia 16 listopada 1846 
roku“ (397–461).

–

– iv. oświata (199–[246]).

suprantama, OWKL dalies „miasto Kraków dnia 16 listopada 1846 roku“ ir ne-
galėjo būti, tačiau, skirtingai nei Kalinka, akelaitis savo studiją papildė gana solidžios 
apimties skyriumi „oświata“. Galbūt net patartas Kalinkos, kuris suvokė šį savo 
knygos trūkumą, neabejojo, kad švietimo reikalus buvo galima ir plačiau aptarti, nes 
tai, jo žodžiais, „jedna z najboleśniejszych ran Galicyi“ (GKPPA 21898, 12).

tačiau OWKL autoriui buvo priimtina toli gražu ne tik GKPPA struktūra – kaip 
jau buvo cituota, daug Kalinkos minčių, svarstymų, idėjų pasikartoja ir akelaičio 
rankraštyje. Kitaip tariant, tai du identiška maniera parašyti kūriniai, suprantama, 
su vienu esminiu skirtumu – OWKL taip ir liko nebaigtas, neišspausdintas darbas. 
dauguma jo sukūrimo detalių, pagaliau – tikrosios akelaičio intencijos taip ir liks 
paslaptyje. belieka tik spėti, kad OWKL formuluotas tikslas galėjo būti artimas, o 
galbūt net ir tapatus tam, kurį skaitome įvadinėje GKPPA dalyje:

podaję czytelnikowi wierny obraz Galicyi. swiadek naoczny jej obecnego stanu, sta-
rałem się pochwycić epokę, w której ta prowincya polska z pod rządu rzpltej pod 
rząd austryacki przechodziła. starałem się określić jej ówczesne stosunki; z tego punk-
tu wyjścia przeprowadzić je przez następnych lat ośmdziesiąt, i wykazać o ile i w jaki 
sposób, prawa i opieka rządu austryackiego na nie wpłynęły (GKPPA 21898, [9]).

taigi Kalinkos studijos akiratyje – Galicija austrijos imperijos valdžioje, jos poli-
tinės, teisinės ir ekonominės sistemos kaita, kardinaliai pasikeitus politinei krašto 
padėčiai. savo ruožtu akelaičio rankraščio akiratyje – lietuva rusijos valdžioje ir 
analogiška jos raidos kaita. tad nėra abejonių, kad OWKL, t. y. Opisanie Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, – dirbtinis, bpp darbuotojų sugalvotas pavadinimas, nieko bend-
ra neturintis nei su šio veikalo geneze, nei juolab su pačiu turiniu. taigi galima gana 
drąsiai teigti, kad autentiškas akelaičio studijos pavadinimas – Litwa pod rządem 
Rossyjskim, t. y. Lietuva Rusijos valdžioje, beje, pavadinimas užfiksuotas ir paties ake-
laičio ranka (žr. 11 pav.). deja, ne pagrindiniame rankraščio tekste (bpp: 208, 509). 
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6. a p i b e n d r i n a m o s i o s  p a s t a b o S, a r b a  m i K a l o j u s  a K e l a i t i s 
i s t o r i K Ų  b e n d r u o m e n Ė j e. regis, taip ir liks iki galo neatsakytas klausimas, 
kodėl mikalojus akelaitis neužbaigė savo veikalo, kodėl prie jo nebegrįžo. Žinoma 
tik, kad po sukilimo vėl parvykęs į paryžių nerado ne tik savo darbo vietos bibli-
otekoje, bet ir neteko ankstesnių globėjų paramos. taigi, kaip ir dauguma akelaičio 
kūrinių, taip ir šis liko tik rankraštyje. antra vertus, galbūt OWKL neišspausdinimo 
priežastis yra tiesiog kokybės stoka? juk iš dalies tai kompiliacinis darbas, nors ir 
pagrįstas gana kruopščiai surinkta lietuviška medžiaga. Kitaip tariant, galbūt ake-
laičiui tiesiog pristigo pasirengimo, profesionalumo tokiam sumanymui įgyvendin-
ti? juk nors ir kokia akivaizdi politinė potekstė, netgi „užsakomasis“ to teksto po-
būdis, OWKL visų pirma turėjo būti istorinis tyrimas? Galbūt savamoksliui akelai-
čiui tai buvo pernelyg nauja sritis? Kitaip tariant, galbūt ir šį kartą teisus augusti-
nas janulaitis, jau 1917 metais datuotame rankraštyje (jo medžiaga vėliau buvo 
panaudota 1920 metais spausdintame rašinyje273) taip apibūdinęs OWKL autorių: 
„tai buvo žmogus jieš- ‖ kąs, tveriąs, norėtų turėti savo, ‖ o sutverti nepajėgiąs, 
negalėjęs ‖ savo išdidumo atsikratyti“274? beje, labai panašiai save yra charakteri-
zavęs ir pats akelaitis: „niepytam, co mnie czeka ‖ – głód czy nędza? spelnienie 
życzeń czy gorzki ‖ zawód? jestem młody, a młodych ta wada, ‖ [2] że275 żyją 
przyszłością, i nieraz porywa- ‖ ją się do dzieł nad swoje siły“276. 

Kitaip tariant, kokia buvo akelaičio kompetencija istorinių tyrimų srityje jam 
atvykus į paryžių? neturiu omenyje grynai formalių dalykų, visų pirma – jo pri-
klausymo lvaK (kas, suprantama, taip pat jau buvo tam tikras profesionalumo 
ženklas), bet konkrečius istorinės tematikos darbus. deja, tokių beveik nebūta. tiesa, 
akelaičio rankraštiniame palikime randame išrašų iš johanneso voigto, juozapo 
jaroševičiaus darbų277. Žinome, kad jis ypatingai žavėjosi janu dlugošu (svajojo, kad 
kada nors ne tik bus išleisti šio istoriko raštai, bet ir pastatytas paminklas)278, dar 
labiau – Herodotu, o apie tai byloja ir faktas, kad pagrindinį šio istoriko veikalą 
buvo pradėjęs versti į lenkų kalbą279. Herodotas tapo dažniausiai lingvistiniuose 
akelaičio darbuose cituojamu autoriumi. suprantama, taip pat gerai buvo išstudija-
vęs ir „lietuvos Herodoto“ – simono daukanto („nasz Herodot dowkont“280) darbus. 

273  Žr. 22 išnašą.
274  a[ugustinas] janulaitis, Mikalojus Akelaitis 

(1829–1887); lmab rs: f. 267, b. 1178, 20r 
(rankraštis datuotas 1917 12 27).

275  prieš šį žodį išbraukta czy zaleta.
276  [mikołaj akielewicz,] „notatki z wycie-

czek litwina“; lltib r: f. 1, b. 22, 1–2 
(rankraštis rašytas apie 1858 metus). 

277  [mikołaj akielewicz,] išrašai iš istorinių 
šaltinių ir istorijos veikalų; lltib r: f. 1, 
b. 37, 1–111 (rankraštis rašytas prieš 1861 
metus); [mikołaj akielewicz], „z dziejów 
litwy. obraz litwy j[ózefa] jaroszewi-
cza...“; lltib r: f. 1, b. 48 (rankraštis rašy-
tas prieš 1861 metus, be lapų numeracijos). 

278  Žr. mikalojus akelaitis, laiškas iš svirlau-
kio (neu-bergfried) juozapui ignotui Kra-
ševskiui į dresdeną, 1859 02 17, Lietuvių 
kultūros veikėjų laiškai J[uozapui] I[gnotui] 
Kraševskiui, 87.

279  Žr. mikalojus akelaitis, laiškas iš svirlau-
kio (neu-bergfried) juozapui ignotui Kra-
ševskiui į dresdeną, 1858 metų pabaiga, 
Lietuvių kultūros veikėjų laiškai J[uozapui] 
I[gnotui] Kraševskiui, 74.

280  Žr. mikalojus akelaitis, laiškas iš varšu-
vos motiejui valančiui į varnius, 1856 10 
15, janulaitis 1925a, 296. 
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ne ką blogiau – ir teodoro narbuto, apie tai byloja ir lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto bibliotekos rankraštyne saugomi akelaičio išrašai iš narbuto veika-
lo Dzieje narodu litewskiego pirmojo tomo281. 1856 metais, t. y. dar prieš pažintį su 
daukantu (kaip žinome, tuomet, šio istoriko paveiktas, akelaitis kuriam laikui buvo 
besuabejojąs narbuto tyrimų objektyvumu ir apskritai šio istoriko sąžiningumu) 
laiške adomui zavadzkiui taip rašė: „mam wielki apetyt na Historją narbutta“282. 
buvo pasirengęs ir viešai, spaudoje, ginti narbutą nuo kritiškojo stanislovo mikuc-
kio, tai rodo ir jau cituotas akelaičio tekstas „notatki z wycieczek litwina“283.

Žinoma ir tai, kad 1859 metais akelaitis buvo bepradedąs į lenkų kalbą versti 
ir populiarų Carlo von rottecko veikalą, tik šį kartą jį aplenkė leonas rogalskis284. 
tais pačiais, 1859-aisiais, akelaitis ketino parašyti recenziją ir visuotinės pagarbos 
mokslo pasaulyje pelniusio dominyko Šulco darbui O znaczeniu Prus dawnych (tik-
riausiai susipažinęs su trečiuoju šios studijos leidimu285)286. o ryžtis tokiam žingsniui 
(turint omenyje Šulco tekstų sudėtingumą) būtų galėjęs ne kiekvienas. Žinoma ir 
tai, kad 1860 metais ne tik entuziastingai, bet ir labai profesionaliai (savo originaliais 
svarstymais atkreipė ir rusijos intelektualų dėmesį) buvo įsitraukęs ir į mokslinę 
diskusiją dėl rusios vardo kilmės – deja, tuomet pademonstravo tik savo etimolo-
ginius sugebėjimus287. 

tad „istoriškiausiu“ ikiparyžietiškojo laikotarpio akelaičio kūriniu reikėtų laikyti 
taip pat rankraštyje likusį (šiandien nepelnytai užmirštą) darbą Trumpas papasakojimas 
apej Lietuwos wejkałus288. be abejo, šis daukanto įtakoje rašytas (kai kur – tiesiog nuo 
jo nurašytas) kūrinys buvo skirtas vadinamajai liaudies bibliotekėlei, jos istorijos ir 
geografijos skyriui. nors didaktinė knygelės paskirtis, visų pirma – jos adresatas, 

281  [mikołaj akielewicz,] recenzijos teodoro 
narbuto veikalui Dzieje narodu litewskiego 
apmatai?; lltib r: f. 1, b. 40, 1–11.

282  Žr. mikalojus akelaitis, laiškas iš varšu-
vos adomui zavadzkiui į vilnių, 1856 10 
15 (27); lmab rs: f. 7, b. 536b, 6r. laiško 
vertimą į lietuvių kalbą žr. navickienė 
2007, 208–211. 

283  Žr. 278 išnašą. taip pat žr. mikalojus   
akelaitis, laiškas iš svirlaukio (neu-berg-
fried) adomui Honorijui Kirkorui į vilnių, 
1858 05 14 (26), janulaitis 1925a, 302.

284  [Carl von rotteck,] Obraz historyi powszech-
nej od najdawniejszych do najnowszych cza-
sów, 1–5, dzieło z niemieckiego przerobio-
ne przez leona rogalskiego, wydanie 
drugie, poprawne i do roku 1860 dopro-
wadzone, Warszawa, nakładem j[ózefa] 
j[oachima] okońskiego, 1861. apie tai žr. 
mikalojus akelaitis, laiškas iš svirlaukio 
(neu-bergfried) juozapui ignotui Kraševs-
kiui į dresdeną, 1859 02 17, Lietuvių kultū-
ros veikėjų laiškai J[uozapui] I[gnotui] Kra-
ševskiui, 82.

285  dominik szulc, „o znaczeniu prus daw-
nych, wydanie przerobione“, Pisma Domi-
nika Szulca, Warszawa: nakład i druk s[a-
muela] orgelbranda, księgarza i typogra-
fa, 1854, 1–188.

286  Žr. mikalojus akelaitis, laiškas iš rieta- 
vo adomui Honorijui Kirkorui į vilnių, 
1859 10 15, janulaitis 1926, 435.

287  Chłop z ptu. marjampolskiego [mikołaj 
akielewicz], „pierwszy numer Współcześ-
nika...“, Виленскiй Вѣстникъ 28, 1860, 
278–279; Chłop z pttu marjampolskiego 
[mikołaj akielewicz], „Kostomarow, jako 
filolog. oceniony przez jerzego letgołę“, 
Виленскiй Вѣстникъ 54, 1860, 530. taip 
pat žr. [m(ikołaj) akielewicz,] medžiaga 
straipsniui „Kostomarow, jako filolog“, 
1860; lltib r: f. 1, b. 29, 1–17.

288  [mikołaj akielewicz,] Trumpas papasakoji-
mas apej Lietuwos wejkałus; lltib r: f. 1,   
b. 30, 1–10 (rankraštis rašytas prieš 1861 
metus).
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akelaitį įpareigojo laikytis tam tikrų taisyklių, vis dėlto joje su jam būdingu stiliaus 
lengvumu, nepaprastai pagaviai perteikiama lietuvos istorija iki pat lenkijos ir lie-
tuvos valstybės padalijimų: „jeigu289 tejp290 dażnaj291 mi- ‖ nejame292 tewus293 sawo, 
tejp łabaj mylia- ‖ me sawo giminę ir tewiszkę, taj alwienamuj ‖ pridera żinotie 
wejkałus ir wisokius ‖ [2] atsitikimus tos musu gimines bej tewiszkes, ‖ grażios 
lietuweles“ (Trumpas papasakojimas apej Lietuwos wejkałus, 1–2). su tokiu pat nuoširdžiu 
paprastumu šio kūrinio autorius aiškino ir liublino unijos („lublino Wienija“) pras-
mę: „ant to suejimo lietu- ‖ wiaj ir lenkaj, priżadejo ir prisiekie294 wieni kitiems ‖ 
isz wieno gywentie, kajpo broliaj tarp295 sawęs296 ir297 wajkaj wie- ‖ nos motinos“ (7). 
emocingai rašė ir apie paskutines valstybės gyvavimo akimirkas, kai „bedos użpuo-
le musu tewiszkę“, kai „maskoliaj, prusaj ir ausztrokaj ‖ pasidalino tarp sawęs 
musu żemes“, kai „likome be298 motinos–tewisz kes“ (10) (plg. 13 pav.).

tiesa, atskirų lietuvos istorijos fragmentų randame ir kituose akelaičio didak-
tinės prozos kūriniuose, pavyzdžiui, knygelėje Kwestorius po Lietuwą ważinedamas 
żmonis bemokinąsis299, bet nė viename praeities įvykių pasakojimas nėra toks vienti-
sas ir rišlus. be abejo, Trumpas papasakojimas apej Lietuwos wejkałus – tai kompiliaci-
nis kūrinys, supaprastinta, suprimityvinta lietuvos istorija, tačiau šiuo požiūriu 
parašytas itin profesionaliai. bene tiksliausiai tokio kūrinio tikslą akelaitis sufor-
mulavo laiške juozapui ignotui Kraševskiui: „dzieje narodu powinny być na u- ‖ 
stach każdego indiwiduum, a wtedy ‖ naród będzie nieśmiertelny“300. tačiau šis 
darbas svarbus dar ir kitu aspektu – jis dar kartą parodo akelaičio įvairiapusišku-
mą: sunku net įsivaizduoti, kad Trumpo papasakojimo apej Lietuwos wejkałus ir OWKL 
autorius – vienas ir tas pats asmuo. antra vertus, tuo metu šis bruožas buvo bū-
dingas ne tik akelaičiui.

iki pat 1862 metų, t. y. iki pat vadinamojo OWKL projekto, istorijos tyrimų sri-
tyje akelaitis nepasireiškė. svarbiausias jo susidomėjimo objektas tuomet buvo lie-
tuvių kalba, t. y. lingvistika, etimologijos tyrimai. būtent juos akelaitis laikė prio-
ritetiniais. jau 1856 10 15 laiške motiejui valančiui taip rašė: „poszukiwania etymo-
logiczne niekiedy rzucają wielkie światło na Historję; Filologija – to prawa jej ręka. 
nie można pisać dziejów jakiegokolwiek narodu, nieznając jego języka“301. Šią savo 
mintį formulavo ir garsiajame kreipimesi į mykolą balinskį, taigi ir į lvaK: „owoż 

289  Žodžio pabaiga taisyta.
290  taisyta iš tejpo.
291  Žodžio vidurys taisytas.
292  taisyta iš minime.
293  taisyta iš boczius.
294  Žodžiai ir prisiekie įterpti.
295  Žodžio pradžia taisyta.
296  Žodžiai kajpo broliaj tarp sawęs įterpti.
297  prieš šį žodį išbraukta lyg.
298  taisyta iš netekome.
299  [mikołaj akielewicz,] Kwestorius po Lie-

tuwą ważinedamas żmonis bemokinąsis, Wil-
niuja. spaustuweja a[dama] H[onorego] 
Kirkora, 1860, 16, 19. 

300  Cituojama iš: mikalojus akelaitis, laiš-  
kas (pasirašytas slapyvardžiu Chłop) iš 
svirlaukio (neu-bergfried) juozapui igno-
tui Kraševskiui į dresdeną, 1859 02 17; 
lmab rs: f. 267, b. 3538 (akelaičio laiškų 
Kraševskiui nuorašai), 37r. Šio laiško ver-
timą į lietuvių kalbą žr. Lietuvių kultūros 
veikėjų laiškai J[uozapui] I[gnotui] Kraševs-
kiui, 81–88.

301  mikalojus akelaitis, laiškas iš varšuvos 
motiejui valančiui į varnius, 1856 10 15, 
janulaitis 1925a, 296.
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13 pav. paskutinis mikalojaus akelaičio kūrinio Trumpas papasakojimas 
apej Lietuwos wejkałus (prieš 1861 metus) puslapis;
lltib r: f. 1, b. 30, 10 
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czcigodny mężu, jakkolwiek działanie i dążność komissyi archeologicznej Wileńskiej 
jest chwalebna, jednak śmiem wyznać, że daleko wyższy cel ma przed sobą, niże-
li wyłączne zajęcie się przeszłością“302. taigi lietuvių filologija, lyginamoji kalboty-
ra buvo ir savotiška akelaičio niša lvaK. Kaip jau buvo anksčiau minėta, jau ir 
pats lietuvių kalbos mokėjimas akelaitį darė ypatingą tame mokslui neabejingų 
žmonių sambūryje. beje, šio pranašumo nevengė demonstruoti net ir savo aukomis 
senienų muziejui: nors, kaip rodo tyrimai, turėjo gana turtingą biblioteką, muziejui 
dovanojo tik savo paties išleistas lietuviškas knygeles303.

taigi galima teigti, kad iki 1862 metų akelaitis, jo paties žodžiais tariant, turėjo 
gerokai aukštesnį tikslą negu istorijos tyrimai. suprantama, nereikėtų atmesti ir 
grynai psichologinio momento – lvaK laikotarpiu akelaitį turėjo slėgti ir nemenkas 
jo kolegų istorikų (priešingai nei akelaitis, beveik visi jie turėjo universitetinį išsi-
mokslinimą) autoritetas ir didžiulė jų tarpusavio konkurencinė kova. taigi tik pary-
žiuje, jau atitolęs nuo šios aplinkos, jis galėjo išmėginti ir istorinę tematiką. Įdomu 
ir tai, kad OWKL – vienintelis didesnės apimties akelaičio kūrinys, kuriame nėra 
vadinamojo kalbinio aspekto, etimologinių svarstymų (išskyrus vieną kitą atsitikti-
nį pavyzdį), ko nebūtų galima pasakyti net apie gerokai vėlesnius jo darbus, tokius 
kaip Rzut oka na starożytność narodu litewskiego ar Lëtuvių Budvëtis304. negana to, 
OWKL akelaitis netgi konstatuoja, kad kalba nėra pagrindinė tautiškumo sąlyga 
(„Wszak język niejest najgłów- ‖ nym warunkiem narodowości...“ [146]). taigi visi 
šie faktai byloja, kad OWKL tarytum iškrenta iš bendro akelaičio darbų konteksto. 
Kaip jau minėjau, būtent tokį įspūdį turėjo patirti pirmieji šio rankraščio skaitytojai, 
t. y. janulaičio pagalbininkai paryžiuje. tuo galima bent iš dalies paaiškinti ir jų 
abejingumą šiam veikalui. suprantama, neturėtume užmiršti ir kitos aplinkybės – 
OWKL akelaitis kaip niekada emocingai, net egzaltuotai, deklaruoja ne tik neapy-
kantą rusijai, bet ir meilę bei ištikimybę lenkijai. aišku, tai galėjo būti dar viena 
tuometinių lietuvių istorikų šaltumo šiam kūriniui priežasčių...

antra vertus, šiandien OWKL kaip akelaičio biografijos fakto jau negalime igno-
ruoti – kad ir koks keistas, nesuprantamas ar net nepriimtinas jis mums atrodytų. 
Kaip kad taikliai pastebėjo aleksandravičius (1990, 138), akelaitis „visa širdimi ir 
protu atsidavęs lituanistinei veiklai, atspindėjo ir nepaprastai sudėtingus epochos 
prieštaravimus“. Kitaip tariant, visiškai galima ir atvirkštinė mintis – OWKL buvo 

302  Chłop z ptu maryampolskiego [mikołaj 
akielewicz], „odezwa do redakcyi Teki 
Wileńskiej starego ziemianina litewskiego 
(pisałem pod Warszawą, d[nia] 3 grudnia 
1857)“, Teka Wileńska 3, 1858, 150. 

303  Spis ofiar, które wpłynęły do Muzeum Staro-
żytności od 11o stycznia 1856 r[oku] ([Rok] 
1861: od 11 stycznia do 11 lutego); vub rs: 
f. 46, b. 173, 70v. taip pat žr. „dnia 11 b[y-
łego] m[iesiąca] lutego...“, Виленскiй 
Вѣстникъ 14 (17 февраля), 1861, 122: 
„akielewicz mikołaj 6 broszur litewskich 
pzez siebie wydanych.“

304  vytautas [mikołaj akielewicz], Rzut oka na 
starożytność narodu litewskiego, petersburg: 
тип[ография] Ф. С. Сущинскаго, 1883; 
[mikołaj akielewicz,] Lëtuvių Budvëtis. 
Knį gełe skirta Lëtuviams savo Teviszkę my-
łen tëjëms (rankraštis rašytas apie 1883 me-
tus); biblioteka Kórnicka polskiej akade-
mii nauk: 2488. Šio rankraščio mik rofilmą 
žr. lmab rss: mf. 431. plačiau apie šį 
akelaičio rankraštį žr. v[ladas] Žukas, 
„nežinomas m[ikalojaus] akelaičio rank-
raštis“, Bibliotekininkystės ir bibliografijos 
klausimai 2, 1962, 191–192.
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natūralus šios sudėtingos, tačiau, be abejonės, itin smalsios, nuolat ieškančios as-
menybės raiškos rezultatas. viename iš paskutinių lietuvos laikotarpio kūrinių, 
skirtų žurnalui Teka Wileńska, randame ir tokius akelaičio žodžius: 

mojem godłem jest miłóść rze- ‖ czy domowych litewskich, w dawnym, obecnym ‖ 
i przyszłym ich rozwoju, uwzględnienie tego ‖ co się obok litwy dzieje, i zaszcze-
pienie ‖ zdrowych pojęć o tem, czego rozumnie żą- ‖ dać i ku czemu wytrwale 
dążyć należy305. 

tokių akelaičio ieškojimų išdava galėjo būti ir OWKL, teisingiau – Litwa pod 
rządem Rossyjskim. Kūrinys keisto žanro, abejotinos mokslinės kokybės ir diskutuo-
tinų teiginių, bet turintis vieną nenuginčijamą savybę – jį rašęs asmuo nebuvo 
abejingas lietuvos likimui. o tai bene esminis visos akelaičio kūrybos ženklas.

7. i Š v a d o s. 1. mikalojus akelaitis (1829–1887) – ne tik viena įsimintiniausių, 
bet ir viena prieštaringiausių XiX šimtmečio asmenybių. Šis prieštaringumas kyla 
ne tik iš asmeninių akelaičio būdo bruožų, bet ir iš jo pasirinkto gyvenimo kelio, 
kurį būtų galima nusakyti dviem žodžiais – mokslas ir politika. tokiam akelaičio 
asmenybės vertinimui pritarė ir žymiausias akelaičio biografas – istorikas augus-
tinas janulaitis.

2. didžioji dalis akelaičio darbų (tiek spausdintų, tiek rankraštinių) skirta lietuvių 
kalbai, literatūrai, tautosakai, mitologijai. tačiau atidesnis žvilgsnis į akelaičio kūry-
binį palikimą bei biografiją leidžia teigti, kad ir istorijos, lietuvos istorijos, tema jam 
buvusi gana svarbi. to įrodymas – ir didžiausias istorinės tematikos akelaičio darbas, 
parašytas 1862 metais, mums žinomas kaip Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(OWKL). OWKL – tai ir pirmas ženklus emigracijos laikotarpio akelaičio darbas.

3. Kaip rodo archyviniai duomenys, lietuvių mokslininkai, visų pirma janulaitis, 
šiuo kūriniu susidomėjo 1923-iaisiais. tačiau pirmas išsamią informaciją apie OWKL 
spaudoje pateikė dailės istorikas, grafikas, muziejininkas paulius Galaunė. Kiek 
vėliau, apie 1932-uosius metus, dar išsamiau OWKL aprašė korespondencijoje ja-
nulaičiui ir bibliografė, istorikė marija mašiotaitė-urbšienė. taigi XX amžiaus 3-ia-
jame dešimtmetyje lietuvos istorikams tapo aišku, kad OWKL – ne tik didžiausios 
apimties akelaičio istorinis veikalas, bet ir reikšmingiausias lenkų bibliotekoje pa-
ry žiuje (bpp) saugomas jo rankraštis.

4. išsamesnė tuometinės akelaičio aplinkos paryžiuje, o ir paties OWKL analizė 
parodė, kad šio veikalo atsiradimas glaudžiai susijęs su 1856 metais prie bpp įkur-
to leidybos komiteto, ypač jo nario, garsaus emigracijos politiko, istoriko ir leidėjo 
Waleriano Kalinkos vardu. Kalinka surado finansinę paramą OWKL, o vienas iš jo 
darbų – 1853 metais paryžiuje anonimiškai išspausdinta monografija Galicya i Kraków 
pod panowaniem austryackiem (GKPPA) tapo OWKL prototipu.

5. OWKL sudaro penki netolygiõs apimties skyriai: 1) „Kraj i mieszkańcy“            
(59 lapai), 2) „sprawa włościańska na litwie“ (133 lapai), 3) „Kościół“ (106 lapai, 

305  [mikołaj akielewicz,] „do rąk własnych i 
oczu jasnych Teki Wileńskiej“; lltib r: f. 1, 

b. 20, 1r (rankraštis rašytas prieš 1861   
metus).
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antrasis, in folio, – 82 lapai), 4) „oświata“ (47 lapai), 5) „sądownictwo i admini-
stracja“ (25 lapai). OWKL – nebaigtas kūrinys: ne tik be pratarmės, t. y. be pradžios, 
bet ir be pabaigos. 

6. akelaičio akiratyje – lenkijos ir lietuvos valstybės žlugimo procesas ir naujas 
lietuvos politinis, ekonominis bei juridinis būvis rusijos imperijos valdžioje. bendra 
OWKL autoriaus nuostata paprasta – idealizuojama bendros lenkijos ir lietuvos 
valstybės praeitis ir smerkiama rusijos valdžios vykdoma politika. 

7. OWKL tekstas netolygus, fragmentiškas, pasigendama logiško sukauptos me-
džiagos dėstymo plano: iš pradžių itin santūrus, objektyvus, „statistinis“, taigi pre-
tenduojantis į moksliškumą, ilgainiui, ypač pradedant 3-iuoju skyriumi „Kościół“, 
vis labiau primena publicistinį, labai emocionalų rašinį. veikale jaučiama politinė 
įtampa, priešsukiliminės nuotaikos, tad jis gerokai politizuotas. todėl visai ir kaip 
viešas kaltinimas rusijos vykdomai politikai.

8. Šiame gana didelės apimties veikale panaudota itin nedaug literatūros, šaltinių. 
būdingas OWKL bruožas ir autoriaus pomėgis pateikti dokumentus in extenso bei 
gana negausus (turint omenyje veikalo apimtį) jame nurodytų asmenvardžių kiekis. 
tuo OWKL taip pat gerokai išsiskiria iš to meto lietuvos istoriografinio konteksto.

9. su OWKL susijusių dokumentų analizė rodo, kad prie šio veikalo akelaitis 
dirbo iki pat 1863 02 11, taigi iki pat išvykimo į sukilimo apimtą augustavo gu-
berniją. Kodėl grįžęs į paryžių akelaitis prie jo nebegrįžo, nustatyti nepavyko.

10. jeigu OWKL būtų užbaigtas ir išspausdintas, turėtume visais atžvilgiais sa-
vitą tiems laikams studiją – naujųjų laikų lietuvos istoriją, tam tikra prasme – ir 
politologinį darbą, analizuojantį rusijos politiką buvusiose ldK žemėse. veikalą, 
kuriame itin daug dėmesio skiriama ir socialinei-ekonominei šio krašto raidai bei 
švietimo reformoms. 

11. OWKL anaiptol neprimena lietuvos laikų akelaičio darbų. nieko panašaus 
nebuvo parašę, o dėl cenzūros – ir nebūtų galėję, nė jo kolegos iš lvaK. OWKL – 
pirmasis akelaičio veikalas, kurį jis rašė žinodamas, kad nebus jokių cenzūros ap-
ribojimų. tai ir vienintelis didesnės apimties akelaičio kūrinys, kuriame nėra vadi-
namojo kalbinio aspekto, etimologinių svarstymų (išskyrus vieną kitą atsitiktinį 
pavyzdį), ko nebūtų galima pasakyti net apie gerokai vėlesnius jo darbus. 

12. OWKL, t. y. Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, – dirbtinis, bpp darbuo-
tojų sugalvotas pavadinimas, nieko bendra neturintis nei su šio veikalo geneze, nei 
juolab su pačiu turiniu. taigi galima gana drąsiai teigti, kad autentiškas akelaičio 
studijos pavadinimas – Litwa pod rządem Rossyjskim, t. y. Lietuva Rusijos valdžioje, 
beje, toks pavadinimas užfiksuotas ir paties akelaičio ranka. deja, ne pagrindinia-
me rankraščio tekste.

Šaltiniai:
akielewicz ,  joseph ,  1932 04 11: laiškas iš paryžiaus juozui urbšiui į paryžių; lmab 

rs: f. 267, b. 929, 34r (mašinraštis, pridėtas prie 1932 04 12 marijos urbšienės laiško iš 
paryžiaus augustinui janulaičiui į Kauną).
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Reda Griškaitė
t H e  s t o r Y  o F  m i K a l o j u s  a K e l a i t i s ’ s  m a n u s C r i p t 
OPISANIE WIELKIEGO KSIęSTWA LITEWSKIEGO ( 1 8 6 2 )

s u m m a r y

mikalojus akelaitis (also mikołaj akielewicz, also Chłop z powiatu maryampolskiego, also 
Chłop z litwy, also bartosz z Czoderyszek, also agricola, also Cziuoderiszkiu mikałojus, also 
Wargdienelis isz lietuwos, also Wytautas, 1829–1887) is one of the most prominent and con-
tradictory personalities of the 19th century. the contradiction stems from akelaitis’s personal 
features as well as his way of life, which can be best described in two words: research and 
politics. such features of akelaitis were also noted by augustinas janulaitis (1878–1950), a 
historian and akelaitis’s best-known biographer. at the same time in the eyes of his contem-
poraries the personality of akelaitis was unique in that he emphasised his descent from peas-
ants and his excellent command of lithuanian. the latter could have determined akelaitis’s 
research interests. His biographers have shown that until the end of 1861 when he left lithua-
nia most of his works had focused on the lithuanian language, literature, folklore and mythol-
ogy. His works on history during the period had been scarce.

thus, from the quantitative point of view, in akelaitis’s biography history must have 
played a minor role. From a broader perspective, this feature could have contributed to his 
unique personality, bearing in mind his milieu at that time: his close cooperation with such 
historians as julian bartoszewicz, simonas daukantas, adam Honory Kirkor, michał baliński, 
later also with Walerian Kalinka, let alone the fact that in 1858 he became a member of the 
provisional Committee of archaeologists of vilnius (further referred to as pCav). most 
leading positions in the above Committee were also taken by historians; thus priority was 
clearly given to research into the history of the country. a closer look at akelaitis’s writings 
opens a slightly different picture raising some doubts about the reliability of statistical cal-
culations. like all intellectuals of the time, he, as a literary and public figure, considered 
history, and especially history of lithuania, rather important. the claim can be supported 
by reference to one of his large-scale and most outstanding works in history written in 1862 
during his first emigration to paris. it is now known to us as Opisanie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (further referred to as OWKL). the genesis and analysis of this particular work 
kept in the polish library in paris (Biblioteka Polska w Paryżu, also Bibliothèque Polonaise à 
Paris, further referred to as bpp) has become the key axis of this paper.

as attested by the archival data, lithuanian researchers, first of all, janulaitis became 
interested in the work in 1923. the first person who gave important information about 
the OWKL was paulius Galaunė (1890–1924), an art historian, graphic artist, museologist, 
who in 1923–24 was on a study period in paris, in Ecole du Louvre. in his free time, Galaunė, 
upon janulaitis’s request, copied lithuanian manuscripts in the bpp. janulaitis also re-
ceived some help from Władysław mickiewicz (1838–1926), one of the most outstanding 
public figures among lithuanian and polish immigrants in paris. From 1899 he was direc-
tor of the bpp; he was also the founder of adam mickiewicz’s museum in paris (Muzeum 
Adama Mickiewicza w Paryżu). He had known akelaitis in person. interestingly, janulaitis 
had been in contact with Władysław mickiewicz since 1912 after having written him a 
letter on the works by Kiprijonas zabitis-nezabitauskis kept in the bpp. some time later, 
ca 1932, janulaitis received even more details about OWKL from marija mašiotaitė-urbšienė 
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(1895–1959), a bibliographer and historian, who upon janulaitis’s request, was also collect-
ing information about lithuanian culture in the libraries of paris. it was urbšienė, who 
contributed most to finally producing akelaitis’s most detailed biography and establishing 
contacts with his descendants.

so already in the third decade of the 20th century lithuanian historians showed that 
OWKL had not only been akelaitis’s work of history largest in scale, but also his most 
significant manuscript kept in the bpp. However, neither janulaitis, nor other researchers 
made efforts to transcribe OWKL or even take pictures of it and find a way to send the 
pictures to lithuania. janulaitis and other lithuanians who lived in pre-war paris and 
helped him were rather indifferent; their indifference passed to other generations of re-
searchers: a xerox copy of the work was only brought to the institute of lithuanian His-
tory in vilnius in 1995. there have been very few mentions of OWKL in the press either. 
the first article about the work was published in 1924. its author was Galaunė. after a 
rather long break almost the same information from time to time (1965, 1969, 1981 and 
1995) appeared in different research publications. it was mostly a shorter or longer version 
of Galaunė’s description of the manuscript structure and a couple of commentaries. only 
in 1996 a more detailed article by the polish literary critic mieczysław jackiewicz was 
published. However, his rather short essay appeared in a non-research publication.

none of the researchers of OWKL has focused on its genesis, which seems to be a 
logical outcome of akelaitis’s biography: the idea of the work was brought from lithuania; 
however, the work was carried out in the bpp, which provided excellent conditions and 
gave access to numerous sources. the date of the work, 1862, also prompted the idea that 
the work could only be analysed in the context of his research carried out in vilnius. 
interestingly, a more thorough investigation of his milieu in paris at the time as well as 
the analysis of OWKL has shown that the decisive role belongs to completely different, 
very concrete circumstances, mostly related to Walerian Kalinka (1826–1886), a famous 
politician of the diaspora, historian and publisher. Kalinka was able to find financial re-
sources for OWKL, his study Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem (further referred 
to as GKPPA) was a prototype of OWKL. in general, OWKL can hardly be compared to 
any of akelaitis’s works completed in lithuania.

OWKL has five sections: 1) “Kraj i mieszkańcy” [the country and its people], 2) “spra-
wa włościańska na litwie” [the issue of peasantry in lithuania], 3) “Kościół” [Church],                    
4) “oświata” [education], 5) “sądownictwo i administracja” [Courts of justice and admin-
istration]. the first section has four subsections: a) “Granice Wielkiego Księstwa litewskie-
go” [the borders of the Grand duchy of lithuania], b) “polityczny podział na Księstwa, 
Województwa, ziemie i powiaty z wykazaniem starostw. rozległość i ludność szczegółowa, 
ogółowa i stosunkowa” [a political division into duchies, counties, lands and districts with 
reference to neighbourhoods. the area and population: detailed, general and relative data], 
c) “zmiana granic i podziału politycznego” [Changes of borders and political division],        
d) “mieszkańcy i ich prawa” [Citizens and their rights]. the second section of OWKL has 
two subsections: a) introduction with no title, b) “przegląd stanu gospodarstwa rolnego na 
litwie” [an overview of lithuanian agriculture]. thus the manuscript has no preface, or 
beginning; it has no end, either. in other words, it is incomplete. the sections vary in length. 
section 2 is the longest (133 pages), section 3 is of similar length (the first draft has 106 
pages, the second, in folio, has 82 pages). then comes section 1 (59 pages), followed by 
section 4 (47 pages). the last, section 5, is the shortest (25 pages).
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in section 1, as reflected in its subsections and especially in the very first subsections, 
most attention is devoted to the geography of the country, its statistical data and admin-
istrative division. akelaitis enumerates all administrative units of the Grand duchy of 
lithuania (further referred to as Gdl), provides data about their territory and population 
as well as identifies former, 19th century, territorial units of the duchy. He also provides 
a detailed description of all three partitions of the polish-lithuanian state emphasising 
the loss of its territories and precisely identifying which territories were lost, focusing on 
the effect of the partitions on the Gdl territories and their new administrative division 
within the russian empire.

as already mentioned, section 2 of OWKL “sprawa włościańska na litwie” is the long-
est. in 1862 it was the most important, topical event marking a new epoch in the history 
of the russian empire, including its western counties. akelaitis gave an exhaustive descrip-
tion of the law of 1861 abolishing serfdom and characterised the members of its editorial 
board. moreover, he highlighted the role of lithuania’s two counties, Kaunas and Grodno, 
which, according to the author, were leading in the century’s largest-scale economic reform 
of the russian empire. the reform of 1861 for akelaitis becomes a stimulus to discuss 
lithuanian economics, focusing on agriculture. akelaitis praises lithuania’s past. He ex-
presses his point of view and supports it by figures showing that during the last years of 
the republic the economy of the country had experienced an upsurge.

in section 3 “Kościół” the author expresses his idealistic attitude towards the time of 
the polish-lithuanian Commonwealth and tolerance of its rulers. the author of OWKL 
also discusses the uniate Church and the union of brest (brasta). the latter is given very 
high evaluation and treated as an achievement of the polish-lithuanian Commonwealth, 
an important, though temporary, victory against russia. akelaitis condemns the russian 
policy against the Catholic Church. on the other hand, he also severely criticises the lead-
ers of the Catholic Church for their connivance with the russian authorities.

section 4 “oświata” deals with one of the most important issues of russian politics in 
the country. akelaitis, a literary figure and educator, treated education as an exclusively 
important area. in this section, he attempts to discuss the situation in all branches of 
education: higher, special, secondary and primary education. in addition, he devotes con-
siderable attention to such specific spheres as education of girls and home education. the 
approach of the then authorities towards teachers is discussed separately. the impression 
of a very thorough analysis of this section is reinforced by no less important circumstance: 
in the russian educational policy akelaitis claims to have identified a system aimed at 
destroying two key educational institutions: university of vilnius and Kremenec lyceum. 
When discussing the closing of university of vilnius, akelaitis cannot not skip the pro-
logue to the event—a legal case of the university students. the author of OWKL saw that 
the case was opened with no obvious reason and was artificial. thus akelaitis has con-
tributed to the historiography of the events of the time and in a more general sense, to 
the case of closing down the university of vilnius.

section 5 “sądownictwo i administracja” is the last and the shortest; it is also incom-
plete, as can be seen from its content. differently from the two previous sections, the 
development of ideas in the section is similar to the first two sections: in legal and ad-
ministrative areas he praises the times of the polish-lithuanian Commonwealth and resents 
the laws and the court system imposed by russia.



thus if the work had been completed and published, we would have had a unique study 
of its time in several respects: a history of lithuania of the period and, in a sense, a work 
on political sciences focusing on the analysis of the russian policy on the former territory 
of the Gdl. the work would have made up a study where most attention is devoted to the 
social and economic development of lithuanian counties focusing on the issue of peasantry. 
the work, like periodicals of the time, reflects political tension and the spirit of the ap-
proaching uprising. thus OWKL is like a public accusation directed at the then policy of 
russia. Kalinka in his work focuses on Galicia under the rule of the austrian empire, chang-
es in its political, legal and economic systems after a complete change of the political situ-
ation of the country. in his own right, akelaitis in his manuscript focuses on lithuania 
under the rule of the russian empire and similar changes in its development. therefore, it 
can hardly be doubted that OWKL, or Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, is an artificial 
title given by the employees of the bpp, which has nothing to do with either the genesis of 
the work or its content. We could rightly claim that the authentic title of the work is Litwa 
pod rządem Rossyjskim, or Lithuania under the rule of Russia. this title was handwritten by 
akelaitis himself, regrettably, not in the main text of the manuscript.

up to 1862, i.e. up to the so-called OWKL project, in the area of historic research akelaitis 
had not been well-known. in the pCav akelaitis found a niche for himself in lithuanian 
philology and comparative linguistics. the fact the he had a good command of lithuanian 
made him special among people who were not indifferent towards research. However, a 
purely psychological aspect should not be overlooked either. at the time of the pCav, un-
like akelaitis, almost all his contemporaries and colleagues had a university education and 
fiercely competed among themselves; so akelaitis must have felt the weight of their author-
ity and influence. therefore, a didactic compilation Trumpas papasakojimas apej Lietuwos 
wejkałus [a short story about works of lithuania], which has been preserved in the manu-
script, could be treated as his most ‘historic’ work of the period before paris. in fact, he 
could only try history in paris, having distanced himself from his previous milieu. it is 
interesting to note that OWKL is the only work by akelaitis of such scope which does not 
have a single mention of any linguistic issue, contains hardly any discussion on etymology 
(except for one or another example). this is unusual and does not apply in any of his 
later works, such as Rzut oka na starożytność narodu litewskiego or Lëtuvių Budvëtis.

all the above attests to the fact that OWKL does not fit into the general context of 
akelaitis’s works. OWKL is rather distinct in the historiography of his time. this might 
have also been the impression of the first readers of the manuscript, i.e. those who helped 
janulaitis in paris. this explains, albeit only partially, their indifference to the work. there 
is another circumstance which should not be overlooked: in OWKL, unlike any other work, 
akelaitis explicitly declares his hatred for russia as well as his love for and loyalty to 
poland. this could have been another reason for the indifference of the then historians of 
lithuania towards his work.

reda Griškaitė   Gauta 2009 m. rugsėjo 9 d.
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Vilma Žaltauskaitė
lietuvos istorijos institutas, vilnius

lietuvių kalba ir jos vartotojai 
imperatoriškojoje sankt peterburgo 
romos katalikų dvasinėje akademijoje 
XiX amžiaus pabaigoje1

1. Į v a d a s. lietuvių kalbos viešo vartojimo imperatoriškojoje sankt peterbur-
go romos katalikų dvasinėje akademijoje, veikusioje 1842–1918 metais, klausimas 
yra susijęs su platesne lietuvių kalbos vartojimo būkle Katalikų bažnyčioje, jos 
institucijose, tarp dvasininkų, o bendrąja prasme – ir XiX amžiaus pabaigos lie-
tuvos2 visuomenėje, veikiamoje modernaus nacionalizmo idealų.

1  straipsnis parengtas iš dalies remiantis tyri-
mais, finansuotais lietuvos valstybinio 
mokslo ir studijų fondo pagal projektą 
„lietuvos Krikšto įprasminimas ir reflek-
sija: europėjimo šaltinių kritika, sistemini-
mas, istoriografinis vaidmuo (elKa)“ 
(2007–2008).

2  XiX amžiaus pabaigoje Lietuva dar nebuvo 
vienareikšmiškai suprantama sąvoka: dėl 
politinių projektų skirtumų susikirto lie-
tuvių ir lenkų (bei rusų) nacionalizmas. 
Greta modernios lietuvos (etnolingvisti-
nio) projekto egzistavo ir su istorinės lie-
tuvos (lietuvos didžiosios Kunigaikštys-
tės) tradicija siejamas lietuvos–lenkijos 
federalistinis projektas bei modernaus len-
kų nacionalizmo projektas, kur lietuva 
matyta lenkų etnopolitinėje erdvėje. net 
jeigu ir nebuvo tiesiogiai angažuojamasi 
buvusios unijinės lenkijos–lietuvos vals-
tybės naudai, bet kai kurių dvasininkų, 
vyskupijų hierarchų ištikimybė lenkiškai 
kultūrinei, politinei tradicijai liko. ją stip-
rino dvasininkų socialinis, kultūrinis ry-
šys su aukštuoju luomu – bajorija, politiš-

kai tebeįtakinga socialine grupe. dvasi-
ninkų būta tarp visų minėtų projektų šali-
ninkų. plačiau apie tai ir bažnyčios hierar-
chų nuostatas žr. Kęstutis raškauskas, 
„lietuvių kalbos diegimas vilniaus vysku-
pijos religiniame gyvenime vyskupo stefa-
no zvierovičiaus laikais (1897–1902 m.)“, 
Lietuvos istorijos metraštis 2008 (1), 2009, 
73–98; b[olesław] micewski, „rządcy die-
cezji wileńskiej okresu niewoli wobec 
sprawy narodowej“, Chrześcijanin w świe-
cie 171, 1987, 39–48; vytautas merkys, Tau-
tiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–
1918, vilnius: versus aureus, 2006. Žemai-
čių (telšių) vyskupijoje išsiskiria motiejaus 
valančiaus vyskupavimas (1850–1875), ta-
čiau ir jo nuostatose lietuviškumas nekon-
frontavo su, kaip teigia vytautas merkys, 
senąja etnopolitine bendrija – bajoriškąja, 
lietuvos „lenkiškąja“ tauta (vytautas mer-
kys, Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo 
universalizmo ir tautiškumo, vilnius: min-
tis, 1999, 558, 781). „turėdamas galvoje, 
kad lenkai katalikai rusifikatorių buvo 
persekiojami kaip ir lietuviai katalikai, 
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modernusis etnolingvistinis lietuvių nacionalizmas aktualino lietuvių kalbos 
vartojimą visuomenėje, kalbą pripažino vienu iš esminių tautiškumo apibrėžimo 
sandų ir reikalavo, kad ją vartotų visos socialinės grupės. 

istoriografijoje aptariant lietuvių kalbos viešo vartojimo sankt peterburgo romos 
katalikų dvasinėje akademijoje genezę, šiai problemai suteikiamas aiškus įtampos 
ar konflikto su lenkų kalba, lenkiškąja akademijos kultūrine aplinka turinys, o lie-
tuvių kalbos viešas skambėjimas pateikiamas kaip tautiškai susipratusio studento 
jono mačiulio (maironio) „griežto pareikalavimo“3 rezultatas. 

Šio straipsnio tikslas – patikslinti minėtas istoriografines įžvalgas, pateikti išsa-
mesnį, visapusiškesnį lietuvių kalbos viešo vartojimo akademijos kultūriniame ir 
socialiniame kontekste vaizdą įvertinant, kaip jos vartojimą lėmė modernaus etno-
lingvistinio nacionalizmo raiška, kaip lietuvių kalbos viešas vartojimas buvo sąly-
gojamas specifinės aukštosios teologinės mokyklos realybės. taigi straipsnyje ana-
lizuojamos aplinkybės ir sąlygos reikštis lietuvių kalbai akademijoje, aiškinama, 
kokios galėjo būti jos vartojimo ar nevartojimo priežastys, kas ir kodėl buvo jos 
vartotojai. taip pat tiriamos tų pirmųjų viešai prabilusių lietuviškai alumnų paska-
tos, jų sociokultūrinė aplinka.

tyrimo chronologija – XiX amžiaus paskutinieji dešimtmečiai – moderniųjų na-
cionalizmų raiškõs lietuvoje laikotarpis, kuriame suformuluojama ne tik aiški pa-
saulietinė, bet ir konfesinė (katalikiška) veikimo visuomenėje programa, ryškėja jos 
realizavimo formos, atsiskleidžia generuotojai, bendradarbiai, skleidėjai. reikia pa-
žymėti, kad ne vienas jų buvo baigęs imperatoriškąją romos katalikų dvasinę aka-
demiją sankt peterburge – XiX amžiaus pabaigoje vienintelę aukštąją mokymo įs-
taigą rusijos imperijoje, rengusią dvasininkus, kurie galėjo užimti aukštas pareigas 
bažnyčios hierarchijoje. tad jų socialinė, kultūrinė ir politinė elgsena buvo svarbus 
veiksnys, veikęs ne tik kitus šios socialinės grupės narius, bet ir formavęs visuo-
menės nuostatas, vertybes ir jų perėmimą. 

2. i s t o r i o G r a F i j a. apie dvasininkijos nuostatas modernaus lietuvių nacio-
nalizmo atžvilgiu rašyta daug. lietuvių tautinio sąjūdžio konfesinės (katalikiškos) 
krypties tyrimai rodo, kad lietuvių kalbos vartojimas bažnyčios institucijose buvo 
aktuali problema ir dėmesio jai nestokota4. 

vyskupas abiejų tautų santykių neaštrino 
ir gal iš dalies lenkus laikė lietuvių sąjun-
gininkais“ (merkys 1999, 733). tačiau vė-
lesnių vyskupijos valdytojų (aleksandro 
beresnevičiaus) ir vyskupų (mečislovo 
leo nardo paliulionio) pozicijose lenkiškos 
kultūrinės nuostatos užėmė svarbią vietą 
( j[uozapas] stakauskas, „vyskupas m. l. 
paliulionis ir lietuviškas klausimas“, Židi-
nys 7, 1939a, 230–257; merkys 1999, 733).

3  j[uozas] tumas, Lietuvių literatūros paskaitos. 
Draudžiamasis laikas. „Apžvalgos“ grupė. Jo-
nas Maironis-Mačiulis, Kaunas–mariampo-
lė, 1924, 52.

4  paminėsime tik keletą tyrimų: LAIS 7. Atgi-
mimas ir Katalikų bažnyčia, vilnius: „Katali-
kų pasaulio“ leidykla, 1994; merkys 1999, 
661–704; egidijus aleksandravičius, Gies-
mininko kelias, vilnius: versus aureus, 
2003; ieva Šenavičienė, „Konfesinis anta-
no baranausko lietuviškos kūrybos ištakų 
aspektas“, ALt 6, 2004, 165–176; ieva Šena-
vičienė, Dvasininkija ir lietuvybė. Katalikų 
bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijo-
je XIX a. 5–7-ajame dešimtmetyje, vilnius: 
lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, 
65–212; merkys 2006. 
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Konkretesnio tyrėjų dėmesio sulaukė lietuvių kalbos vartojimas dvasininkų ren-
gimo įstaigose – Žemaičių (telšių)5, vilniaus, seinų seminarijose6. Kalbininkės jur-
gitos venckienės tyrimai atskleidžia, kokia reikšminga XiX amžiaus paskutiniaisiais 
dešimtmečiais dvasininkams buvo bendrinės kalbos formavimo problema. tyrimų 
medžiaga liudija ir jos vartojimo aktualumą7. 

sankt peterburgo romos katalikų dvasinės akademijos kontekstas tirtas mažiau8. 
organizuota lietuviška veikla akademijoje – studentų būreliai dar XiX amžiaus 
aštuntąjį dešimtmetį – minimi petro pranciškaus būčio straipsnyje, nors lietuvišku-
mo raiškos būdai nedetalizuojami9. vincentas liulevičius, nagrinėjęs besimokančio 
lietuvių katalikiško jaunimo organizacijas, taip pat aptaria jų veiklą ir sankt peter-
burgo akademijoje10. bene naujausiame irenos Wodzianowskos darbe apie akade-
miją lenkiška kultūrinė, lingvistinė aplinka įvardijama, bet gãlimos moderniųjų 
nacionalizmų raiškos neanalizuojamos. tik studentų kasdienybės ir dvasinių nuos-
tatų formavimosi kontekste keletas puslapių skirta baltarusių klierikų veiklai XX 
amžiaus pradžioje ir pastraipa to paties meto lietuvių veiklai11.

Kultūrinės, lingvistinės aplinkos, lietuvių kalbos vartojimo sankt peterburgo 
romos katalikų dvasinės akademijos gyvenime aspektai yra liesti nagrinėjant joje 
studijavusių asmenų biografijas12. regina mikšytė, rašiusi apie antano baranausko 

5  dvigubas – Žemaičių (telšių) – vyskupijos (ir 
seminarijos) pavadinimas buvo įteisintas 
1847 metų apaštalų sosto ir rusijos susita-
rimu. 1865 metais seminariją iš varnių per-
kėlus į Kauną, jos pavadinimas nepasikeitė.

6  algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos 
rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje  
(XIX a.–XX a. pradžioje) (daktaro disertaci-
ja, rankraštis), vilnius, 2009; lietuvos isto-
rijos instituto rankraščių skyrius: f. 6 – 
153; vilma Žaltauskaitė, Lietuvos krikščio-
niškosios demokratijos genezė. XIX a. pab.–
XX a. pr. Sociopolitinis aspektas (daktaro di-
sertacija, rankraštis), vilnius, 2000; lietu-
vos istorijos instituto rankraščių skyrius: 
f. 6 – 74; regimantas Gudelis, „seinų ku-
nigų seminarijos choras – lietuvybės ža-
dintojas (XiX a. pabaigoje – XX a. pirmaja-
me dešimtmetyje)“, Res Humanitariae 4, 
2008, 236–253; juozapas stakauskas, Nau-
jieji nacionalizmai ir Katalikų bažnyčia Lietu-
voje, sudarė algimantas Katilius, vilnius: 
aidai, 2003. 

7  jurgita venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos 
pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) 
(daktaro disertacija, rankraštis), vilnius, 
2007; jurgita venckienė, „bendrinė kalba: 
tarmės pasirinkimas ir kodifikacija katali-
kiškoje ir pasaulietinėje periodikoje (1889–
1905)“, ALt 8, 2006, 9–42. 

8  išsamesnė tyrimų istoriografija pateikiama: 
vilma Žaltauskaitė, „povilas januševičius. 
Visokių atsitikimų sąrasza. Nů metų 1895 iki 
[1898]  m̃.: autorius, rankraštis, parengimo 
principai“, BALt 5. Povilas Januševičius, Vi-
sokių atsitikimų sąrasza: 1895–1898, parengė 
vilma Žaltauskaitė, vilnius: lietuvos isto-
rijos instituto leidykla, 2004, 42.

9  p[etras] p[ranciškus] būčys, „Kunigų lietu-
viškumas ir bedievystė lietuvoje“, Tėvy-
nės Sargas 1(5), 1949, 22‒45.

10  autorius nėra tikslus pateikdamas duome-
nis apie akademijoje XiX amžiaus šeštą ir 
septintą dešimtmetį veikusios „baublio res-
publikos“ dalyvius: jai priskiria XiX am-
žiaus paskutinįjį dešimtmetį Kelcų semina-
rijos byloje nukentėjusius asmenis, žr. vin-
centas liulevičius, „Kai ‘rūtos’ žaliavo ir 
dygo ‘tulpės’“, Aidai 3, 1989, 198–211.

11  irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka aka-
demia w Petersburgu, lublin: towarzystwo 
naukowe Kul, 2007, 142, 251–252, 272 
(kalbinė aplinka ir kalbų dėstymas), 254–
258 (baltarusių ir lietuvių studentų veikla).

12  Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, sudarė Ka-
zimieras Čibiras, marijonų spaustuvė ma-
rijampolėje, 1933; stasys Yla, Jurgis Matu-
laitis, Asmenybės apybraiža, putnam, Con-
necticut: išleido ir spaudė nek. m. pr. se-
serys, 1977; LiK 19. Antanas Baranauskas, 
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studijas akademijoje, teigė, kad tuo metu lietuvių kalba akademijoje buvo griežtai 
smerkiama (mikšytė 1993, 147). vandos zaborskaitės tyrimai rodo, kad akademijos 
aplinka netrukdė individualių nuostatų sąlygotai kūrybai, kuri reiškėsi ir lietuvių 
kalba. naujų duomenų apie lietuvių kalbos viešą vartojimą randame povilo janu-
ševičiaus dienoraščio komentaruose (Žaltauskaitė 2004, 53).

Kaip jau minėta, lietuviškoje istoriografijoje viešo lietuvių kalbos vartojimo aka-
demijoje tradicijos genezė siejama su maironiu – ne tik besimokiusiu ir baigusiu 
akademiją (1888–1892), bet ir profesoriavusiu joje (1894–1909). teigiama, kad minint 
popiežiaus leono Xiii jubiliejų „pirmą kartą buvo duota vieta lietuviškoms oracijoms: 
mačiulis skaitė apie dantę“ (tumas 1924, 53). tai vertinama kaip „pilietybės teisių ir 
lietuvių kalbai“ akademijoje suteikimas (tumas 1924, 52). esą „lietuviško susipratimo 
dvasia nuo to laiko mačiulio įtakoje sparčiai plinta tarp akademijos studentų. jie 
dirba lietuvybei“ (tumas 1924, 53). juozu tumu rėmėsi ir zaborskaitė (1987, 75). 

Šio tyrimo šaltiniai – romos katalikų dvasinės akademijos fondo (f. 46), saugo-
mo sankt peterburgo Centriniame valstybiniame istorijos archyve (toliau – sp Cvia), 
medžiaga, fiksuojanti akademijos kasdienybę, dėstytojų ir studijavusiųjų dienoraš-
čiai13, atsiminimai14, mogiliavo, Žemaičių (telšių), vilniaus vyskupijų Directorium 
(vadinamosios rubricelės), akademijos kasmetinis leidinys Academia Caesarea Roma-
no-Catholica Ecclesiastica Petropolitana, nelegali ir legali lietuviška spauda. 

3. s a n K t  p e t e r b u r G o  K o n t e K s t a s. tyrime įvertintina aplinkybė, kad 
tuo metu, kai romos katalikų dvasinė akademija veikė sankt peterburge, vadina-
majame Šiaurės vakarų krašte katalikai neturėjo jokios aukštosios mokyklos. Šiame 
krašte vyravusi atvira antilenkiška valdžios politika veikė ir bažnyčios padėtį, dva-
sininkų nuostatas. bažnyčios gynybinė pozicija objektyviai stiprino katalikybės ir 
lenkiškumo ryšį, nors XiX amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais jau reiškėsi ir 
konfesinė modernaus lietuvių nacionalizmo kryptis, teigusi ir gynusi lietuviškumo 
ir katalikybės sąsają. 

parengė r[egina] mikšytė, 1986; vanda 
zaborskaitė, Maironis, vilnius: vaga, 1987; 
regina mikšytė, Antanas Baranauskas, vil-
nius: vaga, 1993; aleksandravičius 2003; 
tadeusz Górski miC, Błogosławiony Jerzy 
Matulewicz, Warszawa: Wydawnictwo 
Księży marianów, 2005.

13  Александръ васильевичъ Никитенко, Моя 
повѣсть о самомъ себѣ и о томъ „чему 
свидѣтель въ жизни былъ“. Записки и 
дневникъ (1804–1877) 1–2, С. Петербургъ: 
типо–литографiя Герольдъ, 1904, 1905; 
povilas januševičius, BALt 5. Visokių atsiti-
kimų sąrasza: 1895–1898, parengė vilma 
Žaltauskaitė, vilnius: lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2004.

14  p[etras] p[ranciškus] būčys, Atsiminimai 1, 
Chicago: lietuviškos knygos klubas, 1966; 
Fontes Historiae Marianorum 3. Wspomnie-
nia o Błogosławionym Jerzym Matulewiczu, 
zeb. jan bukowicz miC, tadeusz Górski 
miC, Warszawa: Wydawnictwo Księży 
marianów, 1996; Kazimieras paltarokas, 
Gyvenimo bruožai: atsiminimai. Vyskupo Ka-
zimiero Paltaroko gimimo 130-osioms meti-
nėms, parengė bronius antanaitis, elena 
neniškytė, vilnius: Katalikų akademija, 
2005; pranciškus Karevičius, Mano gyveni-
mo ir atsiminimų bruožai, vilnius: Katalikų 
akademija, 2006.
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XiX amžiuje sankt peterburgo kultūrinis ir politinis kontekstas skyrėsi nuo vil-
niaus. imperijos sostinėje lenkų kultūra ir kalba neatrodė tokia grėsminga, jos raiš-
ka nebuvo labai ribojama15, atlaidžiau vertinta ir kitų etninių grupių veikla. 1892 
metais pradėjo veikti sankt peterburgo žemaičių ir lietuvių labdaros draugija16, 
lietuvių kalba sankt peterburgo bažnyčiose XiX amžiaus pabaigoje nuskambėjo 
anksčiau nei vilniuje17. tiesa, šis faktas nulemtas ne pasaulietinės valdžios pozicijos, 
o bažnyčios atsako į socialinę miesto realybę – reikėjo tenkinti sielovadinius lietu-
vių poreikius.

lietuvos demokratinės kultūros puoselėjimo programos buvo kuriamos ir įgy-
vendinamos sankt peterburge jau XiX amžiaus pirmojoje pusėje ir viduryje18, aukš-
tųjų mokyklų studentai būrėsi į žemietijas19. beje, ir romos katalikų dvasinė aka-
demija, ir pasaulietinis universitetas buvo netoliese – toje pačioje miesto dalyje – 
vasilijaus saloje. akademijos studentai negalėjo nežinoti apie 1861 metų neramumus 
universitete. tikėtina, kad ir vėliau juos pasiekdavo informacija apie organizuotą 
studentų veiklą ir intencijas. XiX amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje apie sankt 
peterburgo universiteto studentų lietuvišką veiklą sužinome iš Žemaičių (telšių) 
katalikų dvasinės seminarijos klieriko aleksandro dambrausko (adomo jakšto), 
1884–1888 metais studijavusio akademijoje, o iki seminarijos – nepilnus metus (iki 
1881 metų kovo20) sankt peterburgo universitete, laiškų21 ir jo Curriculum vitae, 
rašyto stojant į akademiją (dambrauskas [1884,] 15).

15  Западные окраины Российской империи, 
науч. ред. м[ихаил] Долбилов, А[лексей] 
миллер, москва: Новое литературное 
обозрение, 2006, 278.

16  jūratė sofija laučiūtė, Peterburgas Lietuvos 
mokslo ir kultūros istorijoje, vilnius: Katali-
kų akademija, 2002, 52–54.

17  pamokslas lietuvių kalba pasakytas dar 
1889 metais (Karevičius 2006, 93), taip pat 
1898 metų lapkritį (vargdienėlis [ juozas 
zauka], „isz petrapylės“, Tėvynės Sargas 3, 
1899, 37–39).

18  egidijus aleksandravičius, Kultūrinis sąjū-
dis Lietuvoje 1831–1863 metais. Organizaci-
niai kultūros ugdymo aspektai, vilnius: 
mokslas, 1989, 66–84. 

19  anot egidijaus aleksandravičiaus (1989, 
78), „lietuviai dalyvavo studentų žemieti-
jų renginiuose ir, nors skyrė save nuo len-
kijos Karalystės išeivių, nuo polonizuotos 
dvarininkų kilmės lietuvos studentijos 
dar nebuvo ryškiai atsiriboję“. Į žemieti-
jas, gminas sankt peterburgo universiteto 
studentai (iš viso tuo metu iš lenkijos Ka-
ralystės ir vakarinių gubernijų studijavo 
apie 500) būrėsi XiX amžiaus 7 dešimtme-
čio pradžioje (т[рифон] Г[алактионович] 
Снытко, „Студенческое движение в на-

чале 60-х годов и восстание 1863 г.“, Вос-
стание 1863 г. и русско-польские револю-
ционные связи 60-х годов, москва: изда-
тельство Академии Наук СССр, 1960, 
203–204, 218, 221–222). romos katalikų 
dvasinėje akademijoje 5–7 dešimtmečio 
pradžioje veikė studentų organizuota 
„baublio karalystė“. jos narių leistame 
rankraštiniame laikraštyje lenkų kalba bū-
davo ir patriotinių eilių. pasak aleksan-
dravičiaus (1989, 78), tuo metu „kultūrinis 
darbas akademijoje, nors ir neperaugo sa-
višvietos rėmų, turėjo tam tikrą reikšmę 
lietuvių kultūriniam judėjimui“. 

20  aleksandras dambrauskas, Moje curriculum 
vitae. Rašyta 1884 m. Akademijon pastojus; 
vub rs: f. 1, e. 306, 18.

21  aleksandro dambrausko laiškas jonui [spu-
duliui], 1882 12 06; vub rs: f. 1, e. 370,          
1 laiškas (byloje lapai nenumeruoti). tau-
tinės veiklos klausimais diskutuojama ir 
antrajame laiške [be datos] bei trečiajame – 
1883 02 11. beje, pastarajame jis gana skep-
tiškai vertina ir pasauliečių studentų, ir 
savo kolegų darbą, kuris dažnai taip ir lie-
kąs tik kalbomis, žr. dambrauskas, [be da-
tos]; dambrauskas 1883 02 11. 
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vis dėlto pasaulietinės valdžios leidžiami įstatymai, reglamentuojantys, varžan-
tys Katalikų bažnyčią, dvasininkijos veiklą, galiojo ir imperijos sostinėje. Lenko ka-
taliko samprata buvo stipri pasauliečių valdininkų mąstysenoje ir XiX amžiaus pa-
baigoje, todėl į akademiją buvo žiūrima kaip į instituciją, kurioje tarpsta lenkų 
politinės aspiracijos, nesiderinančios su imperijos interesais.

akademija jau 1842 metais ir buvo atkelta iš vilniaus į sankt peterburgą tam, 
kad būtų įmanoma visapusiškai ją kontroliuoti. 

4. K a l b a  i r  K a l b o s  a K a d e m i j o j e. vytautas jogėla, rašęs apie vilniaus 
romos katalikų dvasinės akademijos organizaciją ir veiklą 1833–1842 metais, pažy-
mėjo, kad akademija – tai mažasis buvusios ldK „tautos“ modelis22. Ši savybė buvo 
būdinga ir akademijai sankt peterburge, į kurią savo kandidatus – nustatytą kiekvie-
nai vyskupijai skaičių – mokytis siuntė ir mogiliavo, o nuo 1867 metų ir varšuvos 
arkivyskupijoms priklausančios vyskupijos. 1842 metais buvo numatytas finansavimas 
40-čiai studentų. 1859 metais skirtos 2 vietos tiraspolio vyskupijos kandidatams. 
Kiekvienai vyskupijai numatomų vietų skaičius kito: mogiliavo – 8–9, vilniaus – 7 
ar 9, lucko-Žytomyro – 4–6, Žemaičių (telšių) – 6, tiraspolio – 2 vietos. 1867 metais 
uždarius dvasinę akademiją varšuvoje, į sankt peterburgą buvo siunčiami ir studen-
tai iš lenkijos Karalystės. varšuvos arkivyskupijos vyskupijoms buvo skirtos 20, o 
nuo 1890 metų – 26 vietos (varšuvos – 6, liublino – 1, Kelcų – 4, plocko – 4, Kuja-
vijos-Kališo – 5, sandomiero – 3, seinų – 3). tokios buvo valstybės išlaikomų stu-
dentų kvotos. taip pat sudaryta galimybė studijuoti už mokslą susimokant pačiam. 
vieneri studijų metai kainavo 300 rublių. su šiais studentais kasmet akademijoje 
mokydavosi iki 60 alumnų (Wodzianowska 2007, 221–226) (žr. 1 pav.)23.

teologijos dalykai akademijoje turėjo būti dėstomi lotynų, o pasaulietiniai – rusų 
kalba. taip buvo numatyta 1833 metų vilniaus romos katalikų dvasinės akademi-
jos statute, kuriuo su kai kuriais pakeitimais tebesivadovavo ir akademija sankt 
peterburge. statuto 38 paragrafe nurodoma, kad visi dalykai akademijoje dėstomi 
lotynų arba rusų kalbomis, tačiau klierikai, vadovaujami dėstytojų, privalo prakti-
kuotis skelbti dievo žodį jų vyskupijų vietos kalbomis ir dialektais (kokiais kon-
krečiai – nenurodoma). be to, statuto 40 paragrafe teigiama, kad homiletikos pro-
fesorius skaito ne tik minėtą, bet ir lenkijos literatūros istorijos kursą24. nors po 

22  vytautas jogėla, LAIS 14. Vilniaus Romos ka-
talikų dvasinė akademija 1833–1842 metais. 
Organizacija ir veikla, vilnius: eugrimas, 
1997, 96.

23  be kita ko, fotografijoje asmenys identifi-
kuoti pagal: 1886 06 13 jonui ušilai išduo-
tas vilniaus antrosios gimnazijos liudiji-
mas; lmab rs: f. 342, b. 16734, 4; stanis-
lovo maciejievičiaus dokumentų aprašas 
[1880–1894]; lmab rs: f. 342, b. 16722, 4; 
nikodemo tarasievičiaus dokumentų apra-
šas [1883–1892]; lmab rs: f. 342, b. 16731, 

9–10; pranciškaus volodzkos dokumentų 
aprašas [1884–1892]; lmab rs: f. 342,          
b. 7990, 4–5; j[uozas] tumas, Lietuvių drau-
džiamojo laiko literatūros paskaitos. „Apžval-
ga“ ir apžvalgininkai, Kaunas, 1925, 12; al-
girdas Grigaravičius, „Ką nuveikė Kons-
tantinas olšauskas“, Kultūros barai 11, 
2000, 67–72.

24  Уставъ Виленской римско-католической 
духовной академiи, [be leidimo vietos,] 
1833, 3.
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septintojo dešimtmečio reformų akademijoje lenkų kalba atskirai jau nebedėstyta, 
bet teologinės katalikų aukštosios mokyklos statusas buvo palankus vartoti lenkų 
kalbą. Faktiškai lenkų kalba vykdavo kai kurios jau minėtų teologinių dalykų pas-
kaitos ir dvasinės praktikos25. ji buvo ir tarpusavio bendravimo kalba.

rektoriaus dominyko stacevičiaus (dominik stacewicz, 1864–1876) reformos sie-
kis – lenkų kalbą bendraujant pakeisti rusų, o dvasinėse praktikose – lotynų, padė-
tį nedaug tepakeitė (Wodzianowska 2007, 142, 251–252, 272). ir toliau akademijos 
viešajame gyvenime tebedominavo lenkų kalba. rengiantis tenkinti vyskupijų tikin-
čiųjų sielovados poreikius, sekmadienio pamokslai akademijos koplyčioje sakyti 
lotynų, lenkų, prancūzų ir vokiečių kalbomis26. tai XiX amžiaus septintojo dešimt-
mečio faktai, tačiau ir XiX amžiaus pabaigos šaltiniuose nerandame duomenų apie 
kitų kalbų vartojimą pamoksluose akademijos koplyčioje. tačiau víena – reglamen-
tuoti kursai, dvasinės praktikos, kìta – akademijos kasdienybė su savomis gyvenimo 
taisyklėmis, regula apibrėžta veikla ir laisvalaikiu. individuali kūryba, kuriai akade-
mijos studentai rasdavo laiko, reiškėsi ir lietuvių kalba (Šenavičienė 2004, 171; za-
borskaitė 1987, 82–83; januševičius 2004). akademijoje rašyti pranešimai pasiekdavo 
Žemaičių (telšių) seminarijos klierikus Kaune27, nelegalioje lietuviškoje spaudoje 
tapdavo lietuviškumo ir katalikybės ryšį ginančiais, socialines problemas analizuo-
jančiais straipsniais28. tikėtina, kad jei jie buvo rašomi akademijoje, tai joje ir buvo 
skaitomi. tarpusavyje bendrauta ir lietuviškai29. 

Kita vertus, tai labiau nuo asmeninio apsisprendimo, aplinkybių priklausantys 
pavieniai epizodai, kuriuos vargu ar skatino akademijos kultūrinė, socialinė aplinka.

5. Š v e n t Ė s  a K a d e m i j o j e  i r  j Ų  K a l b o s. Kalbant apie organizuotą, 
regulos paragrafais suskirstytą alumnų laiką, minėtini tarsi iš kasdienos konteksto 
iškrintantys, tačiau akademijos gyvenimo ritme nuolat pasikartojantys, savitus vyks-
mo scenarijus turintys įvykiai: šventės ir vaišės, vadinamosios „bibos“, „bakalijos“ 
ar „zabovos“ (januševičius 2004), konsoliacijos (Karevičius 2006, 67, 69, 77, 82, 94). 

25  povilo januševičiaus dienoraštyje atpasako-
jamos konferencijos rodo jas vykus būtent 
lenkiškai ( januševičius 2004, 244). Kad re-
kolekcijos vyko lenkų kalba, liudija ir 
pranciškus Karevičius atsiminimuose (Ka-
revičius 2006, 87–91), maironio parengtų 
konferencijų rekolekcijoms tekstai (Konfe-
rencye do alumnów R. K. Akademii, 1898, 
1899; maironio lietuvių literatūros muzie-
jus: r 19943, 170 l.).

26  pateikiami 1866 metų duomenys, 1860–1863 
metais pamokslai sakyti lenkiškai (Wodzia-
nowska 2007, 252).

27  povilas dogelis, „atsiminimai“, Arkivysku-
pas Jurgis Matulevičius, sudarė Kazimieras 
Čibiras, marijonų spaustuvė marijampolė-
je, 1933, 120.

28  jurgis [ jurgis matulaitis], „Keli žodžiai 

musų Kunigėliams“, Dirva 4(32), 1903,  
43–69; jurgis [ jurgis matulaitis], „Keli žo-
džiai mūsų kunigėliams“, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis 23, 2003, 512–
532; [petras] p[ranciškus] būčys, „bažny-
čios ir tautos darbininkas“, Arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius, sudarė Kazimieras Či-
biras, marijonų spaustuvė marijampolėje, 
1933, 35.

