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Wolfgang Hock
Humboldt-Universität zu Berlin

Untersuchungen zu Daukšas Postille1 –
I. Doppelungen
Bereits in den frühesten Forschungsarbeiten zu Daukšas Schriften wird darauf
hingewiesen, dass einem einzelnen Wort des polnischen Quelltextes oft zwei, manchmal auch mehrere litauische Wörter entsprechen.2 Diese Erscheinung wird hier in
Anlehnung an Gneuss3 ‘Doppelung’ genannt, ohne jedoch den Terminus auf die Interpretation als Übersetzungsmittel einzuschränken und dezidiert vom Hendiadyoin
1

Die vorliegende Arbeit ist die erste einer
Reihe geplanter philologischer und lingui
stischer Untersuchungen zu Daukšas Postille. Die Beschäftigung mit diesem wichtigen Sprachdenkmal ist durch die erst im
letzten Jahrzehnt vermehrt frei zugänglich
gewordenen Digitalisate insbesondere von
Faksimilia sehr erleichtert worden. In diesem Zusammenhang ist neben den am
Programm „Europeana Think Culture“
(Europeana. Think Culture) beteiligten Bibliotheken das Institut für litauische Sprache (Senųjų raštų duomenų bazė) besonders
hervorzuheben, das neben vielen Textdateien und Konkordanzen zu altlitauischen
Schriften auch den vollständigen Text von
Daukšas Postille (im folgenden DaP) bereitstellt. Schließlich muss auch der Nutzen der Buchedition dieses Sprachdenkmals (Palionis 2000) unterstrichen werden.
Zwar geht das Druckwerk aufgrund der
mäßigen Qualität der Textreproduktion
kaum über Biržiškas Edition (1926) hinaus
und kann nicht als verlässliche Zitiergrundlage dienen, es ermöglicht aber
durch die parallele zweisprachige Anordnung einen schnellen Zugriff auf den polnischen Quelltext. Für Hinweise zum The-

9

2

3

menbereich der Untersuchung danke ich
den Mitarbeitern des DfG-Projekts ALEW
(Altlitauisches etymologisches Wörterbuch),
insbesondere PD Dr. Anna Helene Feulner
und PD Dr. Christiane Schiller, sowie von
theologischer Seite Dr. Kristin Skottki
(Universität Rostock) und Dr. Kęstutis
Daugirdas (Universität Mainz).
Siehe dazu etwa Sittig (1929, 3 bzgl. Randund Textglossen im Katechismus) oder
Tangl (1928, 8 mit Anm. 2); einige Fälle
finden sich ohne besondere Hervorhebung
bereits unter den von Wolter (1899, 372–
375) gesammelten lexikalischen Besonderheiten Daukšas. Locher spricht in seiner
Behandlung des Wortfelds tautà-liáudis
‘Volk, Leute’ in Daukšas Postille davon,
dass diese beiden Lexeme „bisweilen im
Text selber oder außerhalb des Satzspiegels in einer Marginalie erläutert werden“
(Locher 1972, 185). Die Doppelungen in
Daukšas Katechismus hat Kruopas (Kruopas 1960; Kruopas 2 1998) zusammengestellt und beschrieben, vgl. dazu ausführlich Lebedys (1963, 215–224) sowie die
knappen Hinweise bei Zinkevičius (1988,
190) und Palionis (2000, 19).
Gneuss 1955, 30.

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

als Stilmittel zu trennen.4 Ähnlich unverfänglich sind die von Kruopas verwendeten
Begriffe ‘lexikalische Parallelen’, ‘lexikalische Varianten’ oder ‘Dubletten’,5 während
sonst bisweilen gern von ‘Synonymen’ gesprochen wird.6 Der Terminus ‘Doppelung’
eignet sich aber insofern besser, als er die Interpretation der verbundenen Einheiten
nicht von vorneherein auf die rein lexikalische Ebene einengt und keine explizite
Aussage über die Binnenstruktur der Einzelelemente trifft, deren Struktur durchaus
komplexer als eine einzige Wortform oder ein einziges Lexem sein kann. Allerdings
handelt es sich beim gegenseitigen Verhältnis der Doppelungsglieder in der weit
überwiegenden Mehrzahl der Fälle tatsächlich um mehr oder weniger strenge Synonymie im Sinne der lexikalischen Semantik. Kruopas ordnet das Material von Daukšas
Katechismus in drei Gruppen an: 1) zwei oder (selten) mehrere parallel verwendete
litauische Wörter; 2) litauisches Wort und Fremdwort; 3) zwei Fremdwörter.7 Das viel
umfangreichere Material aus Daukšas Postille wird im Folgenden unter ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: Am Anfang stehen formale Fragen der Verbindung,
Anordnung und des Aufbaus der einzelnen Konstituenten sowie der Distribution der
Doppelungen im Sprachdenkmal (1), darauf folgen inhaltsbezogene Interpretationen
der Verbindungen (2), bevor eine Deutung des Phänomens in einem weiteren Kontext
versucht wird (3). Schließlich wird das gesammelte Material alphabetisch geordnet in
einem litauischen Wortverzeichnis aufgeführt sowie seitens der polnischen Lexik
zugänglich gemacht, gefolgt von einer Übersicht des Vorkommens in den einzelnen
Texten der Postille (4). Im Appendix wird kurz die Vorlagenproblematik angesprochen
und eine Synopse von Daukšas Postille mit den ersten vier Auflagen von Wujeks
Postilla mniejsza sowie ihrer Übersetzung ins Tschechische dargeboten.8
4

5
6

Im altenglischen Kontext sind „[f ]ür ein zu
übersetzendes lat. Wort […] zwei oder sogar drei ae. Wörter, verbunden durch ‘and’
oder ‘ođđe’, gesetzt“ (Gneuss 1955, 30).
Zur Abrenzung von Übersetzungs- und
Stilmittel schreibt Gneuss: „Mit dem Hendiadyoin will der Dichter oft verstärken,
plastisch wirken; mit der Doppelung will
der Übersetzer sich helfen. Die Grenze
zwischen beiden mag sich nicht in jedem
Fall scharf ziehen lassen, im großen ganzen aber sind sie wesensverschieden und
müssen streng getrennt werden“ (Gneuss
1955, 30).
Kruopas 1960.
Vgl. Tangl (1928, 8 Anm. 2), Kudzinowski
(1977, II) und Palionis (2000, 19). Kruopas
spricht von Synonymen nur im Bereich des
Parallelismus’ zweier (oder mehrerer) litauischer Wörter; bei Beteiligung eines Lehnwortes oder der Verbindung zweier Lehnwörter bleibt er beim übergeordneten allgemeineren Terminus. Auch Lebedys verwen-

10

7
8

det ‘Synonyme’ neben ‘lexikalischen Varianten’ in seiner Illustration der Erscheinung in Daukšas Postille (Lebedys 1963,
311–312). Er meint damit aber nicht nur die
hier behandelten gleichzeitig in Doppelungen auftretenden Wörter, sondern auch unterschiedliche Übersetzungen eines polnischen Lexems an verschiedenen Stellen des
Postillentextes (darunter auch Varianten in
margine, s. Lebedys 1963, 312–313).
Kruopas 1960, 224.
Zitiert wird aus DaP nach der Online-Version (auf Epaveldas: Virtuali elektroninio pa
veldo sistema; s. v. ‘Postilla’), dort fehlende
Seiten nach Palionis (2000). Der polnische
Text zu DaP-Zitaten stammt, wenn nichts
anderes angegeben ist, aus W 3 , die deutsche Übersetzung bezieht sich auf den litauischen, nicht den polnischen Abschnitt. In 3.1. sind die polnischen und lateinischen Entsprechungen den Textausgaben selbst (bei Mž) oder den in der
kritischen Edition (bei WoP) bzw. der Ori-
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1. A u f b a u u n d V o r k o m m e n d e r D o p p e l u n g e n. Jede syntaktische
Konstruktion, wie überhaupt jede komplexe Spracheinheit, kann formal unter zwei
Gesichtspunkten beschrieben werden: hinsichtlich ihrer internen Struktur und im
Hinblick auf ihre Einbettung in größere Einheiten. Die internen Verhältnisse sind
aufgrund der überschaubaren Anzahl der kombinierten Wörter unmittelbar einsichtig und werden im Folgenden ausführlich dargestellt. Eine Einschränkung gilt jedoch
für die äußeren Beziehungen der Wortverbindungen. In der vorliegenden Untersuchung sollen nicht die unmittelbaren externen syntaktischen Verhältnisse auf Satzebene erörtert werden, sondern lediglich die Verteilung der Doppelungen innerhalb
der Einzeltexte und der gesamten Postille.
1.1. I n t e r n e S t r u k t u r.
1.1.1. A n z a h l d e r K o n s t i t u e n t e n. Schon durch den Terminus ‘Dop-

pelung’ wird zum Ausdruck gebracht, dass in den beschriebenen Konstruktionen
einer polnischen (lexikalischen) Einheit in der Regel zwei litauische entsprechen, z. B.
in der Verbindung
(1) tápe arbá ſtóios DaP 45341
		 ‘(sſtał ſię)’
		 „er wurde“.

Selten stehen drei litauische Wörter einem einzigen polnischen gegenüber, z. B.
(2) ne tekékime inawimúmp’ / olinéimump’ / búrtųmp’ DaP 48331–32
		 ‘(Nie vćiekaymy ſię do cárow)’
		 „Lasst uns nicht zu Hexereien, Kräuterheilkünsten, Zaubereien Zuflucht nehmen“.9

Gelegentlich findet sich auch das umgekehrte Verhältnis von mehrgliedrigem
polnischen Ausdruck und reduzierter litauischer Entsprechung wie in
(3) êmuſiós lampas ſawas / ißêio DaP 56816
		 ‘(wiąwßy lámpy ſwe / ábo kágáńce / wyßły)’
		 „sie nahmen ihre Lampen [oder Pechlampen] und gingen hinaus“.

9

ginalausgabe (bei W 3 ) genannten Quellen
entnommen; die deutschen Entsprechungen zu den BrP-Perikopen stammen aus
der Lutherbibel (LB). Zur Auflösung der
Siglen ist das Quellenverzeichnis zu konsultieren.
Die weiteren, im Zuge der Untersuchung
gefundenen Beispiele für Dreierentsprechungen sind apsikuõpti apsivókti apsiluobti,
įsp  ti i  vadìnti i  pažìnti, moterỹstė arbà ve
dìmas i  tek  jimas, pasileidìmas išdrikùmas
netvarkà und válgyti i  gérti i  prii  ti. Das
Nebeneinander von drei Einheiten wirft
die Frage auf, ob die drei Konstituenten

11

strukturell gleichwertig sind oder zwei
der Glieder enger zusammengehören,
d. h. ob von einer Struktur [A]+[B]+[C]
oder [A+B]+[C] bzw. [A]+[B+C] auszugehen ist. Im Fall von moterỹstė arbà vedìmas
i  tek  jimas wird die ausdrucksseitig nahegelegte Binnengliederung in [A]+[B+C]
auch semantisch gestützt (vgl. Beispiel
[38] in 2.3.3. [a]), in anderen Fällen ist die
Inhaltsseite weniger deutlich strukturiert,
zumal wenn zu einer bereits im Polnischen vorliegenden Doppelung im Litauischen ein weiteres Lexem tritt (s. u. Beispiele [24] und [32] in 2.3.1. und 2.3.2.).
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P o s t i l l e – I . Doppelungen

Hier handelt es sich um Auslassungen, die anders als Doppelungen nicht auf
bewussten Entscheidungen des Übersetzers beruhen müssen.10 Besonders in umfangreichen Aufzählungen können in der Übersetzung Wörter unterschlagen werden:
(4) Cʒe mókikimes’ / tíkro nueminimo / ir rómumo / mêiłes / pakłuſnúmo / dóſnumo /
kntrumo / małd / páſnikų / [… / … / …] ir numaitínimo wiſs ſųnari / paiáutimų /
ir geidul kûno DaP 18339–41
		 ‘(Tu ſię vcmy práwey pokory y ćichośći / miłośći / poſłußeńſtwá / ßcodroby / ćierpli
wośći / modlitew / poſtow / trʒewośći / powśćiągliwośći / ʒáprʒenia ſámych śiebie / y
vmartwienia wßytkich cłonkow / ſmyſłow / y ądʒ náßych ćieleſnych)’
		 „Hier lernen wir wahre Demut und Sanftmut, Liebe, Gehorsam, Mildtätigkeit,
Geduld, Beten, Fasten, [Nüchternheit, Enthaltsamkeit, Selbstverleugnung] und
Abtötung aller Glieder, Gedanken und körperlichen Begierden“.

Diese Abweichungen stehen in einer Reihe mit weiteren, z. T. umfangreichen
Auslassungen, von denen Lebedys11 mehr als 200 ausgemacht hat.

1.1.2. R e i h e n f o l g e d e r K o n s t i t u e n t e n. Eine auf formalen Kriterien
beruhende Regel für die Reihenfolge der Doppelungsglieder ist nicht erkennbar.12
Neben der Abfolge in Beispiel (1) findet sich auch
(5) ſtoięs arba tápęs DaP 39516
		 ‘(sſtawßy ſię)’
		 „geworden“.

Konstituenten unterschiedlicher Komplexität können ebenfalls frei kombiniert
werden:
(6) kad’ iůs pagárbia arbá pagiárbimą padaro DaP 491a[=490]9
		 ‘(gdy im ceść wyrʒądi)’
		 „wenn er sie ehrt oder ihnen Ehre erweist“;
(7) ne kałbêſsi piktái arba ne kéikſi DaP 19134
		 ‘(nie będieß ʒłorʒecył)’
		 „du wirst nicht schmähen oder lästern“.

In den weniger als dreißig Fällen von Doppelungen unterschiedlich komplexer
Einheiten lässt sich zumindest eine leichte Tendenz feststellen, die umfangreichere
Verbindung, seien es periphrastische Formen, Mehrwortlexeme oder paraphrasierende Ausdrücke, der einfacheren folgen zu lassen.
10

Eine ganz klar unbeabsichtigte Auslassung
der Entsprechung von ná nießc  ęśćie liegt
in der Wiedergabe von poln. tedy ſię fráſ o
wáć nie będ  iemy / áni ſkár  yć ná nießc  ęśćie
ábo niefortunę durch tad’ ne apmaudůſime /
nei ſk  ſimes’ / arba ąnt’ ne fortûnos DaP 335 16,

12

11
12

da nur so die dem polnischen ábo ‘oder ’
entsprechende Konjunktion arba zu erklären ist.
Lebedys 1963, 250.
Zur Reihenfolge von Lehnwort – Erbwort
sowie Lexem – Syntagma s. u. 2.3.1.
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1.1.3. V e r b i n d u n g d e r K o n s t i t u e n t e n. Die in der Doppelung auftretenden Konstituenten können entweder durch eine Konjunktion verbunden sein
oder asyndetisch nebeneinander stehen.13 Die in der Postille verwendeten Verbindungswörter sind arbà ‘oder’, i ‘und’, õ ‘und’ sowie taĩ yrà ‘das heißt’, in negierten
Syntagmen auch doppelt gesetztes neĩ ... neĩ ‘weder ... noch’ oder einfaches neĩ nach
vorausgegangener Negation:
(8) ne nórime idąnt’ mus [...] ápkałbêtų arba sûditų DaP 32916–17
		 ‘(niechcemy áby nas [...] poſądʒano)’
		 „wir wollen nicht, dass man uns böse beurteilt oder beschuldigt“;
(9) kurié [...] kałbás W. Chríſtaus [...] apkałbinêio ir apſûdiio DaP 2857–8
		 ‘(ktorʒy [...] mowy Páná Chryſtuſowe [...] poſądʒáli)’
		 „welche die Reden Christi verleumdeten und böse beurteilten“;
(10) pati wiena driéų o ąngių pleme DaP 50611
		 ‘(ſámo iáßcorce plemię)’
		 „allein das Geschlecht der Eidechsen und Nattern“;
(11) idnt’ butú vkârtas ákmů melnicʒios. (tai yrá gírnų púſe) ąnt kâkło ío DaP 8528–29
		 ‘(áby był ʒáwießon młyńſki kamień v ich ßyie)’
		 „dass ein Mühlstein (d. h. die Hälfte eines Mühlsteinpaares) an seinen [poln.: ihren]
Hals gehängt wird“;
(12) ney ſáytay / ney pncʒey / ney reteʒius DaP 1824–25
		 ‘(áni więienie / áni okowy)’
		 „weder Fesseln noch Stricke noch Ketten“.

Die Verbindungswörter arbà (ca. 350×) und i (ca. 230×) dominieren, õ und taĩ yrà
kommen unabhängig vom polnischen Text nur in den angeführten Beispielen (10)
und (11) vor,14 neĩ … neĩ begegnet viermal und neĩ nach vorausgegangener Negation
13

14

Zum ‘Polysyndeton’, der stetigen Setzung
einer beiordnenden Konjunktion, und dem
‘Asyndeton’, dem Weglassen der Konjunktionen, in der Rhetorik vgl. Lausberg
(Lausberg 1960, 345, § 686; Lausberg 1960,
349–350, § 700).
Als unabhängiges Beispiel erscheint im
Vergleich zu W 3 zunächst die Stelle Pétrų /
tai éſt’ ůła in Simonas per intikéiimą : ſawą
pramintas yra Pétrų / tai éſt’ ůła / ir padari
tas yra fundamentu ba  nícʒios Diéwo / kurį
turéio rímot’ ąnt’ intikéiimo io DaP 469 39–41
gegenüber Sʒymon prʒeʒ wiárę ſwą náʒwány
ieſt fundáme[n]tem / ktory ſię miał wſpieráć
ná wierʒe ie[go] W 3 496; auch in W 2 und W 4

13

fehlt die Apposition des litauischen Textes. Allerdings findet sich eine fast exakte
Entsprechung in W 1 : Sʒymon prʒeʒ wiárę
ſwą náʒwány ieſt Piotrem / to ieſt opoką / álbo
ſkáłą / y vc  yniony ieſt fundámentem kośćiołá
Bo  ego / ktory ſię miał wſpieráć ná wierʒe
iego W 1 II 315 24–27 . Wenn Daukša hier nicht
die sinnentstellende Auslassung von W 2–4
eigenmächtig verbessert hat – alit. 〈kurį〉
(= kurì n. sg. f.) kann sich wie poln. ktory
nur auf die Kirche (alit. ba  nícʒios, poln.
kośćiołá) beziehen – könnte dies ein Indiz
dafür sein, dass Daukša auch W 1 als Vorlage verwendet hat.

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

fünfmal.15 Für das seltene beĩ ‘und’16 wurde kein auf den litauischen Text beschränktes Beispiel für die Anknüpfung erklärender Appositionen gefunden.17
Asyndetische Konstruktionen wurden in mehr als 80 Fällen ermittelt, z. B.
(13) Né apſûdikįme ne apkâłbékime ne wiéno DaP 28717
		 ‘(Nie poſądʒaymy nikogo)’
		 „Lasst uns niemanden verurteilen, böse beurteilen“.

Dieses Beispiel zeigt in Verbindung mit (8) und (9) zugleich, dass es nicht vom
lexikalischen Gehalt der Einzelglieder abhängt, ob sie mit arbà, mit i oder ohne
Verbindungswort in die Gesamtkonstruktion einfließen. Doppelungen mit oder ohne
beiordnende Konjunktion können, wie in Beispiel (12), durch Schrägstriche voneinander getrennt sein, selten steht die zweite Konstituente in runden Klammern.

1.2. D i s t r i b u t i o n.
1.2.1. P e r i k o p e n u n d

P r e d i g t e n. Im 16. Jahrhundert lag eine einheitliche litauische Perikopen- oder gar Evangelienfassung zwar noch in weiter Ferne,
doch es steht zu erwarten, dass allein aufgrund der Autorität des Evangelientextes
und der häufigen Verwendung der Perikopen in der Liturgie die Abweichungen
15

Die weiteren Belege s. unter įsidaũžti DaP
247 11 , vìrti DaP 293 46 und pìkta tarýti DaP
294 32 ; die Belege für neĩ nach vorausgegangener Negation finden sich mehrheitlich
bei vèstis und tek  tis DaP 70 19 , DaP 70 32 ,
DaP 70 43 , DaP 470 32–33 und einmal bei būst i
mė DaP 266 11. Die zweimal gesetzte und
mit dem folgenden Wort nicht selten zusammengeschriebene Negation nè wie z. B.
in id  nt’ iam’ [...] wálgimo ne gint  ne pełd ê
tų DaP 268 b [=270] 50–51 ‘(áby mu [...] ſtráwy
nie bronił)’ „damit er ihm Nahrung nicht
verwehre (nicht damit geize)“ ist kein Verbindungswort. Die Negation bezieht sich
auf den lexikalischen Gehalt des folgenden
Wortes oder auf die gesamte Prädikation,
insbesondere bei negierten Nominalformen dürfte bisweilen lexikalische Univerbierung vorliegen. Ebenso gelten wiederholte Präpositionen nicht als Verbindungswörter, z. B. in ąnt’ gêrių ąnt’ grô  ių kûno
DaP 268 b [=270] 28 ‘(ná roſkoßy ćieleſne)’ „für
Wohlbehagen und Schönheit des Körpers“. Negation und Präposition sind jeweils Bestandteil der doppelt gesetzten
Konstituente, im Unterschied zur Negation kann die Präposition auch beide Kon
stituenten bestimmen, z. B. ąnt’ nôro arba
wálos DaP 393 42–43 ‘(ná woley)’ „nach Verlangen (oder Willen)“.
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16

17

12 Belege nach Kudzinowski (1977, 100),
unter denen allerdings der Beleg DaP 207 36
zu streichen ist (klares bet’) und die Stellen DaP 179 27 und DaP 436 30 zu ergänzen
sind, so dass die Gesamtzahl auf 13 zu
korrigieren ist.
Der Ausdruck ‘erklärende Apposition’ ist
die Übersetzung der von Pahta und Nevanlinna (Pahta, Nevanlinna 2001) verwendeten Bezeichnung ‘expository apposition’. Anders als ‘Doppelung’ in der
oben eingeführten, auf das Wort(form)verhältnis von Vorlage und Übersetzung zielenden Definition steht dieser Terminus
allgemein für jeden semantisch und referentiell begründeten Erklärungszusatz. Er
wird somit als „a discourse phenomenon
or a pragmatic category including a wide
range of syntactic constructions with the
same communicative function and with
the same logico-semantic relation – expansion by elaboration“ (Pahta, Nevanlinna
2001, 4–5) gesehen. Bezeichnend ist, dass
auch in der englischen Sprachgeschichte
unter der großen Anzahl der registrierten
Verbindungswörter (‘markers’, vgl. die
Übersicht in Tabelle 1 in Pahta, Nevan
linna 2001, 7) die Konjunktionen ‘und’
(and) und ‘oder ’ (or) die höchste Frequenz
aufweisen.
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gegenüber den jeweiligen Übersetzungsquellen wie auch die Freiheiten des Übersetzers in den Bibelversen deutlich geringer sind als in den zugehörigen Predigttexten.18
Das Material der Postille bestätigt diese Erwartung, wenn auch den Evangelienabschnitten Doppelungen durchaus nicht fremd sind, wie z. B. in
(14) iʒtíeſk’ (arbá neßk’) rąką táwą DaP 20135 Joh 20,27
		 ‘(śćiągni rękę twoie)’
		 „strecke aus (oder reiche) deine Hand“.

Mit insgesamt 18 Belegen gegenüber etwa 650 Fällen in den Predigttexten ist die
Anzahl aber verschwindend gering. Dies gilt auch, wenn nicht in absoluten Zahlen,
sondern bezogen auf die anteilige Textmenge gerechnet wird. Die Perikopentexte
nehmen, grob überschlagen, etwa 8 % des Gesamtumfangs ein, während die 18 Belege nur etwas mehr als 2,5 % aller Doppelungen ausmachen.

1.2.2. V e r t e i l u n g i m g e s a m t e n S p r a ch d e n k m a l. Es scheint
durchaus berechtigt zu fragen, welchen Erkenntnisgewinn die Feststellung der Distribution im Gesamtdenkmal über die statistische Erfassung hinaus verspricht. Möglicherweise kann die Untersuchung der Verteilung dazu beitragen, verschiedene
Schichten in der Textgenese der Postille zumindest zu identifizieren und zu charakterisieren. Für eine Erklärung der schon häufig thematisierten Heterogenität des
altlitauischen Postillentextes müssen allerdings sicher weitere, quantitativ und qualitativ bedeutendere Merkmale aus verschiedenen Bereichen hinzugezogen werden.
Die wohl auf Wolter zurückgehende Vermutung, „[d]ie Übersetzung der Postille sei
nicht die Arbeit eines einzigen Mannes. Eine Anzahl von Übersetzern müssen unter
der Anleitung und Aufsicht eines Mannes daran gearbeitet haben“19, beruht auf nichts
weiter als einer überschaubaren Anzahl von Inkonsistenzen, die, wie Locher etwas
zurückhaltender schreibt, doch eher den Eindruck machen, „als ob Daukša zunächst
von einer weniger umfassenden Vorlage ausgegangen wäre, die er dann, vielleicht
18

Ein Indiz für diese Annahme ist u. a. die
gelegentliche Wiederaufnahme von Einzellexemen aus Perikopen durch Doppelungen in den Predigttexten wie z. B. in
Beispiel (47) in 3.1. Salopiata (1929, 14–15)
bemerkt in seiner Untersuchung zum Verhältnis der Evangelientexte, dass in der literarischen Produktion der 2. Hälfte des
16. Jahrhunderts über Konfessionsgrenzen
hinaus durchaus starke gegenseitige Anleihen gemacht wurden. Er sieht in diesem
Umstand nicht nur eine Erklärungsmöglichkeit für die bei Daukša und Willent
übereinstimmende Perikopenordnung, die
von jener Szyrwids abweicht, sondern ist
der Ansicht, dass Willents Text „autoritative Geltung besaß [und] trotz des Protestantismus’ des Urhebers, gelegentlich
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auch von D[aukša] und Š[irvyd] herangezogen wird“ (Salopiata 1929, 45). Diese
Behauptung sollte argumentativ allerdings noch etwas über die von Salopiata
gegebenen Anzeichen hinaus gestützt
werden. Zu archaischeren Sprachformen
in den Perikopen gegenüber den Predigten
vgl. Senn (1934–1935, 88–89).
Senn 1934–1935, 90. Zustimmend äußern
sich Salopiata (1929, 8 Anm. 1) und Kudzinowski (1977, II–III). Palionis (2000, 21),
der Būga, Tangl und Sittig als Vertreter
dieser Auffassung nennt, macht unter Berufung auf Skardžius und Lebedys berechtigte Vorbehalte geltend; Zweifel meldet
bereits Biržiška (1953, 170) an, der noch
auf Gerullis als Befürworter der Annahme
mehrerer Übersetzer hinweist.
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in Etappen, ergänzte, bis sämtliche Stücke aus W 3 ebenfalls in litauischer Übersetzung
vorlagen“20. Der Theorie eines Übersetzerteams steht damit die Annahme einer gegebenenfalls langwierigen und mit wechselnden Vorlagen operierenden Übersetzertätigkeit eines einzelnen Autors gegenüber. Beide Erklärungsansätze sind bislang
ungenügend begründet. Die hier untersuchten Doppelungen sind natürlich von begrenzter statistischer Aussagekraft21 und zeigen zudem kein klares Muster. Einige
auffällige Häufungen lassen sich jedoch registrieren, sowohl in der Anzahl der Belege als auch im Verhältnis der Verbindungswörter arbà und i, und fallweise tun sich
bemerkenswerte Lücken in der Bezeugung auf. So begegnen z. B. in den Texten
42–43 (DaP 220–230) und 52, 54–58 (DaP 262–292) sowie 94–95, 97–98 (DaP 437–460)
jeweils nicht weniger als zehn Doppelungen pro Einzeltext, wobei das Verhältnis der
Konjunktionen arbà zu i im ersten Fall 20 : 5, im zweiten 4 : 64 und im dritten 47 : 3
beträgt; ab Text 110 bis zum Ende (DaP 515–627) kommen Doppelungen nur noch
ganz sporadisch vor – lediglich 19 Beispiele wurde gefunden, auf den letzten 37
Seiten kein einziges mehr.22 Für Schlussfolgerungen über die Textgeschichte der Postille reicht dieser Befund allein sicher nicht aus.23

2. S e m a n t i s ch e I n t e r p r e t a t i o n. In ihrer auf dem Helsinki-Korpus basierenden Untersuchung zum Mittel- und Frühneuenglischen (1350–1710) unterscheiden Pahta und Nevanlinna auf der Grundlage von 3869 Belegen fünf semantische Klassen ‘erklärender Appositionen’ (vgl. Anm. 17), die sich nach dem Verhältnis des Spezifizierungsgrades der einzelnen Glieder zueinander in drei Gruppen aufteilen lassen:
Appositionen mit einem Erstglied von niedrigerer (2.1.), höherer (2.2.) oder gleicher
(2.3.) Spezifik. Für alle drei Kategorien finden sich Beispiele in Daukšas Postille.
2.1. A p p o s i t i o n e n

m i t e i n e m E r s t g l i e d n i e d r i g e r e r S p e z i f i k.

Die Glieder der Verbindung sind koreferentiell, das zweite Glied identifiziert oder
benennt das erste, wie in
(15) neſenéi / tatái yrá Metůſe Wießpatiés 1520 DaP 44411–12
		 ‘(nie dawno / to ieſt / Roku Páńſkiego 1520)’
		 „vor nicht langer Zeit, d. h. im Jahr des Herrn 1520“.
20
21

22

Locher 1972, 180.
Zum Umfang des zusammengestellten Materials s. u. 4.; eine Übersicht der Verteilung der Doppelungen auf die einzelnen
Texte findet sich unter 4.3.
In Vers Joh 20,27 der Perikopen Joh 20,19–
31 DaP 201 15 –202 3 und Joh 20,24–29 DaP
401 1–15 werden nur an der ersten Belegstelle Doppelungen verwendet: I  tiéſk’ ir
ikíßk’ pírßta ſawą ßion’ DaP 201 34 ‘(śćiągni
pálec ſwoy owd  ie)’ und iʒtíeſk’ (arbá neßk’)
rąką táwą DaP 201 35 ‘(śćiągni rękę twoie)’ gegenüber bloßem neßk’ bzw. bloßem ißtiéſk
an der zweiten Belegstelle DaP 401 11–12 .
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Weitere Auffälligkeiten sind z. B. das Auftreten litauischer Randbemerkungen, die
bis DaP 268 b sehr häufig sind – z. T. eigenständig, z. T. als Übersetzung polnischer Marginalien –, danach aber bis auf
DaP 471–472 und DaP 575 völlig fehlen,
oder die Verwendung des Buchstabens
<  >, der mehr als tausendmal auf den
ersten 172 Seiten vorkommt, im restlichen
Text nur noch neunmal. Lohnend scheinen auf diesem Gebiet Untersuchungen
zur Lexik und zur Akzentuierung zu sein.
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Im heutigen Deutsch wird die zweite Einheit in solchen Fällen typischerweise mit
‘und zwar, nämlich, genauer gesagt’ angeschlossen. Wie aus dem genau entsprechenden polnischen Text hervorgeht, stammt das Beispiel nicht aus der Sammlung der
von Wujek abweichenden Doppelungen; unter diesen lässt sich kein sicherer Fall
dieser Kategorie beibringen.

2.2. A p p o s i t i o n e n

m i t e i n e m E r s t g l i e d h ö h e r e r S p e z i f i k.

Die eben genannte Einschränkung der Materialbasis gilt auch für die zweite Gruppe.
In dieser sind beide Glieder ebenfalls koreferentiell, das zweite führt einige allgemeine Charakteristika des ersten an:
(16) wíſſatimeie banícʒoi’ kur yra tíkraſis Ieruſâlem / tatái yra wienîbe / ſándora ir regéiimas
pakâiaus DaP 6712–13
		 ‘(w świętym Kośćiele powßechnym / gdie ieſt práwe Ieruʒálem / to ieſt iedność / ʒgodá /
y widʒenie pokoiu)’
		 „in der [heiligen] katholischen Kirche, wo das wahre Jerusalem ist, das heißt Einheit, Eintracht und Vision des Friedens“.

Im Deutschen bieten sich für den Anschluss der zweiten Einheit Ausdrücke wie
‘sozusagen, das heißt, das bedeutet’ an. Daukša ist offenbar von der polnischen Vorlage nie so weit abgewichen, dass er eigenständig in Appositionen Allgemeinbegriffe näher spezifiziert oder sehr spezifische Ausdrücke durch Nennung allgemeiner
Merkmale beschrieben hätte.24 Allerdings könnten hier Verhältnisse zwischen Lexemen
angeführt werden, die dem distributiven Verhältnis der Inklusion nahekommen und
weiter unten (2.3.3.) im Abschnitt über Bedeutungs- und Bezeichnungsbesonderheiten (c) besprochen werden.

2.3. A p p o s i t i o n e n m i t G l i e d e r n g l e i ch e r S p e z i f i k. Der Umstand, dass die eigenständigen Beispiele Daukšas für ‘erklärende Appositionen’ in
diese Gruppe fallen, ist nicht so ungewöhnlich, wie es zunächst scheinen mag. Ein Blick
auf die statistische Auswertung der von Pahta und Nevanlinna klassifizierten Beispiele aus der englischen Sprachgeschichte zeigt, dass von den 3869 Belegen die überwältigende Mehrheit (3613, d. h. 93,4 %) sich in eben dieser Kategorie wiederfindet.
Analog zur gegliederten formalen Beschreibung der Doppelungen unter Punkt 1.
bietet sich auch eine differenzierte Betrachtung der Inhaltsseite an. Die Zusammenstellung des Materials richtete sich zwar zunächst ganz mechanisch nach dem ausdrucksseitigen Kriterium der Doppelvertretung im Litauischen gegenüber Einzelver24

Als zugehörig zur Gruppe 2.2. erscheint
auf den ersten Blick Daukšas Übersetzung
Ant dienos Gramnicʒiu / arba Apcʒiſtiiimo
Mergos Marios DaP 426 27–28 ‘(Ná dʒień oc  ys
ćienia Pánny Máryey)’ „An Lichtmess oder
Mariä Reinigung“, da der erste Begriff
durch die zweite Einheit anscheinend charakterisiert wird. Aber auch wenn das
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zweite Glied transparenter ist als das erste, wird im Unterschied zu Beispiel (16)
doch nur ein Alternativterminus genannt,
der im Polnischen offenbar allein völlig
ausreicht zur Bezeichnung des Festes und
damit sicher mehr ist als nur eine Charakterisierung des ersten Wortes.

Untersuchungen zu Daukšas
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tretung im Polnischen, es wurde aber stillschweigend vorausgesetzt, dass die litauischen Entsprechungen jeweils einzeln, gegebenenfalls in Kombination, das im Polnischen Gemeinte wiedergeben. Das Gemeinte lässt sich terminologisch unter dem
Begriff der Bezeichnung fassen, worunter mit Coseriu die Bezugnahme auf außersprachliche Gegenstände und Verhältnisse oder allgemeiner „die Relation Zeichen –
außersprachliche Wirklichkeit bzw. die jeweils gemeinte außersprachliche Wirklichkeit selbst“25 verstanden wird. Nur auf der Bezeichnung beruht etwa die von Pahta
und Nevanlinna innerhalb der Klasse von Appositionen mit Gliedern gleicher Spezifik neben den gewöhnlichen ‘paraphrases’ behandelte Untergruppe ‘revision’, vgl.
das dort gegebene Beispiel
(17) The tend commandement and þe laste es, þe we ʒerne noghte þe wyefe of oure
neghteboure
		 ‘the tenth and the last commandment is that we should not covet our neighbour’s
wife’.26

Die kursiv gesetzten Ausdrücke für ‘das zehnte’ und ‘das letzte’ bezeichnen dasselbe, sind koreferentiell. Sie haben aber nicht dieselbe Bedeutung im Sinne des durch
die Einzelsprache gegebenen Inhalts. Allein auf der so verstandenen Bedeutung
basieren Sinnrelationen wie Synonymie, die bei der semantischen Interpretation der
Doppelungen eine zentrale Rolle spielt. Der Terminus Synonymie wird hier nur auf
Einzellexeme, nicht auf Syntagmen angewendet, wo der neutralere Begriff der Bedeutungsäquivalenz zum Tragen kommt. Diese Vorbemerkungen begründen die
folgende Untergliederung des inhaltlichen Verhältnisses der beiden unmittelbaren
Konstituenten. Der erste Unterpunkt (2.3.1.) umfasst alle Fälle, in denen jede der
Doppelungskonstituenten für sich genommen das Gemeinte bezeichnet oder bezeichnen kann und mit ihrem jeweiligen Partner mehr oder weniger streng bedeutungsäquivalent ist. Der zweite Unterpunkt (2.3.2.) gilt der bloßen Bezeichnungsäquivalenz
des in Beispiel (17) angeführten Typs. Im dritten Unterpunkt (2.3.3.) schließlich werden Doppelungen mit Bedeutungs- und Bezeichnungsbesonderheiten diskutiert.

2.3.1. B e d e u t u n g s äq u i v a l e n z.

a) Bedeutungsäquivalenz von Einzellexemen. Einer absoluten Synonymie im Sinne
einer Austauschbarkeit von Lexemen in allen Kontexten ohne Veränderung der deskriptiven Bedeutung kommt in den Doppelungen das Verhältnis von Erbwort und Lehnwort
recht nahe. Sehr häufig stehen tikjimas und vierà ‘Glaube’ zusammen, z. B.
(18) tikéiimas / arba wierá DaP 7741
		 ‘(wiárá)’
		 „Glaube“.
25
26

Coseriu 1977, 49.
Pahta, Nevanlinna 2001, 13. Eine fast identische Entsprechung in DaP (und in W 3 ) ist
hierzu Aßmas ir pâſtaras ſtráipſnis DaP 534 27
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‘(Oſmy á oſtátec  ny ſtopień)’ „der achte und
letzte Artikel“; Beispiele dieser Art finden
sich mehrfach in den Predigttexten.

Archivum Lithuanicum 14

Die unter 1.1.2. festgestellte Freiheit in der Reihenfolge der Konstituenten gilt
auch für die Kombination von Erbwort (EW) und Lehnwort (LW). Ähnlich wie dort
eine Tendenz zur Nachstellung der komplexeren Einheit ausgemacht wurde, folgt
hier das Lehnwort bevorzugt dem Erbwort. Bei der Übersetzung von poln. wiara
durch (į)tikjimas und vierà ist die Abfolge EW-LW fünfundzwanzigmal bezeugt,
LW-EW nur siebenmal. Auch insgesamt überwiegt die Voranstellung des Erbworts:
EW-LW (57×) (90 Einzelbelege)27 gegenüber LW-EW (26×) (32 Einzelbelege).28 Daukša
scheint also weniger an einer Erklärung oder Glossierung eines aus der Vorlage übernommenen Wortes zu liegen, vielmehr gibt er bevorzugt zunächst seine Übersetzung
und ergänzt sie durch das Lehnwort. In elf lexikalischen Verbindungen (18 Einzelbelegen) kombiniert Daukša auch zwei Lehnwörter, z. B.
(19) gawênioie arba páſnįkia DaP 1094
		 ‘(pośćie)’
		 „in der Fastenzeit“.

Eine der beiden litauischen Entsprechungen nimmt dabei in der Regel das Wort
der polnischen Vorlage auf, jedoch nicht immer, vgl.
(20) Pûblikoną (arba muytinįka)’ DaP 5141
		 ‘(iáwnogrʒeßniká)’
		 „einen öffentlichen Sünder (oder Zöllner)“.29
27

EW-LW: apkalb  ti arbà s  dyti, apkalbin  ti i 
aps  dyti, apvi  kti aprėdýti, atlaidà arbà ãt
puskas, brangùs arbà pavõžnas, būstimas arbà
eseñcija, dárbas i  remẽslas, eikvótojas arbà
šẽforius, eilà arbà par  dkas, e  geta ùbagas, ga
dìnti arbà terióti, gal  jimas sylà, gent  arbà
príetelius, giltin  arbà sme  tis, gražýbė arbà
čystùmas, gražùmas arbà čystùmas, ýpatinė
arbà personà, išsakýti arbà išsispaviedóti, ìšt i
sas arbà ciẽlas, išváistėti arbà išliẽčyti, įtik 
jimas arbà vierà, link  ti arbà rõdyti, mirìmas
arbà sme  tis, nerimãstis arbà nepakãjus, nu
liūdìmas arbà sm  tkas, núodėmė arbà griẽk as,
nuodžià arbà griẽkas, nuodžiótas arbà griẽš
nas, nusid  jęs arbà griẽšnas, pasisãkymas
arbà spãviedis, pavéikslas arbà ãbrozas, pìr
muonys arbà prẽdkai, pjáustyti r  žyti, prãga
ras arbà peklà, pragaręjis arbà peklojęjis, pre
kiáuti arbà handliavoti, primiñti i  rūgóti,
raũpsas leprà, raupsúotas arbà leprà užm ùš
tas, romùmas pakãjus, ski  skelis i  krikšt ãk e
lis, skìrti i  rėdýti, slìbinas arbà smãkas, stã
las arbà skomià, stíebas arbà filiõrius, surinkì
mas arbà zbãras, svãras arbà fùntas, taĩsymas
i  r  dymas, tik  jimas arbà vierà, užžym  ti
arbà peč  tavoti, váistytojas arbà liẽkorius,
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28

29

vakarìnė arbà večerià, válgymas patrovà, vilk
tìnis arbà nẽvadas, vyrèsnis arbà ur  das, ži
bur ỹs arbà lémpa, žudýti i  terióti.
LW-EW: aps  dyti apkalb  ti, atčestavóti i  at
gìrdyti, čỹstas arbà gražùs, eseñcija arbà būs
timė, febra arbà drugỹs, gavėnià arbà álkini
mas, grõmata arbà lãkštas, hadinà arbà valan
dà, hipokritas paklaid  nas, išfalševóti išdárk
čioti, išrõnyti i  žeĩsti, leprà arbà raũpsas,
neč ystùmas beg  dumas, neviežlỹvas bjaurùs,
pãsn ykas arbà álkinimas, pãsninkauti arbà ál
kintis, personà arbà ýpat in ė, probavójimas arbà
mėgìnimas, probavóti i  dr  tinti, sme  tis arbà
mirìmas, sūdẽlis arbà rỹkas, svíetas arbà pa
sául is, šacevóti i  apk alb  ti, ùbagas grýnasis,
vierà arbà tik j im as, zbãras arbà surinkìmas.
Das dem poln. jawnogrzesznik entsprechende LW jaunagriešnikas ist in DaP 205 8 belegt. Der Gesamtbefund der Kombination
LW-LW: bažnýčia arbà iškalà, či  das arbà
praj  vas, gavėnià arbà / i  pãsninkas, gram
nỹč ios arbà apčỹstijimas Mergõs Marìjos, kù
nigas arbà koplõnas, kunigỹstė arbà kopl on ys
tė, mislìs i  dūmà, pãsnykas gav  jimas, pãs
nykauti arbà / i  gav  ti, publikónas arbà muĩ
tininkas, rūgójimas lõjojimas.
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Auch Erbwörter können einer strengen Synonymie nahekommen, z. B.
(21) arkléi arba irgái DaP 20937
		 ‘(konie)’
		 „Pferde und Rösser“.

Manchmal liegt der Unterschied nur auf der Ebene der Wortbildung und ist inhaltlich kaum greifbar wie in
(22) tą Sákramentą wadína Communia, tay yra bndrumu arba bęndriſte DaP 13247–48
		 ‘(ten Sákráment ʒowią Communią / to ieſt ſpołecnośćią)’
		 „dieses Sakrament nennt man Kommunion, d. h. Gemeinschaftlichkeit oder Gemeinschaft“.

Ein interessanter Fall ist das folgende Beispiel:
(23) Bus paróditas arba paródiſis ſunus mânaſis Iéſus DaP 568–9
		 ‘(Będie obiáwion ſyn moy Ieʒus)’
		 „Es wird verkündet oder erscheint mein Sohn Jesus“.

Die Bedeutungen ‘gezeigt, offenbart, verkündet werden’ und ‘sich zeigen, erscheinen’ erwecken hier den Eindruck einer nahezu perfekten Synonymie. Es handelt sich
aber um zwei Verben, die nicht in allen Kontexten austauschbar und somit lexikalisch
nicht synonym sind, sondern nur aufgrund der Verbindung von Stammgleichheit
und funktionalsemantischer Nähe von Reflexivum und Passiv an dieser Stelle als
bedeutungsgleich erscheinen.30 Ein Großteil der Belege genügt sicher nur einem weniger streng gefassten Synonymbegriff, wie er etwa auf das Verhältnis von įspti und
vadìnti zutrifft, vgl.
(24) kurío tikrůíu wardú ne įſpéie ir ne wadína DaP 268b[=270]9
		 ‘(ktorego właſnym imieniem nie miánuie)’
		 „den er mit dem eigenen Namen nicht erwähnt und nicht nennt“.

Der Blick in ein größeres Lexikon macht schnell deutlich, dass die Bedeutungsspektren beider Verben nicht deckungsgleich sind. Die immer in Rechnung zu stellenden semantischen Feinunterschiede erschweren auch die Entscheidung, ob ein zu
einer bereits im Polnischen vorliegenden Doppelung tretendes drittes Lexem sich auf
30

Während das Passiv eine Flexionskategorie
ist, gilt die Reflexivpartikel im Litauischen als Derivationsaffix (vgl. Ambrazas
2006, 222–223). Hier steht also eine Passivform eines transitiven Verbs der Aktivform eines Reflexivverbs gegenüber. Die
Grammatik kann auch in anderen Fällen
eine Rolle beim Erreichen der Bedeutungsäquivalenz spielen, wie z. B. bei der Doppelung mit ãšaros i  ve  ksmas ‘Tränen und
Weinen’. Nur durch die Pluralform kann
ãšara mit ve  ksmas gleichgesetzt werden,
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nicht auf der lexikalischen Ebene allein.
Sowohl Wortart als auch grammatische
Kategorie differieren (neben der Lexik)
in anáis raudįgais arbá wêrkſławimo báłſais
DaP 429 38 ‘(onymi płác  liwymi głoſy)’. Bedeutungsäquivalenz, die nur durch unterschiedliche Kombination von lexikalischer
Bedeutung und kategorieller Zuweisung
bei den jeweiligen Einzelgliedern erreicht
wird, ist in den Doppelungen insgesamt
aber ein marginales Phänomen.
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eine der beiden Konstituenten oder auf beide bezieht bzw. welches auf litauischer
Seite überhaupt als Ergänzung interpretiert werden kann, vgl.
(25) parêdnios’ ir ábdas / ir įrinkímaí DaP 33237
		 ‘(ſtroie y vbiory)’
		 „prächtige Kleidung und Anzug und Anputz“.

Da weder die grammatische Übereinstimmung (vgl. Anm. 30) noch der inkonsequent gesetzte Schrägstrich eine Binnengliederung begründen können, verbleibt allenfalls die Semantik als Entscheidungskriterium. Hier scheinen sich lit. ãpdas und
poln. ubiór am nächsten zu stehen, so dass lit. įrinkìmas vielleicht am besten als Ergänzung zu ãpdas oder der voranstehenden gesamten Zweiergruppe zu sehen ist.31
Zudem ist lit. ãpdas gegenüber seinen Kolexemen semantisch recht blass und kann
am wenigsten die mit der Doppelung oft verbundene Funktion der Ausdrucksverstärkung wahrnehmen (s. u. Anm. 49). Bisweilen ist das zusätzliche Lexem auf litauischer Seite in seiner Bedeutung zu weit entfernt, um die Verbindung als Doppelung
werten zu können, z. B. in
(26) drin’ gôdo / łobio DaP 27742
		 ‘(dla łákomſtwá)’.

Hier entsprechen sich lit. lõbis und poln. łakomstwo in ihrer Bedeutung ‘Gier, Habgier, Habsucht’, während lit. gõdas für ‘Besitz, Vermögen, Hab und Gut, Reichtum’
steht. Trotz des eine Doppelung signalisierenden Schrägstrichs ist gôdo hier wohl
Genitivattribut und erweckt nur wegen des ebenfalls im Genitiv stehenden Kopfs
der Konstruktion den Eindruck der Parallelität. Die litauische Verbindung ist daher
am besten mit “für die Gier nach Reichtum, für die Besitzgier” o. ä. zu übersetzen.
b) Bedeutungsäquivalenz von (Lexemen und) Syntagmen. Unter diesen Punkt
fallen alle Doppelungen, in denen wenigstens ein Glied mehr als ein Lexem umfasst
und beide Glieder als bedeutungsäquivalent im litauischen Sprachsystem angesehen
werden können. Vorherrschend ist die Folge Lexem – Syntagma, z. B.
(27) ape vgimimą ir ateiimą ąnt’ to paſáulo DaP 4312–13
		 ‘(o [...] národʒeniu)’
		 „über die Geburt und das ‘Auf-die-Welt-Kommen’“.

Das semantische Verhältnis kann durch die etymologische Nähe der Ausdrucksmittel unterstrichen werden:32
31

32

Kudzinowski gibt für Wujek als Entsprechungen zu ãpdas poln. ubiór (3×), odzienie
(2×) und przyodzienie (1×) an, zu įrinkìmas
nur poln. stroj (3×), zu parėdnià poln. stroj
(11×), obrzęd (2×), budowanie (1×) und
ubiór (2×).
Damit rückt die Verbindung, wie auch die
Doppelung in Beispiel (22), in die Nähe
der Paronomasie, dem „(pseudo-)etym ol o
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gis che[n] Spiel mit der Geringfügigkeit
der lautlichen Äußerung einerseits und
der interessanten Bedeutungsspanne, die
durch die lautliche Änderung hergestellt
wird, andererseits“ (Lausberg 1960, 322,
§ 637), hier allerdings beschränkt auf die
Unterklasse der „organische[n] Flexionsoder Wortbildung“ (Lausberg 1960, 324,
§ 638, 1a).
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(28) raſokite arba nułaiſkite raſſą dągųs ig’ wirßaus DaP 50225–26 Jes 45,8
		 ‘(Spuśććie roſſę niebioſá ʒwierʒchu)’
		 „Träufelt oder lasst Tau von oben herabfallen, ihr Himmel“;
(29) ąnt’ piktų ôdʒių / ąnt’ piktodêwimo / ir ąnt’ pagadinimo ártimo ſawo DaP 30726–27
		 ‘(ná prʒeklęctwá / y ná ſkáʒę bliniego ſwoiego)’
		 „zu Schimpfwörtern, zu Beschimpfungen und zum Schaden deines Nächsten“.

Selten geht die komplexere Einheit voraus wie in (7), und das Beispiel (11) ist der
einzige Beleg für die Kombination zweier komplexer Einheiten im Rahmen der Bedeutungsäquivalenz.

2.3.2. B l o SS e B e z e i ch n u n g s äq u i v a l e n z. Vergleichbar mit der durch
Beispiel (17) illustrierten semantischen Klasse ‘revision’ sind einige Doppelungen mit
lit. dìdis ‘groß’, das nicht nur für physische Größe steht, sondern u. a. auch zum
Ausdruck eines hohen Grades, starker Intensität oder deutlicher Ausprägung verwendet wird. Damit kann es parallel zu Adjektiven ganz unterschiedlicher Semantik
eingesetzt werden, um auf die gleiche außersprachliche Realität zu referieren, vgl.
(30) teip’ dįde ir ne ibíłoma meiła DaP 50844–45
		 ‘(ták nieʒmierną miłośćią)’
		 „durch so große und unaussprechliche Liebe“;
(31) ne wiénas pikteſnes ir didéſnes nopikąntos ne pêłno DaP 16021
		 ‘(aden więtßey niełáſki nie odnośi)’
		 „keiner verdient schlimmere und größere Abscheu“;
(32) pírmieuſes ir didêuſes ſłaptés DaP 25217–18
		 ‘(prʒednieyße táiemnice)’
		 „die vortrefflichsten und größten Geheimnisse“.

In keiner dieser Verbindungen könnte dìdis als Synonym seines Doppelungspartners im Sinne der lexikalischen Semantik bezeichnet werden.33 Ähnlich wie in 3.2.1.
(a) mit Beispiel (25) begegnet auch hier eine Dreiergruppe als Entsprechung einer
polnischen Doppelung:
(33) dowana brgi / ir łaba ir îpacia DaP 26330
		 ‘(dar ʒacny á ʒnámienity)’
		 „eine wertvolle und gute und besondere Gabe“.

Semantisch entspricht lit. brangùs allein am besten den polnischen Lexemen zacny
‘bedeutend, ausgezeichnet, vorzüglich, trefflich’ und znamienity ‘ansehnlich, bedeu33

Ein unsicherer Kandidat für diese semantische Unterklasse ist ąnt’ káukołes arba plíko
kâłno DaP 159 26 ‘(ná Lyſą gorę)’ „auf den
Schädel- oder Kahlenberg“. Zwar sind das
Substantiv káukolė ‘Schädel’ und das Adjektiv plìkas ‘kahl’ ebenfalls sicher keine
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Synonyme. Die beiden Ausdrücke káukolės
(scil. kálnas) ‘Schädelberg’ und plìkas kál
nas ‘Kahlenberg’ stehen aber Namen sehr
nahe und können nicht den übrigen, klar
appellativischen Verbindungen gleichgesetzt werden.
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tend, von hohem Wert’, während die sehr unspezifischen Adjektive lit. lãbas ‘gut’ und
ýpačias ‘besonder, eigentümlich, speziell’ weder der polnischen Vorlage entsprechen
noch als Synonyme zu lit. brangùs gelten können. Sie sollen hier vielmehr die außerordentliche Qualität und Besonderheit der Gabe herausstellen und damit ihren durch
lit. brangùs thematisierten Wert noch unterstreichen und hervorheben.

2.3.3. B e d e u t u n g s - u n d B e z e i ch n u n g s b e s o n d e r h e i t e n. Die
hier gegebenen Beispiele sind nicht so eindeutig klassifizierbar wie die bisher diskutierten, da Bedeutungsumfang und Bezeichnungsleistung in der Sprache Daukšas
nicht immer mit letzter Sicherheit ermittelt werden können. Auf der Bezeichnungsebene ist zudem aufgrund des Übersetzungscharakters des Textes die treffende Interpretation des in der polnischen Vorlage Gemeinten erforderlich. Einige der hier
besprochenen Fälle ergeben sich überhaupt erst durch die Gegenüberstellung von
altlitauischem und polnischem Text und können aus Sicht des litauischen Sprachsystems kaum als ‘erklärende Appositionen’ beschrieben werden.
a) Kombinierte Bezeichnung. Im Unterschied zu den bislang angeführten Fällen
erbringt nicht jedes der beiden Doppelungsglieder für sich die gleiche Bezeichnungsleistung wie die polnische Entsprechung, sondern nur beide zusammen. Dies spiegelt
sich ganz konsequent in der Doppelbezeichnung der Ehe, des Ehestandes und der
Eheleute (poln. małżeństwo, stan małżeński, małżonki) aus der Sicht der Frau (Formen von
lit. tekjimas, tekti(s)) und des Mannes (Formen von lit. vedìmas, vèsti(s)) wider, z. B.
(34) wedimús / ir tekéiimus DaP 1935
		 ‘(małeńſtwá)’
		 „Heiraten“;
(35) tekéiuſių / ir weduſiuiu łůme DaP 5044–45
		 ‘(w małeńſkim ſtanie)’
		 „im Ehestand“;

in umgekehrter Reihenfolge in
(36) lůmas weduſiu ir tekéiuſiu DaP 698
		 ‘(ſtan małeńſki)’
		 „der Ehestand“.

Während die Nomina tekjimas und vedìmas bei Daukša nur geschlechtsspezifisch
verwendet werden, kann allerdings das reflexive vèstis auch für neutrales, unmarkiertes ‘heiraten, sich verheiraten’ stehen, vgl.
(37) kuría ßîrdia wêſtis tur’ mónes DaP 7052
		 ‘(ktorym vmyſłem w małeńſtwo wſtępowáć ludie máią)’
		 „mit welcher Gesinnung die Menschen zu heiraten haben“.