29  zaborskaitė (1987, 73–74), remdamasi Auš-
ros 1883, 1884 metų publikacijomis, mini 
tokius bendravimo lietuvių kalba akade-
mijoje epizodus. Kazimiero prapuolenio, 
studijavusio akademijoje XiX amžiaus de-
vintojo dešimtmečio viduryje, atsiminimai 
taip pat tai liudija, žr. Kazimieras prapuo-
lenis, Atsiminimai, [1903–1919]; vub rs:        
f. 1, F. 682, 18.
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1 pav. 23,3x17 cm fotografija pilko kartono 35,5x29 cm rėmuose. per vidurį fotoateljė už-
rašas „aCademie CatHoliQue romaine st peterbourG 1891.“ apačioje dešinia-
jame kampe užrašas: „j. david 90, rue de Courcelles à levallois-paris.“ Fotogra-   
fijos viršuje dešiniajame kampe vertikalus reljefinis užrašas „b. F. Ks. rives no 74“, 
apačioje dešiniajame kampe juodu rašalu įrašyti skaičiai „801082“;
maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune: 170/1434 md

Fotografija daryta sankt peterburge, tikėtina, 1890–1891 mokslo metais. joje 52 akademijos 
studentai ir 10 dėstytojų. 

tais metais akademijoje ketvirtame ir trečiame kursuose mokėsi po 12 studentų, į antro 
kurso sąrašą įtraukta 13 (vienas išbrauktas), pirmo – 23 (trys iš jų išbraukti). taigi sąra-
šuose buvo 60 studentų, o iš tikrųjų 56 (Liber in quo inscribuntur ea, quae in Academia con-
tingunt, 1883 [06 11]–[1895 02 25]; sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 945, 125–126). vadinasi, šioje  
fotografijoje trūksta keturių studentų. Fotografijos kompozicijoje atsispindi akademijos    
hierarchiškumas: pirmoje eilėje svarbiausi asmenys – dėstytojai (beje, ne visi: pasaulietis 
tik vienas – pirmoje eilėje dešimtas iš kairės), centre – rektorius, jam iš dešinės – inspek-
torius. lektorius, jaunas dėstytojas justinas bonaventūra pranaitis sėdi netoli kairiojo 
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krašto, krašte sėdi ir pasaulietis. pagal identifikuotus asmenis (joną mačiulį [maironį] ir 
julijoną Šimaitį identifikavo maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojai) galima 
daryti prielaidą, kad antra–penkta eilės stovi pagal kursus: antroje eilėje – pirmakursiai, 
trečioje – antrakursiai, ketvirtoje – trečiakursiai, o penktoje – ketvirtakursiai. tai palengvi-
na identifikuoti kitus asmenis fotografijoje. Galime nustatyti kiekviename kurse studijavu-
siųjų pavardes ir ieškoti su jais susijusių ikonografinių šaltinių. tačiau lieka ir neteisingos 
prielaidos galimybė, kadangi to paties laikotarpio fotografijų, kurios palengvintų asmenų 
identifikavimą, išlikę nedaug. 

pirmoje eilėje: antras iš kairės – dėstytojas justinas bonaventūra pranaitis, ketvirtas – ins-
pektorius boleslovas jeronimas Kłopotowskis, penktas – rektorius vyskupas albinas Fran-
ciszekas symonas, septintas – profesorius janas Cieplakas, aštuntas – adjunktas justinas 
dovydaitis [?].

antroje eilėje: antras iš kairės – stanislovas maciejievičius (maciejewicz) iš vilniaus vys-
kupijos, ketvirtas iš kairės – nikodemas tarasievičius (tarasiewicz) iš vilniaus vyskupijos, 
penktas iš kairės – Kazimieras pronckietis iš Žemaičių (telšių) vyskupijos, aštuntas – juli-
jonas Šimaitis iš Žemaičių (telšių) vyskupijos, vienuoliktas – jonas valavičius iš Žemaičių 
(telšių) vyskupijos, tryliktas iš kairės – jonas ušila (uszyłło) iš vilniaus vyskupijos.

Ketvirtoje eilėje: šeštas iš kairės – jonas mačiulis (maironis), septintas – Konstantinas ol-
šauskas, abu iš Žemaičių (telšių) vyskupijos. vienuoliktas iš kairės – pranciškus volodzka 
(Wołodzko) iš vilniaus vyskupijos.

penktoje eilėje: aštuntas iš kairės [?] – Kazimieras Kybelis iš vilniaus vyskupijos. (dėkoju 
Kaišiadorių muziejaus darbuotojui rolandui Gustaičiui, padėjusiam identifikuoti Kybelį.) 
beje, šioje fotografijoje tarp ketvirtakursių turėtų būti ludwikas Gawrońskis, išvertęs iš lo-
tynų kalbos veikalą 1891 metų popiežiaus dienos šventei (apie jas straipsnyje žr. toliau), o 
tarp antrakursių turėtų būti 1893 metais vasario mėnesį per popiežiaus dienos šventę pasi-
žymėjęs julijus rodzievičius (rodziewicz) iš vilniaus vyskupijos.

tai savita akademinio bendruomeniškumo išraiška, nes čia dalyvaudavo ne tik 
alumnai, bet ir akademijos dėstytojai, profesoriai, vyskupai, kartais ir pasauliečiai, 
valdžios atstovai. 

Šventės akademijoje buvo ne tik pramoga, pasilinksminimas, bet ir auklėjimo 
priemonė, būdas dienos ar įvykio reikšmingumui pabrėžti. buvo pažymimos reli-
ginės šventės, išskirtiniai akademijos įvykiai – naujo profesoriaus pirmoji paskaita 
ar profesoriaus išvykimas, mokslo metų pabaiga, taip pat popiežiaus, XiX amžiaus 
paskutiniaisiais dešimtmečiais – leono Xiii, biografijos datos: išrinkimo, karūnavi-
mo dienos30. 1887 metais gruodį minėtas jo įšventinimo į kunigus 50-ies metų ju-
biliejus. Šia proga popiežiui akademijoje buvo parengtas dailininko dekoruotas 
sveikinimo adresas lotynų kalba31 (žr. 2 pav.).

30  leonas Xiii išrinktas 1878 02 08 (20), karū-
nuotas 1878 02 19 (03 03).

31  popiežiaus leono Xiii 50-čio jubiliejaus pro-
ga; sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 963, 1–11.
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bendrose šventėse dalyvaudavo visa akademinė bendruomenė, mažesnes šven-
tes, „vakarienes“ (Wodzianowska 2007, 249) organizuodavo kurso bendramoksliai 
ar atskirų vyskupijų studentai. taip pat buvo švenčiamos asmeninės šventės (pvz., 
vardadieniai). 1895 metų rugsėjo 10-ąją januševičius vaišino draugus pažymėdamas 
jam reikšmingą kunigavimo datą32. 

5.1. n e d i d e l Ė s  Š v e n t Ė s. nedidelės, kamerinės šventės ar vaišės rodo 
buvusį akademijos alumnų grupavimąsi pagal vyskupijas, savotišką uždarą ben-
druomeniškumą, peržengiantį netgi aiškias hierarchijos ribas. per 1896 metų užga-
vėnes visi Žemaičių (telšių) vyskupijos alumnai kartu su prefektu iš tos pačios 
vyskupijos – maironiu – eina fotografuotis pas Claseną (januševičius 2004, 160, 
162), į fotoateljė, esančią netoliese, Kadetų linijoje vasilijaus saloje. 

32  be kita ko („6 but. vino, 5 alaus, 4 kunt. 
szinkos, 3 kun. Cukierkų, 15 svarų – kun-
tų vino ůgų […] piragelių“), vaišino ir 

obuoliais, atsivežtais iš lietuvos (januše-
vičius 2004, 136).

2 pav. dekoruoto adreso popiežiui leonui Xiii įšventinimo 
į kunigus 50-mečio proga fotografijos fragmentas;
sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 963, 9
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per 1897-ųjų užgavėnes su septyniais mokslo draugais iš tos pačios vyskupijos 
vaišinamasi spurgomis („ponpuszkomis“) ir juodu alumi pas maironį (januševičius 
2004, 224‒225).

1896 metų kovo 23 dieną, atvykus į akademiją Žemaičių (telšių) seminarijos 
rektoriui Gasparui Felicijonui Cirtautui, „Kauniszkei“ studentai iš Žemaičių (telšių) 
vyskupijos eina jo pasveikinti ir su juo pasikalbėti (januševičius 2004, 177). Kaip 
kalbėtasi – ar lietuviškai? vargu, nes juozapas stakauskas (cituodamas juozapą 
skvirecką) charakterizavo Cirtautą kaip „iš įpročio visur ir su visais“ bendraujantį 
lenkų kalba (stakauskas 2003, 157). tiesa, tapęs vyskupu (1908) kalbėjo ir lietuviš-
kai (stakauskas 2003, 157).

neformaliose mažesnėse šventėse tarpusavyje bendraujant galėjo skambėti ir 
lietuvių kalba. Galbūt dažniau ji skambėdavo maironiui nuo 1894 metų gruodžio 
grįžus į akademiją užimti prefekto (inspektoriaus padėjėjo) pareigų. jau dėstydamas 
Žemaičių (telšių) seminarijoje (nuo 1892 mokslo metų pradžios) jis privačiai, „pas 
save“ su klierikais bendravo lietuviškai, nors šiaip laikėsi bendros tvarkos, todėl 
oficialiai kalbėdavo lenkiškai33. Kazimieras paltarokas prisiminė, kad maironis, iš-
keliant jį į akademiją, „atėjo atsisveikinti su visa seminarija, ėmė kalbėti lietuviškai; 
užkando žadą, pravirko; visus išbučiavo tylomis ir išėjo, palikęs mus raudančius. 
mes jau tuokart jautėme, kad ‘tarp skausmų į garbę’ poemos autorius jis buvo“34.

Yra ir ne prielaidomis, o aiškiomis nuorodomis grindžiamų faktų apie lietuvių 
kalbos funkcionavimą per mažesnes akademijos šventes. Štai 1895 metų spalio 29 
dieną januševičiaus dienoraštyje aprašyta vykusi pirmojo kurso „biba“ (januševičius 
2004, 140). tą dieną vaišinta vynu, arbata, obuoliais, kriaušėmis, riešutais, o vysku-
pui dalyvaujant ir dainuota lietuviškai duetu „miškas ūžia“. tai daina pagal mai-
ronio žodžius. Ši daina, taip pat antano baranausko „sudiev, lietuva“ skambėjo 
akademijoje per trijų karalių šventę 1895 metų sausio 6 dieną greta giesmių lotynų, 
lenkų, ukrainiečių kalbomis (januševičius 2004, 83–84). vadinasi, galima teigti, kad 
lietuvių kalba funkcionavo ir viešuose akademijos renginiuose, per šventes. tačiau 
tai nebuvo modernaus tautiškumo manifestacija. Greta lenkų kalbos ir „kìtos“ kal-
bos toleruotos, kol tai nebuvo politika, o tik regioninio vyskupijos kitoniškumo 
demonstravimas, religinių jausmų išraiškos priemonė.

5.2. v i s u o t i n Ė s  a K a d e m i j o s  Š v e n t Ė s. Švenčių, ypač visos akademijos, 
tradicija leidžia kiek nuodugniau analizuoti lietuvių kalbos vartojimą akademijoje.

per popiežiaus jubiliejaus minėjimą, anot maironio biografų, pirmą kartą aka-
demijoje ir nuskambėjo viešai lietuvių kalba – maironis perskaitė „oraciją“ (tumas 
1924, 53; zaborskaitė 1987, 75). tiksli data nenurodoma. veikiausiai tai buvo eilinis 
popiežiaus biografijos datos minėjimas. jubiliejiniais 1888-aisiais (10 metų nuo iš-

33  juozapo skvirecko atsakymai į klausimus 
apie mokslą seminarijoje; Kauno arkivys-
kupijos kurijos archyvas (toliau – KaK):  
b. 291, 4. 

34  Kazimieras paltarokas, užrašai; KaK: b. 496, 
7; paltarokas 2005, 49.
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rinkimo ir karūnavimo) vasarį mačiulis akademijoje dar nesimokė. vis dėlto ir 
kasmetinis popiežiaus jubiliejinių dienų minėjimas – ypatinga šventė akademijoje, 
todėl ir tuomet sakomoms kalboms buvo teikiama ypatinga reikšmė. tačiau duo-
menys apie tokių datų minėjimą nevienodi. akademijos įvykių knygoje35, kurios 
grafose „aegroti“ („sergantys“), „officia religionis et scholae“ („religinės ir moks-
lo pareigos“), „adnotationes“ („pastabos“) kasdieną buvo fiksuojamas akademijos 
gyvenimas, informacija apie leono Xiii išrinkimo, karūnavimo dienų minėjimus yra 
nuo trumpo įrašo iki detalaus įvykių aprašymo. tais metais, kai vykdavo svarbesni 
minėjimai arba jie tiesiog būdavo išsamiai aprašomi knygoje (nereikia atmesti tiki-
mybės, kad galbūt skyrėsi ne tiek šventės scenarijus, kiek jas fiksuojančių asmenų 
dėmesys, atranka, ką verta žymėti), nurodoma, kad buvo aukojamos Šv. mišios, tą 
dieną nebuvo paskaitų, minimi sceniniai alumnų pasirodymai, parengti gyvieji pa-
veikslai, žiūrėta magiška „lempa“, skaityti pranešimai, eilės ir kt. tiesa, kartais ne-
pateikiama jokių žinių, ar per tokias šventes skaityta pranešimų. 1884 metais nei 
vasario 8-oji, nei 19-oji išskirtinai neminėtos (Liber 17–18), 1885-ųjų vasario 8 dieną 
pažymėta, kad popiežiaus šventės proga nebuvo paskaitų: „omnes lectiones deerunt 
ratione anniversarii electionis summi pontificis leonis Xiii“ (Liber 33). 1886 metais 
minimos tik aukotos Šv. mišios (Liber 33, 50). 1887 metų vasario 8-oji vėlgi niekaip 
neišskirta (Liber 67–68), o 19 dieną rektorius aukojo Šv. mišias, paskui eita į muzie-
jų: „de ambulatio in muzeum zoologicznym przewalski“ (Liber 68). 1888 metais šios 
dienos vėlgi aprašytos nenurodant, ar skaityta kokių nors pranešimų (Liber 84–85). 

1889-ųjų vasarį, kai akademijos pirmame kurse jau studijavo mačiulis (maironis), 
vėlgi minimos tik aukotos Šv. mišios ir jokių „oracijų“ (Liber 102). be maironio, iš 
Žemaičių (telšių) vyskupijos dar buvo siųsti Kazimieras Genys, Konstantinas olšaus-
kas. tuo metu iš minėtos vyskupijos antrame kurse mokėsi mykolas andriuškevičius, 
juozapas rimeika, jonas vercinskis, trečiame – nenurodoma buvusių iš Žemaičių 
(telšių) vyskupijos, ketvirtame – Gustavas petkevičius ir petras tomaševskis36. 

1890 metų vasario 8 dienos šventės aprašymas išsamesnis (žr. 3 pav.): 

die hac tamquam anniversario
electionis ss. leonis Xiii papae
hora 9 m[ane] celebravit solemnem missam
m[agnificus] rector simon, interim cantante choro
ordinarium missae compositum a Witt 
in honorem s. Francisci salesii.
lectiones deerant.
ambulatio h. 2½–5½.

proprio motu et voluntate 
omnes alumni peregerunt confessionem sacra-

35  Liber in quo inscribuntur ea, quae in Academia 
contingunt, 1883 [06 11]–[1895 02 25];         
sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 945 (toliau – Liber).

36  Liber 92; Directorium Horarum Canonicarum 
et Missarum pro Dioecesi Telsensi in Annum 
Domini Communem MDCCCLXXXIX, vil-
nae: typis josephi zawadzki, 1888, 148.
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mentalem et crastina die ad intentionem s[ummi] p[ontifi]cis
sacra synaxi se refecerunt.

prima vice postquam academia aedificata est
propter papalem festivitatem alumni acade-
miae benigne annuente m[agni]fico rectore summa
cum pompa instituerunt consessum, cui aderant
non solum alumni sed et omnes professores cum 
aliis exteris sacerdotibus. imago p[ontifi]cis pulcerrime fuit
decorata. interim autem polonicos sermones pertu-
lerunt alumni marianus Fulman, Franciscus mazu-
rek et antonius szlugowski, lituanicum vero ioannes
maculewicz. intra sermones chorus decantabat con-
gruas in honorem p[ontifi]cis cantilenas. audientes maxima cum
admiratione et gaudio omnia haec exceperunt (Liber 118).

Vertimas37

Šią dieną, kaip per Švč. popiežiaus leono Xiii išrinkimo metines, 9 valandą [ryto] 
iškilmingas mišias aukojo K[ilnusis] rektorius simonas, choras giedojo šv. pranciškaus 
saliečio garbei Witto sukurtas mišias. paskaitų nebuvo.

37  Čia ir toliau iš lotynų kalbos vertė mintau-
tas Čiurinskas. dėkoju už kolegišką pa-
galbą.

3 pav. 1890 02 08 popiežiaus leono Xiii jubiliejaus minėjimo aprašymas; 
sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 945, 118
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pasivaikščiojimas 2½–5½ val. 

savo iniciatyva ir noru visi alumnai atliko sakramentinę išpažintį ir rytojaus dieną 
Šventojo tėvo intencija priėmė Švč. Komuniją.

pirmą kartą po to, kai buvo pastatyta akademija, popiežiaus šventės proga akade-
mijos alumnai, maloningai pritariant Kilniajam rektoriui, su didžiausia iškilme 
surengė posėdį, kuriame dalyvavo ne tik alumnai, bet ir visi profesoriai su kitais 
kunigais ne iš akademijos. Šventojo tėvo paveikslas buvo labai gražiai išpuoštas. 
tuo metu lenkiškas kalbas pasakė alumnai marianas Fulmanas, Franciskas mazure-
kas ir antonijus szlugowskis, o lietuvišką – joannes maculewiczius. tarp pamokslų 
choras giedojo giesmes p[opiežiaus] garbei. Klausytojai viską išklausė su didžiausia 
nuostaba ir džiaugsmu.

taigi, be kita ko, minimi keturi studentai, sakę kalbas: „polonicos sermones 
pertulerunt alumni marianus Fulman, Franciscus mazurek et antonius szlugowski, 
lituanicum vero ioannes maculewicz.“ maculewiczius, t. y. maironis, tada studijavo 
antrame kurse, mazurekas (iš liublino vyskupijos) ir Fulmanas (iš Kujavijos-Kališo 
vyskupijos) – ketvirtame, o szlugowskis (iš varšuvos arkivyskupijos) – trečiame 
kurse (Liber 108–109). Kokiomis temomis sakytos kalbos – nenurodoma, tačiau ti-
kėtina, kad tai ir buvo maironio biografų minimas epizodas su „oracija“ apie dan-
tę. tik vargu ar tuomet antrakursis mačiulis jau buvo senjoras. tokį jį buvus gali-
ma numanyti iš tumo (1924, 51) dėstymo logikos. senjorais buvo renkami vyriau-
siojo kurso studentai, pamečiui iš lenkijos Karalystės ir lietuvos38.

1891 metais duomenų apie skaitytus pranešimus nepateikiama, tačiau vakare 
lenkų kalba vyko studentų sceninis spektaklis „leonas ir atila“. veikalą iš lotynų 
kalbos į lenkų išvertė ketvirtakursis ludwikas Gawrońskis, beje, tais pačiais metais 
paliktas dėstytoju akademijoje (januševičius 2004, 83). Šventė aprašyta taip:

dies electionis s[ummi] p[ontifi]cis. missam s.
hora 6 celebravit magnificus.
vespere repraesentatio scaenica s[ub] n[omine]
„leo et attila“.
lectiones omnes deerant.

magnificus opem tulit in sumptibus
necessariis ad vestes comparandas pro
scaenica repraesentatione in summa 40 rublorum.

38  januševičiaus dienoraščio įrašai rodo, kiti 
šaltiniai taip pat patvirtina (žr. Liber 176; 
būčys 1966, 126), kad senjorais paprastai 
būdavo ketvirto kurso studentai, pamečiui 
keisdavosi – tai iš lietuvos, tai iš lenkijos 
Karalystės. tiesa, 1897 metų rugpjūčio 30 
dieną januševičius dienoraštyje pažymi, 
kad senjoru tapo studentas iš lenkijos Ka-

ralystės, o turėjo būti iš lietuvos: „– nb. 
senioriu szemiatai turejo buti isz lietu-
vos, nes pernei buvo isz lenkyjos, bet ki-
toniszkai stojąs – nes inspektoriu paliko 
«k» Ciepliakas – kurs yra isz kelczių“ (ja-
nuševičius 2004, 243–244). vadinasi, išim-
čių būdavo.
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opus scaenicum repraesentatum in linguam polo-
nicam e latina versum est a c[lerico] l. Gawroński.
versio dein recognita a magnifico. reprae-
sentatio habuit plenum successum.
vestes parabantur partim domi, partim in 14 linea. 
ad successum operis plurimum contulit
adolphus szeląźek, variis dotibus ad rem
facientibus ornatus, qui non parcens la-
bori totius rei mechanicae erat auctor.
Hac in re efficaci opera eum adiuvarunt
duo fratres móreccy [?], praecipue senior
vir ad omne opus aptus et dexter.
non parum contulerunt et alii varii, qui 
per 2 hebdomadas quotidie 9–10 requisita parabant.
inter repraesentantes insignem applausum merent [?]
leo (volkmer) et attila (Kantinik) (Liber 135).

Vertimas

Šv. tėvo išrinkimo diena. Šv. mišias 6 valandą celebravo Kilnusis [rektorius]. vaka-
re sceninis pasirodymas „leonas ir atila“. nebuvo visų paskaitų.

Kilnusis [rektorius] prisidėjo prie išlaidų, reikalingų pasiūti drabužius sceniniam 
pasirodymui, 40 rublių suma. parodytą sceninį veikalą iš lotynų kalbos į lenkų kalbą 
išvertė klierikas l. Gawrońskis39. po to vertimą peržiūrėjo Kilnusis [rektorius]. pa-
sirodymas turėjo didelį pasisekimą. Kai kurie drabužiai buvo siuvami namuose 
[akademijoje], kai kurie 14 linijoje. prie veikalo pasisekimo daugiausia prisidėjo 
adolphas szeląźekas40, apdovanotas įvairiais gabumais, [reikalingais] rengiant veikalą, 
negailėdamas triūso jis kūrė visą mechaninę dalį. Šiame dalyke veikliai jam padėjo 
du broliai móreccy [?]41, ypač vyresnysis, kiekvienam darbui tikęs ir nagingas vyras. 
nemaža padėjo ir įvairūs kiti, kurie per 2 savaites kasdien [dirbdami] parengdavo 
9–10 reikalingus reikmenis. iš vaidinusių daugiausia aplodismentų nusipelnė leo-
nas – (Folkmeris42) ir atila – (Kantinikas43).

1892 metais, kai maironis studijavo ketvirtame kurse, per vasario 8-osios minė-
jimą „oratio“ skaityta lenkiškai, o tuometinis antrakursis iš Žemaičių (telšių) vys-
kupijos julijonas Šimaitis („szymajtis“) lietuvių kalba skaitė leono Xiii garbei skir-
tus eilėraščius, kurie „sukurti kažkieno kito“: 

39  ludwikas Gawrońskis – ketvirtakursis iš 
Kelcų vyskupijos.

40  antrakursis iš plocko vyskupijos.
41  asmenys nenustatyti, tarp akademijos stu-

dentų tuo metu brolių panašia pavarde 
nebuvo.

42  aloyzas Folkmeris – trečiakursis iš varšu-
vos arkivyskupijos.

43  andrius Kantinikas – antrakursis iš mogi-
liavo arkivyskupijos.
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missam cantatam celebravit 
magn[ificus] rector hora 6 mane. preces
vespertinae locum habuerunt 6–7½ h.
jam pridie inceptae sunt prae-
parationes in aula recrea-
tionis ad scenam ornandam
pro festivitate hodierna.

missam summam celebravit
d[ominus] procur[ator] Kluczewski, concionem
protulit polonicam szymajtis.

vesperis adstante toto senatu academi-
co et privatim invitatis quibusdam exteris
sacerdotibus prius ab alumno a. Łoziński
prolata est oratio polonica, dein a j. szy-
maitis recitati lithuanicae linguae versus
in honorem leonis Xiii a quodam alio compo[-]
siti, dein institutus est concertus musi[-]
cus et vocalis dirigente i. Czajewski
denique exhibitae sunt vivae imagi-
nes, quae reproducebant adorationem
populorum s. papae, hujus allocutionem
ac denique benedictionem papalem.
nationes aderant duodecim, inter quos
duo poloni, lithuanus et rutenus (rusin)
praeparationes harum imaginum
durabant per praecedentem totum
mensem dirigentibus Czajewski[,]
bączkowski et mirecki, vestes autem
diu noctuque parabantur a sororibus
Czajewski quae gratis libenter opus
in se susceperunt (Liber 152).

Vertimas

Kilnusis rektorius 6 ryto celebravo giedotines mišias. vakaro maldos buvo 6–7½ 
val. jau vakar buvo pradėti visi pasiruošimai poilsio salėje puošti sceną šiandieninei 
šventei.

sumos mišias celebravo p[onas] prokuratorius Kluczewskis44, lenkiškai pamokslą 
pasakė szymajtis.

44  erazmas Kliuczewskis ( januševičius 2004, 
99).
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vakare dalyvaujant visam akademijos senatui ir kai kuriems kunigams, asmeniškai 
pakviestiems iš už akademijos ribų, pirmiausia alumnas a. Łozińskis45 pasakė kalbą 
lenkiškai, po to j. szymaitis lietuvių kalba skaitė eilėraščius leono Xiii garbei, su-
kurtus kažkieno kito, po to prasidėjo [instrumentinės] ir vokalinės muzikos koncer-
tas, diriguojamas i. Czajewskio46. Galiausiai buvo parodyti gyvieji paveikslai, kurie 
vaizdavo tautų reiškiamą pagarbą Šv. tėvui, šio kreipimąsi ir galiausiai popiežiškąjį 
palaiminimą. dalyvavo dvylika tautų, tarp kurių du lenkai, lietuvis ir rusėnas. Šių 
paveikslų rengimas truko visą mėnesį, vadovaujant Czajewskiui, bączkowskiui47 ir 
mireckiui48; drabužiai buvo siuvami dieną ir naktį seserų Czajewskų, kurios už dyką 
mielai prisiėmė darbą. 

minimasis Šimaitis, artimas maironio draugas (zaborskaitė 1987, 80), į akademi-
ją buvo atvykęs su lietuviškos veiklos – dalyvavimo slaptame „lietuvos mylėtojų“ 
būrelyje – seminarijoje patirtimi (tumas 1925, 9, 15; stakauskas 2003, 135). Galima 
daryti prielaidą, kad jo skaitytų eilių autorius buvo maironis. tema jam nebuvo 
svetima. maironio epiniame eilėraštyje „roma“, įėjusiame į 1895 metų Pavasario 
balsų rinkinį, paskutiniojoje eilėraščio dalyje yra aiški aliuzija į ano meto laikus:

bet laikas, jau laikas tuos Gunnus varyti;
o, lèone, laikas seniai pasakyti, 
Kad rymo apleistu angàs49. 

Įdomu ir tai, kad minėtame vakare vaidinti gyvieji paveikslai, jų siužetai vaiz-
davo tautų pagarbą Šventajam tėvui, o tarp dvylikos jam pagarbą reiškusių tautų 
atstovų buvo „du lenkai, lietuvis ir rusėnas“ („duo poloni, lithuanus et rutenus 
[rusin]“) (Liber 152). taip atstovaujant tautas atspindėtas plačiąja prasme tikinčiųjų, 
o akademijos kontekste – jos studentų etninis margumas. taigi etniškumo apraiškos 
akademijoje nebuvo draudžiamos, jos – objektyvi realybė, pripažinta bažnyčios 
mokymo, siejama su vyskupijų savitumu. 

1893 metų vasario 7–8 dienos minėjime skaityta daug pranešimų ir eilių: 

omnes alumni profecti sunt in eccl[esia]m procathedralem ubi occasione
jubilei summi pontificis leonis Xiii missam celebravit r[everendissimus]
symon ep[iscop]us – concelebravit r[everendissimus] archiepiscopus – 
concionem pro-
tulit ill[ustrissimus] inspector Kłopotowski auditoresque ad ardentius

45  augustinas Łozińskis – ketvirtakursis iš 
mogiliavo arkivyskupijos.

46  ignacijus Czajewskis – trečiakursis iš mogi-
liavo arkivyskupijos.

47  stanislovas bączkowskis – antrakursis iš 
lucko-Žytomyro vyskupijos.

48  Franciszekas mireckis – antrakursis iš Ku-
javijos-Kališo vyskupijos.

49  maironis ( j. m-lis), Pavasario balsai ir Kur 
išganymas, išleista lietuvių laikraščio kaš-

tais peterburgas. ekaterininski kan., n° 10., 
1905, 29; taip pat žr. maironis, Pavasario 
balsai, vilnius: baltos lankos, 1995, 40 
(1895 metų Pavasario balsų leidimo pakar-
tojimas). 1987 metų maironio raštų leidi-
me šių paskutiniojo posmo eilučių nėra, 
tačiau ir komentaruose autoriaus darytos 
redakcijos neminimos, žr. maironis, Raštai 
1, parengė irena slavinskaitė, vilnius: 
vaga, 1987, 195–198, 297.
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pontificem amandum commovit. vespere die eodem
in aula recreationum alumni acad[emiae] qua [ludo?] qua cantu qua
lectis dissertationibus et carminibus recitatis summo pontifici
sensus intimi amoris testabantur. eminent hac in re j. rodziewicz, v. [?] pie-
berlowski [?], ¡ongolowicz (carm[en] lithuanicum), scipio del C. – stang
d. bączkowski et mirecki Fr. in aula ornanda splendide. tum [?]
cantores cum [?] sub directore ut ita dicam [?] Czajewski i. cum
director principalis pranaitis solum aderat ibidem. totus
senatus academicus.

vespere in aula recreationis ad horam 11 usque con[.?.]-
ti ludus (Liber 169).

Vertimas

visi alumnai išvyko į prokatedrinę bažnyčią, kur Šventojo tėvo leono Xiii jubiliejaus 
proga mišias celebravo d[idžiai] G[erbiamas] rektorius v[yskupas] symonas, konce-
lebravo d[idžiai] G[erbiamas] arkivyskupas, pamokslą pasakė Š[viesusis] inspektorius 
Kłopotowskis ir klausančiuosius paragino dar karščiau mylėti popiežių. tos pačios 
dienos vakarą poilsio salėje akad[emijos] alumnai tiek [...], tiek dainavimu, tiek gra-
žiomis mokslinėmis temomis kalbomis ir raiškiai perskaitytais eilėraščiais liudijo 
gilios meilės jausmus. Čia pasižymėjo j. rodziewiczius50, v. [?] pieberlowski [?]51, 
Ƶon gołowiczius (lietuviškas eilėraštis), scipio del C.52 – stangas53[,] d. [?] bączkow-
skis54 ir mireckis Fr.55 [pasižymėjo] puikiai išpuošiant salę. po to [pasižymėjo] visi 
dainininkai – diriguojant [...] i. Czajewskiui56, kadangi pagrindinis dirigentas pra-
naitis57 ten tik buvo atėjęs [ir nedirigavo]. [dalyvavo] visas akademijos senatas.

vakare poilsio salėje iki pat 11 valandos [vyko] koncertas.

taigi 1893 metais lietuviškai eiles skaitė bronislovas Žongolavičius – antrakursis 
iš Žemaičių (telšių) vyskupijos. 1894 metų vasario 8 dieną Žongolavičius skaitė 
pranešimą lotynų kalba (Liber 186), o 1895-aisiais jis parengė lietuvišką pranešimą.

1895 metų vasario 8 dienos minėjimas fiksuojamas akademijos įvykių knygoje 
(žr. 4 pav.):

Hora 9. aluni profecti sunt in ecclesiam pro-archica–
thedralem, ubi excell[entissimus] rector celebravit missam pontificalem
ratione anniversarii electionis summi pontificis. vespere sum-

50  julijus rodziewiczius – ketvirtakursis iš 
vilniaus vyskupijos.

51  tiksliai pavardės nustatyti nepavyko.
52  scipio del C[ampo] – pirmakursis iš liubli-

no vyskupijos. 
53  emanuelis stangas – antrakursis iš tiraspo-

lio vyskupijos.

54  Žr. 47 išnašą.
55  Žr. 48 išnašą.
56  Žr. 46 išnašą.
57  justinas bonaventūra pranaitis ( januševi-

čius 2004, 82). 
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ptis alumnorum in aula recreationis imago pontificis decore ex-
ornata statuta fuit. tum Łoziński protulit praelectionem in lingua 
polonica, brzezicki – versus polonicos, stachowski pro auctore aegroto 
Ƶongołłowicz – praelectionem lithuanicam. ante haec omnia 
chorus academicus decantavit: „oremus“; post haec „jubila-
te“. deinde repraesentatae imagines magicae. postea alum-
ni paulisper adhuc se recrearunt u[sque] ad horam 11.
Hodie et tempore feria-
to alumni e somno surgunt
hora 6.

ambulatio deerat[.] (Liber 204)

Vertimas

9 valandą alumnai išėjo į proarkikatedrinę bažnyčią, kur K[ilnusis] rektorius cele-
bravo pontifikines mišias Šventojo tėvo išrinkimo metinių proga. vakare alumnų 
lėšomis poilsio salėje buvo pastatytas gražiai išpuoštas popiežiaus atvaizdas. tuomet 
Łozińskis58 pasakė prakalbą lenkų kalba, brzezickis59 – lenkiškas eiles, stachowskis60 

4 pav. 1895 02 08 popiežiaus leono Xiii jubiliejaus minėjimo aprašymas; 
sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 945, 204

58  zigmuntas Łozińskis – ketvirtakursis iš 
mogiliavo arkivyskupijos.

59  mikalojus brzezickis – pirmakursis iš luc-
ko-Žytomyro vyskupijos.

60  juozapas stakauskas – trečiakursis iš Že-
maičių (telšių) vyskupijos.
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vietoj sirgusio autoriaus Ƶongołłowicziaus – lietuvišką prakalbą. prieš visa tai aka-
demijos choras giedojo Oremus; po to – Jubilate. po to rodyti „magiški paveikslai“. 
po to alumnai šiek tiek turėjo poilsio iki pat 11 val.

Šiandien ir šventės laiku alumnai keliasi 6 val.

pasivaikščiojimo nebuvo.

Šventės aprašyme tiksliai nurodomi skaitytų pranešimų ar prakalbų autoriai bei 
vartota kalba: „Łoziński protulit praelectionem in lingua polonica, brzezicki – ver-
sus polonicus, stachowski pro auctore aegroto ¡ongołłowicz – praelectionem lithua-
nicam“ (Liber 204). 

Šis minėjimas išsamiai aprašytas ir januševičiaus dienoraštyje. jame taip pat nu-
rodomas lenkiškai skaitytas pranešimas ir tai, kad stakauskas perskaitė lietuviškai 
Žongolavičiaus parengtą pranešimą apie katalikų padėtį airijoje. januševičius tai 
pažymi pabraukdamas ir didesnėmis raidėmis parašydamas, esą tas „atsitikimas yra 
didelis lietuvos istorijoje“, iki tol nebuvo nė vienos lietuvių kalba parašytos „biłos“ 
(januševičius 2004, 95). beje, istoriografijoje Žongolavičių įprasta vertinti kaip len-
kiškosios kultūros atstovą. nors tai, kad „klierikaudamas akademijoje, jisai sakesi 
lietuviu“, mini atsiminimuose Kazimieras prapuolenis. beje, mini ir tai, kad „buk 
pirmutinis reikalavo kad apvaikščiojant leono Xiii-50 metų vyskupystes jubileju 
butu leista padaryti atskaitą ir lietuvių kalboje, kas buvo leista ir Żongolas skaitė“61. 
apie tuometinį antrakursį Žongolavičių žinoma, kad jis skaitė eiles lietuvių kalba 
1893 metų vasario 7 dieną. ta diena dar minima kaip jubiliejus, todėl darytina prie-
laida, kad šventė buvo dubliuota: vieną dieną buvo minimos abi (ir vyskupavimo 
jubiliejaus, ir išrinkimo) datos. prapuolenio atsiminimuose pateikti duomenys nėra 
tikslūs. lietuvišką pranešimą Žongolavičius parengė tik 1895 metais. Grįžusį iš aka-
demijos į savo vyskupiją Žongolavičių, anot prapuolenio, labai paveikė lenkiškos 
vyskupo mečislovo leonardo paliulionio nuostatos62. vadinasi, studijavusiųjų aka-
demijoje deklaruotas tautinis apsisprendimas nebuvo nekintamas, o pokyčius galėjo 
lemti daugybė veiksnių. beje, būčys pažymi, kad „devynioliktame šimtmetyje pasi-
taikydavo jauniems kunigams, išėjusiems iš akademijos su gera lietuviška nuotaika, 
vėliau jos netekti; dvidešimtame amžiuje to nepastebėta“ (būčys 1949, 31).

tai, kad apie kitus lietuvių kalba skaitytus pranešimus ar sakytas kalbas janu-
ševičius nežinojo, rodytų, kad ne visa tokio pobūdžio informacija pasiekdavo stu-
dentus. taip pat tai liudija, kad viešas lietuvių kalbos vartojimas akademijoje ne-
buvo savaime suprantamas dalykas ir paskutiniojo XiX amžiaus dešimtmečio vi-
duryje. antraip kam gi reikėtų lietuvių kalba skaitytą pranešimą taip sureikšminti. 
januševičiui tas faktas atrodė svarbus ir vertas paminėti. 

sykiu januševičiaus dienoraščio puslapiai leidžia pajusti lenkiškosios kultūros 
reikšmingumą akademijoje be priešiškumo tai kultūrai. baigęs pirmąjį kursą stu-

61  prapuolenis [1903–1919], 413. popiežiaus 
vyskupavimo 50-ies metų jubiliejus buvo 
švenčiamas 1893 metų vasario 7(19) dieną, 

žr. The Catholic Encyclopedia 9, new York: 
the encyclopedia press, inC, 1913, 169.

62  Žr. prapuolenis [1903–1919], 413.
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dentas januševičius vyksta per atostogas į lenkijos Karalystę. pastabos dienorašty-
je apie šią kelionę vėlgi rodo, kad lenkas januševičiui yra „kitas“, tačiau tikrai ne 
priešas. dienoraštyje nėra nuogąstavimų ir dėl lenkų kalbos dominavimo akademi-
joje. atrodo, kad tai suvokiama kaip savaime suprantamas reiškinys. januševičiui 
akademijoje susiklosčiusi padėtis buvo priimtina. 

turimi duomenys leidžia teigti, kad maironis pradėjo lietuvių kalbos vartojimo 
akademijos šventėse tradiciją: 1890 metais lietuviškai pranešimą skaitė jis, vėliau 
lietuviškai eiles skaitė Šimaitis, Žongolavičius. vis dėlto XiX amžiaus paskutinįjį 
dešimtmetį lietuvių kalbos viešojo pasirodymo tradicija akademijoje nebuvo pastovi, 
o su pertrūkiais. 1902 metais akademiją baigęs Kazimieras paltarokas atsiminimuose 
teigė, kad akademijoje oficialiai bendrauta lotyniškai, privačiai – lenkiškai, „bet nie-
kas nekliudė mums tarp savęs lietuviškai kalbėtis“ (paltarokas 2005, 57). tačiau jis 
nemini lietuvių kalbos vartojimo viešajame akademijos gyvenime XiX–XX amžių 
sandūroje ar vėliau. mečislovas reinys, studijavęs akademijoje 1905–1909 metais, 
prisiminė, kad lietuviai studentai akademijoje buvo subūrę lavinimosi kuopelę, šauk-
davo susirinkimus, skaitydavo referatus. beje, šiuos susirinkimus nuo 1908 metų 
lankė ir akademijos profesoriai pranciškus būčys ir jurgis matulaitis, tačiau viešas 
lietuvių kalbos vartojimas neminimas63. Galbūt keitėsi akademijos tradicijos, o galbūt 
intensyvėjant modernaus nacionalizmo raiškai visuomenėje, jam įgaunant vis aiškes-
nį politinį turinį, imta vengti galimų precedentų konfliktams, kurie, matyt, kildavo. 
rektorius (1910–1913) aleksanderis Kakowskis savo nuopelnu laikė tai, kad sugebė-
jo suvaldyti nacionalizmo proveržius akademijoje. tiesa, pažymėjo ypatingą inspek-
torių lietuvių (jau minėtų matulaičio ir būčio) nuopelną: „oni też lojalnie trzymali 
litwinów na wodzy i tłumili w zarodku wszelkie występy nacjonalistyczne“64.

 
6. l i e t u v i Ų  K a l b o s  v a r t o t o j a i  a K a d e m i j o j e. toks epizodinis 

lietuvių kalbos vartojimas akademijoje buvo galimas ir dėl objektyvių priežasčių. 
etniniu ir konfesiniu požiūriu homogeniškos Žemaičių (telšių) vyskupijos studen-
tai – labiausiai tikėtini kandidatai viešai lietuviškai kalbėti akademijoje, bet jų buvo 
tik keletas tarp daugelio kitų vyskupijų studentų. seinų vyskupija, kurios semina-
rija XiX amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais išsiskyrė lietuviška kultūrine veikla, 
siuntė perpus mažiau kandidatų nei Žemaičių (telšių) vyskupija.

taigi kartais galbūt nebuvo pakankamai tokių studentų, kuriems lietuvių kalbos 
akademijoje trūktų, kurie imtųsi ginti jos teises, viešai ja kalbėti. tuo tarpu kai 
kuriuos studentus erzino lietuvių kalbos viešas vartojimas, juos januševičius įvar-
dijo „sulenkėjusiais lietuviais“. taigi juozo tumo įvardytoji „lietuviško susipratimo 
dvasia“ akademijoje nebuvo itin stipri.

Kiek akademijoje galėjo mokytis alumnų iš Žemaičių (telšių) vyskupijos vienu 
metu? 7–10 visuose kursuose, kartais dar mažiau, kadangi po trečiojo kurso egzami-

63  mečislovas reinys, „atsiminimai“, Arkivys-
kupas Jurgis Matulevičius, sudarė Kazimie-
ras Čibiras, marijonų spaustuvė marijam-
polėje, 1933, 97.

64  aleksander Kakowski, „Łagodził spory na-
rodowościowe“, Wspomnienia o Błogosła-
wionym Jerzym Matulewiczu, 1996, 175–176.
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nų akademiją palikdavo iki pusės šio kurso asmenų – į savo vyskupijas išvykdavo 
įgijusieji kandidato į teologijos mokslų magistrus laipsnį. todėl galėjo pasitaikyti ir 
tokių metų, kai objektyviai nebuvo kam parengti ar skaityti pranešimą lietuviškai. 

ir tikrai nebūtinai visiems besimokantiems iš Žemaičių (telšių), vilniaus ar sei-
nų vyskupijų rūpėjo lietuviškumo reikalai, tautinė veikla, be to, ir į akademiją jie 
atvykdavo dažnai su neigiama lietuvių kalbos seminarijų viešajame gyvenime var-
tojimo patirtimi65. viešas jos vartojimas seminarijoje, bendravimas ja tarp besimo-
kančiųjų, o juo labiau – tarp studentų ir profesūros toli gražu nebuvo savaime 
suprantamu dalyku. iškalbinga, kad tik 1890 metais į Žemaičių (telšių) seminariją 
įstoję pirmakursiai tarpusavyje nusprendė kalbėti tik lietuviškai66. tumui 1893 me-
tais seminarijos baigimo proga lietuvių kalba rašytą palinkėjimą su dievo pagalba 
darbuotis „dėl tėvynės naudos” pasirašė 53 antro–ketvirto kurso Žemaičių (telšių) 
seminarijos klierikai, nors iš viso tuose kursuose mokėsi 9567.

mokytis į sankt peterburgą buvo siunčiami ne nacionalinio sąjūdžio aktyvieji, o 
vyskupų pasitikėjimą pelnę, gabūs dvasinių seminarijų auklėtiniai, kurių lojalumą, 
tinkamumą aukštosioms studijoms tikrino ir pasaulietinė valdžia. 1892 metais mo-
kytis akademijoje pradėjo trys pirmakursiai iš Žemaičių (telšių) vyskupijos: iš ba-
jorų kilęs bronislovas liausas, valstietis juozapas stakauskas (su lietuviškos veiklos 
seminarijoje patirtimi [tumas 1925, 9]) ir valstietis juozapas dirginčius68. pastarasis 
dar mokydamasis seminarijoje „vadovybės respektuojamas, pradėjo pranešti apie 
lietuvių sąjūdį inspektoriui“. draugai jį boikotavo tylėjimu, jis atsiprašė, pasižadė-
jo nieko nepranešinėti (stakauskas 2003, 135). apie jo nuostatas akademijoje duo-
menų neturime, o vėliau, kai dėstė Žemaičių (telšių) seminarijoje, buvo apibūdina-
mas kaip „nemažas lenkų simpatikas“69.

pažymėtina, kad beveik pusę akademijos studentų sudarė bajorai ir miestie-
čiai70 – luomai, tapatinti su lenkiškąja kultūra ir tradicija. Ši kultūra ir tradicija 

65  apie katalikų dvasinių seminarijų atmosfe-
rą XiX amžiaus paskutiniaisiais dešimtme-
čiais, lenkiškas daugumos dėstytojų kultū-
rines nuostatas bei lenkų kalbos protega-
vimą seminarijoje ir apskritai tarp dvasi-
ninkų žr. Kazimieras paltarokas, užrašai; 
KaK: b. 496, 2–11; j[uozapas] stakauskas, 
„lietuviškos minties pasireiškimas Žemai-
čių seminarijoje”, Tiesos kelias 3, 1939b, 
181–185; j[uozapas] stakauskas, Tiesos ke-
lias 5, 1939c, 354–364; j[uozapas] stakaus-
kas, „lietuvių sąjūdis vilniaus seminarijo-
je“, Mūsų praeitis 2, 1992, 102–127.

66  adolfas sabaliauskas, laiškas juozui tu-
mui, 1895 03 18; vub rs: f. 1, F. 54 (lapai 
nenumeruoti).

67  dedikacija juozui tumui, 1893 09 26; vub 
rs: f. 1, F. 545, 70 laiškas; Directorium […] 
pro Dioecesi Telsensi, 1893, 151–155. 

68  Žemaičių (telšių) vyskupo raštas Kauno 

gubernatoriui, 1892 08 17 (luominė asme-
nų priklausomybė kita rašysena mėlynu 
pieštuku nurodyta prie pavardžių); Kau-
no apskrities archyvas: f. i – 50, ap. 1,        
b. 22943, 63. 

69  Žr. juozapas skvireckas, atsakymai į klau-
simus apie mokslą seminarijoje; KaK:          
b. 291, 6.

70  1886 metais akademijoje mokėsi 44 alum-
nai: 10 buvo kilę iš bajorų, 14 ‒ iš miestie-
čių, 17 – iš valstiečių, 1 kolonistas ir 2 ‒ iš 
žemesniųjų karininkų arba tarnautojų, žr. 
duomenys apie akademijos auklėtinius iki 
1887 01 01; sp Cvia: f. 46, ap. 1, b. 961, 4. 
1894‒1895 mokslo metais akademijoje mo-
kėsi 62 alumnai. Kilusių iš bajorų buvo 15, 
iš valstiečių ‒ 27, iš miestiečių ‒ 14, tar-
nautojų sūnūs ‒ 3, kolonistas ‒ 1, žr. duo-
menys apie akademijos auklėtinius iki 
1895 01 01; rusijos valstybinis istorijos ar-
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buvo lenkijos Karalystės vyskupijų studentų (o jų, siunčiamų iš 7 vyskupijų, buvo 
beveik pusė ar vienas trečdalis visų besimokančiųjų), natūrali savastis71. taigi len-
kų akademijoje buvo didelė dalis. lietuvių daugiausia būta iš Žemaičių (telšių) 
vyskupijos ir neabejotinai – tarp siųstųjų iš vilniaus, taip pat tarp baigusiųjų mo-
giliavo arkivyskupijos dvasinę seminariją sankt peterburge – lietuvių dažnai pasi-
renkamą mokymo įstaigą.

tai, kad ne vienas baigęs akademiją angažavosi ir moderniajam lietuvių nacio-
nalizmui, tapo konfesinės krypties tautiniame sąjūdyje dalyviu, kuriam lietuvišku-
mo ir katalikybės dermė buvo suprantama, o lietuvių kalbos reikalingumas pripa-
žįstamas ne tik tikinčiųjų sielovadai, labiau aiškintina ne mokslu akademijoje, o 
asmenine patirtimi, apsisprendimu ir nuostatomis. taip pat tuo, kad juos veikė 
savųjų vyskupijų aplinka, kontekstai bei realijos.

akademijos studentų nuostatoms reikštis buvo svarbi ne tik akademijos realybė, 
bet ir šimtus varstų atitolusių nuo imperijos sostinės vyskupijų sociokultūriniai, 
politiniai kontekstai. tą rodo studentų tarpusavio komunikacija, informacijos srau-
tai iš savųjų vyskupijų: išsaugoti ir palaikomi ryšiai su savo studijų draugais iš 
seminarijos ar ankstesnių tarnystės vietų – parapijų.

7. i Š v a d o s. lietuvoje XiX amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais dvasininkui 
aktualus tapo apsisprendimas modernaus nacionalizmo atžvilgiu, tačiau imperato-
riškojoje romos katalikų dvasinėje akademijoje sankt peterburge modernaus nacio-
nalizmo raiška vėlavo. 

socialinė akademijos studentų struktūra leidžia daryti prielaidą apie vėluojančias, 
ne tokias aštrias moderniųjų nacionalizmų įtampos apraiškas akademijoje XiX amžiaus 
pabaigoje, o studentų elgsenos analizė – apie bandymus suderinti ir radikaliai nesu-
priešinti modernaus tautiškumo aspiracijų bei lenkiškosios kultūrinės tradicijos.

akademijoje buvo vartojamos lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių, ukrainie-
čių, lietuvių kalbos, tačiau jų reikšmė, vartojimo kontekstas nebuvo vienodi. lietu-
vių kalba akademijoje nebuvo dėstoma nei vartojama dvasinėse praktikose. ji funk-
cionavo kaip etninio vyskupijų savitumo išraiška.

lietuvių kalbos viešo vartojimo – pranešimų parengimo ir skaitymo per akade-
mijos šventes – neskatino akademijos aplinka, nors lietuvių kalbos vartojimas ne-
buvo kaip nors ypatingai varžomas. tokio pobūdžio viešas lietuvių kalbos vartoji-
mas labiau priklausė nuo asmeninio apsisprendimo ir poreikio, kurį galėjo lemti ir 
akademijos studento pozityvi nuostata modernaus lietuvių etnolingvistinio nacio-
nalizmo atžvilgiu. Kita vertus, tai nebuvo aiškaus konflikto tarp lenkų ir lietuvių 
kalbų išraiška. Įtampą mažino aukštosios teologinės mokyklos specifika.

chyvas sankt peterburge (toliau ‒ rvia): 
f. 821, ap. 125, b. 392, 179. 1898 metų pra-
džioje akademijoje mokėsi 61 alumnas. Ki-
lusių iš bajorų buvo 20, iš valstiečių ‒ 24, 
iš miestiečių ‒ 14, tarnautojų sūnus ‒ 1, 
kolonistai ‒ 2, žr. duomenys apie akade-

mijos auklėtinius iki 1898 01 01; rvia:         
f. 821, ap. 125, b. 392, 213.

71  Galėjo pasitaikyti ir išimčių. laikančių save 
lietuviais galėjo būti tarp alumnų iš seinų 
vyskupijos.
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Vilma Žaltauskaitė
t H e  l i t H u a n i a n  l a n G u a G e  a n d  i t s  u s e r s 
i n  s t.  p e t e r s b u r G ’ s  s p i r i t u a l  a C a d e m Y  o F  r o m a n 
C at H o l i C s  at  t H e  e n d  o F  t H e  1 9 t H  C e n t u r Y

s u m m a r y

the issue of the public use of the lithuanian language at st petersburg’s spiritual acad-
emy of roman Catholics, which operated in 1842–1918, is discussed in a broader context of 
using lithuanian in the Catholic Church, its institutions, among clergymen, and in the most 
general sense, also in the lithuanian society at the end of the 19th century which was nota-
bly under the influence of modern nationalism.

the investigation aims at more precisely identifying historical insights, giving a more 
thorough overview of the lithuanian language used in public spheres in the cultural and 
social context of the academy, evaluating the impact of the expression of modern ethno-
linguistic nationalism on the use of lithuanian and how its public use was moulded by 
specific conditions of the theological higher educational institution. the paper investigates 
factors and conditions determining the functioning of the lithuanian language in the acad-
emy, speculates about the causes of its use or non-use, who its protagonists and antagonists 
were and why.



the paper concludes that during the last decades of the 19th century in lithuania it was 
important for a clergyman to clearly express his approach to modern nationalism; however, 
in st petersburg’s spiritual academy of roman Catholics the expression of modern national-
ism was slightly delayed.

the social composition of the academy students suggests that modern nationalisms might 
have been less clearly expressed in the academy at the end of the 19th century and their 
tension was slightly milder. the analysis of the students’ disposition shows their attempts 
to combine aspirations of modern nationalism and traditions of polish culture without their 
radical juxtaposition.

in the academy such languages as latin, polish, russian, French, German, ukrainian 
and lithuanian were used; however, their importance and context of usage were not the 
same. lithuanian was neither used as a language of instruction nor in services. it only func-
tioned as an expression of a specific ethnic character of dioceses.

the public use of lithuanian in giving and delivering presentations on festive occasions 
of the academy was not promoted by the academy. neither was the use of lithuanian 
constrained in any specific way. such public use of lithuanian mostly depended on one’s 
individual choice and needs which might have been determined by the student’s positive 
disposition towards modern lithuanian ethno-linguistic nationalism. on the other hand, it 
could not be treated as an expression of an explicit conflict between polish and lithuanian. 
the tension was only reduced by the specific character of the theological higher educa-
tional institution.

vilma Žaltauskaitė  Gauta 2009 m. spalio 26 d.
XIX amžiaus istorijos skyrius
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
LT-01108 Vilnius, Lietuva
el. p.: zaltauskaite@istorija.lt 
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Giedrius Subačius
university of illinois at chicago,
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

zacharijaus liackio pranešimas 
iX rusijos archeologų suvažiavime 
vilniuje (1893)

zacharijus liackis (Захарій Антоновичъ Ляцкій, ~1836–1899) buvo kilęs iš smul-
kių baltarusijos (minsko gubernija, tuometinė borisovo apskritis; dabar logoisko 
rajonas) dvarininkų, pagal išsilavinimą karo inžinierius, vėliau žinomas panevėžie-
tis, gyvenęs senojo panevėžio dvare prie nevėžio, statęs panevėžio realinę gimna-
ziją, ilgai dirbęs panevėžio apskrities iždininku. dvidešimt dvejus metus jis dėstė 
lietuvių kalbą panevėžio mokytojų seminarijoje (1873–1895). mokytojaudamas liac-
kis buvo tapęs vienu iš pagrindinių vilniaus švietimo apygardos (toliau – vŠa) 
globėjo nikolajaus sergijevskio (Николай Александровичъ Сергіевскій) kalbinių 
parankinių – jis recenzavo daug lietuviškų kirilinių rankraščių. vytautas merkys 
yra užsiminęs, kad liackis vertino juozo miliausko-miglovaros abėcėlės, juozo liaug-
mino kalendoriaus rankraščius (nė vienas nebuvo išleistas), kad padėjo eduardui 
volteriui redaguoti Дíевiшка лiтургijа1, kad recenzavo levo tolstojaus knygelę 
Кауказа невальникасъ2 bei skaitė jos korektūras3. darius staliūnas yra nurodęs, kad 
„‘Žemaičių kalbos’ pamokų metu mokytojas liackis akcentuodavo lietuvių kalbos 
panašumą į rusų kalbą“4, kad kartais siūlė laužyti lietuvių kalbos gramatiką ir ar-
tinti ją prie rusų kalbos, kaip kad lenkai anksčiau darę (staliūnas 2007, 264). esu ir 
pats rašęs apie lituanistinę liackio veiklą – apie liackio recenzuotus ir redaguotus 

1  БОЖеСтвеННАЯ ЛитУрГiЯ СвЯтАГО 
iОАННА ЗЛАтОУСтА. ДÍевiШКА Лi-
тУр ГijА ШвЭтО jÓНО АКСО БÝр-
НiО. САНКтПетерБУрГЪ. Швэтам 
Пе тербурге, метсе 1887, [parengė 
eduardas volteris]; lltib: b 1770.

2  КАУКАЗА НевАЛЬНиКАСЪ. ЛЯОНА 
тОЛСтОи (Партлумочита ишъ рус киш-
ка). виЛЬНА. типографiя А. Сыркина, 
Большая ул., соб. д., № 88. 1891, [vertė 
ipolitas liutostanskis]; vub: lr 57. 

3  vytautas merkys, Knygnešių laikai. 1864–
1904, vilnius: valstybinis leidybos centras, 
1994, 84, 91, 94, 95. 

4  darius staliūnas, „Kaip rusai pedagogai  
XiX a. viduryje mokėsi lietuvių kalbos“, 
Lietuvos istorijos metraštis 2005 (2), 2006a, 
108; darius staliūnas, Making Russians. 
Meaning and Practice of Russification in 
Lithuania and Belarus after 1863, amster-
dam, new York, nY: rodopi, 2007, 276. 
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levo tolstojaus knygelių vertimus į lietuvių kalbą ir rašybą5, apie jo įsidarbinimą 
panevėžio mokytojų seminarijoje lietuvių kalbos mokytoju 1873 metais6. 

dėstydamas seminarijoje liackis dirbo ir tam tikrą lietuvių kalbos analitiko dar-
bą, o rezultatus pateikinėjo savo mokiniams (būsimiems lietuvos valdinių mokyklų 
mokytojams) bei rusijos administratoriams vilniuje, dažnai dariusiems sprendimus 
pagal liackio rekomendacijas. Šis straipsnis skirtas turbūt reikšmingiausiam lin-
gvistinės liackio biografijos epizodui – dalyvavimui iX rusijos archeologų suva-
žiavime vilniuje 1893 metais, jo mąstymui apie lietuvių kalbą ir jos ryšius su kito-
mis, visų pirma – su rusų kalba. 

1893 metais rugpjūčio 1–14 dienomis vilniuje vyko iX rusijos archeologų suva-
žiavimas7. Kas treji metai organizuotas įvairiuose rusijos miestuose suvažiavimas 
buvo didžiulis įvykis imperijos mokslo pasaulyje, „suvažiavimas konstatavo to meto 
archeologijos mokslo plačiąja prasme lygį rusijos imperijoje“ (zabiela, Kulikauskas 
1999, 127). „suvažiavimuose archeologija buvo suprantama plačiai“, ji apėmė ir 
„istorijos, paleografijos, architektūros, meno, numizmatikos bei kitų pagalbinių 
mokslų sričių, bažnytinės archeologijos [...], kalbotyros, literatūros ir kt.“ (zabiela, 
Kulikauskas 1999, 123–124) disciplinas. 

suvažiavimo rengimas prasidėjo gerokai iš anksto: „1891–1893 metais parengia-
mojo komiteto vilniaus skyrius posėdžiavo net 16 kartų“ (zabiela, Kulikauskas 
1999, 125). 1889 metais pradėtoje byloje apie numatytąjį suvažiavimą8 tarp žmonių, 
ketintų pritraukti prie suvažiavimo rengimo, įrašyti net trys panevėžiečiai: zacha-
rijus liackis, sofronijus zosimovičius (Софронiй Лукичь Зосимовичъ, tos pačios 
panevėžio mokytojų seminarijos stačiatikis šventikas, be kita ko, ir liackio svainis) 
bei stepanas boričevskis (Степанъ Андреевичъ Боричевскій, tos pačios seminari-
jos direktorius; l. 5r–5v). sprendžiant iš kitų bylos dokumentų galima manyti, kad 
šis juodraštinis pieštuku rašytas sąrašas sudarytas 1889 metų pabaigoje, kai net 
ankstesnis – viii rusijos archeologų suvažiavimas maskvoje – prasidėjęs dar nebu-
vo (vyko 1890-aisiais). 

taigi vilniaus suvažiavimo darbai planuoti labai iš anksto. septintajame posė-
dyje, vykusiame 1892 metų kovo 12 dieną, kuriame dalyvavo ir Šiaurės vakarų 
krašto generalgubernatorius ivanas Kachanovas (иванъ Семеновичъ Кахановъ), ir 
vŠa globėjas sergijevskis, be kita ko, buvo pristatytas liackio pranešimas9: 

5  Giedrius subačius, „Kazimiero lelio ir ipo-
lito liutostanskio lietuviškos kirilikos mo-
deliai, 1887–1891“, ALt 8, 2006, 287–314.

6  Giedrius subačius, „panevėžio mokytojų se-
minarija: lietuvių kalbos dėstymo pradžia 
1872–1873 metais“, ALt 9, 2007, 301–312. 

7  plačiau žr. i[zabelė] sadauskaitė, „rusijos 
archeologų iX suvažiavimas“, Mokslas ir 
gyvenimas 7, 1963, 14; Gintautas zabiela, 
pranas Kulikauskas, Lietuvos archeologijos 
istorija (iki 1945 m.), vilnius: diemedis, 
1999, 123–128.

8  виЛеНСКОй КОммиССiи ДЛЯ рАЗБО-
рА АКтОвЪ ДѢЛО о предложенномъ въ 
1893 году iX Археологическомъ Съѣздѣ 
въ вильнѣ. 1889 г.; lvia: f. 596, ap. 1, 
b. 226. ačiū dr. redai Griškaitei už šios 
bylos nurodymą.

9  Дополнительные вопросы и запросы, за-
явленные къ iX Археологическому съѣз-
ду въ г. вильнѣ въ 1893 г., москва, ти по-
графія Э. Лисснера и романа, 1893 (ci-
tuojama iš: lvia: f. 596, ap. 1, b. 244). 
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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 непо-
нятныхъ „русскихъ“ названій (Эссупи, Улворси, Геландри, Айфаръ, варуфоросъ, 
Леанти и Струвунъ) 7-ми днѣпровскихъ пороговъ [...] (b. 244, l. 137v). 

Įdomu, kad visas organizacinis komitetas išklausė dalį gana išsamaus liackio 
pranešimo apie dniepro slenksčių pavadinimus ir ryšį su lietuvių kalba10. matyt, 
norėta įsitikinti pranešimo moksliškumu. Kalbėta, kad maskvos universiteto profe-
sorius vsevolodas mileris (всеволодъ Федоровичъ 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 ли-
товцамъ и литовскому языку, и до такой степени близко и точно, какъ будто 
бы они „сегодня“ даны литовцами помянутымъ порогамъ (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 (b. 244, l. 141r). 

Štai taip. maskvos universiteto profesoriaus milerio išvados esą labai pritemptos, 
o liackio – pamatuotos, jei ir esama pritempimo, tai neryškaus. panevėžietis liac-
kis įvertintas geriau už maskvos profesorių. nėra abejonių, kad nuolatinis liackio 

10  liackis stengėsi nuneigti skandinavišką 
rusų kilmę, kuri esą netiksliai grindžiama 
daugiausia dniepro slenksčių pavadinimų 
bei tokių žodžių kaip варягъ, руссъ, Рю-
рикъ, Труворъ etimologijomis; esą nors mi-
chailas lomonosovas ir nikolajus Kosto-
marovas žinojo, kokie netvirti yra skandi-
naviški argumentai, bet nemokėdami lie-
tuvių kalbos negalėjo suprasti ir senosios 
rusų kalbos (З[ахарій] Ляцкій, „Значеніе 
Литовскаго языка въ вопросѣ о про ис-
хож деніи ру си“, Труды Виленскаго отдѣ-
ленія Московскаго предварительнаго коми-
тета по устройству въ Вильнѣ IX Архео-

логическаго съѣзда, вильна: типографія 
А. Г. Сыркина, 1893a, 337; vub: b24 – 
1/13). Šiais laikais visada remiamasi ir 
skandinaviškomis (ar slaviškomis, bet ne 
lietuviškomis) dniepro slenksčių etimolo-
gijomis (plg. viačeslavas ivanovas, vladi-
miras toporovas, „mitologiniai vietovar-
džiai kaip slavų etnogenezės bei seniau-
sios istorijos rekonstrukcijos šaltinis“, Vla-
dimiras Toporovas ir Lietuva, sudarė algir-
das sabaliauskas ir jolanta zabarskaitė, 
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2009, 
317–318). 
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rėmėjas sergijevskis, sėdėjęs tame posėdyje, buvo patenkintas savo patikėtinio su-
manumu ir mokslingumu. 

vadinasi, 1892 metų kovo 12 dienos septintajame parengiamojo komiteto posė-
dyje liackio pranešimas buvo puikiai įvertintas ir priimtas į suvažiavimą. 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 pasijusti iškiliam. 

13-ajame komiteto posėdyje 1893 metų sausio 4 dieną jau pažymėta, kad liackio 
pranešimas gautas (l. 434r; matyt, tai buvo jo straipsnio rankraštis, vėliau išspaus-
dintas suvažiavimo darbuose). 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 peterburgą11. liackio pasirodymas iX rusijos ar-
cheologų suvažiavime vilniuje buvo apibūdintas taip: 

Когда въ 1893 году преподаватель литовскаго языка въ Поневѣжской семина-
ріи – г. Ляцкій – выступилъ на археологическомъ съѣздѣ въ вильнѣ съ рефера-
томъ о литовскомъ языкѣ, его сейчасъ же остановили, признавъ его сравненія 
совершенно не научными, дѣтскими. Это сдѣлано было со стороны такихъ знато-
ковъ литовскаго языка, какъ профессоръ новороссійскаго университета А. А. Ко-
чубинскій и профессоръ Кенигсбергскаго университета Бецценбергеръ (онъ 
владѣетъ и русскимъ языкомъ) (b. 5785, l. 45v–46r). 

Šit kaip. pradėti pranešimą liackiui leido, bet pabaigti – ne. tik ėmusį skaityti 
nutraukė tokie žymūs kalbininkai kaip novorosijsko universiteto profesorius alek-
sandras Kočiubinskis (Александръ Александровичъ Кочубинскій) bei Karaliaučiaus 
universiteto profesorius adalbertas bezzenbergeris. liackio teorijos buvo pavadin-
tos visiškai nemokslinėmis ir net vaikiškomis. iš įsivaizduotų mokslo aukštumų 
liackis buvo nusviestas ant žemės ir pašluotas po kilimu. 

tiesa, į laiško ministrui švarraštį ši pastraipa nebepateko – 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 занятся изданіемъ литовскихъ книгъ, мы должны имѣть 
подъ руками людей, хорошо знающихъ этотъ языкъ (b. 5785, l. 46r). 

iX archeologų suvažiavimą 1893 metų rugpjūčio 14 dieną uždarė vŠa globėjas 
sergijevskis (plg. zabiela, Kulikauskas 1999, 127). jis buvo aktyvus suvažiavimo 
organizatorius bei dalyvis ir negalėjo nepastebėti liackio fiasko. tikriausiai šio 
pasirodymas buvo prisimenamas ir pašiepiamas per visą suvažiavimą. ne tik liac-
kis, bet ir sergijevskis turėjo pasijusti musę kandęs. du dešimtmečius rėmęsis liac-
kio kaip lingvisto autoritetu, dabar jis turėjo apie ką pamąstyti. 

11  lvia: f. 567, ap. 11, b. 5785 (juodraštis; pir-
masis variantas datuotas 1900-ųjų rugsėjo 

4 diena, tad raštas buvo rengiamas keletą 
mėnesių).
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nepalankiai apie liackio pranešimą atsiliepė ir anoniminis suvažiavimo dalyvis 
1894-ųjų kalendoriuje Виленскій календарь12 (beje, šis kalendorius buvo pradėtas 
leisti bei kuruotas to paties sergijevskio13). 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. А. Ко чу-
бинскаго, подъ заглавіемъ „Литовскій языкъ и наша страна“ [...]. Одинъ изъ 
мѣстныхъ ученыхъ З. А. Ляцкій напечаталъ въ „трудахъ предварительнаго ко-
митета“ сообщеніе подъ заглавiемъ „Литовской [sic!] языкъ въ вопросѣ о 
происхожденіи руси“ [...] // [...] Но послѣднія два сообшенія встречены были 
на съѣздѣ недоверчиво (членъ съѣзда 1893, 173–174).

teigiama, kad tiek Kočiubinskio, tiek liackio pranešimai buvo priimti nepatikliai. 
bet, anot vŠa juodraščio, – tai buvo Kočiubinskis, neleidęs liackiui šnekėti. vadina-
si, Kočiubinskio ir liackio mintims turėjo būti nepritarta dėl skirtingų priežasčių. 

Kitas liackio vertintojas buvo jonas jablonskis. jis parašė atsiliepimą apie arche-
ologų suvažiavimo leidinį į Varpą, kur komentavo pasirinktus pranešimus14. liackiui 
teko tokios jablonskio eilutės: 

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 ru-
sus teip-pat iš lietuvos. savo tyrinėjimuose 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 Truvoris, 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 mokslo15. 

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 gy-

12  членъ съѣзда, „Девятый археологическій 
съѣздъ въ вильнѣ“, Виленскій календарь 
на 1894 годъ, вильна, типографія А. Г. 
Сыркина, 1893, 168–185. ačiū dr. dariui 
staliūnui už šio straipsnio nurodymą. 

13  „Дѣйствительный тайный совѣтникъ се-
наторъ Николай Александровичъ Сер гі-
евскій, бывшый попечитель виленскаго 
учебнаго округа“, Виленскій календарь на 

1900 годъ, вильна, типогр. вилен. Св.- 
Ду хов. Братства, Зарѣчье д. Братсва, 
1899, 214. 

14  plg. arnoldas piročkinas, Prie bendrinės kal-
bos ištakų. J. Jablonskio gyvenimas ir darbai 
1860–1904 m., vilnius: mokslas, 1977,    
80–81. 

15  [ jonas jablonskis,] „devintas rusijos ar-
cheologų kongresas“, Varpas 9, 1894, 136. 
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1 pav. iX rusijos archeologų suvažiavimo vilniaus parengiamojo komiteto 
darbuose spausdinto zacharijaus liackio (1893a, 337) pranešimo pradžia; 
vub: b24 – 1/13
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venę baltai (ne lietuviai)16. bet iš tiesų liackis neieškojo nei lietuvių, nei baltų teri-
torijos 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 pusiau gyrė: 
„nors ir silpną referatą, bet smagų klausyti perskaitē profes. a. Kočiubinsky“ (jab-
lonskis 1894, 137). ar galima spėti, kad jablonskis pats dalyvavo suvažiavime, jei 
jau Kočiubinskio pranešimą pavadino „smagų klausyti“? tuo metu jablonskis gy-
veno mintaujoje (žr. piročkinas 1977, 65tt.). liackio pranešimo, kaip galima supras-
ti iš cituoto teksto, jablonskis pats negirdėjo. 

liackio straipsnis17 (plg. 1 ir 2 pav.) įdomus visų pirma tuo, kad gerokai plačiau 
atskleidžia jo lingvistines pažiūras. darosi aišku, kad lietuvius liackis tiesiog laikė 
rusų gentimi, esą viena rusų gentis dabar vadinasi lietuviais18: 

первый самодержавный русскій Князь рюрикъ избранъ народнымъ совѣтомъ 
не изъ иноземнаго, скандинавскаго рода, а изъ русскаго племени, которое нынѣ 
зовется литовцами (p. 359). 

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 до-
казательствомъ общности ли-//товскаго и древне-русскаго языка по всей россіи 
(p. 337–338). 

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 esanti viena tauta): 

пороги эти свои русскія названія точно сегодня получили отъ литовцевъ. На-
зва нія эти свидѣтельствуютъ о значительномъ умственномъ развитіи народа, 
который ихъ далъ (p. 338). 

16  plg. в[ладимир] Н[иколаевич] топоров, 
О[лег] Н[иколаевич] трубачев, „Балтий-
ская гидронимия верхнего Поднепро-
вья“, LKK 4, 1961, 195–217. 

17  Ляцкій 1893a, 337–360. tą pa tį tekstą liac-
kis buvo pasiskelbęs panevėžyje ir atskira 
knygele: З[ахарій] А[нто новичъ] Ляцкій, 
Значеніе литовскаго языка въ вопросѣ о 
происхожденіи Руси, Со обшеніе iX Архе-
ологическому съѣзду члена З. А. Ляцка-
го, Поневѣжъ: въ ти по графіи Н. Фейген-
зона. 1893b; lnb: a4532. ačiū arūnui as-
tramskui už šios knygelės nurodymą. to-
liau cituojama iš archeologų suvažiavimo 
darbų publikacijos.

18  staliūnas turėjo galvoje liackį, kai rašė: 

„pasitaikydavo ir tokių veikėjų, kurie lie-
tuvius laikydavo slavais“ (darius staliū-
nas, „termino ‘rusinimas’ prasmės istorija 
(XiX a. 7-asis dešimtmetis)“, Lt 67[3], 2006b, 
29). tada ir tarp lingvistų buvo gana po-
puliari pažiūra apie bendrą slavų–baltų 
prokalbę, toli gražu ne visi išskirdavo at-
skirą baltų prokalbę. tokio požiūrio atspin-
dį 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]“ (upton sin-
clair, The Jungle, plg. http://sunsite.berke-
ley.edu/literature/sinclair/thejungle/22.
html; žiūrėta 2009 10 31). 
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2 pav. iX rusijos archeologų suvažiavime vilniuje skaityto ir atskira 
knygute naftalio Feigenzono spaustuvėje panevėžyje (1893b) išleisto 
zacharijaus liackio pranešimo viršelis; 
lnb: a4532
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liackis net įžvelgė gana tvirtą priežastinį ryšį: jei dabar žodis vartojamas lietu-
vių kalboje, tai buvęs ir senojoje rusų: 

Печенеги означаетъ Плечеголые, потому что по-Литовски, а значитъ и по древне-
русски, „печей“ – плечи, а „ноги“ – нагіе, голые (p. 351). 

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 русскомъ (p. 348). 

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“ (p. 347). 

Порогъ этотъ, производящій только волны, названъ впо-//слѣдствіи народомъ 
„вильный“. Названъ же онъ вильнымъ [...] отъ древне-русскаго, а нынѣ литов-
скаго слова „вильнисъ“ – волна. Столица Литвы, построена на волнистой 
мѣстности, названа Вильня19 (p. 348–349). 

такимъ образомъ изъ древне-русскихъ, а нынѣ литовскихъ: „уоласъ“ – скала, 
камень, и „версисъ“ – вержецъ, – „Уолверсисъ“, или, по сокращеніи с – „Уол-
ворси“ – Скаловержецъ (p. 342). 

apskritai pati liackio analizės technika leido jam pramaišiui vartoti lietuvių ir 
rusų ar slavų kalbų pavyzdžius be jokių paaiškinimų, be jokių išlygų, tarsi kalbėtų 
apie vienos kalbos pavyzdžius:

У литовцевъ есть глаголъ „гелендроти“, т. е. сокращеніе „гелен дароти“ – по-
давать голосъ. „Геленъ“ есть винительный падежъ отъ древне-русскаго слова 
„гелесъ“, т. е. голосъ (е=о) „дароти“ есть многократный видъ отъ глагола „дари-
ти“ – дѣлать („арба“ – паханіе; „дарба“ – работа) (p. 343). 

русское названіе этого порога состоитъ также изъ двухъ словъ: „вару“ и [„]фо-
росъ“. Первое слово „вару“, какъ оканчивающееся въ родительномъ падежѣ мн. 
ч. 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 гонки (p. 346). 

Названіе народа „руссъ“ произошло отъ глагола, существующаго до сихъ поръ 
въ литовскомъ языкѣ „руошти“ или „русти“ – двигать, у поляковъ – рухать 
(p. 349). 

19  dabar pavadinimas Vilnius kildinamas iš 
Vilnios upės vardo, bet upės pavadinimas 
taip pat siejamas su vilnimi (plg. aleksand-
ras vanagas, Lietuvos miestų vardai, paren-
gė vitalija maciejauskienė, vilnius: moks-

lo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 281). 
liackis lietuvos sostinės pavadinimą iš 
žodžio vilnis kildino tiesiogiai – jis manė, 
kad žodis vilnis vilniui pavadinti buvo pa-
sirinktas dėl kalvotų (banguotų) vietovių. 
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Kaip pastebėjo jablonskis, liackis pateikė daugybę nepagristų mokslo duome-
nimis 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 „ли-
туасъ“ – 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, Русью (p. 359–360). 

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 что-то въ родѣ Ни-
дерланды, невѣренъ и основывается на ошибкѣ отъ смѣшенія слова „жя ме“ – земля 
со словомъ „жема“ – зима или сѣверъ (p. 360). 

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 savo-
tiškais nyderlandais, esą klaidinga. nebūdamas gimtakalbis, liackis turbūt negir-
dėjo žodžių žemaičiai ir žiema šaknies vokalizmo skirtumo (kirilinėmis raidėmis jis 
rašė tą pačią grafemą <е>, Жемайчей, жема). Kitas, lotyniškos kilmės žemaičių 
pavadinimas samogitai, 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 – 
нынѣшнее 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“ (p. 352–353). 

lenkai irgi 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, пригибать (p. 356). 

liackis etimologizavo ir nemuno, kaip nekeičiančio savo srovės, pavadinimą: 
„Неманъ (Нѣмана[)] – ‘немайнъ’, т. е. не мѣняетъ (своего теченія)“ (p. 340). taip 
pat minską, kaip padarytą iš mėlynės, nes mėlynių apie tą miestą ir šiandien esą 
auganti gausybė („отъ ‘милинисъ’ – ягода черниха, 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: 
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Слитный звукъ въ словѣ уоласъ, распадаясь на чистыя гласныя въ разныхъ 
нарѣчіяхъ литовскаго языка, даетъ названія скалъ – уласъ, оласъ и аласъ. Это 
послѣднее названіе скалы дало названіе горной возвышенности Алаунской. 
Народъ, жившій по Алаунской возвышенности, назывался Аланами (p. 342). 

Gyvendamas senojo panevėžio dvare liackis mielai etimologizavo beveik po 
langais tekančios Nevėžio upės vardą: 

Дорога или путь, имѣетъ еще // другое литовское названіе: „вежа“ („Ногъ Швен-
та Казимира вежа крипстъ“ – Со Св. Казимира (4 марта) дорога портится (кри-
вится)) [...]. Притокъ Немана, на которомъ стоитъ городъ Поневежъ, называет-
ся „Невежа“, т. е. Не путь рѣка (p. 351–352). 

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 neabe-
jotiną kolbiagas etimologiją, jog dievagojosi galįs dėl jos prisiekti:

если варягъ называется и Колбягомъ, то отсюда вытекаетъ такая полная оче-
видность, что можно идти подъ присягу (роту), что Варяги были литовцы. Ясно, 
что только то племя Руси можетъ называться кольбягами, у котораго есть глаголъ 
„колбети“ – говорить. А такъ какъ этотъ глаголъ существуетъ только у литовцевъ, 
значитъ литовцы звались Варягами (p. 359). 

Įdomiausia, kad įrodymą liackis grindė ne kartą savo klasėje per pamokas at-
liktu eksperimentu su lietuviais, baltarusiais ir rusais: 

если вы войдете въ классъ одного изъ нынѣшнихъ учебныхъ заведеній на  
Лит вѣ, въ классъ, въ которомъ есть русскіе, бѣлоруссы и литовцы, скажите: 
„колбяги встаньте“! и встанутъ всѣ литовцы, въ чемъ мы лично не разъ 
убѣдились (p. 359). 

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. 

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“, со-
хранившагося до сихъ поръ у литовцевъ со значеніемъ создавать, творить, въ 
частности – высижывать птенцевъ изъ яицъ, происходитъ Перунъ – творецъ все-
го, въ томъ числѣ грома и молніи, воспроизведеніе или, такъ сказать, твореніе 
которыхъ повторяется каждый годъ. У литовцевъ существуетъ и Перунъ и Пер-
кунъ (p. 341). 
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liackis Perkūną ar Perūną siejo su žodžiu perėti – visai kaip daukantas, plg. 
daukanto Būdo20 ištrauką:

pĩrmouj szĩlĩmos ikuriej wadĩno perunó arba perkunó nu źôdio perietĩ; beje, iog 
jis ĩszperieię wĩs tou, kas wen yra regemó szioie pasaulie (daukantas 1845, 80). 

Gali būti, kad liackis buvo matęs ir panaudojęs šią daukanto 1845-ųjų (beveik 
50 metų senumo) etimologiją. liackis juk buvo parašęs ir knygelę apie naujovišką 
audros, žaibo ir pan. aiškinimą21. tema jam buvo įdomi, ir tikėtina, kad žinojo 
daukanto Perkūno etimologiją22. 

matyti ir daugiau daukanto tikėtino poveikio. Štai liackis vokiečius (germanus) 
kildino iš žodžio giria:

„Гироманъ“ есть уже нѣмецъ, Германецъ, потому что манъ – нѣмецкій человѣкъ. 
Доказательствомъ, что названіе Германцевъ произошло отъ слова „гира“ – лѣсъ, 
служитъ ошибка одного греческаго писателя, смѣшавшаго названіе Германцевъ 
съ Древлянами (p. 353). 

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 gywe nós 
minawo ajszkej ziamajtius sawo garsemĩ rasztĩ Gĩrrionû budas (Germanorum mo-
res) tajs żôdejs: „zámajtej (samnones) essąntis [...]“ (daukantas 1845, 6). 

1875-aisiais redaguodamas Русишкасъ моксласъ дэль летувнику23 rankraščius 
liackis buvo pavartojęs raštų žodį gintuvė24. jį vėl įtraukė į savo pranešimą arche-
ologų suvažiavime: „по-литовски ‘гинтуве’ – крепость“ (p. 352). tikėtiniausia, kad 
gintuvė imta iš Frydricho Kuršaičio žodyno25, tačiau jis žinomas ir iš Konstantino 
sirvydo, dionizo poškos bei daukanto26 tekstų. 

20  [simonas daukantas,] budą senowęs-lë tu-
wiû kalnienû ir źamajtiû / iszraszzę pagał 
senowęs rasztû jokyb’s [sic!] Łaukys pet-
ropilie: spaudinie pas C. Hintze, 1845. 

21  З[ахарій] А[нтоновичъ] Ляцкій, Новое объ-
ясненіе грозы, всѣхъ трехъ родовъ мол ніи 
и огней Св. Эльма, Сочиненіе З. А. Ляц-
каго, Поневѣжъ: типографія Н. Фейген-
зона, 1885; lnb: brus.14/885. 

22  rusų Перун ir dabar etimologiškai laiko-
mas giminišku su lietuvių Perkūnas, bet, 
skirtingai nuo daukanto ir liackio, sieja-
mas su šaknimi perti (ne su perėti), plg. 
LEW 575. 

23  рУССКАЯ ГрАмОтА ДЛЯ ЛитОвЦевЪ. 
рУСиШКАСЪ мОКСЛАСЪ ДЭЛЬ Ле-
тУвНиКУ. Одобрено Ученымъ Комите-
томъ министерства Народнаго Про свѣ-
щенія, какъ руководство для обученія 

русской грамотѣ въ Литовскихъ шко-
лахъ. виЛЬНА. иЗДАНiе КНи ГО ПрО-
ДАвЦА-тиПОГрАФА А. Г. СЫрКиНА. 
1875; lltib: 4250. 

24  ДѢЛО КАНЦеЛЯрiи ПОПечитеЛЯ ви-
ленскаго Учебнаго Округа. 3го СтОЛА. 
Относительно напечатанія „руководства 
къ изученію русско-литовской грамоты 
для употребленія въ училищахъ Ковен-
ской губерніи[“]. Началось 16 Октября 
1873 г.; lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 43r. 

25  Klv 123. 
26  ačiū dr. ritai Šepetytei-petrokienei, pagal 

LKŽ kartoteką nustačiusiai, jog daukanto 
pavyzdys yra ne iš Būdo, o iš Darbų: sima-
nas daukantas, Darbay senuju Lituwiu yr 
Żemaycziu 1822, parengė vaclovas ir my-
kolas biržiškai, Kaunas: lietuvos universi-
teto bibliotekos leidinys, 1929, 25. 
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visos šios sąsajos su daukanto (ir turbūt Kuršaičio) tekstais sutvirtina argumen-
tą, kad liackis rėmėsi lotyniškai parašytais lietuviškais tekstais (beveik nekyla abe-
jonių, kad liackis kažkiek naudojosi būtent daukanto Būdu). liackis, imperijos 
valdininkas, tarnavęs vŠa tikslams diegti rusišką raidyną lietuvių kalbai – vis tiek 
bent kažkiek naudojosi draudžiamomis lietuviškomis knygomis! 

iš kitų kalbinių liackio svarstymų į akis krinta žodžių darybos taisyklės. pavyz-
džiui, 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, охотникъ (p. 349). 

Названіе дѣйствующаго лица имѣетъ свойственное ему окончаніе исъ, а потому 
человѣкъ, называемый отъ глагола русити, будетъ въ ед. ч. Русисъ съ полнымъ 
окончаніемъ, или Руссъ съ усѣченнымъ литовскимъ окончаніемъ, въ которомъ 
выпадаетъ гласный звукъ. множ. же число будетъ „русти“ или „руси“ (p. 349). 

liackis pastebėjo, kad lietuvių kalboje žodžio gale <й> pasislepia (tad diftongas 
virsta monoftongu). matyt, jis čia apibendrino iš savo gyvenamų vietų pramoktos 
panevėžio tarmės monoftongus: „Пасущихъ овецъ (‘ависъ’) звали ‘Авюварей[’], 
или просто [‘]Аваре[’] (й скрадывается и нынѣ у Литовцевъ)“ (p. 351). 

liackis pats nesugebėjo tiksliai vartoti lietuviškų būtojo laiko veikiamosios rūšies 
dalyvių vardininko galūnių, suplakdavo į vieną tiek vyriškosios ir moteriškosios, 
tiek vienaskaitos ir daugiskaitos galūnes. bet savo pranešime jis analizavo dalyvius 
ir padalyvius teoriškai, matyt, visai nesijautė ko nors šioje srityje nemokantis. vėl 
pramaišiui vartojo pavyzdžius iš lietuvių ir baltarusių kalbų, tarsi jos sudarytų 
vieną sistemą: 

Леанти, какъ и Веронци, Веруци, если причастіе дѣйствительнаго залога отъ 
древне-русскихъ, а нынѣ литовскихъ глаголовъ: „лети“ – лить и „варити“ – // 
варить, кипятить. Дѣепричастия отъ этихъ глаголовъ будутъ (ти неопред. 
наклоненія нужно замѣнить окончаніемъ ентъ, янтъ или онтъ, смотря по 
нарѣчіямъ) „леантъ“ или „леянтъ“ (сравнить неасыть и неясыть) и „верентъ“ 
или „веронтъ“ – разливая и кипятя. Причастiя дѣйств. залога образуются 
прибавленіемъ къ дѣепричастіямъ окончанія дѣйствующихъ лицъ исъ, и по-
лучается „леантисъ“ – льющій и „веронтисъ“ – кипящій. [...] Но т передъ мяг-
кими гласными смягчается нынѣ у литовцевъ въ ч, а у бѣлоруссовъ въ ц (Кате-
рина – 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“ (p. 346–347). 

taip pat į akis krinta liackio леянчисъ ‘liejantis’, kur vietoj <т> dirbtinai „atsta-
tyta“ raidė <ч>. liackis neretai rėmėsi garsų kaitomis, kaip pats vadino, vienų 
garsų „perėjimu“ į kitus. iš priebalsių kaitų savo straipsnyje liackis minėjo к=х=с, 
с=х=г, х=с, с=ш, б=п, ш=с=х: 
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„Гелендрикъ“, которое по-скифски было бы Гелендрисъ, потому что к=х=с 
(p. 344). 

фаросъ или сокращенно фаръ есть порогъ или сокращенно прахъ, потому что 
с=х=г (p. 344). 

трулосъ или турлосъ есть сокращеніе отъ „турулосъ“, т. е. туровъ лохъ, ибо х=с 
(p. 352). 

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) (p. 349). 

Борусы – латинское названіе Прусаковъ, т. е. въ борахъ живущіе, превратилось, 
вслѣдствіе порехода б въ п, въ Поруссы (p. 352). 

такъ какъ ш=с=х, то волошьская земля будетъ землей Волоховъ (p. 356). 

iš pavyzdžių matyti, kad liackiui nerūpėjo nustatinėti, ar kuri nors iš jo nuro-
dytų kaitų vyko vienoje kalboje, ar keliose. ne tik víena laikytos lietuvių, rusų ir 
baltarusių kalbos, bet ir savaip suprastì garsų kaitos garsai manyti galintys atsiras-
ti bet kurioje kalboje. Kitaip sakant, per lygybės ženklą galima surašyti liackio 
kaitą к=х=с=г=ш – ir jokio skirtumo, kurioje kalboje koks kaitos garsas pasirodys. 

liackis minėjo ir balsių kitimus, pavyzdžiui, [o] ir [e]: „извѣстно, что е и о часто 
замѣняютъ другъ друга“ (p. 340). taip pat nurodė, kad <у> „pereina“ į <ы>: 

Слово есупи или осупи, составляющее коренное достояніе литовскаго и древ-
не-русскаго языка, всюду извѣстно и означаетъ осупь или осыпь, вследствіе 
пе рехода у въ ы (p. 340). 

liackiui aišku, kad šioje kaitoje senesnis yra <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)27. 

akivaizdu, kad per 20 metų po savo pirmosios 1873 metų lietuvių kalbos dės-
tymo programos liackis buvo nuėjęs netrumpą pažinimo kelią – tada lietuviškus 
žodžius siejo su rusiškais pramaišiui, neįžvelgdamas jokios chronologijos28. dabar 
liackis jau laikė lietuvių kalbą sena, ir jei išvedinėjo kokias formas, tai dažnai 
kryptį nurodė iš lietuvių kalbos į rusų, o ne atvirkščiai. vadinasi, liackio darbuose 
bent kitimo krypties suvokimas ėmė sutapti su to meto lyginamosios kalbotyros. 

27  tokią lietuviškų ir rusiškų žodžių giminys-
tę (sūnus – сын, sūras – сыръ, būti – быть) 
patvirtina ir dabartinė kalbotyra (plg. LEW 
941, 944, 68); vadinasi, šiuo atveju liackis 
buvo gana įžvalgus, turbūt bent kažkiek 
susipažinęs su kai kuriais lyginamosios 
kalbotyros tyrimais. 

28  ДѢЛО КАНЦеЛЯрiи ПОПечитеЛЯ ви-
ленскаго Учебнаго Округа. 3го СтОЛА. О 
введеніи преподаванія жмудскаго языка 
въ приготовительномъ классѣ Поневѣж-
ской уч. семинаріи, 23 сентября 1893 г.: 
„Программа Жмудско-Литовскаго язы-
ка“; lvia: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6r–7v. 
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liackis pacitavo ir porą lietuviškos dainos eilučių su vertimu: 

„Гелендроти“ нынѣ у литовцевъ означаетъ шумѣть, звучать, пѣть безъ словъ: 
„вайкщёя поняла па жалюсъ гоялюсъ, гражей гелендрава, ринкдама кветкя-
люсъ“... „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?“ (p. 343). 

Galima sakyti, kad liackis nepaliko savo lietuviškai rašytų tekstų. apie jo lie-
tuvių kalbą daugiausia žinome iš samprotavimų arba rankraštinių taisymų ir pa-
pildymų. todėl ir tokie trumpi lietuviški liackio sakiniai svarbūs. 

iš parašymo matyti, kad liackis laikėsi nusistatymo rinktis rytų aukštaičių kie-
tąjį [ł] prieš e tipo vokalizmą, t. y.  <ла>: поняла ‘panelė’, kitoje vietoje ir ладасъ 
‘ledas’ 359 (nors ir жодялейсъ ‘žodeliais’). po kietojo priebalsio netvirtapradį dvi-
balsį [ai] rašė <эй>: тэйпъ ‘taip’, эйшкейсъ ‘aiškiais’ (nors ir жемайтисъ ‘žemaitis’, 
жемайчей 360). vartojo raidę <ё>, kaip ir buvo rekomendavęs liutostanskiui: вайкщёя 
‘vaikščiojo’; kitur билёти ‘kalbėti’ (p. 351)29. 

liackio lietuvių kalba ne visada tiksli. Kartais atrodo, kad jis galūnių ne tai kad 
nemokėjo, bet kad nelabai paisė. pavyzdžiui, liackis rašė: „Сарга“ – сторожъ и 
„Келе“ – дорога (колея) (p. 351). tad sargas ir kelias jam pasidarė moteriškosios 
giminės. problemiška ir žodžio уоласъ ‘uola’ galūnė: „‘ты есть камень’ переведено 
по жмудски: ‘ту эси уоласъ’“ (p. 342). liackis aiškino, kad „въ разныхъ нарѣчiяхъ 
литовскаго 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 – jis rašė „‘дарба’ – работа“ (p. 343); 
vadinasi, darbą padarė moteriškosios giminės daiktavardžiu (nom. sg. дарба). 

iš kultūrinių liackio ryšių paaiškėjo, kad jis kažkiek bendravo su latviu janiu 
spruogiu, tuo metu dirbančiu vilniaus centrinio archyvo archyvaru. prie savo eti-
mologinių aiškinimų apie variagus išnašoje liackis prirašė ir spruogio teorijas su 
pastaba:

О происхожденіи и значеніи слова варягъ, варяги, охотно присоединяемъ здѣсь, 
къ собственному нашему толкованію, обязательно доставленное намъ ар хи ва-
ріу сомъ виленскаго центральнаго архива, и. Я. Спрогисомъ, слѣдующее крат-
кое его объясненіе (p. 358). 

Štai šitaip lietuvių kalbos mokslą taikydamas rusų tautos senovei aiškinti liac-
kis manė pakilsiąs į šlovės viršūnę. išleido savo tekstą antrą kartą panevėžyje net 
atskira knygele (aišku, savo lėšomis). bet pakilimo jausena netruko ilgai. išjuokimas 
sergijevskio akivaizdoje turėjo būti ypač skaudus. nežinia, ar liackis atšalo nuo 
etimologizavimo – gal ir toliau jautėsi teisus. tik labai tikėtina, kad fiasko archeo-

29  plg. subačius 2006, 292.
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logų suvažiavime prisidėjo prie neva „savanoriško“ liackio atleidimo iš lietuvių 
kalbos mokytojo pareigų po dvejų metų (1895-07-30)30. o dar po gero dešimtmečio 
(1905) liackio kritikas jonas jablonskis pats tapo liackio darbų „tęsėju“ – lietuvių 
kalbos mokytoju panevėžio mokytojų seminarijoje. 

Šiandien liackio palikimas įdomus kaip imperijos puoselėto „lietuvių kalbos 
eksperto“ lingvistinio mąstymo pavyzdys. nors liackio kalbinės išvados gerai ati-
tiko oficialų politinį imperijos diskursą (lietuviai esą rusai, lietuva – rusija), tačiau 
jis sulaukė ne tik specialistų (bezzenbergerio, jablonskio), bet ir pačių vilniaus 
švietimo apygardos administratorių kritikos. liackio etimologizavimas ne tik liudi-
ja, kad jis buvo labai įsitraukęs į madingus kalbų kilmės svarstymus, bet kad ir jo 
paties dalyvavimas suvažiavime bei du kartus publikuotas pranešimas tapo kritinio 
mąstymo apie etimologiją šaltiniu. 
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s u m m a r y

zakharij liatskij (~1836–1899) was a military engineer by training and worked as a 
treasurer of the panevėžys district (today lithuania). simultaneously for 22 years liat-
skij worked as a teacher of lithuanian at the panevėžys teacher training seminary (1873–
1895). He was the only official teacher of lithuanian in the entire Kaunas province. among 
other things liatskij was an important “expert” of the lithuanian language for the admin-
istrators of the vilnius educational district. in 1893 liatskij presented his research on the 
etymology of certain russian historical proper names in the ninth Congress of archeolo-
gists of all russia in vilnius. liatskij considered lithuanians to be a tribe of russians, and 
lithuanian—a dialect of (old) russian. this approach enabled him to give lithuanian 
etymologies for words like Руссъ ‘russian’, варягъ, Рюрикъ, etc. besides, liatskij consid-
ered etymologies for quite a few lithuanian words and names too: lenkas, Lietuva, Nemu-
nas, Nevėžis, Žemaičiai, etc. at the Congress liatskij was severely criticized for his “child-
ish” linguistics and was not allowed to even finish his report. this failure at the Congress 
must have influenced his resignation two years later in 1895 from the position of the 
teacher of lithuanian. 
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Aurelija Tamošiūnaitė 
university of illinois at chicago

tarmė, bendrinė kalba ir raštingumas: 
trys asmeniniai laiškai

1. Šia publikacija pristatomi trys skirtingų tarmių bruožų turintys laiškai, taip 
pat apžvelgiamos jų rašybos ypatybės, tarmės bruožai bei galima bendrinės kalbos 
(bk) įtaka. laiškai iš pasaulio lietuvių bendruomenės lituanistikos katedros ilinojaus 
universitete Čikagoje kuriamõs1 Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės 
parinkti remiantis keliais kriterijais: ryškiai prasikišančiais tarmės bruožais, nevie-
noda tarme, panašiu autorių raštingumo lygiu. publikaciją lydinčio straipsnio tiks-
las – įvertinti šių laiškų tarmės ir bendrinės kalbos lyčių santykį, t. y. nustatyti, 
kokias bk ypatybes skirtingų tarmių atstovai priima lengviausiai, įvertinti raštingu-
mo lygio ir bk lyčių priėmimo priklausomybę. 

parinkti trys laiškai: panevėžiškės e. i., vilniškio j. s. ir šiauliškės s. p. Kuriamo-
je Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazėje yra ir daugiau visų šių auto-
rių laiškų. iš viso turima 13 e. i. laiškų, iš jų du rašyti kito žmogaus ranka, apie 
80 skenuotų j. s. laiškų (nemažai jų rašyti kito žmogaus ranka) ir 3 s. p. rašyti 
laiškai. po vieną laišką parinkta atsižvelgiant į panašų jų ilgį, parašymo laiką (vie-
ni iš anksčiausių šių autorių laiškų) bei į jų tarmės ir bk ypatybes. 

publikuojamų laiškų parašymo laikas ne visai tas pats: e. i. ir j. s. laiškai yra 
panašaus laiko (pirmasis rašytas 1966 metais, antrasis – 1956-aisiais), o s. p. laiškas 
rašytas trimis keturiais dešimtmečiais anksčiau – 1921 metais. parašymo laikas svar-
bus vertinant bk normų paplitimą ir perėmimą. bk įtaka per mokyklą, spaudą, 
radiją ir televiziją, tikėtina, buvo didesnė panevėžiškei e. i. ir vilniškiui j. s., o 
šiauliškę s. p. ji geriausiai galėjo pasiekti per mokyklą ir spaudą (tuo metu televi-
zijos ir lietuviško radijo dar nebuvo).

2. r Y t Ų  a u K Š t a i Č i Ų  Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  p a t a r m Ė. pirmasis 
skelbiamas laiškas rašytas 1966 metų gruodžio 15 dieną iš vikūnų kaimo (Kauno 

1  duomenų bazė kuriama kartu su lietuvos 
nacionaline martyno mažvydo biblioteka, 
vytauto didžiojo universitetu, lietuvių 

kalbos bei lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutais.
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rajono) į jungtines amerikos valstijas. laiško adresatas – autorės sesers dukra. iš 
kituose jos laiškuose paminėtų kelių laiško autorės (e. i.) biografijos faktų žinoma, 
jog ji yra gimusi pakruojo rajone, vismantų kaime (arba jo apylinkėse) apie 1890 
metus (1968-aisiais rašytame laiške autorė mini, jog jai 78 metai). autorė šiek tiek 
gyveno Kaune, vėliau persikėlė į vikūnų kaimą Kauno rajone, kur prieš antrąjį 
pasaulinį karą tarnavo ponui. po karo liko ten gyventi. tad nors gimtoji e. i. tarmė 
buvo šiaurės panevėžiškių, didžiąją savo gyvenimo dalį ji gyveno vakarų aukštaičių 
šiauliškių patarmės teritorijoje. 

apie e. i. išsilavinimą, išeitus mokslus nieko nėra žinoma. iš laiško rašybos ma-
tyti, kad nors autorė buvo pramokusi pažinti ir rašyti raides, tačiau ne visada aiškiai 
suvokė žodžių ribas, pavyzdžiui, veiksmažodžių priešdėliai kartais parašomi atski-
rai nuo šaknies: ap davanodavo ‘apdovanodavau’ 1v, iš gulejau ‘išgulėjau’ 1r, ne su-
laukiu ‘nesulaukiu’ 1r, už dirba ‘uždirba’ 2r, už mikti ‘užmigti’ 1r ir kt., nors parašo-
mi ir kartu: atkitau [sic!] ‘atkritau’ 1r, uždegimo ‘uždegimą’ 1r. Žodžių ribų nesky-
rimas – viena iš ypatybių, būdingų menkai raštingiems žmonėms, t. y. tiems, kuriems 
rašymas nėra kasdienė veikla2. taip pat e. i. laiškas beveik be skyrybos ženklų. 
taškas pavartotas tik du kartus: vieną kartą – sutrumpinus žodžių junginį Amžiną-
jį atilsį į a.a. (1r), kitą kartą – po skaičiaus 10 (1v). tad tekstas nė neskaidomas į 
sakinius, nežymimos periodų ribos. visai nevartotas kablelis, klaustukas, šauktukas, 
dvitaškis. didžiosios raidės taip pat žymėtos nenuosekliai. didžiąja raide pradedamas 
laiškas (Brangi 1r) ir rašomi tikriniai daiktavardžiai (Alziute 1r, Kauna 1r), tačiau 
anuse ‘anusė [antanina]’ 1v parašyta mažąja raide. visas laiško tekstas – tai vienas 
ilgas kalbos srautas, neskaidomas į sakinius, tad daugiau didžiųjų raidžių nė nebu-
vę kur rašyti (nėra sakinių pradžios). autorė nevartoja nosinių raidžių <ą>, <ę>, <į>, 
<ų>, ilgųjų balsių grafemų <y>, <ū>, taip pat <ė>. vadinasi, nežymima ilgumo/trum-
pumo opozicija. iš diakritinių raidžių autorė vartoja tik <č>, <š>, <ž>.

2.1. r a Š Y b a  i r  F o n e t i K a. minėta, kad gimtoji autorės tarmė – šiaurės 
panevėžiškių. nors autorė ilgai gyveno vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės plo-
te, vis dėlto laiške ryškūs gimtosios tarmės bruožai. tačiau vakarų aukštaičių tarmė, 
autorei gyvenant negimtatarmėje aplinkoje, taip pat galėjo paveikti rašančiosios 
kalbą. Kita vertus, nėra lengva nustatyti, kiek šios autorės kalba buvo paveikta 
šnekamosios gyvento krašto kalbos, o kiek rašomosios bendrinės kalbos. 

2.1.1. <o>. Grafema <o> panevėžiškė žymėjo savo gimtosios tarmės [ọ] ir [o]. 
Šiaurės panevėžiškių patarmėje [ọ] esti keliose pozicijose:

a) acc. sg. galūnėje, kur bk turima <ą>3: gero ‘gerą’ 2v, uždegimo ‘uždegimą’ 1r, 
vasaro ‘vasarą’ 1v. tačiau daug dažniau šioje pozicijoje rašoma ne <o>, bet <a>, o 

2  tony Fairman, „english pauper letters 
1800–34, and the english language“, Let-
ter Writing as Social Practice, ed. davis bar-
ton and nigel Hall, philadelphia: john 
benjamins publishing Company, 2000, 72.

3  Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sudarė 
rima bacevičiūtė, audra ivanauskienė, 
asta leskauskaitė, edmundas trumpa, 
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2004, 
174 (toliau – LKTCh).
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tai jau žymi arba bk [a∙] < *ą, arba šiauliškių [a] poveikį: darba ‘darbą’ 2r, givenima 
‘gyvenimą’ 1r, ja ‘ją’ 1v(2x), ka ‘ką’ 1r, Kauna ‘Kauną’ 1r, kresejima ‘krešėjimą’ 1v, 
laiška ‘laišką’ 1v, miesta ‘miestą’ 1v, moksla ‘mokslą’ 1r, sapna ‘sapną’ 1r, spaudima 
‘spaudimą’ 1v, sveikata ‘sveikatą’ 2v, žiema ‘žiemą’ 1r;

b) galūnėje, kur bk turimas tvirtagalis arba nekirčiuotas dvibalsis [au] (LKTCh 
178): ap davanodavo ‘apdovanodavau’ 1v, dirbo ‘dirbau’ 1r, gailejo ‘gailėjau’ 1v, gavo 
‘gavau’ 1r, grižo ‘grįžau’ 1r, padejo ‘padėjau’ 2r, parvaziuo davo ‘parvažiuodavau’ 1v, 
pradiejo ‘pradėjau’ 1r, sirgo ‘sirgau’ 1r. Šioje pozicijoje pasitaikė ir nemonoftongizuo-
tų galūnių <au>: atkitau [sic!] ‘atkritau’ 1r, iš gulejau ‘išgulėjau’ 1r, matau 1r. tačiau 
tokių atvejų daug mažiau (jie čia visi suminėti). o aukštesniojo laipsnio prieveiks-
mių baigmenys autorės gimtojoje tarmėje nemonoftongizuojami (sutampa su bk)4. 
jie autorės dėsningai rašyti su <au>: blogiau 1r, geriau 1r, lengviau 1r;

c) uždarojoje galūnėje, kur šiaurės panevėžiškiai tiek kirčiuotus, tiek nekirčiuo-
tus [o∙] siaurina į [ọ] (LKTCh 178): besveikatos ‘be sveikatos’ 1v, jos 1v(2x), motinos 
1v(2x), sveikatos 2r, tamstos 1r(3x), 1v, žiemos 1v. Šiuo atveju nėra kaip atskirti, ar 
<o> žymi bk [o∙], ar gimtosios tarmės [ọ].

Grafema <o> taip pat žymėtas tiek šiaurės panevėžiškių, tiek bk kirčiuotas [o∙]: 
brolis 1r, dekoja ‘dėkoja’ 2v, ponas 2r, žmonius ‘žmones’ 1r. vienu atveju raide <o> 
pažymėtas dvibalsis [uo] seso ‘sesuo’ 1v (apie tai žr. 2.1.6).

neretai <o> rašyta ir atvirojoje nekirčiuotoje galūnėje, nors šiaurės panevėžiškių 
patarmėje šioje pozicijoje [o∙] trumpinamas į [a] (LKTCh 178; zinkevičius 1966, 
119–120): atvažiuodavo 2r, augino 1v, buvo 1v(3x), 2r(3x), giditojo ‘gydytojo’ 1r, grižo 
‘grįžo’ 1v, kraujo 1v(2x), laiško 1r, mano 1r, 1v, milejo ‘mylėjo’ 1v, mokeda vo ‘mokė-
davo’ 2r, neturejo ‘neturėjo’ 1v, nieko 2r, pabudavo ‘pabūdavo’ 2r, padejo ‘padėjo’ 1v, 
savo 1r(2x), vargo 1v, vis ko ‘visko’ 1v. rašančiąją veikė ne tik rašomoji bendrinė 
kalba, bet ir šnekamoji šiauliškių patarmė, kurios teritorijoje ji gyveno. Galbūt pa-
nevėžiškei galūnių trumpinimas buvo viena pastebimesnių savo gimtosios tarmės 
ypatybių, kurią, taikydamasi prie gyvenamosios aplinkos ir/ar paveikta rašto kalbos, 
keitė vakarų aukštaitiška. Šios pozicijos neredukavimas taip pat pastebėtas ir kitos 
šiaurės panevėžiškių patarmės atstovės laiškuose5. tai tik sustiprina mintį, jog atvirõ-
sios nekirčiuotos galūnės trumpas [a] yra vienas iš jiems patiems pastebimesnių 
šiaurės panevėžiškių skirtumų nuo bk. 

2.1.2. <u>. raide <u> (po minkštojo priebalsio <iu>) autorė žymėjo šiaurės 
panevėžiškių patarmėje kirčiuotą [u] (jei trumpas, paprastai ilginamą): buvo 1v(3x), 
2r(3x), gripu 1r ‘gripu’, mažus 1v, negaliu 1r, sesute ‘sesutė’ 1v, sesutes ‘sesutės’ 1r, tur 
‘turi’ 1v, turi 1v(2x), vaikus 1v.

Grafema <u> žymėtas [u] ir nekirčiuotoje pozicijoje. Čia šiaurės panevėžiškių 
patarmėje toks [u] prieškirtiniame skiemenyje kai kur išlieka sveikas, o kai kur 

4  zigmas zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 
vilnius: mintis, 1966, 92.

5  Žr. aurelija tamošiūnaitė, „asmeninė kalba: 
laiškai šiaurės panevėžiškių patarme“,  
ALt 10, 2008, 123–124.
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išvirsta į [ọ] (zinkevičius 1966, 66): ne sulaukiu ‘nesulaukiu’ 1r, neturejo ‘neturėjo’ 1v, 
suveit ‘sueiti’ 1v, tur but ‘turbūt’ 1r.  

raide <u> žymėtas ir ilgasis [u·]: duotu ‘duotų’ 2v, pabudavo ‘pabūdavo’ 2r, ukis 
‘ūkis’ 2r. tiek trumpasis [u], tiek ilgasis [u·] žymėtas ta pačia grafema <u>, tad ir 
trumpumo/ilgumo opozicija rašte neatsispindi. 

2.1.3. <e>. raide <e> autorė e. i. žymėjo šiuos garsus:
a) tiek šiaurės panevėžiškių, tiek bk [e]: gerai 1r(2x), 2r(2x), geriau 1r, givena 

‘gyvena’ 2r(2x), givenima ‘gyvenimą’ 1r, kresejima ‘krešėjimą’ 1v, senelis 1v; 
b) tiek šiaurės panevėžiškių, tiek bk kamieno kirčiuotą [∙]: iš gulejau ‘išgulėjau’ 

1r, kresejima ‘krešėjimą’ 1v, milejo ‘mylėjo’ 1v, mokeda vo ‘mokėdavo’ 2r, neturejo 
‘neturėjo’ 1v, padejo ‘padėjo’ 1v;

c) gimtosios tarmės [ẹ]. Šiaurės panevėžiškiai [ẹ] taria įvairiose pozicijose, kurios 
atliepia bk:

1) uždarosios galūnės kirčiuotą [ie] (LKA ii 65 žemėl.): prigimtes ‘prigimties’ 1v, 
visems ‘visiems’ 2r; 

2) nekirčiuotą uždarosios ir atvirosios galūnės [·] (LKA ii 33–34 žemėl.): baige 
‘baigė’ 1r, raše ‘rašė’ 1v, senateve ‘senatvėje’ 2r, sesutes ‘sesutės’ 1r, skraude ‘skriau-
dė’ 1v;

3) tvirtagalius ir nekirčiuotus galūnės dvibalsius [ai], [ei] (LKTCh 178): drabužes 
‘drabužiais’ 1v, maže ‘mažai’ 1r, sene ‘seniai’ 1r, tanke ‘tankiai’ 1r, 2r. Šiaurės pane-
vėžiškiai šiose pozicijose turi monoftongus [ε] (po kietųjų priebalsių) ir [ẹ] (po 
minkštųjų priebalsių)6. Kita vertus, pasitaikė ir nemonoftongizuotų užrašymų: gerai 
1r, 1v, 2r(2x), ilgai 2v, labai 1r, 1v(2x), 2r, lai mingai ‘laimingai’ 2v, tai 2v, vaikai 1v, 
2r. Kaip matyti iš pavyzdžių, daug dažnesnės nemonoftongizuotos formos (santykis 
5:13), kurios orientuoja į bk įtaką.

2.1.4. <i>. raidė <i> rašoma garsui [i] žymėti. Kadangi ilgumo ir trumpumo 
opozicija laiške nežymėta, tai ir neatsispindi, kuri <i> žymi ilgąjį [i·], o kuri – trum-
pąjį: augino 1v, giditojo ‘gydytojo’ 1r, giva ‘gyva’ 1r, givena ‘gyvena’ 2r, grižo ‘grįžo’ 
1v, milejo ‘mylėjo’ 1v, motinos ‘motinos’ 1v(2x), nepadarisi ‘nepadarysi’ 2r, pulevimu 
‘pūliavimu’ 1r, šimet ‘šįmet’ 1r, širdi ‘širdį’ 2v, valgit ‘valgyti’ 1r ir kt.

aptariamame laiške grafema <i> vieną kartą pažymėtas ir bk prieškirtinis [·]: 
apridita ‘aprėdyta’ 1v. Šiaurės panevėžiškiai šioje pozicijoje taria [ẹ] (LKA ii 29 že-
mėl.), tačiau autorės gyventoje vietoje, vikūnų kaime, ir aplinkinėse vietovėse bk 
prieškirtinį [·] atliepia [i] (LKA ii 29 žemėl.). Greičiausiai ir čia grafema <i> žymė-
jo [i] (vadinasi, pagal gyventos vietos tarimą), nes pavyzdžių, kurie rodytų autorę 
linkus grafema <i> žymėti [ẹ], nei šiame, nei kituose laiškuose nerasta. 

raide <i> laiške žymėta ir redukuota (šiaurės panevėžiškiai redukuoja nekirčiuo-
tas galūnes) 3 praes. (ia kamieno) galūnė po <j>: apdavanoji 2r, ap davanoji ‘apdova-

6  zigmas zinkevičius, Lietuvių kalbos dialekto-
logija, vilnius: mokslas, 1978, 63. 
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noja’ 2v, atvažiuoji ‘atvažiuoja’ 2v. ir kituose e. i. laiškuose šioje pozicijoje visada7 
žymima <i>: apsistoji ‘apsistoja’, atvažiuoji ‘atvažiuoja’, kainuoji ‘kainuoja’, krikštiji 
‘krikštija’, laidoji ‘laidoja’, nešoji ‘nešioja’, silpneji ‘silpnėja’, tarnauji ‘tarnauja’ ir kt. 
tendencija redukuotas galūnes žymėti grafema <i> pastebėta ir kitos panevėžiškės 
laiškuose (tamošiūnaitė 2008, 115–117). Greičiausiai e. i. grafema <i> čia žymėjo 
priebalsio minkštumą, kuris išliko redukavus trumpąjį galūnės balsį.

2.1.5. <ie>. digrafu <ie> gana nuosekliai žymimas šiaurės panevėžiškių ir bk 
kamieno kirčiuotas [ie]: dievas 2v, jiems 2v, miesta ‘miestą’ 1v, nieko 2r, žiema ‘žiemą’ 
1r ir kt.

nekirčiuotas kamieno [ie], kuris šiaurės panevėžiškių tariamas [e] (LKA ii 64 
žemėl.), autorės vis tiek žymėtas digrafu <ie>, taip kaip bk: žiemos 1v. nors publi-
kuojamame laiške rastas tik vienas toks atvejis, tačiau ir kituose šios moters laiš-
kuose žymėta taip pat (pvz., dienu ‘dienų’, dvieju ‘dviejų’, miela ‘miela’). Ši ypaty-
bė orientuoja į bendrinės kalbos įtaką.

2.1.6. <uo>. digrafu <uo> žymėtas kirčiuotas kamieno [uo]: atvažiuodavo ‘atva-
žiuodavo’ 2r, atvažiuoji ‘atvažiuoja’ 2v, duotu ‘duotų’ 2v, nervuota 1v, nuo 1r, parva-
ziuo davo ‘parvažiuodavau’ 1v, visuomet 1v. atvirosios galūnės kirčiuotas [uo], šiau-
rės panevėžiškių siaurinamas į [ọ], publikuojamame laiške pasitaikė tik kartą: seso 
‘sesuo’ 1v. tačiau ir kituose autorės laiškuose žodis sesuo gana dėsningai rašomas 
su <o>. vadinasi, šiame žodyje išlaikyta šiaurės panevėžiškių forma. 

2.1.7. <an>, <am>, <en>, <em>. Šiaurės panevėžiškių vakarų kampas, kuriam 
priklauso autorės gimtoji tarmė, nekirčiuotų ir tvirtapradžių tautosilabinių junginių 
nesiaurina, o tvirtagaliai siaurinami į [ọn], [ọm], [ẹn], [ẹm] (zinkevičius 1966, 99). 
analizuojamame laiške nesiaurinamas ne tik nekirčiuotas arba tvirtapradis [an]: 
Brangi 1r, tanke ‘tankiai’ 1r, 2r, bet ir tvirtagalis [an]: ant 1v, 2r. tik laiške mažai 
pavyzdžių su šiais dvigarsiais: nepasitaikė nė vieno [am], reti [ẹn] ir [ẹm]8: lengviau 
1r. iš kitų e. i. laiškų matyti, kad tvirtagaliai junginiai taip pat nesiaurinami: apsi-
lanke ‘apsilankė‘, rankom ‘rankomis‘ ir kt. tautosilabinių dvigarsių nesiaurinimas 
orientuoja į bk bei šiauliškių patarmės įtaką.

svarbesnių e. i. tarmės ir bendrinės kalbos fonetinių ypatybių apibendrinimas 
pateiktas 1 lentelėje. lentelėje matyti, jog iš aštuonių pasirinktų ypatybių penkiose 
nusveria bk formos. Gana dėsningai laiške išlaikytos šiaurės panevėžiškių 1 sg. 
praet. ir 3 praes. galūnės, taip pat uždarosios galūnės kirčiuotas [ie]. tačiau acc. sg. 
galūnės žymėjimas <a>, atvirõsios nekirčiuotos galūnės [o·] – <o>, išlaikytos nemo-
noftongizuotos galūnės [ai], [ei], tvirtagalių [an] ir [am] nesiaurinimas rodo bendri-
nės kalbos ir/ar šiauliškių patarmės įtaką.

8  Kita vertus, rašte skirtumas tarp [ẹ] ir [e] 
neatsispindi.

7  pavyzdžių su kitomis grafemomis šioje po-
zicijoje nerasta.
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bk ypatybės Šiaurės panevėžiškių 
atitikmenys

bk

acc. sg. galūnė -ą +
1 sg. praet. galūnė [au] +
atvirosios galūnės nekirčiuotas [o] +
tvirtagaliai ir nekirčiuoti galūnės dvibalsiai [ai], [ei] +
uždarosios galūnės kirčiuotas [ie] +
kamieno nekirčiuotas [ie] +
3 praes. galūnė [a] +
<an>, <am>, <en>, <em> +

1 lentelė. Šiaurės panevėžiškių patarme e. i. rašyto laiško tarmės ir bk fonetinės formos

apie neabejotiną vien rašomosios kalbos (bk) įtaką galima spręsti tik iš tų ypa-
tybių, kurios nuo bk skiriasi ne tik šiaurės panevėžiškių, bet ir šiauliškių patarmė-
je. iš 1 lentelėje suminėtų ypatybių tokios tėra dvi: atvirosios galūnės nekirčiuoto 
[o·] ir kamieno nekirčiuoto [ie] vartosena. bk atvirosios galūnės nekirčiuotą [o·] 
šiaurės panevėžiškių tarmėje atliepia [a], o autorės gyventos vietos šiauliškių šnek-
toje (vikūnuose) – [u], kuris neretai yra tarpinis tarp [u] ir [o] (LKA ii 38 žemėl., 
taip pat komentarai, p. 56–57). redukuojama abiejose tarmėse, tad šios pozicijos 
žymėjimas <o> galėjo būti paveiktas tik rašomosios kalbos (bk). o bk kamieno 
nekirčiuotą [ie] tiek šiaurės panevėžiškių, tiek šiauliškių patarmėse atliepia [e] (LKA 
ii 64 žemėl.). autorės jis gana dėsningai žymėtas <ie>, taip kaip bendrinėje kalboje. 
vadinasi, čia vėl esama vien tik rašomosios kalbos (bk) įtakos. 

3. r Y t Ų  a u K Š t a i Č i Ų  v i l n i Š K i Ų  p a t a r m Ė. antrasis laiškas rašytas 
1956 metų vasario 9 dieną iš maksimonių kaimo ignalinos rajone į Kauną. adresa-
tas – autoriaus sūnus. autorius (j. s.) gimė 1901 metais ir visą gyvenimą praleido 
maksimonių kaime. tad šio laiško autorius, skirtingai nuo e. i., gyveno gimtosios 
tarmės aplinkoje. jis po ii pasaulinio karo buvo lankęs neraštingumo likvidavimo 
kursus, vadinasi, įgijęs minimalų išsilavinimą, mokėjo rašyti ir skaityti.

j. s. daugeliu atvejų gana aiškiai skyrė žodžių ribas, pavyzdžiui, dalelytė ne- ir 
priešdėliai su veiksmažodžių šaknimis rašyti kartu (skirtingai nuo panevėžiškės        
e. i.): isuirtas ‘išvirtos’ 1v, negiuensi ‘negyvensi’ 2r, nerupi ‘nerūpi’ 2r, nezinau ‘neži-
nau’ 2v, nusala ‘nušalo’ 1v, susituarkau ‘susitvarkau’ 2r, ustenka ‘užtenka’ 1v, ušburiu 
‘užburiu’ 2r ir kt. vos keletą kartų ribos neskirtos: ir gi ‘irgi’ 2r, iš augina ‘išaugino’ 
2v, iš vargo ‘išvargo’ 2v. 

iš skyrybos ženklų j. s. vartojo tašką, tačiau kiti skyrybos ženklai (kablelis, 
klaustukas, dvitaškis ir kt.) nerašyti. tekstas suskaidytas į sakinius, daug dažniau 
nei e. i. laiške vartojamos didžiosios raidės, tiesa, ne visada nuosekliai. didžiąja 
raide paprastai pradedamas naujas sakinys, pavyzdžiui, Tai mozna sakiti // ustenka. 
pas mus daug kas nukinteia // no salcia. Teipat ir mums teka // nukenteti (1v). Kita ver-
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tus, kaip matyti ir iš šio pavyzdžio, kartais sakiniai pradedami ir mažąja raide. iš 
49 sakinių 29 pradėti mažosiomis, o 20 – didžiosiomis raidėmis. tad nors nusveria 
mažosios, vis dėlto santykis apylygis. didžiąja raide rašomi ir tikriniai daiktavar-
džiai: Jauniukas 1v, Maciyausku ‘macijauskų’ 2r, Maluinos ‘malvinos’ 2r, tačiau yra ir 
išimčių: kauna ‘Kauną’ 2v. 

išskirtinis rašančiojo rašybos bruožas – tiek [u], tiek [v] žymėti ta pačia grafema 
<u>, pavyzdžiui, [v]: giuenate ‘gyvenate’ 1v, isuirtas ‘išvirtos’ 1v, Karuem ‘karvėm’ 1v, 
pauasaris ‘pavasaris’ 1v, sueikinu ‘sveikinu’ 1v, uisus ‘visus’ 1v ir kt.; [u]: arklus ‘ar-
klius’ 1v, nusala ‘nušalo’ 1v, Parsiukui ‘paršiukui’ 1v, skiautures ‘skiauturės’ 1v, suma-
nidami ‘sumanydami’ 1v ir kt. raidė <v> (tiek didžioji, tiek mažoji) pavartota vos 
porą kartų: givenimi ‘gyvenime’ 2r, Vistek ‘vis tiek’ 1v.

laiško autorius nevartoja diakritinių grafemų <ą>, <ę>, <ų>, <ė>. nosinė raidė 
<į> pavartota tik kartą: jį 1v; tik vieną kartą laiške pavartota ir grafema <y>: Maciyaus-
ku 2r, tačiau ji šiuo atveju žymi [j], o ne ilgąjį bk [i·]. skirtingai nuo panevėžiškės 
laiško, j. s. rašė grafemą <ū>, kuria žymėjo ilgąjį [u·]: būna 2r, ūšmetu ‘užmetu’ 2r, 
ūštat ‘užtat’ 2r, ūž ‘už’ 2v, ūžeinu ‘užeinu’ 2r, tačiau nenuosekliai: ius ‘jūs’ 1v, kurin-
tis ‘kūrentis’ 2r, mus ‘mūs’ 2r, nerupi ‘nerūpi’ 2r, paciu ‘pečių’ 2r, rukiti ‘rūkyti’ 2v, 
rupi ‘rūpi’ 2v. iš diakritinių raidžių nevartota <č>, tačiau su paukščiuku rašytos 
grafemos <š> (duidešimta ‘dvidešimto’ 2v, iš 2r, iš augina ‘išaugino’ 2v, šaka ‘šoka’ 1v 
ir kt.) ir <ž> (ūžeinu ‘užeinu’ 2r, ūž ‘už’ 2v). 

3.1. r a Š Y b a  i r  F o n e t i K a

3.1.1. <a>. Grafema <a> žymimas tarmės [a·]. vilniškių [a·] tariamas pozicijose, 
kurios atliepia vakarų aukštaičių: 

a) kamieno kirčiuotą [o·] (LKTCh 101; zinkevičius 1966, 69; LKA ii 35 žemėl.): 
gerakai ‘gerokai’ 2r, kaias ‘kojas’ 1v, maksla ‘mokslą’ 2v, miegak ‘miegok’ 2v, nari ‘nori’ 
2v(7x), nusibada ‘nusibodo’ 1v, šaka ‘šoka’ 1v. Šioje pozicijoje tik vieną kartą para-
šyta <o> kaip bk: Sodas 2r; aiškiai vyrauja tarminės lytys. 

vėlesniuose j. s. laiškuose kamieno kirčiuotas [o·] kiek dažniau žymėtas <o>: 
atostogu ‘atostogų’, bloga ‘blogo’, galuoiau ‘galvojau’, kovas, nori, pasirodo, raudonas, 
sodi ‘sode’, stogo, suzinoti ‘sužinoti’ ir kt. tačiau vis tiek ir kituose laiškuose daug 
dažnesnės lieka tarminės lytys, žymėtos <a>: apsiklaiau ‘apsiklojau’, atrado ‘atrodo’, 
blagas ‘blogas’, douanakit ‘dovanokite’, kaki ‘kokį’, makestis ‘mokestis’, maksla ‘moks-
lo’, miegaiau ‘miegojau’, paklaiaū [sic!] ‘paklojau’, panas ‘ponas’, parai ‘porai’, pa-
skalinau ‘paskolinau’, priteplajau ‘pritepliojau’, sugaluaiau ‘sugalvojau’, zmagu ‘žmo-
gų’, zmanes ‘žmonės’ ir kt.;

b) prieškirtinį [o·]: blagiau ‘blogiau’ 2v, Januku ‘jonuku’ 2v, makieti ‘mokėti’ 2v, 
talausia ‘toliausia’ 2v. pasitaikė užrašymų ir su <o>: tolau ‘toliau’ 2v. 

Kituose laiškuose prieškirtinis [o·] taip pat dažniau žymėtas <a>: blagai ‘blogai’, 
blagiausa ‘blogiausia’, Janukas ‘jonukas’, Janukui ‘jonukui’, statin ‘į stotį’, sumakieti 
‘sumokėti’, zmagus ‘žmogus’ ir kt. tačiau kaip publikuojamame laiške, taip ir ki-
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tuose kartais ir prieškirtinis [o·] pažymėtas <o>: Adomelis ‘adomėlis’, blogai, blogais, 
blogiau, sodelis, stotin, zmogus ‘žmogus’ ir kt. Kaip rodo pavyzdžiai, neretai grafemos 
<a> ir <o> tos pačios šaknies žodžiuose vartotos pramaišiui. tačiau palyginus tik 
penkių laiškų šios pozicijos <a> ir <o> vartoseną, aiškiai matyti vilniškių lyčių su 
<a> persvara (38:18);

c) atvirosios galūnės nekirčiuotą [o·] (zinkevičius 1966, 71; LKA ii 38): duidešimta 
‘dvidešimto’ 2v, iš augina ‘išaugino’ 2v, kluona ‘kluono’ 2r, laika ‘laiko’ 2v, mana ‘mano’ 
2r, nauia ‘naujo’ 2v, netureia ‘neturėjo’ 2v, nieka ‘nieko’ 2v, nusibada ‘nusibodo’ 1v, 
pasala ‘pašalo’ 2r(2x), pateka ‘pateko’ 2r(2x), saua ‘savo’ 2r, sumana ‘sumano’ 1v, teka 
‘teko’ 1v. Grafema <o> šioje pozicijoje gana reta: pinigo 2v(3x), salcio ‘šalčio’ 1v. 

tokia tendencija atsispindi ir kituose j. s. laiškuose. aiškiai vyrauja žymėjimas 
<a>: atsala ‘atšalo’, atuaziaua ‘atvažiavo’, augina ‘augino’, bloga ‘blogo’, buua ‘buvo’, 
darba ‘darbo’, gera ‘gero’, laika ‘laiko’, lika ‘liko’, maksla ‘mokslo’, mana ‘mano’, 
padara ‘padaro’, pana ‘pono’, pasitaika ‘pasitaiko’, patika ‘patiko’, saka ‘sako’, tika 
‘tiko’, uiena ‘vieno’, uisa ‘viso’; grafema <o> šioje pozicijoje parašoma ne taip daž-
nai: atrado ‘atrodo’, darbo, gero, laiko, mano, nieko, pasirodo, sako, stogo, susidaro, teko, 
uargo ‘vargo’. suskaičiavus penkių  laiškų <a> ir <o> žymėjimo santykius, matyti 
aiški tarminių lyčių persvara – 66:18;

d) uždarosios galūnės nekirčiuotą [o·] (LKA ii 40 žemėl.): bulbas ‘bulbos’ 1v, 
2r(2x), Uistam ‘vištoms’ 1v. laiške pasitaikė užrašymų ir su <o>: Maluinos ‘malvinos’ 
2r. Kituose laiškuose ši pozicija dažniau žymima <a>: bulbas ‘bulbos’, bulbam ‘bul-
bom’, cielas ‘cielos [sveikos]’, pasikratam ‘pasikratom’ ir kt. 

apibendrinant <a> rašybą tose pozicijose, kur tarmės [a·] atliepia vakarų aukš-
taičių [o·], galima teigti, jog aiškiai matyti tendencija rašyti tarmės fonetika. pasitai-
kiusios kelios formos su <o> rodytų bendrinės kalbos įtaką, tačiau jų nėra daug.

Grafema <a> vartota ir bk acc. sg. galūnei -ą žymėti: ka ‘ką’ 2v, kauna ‘Kauną’ 
2v, kniga ‘knygą’ 2v, maksla ‘mokslą’ 2v, pirma kart ‘pirmąkart’ 2r, sesta ‘šeštą’ 2r, 
ualanda ‘valandą’ 2r. tačiau vilniškių patarmės plote [a·] < *ą ir [e·] < *ę siaurinami 
(LKTCh 101), laiške irgi pramaišiui vartotos susiaurintos formos (atitinkamai žymė-
tos <u> ir <i>): kitu ‘kitą’ 2v, ku ‘ką’ 2v(2x), uienu ‘vieną’ 2v. nesusiaurintos formos 
su <a> rodo bendrinės rašomosios kalbos įtaką, juo labiau kad pavartoti žodžiai 
(knyga, mokslas, Kaunas) orientuoja į laikraščių kalbą, iš kur tokios formos ir galėjo 
būti perimtos.

3.1.2.  <e>. Grafema <e> j. s. žymėjo:
a) [e]: giuenate ‘gyvenate’ 1v, nerupi ‘nerūpi’ 2r, nezinau ‘nežinau’ 2v, regisi 2v, 

serti ‘šerti’ 2r, ūšmetu ‘užmetu’ 2r ir kt.;
b) vilniškių [ẹ], kuris atliepia bk kirčiuotą ir nekirčiuotą [·] (LKTCh 102): galesim 

‘galėsim’ 2v, ilseti ‘ilsėti’ 2v, nugalesim ‘nugalėsim’ 1v ir beda ‘bėda’ 1v, 2v, begineia 
‘bėginėja’ 1v, zemes ‘žemės’ 2v. balsis [·] tam tikrame vilniškių patarmės plote (apie 
Švenčionis, Kretuonis, Kaltanėnus, mielagėnus, jurgeliškę) po kai kurių labai su-
minkštėjusių priebalsių ([t ́ ], [d́ ], [k ́ ], [g ́], [š ́ ], [ž ́ ], [j ́ ], [n ́]) yra dvibalsinamas (LKTCh 
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102). autoriaus gyventa vieta – maksimonys – taip pat patenka į šią dvibalsinimo 
teritoriją (LKA ii 29, 31, 33 žemėl.). bk kirčiuotą [·] po minėtų suminkštėjusių 
priebalsių čia atliepia [ie], kuris autoriaus ir buvo žymėtas tarmiškai digrafu <ie>: 
makieti ‘mokėti’ 2v, niera ‘nėra’ 2v(2x) ir bities ‘bitės’ 2r, prasie ‘prašė’ 2v, sakie ‘sakė’ 
2v(2x). tačiau pasitaikė ir žymėjimo su <e>: kodel ‘kodėl’ 2v, mamute ‘mamutė’ 2v, 
ruoses ‘ruošės’ 2r(2x), susilaike ‘susilaikė’ 2v. turimuose kituose šio autoriaus laiš-
kuose taip pat gana dėsningai dvibalsinama: diekoiam ‘dėkojam’, palinkiesiu ‘palin-
kėsiu’, parasiet ‘parašėte’, tievelui ‘tėveliui’, zmoniemis ‘žmonėmis’ ir kt.;

c) grafema <e> keletą kartų pažymėtas uždarosios galūnės kirčiuotas [ie]: tek 
‘tiek’ 2v(2x), Vistek ‘vis tiek’ 1v, taip pat ir nekirčiuotas: sanden ‘šiandien’ 2v. vilniš-
kiai šioje pozicijoje taria [ie] (LKA ii 65 žemėl.) Kita vertus, tiek kirčiuotas, tiek 
nekirčiuotas kamieno [ie] nuosekliai žymėtas <ie>: miegak ‘miegok’ 2v, niekas 2r, 
suieskis ‘švieskis’ 2v, svieskies ‘švieskis’ 2v, Uienu ‘vienu’ 1v, uienu ‘vieną’ 1v.

3.1.3. <i>. Grafema <i> žymėtas:
a) tarmės [i], kuris atliepia vakarų aukštaičių [e] (LKA ii 17 žemėl.) ir [e·] acc. 

sg. mamuti ‘mamutę’ 2r, part. praet. noreis ‘norėjęs’ 2v, loc. sg. givenimi ‘gyvenime’ 
2r, instr. sg. su mamuti ‘su mamute’ 1v;

b) tarmės trumpasis [i] ir ilgasis [i·] (ilgumo/trumpumo opozicija skirtingais raš-
menimis nežymėta): giuenate ‘gyvenate’ 1v, giuenk ‘gyvenk’ 2r, givenimi ‘gyvenime’ 2r, 
ipac ‘ypač’ 1v, isuirtas ‘išvirtos’ 1v, kniga ‘knygą’ 2v, negiuensi ‘negyvensi’ 2r, saltis 
‘šaltis’ 1v, sueikinu ‘sveikinu’ 1v, sumanidami ‘sumanydami’ 1v, uisus ‘visus’ 1v ir kt. 

taip pat grafema <i> laiške atlieka ir <j> funkciją (labai panašus santykis kaip ir 
tarp <u> ir <v>): iai ‘jai’ 2r, iau ‘jau’ 1v(2x), 2r, ius ‘jus’ 1v, 2v, ius ‘jūs’ 1v. mažoji 
<j> publikuojamame laiške nė karto nepavartota (jos nėra ir kituose j. s. laiškuose), 
tačiau du kartus pavartota didžioji <j>: Jauniukas 1v, Januku ‘jonuku’ 2v.

3.1.4. <u>. raide <u> žymėtas tarmės [u], kuris atliepia bk -ą acc. sg. pozicijo-
je (LKTCh 101): kitu ‘kitą’ 2v, ku ‘ką’ 2v(2x), uienu ‘vieną’ 2v. Kaip jau minėta, ši 
pozicija kartais žymima ir <a> (žr. 3.1.1). 

Grafema <u> žymėtas tiek ilgasis, tiek trumpasis vilniškių [u]: bulbas ‘bulbos’ 1v, 
2r, grabniciu ‘grabnyčių’ 2r, netureia ‘neturėjo’ 2v, nukenteti ‘nukentėti’ 1v, nusibada 
‘nusibodo’ 1v, peciu ‘pečių’ 2r, pradziu ‘pradžių’ 2r, sumana ‘sumano’ 1v, zadziu ‘žo-
džiu’ 1v ir kt. 

autoriaus rašybos ypatybė, kaip minėta, grafema <u> žymėti ne tik balsį [u], 
bet ir priebalsį [v]: giuenk ‘gyvenk’ 2r, karues ‘karves’ 2r, negiuensi ‘negyvensi’ 2r, 
nuuazioti ‘nuvažiuoti’ 2v, pauasaris ‘pavasaris’ 1v, susituarkau ‘susitvarkau’ 2r, tuarka 
‘tvarka’ 2r, uazioiu ‘važiuoju’ 2r(2x), uisus ‘visus’ 1v ir kt. 

3.1.5. <o>. Grafema <o> dažnai žymėtas kirčiuotas [uo], nors vilniškiai šioje 
pozicijoje išlaiko [uo] kaip ir bk (LKA ii 66–67 žemėl.): aštonas ‘aštuonios’ 2r, bucioiu 
‘bučiuoju’ 1v, kom ‘kuom’ 1v, no ‘nuo’ 1v(2x), nuuazioti ‘nuvažiuoti’ 2v, uazioiu ‘va-
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žiuoju’ 2r(2x). tačiau pramaišiui rašytas ir <uo>: keluos ‘keliuosi’ 2r, kluona ‘kluono’ 
2r, nuo 2r, ruoses ‘ruošės’ 2r(2x), sklepuos 2r. vilniškiai išlaiko sveiką ir nekirčiuotą 
<uo> (LKTCh 101). rastas tik vienas tokios vartosenos pavyzdys – susiruosiu 
‘susruošiu’ 2r. j. s. gimtojoje tarmėje nėra [o] (zinkevičius 1966, 69), todėl bk [o·] 
ir gimtosios tarmės [uo] laiško autoriui galėjo skambėti panašiai. Galbūt dėl šios 
priežasties [uo] pozicija autoriaus ir žymėta nenuosekliai (tiek <o>, tiek <uo>). 

Kaip jau minėta, raide <o> retkarčiais žymėtas ir bk kamieno kirčiuotas [o·], bk 
prieškirtinis [o·], bk atvirosios ir uždarosios galūnės nekirčiuotas [o·] (žr. 3.1.1). 

3.1.6. [r], [s] K i e t i n i m a s. vilniškiai prieš e tipo balsius kietina priebalsius 
[r] ir [s] (LKTCh 104). Šios ypatybės laikosi ir analizuojamo laiško autorius, nors ne 
visada dėsningai: graiciausa ‘greičiausia’ 2v, raikia ‘reikia’ 2r, 2v(2x), raiks ‘reiks’ 2v, 
seram ‘šeriam’ 2r, bet ir gerausia ‘geriausia’ 2r, geriausa ‘geriausia’ 2r.

3.1.7. [an], [am], [en], [em]. vilniškiai, kaip ir kiti rytų aukštaičiai, siaurina 
tautosilabinius junginius [an], [am], [en], [em] į [un], [um], [in], [im] (LKTCh 101). 
tokio siaurinimo pavyzdžių yra ir publikuojamame laiške: dingiam ‘dengiame’ 1v, 
kurintis ‘kūrentis’  2r, nukinteia ‘nukentėjo’ 1v, pagiuinsim ‘pagyvensim’ 2v. vis dėl-
to laiške dažnesnės nesusiaurintos formos: brangiei ‘brangieji’ 1v, brangioi ‘brangio-
ji’ 1v, dangus ‘dangus’ 2v, nukenteia ‘nukentėjo’ 1v, nukentes ‘nukentės’ 2r, nukenteti 
‘nukentėti’ 1v, rankas 1v, sakant 2v, trilenkioi ‘trilenkioji’ 1v, ualanda ‘valandą’ 2r, 
ualandos ‘valandos’ 2r. 

Kituose j. s. laiškuose apylygiai vartojami tiek siauri [un], [um], [in], [im], tiek 
nesusiaurinti [an], [am], [en], [em] junginiai: lungai ir langai, giuinsiu ir giuensiu 
‘gyvensiu’, lintas ir lentas, ganunt ‘ganant’ ir sakant. pastebėta tendencija, kad kai 
kurių žodžių formose vartojami tik siaurinti (pvz., suintes ‘šventės’, pinki ‘penki’, 
minkai ‘menkai’, pasumditi ‘pasamdyti’), o kitų – tik nesiaurinti (pvz., brangiei ‘bran-
gieji’, ualandu ‘valandą’, uandena ‘vandeną [vandenį]’) junginiai. nors publikuoja-
mame laiške nusveria nesiaurintų dvigarsių vartosena, kitų laiškų duomenys rodo, 
jog pramaišiui apytolygiai vartojamos tiek gimtosios tarmės, tiek bk lytys. 

3.1.8. d z ū K a v i m a s. laiško autoriaus gimtajai tarmei būdinga pirmoji dzū-
kavimo ypatybė, t. y. vakarų aukštaičių [č], [dž] šioje tarmėje atliepia [c], [dz] (LKTCh 
103). tarmės [c] ir [dz] atitinkamai žymėtos grafema <c> ir digrafu <dz>: grabniciu 
‘grabnyčių’ 2r, graiciausa ‘greičiausia’ 2v, nedraudza ‘nedraudžia’ 2v, paciu ‘pačių’ 2r, 
peciu ‘pečių’ 2r, pecius ‘pečius’ 2r, pradziu ‘pradžių’ 2r, salcia ‘šalčio’ 1v, salcio ‘šalčio’ 
1v, zadziu ‘žodžiu’ 1v. analizuojamame laiške nevartojama grafema <č>, taip pat 
digrafas <dž>, tačiau vartojama (nors ir nenuosekliai) grafema <ž>, pvz., ūžeinu 
‘užeinu’ 2r, ūž ‘už’ 2v. vadinasi, digrafu <dz> j. s. žymėjo tarmės [dz]. vėlesniuose 
j. s. laiškuose grafema <č> vartojama (matyt, ji išmokta rašyti vėliau), tačiau nere-
tai – hiperformose: pač ‘pats’, čūkerkas ~ cukierkas ‘saldainius’, neačisakyt ‘neatsisa-
kyt’. vadinasi, autorius žinojo, kad jo tarmės [c], [dz] bendrinėje (rašomojoje) kal-
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boje atliepia [č], [dž], tačiau dažnai šias formas atstatė netiksliai. Kita vertus, tokia 
hiperformų vartosena rodo autoriaus orientaciją į rašomąją bk.

apibendrinant galima pasakyti, jog vilniškio j. s. iš maksimonių kaimo 1956 
metų laiške vyrauja tarminės lytys labiau nei panevėžiškės laiške. bk įtaką galima 
įžvelgti tik [an], [am], [en], [em] junginių vartosenoje ir -ą acc. sg. pozicijoje. tiek 
minėtus junginius, tiek [a·] < *ą ir [e·] < *ę rytų aukštaičiai vilniškiai siaurina. tai 
skiriamoji rytų aukštaičių ypatybė, pačiam gimtatarmiui turbūt pastebimiausia kaip 
skirtinga nuo bk ar kitų tarmių. 

bk ypatybės rytų aukštaičių 
vilniškių atitikmenys

bk

kamieno kirčiuotas, prieškirtinis,  atvirosios galūnės ne-
kirčiuotas, uždarosios galūnės kirčiuotas [o]

+

[a·] < *ą ir [e·] < *ę (taip pat – i linksniuotės loc. sg. galūnė, 
ii linksniuotės instr. sg. galūnė)

+ +

kirčiuotas ir nekirčiuotas [·] +

[r], [s] +
[č], [dž] +
[an], [am], [en], [em] + +

2 lentelė. vilniškių patarme j. s. rašyto laiško tarmės ir bk formos

iš šešių ypatybių tik dviejose pramaišiui vartojamos tiek vilniškių, tiek bk formos, 
visos kitos ypatybės laiške tarmiškos. palyginti su panevėžiškės laišku, vilniškio 
rašomoji kalba buvo mažiau paveikta bendrinės kalbos: publikuojamame laiške 
išlaikyta daugiau gimtosios tarmės ypatybių. Kaip jau minėta, šio laiško autorius 
j. s., skirtingai nei panevėžiškė e. i., visą gyvenimą gyveno tik savo tarmės terito-
rijoje. vadinasi, bendrinė kalba jį pasiekdavo tik per laikraščius, radiją, televiziją ir 
vaikus ar vaikaičius. tačiau net ir prasčiau mokėdamas bk, j. s. buvo raštingesnis 
už e. i.: jis vartojo tašką, daugiau didžiųjų raidžių, įvairesnių grafemų, skyrė saki-
nius. tai akivaizdžiai rodo, jog didesnis raštingumas nebūtinai koreliuoja su geres-
niu bendrinės kalbos mokėjimu ar jį lemia. 

4. v a K a r Ų  a u K Š t a i Č i Ų  Š i a u l i Š K i Ų  p a t a r m Ė. trečiasis publikuoja-
mas s. p. laiškas turi vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės ypatybių. jis rašytas 
1921 metų rugpjūčio 17 d. Šunkepių kaime (raseinių rajone) ir siųstas į jungtines 
amerikos valstijas. laiško adresatas – autorės s. p. svainis. Asmeninės rašomosios 
lietuvių kalbos duomenų bazėje saugomos 3 šios moters ranka rašytų laiškų skenuotos 
kopijos (jų originalai saugomi balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje). apie 
laiškų autorę neturima jokių biografinių žinių. iš publikuojamojo ir kitų dviejų 
laiškų žinoma, jog autorė gyveno su motina. laiške neminimas nei autorės amžius, 
nei išsilavinimas, nei profesija, nei gyventos vietos. Greičiausiai rašančioji buvo 
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kilusi nuo Šunkepių ir čia visą laiką (bent iki laiško parašymo datos) gyveno. Šį 
teiginį patvirtintų ir laiško kalbos ypatybės. 

sprendžiant iš rašybos, s. p. buvo įgijusi minimalų išsilavinimą: mokėjo rašyti, 
gana gerai skyrė žodžių ribas (skirtingai nuo e. i. ir j. s.). iš skyrybos ženklų, kaip 
ir vilniškis j. s., vartojo tašką, taip pat šauktuką. tekstas skaidomas sakiniais, saki-
niai pradedami didžiąja raide. didžiosiomis raidėmis taip pat rašomi ir tikriniai 
daiktavardžiai, įvardis Jūs. tokia išskirtinė įvardžio Jūs rašyba rodo, jog s. p. buvo 
susipažinusi su (laiškų) rašymo kultūra. Kaip ir panevėžiškės bei vilniškio laiškuo-
se, čia nevartojamos grafemos <ą>, <ę>, <ų>, taip pat ilgųjų balsių raidės <ū> ir <ė>. 
raidė <į> pavartota tik vieną kartą (į 1v), tačiau neretai parašoma ilgosios balsės 
grafema <y>, pvz., gyvenima ‘gyvenimą’ 1r, vyras 2r, vyra ‘vyro’ 2r, pasimatyti 2r. iš 
diakritinių raidžių autorė vartoja <č>, <š>, <ž>. 

pati autorė nemanė rašanti gerai. tai rodo šio ir dar vieno turimo laiško pabai-
gose pridėti jos pasiaiškinimai. publikuojamame laiške autorė atsiprašo „kad labi 
blogai parašeu“ (2v), o kitame laiške ji apgailestauja: „atsiprašau kad tiek visukiu 
nieku primalevojau kad mokiečiaui [sic!] rašiti gierai tai daugiau parašičiau.“ va-
dinasi, autorė savikritiškai vertino savo raštingumo kompetenciją.

4.1. r a Š Y b a  i r  F o n e t i K a. Kadangi autorė buvo vakarų aukštaičių šiau-
liškių patarmės atstovė, dauguma jos gimtosios tarmės ypatybių sutampa su ben-
drinės kalbos normomis. viena iš skiriamųjų šiauliškių ypatybių yra kirčio atitrau-
kimas, kuris rašomojoje kalboje beveik neatsispindi. 

4.1.1. <a>. Grafema <a> vartojama tarmės garsui [a] žymėti šiose pozicijose:
a) atvirojoje galūnėje, kuri atliepia bk [o·] (LKTCh 62): atradaa ‘atrodo’ 1v, atva-

ževima ‘atvažiavimo’ 1v, negarbavoja ‘negarbavojo’ 1v, neka ‘nieko’ 2r, 2v(2x), reikeja 
‘reikėjo’ 1v, užpika ‘užpyko’ 1v, viena ‘vieno’ 2r, vyra ‘vyro’ 2r. Kita vertus, šioje 
pozicijoje parašoma ir <o>: apsivergdavo ‘apsiverkdavo’ 2v, atejo ‘atėjo’ 1r, buo ‘buvo’ 
2r, gaileščo ‘gailesčio’ 2v, krašto 2v, pradiedavo ‘pradėdavo’ 2v, sako 2v, savo 2v. re-
dukuotų ir neredukuotų formų vartosena laiške apylygė, santykis 10:8 – tad pra-
maišiui vartojamos tiek gimtosios tarmės, tiek bk lytys9;

b) žodžio pradžios pozicijoje, kuri atliepia bk [e] ir [e·]: asame ‘esame’ 2v, asate 
‘esate’ 1v, pasialgima ‘pasielgimą’ 1v. Šios pozicijos pavyzdžių laiške nėra daug, bk 
formų su [e] nerasta. Žodžio pradžios [e], [ei] virtimas [a], [ai] sistemingas tik pie-
tinėje šiauliškių dalyje (Šunkepiai yra tarp Šiluvos, Žaiginio ir reksčių, vadinasi, 
patenka į šią teritoriją). toliau einant į šiaurę jis darosi nesistemingas, dar toliau 
visai išnyksta (zinkevičius 1978, 38). matyti, kad išlaikytos tarminės lytys (kituose 
s. p. laiškuose tokių pavyzdžių nerasta); 

9  Kituose dviejuose laiškuose redukuotų ir ne-
redukuotų formų vartosena taip pat apyly-
gė: santykiai 5:6 ir 2:3.
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c) bk -ą: Aamerika ‘ameriką’ 1v, buda ‘būdą’ 1v, gyvenima ‘gyvenimą’ 1r, ja ‘ją’ 
1v(3x), 2v, Janina ‘janiną’ 2v, ka ‘ką’ 2v, karta ‘kartą’ 1r, kita ‘kitą’ 2v, laiška ‘laišką’ 
1r, neviena ‘ne vieną’ 1r, pasialgima ‘pasielgimą’ 1v, viena ‘vieną’ 1v(2x). Šiauliškiai, 
kaip ir kauniškiai, bk [a·] < *ą ir [e·] < *ę nesiaurina (LKTCh 60). Ši laiško autorės 
tarmės ypatybė sutampa su bendrinės kalbos lytimis. 