Die monolexematische Entsprechung für poln. małżeństwo ist in DaP 7135 moterỹstė,
das seinerseits einmal auch in Kombination mit vedìmas und tekjimas belegt ist, so
dass die anteilige Doppelung als Glied einer Bedeutungsäquivalenz auftritt:
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(38) moterîſtes arba wedímai ir tekeiimai DaP 7135
		 ‘(małeńſtwá)’
		 „Ehen oder Heiraten (aus Sicht des Mannes und der Frau)“.

b) Alternative Bezeichnung. Das an dieser Stelle besprochene Beispiel hat mit (a)
gemeinsam, dass nur durch beide Lexeme zusammen der Bedeutungsumfang der
polnischen Entsprechung abgedeckt wird. Anders als bei den Ehe- und Heiratstermini aber bezeichnen die beiden Wörter hier nicht zwei sich ergänzende Aspekte des
gleichen Vorgangs oder Zustands, sondern nur jeweils eines kann für das an der
konkreten Textstelle Gemeinte stehen:
(39) an pírmaąii atáiímą Wießpatíes / lįkſmi ir małonųs pâſsiuntinei / arbá grdai pirm’
praio DaP 1312–14
		 ‘(ono pierwße prʒyßćie Páńſkie / weſołe á poćießne poſelſtwá vprʒediły)’
		 „jener ersten Ankunft des Herrn gingen fröhliche und freudige Boten oder Bot
schaften voraus“.

Während poln. poselstwo sowohl ‘Botschaft, Nachricht’ als auch ‘Gesandtschaft,
Gesandte’ bedeuten kann,34 spaltet sich im Litauischen dieses Bedeutungsspektrum
auf: pasiuntinỹs heißt ‘Gesandter, Bote’, während gerdas ‘Botschaft, Nachricht’ bedeutet. Die Bedeutungsangabe pasiuntinỹs für gerdas im LKŽ III 250 beruht allein auf
obiger Stelle und ist sicher nur dem Auftreten des Lexems in dieser Doppelung und
deren polnischer Entsprechung geschuldet. Daukša versucht hier entweder, durch
die Doppelung die semantische Breite des polnischen Wortes besser zu erfassen oder
er will sich nicht festlegen, welcher Aspekt bezeichnet werden soll.
c) Spezifizierte Bezeichnung. Aus Sicht des Bedeutungsverhältnisses der beiden
Doppelungsglieder kommen die hier diskutierten Beispiele den in 3.2.1. und 3.2.2.
angesprochenen Appositionsgliedern mit unterschiedlicher Spezifik nahe. Eine der
Einheiten entspricht in ihrem Bedeutungsumfang jeweils der polnischen Vorlage,
während die andere einen Teilaspekt oder einen zusätzlichen Aspekt beibringt. Das
weniger spezifische Wort weist die gleiche Bezeichnungsleistung wie das polnische
auf, während dies für das spezifischere allenfalls im folgenden Beispiel postuliert
werden kann:
(40) eſt’ kâłtas nuawinimo arba mirimo DaP 15833–34 Mt 26,66
		 ‘(ieſt winien śmierći)’
		 „er ist des Todes schuldig“.

Durch die beiden Lexeme nužavìnimas ‘Töten, Umbringen’ und mirìmas ‘Sterben,
Hinscheiden, Tod’ werden die Umstände der mit poln. śmierć ‘Tod’ bezeichneten
Handlung näher charakterisiert. Denn es handelt sich an dieser Stelle nicht bloß
darum, dass Jesus dazu etwa bestimmt sei oder es verdient habe zu sterben (lit.
mirìmas), sondern um die Androhung und Aussprache der Todesstrafe, deren Voll34
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Linde 1858, 370.
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streckung eben auch das Töten (lit. nužavìnimas) impliziert. Allerdings steht in vergleichbaren Kontexten lit. mirìmas auch alleine für poln. śmierć, und im gegebenen
Fall könnte auch bloßes nužavìnimas den gleichen Sachverhalt bezeichnen.
Etwas anders gelagert ist das Verhältnis von vìrti und kèpti in
(41)
		
		
		

ſubatą ſáwą teip’ łabai ßwncʒe / kad’ ioi nei wêrda nei kîapa / nei penig ſkáito
DaP 29345–46
‘(Sábáth ſwoy ták pilnie święcą / e weń áni wárʒą / áni pieniędʒy licą)’
„sie ehren ihren Sabbath so sehr, dass sie an ihm weder kochen noch backen
noch Geld zählen“.

Hier entsprechen sich semantisch poln. warzyć und lit. vìrti, das sehr spezifische
kèpti könnte dagegen sicher nicht alleine für das im Polnischen Gemeinte stehen. Es
dient hier eher dazu, den Sachverhalt etwas genauer zu beschreiben. Denn es geht
ja nicht nur darum, auf das Kochen (unter Verwendung von Flüssigkeiten) zu verzichten, sondern auf jegliche Nahrungszubereitung.
Die semantische Interpretation der Doppelungen zeigt, dass das Verhältnis der
jeweiligen Glieder zueinander mit dem linguistischen Begriff der Synonymie nur
sehr unzureichend erfasst werden kann.35 Sowohl die Bedeutungs- als auch Bezeichnungsverhältnisse sind vielschichtiger und ließen sich unter Einbeziehung von schon
aus der polnischen Vorlage übernommenen Doppelsetzungen inhaltlich umfassender
beschreiben und feiner differenzieren.36

3. D e u t u n g s v e r s u ch. Die bislang einzige Untersuchung zu Doppelungen

in der altlitauischen Literatur ist der eingangs erwähnte Aufsatz von Kruopas zu
Daukšas Katechismusübersetzung.37 Die dadurch gegebene Beschränkung auf Daukša,
die altlitauische Sprache und ein Übersetzungswerk bildet somit den Rahmen für
erste vorsichtige Deutungsversuche. Kruopas38 versäumt es zwar nicht darauf hinzuweisen, dass dergestalte lexikalische Variation auch anderen altlitauischen Spachdenkmälern nicht fremd ist, und Lebedys39 überlegt, ob nicht Daukša fremdsprachigen Vorbildern gefolgt sein könnte. Die Varianten werden letztlich aber doch als
Ausdruck des Bemühens um Bereicherung der Lexik der altlitauischen Schriftsprache
gewertet und Daukšas Doppelungen als Resultat seiner nicht immer ganz erfolgreichen Suche nach der richtigen Übersetzungsentsprechung beschrieben.40 Lebedys
35

36

Zum Verhältnis der linguistischen Auffassung von Synonymie zur rhetorischen Stilfigur der ‘Synonymia’ vgl. u. 3.2. mit
Anm. 49.
Eine solche Feingliederung von Appositionen auf syntaktischer, semantischer und
pragmatischer Ebene schlägt Meyer (1992)
vor. Gliederungspunkte für die semantische Beschreibung sind die jeweiligen Verhältnisse zwischen den Einheiten (referen-
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37
38
39
40

tielle und nicht-referentielle Beziehungen), semantische Klassen von Appositionen (zu vergleichen sind oben Pahta,
Nevanlinna 2001, in 2.), ihre (Nicht-)Re
striktivität und der Grad ihres semantischen Appositionscharakters.
Kruopas 1960.
Kruopas 1960, 223.
Lebedys 1963, 214–215.
Kruopas 1960, 253–254.
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leitet aus der Katechismusübersetzung ausdrücklich Bestrebungen Daukšas ab, „kurti, ugdyti ir turtinti literatūrinę kalbą“41. Sowohl der Übersetzungscharakter von
Daukšas Werken als auch literatursprachliche Ambitionen mögen in Einzelfällen die
Verwendung von Doppelungen befördert haben. Eine Ausweitung der Materialbasis
liefert jedoch Anzeichen dafür, dass der Schwerpunkt der Erklärung des Phänomens
auf einem anderen Gebiet zu suchen ist, dem auch Lebedys eine mögliche Rolle
zugesteht:42 dem stilistischen Usus des 16. Jahrhunderts, der gelehrten Gestaltung
mündlicher und schriftlicher Rede und dem ästhetischen Empfinden schöner Sprache
in der Epoche der Renaissance.

3.1. E r w e i t e r u n g d e r M a t e r i a l b a s i s. Sämtliche Kombinationen von
Präsenz oder Fehlen der drei genannten Merkmale, der Autorschaft Daukšas (Da),
der litauischen Sprache (lit.) und des Übersetzungscharakters der Texte (Ü) führen
rein rechnerisch zu acht Kategorien. Von diesen sind allerdings zwei nicht realisiert,
da von Daukša weder altlitauische Originalwerke [+ Da; + lit.; – Ü] noch Übersetzungen in andere Sprachen [+ Da; – lit.; + Ü] bekannt sind, und die altlitauische Übersetzertätigkeit Daukšas [+ Da; + lit.; + Ü] muss als Hauptgegenstand dieser Untersuchung nicht mehr aufgeführt werden. In den übrigen fünf Klassen sind Doppelungen
für die altlitauische Epoche allenthalben gut dokumentiert:
a) Litauische Übersetzungstexte anderer Autoren [– Da; + lit.; + Ü]. Beispiele lassen sich unschwer in verschiedenen Texten finden:
(42) Malda Pana alba praſchimas MžK 1716
		 ‘(Modlitwa pańska)’
		 „Gebet des Herrn oder Fürbitte“;
(43) nůgij kurio ſchwenti humai / ir gijeidimai [...] eſti MžGII 39210–12
		 ‘(a quo sancta desideria [...] sunt)’
		 „von dem die heiligen Vorhaben und Anliegen sind“;
(44) kaipagi newenas negal ſtakati, a badoti ta pennukſchla dangaus WoP 78r32–33
		 ‘(ut nemo cibi cœlestis penuria laborare potuerit)’
		 „damit keiner Mangel oder Hunger an himmlischer Speise leiden könne“;
(45) ir kaip lewas ßeiſtas a ranitas WoP 217v1–2
		 ‘(et tanquam ſaucius leo)’
		 „wie ein verwundeter und verletzter Löwe“;
(46) pirka Maria Magdalena / ir [...] wotkas (alba ßoles graßei kwepiencʒias) BrPII 34–6, Mk 16,1
		 ‘(kaufften Maria Magdalena / vnd [...] specerey)’;

vgl. dagegen den Perikopentext bei Willent:
		 Maria Magdalena / ir [...] pirka ßoles graßei kwepanczas ViE [56]4–5.
41

Lebedys 1963, 224.

42
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Lebedys 1963, 311–312.
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Interessant ist in Bretkes Postille die Wiederaufnahme der Perikopenstelle
(47) ir eia drauge ſu ieis BrPII 162–3, Lk 24,15
		 ‘(vnd wandelte mit jnen)’ als
		 Ir eia / tatai eſt / keliawa ſu ieis BrPII 224 im Predigttext.

b) Nichtlitauische Übersetzungstexte anderer Autoren [– Da; – lit.; + Ü]. Hier kann
auf Stellen in Predigttexten aus Wujeks Postille zurückgegriffen werden, die Übersetzungen lateinischer Quellen sind, wie z. B. in den Augustinus-Predigten:
(48)
		
		
		
		

To tedy [...] ʒ wielką boiánią vwááć y vpátrowáć mamy W3 332–3
‘(Hæc ergo [...] cum ingenti tremore debemus attendere)’
(vgl. alit. Tay tad’ [...] ſu didé báime pawartót’ ir apweiʒdét’ túrime DaP 3315–16)
„darauf also müssen wir mit großer Furcht unser Augenmerk richten und
achtgeben“;

(49)
		
		
		

áby roboty y prace prędko ſię ſkońcyły W3 58826
‘(vt labores quidem cito finirentur)’
(vgl. alit. idánt’ wargái ir darbái wêikei paginétųs’ DaP 542a24)
„damit die Arbeiten und Mühen schnell enden“.

c) Nichtlitauische Originaltexte anderer Autoren [– Da; – lit.; – Ü]. Zur Illustration bieten sich polnische und deutsche Originaltexte des 16. Jahrhunderts an. Die
ersten beiden Beispiele stammen aus Wujeks Vorrede in W3:
(50) byli ſtromi y opiekuny Kośćiołá práwego W3 [6]24
		 „sie waren Wächter und Beschützer der wahren Kirche“;
(51) Postyllę [...] ktorą [...] ofiáruię / oddawam / y prʒypiſuię W 3 [7]19–24
		 „die Postille, die ich offeriere, übergebe und zueigne“.

Die zwei nächsten Fälle sind Luthers Hauspostille entnommen43
(52) gleich des weſens v[nd] der natur LPII 57r27;
(53) Weil nu Gottes wort [...] klar vnd lauter da ſtehet LPII 58r3–4.

d) Daukšas nichtlitauische Originaltexte [+ Da; – lit.; – Ü]. Für diese Kategorie ist
die Materialbasis sehr klein. Praktisch kommen nur Daukšas lateinische Widmung
an den Bischof Giedraitis44 und sein polnisches Vorwort an den Leser seiner Postille
in Frage:
(54) Tua cura & vigilantia DaP [IV]29
		 „durch deine Sorge und Fürsorge“;
(55) quantum tibi apud Deum mercedis & præmij [...] comparaueris DaP [V]19–21
		 „wieviel Lohn und Ehrenlohn du dir bei Gott erworben hast“;
43
44

Zitiert nach einem Faksimile der Edition
Dietrich 1547.
Diese Widmung ist nur in einigen Exem

plaren gedruckt (Biržiška 1953, 170–171;
Zinkevičius 1988, 181), hier zitiert nach
der Edition von Palionis (2000).
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(56) nie máłą cenę y wagę DaP [VII]10
		 „keinen geringen Wert und Bedeutung“;
(57) do iákiego ʒániedbánia / opußcenia DaP [VII]27
		 „zu einiger Vernachlässigung / Nachlässigkeit“.

e) Litauische Originaltexte anderer Autoren [– Da; + lit; – Ü]. Hier kann bislang
überhaupt nur ein Kandidat für eine mögliche Doppelung beigebracht werden.45 Aus
Mažvydas’ Vorrede zum Katechismus erinnert an diese Konstruktion das Beispiel
(58) Malanei ir ſu dʒiaukſmu tų ßadi prigimkiet MžK 814
		 „Nehmt gerne und mit Freude dieses Wort an“.

Die angeführten Beispiele aus litauischen, polnischen, deutschen und lateinischen
Texten zeigen, dass sich die Erscheinung der Doppelung weder auf bestimmte Autoren noch bestimmte Sprachen einengen lässt und auch kein ausschließliches Charakteristikum von Übersetzungstexten ist.

3.2. Sy n o n y m i e a l s S t i l f i g u r d e r R e n a i s s a n c e r h e t o r i k. Im
Sammelband Renaissance Figures of Speech (2007) liefert Sylvia Adamson mit ihrem
Beitrag „Synonymia: or, in other words“46 den Schlüssel zum Verständnis der Doppelungen bei Daukša wie auch anderen Autoren und Übersetzern der Renaissance.
In der im Wesentlichen an englischen Texten verschiedener Autoren orientierten
Untersuchung dokumentiert sie nicht nur die Allgegenwärtigkeit des Stilmittels im
16. Jahrhundert, sondern geht auch der Quelle, Verbreitung und inhaltlichen Charakteristika dieser Redefigur auf den Grund. Zunächst führt sie in Anlehnung an
Henry Peachams The Garden of Eloquence (1577) aus, dass
synonymia occurs ‘when … we iterate one thing divers tymes’ in different words. At
its simplest (sometimes called synonymia simplex), it takes the form of synonymous
words arranged in doublets, such as Peacham’s own variation and change, or in longer
sequences, such as woes, cares, sorrows, troubles, calamities, vexations, and miseries47.

Die lexikalische Variation ist nur die elementarste Ausdrucksform der Figur, die
durchaus komplexere Muster aufweisen kann und als ‘semantische Wiederholung’
45

Die Anzahl könnte unschwer erhöht werden, wenn sich die Predigttexte in Bretkes
Postille (BrP) als litauische Originalschöpfungen erwiesen, vgl. etwa kas iam paſkui
bus alba nuſſidůs BrP II 73 22–23 , ka koßnas ßmo
gus dumoi alba miſli BrP II 101 4–5 oder wokti /
alba raſbaiauti BrP II 103 3. Von einer Eigenständigkeit der Predigten Bretkes ist aber
kaum auszugehen. Zum einen ist die Bezugnahme auf bedeutende Theologen geradezu ein Merkmal der Textkonstitu
tion – auch für Predigten in Wujeks Post il
le(n) konnten außerhalb der vollständig
übersetzten Texte Übernahmen aus Postil-

28

46
47

lenvorlagen nachgewiesen werden (Kolbuszewski 1926, 130 mit Anm. 1, 131 mit
Anm. 1–5 zur Postilla większa von 1573,
vgl. auch Sygański 1914, 59–60). Zum anderen bezeichnet Bretke selbst sein Werk
als „hanc Euangeliorum explicat[i]onem ex
clarißimorum Theologorum commentariis
deſumptam“ (BrP I [V] 1–3, vgl. Kolbuszewski 1926, 186). Schließlich konnte Gelum
beck aitė (2006) als Quelle der Passio in
BrP den deutschen Text von Bugenhagen
identifizieren.
Adamson 2007, 17–35.
Adamson 2007, 17.
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letztlich eher auf der gedanklichen Ebene als der von Wortformen wirkt: „synonymia
is ultimately a figure of reading as much as a figure of speech or thought. It occurs
when a reader decides to interpret a sequence of words or phrases as a self-iteration“48.
Das Stilmittel als solches war natürlich bereits in der antiken Rhetorik bekannt49 –
Alternativtermini zu ‘Synonymia’ sind ‘Interpretatio’ oder ‘Paraphrasis’50 –, und auch
die mittelalterliche Rhetorik machte regen Gebrauch von der Stilfigur, wie Pizzorusso51 mit reichhaltigem Material aus lateinischen Texten des 8.–11. Jahrhunderts aufzeigen kann. Die Blütezeit der Synonymie war aber das Zeitalter der Renaissance,
bevor sie im 17. Jahrhundert zu einem Merkmal schlechten Stils herabsank und mit
monotoner Wiederholung (Tautologie), Redundanz (Pleonasmus) und Langatmigkeit
(Makrologie) assoziiert wurde.52 Das Aufkommen der Synonymie als vorherrschendes
Stilmittel im 16. Jahrhundert verknüpft Adamson mit der zentralen Stellung der
Rhetorik in der humanistischen Bildung und im Schulunterricht der Renaissancezeit53
und führt ihre Dominanz letztlich auf das maßgebliche Lehrbuch dieser Zeit zurück,
Erasmus von Rotterdams De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo, meist
einfach De copia genannt.54 Erasmus schöpfte zwar aus den bis dahin populärsten
48
49

Adamson 2007, 17.
Vgl. Lausberg 1960, 329–332, §§ 649–656.
Lausbergs Bestimmung der ‘Synonymia’
als Rhetorikfigur macht auch deutlich,
dass (lexikalische) Synonymie in der Linguistik viel enger gefasst wird als in der
Rhetorik: „Die Synonymität der gebrauchten Wörter zeigt also durchaus nicht eine
völlige (semantisch überflüssige) Deckung
der Wortinhalte, sondern schließt semantische Unterschiede ein, deren Betonung
vom Sprecher gewollt sein kann und die
sich (in allen Wiederholungsweisen) fast
immer in der Absicht der Ausdruckssteigerung […] äußern, die sich in der Rolle
von Synonymen auch der Tropen […] wegen deren affektsteigernder Wirkung bedient. Der semantische Unterschied der
Synonyme kann in überbietender Weise
auch selbst so gesteigert werden, daß er
zur aufzählenden Koordination oder zum
(gewollten) Gegensatz oder zur (gewollten) chaotischen Beziehungslosigkeit
wird“ (Lausberg 1960, 331, § 651). Dies
zeigt, dass die Stilfigur ‘Synonymie’ nicht
nur (lexikalische) Bedeutungsgleichheit
(2.3.1.) umfasst, sondern im Gegensatz zur
linguistischen Synonymie auch auf Bezeichnungsäquivalenz (2.3.2.) und ebenso
problemlos auf die oben diskutierten Bedeutungs- und Bezeichnungsbesonderheiten (2.3.3.) angewendet werden kann.
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50
51
52
53
54

Sonnino 1968, 116–117.
Pizzorusso 1957, 7–29.
Adamson 2007, 18.
Vgl. Kennedy 1999.
Der volle Titel der Erstedition von 1512 –
das Buch wurde schon zu Lebzeiten des
Erasmus wenigstens dreimal revidiert
und erweitert (Sloane 1991, 113) – lautet
D. Erasmi Roterodami de duplici Copia rerum
ac verborum commentarii duo. De ratione stu
dii & instituendi pueros commentarii totidem.
De puero Iesu Concio scholastica: & Quaedam
carmina ad eamdem rem pertinentia. Ven
undantur in aedibus Ascensianis (nach King,
Rix 1963, [2], vgl. dazu Green, Murphy
2006, 185–188 mit Bibliotheksnachweisen
sämtlicher Auflagen und Nachdrucke).
Zur Bedeutung als Rhetoriklehrbuch sind
auch Bauer (1986, 121–123) und Callahan
(1978, 103) zu vergleichen. Bereits 1536,
dem Todesjahr des Erasmus, waren mindestens 85 Editionen erschienen (Aufstellung bei Rix 1946, 605–611), im gesamten
16. Jahrhundert gut 150 (Rix 1946, 605–
615; King, Rix 1963, [2]). Das Lehrbuch
wurde seinerseits zum Gegenstand von
Kommentaren und Redaktionen, zahlreiche Kapitel fanden Eingang in Rhetoriken
anderer Gelehrter und Lehrer der Renaissancezeit (King, Rix 1963, [6]–[7]; Bauer
1986, 121–122 mit Anm. 7).
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Rhetoriklehrbüchern, der Rhetorica ad Herennium und Quintilians Institutio, doch er
folgte weder ihrer Systematik noch der traditionellen Klassifizierung der Stilfiguren.55
Vielmehr stellte er in seinem ganz der Variation gewidmeten ersten Buch die Synonymie in den Vordergrund, die von Veltkirchius, einem seiner Zeitgenossen und
Bewunderer, als „the ‘fons et origo’ of the model of eloquence it inculcated“ bezeichnet wurde.56 Adamson weist auch auf den wichtigen Unterschied der Zielgruppe hin:
„Erasmus is writing his Latin rhetoric exclusively for those whose first language is
not Latin“57. Ziel des Lehrwerks war das Training ‘guten’ Lateins im Gegensatz zum
mittelalterlichen, ‘barbarischen’ Latein. Erasmus wollte zu diesem Zweck einen Thesaurus zur Verfügung stellen – copia bedeutet schließlich primär ‘Vorrat, Hülle und
Fülle, Reichhaltigkeit’58 und steht in der lateinischen Dichtung für die Göttin des
Überflusses59 –, der für größere Sicherheit im schriftlichen und mündlichen Umgang
mit der Fremdsprache Latein sorgen und es dem Lateinschüler ermöglichen sollte,
den passenden Ausdruck im jeweiligen semantischen, stilistischen oder soziolingui
stischen Kontext zu finden. Es handelt sich also um ein praktisches Unterrichtswerk,
dessen didaktische Ausrichtung sich nicht zuletzt durch die Vielzahl von Beispielen
bemerkbar macht. Als Inbegriff nahezu unbegrenzten Variantenreichtums gelten die
in der Sekundärliteratur allenthalben erwähnten 150 Variationen des Beispielsatzes
Tuæ literæ me magnopere delectarunt und die 200 Spielarten des Satzes Semper dum
viuam, tui meminero.60 Die Nachfolger des Erasmus sahen Synonymie als Hauptmotiv
seiner Rhetoriklehre an und dürften so auch den Weg dieses Stilmittels aus den
Schulzimmern in die literarische Produktion befördert haben. Diese Entwicklung
geht in wenigstens zwei Gesichtspunkten über die ursprüngliche Intention von De
copia hinaus. Zum einen drängt sie den von Erasmus unterstrichenen didaktischen
Aspekt in den Hintergrund und (re)etabliert Synonymie als lebendige Redefigur.61
Zum anderen wird das Hauptanliegen des Erasmus, nämlich ‘gutes’ Latein zu lehren,
55
56

57
58
59
60

61

King, Rix 1963, [3]–[5].
Adamson 2007, 23. Lebedys schreibt das
‘fons et origo’-Zitat Erasmus von Rotterdam selbst zu (Lebedys 1963, 310–311). Es
handelt sich aber auch hier um Veltkirchius’ Kommentar, wie aus der zugehörigen
Literaturangabe in Anm. 2 auf S. 309 deutlich wird.
Adamson 2007, 24.
Vgl. Kennedy 1999, 245.
Callahan 1978, 99.
Zitiert von Fol. 15v 1 und 17v 28 des Drucks
von 1513 der Bayerischen Staatsbibliothek
(VD 16 E 2643). Die Titelsuche in dem bereits in Anm. 1 erwähnten Internetportal
(Europeana. Think Culture) liefert über
60 Treffer.
Bezeichnend für die didaktische Ausrichtung des Erasmus ist seine eigene Einschätzung des Stellenwerts der Synonymie (In-
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terpretatio) in Kapitel 12: „He went away,
he broke out, he departed, he escaped;
you have slain your parent, you have
killed your father, you have murdered
your progenitor. And rhetors place this
type among the ornaments of speech and
call it interpretatio. I think it should be
used as an exercise rather than in a
speech“ (King, Rix 1963, [24]; Hervorhebung von W. H.). Der lateinische Text (zitiert nach einer Ausgabe von 1513, dort in
Kapitel XI): „Abijt, erupit, exceſſit, euaſit.
Parente[m] necaſti, patre[m] occidiſti, pro
genitore[m] trucidaſti. Q[uo]d genus rhetores inter or[ati]onis decora refer[un]t,
voca[n]tque interp[re]tatione[m]. Ego
magis arbitror ad exercitatione[m] adhibe[n]du[m] eſſe, atque ad or[ati]one[m]“
(DC 1, 8r 3–6 ).
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durch Übertragung des Stilmittels auf die gesprochenen Volkssprachen zu einer
Stillehre gesprochener und geschriebener Sprache an sich erweitert.62 Adamson warnt
aber davor, die Nachfolger des Erasmus allein für diese Ausweitung verantwortlich
zu machen und „the law of unintended consequences“63 überzubewerten. Denn bereits in De copia lassen sich zahlreiche Hinweise auf den ästhetischen Aspekt der
Synonymie finden, die in Peachams Rhetorik von 1593 ausdrücklich mit schmückender Kleidung verglichen wird: Ebenso wie prunkvolle Garderobe für Reichtum und
Glanz stehe, sei die sprachliche Variation ein Anzeichen von zur Schau gestellter
Kunstfertigkeit. Auch wenn bereits Autoren des 16. Jahrhunderts vor Übertreibungen
gewarnt haben, könnte die immer weitergehende Durchdringung der Renaissanceliteratur mit diesem letztlich als schulmeisterlich empfundenen Stilmittel zu der oben
erwähnten negativen Bewertung im 17. Jahrhundert beigetragen haben.64

3.3. H u m a n i s t i s ch e

Bildung und Renaissancerhetorik in

Erasmus’ Traktat De copia war im 16. Jahrhundert eines der maßgeblichen Rhetoriklehrbücher. „Zusammen mit dem Kommentar des Feldkirchener Magisters Johannes Bernhardi (1490–1534, genannt Velcurio) […], erfreute es sich nicht
nur in lutherischen Gelehrtenschulen, sondern auch im katholischen Köln und im
kalvinistischen Heidelberg großer Popularität“65. Die zahlreichen Auflagen des Lehrbuchs De copia,66 die weite Verbreitung dieses und anderer Lehrwerke für den Rhetorikunterricht67 sowie der feste Platz der Rhetorik in allen Curricula Westeuropas
im 16. Jahrhundert68 lassen es als sicher erscheinen, dass die gelehrten Stilfiguren
und damit auch die hier thematisierte Synonymie zu einem gängigen Ausdrucksmittel lateinischer wie volkssprachlicher literarischer Produktion geworden waren. Mit
der Ausbreitung des Humanismus nach Osteuropa kam durch das ‘Einfallstor’ Krakau69 insbesondere Polen in einen frühen und intensiven Kontakt mit der Literatur
der Humanisten und mit Erasmus von Rotterdam. Dieser pflegte zahlreiche persönliche Kontakte zu polnischen Gelehrten und Geistlichen,70 seine Werke waren in
Polen weit verbreitet, wurden teilweise übersetzt und neu aufgelegt,71 seine Rhetoriklehre fand Eingang in das Curriculum der Jagiellonenuniversität in Krakau.72 Die
O s t e u r o p a.

62

63
64
65
66
67
68
69

Zu vergleichen ist auch hier die Einschätzung Adamsons: „an exercise practised
daily for years becomes a habit of mind
and thence of style; an exercise designed
to create facility in a foreign language affects students’ practice of their native vernacular“ (Adamson 2007, 25).
Adamson 2007, 27.
Adamson 2007, 27–35.
Bauer 1986, 121.
Rix 1946.
Murphy 2005.
Dolch 1982, 228–235.
Fuhrmann 2001, 66.
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71

72

Szelińska 1971; Callahan 1978, 101–102;
Ziomek 1997, 42–43.
Lewicka-Kamińska 1971. Auch de Copia
fand Eingang in einen polnischen Druck,
die in Krakau 1550 gedruckten, auf Melanchthons Rhetorik und Erasmus’ De copia
Bezug nehmenden Tabulae de schematibus
des Petrus Mosellanus (Lewicka-Kamińska
1971, 107, zu anderen Exemplaren von De
copia vgl. den Index: Lewicka-Kamińska
1971, 118).
Cytowska 1962, 193; Cytowska 1980, 17;
Barycz 1971, 36–37.
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Begeisterung für Erasmus war in Polen so groß, dass auch von ‘Erasmianismus’
oder ‘Erasmuskult’ gesprochen wird,73 der weit über das 16. Jahrhundert hinausreichte.74 Ein ähnlich großer Einfluss des Humanismus auf Litauen oder gar eine
direkte Linie von der Rhetorik des Erasmus bis hin zum literarischen Schaffen
Daukšas kann aufgrund der spärlichen Quellenlage auf litauischer Seite nicht nachgewiesen werden. Weder das Geburtsjahr (1527 / 1538?) noch der Bildungsgang
Daukšas ist bekannt, der erste Fixpunkt seiner Biographie ist das Amt als Pfarrer
von Krakės im Jahr 1570.75 Doch abgesehen von der engen politischen und kulturellen Verbindung Polens mit (Groß)litauen und der zwingenden Annahme, dass
Daukša schon allein durch seine altsprachliche Ausbildung mit den in der Renaissance gängigen Rhetorikwerken Bekanntschaft gemacht haben muss, konnte Aufzeichnungen über Daukšas Bibliothek entnommen werden, dass sich zumindest
Erasmus von Rotterdams Werk Adagia (auch Collectanea adagiorum [...]) in seinem
Besitz befunden hat.76 Der gerade in Polen sehr populäre Traktat, eine Sammlung
lateinischer Sprichwörter, Sentenzen und Aphorismen antiker, patristischer und
humanistischer Autoren, die mehrfach erweitert und neu aufgelegt wurde, lehrte
‘gutes’ Latein im mündlichen und schriftlichen Gebrauch und machte die bonae
litterae einem breiteren Publikum bekannt.77 Die Vermutung, dass Daukša auch das
maßgebliche Rhetoriklehrbuch seiner Zeit, Erasmus’ De copia, gekannt und studiert
hat, scheint daher nicht allzu weit hergeholt zu sein.78

3.4. F a z i t. Die häufige Verwendung von Doppelungen durch Daukša wurde
in der Fachliteratur drei möglichen Antriebsgründen zugeschrieben: einer bewussten Bereicherung der Lexik im Bestreben, eine litauische Literatursprache zu schaffen, dem Ausdruck einer gewissen Unsicherheit, mit nur einem Wort das richtige
Übersetzungsäquivalent zu treffen und der Anwendung einer gebräuchlichen Stilfigur der Renaissancerhetorik. Für alle drei Erklärungsmöglichkeiten lassen sich
Anhaltspunkte finden. So könnte die im polnischen Vorwort der Postille gegebene
leidenschaftliche Begründung Daukšas für die Notwendigkeit der Übersetzung des
Werks in das Litauische als Anzeichen für literatursprachliche Ambitionen gewertet
werden. Für das Ringen um die passende Übersetzung spricht neben dem auf den
gesamten Postillentext bezogenen häufigen Variantenreichtum in der Wiedergabe
ein und desselben polnischen Lexems auch das gelegentliche Anführen alternativer
73
74

75

Ziomek 1997, 43.
Arbeiten zu Humanismus in Osteuropa
und zum Einfluss des Erasmus auf Polen
sind Legion. Ausführliche bibliographische Hinweise gibt Ziomek (1997, 457–459,
463), hilfreich sind auch Irmscher (1962)
und Müller (1996) sowie die Arbeiten von
Ribhegge (Ribhegge 2006; Ribhegge 2010,
151–158).
Der Bildungsgang Daukšas kann daher na-
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76
77
78

türlich nicht mit der erst 1578 in Vilnius
gegründeten Jesuitenakademie in Verbindung gebracht werden, in deren Curriculum auch die Rhetorikausbildung ihren
festen Platz hatte, vgl. dazu etwa Bieliński
(1899–1900, 29), Poplatek (1930, 205) oder
Rabikauskas (2002, 217).
Lebedys 1963, 150.
Ziomek 1997, 33.
Lebedys 1963, 308.
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lexikalischer Entsprechungen in margine.79 Der Einfluss gelehrter Rhetorik schließlich
wird durch die vorauszusetzende humanistische Bildung Daukšas und die Häufigkeit des Phänomens außerhalb seiner Übersetzungswerke nahegelegt.80 Während
die lituanistische Forschung die ersten beiden Möglichkeiten in den Vordergrund
rückt (s. o. Punkt 3.), wurde hier versucht, der Rhetoriklehre der Renaissance den
Vorrang einzuräumen. Denn bei der Stilfigur der ‘Synonymia’ handelt es sich ja
nicht um ein Stilmittel unter vielen, sondern um das zentrale Thema der im 16.
Jahrhundert vorherrschenden Rhetoriklehre, die in ganz Europa vor allem durch
das maßgebliche Lehrbuch De copia des Erasmus von Rotterdam Verbreitung gefunden hatte. Ob Daukša gegenüber seinen Zeitgenossen besonders häufigen Gebrauch
von Doppelungen machte, ist erst nach entsprechenden Untersuchungen vergleichbarer Sprachdenkmäler wie der Wolfenbütteler Postille, den Postillen von Bretke
oder Morkūnas zu entscheiden. Doch selbst wenn bei Daukša ein außerordentlich
hoher Variantenreichtum nachgewiesen werden sollte, kann dies auch ungezwungen
als eine besondere Vorliebe des Autors für dieses Stilmittel zur kunstvollen Gestaltung des Textes angesehen werden.

4. W o r t v e r z e i ch n i s s e. Die folgenden Wortverzeichnisse enthalten alle im

Zuge der Untersuchung gefundenen Belege für Doppelungen, ihre polnischen Entsprechungen und ihre Verteilung auf die Einzeltexte der Postille. Vollständigkeit wurde bei Konstruktionen mit Verbindungswörtern oder Interpunktionszeichen (Schrägstrich oder Klammer) angestrebt, nach denen gezielt gesucht werden konnte. Die
Sammlung asyndetischer Verbindungen ohne äußere Hinweise auf die Zusammengehörigkeit ihrer Glieder ist dagegen lückenhaft. Grundsätzlich wurden nur Verbindungen aufgenommen, die sich im Text oder in der Marginalie des altlitauischen
Sprachdenkmals als Doppelungen gegenüber Einfachvertretungen bzw. völligem Fehlen – letzteres begegnet nur in der Marginalie – im Polnischen zeigen. Unberücksichtigt bleiben dagegen die zahlreichen Fälle, in denen die altlitauische gedoppelte Konstruktion der polnischen Vorlage genau entspricht. Als Doppelung gilt ferner nicht
die bloße Glossierung oder Kommentierung eines Wortes in der Marginalie.
79

Lebedys 1963, 312–313. Das von Lebedys
(1963, 312) gegebene Beispiel ist allerdings
unpassend. In DaP 16 werden mit apweyʒ
dékimes’ / paſsiergékimes (DaP 16 30 ) und
Apkuopkimes / apwokimes / apluobkimes
(DaP 16m 9–12 ) durchaus nicht fünf Syno
nyme für poln. opátruymy ‘wollen wir uns
vorsehen!’ gegeben. Nur die Doppelung
im Text bezieht sich auf das polnische
Wort, während die Formen der Marginalie
trotz der irritierenden Interpunktion zusammen mit der vorausgehenden Präpositionalphrase zu verstehen sind: Nebeſp ec
naſt ies. Drin. Apkuopkimes / apwokimes / ap
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luobkimes (DaP 16m 6–12 ) ‘Wollen wir uns
wegen der Gefahr reinigen, säubern, freimachen (eigtl. ‘aufräumen’)!’.
Für eine Deutung als rhetorisches Phänomen spricht auch die in 1.1.2. und 2.3.1.
festgestellte Tendenz, in der Doppelung
die komplexere Einheit der einfacheren
(monolexematischen) und das Lehnwort
dem Erbwort folgen zu lassen. Daukša gibt
also zunächst die litauische Übersetzung
und kleidet sie im Sinne der am Ende von
3.2. erwähnten zur Schau gestellten literarischen Kunstfertigkeit in ein wortreiches
oder gelehrtes Gewand.
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4.1. A l t l i t a u i s ch e s W o r t v e r z e i ch n i s. Die Darbietung der Lemmata
folgt nicht streng lexikographischen Kriterien. Entgegen der lexikographischen Praxis werden Partizipien, negierte Wörter und Wortverbindungen lemmatisiert, wenn
ihr Doppelungspartner im Litauischen oder ihre Entsprechung im Polnischen als
lexikalisiert angesehen werden kann. Jeder Beleg wird nur einmal beim zuerst auftretenden Glied der Doppelung angeführt, bei weiteren Einheiten wird auf das Erstglied verwiesen. Die Stellenangabe bezieht sich anders als in den bisher gegebenen
Beispielen nur auf den Wortanfang des lemmatisierten Lexems.
A
ãbrozas ‘Bild, Abbild’ ↗ pavéikslas
aimus ‘vortrefflich, gut’ aimiaus ‘mehr, vielmehr’ aimiaus arbà labiãus: áimieus arba
łabiéus 38434 ‘(owßem)’
akìs ‘Auge’ ↗ ýškus
akmuõ mélnyčios ‘Mühlstein’ ~ taĩ yrà gìrnų
pùsė: idnt’ butú vkârtas ákmů melnicʒios.
(tai yrá gírnų púſe) ąnt kâkło ío 8528 ‘(áby był
ʒáwießon młyńſki kamień v ich ßyie)’
aldijà ‘Kahn’ ↗ laĩvė, ↗ luõtas
algà ‘Lohn’ ~ arbà mókestis: ałgós arba mokeſtiés
38446 ‘(ʒapłáty)’, ~ arbà užmokjimas: áłgoié
arba vmokéiime 38445 ‘(w ʒapłáćie)’, ↗ už
mokjimas
algóti ‘nennen’ ~ arbà vadìnti: áłga arba wádina
21122 ‘(náʒywáią)’, ↗ vadìnti
álkinimas ‘Fasten’ ↗ gavėnià, ↗ pãsnykas
álkintis ‘fasten’ ↗ pãsninkauti
angìs ‘giftige Schlange, Natter’ ↗ dríežas
apčỹstijimas Mergõs Marìjos ‘Mariä Reinigung, Lichtmesse’ ↗ gramnỹčios
ãpdas ‘Kleidung’ ↗ parėdnià
apdulkti ‘mit Staub bedeckt werden’ ↗ iške
liáuti
apgynìmas ‘Schutz, Schirm’ ↗ príekuopa
apipančiúoti ‘in Besitz nehmen, erfassen’ ↗
apssti
apjuõkti ‘verhöhnen, verspotten’ ↗ nutati
apkalbti ‘verleumden, üble Meinung hegen’ ~
arbà sdyti: ne nórime idąnt’ mus [...] ápkał
bêtų arba sûditų 32917 ‘(niechcemy áby nas [...]
poſądʒano)’, ↗ apsdyti, ↗ šacevóti
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apkalbinti ‘verleumden, üble Meinung hegen’ ~ i apsdyti: kurié [...] kałbás W. Chríſ
taus ſtębúklįgai apkałbinêio ir apſûdiio 2858
‘(ktorʒy [...] mowy Páná Chryſtuſowe diwnie
poſądʒáli)’
apléisti ‘fahren lassen, aufhören, aufgeben,
im Stich lassen’ ~ i pamèsti: apłáide ir pa
mêtę [...] nůdemes 28254 ‘(opuśćiwßy [...] grʒe
chy)’, ↗ pamèsti, ↗ prastóti
apraudótinas ‘beklagenswert’ ~ i gailtinas:
apraudótinas / ir gaiłétinas ſt múſu ſłâtiiimas
1013 ‘(áłoſna ieſt gnuſność [...] náßá)’
aprėdýti ‘bekleiden’ ↗ apvikti
aprėpnas ‘reichlich’ ↗ gausùs
apríeti ‘beißen’ ↗ įksti
apssti ‘besessen machen’ ~ arbà apipančiúo
ti: ßirdis godeiimu yra apſeſta arba apipancʒiů
ta 5122 ‘(ſerce łákomſtwem ieſt opętáne)’
apsikuõpti ‘sich reinigen, sich säubern, sich
läutern’ ~ apsivókti apsiluobti: Nebeſpecnaſ
ties. Drin. Apkuopkimes / apwokimes / apluob
kimes 16m9
apsiluobti ‘sich freimachen, befreien, aufräumen’ ↗ apsikuõpti
apsirìkti ‘sich irren, sich täuschen’ ~ arbà apsivìlti: apſirîka arba apſiwiłe 21122 ‘(ſię [...]
mylą)’
apsìrti ‘umgeben, umfassen’ ~ arbà pagáuti:
idąnt’ tamſumai iuſų nopſirtu / arba ne pagautų
50641 (Joh 12,35) ‘(áby ćięmnośći was nie ogár
nęły)’
apsiveizdti ‘sich vorsehen, sich umsehen’ ~
pasisérgėti: bat’ ik b mêtú apweyʒdékimes’ /
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paſsiergékimes 1630 ‘(ále ſię ʒá cáſu opát
ruymy)’
apsivìlti ‘sich irren, sich täuschen’ ↗ apsirìkti
apsivókti ‘sich reinigen, sich säubern, sich
läutern’ ↗ apsikuõpti
ãpstas ‘Menge, Fülle, Überfluss’ ↗ gausùmas
apsdyti ‘verurteilen’ ~ apkalbti: Né apſûdi
kįme ne apkâłbékime ne wiéno 28717 ‘(Nie po
ſądʒaymy nikogo)’, ↗ apkalbinti
apsuñkinti ‘belasten’ ~ i užslgti: nůdememis
apskinta ir vſłegtá 2872 ‘(grʒechámi obćią
one)’
apvalùmas ‘Menge, Fülle’ ↗ ištisùmas
apvalùs ‘ganz, vollständig’ ↗ ìštisas
apveizdjimas ‘Obacht, Fürsorge’ ↗ príekuo
pa, ↗ prikuopìmas, ↗ sáugojimas
apveizdti ‘sorgen, Rücksicht nehmen’ ↗ gìnti, ↗ prikuõpti
àpviliantis ‘täuschend, irrig’ ~ pìktas: ałgôdami
iůs olinîkais / apwílącʒiomis píktomís páſako
mis 37123 ‘(ʒowąc ie cárámi / omylnymi po
wieśćiámi)’
apvikti ‘bekleiden’ ~ aprėdýti: mus nůgus ap
wiłks / apredís 30020 ‘(nas nágie prʒyodieie)’
ardýti ‘zerstören, zerbrechen, auseinander
nehmen’ ~ i plšyti: twor gárdo Wießpatiés
ne ârdo / ir ne płêßo 30421 ‘(płotow owcárnie
Páńſkiey nie tárgáią)’, ↗ griáuti
arklỹs ‘Pferd’ ~ arbà žìrgas: arkléi arba irgái
20937 ‘(konie)’, ↗ žìrgas
atimas ‘nahe’ ↗ greĩtas
artimýbė ‘Nähe’ ↗ padermumas
ãšara ‘Träne’ ãšaros i veksmas: tamé kłané áßa
rų ir wérkſmo 23511 ‘(w tym pádole płácu)’
ãštras ‘hart, rau, wollen (von Kleidung)’ ~ arbà
šiurkštùs: áßtras arbá ſiurkßtus ápwałkałas
47314 ‘(oſtre odienie)’; ~ šiurkštùs: giwatá [...]
âßtrą / ßiurkßcią ſaw’ aprįnkinéie 52531 ‘(y
wot [...] oſtry ſobie obiera)’
aštrùmas ‘Härte’ ↗ šiurkštùmas
atčestavóti ‘bewirten’ ~ i atgìrdyti: ánįs tawé
gal’ atacʒeſtawót’ ir atgírdit’ 3417 ‘(oni tobie
odceſtowáć mogą)’
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atdeñgti ‘aufdecken, enthüllen’ ~ arbà ródyti:
atdgia arba rôdia ſłaptes Diewîſtes ſawós
13028 ‘(odkrywa im táiemnicę Boſtwá ſwego)’
atėjìmas añt pasáulio ‘Geburt, Geborenwerden’ ↗ užgimìmas
ãtgajus ‘belebend, erquickend’ ~ i atgýdantysis: kûnai [...] kurié pênis átgai[u] ir atgî
dąncʒiůių kûnu Wießpatiés Chríſtaus 26625
‘(ćiáłá [...] ktore ſię karmią obywiáiącym ćia
łem Páná Chryſtuſowym)’
atgavìmas ‘(Wieder)erlangen’ ↗ atradìmas
atgýdantysis ‘belebend’ ↗ ãtgajus
atgìrdyti ‘tränken, erquicken’ ↗ atčestavóti
atgržti ‘umdrehen, umwenden’ ~ išvesti: iiſái
wíſſa atagaréi átgręe / íßwerte 31541 ‘(on
wßytko opák wywroćił)’
atguldinti ‘aufschieben’ ~ i ìlginti: Dwaſiá S.
atguldinét’ ir ilgint’ ne móka 47217 ‘(Duch S.
odwłacáć nie vmie)’, ↗ ìlginti
atiti ‘an sich nehmen’ ↗ pasãvinti
atitólinti ‘entfernen; (Krankheiten) entfernen,
heilen’ ↗ atitreti, ↗ pasveĩkinti
atitreti ‘vertreiben, entfernen, abstoßen, abweisen’ ~ i atitólinti: yra atatremtí ir attólin
ti nůg’ káralîſtes io 27819 ‘(ſą oddaleni od kro
leſtwá iego)’, ~ i atmèsti: nóttremia / ir nót
meta ne wiéno 32742 ‘(nie odrʒuca nikogo)’
atkaklùs ‘halsstarrig, hartnäckig, widerspenstig, trotzig’ ↗ atžagarùs
atlaidà ‘Ablass’ ~ arbà ãtpuskas: príeß âtłaydas
arba âtpuſkus 6241 ‘(náprʒećiw odpuſtom)’
atmèsti ‘abweisen, zurückweisen’ ↗ attreti,
↗ paniẽkinti
atpirkìmas ‘Erlösung’ ~ arbà atvadãvimas: at
pirkímo arba atwadâwimo giminés monių
14433 ‘(odkupienia rodʒáiu ludʒkiego)’
ãtpuskas ‘Ablass’ ↗ atlaidà
atradìmas ‘(Wieder)finden, Auffinden’ ~ i at
gavìmas: idąnt’ ir més [...] lįkſmintus ig’ ių
atradímo ir atgawímo 28219 ‘(ábyſmy ſię y my
[...] weſelili ʒ ich náleienia)’
atràsti ‘finden’ ~ i gáuti: atrâdo ir gáwo Wieß
patiés méiłaßirdumą 31135 ‘(náleli Páńſkie
miłośierdie)’
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atsilìkti ‘verbleiben, übrigbleiben’ ↗ išsitvérti
atsitiẽsti ‘sich aufrichten, (wieder) aufkommen’ ~ i kéltis: ig’ ios [= nůdemes] atſitiéſti
ir kêltiſsi túrime 32516 ‘(ʒ niego [= grʒechu]
powſtáć mamy)’, atſitiést’ ir keltis’ [...] ne gâli
32540 ‘(powſtáć [...] nie moe)’, ~ i sstis:
Atsîtieſe / ir ſédos tad’ ąnſai kurís búwo numí
ręs 3375 ‘(Vśiadł tedy on ktory był vmárły)’; ~
sstis: atſitieſes / ſedos’ / nſái kurís búwo
numíręs 33626 ‘(vśiadł on ktory był vmárł)’
atstóti ‘fortgehen’ ~ i išeĩti: kad’ WIESƷPATIS
Chríſtus atſtôia ir ißéit’ 33449 ‘(gdy Pan Chry
ſtus od kogo odchodi)’; ~ nueĩti: atſtôdamas /
núeídamas ig’ ßio paſaulo 3255 ‘(odchodʒąc ʒ
tego świátá)’
atvadãvimas ‘Erlösung, Befreiung’ ↗ atpir
kìmas
atvižti ‘geben, gewähren, zuteilen’ ~ arbà
nudalýti: totwir arba nudaliia norei reika
lingiemus 51232 ‘(niechay rad potrʒebnym
vdiela)’
atžagarùs ‘verkehrt, falsch’ ~ atkaklùs: gerúmo
Wießpatiés atagaré / atkaklei / wartôie ąnt’
ſawós prapultiés 9547 ‘(dobroći Páńſkiey opác
nie vywáią ná ſwe ʒátrácenie)’

B
báilauti ‘furchtsam sein, bange sein’ ~ i kr
pauti: meret’ ir báiłaut’ ír krúpaut’ 15034
‘(ſmęćić ſię y lękáć)’
baistis ‘fürchten, sich fürchten’ ~ bijótis: sûdú
ąnt’ ſaws pagríaut’ nêbaiſies / ne biiéis? 28541
‘(ſądow ná ſię obáláć nie boiß ſię?)’
barstýti ‘zerstreuen, verschleudern, vergeuden’ ~ arbà gaišìnti: idnt’ iůs [= turtús] barſ
tîtų arba gaißintú 38242 ‘(áby ie [= dobro] ro
ſpraßáli)’
bárti ‘schelten’ ~ i baũsti: ne bara ir ne báudia
490[=489]12 ‘(nie karʒe)’, ↗ judti
baũsti ‘strafen, züchtigen’ ↗ bárti
bažnýčia ‘Kirche, Gotteshaus, Synagoge’ ~ ar
bà iškalà: banîcʒios arbá ißkałós Ʒydų 4461
‘(Bonice Ʒydowſkie)’
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begdumas ‘Schamlosigkeit’ ↗ nečystùmas
bendráuti ‘Umgang haben, verkehren’ ~ arbà
gyvénti: ſu nuſidêiuſeis będráut’ arba giwnt’
28049 ‘(ʒ grʒeßnymi obcowáć)’
bendrỹstė ‘Kommunion’ ↗ bendrùmas
bendrùmas ‘Kommunion’ ~ arbà bendrỹstė:
tą Sákramentą wadína Communia, tay yra
bndrumu arba bęndriſte 13248 ‘(ten Sákráment
ʒowią Communią / to ieſt ſpołecnośćią)’
bijótis ‘fürchten, sich fürchten’ ↗ baistis
bylóti ‘reden, sprechen’ ↗ kalbti
bjaurýbė ‘Abscheulichkeit’ ↗ piktýbė
bjaurùs ‘abscheulich, scheußlich, schmutzig’
↗ neviežlỹvas
bóba ‘alte Frau’ ↗ žyn
bodtis ‘überdrüssig werden’ ↗ ìlgtis
brangìnimas ‘Hochschätzung’ ↗ pagerbìmas
brangìnti ‘hochschätzen’ ↗ svìrinti
brangùs ‘wertvoll, teuer’ ~ arbà pavõžnas: ba
nįcʒia [...] brgeſne arbá pawóneſne 45828
‘(Kośćioł [...] powanieyßy)’; ~ i lãbas i ýpa
čias: dowana brgi / ir łaba ir îpacia 26330
‘(dar ʒacny á ʒnámienity)’
budrùs ‘wachsam, achtsam, aufmerksam’ ~ i
jaũčiantis: kokí ałgá budrumis ir iaucʒiantié
mus [...] yrá paʒopóſtita 55445 ‘(iáka odpłátá
cuynym ieſt ʒgotowána)’
bùrtai pl. ‘Zauberei’ ↗ žyniãvimas
būstimas ‘Wesenheit, innere Natur, Beschaffenheit’ ~ arbà eseñcija: búſtimas arba eſſen
ćia 23228 ‘(iſtność)’, búſtimo arbá eſſentios
45340 ‘(iſtnośći)’
būstimė ‘Wesenheit, innere Natur, Beschaffenheit’ ~ arbà eseñcija: Wiena buſtime arba
eſsentia Tráices S. 259m10 ‘(Iedná ieſt iſtność
Troyce S.)’, ne ~ neĩ eseñcija: tęnái ner’ bûſ
times důnos nei eſſentios 26611 ‘(tám nie máß
iſtnośći chlebá)’, ↗ eseñcija
būti ‘werden (zu)’ ↗ tàpti

C
ciẽlas ‘ganz, vollständig’ ↗ ìštisas
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Č
čỹstas ‘rein, sauber, lauter’ ~ arbà gražùs: bu
kite ciſtáis / arba graumís 256 ‘(bądćie cy
ſtymi)’
čystùmas ‘Reinheit, Sauberkeit, Lauterkeit’ ↗
gražýbė, ↗ gražùmas
čidas ‘Wunder’ ~ arbà prajvas: cʒiudús arbá
praiewús 45834 ‘(cudá)’

D
dáiktas ‘Sache, Tat’ ~ i žiñgsnis: tatai yra dáik
tas ketwîrtas ir îngſnis 32830 ‘(to ieſt rʒec
cwarta)’
dalyvas ‘Verwalter’ ~ eikvótojas: ne eſt’ Wieß
patimí tûrto ſawo / bet’ tarnú / o daliwú eik
wótoiu łobių Wießpatíés 30533 ‘(nie ieſt pánem
máiętnośći ſwoiey / ále ſługą á ßáfárʒem imie
nia Páńſkiego)’
dangstýti ‘decken, bedecken, beschirmen’ ↗
gìnti
dangstýtis ‘sich schützen, sich verteidigen’
↗ gìntis
dárbas ‘Arbeit, Tätigkeit’ ~ i remẽslas: dárbas
ir remeſłas 42012 ‘(rʒemioſło)’, ~ i veĩkalas:
dárbůſe ir weikałůſé 28911 ‘(w vcynkách)’; ~
veĩkalas: dárbus wéíkałus ir kałbás 2857 ‘(ſprá
wy y mowy)’, ↗ veĩkalas
darbinjimas ‘das Arbeiten’ ~ vagas: niéko ſaw’
ne brągina darbinéiimo / wârgo 526a19 ‘(nic
ſobie nie way adney prace)’
darbinti ‘arbeiten’ ~ arbà vagti: darbínéiate
(arba wárgſtate) 43342 (Mt 11,28) ‘(prácu
iećie)’
dárgana ‘Regenwetter, Unwetter’ ~ i lẽdas:
atéit’ liétųs’ ir aikßtįs gerós / darganos ir ładái
52045 ‘(prʒychodʒą dde / y pogody / y lody)’
darýti ‘tun, machen, wirken’ ↗ kliudýti, ↗
veĩkti
daũg ‘viel’ daugiaũs i didžiaũs: tů daugêus ir
didéus 220a32 ‘(tym więcey)’
dáugsintis ‘sich vermehren, anwachsen’ ↗
plãtintis
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dìdintis ‘zunehmen, sich vermehren, anwachsen’ ~ i skálsintis: iog’ iam’ brôlų ir draugía
téwikßtaicių dídinas ir ſkalſinas’ 28223 ‘(i mu
bráćiey y ſpołdiedicow prʒybywa), iiemus
draugé dídinas ir ſkálſinas’ 28227 ‘(im prʒyby
wa towárʒyſtwá)’
dìdis ‘groß’ ~ i pìrmas: Tiégi yra didéuſi ir
pirmiéuſi pamókſłai 3294 ‘(Teć ſą prʒednieyße
náuki)’, ~ i neišbỹlomas: teip’ dįde ir ne i
bíłoma meiła 50844 ‘(ták nieʒmierną miłośćią)’,
↗ daũg, ↗ pìktas, ↗ pìrmas, ↗ viẽžlyvas
dienà ‘Tag’ nuõg sen dien ↗ seniaĩ
draskýti ‘plündern, ausrauben’ ~ plšyti: Tu
rêkißkái banîcʒias draſkít’ / płêßit’ 8550 ‘(po
Turecku Kośćioły łupić)’, ↗ plšyti
draũsti ‘warnen, mahnen’ ↗ graudìnti
dríežas ‘Eidechse’ ~ õ angìs: pati wiena driéų
o ąngių pleme 50611 ‘(ſámo iáßcorce pleme)’
drugỹs ‘Fieber’ ↗ febra
drtinti ‘bekräftigen, versichern’ ↗ probavóti
dūmà ‘Gedanke’ ↗ mislìs
duob ‘Grube, Loch’ ~ i lomà: wietás kump
ſis pátâiſo / o důbs / ir łomás / ſulígina 2440
‘(mieścá krʒywe nápraßcáią / á oſtre porow
náią)’
dvikatis ‘doppelt, zweifach’ ↗ priesiečia