4.1.2. <ie>. digrafu <ie> žymėtas šiauliškių [ie], kuris atliepia bk kirčiuotą [·] 
(LKA ii 27 ir 33 žemėl.): duktie 2r, pradiedavo 2v. tačiau daug daugiau pavyzdžių 
šioje pozicijoje yra užrašyta ne su <ie>, bet su <e>: galejai ‘galėjai’ 1v, kalbeti ‘kalbė-
ti’ 2v, milejume ‘mylėjome’ 2v, milejute ‘mylėjote’ 2v, mileti ‘mylėti’ 1v, miletu ‘mylė-
tų’ 2v, nemiletu ‘nemylėtų’ 2r, norejute ‘norėjote’ 2r(2x), pradejusi ‘pradėjusi’ 1v, rei-
keja ‘reikėjo’ 1v. LKA ii 27 žemėlapio duomenimis, laiško autorės gyventoje vietoje 
kamieno kirčiuotą [·] po tam tikrų priebalsių atliepia [ie], kitur [ẹ·]. tad grafema 
<e> čia turbūt žymi antrąjį šiauliškių variantą – fonemą [ẹ·]. 

<ie> žymėtas ir prieškirtinis [ie]: dienos 1v, tiesa 1v, viena 1v(3x), 2r, 2v, Vienu 1v, 
nors čia autorės tarmėje tariamas [e] (LKA ii 62 žemėl.; zinkevičius 1966, 506). toks 
tarminis [e] pažymėtas, pavyzdžiui, žodyje abeju ‘abiejų’ 2r, bet didžiuma atvejų 
yra paveikti bk. 

4.1.3. <uo>. digrafu <uo> žymėtas tarmės [uo], kuris atliepia bk:
a) prieškirtinį [o·] (LKA ii 36 žemėl.): kuoksai ‘koksai’ 1r. tačiau žymėta ir <o>: 

blogai 2v, norejute ‘norėjote’ 2r; 
b) kamieno kirčiuotą [o·] (LKA ii 35 žemėl.): puodrauge ‘podrauge’ 1r, tuoke ‘to-

kią’ 2v(2x), tuoki ‘tokį’ 1v, tuokius ‘tokius’ 2v, bet pasitaikė parašymų ir su <o>: 
moteri ‘moterį’ 2r, sužinotu ‘sužinotų’ 1r, žinoti 1v; 

c) uždarosios galūnės kirčiuotą [o·] (LKA ii 39 žemėl.): Juos 1v, juos ‘jos’ 1v, 
2v(2x). vieną kartą parašyta ir jos 1v.

digrafu <uo> po vieną kartą žymėtos ir šios pozicijos: 
1) bk nekirčiuotas kamieno [o·]: pasakuoja ‘pasakoja’ 2r (kitur rašyta <o>, žr. 

4.1.6.e);
2) atitrauktinio kirčio [o] pozicija: žuodžiu ‘žodžiu’ 1v (kitur ši pozicija žymėta 

<o>, žr. 4.1.6); 
3) šiauliškių atvirosios galūnės [o·]: nedeltuo ‘ne dėl to’ 1v.
pavyzdžiai rodo, jog pramaišiui vartojamos tiek tarmės, tiek bk kalbos formos; 

tarminio <uo> ir bk <o> santykis – 10:6.

4.1.4. <i>. raide <i> žymėtos kelios autorės tarmės fonetinės pozicijos:
a) trumpasis [i], atliepiantis bk nekirčiuotą kamieno [·] (LKTCh 61): apsiverkime 

‘apsiverkėme’ 1r, laukime ‘laukėme’ 2r, manime ‘manėme’ 2r, matite ‘matėte’ 1v, par-
siskirite ‘persiskyrėte’ 1r, prašite ‘prašėte’ 2v, rašite ‘rašėte’ 1v, 2r, sulaukime ‘sulaukė-
me’ 2r. tad laiške vyrauja tarminės lytys. nekirčiuotų ilgųjų balsių trumpinimas ir 
siaurinimas – viena iš būdingesnių ypatybių, skiriančių šiauliškius nuo vakarų 
aukštaičių kauniškių (LKTCh 61); 
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b) ilgasis ir trumpasis tarmės [i]: givenute ‘gyvenote’ 2r, griščiau ‘grįžčiau’ 2v, ira 
‘yra’ 1r, 1v, mileti ‘mylėti’ 1v, nedalaikisme ‘nedalaikysime’ 2r, nemiletu ‘nemylėtų’ 2r, 
nesusitaikinute ‘nesusitaikinote’ 2r, padaričiau ‘padaryčiau’ 2r, padarisi ‘padarysi’ 2v, 
pagivenume ‘pagyvenome’ 2r, pamaniti ‘pamanyti’ 2r, parašis ‘parašys’ 2v, parašiti 
‘parašyti’ 2v, parsiskirite ‘persiskyrėte’ 1r. skirtingai nuo e. i. bei j. s., šiame laiške 
[i] ilgumas kartais pažymimas <y>, t. y. taip kaip bk: gyvenimas 1r, gyventi 1v, pa-
mastyti ‘pamąstyti’ 1r, pasimatyti 2r(2x), vyra ‘vyro’ 2r, vyras 2r. toks ilgumo žymė-
jimas, be abejo, sietinas su bendrinės kalbos rašyba. bet jis sporadiškas, tos pačios 
šaknys parašomos ir su <i>, ir su <y>, pavyzdžiui, givenute ‘gyvenote’ 2r ir gyveni-
mas 1r. turbūt autorė ne visada pati skyrė ilgumą, nes, kaip minėta, šiauliškiams 
būdingas nekirčiuotų ilgųjų balsių trumpinimas ir kirčiuotų trumpųjų ilginimas 
(LKTCh 62). Keletu atvejų grafema <y> žymi pailgėjusį tarmės [i], atliepiantį bk 
trumpąjį [i], pvz., dydele ‘didelę’ 2v, yntiligentskas ‘inteligentskas [inteligentiškas]’ 
2v, yštikruju ‘iš tikrųjų’ 2r, šyrdi ‘širdį’ 1r. 

4.1.5. <u>. Grafema <u> žymimos tarmės šios fonetinės pozicijos:
a) trumpasis [u], bk atliepiantis nekirčiuotą kamieno [o·] (LKTCh 61): milejume 

‘mylėjome’ 2v, milejute ‘mylėjote’ 2v, nemilejute ‘nemylėjote’ 1v, norejute ‘norėjote’ 2r, 
pagivenume ‘pagyvenome’ 2r. Keletą kartų ši pozicija pažymėta <o>: nepasakojame 1v, 
nežinome 2v, žinote 2r;

b) trumpasis ir ilgasis, kirčiuotas ir nekirčiuotas tarmės [u]: ačiu ‘ačiū’ 1r, butu 
‘būtų’ 1r, du 1r, gražus ‘gražūs’ 2v, Jusu ‘jūsų’ 1r(5x), 1v(4x ), 2r(2x), 2v, kartu ‘kartų’ 
2v, kuri ‘kurį’ 1r, laiškus 1r, Malonus 1r, mudvi 1r, mums 1r(3x), parskaičuses ‘perskai-
čiusios’ 1r, skaudu 1r, už 1r(2x). 

4.1.6. <o>. Kaip minėta, grafema <o> žymėtos įvairios pozicijos, dažniausiai 
pramaišiui su tarminėmis ypatybėmis vartotos bk formos. tekste <o> gali žymėti 
šias pozicijas:

a) bk atvirosios galūnės [o·]:  apsivergdavo ‘apsiverkdavo’ 2v, atejo ‘atėjo’ 1r, kraš-
to 2v, pradiedavo ‘pradėdavo’ 2v, sako 2v, savo 2v ir kt. Ši pozicija konkuruoja su 
grafema <a>, žyminčia redukuotą tarmės galūnę; 

b) bk prieškirtinį [o·]: blogai 2v, norejute ‘norėjote’ 2r (konkuruoja su <uo>);
c) bk kamieno kirčiuotą [o·]: moteri ‘moterį’ 2r, žinoti 1v ir kt.;
d) bk uždarosios galūnės kirčiuotą [o·]: jos 1v;
e) bk nekirčiuotą kamieno [o·]: nepasakojame 1v, nežinome 2v, žinote 2r. vieną 

kartą ši pozicija buvo pažymėta <uo> (žr. 4.1.3);
f) šiauliškių ir bk [uo]: išvažiodama ‘išvažiuodama’ 2v, no ‘nuo’ 1v(3x), nog ‘nuog’ 

1r(2x), par važiojanti ‘parvažiuojant’ 2r, visomet ‘visuomet’ 1v; 
g) atitrauktinio kirčio [o·]: maloni 2v, malonu 2r(2x), nemalonu 1r, nemalonus 1r 

(vieną kartą ši pozicija pažymėta ir <uo>; žr. 4.1.3). viena iš pagrindinių skiriamų-
jų (nuo kauniškių) šiauliškių ypatybių yra kirčio atitraukimas, kuris, einant iš pie-
tų į šiaurę, intensyvėja (LKTCh 60–61). s. p. gyventa vieta, Šunkepiai, patenka į 
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intensyvesnio sąlyginio kirčio atitraukimo plotą, čia kirtis atitraukiamas nuo trum-
pos galūnės į bet kokį ilgą priešpaskutinį skiemenį (LKTCh 61). todėl ir žodžio 
malonus formose kirtis nuo trumposios galūnės atitrauktas į priešpaskutinį ilgąjį 
[o·], autorės žymėtą <o>.

4.1.7. <e>. Grafema <e> žymi šiuos tarmės garsus: 
a) kamieno kirčiuotą [ẹ·], kuris atliepia bk [·]: galejai ‘galėjai’ 1v, mileti ‘mylėti’ 

1v, nemiletu ‘nemylėtų’ 2r, norejute ‘norėjote’ 2r, pradejusi ‘pradėjusi’ 1v, reikeja ‘rei-
kėjo’ 1v ir kt.; 

b) kirčiuotą [ie]: nekam ‘niekam’ 1r, neka ‘nieko’ 2r, 2v(2x), neko ‘nieko’ 1v(2x). 
Kirčiuotas tarmės [ie], kuris atliepia bk [·], autorės žymėtas dvejopai – <ie> ir <e> 
(žr. 4.1.2), tačiau dažniau pasirinktas <e>. tai rodytų autorę žinojus, jog jos tarmės 
[ie] atitinka bk [·], kurią ji žymėjo <e>. vadovaudamasi šia taisykle greičiausiai ir 
čia pagal analogiją savo tarmės [ie] žymėjo <e>;

c) [e], kuris atliepia bk nekirčiuotą atvirosios galūnės [·] (LKA ii 32 žemėl.): 
dave ‘davė’ 2v;

d) trumpąjį nekirčiuotą bk [i]: negaleme ‘negalime’ 1r, 2v, negalete ‘negalite’ 1v, 
naktemis ‘naktimis’ 1v, turete ‘turite’ 2r. Galbūt čia autorės žymėtas paplatėjęs [ẹ], 
nors s. p. gyventoje vietoje trumpasis nekirčiuotas kamieno [i] neplatinamas (LKA II 
19 žemėl.).

tarmės ir bendrinės kalbos santykis, atsižvelgiant į išvardytas ypatybes, patei-
kiamas 3 lentelėje.

bk ypatybės vakarų aukštaičių 
šiauliškių atitikmenys

bk

atvirosios galūnės [o·] + +

kirčiuotas, nekirčiuotas, prieškirtinis [o·] + +

[a] žodžio pradžioje +

kirčiuotas [·] + +

nekirčiuotas kamieno [·] +

ilgųjų balsių trumpinimas +

trumpųjų balsių ilginimas +

3 lentelė. Šiauliškių patarme s. p. rašyto laiško tarmės ir bk formos

iš septynių pasirinktų ypatybių trijų formos konkuruoja, t. y. santykis beveik 
proporcingas, panašus kiekis tiek tarminių, tiek bk ypatybių. Kitų keturių ypatybių 
laiške vartojamos vien tarminės lytys. 

5. t a r m Ė s  i r  b K  s a n t Y K i s. palyginus visų trijų laiškų tarmės ir bendrinės 
kalbos santykį, matyti, jog mažiausiai bendrinės kalbos paveiktas yra vilniškio j. s. 
laiškas (iš šešių – tik dviejuose pramaišiui tolygiai pasiskirsto vilniškių ir bk ypa-
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tybės), antrasis būtų šiauliškės s. p. laiškas (iš septynių – trijuose pramaišiui eina 
šiauliškių ir bk ypatybės) ir labiausiai juntamas bendrinės kalbos poveikis pirmaja-
me, panevėžiškės e. i. laiške (iš aštuonių – penkiuose vyrauja bk lytys). analizuoti 
skirtingų tarmių laiškai, todėl lentelėse ypatybės ir jų skaičius skiriasi. lentelės su-
darytos pagal ryškiausiai nuo bk besiskiriančias tos tarmės ypatybes (sutampančios 
su bk nepateiktos), kita vertus, stengtasi pateikti bent panašų jų kiekį, kad būtų 
lengviau lyginti. tačiau kai kurios ypatybės galėjo likti ir už šio tyrimo ribų.

pagal raštingumą laiškai susigrupuotų kiek kitokia tvarka. nors e. i. laiške la-
biausiai juntamas bendrinės kalbos (ar vakarų aukštaičių tarmės) poveikis, raštin-
gumo aspektu – tai mažiausiai raštingo žmogaus laiškas. autorių raštingumo pa-
lyginimas pateiktas 4 lentelėje.

Ypatybės e. i. laiškas j. s. laiškas s. p. laiškas
skyryba beveik nėra, ištisinis 

kalbos srautas
vartojamas taškas, 
tekstas skaidomas į 
sakinius

vartojamas taškas, 
šauktukas, tekstas 
skaidomas į sakinius

didžiosios raidės pradedamas laiškas, 
tikriniai daiktavardžiai

pradedamas naujas 
sakinys, tikriniai 
daiktavardžiai

pradedamas laiškas, 
nauji sakiniai, tikri-
niai daiktavardžiai, 
įvardis Jūs

sakinių ribos neskiriamos skiriamos, tačiau ne 
visada tiksliai

skiriamos

raidžių su diakri-
tiniais ženk lais ir 
<y> vartosena

nevartoja <ą>, <ę>, <į>, 
<ų>, <y>, <ū>, <ė>. 
vartoja <č>, <š>, <ž>

nevartoja <ą>, <ę>, 
<ų>, <ė>, <č>. 
vartoja <į>, <y>, 
<ū>, <š>, <ž>

nevartoja <ą>, <ę>, 
<ų>, <ū>, <ė>. 
vartoja <į>, <y>, <č>, 
<š>, <ž>

4 lentelė. laiškų autorių e. i., j. s. ir s. p. raštingumas

panevėžiškės e. i. laiške vartojama mažiausiai didžiųjų raidžių, laiškas beveik be 
skyrybos ženklų, neskiriamos sakinių ribos. vilniškio j. s. laiške atsispindi kiek labiau 
pramokusio rašyti žmogaus bruožai: tekstas skaidomas į sakinius, dėsningesnė di-
džiųjų raidžių vartosena, geriau skiriamos žodžių ribos, vartojama daugiau grafemų. 
Šiauliškė s. p. pagal pasirinktus kriterijus raštingiausia: laiške daugiau skyrybos 
ženklų, aiškios sakinių ir žodžių ribos, dažnesnės didžiosios raidės. 

visiems trims autoriams bendra tai, kad jie nevartoja (su retomis išimtimis) nosi-
nių raidžių. taip pat retos grafemos <y> ir <ū>. vadinasi, [i] ir [u] ilgumas nežymimas 
turbūt analogiškai kaip [a] ir [e]. nė viename laiške nėra grafemos <ė>. tirtų laiškų 
tarmėse bendrinės kalbos [·] įvairiose pozicijose atliepia skirtingi garsai, dažniausiai 
žymėti grafemomis <e>, <i> ar digrafu <ie>. visiems trims autoriams būdinga víena 
grafema ar junginiu žymėti keletą fonetinių pozicijų, todėl buvo išsiversta be <ė>. 
publikuojamame vilniškio laiške nevartota grafema <č>, tačiau kituose šio autoriaus 
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laiškuose ji, nors sporadiškai, tačiau pasitaiko. retą grafemos <č> vartoseną galima 
susieti su dzūkavimu (t. y. su garso [č] retumu), būdingu vilniškiams. 

Kaip visi trys laiškai pagal bendrinės kalbos ir tarmės santykį bei raštingumą 
išsidėsto dviejose skalėse, galima pamatyti 1 paveiksle. 

labiausiai bendrinės kalbos (vakarų aukštaičių tarmės) paveiktas panevėžiškės 
laiškas. mažiausiai – vilniškio, o šiauliškės rašytas laiškas išsidėsto maždaug per vi-
durį, jame bk ir tarmės lytys dažniau vartojamos proporcingai. panevėžiškė, skirtingai 
nei vilniškis ar šiauliškė, gyveno ne savo gimtosios tarmės teritorijoje. vadinasi, ją 
veikė ne tik rašomoji (laikraščių) kalba, bet ir šnekamoji gyvenamosios aplinkos tarmė 
(vakarų aukštaičių šiauliškių), kurią ji kasdien girdėjo. aiškią rašomosios bk įtaką 
panevėžiškei galima įžvelgti iš dviejų ypatybių: atvirosios galūnės nekirčiuotą [o·] ir 
kamieno nekirčiuotą [ie] ji rašė <o> ir <ie>. tai, kad laiško autorė mažiausiai raštinga, 
rodo ją tikriausiai buvus labiau paveiktą šnekamosios vakarų aukštaičių tarmės, o ne 
rašomosios bk. Kitų dviejų laiškų autoriai buvo raštingesni, tačiau jų laiškuose bk 
įtaka mažesnė. viena vertus, akivaizdu, kad geresnis raštingumas nebūtinai rodo di-
desnę bk įtaką, kita vertus, tai liudija, jog maišantis tarmės (kalbos) sistemoms pavei-
kesnė gali būti ne rašomoji bk, o pakeistos gyvenamosios vietos tarmė. 

mažiausiai bk yra paveiktas vilniškio laiškas. Šio laiško autorius visą gyvenimą 
gyveno vienoje vietoje, savo gimtosios tarmės teritorijoje. vadinasi, bk jį veikė tik 
per laikraščius, radiją, televiziją ar vaikus bei vaikaičius. tiesioginio kontakto su 
vakarų aukštaičių tarmės atstovais ar bk vartotojais jis kasdien neturėjo. Kita vertus, 

1 pav. laiškų išsidėstymas pagal bk ir tarmės ypatybes bei raštingumą
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kituose j. s. laiškuose pastebėta tendencija atstatyti nedzūkiškas lytis, nors ir ne-
tiksliai. tai rodo aiškią vilniškio intenciją orientuotis į rašomąją bk.

Šiauliškės laiške išlaikyta nemažai tarmės ypatybių, nors daugelis jų vartotos 
paraleliai (ir proporcingai) su bk lytimis. nežinomas nei autorės amžius, nei gy-
ventos vietos. tačiau išlaikytos tarmės ypatybės rodytų, jog autorė vienoje vietoje 
gyveno ilgoką laiką. Galbūt proporcingą tarmės ir bk lyčių vartoseną galima paaiš-
kinti šios autorės tarmės panašumu į bk. s. p. vakarų aukštaičių kauniškių patarmė 
buvo artimesnė, t. y. mažiau skyrėsi nuo jos gimtosios tarmės nei kitų dviejų laiškų 
autorių. 

trijų laiškų analizė atskleidė, jog mažiau raštingų žmonių laiškai gali būti pa-
rankūs bk įtakai ir jos perėmimui tirti. nors visi laiškai parašyti skirtingais tarmių 
ir bk mišiniais, išryškėjo keletas ypatybių, kurios iš bk buvo perimtos pirmiausiai 
(ryškiausiai)10. 

panevėžiškės laiške aukštaitinamos abi skiriamosios rytų aukštaičių tarmės ypa-
tybės, t. y. nesiaurinami [a·] < *ą, [e·] < *ę ir dvigarsiai [an], [am], [en], [em]. tokia 
tendencija matyti ir vilniškio laiške (tiesa, čia pramaišiui vartojamos tiek gimtosios 
tarmės, tiek bk lytys). Šių tautosilabinių junginių linkstama nesiaurinti ir jau išna-
grinėtos kitos panevėžiškės laiškuose (tamošiūnaitė 2008, 130). jurgita venckienė, 
analizavusi rytų aukštaičio povilo januševičiaus Dienoraštį, tarp sąmoningai keičia-
mų (į bk) ypatybių mini ir nesiaurintus tautosilabinius junginius11. Galima daryti 
prielaidą, jog rytų aukštaičių šnektų atstovams [a·] < *ą, [e·] < *ę ir dvigarsių [an], 
[am], [en], [em] siaurinimas gali būti vienas iš pastebimesnių skirtumų (skirtingų 
ypatybių) nuo bk. 

visose trijose tarmėse (šiaurės panevėžiškių, šiauliškių ir vilniškių) atvirosios 
galūnės [o] yra redukuojamas. panevėžiškės laiške neredukuojama, rašoma kaip bk, 
vilniškio laiške išlaikomos tarminės lytys (redukuojama), o šiauliškės laiške tiek 
tarminės, tiek bk lytys vartojamos pramaišiui. vadinasi, ši ypatybė, bendra visoms 
trims tarmėms, taip pat galėtų būti laikoma viena iš pastebimesnių (vienų išlaiky-
ta, kitų – keista). 

Šaltiniai (laiškai):
1. e. i., 1966 12 15: laiškas sesers dukrai į Gary, indiana, iš vikūnų kaimo, Kauno rajono.
2. j. s., 1956 02 09: laiškas sūnui į Kauną iš maksimonių kaimo, ignalinos rajono.
3. s. p., 1921 08 17: laiškas svainiui į Chicago, illinois, iš Šunkepių kaimo, raseinių rajono. 

10  bk lyčių perėmimui nustatyti parankus 
gimtosios tarmės ypatybių pastebimumo 
ta tarme kalbantiems modelis. apie šį mo-
delį ir jo taikymą žemaičiams žr. Giedrius 
subačius, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. 
XIX amžiaus pradžia, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 1998. 

11  jurgita venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos 
pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) 
(daktaro disertacija, rankraštis), vilnius, 
2007, 177, 190.
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the aim of this publication was to analyze and to compare the relationship between 
dialect, standard language, and literacy in three letters written in three different dialects—
north panevėžiškiai subdialect (e. i. letter), vilniškiai subdialect (j. s. letter), and Šiauliškiai 
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the comparison of the letters revealed that better literacy does not necesserally indicate 
higher impact of the standard language. as the analysis exposed, the least literate letter 
(e. i.) had the largest impact of the standard language, while the most literate letter (j. s.) 
was the least influenced by the standard language. this may be related to the environment 
and the influence of the local dialect that was spoken in the place where the authors lived. 
e. i. spent most of her life living among the non-native dialect speakers, while j. s. lived 
all of his life surrounded by the speakers of his native dialect. therefore, i suggested that 
during the process of the blend of the dialect (language) systems written standard language 
is not as important as the spoken dialect of the changed local environment.
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1. e. i., 1966 12 15: l a i Š K a s  s e s e r s  d u K r a i  Į  G a r Y ,  i n d i a n a ,  i Š 
v i  K ū n Ų  K a i m o ,  K a u n o  r a j o n o 

[1r] brangi dukra alziute a.a. mano 
sesutes jau sene nuo tamstos laiško
ne sulaukiu kaip tamstos sveikata kada
da rašete irgi sirgineje gal dabar
sveikesne kaip giveni viena kaip tamstos
brolis sveiki gal jo sunus baige moks
la giditojo aš šimet žiema sirgo gripu 
pavasari vel atkitau sirgdama dirbo
gavo plaučiu uždegimo12 su pulevimu
išveže i Kauna ligonine iš gulejau
6 savaites grižo i namu vos giva bet 
po biški prad[ie]jo13 taisitis bet sveiko
tos nera kada geriau kad blogiau teip

13  prieš žodį pradėta rašyti <pr> ir nubraukta. 
laužtiniuose skliaustuose – neaiški raidė, 
pradėta brėžti <ie>, bet neužbaigta.

12  <g> taisyta iš <k>.
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ir varkstu par naktis už mikti nega
liu maže ka galiu valgit tur but teip ir
baigt savo givenima reiks gerai kad
gerus žmonius turiu lengviau ir senti
jie po biški padeda savo sesutes
tanke par sapna matau broli labai
norečia kad nors po mirti pam
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[1v] tamstos sesute raše laiška
ir sveikata menka tur kraujo
spaudima kraujo kresejima ir
skliroze vasaro buvo kaime ant 
žiemos pas vaikus i miesta grižo14

mes su ja nors šimtas kilometru 
tolumo bet suveit jau negalem
abi besveikatos tik jei gerai vaikai

14  <ž> taisyta iš <š>.



347 Ta r m ė ,  b e n d r i n ė  k a l b a  i r  r a š t i n g u m a s : 
t r y s  a s m e n i n i a i  l a i š k a i

geri anuku turi daug ji už mani 
10. metu jau nesnee bet ir daug 
vargo mate dar iš prigimtes nervu
ota buvo be motinos nors senelis ja 
labai milejo visuomet padejo ir jos
vaikus augino mažus pas save o man
jos labai gailejo kol netekejus buvo
motinos neturejo kada parvaziuoda
vo vis ap davanodavo mano seso
anuse ja skraude su drabužes15

dabar vis ko turi apridita marčio

[2r] apdavanoji po karu ir aš jems
daug padejo iš daiktu16 drabužiu
tada buvo labai sunku vaikai
jau nemaži buvo tanke pas mani
atvažiuodavo pabudavo kol ukis
buvo dar ponas už darba mokeda
vo o dabar jau visi ant seve gi-
vena gerai už dirba gerai givena
kam senateve sveikatos nera
nieko nepadarisi visems tas bus

15  prieš žodį pradėta rašyti <da> ir nubraukta. 16  taisyta, pradėta rašyti <dik>, tada <i> taisy-
ta į <a>, o <k> į <i>.
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[2v] dabar kas atvažiuoji tai 
mani ap davanoji dekoja už
ju gero širdi kad jiems dievas
duotu sveikata ilgai ir lai
mingai giventi

2. j. s., 1956 02 09: l a i Š K a s  s ū n u i  Į  K a u n ą  i Š  m a K s i m o n i Ų  K a i -
m o ,  i G n a l i n o s  r a j o n o

[1v] 1956 9 v[asario]
brangioi ir ir trilenkioi saiminele.
sueikinu ius uisus ir labau labai
bucioiu. pirmiausa paklausiu kaip
ius giuenate ir kaip sekasi. ipac17

su mamuti. ir kaip jauniukas šaka
gal iau begineia ir t t ...
brangiei pas mus labai salta no 32 iki
42 laipsnam salcio. tai mozna sakiti 
ustenka. pas mus daug kas nukinteia
no salcia. teipat ir mums teka
nukenteti. aš pasalau rankas ir kaias.
zinoma negerai paserti arklus.
bulbas teip pat nukenteia minkstas 

17  <c> taisyta iš <e>.
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kaip isuirtas. Karuem18 teip pat 
salta. uistam nusala skiautures.
parsiukui taip pat salta. stanai labai 
salta tai arklus dingiam kas kom
sumanidami. uienu zadziu saltis nusibada
kaip kakia beda ba visur lenda kur 
tik sumana. vistek mes į nugalesim.
aba netoli iau balandis o kaibalandis
tai ir pauasaris tai bus uisa nugalelo

18  <m> taisyta iš <s>. 
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[2r] zinama gal mozna ir pagirti mamuti.
iai dabar geriausa. niekas nerupi tik giuenk.
zinama kita dalai negiuensi. ruoses ruoses
na ir pateka gerausia. zinama gal 
pirma kart saua givenimi teip
pateka. sodas ir bities19 zinama dauk
nukentes. maluinos bulbas ir gi gerakai 

19  <i> junginyje <ie> įterpta vėliau.
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pasala. maciyausku bulbas abiuos sklepuos
pasala. nuo grabniciu seram arklus iš mus
kluona dobilais. ir iš panaua saudais ir
makinam. karues dar leydau20. ūštat kat
gerai pasieriu ir pagirdau. mana giueni-
mas ir tuarka. keluos sesta ualanda 
susitvarkau arba susiruosiu paciu tai 

20  <y> taisyta iš <i>.
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ir iau aštonas ualandos uškuriu peciu 
ir uazioiu serti arklus o kaip21 uazioiu
sudabilais tai22 ūžeinu ir ūšmetu
malku. o kaip pasieriu tai ir pecius
baigias kurintis. tik raikia susitvarki-
ti. zinama iš pradziu tai būna labai
sunku o dabar uisai panasu

[2v] o kaip pagiuinsim tolau tai aš manau bus
uisai panasu. gal site raikia. zinama mamute
tek iš uargo ir tek daug sunu iš augina
tai gali ilseti ir giuenti kur patinka.
sanden pas uienu o gal rit pas kitu ir t t.
o man dabar dangus in zemes tik giuenk
ir suieskies. nari tai miegak nari tai
kelkis nari ir ka nari tai ualgik nari 
skaitik laikrsti nari kniga nari tai rasik 
arba kiteip sakant suieskis arba tinginauk.
zinama blagiau ku niera laika. ir dauk
kas rupi. zinama rukiti taipat niekas 
nedraudza. uisa beda ku pinigo pamaiu.
gal galesim pauasari kaip nors kiteip
padariti. o dabar raikia sakiti gerai ir
uisa. o su januku nieka nauia niera
regisi misla makitis. prasie pinigo
tai dauiau tris simtus. sakie kat 
raiks makieti ūž maksla ligi duidešimta
talausia ligi duidsims saptimto23. iš
sakie noreis nuuazioti pas ius i kauna 
bet susilaike. kodel nezinau. graiciausa netureia pinigo24.

3. s. p., 1921 08 17: l a i Š K a s  s v a i n i u i  Į  C H i C a G o ,  i l l i n o i s ,  i Š  Š u n -
K e p i Ų  K a i m o ,  r a s e i n i Ų  r a j o n o

[1r] Šunkepei 8.17.21 m[etai].

malonus edvardai!
Gaume nog jusu laiška už kuri
tareme širdingai jums ačiu.
bet dar neviena gaume už karta
atejo du25 laiškai nog jusu bet

21  <k> galbūt taisyta iš <p>. 
22  <t> galbūt taisyta iš <p>.
23  virš <m> parašyta <n>.

24  netureia pinigo parašyta skersai, puslapio 
apačioje, pritrūkus vietos.

25  Žodžio gale parašyta <l>, bet nubraukta.
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tie jusu laiškai padare mums
daug ne malonumu net parskaičuses
jusu tuos laiškus mudvi su mama
gerukai apsiverkime
api jusu gyvenima negaleme mes 
nei pamastyti net šyrdi skaudu26

kuoksai nemalonus27 gyvenimas ira
jums bet puodrauge labai nemalo28

nu ir mums net ir sarmata mums
butu jai visi sužinotu kad jus
parsiskirite tai mes nekam ne-

[1v] pasakojame bet no visu slyepeme.
Kaip jus rašite29 kad stafune už-
pika ant jusu už ne atemima greitai
į aamerika tai vis nedeltuo ir neko
inai ant jusu negarbavoja bt30

vienu žuodžiu sake a kad jus jos
visai ne milejute ir no pirmos dienos
o juos atvaževima pas jusu inai
pradejusi no jusu verkti ir nakti-
mis viena gyventi31. tai jai tiesa 
taip butu tai manais atradaa kad
ir jus patis asate kaltas už tuoki
pasialgima o dar ir antra stafun
ira labai pikta bet jus ja matite
tai ir negalete neko kaltinti ir
galejai žinoti juos buda.
tai žinai edvardai reikeja ja mile
ti ir naktemis viena nepalikti o 
kad jus ja viena visomet paligdant

[2r] tai dabar neka nekaltinkite žinote
kad turete moteri taireike ir dabot
žinai edvardai kad ir aštaip pad-
aričiau jaigu mani vyras nemiletu
bet dar aš vyra neturiu bet kai jus
taip prastai givenute tai net man
baugu ir pamaniti api ženatvie
kad taip nesusitaikinute.

26  Žodžio galo <u> galėtų būti perskaityta ir 
kaip <a>.

27  po <m> esanti <a> įterpta viršuje.
28  po <o> apačioje parašytas kėlimo ženklelis.

29  prieš žodį pradėta rašyti <r> ir nubraukta.
30  Galbūt norėta parašyti bet.
31  <y> taisyta iš <i>.
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dar kaip rašite kad dažnai mama jus
minedaute tai tyesa stafune ta pasa-
kuoja kad jus norejute pasimatyti32

sumama ir sumumis taigi butu
buve labai malonu pasimatyti ir
mes laukime jusu abeju par važioja33

nti bet kai sulaukime tiktai viena
tainetaip buo malonu bet dar jusu 
duktie ragina tai yštikruju labai
puiki ir maloni tai kai mes drauge
pagivenume tai manime kad nedala
ikisme

[2v] iš gaileščo ki reike išleišti iš savo
krašto tuokius balandelius o dar
janina aš pati užsiauginau tuoke
dydele ir tuoke graže ir dar taip
mudvi labai viena kita milejume
bet išvažiodama ir labai janina verke
mani ir aš juos bet34 ka padarisi35 
kad reik skirtis ir gana o taip
prašite juos adrisa tai mes dar 
neka nežinome ir negaleme neka
jums parašiti bet gal jnai jums
parašis boinai and jusu nera labai
pikta net kai kada ir apsivergdavo36

kaip pradiedavo kalbeti kada jus ja milejute
ir gir davo kad edvardas gražus ir
labai yntiligentskas bet sako jai jo mani 
miletu ir duona uždirptu tai aš pas ji griščiau
sudieu sudieu lik sveikas ir linksma neliudie-
k ir mes asame visi sveiki bučiujame daug
kartu

[parašas]
atsiprašau kad labi blogai parašeu

32  <y> taisyta iš <i>.
33  po <a> parašytas kėlimo ženklelis.
34  prieš žodį parašyta <bl> ir nubraukta.

35  <d> taisyta. 
36  <d> taisyta.
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 1 ,  2 0 0 9

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  3 5 9 – 3 9 5

Agnė Zemkajutė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

dėl liaudies giedojimo Žemaitijos bažnyčiose 
per mišias: juozapo noreikos 1854 metų 
laiškas motiejui valančiui

1. XiX amžiuje Žemaitijoje vis labiau plito liaudies giedojimas, tai liudija dau-
gybė Kantičkų leidimų: tiek legalių, tiek kontrafakcinių (būdamos populiarios jos 
susidėvėdavo, todėl reikėdavo naujų leidimų). pirmą kartą giesmyną Kantičkų že-
maitiškų, arba Giesmių nobažnų pavadinimu parengė ir išspausdino vilniaus katedros 
vikaras, kunigas vincentas valmikas (apie 1778–1836). jį pertvarkęs 1860 metais 
išleido Žemaičių vyskupas motiejus valančius (1801–1875). iki XX amžiaus pradžios 
išėjo ne vienas jo leidimas. vis dėlto giedojimas pirmiausiai suvokiamas kaip pri-
vatus bendruomenės, žmonių grupių veiksmas, nesusijęs su mišių liturgija (dažniau 
giedama prieš ar po mišių, per pamaldas, apeigas ne bažnyčioje: procesijas, laido-
tuves ir pan.). straipsnyje tiriama, dėl kokių priežasčių žemaitiškos katalikiškos 
giesmės XiX amžiaus viduryje tapo mišių dalimi. remtasi lietuvos valstybės isto-
rijos archyve saugomu juozapo noreikos laišku valančiui, vyskupo nurodymais 
joniškio dekanui adomui jakštavičiui (apie 1790–18601) bei jo atsakymu2. nors 
mokslininkams šie laiškai buvo žinomi3 (apie jų darbuose aptariamus laiškų aspek-

1  Kunigas adomas jakštavičius mirė 1860 05 03 
būdamas 62 metų ir kunigavęs 39 metus 
(direCtorium Horarum Canoni-
Carum et missarum pro dioCesi 
telsensi seu samoGitiensi in an-
num domini mdCCClXii. auCtori-
tate et mandato eXCellentissimi 
illustrissimi aC reverendissimi 
domini matHiae Casimiri WoŁon-
CzeWsKi dei et apostolicae sedis gratia 
episcopi samogitiensis. editum. vil-
nae typis josephi zawadzki. 1861, 140).

2  juozapas noreika, laiškas vyskupui motie-
jui valančiui, 1854 07 26; lvia: f. 1671,  
ap. 4, b. 92, 327r–330v; motiejus valančius, 
laiškas joniškio dekanui adomui jakštavi-

čiui (juodraštis), 1854 08 24; lvia: f. 1671, 
ap. 4, b. 92, 333r; adomas jakštavičius,   
raportas vyskupui motiejui valančiui, 
1854 09 04; lvia: f. 1671, ap. 4, b. 92, 335r. 
laiškai iki šiol nepublikuoti. jie skelbiami 
šio straipsnio pabaigoje.

3  vytautas merkys, Motiejus Valančius. Tarp ka-
talikiškojo universalizmo ir tautiškumo, vil-
nius: mintis, 1999, 245–246; ieva Šenavičie-
nė, „lietuviškos homiletikos klausimas  
Žemaičių vyskupijos seminarijoje 1845–
1865 m.“, Lt 1(45), 2001, 40; ieva Šenavičie-
nė, Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų bažny-
čios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje  
XIX a. 5–7-ajame dešimtmetyje, vilnius: lie-
tuvos istorijos instituto leidykla, 2005, 78.
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tus bus rašoma toliau), nebuvo įvertinta juose esanti medžiaga, svarbi giesmių ir 
jų funkcionavimo praktikoje istorijai.

vyskupas valančius – viena svarbiausių XiX amžiaus lietuvių asmenybių, baž-
nyčios, kultūros veikėjas, be kitų savo atliktų darbų, parengęs daug tiesiogiai su 
tikėjimo praktika susijusių knygų: biblijos pasakojimus Istorija šventa Senojo Įstatymo, 
Živatas Jėzaus Kristaus4, supažindinančius tikinčiuosius su šventąja istorija; malda-
knygę – tretininkų brevijorių Dawatku kninga5, katekizmą bei kitas tikėjimo tiesas 
aiškinančias, dalyvauti liturgijoje mokančias knygas – Mokslas Rima-Katalikų, Pamo-
kims apie Sakramentą Dirmavonės, Žinia, kaip reik atlikti spaviednę ir kt.6; giesmynus 
(prie jų dera priskirti ir psalmes) – Kantičkas, Visas Psalmes S. Dovydo karaliaus7, dva-
siniam skaitymui skirtas knygas – Apie sekimą Jėzaus Kristaus, Živatus šventųjų8, 
redagavo ir rengė naują, pataisytą Bromos atidarytos ing viečnastį leidimą. Kad Kan-
tičkas reikėjo redaguoti, matyti iš pratarmės, kur vyskupas valančius rašė, kad jam 
rūpėjo ištaisyti, kas „tejp iłgajniu par nepriwejziaima pasigadina, jogiej daug gieśmiu 
ir pargiedoti negalema buwa“ (valančius 1860, [3]). 

apie tai, jog vyskupui buvo svarbi žemaitiškų giesmių sklaida, rūpėjo, kad jos 
būtų giedamos per mišias bažnyčiose, turėjo būti žinoma ne tik kunigams, bet ir 
paprastiems tikintiesiems. tuo gali būti paaiškinamas 1854 metų liepos 26 dienos 
noreikos laiškas valančiui, gautas rugpjūčio 2 dieną (noreika 1854 07 26), rugpjūčio 
24 dienos vyskupo nurodymas joniškio dekanui jakštavičiui (valančius 1854 08 24) 

4  [motiejus valančius,] istorije szWęta  
senoje istatima. nu sutWierima 
pasaules liG uŻGimima Kristaus 
Wieszpaties. Wilniuj. spaustuwieje  
jozapa zawadzkia. 1852; [motiejus valan-
čius,] ŻiWatas jezaus Kristaus. 
Wieszpaties musu. arba istorije 
naujoje istatima, iszspausta. Wil-
niuj, spaustuwiej a. dworcziaus. 1853.

5  [motiejus valančius,] daWatKu KninGa 
arba istatimas ir małdas isirasziusiu-
ju i tretii zokana s. prąnciszkaus. Wilniu-
je. Kasztu ir spaustuwiej juzupa zawadz-
kie. 1864.

6  [motiejus valančius,] moKslas rima - Ka-
taliku. suraszitas ir iszspaustas diel pau-
gusiu żmoniu. Wilnuoje. spaustuwiej p. ju-
zupa zawadzkie. metusi 1863 [1869]; [mo-
tiejus valančius,] pamoKims apej sa-
Kramęntą dirmaWones. Wilno. 
drukarnia a. marcinowskiego. 1850; [mo-
tiejus valančius,] Żine Kajp rejK atliK-
ti spaWiednę isz Wisa amźiaus. 
Wilniuj spaustuwieje jozapa zawadzkia. 
1852; ir kt.

7  [motiejus valančius,] KantYCzKas arba 
KninGa Giesmiu. par moteju Wołon-
czewski ŻemajCziu WisKupa parwej-
zieta ir isz nauje iszspausta. Wilniuj. 
Kasztu ir spaustuwi jozapa zawadzkia. 
1860; lnb: a 23/860; [motiejus valančius,] 
Wisas pasalmes s. dowida Karalaus. Wil-
nuje Kasz tu ir spaustuwieje Josapa Zawadzkie 
1864. [1869]; [motiejus valančius,] pASAL-
mes arba Giesmes dowido Karalaus ir 
prana szo. Wilnuje. Kasztu ir spaustuwi  
jozapas zawadzki. 1863 [1873].

8  [motiejus valančius,] tamosziaus isz 
Kempis. apej seKima jezaus Kris-
taus KninGas Kietures. iszgulditos 
par jomilestą Kunigą Wiskupą Żemajcziu 
motieja – Kazimierą WoŁonCzeWs-
KI. isduotos par KuniGą joKimą 
monCeWiCze paKustasi Katedros 
ŻemajCziu. Wilniuje drukarnioj       
a. dworcziaus. 1852 metuose; [motiejus 
valančius,] ŻiWataj szWętuju tu Ku-
riu wardajs żemajczej uż wis gieb wadin-
ties. ejŁu abeCieŁas surasziti ir isz-
spausti. Wilniuj Kasztu ir spaustuwieje 
jozapa zawadzkia 1858 ir kt.
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bei rugsėjo 4 dienos jakštavičiaus raportas, gautas rugsėjo 9 dieną (jakštavičius  
1854 09 04). Kai kuriuos šių laiškų aspektus iškėlė anksčiau juos minėję mokslinin-
kai istorikai.

1.2. vytautas merkys pabrėžė ypatingą valančiaus rūpinimąsi giedojimu per 
pamaldas, tai, kaip jautriai vyskupas reagavo į noreikos jam adresuotą laišką, iš-
siųsdamas „raštą joniškio dekanui, kad pasiklausytų, kaip giedama Gruzdžiuose, 
ir nurodytų visose dekanato bažnyčiose pasinaudoti sektinu pavyzdžiu“ (merkys 
1999, 245). taip pat minimos ir pastangos bažnyčiose diegti vargonų muziką. visa 
tai siejama su dėmesiu liturgijos iškilmingumui, patrauklumui. Gausus pamaldų 
lankymas yra laikomas kunigo uolumo rodikliu (prie to galėjo prisidėti ir muzika) 
(merkys 1999, 246).

ieva Šenavičienė šį susirašinėjimą aprašo straipsnyje apie lietuvišką homiletiką 
(Šenavičienė 2001, 39–52). Giedojimą lietuvių kalba autorė, kaip ir merkys, sieja su 
pamaldų patrauklumo stiprinimu. minima paprastų tikinčiųjų iniciatyva įtraukti 
lietuviškas giesmes į liturgiją. tačiau ir čia jos siejamos su lietuvių kalbos vartojimu 
bažnyčiose, bet ne paties lietuviško giedojimo per pamaldas tradicijos kūrimu, ti-
kinčiųjų pamaldumo skatinimu. minimas valančiaus įsakymas joniškio dekanui 
jakštavičiui, kad per žemaitiškas pamaldas būtų giedamos giesmės „pulkim ant 
kelių“ ir „tegul bus pagarbintas Švenčiausiasis sakramentas“ (Šenavičienė 2001, 40). 
monografijoje apie Katalikų bažnyčios atsinaujinimą Žemaičių vyskupijoje Šenavi-
čienė mini jono Chrizostomo Gintilos (1788–1857) vyskupijos valdymo metu plitu-
sias pridėtines pamaldas liaudies (lietuvių) kalba, turėjusias didesnį poveikį vals-
tiečių religingumui nei lenkiškos. Kaip vienas iš pavyzdžių nurodomas noreikos 
laiške valančiui giriamas dviejų rietavo kunigų parašytas giesmynėlis, kuriame 
„buvo išsamiai aprašyti visi giedotinių mišių giedojimai, kad jais kiti kunigai galė-
tų naudotis per lietuviškas pamaldas“ (Šenavičienė 2005, 78).

tačiau noreikos laiškas įdomus ne vien kaip lietuvinimo pavyzdys, bet ir kaip 
lietuviško giedojimo per mišias projektas, apie kurį bus kalbama vėliau. pirmiausiai 
tikslinga pažiūrėti, kokią vietą užėmė lietuvių kalba, kartu ir lietuviškos giesmės, 
valančiaus vyskupavimo laikų Žemaitijoje. 

1.3. XiX amžiaus viduryje, sustiprėjus carinės valdžios rusinimo ir stačiatikinimo 
politikai, Žemaitijos katalikų dvasininkija ėmė vartoti lietuvių kalbą (iki tol šalia 
lotynų kalbos kaip liaudies kalba bažnyčiose daugiausia buvo vartojama lenkų, t. y. 
bajorijos kalba), siekdama stiprinti katalikybę ir išlaikyti valstiečius savo įtakoje. 
oficialiai galimybė Katalikų bažnyčioje vartoti tautines kalbas numatyta Xvi amžiaus 
viduryje tridento susirinkime (1545–1563). Šis susirinkimas ne tik įtvirtino lotynų 
kalbą kaip bažnytinę, bet taip pat keliuose posėdžiuose nurodė mokyti žmones ti-
kėjimo jiems suprantama kalba. 22-ajame posėdyje, kuriame kalbama apie mišias, 
pasakyta, kad jos turi būti aukojamos lotynų kalba pagal nustatytą ritą, tačiau ragi-
nama išaiškinti skaitinius, taip pat kai kurias mišių paslaptis gimtąja kalba, kad jie 
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būtų suprantami tikintiesiems (22, viii)9. 24-ajame posėdyje, aptariančiame santuo-
kos sakramentą, taip pat nurodoma, kad jį priimantiems žmonėms vyskupas ir pa-
rapijų kunigai privalo išaiškinti sakramento reikšmę, jo prasmę. vyskupas turi pa-
sirūpinti, kad sakramentai būtų aiškiai aptarti ir katekizme, kurį reikia išversti į 
parapijiečių kalbą (24, vii)10. akivaizdu, kad įteisindama lotynų kalbą kaip oficialią 
bažnytinę kalbą (tapusią priešprieša protestantų bažnyčiose vartojamoms vietos kal-
boms), Katalikų bažnyčia reikalavo vietinėmis kalbomis mokyti katekizmo, poterių, 
įvairių tikėjimo tiesų, kad jos būtų suprantamos tikintiesiems. 

1.4. tačiau tik Žemaičių vyskupijos valdytojas Gintila (1788–1857, vyskupijos 
valdytojas nuo 1844 metų) pradėjo rūpintis švietėjiška dvasininkijos veikla lietuvių 
kalba. jo darbą tęsė 1850 metais vyskupu tapęs valančius. tuo metu lietuvių kalbą 
imta dažniau vartoti bažnyčiose, parapinėse mokyklose. lietuviškas giedojimas buvo 
tik viena iš tautinės kalbos vartojimo sričių; ji įsitvirtino ir pamoksluose bei kate-
kizmo mokyme, litanijose, rožinio kalbėjime. dvasininkija rengė ir platino religinę 
bei didaktinę literatūrą, kovojo su girtuoklyste, prietarais (Šenavičienė 2005, 72). 
1845–1846 metais Gintila ragino dekanus steigti parapines mokyklas, kuriose vaikai 
būtų mokomi ne vien tikėjimo, bet ir lietuviškai skaityti, rašyti, taip pat rusų kalbos, 
pats šitų mokyklų veiklą kontroliavo; užsakė ir išspausdino antano janikavičiaus 
iš lenkų kalbos išverstą Mokslą krikščionišką11 (janikavičiaus vertimas buvęs prastas, 
todėl jį dar kartą iš naujo išvertė Žemaičių kunigų seminarijos klierikai juozas 
rimkevičius ir eligijus montvila)12. taip pat liepė kunigams mokytis liaudies (lie-
tuvių) kalbos, kad sugebėtų tikintiesiems aiškinti katekizmą ir mokyti poterių (Še-
navičienė 2005, 79). 

Kad kunigai galėtų įgyvendinti šiuos nurodymus, reikėjo, jog jau seminarijoje 
klierikai imtų kalbėti lietuviškai. tam nuo 1845 metų varnių kunigų seminarijos bib-
liotekoje pradėtas komplektuoti lietuviškų knygų fondas13. 1846 metų vasario 9 dieną 
į mokymo programą įtrauktas lietuviškas homiletikos kursas. o nuo 1846 metų klie-
rikai ėmė sakyti pamokslus varnių katedroje, tad jie turėjo būti ne lenkiški, bet lie-
tuviški. be to, katedroje seminaristai sekmadieniais žmonėms lietuviškai aiškindavo 
katekizmą (Šenavičienė 2005, 90–92). pats rektorius bei kiti seminarijos profesoriai 
(jeronimas račkauskis, juozapas silvestras dovydaitis ir kt.) rengė ir leido religines 
didaktines knygas paprastiems žmonėms. prie jų rengimo prisidėjo ir kai kurie klie-
rikai (antanas baranauskas, adomas mackevičius ir kt.), tarp kurių minėtu metu 

9  http://www.thecounciloftrent.com/ch22.htm.
10  http://www.thecounciloftrent.com/ch24.htm.
11  [antanas janikavičius,] moKsŁas KrYK-

szCzionYszKas dYdesis dieŁ iszsY-
moKima jaunumenej rima-Katalikisz-
ko baźniczio esantej ant prisaKima 
Wiresnibes. par Kuniga antona janiko-
wicze. Wilniuje. spaustuwej’ jozapa za-
wadzka. 1845.

12  judita neverauskaitė, „istorijos paraštė-      
se. jono Krizostomo Gintilos katekizmo 
rank raštis“, Naujasis židinys-Aidai 11–12,    
2008, 490.

13  egidijus aleksandravičius, antanas Kula-
kauskas, Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietu-
va, vilnius: baltos lankos, 1996, 177.
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daugėjo valstiečių vaikų, kuriems lietuvių, o ne lenkų kalba buvo gimtoji. svarbus 
buvo ir varnių, kaip lituanistikos židinio, stiprėjimas. nuo 1845 metų varnių kunigų 
seminarijai vadovauti paskirtas valančius, būdamas rektoriumi, o vėliau ir vyskupu, 
stengėsi pritraukti į varnius lietuvius inteligentus, kiek galėdamas juos šelpti, išrū-
pinti bažnytinę ar civilinę tarnybą. jie taip pat buvo klierikams gyvas pavyzdys, 
rodantis, kad lietuviškai galima dėstyti ir mokslinius dalykus, tai nėra vien valstiečių 
kalba. tad ir giedojimas lietuvių kalba buvo viena iš tikėjimo skleidimo priemonių, 
skatinanti liaudies pamaldumą, taip pat ir lietuvybę.

2. tapęs vyskupu, valančius rūpinosi giedojimu savo vyskupijoje. Kadangi baž-
nyčioje per liturgiją svarbią vietą užėmė vargonų muzika, lotyniškas giedojimas, 
jam rūpėjo, kad parapijoms netrūktų gerai savo darbą išmanančių vargonininkų, 
sugebančių ne tik groti, bet ir vadovauti ansambliui ar chorui. 1859 metų lapkričio 
29 dieną valančius gavo varšuvos muzikos instituto direktoriaus apolinaro Kants-
kio laišką. jame rašoma, kad, be kitų specialybių, šioje mokykloje bus rengiami 
vargonininkai ir romos Katalikų bažnyčios giedojimo bei vargonavimo mokytojai, 
kurie baigę studijas galėtų dirbti parapijose ir būtų tiek susipažinę su muzika, kad 
patys galėtų steigti mokyklėles. Šešerius metus trunkantis mokslas turėjo kainuoti 
300 sidabro rublių14. po kelių dienų valančius laišku kreipėsi į savo vyskupijos 
dvasininkus prašydamas juos padėti surinkti stipendiją vienam Žemaitijos jaunuo-
liui, kad šis galėtų mokytis varšuvoje. baigęs studijas, jis turėtų šešerius metus 
dirbti vargonininku bei vargonavimo ir giedojimo mokytoju, o atlyginimą jam mo-
kėtų kapitula15. toks vargonininkas ir mokytojas būtų pakėlęs ne tik katedros, bet 
ir kitų bažnyčių muzikavimo lygį.

lotyniškai buvo giedama tik per pagrindines bažnyčioje vykstančias apeigas. 
per pridėtines pamaldas, adoracijas buvo giedama liaudies kalba. seniau paplitusį 
lenkišką giedojimą XiX amžiaus viduryje ėmė keisti lietuviškas, kuris po 1863–1864 
metų sukilimo užėmė reikšmingą vietą ne tik kasdieniame liaudies gyvenime, bet 
ir bažnytinėje liturgijoje. apie tai liudija valančiaus parašytas ir 1869 metais išleis-
tas grožinis kūrinys Palangos Juzė16 (išėjęs 1863 metų kontrafakcine data). be abejo, 
situacija tuo metu jau buvo kiek pasikeitusi, palyginti su 1854 metais, kuomet buvo 
parašytas noreikos laiškas. valančius jau buvo perredagavęs ir 1860 metais išleidęs 
savo Kantičkas. nors spauda lotyniškais rašmenimis buvo draudžiama, šis giesmy-
nas ir toliau buvo spausdinamas mažojoje lietuvoje, aplenkiant cenzūrą. lietuviš-
kas giedojimas tapo ne vien liaudies pamaldumo dalimi, bet ir vieša savo tikėjimo 
demonstracija, reakcija į prievartinį stačiatikybės diegimą.

14  a[polinar] Kątski, laiškas vyskupui motie-
jui valančiui, 1859 11 18; lvia: f. 1671,  
ap. 4, b. 107, 69v.

15  motiejus valančius, laiškas dėl stipendijos 
(juodraštis), 1859 12 05; lvia: f. 1671,       
ap. 4, b. 107, 72r.

16  [motiejus valančius,] paŁąnGos juze. 
Wilnuje. Kasztu ir spaustuwi juzupa za-
wadzki. 1863 [1869].
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liaudies giedamos giesmės buvo svarbi tiek bažnytinio, tiek kasdienio gyvenimo 
dalis. Palangos Juzėje jos aprašomos kaip vienas iš papročių, paplitusių visoje Že-
maitijoje, bet įvairuojančių skirtingose vietovėse (tiesa, reikia nepamiršti, kad vys-
kupo knygelės buvo rašomos ir didaktiniais sumetimais, tad dalis minimų giedo-
jimo atvejų galėjo būti ne esami, bet geidžiami, kad būtų savotiškos giesmių pri-
taikymo pamokos). 

Žemaitiškai bažnyčiose buvo giedama per adoracijas, tarp mišių. Palangos Juzė-
je randama užuominų, jog susirinkę žmonės bažnyčiose giedojo žemaitiškai17. Kelis 
kartus užsimenama apie bažnyčioje giedamą rožinį. pateiktais pavyzdžiais, jų ko-
mentavimu buvo ugdoma tikinčiųjų giedojimo kultūra. Knygoje priekaištaujama, 
kad bažnyčioje rožinis giedamas kartais per greitai: „Giedotojej ir giedotojes i kłaup-
kas susiedi, giedoje pakarcziuj graźej; bet roźancziaus Swejka Maria łabaj grejtaj. 
noriejau parspieti, wienok kas manęs kłausis?“ (valančius 1863 [1873], 18). Galima 
suprasti, kad dėl skubėjimo būdavo sunku suvokti tekstą, dingdavo mintis, žodžiai 
būdavo tariami mechaniškai. pagiriami plungės tikintieji, apie kuriuos sakoma, kad 
jie rožinį giedojo „graźej [...] papręstaj, źemajtiszkaj“ (valančius 1863 [1873], 22). 
pasakotojo lūpose šie žodžiai nuskamba kaip pagyrimas. jie taip pat leidžia many-
ti buvus kelis rožinio giedojimo būdus – paprastą, tikriausiai lengvesnį (galbūt 
rečitatyvinio pobūdžio18), įprastą Žemaitijos tikintiesiems, ir kitą, veikiausiai sudė-
tingesnės melodijos. 

Giesmėmis apgaubiamas visas žmogaus gyvenimas – nuo gimimo ligi mirties. 
juzė į krikštynas19 atvykusiam dekanui siūlė pagiedoti naują krikštui sukurtą gies-
mę. vis dėlto pagiedojęs suprato „paproti iwedąns kurs newisiems tepatika“ (va-
lančius 1863 [1873], 38). Galima manyti, kad ši tradicija egzistavo dalyje Žemaitijos, 
tačiau tai buvo vietinis reiškinys20. o galbūt tai buvo viena iš siuvėjo kūrybingumo 
apraiškų, panaši į giesmių šventiesiems eiliavimą (vis dėlto šis įvykis nebūtų buvęs 
aprašytas, jeigu vyskupas būtų laikęs jį nederamu ar nereikalingu). per vestuves 
tėvas, išleisdamas savo dukterį, kelis kartus giedojo iš kantičkų giesmes, kurios 
įsiterpė tarp įprastų vestuvinių liaudies dainų (valančius 1863 [1873], 65, 69). prie 
pašarvoto mirusiojo ne tik visi susirinkusieji giedodavo budėdami ištisą naktį – 
žmonės „gijdoje ir szaukie atsispirdamas par kiaurą nakti“ (valančius 1863 [1873], 
14) – bei išveždami velionį iš namų (valančius 1863 [1873], 43), bet būdavo ir spe-
cialių giedotojų. jie vesdavo giesmes, žinodavo ką, kada ir kokia melodija reikia 
giedoti – „isigrumiau pagalaus uź stałą. Woz gijdotojems pabęngus giesmę Jezaus 
miłas: asz strupt stojaus ir bałsu atsilijpiau“ (valančius 1863 [1873], 14). 

17  [motiejus valančius,] paŁanGos juze. 
Дозволено Цензурою 22 Февраля 1863 
го да. вильно. Wilnuje. Kasztu ir spaus-
tuwi juzupa zawadzki. 1863 [1873], 25; 
vub:  lr 1180.

18  Živilė stonytė, „vyskupas motiejus valan-
čius – religinės muzikinės kultūros puose-
lėtojas“, Menotyra 4, 1998, 59.

19  teisingiau jas būtų vadinti krikštynų šventi-
mu, nes aprašomas veiksmas vyksta pa-
krikštyto kūdikio tėvų namuose, dieną    
po krikšto bažnyčioje. 

20  toks giedojimas lankant pakrikštytą kūdikį 
primena kalėdotojų ir velykautojų aplan-
kymus, kurių metu atėjusieji gieda (ar dai-
nuoja) sveikindami šeimininkus.
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Kantičkas, giedamas lankant kaimynus per Kalėdas, galima būtų laikyti sveiki-
nimu ir palaimos prašymu namų šeimininkams, jų šeimynai ir namams. Kalėdines 
giesmes giedodavo blukvilkiai – vyrai, vaikščiojantys po kaimą ir sveikinantys kai-
mynus su šventėmis. per Gavėnią meškininkai, negalėdami rodyti savo meškų su-
gebėjimų ir taip užsidirbti pragyvenimui, atlygio prašė taip pat giedodami giesmes 
(valančius 1863 [1873], 50). Šią tradiciją galima būtų sieti ir su elgetų prie bažnyčių 
giedotomis tikėjimo tiesas vardijančiomis giesmėmis. Šitaip jie, mokydami į bažny-
čią einančius tikinčiuosius, „užsidirbdavo“ atlygį. valančius ir pats pasakoja apie 
vieną tokį elgetą staponą, kuris „turieje gierą gajdą todieł atpuskusi ir jomarkusi 
par kiauras dienas stiprej giedodamas, surinkdawa gan majsta ir piningu. Wiena 
meta ateje i didęje Kałworiłę, giedoje par wisą atpusku łajką ir gan susiszelpe“21.

Šeimynos giedojimas pirmiausiai buvo bendra visų malda: „rita meta sukiłus 
wieł jonkie su szejminu giedoje. – szwintąnt paprastaj wisi pragida sakidamis ‘swej-
ka auszras zwajzdie szwiesi’“ (valančius 1857 [1868], 79). taip pat ir deramas pa-
vyzdingos šeimynos laisvalaikio leidimo būdas – pamaldaus žmogaus namuose 
sutemus („brėkštant“), kai nebeįmanoma nieko dirbti, visą vakarą giedamos giesmės 
(valančius 1863 [1873], 21). Giedama ir pačius darbus dirbant: „rudinies ir żiemos 
łajki, wakarajs mergielems werpąnt jonkie tejpogi werpdama giedoje o paskuo jos 
ir wisa szejmina“ (valančius 1857 [1868], 79). panašiai elgiamasi per šventes: antrą-
ją Kalėdų dieną šeimininkė ragina šeimyną: „jus papijtawi tujaus ejtat gulti, gana 
to, pagijdosma bernelus. tujaus elzikie pajemusi Kantyczkas pradieje sukurti, mes 
bałsu pritariem ir szaukiem Bernelis gime Betlijoj. Wisus bernelus iszgijdojem“ (va-
lančius 1863 [1873], 30). 

Palangos Juzėje užrašyta ir keletas naujų giesmių tekstų22, nurodoma, kokiomis 
melodijomis jie turėtų būti giedami. tai giesmės apie šv. lauryną, šv. morkų, gies-
mė vaikui užgimus (visos giedamos populiaria kantičkinės giesmės „linksminkis 
dangau“ melodija), apie apaštalą matą (giedama giesmės „jėzų Kristų judošius“ 
melodija), apaštalą motiejų (melodija kaip „vardan tėvo galingiausio“), šv. petro-
nėlę23 (melodija kaip „marija gražiausia panele“). visos jos sukurtos siuvėjo juzės 
ir dažniausiai skirtos pagerbti konkrečioje parapijoje garbinamą šventąjį (vienintelė 
išimtis – minėta giesmė vaikui gimus). Giesmėmis apgiedamas ne tik šventųjų 
gyvenimas, minimi ir tos parapijos istorijos, jos įsteigimo įvykiai, kartais pradedant 
net pačios krikščionybės įvedimu, o baigiant šventuoju parapijos globėju, kurio 
relikvijos saugomos bažnyčioje. tokia giesmė giedama joniškio parapijoje (melodi-

21  [motiejus valančius,] pauGusiu Żmoniu 
KninGiele joteiKo САНКт Пе тер-
БУрГЪ. ПрОДАетСЯ У иЗДАтеЛЯ ивА-
НА иЛЬиНА ГЛАЗУНОвА, вЪ БОЛЬ-
ШОй САДОвОй УЛиЦЬ, вЪ Д. ПУ Б-
Лич НОй БиБЛiОтеКи, ПОДЪ №№ 21 
и 22. 1857 [1868], 19; vub: lr 483.

22  jie buvo išspausdinti ne visuose Palangos  
Juzės leidimuose, pavyzdžiui, 1873 metų 
leidime yra vos viena giesmė, giedama    
gimus vaikui.

23  [motiejus valančius,] paŁąnGos juze. 
Wilnuje. Kasztu ir spaustuwi juzupa za-
wadzki. 1863 [1882], 16–20, 28–39, 45,    
89–91, 80–81, 131–133; vub: lr 479.
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ja kaip „Kaip elnias baigus giriomis“) (valančius 1863 [1882], 127–129). taip giesmė 
suaktualinama, tampa svarbi konkrečios bendruomenės katalikams.

Šios giesmės nėra vien nauji tekstai, aprobuoti vyskupo. sukurti keliaujančio 
siuvėjo, jie yra paskata patiems žmonėms kurti giesmes, apmąstyti savo dangiškų 
globėjų žemiškąjį gyvenimą kaip sektiną pavyzdį, įterpti rūpimus prašymus. tokiu 
būdu giesmė tampa asmenine malda, kuria išsakomos bendruomenės padėkos ir 
prašymai. taip pat tai ir eiliuoti hagiografiniai bei istoriniai pasakojimai. 

pagrindinės kantičkinių giesmių melodijos žmonėms turėjo būti gerai žinomos, 
nes víena melodija buvo giedamos kelios ar ir keliasdešimt skirtingų giesmių. ir ne 
tik naujos giesmės, bet ir naujos pasaulietinės dainos buvo kuriamos taip, kad jas 
būtų galima dainuoti populiariomis melodijomis. toks pavyzdys yra elgetų daina, 
dainuotina, anot valančiaus, giesmės „vardan tėvo galingiausio“ melodija (valančius 
1863 [1882], 52–53).

3. apie liaudies giedojimą per mišias informacijos galima rasti jau minėtame 
noreikos laiške vyskupui valančiui. laiške aprašomi dviejose Žemaičių vyskupijos 
bažnyčiose – Gruzdžiuose24 ir naujojoje Žagarėje25 (abi laiško parašymo metu pri-
klausė grafams zubovams) – esama situacija, skundžiamasi pastarosios kunigu, 
nesirūpinančiu tikinčiųjų poreikiais, taip pat ir giedojimu. reikia pabrėžti, kad 
laišką rašė ne dvasiškis, o pasaulietis. akivaizdu, kad labiau išsilavinę tikintieji 
valančiaus laikais jau išdrįso reikštis bažnytiniame gyvenime, kelti pastoracijos 
problemas, skųsti neuolius ganytojus.

apie noreiką tikslių duomenų nerasta. vis dėlto tai turėjo būti išsilavinęs asmuo 
(apie tai liudija laiške cituojami ir parafrazuojami šv. augustino Išpažinimai, Šven-
tojo rašto naujojo testamento knygų tekstai, minima šventoji paragvarija [jos ne-
pavyko identifikuoti]). Galima manyti jį buvus naujosios Žagarės grafų zubovų 
dvaro valdytoju ar kitu atsakingu asmeniu, kadangi laiške skundžiamasi, jog šios 
bažnyčios klebonas nesirūpina dvasiniais bendruomenės reikalais, tačiau taupo 
pinigus ir net dėl smulkių darbų (tokių kaip žvakidės valymas ar laikrodžio prisu-
kimas) kreipiasi į dvarą, tiksliau, į patį noreiką, sakydamas, kad jam priklausą tai 
daryti (noreika 1854 07 26, 329r).

minėtame laiške vyskupui pagrindinė aptariama problema ir yra bendruomenės 
giedojimas bažnyčioje per mišias, norima, kad su bažnytinės valdžios pagalba jis būtų 
įvestas naujosios Žagarės bažnyčioje. tad dera paminėti ir abiejų bažnyčių – Gruzdžių 
ir naujosios Žagarės – klebonus, kurie darė įtaką vienokiam ar kitokiam giedojimo 
būdui savo parapijose. Gruzdžių klebonu tuo metu buvo Žemaičių vyskupijos ka-
nauninkas, prelatas scholastikas kunigas jurgis bytautas (Georgius bitowtt; apie 

24  parapija priklausė joniškio dekanatui. tuo 
metu stovėjo 1759 metais pastatyta medi-
nė bažnyčia, 1849 metais perstatyta, 1891 
metais sudegė (Kazys misius, romualdas 
Šinkūnas, Lietuvos katalikų bažnyčios, vil-
nius: pradai, 1993, 118).

25  parapija priklausė joniškio dekanatui. mū-
rinė bažnyčia pastatyta 1633 metais (mi-
sius, Šinkūnas 1993, 123–124).
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1800–1868 05 0526). nuo 1827 metų jis kunigavo vilniaus Šv. jonų bažnyčioje, 1828–1831 
metais – jos viceklebonas, nuo 1831-ųjų – vilniaus dekanas. 1835-aisiais perkeltas į 
Žemaičių vyskupiją Gruzdžių klebonu. nuo 1838-ųjų buvo varnių seminarijos pro-
vizoriumi (iki 1840-ųjų) ir konsistorijos asesoriumi (iki 1845-ųjų). 1852 07 21 jam 
suteiktas prelato scholastiko vardas.

naujojoje Žagarėje klebonavo kunigas Feliksas Kontrymas (Felix Kontrym; apie 
180927–1894 07 2428). Kunigu įšventintas 1834 metais, šioje parapijoje dirbo nuo 1849-
ųjų. 1865 metais tapo rietavo altarista, nuo 1873-iųjų – altarista Šiauliuose29.

jau anksčiau Žemaičių vyskupijos kunigai bandė diegti giedojimą per mišias. 
iš noreikos laiško vyskupui valančiui sužinome apie du rietavo bažnyčios kuni-
gus, 1845 metais parengusius ir atidavusius spausdinti giesmyną, skirtą „dienomis 
sz[w]en tomis, par miszies Giedotas, wadinamas suma“ (noreika 1854 07 26, 329v) 
giedoti. ir pats laiško autorius pamini, kad apaštalai, šv. augustinas30 kėlė giesmių 

26  Lietuvių enciklopedijoje kaip galimi gimimo 
metai nurodyti 1800-ieji ir 1802-ieji (Lietu-
vių enciklopedija 3, south boston: lietuvių 
enciklopedijos leidykla, 1954, 37). 1868 
metais išleistoje rubricelėje nurodoma, 
kad bytautas mirė turėdamas 69 metus, 
tad galėjo būti gimęs ir 1798–1799 metais 
(direCtorium Horarum Canoni-
Carum et missarum in annum do-
mini mdCCClXiX. auCtoritate et 
mandato eXCellentissimi, illus-
trissimi aC reverendissimi domini 
matHiae Casimiri WoŁonCzeWsKi, 
dei et apostolicae sedis Gratia, episco-  
pi samogitiensis. editum. vilnae.  
1868, 67).

27  Gimimo datą nustatyti sudėtinga, nes 1865 
metais išleistoje rubricelėje kunigo amžius 
nurodomas 56, o 1866 metų – jau 59 metai 
(direCtorium Horarum Canoni-
Carum et missarum pro dioeCesi 
samoGitiensi in annum domini 
mdCCClXvi auCtoritate et man-
dato eXCellentissimi, illustrissi-
mi aC reverendissimi domini ma-
tHiae Casimiri WoŁonCzeWsKi dei 
et s. apostolicae sedis gratia episcopi tel-
sensis seu samogitiensis editum. vil-
nae typis josephi zawadzki. 1865, 124; 
direCtorium Horarum CanoniCa-
rum et missarum in annum domi-
NI mdCCClXvii. auCtoritate et 
mandato eXCellentissimi, illus-
trissimi aC reverendissimi domini 
matHiae Casimiri WoŁonCzeWsKi, 
dei et apostolicae sedis Gratia, episcopi 

samogitiensis. editum. vilnae. typis 
josephi blumowicz. 1866, 134).

28  direCtorium Horarum CanoniCa-
rum et missarum pro dioeCesi tel-
sensi in annum domini Communem 
mdCCCXCv. auctoritate et mandato eX-
Cellentissimi, illustrissimi aC re-
verendissimi domini domini mie-
Cislai-leonardi pallulon episcopi 
telsensis seu samogitiensis editum. vil-
nae. typis josephi zawadzki. 1894, 291.

29  direCtorium Horarum CanoniCa-
rum et missarum pro dioeCesi tel-
sensi in annum domini mdCCClXXiv. 
auctoritate et mandato eXCellentissi-
mi, illustrissimi aC reverendissi-
mi domini domini matHiae Casimi-
ri WoŁonCzeWsKi dei miseratione et 
s. sedis apostolicae gratia episcopi tel-
sensis editum. vilnae typis josephi 
zawadzki. 1873, 127.

30  plg. augustino aurelijaus Išpažinimus: 
„[klausydamasis] giesmių, kurioms gyvy-
bę įkvepia tavo ištarmės, kai jos giedamos 
saldžiu ir įgudusiu balsu, aš šiek tiek nu-
rimstu, tačiau ne taip, kad sustingstu, bet 
taip, kad galiu pakilti, kai noriu [...] taip 
giedami šventi žodžiai mūsų dvasiose už-
dega šventesnę ir kaitresnę pamaldumo 
ugnį nei, jei nebūtų taip giedami, ir kad 
visi mūsų dvasios jausmai, atsižvelgiant į 
kiekvieno jų skirtingumą, balse ir giedoji-
me turi savo dermes“ (augustinas aureli-
jus, Išpažinimai, iš lotynų k. vertė eugenija 
ulčinaitė ir vaidilė stalioraitytė, vilnius: 
aidai, 2004, 248).
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svarbą, jų gebėjimą kelti žmones prie dievo, lengvinti maldą. Giedojimas sutelkia 
bendrai maldai, padeda išlikti budriems, sąmoningai išklausyti mišias, neleidžia 
apsnūsti ar kitaip nepagarbiai elgtis. Žmonės „naudingiau kartu melsis giedodami, 
nei snaus kalbėdami poterius“ (noreika 1854 07 26, 327r). svarbus ir giedojimo 
laiko derinimas prie mišių. naujojoje Žagarėje suplikacija „nuo maro, bado, ugnies 
ir karo“ giedama po ankstyvųjų mišių, po kurių kai kurie tikintieji spėja nueiti į 
karčemą ir grįžta į bažnyčią neblaivūs. Gruzdžiuose, kur ši giesmė giedama vėliau, 
susirenka daug žmonių. 

labai didelę įtaką giedojimo mokymui turėjo parapijos klebonas. laiške rašoma, 
kaip Gruzdžių klebonas po mišių, nenulipęs nuo sakyklos užveda giesmes („pulkim 
ant kelių“, „tegul bus pagarbintas“, „o dieve tėve“), jas kelis kartus pakartoja, 
pataiso tikinčiųjų daromas klaidas. priešingai elgiasi naujosios Žagarės klebonas, 
kurio nuomone, per mišias reikia ne giedoti, o klausytis, nes žmonės giedoti ne-
moka, neturi balsų (noreika 1854 07 26, 327r). 

paminėjęs blogybes, kurių atsiranda, kada tikintieji nesimeldžia kartu giedodami, 
noreika, remdamasis jau minėtu giesmynėliu, išvardija, kokios giesmės turėtų būti 
giedamos per sumą. prieš sumą giedama suplikacija. mišių pradžioje, kunigui einant 
prie altoriaus, giedama giesmė „pulkim ant kelių“. Giedoti aukos liturgijos pradžio-
je, nuo ofertoriumo iki prefacijos, skirtos dvylika giesmių, kurias galima pasirinkti 
pagal liturginį laiką, bendruomenės gebėjimus. per pakylėjimą giesme pagarbinamas 
Švenčiausiasis sakramentas („tegul bus pagarbintas szwencziausis sakramentas“). 
po Pax Domini ir iki Dominus vobiscum (tai yra nuo ramybės palinkėjimo iki komu-
nijos pabaigos) iš minėto rietavo kunigų giesmyno išrašyti aštuonių giesmių pava-
dinimai. mišių pabaigoje, prieš pamokslą, po to, kai kunigas sakykloje perskaito 
evangeliją, raginama, kad vargonininkas ne grotų, bet su visais tikinčiaisiais giedo-
tų atitinkamam liturginiam laikotarpiui derančią giesmę (per Gavėnią – „Kursay 
kiętiejey“, per velykas – „par tawa szwenta prisikielima“, po Šeštinių – „par tawa 
szwenta i dangu iżengima“, po sekminių – „par tava szwenta dwases atsiuntima“, 
per Kalėdas – „sweykas jezau mażiausis“, kitu metu – „o maryia panna czista, tu 
pagimdey jezu Chrysta, o pagimdiey be sopulu, saugok mumis nog nupuolu“, 
prašant pagalbos nuo sausros ar liūčių – „pone Karalau diewie abrahoma“ [no-
reika 1854 07 26, 329v–330v]). 

jeigu bažnyčiose iš tiesų būtų buvę giedama pagal šį modelį, galima būtų sakyti, 
kad mišios buvo maksimaliai, kiek įmanoma pagal to meto liturgiją, žemaitiškos. vis 
dėlto šitiek nebuvo giedama net Gruzdžiuose, kurių klebonas pats mokė parapijiečius 
giedoti. reaguodamas į noreikos laišką, valančius nurodė joniškio dekanui jakšta-
vičiui, kad šis pasirūpintų, jog naujosios Žagarės klebonas suplikaciją giedotų ne po 
ankstyvųjų mišių, o po votyvos, prieš sumą, taip pat kad žmonės prieš sumą giedo-
tų „pulkim ant kelių“, per pakylėjimą – „tegul bus pagarbintas“. paragino dekaną 
nuvykti į Gruzdžius ir pasiklausyti, kaip ten giedama (valančius 1854 08 24, 333r). 

atsakydamas į vyskupo laišką, kunigas jakštavičius teigė apsilankęs Gruzdžiuo-
se ir radęs per mišias bei mišparus giedančius keturis dvaro dainininkus, kuriems 
akompanavo vargonininkas. Žmonės, kaip ir visame joniškio dekanate, prieš sumą 
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čia giedoję „pulkim ant kelių“, per pakylėjimą – „tegul bus pagarbintas“ (jakšta-
vičius 1854 09 04, 335r). apie tai, jog būtų buvusios giedamos kitos giesmės, deka-
nas raporte neužsimena.

4. XiX amžiaus viduryje liaudies giedojimas lietuvoje jau buvo plačiai paplitęs. 
Giesmės tapo valstiečių kasdienybės dalimi, buvo giedamos ne tik su tikėjimu su-
sijusiose situacijose (krikšto, santuokos, laidotuvių, per rytines ir vakarines maldas), 
bet ir dirbant ar ilsintis. tačiau daugiausia jos apėmė buitinį gyvenimą ir jo šventes. 
bažnyčiose per mišias dažniau skambėdavo vargonų muzika, žmonės daugiausia 
melsdavosi tyliai. plačiau paplitusios buvo tik antano strazdo giesmė „pulkim ant 
kelių“ ir Švč. sakramento pagarbinimas „tegul bus pagarbintas“, kurias giedoti 
ragino ir vyskupas valančius. tačiau daugėjant išsilavinusių žmonių ir pasauliečiai 
ėmė labiau rūpintis dvasiniu gyvenimu. noreikos pavyzdys rodo, kad pasauliečiai 
norėjo bažnyčiose per mišias giedoti ir melstis lietuviškai, suprato to svarbą ir 
siekė paskatinti tikinčiųjų poreikiams abejingus kunigus. tam visas galimybes su-
darė turimi lietuviški giesmynai bei giesmių populiarumas liaudies kasdieniame 
gyvenime ir religinėje praktikoje.
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[ va l a n č i u s ,  m o t i e j u s , ]  1863 [1873]: pasalmes arba Giesmes dowido Karalaus ir 
pranaszo. Wilnuje. Kasztu ir spaustuwi jozapas zawadzki. 1863 [1873].

[valančius ,  motie jus , ]  1863 [1882]: paŁąnGos juze. Wilnuje. Kasztu ir spaustuwi 
juzupa zawadzki. 1863 [1882]; vub: lr 479.

[valančius ,  motie jus , ]  1864: daWatKu KninGa arba istatimas ir małdas isi-
rasziusiuju i tretii zokana s. prąnciszkaus. Wilniuje. Kasztu ir spaustuwiej juzupa 
za wadzkie. 1864.

[valančius ,  motie jus , ]  1864 [1869]: Wisas pasalmes s. dowida Karalaus. Wilnuje Kasz-
tu ir spaustuwieje Josapa Zawadzkie 1864 [1869].
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31  Čia ir toliau žodis laiške išskirtas stambes-
niais rašmenimis.

1. j u o z a p a s  n o r e i K A, l a i Š K a s  v Y s K u p u i  m o t i e j u i  v a l a n Č i u I, 
1854 07 26; lvia: f. 1671, ap. 4, b. 92, 327r–330v. rašyta juozapo noreikos ranka 
juodu, blunkančiu (rusvėjančiu) rašalu abiejose paprasto balto (gelstančio) popieriaus 
(370x227 mm) lapo pusėse.

[327r] 2 Августъ 1854

Czci naygodnieyszy, jaśnie Wielmożny ǁ Pasterzu31 dobrodzieju!

Kilka krótnie słównie i napiśmie prosiłem no= ǁ wo Ƶagorskiego plebana, WjX: 
Kontryma, o nakła ǁ danie parafijan do spiewow Kościelnych, prośba ǁ takowa nie 
to iedno miała na celu, ażeby z ambo ǁ ny zapowiedzieć, lecz gdyby zgromadzenie 
do zami= ǁ łowania pieśni swiętych zachęcić i jak mają spie- ǁ wać, przykładem 
objaśnić – „ – „ – „ 

W Gruździach po kazaniu, Xiądz nie sczhodząc z ambo ǁ ny, nie tylko zalecał 
spiewać /: „pulkiem ont kielu ǁ wisi Kryszczionis – po akiu tawa Kaltibes musu ǁ 
statom- „tegulbus pagarbintas szwencziausis ǁ sakramentas. – „o diewie tiewie 
diewie małonin ǁ gas. – „ale dla wprawy razy kilka powtórzyć, dostrzeżo= ǁ ne 
nie dostatki poprawić, i wszystkim zgodnie spie= ǁ wać nakazywał – „ – 

Xięża Gruździewskiego Kościoła raz uproszeni, należycie ǁ poparli potrzebę parafij, 
przez co na takim stopniu ǁ lud postawili, iż mało co do życzenia pozostaje. – „ – 

niema tego w Ƶagorach, smutno patrzeć na oniemiałe ǁ zgromadzenie wtym Kośćie-
le. pleban za rozum= ǁ nieyszego siebie mając, od wielu duchownych, podobno ǁ 
swięte pieśni ma za nic, pieśni nie dorównaney ǁ pięknośći, żadnym innym językiem, 
tak pewnie ǁ wyrazić się nie mogące – „ od lez wstrzymać się nie ǁ podobno. Kie-
dy cały lud wyraźnie, zgodnie, z wolna ǁ punktami spiewa, lecz plebana to nie 
zaymuje ǁ dla tego prośba dworu wzgardzona, nawet oto wszedł ǁ w zatargi. z 
ironiją afiszował listy moje, przed wielu ǁ duchownemi, policzając za nie dorzecznie 
i nie wczes= ǁ ne wtey mierze. nie raz dał sie ztem złyszać. ǁ „na co to potrzeba, 
wszak mszy słuchać kazano a nie ǁ spiewać. Kto ich wszystkich nauczy, raz przy-
chodzą ǁ gospodarze, drugi raz parobcy, raz Gospodynie, dru= ǁ gi raz dziewki, 
na reszcie głosow nie mają, ǁ [327v] z innych parafijow przychodzą. Wszak mówiliś-
my z ambony, ǁ nic nie pomogło. Kiedy chce spiewow, to niech naymie spiewa= ǁ 
kow. / znośnieyszą byłaby ze strony Xa plebana taka odpo= ǁ wiedż / „Qui servit 
altari, ex altari vivat. – pewnie wszedł ǁ bym w akord byleby lud do Kośćielnych 
spiewow nakładał. – 

ale biada parafij, Którey dostał się pleban, ecce pastor ǁ qui semet ipsum pascit. a 
zresztą o nic nie stoj. –

dla przywrócenia w Kościele porządku między ludem, oraz ǁ dla zniesienia nie 
ustannego popychania, trącania, prze= ǁ chodzenia z mieysca na mieysce. scisku 
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stania na ǁ środku Kościoła, drzemania, pod czas elewacyi leżenia ǁ napodłodze, 
gdzie trzecia część zasypia i aż do abomina= ǁ cyi nie przyzwojtośći popełnia, wy-
stawiony szwaycar ǁ przykróci nadurżycia, a wyznaczeni w każdey wiosce. Ƶa= ǁ 
gorskiey parafij, Cenzor i Cenzorka ożywią powyż= ǁ cze pieśni, i któryby z włościam 
nie umiał onych lub ǁ w kościele spiewać nie chciał, to powinnośćią Cenzorow ǁ 
donieść dworowi, zdaje się i w Ƶagorach mimo oddzia= ǁ lywanie Xiędza plebana, 
zabrzmi Cześć panu ǁ w Kościele, tą koleją nada się przyzwojta godność ofierze ǁ 
mszy swiętey, bowiem lud, przez uczestnictwo jey32 ǁ iedno zgodne i publiczne 
uczyni wyznanie głównieyszych ǁ tyże ofiary aktow, teraz organista kto nie co na ǁ 
organie dubli, męczy się nadtem, czego sam nie poy= ǁ muje i drugich meńczenni-
kami czyni – „ –

summa iest mszą parafijalną, mszą uroczystą, przed ǁ to zawsze spiewaną, dla tegoż 
parafijanie udział w niey ǁ przyimować winni, aprzeniknieni publiczną mo= ǁ dlitwą, 
iedną myślą i intencyią, pożyteczniey wspól= ǁ nie modlić się będą spiewając, niże-
li drzemane od= ǁ mawiając pacierze, człowiek lepianka z elemen= ǁ tow, potrze-
buje przewodnictwa we wszystkiem, potrzebu ǁ je i w modlitwie, trzeba więc jemu 
wskazać pewny po ǁ rządek i jak ma modlić się nauczyć, wszystko ma pe= ǁ wne 
przepisy, nie można więc i ludu bez czynnie ǁ [328r] zostawić pod czas su[m]my, 
on zamiast słuchania drze= ǁ mi, trzeba gdyby spiewał, w nabożeństwie dżiałalność 
oka= ǁ zywał, a spiewając su[m]my słuchał i boga wielbił. ple= ǁ ban zgromadzeniem 
jak chce pokierować może byleby ǁ raczył tem zająć się, wiele dobrego od człowie-
ka wymodz ǁ można. szczególnie przez spiewane nabożeństwo, u nas ǁ narod li-
ryczny, niech muzyka czy spiew melancho= ǁ liczny żałośnie przemówi do duszy 
jego, on wten czas ǁ płacze, niech znowu taż muzyka lub wokał zaspie ǁ wa co 
wesołego, on się uśmiecha i cieszy – „ –

skoro spiewy namiętnie władną człowiekiem, dla ǁ czegoż te naypięknieysze Ƶmudzkie 
pieśni, mają być ǁ zaniedbane w kośćiele, lub przez kilku z taką nie zgodą ǁ spiewa-
ne, jak na pośmiewisku, a cała massa ludu ǁ milczy i ziewa – „ – „ –

jeżeli powinszowanie imienin, rokowin, nowego łata ǁ i innych świąt uroczystych, 
pewnym osobom, przez mu ǁ zykę i spiewy składamy, dla czegoż stworcy w domie 
jego ǁ czasu parafijalney ofiary, nie chcemy złożyć na ołtarzu ǁ pieśni naszych i one 
pospołu ze mszą polecić bogu. ǁ swięty pawel w listach swojch, wyraźnie spiewy 
zaleca, ǁ swięty augustynu, słodkim pieniom medyolanskiego Ko= ǁ śćioła swoje 
nawrócenie przypisuje – „ – „ –

paragwaryia która tyle missyonarzow wybiła, przed ǁ zgodnym spiewem kilku za-
konnikow uklękła, i Kośćioł ǁ dla Chrystusa zbudowała, w którym nie tylko sama 
spie= ǁ wała, ale mnóstwo klatek z ptaszętami zawiesiła, aż ǁ by i one na cześć 
Chrystusa spiewały, w psalmie czy= ǁ tamy – / „a wołanie nasze niech przyidzie do 
Cie bie“ / arcybis= ǁ kup dunin, spiewy zalecał, są Księgi piosenikami ǁ zwane, Ga-
zety warszawskie, o przełożeniu miserere na ǁ język polski świadczą, w Księdze ob-

32  toliau neįskaitomas žodis.
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33  Įterptas žodis.

rzędow rzymsko Ka= ǁ tholickiego Kościoła pisze / „przez spiewy publicznie ǁ wy-
znajemy głównieysze akta wiary naszey“ / Ƶmudź= ǁ ko telszewski Konſsystorz – te 
deum laudamus, po ǁ Ƶmudzku spiewać zalecił, i w rubrycellach wydruko= ǁ wał 
w Ƶagorach na feście swiętego Krzyża, cudzy Xiądz ǁ zaśpiewał. „tawi diewe garbi-
name-“ / organista po la= ǁ cinie dudlił. ǁ [328v] a lud milczał. Co po piękném 
rozporządzeniu, kiedy ǁ onego Xiądz nie objawia liudowi i nie uczy. – „ – w powyż-
szych pieśniach. Ƶmudzini mają tak wielkie skar ǁ by dla duszy, jakich nie mają inne 
narody – puścićone ǁ wnie pamięć, iest to wyrządzić niczém nie nagrodzoną ǁ krzyw-
dę ludowi. ten tylko ich wartość ocenić33 i widzieć drogie po= ǁ żytki może, kto zna 
żmudzki język i zgruntu poy= ǁ muje strzelistość tych pieśni. – „ –

znając język niemiecki i łotewski, bywałem w kościo= ǁ łach luterskich, mimo 
naypiękney urządzone spiewy, ǁ nie wszakże wonych, nie mają wyrównywającego 
pię= ǁ knośći naszych pieśni. – „ – „ –

Kościoł nowo Ƶagorski, nad samą Kurlandską granicą, ǁ zwabia niemcow i Łotyszow. 
Konſsystorz luterski, w roku ǁ przeszłym o wiorstę zmurował Kirchę, do którey nie 
rzad ǁ ko zjeżdza pastor, niczém byłoby to jego uczęszczanie ǁ gdyby Xiądz pleban 
i pod względem spiewow chciał ǁ okazać swoją wyżność nad niemi. – prócz tego 
spie= ǁ wy akompaniowane organem, pokryłyby breverie orga= ǁ nistow – wszakże 
zgroza jak grają – zdaje się na wyszydze= ǁ nie czei boskiey w Kościele, odpowia-
dałby solo na to tylko ǁ na co liud odpowiadać Celebrancowi nie może, tym po= ǁ 
rządkiem urządzone swięte spiewy, dając wyższy urok ǁ modlitwie, wiele dobra 
zlałyby na obyczaje i Kondujtę włościan. – „ –

mówiąc o swiętych pieśniach, winieszem i to do wiadomo= ǁ ści jaśnie Wielmoż-
nego Pasterza doprowadzić, w Ƶago= ǁ rach co niedzielę primaria Kończy się o 
godzinie 8.mey od ǁ „pomistrza, głodu, ognia i woyny“ / spiewa się kiedy nikogo ǁ 
nie ma w Kościele, przed kilką tygodniami uspiałem na tę ǁ piesń swiętą, było 
wogóle mężczyzn 19.tu Kobiet 26.ść po ǁ suplikacyi nabrało się wiele ludu, lecz nim 
doczekali sum ǁ my, wiele po wychodzilo do Karczem i nie to trzeźwi wrócili. ǁ W 
Gruździach inaczey, punktualnie suplikacyima msza ǁ zaczyna sią, o godzinie 10.tej 
ludzi pelno w Kościele, i wszyscy ǁ spiewają piesń tróyswiętną, Którą w Ƶagorach 
rzadko ǁ kto usłyszić może. – „ – „ 

na fescie znalezienia s.o Krzyża, przy ołtarzu ǁ [329r] pana jezusa, zbliżonym do 
drzwiów zakrystyi – ǁ odprawowała się primaria, z wystawieniem nayświęt ǁ 
szego sakramentu, wtymże czasie z zakrystyi wedle zwy ǁ czaju Xiądz wprowadził 
Kobietę, odczytał modlitewkę, ǁ pokropił, dał Krzyż ucałować i poszedł. zakrysty-
ian ǁ z Krzyżem w ręku, w komży zaczął prosekwować nagro ǁ dę, Kobieta pienią-
żek daleko gdzieś zachowała i nie mo ǁ gąc naprętoc odszukać, stanęła przed ołtarzem 
gdy ǁ wszyscy klęczeli, i zobrazą skromnośći długo wyszu= ǁ kiwała nagrodnego 
pieniążka. W końcu podała za= ǁ krystyanowi, który z Krzyżem i zapłatą odstąpił 
od ǁ niey. Wnet mi przyszły na myśl słowa zbawiciela ǁ w ierozolinkskim Kościele 
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do handlanow wyrzeczone – ǁ Czemużby nie mógł tę powinną sobie nagrodę, przez 
po ǁ sługaczy Kościelnych, uzyskać w plebanij, na Cmentaru ǁ albo zakrystyi, a nie 
w Kościele przed wystawionym nay= ǁ świętszym sakramentem. – „ –

raczyłeś jaśnie Wielmożny Pasterzu! w całey dyecezyi ǁ wznieść swiątynie pań-
skie materyalnie, raczże i du= ǁ chownie zaopatrzyć Kościoł nowo Ƶagorski przy-
zwojt= ǁ szém ludu nabożeństwem, to stać się może Krótkim ǁ sposobem. jeśli 
przedpisać raczysz plebanowi zjeżdzać ǁ przez kilka niedziel do Gruźdź, słuchać 
summy i spie= ǁ wow ludu, a to dla wzoru i przyzwojtośći postępowania. ǁ może 
głos ludu pięknie modlącego się, zneycięży tego Xię= ǁ dza przekorę, i on przestanie 
uważać Kościoł, mieyscem ǁ poborow takiey intraty, na którą pożalili się biedni. – 

nie czułość na to, co iest przystoyném w Kościele pocho= ǁ dzi zobamy, ażeby 
kiedyś gdy przeżyie wszystkich, napod= ǁ trzymanie onego nie ponosił kosztów, a 
wskutek tey bo= ǁ jażni, gdzie o grosz ieden jdzie – najakąś poprawkę, albo ǁ pół-
godziny czasu na poczyszczenie swiecznika lub nakrę= ǁ cenia zegara, wraz odsyła 
do dworu, mówiąc co to ǁ do mnie należy, Gdyby i tak było jak mniema, że kie= ǁ 
dyś będzi musiał z Kosztem podtrzymywać, Czyż nie dość ǁ nato częśći tego pro-
centu, jaki od nazbieranych pienię= ǁ dzy otrzyma. Których teraz jak mówią kufer 
blisko pełny ǁ a jeśli długo pożyie jak myśli, kilka takych napełni, ma ǁ ło ǁ [329v] 
trzeba na podtrzymanie wniczém nie przesadzoney ozdobki i ǁ tę małość wprzy-
szłośći zaopatną parafijanie. jakże więc ǁ daremnie oto się troszczy. „ – „ 

nie mam innego interesu walczyć z przekonaniem Xiędza ǁ plebana, prócz potrze-
by parafijalnego ludu, dla przeparcia ǁ jego nie użytośći, nie mogę zamilczeć, o nie 
znajomych mi ǁ dwóch Kapłanach retowskiego Kościoła. Którzy w roku ǁ 1845.m 
wpoprawney przez się źmudzkiey Książeczie na= ǁ der sliczne dla ludu przygoto-
wali spiewy – pod czas sumy, ǁ na dowod wprowadzam ich słowa/: „nunay pękta 
Kar= ǁ ta spaustuwon paduota – par storoni Kuniga bażni= ǁ czies rietawo. s: r: 
b: a.: – „ – „ –

nobażni Giedojmay, Kurius letuwoy neKuriose bażni= ǁ cziose, wisas susirinkimas 
atprowinieja, o tay dienomis ǁ sz[w]entomis, par miszies Giedotas, wadinamas 
suma, ǁ bażniczie wisa ligiey su argonays giesta. jey kada ǁ kas nories ingwesty, tą 
nobażna giedojma ing sa= ǁ wa bażniczie, atras toy Knigialey letuwiszkay iszgul= ǁ 
dita.“ / pięknie nader pięknie iszgoldita, oto szanowni Xię= ǁ ża, oto przykład dla 
plebana Ƶagorskiego, w myśl ich ǁ założenia. ichże słowami przemawiam do jaśnie 
Wielmoż ǁ nego Pasterza /: asz noriu iwesty tą nobażn[u] gie ǁ dojma, ing sawa 
bażnicie, bażnicie tuos ponistes ǁ Katroy esmu gaspadorium, / ale ponieważ już 
upowszech- ǁ niła się, pieśń bardzo piękna, przy wyiśćiu sum[m]y / „pulkiem ǁ ant 
kielu wisi krykszczionis“ / niechże ona na wieki spiewa ǁ ną będzie, od ofertorium 
do prąfacyi, od pax domini do ǁ dominus vobiscum, powyższych Kapłanow, stosow-
ne do łu= ǁ my pieśni, należałoby zaprowadzić, ażeby pleban no= ǁ wo Ƶagor ski, 
oddożywszy swą filozofiją, wiedział jak ma ǁ lud wyuczyć w Kościelném nabożen-
stwie, naypokorniey jaśnie ǁ Wielmożnego Pasterza upraszam, onemu ku spełnie-
niu ǁ przedpisać, gdy Xiądz przed suplikacyią spiewa /: ir ǁ ne wesk mus ipa gon-
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dinima“ /, całe zgromadzenie a ǁ nie organista ieden, odpowiedzieć winno /: „bet 
gielbiek ǁ mus nog pykta, amen“ / Gdy dzwonek wyiście sum[m]y ǁ oznaymi, stro-
na lewa czyli kobiety, poczynają z organem ǁ „pulkiem ant kielu wisi Krykszczionis. 
mężczyzni odpo= ǁ wiadają /: ǁ [330r] „trokszdami jezau tawa małones“ / strona 
lewa. / „su a= ǁ szaromis, pulkiem su wiera / strona prawa / „prisz tą strosz= ǁ 
niause jezaus afiera“ / – itd.

powtóre od ofertorium do prefacij. piesń XX. retowskich.
„pone prijmk ant afieras, praszom mes ne werti. – 
„duona ir wina kurius teykieyś pats sutwerti. – 
„idant kad parsimaynis, pagal istatima – 
„ing Kuna ir Krauja tawa, but ant iszganima – 
„szirdes musu ir wale, siła ir sylpnibe – 
„tau aduodam, tu riedik duszie ir giwibe – 
„idant nie kados, tawa wales ne parstoty – 
„po smerczie galetumem dangu dasistoty. – 
„Ką turiem ir turieśme, yr isz rankas tawa – 
„atgal tau adtiduodam, sutwertojuy sawa – 
„nuleysk isz dangaus rasa, suszelpk reykałuose – 
„duok gierus metus waysiu, apłankik dyrwose –

potrzecie. Czasu elewacyi strona prawa zaczyna. – 
„tegul bus pagarbintas, szwencziausis sakramentas“ / strona ǁ lewa / „tykras Kunas 
yr Kraujas, pona musu iezusa Chry= ǁ stusa /: powtarzając to samo razy trzy, na 
ostatek strona pra ǁ wa/ „dabar yr wisados“ / strona lewa. / „ir ant amżiu ǁ amżi-
nuju amen. – 

poczwarte. od pax domini do dominus vobiscum. 
tychże retowskich Xięży pieśń. – 
„awinieli diewa, kursay griekus naykini. –
„Żinay musu kaltibes, yr wysas atmini. – 
„meldziem tawi sziędiena, teykies mums padieti – 
„Wertay jezu prijmti yr didziaus mileti. – 
„delto tawi szlowinam, o jezau gieriausis. – 
„pryimk nog musu garbe, Wieszpati aukszcziausis. – 
„idant mes iszlosuoti isz musu kaltibiu – 
„Galetumem tropiti ing wieta linksmibiu. – 

przez powyższe cztery pieśni Ƶmudzkie, czasu summy cał= ǁ kowicie zadość czyni 
się i swiętey mszy ofierze i prośbie Ka= ǁ płana, który mówi do ludu /: „modlcie się 
bracia aby moja ǁ i wasza ofiara, przyiętą była u boga oyca Wszechmogącego“ ǁ 
skoro ofiara kapłana i ofiara ludu iest iedna, nie powinna ǁ by być nie zgodna i tyle 
różna, ile osob w Kościele, a ǁ w takiey różnośći, czy można przypuścić, ażeby obey-
śćnę mo= ǁ gła, bez uchybień, ubliżeń, i nie przyzwojtośći, Kapłan mó= ǁ wiąc / 
„modlcie się bracia“ / nie dodaje różnemi modlitwa= ǁ mi, ale prosi o modlitwę         
iedną, aby jego i ludu ofiara przyięta ǁ była u boga oyca Wszechmogącego. za-
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tem prosi o modlitwę ǁ do ofiary stosowną, to iest o modlitwę spiewaną i taką ǁ to 
[330v] ofiarę pod czas sum[m]y, cały lud winien bogu Wszechmo= ǁ gącemu, zaś 
pacierze na różne intencyie pacierze pokutne ǁ i rozmajtych bractw, odmówić powin-
ni czasu mszy rań= ǁ szych, gdyby onemi nie zaymować summy, i nie odrywać ǁ 
siebie od wspólney modlitwy, z całym ludem w Kościele ǁ także racz zalecić pleba-
nowi nowo źagorskiemu. Gdy ǁ Xiądz przed Kazaniem na ambonie przeczyta ewan-
gieliją ǁ ażeby organista nie dudlił kto nie co takiego, ale spiewał ǁ z ludem, wpoście /: 
„Kursay kiętiejey“ / po wielkiey nocy / „par ǁ tawa szwenta prisikielima. / po w 
niebowstąpieniu /: „par ǁ tawa szwenta i dangu iżengima“ / po zielonych swiąt= ǁ 
kach, / „par tava szwenta dwases atsiuntima“ / po bo= ǁ żem narodzeniu /: „swey kas 
je zau mażiausis“ / w in= ǁ szym czasie /: „o maryia panna czista, tu pa gimdey je= ǁ 
zu Chrysta, o pagimdiey be sopulu, saugok mumis ǁ nog nupuolu“ / czasu deszczow 
lub suszy /: „pone Ka= ǁ ralau diewie abrahoma.“ / – „ – 

Gdy Xiądz z nayswiętszym sakramentem obrócony do ǁ ludu zaszpiewa, /: „o diewe 
tiewie diewie małonin= ǁ gas“ / lud z uwagą zgodnie odpowiedzieć powinnien ǁ 
„tegul ne żusta Ƶmogus ne teysingas. susimilk ant ǁ musu, susimilk ant musu, susi-
milek ant musu. ǁ daley strona prawa. / „o jezau jezau musu atpir= ǁ ktojau“ / stro-
na lewa /: „nuog smerczia amżiu mu ǁ su Gielbietojau. „Wszyscy razem trzy razy. 
susimilk ǁ ant musu“ / strona prawa /: „o jezau jezau, jezau mało= ǁ niausis. strona 
lewa /: „szaukiu pas tavi asz Ƶmo= ǁ gus pikcziausis“ / Wszyscy razem trzy razy/ 
„susimilk ǁ ant musu“ /. spiewają wprawdzie i w Ƶagorach, tę slicz ǁ ną pieśń bezmia-
ry, lecz spiewają tak nieznośnie. Kiedy ǁ jeden komę zaczyna, drugi kończy oną organ 
także ǁ gra co innego, a to dla tego, że pleban nie raczy podzielić ǁ na punkta czyli 
sztrofy, w Groździach dobrze exekwuje się ǁ głos ludu wołającego do boga, zdolny 
rozrzewnić nayzaciętszego ǁ libertyna, czasu cichych pacierzy, nie raz myśl ulotna 
staje ǁ się przyczyną roztargnienia w zgodnym spiewie tego nie ma – ǁ mały ustęp z 
taktu, daje się czuć wszystkim, przeto wraz łączy ǁ do porządku, w modlitwach cichych 
zdobywać się trzeba na pod= ǁ niesienie ducha, który często słabuje, w zgodnym spie-
wie ǁ tenże duch, samo przez się do boga się wznosi, i co raz ǁ więcey zapala. sądząc 
że ta prośba moja naypokornieysza ǁ nie na uszczerb, ale użytek nowo Ƶagorskiey 
parafij obeymu ǁ je materyie, dla tego z powinną czeią i naygłębszém ǁ uszanowaniem 
złożyć na ręce jaśnie Wielmożnego ǁ Pasterza dobrodieja, byłem smiały. 1854.o roku. 

lipca 26:o dnia. Gruździe.
józef noreyko. – 

Vertimas

[327r] 1854 m. rugpjūčio 2 d.

tauriausiasis, didžiai garbingas Ganytojau!

Keletą kartų žodžiu ir raštu prašiau naujosios Žagarės kleboną, didžiai gerbiamą 
kunigą Kontrimą, kad įpareigotų savo parapijiečius giedoti bažnyčioje; šiuo prašymu 
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norėta ne tik kad apie tai jis paskelbtų iš sakyklos, bet kad bendruomenę paragintų 
pamėgti šventas giesmes ir pavyzdžiu parodytų, kaip jas reikia giedoti.

Gruzdžiuose po pamokslo kunigas, nenulipęs nuo sakyklos, ne tik patarė giedoti 
„pulkiem ont kielu wisi Kryszczionis“, „po akiu tawa Kaltibes musu statom“, „te-
gulbus pagarbintas szwencziausis sakramentas“, „o diewie tiewie diewie mało-
ningas“, bet ir pareikalavo kelis kartus pakartoti, kad išmoktų, ištaisyti pastebėtus 
trūkumus ir visiems liepė giedoti vieningai. 

Kartą Gruzdžių bažnyčios kunigo paprašyti, [parapijiečiai] pritarė [jo nurodytiems] 
parapijos poreikiams; šitai žmones taip išauklėjo, kad mažai ką [jiems] linkėti beliko.

Šito nėra Žagarėje, graudu žiūrėti į nebylią šios bažnyčios bendruomenę. Klebonas, 
laikydamas save protingesniu už daugelį dvasininkų, rodos, šventas giesmes laiko 
už nieką, giesmes neprilygstamo gražumo, jokia kita kalba taip tikrai save išreikšti 
negalinčias. neįmanoma sulaikyti ašarų, kuomet visi žmonės aiškiai, sutartinai, iš 
lėto lygiai gieda. tačiau klebono tai nejaudina; dėl to dvaro prašymas paniekintas, 
buvo prieita net iki kivirčo. su ironija skelbė mano laiškus daugybei dvasiškių, 
laikydamas tai neprotinga ir netinkama. ne kartą leido tai išgirsti: „Kam šito reikia, 
juk per mišias liepta klausyti, o ne giedoti. Kas juos visus išmokys – vieną kartą 
ateina gaspadoriai, kitą kartą samdiniai, vieną kartą gaspadinės, kitą kartą mergos; 
pagaliau balsų neturi [327v], [kai kurie] iš kitų parapijų ateina. juk sakėme iš sakyk-
los, niekas nepadėjo. jeigu nori giesmių, tegul samdo giedotojus.“ pakenčiamesnis 
būtų toks kunigo klebono atsakymas: Qui servit Altari, ex Altari vivat34. tik riausiai 
susitaikyčiau, kad tik skatintų žmones bažnytines giesmes giedoti. 

bet vargas parapijai, kuri gavo kleboną, Ecce pastor qui semet ipsum pascit35, bet galų 
gale niekuo nesirūpina. 

norint sugrąžinti bažnyčioje tarp žmonių tvarką bei išnaikinti nepaliaujamą nepagar-
bą, stumdymąsi, vaikščiojimą iš vietos į vietą, susigrūdimus vidury bažnyčios, snau-
dimą, per pakylėjimą gulėjimą ant grindų, kur trečdalis užsnūsta ir iki pasibjaurėjimo 
netinkamai elgiasi, [reikalingas] stovintis, paskirtas kiekviename kaime prižiūrėtojas, 
kuris mažintų piktnaudžiavimą. Žagarės parapijoje cenzorius ir cenzorė pagyvina 
anksčiau minėtas giesmes, o jeigu kuris kaimietis jų nemoka arba nenori bažnyčioje 
giedoti, cenzorių pareiga pranešti dvarui; pasitaiko ir Žagarėje, kad nepaisant kunigo 
klebono veiksmų suskamba bažnyčioje „Garbė viešpačiui“; šitaip bus suteiktas tin-
kamas orumas Šventų mišių aukai, nes žmonės, dalyvaudami36 kartu sutartinai ir 
atvirai išpažins svarbiausius tos aukos aktus. dabar vargonininkas kažką vargonais 
groja, kankinasi dėl to, ko pats nesupranta, ir kitus kankiniais paverčia.

34  „Kas altoriui tarnauja, iš altoriaus gyvena.“
35  „Štai ganytojas, kuris pats save gano.“ plg. 

ez 34,2: „vae pastoribus israel, qui pasce-
bant semetipsos!“ (Šventasis raštas / nova 
vulgata; http://www.vatican.va/archive/bi-
ble/nova_vulgata/documents/nova-vulga-

ta_vt_ezechielis_lt.html#34); „vargas jums, 
izraelio ganytojai, ganiusieji save pačius!“ 
(Biblija, arba Šventasis Raštas, vilnius: lie-
tuvos biblijos draugija, 2001, 896).

36  toliau neįskaitomas žodis.
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suma yra parapijos mišios, iškilmingos mišios, todėl visuomet giedotinės, dėl to ir 
parapijiečiai jose privalo dalyvauti, o persiėmę visuotine malda, viena mintimi ir 
intencija, naudingiau kartu melsis giedodami, nei snaus kalbėdami poterius; žmogus 
sulipdytas iš dalių, jam viskam reikia vadovo, reikia ir maldai, taigi reikia jam 
parodyti tikrą tvarką ir išmokyti, kaip turi melstis, viskas turi tam tikras taisykles, 
tad negalima ir žmonių be veiklos [328r] palikti per sumą; užuot klaũsę, jie snau-
džia, reikia, kad giedotų, mišiose aktyvumą rodytų, o giedodami sumos klausytų-
si ir dievą garbintų. jei klebonas norėtų bendruomenei vadovauti, jei tik teiktųsi 
tuo užsiimti, daug gero galėtų iš žmogaus išgauti. Ypač per giedotines pamaldas, 
nes mūsų tauta lyriška: jei muzika arba giedojimas melancholiškai graudžiai pra-
byla į jo sielą, jis verkia, o jei vėlei grojama ar dainuojama kas nors linksmo, jisai 
šypsosi ir džiaugiasi.

jei dainavimas aistringai valdo žmogų, tad kodėl tos gražiausios žemaitiškos giesmės 
turi būti apleistos bažnyčioje arba kelių nedarniai giedamos, kaip pajuokai, o kiti 
žmonės tyli ir žiovauja.

jeigu kai kuriuos žmones vardinių, gimtadienio, naujųjų metų ir kitų iškilmingų 
švenčių proga sveikiname muzika ir daina, tai kodėl sutvėrėjui jo namuose per para-
pijiečių auką nenorime mūsų giesmes padėti ant altoriaus ir kartu su mišiomis nu-
siųsti dievui. Šventasis paulius savo laiškuose aiškiai siūlo giesmes, šventasis augus-
tinas saldžiomis viduržiemio jūros bažnyčios giesmėmis aprašo savo atsivertimą.

paragvarija, kuri tiek misionierių nužudė, keletui vienuolių sutartinai giedant atsi-
klaupė ir Kristui bažnyčią pastatė, kurioje ne tik pati giedojo, bet ir daugybę narve-
lių su paukščiukais pakabino, kad ir jie Kristaus garbei giedotų; psalmėje skaitome: 
„o mūsų šauksmas tave tepasiekia.“37 arkivyskupas duninas38 giesmes rekomenda-
vo; yra knygų, giesmynėliais vadinamų; varšuvos laikraščiai apie miserere vertimą į 
lenkų kalbą praneša; romos Katalikų bažnyčios apeigynuose rašoma: „liaudies 
giedojimu išpažįstame svarbiausią mūsų tikėjimo išpažinimą“; Žemaičių telšių kon-
sistorija Te Deum laudamus žemaitiškai giedoti pavedė ir rubricelėse išspausdino. 
Žagarėje Švento Kryžiaus šventėje39 svetimas kunigas užgiedojo „tawi diewe garbi-
name“, vargonininkas lotyniškai [t. y. kita melodija] grojo, [328v] o žmonės tylėjo. 
Kas iš gražaus tvarkymosi, jei kunigas neaiškina žmonėms ir jų nemoko.

minėtose giesmėse žemaičiai sukaupė sielai tokius didelius turtus, kokių neturi kitos 
tautos; leisti jas pamiršti – tai padaryti žmonėms niekuo neatlyginamą skriaudą. tik 
tas jų vertę suprasti ir didelę naudą pamatyti gali, kuris moka žemaičių kalbą ir 
suvokia tų giesmių karštumą.

moku vokiečių ir latvių kalbas, buvau liuteronų bažnyčiose, bet nors giedojimas 
puikiausiai suderintas, jų giesmės vis dėlto neprilygsta mūsų giesmių grožiui.

37  ps 102,2.
38  marcinas duninas sulgustowskis (1774 11 

11–1842 12 26) – Gniezno ir poznanės vys-
kupas (Polski Słownik Biograficzny 5(5), 

Kraków: polska akademia umiejętności, 
1946, 477–478). 

39  Galbūt turima omenyje Kryžiaus išaukšti-
nimo šventė.
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naujosios Žagarės bažnyčia, esanti prie pačios Kuržemės sienos, pritraukia vokiečių 
ir latvių. liuteronų konsistorija pernai už varsto sumūrijo bažnyčią, į kurią neretai 
atvažiuoja kunigas; nieko tokio būtų tas jo lankymasis, jeigu kunigas klebonas ir 
giesmėmis norėtų juos pralenkti. be to, giedojimas su vargonais pridengtų vargoni-
ninkų triukšmą – dar ir siaubas ima, kaip groja – atrodo kaip pasityčiojimas iš 
dieviškos šlovės bažnyčioje. solo jis atsakytų tik į tai, į ką žmonės celebrantui atsa-
kyti negali. taip sutvarkytas šventas giedojimas suteiktų maldai daugiau žavesio, 
daugybe gėrio paveiktų valstiečių papročius ir elgesį.

Kalbant apie šventas giesmes, turiu didžiai garbingajam Ganytojui pranešti: Žagarė-
je sekmadieniais primarija40 baigiasi 8 valandą giesme „nuo maro, bado, ugnies ir 
karo“, kuri giedama, kol dar nieko nėra bažnyčioje. prieš kelias savaites suspėjau į tą 
šventą giesmę; iš viso buvo 19 vyrų, 26 moterys. po suplikacijos susirinko daug žmo-
nių, tačiau ne visi sulaukė sumos – daugelis išėjo į karčemą ir grįžo neblaivūs. Gruz-
džiuose kitaip: mišios su suplikacija prasideda lygiai 10 valandą, žmonių būna pilna 
bažnyčia ir visi gieda triskart šventesnę giesmę, kurią Žagarėje retai gali išgirsti.

per Kryžiaus atradimo šventę prie viešpaties jėzaus altoriaus, [329r] esančio šalia 
zakristijos durų, vyko primarija su Švenčiausiojo sakramento iškėlimu; tuo pačiu 
metu iš zakristijos pagal paprotį kunigas išvedė moterį, perskaitė maldą, pašlakstė, 
davė pabučiuoti kryžių ir išėjo. zakristijonas su kryžiumi rankose, apsivilkęs kamža, 
atėjo atlygio. moteris pinigus kažkur giliai saugojo ir, negalėdama paskubomis at-
rasti, atsistojo prieš altorių, kuomet visi klūpėjo, ir su apsimestiniu kuklumu ilgai 
ieškojo atlygiui skirto pinigėlio. pagaliau padavė zakristijonui, kuris su kryžiumi ir 
užmokesčiu pasitraukė nuo jos. tuo metu aš prisiminiau išganytojo žodžius, pasa-
kytus jeruzalės šventykloje prekeiviui apie išsižadėjimą – kodėl negali to jiems pri-
klausančio atlygio prieš patarnavimą paimti klebonijoje, kapinėse ar zakristijoje, o 
ne bažnyčioje prieš iškeltą Švenčiausiąjį sakramentą.

teikeisi, didžiai garbingas Ganytojau, visoje diecezijoje materialiai pasirūpinti vieš-
paties šventovėmis. tad malonėk ir dvasiškai aprūpinti naujosios Žagarės bažnyčią 
žmonėms derančiomis pamaldomis; tai galima nesudėtingai padaryti. jeigu teiktu-
meisi klebonui parašyti, kad kelis sekmadienius jis nuvyktų į Gruzdžius, išklausytų 
sumą ir išgirstų žmonių giedojimą (kad pamatytų pavyzdį ir tinkamą elgesį). Galbūt 
gražiai besimeldžiančių žmonių balsai susilpnins to kunigo atkaklumą ir jis nustos 
laikyti bažnyčią tokia pajamų rinkimo vieta, kuria skundžiasi vargšai.

nesijaudina dėl to, kas yra tinkamiausia bažnyčiai, kuri kada nors visus pergyvens; 
matome, kad jos išlaikymui neišlaidavo, vien drebėjo dėl kiekvieno grašio: prireikus 
ką pataisyti arba pusės valandos išvalyti žvakidei, prisukti laikrodžiui, tuojau siun-
čia į dvarą sakydamas, kad tai man priklauso. net jeigu taip ir būtų, kaip įsivaiz-
duoja, kad kada nors reikės jį pinigais paremti, negi nepakanka tam procentų, kuriuos 

40  pirmosios, ankstyvosios sekmadienio       
mišios.
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iš surinktų pinigų gauna. jų dabar, kaip sako, skrynia beveik pilna. o jeigu ilgai 
pagyvens, kaip mãno, kelias tokias prikraus. nedaug [329v] reikia norint išlaikyti 
kuklius papuošimus, ir tuo mažu ateityje aprūpins parapijiečiai. tad veltui dėl šito 
rūpinasi.

neturiu jokio kito tikslo kovoti su kunigo klebono įsitikinimais, vien tik parapijiečių 
poreikius, kad būtų įveiktas jų nenaudingumas. negaliu nutylėti apie du man ne-
žinomus rietavo bažnyčios kunigus, kurie 1845 metais, pataisę žemaitišką knygutę, 
labai puikiai parengė žmonėms giesmes sumai; kaip įrodymą įdedu jų žodžius: 
„nunay pękta Karta spaustuwon paduota – par storoni Kuniga bażniczies rietawo. 
s: r: b: a. 

nobażni Giedojmay, Kurius letuwoy neKuriose bażnicziose, wisas susirinkimas 
atprowinieja, o tay dienomis sz[w]entomis, par miszies Giedotas, wadinamas suma, 
bażniczie wisa ligiey su argonays giesta. jey kada kas nories ingwesty, tą nobażna 
giedojma ing sawa bażniczie, atras toy Knigialey letuwiszkay iszguldita.“ Gražiai, 
labai gražiai iszgoldita. Štai, gerbiami kunigai, štai yra pavyzdys Žagarės klebonui, 
jų mintys. jų žodžiais kreipiuosi į didžiai garbingą Ganytoją: „asz noriu iwesty tą 
nobażn[u] giedojma, ing sawa bażnicie, bażnicie tuos ponistes Katroy esmu gaspa-
dorium.“ bet kadangi jau paplito labai graži giesmė prieš sumą „pulkiem ant kielu 
wisi krykszczionis“, tegul jinai amžinai bus giedama; nuo ofertoriumo iki prefacijos, 
nuo „pax domini“ iki „dominus vobiscum“, anksčiau minėtų kunigų tinkamas savęs 
nugalėjimui giesmes reikėtų įvesti, kad naujosios Žagarės klebonas, atsisakęs savo 
filosofijos, matytų, kaip turi žmones išmokyti elgtis bažnyčioje per pamaldas. nuo-
lankiai prašau didžiai gerbiamą Ganytoją jam parašyti nurodymą: kai kunigas prieš 
suplikaciją gieda „ir ne wesk mus ipagondinima“, visa bendruomenė, o ne vienas 
vargonininkas turi atsakyti: „bet gielbiek mus nog pykta, amen.“ Kai varpelis pra-
neša apie išėjimą sumai, kairė pusė (arba moterys) su vargonais pradeda [giedoti]: 
„pulkiem ant kielu wisi Krykszczionis“, vyrai atsako: [330r] „trokszdami jezau tawa 
małones“; kairė pusė: „su aszaromis, pulkiem su wiera“; dešinė pusė: „prisz tą 
stroszniause jezaus afiera“ ir t. t.

antra: nuo ofertoriumo iki prefacijos – rietavo [giesmyno] XX giesmė.
„pone prijmk ant afieras, praszom mes ne werti.  
duona ir wina kurius teykieyś pats sutwerti.  
idant kad parsimaynis, pagal istatima  
ing Kuna ir Krauja tawa, but ant iszganima  
szirdes musu ir wale, siła ir sylpnibe  
tau aduodam, tu riedik duszie ir giwibe  
idant nie kados, tawa wales ne parstoty  
po smerczie galetumem dangu dasistoty.  
Ką turiem ir turieśme, yr isz rankas tawa  
atgal tau adtiduodam, sutwertojuy sawa  
nuleysk isz dangaus rasa, suszelpk reykałuose  
duok gierus metus waysiu, apłankik dyrwose.“
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trečia. per pakylėjimą dešinė pusė pradeda: „tegul bus pagarbintas, szwencziausis 
sakramentas“; kairė pusė: „tykras Kunas yr Kraujas, pona musu iezusa Chrystusa“ 
(šitai pakartojama tris kartus). pabaigoje dešinė pusė: „dabar yr wisados“; kairė 
pusė: „ir ant amżiu amżinuju amen.“  

Ketvirta. nuo „pax domini“ iki „dominus vobiscum“. 
tų pačių rietavo kunigų giesmės.  
„awinieli diewa, kursay griekus naykini. 
Żinay musu kaltibes, yr wysas atmini. 
meldziem tawi sziędiena, teykies mums padieti 
Wertay jezu prijmti yr didziaus mileti. 
delto tawi szlowinam, o jezau gieriausis. 
pryimk nog musu garbe, Wieszpati aukszcziausis. 
idant mes iszlosuoti isz musu kaltibiu 
Galetumem tropiti ing wieta linksmibiu.“ 

Šiomis minėtomis keturiomis žemaitiškomis giesmėmis per sumą visiškai patenkina-
ma ir Šventų mišių auka, ir kunigo prašymas, kuriuo jis kreipiasi į žmones: „mels-
kitės, broliai, kad mano ir jūsų auka būtų priimtina visagaliui dievui tėvui.“ jeigu 
kunigo auka ir žmonių auka yra viena, neturi ji būti skirtinga ir skirtis tiek, kiek yra 
žmonių bažnyčioje, o esant tokiai įvairovei, ar galima daryti prielaidą, kad galėjo būti 
atlikta be užgavimo, žeminimo ir [kitų] negerumų. Kunigas, sakydamas „melskitės, 
broliai“, neprideda papildomų maldų, bet prašo vienos maldos – kad jo ir žmonių 
auka būtų priimtina visagaliui dievui tėvui. todėl prašo aukai tinkamos maldos, tai 
yra giedamos maldos. [330v] tokią auką per sumą visi žmonės turi duoti visagaliui 
dievui. tačiau poterius skirtingomis intencijomis (atgailos maldos, įvairių brolijų) 
reikia sukalbėti per ankstesnes mišias, joms negaišti sumos ir neatitraukti savęs nuo 
bendros maldos su visais žmonėmis bažnyčioje. taip pat teikitės pavesti naujosios 
Žagarės klebonui, kad kai kunigas prieš pamokslą sakykloje perskaito evangeliją, 
vargonininkas tegul ne kažką grojinėja, bet kartu su žmonėmis gieda per Gavėnią 
„Kursay kiętiejey“, po velykų – „par tawa szwenta prisikielima“, po dangun žengi-
mo – „par tawa szwenta i dangu iżengima“, po sekminių – „par tava szwenta 
dwases atsiuntima“, po Kalėdų – „sweykas jezau mażiausis“, kitu metu – „o maryia 
panna czista, tu pagimdey jezu Chrysta, o pagimdiey be sopulu, saugok mumis nog 
nupuolu“, per liūtis ar sausrą – „pone Karalau diewie abrahoma“.

Kai kunigas su Švenčiausiuoju sakramentu atsisukęs į žmones užgieda: „o diewe 
tiewie diewie małoningas“, žmonės atidžiai sutartinai atsakyti privalo: „tegul ne 
żusta Ƶmogus ne teysingas. susimilk ant musu, susimilk ant musu, susimilek ant 
musu.“ toliau dešinė pusė: „o jezau jezau musu atpirktojau.“ Kairė pusė: „nuog 
smerczia amżiu musu Gielbietojau.“ visi kartu tris kartus: „susimilk ant musu.“ 
dešinė pusė: „o jezau jezau, jezau małoniausis.“ Kairė pusė: „szaukiu pas tavi asz 
Ƶmogus pikcziausis.“ visi kartu tris kartus: „susimilk ant musu.“ tiesa, gieda ir 
Žagarėje tą be galo gražią giesmę, tačiau gieda taip nepakenčiamai. Kada vienas 
kampas pradeda, kitas baigia, vargonininkas taip pat kažką kitą groja, o taip yra 
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dėl to, kad klebonas nesiteikia padalinti [giesmę] į punktus ar strofas. Gruzdžiuose 
gerai skamba balsai žmonių, šaukiančių dievo; sugeba sugraudinti kandžiausią lais-
vamanį. tyliai besimeldžiant ne kartą laki mintis tampa išsiblaškymo priežastimi. 
sutartinai giedant to nėra – mažą nukrypimą nuo takto jaučia visi, todėl tuojau 
lenkia prie tvarkos. tyliai meldžiantis reikia stengtis kelti sielą, kuri dažnai nusilps-
ta. sutartinai giedant ta siela pati prie dievo kyla ir kaskart labiau liepsnoja. many-
damas, kad šis mano nuolankiausias prašymas ne dėl žalos, bet dėl naujosios Ža-
garės parapijos naudos, visa tai aprašydamas turėsiu drąsos su derama ir giliausia 
pagarba tai sudėti į jūsų, didžiai galingo geradario Ganytojo, rankas. 

1854 metų liepos 26 dieną. Gruzdžiai
juozapas noreika

2. m o t i e j u s  v a l a n Č i u S, l a i Š K a s  j o n i Š K i o  d e K a n u i  a d o m u i 
j a K Š t a v i Č i u i  ( j u o d r a Š t i S ), 1854 08 24; lvia: f. 1671, ap. 4, b. 92, 333r. be 
parašo; rašyta valančiaus (?) ranka juodu, blunkančiu (rusvėjančiu) rašalu vienoje 
paprasto pilkšvo popieriaus lapo (370x227 mm) pusėje.

7 sierpnia 1854
n. 1141
9/54 

dziekanom janiskiemu

poruszam Wmpanu wniknąć w porządek na- ǁ bożeństwa a mianowicie spiewy 
ludu podczas ǁ mszy zaprowadzone a Gruzdziewskim Kościele ǁ i jeśli te okazą im 
być odpowiedzieni do ǁ dziela naszej religii zobowiązać plebanów41, żeby i ǁ w 
dalszych kościelach ten przyklad naslado- ǁ wano. przedewszystkim dopilnować 
żeby w ǁ nowych Ƶagorach podobny porządek był ǁ zaprowadowy a natychmiast 
zniewolić42 ǁ tamecznego plebana, żeby przed summą ǁ lud spiewał piesń „pulkim 
ant kielu“ ǁ i podczas podniesienia „tegul bus pa- ǁ garbintas etc“, żeby supplikacye 
nie ǁ po rannej mszy lecz po wotywie przed ǁ summą spiewane były.

o tem wszystkiem czekać będę rapor- ǁ tu.

Vertimas

1854 m. rugpjūčio 7 d.
n. 1141
9/54 

joniškio dekanui

Įpareigoju garbingąjį poną įsigilinti į pamaldų tvarką, ypač į žmonių giedojimą per 
mišias Gruzdžių bažnyčioje. ir jeigu tas pavyzdys jam pasirodys tinkamas mūsų 
religijai, įpareigoti klebonus, kad ir kitos bažnyčios tuo pavyzdžiu sektų. visų pirma 

41  Žodis įterptas. 42  Įrašytas vietoj išbraukto žodžio zobowiązać.
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prižiūrėti, kad naujojoje Žagarėje būtų įvesta panaši tvarka ir tučtuojau priversti41 
jos kleboną, kad prieš sumą žmonės giedotų giesmę „pulkim ant kielu“, o po pa-
kylėjimo – „tegul bus pagarbintas etc.“, kad suplikacija ne po ankstyvųjų mišių, bet 
po votyvos, prieš sumą būtų giedama.

apie visa tai lauksiu raporto.

3. a d o m a s  j a K Š t a v i Č i u S, r a p o r t a s  v Y s K u p u i  m o t i e j u i  v a -
l a n Č i u I, 1854 09 04; lvia: f. 1671, ap. 4, b. 92, 335r. rašyta jakštavičiaus ranka 
juodu, blunkančiu (rusvėjančiu) rašalu vienoje paprasto balto (gelsvėjančio) popie-
riaus lapo (365x220 mm) pusėje.

n. 292        
9 сентября 1854

do biskupa zmudzkiego i Kawalera jaśnie Wiel= ǁ možnego Wołonczewskiega

9/54.
Къ дплн

dziekana janiskiego
raportt!

spełniając przedpisanie Waszey pasterskiey mośći ǁ dnia 7. sierpnia idącego roku za 
n. 1141 mnie dane, zjež ǁ džałem do plebanij Gruździewskiey, celem wniknienia ǁ 
w zaprowadzone w tamecznym kośćiele spiewy, gdzie ǁ znalazłem uposažonych 
od dworu Grużdziewskiego ǁ czterech spiewakow, którzy wyuczeni przez miey-
scowe ǁ go organistę spiewają ze rók msze i nieszpory wdni ǁ swiąteczne przy 
akompaniamienice organu, dalsze ǁ spiewy w tem Kosciele niczem nieróžniąsię od 
spiewow ǁ we wszystkich Kosciolach janiskiego dekanu zapro= ǁ wadzonych to iest, 
przed sumą lud spiewa ǁ „pulkim ant kialu“ a w czasie podniesienia „tegulbus ǁ 
pagarbintas“. nowo Ƶagorskiemu plebanowi przed ǁ pisałem, aby się tak wporząd-
ku naboženstwa jako ǁ i spiewow zastosował do Koscioła Gruździewskiego. ǁ otem 
ninieyszym raportem mam zaszczyt Waszey pa ǁ sterskiey mośći donieść.

dziekan janiski X. jaksztowicz

n. 121
4 Wrzesnia 1854
m. janiszki

Vertimas

n. 292         
1854 m. rugsėjo 9 d.

Žemaičių vyskupui ir didžiai 
garbingam kavalieriui valančiui

41  Įrašytas vietoj žodžio įpareigoti.
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9/54.
papildyti

joniškio dekano
raportas!

vykdydamas jūsų ganytojiškos malonybės man skirtą šių metų rugpjūčio 7 dienos 
raštą nr. 1141, nuvykau į Gruzdžių kleboniją, siekdamas įsigilinti į toje bažnyčioje 
įvestą giedojimą. ten radau keturis giesmininkus, materialiai aprūpintus Gruzdžių 
dvaro, kurie, miestelio vargonininko išmokyti, visus metus švenčių dienomis gieda 
pritariant vargonams mišias ir mišparus. Kiti šios bažnyčios giedojimai niekuo ne-
siskiria nuo visose kitose bažnyčiose joniškio dekano įvestų, tai yra prieš sumą 
žmonės gieda „pulkim ant kialu“, per pakylėjimą – „tegulbus pagarbintas“. naujo-
sios Žagarės klebonui parašiau, kad priderintų tiek pamaldų, tiek giedojimų tvarką 
prie esančios Gruzdžių bažnyčioje. apie tai šiuo raportu turiu garbės pranešti jūsų 
ganytojiškai malonybei.

joniškio dekanas kun. jakštavičius

nr. 121
1854 m. rugsėjo 4 d.
joniškio m.
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i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  3 9 9 – 4 0 6

Klara vanek, ars corrigendi 
in der frühen Neuzeit. Studien 
zur Geschichte der Textkritik 

Historia Hermeneutica, herausgegeben von lutz danneberg, Series Studia  4, 

berlin, new York: Walter de Gruyter, 2007, iX p.,  402 p., 

issn 1861-5678, isbn 978-3-11-019234-6

Klaros vanek knyga apie ars corrigendi ‘taisymo meną’ ankstyvaisiais naujaisiais 
amžiais atveria ne tik mūsų skaitytojui beveik nežinomą filologijos istorijos tarpsnį. 
visa modernioji filologijos istoriografija Xv–Xvi amžiui iki šiol yra skyrusi bene 
mažiausiai dėmesio. pasak knygos autorės, dabar Kölno universiteto viduramžių 
studijų centro koordinatorės, tai akivaizdžiai prieštarauja chrestomatiniam teiginiui 
apie lemiamą būtent to laikotarpio reikšmę antikos literatūros sklaidai ir apskritai 
filologijos mokslo raidai (p. 1). düsseldorfo Heinricho Heine’s universitete 2005 
metais apgintos filosofijos mokslų daktaro disertacijos pagrindu parengta studija 
žvelgia į renesansinio humanizmo (vok. Renaissancehumanismus) filologiją iš metodų 
istorijos perspektyvos. pagrindinė knygos tema – teksto taisymo teorijos ir filologi-
nės praktikos rekonstravimas pagal Xvi amžiaus antros pusės šaltinius.

Xiv–Xv amžiuje kilusį susižavėjimą antika ir intensyvų rankraščių rinkimą (ypač 
italijoje) lydėjo ir pokyčiai knygos istorijoje: papirusą keitė pergamentas ir popierius, 
ritinėlį – kodeksas, majuskulą – minuskulas. iš iki šiol išlikusių kodeksų daugiausia 
perrašyta Xv amžiuje. vos išradus spaudą, pradėtì leisti jų editiones principes, o 
neilgai trukus ir pataisyti leidimai. Xvi amžiuje kilo nemažai diskusijų apie leidimų 
kokybę bei metodologinių svarstymų, kaip derėtų elgtis su antikos tekstais ir kaip 
skelbti daugeliu atvejų nevienodus jų perrašus. Knygos autorės tikslas – ne imtis 
tokių diskusijų teisėjos vaidmens ar vertinti filologijos mokslo pažangą lyginant su 
ankstesniais amžiais, bet pirmiausia išanalizuoti metodologinius Xvi amžiaus vi-
durio bei antros pusės ars corrigendi žanro šaltinius, aptarti patį filologinį mąstymą 
ir įvairialypę teksto taisymo tematiką, t. y. fiksuoti to laikotarpio filologinės minties 
būklę (p. 3, 10).

ankstyvųjų naujųjų amžių mokslininkai tekstologinius apmąstymus skelbė tiek 
šaltinių leidimų pratarmėse ar dedikacijose, tiek atskirai spausdintuose laiškuose, 
eilėraščiuose ar dialoguose. tekstologijos šaltinių korpusas šiuo atžvilgiu labai įvai-
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rus ir sunkina sisteminius tyrimus1. tokia įvairovė sudaro įspūdį, kad Xvi amžiu-
je išvis nebūta aiškios tekstologinės metodikos ir teorijos. tačiau amžiaus viduryje 
ir antroje pusėje išsiskiria trys autoriai ir antikos veikalų leidimo metodologijai 
skirti traktatai:

1) italų lotynistas ir grecistas Francesco robortello (Franciscus robortellus, 1516–
1567) ir jo Ars corrigendi (padua: innocenzo olmo, 1557)2,

2) grecistas iš nyderlandų Willemas Canteris (Gulielmus Canterus, 1542–1575) 
ir jo Ratio emendandi (pirmas leidimas – basel: johannes oporin, 1566; antras papil-
dytas leidimas – antwerpen: Christoph plantin, 1571)3,

3) juristas ir filologas iš Frankonijos Kasparas schoppe (Gaspar scioppius, schop-
pius, 1576–1649) ir jo Ars critica (nürnberg: valentin Fuhrmann, 1597)4.

Žinoma, filologijos istoriografijoje šie autoriai nuo renesanso laikų ne kartą 
minėti kaip tekstologijos metodikos pradininkai. tačiau vanek yra pirmoji, ėmusis 
detaliai ir sistemingai tirti ir aprašyti tiek pačius veikalus, tiek jų istorinį kontekstą 
ir ieškoti sąsajų su šių autorių filologijos praktika. autoptinius originalų tyrimus 
autorė atliko bonnos, düsseldorfo, Göttingeno, Kölno, müncheno bibliotekose, bet 
daugiausia – Hercogo augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje (p. 11).

Knygą sudaro įvadas (p. 1–14), penki skyriai (p. 15–309), apibendrinamosios 
pastabos (p. 311–327), iliustracijų ir santrumpų sąrašai bei trijų pagrindinių anali-
zuojamų veikalų įvairių leidimų konkordancijos (p. 329–335), bibliografija (p. 337–
396) ir vardų indeksas (p. 397–402).

pirmame skyriuje „die Ars corrigendi-literatur: die textkritischen Quellen im 
Kontext“ (p. 15–97) išsamiai pristatomos robortello, Canterio ir schoppe’s biogra-
fijos, filologinė veikla, kalbamųjų traktatų atsiradimo aplinkybės, aprašoma greti-
namoji analizė: atsiradimo motyvai, stilius, sandara ir pagrindinės temos.

luccos (apie 1538–1543), pisos (1543/1544–1549), venecijos (1549–1551), paduvos 
(1551–1557), bolonijos (1557–1561) ir galiausiai vėl paduvos (1561–1567) universite-
tų humanitates profesorius robortello5 garsėjo ne tik kaip vienas geriausių graikų ir 
lotynų filologijos specialistų, kruopštus antikos tekstų rengėjas, komentatorius, bet 
ir kaip labai konfliktiška asmenybė. 1550 metais kilęs jo ginčas su venecijos istori-

4  De arte critica, et praecipue de altera eius parte 
emendatrice, quae ratio in Latinis scriptoribus 
ex ingenio emendandis, obseruari debeat, 
Commentariolus.

5  tarp robortello mokinių paduvoje buvo len-
kų filologas andrzejus patrycy’jus nidec-
kis (1522–1587), per kurį jis susipažino su 
marcino Kromerio (1512–1589) veikla ir 
parašė pratarmę 1558 metais baselyje iš-
spausdintai istorijai De Origine Et Rebus 
Gestis Polonorum Libri XXX (p. 21), taip 
pat filosofas ir teisininkas, pseudo-deme-
trijo Faleriečio vertėjas Franciszekas mas-
łowskis (1530–1590) ir kt. (p. 21t., 49t.).

1  bene vienintelis tokio pobūdžio sisteminis 
darbas yra 1973 metais pasirodęs dalyki-
nės humanizmo filologų leksikos tyrimas: 
silvia rizzo, Il lessico filologico degli uma-
nisti, roma: edizioni di storia e lettera-
tura, 1973.

2  De arte, sive ratione corrigendi antiquorum li-
bros disputatio. traktato faksimilė skelbia-
ma Hercogo augusto bibliotekos (Wolfen-
büttelis) svetainėje: http://diglib.hab.de/
drucke/154-1-quod-2f-1/start.htm.

3  De ratione emendandi Graecos auctores Syntag-
ma recèns auctum.
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ku ir akademiniu konkurentu Carlo sigonio (1522/1523–1584) dėl romėnų istorio-
grafijos, romėnų vardų kilmės bei reikšmės ir tito livijaus komentavimo veikiai 
peržengė dalykinės kontroversijos ribas. abi pusės koneveikė viena kitos asmeninį 
gyvenimą ir net grasino fiziniu susidorojimu6.

dėl tekstų leidybos principų robortello aršiai polemizavo (ir konkuravo) su 
venecijos oficinos vadovu paolo manuzio (1512–1574), taip pat su 1555–1558 metais 
venecijoje dirbusiu prancūzų filologu marc-antoine’u muret (1526–1585). Xvi am-
žiaus filologijos istorijoje būta aiškios opozicijos: robortello ir piero vettori (1499–
1584; jis buvo angelo poliziano [1454–1494] Florencijos filologinės mokyklos tęsėjas) 
prieš manuzio, sigonio ir muret. priešininkai kritikavo robortello ir vettori’o filo-
logiją už smulkmenišką gilinimąsi į teksto restituciją, „švaraus“ autentiško teksto 
rekonstrukciją visų prieinamų rankraščių pagrindu, variantų pateikimą ir komen-
tavimą – visa tai esą į antrą planą nukelia literatūrinę, moralinę ir estetinę leidžia-
mų kūrinių vertę (p. 23, 47t.).

Šių kontroversijų pagrindu radęsis robortello Ars corrigendi (16 fol. 4°) yra ir 
specifinis Xvi amžiaus filologinių debatų kultūros pavyzdys, ir pirmas tekstologijos 
metodikos traktatas (p. 32t., 94). jį sudaro dvi dalys, kuriose su daugeliu dalykinių 
ekskursų aptariami rankraščių gretinimo ir konjektūros metodai. daugiausia dėme-
sio robortello skiria aštuoniems konjektūros tipams, juos gausiai iliustruoja pavyz-
džiais ir invektyvomis. traktatas baigiamas apibendrinimu apie filologų darbo fides 
‘patikimumą’, priklausantį nuo kompetencijos ir požiūrio į rankraščius, bei patiki-
mų (taigi liaupsinamų) ir nepatikimų (todėl negailestingai peikiamų) filologų išvar-
dijimu. patyrusio tekstų leidėjo praktiko ir graikų bei lotynų kalbų, moralės filoso-
fijos ir retorikos profesoriaus robortello mokymas priklauso italų humanistinės 
filologijos tradicijai, kuri daugiausia dėmesio skyrė istorinei tekstų restitucijai ir 
aiškiai atribojo teksto kritiką nuo literatūros kritikos.

niršaus robortello priešingybė buvo leuveno (vok. Löwen) ir paryžiaus univer-
sitetų auklėtinis, graikų filologijos specialistas Canteris, 1562–1567 metais keliavęs 
po italiją (p. 52tt.). Šiaurės humanistams peregrinatio academica buvo vienintelis bū-
das patekti į privačius rankraščių lobynus. juos Canteriui atvėrė sigonio, manuzio 
ir Gianas vincenzo pinelli (1535–1601). Filologinis Canterio debiutas buvo 1564 
metais baselyje (johannes oporin) išspausdintas įvairių lotynų ir graikų autorių 
notae rinkinys Novae lectiones. Čia išleistas ir Ratio emendandi pirmas leidimas (1566, 
10 fol. 4°), išspausdintas kartu su Canterio parengtu tritomiu lotynišku ii amžiaus 
graikų retoriaus ailijo aristeido bei kitų graikų autorių vertimu ir komentarais.

Canteris vėliau dirbo antwerpeno leidėjo Christopho plantino oficinoje, buvo 
septuagintos ir vad. Antwerpeno poligloto (1572) korektorius. su trečiu išplėstu Novae 
lectiones leidimu 1571 metais šioje spaustuvėje išleistas ir antras papildytas Ratio emen-
dandi leidimas (64 p. 8°). Canteris nebuvo jokio universiteto profesorius, jo metodiniai 

6  baimindamasis dėl savo gyvybės po Ars cor-
rigendi pasirodymo robortello išvyko iš 
paduvos (p. 30).
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apmąstymai nedidaktiniai, stilius ramus ir blaivus. Canteris aprašo graikiškus rank-
raščius, gretina jų leidimus bei konjektūras. aštuoniuose skyriuose jis pateikia aštuo-
nių pagrindinių klaidų klasifikaciją su itin daug pavyzdžių (p. 61t.). Canterio moky-
mas priklauso prancūzijos, belgijos ir nyderlandų grecistikos tradicijai.

trečia vanek knygoje aptariama figūra – juristas ir filologas Kasparas schoppe, 
nürnbergo altdorfo universiteto teisės profesoriaus Konrado rittershauseno (1560–
1613) mokinys. po studijų įvairiuose vokietijos universitetuose jis leidosi į kelionę 
po italiją, priėmė katalikų tikėjimą ir įsitraukė į konfesines propagandines polemi-
kas. Ginčuose dėl Corpus iuris civilis filologinio komentavimo schoppe buvo vadi-
namojo gališkojo metodo (mos Gallicus) šalininkas. teisinių tekstų korpusas Xiv 
amžiuje buvo kanonizuotas su visais komentarais ir glosomis (vad. mos Italicus). 
Xvi amžiuje prancūzijoje kilęs ir Heidelberge pritarimą radęs mokymas siekė re-
konstruoti istorinį šio teksto sluoksnį, pašalinti pasenusias glosas ir parengti naujus 
komentarus.

su naujuoju filologiniu Heidelbergo metodu, lotynų ir graikų kalbõs bei antikinių 
tekstų svarba tekstologiniam ir interpretaciniam darbui tiesiogiai susipažino ir ten 
studijavęs schoppe. išleidęs du notae rinkinius (Verisimilia 1596, Suspectae lectiones 
1597, nürnberg: paul Kaufmann) nė 21 metų neturintis ambicingas jaunuolis kaip 
savo mokslinės kompetencijos įrodymą paskelbė Ars critica (150 p. 8°). didelės ap-
imties veikale schoppe detaliai aprašė filologijos istoriografiją (critici et philologi ve-
teres & recentiores), pateikė išsamius testimonia iš dešimties amžininkų tekstologų 
darbų. teksto kritikai skirtame jo knygos skyriuje „ratio emendandi“ aiškinami 
antikinių tekstų taisymo metodai ir susisteminti bei pavyzdžiais iliustruoti klaidų 
tipai, kurių klasifikacija panaši į Canterio. schoppe’i turėjo įtakos prancūzijos juris-
tinė filologinė tradicija, skatinusi jį teisinių tekstų kritikos patirtį taikyti filologijoje.

visi trys tekstologijos traktatų autoriai nagrinėja tris pagrindines temas: klaidų 
klasifikaciją, tekstologiniam darbui reikalingas žinias ir metodologines nuostatas 
(p. 95tt.). tačiau vienintelis schoppe taisymo metodiką konceptualiai sieja su filo-
logija (p. 119).

antrame vanek knygos skyriuje „Grammatica, critica und die Ars corrigendi: text-
kritik und philologie“ (p. 99–153) aptariamas Xvi amžiaus tekstologijos ir filologi-
jos terminų inventorius. tekstologijos, arba teksto kritikos, atitikmuo Xvi amžiuje 
buvo „taisymo menas“: ars (professio, ratio) corrigendi arba ratio (professio) emendandi 
(p. 101). robortello, Canteris ir schoppe žodžius corrigere, emendare ir castigare var-
toja kaip editorinio darbo (tekstų taisymo ir korektūrų skaitymo) terminus. Grįžimas 
prie antikos literatūros reiškė lotynų kalbos autoriteto ir mokslo atgimimą, tačiau 
spartėjanti knygų leidyba neužtikrino tikslaus ir patikimo antikos tekstų perteikimo. 
taigi tekstologijos ars tikslas buvo atstatyti lotyniškų (ir graikiškų) tekstų auctoritas, 
pristina integritas, pristina dignitas, pristina sinceritas, nitor ir sanitas.

Xvi amžiuje tekstų leidybos būklė buvo tokia bloga, kad tekstologo darbas pri-
lygintas Heraklio žygdarbiams, apie tekstų taisymą kalbėta kaip apie augėjo arkli-
džių valymą, o tekstų leidybai taikyta įprasta renesanso metaforika, t. y. mirties, 
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atgimimo ir gydymo bei atgaivinimo (ratio medendi, medicina) motyvai (p. 110tt.). 
Geras filologas kaip medicus turi gydyti sergančius tekstus, jų auglius (membra rur-
sum componere, latentia hulcera), o prasti filologai, paleidę į pasaulį tekstus invalidus, 
apibūdinami kaip dvasinės epidemijos (cacoethes, insania medicanda) apimti ligoniai 
ir pamišėliai (aegroti, insani, p. 113tt.). net pats būdvardis criticus, a, um susijęs su 
medicina (dies criticus žymi kritinio ligos posūkio dieną).

schoppe’s vartojamas filologijos apibrėžimas kaip critica (o filologo kaip criticus) 
susijęs su pergamo filologine tradicija (Kratetas), kritiką iškėlusia prieš aleksandri-
jos helenistinę gramatiką, ir su julijaus Cezario scaligerio (1484–1558) nuostata gerą 
filologą bei interpretatorių (sapiens) priešpriešinti paprastam kalbos mokytojui (gram-
maticus, litterator, p. 125–129). josepho justo scaligerio (1540–1609) De arte critica 
(1617) lėmė, kad Xvii amžiuje sąvoka critica tapo viena iš trijų gramatikos dalių 
(techninė, istorinė, kritinė), kuri faktiškai reiškė visokeriopą filologinį ir enciklope-
dinį išprusimą (p. 135t.). toks filologas laikomas vieninteliu galinčiu kompetentin-
gai leisti visų sričių tekstus (p. 136).

būtent filologo kompetencijai aptarti skirtas trečias vanek knygos skyrius „Cor-
rectores und corruptores: personen in den textkritischen methodenlehren“ (p. 155–195). 
Canteris retai užsimena apie tekstus leidžiančius asmenis. tuo tarpu robortello 
kaba apie emendator, corrector (kurio priešingybė yra corruptor), t. y. jis vartoja spaus-
tuvių terminologiją, o schoppe – apie criticus, t. y. nuo spaustuvės nepriklausomą 
filologą eruditą.

minėtuose Xvi amžiaus veikaluose dėl klaidų, atsiradusių antikos tekstuose, iš 
esmės kaltinamos dvi žmonių grupės: viduramžių kopistai ([ex]scriptor, librarius), 
kurie jų darė dėl žinių bei patyrimo stokos (ignoratio, inscitia, imperitio), taip pat 
nuovargio ar neatidumo (dormitare, incuria), ir amžininkai tekstų rengėjai, kurie 
užuot pataisę tekstus, juos dar labiau sugadino. tokie gadintojai (corruptores) (juos 
robortello negailestingai įvardija ir išjuokia) klaidų daro dėl trijų dalykų neišma-
nymo: antikos, senųjų rašybos ypatybių ir kalbos (ignoratione scilicet antiquitatis, 
ignoratione scriptionis veterum, ignoratione locutionum ac verborum, p. 168). schoppe 
apibūdina dvi tekstų corruptores rūšis: jie yra arba jauni ir nepatyrę (iuvenes), arba 
apimti beprotybės (insani).

abu autoriai siekia griežtos cenzūros kaip išgelbėjimo iš katastrofiškos padėties 
(utinam lege aliqua esset interdictum, p. 177). antra vertus, geras tekstų taisytojas 
(corrector) pasižymi blaiviu ir kritišku protu (solo ingenio iuvante; iudicio praeditus, 
Canteris), jo prigimtines savybes bei talentą (ingenium, indoles, schoppe) papildo 
nuolat gerinamas (exercitatio, diuturnus usus) puikus išsilavinimas (eruditione excel-
lenti, ingenio iudicioque acerrimo praediti; eruditio infinita, robortello, p. 179tt., 183). 
robortello traktate ypač aiški išsilavinimo emfazė. skirtingai nei corruptor, geras 
corrector išmano antiką, jos rašto specifiką ir kalbos figūras (notione antiquitatis, 
notione scriptionis antiquae, notione locutionum et verborum antiquorum, p. 184). tik 
tada jo kruopščiai, tvarkingai ir rūpestingai (accurate, ordine, diligenter) atliktas dar-
bas bus patikimas (bonitas, fides).
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iš Xvi amžiaus notae rinkiniuose išsamiai pristatytų tekstologinių diskusijų 
matyti, kad leidžiamo teksto kokybė tiesiogiai siejama su filologo kompetencija, 
kuri yra arba prigimties (schoppe), arba išsilavinimo (robortello) bruožas. Cante-
rio metodologija, priešingai, klaidas aiškina tik iš dalykinės pusės, atsietai nuo 
leidėjo asmens.