E
eikvótojas ‘Schaffner, Verwalter’ ~ arbà šẽfo
rius: eikwotoiei arba ßeforiųs 38837 ‘(ßáfárʒe)’,
↗ dalyvas
eilà ‘Reihe, Ordnung’ ~ arbà pardkas: eilos
arba paredko 50517 ‘(porʒądku)’
eil ‘Reihe, Ordnung’ ↗ rikià
eĩti ‘gehen’ ~ arbà žeñgti: ing’ dągų éncem’
arbá ʒgęncem’ 220a24 ‘(do niebá wſtępuiące
mu)’, ↗ traũktis
egeta ‘Bettler’ ~ ùbagas: élgetos / úbagai / ligó
nįs / áłkanieii 27350 ‘(vbodʒy / chorʒy / głodni)’,
↗ grýnas žmogùs
egtis ‘einen Lebenswandel führen, sich verhalten, sich betragen’ ~ i gyvénti: ełktúm
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bimes’ ir giwêntumbim’ 103[=98]9 ‘(ſię ſprá
wowáli)’, ~ i laikýtis: teip’ miernái wîſame
êlges ir łaikas 29414 ‘(ták ſię ſkromnie we wßyt
kim ʒáchowuią)’; ~ laikýtis: kaip’ prieg’ ſkómiei
élktis’ / łaikîtis ſwodboſé 33837 ‘(iáko ſię prʒy
ſtole ʒáchowáć ná weſelách)’
ẽsantis ‘seiend’ visu ẽsantis ‘allgegenwärtig’

↗ visãtimis
eseñcija ‘Wesenheit, innere Natur, Beschaffenheit’ ~ arbà būstimė: ig’ eſsencíios arba buſ
times 4545 ‘(ʒ iſtnośći)’, ↗ būstimas, ↗ būs
timė

sti ‘essen’ ~ i válgyti: éſkimé ir wálgikimé
267a16 ‘(poywaymy)’
F
febra ‘Fieber’ ~ arbà drugỹs: febra arba drugíų
35816 ‘(febrą)’
filiõrius ‘Pfeiler’ ↗ stíebas
fùntas ‘Pfund’ ↗ svãras

G
gadìnti ‘verderben’ ~ arbà terióti: ne nôri ga
dínt’ arba teriot’ mógaus prigimímo 41117
‘(niechce pſowáć ludʒkiego prʒyrodʒenia)’
gailjimas ‘Reue, Buße, Bußübung’ ↗ maldà
gailtinas ‘beklagenswert’ ↗ apraudótinas
gailesỹs ‘Bedauern, Reue’ ↗ graudùmas
gaišìnti ‘vernichten’ ↗ barstýti
gaivìnti ‘beleben, wiederbeleben, erquicken’ ~
i gýdyti: idnt’ [...] ligônis gaiwíntų ir gîdi
tų 33429 ‘(áby [...] chore vʒdrawiał)’, ~ i iš
gýdyti: idnt’ [...] gaiwíntų ir igîditų iį 3258
‘(áby go [...] vlecyli)’
gãlas ‘Ende’ ~ pagynjimas: net’ ik gáło / ik pa
ginêiimo to pasáulo 9918 ‘(á do ſkońcenia
świátá)’, ↗ pabangà
galjimas ‘Können, Vermögen, Imstandesein,
Macht’ ~ sylà: Kûno gera yra / kaip’ ſweikatâ /
iaunîbe / gałéiimas / ſiłá 30631 ‘(Cieleſne dobrá
ſą / iáko ʒdrowie / młodość / mocność)’
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galti ‘können, vermögen, imstande sein’ ~
arbà turti: małônes [...] įgít’ galí arba turí
23635 ‘(łáſki [...] doſtáć maß)’, ↗ įmanýti
galýbė ‘Macht, Kraft’ ~ i valdžià: ape galîbe ir
wáldią 35733 ‘(o mocy)’
gãlintis ‘mächtig, stark’ ~ mìklas: galintí mikłá
ůłá 46751 ‘(mocna opoká)’
gárbinti ‘ehren, verehren’ ~ arbà gebti: gárbi
na / arba gêrbia 137b[=237]44 ‘(ccą)’; ~ i
gìrti: gárbinkim / ir girkim 218 ‘(chwalmy)’,
↗ gìrti
gardjimas ‘Schmecken’ ~ arbà paragãvimas:
gardéiimą arba paragâwimą 20241 ‘(ſmáko
wánie)’
gausùmas ‘Fülle, Überfluss’ ~ i ãpstas: tokime
gâuſume ir apſte 268b[=270]49 ‘(w tákim do
ſtátku)’
gausùs ‘reichlich’ ~ i aprėpnas: gauſei ir aprep
nai dowanôio 36250 ‘(hoynie obdárował)’
gáuti ‘erhalten, empfangen, erlangen’ ~ arbà
įgýti: gáuna arba įgîie 137b[=237]4 ‘(doſtánie)’; ~
i įgýti: ne gáuname ir ne įgîieme 28843 ‘(nie
bierʒemy)’ ↗ atràsti
gavjimas ‘Fasten’ ↗ pãsnykas
gavėnià ‘Fasten, Fastenzeit’ ~ arbà álkinimas:
gawênios arba álkinimo 11140 ‘(poſtu)’, ~ arbà
pãsninkas: gawênioie arba páſnįkia 1094 ‘(po
śćie)’; ~ i pãsninkas: gawênių ir páſnįk[ų]
10910 ‘(poſtow)’
gavti ‘fasten’ ↗ pãsnykauti
gdytis ‘sich schämen’ ~ i prisikūvti: nei
moníų gêdís ir príkuwis 28014 ‘(áni ſię ludi
wſtydʒą)’
geidìmas ‘Verlangen, Begehren’ ~ i teikìmas:
geydimas ir teykimas 5716 ‘(wincowánie)’
geidulỹs ‘Verlangen, Begierde’ ~ arbà įgeidì
mas: geídúléis / arba įgeidímais 29537 ‘(poąd
liwośćiámi)’, ↗ troškùmas
geĩstinas ‘begehrenswert’ ~ i trókštinas: gârbę
dąg / ant’ kuriós niéko ner teip’ gêiſtino ir
trôkßtino 52743 ‘(chwałę niebieſką / nád ktorą
nic poądliwßego)’
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gélbėti ‘helfen, Hilfe leisten, retten’ ~ i pa
šepti: dûßios numiruſiûių [...] êſt’ gêłbamos
ir paßéłpiemos 5466 ‘(duße vmárłych [...] by
wáią wſpomagáne)’, ↗ pašepti
gent ‘Verwandtschaft, Sippe, Familie; Freund’
~ arbà príetelius: gentes arba prietelus 38235
‘(prʒyiaćioły)’
gentìs ‘Verwandtschaft, Sippe, Familie; Freund’
↗ paderm
geranõris ‘gütig, wohlwollend’ ~ susimìlstantis:
miełaßirdus ir geranôris ſuſimílſtąs yra Wieß
patís mûſų 31845 ‘(miłośierny á dobrotliwy ieſt
Pan náß)’
gẽras ‘gut’ ↗ ýškus, ↗ pritýręs
gebti ‘ehren, hochschätzen’ ↗ gárbinti
gerdas ‘Botschaft, Nachricht’ ↗ pasiuntinỹs
gerjimas ‘Wohlgefallen’ ~ arbà grožjimas:
Náim’ / igldos méilįgas o geréiimo / arba
groéiimo 33435 ‘(Naim / wykłáda ſię wdięc
ne á roſkoßne)’
gerýbė ‘Güte’ ↗ nemeilingùmas
gris ‘Wohlbehagen, Bequemlichkeit, gute
Beschaffenheit, Gut’ ~ grõžis: ąnt’ gêrių
ąnt’ grôių kûno 268b[=270]28 ‘(ná roſkoßy
ćieleſne)’; ~ i grõžis: drin’ gerių ir grôių
tos miʒernós [...] gíwâtos 58338 ‘(dla ʒayćia
tego miʒernego [...] ywotá), ↗ įteikìmas, ↗
lõbis
gérti ‘trinken’ ↗ válgyti
gýdyti ‘heilen’ ↗ gaivìnti
giltin ‘Tod’ ~ arbà mirìmas: giltine arba miri
mas’ 1992 ‘(śmierć), gíltines arba mirimo 43415
‘(śmierći)’, gíltine arbá mirímą 43838 ‘(śmierć)’,
giltines arbá mirįmó 45439 ‘(śmierći)’, ~ arbà
mirtìs: gíltine / arba mirtís 1514 ‘(śmierć)’,
gíltinę / arba mírtį 20213 ‘(śmierć)’, ~ arbà
smetis: gîltinę arba ſmêrti 39625 ‘(śmierći)’,
↗ mirìmas
gimin ‘Verwandtschaft, Familie, Geschlecht’
↗ namaĩ, ↗ paderm, ↗ tautà
gìnti ‘schützen, verteidigen; abschlagen, versagen, verwehren’ ~ i apveizdti: gína ir
apweidi 1213 ‘(opatrʒáią)’, ~ i dangstýti:
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ißrįnktiémus Diéwo / kuríůs patís Diéwas gína
ir dąngſto 26454 ‘(wybránym Boym / ktorych
ſam Pan broni)’; ~ peldti: idnt’ iam’ [...]
wálgimo ne gint ne pełdêtų 268b[=270]50
‘(áby mu [...] ſtráwy nie bronił)’
gìntis ‘sich wehren, kämpfen’ ~ i dangstýtis:
gínámes’ ir dngſtomes’ prieß wiſsús búkłu
mus Sʒatóno 2531 ‘(ßcyćimy ſię / prʒećiw
wßytkim naiáʒdom ßátáńſkim)’, ↗ kariáuti
girdti ‘hören’ ~ i pérmanyti: girdêiomé ir pér
maneme 27931 ‘(ʒroʒumieli)’
gìrna ‘Mühlstein’ gìrnų pùsė ↗ akmuõ mél
nyčios
gìrti ‘preisen, rühmen’ ~ arbà skélbti: girt’ arbá
ſkêłbt’ 43931 ‘(wyſławiáć)’; ~ i gárbinti: gireme
ir garbiname 18349 ‘(chwalimy)’, ↗ gárbinti
gyvãtė ‘Schlange’ ↗ žaltỹs
gyvénti ‘leben’ ↗ bendráuti, ↗ egtis, ↗ pa
tèkti
gõdas ‘Gier, Habgier, Habsucht’ ~ arbà god
jimas: godą arba godeiimą 50738 ‘(łákomſtwo)’
godjimas ‘Gier, Habgier, Habsucht’ ↗ gõdas
godìngas ‘begehrlich, gierig, habsüchtig’ ~ ar
bà trókštantis lõbio: g[o]dįgą arba trokßtąn
tį lobio atweſt’ 5123 ‘(łakomego prʒywieść)’
gramnỹčios pl. ‘Mariä Reinigung, Lichtmesse’ ~ arbà apčỹstijimas Mergõs Marìjos: Ant
dienos Gramnicʒiu / arba Apcʒiſtiiimo Mergos
Marios 42627 ‘(Ná dʒień ocysćienia Pánny
Máryey)’
graudìnti ‘mahnen, ermahnen’ ~ i draũsti:
graudína ir drâudia 33026 ‘(vpomina)’, ~ i
rãginti: graudina ir ragina 50618 ‘(vpomina)’,
↗ rãginti
graudùmas ‘Wehmut, Betrübnis, Traurigkeit,
Zerknirschung’ ~ i gailesỹs: graudumą ir gái
łaſsį [...] v nůdemes 3262 ‘(áłość ʒá grʒechy)’
gražýbė ‘Reinheit, Sauberkeit, Lauterkeit’ ~
arbà čystùmas: graibeie arba cʒiſtume 41344
‘(w cyſtośći)’
gražùmas ‘Reinheit, Sauberkeit, Lauterkeit’ ~
arbà čystùmas: graume arba cʒiſtumé 41412
‘(w cyſtośći)’, ↗ švankùmas
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gražùs ‘rein, lauter’ ↗ čỹstas
greĩtas ‘schnell’ ~ i atimas: iiſsái yrá greicʒêuſes
ir artimiêuſes padeiêies metú réikało 12525 ‘(on
ieſt nagotowßy wſpomoyćiel cáſu potrʒeby)’
griáuti ‘niederbrechen, zerstören’ ~ i ardýti:
netikéiimą [...] greuía ir ârdo 443 ‘(niewiárę [...]
burʒy)’
griẽkas ‘Sünde’ ↗ núodėmė, ↗ nuodžià
griẽšnas ‘sündig, sündhaft’ ↗ nuodžiótas, ↗
nusidjęs
grýnas ‘mittellos, arm; Armer’ ~ žmogùs ege
ta: kurie gríno môgaus / élgetos atłąkít’ gédi
mes 7729 ‘(ktorʒy ſię vbogiego cłowieká ná
wiedić wſtydiemy)’, ↗ ùbagas
grivna ‘Mine (Währung)’ ↗ ilgasis
grõmata ‘Brief’ ~ arbà lãkštas: grómatoſe arba
łákßtůſe 2259 ‘(w liśćiech)’
grožjimas ‘Bewundern’ ↗ gerjimas
grõžis ‘Schönheit, schönes Aussehen’ ↗ gris
gulti ‘unterliegen, verfallen, unterworfen sein’
~ (po) arbà spáusti: réikałus kûno / po kuréis
gúlime arba kurie mus ſpáude 220b[=221]18
‘(potrʒeby ćieleſne / ktorymeſmy podlegli)’
gùndyti ‘reizen’ ~ arbà mėgìnti: taſsáig’ Diéwą
gûnde arba mêgína 29932 ‘(tenći Bogá kuśi)’

H
hadinà ‘Stunde’ ~ arbà valandà: hadinás arbá
wáłąndas 18029 ‘(godiny)’
handliavoti ‘handeln’ ↗ prekiáuti
hipokritas ‘Heuchler’ ~ paklaidnas: Wießpa
tís atáteiſe tůs hipokritus pakłaidunús mones
3663 ‘(Pan odpráwił te obłudne ludʒie)’

I
įbangjęs ‘voll, angefüllt’ ↗ pìlnas
įbingti ‘überhandnehmen’ ~ arbà įsigalti: ik’
kôłei ne įmbįges / arba įgałêſis’ 22821 ‘(poki ſię
nie ʒmocnią)’
įbdyti ‘eingewöhnen’ ~ i įprãtinti: idnt’ iůs
[...] gerái imbûditų ir imprâtintų 37827 ‘(áby
ie [...] dobrʒe wyćwicył)’
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ieškóti ‘suchen’ ~ arbà ìmti: Diéwas danái ieß
ko (arba íma) nůg’ monių / ir tai ko iiémus
nedawe 38514 ‘(Bog cęſtokroć wyćiąga od lu
di / y tego cego im nie dał)’; ~ i pelnýti:
idnt’ kiekwíenas [...] ießkotų ir pełnîtų peną
ſawą 33315 ‘(áby kády [...] nábywał poywie
nia ſwego), ↗ týkoti
íetis ‘Lanze, Speer’ ~ arbà ragótinė: įęcia arba
ragôtinia 526 ‘(włocnią)’
įgeidìmas ‘Verlangen, Begierde’ ~ arbà troš
kùmas: pagalei įgeidima arba troßkuma 50938
‘(wedle poądliwośći)’, ↗ geidulỹs
įgýti ‘erlangen; erwerben, anschaffen, beschaffen’ ~ i iškàkti: kaip’ but tatái [...] ne ig’
patiés Diéwo miełaßirdúmo įgiię ír ißkákę top’
4643 ‘(iákoby tego [...] nie ʒ ſámego Boſkiego
miłośierdia doſtąpili)’, ~ i nupelnýti: įgîſsi
mê ir nupełnîſsimê małônę 267a18 ‘(otrʒymamy
łáſkę)’, miełaßirdúmą įgít’ ir nupelnít’ 27933
‘(miłośierdie otrʒymáć)’, ~ i turti: palįnkſ
minimus įgîie ir tur’ 27328 ‘(poćiechy odnoßą)’,
↗ gáuti, ↗ įkàkti
įkàkti ‘hineingelangen, erreichen’ ~ arbà įgý
ti: tie įkaks / arba įgís miełaßirdumą 223a8 ‘(ći
doſtąpią miłośierdia)’
įksti ‘beißen’ ~ arbà apríeti: įkąſtiéii arbá ap
riétiéii 45436 ‘(pokąſáni)’
įkìšti ‘hineinstecken’ ↗ ištiẽsti
įkvėpìmas ‘Eingebung’ ↗ ištikjimas
įléisti ‘einlassen, hineinlassen’ ~ i pralydti:
małônei turêio bût’ įłaiſtí ir pralidêti 27824
‘(łáſkáwie mieli być wprowádʒeni)’
ilgasis ‘Mine’ (Währung) ~ arbà grivna: déßim
tį íłgųių arba griwnų 38221 ‘(dieśięć grʒy
wien)’
ìlginti ‘aufschieben’ ~ arbà atguldinti: ne íl
gįnk’ arba notguldinék’ 16529 ‘(nie odkłáday)’,
↗ atguldinti
ìlgtis ‘Langweile, Überdruss empfinden’ ~ i
bodtis: Pradéio mónes Ʒídų gírioi iłgtis ir
bodétis kelu ir wárgais 45422 ‘(Pocʒął lud Ʒy
dowſki ná pußcy teſknić ſobie nád drogą y
pracą)’
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įmanýti ‘vermögen, imstande sein’ ~ arbà ga
lti: wiſſus kuriůs įmano arba gal’ [...] atatrau
kineia 51344 ‘(wßyſtkich ktorych mogą [...]
odrywáią)’
ìmti ‘nehmen’ ↗ ieškóti
ýpačias ‘besonder, eigentümlich, speziell’ ↗
brangùs
ýpatinė ‘Person’ ~ arbà personà: îpatinių arba
perſónų 42723 ‘(osob)’, ↗ personà
įprãtinti ‘gewöhnen, eingewöhnen’ ↗ įbdyti
įrinkìmas ‘(prächtige) Kleidung’ ↗ parėdnià
įsakýti ‘befehlen, anordnen’ ~ i liẽpti: wiénu
odʒįu įsâko ir liêpia 27713 ‘(ʒgoła milceć
roſkáʒuie)’, ↗ liẽpti
įsakùs ‘eindringlich’ ↗ tánkus
sčios ‘Eingeweide’ ↗ viduriaĩ
įsidaũžti ‘sich hineindrängen, sich mischen
unter’ neĩ ~ neĩ įsivežti: kad’ patís ne įm
pirkas’ / nei indáues’ / nei įwéres’ 24711
‘(gdy ſię ſam nie wkupi / áni wtrąći)’
įsigalti ‘erstarken, überhandnehmen’ ↗ įbin
gti
įsivežti ‘sich hineindrängen, eindringen’ ↗
įsidaũžti
įspti ‘erwähnen’ ~ i vadìnti: kurío tikrůíu war
dú ne įſpéie ir ne wadína 268b[=270]9 ‘(ktorego
własnym imieniem nie miánuie)’, ~ i vadìnti i pažìnti: Diéwas êlgetas [...] wardáis įſpêie
ir wadína i paįſta 27117 ‘(Bog vbogie [...] po
imieniu ʒna)’
išáugti ‘anwachsen, emporwachsen, zunehmen, sich ausbreiten’ ~ arbà nuvìsti: małô
ne nůg’ Diéwo důta ißáuga (arba nuwîſa[)]
38420 ‘(łáſká nam od Bogá dána / roʒraſta ſię)’,
↗ uždýgti
išbjùrinti ‘beschmutzen, besudeln’ ↗ išdárk
čioti
išdárkčioti ‘entstellen, verunstalten’ ~ arbà iš
bjùrinti: dabár wiſſas [...] idarkcʒiótas arba
ibiúrintas 1779 ‘(teraʒ wßyſtko [...] ʒeßpeco
ne)’, ↗ išfalševóti
išdrãskymas ‘Auseinanderreißen, Zerstreuen,
Plündern’ ↗ išplėšìmas
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išdrikùmas ‘Ausschweifung, Zügellosigkeit’ ~
i pasileidìmas: idrikmai ir paſsiłáidímaíj
16224 ‘(roſpuſty)’, ↗ pasileidìmas
išeĩti ‘fortgehen, verlassen’ ↗ atstóti
išfalševóti ‘verfälschen’ ~ išdárkčioti: Philîpas
Melánchtonas ifałßewôio / idargcʒioio / ir
atmâine 26526 ‘(Philip Melánchton ʒfałßował
y odmienił)’
išgãnymas ‘Erlösung, Heil’ ↗ pasitekjimas
išganýti ‘erlösen, erretten’ ~ arbà išgélbėti: I
gánaſis arba igłbaſis’ 542 ‘(Ʒbawiáiący)’, ↗
išgélbėti
išganýtojas ‘Erlöser, Erretter, Heiland’ ~ arbà
išgélbėtojas: Iganitoias arba igêłbetoias 564
‘(Ʒbáwićiel)’, ↗ išgélbėtojas
išgélbėti ‘erretten, erlösen’ ~ arbà išganýti: iʒ
gełbes arba iganis 5642 ‘(ʒbáwi)’, igíalbet
arba iganit 5643 ‘(ʒbáwiáć)’, ↗ išganýti, ↗
išliuosúoti
išgélbėtojas ‘Erretter, Erlöser, Heiland’ ~ arbà
išganýtojas: igełbetoiu arba iganitoiu 5645
‘(Ʒbáwićielem)’, ↗ išganýtojas
išgýdymas ‘Heilung’ ↗ váistas
išgýdyti ‘heilen, kurieren’ ~ i išváistyti: igî
dit’ ir iwáiſtit’ 28551 ‘(vlecyć)’, ↗ gaivìnti
išìręs ‘unordentlich’ ~ pãiras: tad’ io teíp’ ißí
ruſei paírái teip’ ſnaudamí kłâuſome 28842
‘(tedy go ták niedbále y ták oſpále ſłuchamy)’
iškàkti ‘hingelangen, hinkommen’ ↗ įgýti
iškalà ‘Schule, Gotteshaus, Synagoge’ ↗ baž
nýčia
iškeliáuti ‘vom Weg ermüden’ ~ i apdulkti:
bucʒiáwo kóias ißkeláutas ir apdulkêuſias 4799
‘(cáłowáłá nogi ʒ drogi vkurʒone)’
iškisti ‘durchprügeln, verprügeln’ ~ nuplàkti: rgét’ Diewą [...] ikirſtą / núpłakt 16913
‘(widieć BOgá [...] vśieconego)’
iškuõpti ‘ausschaufeln, ausschaufelnd reinigen’ ↗ iššlúoti
ýškus ‘deutlich, klar’ ýškiai arbà añt akiẽs ge
raĩ: íßkei arba ąnt’ akiés gerái regime 40428 ‘(ná
oko widimy)’, ↗ šviesùs
išlaikýti ‘erhalten’ ↗ išsáugoti
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išliẽčyti ‘heilen’ ↗ išváistėti
išliuosúoti ‘befreien’ ~ i išgélbėti: ißłůsůti ir
igêłbeti budami 18420 ‘(wyʒwoleni będąc)’
išmginęs ‘erprobt, bewährt’ ↗ pritýręs
išmègzti ‘lösen’ ~ i išrìšti: ne ißmêgs ir ne ißriß
lieúwio mûſu 31945 ‘(nie roʒwiąe ięʒyká ná
ßego)’
išmintìs ‘Verstand, Vernunft, Einsicht’ ~ núomonia: Dûßios gêra yra / kaip’ ißmintís nů
monia 30633 ‘(Dußne dobrá ſą / iáko roʒum)’,
↗ núomonė, ↗ núomonia
išnaikìnti ‘vernichten, vertilgen, ausrotten’ ~
i sutrìnti: idnt’ ißnaikintų / ir ſutrint ig’
ios wiſſús ios grîeßnikus 1414 ‘(áby ʒgłádił ʒ
niey wßytkie iey grʒeßniki)’
išnỹkti ‘vergehen, verschwinden, umkommen’
~ i niẽkam pavisti: kûnai mûſų ißníkt’ / ir
niékam pawírſt’ ne galí 26624 ‘(ćiáłá náße w
niwec ſię obroćić nie mogą)’
išpažìnti ‘bekennen’ ↗ sakýti
išpėlóti ‘spannen, ausbreiten’ añt krỹžiaus ~
i pakabìnti: ąnt’ krîeus ißpełôio ir pakabíno
14514 ‘(ná krʒyu ʒáwießony)’, ↗ nukryžia
vóti
išplėšìmas ‘Rauben, Raub, Ausplünderung’ ~
i išdrãskymas: ypłêßimo ir idrâſkimo túr
tų Banîcios 8429 ‘(roʒßárpánia imienia Ko
śćielnego)’
išrýkšti ‘zutage treten, sichtbar hervortreten’
~ arbà pasiródyti: irîßko arbá parôdes 8840
‘(ſię wynurʒył)’
išrìšti ‘lösen’ ↗ išmègzti
išrõnyti ‘verwunden, verletzen’ ~ i žeĩsti: íß
muße iį ir ißróniio / ir éide 32438 ‘(ʒbili go y
ʒránili)’
išsãkymas ‘Bekenntnis, Beichte’ ~ núodėmių
arbà pasisãkymas: iʒsâkimą nůdemių arbá
paſiſakimą 23514 ‘(ſpowied)’
išsakýti ‘beichten’ ~ arbà išsispaviedóti: iog’ [...]
nůdemes [...] iſakís arbá iſpawiédoſis 57451
‘(e ſię [...] grʒechow wyſpowiáda)’
išsáugoti ‘behüten, bewahren, erhalten’ ~ i
išlaikýti: ßeßi daiktái yrá kuríé mergíſtą ápwa
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lą ißſaugoia ir ißłaiko 47311 ‘(ßeść rʒecy ſą /
ktore pánieńſtwo ʒupełne ʒáchowuią)’
išsimègzti ‘sich lösen, aufgehen’ ~ i išsirìšti:
ißmeges’ ir ißríßos rîßis 32010 ‘(roʒwiąʒáłá ſię
ʒwiąʒká)’
išsirìšti ‘sich lösen, aufgehen’ ↗ išsimègzti
išsispaviedóti ‘beichten’ ↗ išsakýti
išsitvérti ‘Bestand haben, bestehen’ ~ atsilìkti:
iei sûdiſsi wiſſús piktumús / manús kag’ i
twérſis / atlíkſis? 28547 ‘(ieſli będieß ſądił
wßytkie ʒłośći náße / á kto ſię oſtoi?)’
išskìrstyti ‘analysieren, untersuchen’ ~ i pér
rinkti: ßítos Ewangelíos gerái įweiʒdéſsimes’
ir ią iſkírſtiſsime ir périnkſime 27938 ‘(tę Ewán
gelią pilnie vwaymy y roʒbierʒemy)’
iššlúoti ‘ausfegen, auskehren’ ~ iškuõpti: ßłů
tomis ißłůtus / íkůptus 12037 ‘(miotłámi
vmiećiony)’
ištiẽsti ‘ausstrecken, hinhalten, hinreichen,
hinbreiten’ ~ arbà nèšti: iʒtíeſk’ (arbá neßk’)
rąką táwą 20135 (Joh 20,27) ‘(śćiągni rękę
twoie)’; ~ i įkìšti: Itiéſk’ ir ikíßk’ pírßta ſawą
ßion’ 20134 (Joh 20,27) ‘(śćiągni pálec ſwoy
owdie)’, ~ i klóti: ißtiesíu ir kłóiu nuémin
tus prâßimus ſawús Maieſtótiep’ tawmp’
31640 ‘(roſpośćieram vnione prośby ſwe prʒed
Máieſtatem twoim)’
ištikjimas ‘Glaube, Vertrauen’ ~ i įkvėpìmas:
ig’ ißtikêiimo ir įkwepímo dwáſios S. 34519 ‘(ʒ
nátchnienia Duchá S.)’
ìštisas ‘ganz, vollständig’ ~ arbà ciẽlas: ítiſsą
arba ciełą 6838 ‘(ʒupełnie)’, ape ítiſsą arba cié
łą 41321 ‘(o cáłym)’, ~ apvalùs: ißtiſsá apwa
lí / ir aukſcʒiauſia galíbe 46954 ‘(ʒupełna y na
wyßa moc)’
ištisùmas ‘Fülle, Ganzheit, Vollständigkeit’ ~
arbà pilnùmas: itiſúmo arba pilnúmo 39327
‘(ʒupełnośći)’; ~ apvalùmas: pawiſkinimo Mer
gißko ißtiſumo apwałumo 4405 ‘(nárußenia
Pánieńſkiey ʒupełnośći)’, ↗ pilnùmas
ištreti ‘austreiben’ ↗ išvarýti
išturti ‘aushalten, ertragen, überstehen’ ↗
įveĩkti
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išváistėti ‘heilen’ ~ arbà išliẽčyti: tie [...] gal’
but’ ißwaiſteti arba ißliecʒiti 50935 ‘(ći [...] mo
gą być vleceni)’
išváistyti ‘kurieren’ ↗ išgýdyti
išvarýti ‘austreiben’ ~ arbà ištreti: idnt’ [...]
weliną butų ißwâręs arba íßtrêmęs 2285 ‘(áby
[...] dyabłá wypędił)’
išvartýti ‘umstürzen, zum Einsturz bringen,
zerstören’ ~ i pagriáuti: weés ißwárto ir
pagrêuie 25534 ‘(wiee wywraca)’
išvesti ‘umstürzen, umwenden’ ↗ atgržti
išvýsti ‘erkennen, erblicken, gewahr werden’
~ arbà nuveizdti: tikréſnę baʒnįcʒią Chríſ
taus ißwído arbá nuweiʒdéio 44442 ‘(pewniey
ßy Kośćioł Chryſtuſow vpátrʒył)’
įteikìmas ‘Bequemlichkeit’ ~ i gris: Mes wiſ
ſų inteikimų ir geri kúno iéßkome 48837 ‘(My
wßytkich wcáſow ćieleſnych ßukamy)’
įteĩkti ‘willfahren’ ~ i pakãkinti: idt’ iam’ wiſ
ſamé inteikt ir pakákintų 34444 ‘(iákoby mu
wßytek wcás vcynił)’
įtikjimas ‘Glaube’ ~ arbà vierà: ąnt’ íntíkêiimo
(arba wierós)’ 3785 ‘(ná wiárę)’, intikêiimo arba
wieros 40215 ‘(wiáry)’, be intikêiimo arba wie
rós 40220 ‘(beʒ wiáry)’
įveĩkti ‘besiegen, bezwingen, überwältigen,
Widerstand leisten, widerstehen’ ~ arbà iš
turti: kurío galîbes [...] nęi ßetônas įwêikt’ /
arba ißturêt’ n galí 38 ‘(ktorego mocy [...] áni
ßátan wytrʒymáć niemoe)’, ~ arbà pérgalė
ti: Wártai prágaro ne įweiks arbá pérgałes ba
nįcʒios ßítos 44527 ‘(Brány piekielne nie prʒe
mogą kośćiołá tego)’, Bánįcʒia [...] kuriós ne
wienos [...] galįbes / Wélinißkos niékad’ įwéikt’
arbá pérgałet’ ne gałeió 45949 ‘(kośćioł [...] kto
rego adne [...] mocy Sʒátáńſkie nigdy ʒwyćię
yć nie mogły)’, ↗ pagadìnti
žūlas ‘unrichtig, unrecht, falsch’ ↗ kreĩvas
įžūlùmas ‘Vermessenheit, Frechheit’ ~ nemeilùmas: GIrdéiome dídi iułumą ne méiłu
mą pakwieſtûių ſwecʒíų 2782 ‘(SLyßeliſmy
wielką niewdʒięcność ʒáproßonych gośći)’
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J
jaũčiantis ‘empfindend, empfindsam, achtsam’ ↗ budrùs
jáutis ‘Bulle, Ochse’ ↗ vešis
judti ‘anfahren, Vorwürfe machen’ ~ i bárti:
kad’ tawé íudét’ ir bart’ prades 30649 ‘(gdy ćię
pocnie gromić)’

K
kalbti ‘sprechen, reden’ ~ bylóti: Te kalb’ / te
gul’ muſú bîło nôras / įéit’ ne įéit’ 27830 ‘(Nie
chay nam (mowią) wolno będie wniść álbo nie
wniść)’, ↗ piktaĩ kalbti
kaljimas ‘Gefängnis, Haft’ ~ arbà saĩtai: ka
łéiime arbá ſáitůſe prâgaro 18116 ‘(w więieniu
piekielnym)’
kalinỹs ‘Gefangener, Häftling’ ~ arbà saitinỹs:
kalinio arba ſáitinio 15729 ‘(więniá)’, kálínus
arba ſáitinius 38225 ‘(więnie)’; ~ i saitinỹs:
kâlinius ir ſaitinius 15733 ‘(więnie)’
kálnas ‘Berg’ ↗ káukolės kálnas
kándžia ‘Grund, Ursache’ ↗ priežastìs
kankìnti ‘quälen, peinigen, plagen’ ↗ liẽsti
kãrias ‘Krieg, Heer, Armee, Truppe’ ↗ ka
rionis
kariáuti ‘kämpfen’ ~ i gìntis: gįkłeis’ [...] prieß
ßatôną wel’ karéut’ ir gíntis’ túríme 10736 ‘(bro
ni [...] prʒećiw ßátánowi vywáć mamy)’, ↗
susitìkti
kariáutis ‘miteinander Krieg führen, kämpfen’ ~ arbà mùštis: kariaus arba múßis 21336
‘(ſię [...] potyka)’
karionis ‘Krieger, Soldat’: ~ arbà kãrias: atéit’
[...] ąnt’ karaliſtų karîo[n]is arba karéi ir neri
mâſcʒiei 220a27 ‘(prʒychodʒą [...] ná kroleſtwá
woyny y niepokoie)’
kaštis ‘Hitze, Leidenschaft’ ~ i troškùmas:
kârßtis ir troßkúmas [...] ąnt’ kłáuſimo odʒio
Diéwo 28829 ‘(chuć [...] ku ſłuchániu ſłowá Bo
ego)’
ksti ‘beißen’ ↗ pjáuti
kaukìmas ‘Heulen, Geheul’ ↗ staugìmas
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káukolės kálnas ‘Schädelberg’ káukolės arbà
plìkas kálnas: ąnt’ káukołes arba plíko kâłno
15926 ‘(ná Lyſą gorę)’
keikastìs ‘Verwünschung, Fluch’ ~ piktýbė: Te
álki[n]is’ lieúwis [...] nůg’ keíkaſci / nůg’
piktîbių 10923 ‘(Niechaye pośći ięʒyk [...] od
ʒłorʒeceńſtwá)’
kéikti ‘verfluchen, verwünschen, schimpfen
auf’ ↗ pìkta tarýti, ↗ piktaĩ kalbti
kẽlias ‘Weg’ ↗ tãkas
kéltis ‘sich erheben, aufstehen’ ↗ atsitiẽsti,
↗ stiẽptis
kèpti ‘backen, braten’ ↗ vìrti
ketìnti ‘vorhaben, beabsichtigen, gedenken’ ~
arbà norti: Diéwas ketino arbá noréio ſu
twert’ pírmoio Adómo 43941 ‘(Bog vmyślił
ſtworʒyć pierwßego Adámá)’
kištis ‘sich drängen’ ~ i vežtis: bet’ kîm
dawos’ ir wérdawos’ 28836 ‘(ále ſię ćiſnęli)’
kisti ‘schlagen, hauen’ ↗ plàkti
kliudýti ‘hindern, hemmen, stören’ ~ arbà trù
kinti: klúdia / arba trúkina 6733 ‘(prʒeßka
dʒáią)’, ~ arbà žãlą darýti: ne kludʒia arba ne
dâro ałós 21723 ‘(nie ßkodi)’, ne kludís / arba
ałós ne darís 22823 ‘(ßkodić nie będie)’
klóti ‘ausbreiten, dartun’ ↗ ištiẽsti
koplõnas ‘Priester’ ↗ kùnigas
koplonystė ‘Priestertum’ ↗ kunigỹstė
kreĩvas ‘falsch, unrecht’ ~ žūlas: ßirdimi krei
wá / iûła Diewop’ 962 ‘(ſercem niepráwym ku
Bogu)’, ↗ kupas
krẽklas ‘Brust, Mutterbrust’ ~ arbà krūtìs: krek
łą arbá krutį 19644 ‘(pierśi)’
krikštãkelis ‘Kreuz-, Scheideweg’ ↗ skis
kelis
krpauti ‘sich fürchten, erschrecken’ ↗ báilauti
krušà ‘Hagel’ ↗ lẽdas
krùtinti ‘bewegen, rühren’ ↗ vìskinti
krūtìs ‘Brust, Mutterbrust’ ↗ krẽklas
kupas ‘unrecht, widerspenstig, trotzig’ ~
arbà kreĩvas: Kumpa arba kreiwá yra ßirdís
mógaus 39423 ‘(Ʒáwiłe ieſt ſerce ludʒkie)’
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kùnigas ‘Priester, Pfarrer, Geistlicher’ ~ arbà
koplõnas: kúnigui arba kopłônui 20523 ‘(kápła
ná)’, kúnigas arba kopłônas 39542 ‘(kápłan)’,
kúnigo arba kopłôno 39550 ‘(Kápłaná)’, kúnigas
arba kapłônas 41019 ‘(kápłan)’, kunig arbá
kopłónų 44515 ‘(kápłanow)’, Kúnigus arbá kop
łonús 45542 ‘(kápłany)’
kunigỹstė ‘Priestertum, Priesterwürde’ ~ arbà
koplonystė kunigįſtę arba kopłonîſte 40244
‘(Kápłáńſtwo)’

L
lãbas ‘gut’ ↗ aimus, ↗ brangùs, ↗ žymùs
láigymas ‘Tanzen, Herumtollen’ ~ arbà tañ
cius: łaigimai arba tanciųs 7132 ‘(tańce ʒby
tecne)’
laikýti ‘erhalten, bewahren’ ~ i sáugoti: tiké
iimas / kurís [...] nůg’ Apâßtałų łaikîtas ir ſáu
gotas yrá 58829 ‘(wiárá / ktora [...] od Apoſto
łow ʒáchowána ieſt)’, ↗ sáugoti, ↗ turti
laikýtis ‘sich verhalten’ ↗ egtis
laĩvė ‘Kahn, Nachen’ ~ arbà aldijà: láiwe arba
aldia 7825 (Mt 8,24) ‘(łod)’
lãkštas ‘Brief’ ↗ grõmata
lankà ‘Wiese, Flusswiese, Au’ ↗ píeva
lapáuti ‘ausgelassen, zügellos sein’ ↗ pùt
lauti
lapùmas ‘Üppigkeit, Luxus’ ↗ putlùmas
l šas ‘gebrechlich, verkrüppelt, lahm’ ~ negã
lintis: ſukwíeſk’ grînůſius / łąßús / negálin
cʒius 3419 ‘(náprośe vbogich / niemocnych)’
láukti ‘warten’ ~ arbà lkurti: Laukeme / arba
łûkureme iganítoio Wießpatíes mûſų 21326
‘(Cekamy ná Ʒbáwićielá Páná náßego)’, ↗ l
kurti
lavónas ‘Leiche, Leichnam, Kadaver’ ↗ maità
lẽdas ‘Eis’ ~ krušà: ąnt’ iewų ładáí / krúßos / ir
dárganos 220a28 ‘(ná ʒboe grády y niepogody)’,
↗ dárgana
lémpa ‘Lampe’ ↗ žiburỹs
leprà ‘Lepra, Aussatz’ ~ arba raũpsas: nůg lep
ros arba râupſo 7817 ‘(od trędu)’, ↗ raũpsas,
↗ raupsúotas
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leprà užmùštas ‘aussätzig’ ↗ raupsúotas
liaubýtis ‘sich mäßigen, sich enthalten’ ~ i
tvárdytis: nůg’ keikaſci wêikei laubîtum
bîmes’ ir twárditumbimes’ 2958 ‘(ebyſmy ſię
od ʒłorʒeceńſtwá prędko hámowáli)’
liáudis ‘Volk, Leute’ ~ arbà žmónės: anai laudi
arba monémus Ʒyd 50529 ‘(onemu ludowi
Ʒydowſkiemu)’
liáutis ‘aufhören’ ~ i užgèsti: vgnis ne łauſis’
ir ne vgés 34848 ‘(ogień nie vſtánie)’
liẽkorius ‘Arzt’ ↗ váistytojas
liẽpti ‘befehlen’ ~ i įsakýti: liépe ir įſake 22711
‘(roſkaʒał)’, ↗ įsakýti
liẽsti ‘verletzen, stören’ ~ i kankìnti: lieuwi
lîecʒe ir kąkína 27251 ‘(vtrapienie ná ięʒyku
ćierpi)’
liñgė ‘Hühnerweihe’ ↗ peslỹs
linkti ‘raten, anraten’ ~ arbà rõdyti: Chríſtus
Wießpatis ne wieno ne wercʒia / bet’ lįki arba
rodiia tiektái 51229 ‘(Chryſtus nikogo nie prʒy
ćiſka / ále rádi tylko)’, lįkiůt’ arba rodiiůt’ 51411
‘(rádʒęć)’
lõbis ‘Besitz, Vermögen, Reichtum’ ~ gris:
łôbiůſe / geriůſe 27930 ‘(w bogáctwách)’, ↗ go
dìngas
lõjojimas ‘Schelten, Schmähen’ ↗ rūgójimas
lomà ‘Grube, Loch, Vertiefung’ ↗ důb
lkurti ‘warten, erwarten, harren’ ~ arbà láukti: łukurio arba łauke 4915 (Lk 2,38) ‘(oceka
wali)’, ↗ láukti
luõtas ‘Kahn, Nachen’ ~ arbà aldijà: łůté (arba
aldióii) 37712 (Mt 4,21) ‘(w łodʒi)’

M
maità ‘Aas, Kadaver’ ~ arbà lavónas: maitós
arba ławôno 168b33 ‘(śćierwu)’
maldà ‘Gebet’ ~ gailjimas: per małdás / gaiłéii
mus / nuemintus 5253 ‘(prʒeʒ modlitwy po
korne)’
m stymas ‘Erwägung, Überlegung’ ~ i mi
njimas: mſtimų ír minêiimu 29731 ‘(roʒmy
ślánim)’
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mãzgas ‘Knoten, zugezogene Schlinge’ ~ arbà
ryšỹs: bûdamas ßitů ſtíprumí maʒgú / arba
rißíų netwarkos ſumegſtas ir prírißtas 27724
‘(będąc tym tęgim węʒłem ćieleſnośći vwią
ʒány)’
mėgìnimas ‘Prüfen, Prüfung, Probe’ ↗ probavójimas
mėgìnti ‘versuchen, auf die Probe stellen’ ↗
gùndyti
meilùs ‘lieb, liebreich, gütig, freundlich’ ↗
švelnùs
mẽlas ‘Lüge, Unwahrheit’ ↗ mõnas
mélnyčia ‘Mühle’ ↗ akmuõ mélnyčios
mergà ‘junges Mädchen, Jungfrau’ ↗ talõkas
mestas ‘Maß’ ~ arbà saĩkas: pagál’ méſtą arba
sâiką 38223 ‘(wedle miáry)’, ↗ saĩkas
mìklas ‘kräftig, fest’ ↗ gãlintis
minjimas ‘Denken, Gedenken, Sicherinnern’
↗ mstymas
minià ‘Menge, Haufe, Schar’ ↗ susikimšìmas
minkštùmas ‘Weichheit, Milde, Sanftmut’ ↗
švelnùmas
mirìmas ‘Sterben, Hinscheiden, Tod’ ~ arbà
giltin: mirimas arba giltine 1977 ‘(śmierć)’,
mirimú arba gíltinê 41334 ‘(śmierćią)’, mirimo
arbá gíltines 43911 ‘(śmierći)’, ~ arbà smetis:
mirímą arba ſmértí 41423 ‘(śmierć)’, mirimú
arba ſmercʒiâ 42040 ‘(śmierćią)’, mirímo arbá
ſmerties 42641 (Lk 2,26) ‘(śmierći)’, ↗ giltin,
↗ nužavìnimas, ↗ smetis
mirtìs ‘Tod’ ↗ giltin
mislìs ‘Gedanke’ ~ i dūmà: miſlís ir dûmas
31419 ‘(myśli)’
mókestis ‘Lohn, Bezahlung’ ↗ algà
mókslas ‘Wissenschaft, Bildung’ ~ arbà žinià:
mókſło arbá iniós 4367 ‘(vmieiętnośći)’
mõnas ‘Täuschung, Trugbild’ ~ mẽlas: monús /
mełús ir bluʒniiimus 37342 ‘(mátáctwo y blu
nierſtwo)’
mostìs ‘Salbe’ ↗ patepìmas
moterỹstė ‘Ehe, Ehestand’ ~ arbà wedìmas i
tekjimas: moterîſtes arba wedímai ir tekeiimai
7135 ‘(małeńſtwá)’
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muĩtininkas ‘Zöllner’ ↗ publikónas
murménti ‘murren’ ~ arbà ruzgti (rūzgti):
murmeno arba ruʒgeio 51334 ‘(ßemráli)’, ↗
ruzgti (rūzgti)
murmentojas ‘Murrer’ ↗ ruzgtojas
mùštis ‘sich schlagen’ ↗ kariáutis

N
namaĩ ‘Haus, Familie, Geschlecht’ ~ i gimin:
namús / ir gímines 2013 ‘(domy)’; ~ trobà: iʒ
ſłůie namús ſawųs / trôbą ſawą 28214 ‘(wymiá
ta dom ſwoy)’
našláitis ‘Waise’ ↗ palikuonìs
naštà ‘Last, Bürde’ ~ arbà sunkùmas: naßta ar
bá ſkumu 43622 ‘(ćięarem)’, ↗ sunkùmas
naudà ‘Nutzen, Gewinn, Vorteil’ ~ arbà penas:
atweſt’ paniekinimop’ naudos arba pełno to pa
ſaulo 5123 ‘(prʒywieść do wʒgárdy ʒyſku do
ceśnego)’
neapýkanta ‘Hass, Abneigung’ ~ i pavỹdas:
per nopîkąntą ir pawîdą ßatono 3202 ‘(prʒeʒ
nienawiść ßátáńſką)’
neàpslėpiamas ‘nicht verborgen, nicht versteckt’ ~ i žìnomas: nopsłápiemas ir inomas
dáiktas 26537 ‘(nie tayno)’
neatbóti ‘nicht achten auf’ ↗ neregti
nečystùmas ‘Unkeuschheit’ ~ begdumas: dar
bái kûno / kokié yra ſwetimmoteráwimas /
kekßáwimas / necʒiſtúmas / begêdumas 3941
‘(vcynki ćieleſne / iákie ſą / cudʒołoſtwo /
porobſtwo / niecyſtotá)’
negãlintis ‘krank, schwach’ ↗ lšas, ↗ sérgantis
neišbỹlomas ‘unaussprechlich’ ↗ dìdis
nekuõpti ‘sich nicht kümmern um, sich nicht
sorgen um, vernachlässigen’ ↗ niẽkinti
neliaũbomas ‘unendlich’ ↗ pabaigà
nemeilingùmas ‘Unfreundlichkeit, Lieblosigkeit, unzuvorkommendes Wesen’ ~ i už
miršìmas gerýbės: del’ to ne mêilįgumo ir
vmirßîmo gerîbes 2783 ‘(tey niewdięcno
śći)’, ↗ piktùmas
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nemeilùmas ‘Unfreundlichkeit’ ↗ įžūlùmas
nepakãjus ‘Unruhe, Unfriede’ ↗ nerimãstis
nepàkeliamas ‘unerträglich’ ↗ sunkùs
nepaklusnùmas ‘Ungehorsam’ ~ i stambùmas: ne pakłuſnúmas ir ſtámbumas 27826 ‘(nie
poſłußeńſtwo)’
nepanókamas ‘uneinholbar’ ↗ nepàvejamas
nepàvejamas ‘unerreichbar, uneinholbar’ ~ ar
bà nepanókamas: ßwieſibeiá nepaweiamoie
arba nepanókamoy’ 4638 ‘(w świátłośći nieprʒy
ſtępney)’
nepritekìmas ‘Mangel’ ~ i pavargà: ner’ ne pri
tekímo ir pawargós tiémus kurié io biiós 29044
‘(nie máß niedoſtátku tym ktorʒy ſię go boią)’
neregti ‘nicht sehen auf, nicht schauen auf’ ~
arbà neatbóti: pátįs ſaws ne regime arba nod
bôieme 41431 ‘(ſámi ſiebie ʒániedbawamy)’
nerimãstis ‘Unruhe’ ~ arbà nepakãjus: nerimâſ
cio / arba ne pakâiaus 220a30 ‘(niepokoiu)’
nértėjimas ‘Raserei, Wut, Zorn’ ~ ruzgjimas
(rūzgjimas): tûli nêrteiįmai / rugéiįmai /
bárnįs 28526 ‘(roʒmáite gniewy / ſwary)’
nèšti ‘reichen, hinreichen’ ↗ ištiẽsti
netìkęs ‘unangemessen, untauglich, unpassend, unschicklich; ungezogen, dreist’ ~ i
paĩkas: ne tíkuſeí ir paikái bîło 26549 ‘(ſprośnie
wywracáią)’, ↗ paĩkas
netìkėlis ‘schlechte, unnütze, lasterhafte Person, Schurke’ ↗ paĩkas, ↗ pasiùtėlis
netvarkà ‘Unordnung, unordentliches Leben,
Ausschweifung’ ~ i paikùmas: netwarkás
ir paikumús ſawús tur u gereuſius dárbus
27727 ‘(nierʒądy ſwoie máią ʒá nalepße vcyn
ki)’, ↗ pasileidìmas
neužblstantis ‘nicht verlöschend’ ~ i neuž
gsantis: ne vbłeſtąnti ir ne vgêſanti úgnis
5276 ‘(nie vgáśiſty ogień)’
neužgsantis ‘nicht verlöschend’ ↗ neužbls
tantis
nẽvadas ‘Schleppnetz, Zugnetz’ ↗ vilktìnis
nevãlomas ‘unreinlich, unsauber, schmutzig’
↗ nevókiamas
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neviežlỹvas ‘unflätig, unzüchtig’ ~ bjaurùs: o
dių [...] ne wiełíwų / biauríų 3411 ‘(ſłow [...]
plugáwych)’
nevókiamas ‘unreinlich, unsauber, schmutzig’ ~ i nevãlomas: kurié ne wokémí ir ne
wâłomi gâißo 2713 ‘(ták márnie ginących)
niẽkam pavisti ‘sich in nichts verwandeln,
zu nichts werden, vergehen’ ↗ išnỹkti
niẽkinti ‘verachten, missachten, geringschätzen’ ~ i nekuõpti: élgetą niékino ir ne kůpe
268b[=270]16 ‘(o vbogiego niedbał)’
niekù paléisti ‘geringschätzen’ ~ užmišti: kan
cʒių prâgaro [...] niekú pałáidia / vmirßta
56024 ‘(mąk piekielnych [...] ʒgołá ʒániedba
wáią)’
niekù vesti ‘verachten’ ↗ pìginti
nóras ‘Verlangen, Wunsch, Absicht, Bestrebung’ ~ arbà valià: ąnt’ nôro arba wálos 39343
‘(ná woley)’, ↗ troškùmas, ↗ valià
norti ‘wollen, beabsichtigen’ ~ i sténgtis: nor’
ir ſtges’ 2045 ‘(vśiłuią)’, ~ i teĩktis: wíſsa ką
tiektái nôri ir têikes’ 41113 ‘(wßyſtko co iedno
racy)’, ↗ ketìnti
nõvyti ‘töten, totschlagen’ ↗ žavìnti
nudalýti ‘zuteilen’ ↗ atvižti
nudėjìmas ‘Versündigung, Sünde, Vergehen’
~ arbà nuodžià: nudeiimo arbá nůdios 4401
‘(grʒechu)’
nueĩti ‘weggehen, dahingehen’ ↗ atstóti
nugaišìmas ‘Eingehen, Schwinden’ ↗ prapuolìmas
nùgara ‘Rücken’ ↗ pečiaĩ
nugramzdìnti ‘versenken’ ↗ nuskandìnti
nugrynęs ‘verarmt, arm’ ~ arbà nupúolęs: nu
grinuſiemus / arba nůpůłuſiemus monemus
51115 ‘(vpádłym ludiom)’
nukentjimas ‘Aushalten, Erdulden’ ↗ pakė
lìmas
nukryžiavóti ‘kreuzigen’ ~ arbà išpėlóti: búwo
nukriewôtas arbá ipelôtas 1805 (Joh 19,41)
‘(był vkrʒyowan)’
nuléisti ‘herablassen’ rãsą ~ ↗ rasóti
nuliūdìmas ‘Traurigkeit, Niedergeschlagenheit,
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Betrübnis’ ~ arbà smtkas: nuludímui arba
ſmútkuí 2149 ‘(ſmutkowi)’, ↗ prilietìmas
núodėmė ‘Sünde’ ~ arbà griẽkas: nůdeme (arba
griekas) 39321 ‘(grʒech)’, ~ arbà nuodžià: nů
demeſe arba nůdioſe 223a2 ‘(w grʒechách)’, ~
arbà nusidėjìmas: atêio apmaʒgôtų nůdemių
mûſų arba nuſidéiimų mûſų 42744 ‘(prʒyßedł
ocyśćiáć grʒechy náße)’, nůdemes arbá nuſi
deiimo 43438 ‘(grʒechu)’; ~ ir pražengìmas:
iei notłáiſite [...] nůdemių ių ir praegimų ių
36137 ‘(ieſli nie odpuśćićie [...] wyſtępkow ich)’,
↗ nuodžià, ↗ nusidėjìmas
nuodžià ‘Sünde’ ~ arbà griẽkas: nůdiás arbá
griékus ipaindawo 44348 ‘(grʒechow ſię ſpo
wiádano)’, be nůdiós arbá griéko 45339 ‘(beʒ
grʒechu)’, ~ arbà núodėmė: nůdias arba nů
demes 223a10 ‘(grʒechy)’, ↗ nudėjìmas, ↗
núodėmė
nuodžiótas ‘sündig, sündhaft’ ~ arbà griẽšnas:
nůdioti arbá griéßní 45238 ‘(grʒeßni)’
núogas ‘nackt, leer’ ↗ tùščias
núomonė ‘Verständnis, Einsicht, Bewusstsein’
~ arbà išmintìs: nůmone arba íßmincʒia 452
‘(roʒumem)’
núomonia ‘Verständnis, Einsicht, Bewusstsein’
~ arbà išmintìs: nůmonios arba ißmintíes 4450
‘(roʒumu)’, ↗ išmintìs
nuotartìs ‘Tadel’ ↗ papeikìmas
nupelnýti ‘erwerben’ ↗ įgýti
nuplàkti ‘durchpeitschen, züchtigen’ ↗ iš
kisti
nupúolęs ‘gefallen, gesunken’ ↗ nugrynęs, ↗
pavagęs
nusidjęs ‘sündig, sündhaft’ ~ arbà griẽšnas:
nuſidéiúſiůſius arbá grießnús 41714 ‘(grʒeßne)’
nusidėjìmas ‘Versündigung, Sünde, Vergehen’
~ arbà núodėmė: nuſidéiimą arba []nůdemę
38214 ‘(grʒech)’, ↗ núodėmė
nusiminìmas ‘Niedergeschlagenheit, Verzweiflung’ ↗ síelvartas
nusimìnti ‘verzagen, niedergeschlagen sein,
verzweifeln’ ~ i sielvartáuti: ne númines ir
neſielwartâwo 31622 ‘(nie roſpacał)’
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nuskandìnti ‘versenken, ertränken’ ~ i nugramzdìnti: wíſſą ßírdį ſawą nuſkadíno ir
nugramdíno anůsé [...] gériůſe kûno 34438
‘(wßytko ſerce ſwoie [...] vtopił w onych [...]
roſkoßách ćieleſnych)’
nutati ‘verleumden, schmähen’ ~ i apjuõk
ti: ir łátrai [...] nútare iam ir apîiůke 17233
(Lk 23,39) ‘(y ʒboycy [...] vrągáli mu)’
nuveizdti ‘hinblicken auf, wahrnehmen’ ↗
išvýsti
nuvìsti ‘sich vermehren’ ↗ išáugti
nužavìnimas ‘Töten, Umbringen’ ~ arbà mi
rìmas: eſt’ kâłtas nuawinimo arba mirimo
15833 (Mt 26,66) ‘(ieſt winien śmierći)’, ↗ pra
pultìs

P
pabaigà ‘Ende, Schluss’ bè pabaigõs neliaũ
bomas: cʒêſtis ir garbé be pabaigós / ne lâu
boma 32135 ‘(ceść y chwałá nieſkońcona)’
pabangà ‘Ende’ ~ gãlas: aną diéną pabągos to
pasáulo gałůſe 30915 ‘(w on dień oſtátecny)’
pabùdinti ‘auferwecken, von den Toten erwecken’ ~ arbà prikélti: pabudįs arba prikełs
5044 ‘(wſkrʒeśi)’; ~ i prikélti: pabúdino ir pri
kêle 25322 ‘(wſkrʒeśił)’
padarýti ‘tun, hinzutun’ ~ i pripikti: idnt’
namús namúmp’ [...] padaritų / ir pripirkt
48844 ‘(áby dom do domu [...] prʒycyniał)’
padáuginti ‘vermehren’ ~ arbà pravaisýti: pa
dáugintas arba prawaisítas 45724 ‘(roʒmno
oná)’
padeĩvinti ‘vergöttern, verklären’ ↗ padùk
sinti
paderm ‘Geschlecht, Stamm, Sippe’ ~ arbà
geñtys: tarp padermes (arba gncių) ir pa
îſtamu 6538 ‘(miedʒy powinowátymi y ʒnáio
mymi)’, ~ gimin: del’ artimibes arbá pader
més / giminés 48338 ‘(dla powinowáctwá álbo
dla krewnośći)’
padermumas ‘Verwandtschaft’ ~ i artimýbė:
kúnas ir kráuias / tái yrá padermumas ir ar
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timíbe 48451 ‘(ćiáło y krew / to ieſt powino
wáctwo)’
padti ‘helfen’ ↗ gélbėti
padėtojas ‘Helfer, Beistand’ ~ arbà pašalpà:
padétoie arbá páßałpą 44012 ‘(pomocniká)’
padìdinimas ‘Vergrößerung, Vermehrung’ ↗
praplãtinimas
padorùs ‘leicht, geschickt’ ~ i pìgas: Tadg’
tatái padôrei ir pigái [...] parôdit’ gálíme 25311
‘(Co te ſnádnie [...] okáʒáć moemy)’
padrebti ‘erzittern, erbeben’ ~ i pasikrùtinti:
padrebés / ir pakrútįsis ios ſtiébai 1439 ‘(ʒátrʒą
ſną ſię iey filary)’
padrtinti ‘bestärken’ ↗ pareti
padùksinti ‘verehren, erheben’ ~ arbà padeĩ
vinti: dußios ir kûnai múſú bus padukſintí arba
padéîwinti 5441 ‘(duße y ćiáłá náße będą vwiel
bione)’
padúoti ‘übergeben, hingeben’ ~ i paskìrti: ąnt’
eikwóiimo padůtáis ir páſkirtáis 268b[=270]26
‘(ku ßáfowániu ʒleconych)’
pagadìnti ‘vernichten, zerstören; besiegen,
bezwingen’ ~ i pagriáuti: Ieroſolimá [...] tad’
ertés’ niékad ne but pagadínta ir pagreutá
31152 ‘(Ieroʒolimá [...] tedyby ſnad nigdy ʒbu
rʒona nie byłá)’; ~ įveĩkti: Banîcʒios [...] pa
gadînt’ / įwéíkt’ negâli 16633 ‘(Kośćiołá [...]
nárußyć nie mogą)’
pagálba ‘Hilfe, Unterstützung’ ↗ pašalpà
pagárbinti ‘ehren, lobpreisen, loben’ ~ arbà
pagìrti: Idnt’ wíſſamé W. Diéwas butú pagár
bintas arba pagírtas 3865 ‘(Aby we wßytkim
Pan Bog był pochwalon)’
pagáuti ‘ergreifen, überkommen’ ↗ apsìrti
pagerbìmas ‘Ehre, Hochschätzung, Respekt’
~ i brangìnimas: tokimé pagarbimé ir brągi
nime 267a7 ‘(w tákiey vcćiwośći)’, pagerbìmą
darýti ↗ pagebti
pagebti ‘ehren, verehren’ ~ arbà pagerbìmą
darýti: kad’ iůs pagárbia arbá pagiárbimą pa
daro 491a[=490]9 ‘(gdy im ceść wyrʒądi)’
pagimdýti ‘zeugen’ ~ arbà pavaisýti: Abromas
pagimde arba páwaiſe Iſaaką 50315 (Mt 1,2)
‘(Abráhám ſpłodʒił Iʒááká)’
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pagynjimas ‘Ende, Beendigung’ ↗ gãlas
pagìrti ‘rühmen, loben’ ~ arbà paláiminti: pa
gírtą arba pałáimintą 39311 ‘(błogoſłáwioną)’,
pagirta arba pałáiminta 44031 ‘(błogoſłáwiona)’,
↗ pagárbinti, ↗ paláiminti
pagrãžinti ‘verschönern, verzieren, schmücken’ ↗ pašvánkinti
pagriáuti ‘umstürzen, zum Einsturz bringen,
zerstören’ ↗ išvartýti, ↗ pagadìnti
pagrįžìmas ‘Hinwenden, Neigung’ ~ arbà pa
žvilimas: pagriímo arba pawilimo piktóp’
39330 ‘(ſkłonnośći ku ʒłemu)’
pagržęs ‘geneigt’ ↗ paliñkęs
paĩkas ‘töricht, dumm, albern’ ~ i netìkęs:
mergómus paikomus ir netíkuſiomus 30820
‘(pánnom głupim)’; ~ netìkėlis: nemôkitus /
ir pagaléi paſáųlį paikús / netikelus 37818 ‘(nie
vcone / y wedle świátá głupie)’, ↗ netìkęs
paikùmas ‘Dummheit, Torheit, Unüberlegtheit’ ↗ netvarkà
pãiras ‘unordentlich’ ↗ išìręs
pakabìnti ‘aufhängen’ ↗ išpėlóti
pakãjus ‘Ruhe, Frieden’ ↗ romùmas
pakãkinti ‘zufriedenstellen, befriedigen’ ↗
įteĩkti
pakàsti ‘vergraben, begraben, bestatten’ ↗
paláidoti, ↗ paráižti
pakėlìmas ‘Ertragen, Erdulden’ ~ i nukent
jim as: pakelíme ir nukenteiime ſiłpnumo
mokitinių ſawų 49621 ‘(w ʒnoßeniu ták wielkich
niedoſtátkow vcniow ſwych)’
pakélti ‘hochheben, emporheben’ ~ arbà pa
psti: ne wieniems wéiams [...] pakelt’ arbá pa
púſt’ / neſsidůme 44427 ‘(adnym wiátrom [...]
vnośić ſię nie damy)’
paklaidnas ‘Heuchler, Scheinheiliger’ ↗ hipokritas, ↗ pranarùs
paklùpti ‘fallen, straucheln, stolpern’ ~ arbà
parpùlti: iei pakłúps arba perpúłs [...] tur’
wéîkei tůíeus kêltis 22822 ‘(ieſli vpádnie [...] ma
wnet tudieß powſtáć)’
paláidoti ‘begraben, bestatten’ ~ arbà pakàsti: budami [...] pałaidoti ar/ba pakaſti 5433
‘(będąc [...] pogrʒebieni)’
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palaidnas ‘ausgelassener, zügelloser, sittlich
verkommener Mensch’ ↗ savavãlis
pãlaikas ‘Überbleibsel, Rest’ ↗ prabangà
paláiminti ‘segnen, selig sprechen, heilig sprechen’ ~ arbà pagìrti: pałaiminá arba pagiria
5068 ‘(błogoſłáwią)’, ↗ pagìrti
paléisti ‘lassen, zu etwas bringen’ ↗ niekù pa
léisti
paliáuti ‘aufhören, zu Ende gehen’ ↗ stàbte
rėti
palikuonìs ‘Hinterbliebener, Waise’ ~ našláitis:
taſſái kurís yra ſudʒiá naßli ir pálikůnių
naßłáici téwu / ir parûpintoiu 33533 ‘(ktory
ieſt wdow y śirot opiekunem)’
paliñkęs ‘geneigt’ ~ arbà pagržęs: búwo łabái
palįnkuſios arba pagríuſios [...] paintiéſp’ ir
miłéiimop’ Diéwo W. 39328 ‘(były bárʒo ſkłon
ne [...] ku poʒnániu y miłowániu P. Bogá)’
pàlytantis ‘verletzend, beleidigend’ ~ i žeĩ
džiantis: ódių [...] palitancʒių / ir éidʒen
cʒių 3412 ‘(ſłow [...] ßkodliwych)’
pamèsti ‘hinwerfen, aufgeben’ ~ i apléisti: gê
rei kûnų / kuriůs [...] but turéię pamêſt’ ir
apłáiſt’ 27618 ‘(roſkoßy ćieleſne / ktoreby byli
opuśćić muśieli)’, ↗ apléisti
paminti ‘erwähnen’ ~ arbà pasakýti: idnt’
wardų páminêtų / árba paſſakîtų tą Bîſkupą
20439 ‘(áby mi miánował tego Biſkupá)’
paniẽkinti ‘verachten, verächtlich machen’ ~
i atmèsti: idnt’ [...] ios ódʒių ne paniekin
tų / ir notmeſtų 46447 ‘(áby [...] ʒdánia iey lekce
nie odrʒucał)’
pántis ‘Fessel’ ↗ saĩtas
papeikìmas ‘Tadel, Rüge’ ~ arbà nuotartìs: be
papeikímo arba nůtarties 19127 ‘(beʒ prʒy
gány)’
papsti ‘fortblasen’ ↗ pakélti
paragãvimas ‘Kosten, Schmecken’ ↗ gard
jimas
paráižti ‘vergraben’ ~ pakàsti: páduksi penįgů
ſe turêdamas / émen’ iůs páráidamas páſkas
damas 3079 ‘(nádieię w pięniądʒách pokłá
dáiąc / w iemi ie ʒákopuiąc)’
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pardkas ‘Ordnung’ ~ i švankùmas: parédką /
ir ßwąkumą 3234 ‘(porʒądek)’, ↗ eilà
parėdnià ‘prächtige Kleidung’ ~ i ãpdas i
įrinkìmai: parêdnios’ ir ábdas / ir įrinkímaí
33237 ‘(ſtroie y vbiory)’
pareti ‘unterstützen’ ~ i padrtinti: ßwęn
tîbe giwátos niékad’ parémt’ ir padrutint’ ne
gałêio falßiwų 3585 ‘(świątośćią ywotá nigdy
podeprʒeć nie mogli fałeßnych)’
paródyti ‘zeigen, zur Schau stellen’ bti paródytam arbà pasiródyti: Bus paróditas arba
paródiſis ſunus mânaſis Iéſus 568 ‘(Będie obiá
wion ſyn moy Ieʒus)’
parpùlti ‘niederfallen, zu Boden fallen’ ↗ pa
klùpti
parpintojas ‘Beschützer, Versorger, Helfer’
↗ tvas
pasakýti ‘sagen’ ↗ paminti
pasáulis ‘Welt’ ↗ svíetas, ↗ užgimìmas
pasãvinti ‘zueignen’ sáu ~ i atiti: garbę [...]
ſaw’ [...] paſſáwíno ir áteme 31538 ‘(chwałę [...]
ſobie [...] prʒywłaßcʒył)’
pasikrùtinti ‘erzittern, erbeben’ ↗ padrebti
pasileidìmas ‘Ausschweifung, Zügellosigkeit’
pasileidìmai išdrikùmas netvarkà: paſsiłai
dímai / idrikúmas / netwarká 27653 ‘(roſpuſty)’,
↗ išdrikùmas
pasiródyti ‘erscheinen, sich zeigen, zutage
treten’, ↗ išrýkšti, ↗ paródyti
pasisãkymas ‘Bekenntnis, Beichte’ ~ arbà spãviedis: per paſſiſâkimą / arba Spáwiedį 447
‘(prʒeʒ ſpowied)’, paſiſâkimu arba ſpâwiedimi
3140 ‘(ſpowiedią)’, ↗ išsãkymas
pasisérgėti ‘sich in acht nehmen, sich hüten’
↗ apsiveizdti
pasitekjimas ‘Zuflucht’ ~ išgãnymas: iiſſai
patís bus paſsitekêiimas múſų / igânimas mû
ſų 30023 ‘(on ſam będie vćiecká náßá)’
pasiuntinỹs ‘Gesandter, Bote’ ~ arbà gerdas:
pâſsiuntinei / arbá grdai 1313 ‘(poſelſtwá)’
pasiùtėlis ‘Irrsinniger, Verrückter, Wüterich’
~ arbà netìkėlis: paſíuteli arba netíkêli 29437
‘(Sʒaleńce)’
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paskìrti ‘bestimmen, zuweisen, erwählen’ ↗
padúoti
pãsnykas ‘Fasten’ ~ arbà álkinimas: pâſniku
arba álkinimu 10819 ‘(poſtem)’; ~ gavjimas:
wiétoia pâſnikų / gawéiimu 1937 ‘(miáſto po
ſtow)’
pãsnykauti ‘fasten’ ~ arbà gavti: páſnikaut’
arba gawêt 10847 ‘(pośćić)’; ~ i gavti: pâſni
kawo / ir gawêio 2038 ‘(pośćił)’
pãsninkas ‘Fasten’ ↗ gavėnià
pãsninkauti ‘fasten’ ~ arbà álkintis: páſnįkáuie /
arba álkinas’ 10836 ‘(poßcą)’
pasveĩkinti ‘heilen’ ~ i atitólinti: tułarópas li
gas’ paſweikino ir attolíno 579 ‘(roʒlicne cho
roby oddaláli)’
pašalpà ‘Unterstützung, Beistand’ ~ arbà pa
gálba: paßałpós arba pagáłbos 35542 ‘(rátun
ku)’, ↗ padėtojas
pašepti ‘helfen, unterstützen, beistehen’ ~
gélbėti: paßélpt’ / géłbet’ ir padét’ pawárguſie
mus [...] monêmus 31832 ‘(rátowáć y wſpo
mágáć nędʒne [...] ludie)’, ↗ gélbėti
pašvánkinti ‘schicklich machen, verzieren’ ~
arbà pagrãžinti: paßwkint’ arba pagráint’
17822 ‘(oʒdobić)’
pataisýti ‘ausbessern’ ~ i suvaržýti: kurié iį
[= tįnkłą] wel’ patáiſitų ir ſuwarʒîtų 37918
‘(ktorʒyby ią [= śieć] ʒáś opráwiáli)’, tikrúmą
ôdʒio Diéwo [...] patáiſe ir ʒuwâre 37926
‘(ßcerość ſłowá Boego [...] nápráwił)’
patèkti ‘leben’ ~ arbà gyvénti: Kas patêko arba
giwêno priſákime io 824 ‘(kto trwał w prʒyka
ʒániu iego)’, tôie piktôie wáloie patęka arba
gíwna 38341 ‘(w tey ʒłey woli trwáią)’
patepìmas ‘Salbe’ ~ arbà mostìs: patepímais arba
móſtimis 18233 ‘(máśćiámi)’
patrovà ‘Essen, Speise, Nahrung’ ↗ válgymas
pavadìnti ‘rufen, berufen’ ~ arbà pažãdinti:
ßítíe kuriůs Wießpatís [...] pawadínt (arba pa
ádint’) téikes’ 37733 ‘(ći ktorych Pan [...] po
wołáć racył)’
pavaisýti ‘gebären’ ↗ pagimdýti
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pavargà ‘Armut, Not’ ↗ nepritekìmas
pavagęs ‘arm, verarmt, heruntergekommen’
~ i nupúolęs: mogus pawargęs ir nůpůłęs
50726 ‘(vpádły cłowiek)’, ↗ priliẽstas
pavéikslas ‘Bild, Abbild’ ~ arbà ãbrozas: pa
wéikſłą arbá ábróʒą 58124 ‘(obraʒ)’, paweikſłu
arbá abrôʒu 58132 ‘(obráʒem)’
pavỹdas ‘Neid, Missgunst’ ↗ neapýkanta
pavisti ‘werden (zu)’ ~ i pérsimainyti: pa
wîrſta ir pêrmainos’ 2659 ‘(prʒemienia ſię)’, ↗
išnỹkti, ↗ tàpti
pavojùmas ‘Gefahr’ ~ arbà smùrtas: ąnt’ pa
wôiumo arba ſmûrto 20916 ‘(ná niebeſpieceń
ſtwo)’, pawôiumai arba ſmurtai 220b[=221]10
‘(niebeśpieceńſtwá)’
pavõjus ‘Gefahr’ ~ arbà smùrtas: pawôius arba
ſmûrtas 14040 ‘(niebeśpieceńſtwo)’, pawoiús
arba ſmurtús 37946 ‘(niebeſpieceńſtwá)’, pa
wôiaus arba ſmûrto 58735 ‘(niebeſpiecnośći)’,

↗ smùrtas
pavõžnas ‘wichtig, von großem Ansehen’ ↗
brangùs
pažãdinti ‘rufen, einladen’ ↗ pavadìnti
pãžastas ‘Schaden’ ↗ žalà
pažìnti ‘kennen’ ↗ įspti
pažùdymas ‘Umbringen, Töten, Morden’ ~ i
prapultìs: paúdimo / ir prapultiés 268b[=270]32
‘(potępienia)’
pažvilimas ‘Neigung’ ↗ pagrįžìmas
pečtavoti ‘siegeln, versiegeln’ ↗ užžymti
pečiaĩ pl. ‘Schultern’ ~ i nùgara: ßônas iietimi
pradúrtas / pécéi ir núgara ikapôta 14522
‘(bok włocnią otworʒony: plecy pośiecone)’
peklà ‘Hölle’ ↗ prãgaras
peklojęjis ‘Höllen-, höllisch’ ↗ pragaręjis
peldti ‘sparsam sein, geizen’ ~ arbà sksti:
ne norêkime penįg peldét’ arba ſkûſt’ 3838
‘(chćieymy pieniędʒy nie áłowáć)’, ↗ gìnti
penas ‘Verdienst, Ertrag’ ↗ naudà
pelnýti ‘erwerben, verdienen’ ↗ ieškóti
pẽnas ‘Nahrung’ ~ arbà válgymas: penas arba
wálgimas 11038 ‘(potráwá)’
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pérdanginti ‘übertragen, versetzen, verlegen’
~ arbà pérnešti: galibeie ſawoie túri [...] per
dągint’ arba pérneßt’ wíſſa kur nórint’ téikes
4044 ‘(ma w mocy ſwey [...] prʒenieść wßyſtko
kędykolwiek racy)’
pérgadinėti ‘behindern, belästigen’ ↗ užkliu
dinti
pérgalėti ‘überwältigen, besiegen, bezwingen’
↗ įveĩkti
pérmanyti ‘verstehen’ ↗ girdti
pérnešti ‘übertragen, wohin tragen’ ↗ pérdanginti
pérrinkti ‘durchsuchen, untersuchen’ ↗ iš
skìrstyti
pérsimainyti ‘sich verändern, sich verwandeln’ ↗ pavisti
personà ‘Person’ ~ arbà ýpatinė: perſónos arba
ipatines 41417 ‘(oſoby)’, ↗ ýpatinė
peršulỹs ‘starker Schmerz, brennender Schmerz’
↗ sopulỹs
peslỹs ‘Hühnerweihe’ ~ arbà liñgė: prieß pêſlį
arba lįgę 41038 ‘(prʒećiw káni)’, peſlįs arba lįge
41129 ‘(kániá)’
píeva ‘Wiese’ ~ lankà: łáúkůſe / píewůſe / łąkoſe
29725 ‘(ná polách / ná łąkách)’, dîrwos / píe
wos / łkos 30629 ‘(role / łąki)’
pìginti ‘gering schätzen’ ~ i niekù vesti: ſaw’
pigínt’ ir niekú werſt’ ir blúnit’ kûną io 31932
‘(ſobie lekce wayć y blunić ćiáło iego)’
pìgas ‘leicht, einfach’ ↗ padorùs
pìkta tarýti ‘schmähen, verwünschen’ neĩ pìkto tarýti neĩ kéikti: ne nártaut’ ąnt’ ártimo /
nei iam pikto tarít’ nei keikt’ 29432 ‘(áni ſię
gniewáć ná bliniego / áni mu ʒłorʒecyć)’
piktaĩ kalbti ‘lästern, schmähen, verwünschen’ ~ arbà kéikti: ne kałbêſsi piktái arba
ne kéikſi 19134 ‘(nie będieß ʒłorʒecył)’
pìktas ‘böse, heftig’ ~ i dìdis: ne wiénas pikteſnes
ir didéſnes nopikąntos ne pêłno 16021 ‘(aden
więtßey niełáſki nie odnośi)’, ↗ àpviliantis
pìktas žõdis ‘Fluch-, Schimpf-, Schmähwort’
~ piktžodžiãvimas: ąnt’ piktų ôdʒių / ąnt’
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piktodêwimo / ir ąnt’ pagadinimo ártimo
ſawo 307 26 ‘(ná prʒeklęctwá / y ná ſkáʒę
bliniego ſwoiego)’
piktýbė ‘Schlechtigkeit, Übeltat, Missetat, Sünde’ ~ i bjaurýbė: ąnt’ wiſs piktibių ir biau
rîbių 3413 ‘(ná wßytkie wßeteceńſtwá)’, ↗
keikastìs
piktùmas ‘Bosheit’ ~ i nemeilingùmas: del’
piktúmo ir neméilįgumo mûſų 32336 ‘(dla nie
wdięcnośći náßey)’
piktžodžiãvimas ‘Fluchen, Schimpfen, Schmähen’ ↗ pìktas žõdis
pìldytis ‘sich erfüllen, in Erfüllung gehen’ ↗
vỹkti
pìlnas ‘voll’ ~ i įbangjęs: yr’ pilní ir imbągêię
wiſſokio neteiſúmo 28017 ‘(pełni ſą wßelákiey
niepráwośći)’
pilnùmas ‘Fülle’ ~ arbà ištisùmas: piłnúmo /
arbá itiſsúmo 21631 ‘(ʒupełnośći)’, ↗ išti
sùmas
pirmãgimis ‘anfänglich, ursprünglich’ ↗ pir
mýkščias
pìrmas ‘erster, bester’ ~ i dìdis: pírmieuſes ir
didêuſes ſłaptés 25217 ‘(prʒednieyße táiemni
ce)’, ↗ dìdis
pirmýkščias ‘anfänglich, ursprünglich’ ~ arbà
pirmãgimis: pírmikßcʒią arba pírmągimi ne
kałtúmą 39337 ‘(pierworodną niewinność)’
pirmuonìs ‘Vorfahr’ pìmuonys arbà prẽdkai:
pirmůnis arba predkus 50541 ‘(prʒodki)’
pjáustyti ‘zerschneiden, zerstückeln, zerkleinern’ ~ ržyti: kûnus ſawůſius dáwe [...] piauſ
tit’ / réit’ 516 ‘(ćiáłá ſwe dáli [...] rʒeʒáć)’
pjáuti ‘beißen’ ~ arbà ksti: pérłáido [...] vgniés

alcʒius / kuri pauiami arbá kąndami [...] ir
táre 45424 ‘(prʒepuśćił [...] ogniſte węe / ná
ktorych ʒákąßenie [...] y mowili)’
plàkti ‘schlagen, peitschen, geißeln’ ~ kisti:
płákt’ / kirſt / ir darkciot’ [...] kúna Chriſtaus
168b51 ‘(śiec y kátowáć [...] ćiáło Chryſtá)’
plãtintis ‘sich verbreiten, sich ausbreiten, sich
mehren’ ~ i dáugsintis: ídnt’ [...] płatintûs’
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ir daugſintųs’ / wierá 33511 ‘(iby [...] roʒmno
yłá ſię wiárá)’, idnt’ [...] nóbanumas [...]
dídiáus płátintųs ir daukſintųs 47214 ‘(áby [...]
naboeńſtwo [...] więcey ſię roʒmnoyło)’
plšyti ‘reißen, zerreißen, auseinanderreißen,
niederreißen’ ~ i draskýti: tą wienîbę [...]
płeßo ir dráſko 36512 ‘(tę iedność [...] tárgáią)’,
↗ ardýti, ↗ draskýti
plìkas kálnas ‘Kahlenberg’ ↗ káukolės kálnas
prabangà ‘Überbleibsel, Rest; Übermaß, Überfluss, Übertreibung’ ~ arbà pãlaikas: krikß
tas S. átymdynéia wiſsas’ prâbngas arba pa
łaykius nůdemés 5428 ‘(chrʒeſt święty odeymuie
wßytkie ʒbytki grʒechu)’, ~ arbà prãšmatas:
ąnt’ prabąg arba praßmat 30712 ‘(ná ʒbytki)’,
↗ prãšmatas
prabangùs ‘maßlos, übermäßig’ ↗ prašmatus
pradaũžti ‘durchdringen, durchstoßen’ ↗ pra
mùšti
pragaĩšti ‘verlorengehen, zugrunde gehen’ ~
pražti: atêio [...] ießkotų tos wienós [...] pra
gáißuſios / prauwuſios awêłes 2821 ‘(prʒy
ßedł [...] ßukáiąc tey iedney [...] ʒginioney
owiecki)’
prãgaras ‘Hölle’ ~ arbà peklà: prágaré / arba pêk
łoi’ 2721 ‘(w piekle)’
pragaręjis ‘Höllen-, höllisch’ ~ arbà peklojęjis:
pragaréių arba peklęių 41141 ‘(piekielnych)’
prajvas ‘Wunder’ ↗ čidas
prakéltas ‘Höhergestellter, Vorgesetzter’ ~
arbà vyrèsnis: łůme / teip’ prakełtûių arba
wîreſniuių ſwiétißkų / kaip’ ir dwáſißkų 4155
‘(w [...] ſtanie / ták prʒełoonych świeckich iáko
y duchownych)’
praleñkti ‘übertreffen’ ↗ pranókti
pralydti ‘geleiten, begleiten’ ↗ įléisti
pramiñti ‘nennen, benennen’ ↗ tati
pramùšti ‘durchdringen, durchstoßen’ ~ arbà
pradaũžti: małda [...] dągús prámußa arba
pradáuia 223a6 ‘(modlitwá [...] niebioſá prʒe
bija)’
pranarùs ‘heuchlerisch, scheinheilig, falsch’ ~
paklaidnas: kit pikt ir pranáriú pakłáidû
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nų monių 3656 ‘(inßych omylnych á obłud
nych ludi)’
pranókti ‘übertreffen’ ~ praleñkti: pranókęs
prałąkes / pátį Téwą sáwą pagal’ kûną 34534
‘(vprʒed  iwßy ſámego Oycá ſwego wedle
ćiáłá)’
praplãtinimas ‘Verbreitung’ ~ i padìdinimas:
ąnt’ prapłatinimo ir padidinimo karalîſtes 47012
‘(do roʒmnoenia kroleſtwá)’
prapùlti ‘verloren gehen, zugrunde gehen’ ↗
pražti
prapultìs ‘Verderben, Zugrundegehen, Umkommen’ ~ arbà nužavìnimas: ąnt’ [...]
prapultiés arba nuawínimo 16638 ‘(ná [...] ʒá
trácenie)’, ↗ pažùdymas
prapuolìmas ‘Verderben, Zugrundegehen,
Umkommen’ ~ i nugaišìmas: po áminu
prapůlimú ir nugaißimú 2959 ‘(pod wiecnym
ʒátrácenim)’
prastóti ‘im Stich lassen, aufgeben’ ~ arbà apléisti: praſtót’ arba apłáiſt’ awís ſawás 2082
‘(opuśćić owce ſwoie)’
prašalingas ‘Ausländer’ ~ arbà svetimžẽmis:
praßalingas / arbá ſwtimmis 39 ‘(cudʒo
iemiec)’
prãšmatas ‘Übermaß, Überfluss, Übertreibung’ ~ prabangà: ąnt’ praßmat / ąnt’ pra
bąg 28625 ‘(ná ʒbytki)’, ↗ prabangà
prašmatus ‘übermäßig, maßlos’ pe prašmatu
arbà pe prãbangu ‘im Überfluss, zu sehr,
zu viel’: per práßmatu arbá per prábągu 42049
‘(náʒbyt)’
pravaisýti ‘vermehren’ ↗ padáuginti
pražengìmas ‘Übertretung, Fehlung, Sünde’
↗ núodėmė
pražýsti ‘aufblühen, erblühen’ ~ žydti: erßke
cʒéi ir úſnes teip’ graéi praîſta / îdi 30342
‘(ćiernie y oſſet ták pięknie ʒákwita)’
pražti ‘zugrunde gehen, umkommen, verloren gehen’ ~ i prapùlti: pênúkſłas [...] per
kurį mes wiſsi búwome praúwę ir prapůłę
26427 ‘(pokarm [...] prʒeʒ ktoryſmy wßyścy byli
ʒáginęli)’, ↗ pragaĩšti
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prẽdkai pl. ‘Vorfahren’ ↗ pirmuonìs
prekiáuti ‘handeln’ ~ arbà handliavoti: idnt’
ieis prakáutų arba handlawôtų 38243 ‘(áby imi
hándlowáli)’
priderti ‘zukommen’ ↗ pritìkti
príekuopa ‘Fürsorge, Obhut’ ~ arbà apgynìmas: po priékůpa arba apginimu 4191 ‘(pod
opieką)’, ~ arbà apveizdjimas: ape Diéwo
priékůpą arba apweiʒdéiimą 41927 ‘(o Boſkiey
opátrʒnośći)’
priesiečia ‘Reichlichkeit, Verdoppelung der
Entgeltung, Zinsen’ su priesiečiomis dvi
kačiai: ſu prieſiecʒomis dwikârcʒei vmokét’
32511 ‘(ſowićie nádgrodić)’
príespauda ‘Bedrückung, Bedrängnis, Not ↗
vagas
príetelius ‘Freund’ ↗ gent
priežastìs ‘Grund, Ursache’ ~ arbà kándžia:
del tų dwieių prieaſt arba kąndʒíų 545 ‘(dla
tych dwu prʒycyn)’
prigržti ‘zuwenden, zukehren’ ↗ privèsti
priiti ‘aufnehmen, beherbergen’ ↗ válgyti
prikélti ‘auferstehen lassen, auferwecken’ ↗
pabùdinti
prikuopìmas ‘Vorsorge, Fürsorge’ ~ apveiz
djimas: idnt’ W. Diéwą [...] v prikůpímą /
apweiʒdéiimą dékawotumbime 29937 ‘(ábyſmy
Páná Bogá [...] ʒá opátrʒenie diękowáli)’
prikuõpti ‘Sorge tragen, sorgen, bewachen’ ~
arbà apveizdti: prikůpt’ arba apweiʒdét’ 2102
‘(opátrowáć)’; ~ i apveizdti: prikůpkime ir
apweiʒdékime 21031 ‘(opátruymy)’, idnt’ iį
prikůpt ir apweiʒdêtų 3257 ‘(áby go opátro
wáli)’, ~ i priveizdti: prikůpt ir priweiʒdét
22825 ‘(opátrowáć)’
priliẽstas ‘bedrückt, gequält’ ~ arbà pavagęs:
W. Iéſus [...] ſuwadiné[i]a ſuwsp’ wiſs pri
lieſtų arba pawárguſių 4368 ‘(Pan Ieʒus [...]
ʒwoływa do śiebie wßytkich vtrapionych)’
prilietìmas ‘Not, Elend, Bedrängnis’ ~ arbà
nuliūdìmas: prilietimé / arba nuludimé 15127
‘(w vtrapieniu)’
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primiñti ‘erinnern, gemahnen’ ~ i rūgóti: Ta
táig’ cʒe múmus wíſſa prímena ir rugôie /
idnt’ norétumbim’ regét’ tą ſakramentą S.
26422 ‘(Otoći nam to wßytko prʒypomina /
byſmy bacyć chćieli / ten Sákráment święty)’
pripikti ‘hinzukaufen’ ↗ padarýti
prirašinti ‘zuschreiben’ sáu ~ ↗ sãvintis
prirìšti ‘anbinden, binden’ ↗ sumègzti
prisieĩti ‘zufallen, zuteil werden’ ~ arbà už
gulti: apreißkimas [...] tų apſłepimų / kurié
ſunáuſp’ priéitis arba vgúl 43541 ‘(obiáwie
nie [...] tych táiemnic ktore do Syná prʒyna
leą)’
prisikūvti ‘sich schämen’ ↗ gdytis
pritìkti ‘passen, zustehen, sich schicken’ ~ arbà
priderti: kaip’ emißkám’ Adómui pritiko
arbá priderêio anie namái emes / teip’ wel’
dąguięiam’ pritíko arbá prideréio húkis dąguięiis
43945, 46 ‘(iáko iemſkiemu Adámowi prʒyſtał
on dom iemſki: ták te niebieſkiemu prʒyſtał
dom niebieſki)’
pritýręs ‘kundig, erfahren’ geraĩ ~ arbà išm
ginęs: gerái pritîręs arba ißmgines 138b[=238]5
‘(mądry)’
privãlymas ‘Nötighaben, Benötigen’ ↗ reĩ
kalas
priveizdti ‘acht haben auf, beaufsichtigen’
↗ prikuõpti
privèsti ‘hinführen’ ~ i prigržti: mónes mókſ
łu ir pawáiʒdu Diéwop pakâieus priwêda ir
prígria 53417 ‘(ludie náuką y prʒykłádem
do Bogá pokoiu náwracáią)’
probavójimas ‘Prüfung, Probe’ ~ arbà mėgì
nimas: Probawôiimas arba méginimas 1337
‘(Probowánie)’
probavóti ‘beweisen’ ~ i drtinti: probawóie ír
drutína / kûno ig’ numíruſių kélimą 26623
‘(probuie ćiáłá ʒmartwychwſtánia)’
publikónas ‘öffentlicher Sünder; Zöllner’ ~
arbà muĩtininkas: Pûblikoną (arba muytinį
ka)’ 5141 ‘(iáwnogrʒeßniká)’
pliai pl. ‘Eiter’ ~ i sklimstė: O biaurieii pulei
ir ſklimſte 5015 ‘(O ßkáráda ropo)’
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pùtlauti ‘stolzieren, sich aufblasen’ ~ i lapáuti: kurié tůſe wirßutíniůſe įrinkímůſia [...]
grôiſi / arba iů pûtłauia / ir łapáuia 33241
‘(ktorʒy ſię w tych ʒwierʒchnich ſtroiách [...]
kocháią / ábo ſię im pyßnią)’
putlùmas ‘Aufgeblasenheit, Hochmut, Bombast’ ~ i lapùmas: pútłumą ir łápumą 29031
‘(roſkoßy)’

R
rãginti ‘ermahnen’ ~ i graudìnti: râgina ir grau
dína 2435 ‘(nápomina)’, ↗ graudìnti
ragótinė ‘Speer, Lanze’ ↗ íetis
raišýti ‘anklagen, beschuldigen’ ~ skstis: kurís
patís ąnt’ ſaws ráißo / ſkúndes’ / ipaîſta
nůdemes ſawás 32020 ‘(ktory ſam ná ſię ſkáry /
wyʒnawa grʒechy ſwoie)’, ↗ skstis
raĩtas ‘zu Pferde (sitzend), reitend, rittlings’
↗ važiúotas
rãsą nuléisti ‘Tau herabtropfen lassen, träufeln’ ↗ rasóti
rasóti ‘Tau herabtropfen lassen, träufeln’ ~ arbà
rãsą nuléisti: raſokite arba nułaiſkite raſſą
dągųs ig’ wirßaus 50225 (Jes 45,8) ‘(Spuśććie
roſſę niebioſá ʒwierʒchu)’
raudìngas ‘kläglich, weinerlich, jammernd’ ~
arbà vérkslavimo: anáis raudįgais arbá wêrkſ
ławimo báłſais 42938 ‘(onymi płác liwymi
głoſy)’
raudóti ‘Tränen vergießen’ ↗ vekti
ráugas ‘Sauerteig’ ↗ rūgštìs
raũpsas ‘Aussatz’ ~ leprà: ligá ráupſas (lepra)
3279 ‘(chorobá trąd)’, ↗ leprà
raupsúotas ‘aussätzig’ ~ arbà leprà užmùštas:
ape raupſůtą arba lepra vmuſtą 736 ‘(o trędo
wátym)’
rdymas ‘Leiten, Verwalten, Besorgen’ ↗ taĩ
symas
rėdýti ‘ordnen, lenken, leiten’ ↗ skìrti
rẽgimas ‘sichtbar, offenbar’ ~ arbà šviesùs: apé
[...] regimą arba ßwieſu gaiłêiimą 47850 ‘(o [...]
iáwney pokućie)’; ~ i žìnomas: régimas ir
ínomas daiktas 4562 ‘(iáwna rʒec)’
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reĩkalas ‘Not, Bedürfnis’ ~ i privãlymas: ig’
túrto ſáwo reikał ir priwálimų iam’ dáwe
47924 ‘(ʒ máiętnośći ſwych / potrʒeb mu doda
wáłá)’
rksmas ‘Geschrei, Gebrüll’ ~ trañksmas: rékſ
mú / trankſmú [...] W. Iéʒaus ir Banîcʒios io
ípêikt’ [...] nóri 16634 ‘(wrʒaſkiem [...] Páná
Ieʒuſá y Kośćioł święty iego ʒháńbić [...] vśi
łuią)’
remẽslas ‘Handwerk’ ↗ dárbas
ržyti ‘schneiden, zerschneiden’ ↗ pjáustyti
rỹkas ‘Gefäß’ ↗ sūdẽlis
rikià ‘Reihe, Ordnung’ ~ arbà eil: Tįe rikiá
arba eilé 24617 ‘(Tym porʒądkiem)’
ryšỹs ‘Band, Binde, Fessel’ ↗ mãzgas
ródyti ‘zeigen’ ↗ atdeñgti
rõdyti ‘raten, anraten’ ↗ linkti
romùmas ‘Ruhe, Gelassenheit’ ~ pakãjus: ro
múmą / pakáiu 14624 ‘(pokoy)’
rūgójimas ‘Schelten, Schimpfen’ ~ lõjojimas:
Ne wiénas kartúmas / nerteiimas / rugôiimas /
łôioiimas 29641 ‘(Ʒadna gorʒkość / gniew / łái
ánie)’
rūgóti ‘schelten, schimpfen, Vorwürfe machen’
↗ primiñti
rūgštìs ‘Sauerteig’ ~ arbà ráugas: Ar bus tatai
tikrąiie rugßtimi arbá râugu? 55853 ‘(iʒali to
práwym kwáſem będie?)’
ruzgjimas (rūzgjimas) ‘Murren, Aufbrausen’ ↗ nértėjimas
ruzgti (rūzgti) ‘murren, unwillig sein’ ~ arbà
murménti: iog’ ruʒgéiome arbá murmenome
45425 ‘(ieſmy ßemráli)’, ↗ murménti
ruzgtojas ‘Murrer’ ~ arbà murmentojas: ruʒ
getoiei arbá murméntoiei 45434 ‘(ßemrace)’

S
saĩkas ‘Maß’ ~ i mestas: ſaika ir méſtą 34124
‘(miárę)’, ↗ mestas
saĩtas ‘Fessel’, pl. ‘Fesseln, Gefängnis’ neĩ saĩ
tai neĩ pánčiai: ney ſáytay / ney pncʒey /
ney reteʒius 1824 ‘(áni więienie / áni okowy)’,
↗ kaljimas
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saitinỹs ‘Gefangener, Häftling’ ↗ kalinỹs
sakýti ‘sagen, bekennen’ ~ i išpažìnti: wiſsí
tatiég’ ſâko ir ipaįſta 2669 ‘(wßyścy to
wyʒnawáią)’, ſakîkimé / ir ipaįnkimé 267a12
‘(wyʒnawaymy)’
sáugojimas ‘Wachen, Aufpassen, Erhaltung’ ~
i apveizdjimas: ſáugóiįmas ir grábo dídis
apweidéiimas 18146 ‘(pilne grobu opátrʒenie)’
sáugoti ‘behüten, bewahren’ ~ arbà laikýti:
ſaugos arba łáikis ódí máną 23528 (Joh 14,23)
‘(będʒie chował ſłowo moie)’; ~ i laikýti: Ba
nįcʒia émus [...] ſáugoia ir łáiko ſawímp’ 31910
‘(Kośćioł wiąwßy [...] ʒáchowuie w ſobie)’,
↗ laikýti
sáugotis ‘sich in acht nehmen, sich hüten’ ↗
vángstyti
savavãlis ‘ausgelassen, mutwillig’ ~ palaid
nas: bûdą ſáwawâlų / pałaidûnų / ír kûnnißkų
moníų 36546 ‘(obycay ſwowolnych / á ćiele
ſnych ludi)’
sãvintis ‘sich aneignen, für sich in Anspruch
nehmen’ sáu ~ i prirašinti: tatái ſaw’ / neg’
kití ſawinas’ ir priraßínêie 34312 ‘(to ſobie nád
inne prʒywłaßcáią)’
sẽnas ‘alt’ nuõg sen dien↗ seniaĩ
seniaĩ ‘seit langer Zeit, seit langem’ ~ nuõg
sen dien: io gêide regét’ (ſenéi) nůg’ ſen
Dien 164a27 (Lk 23,8) ‘(go ądał widʒieć od
dawnego cáſu)’
sérgantis ‘krank, leidend’ ~ negãlintis: atêio
gîditų ſergancʒíųiu / negálincʒių 2435 ‘(prʒy
ßedł vʒdráwiáć niemocne)’
sstis ‘sich setzen, sich aufsetzen’ ↗ atsitiẽsti
siaũsti ‘herumtoben’ ~ žargýtis: ßokinét’ / ſeuſt’ /
argîtis’ 21123 ‘(ſkákáć / ßáleć)’
síelvartas ‘Gram, Kummer’ ~ arbà nusiminìmas: ſiełwartą arba nuſsimi[n]ímą 16525 ‘(ro
ſpác)’
sielvartáuti ‘jammern, wehklagen, sich grämen’ ↗ nusimìnti
sylà ‘Kraft’ ↗ galjimas
skálsintis ‘reichlicher werden, sich vermehren,
anwachsen’ ↗ dìdintis
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skaudùs ‘schmerzhaft, schmerzvoll, schmerzlich’ ~ i sopùs: begugałêio bût’ kas [...] ſkau
dſnio ir ſopeſnio ąnt’ to 1695 ‘(mogłoß być co
[...] boleśnieyßego nád to)’
skélbiamas ‘berühmt’ ~ arbà stẽpinamas: wâr
das W. Chríſtaus [...] tů didiéus ſkêlbiamas
atlíkos’ arba ſtepinamas 42033 ‘(imię Páná
Chryſtuſowe [...] ſię tym ſławnieyße sſtáło)’
skélbti ‘preisen, rühmen’ ↗ gìrti
skiskelis ‘Kreuz-, Scheideweg’ ~ i krikštã
kelis: ig’ úlicʒių ir ſkirſkelu ir krikßtákelų
27827 ‘(ʒ vlic y ʒ roſtáiow)’
skìrti ‘bestimmen, festsetzen’ ~ i rėdýti: Dié
was wêikia / táiſo / ir ſkíria / ir rêdo 33519 ‘(Bog
wßytko ſpráwuie y rʒądi)’
sklimstė ‘Gerinnsel, Klumpen geronnenen
Blutes’ ↗ pliai
skomià ‘Tisch, Esstisch’ ↗ stãlas
skreplỹs ‘Hustenauswurf, Hustenschleim, ausgespuckter Schleim’ ↗ spjaũdalas
skùbintis ‘sich beeilen, sich sputen’ ↗ steĩgtis
sk sti ‘sparen, sparsam umgehen mit’ ↗ pel
dti
sk stis ‘klagen, anklagen’ ~ i raišýti: tų / ku
rié ąnt’ ių [...] ſkundes ir ráißo 3066 ‘(tych /
ktorʒy ná nie [...] ſkárą)’, ↗ raišýti
slačiùkas ‘Faulenzer, fauler, träger Mensch’
↗ tinginỹs
slìbinas ‘Drache’ ~ arbà smãkas: kaip’ ſlíbin[a]s
arba ſmâkas 30711 ‘(iáko ſmok)’
smãkas ‘Drache’ ↗ slìbinas
smetis ‘Tod’ ~ arbà mirìmas: ąnt’ ſmértiés ar
bá mirímo 45619 ‘(ná śmierć)’, ↗ giltin, ↗
mirìmas
smùrtas ‘Ungewissheit, Unsicherheit, Gefahr’
~ arbà pavõjus: iei ne [ąnt’ weikałų łabai ſmur
tįngų / tad’ pęnt’] ąnt’ weikał be ſmûrto arba
pawôieus 38523 ‘(ieſli nie ná ſpráwy bárʒo
niebeſpiecne / tedy prʒynamniey ná ſpráwy
beſpiecnieyße)’, ↗ pavojùmas, ↗ pavõjus
sm tkas ‘Traurigkeit, Betrübnis’ ↗ nuliū
dìmas
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sopulỹs ‘Schmerz’ ~ i peršulỹs: ſopulus ir per
ßulus 15329 ‘(boleśći)’
sopùs ‘schmerzhaft, schmerzlich’ ↗ skaudùs
spáusti ‘bedrücken, bedrängen’ ↗ gulti
spãviedis ‘Beichte’ ↗ pasisãkymas
spjaũdalas ‘Ausgespucktes, Spucke, Speichel’
~ i skreplỹs: ſpieudáłéis ir ſkrepłéis ſubíúrin
tas 14520 ‘(plwoćinámi ʒeßpeconá)’
stãbymas ‘Hemmung, Mäßigung, Enthaltsamkeit’ ~ arbà tvárdymas: be îokio ſtábimo arba
twardimo 19752 ‘(beʒ adnego pohámowánia)’
stàbterėti ‘stillstehen, stocken, innehalten’ ~
arbà paliáuti: wierá Pétro niékad’ ſtábteret’
arbá palaut’ ne turéio 4605 ‘(wiárá Piotrowá
nigdy vſtáć nie miáłá)’
stãlas ‘Tisch, Esstisch’ ~ arbà skomià: ſtâłas arba
ſkomía 3651 ‘(ſtoł)’
stambùmas ‘Grobheit, Derbheit’ ↗ nepaklusnùmas
staugìmas ‘Heulen, Geheul’ ~ kaukìmas: ſtau
gimú / kaukimú / baubimú 717 ‘(wyćiem y ry
ceniem)’, ↗ ūžìmas
stebuklìngas ‘wunderbar’ ↗ šveñtas
steĩgtis ‘sich anstrengen, sich bemühen, sich
befleißigen’ ~ arbà skùbintis: iųs ne ſtéige
tés’ / arba ne ſkúbinates’ 22953 ‘(wy ſię nie śpie
ßyćie)’
sténgtis ‘sich anstrengen, sich bemühen, streben’ ↗ norti
stẽpinamas ‘gelobt, gepriesen’ ↗ skélbiamas
stíebas ‘Pfeiler, Pfosten’ ~ arbà filiõrius: ſtié
bai / arba filôrius 1439 ‘(filary)’
stiẽptis ‘sich aufrichten, sich erheben’ ~ i kél
tis: idnt’ kas ne ſtieptus ir ne kełtųs i pada
rų ſawą giar 49227 ‘(áby ſię kto nie podnośił
ʒ vcynkow ſwych dobrych)’
stìpras ‘stark, fest, heftig’ ↗ tvìrtas
stótis ‘werden (zu), sich verwandeln (in)’ ~ ar
bà tàpti: ſtoięs arba tápęs 39516 ‘(sſtawßy ſię)’,
↗ tàpti
sūdẽlis ‘Gefäß’ ~ arbà rỹkas: ſudéli arba rîką
tikéiimo 2615 ‘(ſtátek wiáry)’
sdyti ‘richten, urteilen’ ↗ apkalbti
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suglaũsti ‘zusammenbringen, vereinigen, verbinden’ ~ arbà sujùngti: dideſné páderme
ſugłauſti arba ſuiųktí 43834 ‘(więtßym powi
nowáctwem ieſteſmy ʒ nim ʒłąceni)’
sugžti ‘unter die Flügel nehmen’ ~ arbà suriñkti: kaip’ wißtá ſugûia arba ſuręka waíkus
ſawús po ſparn 41032 ‘(iáko kokoß ʒgromadʒa
dieći ſwe pod ſkrʒydłá)’
sujùngti ‘verbinden, vereinigen, vereinen’ ↗
suglaũsti
sumègzti ‘(ver)knüpfen, (ver)knoten’ ~ ir pri
rìšti: bûdamas ßitů ſtíprumí maʒgú / arba rißíų
netwarkos ſumegſtas ir prírißtas 27724 ‘(będąc
tym tęgim węʒłem ćieleſnośći vwiąʒány)’
sunkùmas ‘Schwere’ ~ arbà naštà: sųkúmas arba
naßtá 43642 ‘(ćięar)’, ↗ naštà
sunkùs ‘schwer’ ~ i nepàkeliamas: ſnkús ir
nepâkelamas dáiktas 35428 ‘(rʒec nieʒnośna)’
surinkìmas ‘Versammlung’ ~ arbà zbãras: su
rįkimai arba ʒbarai 50516 ‘(ʒbory)’, ↗ zbãras
suriñkti ‘sammeln, versammeln’ ↗ sugžti
susikimšìmas ‘Gedränge’ ~ i minià: bûdamas
łůſêſnįs nůg’ ſuſikímßímo ir miníós 28930
‘(będąc wolnieyßym od ćiby)’
susimìlstantis ‘barmherzig’ ↗ geranõris
susitìkti ‘aufeinandertreffen, aufeinanderstoßen, zusammengeraten’ ~ arbà kariáuti:
ſuſitíko arba karewo 35313 ‘(ſię [...] potykał)’
sutèkti ‘bescheren, verleihen, gewähren’ ~ i
teĩktis: Ką múmus ſuték’ Diewé / ir têikis’ důt’
wíſſagalįs Tewe 32934 ‘(Co nam rác dáć wßech
mogący Oyce)’
sutrìnti ‘vernichten, aufreiben’ ↗ išnaikìnti
suvaržýti ‘zusammenbinden’ ↗ pataisýti
svãras ‘Pfund’ ~ arbà fùntas: apé ßímtą ſwarú ar
bá fúntų 1803 (Joh 19,39) ‘(około ſto funtow)’
svetimmotẽris ‘Ehebrecher’ ~ arbà svetimpa
tãlis: ſwetimmoterei (arba ſwiatimpatâłei) 2271
‘(cudʒołonicy)’
svetimpatãlė ‘Ehebrecherin’ ~ arbà svetimvỹ
rė: ſwiatimpatałe arba ſwiatimwire 50544 ‘(cu
dʒołonicá)’
svetimpatãlis ‘Ehebrecher’ ↗ svetimmotẽris
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svetimvỹrė ‘Ehebrecherin’ ↗ svetimpatãlė
svetimžẽmis ‘Ausländer’ ↗ prašalingas
svíetas ‘Welt’ ~ arbà pasáulis: ſwíetu arba pa
ſáulu cʒe ałga mônes 463 ‘(świátem tu ʒowie
ludie)’
svìrinti ‘ehren, schätzen, achten’ ~ arbà bran
gìnti: kurį mónes garbia ir ſwírina arbá br
gina 491a[=490]12 ‘(kogo ludie ccą á waą)’

Š
šacevóti ‘beurteilen, richten’ ~ i apkalbti: sû
diie ir ßacewôie / ir ápka[ł]ba 28727 ‘(ſądi y
ßácuie)’
šapẽlis ‘Halm, Strohhalm, Grashalm’ ~ arbà
šiaudẽlis: ſutrint’ kaip ßapéli arba ßiaudêlį
41812 ‘(ʒetrʒeć iáko ʒdiebłko)’
šẽforius ‘Schaffner, Verwalter’ ↗ eikvótojas
šiaudẽlis ‘Strohhalm’ ↗ šapẽlis
šiurkštùmas ‘Strenge’ ~ arbà aštrùmas: ig’
ßiurkßtúmo / arba aßtrúmo 2036 (ʒ oſtrośći)’
šiurkštùs ‘rau, grob, hart, derb’ ↗ ãštras
švankùmas ‘Zierde, Eleganz’ ~ arbà gražùmas:
ßwąkumo arba graúmo 4128 ‘(oʒdoby)’, ↗
pardkas
švelnùmas ‘Sanftheit, Sanftmut, Milde’ ~ i
minkštùmas: ßwéłnumu ir mįkßtumú małô
nes 3251 ‘(miękkośćią łáſki)’
švelnùs ‘zärtlich, mild’ ~ i meilùs: ßwełnius ir
méiłus ódius 30916 ‘(wdięcne ſłowá)’
šveñtas ‘heilig’ ~ i stebuklìngas: ßwęncʒiauſioſp’
ir ſtebúklįgeuſioſp ßwieſibeſp’ 44233 ‘(do prʒe
diwney świátłośći)’
šviesùmas ‘Helligkeit’ ~ arbà žibjimas: drin’
ſáwo ßwiéſumo arbá ibéiimo 45826 ‘(dla ſwey
iáſnośći)’
šviesùs ‘hell’ šviẽsiai i ýškiai: ßwieſei ir yßkei
25328 ‘(iáśnie)’, ↗ rẽgimas

T
taĩsymas ‘Zurechtmachen, Zurichten, Einrichten’ ~ i rdymas: Ißminti / táiſime ir rédíme
ſutwertiu dâiktų 73 ‘(Mądrość / w rʒądʒeniu
ſtworʒonych)’