Ketvirto skyriaus „Scriptores, libri manuscripti und lectiones: texte als Gegenstand 
von textverbesserung“ (p. 197–248) tema – patys tekstologijos metodologijoje mi-
nimi tekstai kaip antikos literatūra, kaip taisymo objektas, kaip rankraščiai ir kny-
gos. tekstologinį antikos tekstų korpusą sudaro grožinė (poetae) ir dalykinė (gram-
matici, conditores linguae Latinae, graikų leksikografai, iurisconsulti, musici, historici, 
oratores, rhetores) literatūra, apimanti visą graikų ir romėnų literatūros istoriją, taip 
pat ir krikščionių autoriai (Ecclesiastici, sacri). robortello daugiausia dėmesio skiria 
romėnų klasikai, humanistinio kanono aukso amžiaus literatūrai. Canteris taip pat 
laikosi renesansinių graikų literatūros preferencijų, tačiau aptaria ir poklasikinius 
vėlyvosios antikos autorius. schoppe koncentruojasi ties komediografija ir vėlyvo-
sios antikos epistolografija.

vanek nuomone, toks korpusas rodo ir Xvi amžiaus filologijos raidą: tekstų 
kanonas plečiamas tacitizmo ir antrosios sofistikos autoriais, o filologija formuojasi 
į savarankišką, nuo literatūros estetinės sampratos nepriklausomą discipliną (p. 204t.). 
antikos kūriniai metodologijose aptariami ne dėl jų literatūrinės svarbos, bet kaip 
taisymo objektas. metodologinė hierarchija apima tokią teksto elementų klasifika-
ciją: a) autorius (auctor, author, scriptor, vetus), b) knyga (liber, opus, scriptum) su 
aiškiai skiriamomis rankraščio (papyrus, charta, folia palmarum, membrana, palimpses-
tus, codex, exemplar, liber scriptus [manuscriptus], chirographum, authographum) ir spau-
dinio (liber excusus [editus, impressus]) kategorijomis, c) teksto vieta (locus, loca, lectio, 
scriptura, scriptum, scriptio, lectio, dictum, dictio), d) žodis (dictum, dictio, verbum, vo-
cabulum, vox), skiemuo (syllaba), raidė (littera), ženklas (punctum, apex, accentus).

visi trys taisymo metodologijų autoriai preciziškai aprašo rankraščius (medžiagą, 
raštą, amžių, teksto kokybę, turinį, saugojimo vietą) kaip skaitymo variantų šaltinį 
ir tikrumo bei patikimumo garantą (p. 244, 247). paleografinių ir kodikologinių žinių 
postulavimas rodo Xvi amžiaus filologijoje atsirandantį norminimą (p. 248).

tekstologijos (ir kartu filologijos) standartinimas taip pat matyti iš tekstologinės 
metodikos sukūrimo: klaidų tipologijų sudarymo ir aiškių geros bei blogos inter-
vencijos į leidžiamą tekstą kriterijų nustatymo. Šiam inventoriui skirtas penktas 
vanek knygos skyrius „Loci corrupti, ihre ursachen und die emendatio: methoden 
der textkritik“ (p. 249–309).

visuose trijuose traktatuose centrinę vietą užima klaidų ir intervencijų tipologi-
jos sisteminimas (ordo), tekstų korupcijos aiškinimas ir konkretūs taisymų atvejai. 
nesant galimybės palyginti rankraščius robortello siūlo konjektūrą ir išvardija aš-
tuonis jos tipus (modi): pridėjimas (additio), atėmimas (ablatio), perkėlimas (transpo-
sitio), išplėtimas (extensio), sutrumpinimas (contractio), atskyrimas (distinctio), sujun-
gimas (copulatio) ir pakeitimas (mutatio). Konjektūra apima šiuos kalbos elementus: 
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akcentus, skyrybos ženklus, raides ir žodžius (accentus, punctum, littera, dictio). tai-
gi robortello aiškina ne klaidų atsiradimo priežastis, bet jų taisymo būdus.

Canterio ir schoppe’s modi klasifikacija pateikia klaidų genezės struktūrą. Can-
teris (o pagal jį ir schoppe) išskiria aštuonių klaidų in litteris, in syllabis ir in verbis 
tipus pagal abėcėlės raides bei pagal klaidas žodžio pradžioje, viduryje ar pabai-
goje (in initio, in medio, in fine vocabuli): neįskaitomos raidės (littera corrupta), pra-
leistos ir įterptos raidės (littera desit, aut supervacua ponatur), praleisti ar įterpti 
skiemenys ir žodžiai (omissa, supervacua), klaidingas žodžių skyrimas ir jungimas 
(perperam disiuncta, perperam coniuncta), raidžių ir žodžių iškraipymas (iniuste mu-
tata, metathesis sive transpositio), skyryba, neteisingas žodžių pradžios ar pabaigos 
rašymas (de homoeoteleutis et homoeoarctis) ir klaidingas santrumpų išskleidimas (de 
abbreviationibus).

susisteminta ir kaip sinoptinė diagrama pateikta schoppe’s tipologija iš esmės 
perkelia Canterio graikiškų klaidų klasifikaciją į lotynišką terpę, tačiau joje dar 
skiriamos tarimo ar diktavimo (dictantes) ir rašymo (scribentes) klaidos (p. 253t.). 
visos trys tipologijos panašios, jos atsirado iš ars grammatica (ypač Kvintiliano kal-
bos klaidų barbarismi klasifikacijos) ir biblijos kritikos (rufinas iš akvilėjos, 345–410) 
tradicijos (p. 256–262). Xiv amžiuje klaidų modi tapo retorine figūra, jie išvardijami, 
bet neeksplikuojami.

Xvi amžiaus tipologijos (tiek amžininkų konjektūros, tiek rankraščių perrašymo 
suklydimai) paremtos klaidų diagnostikos ir taisymo analizės principu: „Emendare 
nihil est aliud, quam quo quidque modo depravatum fuerit indicare“ (schoppe, Ars 
critica, 1597, fol. a8v). tipologijos skirtos su tekstais dirbsiantiems filologams, o 
pavyzdžiai paimti iš pačių traktatų autorių filologinės praktikos. dėmesio skiriama 
ir klaidų atsiradimo priežastims aiškinti. tai – santrumpos bei ligatūros (compendio-
sa scribendi ratio, pvz., „pr.“ ‘pater’ vietoj ‘praetor’), raidžių bei garsų (kai rašoma 
diktuojant) panašumas (similitudo litterarum, occasio dictationis, pvz., tarp scriptura 
Romana majuskulo ir scriptura Langobardica minuskulo), glosos bei glosemos (netei-
singai įtrauktos į perrašomą pagrindinį tekstą) ir perrašytojo ar tekstą spaudai 
rengiančio filologo nekompetencija.

du pagrindiniai Xvi amžiaus tekstų taisymo metodai – gretinimas (emendatio ex 
libro, ope codicum, collatione) ir konjektūra (emendatio ex ingenio, ope coniecturae) – 
apibendrina nuo viduramžių gyvavusias praktikas (p. 287–295). Kad rankraščių 
gretinimas keltų pasitikėjimą (fides), metodologijų autoriai reikalauja sąžiningai 
nurodyti visus šaltinius. amžininkų skeptišką požiūrį į konjektūrą kaip nepatikimą 
ir į fantazijos pasaulį galintį nuvesti būdą (p. 296) robortello atremia jau minėtais 
enciklopedinės filologo erudicijos argumentais (p. 301–306), nors jis taip pat pripa-
žįsta, kad ieškant teisingiausio skaitymo varianto didelę reikšmę turi taisomos vie-
tos kalbinis kontekstas (periculum enim est ne labamur, et coniectura nos fallat, p. 308). 
taigi robortello pateisina tik puikiai išsilavinusių filologų darbą, tuo tarpu Cante-
rio ir schoppe’s metodikos atveria duris į tekstologiją ir jauniems bei didelės patir-
ties dar neturintiems filologams.



vanek pabrėžia, kad visi trys traktatai atspindi Xvi amžiaus filologijos mokslo 
tendenciją legitimuoti savarankišką metodiką ir būti nepriklausomam nuo teisės, 
medicinos ar teologijos mokslų: „dies spiegelt die tendenz der philologischen stu-
dien, eigenständigkeit gegenüber den höheren Fakultäten und allgemeingültigkeit 
ihrer methoden zu beanspruchen“ (p. 321).

Klaros vanek knyga nuosekliai pateikia Xvi amžiaus tekstologijos teorijos re-
konstrukciją ir išsamų filologijos istorijos kontekstą, todėl svarbi tekstologijos ir 
filologijos (plačiąja prasme) ištakoms ir raidai pažinti. Kiekvienam tekstologinį dar-
bą dirbančiam filologui ji yra rekomenduojama, o klasikinės filologijos tyrėjams 
tiesiog būtina perskaityti.
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2004 metais pietro u. dini ir bonifacas stundžia išleido Giacomo devoto baltis-
tikos raštus (plg. ALt 7, 2005, 223–228). ir štai po ketverių metų sulaukėme naujõs 
jų dovanos – gražiai išleistų kito žymaus italų indoeuropeisto, tos pačiõs kaip ir 
devoto neolingvistikos krypties atstovo – Giuliano bonfante’s (1904–2005) – baltis-
tikos raštų. jie lietuvoje buvo dar mažai žinomi. 

Šis iškilus prieš srovę ėjęs mokslininkas tyrė įvairias indoeuropiečių kalbas, bet 
per visą savo ilgą bei audringą gyvenimą nors trumpam vis grįždavo ir grįždavo 
prie baltų. tiesa, grynai baltistinių darbų jis paliko ne tiek daug. Šioje knygoje 
dviem – lietuvių ir originalo (daugiausia italų) – kalbomis spausdinama 13 straips-
nių ir 2 recenzijos.

1. bonfante, ypač jaunystėje, nemažai rašė apie baltų kalbų kirčiavimą. paskel-
bė 5 straipsnius šia tema: „naujas F. de saussure’o dėsnio formulavimas“ (p. 57–75); 
„prūsų kalbos kirtis“ (p. 76–85); „latvių kalbos laužtinė priegaidė (^) ir lietuvių 
kalbos mobilusis akūtas“ (p. 86–96); „lietuvių kalbos kélmas (vns. vard.) : kelmaĩ 
(dgs. vard.) tipo daiktavardžių kirtis“ (p. 97–104) ir „Graikų, baltų, slavų ir vedų 
kalbų priegaidės“ (p. 105–108).

stundžia įvadiniame straipsnyje „Giuliano bonfantės įnašas į baltų kalbų akcen-
tologiją“ (p. 25–31), kritiškai įvertinęs minėtus straipsnius, daro tokią išvadą:

taigi nors bonfantei ir nepavyko reinterpretuoti saussure’o ir leskieno dėsnių – 
baltų istorinės akcentologijos pamato, kai kurie jo akcentologijos tyrimai ir idėjos 
turi išliekamosios vertės (p. 31).

antai labai įdomūs bonfante’s iškelti ide. bevardės giminės daiktavardžių kir-
čiavimo dėsningumai lietuvių kalboje:

a) ide. bevardės g. formos su superilguoju šaknies balsiu kirtį atitraukia (turbūt jau 
baltų-slavų prokalbėje) pagal Hirto-mikkolos dėsnį: mìltai, tìltai, lùnkai ir t. t. jų 
radau 11;
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b) ide. bevardės g. baritoninės formos lieka baritoninės ir lietuvių kalboje: dvãrai (?), 
tiñklai, plaũčiai, pãdai. jų aptikau 19, tačiau nemaža dalis kelia abejonių;
c) ide. bevardės g. oksitoninės formos lieka oksitoninės ir lietuvių kalboje: šienaĩ, 
nagaĩ, ežeraĩ ir t. t. Kaip matėme, jų 70 (p. 72).

apie savaip reinterpretuoto Hermanno Hirto dėsnio poveikį baltų kalbų daik-
tavardžių kirčiavimui rašo ir kai kurie dabartiniai tyrėjai1. Kita vertus, pastaruoju 
metu lietuvių kalbõs (§)o kamieno daiktavardžių daugiskaitos formos su galūniniu 
kirčiu paprastai siejamos ne tik su bevardės giminės daugiskaita, bet visų pirma su 
iš senovinių galūnės *-â kuopinių pavadinimų2 atsiradusia (i)aĩ tipo kuopine dau-
giskaita, pvz.: liet. dial. liepaĩ ‘liepynas’, dveji, treji Dūdaĩ, Gudeliaĩ  ‘dvi, trys dūdõs, 
Gudẽlio šeimos’3. 

manoma, kad ši kuopinė daugiskaita turėjo įtakos visai lietuvių kalbos kirčia-
vimo sistemai, be kita ko, galbūt ir cirkumfleksinės metatonijos vardažodiniuose 
daiktavardžiuose atsiradimui, plg. liet. várna : vainas (< varnaĩ < *varn‡)4.

2. bonfante nuolat domėjosi baltų kalbų vieta tarp kitų ide. dialektų. 1931 me-
tais pasirodžiusioje monografijoje5 jis kėlė mintį, kad baltai užėmė tarpinę padėtį 
tarp dviejų kompaktiškų ide. kalbų grupių: rytinės (ji baltams artimiausia), į kurią 
įėjo indoiranėnai bei slavai, ir vakarinės, kurią sudarė italikai, keltai bei germanai6. 
be to, kaip nurodo dini (p. 21–22) įvadiniame straipsnyje „Giuliano bonfantės do-

1  plg., pvz., F[rederik] Kortlandt, „Historical 
laws of baltic accentuation“, Blt 13(2), 
1977, 321t.; в[ладимир] А. Дыбо, „Балто-
славянская акцентологическая рекон-
струк ция и индоевропейская акцен то ло-
гия“, Славянское языкознание. XIII Меж-
дународный съезд славистов, Любляна, 
2003 г. Доклады российской делегации,   
мо сква: индрик, 2003, 153tt.

2  Šis labai senas, dabar nykstantis darybos ti-
pas kadaise galėjo būti produktyvus, pvz.: 
liet. áksna / alksnà ‘alksnynas’, pr. slayo ‘ro-
gės, šlajos’ : slayan ‘pavaža’ (žr. saulius 
ambrazas, „on the development of nomina 
collectiva in the baltic languages“, LgB 1, 
1992, 35tt.; saulius ambrazas, Daiktavar-
džių darybos raida 2. Lietuvių kalbos vardažo-
diniai vediniai, vilnius: mokslo ir enciklope-
dijų leidybos  institutas, 2000, 48tt. ir lit.).

3  Žr. b[onifacas] stundžia, „daugiskaitiniai 
asmenvardiniai oikonimai ir jų reikšmė 
linksniavimo ir kirčiavimo sistemos re-
konstrukcijai“, LKK 21, 1981, 185–198; bo-
nifacas stundžia, „the category of collecti-

ve and the development of nominal accen-
tuation in east baltic languages“, Col-
loquium Pruthenicum primum, ed. by Woj-
ciech smoczyński, axel Holvoet, Warsza-
wa: Wydawnictwo uniwersytetu Warszaw-
skiego, 1992, 151–156 ir lit. 

4  Žr. danguolė mikulėnienė, Cirkumfleksinė 
metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose 
daiktavardžiuose ir jos kilmė, vilnius: lietu-
vių kalbos instituto leidykla, 2005, 155tt.

5  Giuliano bonfante, I dialetti indoeuropei,   
naples: stabilimento industrie editoriali 
meridionali, 1931 (brescia: paideia, 21976). 
Šia bonfante’s monografija plačiai rėmėsi 
Walteris porzigas savo veikale apie senuo-
sius ide. kalbų santykius (Walter porzig, 
Die Gliederung des indogermanischen Sprach-
gebiets, Heidelberg: Carl Winter, 1954).

6  plg. edgar C. polomé, „Germanic and other 
indo-european languages“, Toward a Gram-
mar of Proto-Germanic, ed. by Frans van  
Coetsem, Herbert l. Kufner, tübingen: 
max niemeyer verlag, 1972, 47.
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mėjimasis baltų kalbomis“ (p. 13–24), čia yra įdomių, originalių ir dar mažai į 
mokslo apyvartą patekusių baltų žodžių etimologijų. tad gal naudinga būtų atei-
tyje ir šią monografiją išversti į lietuvių kalbą?

su ja tiesiogiai siejasi recenzuojamojoje knygoje publikuojamas straipsnis „‘ar-
chajiška’ ir ‘konservatyvu’ baltų kalbų grupėje“ (p. 35–41), paskelbtas 1935–1936 
metais 5-ajame žurnalo Studi Baltici tome. Čia, diskutuodamas su matteo bartoli7, 
bonfante griežtai atskyrė archajiškas kalbas nuo konservatyviųjų. archajiškos – tai 
tos kalbos, kurios geriausiai atspindi senovinę ide. prokalbės (ją bonfante laikė ne 
statiška, o dinamiška struktūra tiek laike, tiek erdvėje) stadiją ir turi mažai preet-
ninių naujovių. o konservatyvios – tai tos kalbos, kuriose yra mažai postetninių 
bruožų.

baltų kalbose bonfante rado nemažai ir archajiškų, ir konservatyvių ypatybių. 
tačiau kartu jis perspėjo, kad neturėtume perdėti baltų kalbų archajiškumo: 

ir dar norėčiau patikslinti, iš dalies prieštaraudamas bartoliui, kad neturime perdė-
ti a r c h a j i š k o  lietuvių ir apskritai baltų kalbų pobūdžio: jos, mano nuomone, 
yra tikrai ne tokios archajiškos kaip lotynų, keltų ir galbūt germanų kalbos. baltų 
kalbos ne visuomet arba mažai atsispyrė centrinės (graikų, frigų, albanų, armėnų) 
arba rytinės (arijų, slavų) kilmės indoeuropiečių naujovių bangoms (p. 41).

Šiuo bonfante’s straipsniu rėmėsi simas Karaliūnas8, rašydamas apie baltų ir 
slavų kalbų senuosius santykius. dar galima pridurti, kad baltų kalbų archajiškumo 
ir konservatyvumo problemą XX amžiaus pačioje pabaigoje iš naujo kėlė čekų in-
doeuropeistas ir baltistas adolfas erhartas9, tiesa, bonfante’s neminėdamas.

3. baltų kalbų santykiai su kitomis ide. kalbomis analizuoti ir vėlesniuose bon-
fan te’s straipsniuose: „lyginamoji baltų kalbų padėtis“ (p. 42–47), „priešistorinė bal-
tų kalbų padėtis“ (p. 48–51), „baltų, slavų ir tocharų kalbų izoglosa“ (p. 117–120).

Ypač vertos dėmesio šios bonfante’s išvados apie baltų kalbų padėtį:

i. Germanų kalbos rodo tiesioginius ryšius su slavų kalbomis, nedalyvaujant baltų 
kalboms. istoriniais laikais baltų kalbos neabejotinai buvo į šiaurę nuo germanų ir 
slavų kalbų:

   baltų kalbos

(albanų kalba)                        (iranėnų kalbos)

    germanų kalbos             slavų kalbos 

7  matteo bartoli, „sul carattere arcaico dello 
slavo e del baltico“, StB 3, 1933, 1–26.

8  s[imas] Karaliūnas, „Kai kurie baltų ir slavų 
kalbų seniausiųjų santykių klausimai“, 
LKK 10, 1968, 26.

9  adolf erhart, „archaisch oder konservativ? 
das anatolische und das baltische“, LgB 4, 
1995, 1–12.
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Šitaip būtų galima paaiškinti daugybę germanų-baltų ir baltų-slavų kalbų izoglosų.

ii. nestebina, kad užimdamos tokią padėtį (izoliuotas plotas visoje germanų, 
slavų ir baltų kalbų grupėje) baltų kalbos išsaugojo daug archaizmų, kurie aptin-
kami graikų, vedų, lotynų ar kitose kalbose, o germanų ir slavų kalbose nepasi-
taiko (p. 51).

tiesa, abejonių kelia dviejų baltų kalbų formų, bonfante’s priskirtų prie archaiz-
mų, senoviškumas.

pirma, pr. poklausīmanas nereikėtų sieti su graikų, indoiranėnų *-meno-/-mno- 
dalyviais, kaip darė bonfante (p. 49) ir nemaža dalis ankstesnių tyrėjų. jau senokai 
nustatyta, kad baltų (kaip ir slavų, albanų) esamojo laiko neveikiamieji dalyviai 
kilę iš *-mo- vardažodžių10, kurie kadaise ėjo tiek būdvardžiais, tiek abstrakčiaisiais 
daiktavardžiais11.

iš *-mo- dalyvio kildinamas ir mįslingasis pr. poklausīmanas ‘paklausomosios 
(išklausomosios)’. tik dar nesutariama, ar tai priesagos *-ino- būdvardis (panašus į 
liet. ariamìnis ‘ariamasis’), padarytas iš dalyvio *paklausīma- ‘paklausomas’ :  *paklau-
sīt vei ‘paklausyti’12, ar dalyvio forma *poklausīnamas : *poklausint (plg. liet. klau si nb ti)13, 
ar *poklausīman perdirbinys (витаутас Амбразас 1990, 61).

antra, po to, kai Wolfgangas p. schmidas14 įrodė, kad baltų ir sen. indų kalbų 
būsimojo laiko formos atsirado paraleliai, nepriklausomai, vargu ar ir šias baltų 
formas tiktų laikyti archaizmais, kaip darė bonfante (p. 46, 49). lietuvių kalbos 
tarmėse nuo seno, be tematinių formų su *-s§o-, *-si- (plg. būsiąs, būsime), esama ir 
atematinių formų su *-s- (plg. būsme, būsma). pastarosios gali būti senoviškesnės už 
tematines, ypač turint omenyje, kad net ir tematinio asmenavimo 3-iojo asmens 
formos neturi ir veikiausiai niekada neturėjo galūnės (plg. bus)15. 

10  Žr. v[ytautas] ambrazas, „dėl esamojo lai-
ko neveikiamųjų dalyvių vartojimo“, LKK 
4, 1961, 93–115; vytautas ambrazas, Lietu-
vių kalbos dalyvių istorinė sintaksė, vilnius: 
mokslas, 1979, 43tt.; витаутас Амб ра зас, 
Сравнительный синтаксис при ча стий бал-
тийских языков, vilnius: mokslas, 1990, 
57tt. ir lit.

11  plg. dar saulius ambrazas, „vedinių su 
priesaga *-mo- raida“, Blt 42(1), 2007,        
13–30 ir lit.

12  vytautas mažiulis, Prūsų kalbos paminklai 2, 
vilnius: mokslas, 1981, 297, 165 išnaša; 
vytautas mažiulis, Prūsų kalbos etimologi-
jos žodynas 3, vilnius: mokslo ir enciklope-
dijų leidykla, 1996, 310t.

13  Wojciech smoczyński, „altpreussisch: 
neue lesungen und etymologien“, Tarp-

tautinė baltistų konferencija 1985 m. spalio 
9–12 d. Pranešimų tezės, vilnius: vilniaus 
universitetas, 1985, 107; Wojciech smo-
czyński, „die altpreußischen partizipial-
formen poklausīnamas und enimumne“, 
LgB 8, 2000, 181–187; Wojciech smoczyń-
ski, Lexikon der altpreussischen Verben,  
innsbruck: institut für sprachen und    
literaturen der universität innsbruck, 
2005, 197t.

14  Wolfgang p. schmid, Studien zum baltischen 
und indogermanischen Verbum, Wiesbaden: 
otto Harrassowitz, 1963, 33tt.

15   Žr. a[ntanas] jakulis, „lietuvių būsimo-   
jo laiko formų raida“, Blt 2(1), 1966, 55– 
68; j[onas] Kazlauskas, Lietuvių kalbos         
istorinė gramatika, vilnius: mintis, 1968, 
365tt. 
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matyt, būsimasis laikas atsirado baltų kalbų dirvoje iš tam tikrą modalinę reikš-
mę turėjusių sigmatinių formų16. net ir pats bonfante viename straipsnyje „seman-
tics, language“ (1946) teigė, kad ide. prokalbei praktiškai negalima rekonstruoti 
būsimojo laiko17.

 
4. dviejuose trumpuose straipsniuose „indoeuropiečių *ĕ baltų kalbose trakta-

vimas“ (p. 52), „Í > ă baltų ir armėnų kalbose“ (p. 53–54) nereguliarius [e] ® [a] 
pakitimus kai kuriuose baltų kalbų žodžiuose (plg. liet. àš ir pr. as, es, latv. es; liet. 
vãkaras, latv. vakars < *wekeros ir pan.) bonfante aiškino baltų ir iranėnų kontaktais. 
tačiau tokių kontaktų kontūrai dar skendi nežinios rūke18. Kita vertus, balsių [e] ir 
[a] mišimas baltų (ypač prūsų) kalbose iki galo neištirtas19.

tolesnių tyrimų reikalauja ir kità, šiaip jau labai įdomi ir patraukli bonfante’s 
hipotezė, kad žodžio pradžios afrikata [č] lietuvių kalboje turinti tik fonosimbolinę 
reikšmę, t. y. neatitinka jokio paveldėto ide. prokalbės garso (p. 109–110), plg. dini’o 
įvadinį straipsnį (p. 23).

5. Ypač daug diskutuotinų dalykų yra dviejuose bonfante’s straipsniuose: „bal-
tijos jūros vardas“ (p. 113–116) bei „Gintaro pavadinimas baltų, lotynų, germanų ir 
graikų kalbose“ (p. 121–126).

dini įvadiniame straipsnyje (p. 18–19) pažymi, kad bonfante’s hipotezė apie 
baltijos jūros vardo kilmę iš rekonstruoto ilyrų žodžio *balta (pagal alb. baltë ‘pur-
vas, dumblas’ ir rum. baltã ‘bala, tvenkinys, ežeras’) yra pasenusi.

dini čia mini Wilhelmą schulze’ę20, kuris nustatė semantinius ryšius tarp žodžių 
báltas, balà, bálti bei kitų jų giminaičių, vladimiro toporovo21 hipotezę, kad prūsų 
šaknis *balt-, užfiksuota toponimuose, galėjusi turėti reikšmę ‘uždara jūra’, ir šaknies 

16  plg. dar Chr[istian] s. stang, Das slavische 
und baltische Verbum, oslo: jacob dybwad, 
1942, 202tt., 273t.; a[dolf ] erhart, „das 
verbalsystem im indoeuropäischen und 
im baltischen“, Blt 11(1), 1975, 27t.; 
Ю[рий] С. Степанов, „Балто-славянский 
инъюнктив и сигматические формы“, 
Blt 17(2), 1981, 112–125; F[rederik] Kort-
landt, „innovations which betray ar-
chaisms“, Blt 18(1), 1982, 6tt. 

17  Scritti scelti di Giuliano Bonfante 1, a cura di 
renato Gendre, torino: edizioni dell’orso, 
1986, 188t., plg. dar oswald szemerényi, 
Einführung in den vergleichende Sprachwis-
senschaft, darmstadt: Wissenschaftliche 
buchgesellschaft, 1970, 265tt.; adolf er-
hart, Indoevropské jazyky, praha: academia, 
1982, 183t.

18  plg. pietro u. dini, Baltų kalbos. Lyginamoji 
istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2000, 63t. ir lit.

19  Žr. Chr[istian] s. stang, Vergleichende 
Grammatik der baltischen Sprachen, oslo, 
bergen, tromsö: universitetsforlaget, 
1966, 31tt.

20  Wilhelm schulze, Kleine Schriften, Göttin-
gen: vandenhoeck u. ruprecht, 21966, 111. 
tiesa, aptariamame įvadiniame straipsny-
je (p. 18) įsimaišė korektūros klaidelė     
(išspausdinta Schülze). be to, tame pačia-
me puslapyje cituojamas žurnalo Ponto-
Baltica pirmas tomas išėjo ne 1973, o      
1981 metais.

21  в[ладимир] Н. топоров, Прусский язык. 
Словарь A–D, москва: Наука, 1975, 189.
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22  simas Karaliūnas, Baltų praeitis istoriniuose 
šaltiniuose 1, vilnius: lietuvių kalbos insti-
tutas, 2004, 101tt. ir lit.

23  marija Gimbutas, The Balts, new York: 
praeger, 1963; marija Gimbutienė, „ryt-
prūsių ir vakarų lietuvos priešistorinės 
kultūros apžvalga“, Mažoji Lietuva, new 
York: lietuvos tyrimo institutas, 1958, 
9–121; marija Gimbutienė, Baltai priešisto-
riniais laikais, vilnius: mokslas, 1985.

24  plg. vladas Žulkus, „vakarų baltai gotų-ge-
pidų migracijoje (i–iv a.)“, Lietuvininkų 
kraštas, Kaunas: litterae universitatis, 
1995, 74–127 ir lit.

25  pastaruoju metu labai abejojama, ar ilyrai, 
gyvenę vakarų balkanuose, iš viso kada 
nors buvo pasiekę baltijos jūrą (žr. simas 
Karaliūnas, Baltų praeitis istoriniuose šalti-
niuose 2, vilnius: lietuvių kalbos institu-
tas, 2005, 348tt. ir lit.).

26  plg. eduard Šturms, „die ostbaltische 
bernsteinhandel in der vorhistorischen 
zeit“, Commentationes Balticae 1, 1953–

1954, 167–206; marija Gimbutas, Bronze 
Age Cultures in Central and Eastern Europe, 
the Hague, paris: mouton, 1965, 243tt.; 
Gimbutienė 1985, 57t.; jonas puzinas, Rink-
tiniai raštai 1, Chicago: lituanistikos insti-
tuto leidykla, 1983, 558, 797t.; v[ittore] pi-
sani „rom und die balten“, Blt 4(1), 1968, 
9tt. ir lit.

27  plg. puzinas 1983, 561tt., 680tt., 803tt.; 
m[ykolas] michelbertas, „prekybiniai ry-
šiai su romos imperija“, Lietuvių gyventojų 
prekybiniai ryšiai I–XIII a., vilnius: mintis, 
1972, 5–125; Karaliūnas 2004, 84tt. ir lit.

28  Žr. Hans Krahe, Unsere ältesten Flussnamen, 
Wiesbaden: otto Harrassowitz, 1964, 55t., 
plg. dar saulius ambrazas, Daiktavardžių 
darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodi-
niai vediniai, vilnius: mokslo ir enciklope-
dijų leidykla, 1993, 83 ir lit.

29  Žr. jānis endzelīns, Latvijas PSR vietvārdi 
1(1), rīgā: latvijas psr zinātņu akadēmi-
jas izdevniecība, 1956, 7; K[azimieras] Ku-
zavinis, „etymologica. i. baltų etnonimų 

*balt- paplitimą nuo baltijos jūros bei balkanų regiono iki pat viduržemio ir adri-
jos jūros krantų, šiaurinėje italijoje.

naujų duomenų apie *balt- kilmę galime rasti ir Karaliūno monografijoje22.

5.1. tikslintinas ir šiuose dviejuose bonfante’s straipsniuose išreikštas bendras 
požiūris, kad pirmiausia prie baltijos jūros gyvenę ilyrai, paskui juos išstūmę ger-
manai, o baltai (ilgą laiką bazavęsi dabartinėje rusijoje, Gudijoje) čia atvykę paly-
ginti vėlai.

archeologai įrodė, kad jau ankstyvajame žalvario amžiuje besirandantys vakarų 
baltai semboje, notangoje ir kai kuriose kitose jiems anuomet priklausiusiose že-
mėse prie baltijos jūros sukūrė plačiai žinomą pilkapių kultūrą, kuri dominavo rytų 
baltijos kraštuose iki iv amžiaus po Kr.23 ir galėjo padaryti įtakos net kai kuriems 
germanams24. būtent vakarų baltai (ne ilyrai25, kaip manė bonfante, žr. p. 115, 124–
126) nuo seno prekiavo gintaru, kuris jau žalvario epochoje pasiekė pietų europą 
bei mažąją aziją26. dar labiau tas „gintaro kelias“ sustiprėjo romos imperijos kles-
tėjimo laikais27. 

taigi tacito minimi Aesti buvo ne germanų (kaip manė bonfante, žr. p. 122tt.), o 
vakarų baltų (galbūt prūsų) gentis, gyvenusi veikiausiai semboje. dėl aisčių etimo-
logijos dar diskutuojama. tačiau dauguma tyrėjų mano, kad ji sietina su archajiškos 
darybos vandenvardžiais (besiremiančiais ide. veiksmažodžiu *ei-s-/oi-s-/i-s- ‘greitai 
judėti’)28, plg. ypač liet. Aistà29. semboje rastas vietovardis Ayssen (< *Aisai)30.
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5.2. baltiškas galbūt ir tacito minimas gintaro terminas glesum. vytautas ma-
žiulis31, remdamasis latvių prūsizmu glīsis ‘gintaras’, rekonstravo sembos tarmės 
pr. *glēsis. jį laikė vediniu iš būdvardžio *glēsa- ‘blizgantis’. o pastarąjį kildino iš 
veiksmažodžio *gls- ‘blizgėti’. Karaliūnas (2005, 63t.) mano, kad tos pačiõs kilmės 
yra ir liet. iš-glbsti ‘išblėsti’, glìsti ‘blėsti, mažėti ugniai, trauktis pelenais (kalbant 
apie žarijas)’.

tad aptariamasis gintaro pavadinimas gali būti sena vakarų baltų ir germanų 
(plg. sen. angl. glœr ‘gintaras, sakai’) bendrybė (mažiulis 1988, 381).

ryšius tarp šių kalbų grupių (apie tai dar žr. 5.6) rodo ir liet. giñtaras / gintãras 
(plg. latv. dzintars, dzītars, pr. gentars). jis veikiausiai padarytas vakarų baltų plote 
su priesaga -aras iš baltų kalbose išnykusio veiksmažodžio *gint-, giminiško germ. 
*kundjan / kandjan ‘uždegti’ (< *g£t- ‘degti’), ir turėjęs panašią pirminę reikšmę kaip 
vok. Bernstein ‘degantis akmuo’ ® ‘gintaras’ (plg. dar ir sen. skand. kyndill ‘žibintas; 
žvakė; šviesa’, savo daryba artimą liet. giñtaras)32.

Čia reikia turėti omenyje, kad gintaro savybė greitai užsidegti nuo seno buvo 
žinoma. apie ją, pavyzdžiui, rašė tacitas kalbėdamas apie aisčius. Žodyje giñtaras 
išskirta priesaga -aras – irgi ne retenybė. panašaus tipo veiksmažodinių daikta-
vardžių su -aras randame lietuvių kalboje, pvz.: gaĩštaras ‘gaišena, nudvėsėlis’, 
kaũkaras ‘kas kaukia’, klẽdaras, klìbaras ‘suiręs, išklibęs daiktas; šlubis’, plẽparas 
‘kas daug plepa’ (žr. saulius ambrazas 1993, 133). pažymėtina ir tai, kad būd-
vardinės prigimties priesagą *-ro- turi nemãža baltų ir germanų kalbų leksikos 
bend rybių33.

kilmės klausimu“, Blt 1(2), 1966, 177t.; 
Wolfgang p. schmid, „aisten“, Reallexikon 
der germanischen Altertumskunde von Johan-
nes Hoops, zweite völlig neu bearbeitete 
und stark erweiterte auflage, berlin, new 
York: Walter de Gruyter, 1973, 117t.; 
топоров 1975, 65t.; William r. schmal-
stieg, Studies in Old Prussian, university 
park-london: the pennsylvania state 
university press, 1976, 2; a[leksandras] 
vanagas, „K. būga – lietuvių onomastikos 
pradininkas“, LKK 20, 1980, 15; j[ūratė] 
laučiūtė, „senieji baltų etnonimai indo-
europietiškosios onomastikos fone“,        
Blt 24(1), 1988, 58; zigmas zinkevičius, 
Lietuvių tautos kilmė, vilnius: mokslo       
ir enciklopedijų leidybos institutas,      
2005, 72t.

30  Grasilda blažienė, Die baltischen Ortsnamen 
im Samland, stuttgart: Franz steiner ver-
lag, 2000, 9. jį tiksliai atitinka pivašit-

nuose užrašytas lietuvių pievos pavadi-
nimas Aisaĩ, turintis nemaža kitokių gi-
minaičių (žr. Lietuvos vietovardžių žody- 
nas 1, vilnius: lietuvių kalbos institutas, 
2008, 27).

31  vytautas mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos 
žodynas 1, vilnius: mokslas, 1988, 380t.

32  Žr. Wolfgang p. schmid, „bemerkungen zu 
litauisch gintaras ‘bernstein’“, Anglo-Saxo-
nica. Beiträge zu Vor- und Frühgeschichte der 
englischen Sprache und zur altenglischen Li-
teratur. Festschrift für Hans Schabram zum 
65. Geburtstag, münchen: Fink, 1993, 425–
430; simas Karaliūnas, „Kalbotyros pasta-
bos“, ALL 44, 2001, 90tt.; Karaliūnas    
2005, 71tt.

33  plg. Chr[istian] s. stang, Lexikalische Son-
dernübereinstimmungen zwischen Slavischen, 
Baltischen und Germanischen, oslo, bergen, 
tromsö: universitetsforlaget, 1972.
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bonfante’s minimas (p. 124) rusų янтарь ‘gintaras’ – baltizmas. baltų giñtaras 
apskritai gana plačiai pasklidęs po europos kalbas, plg. dar vengrų gyanta (varian-
tus gyenta, gyonta, sen. tekstuose ir giantar bei kt.), viduramžių lot. gentarum, dabar 
išnykusį vok. dial. Kentner ‘gintaras’ (žr. Karaliūnas 2005, 75tt. ir lit.).

neatmestina galimybė, kad lot. sūcinum / succinum ‘gintaras’, kurį bonfante (p. 125) 
laikė gana senu terminu, irgi yra baltiškos kilmės, plg. liet. sakaĩ 34.

5.3. Kita vertus, įdomi bonfante’s mintis, kad prekybos ryšiai su baltijos arealo 
tautomis turėjusi įtakos neaiškios kilmės senovės graikų gintaro termino ḗlektron 
raidai (p. 125–126). bonfante ją nusakė taip:

Žodžiu ḗlektron, kuris žinomas nuo Homero Odisėjos laikų, iš pradžių vadinosi auk-
so ir sidabro lydinys, nuo labai seniai pažįstama medžiaga. vėliau, kada graikai 
pažino gintarą, pavadinimas buvo pritaikytas jam (p. 126).

tiesa, bonfante šiuo atveju kalbėjo apie ilyrų ir graikų ryšius atkreipdamas dė-
mesį į tai, kad gintaras susijęs su graikų mitais apie žirgus, saulę ir apoloną, o prie 
šių mitų atsiradimo reikšmingai prisidėję ilyrai (p. 125)35.

Žinoma, kaip anksčiau minėta (žr. 5.1), gintarą nuo seno rinko ne ilyrai, bet 
vakarų baltai. tai turėdamas omenyje, Karaliūnas (2005, 64tt.) bando įžvelgti se-
mantinius ryšius tarp vakarų baltų gintaro pavadinimų (plg. 5.2) ir gr. ἥλεκτρον. 
Šis, jo nuomone, iš pradžių reiškęs ‘švytintis, žėrintis’ ir giminystės ryšiais susijęs 
su liet. lakaĩ ‘sakai’, lokis ‘sakingas medžio gabalėlis, iš kurio daromas žiburys’, 
luõkas ‘įtaisas šviesti naktį žuvis gaudant’; latv. lakts ‘ugnis’, lākte, lakts ‘sakingo 
medžio šakalys, skala; tokių degančių šakalių, skalų ugnis; šviesi liepsna’.

tuo remdamasis Karaliūnas (2005, 79) spėja buvus intensyvius baltų genčių ir 
graikų praeities kontaktus, galbūt ir kaimynystę.

tačiau kitų aiškių lingvistinių duomenų, pagrindžiančių tokius tiesioginius kon-
taktus, kol kas, rodos, nėra (plg. dini 2000, 168t. ir lit.). tuo tarpu ne vienas tyrėjas36 
rašė apie glaudžius baltų ryšius su ilyrais ir kitomis paleobalkanų kalbomis. tad 
ateityje galima būtų pasvarstyti, ar šios kalbos negalėjusios būti tarsi tarpininkės 
tarp baltų ir senovės graikų, kuriuos labai anksti pasiekė „gintaro kelias“. antai jau 
mikėnų šachtiniuose kapuose šiaurės rytiniame peloponese rasta gintarinių karolių, 
datuojamų apie 1600–1500 metus prieš Kr. (plg. puzinas 1983, 558). Įdomi šiuo 
požiūriu ir plinijaus mintis, kad pirmiausia gintarą išgarsinę venetai (plg. puzinas 
1983, 804). tiesa, plinijus rašė apie gintaro gabenimą į romos imperiją jau daug 
vėlesniais laikais, i amžiuje po Kr.

5.4. pastaruoju metu vis garsiau kalbama, kad kai kurios vakarų baltų gentys 
pateko į tautų kraustymosi sūkurį, galbūt kartu su germanais dalyvavo žygyje prieš 

34  Žr. pisani 1968, 10; Karaliūnas 2004, 136; 
Karaliūnas 2005, 77t. ir lit.; zinkevičius 
2005, 37, 4 išnašą.

35  plg. dar Giuliano bonfante, „Gli elementi 

illirici nella mitologia greca“, Archivio 
Glottologica Italiano 53, 1968, 72–103 ir lit.

36  plačią jų darbų apžvalgą pateikė dini 
(2000, 162tt.), Karaliūnas (2005, 331tt.).
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romos imperiją (gal šitaip tikintis atkurti per karus nutrūkusį „gintaro kelią“?) 
užuominų apie tai randama vi amžiaus Cassiodoro, jordano darbuose. juose vėl 
figūruoja aisčiai37.

be to, pastebėta galimų galindų vardo pėdsakų ispanijoje ir kai kuriose kitose 
pietų ir vakarų bei vidurio europos vietose38. ukrainą, moraviją, slovakiją bei 
Čekiją siekia ir arealas, kuriame rasta vietovardžių bei asmenvardžių, kilusių iš 
etnonimo prūsai39.

valdemaras Šimėnas40 nustatė, kad apie v–vi amžių po Kr. prūsijoje ir vakarų 
bei vidurio lietuvoje pasirodė naũjos polietninės gentys (iš kitų baltų genčių jos 
išsiskiria įkapių turtingumu, ypač tuomet prestižinių sidabro dirbinių gausa bei 
savitais laidojimo papročiais), savo kultūra aitimos gotams bei padunojės romos 
imperijos provincijoms. be to, vidurio lietuvoje (plinkáigalio kapinyne, Kėdáinių 
raj.) rasta ir hunų buvimo pėdsakų41.

Kai kurių atšvaitų apie vakarų baltų genčių (turbūt mišrių su germanais) 
grįžimą (veikiausiai dėl hunų spaudimo) iš žygio prieš romos imperiją bent iš 
dalies galima įžvelgti ir dviejose legendose: 1) apie romėniškąją lietuvių kilmę 
(šiuo požiūriu ypač įdomi valakiškoji jos versija, t. y. lietuvių ir prūsų kildini-
mas iš dakijos – dunojaus regiono42); 2) apie prūsų kunigaikščius videvutį ir 
brutenį43.

37  e[dvardas] Gudavičius, „naujausi duome-
nys apie gotų santykius su baltais ir sla-
vais“, LMAD, A serija 3(76), 1981, 103–112; 
e[dvardas] Gudavičius, „baltų gentys         
v–viii amžiuje. rašytiniai šaltiniai apie  
to meto baltus“, Lietuvių etnogenezė, vil-
nius: mokslas, 1987, 124–127; Karaliūnas 
2005, 80tt. 

38  Žr. в[ладимир] Н. топоров, „Γαλίνδαι – 
Galindite – голядь (Балт. Galind- в этно-
линг вистической и ареальной пер спек-
тиве)“, Этнографические и лингвистиче-
ские аспекты этнической истории балт-
ских народов, рига: Зинатне, 1980, 124–
136; в[ладимир] Н. топоров, „Галинды в 
западной европе“, Балто-славянские ис-
следования 1982, москва: Наука, 1983, 
129–140; в[ладимир] Н. топоров, „еще 
раз о балтизмах в чешских землях“, Sla-
via 62, 1993, 31–63 ir lit.

39  Žr. А[натолий] Н. Непокупный, Балто-
севернославянские языковые связи, Киев: 
Наукова Думка, 1976,  93tt.

40  v[aldemaras] Šimėnas, „nauji v a. pab.–  
vi a. pr. laidojimo papročiai nemuno že-
mupyje“, Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultū-

ra. Istorijos ir teorijos aspektai, vilnius: aca-
demia, 1992, 23–35; valdemaras Šimėnas, 
„pajūrio, nemuno žemupio ir vidurio lie-
tuvos kapinynai i m. e. tūkstantmečio pir-
mojoje pusėje“, Vidurio Lietuvos archeologi-
ja. Konferencijos medžiaga, vilnius: Žalioji 
lietuva, 1994a, 10–20.

41  Žr. v[ytautas] Kazakevičius, „baltų-hunų 
genčių ryšių liudininkė“, Muziejai ir pa-
minklai 5, 1983, 59–62.

42  apie ją žr. pietro u. dini, „dar kartą apie 
lietuvių romėniškosios kilmės teoriją: lin-
gvistinė valakiškojo varianto samprata“, 
ALt 5, 2003, 195–206.

43  v[aldemaras] Šimėnas, „videvutis – legen-
da ar tikrovė?“, Vakarų baltų archeologija ir 
istorija. Tarprespublikinės konferencijos me-
džiaga, Klaipėda: Klaipėdos kraštotyros 
muziejus, 1989, 41–49; valdemaras Šimė-
nas, „legenda apie videvutį ir brutenį (le-
gendos šaltinių klausimas)“, Prūsijos kul-
tūra, vilnius: academia, 1994b, 18–63; 
Gintaras beresnevičius, Baltų religijos re-
formos, vilnius: taura, 1995, 77tt.; Gintaras 
beresnevičius, „die religionsreform des 
brutenis“, RBl 3, 1997, 153–164.



Archivum Lithuanicum 11416

5.5. lietuvių tautõs lopšys, žinoma, buvo rytų lietuva44. ji kilusi iš pietinės 
rytų baltų dalies (plg. zinkevičius 2005, 178tt.). tačiau, kita vertus, rasta nemažai 
duomenų, rodančių, kad lietuvių kalbõs (ypač kai kurių vakarinių ir pietinių         
jos tarmių) formavimuisi pradiniame jos raidos etape turėjo įtakos ir vakarų 
baltai45.

mat vakarų baltai, nuo seno prekiaudami gintaru, jau priešistoriniais laikais 
pateko į platesnį europos civilizacijos lauką, o besirandantys rytų baltai dar ilgą 
laiką gyveno labiau izoliuotai (plg. Gimbutienė 1985, 179t.).

tačiau iv amžiaus po Kr. viduryje įvyko didelių materialinės kultūros pakitimų 
ir rytų lietuvoje. tuo metu baigė egzistuoti senoji brūkšniuotosios keramikos kul-
tūra, o jos vietoje susiformavo rytų lietuvos pilkapių kultūra, kuri pradžioje, ma-
noma, patyrė nemažą dniepro vidurupio kultūrinę įtaką. be to, iv amžiaus pabai-
goje ar v amžiaus pradžioje ne tik vidurio (plg. 5.4), bet ir rytų lietuvą (pvz., 
Keinavę) pasiekė hunų žygio banga, palikusi sudegintus piliakalnius, strėlių ant-
galius žmonių kauluose (plg. Šimėnas 1994b, 24, 34t.).

o apie v–vi amžių į senas baltų žemes ėmę plūsti slavai greitai susidūrė su 
etnonimu Lietuva/Lietava (< *Leituva/Leitava). tai atsitiko tuo metu, kai slavai dar 
nebuvo galutinai suvienbalsinę dvibalsio *ei (jį kadaise turėjo minėtasis etnonimas, 
plg. latv. leĩtis ‘lietuvis’), plg. rusios metraščių Лит(ъ)ва46.

5.6. visa tai turint omenyje, verta dėmesio Giacomo devoto47 mintis, kad anks-
tyvą baltų vienybės skilimą sukėlė jų sąveika su germanais vakarinėje baltų žemių 
pusėje ir gotų spaudimas. bonfante irgi tarė prūsus buvus arčiau germanų tautų 
negu kitus baltus (p. 124, 13 išnaša).

vakarų baltų ir germanų ryšiai nuo seno buvo glaudūs. tai rodo minėti gin-
taro terminai (žr. 5.2) bei kìtos baltų ir germanų kalbų leksikos bendrybės (plg. 

44  Žr. regina volkaitė-Kulikauskienė, Lietu-
viai IX–XII amžiais, vilnius: mintis, 1972, 
25tt.; regina volkaitė-Kulikauskienė, „lie-
tuvių tautybės susidarymas (archeologijos 
duomenimis)“, Lietuvos istorijos metraštis. 
1977 metai, 1978, 5–22; regina volkaitė-
Kulikauskienė, Lietuva valstybės priešauš-
riu, vilnius: vaga, 2001.

45  plg. saulius ambrazas, „lietuvių etnogene-
zės problema žodžių darybos požiūriu“, 
Acta Baltico-Slavica 30, 2006, 67tt. ir lit.

46  Žr. K[azimieras] būga, Rinktiniai raštai 3, 
vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1961, 502t.; в[и тау-
тас] мажюлис, „К балтийскому и индо-
европейскому дативу ед. ч.“, Blt 3(1), 

1967, 41; zinkevičius 2005, 184tt. Kai ku-
riose rusų tarmėse vartojami du homoni-
mai Литва ‘lietuva’ (sakmėse turi neigia-
mą prasmę, susijusią su destrukcija) ir 
литва ‘smarkus lietus’. jie gali būti tos pa-
čios kilmės, plg. liet. líeti, rusų лить (žr. 
v[ladimir] n. toporov, „once more about 
the ‘north-West russian’ литва and its 
mythologized image“, Studies in Baltic   
and Indo-European Linguistics in Honor of 
William R. Schmalstieg, ed. by philip baldi,  
pietro u. dini, amsterdam, philadelphia: 
john benjamins publishing Company, 
2004, 211t.).

47  Giacomo devoto, Baltistikos raštai. Scritti 
baltistici, vilnius: tyto alba, 2004, 101.
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Stang 1972). jų dalis su germanais sieja ne visus baltus, bet tik prūsus (plg. stang 
1966, 13).

apie kontaktų ilgalaikiškumą leidžia kalbėti ir prūsų germanizmai. antai iš to 
paties seno germaniško žodžio *helmaz ‘šalmas; tam tikras galvos apdangalas’ atsi-
rado du skirtingo senumo prūsų germanizmai. pirmasis kelmis ‘kepurė’ pasiskolin-
tas  labai seniai, gerokai prieš Kr., o antrasis ilmis ‘stoginė’ – veikiausiai pirmaisiais 
amžiais po Kr.48

Galbūt su tokiais kontaktais susijusios ir kai kurių žodžių darybos inovacijos 
germanų kalbose49. Wolfgangas p. schmidas50 net teigia, kad germanų kalbos ap-
skritai susiformavusios baltų kaimynystėje.

taigi vakarų baltams iškilti pradžią davė senas, ankstyvąją žalvario epochą 
siekiantis baltų kultūros židinys prie baltijos jūros. jie nuo seno palaikė glaudžius 
ryšius su germanais ir, prekiaudami gintaru, priešistoriniais laikais buvo gerokai 
aktyvesni europos erdvėje, negu anksčiau manyta. Šie procesai galbūt ir lėmė 
ankstyvą (apie v amžių prieš Kr.) baltų prokalbės skilimą, o vėliau vakarų bal-            
tų įtaką rytų baltams (ypač lietuviams), kurie iš pradžių, matyt, gyveno labiau 
izoliuotai.

6. Holgerio pederseno51 (p. 129–131) ir Wolfgango p. schmido52 (p. 132–133) 
darbų recenzijose bonfante skundėsi, kad nesiremta jo tyrimais. iš tiesų galima tik 
apgailestauti, kad šio iškilaus mokslininko darbai, jam gyvam esant, mažai pateko 
į baltistų akiratį. juk bonfante naujai, nestandartiškai pažvelgė į baltų kalbų kirčia-
vimą, į baltų vietą tarp ide. dialektų ir į kai kurias kitas baltistikai svarbias proble-
mas. nemažai jo keltų idėjų, kaip matėme, aktualios ir šiandien. jos skatina, tiriant 
baltų kalbas, prieš akis turėti bendrą visõs europos vaizdą.

48  Žr. K[azimieras} būga, Rinktiniai raštai 2, 
vilnius: valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1959; в[ладимир]      
Н. топоров, Прусский язык. Словарь I–K, 
москва: Наука, 1980, 42t., 311t.; vytautas 
mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas 
2, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidy-
kla, 1993, 24, 160t.; Karaliūnas 2004, 190tt. 
ir lit.

49  plg. saulius ambrazas, „the ancient rela-
tionship of the baltic and Germanic lan-
guages from the standpoint of word      
formation“, The Indo-Europeanization of   
Nothern Europe, ed. by Karlene jones-blay, 
martin e. Huld, Washington: institute for 
the study of man, 1996, 126–132; saulius 
ambrazas 2000, 151t. ir lit.

50  Wolfgang p. schmid, „alteuropa und das 
Germanische“, Germanen Probleme in heu-
tiger Sicht, hrsg. von Heinrich beck, ber-
lin, new York: Walter de Gruyter, 1986,        
155–167.

51  Holger pedersen, Études lituaniennes, Kø-
benhavn: levin u. munksgaard, 1933   
(apie šio veikalo reikšmę dar žr. Frederik 
Kort landt, „Holger pedersen’s Études litua-
niennes revisited“, Blt 6 priedas, 2005, 
151–157). 

52  Wolfgang p. schmid, „alteuropäisch und 
indogermanisch“, Abhandlung der Akade-
mie der Wissenschaften und der Literatur in 
Mainz, Geistes- und sozialwissenschaftliche 
Klasse 6, 1968, 243–258.
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tad baigdamas norėčiau padėkoti pietro u. dini’ui ir bonifacui stundžiai bei 
gausiam jų talkininkų būriui už vertingą knygą. ji gražiai papildys bonfante’s mo-
kinio renato Gendre’s parengtą rinktinių raštų keturtomį leidinį53. džiugu, kad šis 
italų mokslininkas prisidėjo ir prie apžvelgtosios knygos sudarymo.

            Saulius Ambrazas

saulius ambrazas Gauta 2009 m. spalio 5 d.

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

LT–10308 Vilnius, Lietuva

el. p.: saulambr@lki.lt

53  Scritti scelti di Giuliano Bonfante 1–4, a cura 
di Renato Gendre, Torino: Edizioni 
dell’Orso, 1986–1994.
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 1 ,  2 0 0 9

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  4 1 9 – 4 3 6

D. Kleino naujos giesmju knygos. 
Tekstai ir jų šaltiniai, 
leidinį parengė habil. dr. Guido Michelini, 
Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius

vilnius: versus aureus,

2009, 472 p. isbn 978-9955-34-151-2

minint danieliaus Kleino (1609–1666) 400-ąsias gimimo metines, išėjo mokslinis 
jo giesmyno Naujos giesmių knygos ir maldyno Maldų knygelės leidimas. jį parengė 
žinomas mažosios lietuvos giesmynų tyrėjas, italų kalbininkas, parmos universite-
to profesorius Guido michelini. jis jau yra išleidęs keletą lietuviškų Xvi–Xvii am-
žiaus evangelikų liuteronų giesmynų: martyno mažvydo, jono bretkūno, lozoriaus 
zengštoko1. michelini apie giesmynus paskelbė ir keletą monografijų, daug straips-
nių įvairiuose mokslo leidiniuose. dirbdamas nuosekliai, mokslininkas šįkart priė-
jo prie itin svarbaus Xvii amžiaus vidurio giesmių rinkinio, tuomet sukėlusio kai 
kurių kunigų pasipriešinimą ir paskatinusio aktyvią filologinę diskusiją. 

iki šių dienų išliko keturi Kleino giesmyno ir maldyno egzemplioriai: du 1666, 
du 1667 metų. lietuvos bibliotekose nėra nė vieno egzemplioriaus. vienas 1666-ųjų 
egzempliorius saugomas prūsijos kultūros paveldo valstybinėje bibliotekoje berlyne 
(en 9810 r), kitas – torunės mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekoje (pol. 7. 
ii. 4334–4335). vienas 1667-ųjų egzempliorius yra minėtoje bibliotekoje berlyne (en 
9812 r), kitas – Hercogo augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje (a: 831. 16 theol.). 

lietuvoje mokslininkai iki šiol naudojosi lietuvos mokslų akademijos vrublevs-
kių bibliotekoje saugoma 1666 metų berlyno bibliotekos egzemplioriaus fotokopi-
ja (lK–17/14) ir mikrofilmu (mf 434). 2004-aisiais pagal europos sąjungos progra-
mą pHare 2003 „bendradarbiavimo abipus sienos programa baltijos jūros regio-
ne“, vykdytą lietuvių kalbos instituto kartu su berlyno Humboldtų universitetu, 
buvo padarytos torunės mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekos egzemplio-

1  Guido michelini, Martyno Mažvydo raštai ir 
jų šaltiniai, vilnius: mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas, 2000; jonas bretkū-
nas, Giesmes duchaunas ir kitos 1589 metų 
liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai, leidi-
nį parengė habil. dr. Guido michelini, par-

mos universiteto (italija) ordinarinis pro-
fesorius, vilnius: baltos lankos, 2001; lo-
zorius zengštokas, Giesmes Chriksczio-
nischkos ir duchaunischkos ir jų šaltiniai, 
leidimą parengė prof. habil. dr. Guido  
michelini, vilnius: baltos lankos, 2004.
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riaus skaitmeninės faksimilės. iš jų 2004–2005 metais parengtas giesmyno ir mal-
dyno elektroninis tekstas bei žodžių formų konkordancijos (projekto vadovas min-
daugas Šinkūnas)2. 

Šiam Kleino giesmyno ir maldyno leidimui panaudotos torunės egzemplioriaus 
skaitmeninės faksimilės, saugomos lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duome-
nų bazėje.

visų michelini’o parengtų giesmynų leidimų struktūra panaši: juos sudaro šalti-
nio faksimilė ir ankstesniuose lietuviškuose giesmynuose buvusių giesmių bei jų 
vertimo originalų perrašai su komentarais. tai kiek neįprasti moksliniai senųjų raštų 
leidimai, neatitinkantys nei tipiško faksimilinio, nei tipiško kritinio leidimo žanro. 

Knygą D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai sudaro michelini’o 
įvadas lietuvių ir vokiečių kalba „Kleino giesmynas ir jo papildymai“ (p. 5–21), 
mindaugo Šinkūno straipsnis „danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba“       
(p. 23–30), 1666 metų egzemplioriaus faksimilė su giesmių iš ankstesniųjų lietuviš-
kų giesmynų ir vertimo originalų perrašais bei komentarais (p. 31–424), 1667 metų 
egzemplioriaus antraštinio puslapio bei spaustuvininko Friedricho reusnerio vo-
kiškos prakalbos faksimilė3 (p. 426–427). po jų eina du svarbūs pagalbiniai skyriai: 
1) „1685 m. leidimo papildymai“ (p. 429–446); 2) „1705 m. leidimo papildymai“       
(p. 447–459). toliau pateikiamas šaltinių ir tyrimų sąrašas (p. 460–461), o pabaigo-
je – dvi giesmių rodyklės: 1) „Kleino rinkinio ir jo papildymų giesmės“ (p. 462–467); 
2) „vokiški naujų tekstų šaltiniai“ (p. 468–470). 

Kadangi Kleino knyga turi artimų ryšių su vokiškais giesmynais, vokiečių kalba 
publikuojamas ne tik įvadas. Ši kalba lygiagrečiai vartojama ir komentaruose, bib-
liografijoje, giesmių rodyklėse. išimtis tik Šinkūno straipsnis – jo nėra net santrau-
kos vokiečių kalba.

1. G u i d o  m i C H e l i n i ’ o  Į v a d a s. Įvade „Kleino giesmynas ir jo papildy-
mai“ pirmiausiai paminimi išlikę egzemplioriai. užsimenama apie priežastis, kodėl 
giesmynas išspausdintas daugiau nei po dešimtmečio. Kleino amžininkai nepakan-
kamai įvertinę naujas giesmes, prisidėjusias prie moderniosios silabinės-toninės 
eilėdaros formavimosi, be to, jie „visų pirma smerkė Kleino sprendimą gerokai 

2  mažosios lietuvos giesmių tyrėjams prime-
name, kad lietuvių kalbos instituto inter-
neto svetainėje „senieji raštai“ (http://
www.lki.lt/seniejirastai) paskelbtì interne-
tiniai šių giesmynų leidiniai (tekstai ir žo-
džių formų konkordancijos): jonas bretkū-
nas, Giesmės Duchaunos, 1589, tekstą rengė 
ona aleknavičienė, ineta Krampaitė, kon-
kordancijas – ona aleknavičienė, vytautas 
zinkevičius, 2002; jonas bretkūnas, Kan-
cionalas, 1589, tekstą rengė ona aleknavi-
čienė, ineta Krampaitė, konkordancijas – 
ona aleknavičienė, vytautas zinkevičius, 
2002; lozorius zengštokas, Giesmės Chrikš-

čioniškos ir Duchauniškos, 1612, tekstą rengė 
mindaugas Šinkūnas, konkordancijas – 
mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevi-
čius, 2003; danielius Kleinas, Frydrichas 
Šusteris, Naujos giesmių knygos, Naujos 
maldų knygelės, 1705, tekstą rengė mindau-
gas Šinkūnas, konkordancijas – mindau-
gas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2008. 
jų rengimą rėmė valstybinė lietuvių kal-
bos komisija ir lietuvos valstybinis moks-
lo ir studijų fondas.

3  Fotografuota iš Hercogo augusto bibliote-
kos Wolfenbüttelyje egzemplioriaus.
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paredaguoti nuo seno bažnyčiose giedamus tekstus, o keliais atvejais šalia jų netgi 
pateikti naujus variantus, tuo lyg siekiant išryškinti menką senesnių kūrinių poeti-
nį lygį: tai per daug konfliktavo su nusistovėjusiomis tradicijomis ir kėlė daugelio 
nepasitenkinimą“ (p. 5).

apie giesmyno rengimo aplinkybes šiuo metu jau žinoma naujų faktų. liucija 
Citavičiūtė 2008 metais prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archy-
ve berlyne rado Kleino 1659 metų birželio 19 dienos laišką, rašytą prūsijos kuni-
gaikščiui Frydrichui vilhelmui iš tilžės4. iš laiško aiškėja, kad Xvii amžiaus vidu-
ryje prūsijoje, be Kleino giesmyno, buvo parengtas dar vienas lietuviškas giesmynas. 
ir ne tik parengtas, bet ir įteiktas johanno reusnerio spaustuvei.

pagrindinis jo rengėjas – melchioras Švoba (melchiorus schwabe, apie 1624–1663) 
iš valtarkiemio, jo pagalbininkai – jonas liudemanas (johannes lüdemann, apie 
1628–1661) iš nybudžių ir jonas Forhofas (johannes vorhoff, ?–1672) iš Gumbinės. 
laiške Kleinas pirmą kartą įvardijo savo oponentus, kritikavusius jo giesmyną. jis 
raštu kreipėsi į kunigaikštį, kad šis neleistų konkurentų parengto giesmyno publi-
kuoti. svarbiausi Kleino nurodyti atmetimo motyvai – giesmės prieš spausdinant 
neperžiūrėtos kunigų (joms vieną kartą jau buvo nepritarta) ir neaprobuotos vy-
resnybės.

Šioje istorijoje ypač svarbus prūsijos kunigaikščio Frydricho vilhelmo potvarkis, 
kuriuo jis įsakė lietuvių kunigams – liudemanui, Švobai ir Frydrichui pretorijui 
vyresniajam (Friedrich praetorius, 1624–1695) iš Žilių – 1659 metų liepos 14 dieną 
susitikti su Kleinu tilžėje. jie turėjo atsivežti ir savo parengtas giesmes, kartu ap-
tarti ir pasiekti bendro sutarimo. taigi Kleinas, kreipdamasis į kunigaikštį, užkirto 
konkurentams kelią išleisti savąjį giesmyną. Švobos ir jo šalininkų parengto ir jau 
į spaustuvę atiduoto rankraščio likimas nežinomas. nemažai jų giesmių įtraukta į 
Kleino giesmyną5.

rengiant kritinius leidimus įprasta pateikti autoriaus ar sudarytojo biografiją, 
apžvelgti jo literatūrinę veiklą, istorinį bei kultūrinį kontekstą, apibūdinti svarbiausius 
asmenybės bruožus. pageidaujama įvertinti publikuojamo veikalo vietą to laikotarpio 
kultūros kontekste, svarbą tolesnei literatūros raidai. tačiau nei žmogaus kaip kūrė-
jo, nei knygos kaip komunikacijos reiškinio recenzuojamame darbe nematyti.

4  apie šį laišką liucija Citavičiūtė informavo 
tarptautinėje mokslo konferencijoje „lin-
gvistinės minties raida Xvi–XXi amžiuje. 
danieliaus Kleino Grammaticae Litvanicae 
355 metų sukakčiai paminėti“, vykusioje 
rusijos valstybiniame imanuelio Kanto 
universitete Karaliaučiuje 2008 metų spa-
lio 16–17 dieną. 2009 metų birželį Citavi-
čiūtė skaitė pranešimą vilniaus universite-
to konferencijoje: liucija Citavičiūtė, „su-
rastas nežinomas danieliaus Kleino laiš-
kas kurfiurstui (1659): nauji faktai apie 
žodyno ir giesmyno rengimo aplinkybes“, 
Tarptautinės konferencijos danielius Klei-

nas ir jo epocha programa ir pranešimų te-
zės, vilnius, 2009 m. birželio 25 d., 8–11, 
vilnius: vilniaus universiteto leidykla. 
Konferencijos apžvalga skelbiama šiame 
ALt tome: vilma zubaitienė, „tarptautinė 
mokslo konferencija ‘danielius Kleinas   
ir jo epocha’“.

5  plačiau apie tai žr. straipsnyje šiame ALt 
tome: liucija Citavičiūtė, „Įsruties apskri-
ties bažnyčių ir mokyklų vizitacijos po-
tvarkio Recessus generalis (1639) reikšmė 
lietuvių raštijai ir jo vykdytojas danielius 
Kleinas“.
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1.1. Š a l t i n i o  a p r a Š a s. Įvade glaustai – keliomis eilutėmis – aptariama 
viso konvoliuto sandara nurodant dalis ir pasakant, kiek puslapių jos sudaro         
(p. 5). Kadangi konvoliuto mokslinis leidimas leidžiamas pirmą kartą, egzempliorių 
vertėtų aprašyti išsamiau, juo labiau kad jis saugomas ne lietuvoje. Įvade nekalba-
ma nei apie provenienciją, nei apie kitas knygos kaip fizinio objekto ypatybes.

Kleino giesmynas ir maldynas priklauso senųjų spaudinių kategorijai (lietuvo-
je jų chronologine riba laikomi 1864-ieji), todėl jiems neturėtų būti taikomas trum-
pas bibliografinis aprašas6. Į šaltinio aprašą turėtų įeiti vìsos išorinės knygos ypa-
tybės, atskleidžiančios kilmę, paskirtį, visuomenines bei literatūrines pretenzijas, 
taigi ir įrišimas (jo tipas, stilius, meninė vertė), formatas, šriftas, popieriaus tekstū-
ra, paginacijos klaidos, rankraštiniai ankstesnių saugotojų įrašai ir antspaudai, rank-
raštiniai tekstai ir pan. Šiek tiek informacijos apie Kleiną yra tik Šinkūno straips-
nyje. jame aprašyti ir keturi skirtingų stilių šriftai (jie svarbūs ortografijai tirti). 

publikuojamo torunės mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekos egzemplio-
riaus įrišimą jau yra aprašiusi dainora pociūtė. jis įrištas 1712 metais Karaliaučiuje 
pergamentu ant kartono. pergamente įspaustas superekslibrisas su paauksuotu įrašu 
„◦ FrideriCvs ◦ d[ei] ◦ G[ratia] ◦ ‖ reX in prvssia ◦ ‖ ◦ bib lio tHe Ca ◦ ‖ ◦ 
re Giomontana◦ ‖ m ◦ dCC ◦ Xii◦“7. Šis įrišimas vertinamas kaip įprastinis, ma-
sinis. taigi tyrimas iš dalies jau atliktas, jo daryti dar kartą nebūtina – tereikėtų nu-
rodyti publikaciją, kurioje pateikti analizės rezultatai. 

Yra įrašų ir nugarėlėje, bet jie spausdintoje faksimilėje sunkiai įžiūrimi, o įvade 
neiššifruoti. nugarėlėje viršuje rudu rašalu įrašyta: „d. Kleins ‖ littau[ſche] 
[Geſan]gbuch ǁ und Gebehtbuch“. Įrašų fragmentų matyti ir apačioje. 

egzemplioriuje yra keletas provenienciją nustatyti padedančių knygos ženklų: 
bibliotekų įrašų, antspaudų, vienas donacijos įrašas. tačiau ir jie ne tik neiššifruoti, 
bet ir nepaminėti. tam, žinoma, reikia atskiro tyrimo. Čia tepasakytina, kad pirmo-
jo klijuotojo priešlapio viršuje esantis įrašas „Ce. 492.“ liudija, kad knyga priklausė 
Karaliaučiaus pilies bibliotekai (plg. 1 pav.). joje laikytos kunigaikščio lėšomis iš-
leistos knygos. panašiomis signatūromis, susidedančiomis iš didžiųjų ir mažųjų 
raidžių bei skaičių, pažymėtos ir kitos pilies bibliotekos knygos8. antai bretkūno 
Postilės egzemplioriaus, dabar saugomo nacionaliniame mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejuje, signatūra buvo „Ce 230“9, mažvydo Formos Chrikštymo 
(1559) – „Ce 4958“, simono vaišnoro Žemčiūgos Teologiškos (1600) – „Ce 4948“ (va-
dinasi, jos gulėjo greta), baltramiejaus vilento Enchiridiono (1579) – „Cb 1764“, lo-
zoriaus zengštoko Giesmių Chrikščioniškų ir Duchauniškų (1612) – „Cb 1774“ (šios dvi 

6  plg. paulius subačius, Tekstologija: teorijos   
ir praktikos gairės, vilnius: aidai, 2001, 
470–472.

7  dainora pociūtė, „rankraštinės giesmės da-
nieliaus Kleino giesmyne“, ALt 1, 1999, 
129. 

8  plg. signatūras, nurodytas ernst Kuhnert, 

Geschichte der Staats- und Universitäts-Bi-
bliothek zu Königsberg. Von ihrer Begrün-
dung bis zum Jahre 1810, leipzig: Karl 
W. Hiersemann, 1926, 265tt. 

9  ona aleknavičienė, „‘nebibliografinė’ jono 
bretkūno Postilė: vlado daumanto eg-
zempliorius“, ALt 6, 2004, 77–78.
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1 pav. danieliaus Kleino giesmyno Naujos giesmių knygos (1666) 
klijuotasis priešlapis: Karaliaučiaus pilies bibliotekos ir torunės 
universiteto bibliotekos signatūros bei donacijos įrašas;
torunės universiteto biblioteka: pol. 7. ii. 4334
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knygos taip pat turėjo būti greta) ir pan.10 vėliau tiražo likučius biblioteka keletą 
amžių pardavinėjo, platino aukcionuose. 

tame pačiame priešlapyje yra ir lotyniškas donacijos įrašas „plurimum rever. 
atq[ue] præcterisſ. ‖ d[omin]o m. Friderico sellio ‖ archi=presbijtero tilſenſi ‖ 
donavit ‖ G. H. elbinger ‖ p. j.“ (plg. 1 pav.). jis liudija, kad knyga buvo dovano-
ta arkipresbiteriui Friedrichui selle’i. 1687–1710 metais jis dirbo tilžės vokiečių 
bažnyčioje11. selle kilęs iš pomeranijos (liet. Pamarys, lenk. Pomorze, vok. Pommern), 
Karaliaučiaus universitete buvo alumnato inspektoriaus pagalbininkas (Subinspektor), 
1686-aisiais jenoje įgijo magistro laipsnį12. 

 Kiek sunkiau identifikuoti dovanotoją. veikiausiai tai joneikiškės kunigas Geor-
gas Heinrichas elbingeris13, kunigavęs čia nuo 1679 iki 1724 metų (arnoldt 1777, 
145), galbūt iki 1725-ųjų (šią datą nurodo moeller 1968, 60). joneikiškė (liet. ir Jonai-
kiškiai, vok. Joneykischken) – pakalnės apskrities bažnytkaimis, 7 km nuo Gastų, 16 
km nuo tilžės. nuo 1711-ųjų joneikiškė vadinama Naująja (vok. Neukirch). lietuviš-
kos pamaldos joneikiškėje pradėtos laikyti nuo 1652 metų (pirmasis kunigas – Chris-
tophas meisneris, į jo vietą atėjo elbingeris), bet bažnyčia pastatyta tik 1670-aisiais. 
ji priklausė tilžės inspekcijai. 

donacijos įrašas nedatuotas. sprendžiant iš kunigų darbo šiose parapijose metų, 
giesmynas galėjo būti dovanotas tarp 1679 (nuo tada elbingeris pradėjo kunigauti 
joneikiškėje) ir 1710 metų (iki tada selle dirbo tilžės vokiečių bažnyčioje). 