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

taisýti ‘ausbessern, in Ordnung bringen’ ~
arbà varžýti: tâiſe arba wârʒe tįkłús 37915
‘(opráwiáli śieći)’, ↗ veĩkti
tãkas ‘Weg’ ~ arbà kẽlias: takâmus [...] (arba
kelâmus) 634 ‘(drogam)’
talõkas ‘heiratsfähige, erwachsene Person’ ~ ar
bà mergà: tałokas arba merga 50547 ‘(Pánná)’
tañcius ‘Tanz’ ↗ láigymas
tánkus ‘dicht, häufig, oft’ tánkiai įsakiaĩ: danái
ir tąkei įsâkei 220b[=221]1 ‘(cęſto á gęſto)’
tàpti ‘werden (zu), geschehen’ ~ arbà bti: Te
tamp’ arba têſsi [...] ipûſtitas 41131 ‘(Niechay
będie [...] ſpuſtoßone)’, ~ arbà pavisti: tapęs
eſt. (arba pawîrto) 438 (Joh 1,14) ‘(sſtáło ſię
ieſt)’, ~ arbà stótis: tape eſt arba ſtoios 5215
‘(sſtáli ſię)’, tapę eſt’ (arba ſtoios)’ 38413 ‘(sſtá
ło ſię)’, tapę eſt’ arbá ſtóiós’ 3948 ‘(ſię [...]
sſtáło), tmpa arba ſtóies 40235 ‘(ſię sſtáie)’,
tápe arba ſtoiós 43839 ‘(sſtał ſię)’, tápe arbá
ſtóios 45341 ‘(sſtał ſię)’, tampa arba ſtoįos 5067
‘(ſię [...] sſtáie)’, tapſime arba ſtoſsimes’ 51716
‘(sſtániemy)’, ↗ stótis, ↗ tìktis
tarýti ‘sagen’ ↗ pìkta tarýti
tati ‘sagen’ ~ pramiñti: Ewángelikái / nekałtai
teip’ tartí / pramintí 34311 ‘(Ewángelikowie /
niewinnie ták rʒeceni)’
tautà ‘Volk’ ~ arbà gimin: nůg kit taut arba
[...] gimini 546 ‘(od inßych narodow)’, tautás
arba gímines 22641 ‘(narody)’, tautomus (árba
giminêmus)’ 22733 ‘(narodom)’, táutos arbá gi
mines 45818 ‘(narodowie)’
teikìmas ‘Empfehlung’ ↗ geidìmas
teĩktis ‘belieben, gefallen, geruhen’ ↗ norti,
↗ sutèkti
teisùs ‘wahr, echt, aufrichtig’ teĩsiai i tikraĩ:
téiſei ir tikrái 28948 ‘(prawdiwie)’
tekjimas ‘Heiraten’ (von der Frau gesagt) ↗
moterỹstė, ↗ vedìmas
tekti ‘heiraten (von der Frau gesagt)’ ~ i vès
ti: tekéiuſių / ir weduſiuiu łůme 5044 ‘(w mał
eńſkim ſtanie)’, Mergawimą ir naßławimą
prakiala aukſcʒiaus neg’ tekeiuſiu ir weduſi
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49319 ‘(ſtan pánieńſki y wdowi prʒekłáda / nád
małeńſki)’, ↗ vèsti
tektis ‘sich verheiraten (von der Frau gesagt)’
↗ vèstis
terióti ‘verderben, verhunzen, vernichten, verlieren, einbüßen’ ↗ gadìnti, ↗ žudýti
tvas ‘Vater’ ~ i parpintojas: taſſái kurís yra
ſudʒiá naßli ir pálikůnių naßłáici téwu / ir
parûpintoiu 33533 ‘(ten ktory ieſt wdow y śirot
opiekunem)’
tikjimas ‘Glaube’ ~ arbà tikjimas [!]: tikéii
me / arba tikêiime 1834 ‘(w wierʒe)’, ~ arbà
vierà: tikéiimas arba wiera 5727 ‘(wiárá)’, ti
keiimą arba wierą 611 ‘(wiárę)’, tikéiimas / arba
wierá 7741 ‘(wiárá)’, tikéiimu (arba wierá) 2347
‘(wiárą)’, tikêiimo (arba wierós)’ 38554 ‘(wiá
ry)’, tikéiimą arba wierą 39547 ‘(wiárę)’, tikéii
mas arba wiera 40127 ‘(wiárá)’, tikéiimas arba
wierá 40142 ‘(wiárá)’, tikêįimo arba wierós 40342
‘(wiáry)’, tikêiimą arba wíerą 40430 ‘(wiárę)’,
tikêiimas arba wierá 40934 ‘(wiárá)’, tikéiimą
arbá wiérą 44242 ‘(wiárę)’, tikéiimas arbá wié
ra 4439 ‘(wiárá)’, tíkéiim[a]s arbá wiéra 4445
‘(wiárá)’, tikéiimo arbá wierós 44513 ‘(wiáry)’,
tikéiimo arbá wieros 4464 ‘(wiáry)’, tikéiimo
arba wierós 45040 ‘(wiáry)’, tikéiimu arbá wié
rá 45121 ‘(wiárą)’, tikéiimas arbá wierá 45450
‘(wiárá)’, tikéiimas arbá wiérá 45611 ‘(wiárá)’,
ąnt’ tikéiįmo arbá wierós 45842 ‘(ná wiárę)’,
tikéiimas arbá wierá 4605 ‘(wiárá)’ , ↗ vierà
tiktis ‘glauben, vertrauen’ ~ i veizdti: kuríe
ąnt’ gęntâwimų êmíßkų tíkis ir wêiʒdi 21643
‘(ktorʒy ſię ná powinowáctwá iemſkie oglą
dáią)’
týkoti ‘darauf lauern’ ~ arbà ieškóti: tíkoio ar
ba iéßkoio nuudít’ Chríſtaus 42029 ‘(ßukał
ʒátráćić Chryſtuſá)’
tìkras ‘richtig, wahr, echt’ ~ i tóbulas: wedímai
ir tekeiimai [...] kitaip ne gal’ bût’ tikri ir tobulí
7138 ‘(małeńſtwá [...] inákße wane być nie
mogą)’, ↗ teisùs
tìktis ‘geschehen, sich ereignen’ ~ arbà tàpti:
tíkos’ arba tápę eſt’ 19230 ‘(ſtáło ſię)’
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tinginỹs ‘Faulenzer, Müßiggänger’ ~ arbà sla
čiùkas: príeß tįginius arba słacʒiukús 23326
‘(prʒećiw leniwcom)’
tóbulas ‘vollkommen, tadellos’ ↗ tìkras
trañksmas ‘Lärm, Getöse, Gedröhn’ ↗ rksmas
traũktis ‘sich erstrecken’ ~ i eĩti: Kas’ wíſſą trâu
kiaſi ir eit’ pęktosp’ małdósp’ póteriuie 35931
‘(Co wßytko śćiąga ſię do piątey prośby w
Paćierʒu)’
trobà ‘Gebäude, Haus’ ↗ namaĩ
trókštantis lõbio ‘habgierig, habsüchtig’ ↗
godìngas
trókštinas ‘erwünscht, begehrt’ ↗ geĩstinas
troškùmas ‘Verlangen, Begierde’ ~ i geidulỹs:
prieß [...] troßkumą ir géiduli 33832 ‘(prʒećiw
[...] chćiwośći)’, ~ i nóras: troßkúmą ir nôrą
28928 ‘(chęć)’, ↗ įgeidìmas, ↗ kaštis
trùkinti ‘aufhalten, hemmen, hindern, stören’
↗ kliudýti
turti ‘haben, bekommen; haben (zu), müssen,
sollen’ ~ i laikýti: idnt’ iame ſaika ir méſtą
turtumbime ir łaikîtumbime 34124 ‘(ábyſmy
w nim miárę wßędie ʒáchowáli)’, ↗ galti,
↗ įgýti
tutas ‘Besitz, Habe, Eigentum’ ~ i valdžià:
tûrtą / ir wáldʒią 268b[=270]35 ‘(imioná)’
tùščias ‘leer’ ~ arbà núogas: tußcʒiomís / arba
nůgomis rkomis 137b[=237]22 ‘(ʒ gołymi rę
komá)’
tvárdymas ‘Enthaltsamkeit, Zügelung’ ↗ stãbymas
tvárdytis ‘sich zügeln, sich im Zaum halten’
↗ liaubýtis
tvìrtas ‘stark, fest, hartnäckig’ ~ i stìpras: twir
tái ir ſtíprei intikêio 31830 ‘(mocno vwierʒyli)’

U
ùbagas ‘Bettler’ ~ grýnasis: úbagus / grînůſius
łaimumis ir pałáimintais pramint’ têikes’ 53312
‘(vbogie ßcęśliwymi á błogoſłáwionymi ná
ʒwáć racył)’, ↗ egeta
urdas ‘Verwalter, Aufseher’ ↗ vyrèsnis
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užaugìnimas ‘Aufziehen, Erziehen, Erziehung’
↗ užpenjimas
užaugìnti ‘aufziehen’ ↗ užpenti
užderti ‘gedeihen, wachsen’ ~ i užtìkti: kas
nórint’ múmus [...] darůſe vdereio ir vtiko
29725 ‘(cokolwiek ſię nam [...] w ogrodiech
vrodiło)’
uždýgti ‘herauswachsen, emporwachsen’ ~ i
išáugti: walą ig’ io vdigs ir ißáugs 27833
‘(wola ʒ niey wyrośnie)’
užgèsti ‘erlöschen, ausgehen’ ↗ liáutis
užgimìmas ‘Geborenwerden, Geburt’ ~ i atė
jìmas añt pasáulio: ape vgimimą ir ateiimą
ąnt’ to paſáulo 4312 ‘(o [...] národʒeniu)’
užgrìdyti ‘hinauftragen’ ~ arbà užnèšti: W. Chríſ
tus tą kûną múſų [...] vgríde arba vneße net’
ik’ dgui 22938 ‘(Pan Chryſtus to ćiáło náße [...]
ʒánioſł á do niebá)’
užgulti ‘zukommen, gehören, zugehören’ ↗
prisieĩti
ūžìmas ‘Brausen, Sausen, Getöse’ ~ i staugìmas: ąnt’ mârių bus girdêti vímai ir ſtaugí
maí 1435 ‘(ná morʒu będą ſłyßáne ßumy)’
užkliudinti ‘hemmen, in den Weg treten,
belästigen’ ~ i pérgadinėti: kurié múmus
ant’ to kêlo łabái vklúdinéie ir pergadinéie 5534
‘(ktore nam w tey drodʒe bárʒo prʒeßkadʒáią)’
užlìpti ‘hinaufsteigen, besteigen’ ↗ užžeñgti
užmiršìmas gerýbės ‘Vergessen der Güte’ ↗
nemeilingùmas
užmišti ‘vergessen’ ↗ niekù paléisti
užmokjimas ‘Bezahlung’ ~ arbà algà: vmo
kéiimą arba áłgą 41338 ‘(ʒapłátę)’, ↗ algà
užmùštas ‘getroffen, angegriffen’ leprà už
mùštas ‘aussätzig’ ↗ raupsúotas
užnèšti ‘hinauftragen’ ↗ užgrìdyti
užpenjimas ‘Ernähren, Ernährung’ ~ i už
augìnimas: tur’ móterį / ir waikús / kuriémus
ſkêła vpenéiimą ir vaugínimą 27738 ‘(ma
onę y dieći / ktore chowáć winien)’
užpenti ‘füttern, ernähren’ ~ i užaugìnti: ſa
waiſeis krekłais vpeneió ir vaugíno 491b40
‘(właſnymi pierśiámi wychowáłá)’

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

užslgti ‘beschweren, bedrücken’ ↗ apsuñ
kinti
užspti ‘antreffen’ ~ arbà užstrópti: moníų
an / kuríůs tóii diená uuſpés / arba vſtróps
1443 ‘(ludi onych / ktore ten dień ʒáſtánie)’
užstrópti ‘antreffen’ ↗ užspti
užtìkti ‘gedeihen, gut geraten’ ↗ užderti
užžeñgti ‘hinaufsteigen’ ~ arbà užlìpti: vgt’
arba vlípt’ [...] ąnt’ káłno 7418 ‘(wſtąpić [...]
ná gorę)’
užžymti ‘kennzeichnen, markieren, stempeln’ ~ arbà pečtavoti: uiméiame arbá
pecêtawoiame 101 ‘(piecętuiemy)’

V
vadìnti ‘nennen’ ~ arbà algóti: wadintas / arba
ałgôtas 5612 ‘(náʒwány)’, wadína arba âłga
21911 ‘(náʒywáią), wadina arba ałga 5065
‘(ʒową)’, ↗ algóti, ↗ įspti
váistas ‘Heilmittel, Arznei’ ~ i išgýdymas: dû
ßių mûſų wáíſto / ir igîdimo 32931 ‘(duß ná
ßych vlecenia)’
váistytojas ‘Arzt’ ~ arbà liẽkorius: waiſtitoiu
arba liekoriumi 51114 ‘(lekárʒem)’, waiſtitoia
arba lekoriaus 51430 ‘(lekárʒá)’
vakarìnė ‘Abendmahl’ ~ arbà večerià: wákari
nes arba wecerios 14325 ‘(wiecerʒe)’
valandà ‘Stunde’ ↗ hadinà
valdžià ‘Herrschaft, Macht, Gewalt’ ↗ galýbė,
↗ tutas
válgymas ‘Essen, Speise’ ~ patrovà: walgimůſe /
patrôwoſe ir rûbůſe 29411 ‘(w potráwách / w
ſtroiách)’, ↗ pẽnas
válgyti ‘essen, Nahrung zu sich nehmen’ ~ ar
bà gérti: wálgit’ arba gert’ 11028 ‘(poywáć)’,
eſt wáłgoma arba gerema 11037 ‘(bywa poy
wano)’; ~ i gérti i priiti: IEig’ ſú grießnais
wálgit’ ir gért’ / ir iůs príimt’ dêra 28114 ‘(ALe
ieſli ſię ʒ grʒeßnymi obcowáć godʒi)’, ↗ sti
valià ‘Wille, Vorhaben, Absicht’ ~ arbà nóras:
wál arba nórą 41631 ‘(wolą)’, wálą árba nórą
41739 ‘(wolą)’; ~ i nóras: pagál wálą ir nor
io 2831 ‘(wedle woley iego)’, ↗ nóras
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vángstyti ‘(ständig) zu meiden suchen, aus
dem Weg gehen’ ~ i sáugotis: idnt’ piktų
monių draugîſtes wąngſtitumbime ir ſaugo
tumbimes 28053 ‘(ábyſmy ſię ʒłych ludi to
wárʒyſtwá ſtrʒegli)’
vagas ‘Not, Mühe’ ~ i príespauda: per túłus
wargús ir priéſpaudas 48739 ‘(prʒeʒ roʒmáite
vćiſki)’, ↗ darbinjimas
vagti ‘sich plagen, sich mühen’ ↗ darbinti
vargùmas ‘Mühe, Mühseligkeit’ ↗ veĩkalas
varžýti ‘straffer zusammenziehen’ ↗ taisýti
važiúotas ‘zu Wagen (fahrend)’ ~ arbà raĩtas:
teip’ waíůtam’ arba raitám’ ir pêßcʒiam’ 14041
‘(ták ieʒdno iáko y pießo)’
večerià ‘Abendmahl’ ↗ vakarìnė
vedìmas ‘Heiraten’ (vom Mann gesagt) ~ i
tekjimas: wedimús / ir tekéiimus 1935 ‘(mał
eńſtwá)’, wedimo ir tekéiimo 6822 ‘(małeń
ſtwá)’, ſtôną [...] wédimo ir tekéiímo 6825 ‘(ſtan
[...] małeńſki)’, wedímą ir t[e]kéiimą 6834 ‘(máł
eńſtwá)’, wędímas ir tekéiimas 713 ‘(małeń
ſtwo)’, ↗ moterỹstė
veĩkalas ‘Handlung, Tat’ ~ i dárbas: wéikałus
ir dárbus 28236 ‘(ſpráwy)’, ~ i vargùmas: wei
kałų ir wárgumu hûkio 29834 ‘(trudnośći domo
wych)’, ↗ dárbas
veĩkti ‘ausrichten, machen, schaffen, tätig sein,
wirken’ ~ arbà darýti: niéko ne weike arbá ne
dáre 45533 ‘(nic ſię nie ſpráwuie)’; ~ taisýti:
Diéwas wêikia / táiſo / ir ſkíria / ir rêdo 33518
‘(Bog wßytko ſpráwuie y rʒądi)’
veizdti ‘schauen, achtgeben’ ↗ tiktis
veizti ‘blicken, sehen, schauen’ ↗ žiūrti
vérkslavimas ‘Weinen, Wehklagen’ ↗ raudìngas
veksmas ‘Weinen’ ↗ ãšara
vekti ‘weinen’ ~ raudóti: Teipag’ ąnt’ ſaws
wrks raudôs 1530 ‘(Tákći będą ná ſię płákáć)’
vesti ‘verwandeln in, machen zu’ ↗ pìginti
vešis ‘Kalb, Stierkalb, junges Rind’ ~ arbà jáu
tis: wêrßeí arba íaucʒei 35130 ‘(Woły)’
vežtis ‘sich drängen’ ↗ kištis
vèsti ‘heiraten (vom Mann gesagt)’ ~ ir tekti:
lůmas weduſiu ir tekéiuſiu 698 ‘(ſtan małeń

Archivum Lithuanicum 14

ſki)’, kuríe teip wêda ir têka 7053 ‘(ktorʒy ták
w małeńſtwo wſtępuią), wéduſių ir tekêiuſių
4156 ‘(małonkow)’, ig’ weduſių ir tekeiuſių
50348 ‘(ʒ małonkow)’, Ig’ weduſiųių wel’ ir
tekeiuſiųių 50412 ‘(Ʒ małeńſtwá)’, ↗ tekti
vèstis ‘sich verheiraten (vom Mann gesagt)’ ~
i tektis: idnt’ [...] wiſſi weſts’ ir tekétųs
6832 ‘(áby ſię [...] wßyścy enili)’; ~ tektis:
weſis’ / tekeſis’ n teip’ kaip’ pridera 1338 ‘(będą
ſię nie porʒądnie enić)’; ne ~ neĩ tektis: ſu
ſawimi negal weſtis / nei tekêtis 7019 ‘(ʒ ſobą
nie mogą być ʒłącone)’, ne tur’ weſtis nei te
ketis 7032 ‘(nie ma ſię łęcyć małeńſtwem)’,
idnt’ ne weſtųs nei tekétus 7043 ‘(áby ſię nie
łącyli małeńſtwem)’, idnt’ niékas neweſts
nei tekétus artimiéii 47032 ‘(eby nikt nie poy
mował w Małeńſtwo powinowátych ſwych)’
viduriaĩ ‘Eingeweide’ ~ arbà sčios: pakâius yra
widurių arba iśćių 23928 ‘(pokoy ieſt wnę
trʒny)’
vienatìjis ‘einzig’ ↗ vientutis
vientutis ‘einzig’ ~ arbà vienatìjis: ſú[n]ų ſa
wąii wientúrtį / arba wienatiiį atſiuſt’ ąnt’ ßio
paſáulo 4224 ‘(Syná ſwego iedynego ʒeſłáć ná
świát)’
vierà ‘Glaube’ ~ arbà tikjimas: wierós / arbá
tikéiimo 2034 ‘(wiáry)’, ąnt’ [...] wierų / arba
tikeiimų 44325 ‘(ná [...] wiáry)’, wierós arbá
tikéiimo 44531 ‘(wiáry)’, wiérą arbá tikéiimą
45536 ‘(wiárę)’, wierá arba tikéiimas 45645
‘(wiárá)’, ąnt’ tos wierós arbá tikéíimo 45741
‘(ná tę wiárę)’, wiéra arbá tikéiimas 4586 ‘(wiá
rá)’, ↗ įtikjimas, ↗ tikjimas
viẽžlyvas ‘ehrbar, ehrenvoll’ ~ arbà dìdis: wíeʒ
liwas arba dídįs dáiktas yrá melſtis 220b[=221]29
‘(pocćiwa rʒec ieſt modlić ſię)’
vỹkti ‘eintreten, sich vollziehen’ ~ arbà pìldytis: tůſia tikrai wikſta arba pildias ąnſai odis
kurį biłoio Wießpatís Diéwas 50937 ‘(w tych ſię
práwie iśći ono co rʒekł Pan Bog)’
vilktìnis ‘Schleppnetz’ vilktìniai arbà nẽvadas:
wilktinemus arba newadui 37930 ‘(niewodowi)’
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vyrèsnis ‘Ältester, Höhergestellter, Vorgesetzter’ ~ arbà urdas: Wireſnio arbá vrédo 48445
‘(prʒełoonego)’, ↗ prakéltas
vìrti ‘kochen, sieden’ neĩ ~ neĩ kèpti: ſubatą
ſáwą teip’ łabai ßwncʒe / kad’ ioi nei wêrda
nei kîapa / nei penig ſkáito 29346 ‘(Sábáth
ſwoy ták pilnie święcą / e weń áni wárʒą / áni
pieniędʒy licą)’
visãtimis ‘allgemein’ ~ arbà visu ẽsantis: wí
ſsatimeie arba wiſsúr ſąncʒioie Banîcʒioie
40246 ‘(w [...] powßechnym Kośćiele)’, wíſſati
me arbá wiſſur ſantíii wieníbe 45746 ‘(powßech
na iedność)’
vìskinti ‘bewegen, beunruhigen’ ~ krùtinti: iei
tawęs tatái dabar ne wíſkina / ne krútina 28537
‘(ieſli ćię to ießce nie rußa)’
visu ẽsantis ‘allgegenwärtig’ ↗ visãtimis

Z
zbãras ‘Versammlung’ ~ arbà surinkìmas: nůg’
ʒbaro arba ſurįkímo 30213 ‘(od ʒboru)’, ↗ surinkìmas

Ž
žalà ‘Schaden’ ~ arbà pažastaĩ: áłą arba paaſ
tus 38518 ‘(ßkodę)’, ałás arba páaſtus 3957
‘(ßkody)’, ↗ kliudýti
žãlą darýti ‘Schaden tun, schaden’ ↗ kliudýti,
↗ žeĩsti
žaltỹs ‘Schlange’ ~ i gyvãtė: ſekła alcʒių ir
giwacʒių 50612 ‘(naśienie węowſkie)’
žargýtis ‘die Beine spreizen, grätschen’ ↗
siaũsti
žavìnti ‘umbringen, töten’ ~ i nõvyti: dûßią
ſáwą bâiſei awint’ ir nôwit’ 28532 ‘(dußę ſwą
okrutnie ʒábijáć)’
žegnójimas ‘Bekreuzigen, Segnen’ ~ arbà žénk
linimas: egnoiimą arbá ęklinimą krííumi
ßwęntůiu 45525 ‘(egnánie Krʒyem ś.)’
žegnótis ‘sich bekreuzigen, sich segnen’ ~ arbà
žénklintis: kríʒiumi ßwętůių [...] egnóios
arbá klinós 45531 ‘(ʒnámeniá Krʒyá ś. [...]

Untersuchungen zu Daukšas
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vywáli)’, egnótis arbá ęklintis 4567 ‘(e
gnáć ſię)’
žeĩdžiantis ‘verletzend’ ↗ pàlytantis
žeĩsti ‘verwunden, verletzen’ ~ i žãlą darýti:
êidia ir áłą dáro 22238 ‘(ßkodi)’, ↗ išrõ
nyti
žeñgti ‘schreiten, steigen’ ↗ eĩti
žénklas ‘Zeichen, Wunderzeichen’ ~ arbà žy
m: ekłą arbá imę 45834 ‘(ʒnák)’
žénklinimas ‘Bekreuzigen’ ↗ žegnójimas
žénklintis ‘über sich das Kreuzeszeichen machen’ ↗ žegnótis
žibjimas ‘Glänzen, Glanz, Leuchten’ ↗ švie
sùmas
žiburỹs ‘Fackel, Laterne’ ~ arbà lémpa: ſu
deugſmú [...] íburius arba lámpas pataikikime
43047 ‘(ʒ weſelim [...] pochodnie gotuymy)’
žydti ‘blühen’ ↗ pražýsti
žym ‘Zeichen, Merkmal’ ↗ žénklas
žymùs ‘bedeutend, wichtig’ ~ i lãbas: búwo
kokíů imumí ir łabú wîru 35529 ‘(był iákiś
ʒnácny prʒełoony)’
žyn ‘Wahrsagerin’ ~ bóba: patekétis túrime
[...] ne iniump’ ne bóbump’ / nei búrtinikiųp’

4.2. P o l n i s ch - l i t a u i s ch e

356b27 ‘(vćiekáć mamy [...] nie do bab / do
cárow)’
žiñgsnis ‘Schritt’ ↗ dáiktas
žinià ‘Kenntnis, Kunde’ ↗ mókslas
žyniãvimas ‘Zauberei, Hexerei’ žyniãvimai
žolinjimai bùrtai: ne tekékime inawimúmp’ /
olinéimump’ / búrtųmp’ 48331 ‘(Nie vćiekay
my ſię do cárow)’
žìnomas ‘bekannt, allgemein bekannt’ ↗ ne
àpslėpiamas, ↗ rẽgimas
žìrgas ‘Ross’ ~ arklỹs: yrgus / árkłus / ßunis ir
keułas 6543 ‘(konie / pſy / y świnie)’, ↗ arklỹs
žiūrti ‘blicken, sehen, schauen’ ~ arbà veiz
ti: iuréio arbá weiʒeio 45429 ‘(pátrʒáli)’
žmónės ‘Menschen’ ↗ liáudis
žõdis ‘Wort’ ↗ pìktas žõdis
žolinjimas ‘Kräuterheilkunst’ ↗ žyniãvimas
žudýti ‘umbringen, zugrunde richten’ ~ i terióti: dußią ſáwą údia / ir terióia 48747
‘(dußę ſwoię tráći)’
žūklìjas ‘Fischer’ ↗ žvejỹs
žvejỹs ‘Fischer’ ~ arbà žūklìjas: padarîſsiu ius
wéieis arba úkliieis moníų 3779 (Mt 4,19)
‘(vcynię was rybitwámi ludʒi)’

E n t s p r e ch u n g e n.

B
baba ‘alte Frau’ žyn bóba
bać się ‘fürchten, sich fürchten’ baistis bi
jótis
bezpieczny ‘gefahrlos, sicher, ohne Gefahr’ be
smùrto arbà pavõjaus
błogosławić ‘lobpreisen, preisen, segnen’ pa
gìrt i arbà paláiminti, paláiminti arbà
pagìrti
bogactwo ‘Reichtum, Vermögen’ lõbis gris
bolesny ‘schmerzhaft, schmerzvoll, schmerzlich’ skaudùs i sopùs
boleść ‘Schmerz’ sopulỹs i peršulỹs
bóżnica ‘Gotteshaus, Synagoge’ bažnýčia arbà
iškalà
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brać ‘nehmen’ gáuti i įgýti
broń ‘Waffe, Wehr’ broni używać ‘von Waffen
Gebrauch machen, Waffen verwenden’
giñklais kariáuti i gìntis
bronić ‘bewahren, beschützen, abschlagen,
versagen, verwehren’ gìnti i dangstýti,
gìnti peldti
byrzyć ‘in Unordnung bringen’ griáuti i ar
dýti
być ‘werden (zu)’ tàpti arbà bti

C
cały ‘ganz’ ìštisas arbà ciẽlas
chciwość ‘Begierde, Gier’ troškùmas i gei
dulỹs
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chęć ‘Lust, Neigung, Wunsch’ troškùmas i
nóras
chować ‘bewahren, behüten, halten; ernähren,
erziehen’ sáugoti arbà laikýti; ~ winien
[być] užpenjimą i užaugìnimą skelti
chuć ‘Lust, Neigung’ kaštis i troškùmas
chwalić ‘loben, preisen, verehren’ gárbinti i
gìrti, gìrti i gárbinti
cierpieć ‘dulden, ertragen’ utrapienie ~ ‘Pein
ertragen, Qual ertragen’ liẽsti i kankìnti
ciężar ‘Last, Schwere’ naštà arbà sunkùmas,
sunkùmas arbà naštà
cisnąć się ‘sich drängen’ kištis i vežtis
ciżba ‘Gedränge, Menge’ susikimšìmas i 
minià
cud ‘Wunder’ čidas arbà prajvas
cudzołożnica ‘Ehebrecherin’ svetimpatãlė ar
bà svetimvỹrė
cudzołożnik ‘Ehebrecher’ svetimmotẽris arbà
svetimpatãlis
cudzoziemiec ‘Ausländer’ prašalingas arbà
svetimžẽmis
czary ‘Zauberei, Hexerei’ žyniãvimai žolinji
mai bùrtai
czas ‘Zeit’ od dawnego czasu ‘seit langer Zeit,
seit langem’ senaĩ nuõg sen dien
czcić ‘ehren, verehren’ gárbinti arbà gebti
czekać ‘warten’ láukti arbà lkurti
cześć ‘Ehre’ ~ wyrządźić ‘Ehre erweisen’ pa
gebti arbà pagerbìmą darýti
czujny ‘wachsam, achtsam, aufmerksam’ bud
rùs i jaũčiantis
czystość ‘Reinheit, Sauberkeit, Lauterkeit’ gra
žýbė arbà čystùmas, gražùmas arbà čys
tùmas
czysty ‘rein, sauber, lauter’ čỹstas arbà gražùs

D
dawny ‘lange vergangen, alt, lang’ od dawnego czasu ‘seit langer Zeit, seit langem’ se
naĩ nuõg sen dien
dobrotliwy ‘gütig, wohlwollend’ geranõris
susimìlstantis
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dom ‘Haus, Familie, Geschlecht’ namaĩ i gi
min, namaĩ trobà
dostać ‘bekommen, erlangen’ gáuti arbà įgýti
dostatek ‘Wohlstand, Reichtum, Überfluss’
gausùmas i ãpstas
dostąpić ‘zu etw. gelangen, kommen’ įkàkti
arbà įgýti, įgýti i iškàkti
droga ‘Weg’ tãkas arbà kẽlias; z drogi ukurzyć
‘vom Weg völlig mit Staub bedecken’ iške
liáuti i apdulkti
dużo ‘viel’ więcej ‘mehr’ daugiaũs i didžiaũs

F
febra ‘Fieber’ febra arbà drugỹs
filar ‘Pfeiler’ stíebas arbà filiõrius
funt ‘Pfund’ svãras arbà fùntas

G
gęsty ‘dicht, zahlreich, oft’ tánkus įsakùs
głupi ‘dumm, einfältig’ paĩkas i netìkęs, paĩ
kas netìkėlis
gniew ‘Zorn, Ärger’ nértėjimas ruzgjimas
(rūzgjimas)
godzina ‘Stunde’ hadinà arbà valandà
goły ‘bloß, nackt, leer’ tùščias arbà núogas
gotowy ‘bereit’ greĩtas ir atimas
góra ‘Berg’ łysa ~ ‘Kahlenberg’ káukolės arba
plìkas kálnas
grad ‘Hagel’ lẽdas krušà
gromić ‘heftig schelten’ judti i bárti
grzech ‘Sünde’ nudėjìmas arbà nuodžià, núo
dėmė arbà griẽkas, núodėmė arbà nuodžià,
núodėmė arbà nusidėjìmas, nuodžià arbà
griẽkas, nuodžià arbà núodėmė, nusidėjì
mas arbà núodėmė
grzeszny ‘sündig, sündhaft’ nuodžiótas arbà
griẽšnas, nusidjęs arbà griẽšnas
grzywna ‘Mine (Währung)’ ilgasis arbà grivna

H
hamować się ‘sich mäßigen, enthalten’ liaubýtis i tvárdytis

Untersuchungen zu Daukšas
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handlować ‘handeln’ prekiáuti arbà handliavoti
hojny ‘reichlich, freigebig’ gausùs i aprėpnas

I
imienie ‘Besitz, Habe’ tutas i valdžià
istność ‘Wesenheit, innere Natur, Beschaffenheit’ būstimas arbà eseñcija, būstimė arbà
eseñcija, eseñcija arbà būstimė, nè būstimė
neĩ eseñcija
iścić się ‘sich erfüllen, wirklich werden’ vỹkti
arbà pìldytis

J
jasność ‘Helle, Klarheit, Lauterkeit, Glanz’
šviesùmas arbà žibjimas
jasny ‘hell, klar, deutlich’ šviešùs i ýškus
jaszczurczy ‘Eidechsen-, Ottern-’ driež õ
angi
jawnogrzesznik ‘öffentlicher Sünder, Zöllner’
publikónas arbà muĩtininkas
jawny ‘öffentlich, bekannt, allbekannt’ rẽgi
mas arbà šviesùs, rẽgimas i žìnomas
jedyny ‘einzig’ vientutis arbà vienatìjis
jezdny ‘zum Reiten oder Fahren gehörig, zu
Pferd, zu Wagen’ važiúotas arbà raĩtas

K
kamień ‘Stein’ młyński ~ ‘Mühlstein’ akmuõ
mélnyčios taĩ yrà gìrnų pùsė
kania ‘Hühnergeier’ peslỹs arbà liñgė
kapłan ‘Priester’ kùnigas arbà koplõnas
kapłaństwo ‘Priestertum, Priesterwürde’ ku
nigỹstė arbà koplonystė
karać ‘strafen’ bárti i baũsti
koń ‘Pferd, Ross’ arklỹs arbà žìrgas, žìrgas
arklỹs
krewność ‘Blutsverwandtschaft’ paderm 
gimin
kusić ‘reizen, versuchen’ gùndyti arbà mė
gìnti
kwas ‘Sauerteig’ rūgštìs arbà ráugas
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L
lekarz ‘Arzt’ váistytojas arbà liẽkorius
lekki ‘leicht’ lekce ważyć ‘gering schätzen’
pìginti i niekù vesti
leniwiec ‘Faulenzer, fauler, träger Mensch’
tinginỹs arbà slačiùkas
lękać się ‘sich fürchten’ báilauti i krpauti
list ‘Brief, Schreiben’ grõmata arbà lãkštas
lod ‘Eis’ dárgana i lẽdas
lud ‘Volk, Leute’ liáudis arbà žmónės

Ł
łajanie ‘Schelten, Schimpfen’ rūgójimas lõjojimas
łakomstwo ‘Gier, Habsucht’ gõdas arbà god
jimas
łakomy ‘gierig, begierig’ godìngas arbà trókš
tantis lõbio
łączyć się ‘sich verbinden, vereinigen’ nie ~
małżeństwem ‘sich nicht vermählen, heiraten’ nè vèstis neĩ tektis
łąka ‘Wiese’ píeva lankà
łódź ‘ein Flussschiff’ laĩvė arbà aldijà, luõtas
arbà aldijà
łupić ‘plündern, ausrauben’ draskýti plšyti
łysy ‘kahl’ łysa góra ‘Kahlenberg’ káukolės
arbà plìkas kálnas

M
małżeński ‘Ehe-, ehelich’ tekjusių i vẽdusių,
vedìmo i tekjimo, vẽdusių i tekjusių
małżeństwo ‘Ehe, Eheleute, Ehepaar’ mote
rỹstė arbà vedìmas i tekjimas, vedìmas
i tekjimas, vẽdusieji i tekjusios; w ~
wstępować ‘heiraten’ vèsti i tekti; nie
łączyć się małżeństwem ‘sich nicht vermählen, heiraten’ nè vèstis neĩ tektis; nie
pojmować w ~ ‘sich nicht vermählen, nicht
heiraten’ nè vèstis neĩ tektis
małżonkowie ‘Eheleute’ vẽdę i tekjusios
marny ‘elend, erbärmlich’ nevókiamas i nevãlomas
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maść ‘Salbe’ patepìmas arbà mostìs
matactwo ‘Dreherei, Verdrehung, Lüge’ mõnas
mẽlas
mądry ‘gescheit, klug, einsichtsvoll, weise’
geraĩ pritýręs arbà išmginęs
mianować ‘nennen, erwähnen’ paminti ar
bà pasakýti, įspti i vadìnti
miara ‘Maß’ mestas arbà saĩkas, saĩkas i 
mestas
mieć ‘haben (zu)’ galti arbà turti
miejsce ‘Ort, Platz, Stelle’ ostre ~ ‘abschüssige, steile, abgrundtiefe Stelle’ důb i vietà lomà
miękkość ‘Weichheit, Weichlichkeit’ švelnù
mas i minkštùmas
młyński ‘Mühl-’ ~ kamień ‘Mühlstein’ akmuõ
mélnyčios taĩ yrà gìrnų pùsė
moc ‘Macht, Kraft’ galýbė i valdžià
mocność ‘Kraft, Macht’ galjimas sylà
mocny ‘stark, kräftig’ gãlintis mìklas, tvìrtas
i stìpras
modlitwa ‘Gebet’ maldà gailjimas
móc ‘können, imstande sein’ įmanýti arbà ga
lti
mówić ‘sprechen, reden’ kalbti bylóti
mylić się ‘sich irren, sich täuschen’ apsirìkti
arbà apsivìlti
myśl ‘Gedanke’ mislìs i dūmà

N
nabywać ‘erwerben’ ieškóti i pelnýti
nalezienie ‘Finden, Auffinden’ atradìmas i
atgavìmas
naleźć ‘finden’ atràsti i gáuti
napominać ‘ermahnen, erinnern’ rãginti i
graudìnti
naprawić ‘ausbessern, verbessern’ pataisýti i
suvaržýti
narodzenie ‘Geburt’ užgimìmas ir atėjìmas añt
pasáulio
naród ‘Geschlecht, Volk’ tautà arbà gimin
naruszyć ‘zerstören’ pagadìnti įveĩkti
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natchnienie ‘Inspiration, Eingebung’ ištikji
mas i įkvėpìmas
nawracać ‘wenden, kehren, auf den Weg bringen’ privèsti i prigržti
nazbyt ‘im Überfluss, zu sehr, zu viel’ pe
prãšmatu arbà pe prãbangu
nazwać ‘nennen’ vadìnti arbà algóti
nazywać ‘nennen’ algóti arbà vadìnti, vadìnti
arbà algóti
niebezpieczeństwo ‘Unsicherheit, Gefahr’
pavojùmas arbà smùrtas, pavõjus arbà
smùrtas
niebezpieczność ‘Unsicherheit, Gefahr’ pa
võjus arbà smùrtas
nieczystota ‘Unkeuschheit’ nečystùmas beg
dumas
niedbać ‘missachten, geringschätzen’ niẽkinti
i nekuõpti
niedbały ‘unachtsam, nachlässig’ išìręs pãiras
niedostatek ‘Armut, Mangel, Not’ nepritekìmas i pavargà
niemocny ‘krank, schwach’ lšas negãlintis,
sérgantis negãlintis
nienawiść ‘Hass, Feindschaft, Neid’ neapýkanta i pavỹdas
niepokój ‘Unruhe’ nerimãstis arbà nepakãjus
nieposłuszeństwo ‘Ungehorsam’ nepaklusnùmas i stambùmas
nieprawy ‘unlauter, unrein, unredlich’ kreĩvas
žūlas
nieprzystępny ‘unzugänglich, unerreichbar’
nepàvejamas arbà nepanókamas
nierząd ‘Unordnung, unordentliches Leben,
Ausschweifung’ netvarkà i paikùmas
nieskończony ‘unendlich, unbegrenzt’ bè pabaigõs neliaũbomas
nietajny ‘nicht verborgen, nicht geheim’ ne
àpslėpiamas i žìnomas dáiktas
nieugasisty ‘unauslöschlich’ neužblstantis i
neužgsantis
niewdzięczność ‘Undankbarkeit’ nemeilingùmas i užmiršìmas gerýbės, piktùmas i
nemeilingùmas, įžūlùmas nemeilùmas

Untersuchungen zu Daukšas
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niewód ‘Zuggarn, Zugnetz, Wate’ vilktìniai
arbà nẽvadas
niezmierny ‘unermesslich’ dìdis i neišbỹ
lomas
nieznośny ‘unerträglich’ sunkùs i nepàke
liamas

O
obciążyć ‘bedrücken, beschweren’ apsuñkinti
i užslgti
obcować ‘Umgang pflegen, umgehen, verkehren’ bendráuti arbà gyvénti
obcować się ‘Umgang pflegen, umgehen, verkehren’ válgyti i gérti i priiti
objawić ‘offenbaren, verkünden’ być objawion
‘offenbart werden, verkündet werden, sich
offenbaren, erscheinen’ bti paródytam
arbà pasiródyti
obłudny ‘heuchlerisch, falsch’ hipokritas pa
klaidnas, pranarùs paklaidnas
obraz ‘Bild, Abbild’ pavéikslas arbà ãbrozas
obrócić się ‘sich verwandeln’ ~ wniwecz ‘sich
in nichts verwandeln, vergehen’ išnỹkti i
niẽkam pavisti
obżywiający ↗ ożywiający
oczekawać ‘warten, erwarten’ lkurti arbà
láukti
oczyszczenie ‘Reinigung’ ~ Panny Maryi ‘Mariä Reinigung, Lichtmesse’ gramnỹčios
arbà apčỹstijimas Mergõs Marìjos
odchodzić ‘fortgehen, weggehen, verlassen,
sich entfernen’ atstóti i išeĩti, atstóti nu
eĩti
odczestować ‘bewirten’ atčestavóti i atgìr
dyti
oddalać ‘(Krankheiten) entfernen, heilen’ pa
sveĩkinti i atitólinti
oddalić ‘entfernen, vertreiben’ atitreti i ati
tólinti
odkładać ‘aufschieben’ ìlginti arbà atguldi
nti
odkrywać ‘aufdecken, bekannt machen’ atdeñgti arbà ródyti

66

odkupienie ‘Erlösung, Befreiung’ atpirkìmas
arbà atvadãvimas
odnosić ‘erhalten, davontragen’ įgýti i turti
odpust ‘Ablass’ atlaidà arbà ãtpuskas
odrzucać ‘zurückweisen, verwerfen’ atitreti
i atmèsti, paniẽkinti i atmèsti
odwłaczać ‘aufschieben’ atguldinti i ìlginti
ogarnąć ‘umfassen’ apsìrti arbà pagáuti
oglądać się ‘sich umsehen, Rücksicht nehmen’
tiktis i veizdti
oko ‘Auge’ na ~ widzimy ‘deutlich sichtbar’
ýškiai arbà añt akiẽs geraĩ regimas
omylny ‘täuschend, irrig’ àpviliantis pìktas
opaczny ‘verkehrt, falsch’ atžagarùs atkaklùs
opatrować ‘versorgen, verwahren, sichern’ pri
kuõpti arbà apveizdti, prikuõpti i apveiz
dti, prikuõpti i priveizdti
opatrować się ‘sich vorsehen, sich hüten’ ap
siveizdti pasisérgėti
opatrzać ‘versorgen, verwahren, sichern’ gìnti i apveizdti
opatrzenie ‘Versorgung, Vorsorge, Pflege, Vorsehung’ sáugojimas i apveizdjimas, prikuopìmas apveizdjimas
opatrzność ‘Vorsorge, Pflege’ príekuopa arbà
apveizdjimas
opętać ‘besessen machen’ apssti arbà apipan
čiúoti
opieka ‘Schutz, Schirm’ príekuopa arbà apgynìmas
opiekun ‘Beschützer, Versorger’ tvas i pa
rpintojas
oprawiać ‘ausbessern, verbessern, zurichten,
zurechtmachen’ taisýti arbà varžýti, patai
sýti i suvaržýti
opuścić ‘fahren lassen, aufhören, aufgeben, im
Stich lassen’ prastóti arbà apléisti, apléisti
i pamèsti, pamèsti i apléisti
osoba ‘Person’ ýpatinė arbà personà, personà
arbà ýpatinė
ostać się ‘verbleiben, sich erhalten, bestehen
bleiben’ išsitvérti atsilìkti
ostateczny ‘letzter’ pabangõs galuosè
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ostrość ‘Härte, Strenge’ šiurkštùmas arbà ašt
rùmas
ostry ‘hart, rau, wollen (von Kleidung)’ ãštras
arbà šiurkštùs, ãštras šiurkštùs, ostre miejsce ‘abschüssige, steile, abgrundtiefe Stelle’ důb i vietà lomà
otrzymać ‘erhalten, empfangen, bekommen’
įgýti i nupelnýti
owszem ‘vielmehr, völlig, ganz und gar’ aimiaus arbà labiãus
ozdoba ‘Zierde’ švankùmas arbà gražùmas
ozdobić ‘schmücken, zieren, verzieren’ pa
švánkinti arbà pagrãžinti
ożywiający (ob-) ‘belebend’ ãtgajus i atgý
dantysis

P
panna ‘junges Mädchen, Jungfrau’ talõkas ar
bà mergà
patrzać ‘blicken, sehen, schauen’ žiūrti arbà
veizti
pełny ‘voll’ pìlnas i įbangjęs
pieczętować ‘siegeln, besiegeln’ užžymti ar
bà pečtavoti
piekielny ‘Höllen-, höllisch’ pragaręjis arbà
peklojęjis
piekło ‘Hölle’ prãgaras arbà peklà
piersi ‘Brust’ krẽklas arbà krūtìs
pierworodny ‘anfänglich, ursprünglich’ pir
mýkščias arbà pirmãgimis
plecy ‘Schultern’ pečiaĩ i nùgara
plugawy ‘unflätig’ nieviežlỹvas bjaurùs
plwociny ‘Speichel, Auswurf’ spjaũdalas i
skreplỹs
płacz ‘Weinen’ ãšaros i veksmas
płaczliwy ‘weinerlich’ raudìngas arbà vérkslavimo
płakać ‘weinen’ vekti raudóti
pochodnia ‘Fackel’ žiburỹs arbà lémpa
pochwalić ‘lobpreisen, rühmen, verehren’
pagárbinti arbà pagìrti
poczciwy ‘ehrbar, ehrenvoll’ viẽžlyvas arbà
dìdis
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podeprzeć ‘unterstützen’ pareti i padr
tinti
podlec ‘unterliegen, verfallen, unterworfen
sein’ gulti (po) arbà spáusti
podnosić się ‘sich erheben’ stiẽptis i kéltis
pogrześć ‘beerdigen, begraben, bestatten’ paláidoti arbà pakàsti
pohamowanie ‘Hemmung, Mäßigung, Enthaltsamkeit’ stãbymas arbà tvárdymas
pojmować ‘nehmen’ nie ~ w małżeństwo ‘sich
nicht vermählen, nicht heiraten’ nè vèstis
neĩ tektis
pokąsać ‘beißen’ įksti arbà apríeti
pokój ‘Ruhe, Frieden’ romùmas pakãjus
pomocnik ‘Helfer, Beistand’ padėtojas arbà
pašalpà
porządek ‘Ordnung, Reihe, Folgereihe’ eilà
arbà pardkas, rikià arbà eil, pardkas i
švankùmas
posądzać ‘böse beurteilen, in Verdacht haben,
üble Meinung hegen, beschuldigen’ apkal
bti arbà sdyti, apkalbinti i apsdyti,
apsdyti apkalbti
poselstwo ‘Botschaft, Nachricht, Gesandter,
Bote’ pasiuntinỹs arbà gerdas
post ‘Fasten, Fastenzeit’ gavėnià arbà álkinimas, gavėnià arbà pãsninkas, pãsnykas
arbà álkinimas, gavėnià i pãsnykas, pãsnykas gavjimas
pościć ‘fasten’ pãsnykauti arbà gavti, pãsninkauti arbà álkintis, pãsnykauti i gavti
potępienie ‘Verdammnis’ pažùdymas i prapultìs
potrawa ‘Essen, Speise’ pẽnas arbà válgymas,
válgymas patrovà
potrzeba ‘Not, Bedürfnis’ reĩkalas i privã
lymas
potykać się ‘sich in ein Treffen oder Gefecht
einlassen, sich mit jmd. schlagen’ kariáutis
arbà mùštis, susitìkti arbà kariáuti
poważny ‘wichtig, von großem Ansehen’ bran
gùs arbà pavõžnas

Untersuchungen zu Daukšas
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powinowactwo ‘Verwandtschaft’ padermumas i artimýbė
powinowaty ‘Verwandter’ powinowaci ‘Verwandte’ paderm arbà geñtys
powołać ‘rufen, berufen, einladen’ pavadìnti
arbà pažãdinti
powstać ‘emporkommen, sich erheben, sich
aufrichten’ atsitiẽsti i kéltis
powszechny ‘allgemein, katholisch’ visãtimis
arbà visu ess
pożądliwość ‘Verlangen, Begehren, Sehnen’
geidulỹs arbà įgeidìmas, įgeidìmas arbà
troškùmas
pożądliwy ‘erwünscht, ersehnt, begehrt’ geĩs
tinas i trókštinas
pożywać ‘Nahrung, Speise zu sich nehmen,
essen’ válgyti arbà gérti, sti i válgyti
praca ‘Arbeit’ darbinjimas vagas
pracować ‘arbeiten’ darbinti arbà vagti
prawdziwy ‘wahr, echt, aufrichtig’ teisùs i
tìkras
próbować ‘beweisen, erweisen’ probavóti i
drtinti
próbowanie ‘Prüfung, Probe’ probavójimas
arbà mėgìnimas
przebić ‘durchdringen, durchstoßen’ pramùš
ti arbà pradaũžti
przedni ‘vortrefflich, herrlich, vorzüglich, ausnehmend’ dìdis i pìrmas, pìrmas i dìdis
przedziwny ‘sehr wunderbar’ švenčiáusias i
stebuklingiáusias
przekleństwo ‘Verfluchen, Verfluchung’ pìktas
žõdis piktžodžiãvimas
przełożony ‘Ältester, Vorgesetzter, Höhergestellter’ prakéltas arbà vyrèsnis, vyrèsnis
arbà urdas
przemieniać się ‘sich verändern, sich verwandeln’ pavisti i pérsimainyti
przemóc ‘überwältigen, besiegen, bezwingen’
įveĩkti arbà pérgalėti
przenieść ‘übertragen, übersetzen, verlegen’
pérdanginti arbà pérnešti
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przeszkadzać ‘hinderlich sein, hindern, stören’
kliudýti arbà trùkinti, užkliudinti i pér
gadinėti
przodek ‘Vorfahr, Ahn’ przodkowie ‘Vorfahren, Ahnen’ pìrmuonys arbà prẽdkai
przybywać ‘zunehmen, sich vermehren, anwachsen’ dìdintis i skálsintis
przyczyna ‘Grund, Ursache’ priežastìs arbà
kándžia
przyczyniać ‘hinzutun, hinzufügen’ padarýti
i pripikti
przygana ‘Tadel, Vorwurf’ papeikìmas arbà
nuotartìs
przyjaciel ‘Freund’ gent arbà príetelius
przynależeć ‘gehören, zukommen, gehören’
prisieĩti arbà užgulti
przyodziać ‘bekleiden’ apvikti aprėdýti
przypominać ‘erinnern, ins Gedächtnis zurückrufen’ primiñti i rūgóti
przystać ‘passen, zustehen, sich schicken’ pri
tìkti arbà priderti
przywłaszczać sobie ‘sich etw. aneignen, zueignen’ sáu sãvintis i prirašinti
przywłaszczyć sobie ‘sich etw. aneignen, zueignen’ sáu pasãvinti i atiti
psować ‘verderben, verhunzen’ gadìnti arbà
terióti
pysznić się ‘stolzieren, sich aufblasen, hochmütig sein’ pùtlauti i lapáuti

R
raczyć ‘wollen, belieben, geruhen’ norti i
teĩktis, sutèkti i teĩktis
radzić ‘raten, einen Rat geben’ linkti arbà rõ
dyti
ratować ‘retten, helfen, beistehen’ pašepti gél
bėti
ratunek ‘Rettung, Hilfe’ pašalpà arbà pagálba
ropa ‘Eiter’ pliai i sklimstė
rosa ‘Tau’ spuśćić rosę ‘Tau herabtropfen lassen, träufeln’ rasóti arbà rãsą nuléisti
rozbierać ‘untersuchen, überprüfen, analysieren’ išskìrstyti i pérrinkti
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rozkazać ‘befehlen, gebieten’ liẽpti i įsakýti
rozkazywać ‘befehlen, gebieten’ įsakýti i 
liẽpti
rozkosz ‘Genuss, Vergnügen, Wollust’ putlùmas i lapùmas, gris grõžis
rozkoszny ‘reizend, entzückend, ergötzlich’
gerjimo arbà grožjimo
rozmnożenie ‘Vermehrung’ praplãtinimas i
padìdinimas
rozmnożyć ‘vermehren’ padáuginti arbà pravaisýti
rozmnożyć się ‘sich vermehren, sich vergrößern, zunehmen’ plãtintis i dáugsintis
rozmyślanie ‘Nachdenken, Erwägen, Betrachten’ mstymas i minjimas
rozpacz ‘Verzweiflung’ síelvartas arbà nusiminìmas
rozpaczać ‘verzweifeln’ nusimìnti i sielvartáuti
rozpościerać ‘ausbreiten, dartun’ ištiẽsti i
klóti
rozpraszać ‘zerstieben machen, zerstreuen’
barstýti arbà gaišìnti
rozpusta ‘Zügellosigkeit, Ausschweifung’ iš
drikùmas i pasileidìmas, pasileidìmas iš
drikùmas netvarkà
rozrastać się ‘anwachsen, sich ausbreiten’ iš
áugti arbà nuvìsti
rozstaj ‘Scheideweg, Wegscheide’ skiskelis i
krikštãkelis
rozszarpanie ‘Auseinanderreißen, Zerstreuen’
išplėšìmas i išdrãskymas
rozum ‘Vernunft, Verstand’ núomonė arbà
išmintìs, núomonia arbà išmintìs, išmintìs
núomonia
rozwiązać ‘lösen’ išmègzti i išrìšti
rozwiązać się ‘sich lösen, aufgehen’ išsimègz
ti i išsirìšti
ruszać ‘bewegen, rühren, anrühren’ vìskinti
krùtinti
rybitw ‘Fischer’ žvejỹs arbà žūklìjas
rządzenie ‘Leiten, Verwalten’ taĩsymas i r
dymas
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rządzić ‘regieren, herrschen, leiten’ skìrti i
rėdýti
rzec ‘sagen, benennen’ tati pramiñti
rzecz ‘Sache, Tat’ dáiktas i žiñgsnis
rzemiosło ‘Handwerk’ dárbas i remẽslas
rzezać ‘schneiden, zerschneiden, abschlachten’ pjáustyti ržyti

S
sfałszować ‘verfälschen’ išfalševóti išdárkčioti
siec ‘peitschen, geißeln’ plàkti kisti
sierota ‘Waise’ palikuonìs našláitis
skarżyć ‘klagen, anklagen’ skstis i raišýti,
raišýti skstis
skłonność ‘Neigung, Lust’ pagrįžìmas arbà
pažvilimas
skłonny ‘geneigt zu etw.’ paliñkęs arbà pa
gržęs
skończenie ‘Ende, das Enden, Beendigung’ gã
las pagynjimas
sławny ‘berühmt’ skélbiamas arbà stẽpinamas
smakowanie ‘Schmecken’ gardjimas arbà pa
ragãvimas
smok ‘Drache’ slìbinas arbà smãkas
smutek ‘Betrübnis, Traurigkeit’ nuliūdìmas
arbà smtkas
snadny ‘leicht, geschickt’ padorùs i pìgas
sowity ‘doppelt, zweifach’ su priesiečiomis
dvikatis
spłodzić ‘zeugen’ pagimdýti arbà pavaisýti
społeczność ‘Kommunion’ bendrùmas arbà
bendrỹstė
spowiedź ‘Beichte’ išsãkymas núodėmių arbà
pasisãkymas, pasisãkymas arbà spãviedis
sprawa ‘Angelegenheit, Verrichtung, Handlung’ veĩkalas i dárbas, dárbas veĩkalas
sprawować ‘machen, bewerkstelligen, ausrichten, wirken’ veĩkti taisýti
sprawować się ‘wirken, seine Wirkung tun,
sich aufführen, sich benehmen’ veĩkti arbà
darýti, egtis i gyvénti
sprośny ‘unflätig, unzüchtig, abscheulich’
netìkęs i paĩkas

Untersuchungen zu Daukšas
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spuścić ‘herablassen’ ~ rosę ‘Tau herabtropfen
lassen, träufeln’ rasóti arbà rãsą nuléisti
stać (zstać) się ‘werden (zu), sich verwandeln
(in), geschehen, sich ereignen’ stótis arbà
tàpti, tàpti arbà pavisti, tàpti arbà stótis,
tìktis arbà tàpti
statek ‘Gefäß’ sūdẽlis arbà rỹkas
stół ‘Tisch, Esstisch’ stãlas arbà skomià
strój ‘Putz, Anputz, Kleidung’ stroje i ubiory
‘Anputz und Kleidung, prächtige Kleidung’ pardnios i ãpdas i įrinkìmai
strzec się ‘sich in acht nehmen, sich hüten’
vángstyti i sáugotis
swawolny (swo-) ‘ausgelassen, mutwillig’ savavãlis palaidnas
szacować ‘beurteilen, richten’ šacevóti i ap
kalbti
szafarz ‘Schaffner, Verwalter’ eikvótojas arbà
šẽforius, dalyvas eikvótojas
szaleć ‘ausgelassen sein, rasen, tollen’ siaũsti
žargýtis
szaleniec ‘Rasender, Wahnsinniger, Tollkopf’
pasiùtėlis arbà netìkėlis
szczycić się ‘sich decken, sich hüten’ gìntis i
dangstýtis
szemrać ‘murren, brummen’ murménti arbà
ruzgti (rūzgti), ruzgti (rūzgti) arbà mur
ménti
szemracz ‘Murrer, Brummer’ ruzgtojas arbà
murmentojas
szkoda ‘Schaden’ žalà arbà pažastaĩ
szkodliwy ‘nachteilig, feindselig’ pàlytantis i
žeĩdžiantis
szkodzić ‘Schaden tun, schaden’ kliudýti arbà
žãlą darýti, žeĩsti i žãlą darýti
szukać ‘suchen, danach trachten’ týkoti arbà
ieškóti
szum ‘Sausen, Brausen’ ūžìmas i staugìmas

Ś
śćiągać się ‘sich erstrecken’ traũktis i eĩti
ściągnąć ‘ausstrecken, hinreichen, langen nach
etwas’ ištiẽsti arbà nèšti, ištiẽsti i įkìšti
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ścierwo ‘Aas, Kadaver’ maità arbà lavónas
śmierć ‘Tod’ giltin arbà mirìmas, giltin arbà
mirtìs, giltin arbà smetis, mirìmas arbà
giltin, mirìmas arbà smetis, nužavìnimas
arbà mirìmas, smetis arbà mirìmas
śpieszyć się ‘eilen, sich sputen’ steĩgtis arbà
skùbintis
świat ‘Welt’ svíetas arbà pasáulis

T
tajny ‘verborgen, geheim’ nie tayno ‘nicht verborgen, nicht geheim’ neàpslėpiamas i
žìnomas dáiktas
taniec ‘Tanz’ ~ zbyteczny ‘ausgelassener, exzessiver Tanz’ láigymas arbà tañcius
targać ‘reißen, auseinanderreißen, niederreißen, zerstören’ ardýti i plšyti, plšyti i
draskýti
tesknić sobie ‘überdrüssig werden’ ìlgtis i
bodtis
tracić ‘zugrunde richten, vernichten, einbüßen’ žudýti i terióti
trąd ‘Aussatz’ leprà arba raũpsas, raũpsas
leprà
trędowaty ‘aussätzig’ raupsúotas arbà leprà
užmùštas
trudność ‘Schwierigkeit, Not’ veĩkalas i vargùmas
trwać ‘bleiben, verharren’ patèkti arbà gy
vénti

U
ubiór ‘Anzug, Kleidung’ stroje i ubiory ‘Anputz und Kleidung, prächtige Kleidung’
pardnios i ãpdas i įrinkìmai
ubogi ‘arm, Armer’ egeta ùbagas, ùbagas grý
nasis; ~ człowiek ‘Armer’ grýnas žmogùs
egeta
ucieczka ‘Zuflucht’ pasitekjimas išgãnymas
ucisk ‘Bedrängnis, Drangsal, Belastung’ vagas
i príespauda
uczciwość ‘Ehre, Hochschätzung, Respekt’
pagerbìmas i brangìnimas
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uczynek ‘Handlung, Tat’ dárbas i veĩkalas
uczynić ‘tun, machen’ wczas ~ ‘bequem machen’ įteĩkti i pakãkinti
udzielać ‘zuteilen, gewähren, zukommen lassen’ atvižti arbà nudalýti
ukrzyżować ‘kreuzigen, ans Kreuz schlagen’
nukryžiavóti arbà išpėlóti
ukurzyć ‘völlig mit Staub bedecken’ z drogi ~
‘vom Weg völlig mit Staub bedecken’ iške
liáuti i apdulkti
uleczenie ‘Heilung’ váistas i išgýdymas
uleczyć ‘gesund machen, heilen, auskurieren,
wiederherstellen’ išváistėti arbà išliẽčyti,
gaivìnti i išgýdyti, išgýdyti i išváistyti
umiejętność ‘Wissenschaft, Kenntnis’ mókslas
arbà žinià
umieść ‘reinkehren, auskehren, wegkehren’
iššlúoti iškuõpti
umyślić ‘sich vornehmen, für sich beschließen’ ketìnti arbà norti
unosić ‘wegtragen, davontragen’ ~ się nie dać
‘sich nicht hinwegtragen lassen’ pakélti ar
bà papsti nesidúoti
upadły ‘gefallen, arm, elend’ nugrynęs arbà
nupúolęs, pavagęs i nupúolęs
upaść ‘fallen, fehlen, sündigen’ paklùpti arbà
parpùlti
upatrzyć ‘wahrnehmen, erblicken’ išvýsti arbà
nuveizdti
upominać ‘mahnen, ermahnen’ graudìnti i
draũsti, graudìnti i rãginti
uprzedzić ‘übertreffen’ pranókti praleñkti
urągać ‘verhöhnen, verspotten’ nutati i apjuõkti
urodzić się ‘gedeihen, wachsen’ užderti i už
tìkti
usiąść ‘sich setzen, sich aufsetzen’ atsitiẽsti i
sstis, atsitiẽsti sstis
usiec ‘hauend und hackend verwunden, zerfetzen’ iškisti nuplàkti
usiłować ‘danach streben, trachten’ norti i
sténgtis
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ustać ‘zu Ende gehen, ausgehen’ stàbterėti ar
bà paliáuti, liáutis i užgèsti
utopić ‘ertränken, versenken’ nuskandìnti i
nugramzdìnti
utrapienie ‘Qual, Kummer’ prilietìmas arbà
nuliūdìmas; ~ cierpić ‘Pein ertragen, Qual
ertragen’ liẽsti i kankìnti
utrapiony ‘gequält, gepeinigt’ priliẽstas arbà
pavagęs
uwiązać ‘anbinden, binden’ sumègzti ir pri
rìšti
uwielbić ‘vergöttern, verklären’ padùksinti
arbà padeĩvinti
uzdrawiać ‘gesund machen’ gaivìnti i gýdyti
używać ‘Gebrauch machen von’ [znamenia
krzyża św.] ~ ‘vom Kreuzeszeichen Gebrauch machen’ žegnótis arbà žénklintis;
broni ~ ‘von Waffen Gebrauch machen,
Waffen verwenden’ giñklais kariáuti i
gìntis

W
warzyć ‘kochen, sieden’ ani ~ neĩ vìrti neĩ
kèpti
ważyć ‘schätzen, achten’ svìrinti arbà bran
gìnti; lekce ~ ‘gering schätzen’ pìginti i
niekù vesti
ważny ‘wichtig, das gehörige Gewicht habend, gültig’ tìkras i tóbulas
wczas ‘Bequemlichkeit’ įteikìmas i gris; ~
uczynić ‘bequem machen’ įteĩkti i pakã
kinti
wdzięczny ‘angenehm, liebevoll’ švelnùs i
meilùs
węzeł ‘Knoten’ mãzgas arbà ryšỹs
wężowski ‘Schangen-’ žalči i gyvãčių
wiara ‘Glaube’ įtikjimas arbà vierà, tikjimas
arbà tikjimas [!], tikjimas arbà vierà,
vierà arbà tikjimas
wieczerza ‘Abendmahl’ vakarìnė arbà večerià
wielki ‘groß, groß an Zahl’ więtszy ‘größer’
piktèsnis i didèsnis
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więcej ‘mehr’ ↗ dużo
więtszy ‘größer’ ↗ wielki
więzienie ‘Gefängnis’ kaljimas arbà saĩtai;
ani ~ neĩ saĩtai neĩ pánčiai
więzień ‘Gefangener, Häftling’ kalinỹs arbà
saitinỹs, kalinỹs i saitinỹs
winszowanie (wincz-) ‘Wünschen, Wunsch,
Gratulation’ geidìmas i teikìmas
włócznia ‘Lanze, Speer’ íetis arbà ragótinė
wnętrzny ‘inwendig, innerlich, inner’ viduri
arbà sčių
wniwecz ‘in nichts’ obrocić się ~ ‘sich in nichts
verwandeln, vergehen’ išnỹkti i niẽkam
pavisti
wojna ‘Krieg’ karionis arbà kãrias
wola ‘Wille, Wollen, Absicht, Lust’ nóras arbà
valià, valià arbà nóras, valià i nóras
wół ‘Ochse, Rind’ vešis arbà jáutis
wprowadzić ‘hereinbringen, hereinführen’
įléisti i pralydti
wrzask ‘Schreien, Geschrei, Lärm’ rksmas
trañksmas
wskrzesić ‘auferwecken, von den Toten erwecken’ pabùdinti arbà prikélti, pabùdinti i
prikélti
wspomagać ‘helfen, Hilfe leisten’ gélbėti i pa
šepti
wstąpić ‘aufsteigen, emporsteigen, hinaufsteigen’ užžeñgti arbà užlìpti
wstępować ‘eintreten, hineingehen’ eĩti arbà
žeñgti; w małżeństwo ~ ‘heiraten’ vèsti i
tekti
wstydzić się ‘sich schämen’ gdytis i prisi
kūvti
wszeteczeństwo ‘Zügellosigkeit, Ausschweifung’ piktýbė i bjaurýbė
wtrącić ‘sich hineindrängen’ áni ~ neĩ įsidaũžti
neĩ įsivežti
wychować ‘aufnähren, auffüttern, aufziehen’
užpenti i užaugìnti
wyciągać ‘einfordern’ ieškóti arbà ìmti
wycie ‘Heulen, Geheul’ staugìmas kaukìmas
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wyćwiczyć ‘durch Übung vervollkommnen,
ausbilden’ įbdyti i įprãtinti
wynurzyć się ‘herauskommen, an den Tag
kommen, erscheinen’ išrýkšti arbà pasiró
dyti
wypędzić ‘austreiben’ išvarýti arbà ištreti
wyrosnąć ‘herauswachsen, emporwachsen’
uždýgti i išáugti
wyrządzić ‘ausrichten’ cześć ~ ‘Ehre erweisen’
pagebti arbà pagerbìmą darýti
wysławiać ‘preisen, lobpreisen, rühmen’ gìrti
arbà skélbti
wyspowiadać się ‘beichten’ išsakýti arbà išsi
spaviedóti
występek ‘Übertretung, Verbrechen, Vergehen’ núodėmė ir pražengìmas
wytrzymać ‘aushalten, ertragen’ įveĩkti arbà
išturti
wywracać ‘umwerfen, umstürzen’ išvartýti i
pagriáuti
wywrócić ‘umwerfen, umstürzen, umkehren’
atgržti išvesti
wyznawać ‘bekennen’ sakýti i išpažìnti
wyzwolić ‘befreien’ išliuosúoti ir išgélbėti

Z
zabijać ‘erschlagen, umbringen, töten’ žavìn
ti i nõvyti
zachować (się) ‘sich benehmen, sich betragen,
sich aufführen, halten, erhalten, behüten,
bewahren’ laikýti i sáugoti, turti i laikýti, egtis laikýtis
zachowywać (się) ‘sich benehmen, sich betragen, sich aufführen, halten, erhalten, behüten, bewahren’ egtis i laikýtis, išsáugoti
i išlaikýti, sáugoti i laikýti
zacny ‘bedeutend, ausgezeichnet, vorzüglich,
trefflich’ brangùs i lãbas i ýpačias
zaginąć ‘verloren gehen, umkommen’ praž
ti i prapùlti
zakąszenie ‘Beißen, durch Biss Verletzen’ pjáu
jamas arbà kándamas
zakopywać ‘vergraben’ paráižti pakàsti
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zakwitać ‘aufblühen, erblühen, Blüte bekommen’ pražýsti žydti
zaniedbawać ‘vernachlässigen, nicht achten,
hintansetzen’ neregti arbà neatbóti, niekù
paléisti užmišti
zanieść ‘hintragen, hinbringen’ užgrìdyti arbà
užnèšti
zapłata ‘Lohn, Bezahlung’ algà arbà mókestis,
algà arbà užmokjimas, užmokjimas arbà
algà
zastać ‘antreffen’ užspti arbà užstrópti
zatracenie ‘Vernichtung, Untergang, Verderben, Ausrottung’ prapultìs arbà nužavìni
mas, prapuolìmas i nugaišìmas
zatrząsnąć ‘erzittern, erbeben’ padrebti ir pa
sikrùtinti
zawiesić ‘aufhängen’ na krzyżu ~ ‘kreuzigen’
añt krỹžiaus išpėlóti i pakabìnti
zawiły ‘verworren, wunderlich, unklar, kompliziert, gewunden’ kupas arbà kreĩvas
zażycie ‘Genießen’ gris i grõžis
zbawiać ‘erlösen, erretten’ išganýti arbà išgél
bėti, išgélbėti arbà išganýti
zbawiciel ‘Erlöser, Erretter, Heiland’ išganý
tojas arbà išgélbėtojas, išgélbėtojas arbà
išganýtojas
zbawić ‘erlösen, erretten’ išgélbėti arbà išga
nýti
zbór ‘Versammlung’ surinkìmas arbà zbãras,
zbãras arbà surinkìmas
zburzyć ‘zerstören, verwüsten, niederreißen’
pagadìnti i pagriáuti
zbyteczny ‘ausgelassen, exzessiv’ taniec ~
‘ausgelassener, exzessiver Tanz’ láigymas
arbà tañcius
zbytek ‘Überbleibsel, Rest, Übermaß, Überfluss’ prabangà arbà pãlaikas, prabangà
arbà prãšmatas, prãšmatas prabangà
zeszpecić ‘hässlich machen, verunstalten’
išdárkčioti arbà išbjùrinti
zfałszować ↗ sfałszować
zginąć ‘verloren gehen, verschwinden, zugrunde gehen’ pragaĩšti pražti
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zgładzić ‘ausrotten, vernichten, aus dem Weg
räumen’ išnaikìnti i sutrìnti
zgromadzać ‘sammeln, versammeln’ sugžti
arbà suriñkti
zlecić ‘übergeben, hingeben’ padúoti i pa
skìrti
złączyć ‘verbinden, vereinigen, vereinen’ su
glaũsti arbà sujùngti
złączyć się ‘sich vermählen, heiraten’ nie ~
‘sich nicht vermählen, heiraten’ nè vèstis
neĩ tektis
złorzeczeństwo ‘Verwünschung, Fluch’ keikastìs piktýbė
złorzeczyć ‘lästern, schmähen, verwünschen’
piktaĩ kalbti arbà kéikti; ani ~ neĩ pìkto
tarýti neĩ kéikti
zmocnić się ‘die Oberhand bekommen, überwältigen’ įbingti arbà įsigalti
znaczny ‘bedeutend, wichtig’ žymùs i lãbas
znać ‘kennen’ įspti i vadìnti i pažìnti
znak ‘Zeichen’ žénklas arbà žym
znamienity ‘ansehnlich, bedeutend, von hohem Wert’ brangùs i lãbas i ýpačias
znoszenie ‘Ertragen, Erdulden’ pakėlìmas i
nukentjimas
zranić ‘verwunden, verletzen’ išrõnyti i žeĩsti
zrozumieć ‘verstehen’ girdti i pérmanyti
zstać się ↗ stać się
zupełność ‘Vollständigkeit, Ganzheit, Fülle’
ištisùmas arbà pilnùmas, pilnùmas arbà
ištisùmas, ištisùmas apvalùmas
zupełny ‘ganz, völlig, vollständig’ ìštisas arbà
ciẽlas, apvalùs ìštisas
zwać ‘nennen’ vadìnti arbà algóti
zwyciężyć ‘besiegen, bezwingen’ įveĩkti ar
bà pérgalti
zysk ‘Gewinn, Profit, Nutzen’ naudà arbà
penas

Ź
ździebłko ‘Halm, Strohhalm, Grashalm’ šapẽ
lis arbà šiaudẽlis

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

Ż

żegnać się ‘sich bekreuzigen, sich segnen’ žeg

żałosny ‘beklagenswert, kläglich, bedauernswert’ apraudótinas i gailtinas
żałość ‘Wehmut, Betrübnis, Traurigkeit’ graudùmas i gailesỹs
żałować ‘geizen, knausern’ peldti arbà sksti

nótis arbà žénklintis
żegnanie ‘Bekreuzigen, Segnen’ žegnójimas
arbà žénklinimas
żenić się ‘sich verheiraten (vom Mann gesagt)’
vèstis i tektis, vèstis tektis

4.3. D i s t r i b u t i o n. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Verteilung der Doppelungen in der gesamten Postille, aufgeschlüsselt einerseits nach Einzeltexten, andererseits nach den Verbindungswörtern der Doppelungsglieder. In der
mit ‘UiZ’ (= Umfang in Zeilen) überschriebenen Spalte ist die nach Zeilen bemessene
Länge des jeweiligen Einzeltextes angegeben.
Nr.

Seite UiZ

arba ir

Ø

sonst.

Nr.

Seite UiZ

arba ir

Ø

sonst.

1

1

249

4

—

1

—

25

111

83

1

—

—

—

2

6

335

1

2

1

—

26

113

203

—

—

—

—

3

12

211

4

3

4

—

27

117

202

—

1

1

—

121

81

—

—

—

—

4

16

220

3

4

1

1 (neĩ)

28

5

21

201

1

2

—

—

29

123

182

—

1

—

—

6

25

371

2

—

—

—

30

127

214

1

—

—

—

7

32

103

—

—

—

—

31

131

212

2

—

—

—

135

412

3

—

—

—

8

34

159

2

—

—

—

32

9

37

254

1

—

—

—

33

144

209

1

3

—

—

10

42

222

6

2

—

—

I

148

268

1

2

—

—

11

47

94

—

—

—

—

II

153

190

1

1

—

—

12

48

219

4

1

1

—

III

157

254

2

2

—

—

163

222

3

—

4

—

13

53

222

12

2

—

—

IIII

14

57

278

3

—

—

—

V

16[7] 268

1

1

2

—

15

63

220

2

—

1

—

VI

171

2

1

—

—

16

67

260

3

9

—

3 (neĩ)

VII

178

270

5

3

—

—

184

219

—

—

—

—

360

17

73

265

3

—

1

—

34

18

78

202

2

—

—

—

35

189

254

3

—

—

—

19

82

202

—

1

1

1 (taĩ
yrà)

36

194

213

3

—

—

—

37

198

147

1

—

—

—

20

86

302

1

—

—

—

38

201

232

5

2

—

—

21

92

229

—

—

2

—

39

206

235

4

1

1

—

22

97

221

—

1

1

—

40

210

223

5

—

1

—

23

101

233

—

—

—

—

41

215

243

3

1

—

—

24

106

252

7

2

1

—

42

220

269

11

3

1

—

74
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Nr.

Seite UiZ

arba ir

Ø

sonst.

Nr.

Seite UiZ

arba ir

Ø

sonst.

43

225

247

9

2

—

—

80

380

264

18

—

—

—

44

230

55

—

—

—

—

81

386

333

1

—

—

—

45

231

207

4

1

—

—

82

392

224

15

—

1

—

46

235

248

7

—

—

—

83

397

173

—

—

—

—

47

240

224

—

—

1

—

84

400

218

11

—

—

—

48

245

210

1

—

—

1 (neĩ)

85

405

153

—

—

—

—

49

249

120

—

—

—

—

86

408

207

9

1

—

—

234

50

251

—

6

—

—

87

412

198

10

1

—

—

51

[2]56 330

1

1

—

—

88

416

229

9

1

—

—

52

262

235

—

14

1

1 (neĩ)

89

421

128

—

—

—

—

81

53

267

—

—

1

—

90

423

132

—

—

—

—

54

26[9] 253

1

12

3

—

91

426

220

6

—

—

—

55

274

1

11

3

—

92

431

130

—

—

—

—

202

235

56

278

208

2

13

3

—

93

433

8

—

—

—

57

283

221

—

5

7

—

94

[4]37 233

11

—

1

—

58

287

234

—

9

1

—

95

442

213

13

1

—

—

59

292

231

2

3

2

2 (neĩ)

96

446

236

2

—

—

—

60

297

176

1

3

4

—

97

451

250

19

2

—

—

61

300

224

1

1

1

—

98

456

223

14

—

—

—

62

305

214

2

4

6

—

99

461

230

—

2

—

—

63

309

191

—

2

—

—

100

465

263

—

1

2

1 (neĩ)

64

313

211

—

4

1

—

101

470

254

1

3

—

—

65

317

203

—

6

4

—

102

476

255

1

2

—

—

66

321

223

—

9

2

—

103

482

193

2

1

2

—

67

326

166

1

5

1

—

104

486

232

2

5

—

—

68

329

193

—

5

—

—

105

491

225

—

3

—

—

69

333

214

1

6

3

—

106

495

303

—

2

—

—

70

338

190

—

6

3

—

107

501

261

12

4

—

1 (õ)

71

342

209

—

4

2

—

108

506

207

5

2

—

—

72

346

199

—

1

—

—

109

510

248

11

—

—

—

73

350

214

2

1

—

—

110

515

246

1

—

—

—

74

354

194

2

3

1

—

111

520

195

—

1

—

—

75

358

228

—

3

—

—

112

524

217

—

2

2

—

76

363

222

—

1

3

—

113

527

194

—

—

—

—

77

367

197

—

—

1

—

114

531

173

—

1

1

—

78

371

196

—

—

1

—

115

535

333

—

—

—

—

79

377

185

7

3

1

—

116

541

159

—

—

—

—
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Nr.

Seite UiZ

arba ir

Ø

sonst.

Nr.

Seite UiZ

arba ir

Ø

sonst.

117

544

283

—

1

—

—

128

587

64

—

1

—

—

118

549

100

—

—

—

—

129

590

72

—

—

—

—

119

552

226

—

2

—

—

130

591

309

—

—

—

—

120

556

287

1

—

1

—

131

597

265

—

—

—

—

121

562

226

—

—

—

—

132

602

309

—

—

—

—

122

566

201

—

—

—

—

133

609

110

—

—

—

—

123

571

222

1

—

—

—

134

611

52

—

—

—

—

124

575

126

—

—

—

—

135

612

156

—

—

—

—

125

578

324

2

1

—

—

136

615

128

—

—

—

—

126

584

98

—

—

—

—

137

618

281

—

—

—

—

127

586

79

1

—

—

—

138

623

183

—

—

—

—

Tabelle 1. Die Verteilung der Doppelungen in DaP

Textquellen:
Aug – TOMVS X. OPERVM ‖ D. AVRELII ‖ AVGVSTINI ‖ HIPPONENSIS EPISCOPI, ‖ CON
TINENS SERMONES AD ‖ POPVLVM ET CLERVM. […] ANTVERPIÆ, ‖ Ex officina
Chriſtophori Plantini, ‖ Architypographi Regii. ‖ M.D.LXXVI. (Titelangabe nach Digitalisat auf
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10812775-2;
Bayerische Staatsbibliothek München: 2 P. lat. 128 – 10.)
BrPI – POSTILLA ‖ Tatai eſti ‖ Trumpas ir ‖ Praſtas Iſchguldimas ‖ Euangeliu / ſakamuiu Baßnicʒoie ‖
Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Aduento ‖ ik Wæliku. ‖ Per ‖ Iana Bretkuna Lietuwos Plebona ‖ Kara
liaucʒiuie Pruſůſu. ‖ Iſſpaude Karaliaucʒiuie ‖ Iurgis Oſterbergeras. ‖ Mæta Pono 1591. (Titel
angabe nach Abb.: Aleknavičienė 2005, 151.)
BrPII – POSTILLA ‖ tatai eſti ‖ Trumpas ir ‖ Praſtas Iſchguldimas ‖ Euangeliu / ſakamuiu Baßnicʒoie ‖
Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ‖ ik Aduento. ‖ Per ‖ Iana Bretkuna Lietuwos Plebona ‖ Kara
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Revue Bénédictine 54, 61–123. (Text auch zugänglich auf http://www.corpusthomisticum.
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[…] POSNANIÆ [1579]. (Titelangabe nach Digitalisat auf oai:www.dbc.wroc.pl:7375; Zakład
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W 3 – Poſtilla ‖ Catholicka Mnieyſza. […] Teraʒ ʒnowu ʒ pilnośćią prʒeyrʒána / popráwiona / ‖ y po
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posvěceni Chràmu.] Wydaná ‖ Skrʒe Iakuba Wůgka ‖ ʒ Wagrowce […] Dijl Druhý. […] M. D.
LXXXXII. (Titelangabe nach Digitalisat des Exemplars der Moravská zemská knihovna v
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Wolfgang Hock
R e s e a r ch i n D a u kš a ’ s P o s t i l l e 1: Doppelung

Summary
The German term ‘Doppelung’ refers to the occurence of two (seldom three) semantically equivalent words or phrases in a translated text that correspond to a single word in
the source document. Subject of the present article are correspondences of this type between Daukša’s Poſtilla Catholicka (DaP, 1599) and Wujek’s Poſtilla Catholicka Mnieyſza (W3,
1590). The cases in question are collected as completely as possible and analysed linguistically. The linguistic description encompasses formal and semantic aspects such as presence
or absence of conjunction, type of conjunction, distribution and the nature of the semantic
equivalence. It turns out that the linguistic term ‘synonymy’ is too narrow to cover the
whole range of semantic relations between the members of the equivalences in question.
Arguments are provided for the view that this kind of equivalence is neither an exclusive
feature of Daukša’s language nor of Old Lithuanian or of translated texts. Rather, it reflects
the extensive use of one of the most central Renaissance figures of speech, ‘synonymia’
(also called ‘interpretatio’ or ‘paraphrasis’). The key role of this figure in the 16th century
can be traced to the pre-eminence of one textbook, De copia of Erasmus of Rotterdam, which
strongly influenced Renaissance education in both Western and Eastern Europe.
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A p p e n d i x. Die Synopse der Einzeltexte aus Daukšas Postille (DaP 1599) mit den
vier ersten Auflagen der Postilla mniejsza Wujeks (W 1 1579 / 1580; W 2 1582; W 3 1590;
W 4 1596) und der ebenfalls auf Wujek basierenden tschechischen Übersetzung (WMo
1592) soll in erster Linie ein Hilfsmittel für die philologische und linguistische Arbeit
mit dem altlitauischen Sprachdenkmal sein. Die litauische und die tschechische Übersetzung der polnischen Vorlage stehen natürlich in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis
zueinander, doch hilft vielleicht gelegentlich ein Blick darauf, wie der tschechische
Übersetzer eine bestimmte Textstelle aufgefasst und wiedergegeben hat.81 Unklarer
ist das Verhältnis zu den polnischen Vorlagen für Daukšas Übersetzung. Mit einiger
Sicherheit kann hier nur W 4 ausgeschlossen werden. Zwar ließe das Erscheinungsjahr
1596 eine Einflussnahme auf die drei Jahre später publizierte litauische Postille zu,
doch Ivinskis konnte anhand von Quellenmaterial nachweisen, dass „spätestens im
Januar – Februar 1595 […] die Übersetzung der Postille in den Händen der Vilnaer
Jesuiten [war]“82. Trotzdem wird die Edition von 1596 hier mit angeführt, nicht zuletzt,
weil sie Kudzinowski83 als Quelle für die Bedeutungsentsprechungen seines Wort- und
Formenverzeichnisses gedient hat. Die opinio communis geht davon aus, „daß die Endredaktion der Übersetzung D’s nach W3 vorgenommen ist, daß aber erhebliche Teile
nach W2 gearbeitet sind“84. Die Annahme ist in dieser Formulierung wohl zutreffend,
sie lässt aber auch offen, ob Daukša nicht noch weitere Quellen herangezogen hat. So
macht es z. B. der oben in Anmerkung 10 unter Punkt 1.1.3. dargestellte Sachverhalt
wahrscheinlich, dass auch W 1 konsultiert wurde. Des Weiteren gibt es unter den von
Palionis85 zusammengestellten Textstellen eine ganze Reihe von Fällen, die weitere
Quellen voraussetzen. So muss die in W 3–4 nur bis Vers 23 wiedergegebene, umfangreiche Evangelienperikope Mt 25,14–3086 auf einer anderen Vorlage beruhen; denkbar
wäre Wujeks Übersetzung des Neuen Testaments von 1594 (WNT 95), doch dies ist
beim augenblicklichen Forschungsstand nicht mehr als eine Möglichkeit.87 Ähnliches
81

Die Erwähnung einer deutschen Übersetzung der Postille Wujeks in Daukšas polnischem Vorwort (DaP [VII] 11 ) hat zwar
Eingang in die Fachliteratur gefunden
(Brückner 1905, 411; Sygański 1914, 61 mit
Anm. 3; Biržiška 1926, 14), doch konnte
bislang kein weiterer Hinweis auf die
Existenz dieses Buches gefunden werden
(Estreicher 1939, 399; Podręczna encyklope
dya kościelna, 1916, 41). Die tschechische
Übersetzung scheint ähnlich wie DaP auf
W 2 und W 3 zu beruhen. Dies ist insofern
von Interesse, als Daukša in seinem Vorwort diese Übersetzung in einem Atemzug
mit seiner eigenen Übertragung ins Litauische nennt. Offensichtlich ist für ihn die
Frage der Auflage nachrangig, was auch
ein Licht auf sein Verhältnis zu den jeweiligen Quellen der Einzeltexte werfen
könnte, die möglicherweise je nach Bedarf

83

82

83
84
85
86
87

und Umstand aus W 1 , W 2 oder W 3 entnommen wurden.
Ivinskis 1954, 47. Siehe dazu den bei Ivinskis auf S. 66 abgedruckten Brief des Jesuiten Adam Brocus von 1595 (vgl. auch Lebedys 1963, 236).
Kudzinowski 1977.
Tangl 1928, 24; vgl. auch Locher 1972, 177–
181; Palionis 2000, 17–18.
Palionis 2000, 23–35.
DaP 386 12 –387 5 , Vers 24 ab 386 33 ; vgl. Palionis 2000, 32–33.
W 1 und W 2 umfassen diesen Text (Perikope
und Predigt) überhaupt nicht. Neben Wujeks Übersetzung des NT kommen ggf.
auch andere Bibelübersetzungen in Frage.
Eine ausführliche Bibliographie polnischer Übersetzungen des NT aus den Jahren 1518–1638 findet sich bei Pietkiewicz
(2003, XII–XV).
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gilt für die um Apg 1,18 erweiterte Stelle der Passio zum Selbstmord des Judas,88 die
ebenfalls in keiner der Postillen Wujeks vorkommt; möglicherweise hat Daukša hier
auf eine der zahlreichen Evangelien- oder Passionsharmonien seiner Zeit zurückgegriffen oder eine weitere Postille mit dieser Textform verwendet.89 Diese Anmerkungen
sollen verdeutlichen, dass in der Frage der Vorlagen für Daukšas Postille noch beträchtlicher Forschungsbedarf besteht, der durch eine dringend benötigte kritische Ausgabe
diese wichtigen Sprachdenkmals gedeckt werden könnte.
Nr. DaP

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

1

1

I1
Ant Pirmos Nedelos Adwento S. Ewangelia ape Adwenta / táy yrá / ape ataiimą
Wießpaties Chriſtaus / ir yioiimą ąnt
Karaliſtes ſawos. Matehuſsiep’ Dwieiu
Deßymtu Pirmoi Cap. [Mt 21,1–9]

I1

1

1

I.1 1r

2

6

Ant Pirmos Nedelos Adwento / ąntra
—
Ewangeliá pagal paiunkimą Rimo: ape
ſûdą pâſtarą / ir ape ękłus io. Lukóßiup’
dwieių deßimtų pirmoi kapitułoi.
[Lk 21,25]90

—

6

5

—

3

12

Ant antros Nedelos Adwento Ewangeliia I 13
ape Ataiimą Wießpaties’ ąnt ſudo / ir ape
Ʒkłus ąnt’ Sâułes / Mneſio / ír Ʒwąy
dių Lukoßíup’ 21. kápit: v’. 25.
[Lk 21,25–33]

I8

12

11

I.1 6r

4

16

Ant Trecʒios Nedelos Adwento Ewangelia ape legaciią Iona Wießpatieſp Ié
ſausp’ / Matth: 11. cap. [Mt 11,2–10]

I 23

I 14

16

15

I.1 11r

5

21

I 33
Ant Ketwirtos Nedelos Adwęnto Ewan
geliá ape legacią Ʒydu Ionop kríkßtitoiop.
Ioniep. l. Cap. paraßita. [Joh 1,19–28]

I 21

21

20

I.1 16r

6

25

Ant Ketwirtos Nedelos Adwento / ąntra
Ewangeliá pagal páproti Rimo / Luko
ßiup’ trécioy Kapit. [Lk 3,1–6]

—

25

24

—

88
89

DaP 163 19–21 ; vgl. Palionis 2000, 27.
Die Passio fehlt völlig in W 1 und W 2. Laut
Estreicher (1939, 389) wurde die Passio
von 1582 (hier als W 2 Pa geführt) als Teil
von W 2 publiziert, jedoch mit eigener Seitenzählung. Zu den Evangelienharmonien
vgl. Wünsch (1983), eine Zusammenstellung von Passionsharmonien findet sich bei
Alardus (1725, 135–146). Die Erweiterung
um Apg 1,18 – viele Harmonien sind „nicht
oder nicht ausschließlich aus den Worten

84

90

—

der kanonischen Evangelien zusammengestellt“ (Wünsch 1983, 9) – weisen z. B. sowohl Bretkes Postille (BrP I 375 12–14 ) als
auch der Evangelienabschnitt bei Willent
(ViE [198] 20–22 ) auf. Die Stelle fehlt in Wujeks Evangelienharmonie (WZy), die aufgrund des Publikationsjahres (1597) ähnlich wie W 4 aber ohnehin nicht als Quelle
von DaP in Frage kommt.
Nr. 2: W 4 gibt die Perikope Lk 21,25–33.
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Nr. DaP

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

7

32

S. Auguſtino Biskupo Sakimas / ape pa
ʒopoſtiiimą ąnt dienós vgimimó Więß
paties Iéſaus Chriſtaus. [Aug 209–210;
PL 39,1975–1977]

—

—

32

30

—

8

34

S. Iono Chriſoſtomo / Sakimas kuri tureio —
pękiomis dienomis / pirm Vgimimo
Wießpatíes: ape priʒopoſtiiimą ąnt tós łabós ßwętes ir ąnt wêrto priemimo ßwę
cʒîáuſio Sakramento Kûno ir kraûio
Wießpatięs. [PG 48, 747–756]

—

34

32

—

9

37

Ant dienos Diewo Vgimimo Ewangelia I 43
ape ant ßio paſáulo vgimimą Sunaus
Diewo ißg’ motinos b téwo. Luc: 2. Cap.
[Lk 2,1–14]

I 27

36

34

I.1 21r

10

42

I 56
Ant toſiaug dienos Diewo Vgimimo /
antra Ewangelia / ape pirmaminaii Vgí
mimą ſunaus Dięwo / ig têwo be motinos. Ioan. 1. Cap. [Joh 1,1–14]

I 34

42

39

I.1 26v

11

47

Ape Vgimimą Igełbetoio muſu Sakimas’ S. Leono dídioio Pópieieus / kur
ſái giwęno pirm Wienůlikos ßimtų metu.
Metůſia Wießpatíes’. 442. [PL 54, 190D–
193A, 195A–196A]

—

46

43

—

12

48

Nedelos Pirmos po Vgimimuy Wießpa I 66
ties Ewangelia ape pranaßawimą Symeo
[n]a Luce. 2. Cap. [Lk 2,33–40]

I 40

48

45

I.1 31r

13

53

Ant dienos Nauiu Metu Ewangelia ape
Wießpaties apipiauſtimą. Luc. 2. Cap.
[Lk 2,21]

I 47

52

49

I.1 36v

—

Ná Niedʒielę Wtorą po Národʒeniu Páń —
ſkim / gdy wigilia Trʒech Krolow prʒypa
da w Niedʒielę / Ewángelia o wroceniu
ſię Páńſkim ʒ Egyptu. v Máttheußá ś. w
Roʒdiale 2.

—

—

53

—

57

Ant dienos Triiu Karalu Ewangelia ape
iuoʒg Matt. 2. Cáp. [Mt 2,1–11]

I 87

I 54

56

58

I.1 41r

(s. u. Nr. 129, DaP 590)

—

—

62

63

—

I 62

64

65

I.1 47v

14

15

63

—

I 77

Ant pirmos Nedelos po Triiu Karalu
I 101
Ewangelia ape Ieſu Mokąnti Baʒnicioia
dwílikoia metų Luce. 2. Cap. [Lk 2,42–52]

85
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Nr. DaP
16

67

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

Nedelos antros po Triiu Karálu Ewange-

I 112

I 68

68

69

I.1 52r

Nedelos Triacʒios po triiu Karalu / Ewan- I 124

I 76

73

74

I.1 58r

I 84

79

79

I.1 64r

I 90

83

83

I.1 68v

—

—

88

86

I.1 73r

I 158

I 96

93

92

I.1 79v

I 169

I 103

98

96

I.1 84v

I 180

I 110

102

101

I.1 89v

I 192

I 117

107

105

I.1 94v

—

—

112

109

—

I 204

I 124

114

111

I.1 100v

—

—

118

115

II.2 35r

lia ape ſwodbą. Ioan. 2 Cap. [Joh 2,1–11]
17

73

gelia ape raupſůtą arba lepra vmuſtą /
ir ape ßímtiniką / Matth: 8. Cáp.
[Mt 8,1–13]
18

78

Nedelos Ketwirtos po triiu Karálu Ewan- I 138
gelia ape skęſtąncią aldiią. Matt. 8. Cap.
[Mt 8,23–27]

19

82

Nedelos Pęktos po triiu Karalu Ewangelia I 148
ape kukali. Mat. 13. Cap. [Mt 13,24–30]

20

86

Nedelos Sʒeſtos po triiu Karalu / Ewvngelia ape Grudą gárſticios Matthé[u]ßiep 13. Kap. [Mt 13,31–35]

21

92

Nedelos Senuiu Vʒgaweniu Ewangelia
ápe darbinikus Winicʒioie. Mátth: 20.
Cap. [Mt 20,1–16]

22

97

Ant Nedelos Pirm Vgaweniu Ewangelia / ape ſekłą Kuriii puldinéie ing’ tula
rôpą ęmę. Luc: 8. Cap. [Lk 8,4–15]

23

101

Ant Nedelos Vgawimoſios Ewangelia /
ape kąncʒią Wießpaties / ir ape igîdimą

môgaus ákło Lukoßiup’: 11. Cap.
[Lk 18,31–42]91
24

106

Nedelos Pirmos Gawenioie Ewa[n]gelia
ápe gaweiimą / ir pagundás welinißkas’.
Matth. 14. Cap. [Mt 4,1–11]92

25

111

Ant Tosiau Nedelos pirmos Gawenioi
Arba ąnt Vgawimôſios Seredós. Sâkimas
S. Auguſtíno ape didę Gawênią keturi
deßimt díenų. [Aug 544–545; PL 38,
1039–1040]

26

113

Nedelos Antros Gawenioy. Ewangelia
ąpe chanáneos moterißkę. Math. 15. Cap.
[Mt 15,21–28]
(s. u. Nr. 130, DaP 591)

91

Nr. 23: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Lk 18 an.

92

86

Nr. 24: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Mt 4 an.
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Nr. DaP

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

27

117

Nedelos Trecios Gawenioie Ewangelia
ape Weliną nebili ißmeſtą Luc: 11. Cap.
[Lk 11,14–28]93

I 214

I 130

124

120

I.1 105r

28

121

Ant Tosieug Nedelos Trecios Gawenioi —
Sákimas Swnto Auguſtino / ape paſisá
kimą. [Aug 258; PL 39, 2215–2216]

—

128

124

—

29

123

Nedelos Puseugawenio. Ewangelią Ape
Paſotinima 5000 moniu Pęketu důnos
Ion: 5. 6. Cap. [Joh 6,1–15]94

I 224

I 136

130

125

I.1 109v

30

127

Nedelos Pęktos Gawenioy Ewangelia kaip I 233
Ʒydai noreio Wießpaties ákmenimis v
brukt’ / Ióniep’ S. 8. Capit. [Joh 8,46–59]

I 142

134

129

I.1 113v

31

131

Ant werbos nedelos / Ewangelia Toieg
kuriii ąnt pirmos nedelos Adwento / Sá
kimas ape pritáiſimą ſkomióſp’ Diéwo.

I 148

138

133

I.1 118r

32

135

Ant Didioio Cetwergo Ewangeliá kurią —
Paráße Ionas. S. 13. Capit. [Joh 13,1–15]

I 154

142

137

I.1 123r

—

S. Cyrillá Arcybiſkupá Hieroʒolimſkiego / —
kroćiuchne kaʒanie / o prʒemienieniu
chlebá y winá w świętym Sákrámenćie:
ná one ſłowá Páwłá świętego: Abowiem ia
wʒiąłem o Páná com te y wam podał. w
1. Liśćie do Korynthow w Roʒdʒiale 11.

—

—

144

—

—

Swiętego Ianá Chryʒoſtomá / to ieſt Ʒło
touſtego / Arcybiſkupá Konſtántynopol
ſkiego / o świętym Sákrámencie kaʒánie
drugie.

—

—

145

—

150

147

I.1 132r

I 244

—

W 2Pa
33

93

94

144

—
ANT DIDESIOS PETNICZIOS PASSIA
Tái yra: Hiſtoriá kancʒios Wießpaties mu
ſu Ieſaus Chriſtaus / ig’ keturi Ewange
líſtų trumpáy ſurinktá / ir ąnt’ ſeptini
dal ir ſu igûldimais ſawáis iſkîrſtita.
[Joh 3,16]95

Nr. 27: WMo kündigt „Mathauſſe / w. XII.
Kapitole“ an, die folgende Perikope gibt
allerdings wie in DaP und W 1–4 die Stelle
Lk 11,14–28 wieder.
Nr: 29: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Joh 6 an.

87

95

1

Nr. 33: Der Vers Joh 3,16 fehlt in W 3–4 und
WMo, wird aber in W 2 Pa auf der Rückseite
des Titelblatts angeführt. WMo kündigt
zwar nur „ſſeſt dijlů“ an, gibt jedoch im
Folgenden alle sieben Abschnitte.
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Nr. DaP
148

Titel

W1

W 2Pa W 3

W4

WMo

I. Małda dare ſu kruwinu prákaitu.

—

8

154

150

I.1 136v

153

II. Idawimas ir ſugawimas Wießpaties.

—

15

159

155

I.1 142v

157

III. Sudiiimas ir gałwokartai namuoſe
Kaijphoßeus.

—

21

163

159

I.1 146v

163

IIII. Iduotas Piłotui / apraßitas / ir nu
ſiuſtas HErodop’.

—

28

168

164

I.1 152r

164b
V. Baraboßius / Plakimas / Karunawoii[=167] mas ir Idawímas ąnt’ ſmértięs.

—

34

173

168

I.1 158v

171

VI. Nukriewoiimas / ir ſeptini odʒei
ąnt krieus.

—

42

180

175

I.1 164r

178

VII. Ʒękłai paskui numirimą / ßonas ragotine atwertas / ir pałaidoĳmas.

—

52

187

181

I.1 173r

W2
34

184

Ant dienos Weliku Ewangelia ape Wieß- I 254
paties iß numiruſiu kelimą. Mar. 16. Kap:
[Mk 16,1–7]

I 166

192

186

I.1 180r

35

189

Ant Antros dienos Weliku / Ewangelia
ape du ęncʒiu Emaus. Luk. 24. Kapit.
[Lk 24,13–35]

I 265

I 172

197

190

I.1 185r

36

194

Ant Vtarniko Weliku / Ewangelia kaip
W. Ieſus parodes’ Apaßtałamus. Luk.
24. Kapit. [Lk 24,36–47]

I 277

I 180

202

195

I.1 190v

37

198

Dienoſe Weliku Sákimas S. Auguſtino
ape Wießpatiés kélimą i numíruſių.
[Aug 316–317; PL 38, 1104–1107]

—

—

206

199

—

38

201

Nedelos pirmos po Weliku / Ewangelia
I 287
ape wáldią / kuria dáwe W. CHRISTVS
Apâßtałamus. Ion. 20. Kapit. [Joh 20,19–31]

I 186

209

202

I.1 195v

39

206

Nedelos Antros po Weliku / Ewangelia
ape Piemeni gerą / Ion. 10. Kapit.
[Joh 10,12–16]

I 299

I 193

214

206

I.1 200v

40

210

Nedelos Trecʒios po Weliku / Ewangelia
ape gimdąncʒią moterißkę. Ion. S.
10. Capit. [Joh 16,16–22]96

I 310

I 200

218

210

I.1 205v

41

215

Nedelos ketwirtos po Weliku / Ewangelia I 321
ape weikałą Dwásios S. Ióniep’. 16. Cáp.
[Joh 16,5–14]

I 206

223

215

I.1 210r

96

88

Nr. 40: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Joh 16 an.
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Nr. DaP

Titel

W2

W3

W4

WMo

42

220

Nedelos pęktos po Weliku Ewangeliá ape I 333
małdą. Ioan. 16. Cap. [Joh 16,23–30]

I 214

228

219

I.1 216r

43

225

Ant dienos Dągun’ ęgimo Wießpaties /
Ewangelia ape tąiag / Mar: 16. Kapit.
[Mk 16,14–20]

I 346

I 222

233

224

I.1 222r

44

230

Ant toſiaug dienos ing dąguęgimo
Wießpatiés / Sákimas Auguſtino S.
[Aug 339; PL 39, 2082–2083]

—

—

238

229

—

45

231

Nedelos Sʒeßtos po Weliku Ewangelia
I 358
Ape weikałus Dwáſios S. Ion. 15. 16. Cap.
[Joh 15,26–27; Joh 16,1–4]

I 229

239

230

I.1 127v

46

235

Ant dienos Sekminiu Ewangelia ape mey I 368
łą Diewo / Ioniep’ 14. Cap. [Joh 14,23–31]

I 235

244

234

I.1 232v

47

240a

Ant Paldieniko Sekminiu Ewangelia ape
meyłe Diewo / ir ne meilingumą paſáu
lo / Ioan. 13. Cap. [Joh 3,16–21]97

I 381

I 243

249

238

I.1 237r

48

245

Ant Vtarniko Sekminiu Ewangelia ape
wagis / łatrus / ir piemienis tikrůſius.
Ion: S. 10. Cap. [Joh 10,1–11]

I 391

I 249

253

243

I.1 242r

49

249

Ant toſiag dienos Sekminiu / Sákimas
Swęto Bernoto. [PL 183, 323–326A]

—

—

257

247

—

50

251

Ant Nedelos Trayces ßwęncʒeuſios Ewan II 1
gelia ape dwáſißką atgimimą. Iôniep’
3. Cap. [Joh 3,1–15]98

I 256

259

249

II.1 1v

51

Ant toſiag dienos ßwęcʒieuſios Traices /
356a
—
[=256] antra Ewangelia pagalei paiunkimą Rimo.
Matt. 28. [Mt 28,18–20]

—

264

254

—

52

262

Ant dienos Diewo Kuno / Ewangelia ape
ßwęncʒeuſią Sakramentą / Ioniep’ 6. Kapitulum. [Joh 6,55–58]

I 263

270

259

II.1 6r

—

S. Ianá Dámáſcená kaʒánie o prʒemienie —
niu chlebá y winá w ćiáło y w krew’ Páń
ſką w naświętßym Sákrámenćie.

—

—

264

—

267a

Ant toſiag dienos Diewo Kuno / Sákimas
—
ßwęnto Tamoßieus ig’ Aquino. [ThA 75–77
Lectio prima, lectio secunda, lectio tertia]

—

274

265

—

53

97

a

W1

Nr. 47: DaP und W 2–4 kündigen fälschlich
Joh 13 an, W 1 und WMo richtig Joh 3.

89

98

II 12

Nr. 50: W 2 kündigt fälschlich Joh 13 an,
WMo schließt die Perikope bereits mit
Joh 3,13 ab.

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

Nr. DaP

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

54

Nedelos Pirmos po Sʒwętai Traycei

II 23

I 270

275

267

II.1 11v

II 36

I 278

281

271

II.1 17r

II 48

I 285

285

276

II.1 22v

II 59

I 292

290

280

II.1 27v

II 70

I 299

295

284

II.1 32v

II 83

I 306

300

289

II.1 38r

II 94

I 314

305

294

II.1 43v

Nedelos Aßmos po S. Traycei / Ewangelia II 103 I 319

309

297

II.1 47v

313

302

II.1 53r

II 126 I 333

318

306

II.1 58r

II 136 I 339

322

310

II.1 62v

II 147 I 345

327

314

II.1 68v

267

b

[=269] Ewangelia ape Didturi ir Laʒoríu.
Luk: 16. [Lk 16,19–31]
55

274

Nedelos Antros po S. Traycei / Ewangelia ape Wecʒerią / Lukoßiup’ 14.
[Lk 14,16–24]

56

278

Nedelos trecʒios po S. Traycei / Ewangelia ape prauwuſią awi / Luk. 15. Cap.
[Lk 15,1–10]

57

283

Nedelos Ketwirtos po S. Traycei / Ewangelia ape meiłaßirdus darbus / Luc:
6. Cap. [Lk 6,36–42]

58

287

Nedelos Pęktos po Traycei S. Ewangeliá
ape didii gawimą / Lukoßiup 5. Cap.
[Lk 5,1–11]

59

292

Nedelos ßeſtos po Traycei S. Ewangelia ape gáuſią teiſibę. Matt: 5. Cap.
[Mt 5,20–24]

60

297

Nedelos Sekmos po Traycei S. Ewangelia
ape ſeptinetą duonos / Mor: 8. Cap.
[Mk 8,1–9]

61

300

ape falßiwus pránaßus. Matt: 57. Cap.
[Mt 7,15–21]99
62

305

Nedelos Dewintos po Traycei S. Ewange- II 115 I 326
lia ape tiuną ne teiſiniką. Luc. 16. Cap.
[Lk 16,1–9]100

63

309

Nedelos deßimtos po Traycei S. Ewangelia ape apraudoiimą Wießpaties ąnt’ Híe
ruſalem / Luc: 19. Cap. [Lk 19,41–47]

64

313

Nedelos wienolikos po Traycei S. Ewangelia ape weidamaini ir Muitiniką / Luc:
18. Cap. [Lk 18,9–14]

65

317

Nedelos Dwilikos po Traycei S. ape kurtini ir neʒaidia. Mork. S. 7. Cap.
[Mk 7,31–37]

99

Nr. 61: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Mt 7 an.

100

90

Nr. 62: W 3 kündigt fälschlich Lk 6 an, W 1, 2, 4
und WMo richtig Lk 16.
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Nr. DaP

Titel

W1

W3

W4

WMo

66

321

Nedelos trilikos po S. Traycei / Ewangelia ape Samaritoną. Luc: 10. Cap.
[Lk 10,23–37]

II 157 I 252 331
[=352]

318

II.1 72r

67

326

Nedelos keturolikos po S. Traycei /
Ewangelia ape Deßimti raupſůtu. Luc:
5. 17. Cap. [Lk 17,11–19]101

II 169 I 359

336

322

II.1 77v

68

329

Nedelos Pękiolikos po S. Traycei / Ewangelia ape tarnawimą dwiem Wießpatim
Matt: 6. Cap. [Mt 6,24–33]

II 178 I 364

339

326

II.1 81r

69

333

Nedelos Sʒeßolikos po S. Traycei / Ewan- II 188 I 370
gelia ape atgidimą iauniko numíruſio /
Luc: 7. Cap. [Lk 7,11–16]

344

329

II.1 85v

70

338

Nedelos Septiniolikos po S. Traycei / Ewán II 198 I 376
gelia ape ßwęntą ſabatos / ir ape ſedéiimą
ant’ ſwodbos. Luc: 14. Cap. [Lk 14,1–11]

348

334

II.1 90v

71

342

Nedelos Aßtoniolikos po S. Traycei /
Ewangelia ape didi priſakimą Diewo / ir
ape Diewiſtą Wießpaties Chríſtaus.
Matt: 22. Cap. [Mt 22,34–46]

II 208 I 382 152
337
[=352]

II.1 95r

72

346

Nedelos Dewintosliekos po S. Tráycei /
Ewangelia ape mogu Paraliewotą /
Matt. 9. Cáp. [Mt 9,1–8]

II 219 I 389

357

341

II.1 100v

73

350

Nedelos XX. po S. Traycei / Ewangelia
ape ſwodbos rubą. Matt: 22. Cap.
[Mt 22,1–14]

II 229 I 395

361

345

II.1 105r

74

354

Nedelos XXI. po S Traycei / Ewangelia
ape ſunu Karałelaus. Ion: 4. Cap.
[Joh 4,47–53]102

II 241 I 402

366

349

II.1 110r

75

358

Nedelos XXII. po S. Traycei / Ewangeliá
ape Karálu Rokundós kłauſąntí. Mat:
18. Cap. [Mt 18,23–35]

II 250 I 408

370

353

II.1 114v

76

363

Nedelos XXIII. po S. Traycei / Ewangeliá
ape Cieſoriu ir ape cʒies graßi / Matt:
22. Cap. [Mt 22,15–21]103

II 262 I 415

375

358

II.1 119v

101
102

Nr. 67: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Lk 17 an.
Nr. 74: W 1–2 kündigen zwar Mt 9 an, geben
aber wie DaP, W 3–4 und WMo richtig die
Perikope Joh 4,47–53.

91

103

W2

Nr. 76: Die Perikope in WMo umfasst
Mt 22,15–22.

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

Nr. DaP

Titel

W1

77

367

Nedelos XXIIII. po Traycei S. Ewangelia
ape atgidimą dukteres Kunigáikßcio
Matt: 9: Cap. [Mt 9,18–26]

78

371

79

W3

W4

WMo

II 273 I 422

379

362

II.1 124v

Nedelos XXV. po Traycei S. Ewangeliá
ape biaureiimą ißnáikinimo / Mat:
24. Cap. [Mt 24,15–28]104

II 283 I 428

384

366

II.1 129v

377

Ant Dienos Andrieiaus S. Ewangeliá ape
pawadinimą keturiu Apaſtałų Mattheu
ßiep’ S. 4. Cap. [Mt 4,18–22]

I 402

II 1

391

373

I.2 2v

80

380

Ant dienos S. Mikałoiaus Ewangeliá ape
iłguoſius idalitus tarp’ tarnų / Lųc:
19. Cap. [Lk 19,12–26]

I 410

II 6

394

376

I.2 6v

81

386

Ant dienos S. Mikaloiaus Ewangeliá antra —
pagal páproti Rimo / ape pękís talentus /
Mattheußiep Cap: 25. [Mt 25,14–30]105

—

400

381

—

82

392

I 423
Ant dienos Pradeiimo Mergos Marios
Ewangelia / Luc: Cap: 19. [Lk 11,27–28]106

II 14

406

387

I.2 12v

83

397

Ant toſiag dienos Pradeiimo Pagirtos
Mergos Mariios / Sákimas Bernotó S. iß
imtas ig’ Sákimo ąntro ape Girimus tos
ßwęcʒiauſios Mergós. [PL 183, 61B–71A]

—

—

411

391

—

84

400

Ant dienos S. Thamoßeus Ewangelia ape
ne ißtikeiimą io / Ioniep’ 20. Cap:
[Joh 20,24–29]

I 434

II 20

414

394

I.2 17v

85

405

Ant dienos Diewo Vgimimo Sákimas
Bernoto S. ape treią ſulipimą łabái ſkirių
dáiktu / kurís tikos Diéwo Vgimime.
[PL 183, 94C–100B]

—

—

419

399

—

86

408

Ant dienos Stephono S. Ewangeliá ape
átakias ne meilingumo / Matteußiep’
23. Cap. [Mt 23,34–39]

I 445

II 27

422

401

I.2 23r

87

412

Ant dienos S. Iono Apaſtało ir Ewangeliſ I 455
tos / Ewangeliá ape tularopą pawadinimą
Ioniep’ S. 21. Cap. [Joh 21,19–24]

II 33

426

406

I.2 28r

104

105

Nr. 78: W 2–3 kündigen fälschlich Mt 14 an.
Die Perikope entspricht in W 1–4 jener in
DaP, in WMo umfasst sie Mt 24,15–35.
Nr. 81: Die Perikope in W 3–4 umfasst nur
Mt 25,14–21.