Kaip minėta, knyga įrišta Karaliaučiuje 1712-aisiais viršelyje įspaudžiant įrašą 
su prūsijos karaliaus Frydricho i vardu, Karaliaučiaus bibliotekos pavadinimu ir 
metais. tai rodo, kad iš asmeninės kunigo bibliotekos ji netrukus grįžo į pilies bi-
blioteką. Gali būti, kad po selle’s mirties pilies bibliotekai buvo perduotas visas jo 
asmeninis knygų rinkinys.

pilies biblioteka Karališkąja vadinta jau Xviii amžiuje, bet oficialiai įvardyta tik 
1822 metais. 1827-aisiais ji buvo sujungta su Karaliaučiaus universiteto biblioteka 
(ši įsteigta 1544-aisiais kartu su universitetu) ir tapo Karališkąja ir universiteto biblio-
teka (Königliche und Universitätsbibliothek Königsberg i. Pr.). 1918-aisiais ji pavadinta 
Karaliaučiaus valstybine ir universiteto biblioteka (Staats- und Universitätsbibliothek zu 
Königsberg). Kleino giesmyne yra šios bibliotekos istorijos atspindžių: du skirtingo 
laikotarpio antspaudai, rodantys pavadinimų kaitą.

10  [ jurgis Gerulis,] Senieji lietuvių skaitymai 1. 
Tekstai su įvadais, sutaisė jurgis Gerullis, 
Kaunas: lietuvos universiteto leidinys, 
1927, 33, 67, 167, 199.

11  Friedwald moeller, Altpreußisches evangeli-
sches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur 
Vertreibung im Jahre 1945 1. Die Kirchspiele 
und ihre Stellenbesetzungen, Hamburg: 
selbstverlag des vereins für Familienfor-
schung in ost- und Westpreußen e. v., 
1968, 143.

12  [daniel Heinrich arnoldt,] d. daniel Hein-
rich arnoldts, Kniglichen preußiſchen 
oberhofpredigers und Conſiſtorialraths, 
kurʒgefaßte nachrichten von allen ſeit der 
reformation an den lutheriſchen Kirchen 
in oſtpreußen geſtandenen predigern. 
Herausgegeben von Friedrich Wilhelm be-
nefeldt, pfarrer in arnau, Knigsberg, bey 
Gottlieb lebrecht Hartung. 1777, 138. 

13  už donacijos įrašo autoriaus elbingerio 
identifikavimą dėkojame dr. Christiane’i 
schiller.
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michelini’o publikuotame Kleino giesmyne pirmojo antspaudo beveik nematyti. 
jis neryškus, todėl įžiūrimas tik skaitmeninėje faksimilėje. tai ovalus violetinės 
spalvos antspaudas su įrašu „Knigl. u. univerſitts- ‖ bibliothek ‖ Knigsberg i. 
pr.“, esantis viršutiniojo laisvojo priešlapio (recto) viduryje ir 100-ajame giesmyno 
puslapyje apačioje14. jis galėjo būti įspaustas tarp 1827 ir 1918 metų. 

antrasis antspaudas daug ryškesnis, gerai matomas ir michelini’o publikuotame 
Kleino giesmyne. tai apvalus violetinės spalvos antspaudas su įrašu „staats- ‖ u. 
univerſitäts- ‖ bibliothek ‖ ʒu Königsberg ‖ i. pr.“ verstoje antraštinio lapo pusė-
je (plg. 2 pav.). jis galėjo būti įspaustas 1918-aisiais ar po 1918-ųjų. 

iš šio egzemplioriaus ištraukų paskelbė jurgis Gerulis: „Klein’as sutaisė naują 
giesmyną ir maldų knygeles 1666. m. abu veikalu iš spaudos išėjo. jie, viename 
tome, Ce. 4928, aptaisyti, Karaliaučiaus universiteto bibliotekoj išliko. ištraukos iš 
jo imtos“ (Gerulis 1927, 300). 

tikėtina, kad į torunę knyga pateko po antrojo pasaulinio karo. Šios bibliote-
kos ovalus antspaudas su įrašu „biblioteka uniwersytecka ‖ w toruniu ‖ staro-
druki“ yra keliose vietose: giesmyno antraštinio lapo verstoje pusėje (plg. 2 pav.), 
p. Xl, 544, maldyno p. ii, 17, 180 ir paskutinės rankraštinės giesmės paskutiniojo 
lapo verstoje pusėje. tikslesnį laiką būtų galima nustatyti tik pagal šios bibliotekos 
inventoriaus knygas.

buvusių knygos savininkų identifikavimas svarbus Kleino giesmyno ir maldyno 
sklaidai įvertinti. Knygos ženklų analizė paprastai duoda informacijos apie sklaidos 
židinius, plitimą visuomenėje, populiarumą, taigi pateikia duomenų tiek knygos, 
tiek kultūros istorijai. proveniencijų analizė, žinoma, turėtų būti atliekama de visu.

Įvade nepaminėti ir kiti rankraštiniai įrašai. torunės egzempliorius išsiskiria dar 
ir tuo, kad keliose vietose yra rašalu sužymėtų kirčių (Šinkūnas 2009, 30). Įvade 
neaptartos keturios rankraštinės giesmės: trys iš jų eina prieš antraštinį puslapį 
(pirmoji prasideda laisvojo priešlapio verstoje pusėje), viena – Maldų knygelių pa-
baigoje po „errata“ (apie jas žr. 1.2.3).

1.2. K l e i n o  G i e s m Y n o  G i e s m i Ų  a n a l i z Ė. daugiausia dėmesio įvade 
skiriama giesmių vertimo originalams nustatyti (p. 5–21). tai be galo sunkus ir atsa-
kingas uždavinys. originalų paieškas ir filologinę analizę sunkina kelios objektyvios 
priežastys. visų pirma, senųjų giesmynų, tiek lietuviškų, tiek nelietuviškų, išlikę labai 
nedaug, kai kurie jų yra raritetai. antra, jie saugomi kelių valstybių bibliotekose 
(tyrėjai bus dėkingi šios knygos rengėjui už bibliografijoje prie giesmynų nurodytas 
bibliotekas ir signatūras). trečia, kai kurių leidimų neišliko nė vieno egzemplioriaus, 
apie juos žinoma tik iš literatūros. iš monografijų ir antologijų, paskelbtų iki antrojo 
pasaulinio karo, kai kur pavyksta „atstatyti“ pavienius fragmentus, o kai kada tenka 

14  abiejų Kleino giesmynų ir maldynų (1666, 
1667), saugomų berlyne, prūsijos kultūros 
paveldo valstybinėje bibliotekoje, prove-
nienciją yra aprašęs mindaugas Šinkūnas, 

„lietuviškos Xvi–Xvii amžiaus knygos 
prūsijos kultūros paveldo fonde berlyne“, 
ALt 9, 2007, 398–399; šį antspaudą žr.         
p. 394, 4 pav.
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2 pav. danieliaus Kleino giesmyno Naujos giesmių knygos (1666) 
poantraštinis puslapis: Karaliaučiaus valstybinės ir universiteto 
bibliotekos antspaudas, torunės universiteto bibliotekos antspau-
das, signatūra ir Karolio estreicherio Bibliografia Polska nuoroda;
torunės universiteto biblioteka: pol. 7. ii. 4334
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orientuotis tik pagal jose pateiktus giesmių sąrašus. taigi filologinis giesmynų tyrimas 
net ir puikiai pasirengusiam tyrėjui kelia daug problemų.

Xvi–Xviii amžiaus mažosios lietuvos evangelikų liuteronų giesmynų istorijai, 
kaip rodo dainoros pociūtės15, Gertrud bense’s16, gausūs šio įvado autoriaus ir kitų 
tyrimai, itin reikšmingi vokiški giesmynai, spausdinti Karaliaučiuje, berlyne, kitose 
geografiškai artimose vietose. pažintinis skyrelis apie Xvii amžiuje Karaliaučiuje, 
berlyne leistus vokiškus giesmynus skaitytojui būtų labai pravartus. jis leistų susi-
daryti ir išsamesnį vaizdą apie giesmių bei giesmynų istoriją, galbūt padėtų išsklai-
dyti abejones, kylančias dėl kai kurių vertimo šaltinių.

Giesmynų tyrimų istorijai, prasidėjusiai jau Xviii amžiuje, įvade apskritai ne-
skiriama dėmesio. o būtent analitinė apžvalga padėtų skaitytojui geriau suvokti 
ligšiolinę tyrimų būklę ir galimus atspirties taškus. be to, tyrimų raidos analizė 
leistų objektyviau įvertinti ir dabartinio tyrimo naujumą, aktualumą, išskirtinumą, 
vietą visoje tyrimų grandinėje. 

1.2.1. s e n i  v e r t i m a i. pirmiausiai aptariamos giesmės, kurias Kleinas kiek 
paredagavęs perėmė iš zengštoko giesmyno Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos 
(1612, Karaliaučius). iš 152 giesmių, buvusių zengštoko giesmyne, Kleinas į savo 
rinkinį įtraukė beveik 80 procentų (p. 5). Įvade nurodomi vertimai, pirmą kartą 
išspausdinti jau mažvydo giesmyne Giesmės Chrikščioniškos (1566, 1570, Karaliaučius), 
paskui bretkūno rinkinyje Giesmės Duchaunos (1589, Karaliaučius), bei jų originalai 
(p. 6). michelini nustatė, kad iš 79 giesmių, įtrauktų iš zengštoko giesmyno, dau-
guma turi atitikmenis martino lutherio giesmyne Geistliche Lieder (1588, Karaliaučius) 
(p. 6). nemažai giesmių nesusijusios su vokiškomis, jos verstos iš lenkiškų ir loty-
niškų originalų (p. 7). 

vargu ar tikslinga nurodyti giesmes, kurios buvo zengštoko giesmyne, bet Klei-
nas jų į savo rinkinį neįtraukė (p. 5). jeigu tai svarbu, tuomet reikėtų paaiškinti, 
kodėl Kleinas giesmių atsisakė – ar jos atrodė prastai išverstos, ar traukėsi iš var-
tosenos ir pan.

michelini svarsto, kad Kleinas galėjo pasinaudoti ir kokiomis nors rankraštinėmis 
kopijomis. neradęs giesmių „paduksin duße mána Wieśpati“ [p. 141–142] (laužti-
niuose skliaustuose nurodomi giesmyno puslapiai), „o diewe wissgałįsis tėwe amźi-
nasis“ [p. 273–274] ir „szlowink koźna dußia wierna“ [p. 285–287] nei zengštoko, 
nei bretkūno rinkinyje, bet radęs mažvydo, jis kelia hipotezę, kad Kleinas „galėjo 
pasinaudoti ne pačiomis Giesmėmis Chrikščoniškomis, o bažnyčiose vartojamomis 
rankraštinėmis kopijomis“. tai leistų, jo nuomone, geriau paaiškinti, kodėl Kleinas 
vadina „senomis giesmėmis“ tokius kūrinius kaip „o diewe wissgałįsis tėwe amźi-

15  dainora pociūtė, XVI–XVII a. protestantų 
bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė ir Prūsų Lietuva, vilnius: pradai, 
1995.

16  Gertrud bense, „Giedojam taw – Wir singen 
dir“. Zur Textgeschichte der preußisch-litau-

ischen Gesangbücher im 18. Jahrhundert. Mit 
besonderer Berücksichtigung der Liedersam-
mlung von Fabian Ulrich Glaser (1688–1747) 
und ihrem Umfeld, Frankfurt am main u.a.: 
peter lang, 2001.
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nasis“ ir „szlowink koźna dußia wierna“ (p. 7). bet ar negalėjo Kleinas jas imti iš 
mažvydo giesmyno tiesiogiai? ar yra kokių nors priežasčių manyti, kad Kleinas 
negalėjo būti naudojęsis mažvydo giesmynu? Ši michelini’o hipotezė būtų labiau 
pagrįsta, jeigu būtų paminėtas konkretus faktas apie tuomet bažnyčiose naudojamas 
rankraštines kopijas17.  

Įvado autorius teigia, kad Kleinas pakeitė zengštoko giesmyno struktūrą. jo 
nuomone, šiuo požiūriu Kleino giesmynas artimesnis Karaliaučiuje reusnerio spaus-
tuvėje išleistam giesmių rinkiniui New Preussisches vollständiges Gesangbuch (kadan-
gi jis neišlikęs, matyt, omenyje turėtas Neu-vermehrtes und vollständiges Preussisches 
Gesangbuch, 1666). bet palyginimui pateiktas giesmių suskirstymas tik iš lietuviškų 
giesmynų – Kleino ir zengštoko (p. 8). 

Kleino giesmyno ryšys su senesniais mažosios lietuvos giesmynais analizuotas 
ir anksčiau (jurgio lebedžio18, zigmo zinkevičiaus19, dainoros pociūtės), tačiau 
įvade šie tyrimai nutylėti. michelini nemini ir pociūtės monografijoje XVI–XVII a. 
protestantų bažnytinės giesmės sudaryto išsamaus giesmių sąrašo, kur pateikiamos 
mažvydo, bretkūno, zengštoko ir Kleino giesmynuose spausdintos giesmės, nusta-
tyti vertimų originalai, giesmių autoriai ir vertėjai, nurodoma, kas imta iš ankstes-
nių rinkinių (pociūtė 1995, 147–175)20. jei laikysime nepasenusiu antikos teiginį 
„mokslas – tai dialogas“, turėsime konstatuoti, kad dialogo įvade mažoka.

1.2.2. n a u j i  v e r t i m a i. naujų vertimų originalų paieškos autorių atvedė 
prie vadinamųjų reusnerio giesmynų, spausdintų Karaliaučiuje Xvii amžiuje. mi-
chelini kelia hipotezę, kad Kleino giesmyno vertėjai giesmes galėjo versti iš giesmy-
no New Preussisches vollständiges Gesangbuch (p. 8–9). Kadangi 1650, 1655 ir 1657 metų 
leidimai neišlikę21, nustatant Kleino laikais parengtų lietuviškų vertimų vokiškus 
originalus bei lyginant giesmių grupavimą, remtasi 1666 metais Karaliaučiuje reus-
nerio spaustuvėje spausdintu giesmynu Neu-vermehrtes und vollständiges Preussisches 
Gesangbuch. Šis giesmynas sulygintas su ruth Fuehrer knygoje Die Gesangbücher der 
Stadt Königsberg pateiktu 1657 metų leidimo giesmių sąrašu. tai leido nustatyti, kad 
1666-ųjų giesmyne išspausdintos visos 1657 metų giesmės, o nežymūs pakeitimai 
susiję su atskiru naujų giesmių skyreliu („zugabe“) ir melodijomis (p. 8–9). 

17  rankraštinių giesmių, be abejo, buvo. tai 
rodo ir ranka įrašytos giesmės bretkūno, 
zengštoko, Kleino giesmynuose, ir minė-
tasis Kleino 1659 metų laiškas prūsijos ku-
nigaikščiui Frydrichui vilhelmui.

18  lebedžio teigimu, „daugiau kaip pusę gies-
mių (121 iš 229) jis [t. y. Kleinas] paėmė iš 
senesnių giesmynų – m. mažvydo, j. bret-
kūno, daugiausia iš l. zengštoko“, žr. jur-
gis lebedys, Senoji lietuvių literatūra, vil-
nius: mokslas, 1977, 115. 

19  zigmas zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 
3. Senųjų raštų kalba, vilnius: mokslas, 
1988, 95. 

20  pociūtės knyga paminima tik tada, kai tyri-
mas laikomas netiksliu (plg. 30 [p. 9] ir 72 
[p. 10] išnašą). 

21  Karaliaučiaus giesmynų tyrėja Fuehrer 
1650 ir 1655 metų giesmynų savo mono-
grafijoje neaptaria, nes jau tuo metu jų ne-
pavyko rasti, žr. ruth Fuehrer, Die Ge-
sangbücher der Stadt Königsberg, Königs-
berg: beyer in Komm, 1927, 194–195.
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michelini nustatė, kad beveik visi nauji vertimai (jų 106) turi vokišką atitikmenį 
1666 metų giesmyne Neu-vermehrtes und vollständiges Preussisches Gesangbuch ir daž-
niausiai yra lygiai taip pat išdėstyti (p. 9). dvi giesmės „pabusk’ dußéle mano tu“ 
[p. 44–48] („ermuntre dich mein schwacher Geist“) ir „ak Wieśpatie, kurs tu czo-
nay“ [p. 361–363] („o Herr Gott, der du deiner schaar“) gali būti sietinos su kitais 
vokiškais giesmynais – su 1665 metais Karaliaučiuje pasches menseno spaustuvėje 
išleistu Preussisches Neuvermehrtes, über vorige Editiones gantz vollständiges Gesangbuch 
bei Praxis pietatis melica, išėjusiu berlyne 1653-iaisiais (p. 9). michelini’o nuomone, 
giesmės „ak Wieśpatie, kurs tu czonay“ melodija greičiausiai imta iš pastarosios 
knygos (p. 9). Šis teiginys šiek tiek kelia abejonių, nes melodijos Kleino giesmyne 
ir sudarytojo pateiktame perraše nėra identiškos (plg. melodijas p. 236). ar tai yra 
perraše pateiktõs melodijos variantas, galėtų atsakyti muzikologai.

michelini’o duomenimis, vertimai iš vokiečių kalbos sudaro didžiausią Kleino 
giesmyno naujų giesmių dalį. tik dvi giesmės siejamos su lotynišku ir lenkišku 
originalu: tai „laupsinkim diewą musu sutwertoj“ [p. 145–147] – iš „dicimus 
grates tibi, summe rerum“ ir „diewop ßaukiu, diewą praßau“ [p. 351–352] iš „pana 
wołam, pana proßę“ (p. 9). jis mano, kad tik trys kūriniai gali būti originalūs. tai 
giesmės – „naujas mets atėjo jau“ [p. 54–57], „mieláusias diewe, mes tawę“ [p. 172–
175], „ak diewe mielas pone“ [p. 266–268] (p. 9). Įdomus faktas, kad Kleinas pa-
teikė šešių giesmių naujus vertimus greta su senais, perspausdintais iš zengštoko 
giesmyno (p. 9).

michelini aptaria įvade ir vertėjus, pateikia statistinių duomenų. pats Kleinas 
išvertė 38 giesmes, jonas Hurtelijus – 26, melchioras Švoba – 15, vilhelmas jonas 
liudemanas – 8, Frydrichas pretorijus vyresnysis – 7, jonas Kleinas – 3 (p. 10). 
michelini’o nuomone, yra du originalūs, paties Švobos sukurti kūriniai22. autorius 
kelia hipotezę, kad „lüdemanas, pretorijus, jonas Kleinas, Cintijus, Gaidys, leo-
poldis ir martinis greičiausiai pasinaudojo vien prūsiškais leidiniais, o danielius 
Kleinas – dar Praxis pietatis melica“ (p. 10). jis teigia, kad „Hurtelijus atsižvelgė ir į 
kitokias publikacijas: [...] išvertė [...] Ak Pons mus nekorok narse pagal 1627 m. Ein 
güldener Zeiger Oder Hertz Kleinod“ (p. 10)23, bet perraše pateiktas vokiškas origina-
las ne iš minėto rinkinio, o iš 1668 metų Neu zugerichtete Praxis pietatis melica (Frank-
furt am main) (plg. p. 158). jeigu knyga Ein güldener Zeiger Oder Hertz Kleinod dėl 
kažkokių priežasčių buvo neprieinama, tą vertėjo pasakyti komentaruose. 

1.2.3. r a n K r a Š t i n Ė s  G i e s m Ė s. jau minėta, kad įvade neaprašytos rank-
raštinės giesmės. jų vertėjus, vertimo originalus, autorius bei giesmių poetinę kalbą 

22  Kiek kitokią statistiką pateikia lebedys ir 
zinkevičius. jie melchioro Švobos priskai-
čiuoja 18 giesmių, plg. lebedys 1977, 115 
ir zinkevičius 1988, 95. lebedys ir zinke-
vičius, matyt, pateikia bendrą verstų ir 
originalių giesmių skaičių. 

23  bibliografijoje nurodyta to paties pavadini-
mo knyga su 1625 metų data. neaišku, ar 
čia kitas leidimas, ar tiesiog korektūros 
klaida.
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taip pat yra analizavusi pociūtė (1999, 129–135), bet jos tyrimas neatsispindi nei 
įvade, nei literatūros sąraše. Kadangi abi Kleino knygos kartu su rankraštinėmis 
giesmėmis įrištos 1712 metais, tai giesmės turėjo būti parengtos iki 1712-ųjų (po-
ciūtė 1999, 129). 

dvi giesmes – „o kas Kraujai!“ ir „pon ieʒau Kriſtau mums paßôk“ – į lietuvių 
kalbą išvertė Katyčių kunigas jonas andrius Cezaris (johannes andreas Cäsar, apie 
1650–1710). abi pasirašė kriptonimu „i. a. C. p. C.“. vieną giesmę – „ieʒau Kriſtau 
tu mums padêk“ – išvertė tilžės lietuvių kunigas mykolas engelis (michael engel, 
apie 1650–1707). jo kriptonimas – „m. e. p. t. l.“ Ketvirtõsios giesmės „mielas jeʒau 
sʒaukſm man“ vertėjas nežinomas (pociūtė 1999, 129–131).

nesutampa pociūtės ir michelini’o nurodyto vertimo originalo „o theures blut! 
o rohte Fluht!“ (lietuviškas vertimas „o kas Kraujai!“) аutorius. michelini giesmės 
autoriumi laiko simoną dachą (p. 34). pociūtė (1999, 132), remdamasi himnologu 
albertu Friedrichu Wilhelmu Fischeriu24, giesmę priskiria justui sieberiui. Ši giesmė 
pirmą kartą išspausdinta 1658 metais drezdene, vėliau kai kuriuose giesmynuose 
sutrumpinta nuo 39 iki 8 posmų. trumpesnioji pirmą kartą pasirodė johanno ole-
arijaus giesmyne, išleistame 1671-aisiais leipcige. ją sutrumpinus, atsirado, kaip 
teigia himnologas Fischeris, ir klaidinga nuoroda – autorystė priskirta žinomam 
Klaipėdos poetui simonui dachui (pociūtė 1999, 132). 

Kritiniame aparate nepateikta argumentų, kodėl rankraštinės giesmqs „mielas 
jeʒau sʒaukſm man“ vertimo originalas „liebster jesu / hör mein klagen“ nuro-
domas iš giesmyno Lüneburgisches Gesang-Buch (1694, lüneburgas). Komentare te-
pasakyta: „Giesmės trūksta prūsiškuose giesmynuose“ (p. 420). iš tokio komentaro 
galima suprasti, kad giesmė buvo išspausdinta tik minėtame giesmyne. tačiau po-
ciūtės (1999, 132) nuomone, tai galėtų būti ahasvero Fritscho giesmė, išspausdinta 
jo sudarytame giesmyne Hundert und Ein und Zwanzig Neue Himmel-süsse Jesus-Lie-
der (1675, jena), nors dėl autorystės lieka abejonių, nes tame giesmyne yra ir kitų 
autorių giesmių. Ši giesmė publikuota 1697 metų Halės giesmyne, 1704 metų ber-
lyno ir vėlesniuose. Kai nesutampa tyrėjų nurodyti vertimo originalai ir autoriai, 
leidžiant mokslinį leidimą, tam vertėtų skirti daugiau dėmesio.

Kadangi publikuojamame Kleino giesmyne yra rankraštinių papildymų, įvado 
pavadinimas „Kleino giesmynas ir jo papildymai“ tarsi sako, kad jie irgi bus apra-
šyti išsamiai. bet tik įvado pabaigoje paaiškėja (p. 10–12), kad michelini galvoje turi 
visai ką kita – papildymais laikomos pridėtos giesmės vėlesniuose Kleino giesmy-
no leidimuose: jono rikovijaus (johann richovius, 1652–1703) ir Frydricho zigman-
to Šusterio (Friedrich sigismund schuster, 1671–1750) giesmynuose (1685, 1705). 
atitinkamai dviprasmiški ir kitų skyrių pavadinimai: „1685 m. leidimo papildymai“ 
(p. 429), „1705 m. leidimo papildymai“ (p. 447), „Kleino rinkinio ir jo papildymų 
giesmės“ (p. 462). pirmuosiuose dviejuose išspausdinti pridėtųjų giesmių perrašai, 

24  albert Friedrich Wilhelm Fischer, Kirchen-
lieder-Lexicon. Hymnologisch-literarische 
Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten 

und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten 
in alphabetischer Folge, nebst einer Übersicht 
der Liederdichter, Gotha: perthes, 1878, 270.
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greta pateikiant ir vertimo originalo perrašus (p. 429–459), o trečiajame – rodyklė-
je – visų trijų leidimų giesmių sąvadas. 

dviprasmiškas ir kai kurių terminų, ypač tekstas ir šaltinis, vartojimas. tekstolo-
gijoje itin svarbios trys sąvokos: veikalas, šaltinis, tekstas. tekstas – tai užfiksuota 
vientisa kalbinių elementų seka; jo kokybinis apibūdinimas remiasi opozicijomis 
vientisas – nevientisas, pilnas – nepilnas, baigtas – nebaigtas ir pan.25 Šio termino nerei-
kėtų vartoti reikšme ‘kūrinys, veikalas’. Įvade terminas tekstas dažniausiai vartojamas 
‘giesmės’ reikšme (suprantant plačiąja prasme, ‘kūrinio’), plg.: „nepasinaudota patei-
kiant lietuviško teksto melodiją“ (p. 10), „tekstas taip pat neturi atitikmens 1690 m. 
išėjusiame antrajame 1675 rinkinio leidime“ (p. 10), „Kleino giesmynas užima išskir-
tinę vietą lietuvių literatūros istorijoje dėl reikšmingų naujų tekstų“ (p. 5), „79 iš 
zengštoko giesmyno pakartoti tekstai pirmą sykį išėjo Xvi a.“ (p. 6) ir pan.

istorikai šaltiniais vadina įvairią medžiagą, iš kurios gauna informacijos apie 
tiriamąjį objektą. tekstologijoje šaltinis suprantamas kiek kitaip. tai materialus daik-
tas (konkretus rankraštis, spaudinys), t. y. veikalas, užfiksuotas konkrečioje laikme-
noje. Įvade šaltiniu laikomas ir spaudinys, tai yra konkretus giesmynas, ir tame 
spaudinyje esančios giesmės, plg.: „iš kitokio šaltinio atėjo prie teksto „Kurs diewo 
stow apginime“ [p. 337–339] pridėta prancūziškos kilmės melodija; šiuo atveju 
greičiausiai pasinaudota lobwasserio psalmynu“ (p. 9) ir „naujų Kleino giesmyno 
tekstų šaltiniai paprastai pateikiami iš 1666 m. Neu-vermehrtes und vollständiges Preus-
sisches Gesangbuch“ (p. 11). antruoju atveju autorius iš tiesų kalba apie vertimo 
originalus. Šiuos terminus reikėtų skirti, bent jau nevartoti sinonimiškai. 

1.3. p r i d Ė t o s  G i e s m Ė s  j o n o  r i K o v i j a u s  G i e s m Y n e. toliau mi-
chelini kreipia dėmesį į rikovijaus giesmyną Naujos pagerintos giesmių knygos (1685, 
Karaliaučius). Šis giesmynas lietuvių bibliografijoje ir istoriografijoje laikomas antruo-
ju Kleino giesmyno leidimu. rikovijus iš Kleino neperėmė 5 giesmių, įtraukė 36 
naujus vertimus, iš kurių tik vienas pateiktas su melodija26 (p. 10). 28 naujos giesmės 
išverstos iš vokiečių kalbos, o 8 galėtų būti laikomos originaliais kūriniais (p. 10). 
michelini lietuviškų vertimų pagrindiniu šaltiniu laiko 1675 metais Karaliaučiuje iš-
ėjusį giesmyną Preußisches, neu verbessert, vollständiges Kirchen- Schul- und Haus-Ge-
sangbuch. Šis teiginys paremtas Fuehrer monografijoje pateiktais duomenimis, nes 
minėtojo giesmyno egzempliorius dingęs iš prūsijos kultūros paveldo valstybinės 
bibliotekos berlyne (p. 10). Įvado autorius teigia, kad dingusį 1675 metų giesmyną 
„puikiai atstoja“ antrasis jo leidimas, išėjęs 1690 metais, bet dauguma perrašų sky-
riuje „1685 m. leidimo papildymai“27 pateikta ne iš šio rinkinio, o iš 1666 metų Neu-
vermehrtes und vollständiges Preussisches Gesangbuch bei kitų leidinių (p. 429–446). 

25  plačiau apie veikalo, šaltinio ir teksto san-
tykį žr. subačius 2001, 69–71 ir lit.

26  Komentaruose nekalbama, ar melodijos ri-
kovijaus giesmyne ir nurodytame vokiška-
me šaltinyje panašios, žr. p. 429, 1 ir 4 iš-

našą. Įvade apie melodiją tepasakyta: „tu-
rinčia atitikmenį tuometiniuose prūsijos 
giesmynuose“ (p. 10).

27  Šis skyrius greičiausiai per klaidą neįtrauk-
tas į recenzuojamos knygos turinį.
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labai dažnai ieškant verstų giesmių originalų, randama panašių variantų ke-
liuose leidimuose. Kai tekste nėra ryškių skirtumų (leksikos, morfologijos, sintak-
sės, struktūrinių ar kitokių pakeitimų), sunku nustatyti, kuriuo konkrečiai spau-
diniu, t. y. giesmynu, vertėjas rėmėsi. jeigu abejojama dėl pagrindinio šaltinio ar 
nėra galimybių juo pasinaudoti, tam tikrais atvejais iš paralelinių šaltinių28 galėtų 
būti išskirtas patikimiausias šaltinis. Šiuo atveju juo galėtų būti laikomas giesmyno 
Preußisches, neu verbessert, vollständiges Kirchen- Schul- und Haus-Gesangbuch antrasis 
leidimas (1690), kuriuo ir vertėtų remtis pateikiant originalus. Fuehrer 1690 metų 
leidimą laiko gana konservatyviu, nuo 1675-ųjų iš esmės nesiskiriančiu (čia papil-
domai įtrauktos 29 giesmės ir atsisakyta vienos giesmės [Fuehrer 1927, 92, 256]).

1.4. p r i d Ė t o s  G i e s m Ė s  F r Y d r i C H o  Š u s t e r i o  G i e s m Y n e. trečia-
sis Kleino giesmyno leidimas Naujos pagerintos giesmių knygos išėjo 1705 metais 
Karaliaučiuje, parengtas Frydricho Šusterio. jame iš esmės perspausdintas visas 
rikovijaus giesmynas. tik Šusteris vėl įtraukė 4 rikovijaus atmestas giesmes iš 
Kleino giesmyno bei paskelbė 24 naujas giesmes; 19 iš jų yra verstinės (p. 10–11).

michelini’o tyrimų duomenimis, Šusterio giesmyno vertėjai, versdami tas naujas 
giesmes į lietuvių kalbą, naudojosi ne vienu šaltiniu. teigiama, kad giesmės verstos 
„iš žinomų Xvi ir Xvii a. vokiškų šaltinių“ (p. 11). pats Šusteris, kuris išvertė 6 
giesmes, galėjo remtis Neu verbessert- vollständiges Kirchen- Schul- und Haus-Gesang-
buch bei Praxis pietatis melica ar Kirchen und Haus-Music, o matas pretorijus (jo ver-
timai du) – Neu zugerichtete Praxis pietatis melica (p. 11). tais atvejais, kai aiškiai 
matyti, jog remtasi ne vienu originalu, kyla abejonių, ar vertėjai apskritai turėjo 
šiuos vokiškus giesmynus. visai tikėtina, kad vertėjai galėjo mokėti vokiečių baž-
nyčiose giedamą, galbūt tuo metu populiarią giesmę ir iš atminties ją išversti į 
lietuvių kalbą. juk giesmė nėra kanoninis kūrinys. skirtingai nei verčiant bibliją, 
nėra griežto reikalavimo remtis vienu, tuo metu pripažintu originalu. 

1732 metais Karaliaučiuje pasirodė jono berento (johann behrendt, 1667–1737) 
giesmynas Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos giesmių knygos. jame, michelini’o duo-
menimis, iš trečiojo Kleino giesmyno leidimo perspausdintos kiek paredaguotos 169 
giesmės (iš 172), pirmą kartą paskelbtos Kleino giesmynuose. Šios giesmės sudaro 
beveik pusę berento giesmyno rinkinio (jį sudaro 335 giesmės). todėl teiginys, kad 
berento giesmynas „nebepakartojo Kleino modelio: su juo prasidėjo naujas ciklas, 
kurį užbaigė 1750 m. pasirodęs ‘klasikinis’ Šimelpenigio29 giesmynas“ (p. 11), turė-
tų būti labiau argumentuotas. 

michelini’o nuomone, Kleino maldynas galėtų būti originalus ar pusiau originalus 
kūrinys, nes panašaus atitikmens kitomis kalbomis tyrėjui nepavyko rasti (p. 12). 

28  apie paralelinį vertimo originalo leidimą 
žr. subačius 2001, 401–402.

29  Lietuvos bibliografijoje 1750 metų adomo 
Frydricho Šimelpenigio (adam Friedrich 
schimmelpfennig, 1699–1763) giesmynas 

aprašytas tik pagal šaltinius, tuomet neži-
notas nė vienas egzempliorius (LB i 386). 
michelini nurodo jį esant Göttingeno   
valstybinėje ir universiteto bibliotekoje:         
8 Cant Geb 258 (p. 461). 
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2. m i n d a u G o  Š i n K ū n o  s t r a i p s n i s  a p i e  r a Š Y b ą. straipsnyje „da-
nieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba“ išsamiai ir nuosekliai aptariamas 
šriftas ir raidynas (p. 23), balsių ir priebalsių vartojimas (p. 24–28), nosinių balsių 
rašyba ir vartojimo ypatumai (p. 25–26), geminacijos atvejai (p. 28). autorius ana-
lizuoja, kada Kleino taikytas priebalsiams ir balsiams morfologinis, o kada fonetinis 
rašybos principas (p. 28–29). Šinkūnas pateikia visą tiek gramatikų, tiek giesmyno 
bei maldyno ženklų inventorių (p. 23–24).

Gramatikose kodifikuotos rašybos Kleinas gana nuosekliai laikėsi ir giesmyne 
bei maldyne. pastaruosiuose jau praktiškai įtvirtintos jo rašybos naujovės: raidė <ė> 
siaurajam [∙] žymėti, <>, <> šalia nuo Xvi amžiaus vartotų <>, <> nosiniams 
balsiams atspindėti (taigi įvesta nuosekli nosinių balsių sistema, kokia buvo mika-
lojaus daukšos Katekizme [1595] ir jo Postilėje [1599]), <ś> ir <ć> priebalsiams [š] ir 
[č] žymėti (nors yra ir <ß> bei <cʒ>), <> priebalsiui [ž] žymėti30.

 Šinkūnas skyrelyje „Kirčio žymėjimas“ (p. 29–30) konstatuoja, kad giesmyne ir 
maldyne vartojami tie patys kaip gramatikose kirčio ženklai, bet žymėjimas skiria-
si. Kleino „graikiška“ kirčiavimo sistema, aklai taikyta gramatikoje ir kompendiume, 
giesmyne ir maldyne gerokai deformuota. Gravis labai retas, cirkumfleksas varto-
jamas beveik vien tik kilmininko galūnėse ir kirčio nerodo, dažniausiai skiria kil-
mininką nuo įnagininko. retas ne galūnėje cirkumfleksas yra veiksmažodžių prie-
sagose giesmyne, o maldų rinkinyje beveik nepasitaiko. Šinkūno teigimu, labiausiai 
tikrąjį žodžio kirtį atskleidžia akūtas. veikiausiai dėl techninių aplinkybių juo žy-
mimos tik balsės <á>, <é>, rečiau <ó>, o štai <ú> ir <í> visai nėra. akūtas vartojamas 
tvirtapradžiuose dvibalsiuose ir dvigarsiuose gramatikoje, giesmyne bei maldyne. 
Šis žymėjimas, pasak autoriaus, liudija, kad Kleinas skyrė lietuvių kalbos priegaides. 
Kaip minėta, Šinkūnas pastebėjo, kad torunės egzemplioriuje buvęs savininkas 
keliose vietose kirčius sužymėjęs rašalu. 

nauja tai, kad straipsnio autorius aptarė tokias rašybos ypatybes kaip dierezę ir 
abreviatūrą (suspensijos, omisijos, kontrakcijos, apostrofo žymėjimą) skyrelyje „Kitos 
rašybos ypatybės“ (p. 30). Kleino rašybos principai taikomi ir kituose giesmyno bei 
maldyno leidimuose, jais remtasi ir vėlesniuose mažosios lietuvos raštuose (p. 30).

Šinkūno tyrimas svarbus ir reusnerio spaustuvės spaudmenų inventoriui pažin-
ti. straipsnyje pateiktas lietuviškų raidžių inventorius rodo, kad spaustuvė neturėjo 
didžiųjų raidžių su skersine šakele nosiniams balsiams žymėti, trūko spaudmenų su 
diakritikais (jie imti iš kito stiliaus rinkinio arba rinktos raidės be diakritikų). spaus-
tuvių įtaka rašybai ir jos standartams – vis dar nepakankamai tirta sritis. akcento-
grafijos analizė būtinà senõsios lietuvių kalbos kirčiavimo sistemai nagrinėti.

3. K l e i n o  G i e s m Y n o  i r  m a l d Y n o  F a K s i m i l Ė  b e i  K r i t i n i s  a p a -
r a t a s. Faksimilės atstoja pagrindinį leidžiamo veikalo tekstą. Knygos formatas įva-

30  tenka papriekaištauti, kad šiame straipsny-
je nesilaikoma lietuvių kalbotyroje įpras-
tos kopenhaginės fonetinės transkripcijos.
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de nenurodytas, nepasakyta, ar faksimilės puslapiai yra originalaus dydžio. pagirtina 
faksimilės kokybė. tekstas lengvai įskaitomas, neblogai matomi diakritiniai ženklai. 

Kritinio aparato elementai išdėstyti faksimilės apačioje trimis zonomis: viduri-
niojoje pateikiami lietuviškų giesmių perrašai iš ankstesnių mažosios lietuvos gies-
mynų (jei giesmė ne nauja, bet Kleino perimta), dešiniojoje – vertimų originalų 
perrašai, kairiojoje – komentarai. Kartais viena zona „įlenda“ į kitos teritoriją, bet 
maketuojant ne taip paprasta grafiškai išdėstyti zonas taip, kad būtų ir išsaugota 
informacija, ir nepažeistos funkcijos.

Kritiniame aparate atsispindi sudėtingo filologinio darbo rezultatai: nustatytos 
iš ankstesnių lietuviškų giesmynų perimtos giesmės ir vertimo originalai. būtent 
čia reikia ieškoti naujų žinių apie Kleino giesmyno giesmių istoriją. 

perimtų lietuviškų giesmių dažniausiai komentuojamos korektūros klaidos, ori-
ginalų – dar ir nesutapimai skirtinguose leidimuose. taisytinos paties šaltinio, t. y. 
Kleino giesmyno ir maldyno, vietos kritiniame aparate nekomentuojamos.

labai kompaktiška komentarų, pateikiamų išnašose kairėje puslapio dalyje, sis-
tema. Šaltiniai nežymimi mums įprastomis santrumpomis – siglomis pasirinktì 
metai. atkreiptinas dėmesys, kad siglą „1666“ sudarantys metai žymi 1666-ųjų 
giesmyną Neu-vermehrtes und vollständiges Preussisches Gesangbuch ir sutampa su 
Kleino giesmyno ir maldyno metais (1666). ją radus, gali kilti mintis ieškoti nuro-
dytų puslapių Kleino giesmyne (plg. p. 69, 116, 137 ir kt.). 

išnašų sistema bendra tiek lietuviškai giesmei, tiek vokiškam originalui. vieno-
je išnašoje kartais susikaupia daug metų nuorodų, ir ne tik senųjų spaudinių, bet 
ir tyrimų. išnašų žymėjimas perrašuose dvejopas: tradicinis 1, 2, 3 ir „netradicinis“ 
|1, |2, |3. tradicinėmis išnašomis perrašuose, tiek lietuviškuose, tiek vokiškuose, 
žymimos taisytinos vietos, o „netradicinės“ skirtos perimtųjų giesmių ir vertimo 
originalų šaltiniams nurodyti. tačiau komentarų zonoje jos visos pateikiamos paei-
liui, t. y. negrupuojant, ir žymimos trečiu būdu: 1., 2., 3. Įvade ši sistema nepaaiš-
kinta. bėda dar ir ta, kad lygiai taip pat (1., 2., 3.) perrašuose numeruojamos ir 
giesmių strofos. 

norint išvengti painiavos, sudėtinguose kritiniuose leidimuose įprasta skirti du 
komentarų sluoksnius: vieną tekstologiniams, kitą dalykiniams komentarams, kiek-
vienu atveju išlaikant tokį pat išnašų žymėjimą tekste ir komentaruose. bet skaityto-
jui visų svarbiausia, kad kritinio aparato principai būtų aiškiai išdėstyti įvade. tam 
paprastai skiriamas atskiras skyrius. tyrėjams labai patogu, kai siglos pateikiamos 
dar ir lankstuku (taip, pavyzdžiui, daroma leidžiant kritinius vulgatos leidimus).

Kita vertus, kad ir kokia logiška būtų siglų ir komentarų sistema, skaitytojui, 
ieškančiam informacijos tokį sudėtingą tyrimą atspindinčiame kritiniame aparate, 
visada reikės atidos. 

perrašai iš lietuviškų, vokiškų ir kitų giesmynų, kaip ir kituose michelini’o pa-
rengtuose senųjų raštų leidimuose, pateikiami supaprastintai: atsisakoma gotikinių 
raidžių (ilgųjų <ſ> ir <ʒ> bei jų alografų), nosinių balsių su „šakele“, o <v> ir <v> 
prieš priebalsę perteikiamos <u> ir <u>. skirtingai nei originaliuose tekstuose, žodžio 
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pradžioje nerašomos kelios didžiosios raidės. deja, tokia rašyba neatspindi origina-
lios rašybos ypatybių, o tai tokio tipo knygai būtų buvęs didelis privalumas.

Komentaruose kai kur stinga aiškumo. Greta giesmių iš zengštoko giesmyno 
michelini pateikia 1666 metų giesmyno Neu-vermehrtes und vollständiges Preussisches 
Gesangbuch vokišką originalą (p. 56, 57–58, 58–59, 59–61 ir t. t.). ar Kleinas, reda-
guodamas senus vertimus, rėmėsi šiuo giesmynu, nekomentuojama, paliekama 
spręsti kitiems tyrėjams. 

4. G i e s m i Ų  r o d Y K l Ė s. pirmojoje rodyklėje „Kleino rinkinio ir jo papildymų 
giesmės“ giesmės surašytos pagal lietuvišką antraštę kartu su naujomis giesmėmis 
iš rikovijaus, Šusterio ir berento giesmynų (p. 462–467). antroji „vokiški naujų 
tekstų šaltiniai“ sudaryta pagal vokišką antraštę su autorių pavardėmis (p. 468–470). 
ji skirta naujoms Kleino giesmyno giesmėms. Į šiuos sąrašus neįtrauktos keturios 
rankraštinės giesmės.

rodyklės labai palengvina giesmių paiešką. maža to, michelini’o sudarytos ro-
dyklės labai informatyvios. pirmojoje nurodomi giesmių ryšiai su giesmėmis anks-
tesniuose ir vėlesniuose giesmynuose, pažymima, ar tai nauja giesmė (N. G.), ar 
naujas jau anksčiau į lietuvių kalbą išverstos giesmės vertimas (N. V.) ar tik per-
spaudas (Persp.). pateikiami ankstesniųjų giesmynų puslapiai arba giesmių numeriai. 
be to, nurodoma, kurios giesmės pateko į berento ir Šimelpenigio giesmynus (Per-
spausdinta). antrojoje rodyklėje atsispindi naujų Kleino giesmyno giesmių vertimo 
originalai, yra informacijos apie autorius.

5. K i t i  d a l Y K a i. recenzuojant bet kokią knygą, pabaigoje įprasta įvertinti 
ir techninį parengimą. Filologai šmaikštauja, kad geroje draugijoje apie dulkes ir 
korektūros klaidas nekalbama, todėl daug dėmesio tam nebus skiriama. norisi 
atkreipti dėmesį tik į vieną kitą neapsižiūrėjimą.

Gale įdėtas „turinys“ ne visai atitinka knygos struktūrą. jame nėra skyriaus 
„1685 m. leidimo papildymai“, ne visų skyrių pavadinimai pateikiami vokiečių 
kalba, nors knygoje jie turi vokiškas antraštes (beje, ne visi). jei skaitytojas apie 
knygos sandarą orientuosis pagal „turinį“ (o taip paprastai ir būna), tai susidarys 
įspūdį, kad publikuojami du egzemplioriai: torunės ir Wolfenbüttelio. bet iš pas-
tarojo įdėti tik keturi puslapiai: antraštinis 1667 metų giesmyno puslapis ir spaus-
tuvininko Friedricho reusnerio pratarmė. nepakankamai informatyvi ir antraštė 
„Kleino rinkinio ir jo papildymų giesmės“. iš tiesų tai giesmių rodyklė, apimanti 
Kleino, rikovijaus, Šusterio, berento ir Šimelpenigio giesmynus. 

vokiškame tik ką minėtos antraštės pavadinime (skyriaus pradžioje ir turinyje) 
yra dvi korektūros klaidos: van (=von) ir Regänzungen (=Ergänzungen) (p. 462 ir 471). 
Yra klaida ir kitoje vokiškoje antraštėje „exemplar der universitätsbibliothek thorum, 
sign.: pol. 7. 4334–4335“ (=Toruń arba Thorn) (p. 31). Šiek tiek nesisekė ir vienam 
lietuviškam žodžiui – veiksmažodžiui grąžinti: sugražįnti (=sugrąžinti) (p. 6), negra-
žindami (=negrąžindami) (p. 11). Knyga skirta mokslo žmonėms, tad tokie riktai jų 
nesuklaidins. dėl to būna apmaudu tik rengėjams. Kas kita perrašo netikslumai. 
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Korektūros klaidų perrašuose iš zengštoko giesmyno nepastebėta, bet jų pasitaiko 
perrašuose iš rikovijaus giesmyno31: giesms „tamsė ſtaldė / ßtai ſtébuklas“ 4 posme 
yra Tarikim RkG 41, o RkG(perr.) – Tarykim (p. 429); giesms „bais diddey paſilinkſmin“ 
2 posme yra Jeruſalem RkG 50, o RkG(perr.) – Jeruzalem (p. 429); giesms „aK! ß’tai 
ſmutka!“ 7 posme yra krut= RkG 97, o RkG(perr.) – krut-têsu! (p. 429); giesms „daukis’ 
nu Krikßćionyſte“ 1 posme yra bėdû RkG 126, o RkG(perr.) – bédû (p. 430); giesms 
„jau daukis’ Krikßćionyſte“ 5 posme yra tikks RkG 129, o RkG(perr.) – tikkis (p. 
430). perraše nesilaikoma nuoseklaus žodžio skiemenų kėlimo kaip originale. 

pasitaiko netikslumų nurodant puslapius komentaruose, pvz., vietoj „plg. p. 445, 
kur šaltinis pateikiamas su komentarais“ turi būti „plg. p. 449...“; ta pati klaida ir 
vokiškame komentare (žr. pirmąsias išnašas p. 34 ir 35).

apibendrinant reikia pasakyti dar keletą dalykų. Kad ir kokios būtų interpreta-
cijos, šaltinio tekstas visada teisus. Faksimilė – pati patikimiausia forma seniesiems 
raštams įamžinti ir dar kartą paskleisti visuomenei. ji, palyginti su perrinktu teks-
tu, publikuojamu tradicine knyga ar elektronine forma, perteikia daugiau autentiš-
kos informacijos. Faksimilė, net ir nespalvota, išsaugo visą pirminę ir dalį antrinės 
šaltinio informacijos. lydimas patyrusio senosios lietuvių literatūros tyrėjo komen-
tarų, gerai parengtų priedų, faksimilinis leidimas tampa atspirtimi įvairiapusei ana-
lizei. Šiuo atveju protestantiškų giesmių tyrėjo Guido michelini’o parengtas Kleino 
giesmyno ir maldyno leidimas ne tik dokumentuoja šaltinį, bet ir žymiai papildo 
iki šiol žinotus duomenis apie giesmių bei giesmynų istoriją.

nuoseklaus ir kryptingo mokslinio darbo rezultatai jau leidžia pažinti Xvi–Xvii 
amžiaus mažosios lietuvos giesmynų raidą ir, be jokios abejonės, atveria kelią 
sėkmingai Xviii amžiaus giesmynų analizei. jų istorija dar sudėtingesnė, šaltinių 
gausa dar didesnė, o prieiga prie jų nė kiek nelengvesnė.

Ona Aleknavičienė, Inga Strungytė-Liugienė 
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31  pastebėtos korektūros klaidos giesmių per-
rašuose iš rikovijaus giesmyno čia pažy-
mėtos santrumpa RkG(perr.).
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Pietro U. Dini
università di Pisa, italia

baltų kalbotyros apyaušriai. 
baltų kalbų paleokomparatyvistinės 
sampratos kalbotyros 
istoriografijos kontekste1

tradiciškai manoma, kad kartu su martyno mažvydo į Katekizmą įdėtu elemen-
toriumi (1547) prasidėjo ir lietuvių kalbotyra. tai gali būti tiesa, tačiau nustatyti, 
kokia buvo lietuvių, o tiksliau baltų, lingvistika iki mažvydo laikų, yra – mano 
supratimu – aktualus baltų kalbotyros istoriografijos uždavinys. jau kelis metus 
tiriu, kokios baltų kalbų sampratos vyravo europoje renesanso laikais ir vėliau, 
prieš atsirandant XiX amžiaus lyginamajai kalbotyrai, ir galiu tvirtinti, kad tokių 
sampratų buvo ne viena. Kai kurios jau seniai žinomos, kaip antai lotyniškosios 
kilmės samprata, o kai kurios menkai arba visai nežinomos, pavyzdžiui, ketveriopos 
kalbos ar hebrajiškosios sampratos2. 

visų pirma norėčiau išryškinti kalbotyros istoriografijos tyrimų svarbą baltistikai, 
o vėliau aptarti pagrindinius baltų kalbų Xvi amžiaus paleokomparatyvizmo bruo-
žus ir juos trumpai apibendrinti.

taip darydamas remsiuos savo paties pastarųjų metų tyrimais, kuriuos tikiuo-
si netolimoje ateityje pagaliau paskelbti vienoje knygoje (jei tik bus įmanoma 
rasti lėšų), kuri vadinsis Baltų kalbotyros kilmė. Šiame apžvalginiame straipsnyje 
bus išvardyta daug veikėjų ir veikalų, kurie baltistikos moksle neretai minimi 
pirmą kartą.

1  apžvalginis straipsnis parengtas pagal pa-
skaitą, skaitytą 2009 metų birželio 23 die-
ną vilniuje lietuvos mokslų akademijos 
rūmuose (autorius 2007 metais tapo lietu-
vos mokslų akademijos užsienio nariu ko-
respondentu). tekstas paremtas kitais au-
toriaus įvairiomis kalbomis jau skelbtais 
tyrimais (žr. literatūros sąrašą); jį galima 
laikyti knygos Baltų kalbotyros kilmė san-
traukos santrauka.

2  apie ketveriopos kalbos sampratą bus kalba-
ma toliau, taip pat žr. pietro u. dini, „Ket-
veriopos kalbos (linguagium lithuanicum 
quadripartitum) samprata ir renesanso 
baltų kalbotyros istoriografijos konteks-
tas“, Metmenys 76, 1999b, 138–150; o apie 
hebrajiškąją žr. pietro u. dini, „baltų kalbų 
paleokomparatyvizmo (Xvi a.) ‘hebrajiš-
koji samprata’ ir jos mįslingas tekstelis“, 
Blt 6 priedas, 2006, 69–77.
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1. praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio viduryje vienas iš italijos baltistikos 
patriarchų Giuliano bonfante pažymėjo, kad „Į praeities lingvistines problemas, o 
ypač kalbų giminystės klausimus, labai mažai kreipiama dėmesio“3. po metų jis vėl 
rašė: „mažai stebina, kad [seniausiuose europos kalbų aprašymuose] nėra baltų 
kalbų, nes europos mokslininkai jas ilgai ignoravo“4. Šiedu teiginiai lakoniškai 
nusako ankstyvosios baltų kalbotyros istoriografijos tyrimų būklę ir veda tiesiai in 
medias res. 

apskritai nuo to laiko, kai bonfante parašė šiuos žodžius, t. y. per pastaruosius 
keturis dešimtmečius, daug nuveikta tiriant vadinamosios „ikimokslinės“ kalbotyros 
istoriją. pastebimos ryškios ir vaisingos šios srities tyrimų plėtros tendencijos. 

baltų kalbotyros istoriografija, savaime suprantama, sudaro tik dalį bendrosios 
kalbotyros istoriografijos tyrimų. Kaip žinoma, ši specialioji lingvistikos šaka vykdo 
istoriografinius (o ne istorinius) kalbotyros tyrimus5. Šioje vietoje ne pro šalį primin-
ti, kad baltų kalbotyros istoriografija nėra baltų kalbų istorija. Kalbame apie dvi vi-
siškai skirtingas tyrimų sritis, kurios remiasi istoriografijos ir istorijos skirtumais6. 

paskata gilintis į šią palyginti naują tyrimų sritį man visų pirma kilo iš papras-
tų pastebėjimų bei svarstymų. 

Pirma, pervertę daugiau nei šešiasdešimt jau pasirodžiusių autoritetingo ir ver-
tingo žurnalo Historiographia Linguistica tomų nerasime nė vieno straipsnio nei apie 
vadinamojo „ikimokslinio“, nei apie mokslinio laikotarpio baltų kalbotyros istorio-
grafiją7. be to, galima pastebėti, kad neatsižvelgiama į lingvistines baltų kalbų arba 
baltų kalbų arealo teorijas taip pat pastaruoju metu išleistose didelės apimties kal-
botyros istorijose, pavyzdžiui, tritomėje Giulio lepschy kalbotyros istorijoje arba 

3  „linguistic problems of the past, and the 
problems of kinship of languages in par-
ticular, have attracted very little attention“ 
(Giuliano bonfante, „ideas on the kinship 
of the european language from 1200 to 
1800“, Cahiers d’histoire mondiale 1, 1954, 
679).

4  „[l’assenza] delle lingue baltiche sorprende 
poco, perché gli studiosi europei le hanno 
ignorante a lungo“ (Giuliano bonfante, 
„una descrizione linguistica d’europa del 
1614“, Paideia 10[10], 1955, 227). 

5  apie tai žr. Hans arens, „Gedanken zur 
Historiographie der linguistik“, Geschich-
te der Sprachtheorie, tübingen: narr, 1987, 
3–19; Herbert e. brekle, „Was heißt und zu 
welchem ende studiert man sprach wis-
sen  schaftsgeschichte?“, Geschichte der 
Sprachtheorie, tübingen: narr, 1987, 43–62; 
ernst F. K. Koerner, Professing Linguistic 
Historiography. Amsterdam Studies in the 

Theory and History of Linguistic Science 79, 
amsterdam, philadelphia: benjamins, 1995.

6  išsamiau apie tai žr. Koerner 1995 ir ten pa-
teiktą bibliografiją.

7  plg. Historiographia Linguistica (amsterdam, 
nuo 1970). tas pat pasakytina ir apie nau-
jausius šios srities žurnalus, plg. Histoire-
Épistémologie-Langage (paris, nuo 1979), 
Beiträge zur Sprachwissen schaft (münster, 
nuo 1991), History and Historiography of Lin-
guistics (amsterdam; toliau – ICHoLS) (su 
retomis išimtimis, pavyzdžiui, r. lötsch, 
„die these von der baltoslawisch-germa-
nischen spracheinheit in der Geschichte 
der slawistik, baltistik und indoeuropä-
istik“, Hans-Josef Niederehe, Ernst F. K. Ko-
erner, History and Historiography of Linguis-
tics 3, amsterdam: benjamins, 1987, 737–
746). o žurnalui Res Balticae (pisa, nuo 
1995) baltų kalbotyros istoriografijos sky-
rius yra programinis dalykas (apie tai žr. 
RBl 2 pratarmėje).
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ernsto Koernerio ir ronaldo asherio trumpoje kalbų mokslų istorijoje nuo šumerų 
iki kognityvistų, nei daugiatomėje asherio ir simpsono kalbų bei kalbotyros encik-
lopedijoje8. tai tęstis nebegali ir reikia dėti pamatus, kad ateities veikaluose baltų 
kalbotyros istorija užimtų deramą vietą. 

Antra, seniausių baltų lingvistikos teorijų tyrimas tik dabar pradeda traukti 
tyrėjų dėmesį. iš tikrųjų, baltų kalbotyros istoriografijos tyrimai šiek tiek atsilieka. 
negalima nurodyti ne tik jokios apibendrinamosios baltų kalbų sampratų studijos, 
bet ir apskritai reikia pripažinti, kad trūksta šios srities – su labai mažomis išimti-
mis – parengiamųjų darbų, kuriais būtų galima pasiremti9. istoriografiniu požiūriu 
vertinant antrinę literatūrą matyti, kad iki šiol šis tas tirta tik iš lyginamosios ling-
vistikos laikotarpio10. 

Trečia, ir paskutinė pastaba – prisimintina, kad mokslo šakos brandą atspindi 
jos gebėjimas apmąstyti savo praeitį11. Kadangi baltistika tokią brandą jau senokai 
pasiekė, mano manymu, atėjo pats laikas nuodugniai ištirti būtent seniausiąją bal-
tų kalbotyros istoriografiją. 

todėl nusprendžiau studijuoti paleokomparatyvizmo epochą, t. y. išnagrinėti 
pačias baltų kalbotyros istoriografijos ištakas. 

8  jos neminimos nei vienatomėje enciklopedi-
joje (ernst F. K. Koerner, ronald e. asher, 
Concise History of the Languages Sciencies 
from the Sumerians to the Cognitivists, ox-
ford, new York, seoul, tokio: pergamon, 
1995), nei daugiatomėse (Giulio lepschy, 
Storia della Linguistica 1–3, bologna: il mu-
lino, 1990; ronald e. asher, j. m. Y. simp-
son, The Encyclopedia of Language and Lin-
guistics, oxford, new York, seoul, tokio: 
pergamon, 1994). tik bibliografinis projek-
tas Renaissance Linguistic Archive (toliau – 
RLA), sumanytas ir iš pradžių vadovautas 
mirko tavoni’o (pisa), o paskui Gerdos 
Hassler (potsdam), iš pat pradžių atsižvel-
gė ir į baltų kalbų grupę. plg. RLA ir RLA 
kongreso medžiagą šia tema: Italia ed Eu-
ropa nella linguistica del Rinascimento: con-
fronti e relazioni (Ferrara, 1991. 3. 20 – 24), 
kuriame buvo perskaityti ir trys su baltų 
kalbų istorijos tyrimais susiję pranešimai 
(plg. pietro u. dini, „latino e lituano nel 
rinascimento. sull’importanza del momen-
to linguistico nel mito dell’origine latina 
del lituano“, mirko tavoni etc. [red.] Italia 
ed Europa nella linguistica del Rinascimento: 
confronti e relazioni 2, modena: panini, 
1996a, 363–375; Giedrius subačius, „on 
the category of mood in lithuanian and 
latin grammars during the renaissance“, 

tavoni etc. 2, 1996, 207–212; pēteris va-
nags, „description of latin grammar cate-
gories and latvian case system in 17th 
cent. latvian grammars (with a compara-
tive insight into lithuanian grammars)“, 
tavoni etc. 2, 1996, 213–221).

9  veikiau tenka naudotis istorijos (pvz., Kons-
tantino jablonskio, jano ochmańskio ir 
kt.) ir literatūros (pvz., marcelino ročkos, 
Henriko zabulio, albino jovaišo ir kt.) ty-
rimų rezultatais.

10  Kaip pavyzdžius galima paminėti: viktor 
Falkenhahn, „zu den anfängen der baltis-
tik“, Beiträge zur Geschichte der Slawistik, 
berlin: akademie verlag, 1964, 239–266;  
lötsch 1987, 737–746; labai daug Gied-
riaus subačiaus darbų, iš kurių ypač mi-
nėtinas: Giedrius subačius, Bendrinės že-
maičių kalbos idėjos, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidykla, 1998; taip pat sarma 
Kļaviņa, Latviešu valodas pētnieki. No klaušu 
laikiem līdz savai valstij, rīga: raka, 2008; 
lituanistikos (ir baltistikos) istorijos pa-
rankinė knyga: algirdas sabaliauskas, Lie-
tuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1–2, vilnius: 
mokslas, 1979–1982.

11  raffaele simone, „theorie et histoire de la 
linguistique“, Historiographia Linguistica 3, 
1975, 353–378.
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trumpai tariant, paleokomparatyvistais vadinami tie autoriai, kurie įvairiais būdais 
ir sumetimais domėjosi kalbiniais klausimais prieš atsirandant lyginamajam metodui 
(kuris, kaip žinoma, sąlygiškai prasidėjo nuo rasmuso rasko bei Franzo boppo 
veiklos)12. norėčiau priminti, kad paleokompara tyvizmas, kaip baltų kalbotyros 
laikotarpis, prasideda fragmentiškomis žinio mis apie prūsus Xiii amžiaus rytų 
europos aprašymuose13 ir tęsiasi bent iki jėzuito Herváso y panduro kalbinių vei-
kalų Xviii amžiaus pabaigoje. apie šio laikotarpio kalbotyros žinias pasakytina, 
kad jų nagrinėjimas – net ir labai kompetentingų specialistų – dažnai apsiribojo iki 
šiol gana trumpomis pastabomis14, o seniausias žinias kiti mokslininkai nagrinėjo 
kaip kažką neįtikėtino15 ir jau ipso facto ne tik kaip kažką ikimoksliško, bet netgi 
kaip kažką nemoksliško16.

2. Kadangi trūksta antrinės literatūros, atliekant tokį tyrimą labai dažnai reikė-
jo remtis šaltiniais (pirmine literatūra), parašytais lotynų, vokiečių, rutėnų, lenkų, 
italų (rečiau ir kitomis) kalbomis. tam tikslui man labai padėjo mokslinės viešnagės 
Göttingene. Göttingeno universiteto bibliotekoje turėjau galimybę perskaityti aibę 
Xvi amžiaus knygų. norėčiau pridurti, jog kai pasiryžau tokiam (vienam žmogui 
gal perdėm drąsiam) sumanymui, man dažnai teko susidurti su menkaverčiais arba 
net pilnais fantazijų (net klaidų17) darbais, kurių ėmėsi praėjusių šimtmečių autoriai, 
neturėję tikslių žinių apie tautų, tik vėliau pavadintų baltais, etnolingvistines ypa-
tybes. Kita vertus, netgi klaidos sudaro tam tikrą pažinimo dalį ir tokio pobūdžio 
tyrime neturėtų likti neaptartos.

12  plačiau apie baltų kalbotyrą paleokompara-
tyvizmo laikais žr. pietro u. dini, „dėl 
baltų kalbotyros istoriografijos renesanso 
paleokomparatyvizmo laikotarpiu“, Blt 
32(2), 1997a, 221–230; pietro u. dini, „His-
toriographia linguistica baltica (Напоми-
нание о позабытой области исследова-
ний)“, Балто-славянские исследования 
1997, 1998a, 297–302; pietro u. dini, „der 
paläokomparativismus und das baltische. 
bericht über die erforschung der früheren 
baltischen linguistik“, Florilegium Lingui-
sticum. Festschrift für Wolfgang P. Schmid 
zum 70. Geburtstag, hrsg. von ekkhard eg-
gers, joachim becker, jürgen udolph, die-
ter Weber, Frankfurt am main: peter lang, 
1999a, 63–86.

13  plg. Descriptio Europa Orientalis 1916, 41: 
„notandum autem hic quod rucheni [sic!], 
bulgari, rasenses, sclaui, bohemii, polo-  
ni, et pruzeni locuntur vnam et eandem     
linguam scilicet sclauoniam“; dėl to dar   
plg. jan ochmański, „nieznany autor 

‘opisu krajów’ z drugiej połowy Xiii wie-
ku i jego wiadomości o bałtach“, Lituano-
Slavica Posnaniensia. Studia Historica 1, 
1985, 107–114.

14  plg. sabaliauskas 1979, 5–8.
15  plg. juozas jurginis, Legendos apie lietuvių 

kilmę, vilnius: vaga, 1971.
16  nors eugenio Coseriu niekada neturėjo 

tikslo apsvarstyti ir aprašyti baltų kalbų 
grupės sampratą, daugelyje straipsnių jis 
en passant jomis remiasi (plg., pavyzdžiui, 
eugenio Coseriu, „andrés de poza y las 
lenguas de europa“, Studia Hispanica in 
Honorem R. Lapesa 3, madrid: Gredos, 
1975, 204, 207, 37 išnašą 208–209, 216).

17  sergej a. romaschko, „der Fehler: ein in-
terpretationsproblem der sprachwissen-
schaftsgeschichtsschreibung“, History of 
Linguistics 1993. Papers from Sixth Interna-
tional Conference on the History of the langu-
age Sciences (ICHoLS VI), amsterdam, phi-
ladelphia: benjamins, 1993, 55–63. 
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dar viena preliminari pastaba. turint omenyje, kad baltų kalbotyros istoriogra-
fija yra nauja tyrimų sritis, jai turbūt galima taikyti tam tikras ad hoc sąlygas. 
aiškiai suvokiant, kad baltų kalbotyros istoriografija kaip bendrosios lingvistinės 
istoriografijos dalis iš esmės yra ir turėtų būti grindžiama teorija („theory-orien-
ted“), o baltų kalbų istorija – kalbų duomenimis („data-oriented“)18, baltų kalbo-
tyros istoriografijos paleokomparatyvizmo laikotarpiu duomenų („data“, t. y. rea-
lių žinių apie kalbas) vis dėlto nereikėtų, mano manymu, taip griežtai skirti nuo 
„theory“ (kalbų sampratų). būtų tikrai naudinga, jei šio laikotarpio tyrimai jau iš 
pat pradžių būtų „theory and data-oriented“ – tai praverstų ir kalbos istorijai, ir 
baltų kalbotyros istoriografijai. beje, tai teigti leidžia faktas, kad ano meto lingvis-
tinės teorijos rėmėsi vienokiu ar kitokiu kalbų pažinimu (o neretai ir visišku jų 
neišmanymu), turėjusiu lemiamą reikšmę pačiai teorijai, todėl neatsižvelgus į įvai-
rių autorių kalbų išmanymą, dažnai negalima suprasti ir pačios teorijos. Konkretūs 
Hieronymo megiserio, leonhardto thurnheyserio, piero Francesco Giambullari’o ir 
kitų autorių veikalų tyrimai parodė, kad juose įmanoma atrasti vertingų kalbos 
istorijos duomenų19.

2.1. norint kuo daugiau atskleisti, kiek buvo žinoma apie baltų kalbas, o apie 
tai rašė (sakyčiau, netgi stigmatizavo), kaip minėjau, bonfante jau cituotuose saki-
niuose, dera pradėti nuo kalbų klasifikacijų, pasirodžiusių prieš Xvi amžių; jų 
išeities taškas buvo „babeliškasis kalbų sumaišymas“, iš kurio esą yra atsiradusios 
72 kalbos. 

pirmaisiais bandymais racionaliai klasifikuoti europos kalbas laikomi du žymūs 
Xiii amžiaus aprašai: rodrigo jiménez de rados pirmoji De rebus Hispaniæ (apie 
1243) knyga ir dante’s alighieri’o veikalas De vulgari eloquentia (apie 1304). tačiau 
baltų kalboms jie nieko neduoda, juos abu galima apibūdinti bonfante’s žodžiais: 
„both dante and rodericus distinguish themselves for their almost total ignorance 
concerning eastern europe – neither seems to know anything about any of the three 
russian languages, not to speak of baltic or of many others to the east of these“20. 
po de rados ir dante’s žinomas dar visas būrys autorių, aprašiusių europos kalbas. 

ber 30th-Oktober 1st. 1991, Warszawa: Wy-
dawnictwo uniwersytetu Warszawskiego, 
1992, 135–142; pietro u. dini, „die balti-
schen sprachen bei Hieronymus megiser“, 
Jochen D. Range (Hg.), Aspekte baltistischer 
Forschung. In honorem Rainer Eckert, essen: 
die blaue eule, 2000a, 89–108.

20  „dante ir rodericas išsiskiria tuo, kad be-
veik nieko neišmano apie rytų europą, at-
rodo net negirdėję apie kurią nors iš trijų 
rusų kalbų, nekalbant apie baltų ir daugelį 
kitų kalbų į rytus nuo jų.“

18  plg. robert Henry robins, „theory-orien-
tation versus data-orientation: a recur-
rent theme in linguistics“, Historiographia 
Linguistica 1, 1973, 11–26; Koerner 1995, 5.

19  plg. anders sjöberg, „Об одной древне-
прусской пословице“, Scando Slavica 15, 
1969, 275–276; pietro u. dini, „baltų kal-
bos bei kultūros rinascimento laikotarpiu. 
dėl ‘videvučio – biottero’ mito p. F. Giam-
bullario 1566 m. prūsijos aprašyme italų 
kalba“, Colloquium Pruthenicum Primum. 
Papers from the First International Conferen-
ce on Old Prussian held in Warsaw, Septem-
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andré de poza darbe De la antigua lengua, poblaciones, y comarcas de las Españas 
(bilbao, 1587) visoje europoje pripažino tik keturias kalbų šeimas, būtent: romėnų, 
graikų, germanų ir slavų; apie baltų kalbas de poza nerašė nieko. toliau minėtinas 
Gilbertas Genebrardas, išsilavinęs benediktinas iš auvergne krašto. 1580 metais jis 
parašė kroniką, kurioje išdėstė savo sampratą apie kalbų kilmę ir skirtumus; pran-
cūzo klasifikaciją sudaro penkios pagrindinės kalbų grupės: hebrajų (kaip žmonijos 
protokalba), lotynų, graikų, slavų ir germanų. apie baltų kalbas jis irgi neparašė 
nė žodžio. toliau minėtina justo scaligerio europos kalbų Diatriba (parisiis, 1610). 
joje pagal žodį „dievas“ kalbos skirstomos į deus, ΘΕΟΣ, Godt ir boGe (t. y. 
keturias pagrindines linguae matrices su atitinkamomis linguae propagines) grupes. 
dėl ypatingo kalbų skirstymo būdo šis darbas turbūt yra garsiausias iš čia pami-
nėtųjų. tačiau baltų kalbų atžvilgiu jis taip pat nuvilia: apie šias kalbas jame nėra 
nė užuominos. 

taigi kyla pirmas klausimas, į kurį pamėginsiu atsakyti: kada kalbų klasifikavi-
muose pirmąsyk paminėta lietuvių kalba? pagal ligšiolinius savo tyrimus galiu 
tvirtinti, kad pirmą kartą apie lietuvių kalbą užsimenama, beje, mažai žinomoje 
marcino bielskio kalbų klasifikacijoje, kuri pateikiama knygoje Kronika, tho iesth 
Historya swiata na sześć wiekow, a czterzy Monarchie, rozdzielona (spausdintoje Kroku-
voje), o tiksliau trečiame, 1564 metų papildytame ir pataisytame leidime. Šioje kny-
goje nurodoma, kaip skamba žodis duona 14 pasaulio kalbų21, tarp jų ir Liflanći 
meyſſe bei Litwa donos. mano duomenimis, tai pirmas kartas, kai klasifikuojant kal-
bas minimos ir baltų kalbos. 

3. tačiau, be kalbų klasifikacijų, per tuos šimtmečius buvo ganėtinai paplitusios 
keletas kalbinių sampratų, prie kurių verta sustoti ilgiau ir detaliau. 

išsamiai išnagrinėjęs Xvi amžiuje paplitusias paleokomparatyvistines sampra-
tas, norėčiau pateikti paprastas, bet naudingas schemas. jas vertėtų pakomentuo-
ti plačiau.

pagal geokultūrinį sampratų paplitimą galima nubraižyti pirmąją schemą:

Europinis kontekstas
 vakarų–vidurio vidurio rytų–vidurio

Ketveriopos
 Slaviškoji,  ⇦ ⇦ kalbos samprata  ⇨ ⇨ Lotyniškoji samprata
 ilyriškoji samprata ir kt.  su variantais

o pagal pagrindinių sampratų vidinę artikuliaciją galima nubraižyti antrąją 
schemą:

arba galų, vengrų, indų, turkų, valakų 
(woloßy, t. y. romėnų), anglų.

21  minėtos tokios kalbos: hebrajų, sirų, grai-
kų, vokiečių, slovakų, serbų, prancūzų, 
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 teorijos /  variantai /        sampratų išrutuliojimas
 autoriai  sąsajos        (vėliau negu Xvi amžiuje)

   1) Vidurio–Vakarų Europoje
  º> sermo semidalmaticus  skitų-ilyrų teorijos
   Ilyriškoji samprata →    baltų–slavų lingvistinės 
Slaviškoji samprata  Ciuricho filoglotai  hipotezės užuomazga
e. s. piccolomini
  º> sarmatiškasis mitas  → (lenkiškasis kultūrinis 
   (vandalai)  sarmatizmas)

   2) Vidurio–Rytų Europoje
  º> pusiau lotyniškasis variantas  legendos apie lietuvių
Lotyniškoji samprata    kilmę iš lotynų vėlyvesnis
janas długoszas º> neolotyniškasis variantas  gyvavimas
vilniaus lotynintojai
     jono basanavičiaus ling-
vokiečių humanistai º> valakiškasis variantas  → vistinės idėjos užuomazga 
     (XX amžiaus pradžia)

  3) Vidurio–Vakarų ir Vidurio–Rytų Europoje

     (→ tam tikri aidai
Ketveriopos kalbos samprata    →  Herváso y panduro 
miechovietis    Xviii amžiaus darbuose)

tik dar priminsiu, kad be schemose pateiktų pagrindinių sampratų su savo 
variantais, būta jų ir daugiau, tačiau jau mažiau paplitusių, kaip antai hebrajiško-
sios, alanų, herulų arba dar graikų kilmės (pastaroji specialiai skirta prūsų kalbai) 
ir kitos. būtų neįmanoma aptarti visų sampratų, todėl apsiribosiu pagrindinių ap-
žval ga ir komentarais. 