92

106

W2

Nr. 82: Wie DaP kündigen W 2–3 fälschlich
Lk 19 an, W 1 fälschlich Lk 9 (〈IX〉), W 4 und
WMo richtig Lk 11 (WMo 〈XI〉). Die folgende Perikope umfasst in allen Texten
Lk 11,27–28.
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Nr. DaP
88

416

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

Ant dienos nekałtuiu Bernelu / Ewange-

I 464

II 39

430

409

I.2 32v

—

—

435

414

—

Ant dienos triiu Karálu / Sákimas Bernar- —

—

438

416

—

I 475

II 45

441

419

I.2 38r

—

—

446

423

—

I 485

II 52

449

426

I.2 43v

I 495

II 58

453

430

I.2 48r

(s. u. Nr. 131, DaP 597)

—

—

458

434

—

Ant dienos Waitiekaus S. kąncʒią kentu

I 506

II 64

463

439

—

—

—

467

442

I.2 53r

II 71

473

448

I.2 59v

I 528

II 78

478

453

I.2 64v

I 541

II 85

483

457

—

liá ape Vnowiimą iu. Mattêußiep’ S. 2.
Cap. [Mt 2,13–18]
89

421

Ant dienos Náuiu Metu Sákimas Bernardo S. [PL 183, 131–135A, 135A–137A,
137A–142B]

90

423

do. S. [PL 183, 149C–152D, 147C–149B,
141C–147B]
91

426

Ant dienos Gramnicʒiu / arba Apcʒiſtiii
mo Mergos Marios / Ewangeliá ape taieg’
Lukôßiup’ 2. Kap. [Lk 2,26–32]

92

431

Ant dienos Apcʒyſtiiimo ßwęncʒiauſios
Mergos Marios / ąntras Sákimas Bernardo S. [PL 183, 365–368B, 369B–372A]

93

433

Ant dienos S. Motieiaus Ewangelia / ape
maitelus. Matteußiep’ 11 . Cap.
[Mt 11,25–30]

94

337b

Ant dienos Błowießcʒiu ir inkunimo Su

[=437] náus Diewo Ew[a]ngelia ape ingi Luko
ßiup’ 1. Capit. [Lk 1,26–38]
95

442

ſio / Patrono ir Apaſtalo muſu Lękißko /
Ewangeliá apé Piémeni gêrą: kurią raſsi
Nedélos ąntrós po wêlikų.
(s. u. Nr. 132, DaP 602)
96

446

Ant dienos S. Philippo ir Iakubo Ewange- I 517
liá ape palinkſminimus kriuiié ir apé
Deiwiſtę W. Chríſtaus Ióniep’ 14. Cap.
[Joh 14,1–13]

97

451

Ant dienos atradimo S. Kriiaus / Ewan
geliá ape ſąkalbi Wießpatiés ſu Nikódému / Ioniep’ 3. Cap. [Joh 3,1–15]

98

456

Ant dienos S. Staniſłowo / Biſkupo Krokawo / Patrono Lęnku / Ewangeliá apé
piémeni gérą kurią raſsí aukßcʒiaus Nedélos ąntros po Welíku.

93

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

Nr. DaP
99

461

Titel

W1

Diená Vgimimo Iono S. Krikßtitoio /

W2

W3

W4

WMo

II 296 II 91

488

462

II.2 3v

II 306 II 98

492

466

II.2 9r

(s. u. Nr. 133, DaP 609)

—

—

498

471

II.2 14v

(s. u. Nr. 134, DaP 611)

—

—

500

473

II.2 17r

Ant dienos Atłąnkimo ßwęncʒiáuſios

II 318 II 106 501

474

II.2 18r

—

506

478

—

Diena S. Marios Magdelanos / Ewangeliá II 330 II 113 509

481

II.2 24r

II 342 II 120 514

486

II.2 29v

II 351 II 126 518

489

II.2 41r

II 362 II 133 523

493

II.2 47r

(s. u. Nr. 136, DaP 615)

—

528

498

—

Ant dienos S. Bałtramieiaus Ewangeliá

II 372 II 139 530

500

II.2 53v

(s. u. Nr. 137, DaP 618)

—

—

536

505

—

Na Den Stětij Swatého Iana Křtitele /

—

—

—

—

II.2 61r

Ewangeliá ape vgimimą io / Lukóßiup’
1. Kap. [Lk 1,57–68]107
100 465

Ant dienos Sʒwętuiu Apaſtáłu Petro ir
Powiło: Ewangeliá ape priwileiiias Pétro
S. Matheußiep. 16. Cap: [Mt 16,13–19]

101 470

Mergos Marios Ewangeliá ape tąiaug
atłąkimą Lukoßiup 1. Kap. [Lk 1,39–56]
(s. u. Nr. 135, DaP 612)
102 476

—

ape ios ſugrąinimą Lukóßiup’ 7. Cap.
[Lk 7,36–50]
103 482

Ant dienos S. Iokubo Ewangeliá ape
ſunus Ʒebedeußo Matheußiép’ 20. Cap.
[Mt 20,20–23]108

104 486

Ant dienos Láurino S. Ewangeliá ape
grudą kwiecʒio / Ioniep’ 2. kap.
[Joh 12,24–26]109

105 491

a

Ant dienos ing Dągu emimo ßwęn-

[=490] cʒiáuſios Mergos Marios / Ewangeliá
apé dwi ſeſerí / Lukóßiup’ 10. Kap.
[Lk 10,38–42]
106 495

—

ape paʒiaminimą wiraſniuiu / o daugiaus
banicʒios / Lukoßiup’. 22. Cap:
[Lk 22,24–30]
—

Ewangelium Swatého Marka / w VI. Kapitole. [Mk 6,17–29]
107
108

Nr. 99: In WMo umfasst die Perikope
Lk 1,57–80.
Nr. 103: In WMo umfasst die Perikope
Mt 20,20–28.

109

94

Nr. 104: W 1–4 und WMo kündigen richtig
Joh 12 an.
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Nr. DaP
107 501

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

Ant dienos Vgimimo ßwęncʒiáuſios

II 386 II 148 542

511

II.2 69v

(s. u. Nr. 138, DaP 623)

—

548

516

—

Ant dienos Paáukßtinimo Kriiaus S.

II 398 II 155 551

518

II.2 75v

II 407 II 161 555

522

II.2 80r

—

—

II.2 86r

527

II.2 92v

566

532

II.2 98v

II 430 II 175 569

535

—

Ant dienos S. Simono ir Iudo / Ewangeliá II 440 II 181 574

539

II.2 103r

II 449 II 188 578

543

II.2 107v

—

II 193 582

547

II.2 112r

—

—

552

—

Mergos Marios / Ewangeliá ape Vgimi
mą Wi[e]ßpatiés Ieſaus pagal’ kuną /
Matth: 1 Cap. [Mt 1,1–16]
108 506

—

Ewangeliá ape waiſius Kriiaus W. Chriſ
taus / Ioniep’ Cap: 12. [Joh 12,31–36]
109 510

Ant dienos Mattheußo S. Ewangeliá ape
io atgriimą / Mattheußiep’ / Cap: 9.
[Mt 9,9–14]

—

Na Den Památný Swatého Wácſlawa […]

—

—

Ewangelium Swatého Mathauſſe / w
XVI. Kapitole. [Mt 16,24–27]
110 515

Ant dienos S. Michoło Ewangelia ape nu II 418 II 168 561

iaminimą ir ape papiktinimą / Mattheu
ßiep’ l8. Cap. [Mt 18,1–10]
111 520

Ant toſiáug dienos Michoło S. ántras

—

—

Sákimas apé ſargîbę Angełų.
112 524

Ant dienos Iedwigos S. naßłes / Ewangeliá ape łobi / ir ape akmeni brągų / Mat
theußiep’ trecʒeme lieke iſkírſtime.
[Mt 13,44–52]

113 527

ápe będrą meiłę ir ápe kąntrumą / Ioniep’
13. Capit. [Joh 15,17–25]110
114 531

Ant dienos Wiſsu Sʒwęntu / Ewangeliá
ape aßtuonis pałáiminimus / Mattheußiép’ 5. Capitulum. [Mt 5,1–12]

115 535

Ant dienos Wiſſu Sʒwęntu / Sákimas

116 541

Ant dienos Wiſsu Sʒwęntu / Sákimas

antras ape inwadinéiimą Sʒwętûių.
587

trecʒes Auguſtino ßwęnto / apé âłgą ne
ibiłómą wiſsų Sʒwęntûių dąguie.
[Aug 708–709; PL 39, 2135–2137]
110

95

Nr. 113: Nur W 4 kündigt richtig Joh 15 an,
W 1–3 fälschlich Joh 13, WMo Joh 16.

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

Nr. DaP

Titel

W1

117 544

Ant dienos Pamineiimo dußiu Ewangeliá —
ape kuno inumiruſiu kelimo / Ioniep’
5. Kap. [Joh 5,25–29]

118 549

Ant dienos Dußiu kitas Sákimas S. Au
guſtino / ape odiús Apâßtało / idant’
ig’ numiruſiuių ne nulûſtumbime.
[Aug 154–155; PL 38, 936–937]

W3

W4

WMo

II 202 590

555

II.2 119v

—

596

560

—

119 552

Ant dienos S. Martino Ewangeliá ape
II 458 II 210 598
ſtrenu periuoſimą / Lukoßiup’ 12. Kapitulum. [Lk 12,35–40]

561

II.2 126r

120 556

Ant Dienos S. Martino kitá Ewangeliá pa- —
galei paproti Rimo / ape wákę ant’ liktô
reus paſtatîtą / Lukoßiup’ liekoie Kap.
[Lk 11,33–36]

603

566

—

121 562

Ant Dienos Affierawoiimo Sʒwencʒeuſios II 468 II 216 608
Mergos Marios / Ewangeliá apé pałáimi
nimą Maríios Mótinos Diéwo / Lukoßiup’
pirmói’ liekoi. Kap. [Lk 11,27–28]

571

II.2 131v

122 566

Ant Dienos S. Kotrinos / Ewangeliá ape

II 478 II 223 613

[575] II.2 137r

II 487 II 229 617

579

II.1 134v

—

—

622

583

—

—

—

—

585

—

—

—

624

587

II.2 141v

—

—

631

593

—

—

W2

—

deßimti Mergu / Mattheußiép’ 25. Kapit.
[Mt 25,1–13]
123 571

Ant Paßwętimo Banicʒios Ewangeliá
ape atgriimą Ʒacheuſo / ir ape gaiłéiimą
io v nůdemes / Lukoßiup’ 19. Kap.
[Lk 19,1–10]

124 575

Ant Paßwętimo Banicʒios Sákimas ant
ras Sʒwęto Auguſtino. [PL 1471–1475]

—

S. Ianá Chryʒoſtomá Kaʒánie ábo nápo
minánie ná Kiermáßu o naświętßym Sák
rámencie.

125 578

Ant dienos pałáidoiimo Ʒmogaus Krikß
cʒionißko / Ewangeliá ape Mortą / Ióniep’ S. 11. Kap. [Joh 11,21–27]

126 584

Sákimas Auguſtino S. ape odius Apáß
tało: Wiſsi turime paróditis ties ſôſtų ſû
dios: idánt’ kiekwiénas atneßtų kaip’
dâre / bûk’ ger’ bûk’ pikt’. Apé ateiſęnti
kûnų i numiruſsių kélimą. [Aug 648–649;
PL 39, 1961–1962]

96
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Nr. DaP

Titel

W1

W2

W3

W4

WMo

127 586

Metu kário / bádo / arbá máro / ſákimas

—

—

633

595

—

—

—

634

597

—

—

—

62

63

—

—

—

118

115

II.2 35r

—

—

458

434

—

—

—

467

442

I.2 53r

Ant toſiág dienos Petro ir Powiło S. Sáki —

—

498

471

II.2 14v

—

—

500

473

II.2 17r

—

—

506

478

—

—

—

528

498

—

trumpas wieno Dáktaro ſeno / ape álkini
můs ir apé gaiłéiimąſi Niniwitų.
[PL 57, 457–462B]
128 587

Tikras apráßimas ir parodimas Bani
cʒios tieſos / kaip’ ią paint’ turime / ir ſu
mókſłu ios: ißimtas ig’ Irenéo Biſkupo ir
Mucʒelniko ßwęto / kurís giwêno wêikei
pâſkui ámia Apâßtałų / Metůſia Wießpatiés 196. [PG 7, 847B–856B]

129 590

Ant dienos Triiu Karálu / Sakimas ßwęto
Leono Didio Popieiaus. [PL 54, 234C–
237D]

130 591

Nedelos Antros gawenioi / pagal budą
Rimo: antrá Ewangeliá / ape Permáinimą
Wießpatiés / Mattheußiép’ ßwętamp’
17. Kapitulum. [Mt 17,1–9]

131 597

Ant dienos Błowießcʒiu / Sákimas antrás
ißrinktas ig Bernardo S. [PL 183, 55–88A]

132 602

Ant dienos S. Wáitiekaus ſákimas antras
Pagalei budą Rymo / ape wîno mêdeli
Ióniep S. 15. Cap. [Joh 15,1–7]111

133 609

mas ąntras S. Leono Pópieeus. [PL 54,
422B–428A]
134 611

S. Bernardo imus ludiiimas / ape galibe
ir wáldią banîcʒioi Diéwo Popieiaus
Rîmo / ißimtas ig’ knigų io Eugeniuſop’
Pópieiauſp’. [PL 183, 751C–753A]

135 612

Ant Sʒwętes Atłękimo Mergos Marios /
Sákimas ántras ſurinktas i Bernárdo S.
[PL 183, 429C–438C, 437D–448B, 100B–
105C]

136 615

Ant toſiág dienos Danguna emimo Mergos Mariós / Sákimas ąntras Bernardo S.
[PL 183, 425B–430B, 415A–417B]
111

97

Nr. 132: In WMo umfasst die Perikope
Joh 15,5–11.

Untersuchungen zu Daukšas
P o s t i l l e – I . Doppelungen

Nr. DaP

Titel

137 618

138 623

W1

W2

W3

W4

WMo

Ant toſiág dienos S. Bałtramieiaus / kita —
Ewangelia pagalei redą Rimo / apé aprin
kimą dwîlikos Apâßtałų / Lukôßiup’ ßeßtame iſkîrſtime. [Lk 6,12–19]

—

536

505

—

—
Ant dienos Vgimimo Pałáimintos Mergos Mariôs / antrás Sákimas Bernárdo S.
[PL 183, 425B–430B, 40D–43C, 437D–448B]

—

548

516

—
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Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
iš Belemnono žodyno (1728)
Pastaraisiais metais pasirodė nemažai tyrimų, skirtų ilgą laiką tyrinėtojų primirštam
rankraštiniam Mažosios Lietuvos leksikografijos paminklui – Jokūbo Brodovskio žodynui (toliau – B). Įtakos tam neabejotinai turėjo neseniai išleistas Brodovskio žodyno
faksimilinis leidimas su perrašu ir išaugęs susidomėjimas Mažosios Lietuvos leksikografijos (ir ne tik jos) paveldu. Tyrimai daugiausia skirti B šaltiniams: Vincentas Drot
vinas atskleidė B ir Conrado Agricolos Biblijos žodžių konkordancijų (1674) ryšius1,
Lina Plaušinaitytė nustatė, kad vienas iš B šaltinių buvo Johanno Jacobo Dentzlerio
žodyno Clavis Linguæ Latinæ vokiečių–lotynų kalbų dalis Clavis Germanico-Latina (toliau – Cla 1709)2, iškėlė hipotezių apie kitų Brodovskio šaltinių egzistavimą bei pobūdį, įvardijo ir keletą neleksikografinių Brodovskio žodyno šaltinių3, Christiane Schiller
ir Vilma Zubaitienė nagrinėjo B ir Konstantino Sirvydo žodynų ryšius4. Ona Aleknavičienė įrodė, kad Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas
anoniminis patarlių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel yra paties Brodovskio
autografas ir jo žodyno patarlių šaltinis5. Tačiau atsakyti toli gražu dar ne visi su šio
žodyno atsiradimo istorija, parašymo metodika bei šaltiniais susiję klausimai. Nieko
konkretesnio dar nėra žinoma apie žodyno nomenklatūrų (teminių žodžių grupių)
kilmę, nėra galutinai ištirtas žodyno santykis su lietuvių kalbos gramatikomis bei
rankraštiniu žodynu Clavis Germanico-Lithvana (toliau – C), nėra aiški ir visų žodyne
teikiamų patarlių – ir lietuviškų, ir vokiškų – kilmė. Jokio rimtesnio tyrinėtojų dėmesio iki šiol nebuvo susilaukę ir B papildymai (išskyrus kai kuriuos Gotfrydo Oster1
2

Drotvinas 2000, 16–23.
Plaušinaitytė 2010a, 192–222; Plaušinaitytė
2010b, 83–120.
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3
4
5

Plaušinaitytė 2008, 231–241.
Schiller, Zubaitienė 2011, 25–34.
Aleknavičienė 2011, 39–72.

Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
iš Belemnono žodyno (1728)

mejerio ranka darytus įrašus, apie kuriuos jau minėtame straipsnyje rašė Aleknavičienė).
Šio straipsnio tikslas yra panagrinėti Brodovskio žodyno papildymų struktūrą ir plačiau aprašyti vienos specifinės papildymų grupės – kitakilmių žodžių – pobūdį bei
įvardyti ir aptarti naują surastą šių papildymų šaltinį.

1. B e n d r a

B r o d o v s k i o ž o d y n o p a p i l d y m ų ch a r a k t e r i s t i k a.

Rengdamas didelės apimties lietuvių kalbos žodyną, leksikografas Jokūbas Brodovskis iš anksto buvo numatęs, kad žodyną reikės pildyti. Pačiame žodyno tekste buvo
palikta tuščių tarpų, į kuriuos autorius greičiausiai ketino įrašyti lietuviškų atitikmenų, kurių išsyk nežinojo ar neturėjo surinkęs6. Antra vertus, žodyno pildymas buvo
iš anksto planuota ir sistemingai atliekama leksikografinio darbo dalis – tuo tikslu
autorius buvo subraižęs lapą taip, kad liktų plati paraštė pastaboms ir naujiems
įrašams. Parengęs pagrindinį žodyno tekstą, Brodovskis ėmė kelti į paraštes įvairaus
ne vien leksikografinio, bet ir platesnio, informacinio, pobūdžio medžiagą. Kartais
viename puslapyje reikėdavo sudėti tiek daug papildymų, kad jie neišsitekdavo
paliktame tuščiame plote, ir Brodovskis įterpdavo juos tarp pagrindinio teksto eilučių, plg. B 294; B 309; B 315. Papildymų yra daugelyje B puslapių; skaičiuojant vidutiniškai tik mažiau nei ketvirtadalis žodyno puslapių be papildymų. Žodyno pirmojoje pusėje puslapių su papildymais yra daugiau negu žodyno išlikusios dalies pabaigoje. Atrodo, kad didžioji dalis papildymų daryta paties žodyno autoriaus, ir tik
labai nedaug papildomų įrašų galima būtų įtarti esant atliktus kita ranka7.
Papildymų sluoksnis, kuris pagal rašyseną gali būti priskirtas žodyno autoriui,
nėra vienalytis. Papildymai skiriasi pagal išdėstymą lape, rašalo spalvą bei pagal
pateikiamos informacijos pobūdį (jos formą ir turinį). Kaip sakyta, papildymų galima
rasti ir žodyno paraštėje, ir tuščiose likusiose lapo vietose greta pagrindinio žodyno
teksto, ir tarp pagrindinio teksto eilučių. Kai kurie tik atitikmenis apimantys papildymai įrašyti į pagrindinį žodyno tekstą greta ten jau buvusių atitikmenų, todėl juos
iš teksto išskirti galima tik atsižvelgiant į požymių visumą: rašalo spalvą, apatinį
eilutės kraštą, braižą, papildymų turinį ir kt. B papildymus galima skirstyti ir pagal
jų leksikografinę formą, išskiriant tuos, kurie apima tik lemas (sudarytas iš vieno
žodžio ar žodžių junginio) be atitikmenų (Acta, orum vid Apoſtelgeſchicht. ‖ Acten
Angeben B 52; Bachant. ‖ BachKrebs. ‖ Bachmünꜩ herba B 182; Bericht abſtatten B 222),
6

7

Pavyzdžiui, lemos machen B 889 straipsnyje
pateikti keturi vokiški žodžių junginiai su
žodžiu machen, ir prie kiekvieno paliktas
gana platus tarpelis lietuviškam atitikmeniui įrašyti. Tarpelių yra ir B 186 (lema
Banck). B 908 (lema Menſch) palikta tarpelių vokiškiems lietuviškų patarlių atitik
menims įrašyti.
Kita ranka yra prirašytas papildymas B 907:
Prov. Ba  mas Půd  ‖ Plėſ ʾ alʒu viel ‖ iſt
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ungeſund. Apie tai galima spręsti iš raidės
<  > rašymo. Brodovskis visur nuosekliai
rašė <  > su ilga nuleistine, o minėtame papildyme yra <  >. Aleknavičienė, tyrusi B ir
ligi tol anoniminiu laikyto patarlių rinkinio santykį, nustatė, kad B yra keletas
Gotfrydo Ostermejerio ranka darytų pap il
dymų (Aleknavičienė 2011, 65–66). Šiam e
straipsnyje bus atsižvelgiama tik į paties
žodyno autoriaus ranka darytus įrašus.
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lemas ir atitikmenis (Abʒieh[en] d[en] Ring Ʒie=‖d nutraukti B 43; Angeſtellt taiſÿta. ‖
Angeſtellte Karre ‖ idem. item paſtellóta ‖ pagatáwita B 94), tik atitikmenis (Aßtůnetas,
Aßtuntas [lema der, die, das Achte] B 45; sujėßkóti, ſutwarkÿti ‖ Priſſirupinti Prov 27,23. ‖
apſiimti Syr 3,23 ‖ ßelpti Rom 12,13 [lema Annehmen] B 102; Pancus ſutráukti Jer 30,8 ‖
Nahum 1,13 [lema Band ʒureißen] B 186), nuorodas į kitas žodyno vietas (paprastai
žymima trumpiniu vid. [Almoſ[en] vid. Allmoſ[en] B 72; Beer Urſus vid Bär B 201], rodyklėmis, žvaigždutėmis ir kitokiais grafiniais ženklais; kartais nurodoma konkreti
žodyno vieta [Beſtallung, Beſtand etc. ‖ vid poſt Beſte pag[inas] seq[uentes] B 234]) ir
kitokio pobūdžio papildymus (pavyzdžiui, pridėtas Biblijos vietų nuorodas B 48, 56,
58, 66, 182). Atskirą papildymų grupę sudaro patarlės bei vaizdingi posakiai su atitikmenimis ar be jų (Kaip Ekkėcʒios per Dirwa, ‖ taip Kerÿcʒios per Pilwa, ‖ iß to daikto
 kitta. B 50; Er trachtet auff aller=‖hand Art Geld ʒu er=‖werben. bille kaip ‖ Sʒillinga guje
B 66) ir mįslės (Ænig atſikéldam’s  k ‖ iminni pirma R  ‖ Sennÿſte B 74).
Išskirti papildymų grupę galima ir pagal prierašų turinį. Pavyzdžiui, atskirą vienalytę grupę sudaro „geografiniai“ papildymai, į kuriuos sudėta informacija apie atstumus
tarp įvairių Prūsijos miestų ir vietovių (B 223, 284, 313, 314, 317 ir kt.8). Kaip atskirą
teminę papildymų grupę galima minėti ir moterų vardų sąrašą, pateiktą paraštėje prie
pagrindiniame tekste esančių vyrų vardų nomenklatūros (B 936–9389).
Papildymų grupių įvairovė rodo, jog pildyta buvo keliais etapais ir pasitelkus
įvairius šaltinius.

2. K i t a k i l m i ų ž o d ž i ų g r u p ė p a p i l d y m u o s e. Tarp B papildymų yra
dar viena formos ir turinio atžvilgiu vientisa grupė – tai ne vokiečių kilmės žodžiai,
paaiškinti vokiškais atitikmenimis ar parafrazėmis. Apskritai kitakilmių lemų esama
ir pagrindiniame B registre. Jų šaltinių klausimas dar nenagrinėtas, bet vargu ar yra
vertas savarankiško tyrimo, mat dauguma jų į B yra tiesiogiai patekę iš jau žinomų
B šaltinių: Conrado Agricolos Biblijos konkordancijų (tiksliau – 1674-ųjų metų Christiano Zeise’s redakcijos Concordantiae Bibliorum) (Regent, Regiſter, Regierung, Region
B 1008) ir Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų kalbų žodyno Clavis Germanico–Latina
(plg. Compaß, Complement, Complexion Cla 1709 73; B 314), arba kartu su visu žodyno
straipsniu perimti iš rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana (Acciſe Akcʒÿʒe ‖
Accis Ein[n]ehmer Akcʒÿinink’s B 43 [plg. C I 52]; Accord Suderrėjimas. ‖ Accordiren
Suderrėti, Sutikti B 44 [plg. C I 52–53]; Catalogus, Suraßas B 309; Cavalleria, Raitelije
B 309 [plg. C I 425]). Todėl šiame darbe nebus kreipiama dėmesio į pagrindiniame
tekste esančius kitakilmius žodžius – nagrinėjami bus tik kitakilmiai žodžiai, esantys B paraštėse bei tam pačiam papildymų sluoksniui skirtini prierašai prie pagrindinio B teksto straipsnių.
8

Kiek daugiau informacijos apie šią papil
dymų grupę bei galimus jos šaltinius
žr. Plaušinaitytė 2010a, 267–269.
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9

Plačiau žr. Plaušinaitytė 2010a, 75–79,
267–269.
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1 pav. B 54: papildymai, pateikti žodyno paraštėje (Ad interim [...],
Adjutant [...], Admirabel [...], Admiriren [...],) ir tarp pagrindinio teksto
eilučių (Adjudiciren [...], Adjunctus [...], Adjungiren, Ad notam nehmen [...]);
LMAVB RS: f. 137 – 15
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Ši Brodovskio žodyno paraštėse esančių papildomų įrašų grupė nuo kitų papildymų skiriasi dviem požymiais: ją sudaro šviesesniu rudu rašalu ir storesne plunksna parašyti žodžiai, ir visi jie yra pasiskolinti iš kitų kalbų, daugiausia iš prancūzų,
lotynų arba italų. Šiems žodžiams B teikiami dažniausiai tik vokiški atitikmenys arba
reikšmės paaiškinimai, lietuviškų atitikmenų pasitaiko retokai (plg. 6.4.). Pagal to
meto rašybos konvencijas svetimos kilmės žodžių kamienai turėjo būti rašomi lotyniškais, o vokiškos jų galūnės – vokiškais rašmenimis10. B papildymų lemos parašytos antikva, o atitikmenys arba paaiškinimai – gotikinėmis raidėmis. Gotikinėmis
raidėmis rašomos ir lotyniškos kilmės, tačiau „savomis“ laikomos svetimų kalbų
veiksmažodžių galūnės -iren, -ieren11.
Daugiausia papildymų pateikiama paraštėje. Kai puslapyje daugiau papildymų
ir paraštėje nepakanka vietos, papildomais įrašais užpildyti ir pagrindinio teksto
lauke esantys laisvi plotai. Retais atvejais šios grupės papildymai įterpiami į pagrindinį žodyno antraštyną, jeigu tarp eilučių reikiamoje vietoje yra kiek platesnis tarpelis (plg. B 54 lemas: Adjudiciren, Ad notam nehmen; žr. 1 pav.).
Papildymai pateikti abėcėlės tvarka. Rašoma kuo arčiau tų pagrindinio žodyno
teksto lemų, tarp kurių jie galėtų būti įterpti žodyną dar sykį perrašant12. Todėl labai
netolygus ir papildymų pasiskirstymas puslapiuose: kai kuriuose pateikiama iki 10ties kitakilmių žodžių (pavyzdžiui, B 57 lemos nuo Æſtimiren iki Africa, B 309 – nuo
Cartouſch iki Cenſur), o kai kuriuose jų nėra nė vieno (B 39, 41, 50, 51). Raidės <A>
registre yra 99 tokio pobūdžio papildymai13, raidės <B> registre jų yra 24. Kitakilmiai
žodžiai baigiasi raidės <H> registre; paskutinis įrašas yra Heroiſch (B 681). Iš viso šiai
papildymų grupei priskirtinų paraštėse pateiktų ir į pagrindinį tekstą įrašytų žodyno straipsnių yra kiek per 300.
Šiai papildymų grupei taip pat reikia skirti ir tuos šviesesnio rašalo ir storesnės
plunksnos įrašus, kurie sudaro ne savarankiškus papildomus žodyno straipsnius,
bet pateikiami kaip pagrindiniame žodyno tekste jau buvusio straipsnio (sudaryto
iš kitakilmės lemos ir atitikmens arba tik iš lemos) papildymai. Tokių prierašų tikslas – vokiškai paaiškinti kitakilmės pagrindinio teksto lemos reikšmę. Šie prierašai
būna teikiami ir paraštėje (iš dešinės arba iš kairės lemos pusės, atsižvelgiant į tai,
10

Rašybos vadovėliai XVIII amžiaus pradžioje kėlė tokius šrifto vartojimo reikalavimus: „Fremde und inſonderheit Griechi
ſche, Lateiniſche und Fran ꜩ ſiſche W  rter
werden mit Lateiniſchen, theils aber auch
mit Teutſchen Buchſtaben geſchrieben. […]
Beydes iſt gebr  uchlich, wiewol mit einigem Unterſcheid. [...] Gan ꜩ Griechiſche,
Lateiniſche, Fran ꜩ ſiſche oder auf
Fran ꜩſ iſche Art formirte W  rter k  nnen wol gan ꜩ Lateiniſch geſchrieben werden […]. Manche W  rter ſind Lateiniſch
oder Fran ꜩ ſiſch, oder werden aus dem
Latein iſ chen nur auf Fran ꜩ ſiſche Art for-
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11
12

13

miret: ſie bekommen aber eine Teutſche
Endung. [...] In ſolchen wird nun die Endung Teutſch und das  brige Lateiniſch
geſ chrieb en [...]“ (Freyer 1722, 95–96).
Plg. Jones 1976, 52.
Toks išdėstymas – tai netiesioginis įrodymas, kad B autorius turėjo minčių parengti dar vieną, papildymus integruojančią,
žodyno versiją.
Drotvinas nurodo, kad raidės <A> antraštyne yra daugiau nei 220 tokių žodžių
(Drotvinas 2009, XXXV), tačiau iš tiesų jų
bent dvigubai mažiau.

Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
iš Belemnono žodyno (1728)

kurioje lapo pusėje yra paraštė), ir pagrindinio žodyno teksto lauke, iškart už atitik
menų, pavyzdžiui:
B 52

Acten Prowos Grómatos.
Bÿlos Raßtai

B 54

Adjunctus

B 54

Admiral, Schiffs Patron.
Akruto Waldon’s.
Advocat Apukot’s, Uʒtartó
jis, Prawadninkas. ‖ Prakurots, Uʒtarrėja
Biblioteck. Knÿgu daſtotkas
l. Kruwa, Knÿginÿćia

B 55

B 258

[prierašas pagrindinio teksto lauke]
Allerhand ‖ schriftliche Sachen beÿ den[en]
Canꜩeleyen v[nd] Ämbtern
[prierašas pagrindinio teksto lauke]
Ein Ambts Genoß, der einem anderen ʒugeord
net iſt
[prierašas pagrindinio teksto lauke]
Welcher die ‖ Schiffs Flotte commandirt
[prierašas paraštėje dešinėje už atitikmenų]
Fürſprecher, Beyſtand. ‖ Vertheidiger
[prierašas paraštėje į kairę nuo lemos]
Ein Vorrath von Büchern

Netilpęs ilgesnis lemos reikšmės paaiškinimas gali būti skeliamas ir pateikiamas
iš abiejų pagrindinio sluoksnio teksto pusių, pavyzdžiui:
B 184

Bagage.

[prierašas pagrindinio teksto
lauke:] leſe Bagaſche, das Reiß
Geʒeug oder Geräth, ‖ der Troß
[et]c.

[prierašas paraštėje į kairę nuo
lemos:] die Soldat[en] nen[n]en ‖
auch die liederlichen ‖ Weibs
Perſohn[en] alſo

Raidės <A> antraštyne yra 11 tokių aptariamai papildymų grupei skirtinų prierašų prie pagrindiniame žodyno tekste esančių kitakilmių lemų.

3. K i t a k i l m i ų Ž o d ž i ų s t r a i p s n i ų s t r u k t ū r a. Kaip minėta, lotynų,
italų ar prancūzų kalbų žodžių straipsniai žodyne yra keleriopo pobūdžio: pateikiamas lemos žodis ir vienas ar keli vokiečių kalbos atitikmenys (1), pateikiami išsamūs vokiški reikšmės paaiškinimai (2), o retesniais atvejais – ir lietuviški atitik
menys (3), pvz.:
(1)

B 62
B 111
B 454

Alert hurtig, mun=‖ter, wachſam, auff=‖geweckt.
Anticipiren, Vor=‖ausnehmen, vorher=‖empfangen, Ʒuvorko[en]
Favorable, Favo=‖rabel. glücklich, ‖ günſtig, angenehm.

(2)

B 188

Baraqven (Baracke[n]) ‖ ſind Wohnung[en] der Solda=‖ten, in denen Veſ
tunge[n] ‖ und im Feld.
Filial. Eine Neben ‖ Kirche, ſo der Geiſt=‖liche nebe[n] der Haupt=‖ oder
Mutter=‖Kirche[n] mit verſe=‖hen muß.

B 471

(3)

B 40
B 44

Abundanʒ. Hülle, Fülle, ‖ Überfluß, Menge. Dau=‖gÿbe.
Accommodität Bewürthung ‖ gut od[er] böß. Priimmimas.

Lietuviškų atitikmenų pasitaiko tik raidės <A> registro papildymuose.
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Kai kuriuose kitakilmių žodžių papildymų grupės straipsniuose prie prancūzų
kilmės žodžių pateikta fonetinė informacija apie šių žodžių tartį, pavyzdžiui:
B 78
B 310
B 517

Amoureux leſe ‖ Amurôs verliebt, ‖ freundlich, lieblreich, ‖ holdlſeelig.
Charmiren leſe ſchar=‖miren. Lieb=reiꜩen.
Gage. leſe Gaſche. ‖ Beſoldung, Loh[n], Sold.

Šios grupės papildymų turinys labai įvairus. Gana didelę dalį sudaro visokių
sričių terminai, pavyzdžiui:
teisės:
B 52	Action

B 180	Autor Rixæ

B 54	Adjudiciren

ekonomikos:
B 187	Banqverout werde[n],
		Banqverot ſpielen

B 310

Charta blanca

B 521

Garantiren

karybos:
B 54	Adjutant
B 184	Bajonet

B 189	Bataillon
B 523 Garniſon

administracinės kalbos:
B 43	Accidentien
B 54	Ad interim
B 54	Adminiſtrator

B 54	Ad notam nehmen
B 551 Gens d’Armes
B 598 Gouverneur

Kitą kitakilmės leksikos dalį sudaro įvairūs bendrinės kalbos žodžiai: Abundanʒ
B 40; Accommodität B 44; Accurat B 52; Adieu B 53; Aggreable oder Aggreabel B 58;
Bravade B 285; Caresſiren B 308, kurie dėl nevokiškos kilmės turi tam tikrą stilistinę
konotaciją ir priklauso aukštesniam (socialine prasme) kalbos registrui.

4. K i t a k i l m i a i ž o d ž i a i – k a l b i n ė s r e a l y b ė s a t s p i n d y s. Brodovskio pastangas į žodyną įtraukti kitakilmius žodžius reikėtų vertinti platesniame tuomečiame vokiečių kalbos ir visuomeninio gyvenimo kontekste. Pagrindinis
motyvas turėjo būti siekis atspindėti savo meto kalbinę realybę. Visą XVII amžių
ir beveik iki pat XVIII amžiaus pabaigos vokiečių kalbai buvo būdingas gausus
skolinių, pirmiausia atėjusių iš lotynų, vėliau ir iš italų, bet daugiausia – iš prancūzų kalbų, vartojimas14. Prancūzų kalbos įtaka labai sustiprėjo ir išplito Absoliutizmo laikotarpiu, kai Prancūzija, ypač Liudviko XIV dvaras, užėmė pavyzdinį
vaidmenį politiniame, visuomeniniame ir kultūriniame Trisdešimties metų karo
(1618–1648) nualintos ir politiškai susiskaldžiusios Vokietijos gyvenime. Iš Prancūzijos buvo perimama viskas – prabangos prekės, gyvenimo būdas, elgesio normos,
14

Visuomeniniai ir kalbiniai šio reiškinio aspektai plačiai aptariami Andreaso Gardto
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(Gardt 1994; Gardt 1999) ir Peterio von Polenzo (von Polenz 1994) knygose.

Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
iš Belemnono žodyno (1728)

idėjos15. XVIII amžiaus pradžioje nemenką postūmį prancūzų kultūros ir kalbos plitimui suteikė iš Prancūzijos pabėgę persekiojami protestantai (hugenotai), įsikūrę
įvairiose Vokietijos kunigaikštystėse, tarp jų ir Brandenburge (Berlyne), ir padarę
nemažą įtaką viso krašto ekonominiam bei kultūriniam gyvenimui16. Vokiškai kalbančius kraštus apėmusi frankofilijos banga buvo matyti iš sąvokos A la mode17, nusakančios tam tikrą elgesio, aprangos, bendravimo ir kalbos kodą, kurio apraiškos – prancūziško gyvenimo būdo, papročių ir manierų mėgdžiojimas bei prancūzų kalbos
vartojimas. Net kalbant vokiškai buvo stengiamasi į savo kalbą prikaišioti kuo daugiau prancūzizmų, kad šioji skambėtų „galantiškiau“18. Aukštesniuosiuose visuomenės sluoksniuose XVIII amžiaus antrojoje pusėje daug kur vyravo dvikalbystė19. Nors
kai kurios visuomenės grupės (daugiausia nekilmingų, bet išsilavinusių piliečių,
tarnautojų, rašytojų, susibūrusių į kalbos draugijas) ir priešinosi, prancūzų kalba
dvaruose ir visuomeniniame gyvenime dominavo iki pat XVIII amžiaus pabaigos.
Ne vien prancūzų kalba darė įtaką tuometei vokiečių kalbai: iš italų kalbos buvo
perimta didžioji dalis muzikos, prekybos ir finansinių terminų, teisės terminai jau iš
seno buvo lotyniški, radosi anglų kalbos skolinių20. Taigi XVII amžiaus pabaigoje ir
visą XVIII amžių knygos, spauda, oficialioji, komercinė ir net privačioji korespondencija mirgėte mirgėjo įvairiais kitakilmiais žodžiais.
Atsižvelgiant į tokią kalbinę situaciją galima spėti, kad Brodovskis į savo žodyną
įtraukė romaniškos kilmės žodžius, siekdamas, jog šis būtų universalesnis ir geriau
rodytų realią to meto kalbinę situaciją. Galbūt įtakos turėjo ir tai, kad XVIII amžiaus
pradžioje į 1709–1710 metų maro nusiaubtą Mažąją Lietuvą buvo atkelta nemažai
prancūziškai kalbančių šveicarų.
Dėdamas į žodyną svetimos kilmės žodžius, Brodovskis galėjo tikėtis, kad tokių
žodžių prireiks iš vokiečių kalbos į lietuvių verčiantiems naujus, pasaulietinio turinio
tekstus, kuriuose kitakilmių žodžių tuo metu buvo gausu. Kita vertus, šių žodžių
reikšmes buvo būtina žinoti ir lietuviams, norintiems skaityti ir suprasti to meto
vokišką spaudą. Mintį, kad Brodovskis rengė žodyną turėdamas omenyje ne vien
vartotojus vokiečius, paremia ir faktas, kad autorius įtraukė į žodyną ir kitakilmių
žodžių tarties nuorodų. Žinoti, kaip vokiškame tekste tarti prancūziškus žodžius,
reikėjo visų pirma tiems, kurie mokėsi skaityti vokiečių kalba ir ją suprasti. Kitakilmių
žodžių įtraukimas į žodyno priedus leidžia kalbėti ir apie autoriaus numatytą žodyno adresatą – ne vien lietuvių kalbos besimokančius ir religinius tekstus verčiančius
vokiečių dvasininkus (jiems prancūzų kilmės žodžių tarties nuorodos tikrai nebūtų
buvusios reikalingos), bet ir pasaulietinių tekstų vertėjus bei jų skaitytojus, lietuvius,
besimokančius vokiečių kalbos.
15
16
17

18

Brunt 1983, 1–24.
Brunt 1983, 14–20; von Polenz 1994, 65–66.
Šis žodis kartu su aptariamais papildymais
pateko ir į Brodovskio žodyną, plg. Alamo
de Auff die je=‖ ꜩ ige Manier v[nd] Weiſe B 61.
Daug tokio pobūdžio kalbų maišymo pa-
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19
20

vyzdžių bei tuometės polemikos dėl vokiečių kalbos grynumo bei prancūzizmų
vartojimo yra paskelbęs Williamas Jervis
Jonesas ( Jones 1995).
von Polenz 1994, 71.
von Polenz 1994, 77–106.
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5. K i t a k i l m i ų ž o d ž i ų ž o d y n a i. Aptariamųjų papildymų straipsnių
struktūra (svetimos kilmės žodis ir vokiškas jo atitikmuo ar paaiškinimas – plg. 3.)
leidžia daryti prielaidą apie Brodovskio naudoto šaltinio pobūdį. Tai turėjo būti
kuris nors iš daugybės vokiškai kalbančiuose kraštuose XVII ir XVIII amžiuje leistų
svetimų žodžių žodynų (Fremdwörterbücher)21. Vokiečių istorinės leksikografijos bibliografo ir tyrinėtojo Joneso duomenimis, nuo 1571 (kai išėjo pirmasis toks žodynas)
iki 1728 metų išleista daugiau nei trisdešimt skirtingų pavadinimų ir apimties vokiečių kalbos kitakilmių žodžių glosarijų bei žodynų22. Kai kurių žodynų išėjo po kelis
leidimus. Apskritai Fremdwörterbuch fenomenas ypač būdingas vokiškai leksikografijos tradicijai – nė viena Europos kalbinė bendruomenė nėra išleidusi tiek daug
svetimžodžių žodynų; kartu sudėjus, jų skaičius nepranoktų vokiškai kalbančiuose
kraštuose išleistų kitakilmių žodžių žodynų skaičiaus23.
Didžiulis kitakilmių žodžių žodynų populiarumas susijęs su aptartosiomis politinėmis, visuomeninėmis bei kultūrinėmis kalbamojo laikotarpio tendencijomis. Kadangi svetimų kalbų žodžiai plačiai vartoti įvairiose sferose, bet toli gražu nebuvo kiek
vienam suprantami, susiformavo poreikis juos aiškinti žodynuose. Kai kurie žodynėliai buvo specialiai skirti padėti geriau suprasti aukštesniu laikomą „galantišką“ kalbos registrą, kurio vienas iš požymių buvo gausus naujųjų skolinių vartojimas24. Tačiau
kitakilmių žodžių žodynų poreikį taip pat lėmė nepasitenkinimas frankofilija bei
siekis išvalyti vokiečių kalbą nuo prancūzų ir kitų romanų kalbų skolinių. XVII amžiuje susikūrusios kalbos draugijos kritikavo spaudą dėl prancūzų kalbos ir kultūros
antplūdžio. Rengiamais svetimžodžių žodynais buvo siekiama atskleisti vokiečių
kalbos galimybes prancūzų ar kitų kalbų skolinius keisti savais žodžiais25.
21

Sąvokos Fremdwörterbuch įprastinis vertimas junginiu skolinių žodynas nėra labai
tinkamas, kalbant apie XVII–XVIII amžiaus veikalus. Šiuo laikotarpiu taip įvardijamas žodynas labiau atitiko anglų istorinėje leksikografijoje žinomo termino dic
tionary of hard words (t. y. sunkių žodžių žo
dyno) turinį. Todėl galbūt tiksliau būtų
šiuos žodynus vadinti svetimų kalbų žodžių,
svetimžodžių ar kitakilmių žodžių žodynais,
akcentuojant, kad juose pateikiami žodžiai
daug kam buvo nesuprantami ir būtent todėl juos reikėjo aiškinti žodynuose. Sąvoka skolinys labiau pabrėžia žodžio kilmės
aspektą, bet nereiškia, kad tas žodis yra
sunkiau suprantamas dabartiniam vartotojui. Skoliniai paprastai yra daugiau ar
mažiau morfologiškai integruoti į kalbą, o
tai ne visuomet galima pasakyti apie aptariamuose žodynuose esančią leksiką. Šiame darbe vartojama ne skolinių žodyno, o
svetimžodžių ar kitakilmių žodžių žodyno ter-
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22
23
24

25

minas. Dėl neigiamos konotacijos netinka
ir terminas svetimybių žodynas.
Jones 1977, 93.
Kirkness 1990, 1169.
Pavyzdžiui, kelių skirtingų leidimų (1707,
1709–1710, 1732) Menantes slapyvardžiu
pasirodė Christiano Friedricho Hunoldo
parengtas rašybos vadovėlis su kitakilmių
žodžių žodynėliu Die Allerneueſte Art
H  flich und Galant ʒu Schreiben [...] nebſt ei
nem ʒul  nglichen Titular- und W  rter=Buch
(Hunold 1707).
Tokio tipo pavyzdžiu būtų galima laikyti
Christopho Schorerio 1644 metų traktatą
Der Unartig Teutſcher Sprach=Verderber /
Beſchrieben Durch Einen Liebhaber der redeli
chen alten Teutſchen Sprach, kuriame ne tik
griežtai ir ironiškai kritikuojama plintanti
svetimžodžių vartojimo mada, bet ir pateikiamas sąrašėlis į vokiečių kalbą patekusių svetimų žodžių su jų vokiškais atitik
menimis (pagal Jones 1977, 100).

Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
iš Belemnono žodyno (1728)

Kitas svarbus stimulas leisti skolinių žodynus buvo susijęs su dar XVII amžiaus
pradžioje prasidėjusiu spaudos, ypač laikraščių, populiarėjimu. XVII amžiaus pabaigoje laikraščiai tapo tokie paplitę, kad religinės literatūros rengėjai piktindamiesi
skelbė „laikraščių manijos“ (vok. Zeitungssucht) pavojų26. Galbūt dėl specifinės funkcijos – liudyti naujausius įvykius – laikraščių kalba buvo ypač imli svetimų kalbų
žodžiams27. Tuo tarpu tikrai ne visi spaudos skaitytojai buvo tiek išsilavinę, kad
galėtų suprasti daugumą kitakilmių žodžių. Atsirado speciali laikraščių skaitytojams
skirta skolinių žodynų kategorija (Zeitungslexicon)28. Tokio žodyno tipui buvo būdingas ir tam tikras enciklopedinis komponentas, t. y. greta lingvistinių žodžių aiškinimų (pateikiant vokiškus atitikmenis ar parafrazes) buvo ir suteikiama informacijos
apie tam tikromis sąvokomis žymimus reiškinius29.
Vokiški svetimžodžių žodynai buvo leidžiami ne tik atskiromis knygomis, bet ir
kaip įvairių kitų veikalų priedai, ypač žinynų, genealogijų, komercijos ir buhalterijos
pradžiamokslių, rašybos ir raštvedybos vadovėlių ar kalendorių bei almanachų30.
Tokie smulkesni glosarijai dažnai būdavo skirti kokiai nors vienai temai, pavyzdžiui,
prekybos ar teisės terminams31.
Iš įvairaus pobūdžio smulkesnių teminių žodynų ir žodžių sąrašų XVII amžiaus
pabaigoje–XVIII amžiaus pradžioje atsirado universalūs svetimų žodžių žodynai32,
nesiribojantys viena kuria leksikos sritimi ar siaurais tikslais, bet turintys ir platesnį,
deskriptyvinį, užmojį – užregistruoti bendrinėje kalboje vartojamus svetimžodžius33.
Pagal aptariamojo laikotarpio leksikografijos pobūdį matyti, kad Brodovskis,
įtraukdamas į savo žodyną svetimų kalbų žodžių, ne tik mėgino rodyti savo gyvenamojo laiko kalbinę realybę, bet ir atidavė duoklę ano meto vokiečių leksikografijos
madoms, taip paversdamas lietuvių leksikografiją kitos, žanriškai įvairesnės ir senesnės, leksikografinės tradicijos dalimi.
26
27
28

29

30

Brunt 1983, 30.
Jones 1977, 103; Brunt 1983, 29–34.
Pavadinimuose taip pat vartojami žodžiai
Nouvellen-Lexikon, Geleitsmann. Tokio tipo
žodynų tikslai buvo rinkti spaudoje plintančius naujus žodžius ir padėti susigaudyti svetimų kalbų nemokančiam žmogui
juos suprasti, plg. Kasparo Stielerio 1699
metų išėjusio žodyno pavadinimą (Stieler
1699).
Ryškiausias tokio pobūdžio žodyno-žinyno
pavyzdys galėtų būti Johanno Hübnerio
1704 metais pirmą kartą išleistas ir iki pat
XVIII amžiaus pabaigos vis perleidžiamas
žodynas (Hübner 1709). Iš tokio pobūdžio
žodynų vėliau išaugo enciklopedijos.
Pavyzdžiui, Heinricho Volcko von Wertheimo 1720 metų Ein n  thiges Ʒeitungs=
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31

32
33

LEXICON, oder Erkl  rung der meiſten
Franʒ  ſiſchen und anderer frembden W  rter,
ſo in denen teutſchen Gazetten oder Ʒeitungen
vorkommen, išleistas kaip dvikalbės pran
cūzų ir vokiečių kalbų genealogijų ir
titulų knygos Vollkommenes Genealogiſches
Titular=Buch, In Franʒ  ſiſcher und Deutſcher
Sprache verfaßt dalis (von Wertheim 1720).
Pavyzdžiui, rašybos ir korespondencijos
vadovas, parengtas Johanno Heinricho
Voigto, teikia, kaip matyti iš pavadinimo,
komercijos kalboje paplitusių kitakilmių
žodžių sąrašą ([Voigt] 1670).
Plačiau: Jones 1977, 105–106.
Vienas iš pirmųjų tokių žodynų buvo Johanno Christopho Nehringo Manuale Juri
dico-Politicum (pvz., N 1687, N 1690).
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Kaip matyti, Brodovskis teoriškai galėjo rinktis medžiagą iš įvairių svetimos kilmės
žodžių žodynų, tad tikrojo B kitakilmių papildymų šaltinio paieška nebuvo paprasta.
Galima buvo apytikriai spėti, kurios rūšies žodyną ar žodynėlį naudojo Brodovskis:
B kitakilmių žodžių papildymai neapsiribojo kurios nors vienos temos terminais
(plg. 3.), vienai sričiai skirtu žodynėliu Brodovskis vargu ar naudojosi. Kadangi šios
grupės papildymų lemų reikšmės atskleidžiamos ne vien vokiškais sinonimais, bet
yra ir aiškinamojo pobūdžio aprašymų34, galima spėti, kad B papildymų šaltinis nėra
ir puristinio pobūdžio, vien vokiškus sinonimus teikęs žodynėlis. Todėl paieška prasidėjo nuo prielaidos, kad Brodovskis greičiausiai turėjęs naudotis arba spaudos
kalbai skirtu Zeitungslexikon, arba universalaus pobūdžio svetimžodžių žodynu.
Siekiant nustatyti aptariamos Brodovskio žodyno papildymų grupės šaltinį, buvo
peržiūrėta ir su B sulyginta 16 abiem minėtiems tipams priskirtinų žodynų ar žodžių
sąrašų. Daugiausia sutapimų pastebėta Johanno Christopho Nehringo Manuale Juri
dico-Politicum (išleistas 1684, 1687, 1690, 1697, 1701, 1706, 1710, 1711, 1736, 1740) ir
Kasparo Stielerio pirmojoje vokiškoje spaudos kritikos knygoje Ʒeitungs Luſt und Nuꜩ
(1695 ir 1697) pateiktame kitakilmių žodžių glosarijuje35. Tačiau nė vienas minėtų
žodynų atskirai paėmus negalėjo būti tiesioginis B šaltinis, nes, be panašumų, buvo
ir akivaizdžių bei tiesioginį poveikį neigiančių skirtumų – pavyzdžiui, ir viename, ir
kitame trūko kai kurių B esančių lemų ar labai smarkiai skyrėsi jų aprašymai. Nustatėme dėsningumą, kad panašumai su abiem žodynais pasiskirstę taip: jeigu kokio
nors B papildymų straipsnio nebuvo viename iš žodynų, paprastai jis buvo kitame.
Arba jeigu viename žodyne esantis lemos reikšmės aiškinimas visiškai nesutapo su
B esančiu lemos aiškinimu, tos pačios lemos aiškinimas kitame žodyne turėjo nemažų panašumų su B (žr. 1 lentelę).
34

35

Pavyzdžiui, šie įrašyti straipsniai teikia ne
tik lingvistinę informaciją: Adjutant. Iſt ei
gentlich im ‖ Krieg des Obriſt Wachtmei=‖
ſters Beÿſtand, der die Regi=‖ments Geſchäfte
ausrichtet ‖ und die Ordres hin vnd wieder ‖
ſpediret. Item ein Gehülffe, Helffer, ‖ Pla ꜩ
halter B 54; Bataillon. Ein Batal=‖lion, ein
Hauff[en] Soldat[en], ‖ welche das Her ꜩ
hab[en] anʒu=‖greiff[en], v[nd] beſtehet in
etlich hun=‖dert v[nd] mehr Mannſchafft B
189; Bouteille. Eine ‖ Flaſchen, ein Gefäß ‖
mit einem engen Halß B 283; Charta blanca
Gall: ‖ Carte blanche. Ein ‖ Bogen Papier,
darauff ‖ man ſeinen Nahmen und ‖ Pitſchafft
ſe ꜩ et, et=‖wan ʒu einer Vollmacht, ‖ Supplic
e[tc]. ein Blan=‖ket B 310.
Kad Brodovskis galėjo B pildyti remdamasis Kasparo Stielerio darbais, rašė ir Drot
vinas (Drotvinas 2009, XXXVI). Tačiau B
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šaltiniais galėję būti Stielerio darbai apibūdinti nelabai tiksliai: Drotvino minimas leidinys Zeitungs- Lust und Nutz (pirmą kartą
išleistas 1695, pakartotas 1697) yra ne „svetimų kalbų žodžių aiškinimui skirta knygelė“, bet pirmoji vokiečių spaudos kritikos
knyga, kurios prieduose, greta kitos informacijos, pateiktas ir kitakilmių žodžių glosarijus „Erkl  rung derer in den ‖ Zeitungen vorkommenden fremden W  rtern“.
Kitą Stielerio veikalą Drotvinas vadina
„Glossar“ ir nurodo jo leidimo metus
(1681), tačiau tokios knygos Stieleris, atrodo, nėra išleidęs. Atskira knygele išėjęs
Stielerio svetimų žodžių žodynas (Stieler
1699). Tačiau jis gana smarkiai skiriasi
nuo Stielerio anksčiau minėtame leidinyje
esančio glosarijaus ir yra visai nepanašus į
Brodovskio žodyno papildymus.

Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
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B papildymai

Stieler 1697

Nehring 1687

B 43 Acceptiren
aehmen ‖ Vor
gut, gültig
v[nd] genehm ‖
halten

S 384 Acceptiren / anneh
men /vor gut/gltig
und genehm ‖ hal
ten /willkom[m]en
seyn

N 8 Acceptare, iren / annehmen/
gutheiſſen / darmit ʒu ‖ frieden ſeyn / oder ʒu beʒahlen
angeloben/ vor be=‖ kant annehmen / belieben / gerne
nehmen […]

B 43 Acceſs Ʒutritt,
Ʒugang

S 384 Acceſſus. Ʒutritt /
Ʒugang / Ʒugabe /
bermaß [...]