3.1. vakarų europoje buvo labai paplitusi slaviškoji samprata, beje, mažai žino-
ma rytų kraštuose. pirma tos sampratos formuluotė randama aenejos sylvijaus 
piccolomini’o veikaluose. būsimasis popiežius pijus ii tikro kalbos aprašo neparašė, 
tačiau jo darbai turėjo didelės ir ilgalaikės reikšmės žinių apie rytų baltus sklaidai 
italijoje (ir visoje renesanso europoje). 

baltų kalbų sampratą piccolomini išdėstė gana lakoniškai: „sermo gentis scla-
vonicus est; latissima est enim haec lingua et in varias divisa sectas.“ pastebėtina, 
kad piccolomini neminėjo nei lietuvių, nei lietuvių kalbos, neminėjo nei lietuvos 
vardo, todėl tik iš konteksto galima spręsti, kad kalbama apie lietuvą kaip valsty-
bę. trumpame piccolomini’o sakinyje pateikiama informacija reikšminga trimis at-
žvilgiais:
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Pirma, lietuvos valstybės gyventojų kalba esanti slavų kalba („sermo [...] scla-
vonicus“); tai bene pirmąsyk (kiek man žinoma22) lietuvių kalba priskirta prie sla-
vų kalbų. nustatyti jo duomenų šaltinius šiuo atveju yra ypač svarbu; tradiciškai 
aiškinama, kad jis visas savo žinias gavo iš informanto jeronimo pragiškio, bet 
tvirtų įrodymų nėra.

Antra, ši (neva slaviškoji) kalba esanti plačiai paplitusi, vartojama dideliame 
plote („latissima est [...] haec lingua“). Šis teiginys kartojamas ir kitoje piccolomini 
veikalo vietoje; jis lengvai suprantamas, jei įsivaizduojama visa ldK teritorija.

Trečia, toji kalba atrodo nevienalypė (nevienoda?), susiskaidžiusi arba turinti 
skirtingas dalis („lingua [...] in varias divisa sectas“), t. y. kalbiniu požiūriu ji yra 
nevientisa. tai painiausias teksto teiginys. vargu ar žodžiu secta piccolomini ketino 
nurodyti lietuvių tarmių įvairovę, apie kurią jis tikriausiai nieko nežinojo. panašiau, 
kad būsimasis popiežius šiuo sakiniu norėjo užsiminti apie įvairių kalbų (lietuvių, 
rutėnų, rusų, lenkų, vokiečių ir kt.) skirtingumą ldK teritorijoje ir apie tame are-
ale vyravusią daugiakalbystę.

tik taip smulkiai išsiaiškinus šias atkarpas, galima mėginti sakinį išversti į lie-
tuvių kalbą: „[ldK] gyventojų kalba yra slaviška, ši kalba vartojama labai plačiai 
ir yra suskaidyta į skirtingas dalis įvairiomis kryptimis.“

trumpas piccolomini aprašymas paveikė daugelį kitų autorių; gausūs jo šalinin-
kai aprašymą perėmė in toto (pvz.: volaterranus, Foresti, boemus ir kt.), kiti pasi-
rodė esą originalūs tęsėjai ir pasiūlė savitas variacijas, pvz.: sabellicus ar bi zzarus 
(„sermo gentis ut polonis sclavonicus“) ir volaterranus („sermone vtuntur ſe mi-
dal matico“).

Slaviškoji baltų kalbų samprata vyravo vakaruose bent iki Xvi amžiaus antrosios 
pusės, kol buvo sukritikuota krokuviečio jano stobnicos (jan ze stobnicy) Epitoma 
Europe Enee Sylvii (Cracoviae, 1512) ir ypač jano Krasinijaus (Crassinius) veikale 
Polonia (bolognae, 1574), kur rašyta: 

valdè mihi errasse videntur illi, qui lithuanos omnes slauonica lingua vti scripserunt. 
verùm quidem est nobiliores viros polonicum, & roxolanicum sermonem vsvrpare; 
sed plebs peculiare lithuanicum idioma habet23.

3.2. tarp kitų renesanso autorių, rašiusių apie baltų kalbas, ypatingo dėmesio 
nusipelnė vadinamieji filoglotai ir jų puoselėta ilyriškoji samprata. Xvi amžiaus pa-
baigoje–Xvii amžiaus pradžioje buvo parengta ir išleista palyginti daug ir įvairių 

22  taip pat Xiii amžiaus pradžios veikale De-
scriptio Europa Orientalis minima tik prūsų 
kalba, žr. Descriptio Europa Orientalis 1916, 
16; 1934; apie tai žr. ochmański 1985.

23  plačiau apie šią sampratą žr. pietro u. dini, 
„zur slavischen auffassung der baltischen 
sprachen (von piccolomini bis Crassinius). 
baltische sprachen und Kulturen in der 
renaissance“, Πολυτροπον к семидесяти-

летию Владимира Николаевича Топорова, 
москва: индрик, 1998c, 186–201;  pietro 
u. dini, „views on languages and poly-
glossia in the Grand duchy of lithuania 
according to johannes stobnica’s ‘epi toma 
europe’ (1512)“, Speculum Slaviae Orienta-
lis. Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the 
late Middle Ages, los angeles, moscow: 
novoe izdatel’stvo, 2003 [2005], 36–43.
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kalbų katalogų (Specimina), „tėve mūsų“ rinkinių. Šiuos darbus suvokti ir aiškinti 
reikia kaip tipiškos radikaliosios daugiakalbystės kultūros apraišką. Kaip žinoma, 
toks požiūris į kalbas rėmėsi praktiniais ekumeniniais ir religiniais poreikiais, kurių 
esmę gerai perteikė vadinamoji „sekminių dvasia“ (pranc. esprit de la Pentecôte, vok. 
Pfingstgeist) – tai aiški nuoroda į sekmines, kai dievas pasirodęs apaštalams kaip 
Šventoji dvasia ir apdovanojęs juos daugiakalbystės dovana. Ši veikla, kurios pa-
grindinis tikslas buvo įvairiomis kalbomis skleisti dievo Žodį, plito vokiškai kal-
bančiose šalyse ir ypač suklestėjo vokiškoje Šveicarijos dalyje, kur ji siejama su 
tokiais vardais kaip siegmundas Gelensas, theodoras biblianderis ir Conradas Ges-
sneris. prie jų priskiriami ir Gessnerio sekėjas italijoje angelo rocca bei vokietis 
Hieronymas megiseris. Šiandien aišku, kad būtent ši daugiakalbystės (daugiakalbė) 
kultūra sudarė svarbiausias prielaidas atsirasti lyginamajai kalbotyrai. 

biblianderis (t. y. buchmann, liet. ‘knygininkas’) pripažįstamas pirmuoju, nagri-
nėjusiu ir išryškinusiu europos kalbų tarpusavio santykius. nedaug jam trūko iki 
indoeuropiečių bendrijos suvokimo. savo knygoje De ratione commune omnium lin-
guarum commentarius (trier, 1548) biblianderis paminėjo ir baltų kalbas. jis rėmėsi 
lenkų metraštininko miechoviečio, kurį biblianderis sekė beveik pažodžiui, veikalais. 
iš tiesų didysis biblianderio nuopelnas yra tai, kad jis pirmasis vakarų europai 
pristatė miechoviečio ketveriopos kalbos sampratą (apie ją kalbėsiu vėliau)24.

skirtingai nei biblianderio knygoje, kur visos žinios apie baltų kalbas pateikiamos 
vienoje vietoje, jo mokinio Gessnerio pagrindiniame darbe jos labai išsklaidytos. 
apibendrintai galima pasakyti, kad biblianderis apsiribojo miechoviečio pažiūromis 
ir jų nepainiojo su slaviškąja baltų kalbų samprata, o jo mokinys Gessneris eklektiš-
kai rinko ir veikale Mithridates. De differentiis linguarum tum ueterum tum quæ hodie 
apud diuersas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt (zürich, 1555) dėstė įvairias 
kitas teorijas25. dėl Gessnerio veikale besikertančių ir besimaišančių teorijų įvairovės 
jam negalima priskirti kokios nors apibrėžtos baltų kalbų sampratos. terminas 
ilyriškas jo darbe varto jamas labai nesistemiškai, todėl reikia pasitenkinti pastaba, 
kad dažniausiai Gessneris gina ir palaiko ilyriškąją sampratą ir ilyriškomis laiko tiek 
slavų, tiek baltų kalbas26. 

24  plg. pietro u. dini, „biblianders (1548) 
Quelle über die baltischen sprache“,     
RBl 3, 1996c, 231–237.

25  plg. pietro u. dini, „auffassungsvariatät 
über die baltischen sprachen in ‘mithrida-
tes’ (1555) von Conradus Gesnerus“, Blt 
32(1), 1997b, 41–48.

26  tai pastebėjo ir George’as metcalfas (Geor-
ge j. metcalf, „the views of Konrad Ges-
ner on language“, Erich Hofaker, Liselotte 
Dieckmann, Germanic languages and literatu-
res. In memory of Fred O. Nolte. A collection 
of essays written by his colleagues and his for-
mer students, st. louis: Washington uni-
versity press, 1963, 18): „the reliance on 

varying sources also inevitably introduces 
an uncertainty into the nomenclature […] 
the three terms […] follow interchangea-
bly according to the particular sources 
being cited.“ išnagrinėjęs Gessnerio „tėve 
mūsų“ variantus, Coseriu (eugenio Cose-
riu, „das westeuropäische bild vom süd-
slawischen zur zeit primus trubers“, Ein 
Leben zwischen Laibach und Tübingen Primus 
Truber und seine Zeit, münchen: sagner, 
1995, 181) pabrėžė, kad „illyrisch als neu-
traler terminus generisch ist und das sla-
vische im allgemeinen (auch tschechisch, 
polnisch, russisch usw.) bezeichnet“.
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Gessneriu italijoje sekė bibliografas iš romos rocca. savo kalbines pažiūras, 
kurių laikėsi labai nuosekliai, jis išdėstė darbe Appendix de dialectiis (roma, 1591)27. 
Šiame veikale į akis krinta tai, kad rocca, skirtingai negu Gessneris, visai nemini 
lietuvių kilmės iš romėnų mito. tačiau Gessnerio ir roccos darbai iš esmės skelbė 
tą pačią baltų kalbų sampratą. 

toliau reikia aptarti istoriko ir leksikografo megiserio veikalo Thesaurus Polyglot-
tus (Frankfurt am main, 1603) pratarmėje pateiktą pasaulio kalbų klasifikaciją (pra-
bėgomis pridursiu, kad šiame veikale aptikau ir du nežinotus prūsiškus žodžius28). 
Kalbų klasifikacijai ypač įdomi yra Tabula Quinta, kurioje nagrinėjama Lingua scla-
vonica ir daugybė jos šakų, prie kurių priskiriamos ir tokios kalbos kaip Lithuanica, 
Iaczvingerorum, Samogitarum, Livonica, Curorum, Prussica seu Prutenica. palyginus 
megiserio ir Gessnerio kalbų sampratas paaiškėja, kad visais atvejais, kai Gessneris 
rašo populi qui Illyrica lingua utuntur, megiseris priduria Sclavonica ſeu Illyrica lingua. 
dera atkreipti dėmesį į tai, kad sąvokas ilyrų ir slavų megiseris ta pačia reikšme 
vartoja aiškiau ir sistemiškiau nei Gessneris. nepaisant to, megiseris pratęsia picco-
lo mi ni’o vakarų europoje pradėtą tradiciją baltų kalbas laikyti slavų kalbų dalimi29. 
iš viso to galima daryti išvadą, kad vadinamoji ilyriškoji samprata buvo iš esmės 
slaviškosios sampratos variantas. jos išnykimą nesunkiai galima pasekti nuo pradžios 
iki galo (žr. pav.). 

27  plg. pietro u. dini, „baltų kalbos bei kultū-
ros rinascimento laikotarpiu. baltų kalbų 
samprata angelo roccos 1591 m. ‘de dia-
lectis’“, Blt 4 priedas, 1994, 42–50.

28  plg. pietro u. dini, „zwei neue altpreußi-
sche Wörter im ‘thesaurus polyglottus’ 
(1603) von Hieronymus megiser“, Collo-
quium Pruthenicum Secundum, Kraków: 
universitas, 1998b, 53–60.

29  plg. pietro u. dini, „an illyrian theory of 
the baltic languages in the 16th century“, 
Балты и Великое Княжество Литовское. 
Историко-лингвистический взгляд. Памя-
ти Эгидиюса Банёниса, москва: Энцикло-
педия, 2007, 285–293.
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3.3. jeigu dabar pereisime vidurio–rytų europos link, turėsime aptarti lotyniš-
kosios sampratos variantus, kurie rėmėsi lietuvių kilmės iš lotynų mitu ir legendo-
mis. toli nuo lietuvos mažai žinoma, kad tarp tautų, kurios renesanso epochoje 
nukreipė žvilgsnius į senovės romėnus, siekdamos savo kilmei suteikti garbingumo, 
buvo ir lietuviai. tačiau tokiais dalykais besidominčiai tipologijai ir kultūrinei an-
tropologijai tai tikrai nieko nauja: Xvi amžiuje panašūs užmojai buvo įprasti tiek 
rytų, tiek vakarų europai; jie atitiko liaudies kalbų ir tautų lygiavertiškumo bei 
kilnumo siekius. 

Žinoma tokia visiems šio mito variantams bendra siužeto linija: būrys lotynų su 
šaltiniuose skirtingai įvardijamu vadu atvyko iš italijos, kad išvengtų valdovų per-
sekiojimo. beklaidžiodami jūromis jie atsidūrė baltijos pakrantėje. priplaukę prie 
nemuno žiočių jie kilo upe aukštyn iki vietovės, kuri jiems patikusi apsistoti. pasak 
mito, iš to lotynų būrio kilusios prūsų ir lietuvių gentys. Šio mito pagrindu huma-
nistinėje lietuvoje paplito palemono legenda. mitą mini jau lenkų metraštininkai 
(janas długoszas, miechovietis, alessandro Guagnini, motiejus stryjkowskis), tačiau 
ypač svarbų vaidmenį jis atliko vadinamųjų Vilniaus lotynintojų darbuose. 

pirmąsyk lotyniškoji samprata randama lenkų istoriko długoszo antrojoje dau-
giatomio veikalo Historiae Polonicae knygoje; šis darbas padarė didelės įtakos kitiems 
lenkų humanistams kronikininkams30. rašy damas apie lietuvos krikštą, lenkų is-
torikas mini tris baltų gentis (ir implicitiškai tris baltų kalbas): prūsus, jotvingius 
ir lietuvius su žemaičiais. jis nekalba apie šių kalbų giminystę su slavų kalbomis 
ir abi kalbų grupes traktuoja skirtingai.

długoszas pradeda labai atsargiai („Quamvis autem parum constet“ [„nors apie 
tai mažai žinoma“]), bet toliau rašo: 

verisimilis tamen præsumptio, et idiomatis ac linguæ eorum sonus et proportio, ex 
variis circumstantiis et rerum qualificationibus sumpta, ostendit, lithuanos et sama-
gittas latini generis esse, etsi non a romanis, saltem ab aliqua gente latini nominis 
descendisse31.

panagrinėkime sakinį detaliau. pasak długoszo, yra panašu į tikrovę („verisi-
milis [...] præsumptio“), kad lietuviai ir žemaičiai kilę iš romėnų („lithuanos et 

30  długoszo Historiae Polonicae tomai buvo 
pirmą kartą išleisti Xvii amžiaus pradžio-
je, bet jo rankraščiai žinoti ir naudoti dar 
anksčiau. Glaustai apie długoszą ir jo  
baltų kalbų sampratą žr. pietro u. dini, 
„jan długosz und die baltischen sprachen.  
baltische sprachen und Kulturen in der 
renaissance“, Материалы XXVII межву-
зовской научно-методической конферен-
ции [...]. Секция Балтистики 10–12. III. 
1998. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 
1998d, 15–16.

31  plg. gana laisvą vertimą į lenkų kalbą: „lu-
bo nie jest rzeczą dokładnie wiadomą [...] 
wszelako z jego mowy, składu wyrazów i 
brzmienia, rozmaitych wreszcie okolicz-
ności wnosić można, że litwini i żmudzini 
są pokoleniem latynów, i jeśli nie od rzy-
mian, przynajmniej od jakiegoś szczepu la-
tyńskiego pochodzą“ ([jan długosz,] Joan-
nis Długossii seu Longini Canonici Cracovien-
sis Historiae Polonicae libri XII. Craco viæ, 
Łakociński, omnia cura alexandri przez-
dziecki edita. Cracoviae ex typographia 
Kirchmayeriana, 1873–1878, 4, 442–443).
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samagittas latini generis esse“); visa tai, kas pastebėta – t. y. jų kalbų („idiomatis 
ac linguæ eorum“) garsas („sonus“) bei santykis („proportio“) – ir visa tai, kas 
įgyta – iš įvairių aplinkybių („ex variis circumstantiis“) bei iš reikalų (padėties) 
charak teristikų („ex [...] rerum qualificationibus“) – rodo („ostendit“), kad lietuviai 
ir žemaičiai yra lotynų kilmės. tik baigdamas mintį długoszas tarsi vėl prisimena 
atsargumą ir priduria: o jeigu jie kilę ne iš pačių romėnų („etsi non a romanis [...] 
descendisse“), tai bent iš kitos lotyniškosios genties („saltem ab aliqua gente la-
tini nominis“). svarbiausia čia pabrėžti faktą, kad lingvistinė lotyniškoji samprata 
długoszo taikoma pirmąsyk ir tiktai lietuvių kalbai.

akivaizdu, kad lenkų istorikas savo nuomonę visų pirma grindžia lingvistiniais 
argumentais. długoszas teigia, kad trys baltų kalbos viena nuo kitos skiriasi kai 
kurių žodžių tarimu („in prolatione [pronuntiatione] verborum differunt“), tačiau 
daugelis jų žodžių yra vienodi („nihilominus in multis [verbis] conveniunt“). 

lenkų kronikininkas skyrė daug dėmesio baltų kalbų tarpusavio santykiams, 
nors juos ne visada aprašė aiškiai ir tiksliai. viena vertus, długoszas nurodo pra-
eityje buvus tam tikrą prūsų ir lietuvių su žemaičiais bendrumą, kita vertus, jis 
laikosi nuomonės, kad etniniu ir kalbiniu požiūriu prūsų ir lietuvių kilmė buvusi 
skirtinga („non unius tamen stirpis et linguae fuisse aestimantur: sed pruthenis 
alia fertur fuisse, quam lithuanis et samagitis, origo“). Šią interpretaciją długoszas 
sieja su tam tikrais istoriniais (kaip pilietinis karas antikinėje romoje) arba tik su 
išgalvotais įvykiais (kaip prusijo [prusias] atvykimas ir bitinai baltų kraštuose). 

nenorėdamas įsivelti į ypatingą ir kiek keblią długoszo sampratą apie prūsų 
kalbą, tiktai pridursiu, kad prisca lingua yra graikų, tiksliau, bitinijos kalba. Šioje 
vietoje probėgšmais priminsiu, kad tokią graikų kilmės idėją apie prūsų kalbą ypač 
puoselėjo Frankfurto prie oderio profesorius jodokas Willichas. jis savo 1555 metų 
Komentare apie tacito Germania teigė pats su prūsais kalbėjęs graikiškai ir, kas 
įdomiausia, susikalbėjęs! dėl šitos idėjos buvo gana aštriai diskutuota iki vėlyves-
nių laikų, ja domėjosi Christophas Hartknockas, motiejus pretorijus ir Georgas 
Christophoras pisanski, kol galiausiai Xviii amžiaus pradžioje apie ją jau niekas 
neužsiminė.

3.4. o kokios buvo vyraujančios sampratos pačioje lietuvoje? jos buvo stipriai 
susijusios su vadinamaisiais Vilniaus lotynintojais (mykolas lietuvis, augustinas 
rotundas, vaclovas agripa). Kaip jau minėjau, tai nebuvo tik viena vientisa loty-
niškoji samprata, bet bent trys jos variantai. juk anksčiau aptarta lotyniškoji sampra-
ta buvo ypač populiari tarp vilniaus lotynintojų.

Žinomas šios kultūrinės srovės atstovas buvo mykolas lietuvis32. mokslininkai 
ypač domėjosi jo politinėmis ir etnografinėmis pažiūromis. bet 1550 metais para-
šytoje publicistinėje knygoje Tractatus de moribus Tartarorum, Lituanorum et Moscovi-

32  tikrasis jo vardas galbūt Vaclovas Mikalojai-
tis, plg. pietro u. dini, „ruski e latino/li-

tuano secondo i ‘latinizzanti’ di vilnius“, 
RBl 1, 1995, 141–156 ir bibliografiją.
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tarum (tik 1615-aisiais bazelyje išleisti jos fragmentai) galima rasti ir novatorišką 
lotyniškosios sampratos versiją33.

Kalbiniais argumentais mykolas lietuvis siekė dviejų tikslų: pademon struoti 
lotynų ir lietuvių kalbų identiškumą bei padidinti lotynų/lietuvių kalbos vaidmenį 
ldK valstybės administracijoje. mykolo lietuvio diskusija apie kalbų identiškumą 
skirta įrodyti dviejų tautų – lietuvių ir lotynų – istorinį tęstinumą ir jų buvusią 
tapatybę. neatsitiktinai jis tvirtina, kad „lituani ab italis orti“. Kitaip negu długo-
szas (ir negu kiti tokios lietuvių kilmės teorijos autoriai), mykolas lietuvis grindė 
etninę tapatybę, „pusiau lotynišką“ lietuvių kalbos prigimties idėją.

1550 metais mykolas lietuvis kunigaikščiui Žygimantui augustui įteikė trakta-
tą, kurio fragmentas buvo išspausdintas pavadinimu De moribus Tartarorum, Litua-
norum et Moscorum (baselis, 1615). remiantis šiuo veikalu galima geriausiai apra-
šyti pusiau lotyniškosios kalbos variantą, nes mykolas lietuvis rado kalbinių argu-
mentų lotyniškajai lietuvių kilmei pagrįsti. 

Šiame veikale teigiama, kad „idioma ruthenum alienum ſit à nobis lituanis, hoc 
eſt, italianis, italico ſanguine oriundis“34, ir siūloma filologiniu požiūriu daug geriau 
motyvuota mito versija: „Quod ita eſſe liquet ex ſermone noſtro ſemilatino, & ex 
ritibus romanorum vetuſtis, qui non ita pridem deſiere apud nos.“35

taigi „pusiau lotyniška“ lietuvių kalbėsena ir lotynų apeigos rodo, pasak myko-
lo lietuvio, kad šios dvi tautos sutapatintinos. bet moderniškiausias mykolo lietu-
vio argumentas buvo teiginys, kurį jis parėmė gausia lyginamąja medžiaga, t. y. 
pateikė 74 lotynų kalbos žodžius (kuriuos, beje, vadino Verba Lituanica), gretintinus 
su lietuviškais atitikmenimis36, ir teigė, kad jie „idem ſignificant lituano ſermone 
quod & latino“. turbūt nekenkia dar sykį pakartoti, kad šitą mykolo lietuvio ar-
gumentą galima vertinti jau kaip mokslinės kalbotyros lyginamojo metodo daigą.

dera atkreipti dėmesį į kalbiniams argumentams teikiamą pirmenybę įrodant 
lotynišką lietuvių kilmę. peržiūrėjus šaltinius matyti, kad siekdami įrodyti lietuvių 
ir lotynų giminystę renesanso autoriai remiasi visų pirma kalbiniais duomenimis, 
o tikėjimo, papročių ir kitus panašumus pasitelkia tik kaip papildomus argumentus. 
Kalbinė dalis išlieka pastovi ir esminė visuose mums žinomuose mito variantuose, 
o kita bendrųjų ypatybių dalis varijuoja.

3.4.1. su mykolo lietuvio pažiūra sutiko ir kiti vilniaus lotynintojai. Čia dar 
norėtųsi užsiminti apie vaclovą agripą, kuris originaliai interpretavo lotynų ir lie-

33  pirmasis mokslo pasaulyje dėmesį į jo frag-
mentišką veikalą atkreipė Filipas Fortuna-
tovas, „miscellanea“, Beiträge für verglei-
chende Sprachfor schung auf dem Gebiete der 
arischen, celtischen und slawischen Sprachen 
8, 1876, 111–119. traktato perspaudas: 
mykolas lietuvis, Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius, parengė juozas jurgi-
nis, vilnius: vaga, 1966; apie tai yra daug 
bibliografijos.

34  lietuvis 1966, 49: „rusų [rusėnų] kalba sve-
tima mums, lietuviams, t. y. italams, kilu-
siems iš italų kraujo.“

35  lietuvis 1966, 49: „Kad taip yra, aišku iš 
mūsų pusiau lotyniškos kalbos ir iš senų 
romėniškų įpročių, kurie ne taip seniai 
nustojo gyvavę.“

36  turimos omenyje gerai žinomos žodžių po-
ros: lot. ignis – liet. ugnis, lot. unda – liet. 
vanduo, lot. aer – liet. oras ir t. t.
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tuvių kalbų santykį. agripa savo sampratą išdėstė knygoje Oratio Fvnebris (Witten-
berg, 1553). ji telpa į du sakinius: „idioma lithuanorum olim latinum fuisse, ex 
plurimis eius sermonis vocabulis apparet“; vadinasi, lietuvių kalba kadaise buvusi 
lotyniška, kaip rodą daugelis žodžių. Kitaip sakant, lietuvių kalba atsirado panašiai, 
kaip iš lotynų kalbos yra atsiradusi italų kalba, bet šiandien – tikslina agripa – 
lotynų kalba nebevartojama lietuvoje, kaip, beje, atsitiko netgi ir italijoje („ipſa 
lithuaniæ parens italia“). taigi, pasak agripos, lietuvių kalbą galima laikyti „neo-
lotyniška“ taip kaip italų, ispanų, prancūzų, katalonų ir kt.

mykolo lietuvio bei agripos pavyzdžiai rodo, jog atėjo laikas, kad vilniaus lo-
tynintojų kalbinės teorijos – deja, mažai žinomos už baltistikos ribų – rastų adekva-
čią vietą renesanso (paleokomparatyvizmo) kalbotyros istoriografijos veikaluose. 
priminsiu, kad tik vienas vienintelis kalbotyros istorikas minėjo šią sampratą – tai 
danų kalbininkas Holgeris pedersenas knygoje The Discovery of Language. Linguistic 
Science in the Nineteenth Century37.

3.4.2. tuo metu vidurio ir rytų europoje labai populiari lotyniškoji samprata 
vakarų europoje buvo beveik nežinoma. išimtį sudaro viena jos atmaina, aiškinan-
ti valakų38 migraciją šiaurės link. tai mažai žinomas vakarinis lotyniškosios lietuvių 
kalbos kilmės teorijos variantas, kurį vadinu valakiškuoju39.

valakiškojo varianto esmę sudaro kai kurių Xvi amžiaus humanistų įžvelgtas 
ryšys tarp baltijos bei dakijos–dunojaus40 regionų „lotyniškumo“ (t. y. lotynų ko-
lonistų buvimo). tai, be abejo, yra vakarinė lotyniškosios lingvistinės sampratos 
atmaina. pastebėtina, kad italų humanistams jau buvo žinomas dakijos–dunojaus 
regiono lotyniškumas (geriausias pavyzdys tikriausiai būtų Gianas Francesco pog-
gio bracciolini)41, bet panaši romos bei baltijos arealo sąsaja tuo metu buvo neįsi-
vaizduojama. prancūzų, kai kurie šveicarų bei lenkų humanistai taip pat neįžvelgė 
jokio ryšio tarp romos ir baltijos. rocca 1591 metų veikale De dialectis irgi nemini 
lotyniškosios lingvistinės lietuvių kalbos sampratos (nors apie ją kalbėta roccos 
šaltinyje – Gessnerio 1555 metų Mithridates42). vokiečių humanistai samprotavo 

37  Holger pedersen, The Discovery of Language. 
Linguistic Science in the Nineteenth Century, 
translated by john Webster spargo, bloo-
mington: indiana university press, 1931, 
7. Faktą vėl paminėjo vittore pisani, „il li-
tuano fra le lingue indeuropee“, Blt 19, 
1983, 4–9. jis buvo ypač pabrėžtas 1991 
metais RLA konferencijoje, žr. dini 1996a.

38  Valakais, arba vlakais, vadinami X–Xi amžiu-
je dėl atsikėlėlių slavų įtakos susiformavu-
sios rumunų (romanų) tautybės žmonės, 
gyvenę rumunijos pietuose tarp Karpatų 
kalnų, dunojaus ir sireto upių (t. y. buvu-
sios romos imperijos provincijose). 

39  plg. pietro u. dini, „dar kartą apie lietuvių 
romėniškosios kilmės teoriją: lingvistinė 
valakiškojo varianto samprata“, ALt 5, 
2003, 195–206.

40  tai trakų ir kitų genčių vietovės (dabarti-
nės rumunijos, šiaurės bulgarijos ir buvu-
sios šiaurės jugoslavijos teritorijoje), i am-
žiuje prieš Kristų – ii amžiuje po Kristaus 
užkariautos romėnų ir iki v amžiaus pa-
baigos buvusios romos imperijos provin-
cijomis.

41  plg. mirko tavoni, Latino, grammatica, vol-
gare. Storia di una questione umanistica, pa-
dova: antenore, 1984, 27–28.

42  plg. dini 1994, 1997b.
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43  sinchroninė, sakyčiau, sociolingvistinė, in-
terpretacija, veikiausiai būdinga tik loty-

nintojų tekstams kaip opozicija: aristokra-
tijos kalba – liaudies kalba.

kitaip – jie ne tik minėjo abidvi sąsajas (romos su dakijos–dunojaus ir romos su 
baltijos regionu), bet ir pirmieji paliudijo valakiškąjį variantą. 

tikėtiniausia, kad valakiškąjį lietuvių kalbos kilmės variantą sukūrė vokiečiai. 
pirmą kartą jis paminėtas knygoje Chronica Carionis (1569). Wittenberge įsigalėjo 
idėja, kad kažkokia lotynų tauta, beje, kalbanti tam tikra lotynų kalbos atmaina, iš 
dakijos–dunojaus regiono pasiekusi baltijos jūros krantus. pradedant philippu me-
lanchthonu vokietijoje ėmė vyrauti šis aiškinimas apie lotynus baltijos areale, nors 
tuomet pačiuose baltijos kraštuose, vidurio ir rytų europoje buvo populiaresni kiti 
aiškinimai. iš vokiškos terpės valakiškoji lotyniškosios sampratos atmaina, matyt, 
atkeliavo į lenkiją, vėliau ir į livoniją. tačiau liko nežinoma patiems šios teorijos 
personažams – lietuviams. 

apibendrinant galima teigti, kad renesanso laikotarpiu buvo paplitę bent keli 
lietuvių kalbos kilmės iš lotynų kalbos sampratos variantai: klasikinė versija, atsto-
vaujama długoszo bei martino Cromerio veikaluose; pusiau lotyniška jos atmaina, 
atstovaujama mykolo lietuvio; neolotyniškoji, atstovaujama agripos, ir dar vala-
kiškasis variantas (žr. pav.). 

turint galvoje, kad kalbos kaitos (diachronijos) suvokimas yra palyginti vėlyvas 
kalbos mokslo laimėjimas, ypač verta pabrėžti, kad lotynų ir lietuvių (kartais ir kitų 
baltų) kalbų panašumas Xvi amžiuje buvo suvokiamas visų pirma būtent dia chro-
niš kai!43 Kitos lingvistinės lietuvių (ir kitų baltų) kalbų teorijos buvo sinchroninės, 
o lotyniškojoje lietuvių kalbos (lingvistinėje) kilmės sampratoje slypi diachroninio 
aiškinimo užuomazgų. dėl savo originalumo bei naujoviškumo lotyniškoji lietuvių 
kalbos (lingvistinė) samprata renesanso kontekste jau rodo modernų lingvistinį 
mąstymą, kurio pradininkas buvo Flavio biondo (1392–1463). 

manyčiau, kad romėniškoji lietuvių kalbos kilmės samprata rytų europoje buvo 
tokia pat svarbi kaip Flavio biondo idėjos vakarų europoje. renesanso kalbotyros 
kontekste abi šias lingvistines teorijas reikėtų laikyti svarbiomis moderniosios ge-
nealoginės (lyginamosios) kalbotyros pirmtakėmis.

dar galima klausti, pavyzdžiui, ar nereikės ateityje nagrinėti net ir tokios para-
doksalios situacijos: gal būtent tai, kad lietuviai didikai ir intelektualai save laikė 
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lotynų kilmės, lotynų kalbą – savo gimtąja, kliudė ar bent neskatino atsigręžti į 
pačią lietuvių kalbą ir nulėmė palyginti vėlyvą lietuvių raštijos atsiradimą? 

4. labai svarbi pasirodė beveik visoje tuometinėje europoje baltų istorio grafijoje 
paminėta lenkų metraštininko miechoviečio ketveriopos kalbos samprata. 

miechoviečio darbe De duabus Sarmatiis (Cracoviæ, 1517) ir daugelyje vėlesnių 
leidimų teigiama, kad lietuvoje vyrauja „ketveriopa kalba“: 

præterea linguagium lithuanicum eſt quadripartitum, primum linguagium eſt iacz-
uingorum, ut horum qui circa caſtrum drohicin inhabitarunt, & pauci ſuperſunt. 
alterum eſt lithuanorum & samagitharum: tertium prutenicum. Quartum in lothua 
ſeu lothihola, id eſt, livonia, circa fluuium dzuina, & rigam ciuitatem. et horum 
quanquam eadem ſit lingua, unus tamen non plene alterum intelligit, niſi curſiuus 
et qui uagatus eſt per illas terras44.

iš daugelio šios ištraukos aspektų čia rūpi tik lingvistinis45. pasak miechoviečio, 
„lietuviškoji kalba“ – šitaip rizikuoju išversti „linguagium lithuanicum“ – yra „ket-
veriopa“ („quadripartitum“). Kaip tai reikia suprasti?

panagrinėkime šią teksto ištrauką ir pasitelkime į pagalbą dar vieną paprastą 
schemą (žr. pav.). 

44  Cituojama iš: Polonicæ Historiæ Corpvs, hoc 
eſt, poloniCarvm rervm latini re-
centiores & ueteres ſcriptores, quotquot 
extant, uno volumine compræhenſi omnes, 
& in aliquot diſtributi tomos. ex biblio-
theca ioan. pistorii nidani d. [...] Cum 
Gratia & priuileg. Cæſ. maieſt. basileæ, 
Henricpetri i 146.

45  plačiau apie miechoviečio sampratą žr. 
dini 1999b, 138–150; pietro u. dini, „poly-
glossia and linguistic variations in the 
Grand duchy of lithuania according to 
miechovita  (Xvi cent.)“, Studia Russica 18, 
2000b, 49–54. 
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pastebėtina, kad miechovietis žinojo beveik visas tuometines baltų tautas ir kal-
bas (jis nemini tik kuršių). pirmiausiai lenkų istorikas nurodo jotvingių kalbą; ap-
rašoma jotvingių tautos gyvenamoji vieta prie drohičino tvirtovės ir pateikiami 
duomenys, kad jų beliko labai mažai gyvų („pauci ſuperſunt“); nieko ypatingo 
nepasakyta apie pačią kalbą. lietuvių kalba paminėta antroji drauge su žemaičių. 
atrodo, kad miecho viečio nurodytas kalbinis skirtumas tarp lietuvių ir žemaičių 
esąs mažesnis, sakytume, tik tarminis. prūsų kalba eina trečioji: kiek žemiau sako-
ma, kad mažai žmonių jau tekalba prūsiškai („in pruſſia pauci proferunt pruteni-
cum“) todėl, kad į prūsiją buvo įvestos lenkų ir vokiečių kalbos („subintravit 
ſiquidem lingua polonorum & alamannorum“). Ketvirtoji ir paskutinioji kalba yra 
latvių, pavadinta ne pagal tautą, kaip kitais atvejais, o pagal kraštą („in lothua ſeu 
lothihola, id eſt, livonia“), t. y. ta, kuria kalbama livonijoje, prie dauguvos upės 
ir rygos miesto. 

be to, miechoviečiui atrodo visiškai aišku, kad linguagium Lithuanicum skiriasi 
nuo lenkų kalbos; lenkų kalba taip pat vartojama ketveriopos kalbos areale, bet tik 
bažnyčiose ar šiaip per katalikiškas apeigas („nam & ſermone polonico ſacerdotes 
eis prædicant in eccleſijs“). pasak miechoviečio, „linguagium lithuanicum quadri-
partitum“ ateina iš italijos ir todėl joje yra itališkų žodžių („[h]abet nonnulla uoca-
bula italica in ſuo ſermone“). 

taigi reikia pabrėžti, kad miechovietis vartoja terminą linguagium Lithuanicum 
kaip hiperonimą ir jį aiškiai skiria nuo linguagium Lithuanorum & Samagitharum. 
ištraukos pabaigoje miechovietis dar priduria, kad nė vienas, kurį laiką nepagyve-
nęs tose žemėse, šios Linguagium Lithuanicum quadripar titum nemoka. Ši pastaba – 
mano galva – yra esminė norint teisingai suprasti savitą miechoviečio kalbų sam-
pratą: skiriamos keturios linguagia, tačiau jos sudaro vieną ir vientisą kalbą. neat-
sitiktinai pabrėžiama, kad norint suvokti šio kalbinio arealo vienovę, būtina jį per-
eiti skersai ir išilgai. mat žmogus nesugeba susikalbėti šios ketveriopos kalbos 
areale, jei negyveno ilgą laiką skirtingose jo žemėse („niſi curſiuus et [...] uagatus 
eſt per illas terras“). 

svarbiausia miechoviečio Linguagium Lithuanicum quadripartitum ypatybė – ben-
dra ir tuo pačiu metu ketveriopa. 

Ši gana moderni lingvistinė samprata baltų kalbas jau vertino kaip atskirą ir 
savarankišką kalbų grupę. Kaip dažnai būna, perdėm novatoriška teorija neranda 
šalininkų tarp amžininkų. Ši samprata vakarų europoje išplito tik antroje Xvi 
amžiaus pusėje, ji buvo gana dažnai kartojama, kartais iš dalies keičiama. nors 
ketveriopos kalbos samprata pasitaiko ir kitų autorių veikaluose, ji būna iškraipyta 
ir su variantais, kurie, beje, rodo gyvą diskusiją. Kita vertus, kaip tik koncepcijos 
savitumas, t. y. baltų kalbų arealo „įvairialypė vienovė“, miechoviečio sekėjų ne 
visuomet buvo teisingai suvokiamas, tiksliau, beveik visada buvo suprantamas 
klaidingai, – paprastai būdavo pabrėžiami keturių atskirai paimtų kalbų skirtumai, 
o ne jų vienovė.
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Šitaip ketveriopos kalbos lingvistinės sampratos variantus pateikė tiek vadinamie-
ji ir jau aptarti filoglotai (t. y. biblianderis, Gessneris ir rocca), tiek kiti autoriai, 
pavyzdžiui, liudvikas decijus46 ir sebastianas münsteris47. 

norėčiau pabrėžti, kad tik vadovaujantis kalbotyros istoriografijos principais 
galima išgvildenti tolesnį sampratos likimą. dėl to, kad Xvi ir Xvii amžiuje vyrau-
ta ilyriškosios baltų kalbų sampratos, miechoviečio ketve riopos kalbos samprata, kuri 
jau slėpė savyje baltų kalbų savarankiškumo pripažinimą ante litteram, ilgai netu-
rėjo sekėjų. tik ispanas jėzuitas, beje, rašęs itališkai, lorenzo Hervás y panduro 
veikale Saggio pratico delle lingue (1787) vėl „pajuto” miechoviečio lingvistinės sam-
pratos moderniškumą. jis iš naujo mėgino baltų kalbas atskirti nuo slavų ir vertin-
ti kaip atskirą kalbų grupę48.

5. baigiant verta mėginti tiksliau apibūdinti paleokomparatyvistines kalbines 
teorijas ir pateikti kai kurias apibendrinamojo pobūdžio pastabas. reikia išskirti tris 
svarbius aspektus.

1) Baltų kalbų grupės nepaisymas arba nepripažinimas. išanalizavus labiausiai žino-
mus vakarų europos kalbų aprašus iki Xvii amžiaus, galima tvirtinti, kad geriau-
siai to laikmečio kalbines žinias nusakytų sąvokos „neaiškumas“, dažnai net „ne-
paisymas“. baltų kalbų ignoravimas būdingas visiems kalbų aprašams (plg. rodri-
go jiménez de rada, dante alighieri, andré de poza, Genebrardus, justus scaligerus)49. 
visi kiti autoriai savo ruožtu dar ilgai, mažiausiai iki lorenzo Hervás y panduro 
(1787), nepripažino savarankiškos baltų kalbų grupės50. vienintelę išimtį sudarė 
miechoviečio ketveriopos kalbos samprata.

2) Sampratų įvairovė. norint tiksliau nusakyti ką tik minėtą baltų kalbų grupės 
„nepaisymą“, reikia atsižvelgti į didelę kalbinių sampratų įvairovę. atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad visos (minėtos ir neminėtos) kalbinės sampratos neretai (kaip 
paaiškėja iš Gessnerio) pasitaikydavo netgi to paties autoriaus darbuose.

46  plg. pietro u. dini, „zu decius’ variante 
des linguagium lithuanicum quadriparti-
tum. baltische sprachen und Kulturen in 
der renaissance“, Jono Kazlausko diena: is-
torinės gramatikos dalykai, 1998 m. lapkričio 
6 d. Tarptautinės konferencijos programa ir 
tezės, vilnius, 1998e, 9–11.

47  plg. pietro u. dini, „zu s. münsters varian-
te des linguagium lithuanicum quadripar-
titum. baltische sprachen und Kulturen in 
der renaissance“, Lietuvių kalba: tyrėjai ir 
tyrimai. Kazimiero Jauniaus 150-osioms gimi-
mo ir 90-osioms mirties metinėms paminėti. 
Konferencijos pranešimų tezės. 1998 m. spalio 
22–23 d., vilnius, 1998f, 18–20.

48  plg. pietro u. dini, „der Werdegang der 
auffassung über die baltischen sprachen 

bei lorenzo Hervás y panduro am vor-
abend der vergleichenden sprachwissen-
schaft“, IF 102, 1997c, 261–294.

49  iki e. brerewoodo darbo (1614) imtinai. tik-
ros žinios apie baltų arealo tautas ir kalbas 
šio paskutinio autoriaus perteiktos netiks-
liai (plg. pietro u. dini, „die nichtbeach-
tung des baltischen im e. brerewoods ‘en-
qvireies tovching the diversity of langva-
ges, and religions…’ (1614)“, Blt 31(2), 
1996b, 235–239). 

50  plg.: „erst Hervás macht davon [t. y. baltų 
kalbas] eine zwar mit dem slawischen eng-
verwandte, jedoch getrennte sprachgrup-
pe, die er ‘skytisch-illyrisch’ nennt (‘dia-
letti scitico-illirici’: lettisch, litauisch, 
altpreußisch)“ (Coseriu 1995, 177).
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3) Domėjimasis kilme. ano meto kalbotyroje labiausiai domėtasi genealoginiais (ir 
kitokiais) kalbų santykiais. tai, savaime suprantama, galiojo ir baltų kalboms. va-
dinamuoju „ikimoksliniu“ laikotarpiu jos būdavo priskiriamos prie įvairių kalbų 
šakų. atsižvelgiant į daugelį kalbinių teorijų – lotyniškąją, slaviškąją/ilyriškąją, ket-
veriopos kalbos ir kitas, čia neapžvelgtas, – buvo bandoma pasiūlyti anais laikais 
įtikinamą baltų kalbų kilmės aiškinimą. 

5.1. vietoj baigiamųjų pastabų pasiremsiu savo tyrime aptarta medžiaga ir 
paliesiu dar du dalykus: pirma, glotonimų (t. y. kalbų pavadinimų) vartojimą ir, 
antra, labiausiai paplitusias kalbų skirtumo idėjas.

mano nuomone, vieną įdomią pastabą galima pateikti dėl baltų kalbų pavadi-
nimų. verta pažymėti, kad kur kas anksčiau, negu įsigalėjo 1845 metais Georgo 
F. nesselmanno pasiūlytas pavadinimas baltų kalbos, buvo mėginama vienu vardu 
pavadinti baltų kalbas kaip visumą.

minėtini svarbiausi. pomponijus letas vergilijaus Georgikų komentare lietuvių 
ir latvių kalbas pavadino lingua Lectonica (apie Xv amžiaus pabaigą). panašiai 
vokiečių geologijos pirmtakas Georgas agricola savo veikale De ortu et causis sub-
terraneorum (1546) vartojo pavadinimą Prußi, iš tikrųjų turėdamas galvoje prūsus, 
sūduvius, kuršius ir kitus baltus. Čia reikia ir vėl prisiminti miechoviečio ketve-
riopą kalbą – jos vardu buvo vadinamos jotvingių, lietuvių ir žemaičių, prūsų, 
latvių ir latgalių tautos ir kalbos. 

išnagrinėjęs tekstus galiu tvirtinti, kad ir kai kurie kiti autoriai aiškiai suvokė 
baltų kalbų bendrumą, nors tam nevartojo specifinių pavadinimų. antai pats dłu-
goszas Historia Polonica veikale subūrė kartu lietuvius ir žemaičius, jotvingius ir 
prūsus; Crasinijus knygoje Polonia tai pačiai grupei priskyrė lietuvius, Liuonienſes ir 
prūsus. stryjkowskis telkė į būrį netgi septynias tautas ir kalbas: lietuvių, kuršių, 
latvių, žemaičių, jotvingių, poloviečių ir prūsų.

Šį tyrimo aspektą reikėtų analizuoti išsamiau. vis dėlto verta pabrėžti, kad ben-
drų pavadinimų (tai yra hiperonimų) įvairovė gyvavo dar ilgai. pakanka priminti 
Hervás y panduro terminą skitų-ilyrų dialektai, dar vėliau Franzas pottas vartojo 
terminą Letticae linguae, aleksanderis brückneris ir augustas leskienas – Lituslavisch, 
johannas Kasparas zeussas, Kazimieras būga ir Kazimieras jaunius – aisčių kalbų 
pavadinimą ir taip toliau51.

5.2. pabaigoje keletas duomenų apie kalbų skirtumą. labiausiai tuo metu pa-
plitusią idėją apie kalbų skirtumą siūlyčiau pavadinti komponentų teorija. Kaip tai 
reikėtų paaiškinti? minties būta labai paprastos: manyta, kad kiekviena kalba susi-
deda iš tam tikrų komponentų, perimtų iš įvairių kitų kalbų. Įdomu pastebėti, kad 
tokios neva teorijos laikėsi daugelis autorių nuo długoszo iki danieliaus Kleino.

51  apžvalgą apie tai žr. pietro u. dini, Baltų 
kalbos. Lyginamoji istorija, vilnius: mokslo 

ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 
21–29 ir bibliografiją.
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Štai kaip lingvistiškai – anot komponentų teorijos – długoszas aiškino etninį 
bei kalbinį lietuvių ir prūsų skirtumą. apie prūsų kalbą jis rašė taip: „pruthenorum 
gens [...] speciale habens idioma, a latino tamen aliquantulum derivatum et quod 
cum lithuanico habet concordantiam aliquam et paritatem.“ pagal šią idėją, prūsų 
ir lietuvių kalbos skiriasi ne tik nevienoda lotyniško komponento dalimi („à lati-
no [...] aliquantulum deriuatum“)52, bet ir lietuvių kalbai visiškai nebūdingu grai-
kišku komponentu. Kitaip sakant, prūsų ir lietuvių kalbos, pasak długoszo (plg. 
1876, 152), skiriasi tik tuo, kad iš baltų tautų tik „nonnulli prutheni“, t. y. kai kurie 
prūsai, savo kalboje turi išlaikę graikiškų žodžių.

po gero šimtmečio (1653) panašiai samprotavo Kleinas. jis retoriškai klausė:

in latina lingva multa, imo plura qvàm in litvanica, reperiuntur vocabula origine 
Græcæ; ergò latina lingva est confuſa & non idiomatica lingva. ecqvis enim ignorat, 
latinos hellenizare, polonos Germanizare?53

taigi, – sako Kleinas, – lotynų kalboje yra daug, netgi daugiau negu lietuvių 
kalboje žodžių, kilusių iš graikų kalbos, bet dėl to lotynų kalbos dar negalima lai-
kyti netvarkinga ir neturinčia savitų ypatumų. taigi kodėl turėtų stebinti maišatis 
leksikoje? – klausia Kleinas. juk tai būdinga ir pačiai lotynų kalbai, kuri perėmė 
daug graikiškų žodžių. lotynų kalbos žodžių yra ir lenkų kalboje, kurioje, be to, 
daug ir vokiškų.

o jei be skolinių neišsiverčia ir dignitas, ir puikią gramatiką turinčios kalbos 
(kaip lotynų), – toliau samprotauja Kleinas, – nejaugi turėtumėme manyti, kad jos 
netvarkingos? aišku, kad ne. tai kodėl negali ir lietuviai išlaikyti graikiškų žodžių 
ir perimti dar kitų žodžių iš savo kaimynų lenkų, su kuriais palaikomi komerciniai 
santykiai?

5.3. sugretinus visas šias skirtingas to paties laikmečio dėl kultūrinių grupių 
sąveikos išplėtotas baltų kalbų sampratas, gana gerai matyti, kaip skirtingose ano 
meto europos dalyse gyvavo, keitėsi ir kartais netgi pynėsi žinios apie baltų kalbas.

aptartų sampratų fone veikė ir pirmieji baltų rašytojai. Šios sampratos negalėjo 
jiems būti nežinomos. 

Įsidėmėtina, jog tik nedaugelis to meto mąstytojų suformulavo baltiškąją sam-
pratą, tokią kaip ją suprantame šiandien. Kita vertus, yra įrodymų, kad kai kurie 
autoriai jau aiškiai buvo suvokę baltų kalbų grupės genealoginį savarankiškumą ir 
bandė netgi rasti joms tinkamą atskirą pavadinimą. tarp tokių verta vėl paminėti 
miechoviečio linguagium Lithuanicum quadripartitum. Šiuo pavadinimu jau buvo 
nurodoma, kad visos keturios kalbos priklauso vienai kalbai. Keturios sujungtos 
kalbos aiškiai sudaro kalbinę vienybę pagal ketveriopos kalbos lingvistinės sampratos 

52  Kitoje vietoje długoszas aiškina toliau, kad 
prūsų kalboje dar išlaikyti „senosios kal-
bos“ žodžiai („priscae linguae retinentes 
oracula [verba]“). 

53  Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, 
atsak. redaktorius j[onas] Kruopas, vil-
nius: valstybinė politinės ir mokslinės li-
teratūros leidykla, 1957, 79.
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esmę. pabrėžtina, kad mes šiandien miechovietiškąją ketveriopą skirtingų kalbų 
vienybę pavadintume gerokai vėliau sukurtu baltų kalbų terminu.
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new scholarly editions for mediating 
Finnish classics for contemporary readers 

Finns have learned to demand that music is performed by top level orchestras 
and to expect that art can be enjoyed in good museums under the guidance of 
professional guides. literary classics, on the other hand, can be read from the first 
paperback that catches one’s eye. it suffices that the right name appears on the 
cover and it does not matter what sources on which the text is based or even if the 
text partly remains obscure because of the missing annotations or contextualizing 
essays. in many countries with a long literary history, educated people expect that 
classic editions should be properly edited and contain the introductory essays and 
annotation that explain the old texts for modern readers. 

the French have bibliothèque de la pléiade, a series of classic editions, whereas 
english literature can be studied by reading norton Critical editions and many oth-
er anglo-american series. swedish readers can read the swedish literary society’s 
(svenska vitterhetssamfundet) editions and in Germany readers have, among others, 
a new institute for textual criticism, institut für textkritik, founded in the 1990s. 

the above-mentioned series and institutes differ from one another, but they all 
promote literary criticism, teaching and layperson reading in many ways. they all 
publish critical editions, i.e., editions that are based on a thorough survey and 
comparison of original sources, together with supplementary commentaries and 
annotations.

1. C r i t i C a l  e d i t i o n s  i n  F i n l a n d. Finnish scholars have been active 
in editing international literature and other documents from papyrus fragments to 
biblical texts. despite the active text-critical research in many disciplines from ex-
egetics to philology, Finnish literature, however has only sporadically been published 
in scholarly editions. in Finnish-swedish literature two extensive series have been 
completed: Finnish national poet j. l. runeberg’s (1844–1877) collected writings in 
1933–2005, and senator and philosopher j. v. snellman’s (1806–1881) collected works 
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in 1992–1999. in literature written in Finnish there are only two rather small series, 
both of which need fundamental revision. one is that of Finnish national writer 
aleksis Kivi’s (1834–1872) collected works edited in four volumes by e. a. saarimaa 
and partly viljo tarkiainen in 1915–1919, and the other is eino leino’s (1878–1926) 
poems i–iv edited by aarre m. peltonen in 1961–1968. 

the small number of critical editions of Finnish literature is partly a consequence 
of Finnish literature’s relatively young age. it normally takes decades before a book 
is so highly canonised that it has the honour of being published as a critical edition. 
the need for a critical edition likewise often depends on the age of the book. since 
the new millennium, the pressure to edit critical editions of Finnish literature has 
grown, since the literary language and culture of works preceding the 20th cen-
tury are becoming unknown to present-day readers. many old, dialectical and 
foreign words together with allusions to works that were known when a book was 
written are no longer automatically familiar. along with the explanations, critical 
editions open up access to the manuscripts and first editions of the works, which 
otherwise would not be within reach of the reader. 

Fortunately, new Finnish scholarly edition projects have been recently began. For 
instance, scholarly editions of texts by mikael agricola, anders Chydenius, elias 
lönnrot and zacharias topelius are in progress. these editions represent different 
kinds of corpuses and editorial emphases as well as different periods in Finnish 
culture. the collected works of agricola (ca. 1510–1557), who laid the foundations 
of standard Finnish, emphasise linguistic analysis. the edition project of lönnrot 
(1802–1884), the creator of the Finnish national epic Kalevala, compiles the whole 
correspondence of lönnrot, i.e., over 5000 letters which are essential for the his-
torical research of many disciplines from botany to medicine and translation his-
tory to folklore. the Chydenius (1729–1803) project consists of the collected writings 
of one of the most notable politician and enlightenment thinkers in sweden-Finland, 
together with Finnish and english translations of the original writings in swedish. 
the collected works of the journalist and author zacharias topelius (1818–1898) led 
by the swedish literature society in Finland, consists of all the main literary genres, 
ca. 15 700 printed pages and over eight shelf-meters of manuscripts. 

2. e d i t H  –  C r i t i C a l  e d i t i o n s  o F  F i n n i s H  l i t e r a t u r e. the 
Finnish literature society started last year a new research and publishing unit 
EDITH – Critical editions of Finnish literature. its long-term objective is, as in the 
French bibliothèque de la pléiade, to create an ongoing series of critical editions of 
Finnish classics. similar to the French bibliothèque de la pléiade, it will not be 
limited to one writer, but become a versatile series of editions that would be a 
standard source for researchers, teachers and other readers. 

editH will start with critical editions of the collected works of Finland’s na-
tional writer, aleksis Kivi (1834–1872). the first work to be edited will be Kivi’s 
comedy Heath Cobblers (Nummisuutarit), a living classic originally published in 1864. 
its editor-in-chief is professor jyrki nummi. 
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editH’s editions comprise the text of a work that has been carefully selected 
and edited together with supplementary commentary sections that shed light on 
the work’s publishing history, reception, research traditions, as well as genre and 
linguistic features. more detailed explanations are provided in the annotations, 
which illustrate variants of the text and literary allusions and explain the meanings 
of words and concepts. 

the editions of editH will be published both as traditional books and as open 
access online publications as in many editions project in the nordic countries. sim-
ilar dual publishing practice is in use for instance in the danish søren Kierkegaard 
project, the norwegian Henrik ibsen project, as well as the topelius project of the 
swedish literature society in Finland.

digital editions enable such comparison and search functions that would be 
difficult or impossible to adapt in printed books. in some international digital edi-
tions it is, for instance, possible to read the same passage of the first edition and 
of one or more manuscripts or to search for words in one book or in the whole 
oeuvre of the writer. Furthermore, one advantage of the digital format is that it 
includes facsimile material that is much easier and cheaper to publish on-line than 
in traditional books.

3. e d i t i n G  a l e K s i s  K i v i. Choosing aleksis Kivi as the first writer for the 
editH editions was not difficult, because Kivi was one of the central creators of 
Finnish literature. He is a living classic whose works have been read for 150 years 
and whose dramas are still popular in theaters. His language and the culture rep-
resented in his books, however, hamper understanding for a 21st-century reader, 
which makes annotation necessary.

For an editor aleksis Kivi is interesting for historical reasons. He wrote at a time 
when Finnish literature was in its formative stage and the Finnish written language 
was not yet established. Kivi’s language is partly written in dialect and contains 
influences from swedish.

intertextually, Kivi is challenging for he used western literature in many ways 
that complicate recognising and understanding the intertextual relations of Kivi’s 
books and other texts. Kivi knew western literature especially through swedish 
translations; thus his literary allusions occur on many levels. moreover, he con-
sciously misquoted the bible. beside literary allusions, Kivi’s works contain influ-
ences from oral folklore, such as folk poetry, proverbs and tales, which are difficult 
to ascribe to any single source.

publishing history, reception and literary critics’ writings offer an interesting 
corpus for text critics, literary critics, linguists and culture historians. the mere 
publishing history of Kivi’s selected and collected works illuminates interestingly 
Kivi’s canonisation and the development of Finnish literary culture. on a large scale, 
the cultural functions of the three important Kivi editions have proceeded in three 
phases from polishing to collecting and delivering (saarimaa) and thereafter to 
explaining and contextualising. 



in the first phase, when journalist, pedagogue, literary scholar and lexicographer 
b. F. Godenhjelm (1840–1912) posthumously edited Kivi’s Selected Works I–II in 
1877–1878, five years after Kivi’s death, Finnish literature was young compared to 
literature written in swedish and Kivi’s canonisation process was just beginning. 
at that time it was considered important to revise Kivi’s old-fashioned language 
and also otherwise make him presentable.

When linguist e. a. saarimaa (1888–1966) edited Kivi’s collected works forty years 
later, it was important to collect all of the writer’s works for readers. like Goden-
hjelm, also saarimaa slightly modernised and harmonised Kivi’s language but not 
as radically as Godenhjelm. saarimaa was, for instance, much more sensitive to the 
nurmijärvi dialect used in Kivi’s books. it is revealing that in the first edition of 
Kivi’s Heath Cobblers the main character esko uses the verb kylpeä (‘to bathe’) in an 
erroneous form kylpösi; in Godenhjelm’s edition he uses the standard language form 
kylpi, whereas saarimaa makes him use the correct dialectal form kylpöi. 

the cultural function of editH’s forthcoming Kivi editions is to bring the orig-
inal works to light, explain them in a literary context and make them comprehen-
sible to modern readers. the digital publishing format also enables conveying 
Kivi’s manuscripts to everyone. at the same time editH advances the practices 
of editing scholarly editions of Finnish literature in co-operation with other Finn-
ish edition projects.

sakari Katajamäki  Gauta 2008 m. liepos 3 d.
Managing Editor
FINNISH LITERATURE SOCIETy (SKS)
Research Department 
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tarptautinė mokslo konferencija 
„danielius Kleinas ir jo epocha“

2009 metų birželio 25 dieną vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tarp-
tautinė mokslo konferencija „danielius Kleinas ir jo epocha“, skirta Kleino 400-osioms 
gimimo metinėms ir lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Konferenciją organizavo vu 
Filologijos fakulteto lietuvių kalbos katedra, rėmė lietuvos tūkstantmečio minėjimo 
direkcija pagal lietuvos tūkstantmečio programą ir lietuvos valstybinis mokslo ir 
studijų fondas. Konferencijos komitetą sudarė mokslininkai iš vilniaus, pizos ir 
prahos universitetų, lietuvių kalbos instituto, lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto.

pradžios žodį tarė artūras judŽentis (vilniaus universitetas). remdamasis 
bibliografų ir senosios literatūros tyrėjų duomenimis, jis glaustai pristatė pagrindi-
nius Kleino asmenybės ir kūrybos bruožus. 

liane Klein (Greifswaldo ernsto moritzo arndto universitetas) aptarė svarbes-
nius europos kultūros ir istorijos įvykius Kleino gyvenamuoju laikotarpiu (1609–
1666). trisdešimties metų karas (1618–1648), maras, ligos niokojo ištisus regionus. 
nebuvo aplenktas ir Karaliaučius, tuometinis Šiaurės rytų europos mokslo ir rytų 
prūsijos dvasinės kultūros centras. Įvairiuose vokietijos miestuose būrėsi rašytojai, 
menininkai, veikė kalbos draugijos. siekta gryninti vokiečių kalbą, apvalyti ją nuo 
svetimybių, pirmiausia prancūziškos kilmės žodžių. pranešėja pateikė Kleino bio-
grafijos duomenų, Kleino gimtinės – Kraupiškio, tilžės apskrities parapijų vaizdų. 
prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve berlyne Klein rado 1654 
metų danieliaus Kleino raštą kunigaikščiui Frydrichui vilhelmui1. Šiame rašte Klei-
nas skundėsi tilžės valdininku, dėl kurio kaltės pastojo pas jį tarnavusi mergina. 
Kleinas turėjęs ją sutuokti su kitu vyru, nes to reikalavęs minėtas valdininkas. Klei-
nas prašė kunigaikščio sutikimo dėl šios santuokos.

1  plačiau žr. liane Klein, „auf der suche nach 
den Quellen und ein verschollen geglaub-
ter und doch wiedergefundener brief von 

daniel Klein aus dem jahre 1654“, Lietuvių 
kalba 3, 2009; http://www.lietuviukalba.lt/
index.php?id=126.
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axelis e. Walteris (osnabrücko universitetas), vokiečių poeto, Karaliaučiaus 
universiteto profesoriaus simono dacho (1605‒1659) kūrybos ir gyvenimo tyrėjas, 
Kleino ir dacho ryšį įvardija kaip dviejų mokytų žmonių komunikacijos pavyzdį 
mažojoje lietuvoje Xvii amžiuje. 1653 metų Kleino gramatikoje publikuotoje loty-
niškoje dacho dedikacijoje aukštinama lietuvių kalba bei jos reikšmė, iškeliami 
Kleino nuopelnai lietuvių kalbai. dacho bažnytinės giesmės buvo verčiamos į lie-
tuvių kalbą, įtrauktos į Kleino giesmyną.

reginos KoŽeniausKienĖs (vilniaus universitetas) pranešime nagrinėtos da-
nieliui Kleinui skìrtos Karaliaučiaus universiteto iškalbos ir poetikos profesorių 
simono dacho bei jokūbo reicho (1635‒1690) dedikacijos, verdainės kunigo vilhel-
mo martinio (1618–1671) epigrama ir apsidraudimo nuo piktavalių kritikų topai.

ilja lemeŠKinas (prahos Karolio universitetas) aptarė matoušo benešovsky’o 
samprotavimus apie lietuvių kalbą čekų kalbos etimologijos žodyne Knijžka slow 
Cžeských wyložených odkud swůj počátek magí (totiž) yaký gest gegich rozum (Čekiškų 
žodžių knygelė su jų kilmės ir reikšmės aiškinimais) (1587). benešovsky’o nuomone, 
lietuvių kalba esanti graikų, slavų, italų ir vokiečių kalbų mišinys, o čekų kalba, 
turinti daug svetimybių, vis labiau „lietuvėjanti“.

jostas Gippertas (Frankfurto prie maino Goethe’s universitetas) pristatė senuo-
sius baltų kalbų tekstus skaitmeninėje titus (Thesaurus Indogermanischer Text- und 
Sprachmaterialien) duomenų bazėje. tai pat aptartos tekstų, žodžių, žodžių formų 
paieškos ir lyginimo su kitais tekstais, žodžiais, jų formomis galimybės2.

Guido miCHelini (parmos universitetas) į konferenciją negalėjo atvykti, tačiau 
jo pranešimas buvo perskaitytas. pranešime nagrinėti Kleino 1666 metų giesmyno 
giesmių šaltiniai. teigiama, kad tiek giesmyno sandarai, tiek pavadinimui įtakos 
turėjo 1650 metais išleistas iki mūsų dienų neišlikęs Karaliaučiaus giesmynas New 
Preussisches vollständiges Gesangbuch. iš šio giesmyno Kleinas ir jo talkininkai vertė 
didžiąją dalį savo giesmių. tačiau visai tikėtina, kad dalis Kleino giesmyno giesmių 
galėjo būti išverstos anksčiau nei 1650‒1652 metais. tokių giesmių šaltinis galėjo 
būti taip pat neišlikęs 1639 metų giesmynas Außerlesene Geistreiche Lieder arba 1642–
1643 metų kalendorinių giesmių rinkinys Preussische Festlieder. Kleinas galėjo anks-
čiau redaguoti dalį lozoriaus zengštoko (lasarus sengstack, 1562‒1621) giesmyno 
(1612) kūrinių, paskui prie redagavimo, kad išvengtų recenzentų priekaištų, grįžo 
po 1653-iųjų.

liucija CitaviČiūtĖ (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pristatė iki 
šiol bibliografijoje neminėtą berlyne rastą 1659 metų danieliaus Kleino laišką ku-
nigaikščiui. rankraštis dabar saugomas prūsijos kultūros paveldo slaptajame vals-
tybiniame archyve byloje Litauische Grammatik und Gesangbuch 1659 und andere li-

2  Žr. http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm 
ir http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/
balt/lit, taip pat jost Gippert, „baltisches 
textmaterial in der titus-datenbank“, 
BALt 4. Das Baltikum im sprachgeschichtli-

chen Kontext der europäischen Reformation, 
hrsg. von jolanta Gelumbeckaitė, jost Gip-
pert, vilnius: lietuvių kalbos instituto lei-
dykla, 2005, 88–110.
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tauiſche geistliche Schriften 1578–1707 (Gsta pK: XX em 37f nr. 2. bl. 8r–9v)3. laiške 
Kleinas pateikia informacijos apie gramatikų, žodyno ir giesmyno rengimo aplin-
kybes, lietuvių raštijos būklę Xvii amžiaus viduryje. aiškėja, kad Kleinas žodyną 
pradėjęs rašyti 1655 metais, tačiau 1656-aisiais rankraštis sudegęs, o laiško rašymo 
metu (1659) dar nebuvęs atkurtas. veikiausiai naujo žodyno Kleinas parengti ne-
spėjo. tai patvirtintų ir 1659 metų kunigaikščio potvarkis, kurio pradžioje minimi 
cenzoriams įteikti Kleino rankraščiai – gramatika ir giesmynas, o žodžiai ir žodynas 
(vndt Lexici) išbraukti. laiške nurodyti Kleino oponentai: melchioras Švoba (mel-
chiorus schwabe, apie 1624–1663) iš valtarkiemio, jonas liudemanas (johann lü-
demann, apie 1628–1661) iš nybudžių ir jonas Forhofas (johann vorhoff, m. 1672) 
iš Gumbinės. Švoba ir jo šalininkai įtikinėjo karališkąją konsistoriją sulaikyti Kleino 
giesmyno spausdinimą ir vietoj jo bandė išleisti savo parengtą giesmyną. 

Žavinta sidabraitĖ (Klaipėdos universitetas) aptarė keturių Kleino giesmių 
redagavimo ypatumus Xviii amžiuje: Kristijono Gotlybo milkaus (Christian Gottlieb 
mielcke, 1733‒1807) pasaulietiniame skaitinių vadovėlyje Kūdikių prietelius ir 1805 
metų pabaigoje išspausdintame giesmyne. vokiečių giesmynų redaktoriai redaguo-
davo giesmes trimis aspektais: teologiniu, kalbos ir poetikos, nevengė giesmių trum-
pinti. panašiai giesmes iš pradžių redagavo ir milkus. Kūdikių prieteliuje pakeista ne 
tik Kleino giesmių kalbinė ir stilistinė raiška, bet ir struktūra. stengtasi iš giesmių 
pašalinti žemojo stiliaus leksiką. rengdamas 1805 metų giesmyną milkus jau nebe-
buvo toks radikalus redaktorius. jis vėl grįžo prie pirminio šaltinio, nekeitė struk-
tūros, turinio, apsiribojo tik negausiais kalbos ar poetikos riktų pataisymais.

jūratė pajĖdienĖ (lietuvių kalbos institutas) kalbėjo apie danieliaus Kleino 
Maldų knygeles (1666). pasak pranešėjos, maldų tekstai gali padėti suvokti Kleino 
asmenines pajautas, vertinimo modelius, požiūrį į pasaulį. 

pietro u. dini (pizos universitetas) supažindino su keliomis Kleino kalbinėmis 
nuostatomis. Kleino gramatikos lotyniškoje pratarmėje suformuluota nuostata dėl 
lietuvių kalbos „negrynumo“ ir „netvarkingumo“. Kleinas priešinosi koncepcijai, 
kad lietuvių kalba yra barbarų kalba (lingua barbarica). jau Xv amžiuje barbara ir 
barbarica lingua terminai buvo taikomi tiek prūsų, tiek lietuvių kalbai. tačiau Kleinas 
pratarmėje teigė, kad lietuvių kalba kadaise tikrai galėjusi būti barbariška, tačiau 
išleidus gramatiką, taip nebėra, t. y. kalba jau pradėta norminti. dini įžvelgia sąsa-
jų tarp Kleino ir žymaus Florencijos humanisto lorenco vallos (1406‒1457) minčių. 
Šio veikalas Elegantiarum latinae linguae libri sex (1444) buvo pasklidęs po visą eu-
ropą, taigi galėjo būti žinomas ir Karaliaučiuje. Kleinas pripažino, kad lietuvių 
kalba yra „negryna“, nes joje dalis žodžių kilo iš graikų ir lotynų, bet daugiausia 
jų pasiskolinta iš lenkų kalbos. jau lenkų istorikas janas długoszas (1415–1480) savo 
veikale Historia Polonica (rašyta 1455‒1480) yra pažymėjęs, kad lietuvių kalboje yra 
graikų ir lotynų kalbos žodžių. tačiau Kleinas pripažino dar ir stiprią lenkų kalbos 

3  Kleino laiškas publikuojamas šiame ALt 
tome: liucija Citavičiūtė, „Įsruties apskri-
ties bažnyčių ir mokyklų vizitacijos po-

tvarkio Recessus generalis (1639) reikšmė 
lietuvių raštijai ir jo vykdytojas danielius 
Kleinas“,  p. 9–62.



Archivum Lithuanicum 11470

įtaką lietuvių kalbai. tokia „negryna“ leksikos sudėtis negalinti reikšti, kad kalba 
yra „netvarkinga“, t. y. be gramatikos taisyklių. 

jolanta GelumbeCKaitĖ (Frankfurto prie maino Goethe’s universitetas) kal-
bėjo apie lietuvių kalbos ortografijos taisykles Kleino gramatikose. jose pirmą kar-
tą pateikta lietuvių kalbos abėcėlė su diakritiniais ženklais ir alografais (iš viso 37 
raidės) laikytina formaliu ortografinės normos įtvirtinimu. Kleinas siūlė po kelis 
ilgųjų ir nosinių balsių, afrikatų, pučiamųjų ir sklandžiųjų priebalsių rašymo vari-
antus. dalis raidžių perimta iš lenkų ir čekų raidyno, kita dalis įvesta remiantis 
didžiosios lietuvos (mikalojaus daukšos, Konstantino sirvydo) ortografijos pavyz-
džiu. Kleino ortografijos naujovės: raidė <ė>, raidžių <u> ir <w> skyrimas pagal 
fonetinę atribuciją, raidės <j> rašymas. raides <f>, <h>, <x>, nors ir įtraukęs į abė-
cėlę skliaustuose, Kleinas atmetė kaip lietuvių kalbos fonologinei sistemai svetimas 
ir rašyboje nereikalingas, o raidė <q> į Kleino abėcėlę visai nepateko.

eglė buKantYtĖ (Klaipėdos universitetas) aptarė kai kurias danieliaus Kleino, 
jono bretkūno ir Frydricho zigmanto Šusterio (Friedrich sigismund schuster, 
1671‒1750) liturginių knygų sintaksines konstrukcijas, savybinių ir participinių įvar-
džių refleksyvinę vartoseną. víenos verstinės konstrukcijos dėl vokiečių kalbos 
įtakos ir Kleino laikais buvo vartojamos (pvz., konstrukcija ant + kilmininkas prie-
žasčiai nusakyti), kitų skolintų konstrukcijų Šusterio ir Kleino knygose pasitaiko 
rečiau nei bretkūno. pranešėja taip pat atkreipė dėmesį į biblijos vietovardžių ra-
šybos ir adaptavimo dėsningumus senuosiuose raštuose.

vilma zubaitienĖ (vilniaus universitetas) nagrinėjo, kaip buvo koreguojamos 
ir plečiamos Kleino gramatikų taisyklės Xviii amžiuje: 1730 metų Frydricho vilhel-
mo Hako (Friedrich Wilhelm Haack, 1706–1754), 1747 metų povilo Frydricho ruigio 
(paul Friedrich ruhig, apie 1725 ‒ po 1781), 1791 metų Gotfrydo ostermejerio (Gott-
fried ostermeyer, 1716‒1800) ir 1800 metų Kristijono Gotlybo milkaus gramatikose. 
Xviii amžiaus gramatikose pateikta daugiau terminų apibrėžčių, nustatoma kaito-
mųjų žodžių nagrinėjimo tvarka, išsamiau aptariamos linksniavimo ir asmenavimo 
sistemos, pildomas prieveiksmių ir įvardžių inventorius, pateikiama naujų sintak-
sinio junglumo pavyzdžių.

po konferencijos vilniaus universiteto bibliotekos pranciškaus smuglevičiaus 
salėje buvo surengta bibliotekoje turimų danieliaus Kleino knygų, jų perlaidų ir 
Kleino kūrybos tyrimų parodėlė. su leidiniais supažindino knygotyrininkas domas 
Kaunas. Konferencijos dalyviai galėjo pavartyti neseniai išleistas Guido michelini’o 
knygas: D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai4 ir Mažosios Lietuvos 
giesmynų istorija: nuo Mažvydo iki XIX a. pabaigos5.

birželio 26–27 dieną surengta išvyka į Kleino gimtinę tilžę. tilžėje įvyko susi-
tikimas su tilžės lietuvių bendruomene. perskaityti trys vilniuje skaityti pranešimai. 

4  D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai ir 
jų šaltiniai, parengė Guido michelini, vil-
nius: versus aureus, 2009.

5  Guido michelini, Mažosios Lietuvos giesmynų 
istorija: nuo Mažvydo iki XIX a. pabaigos, 
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2009.



ilja lemeškinas dar papasakojo apie prahos universiteto profesorių leopoldo Geit-
lerio (1847–1885) ir josefo zubato (josef zubatý, 1855–1933) ryšius su mažąja lie-
tuva, neseniai atrastą zubato korespondenciją su bibliografu, knygnešiu juozu an-
grabaičiu (1859–1935), jenos universiteto profesoriaus augusto Šleicherio (august 
schleicher, 1821–1868) keliones po mažąją lietuvą ir tautosakos rinkimą. 

paskutinę konferencijos dieną aplankytas žymaus rašytojo ir filosofo viliaus 
storostos (vydūno) namas tilžėje, ragainės pilies ir bažnyčios, Kraupiškio, jurbar-
ko, Įsruties pilių liekanos.

vilma zubaitienė  Gauta 2009 m. rugsėjo 18 d.
Lietuvių kalbos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: vilma.zubaitiene@flf.vu.lt
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