N 9 Acceſſus, der acceſs, An= oder
Ʒutritt, / die Ankunfft / ‖ der
Ʒugang oder Anlauff e. g. des
Waſſers. It. ‖ der Anhang
Ʒuſaꜩ /die Ʒugabe

S 38[5] Accidentien / ſind
B 43 Accidentien
die Sportulen und
Sind die Spor=‖
Nebenpfen=‖nige
teln v[nd] Ne
der Bedienten / wo
ben Einkünff
runter auch die ‖
te ‖ der BeSchmiralien ver
dienten
ſtanden werden

N 9 Accidens, Gall.36 accident, ein
Ʒufall, ʒufllige
Be=‖gebenheit/ ein ʒufllig
Ding [...] Ferner werden
acciden-‖tia genennet die
Gebhren/ Schnipperlinge

S 38[7] Admirable, Wun
derſam / Verwun
derlich / Entſeꜩ=‖
lich / ʒuweilen
auch: Vortrefflich /
Schn und ‖
Herrlich

N 59 Admirabilis, e, Gall. admirable, admirabel, wun=‖derſam /
verwunderlich / It. frtrefflich /
kſtlich / ‖ hoch

B 54 Admirabel,
fürtrefflich, ‖
köſtlich, hoch,
wunderſam ‖
verwunderlich

B 54 Ad pias Cauſas.
Ʒu gott=‖ſeli
gem Gebrauch,
milden ‖ Sachen
e[tc]: als Kir
chen, Schulen ‖
Spithälen [et]c
B 56 Æqvivalent Ein
gleichgül=‖tiges
Ding, ein Ding
von ‖ gleichem
Werth

N 63 Ad pias cauſas, ad pios uſus,
ʒu gottſeligem Gebrauch/
mil=‖den Sachen / das iſt Kir
chen / Schulen Spitlen und
dergleichen [...]

–

S 389 Æquivalent. Kehr
und Wandel / ein
Gleichwrdi=‖
ges / das eben ſo
gut und ſchꜩbar iſt
36
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N 72 Æquivalens, ein æqvivalent,
oder gleichgltig ‖ Ding/ ein
Ding ſo gleich ſo viel werth iſt
als ‖ das andere [...]

B vieną kartą taip pat pateikiama svet im
žodžio kilmės nuoroda Gall., plg. Charta
blanca Gall: Carte Blanche. [...] B 310.
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B papildymai
B 189 Basſa Ein Vor
neh=‖mer Be
fehlshaber ‖ beÿ
den Türcken
B 189 Baſtant. genug
ſam, ‖ geſchickt,
tüchtig, taug=‖
lich
B 521 Garantiren.
Ge=‖währen,
gut dafür ‖
seÿn, schadloß
halten, ‖ ver
bürgen
B 600 Gratial: Ein
Ge=‖ſchenck,
Verehrung

Stieler 1697

Nehring 1687

S 402 Baſſa iſt ein
Trckiſcher General und Obriſter

N 121 Baſſa, ein vornehmer Befehlichs
haber bey den Tr=‖cken […]

N 121 Baſtant, genugſam / geſchickt /
tchtig / tauglich

–

S 446 Garantiren, vertreten / gut ſagen/
Sicherheit ver=‖
ſchaffen [...]

N 343 Garantir, garantiren / be
ſchꜩen / beſchirmen/
be=‖wahren / vertheidigen.
Item / gewehren/ gut ‖ darvor
ſeyn/ Schadloß halten/ verbr
gen / ver=‖ſichern
N 349 Gratial wird genennet ein
Geſchenck oder Ver=‖ehrung

–

1 lentelė. Kitakilmių žodžių reikšmių paaiškinimų sutapimai B, Nehringo ir Stielerio žodynuose

Palyginus šių žodynų panašumus ir skirtumus, iškelta hipotezė, kad Brodovskis
turėjęs šaltinį, kuris savo ruožtu bent iš dalies buvo šių žodynų kompiliacija. Nehringo žodyno leidimų įvaduose besikartojantys nusiskundimai dėl įžūlios tiek jo paties
žodyno, tiek Stielerio žodyno plagiatorių veiklos leido manyti, kad tokių kompiliacijų tikrai būta37, tad B šaltinio paieška buvo tęsiama toliau.

6. CuriöSes Bauern=LEXICON – B k i t a k i l m i ų ž o d ž i ų š a l t i n i s. Praėjusių
metų žiemą, tirdamos B ir kitų Mažosios Lietuvos žodynų panašumus, visai atsitiktinai
internete radome nedidelės apimties kitakilmių žodžių anonimo, pasirašiusio slapyvardžiu Belemnon, žodynėlį Curiöſes Bauern=LEXICON (toliau – Bel), išleistą 1728 metais
ir turintį panašumų su abiem minėtaisiais kitakilmių žodžių žodynais (2 pav.).
37

„3v: Worbey aber nicht verhalten kan/
daß / wie bey vorigen Editionen ſich andere Perſohnen auch unterfangen / neulicher
Ʒeit abermals eine ungenante aber doch
bekante [4r:] Perſohn nicht allein aus andern Autoribus ein u. andere Schrift heraus geklauet/ ſonder auch ſeine Tatʒen an
mein verfertigtes MANUALE JURIDICOPOLITICUM geleget/ ſelbiges faſt von
Wort ʒu Wort ausgeſchrieben/ und/ wiewohl ʒiemlich falſch- und in ſchlechter
Ordnung durch Lochneriſche Beyhuelf im
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Druck hervor gegeben [...] Ob nun dem
Herrn Spahten [„Spahte“ yra Kasparo Stielerio slapyvardis, kurį jis gavo kaip kalbos
draugijos Fruchtbringende Gesellschaft narys – L. P., V. Z.] und andern ehrlichen
Leuten / welchen Eingrif geſchehen/
ſolches gefallen wird/ ſtelle Ihnen ʒu bedencken anheim; Ich aber meines wenigen
Orths kan nicht billigen/ daß man einem
wider ſeinen Willen das Seinige entʒiehen und ſich dadurch bereichern wolle.“,
N 1690.

Jokūbo Brodovskio žodyno
papildymai: kitakilmių žodžių grupė
iš Belemnono žodyno (1728)

2 pav. Belemnono žodyno (1728) antraštinis lapas;
Berliner Staatsbibliothek: Ya 6453

Sugretinus Bel straipsnius ir tiriamą B papildymų grupę pasirodė, kad ir lemų, ir
joms skirtų paaiškinimų sutapimai akivaizdūs. Surastame žodyne yra visi B papildymuose esantys kitakilmiai žodžiai, o visų jų reikšmių paaiškinimai bei sinonimai
visiškai identiški B pateiktiems paaiškinimams bei sinonimams. Negali būti jokios
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abejonės, jog surastasis žodynėlis buvo B kitakilmių papildymų grupės šaltinis. Šiam
teiginiui įrodyti pateikiame keletą atsitiktinai parinktų sutapimą liudijančių pavyzdžių
(žr. 2 lentelę).
B

Bel

B 44

Accommodiren. ſich ſchicken ‖ und
fügen. Item einen wohl ‖ auffnehmen und bewürth[en]. ‖ Wiena
meileÿ priimti. ‖ [ve]l. primilėti

Bel 5

Accommodiren. Sich ſchicken und
fügen. ‖ Item, einen wohl aufnehmen und be=‖würthen.

B 52

Action bedeutet ‖ eine Handlung
vor ‖ Gericht. daher Actio=‖niren
einen Gericht=‖lich belang[en]
Item ‖ Ʒanck, Streit, Hader=‖ Händel. Schlägereÿ

Bel 7

Action. Bedeutet eine Handlung
vor Gericht, ‖ daher actioniren: einen Gerichtlich ‖ belangen. Item
Ʒanck, Streit, ‖ Hader=Händel,
Schlägerey

B 188

Baraqven (Baracke[n]) ‖ ſind Woh
nung[en] der Solda=‖ten, in denen
Veſtunge[n] ‖ und im Feld

Bel 31

Baraquen (Baracken) Sind Wohnungen ‖ der Soldaten, in denen
Veſtungen, ‖ oder im Feld

B 348

Dictiren ausgeben, an=‖geben,
herſagen, was einer ‖ ſchreiben ſoll
daher in die ‖ Feder dictiren

Bel 66

Dictiren. Ausgeben, angeben,
herſagen was ‖ einer ſchreiben ſoll.
Daher in die Fe=‖der dictiren

B 440

Extremität. Das äuſer=‖ſte, das
Ende. item die ‖ äußerſte gröſte
Noht. ‖ item Umbſchlag Aus
ſchlag ‖ eines Kleids

Bel 76

Extremitt. Das Aeuſerſte, das
Ende. Item, ‖ die uſſerſte, grſte
Noth. Item, Um=‖ſchlag, Auß
ſchlag eines Kleids.

2 lentelė. Sutampantys B ir Bel žodynų straipsniai

Prieš pradedant išsamiau nagrinėti, kaip Brodovskis pasinaudojo Bel, verta kiek
plačiau aprašyti žodynėlį – ypač todėl, kad tai nėra įprastinio tipo leksikografijos
darbas. Kaip jau minėta, žodynėlio autorius nežinomas, o pavadinime nurodytas tik
jo slapyvardis Belemnon38. Išsamiau Bel tyrusiam vokiečių kalbos istorikui Herbertui
Schmidtui nepavyko tiksliai išsiaiškinti, koks asmuo slėpėsi po šiuo pseudonimu. Vis
dėlto nuodugnus žodyno įvado teksto bei pačios žodyno medžiagos tyrimas leido jam
padaryti išvadą, kad tai turėjo būti teisinį išsilavinimą turintis žmogus, išmanantis
karo reikalus ir greičiausiai einantis gana aukšto rango administracines pareigas39.
Belemnono vardu pasivadinęs autorius išleido veikalą, skirtą ne vien kitakilmių žodžių
reikšmėms aiškinti, bet ir netinkamo jų vartojimo atvejams atskleisti bei iliustruoti.

6.1. Bel m a k r o s t r u k t ū r a. Bel pateikiami 805 straipsniai, iš kurių 12 skirti
ne kitakilmiams žodžiams, o vokiečių kalbos lemoms aiškinti. Iš šių 12 vokiškų Bel
38

Belemnon išvertus iš graikų kalbos reiškia
‘ietis, strėlė, šūvis’.
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Schmidt 2008, 3, 13.
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lemų į B pateko tik trys (Ampts Gebühr B 79; Auerhahnen Falß B 126; Gold=Börſe B 593).
Dauguma Bel lemų priskirtinos bendrinei aukštesniojo, išsilavinimą turinčio, visuomenės sluoksnio leksikai, bet esama ir specifinių siauro vartojimo spektro dalykinių
terminų, keletas tikrinių žodžių (geografinių pavadinimų, pvz.: Africa Bel 15; Europa
Bel 73, bei asmenvardžių, pvz.: Aſmodi Bel 25; Cicero Bel 48), kurie taip pat pateko ir
į B. Žvelgiant iš teminės perspektyvos, žodyną galima laikyti universaliu, nes jame
yra labai įvairių sričių leksikos: daug gyvenimo būdą ir elgseną visuomenėje nusakančių žodžių (28 %), nemaža administracinių terminų (13,5 %), teisės (11 %), karybos (8 %), medicinos (7 %), mokslo (5,5 %), mados ir kultūros (4,5 %), prekybos ir
finansų (4 %); taip pat yra po keliolika leksemų iš politikos, namų ūkio, religijos,
mokyklos, amatų ir kt. sričių. Pagal kilmę didžiąją dalį žodžių sudaro lotynų kilmės
(visų pirma, administracinė ir teisės) leksika, kiek mažesnę – prancūzų kalbos kilmės
žodžiai (karybos terminai ir visuomeninio gyvenimo srities žodžiai)40.

6.2. Bel

Žodyno straipsnį sudaro tokios dalys: lema, kartais pateikiama tarties nuoroda, lemos reikšmės paaiškinimas, kalbant ar rašant pasitaikančios iškraipytos lemos žodžio formos (pažymėtos žodžiu abuſivè) ir klaidingos
formos vartojimo pavyzdys (Exempel), kurio apimtis taip pat gali siekti nuo vieno
sakinio iki nedidelio dialogo ar pasakojimo (žr. 3 lentelę).
m i k r o s t r u k t ū r a.

Žodyno straipsnio sudedamosios dalys

Pavyzdys

1.	Lema
2.	Tarties nuorodos (tik prie kai kurių lemų
žymima žodžiu leſe)
3.	Lemos reikšmės paaiškinimas

1.	Abouchiren
2.	Leſe abuſchiren.

4. Kasdienėje kalboje pasitaikanti klaidinga
forma (žymima žodžiu abuſivè)
5. Klaidingos vartosenos pavyzdys (žymima
žodžiu Exempel)

3.	Unterredung pflegen, ʒuſammen kommen
um ſich miteinander ʒu bereden.
4.	Abuſivè: Apartiſchiren, Aproſchiren.
5.	Exempel. Ein Gewieſer beſchrieb einen guten Freund an den dritten Orth, und ließ
folgende Phraſin mit einflieſſen: Um uns
miteinander aproſchiren ʒu knnen.

3 lentelė. Bel žodyno straipsnio struktūra (Bel 2)

Šios schemos Bel laikomasi gana nuosekliai (žr. 3 pav.). Išimtį sudaro tarties nuorodos, kurios pateikiamos tik kai kuriuose straipsniuose. Jų yra prie maždaug 50 žodyno
lemų41. Paprastai tai prancūzų kalbos kilmės žodžiai, kurių tartis, kaip įprasta, kiek
labiau nutolusi nuo rašybos. Šiek tiek įvairovės yra ir aiškinant lemos reikšmę: kartais
lema aiškinama parafraze (kaip anksčiau pateiktame pavyzdyje), kartais pateikiami
keli vokiški žodžio sinonimai (Allarm. Beſtrꜩung, Forcht, Schrecken, ‖ Lerm Bel 16),
40

Schmidt 2008, 11–12.

41

114

Schmidt 2008, 14.
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3 pav. Bel 2: lemos Abouchiren straipsnis;
Berliner Staatsbibliothek: Ya 6453

retais atvejais teikiama ir išsamesnės informacijos apie tuo žodžiu įvardijamą reiškinį ar dalyką (Caſtrum Doloris, Ein prchtiges Schau= und ‖ Leichen=Gerſte, ſo man denen
ver=‖ſtorbenen Potentaten und andern ho=‖hen Standes= Perſohnen zum An=‖dencken in der
Kirchen aufʒurichten ‖ pfleget. Bel 42). Pasitaiko atvejų, kai autorius nemato reikalo
plačiai aiškinti žodžio reikšmės, nes mano, kad visi ir taip turi jį žinoti (Alonge-Peruque.
Iſt eine lange Staats=Pe-‖ruque, und faſt Jederman bekandt. Bel 17). Kartais straipsnyje
pateikiamas ir lemos žodžio vedinys su savo reikšmės paaiškinimu ir įvadiniu žodžiu
„daher“ ar „dahero“, pavyzdžiui: Abſurd. Ungereimt, ungeſchickt. Dahero ab-‖ſurditæten,
ungeſchickte, unvernnffti=‖ge Reden oder Thaten. Bel 3.
Labai retais atvejais prie lemos pateikiama ir jos vartojimo iliustracija (pvz.: Affi
giren. Anſchlagen, anhefften, ein Patent ‖ affigiren. Bel 14; Dictiren. Ausgeben, angeben,
herſagen was ‖ einer ſchreiben ſoll. Daher in die Fe=‖der dictiren Bel 66; čia ir toliau
paryškinta mūsų – L. P., V. Z.). Tačiau didžioji dauguma teikiamų pavyzdžių yra
skirti tik netaisyklingai vartojamoms lemos formoms iliustruoti. Šių iliustracijų pavidalas gali skirtis, nors dažniausiai pasitaikantis variantas yra tiesioginė kieno nors
citata. Cituojama frazė ar sakinys, kurį neva pasakė ar parašė koks nors žemesniojo
luomo ir, tikėtina, menko išsilavinimo žmogus, dažniausiai valstietis, piemuo, liokajus,
amatininkas ar prekeivis (ein Bauer, Bauer= Knecht; ein gewiſſer Schneider; eines gndigen
Herrn ſein Koch; ein gewieſer Laquay ir pan.). Dažnos žodyno iliustracijų „veikėjos“ yra
moterys (ein gewieſes Frauenʒimmer; eine gewieſe Frau; ein Bauern=Weib; ein Mgden ir
kt.). Kartais kalbėtojas tiksliau neįvardijamas, bet pasitelkiamos formos Einer; ein
Gewieſer; Jener (‘kažkas, vienas toks’). Kai kuriais atvejais kaip pavyzdys pateikiamas
ne vienas sakinys, o trumpas dialogas, situacija ar anekdotas, pavyzdžiui:
Alcove. Ein Ort eines Gemachs, da ein Bett ‖ ſtehet.
abuſivè: altkuffen.
Exempel. Ein Baurn Weib rhmte ſich, ‖ die Gndige Frau htte ſie mit in ihre ‖ Altkuffen genommen; Dieſes hrete ‖ ein Iung, und meinete, es wre ein ‖ Btten Geſchirr,
fragte derohalben, ‖ ja Mutter is denn kein Waſſer in der ‖ Gn. Frau ihrer Kuffen
geweſt? (Bel 16–17)
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Antroji straipsnio dalis, teikianti netaisyklingas formas ir iliustruojanti jų vartojimą, paprastai yra didesnės apimties nei pirmoji, kurioje aiškinama lemos reikšmė.
Toks abiejų dalių santykis leidžia spėti, kad žodyno autoriaus Belemnono dėmesys
buvo sutelktas ne į kitakilmio žodžio reikšmės išaiškinimą, bet į klaidingas jo formas
ir jų iliustraciją. Tai patvirtina ir toliau pateiktas žodyno tikslo ir adresato tyrimas.

6.3. Bel f u n kc i j o s

i r a d r e s a t a i. Kokiam tikslui ir kokiai vartotojų grupei

turėjo būti skirtas toks netaisyklingą kitakilmių žodžių vartojimą atskleidžiantis žodynas? Žodyno paskirtis gana aiškiai nusakyta Bel pavadinime:
Curiöſes ‖ Bauern=‖LEXICON, ‖ Worinnen ‖ Die meiſten in unſerer Teut=‖ſchen
Sprache vorkoende frem=‖de Wrter erklret= ſo dann, wie Keꜩerlich ‖ ſolche von
vielen aus geſprochen, angedeu=‖tet= und endlich bey jedem Wort eine l=‖cherliche
Bueriſch= oder Idiſche ‖ Redens=Art beygefget ‖ wird. ‖ Denen Unwiſſenden ʒu
wohlmey=‖nenden Unterricht, andern aber ʒur Er=‖gꜩlichkeit ʒuſammen getragen
und ʒum ‖ Druck befrdert ‖ Von ‖ BELEMNON. ‖ Freyſtatt 1728.

Iš pavadinimo matyti, kad Bel buvo siekiama dvejopų tikslų. Pirmasis sutapo su
įprastiniu tokio pobūdžio žodynų siekiu – paaiškinti kalboje vartojamų kitakilmių
žodžių reikšmes. Antrasis – atskleisti netinkamo kitakilmių žodžių vartojimo atvejus
ir pateikti komiškų tokio vartojimo pavyzdžių42. Ir šis tikslas pats savaime nebuvo
visiškai naujas, mat jau nuo XVI amžiaus pabaigos žinomi iškraipytų ir netaisyklingai vartojamų kitakilmių žodžių sąrašai43. Neįprasta tai, kad abiejų funkcijų – teikti
objektyvią informaciją nežinantiems ir pasišaipyti iš prasčiokiškos netaisyklingos
vartosenos – buvo siekiama viename veikale. Nors leksikografijos požiūriu tai nebuvo įprastas derinys, tačiau jis, kaip pastebi šį žodyną plačiau tyrinėjęs Schmidtas, iš
esmės atitiko klasikinės retorikos reikalavimus geram tekstui: prodesse et delectare
‘šviesti ir linksminti’44. Atsižvelgiant į tikslus, atitinkamai pasirinkti ir žodyno adresatai, paminėti pavadinime, – neišmanėliai (die Unwissenden), kuriems reikia išaiškinti kitakilmių žodžių reikšmę, ir tie kiti (die Anderen), kuriems norisi pasismaginti iš
neišmanėlių daromų klaidų.
Panašiai žodyno idėją Bel autorius grindžia ir įvade. Čia dėstoma, kad daugybė
žmonių vartoja svetimžodžius ir taip gadina vokiečių kalbą. O daugiausia kitakilmius
žodžius bei viską, kas nevokiška, yra pamėgę žemesniųjų luomų piliečiai:
Dann man be=‖trachte den heutigen Burger= Hand=‖wercks= und Bauern=Stand, ſo
fllet ‖ uns die mit allerhand fremden Federn ‖ ausgeſmckte Krhe des Æſopi vor
die ‖ Augen, unter welchen daoch beſtndig ‖ die alte Farbe hervor leuchtet,
ſintema=‖len keiner unter dieſen dreyen Stnden ‖ mehr mit der Teutſchen Tracht
42
43

Plg. Jones 1976, 54.
Plg. Jones 1977, 96; Jones 1995, 627.
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und ‖ Sprache vollkommen ʒufrieden, ſon=‖dern Hut, Stock und Rock, und ‖ faſt
alles muß Franʒſiſch oder Latei=‖niſch vorgebracht werden [...] (Bel 4–5).

Tačiau problema, pasirodo, yra ne tik per aliuziją į Ezopą aprašytas „puošimasis
svetimomis plunksnomis“, bet ir tai, kad svetimi žodžiai vartojami labai netiksliai,
iškraipoma jų tartis ir visiems, kurie apie tai nusimano geriau, toks vartojimas gali
sukelti juoko priepuolį (Bel V). Taip autorius grindžia savo veikalo prasmę – jis skirtas šviesti neišmanėliams, kurie kitakilmius žodžius vartoja netaisyklingai, o netaisyklingos vartosenos pavyzdžiai turi padėti geriau išmokti taisyklingų formų:
Dieweilen aber dieſe eingewur=‖ʒelte Gewohnheit [t. y. kitakilmių žodžių vartojimas –
L. P., V. Z.] ihnen ſchwer, ja faſt ‖ unmglich abʒugewhnen, hingegen ‖ die fremde Worte, wegen ihrer entſeꜩ=‖lichen Folterung ʒu bedauren ſind; ſo ‖ habe in
dieſem Wercklein die corrupte ‖ pronunciation, dann wie dergleichen ‖ Worte ihrem
rechten genie nach aus=‖ʒuſprechen geʒeiget, auch ʒu beſſerer ‖ Erlernung berall
Speculi inſtar, ein ‖ Exempel, wie

bel nicht nur gemeine ‖ Leuthe ſolche pronun-

ciren [...] (Bel 5).

Tačiau kad ir kokius kilnius šviečiamuosius tikslus pavadinime ar žodyno įvade
keltų Bel autorius, Schmidtas linkęs manyti, kad paprastų žmonių švietimas nebuvo pagrindinis žodyno autoriaus tikslas. Priešingai: šviečiamoji Bel funkcija tebuvo
retorinė priedanga, skirta užmaskuoti tikrąjį žodyno tikslą – duoti progą išsilavinusiems skaitytojams pasišaipyti iš klaidų, kurias daro menkiau apsišvietusi pub
lika, vartodama kitakilmius žodžius. Tai, pasak Schmidto, be kita ko, rodo ir labai
raitytas, retoriškai perkrautas, graikiškų bei lotyniškų žodžių ir frazių pilnas įvadas – jo nebūtų pajėgus suprasti nė vienas iš paprastųjų neišmanėlių, kuriems neva
buvęs skirtas žodynas45. Šią mintį visiškai patvirtina ir Bel tekstas: dauguma netaisyklingo vartojimo pavyzdžių nėra vien paprastos, fonetiškai iškraipyto žodžio
vartojimą kontekste įrodančios iliustracijos. Komiškas jų įspūdis gimsta ne iš keisto netaisyklingai ištarto žodžio skambesio, bet neretai būtent dėl reikšmės, kurią
iškraipytas žodis įgauna. Tačiau suprasti naująją iškraipyto žodžio reikšmę gali tik
tas, kas pakankamai gerai išmano svetimas kalbas, – kitaip tariant, tik puikiai išsilavinęs žmogus. Štai prie lemos Abundanz (‘perteklius, gausa’) pateikti du galimi
netaisyklingo jos tarimo variantai (Abuſivè: Profundanz, profunz) ir toks pavyzdys:
Ex. Ein guter Freund ſprach den andern ‖ umb 50 fl. Anlehen an, weil er Geld ‖ in pro‑
fundanz da liegen htte. Bel 4. Tik žinantysis, kad profundus lotyniškai reiškia ‘gilus,
bedugnis’, o profunditas yra ‘gylis, gelmė, jūros gilybė’, supras, kur slypi pavyzdžio
komiškumas. Panaši dviprasmybė užkoduota ir lemos Acceſs straipsnyje. Iškraipytai vartojamai formai Exceſs iliustruoti pateiktas toks pavyzdys: Ein gewieſer Burger
ſagte: ‖ ſein Sohn htte Hoffnung auf der ‖ Canꜩley den Exceſſ ʒu bekommen. Bel 4–5.
45
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Šis kiek makabriškas sakinys sukels šypseną tik tam, kuris supranta, kad excessus
lotyniškai reiškia išėjimą arba mirtį (excessus vitae). Kadangi analogiškų pavyzdžių
tikrai gausu46, galima pritarti Schmidto išvadai, kad žodyno užduotis buvo ne
vargšų tamsuolių švietimas, o apsišvietusių ir savimi patenkintų intelektualų linksminimas juokiantis iš neišmanėlių47. Tokią išvadą pakankamai pagrindžia ir sudėtingai parašytas žodyno įvadas, ir dviprasmiški jame pateikti pavyzdžiai. Tačiau B
atvejis rodo, kad Bel buvo galima perskaityti ir kitaip – kaip įprastą kitakilmių
žodžių žodyną – bei nekreipti dėmesio į klaidingas formas ir rafinuotus autoriaus
pašmaikštavimus. Gali kilti klausimas, kodėl kaip savo žodyno papildymų šaltinį
Brodovskis pasirinko tokį keistą, visai ne kitakilmių žodžių aiškinimui skirtą žodyną. Atsakymas veikiausiai labai paprastas – tiesiog neturėjo iš ko rinktis ir naudojosi tuo, kas buvo prieinama.

6.4. Bel

Brodovskis, kaip matyti, naudojosi tik vienu Bel
straipsnių aspektu ir nekreipė dėmesio į informaciją apie klaidingas lemų formas
bei jų vartojimą. Tik iš vienos B vietos matyti, kad Brodovskis veikiausiai skaitė ir
tai, kas pateikta Bel po vokiškų lemos paaiškinimų: iš lemos Cabinet (Bel 36) straipsnyje pateikto klaidingos vartosenos pavyzdžio jis perėmė vieną sudurtinį žodį,
aiškinantį netaisyklingai pavartoto žodžio reikšmę, ir perkėlė jį į savo papildymo
straipsnį, plg.:
i r B s a n t yk i s.

B 306

Cabinet. Ein abſonderli=‖ches Gemach, geheimes ‖Ʒier, wohin nicht
je=‖derman darff daher ‖ Cabinet od[er] geheimer Se=‖cretarius item

Bel 36–37

Cabinet=‖Prediger
CAbinet. Ein abſonderliches Gemach, ge=‖heimes Ʒimmer, wohin nicht
jeder=‖mann darff. Daher Cabinet- oder ‖ Geheimder Secretarius, die
Herren ‖ Ruſtici aber ſprechen.
abuſivè: Caffaneat, Caffeat, Caffé,
Exempel. Ein Bauer kam in einen Buch=‖laden, und wolte den Caffé
Prediger ‖ (Cabinet=Prediger) haben.

Nors Brodovskis nespėjo persirašyti viso Bel registro (kitakilmių žodžių, kaip
minėta, yra tik iki raidės <H> registro vidurio), tačiau iš panaudotos dalies matyti,
kad dirbta labai nuosekliai: iš Bel į B perrašytos beveik visos kitakilmės lemos. Iš 107
Bel žodyno raidės <A> antraštyno straipsnių B nėra tik 5: Acceſſionarius Bel 5; Affecti
ren Bel 13; Allarm Bel 16; Apotheker Bel 2148; Apparenz Bel 22; dar 11 atvejų lemų pa46
47
48

Plg. Schmidt 2008, 9–10.
Plg. Schmidt 2008, 11.
Lemos Alarm ir Apotecker yra B pagrindiniame tekste (B 61 ir B 115). Pirmuoju atveju
Brodovskis dėl neaiškių priežasčių neperkėlė Bel buvusio lemos Allarm (Bel 16) pa-
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aiškinimai iš Bel prirašyti prie pagrindiniame B antraštyne jau buvusių lemų (Accord,
Accordiren B 44; Admiral, Adwiſen B 54; Advocat B 55; Alchÿmiſt B 61; Ambaßadeur B 77;
Anatomiren B 81; Arreſtiren B 121; Asmodi B 124; Audienꜩ B 126. Į B taip pat įdėtos ir
visos Bel buvusios lemoms skirtos tarties nuorodos (žr. 4 lentelę)49.
B

Bel

B 57

Affairen leſe Affæren [...]

Bel 13

Affairen, leſe Affæren

B 77

Ambaßadeur [...] leſe Ambaſ
ſadör

Bel 18

Ambaſſadeur, leſe Ambaſſadör

B 78

Amoureux leſe ‖ Amurôs

Bel 18

Amoureux, leſe Amurös

Antichambre leſe Antiſchamber

Bel 20

Antichambre, leſe Antiſchamber

B 111
B 115

A propos leſe Apropo

Bel 23

A propos, leſe apropo

B 125

Ataqviren leſe ‖ Atakiren

Bel 26

Ataquiren / leſe atakiren

B 125

Avanciren leſe. Avanſiren

Bel 27

Avanciren / leſe avanſiren

B 125

Avanture leſe Abantür

Bel 29

Avanture, leſe abantür

4 lentelė. B ir Bel žodynų straipsniai su tarties nuorodomis

Brodovskis nuosekliai persirašė visus, net ir gana ilgus, lemos reikšmės paaiškinimus, lemos reikšmę atskleidžiančius sinonimus bei tuos kelis Bel pasitaikiusius
lemos vartojimo pavyzdžius ir atsitiktines, B iš esmės nereikalingas lemos kilmės
nuorodas, kurios į Bel greičiausiai pateko iš minėtojo Nehringo Manuale arba jam
giminingo žodyno, plg.:
B 310

Charta blanca Gall: ‖ Charte blanche. Ein Bogen Papier [...].

Bel 47

Charta blanca. Gall. Carte blanche. Ein Bo=‖gen Papier [...].

Kad Brodovskis į Bel žiūrėjo nelabai kritiškai, rodo ir tai, kad į B perkeltos ir Bel
buvusios klaidos. Pavyzdžiui, Bel pateiktas lemos Addreſſiren paaiškinimas skirtas ne
veiksmažodžiui, o daiktavardžiui50. Ta pati klaida yra ir B (žr. 4–5 pav.), plg.:
B 53

Addresſiren die An ‖ oder Ʒuweiſung, die ‖ Beförderung an Je=‖mand.

Bel 8

Addreſſiren. Die An= Oder Ʒuweiſung, die ‖ Befrderung an Iemand, It.

Item Bericht, ‖ Nachricht
Be=‖richt, Nachricht

Kaip matyti, šio šaltinio Brodovskis nebuvo linkęs kaip nors keisti. Keleto lemų
praleidimą galima paaiškinti atsitiktinumu. Keletą kartų Brodovskis praleido dalį
lemos paaiškinimo ar sinonimą, pavyzdžiui:
49

Pateikiami pavyzdžiai tik iš raidės <A>
antr aštyno.

50
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4 pav. Bel 8: lemos Addreſſiren straipsnis
su daiktavardiniais atitikmenimis;
Berliner Staatsbibliothek: Ya 6453

B
B 115

Apoſteme Ei[n] Apoſtem,

Bel
Bel 21

Apoſteme. Ein Apoſtem, Geſchwr,

B 315

Geſchwür, ‖ Drüſe
Coſmographia,

Bel 60

Drße, ‖ in= oder am Leib. [...]
Cosmographia. Die Coßmographie,

Weltbeſchreibung

Welt=‖Beſchreibung

Visi kiti Brodovskio keitimai daugiausia susiję su abėcėlės tvarkos laikymusi.
Rengdamas savo žodyną, Brodovskis skrupulingai jos paisė51. Lygiai taip pat jis elgėsi ir keldamas Bel medžiagą į B – keliose vietose sukeitė vietomis Bel lemas, kad
geriau atitiktų jo pasirinktą išdėstymo tvarką, pvz.: lema Agoniſiren Bel buvo pateikta prieš Aggreable, o B atsidūrė po šio žodžio (plg. Bel 15; B 58); lema Alange-Peruque
Bel buvo įrašyta po žodžio Alliance (Bel 16–17), o Brodovskis ją perkėlė po Alamode
(B 61); taip pat lemą Allee, kuri Bel ėjo prieš alert (Bel 16–17), perkėlė po Alimentation
ir prieš Alliance (B 62, 64) ir t. t.
Galima pastebėti ir nedidelių rašybos ir skyrybos skirtumų: skiriasi kai kurių
žodžių rašyba didžiąja ir mažąja raide; Brodovskis neperėmė ir brūkšnio tarp atitik
menų, Bel buvusio vietoj kablelio.
Tik vienu atveju Brodovskis praplėtė iš Bel imtą medžiagą, pridėdamas papildomą lemos žodžio vedinį, kurio Bel nebuvo, plg. straipsnyje Adminiſtriren. Verwal
ten, verweßen, regie=‖ren, vorstehen. Bel 9 pateikiama ir aiškinama tik veiksmažodinė
lema, o Brodovskio papildymuose yra ir atitinkamas daiktavardis, kuris, nuosekliai
laikantis abėcėlės tvarkos, įrašytas dar prieš lemą Adminiſtriren: Adminiſtrator Ver
weſer etc. B 54.
Jau minėta, kad dauguma B kitakilmių papildymų straipsnių neturi lietuviškų
atitikmenų. Kadangi žodyno pildymas iš Bel nutrūko ties raide <H> (darbą greičiau51
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5 pav. B 53: lemos Addreſſiren straipsnis su daiktavardiniais
atitikmenimis, perkeltas iš Bel 8;
LMAVB RS: f. 137 – 15
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siai nutraukė Brodovskio mirtis), suprantama ir tai, kad parinkti kitakilmiams žodžiams lietuviškų atitikmenų Brodovskiui paprasčiausiai neliko laiko. Jų pateikė tik
keliems pačioje B išlikusios dalies pradžioje esantiems kitakilmiams papildymams.
Visi skirti lemoms, esančioms raidės <A> registre, plg.:
B 40
B 44
B 44

Abundanʒ. Hülle, Fülle, ‖ Überfluß, Menge. Dau=‖gÿbe
Accommodität Bewürthung ‖ gut od[er] böß. Priimmimas
Accommodiren. ſich ſchicken ‖ und fügen. Item ein[en] wohl ‖ auffnehmen

B 53
B 57
B 57

und bewürthen. ‖ Wiena meileÿ priimti. ‖ [ve]l. primilėti
Adieu, Adde. Gott ‖ befohl[en] Bukit ſweiki
Affecten. Geidulas
Affection Lóſka, Meile. ‖ Gunſt, Liebe, Gewogenheit

Kadangi visi iš Bel į B perrašyti kitakilmiai žodžiai turėjo vokiškus paaiškinimus
ir / arba sinonimus, Brodovskiui iš principo nebūtų buvę sudėtinga pavartyti savo
paties sudarytą žodyną, pagal sinonimus rasti reikiamus atitikmenis bei juos įrašyti.
Priežastis, kodėl to nedarė, gali būti tokia pat kaip ir ta, dėl kurios jis pasinaudojo
Bel tik iki raidės <H>. Tie keli minėtieji atitikmenys, kuriuos vis dėlto įtraukė į kitakilmių žodžių straipsnius, nebuvo parinkti remiantis pačiu B. Iš toliau pateikto palyginimo matyti, kad kitakilmių žodžių atitikmenys arba visiškai nesutampa su pagrindiniame B tekste buvusiais vokiškų sinonimų atitikmenimis, arba sutampa tik iš
dalies, – taip nebūtų nutikę, jeigu Brodovskis būtų vartęs savo paties sudarytą žodyną (plg. 5 lentelę).
Tuos kelis lietuviškus atitikmenis prie papildymų Brodovskis greičiausiai įrašė
todėl, kad atsitiktinai juos žinojo, bet iš Bel imtų papildymų nuosekliai nelietuvino.
Vis dėlto faktas, kad kai kurie svetimžodžiai turi lietuviškus atitikmenis, rodo, jog
autorius turėjo ketinimų išversti žodžius į lietuvių kalbą ir pateikti juos žodyne,
netgi buvo darbą jau pradėjęs, tačiau šis nutrūko dar pačioje pradžioje.
Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad Bel medžiagą Brodovskis perėmė labai nuosek
liai, neabejodamas jos teisingumu (išskyrus abėcėlinę išdėstymo tvarką), ir nesistengė nė kiek modifikuoti jos turinio. Lemų atrankos nedarė (kelis nežymius praleidimus
reikėtų laikyti atsitiktiniais) ir šiuo atveju pasirodė greičiau kaip kompiliatorius negu
kaip kritiškai nusiteikęs leksikografinio veikalo rengėjas. Panašiai Brodovskis elgėsi
ir rengdamas pagrindinį žodyno tekstą. Vienas iš jo prioritetų buvo duomenų gausa
ir nuoseklus, abėcėlės tvarka grįstas visos prieinamos medžiagos sukėlimas į vieną
veikalą, o atranka, duomenų lyginimas ir derinimas bei perteklinės informacijos atsisakymas leksikografiniam jo metodui nebuvo būdingi52.
Bel panaudojimo B papildymams pobūdis patvirtina leksikografo Brodovskio
darbo metodą bei požiūrį į jo naudotus šaltinius: taip pat nuosekliai bei išsamiai
52

122

Plg. Plaušinaitytė 2010a, 169–170, 304 ir
toliau.

Archivum Lithuanicum 14

B 40

Abundanʒ. Hülle, Fülle, ‖ Über

B 729

fluß, Menge. Dau=‖gÿbe

[Hülle] und Fülle. Pilnÿſte, Pilnummas, apſtas, apſtummas, ganóle,
daſtotkas

B 907

–

Menge Daugÿbe Gen 16,10. Baʒmas,
Tytweiks, Tulÿbe, ‖ pulkais Gen
30,30. ‖ Daugummas Levt 25,16

B 44

Accommodität Bewürthung ‖

B 250

Bewirthung. Pri- Cʒeſtawojim’s

B 506

Fügen, ſich ſchicken [be lietuviškų

gut od[er] böß. Priimmimas
B 44

Accommodiren. ſich ſchicken ‖
und fügen. Item ein[en] wohl ‖

atitikmenų]

auffnehmen und bewürthen. ‖
Wiena meileÿ priimti. ‖ [ve]l.
primilėti
B 53

Adieu, Adde. Gott ‖ befohl[en]

–

Bukit ſweiki
B 57

Affecten. Geidulas [...] Gemüths,

B 550

[Gemüths] Neigung Pomettÿs

B 943

Neigung inclinatio Noras. von Trinc-

Regung, Nei=‖gungen
–

ken Palenkimas ‖ Civilis adoratio
Klonojims, Palenkimmas
B 57

Affection Lóſka, Meile. ‖ Gunſt,

B 580

Liebe, Gewogenheit

[Gewogen]heit. Ukentejimas,
Meile

–

B 611

Gunſt Loſka, Meile, Malone

–

B 871

Liebe Méile

Prov

22,1. Noras

5 lentelė. Atitikmenų nesutapimai B ir B papildymuose

Brodovskio buvo persirašytas ir Biblijos konkordancijų registras su visais tikriniais
vardais bei – bent jau žodyno pradžioje – beveik visomis Biblijos vietos nuorodomis53.
Ir Biblijos konkordancijų, ir šiame straipsnyje tyrinėto, ir kitų, smulkesnių Brodovskio šaltinių naudojimas rodo, kad B autorius buvo labiau nuoseklus bei stropus
nusirašinėtojas, kuriam svarbiau rodėsi užfiksuoti kuo daugiau medžiagos ir mažiau
svarbu daryti jos atranką. Tačiau naudodamasis Dentzlerio Cla 1709 jis elgėsi kitaip:
atsirinko reikalingiausius žodžius ir vartosenos pavyzdžius 54. Galima daryti dvi
prielaidas: arba Brodovskis kaip autorius pats buvo nenuoseklus ir įvairiais žodyno
rengimo etapais skirtingai žiūrėjo į savo žodyno šaltinius bei jų vertę, kartais darydamas atranką, o kartais nurašydamas viską iš eilės, arba – ir šis atsakymas, atrodo,
53

Plaušinaitytė 2010a, 169.
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ne tik labiau intriguojantis, bet ir įtikinamesnis – Cla 1709 atveju atrankos darbą jau
buvo nudirbęs kažkas kitas, ir Brodovskiui beliko tik perkelti į B visą turimą medžiagą. Žinant, kad būta ir daugiau mėginimų rengti žodynus, bei tikint, kad egzistavo daugiau įvairių rankraštinių žodžių sąrašų negu tie keli iki mūsų dienų išlikę
rankraščiai, visai įmanoma kelti hipotezę, kad egzistavo Cla pagrindu parengtas
vokiečių–lietuvių kalbų žodynėlio rankraštis, kurio autorius nebūtinai buvo pats
Brodovskis.

7. Iš v a d o s. Atsižvelgiant į aptariamojo laikotarpio leksikografijos pobūdį darosi aišku, kad Brodovskis, į B įtraukdamas svetimų kalbų žodžius iš Bel, ne tik
mėgino perteikti savo laiko kalbinę realybę, bet ir atidavė duoklę to meto leksikografijos madoms bei tendencijoms. Šitaip jis išplėtė lietuvių leksikografijos ribas,
įtraukė ją į platesnį tuometinį leksikografijos kontekstą ir sukūrė precedentą – savotišką tarptautinių žodžių žodyno pirmtaką55. Tiesa, tiesioginio poveikio vėliau atsiradusiems tokio tipo žodynams rankraštinis žodynas vargu ar turėjo. Tai dar vienas
įrodymas, jog XVIII amžiuje lietuvių leksikografija peržengė siauras konfesinio švietimo poreikiams tenkinti skirtos parankinės literatūros ribas (būtent toks vaidmuo
leksikografijai buvo suformuluotas XVII amžiaus pradžios Rytų Prūsijos bažnyčių
vizitacijos dokumentuose, davusiuose pagrindo pirmiesiems rimtesniems leksikografiniams darbams Mažojoje Lietuvoje atsirasti) ir įgijo rimtą potencialą virsti platesnius
visuomenės poreikius liudijančia raštijos sritimi.

Literatūra ir šaltiniai:
A g r i c o l a , C o n r a d , 1674: Concordantiae bibliorum, emendatae ac ferè novae: das ist: Biblische
Concordantz, oder Verzeichnus der fürnehmsten Wörter, wie auch aller Nahmen, Sprüche und
Geschichten, so offt derselben in Heiligen Schrifft, Altes und Neues Testaments, gedacht wird [...]
an den Tag gegeben durch Christianus Zeisius. Franckfurt a[m] M[ain].
A l e k n av i č i e n ė , O n a , 2011: „Rankraštinio šaltinio Litauische Sprichwörter und Rätsel atribucija“, ALt 13, 39–72.
B – [Jokūbas Brodovskis,] LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET LİTHVANİ
CO=GERMANİCVM Darinnen ſo wohl die Vocabula Biblica Veteris et Novi Teſtamenti,
als auch Vocabula Domeſtica item Aber ʒweÿ Tauſend Proverbia und ber ein Hundert
Aenigmata Lithvanica und viele Phraſes anʒutreffen und alſo wo nicht gantʒ vllig doch
ʒiemlich Complet iſt. Welches alles GOTT allein ʒu Ehren und denen Liebhabern der
Lithauiſchen Sprache ʒum Beſten mit großer Mhe und Fleiß ʒuſammen getragen. von
55
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išklausęs šia tema parengto konferencijos
pranešimo.
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İacobo Brodowskÿ Præcentor Trempenſi, prieš 1744; LMAVB RS: f. 137 – 15. (Dokumentinis leidimas: Jokūbas Brodovskis, Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm:
rankraštinis XVIII amžiaus žodynas 1, parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2009.)
Bel – [Belemnon,] Curiöſes Bauern=LEXICON, Worinnen Die meiſten in unſerer Teutſchen
Sprache vorkoende fremde Wrter erklret= ſo dann, wie Keꜩerlich ſolche von vielen
ausgeſprochen, angedeutet= und endlich bey jedem Wort eine lcherliche Bueriſch= oder
Iüdiſche Redens=Art beygefget wird. Denen Unwiſſenden ʒu wohlmeynenden Unterricht,
andern aber ʒur Ergꜩlichkeit ʒufammen getragen und ʒum Druck befrdert Von BELEMNON. Freyſtatt 1728 (http://books.google.lt/books/about/Curi%C3%B6ses_Bauern_Lexicon.
html?id=9Y8XAAAAYAAJ&redir_esc=y; žiūrėta 2012-08-20).
B r u n t, R i c h a r d J a m e s , 1983: The Influence of the French Language on the German Vocabula
ry (1649–1735), Berlin, New York: de Gruyter.
Cla 1709 – [Johann Jacob Dentzler,] Clavis Linguae Latinae [...] Et vice verſa Clavis Germanico–Latina [...] Basilae: König 1709.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 2000: „Dėl Jokūbo Brodovskio Lexicon Germanico-Lithvanicum
registro“, Žmogus ir žodis 1, 16–23.
D r o t v i n a s , Vi n c e n ta s , 2009: „Jokūbas Brodovskis – žodynininkas“, Jokūbas Brodovskis.
Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm. Rankraštinis XVIII a. žodynas. Do
kumentinis leidimas su faksimile, perrašu ir žodžių registru 1, parengė V. Drotvinas, Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, XIX–XLVIII.
F r e y e r , H i e r o n y m u s , 1722: Anweiſung ʒur Teutſchen Orthographie, Halle/Saale. Nachdr. der
Ausg. Halle/Saale 1722 / mit einem Vorw. hrsg. von Petra Ewald. Hildesheim [u. a.]: Olms,
1999.
G a r d t, A n d r e a s , 1994: Sprachreflexion in Barock und Frühaufklärung: Entwürfe von Böhme bis
Leibniz, Berlin [u. a.]: de Gruyter.
G a r d t, A n d r e a s , 1999: Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland: vom Mittelalter bis
ins 20. Jahrhundert, Berlin [u. a.]: de Gruyter.
H ü b n e r , J o h a n n , 1709: Reales Staats= Ʒeitungs= und Conversations=LEXICON: Darinnen
ſo wohl Die Religionen und geiſtlichen Orden / die Reiche und Staaten / Meere / Seen /
Flſſe, Stdte [...] Als auch Andere in Ʒeitungen und tglicher Conversation vorkommende,
aus fremden Sprachen entlehnte Wrter [...] klar und deutlich beſchrieben werden [...]
Nebst vollstndigen Regiſtern und einer erneuerten Vorrede Herrn Johannes Hbners.
Leipʒig: Gleditſch, 1709.
H u n o l d , C h r i s t i a n F r i e d r i c h , 1707: Die Allerneueſte Art Hflich und Galant ʒu Schreiben [...] nebſt einem zulnglichen Titular- und Wrter=Buch, Liebernickel, 1707.
J o n e s , W i l l i a m J e rv i s , 1976: A Lexicon of French Borrowings in the German Vocabulary
(1575–1648), Berlin, New York: de Gruyter.
J o n e s , W i l l i a m J e rv i s , 1977: „German Foreign Word Dictionaries from 1571 to 1728“,
Modern Language Review 72(1), 93–111.
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J o n e s , W i l l i a m J e rv i s , 1995: Sprachhelden und Sprachverderber: Dokumente zur Erforschung
des Fremdwortpurismus im Deutschen (1478–1750), kommentiert und herausgegeben von
William Jervis Jones, Berlin [u. a.]: de Gruyter.
K i r k n e s s , A l a n , 1990: „Das Fremdwörterbuch“, Wörterbücher. Dictionaries, Dictionnaires.
Ein internationales Handbuch zur Lexikographie 2, hrsg. von Franz Josef Hausmann et al.,
Berlin, New York: de Gruyter, 1168–1178.
N 1687 – [Johann Christoph Nehring,] Manuale Juridico-Politicum, diversorum terminorum,
Vocabulorum &c. Oder Hand=Buch / Der frnehmſten erklhrten Juriſtiſch= Politiſchen/
Kriegs=Kaufmanns= und anderer frembden im gemeinen Gebrauch vorkommenden
Redens=Arthen/ Wrter u. d. g. Nebſt einem Anhang der nothwendigſten Juriſtiſchen
Allegationen, der Bergwercks= und Jger= Terminorum, wie auch der meiſten Lateiniſchen/
Teutſchen/ Franʒſischen und Italiniſchen Namen [...] Franckfurth und Leipʒig Verlegts
Augustus Boetius, 1687.
N 1690 – [Johann Christoph Nehring,] Manuale Juridico-Politicum, diversorum terminorum,
Vocabulorum &c. Oder Hand=Buch / Der frnehmſten erklhrten Juriſtiſchen/ Politiſchen/
Kriegs=Kaufmanns= und anderer frembden im gemeinen Gebrauch vorkommenden
Redens=Arthen/ Wrter u. d. g. Nebſt einem Anhang der nothwendigſten Juriſtiſchen
Allegationen, der Bergwercks= und Jger= Terminorum, wie auch der meiſten Lateiniſchen/
Teutſchen/ Franʒſischen und Italiniſchen Namen [...] Franckfurth und Leipʒig Verlegts
Augustus Boetius, 1690.
P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2008: „Nichtlexikographische Quellen des Wörterbuchs von Jacob
Brodowski“, Klb 59(3), 231–241.
P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2010a: Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas (daktaro disertacija), Vilnius.
P l a u š i n a i t y t ė , L i n a , 2010b: „Du Jokūbo Brodovskio žodyno šaltiniai – Johanno Jacobo
Dentzlerio Clavis Germanico-Latina (1709) bei Andreaso Corvino Fons latinitatis (1638) tipo
hipotetinis žodynas *A“, ALt 12, 83–120.
v o n Po l e n z , P e t e r , 1994: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart 2.
17. und 18. Jahrhundert, Berlin [u. a.]: de Gruyter.
S c h i l l e r , C h r i s t i a n e ; Vi l m a Z u b a i t i e n ė , 2011: „Die Wörterbücher von Konstantinas
Sirvydas als Quelle für die handschriftliche preußisch-litauische Lexikographie. Probleme
und Lösungsansätze“, ALt 13, 9–38.
S c h m i d t, H e r b e r t, 2008: „Belemnons Curiöses Bauern-LEXICON (1728): Ein Wörterbuch
des falschen Fremdwortgebrauchs im frühen 18. Jahrhundert. Lexeminventar und Text“,
Fest-Platte für Gerd Fritz, Hg. und betreut von Iris Bons, Dennis Kaltwasser und Thomas
Gloning, Gießen, 2008-12-28 (http://www.festschrift-gerd-fritz.de/files/schmidt_2008_belemnons-curioeses-bauern-lexikon.pdf; žiūrėta 2012-09-10).
S – [Kaspar Stieler,] Ʒeitungs Luſt und Nuꜩ [...] Anhang / Beſtehende In Erklrung derer in
den Ʒeitungen vorkommenden fremden Wrter. Entworffen von SPATEN, Hamburg,
1697.
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S t i e l e r , K a s pa r , 1699: Deutſche Schreibung. Politiſcher Geleitsmann / welcher / So wol /
auff der Reiſe, als daheim, uns bedeuten mag, was fremde worte, ſo in Briefen, Zeitungen
und Reden vorkommen / bey uns ʒu ſagen haben / Denen Minder unterrichteten ʒu
Liebe / und mehrerer Verſtndlichkeit / reicher / als ſonſt geſchehen / ausgeliefert [...] von
dem Spaten.
[ Vo i g t, J o h a n n H e i n r i c h , ] 1670: Schreib=Formular: Darinnen Hauß= und Kauffmanniſche
Brieff=Stellung/ in 203. Formulen: Nahmen-Bchlein [...] Wort=verteutſchung/ deren auff
Contorn blichen frembden Wrter: Mit angehngten Rechnens=Anfange [...] fürgeſtellet.
Hamburg, 1670.
v o n W e r t h e i m , H e i n r i c h Vo l c k , 1720: „Ein n thiges Ʒeitungs=LEXICON, oder
Erklrung der meiſten Franʒſiſchen und anderer frembden Wrter, ſo in denen teutſchen
Gazetten oder Ʒeitungen vorkommen“, Vollkommenes Genealogiſches Titular=Buch, In
Franʒſiſcher und Deutſcher Sprache verfaßt, Chemnitz: Bey Conrad Stösseln, 1720.

Lina Plaušinaitytė, Vilma Zubaitienė
E r gä n z u n g e n i m W ö r t e r b u ch v o n J a c o b B r o d o w s k i (B):
E i n e F r e m d w o r t s ch i ch t a u s d e m W ö r t e r b u ch
von Belemnon (1728)

Zusammenfassung
Der vorliegende Aufsatz liefert einen Nachweis über die Quelle der in der Ergänzungsschicht des Wörterbuchs von Brodowski angeführten Fremdwörter. Es handelt sich
dabei um das Fremdwörterbuch Curiöſes Bauern=LEXICON (1728) (weiterhin Bel), das von
einem bisher nicht näher identifizierbaren Autor unter dem Pseudonym Belemnon verfasst wurde.
Aus Bel wurden ins Brodowskische Wörterbuch rund 300 Fremdwörter (die entsprechenden Einträge finden sich bis zur Mitte der Buchstabenstrecke H) samt Bedeutungserklärungen oder deutschen Äquivalenten sowie gelegentlichen Ausspracheangaben übernommen. Auf die Anführung der in den Wörterbuchartikeln von Bel gegebenen Informationen über die verunstalteten Fremdwortformen sowie der Gebrauchsbeispiele dafür hat
Brodowski hingegen verzichtet. Allerdings wurden die Lemmata mit Bedeutungserklärungen ausnahmslos übernommen. Einige wenige Auslassungen bzw. Abweichungen von der
Quelle sind offenbar unbeabsichtigt gewesen. Nur in seltenen Fällen sind die übernommenen Wörterbuchartikel durch litauische Äquivalente ergänzt.
Die meisten Fremdwortartikel aus Bel befinden sich in B in der für Ergänzungen vorgesehenen Spalte am jeweiligen Seitenrand, wobei ihre Verteilung auf den Seiten wegen der
Einhaltung der strikt alphabetischen Anordnung sehr ungleichmäßig ist. Einige Bedeutungserklärungen bzw. Synonyme sind jedoch als Ergänzungen zu den bereits im Haupttext von B vorhandenen Lemmata fremder Herkunft eingetragen.
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Die Aufnahme der Fremdwörter ins Wörterbuch von Brodowski zeugt von dem Bestreben des Wörterbuchverfassers, ein universelles und die zeitgenössische sprachliche Situation widerspiegelndes Wörterbuch zu schaffen, welches der häufigen Verwendung des
fremdsprachlichen Wortgutes in Büchern und Zeitungen und in der offiziellen sowie Handels- und Privatkorrespondenz Rechnung trägt. Die Fremdwortlisten im Wörterbuch von
Brodowski können als ein früher Vorläufer eines litauischen Internationalismen-Wörterbuchs angesehen werden.
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Friedricho Selle’s prierašai rankraštiniame
žodyne Clavis Germanico-Lithvana1
Rankraštinis žodynas Clavis Germanico-Lithvana (po 1680 metų; toliau – C) iš kitų
XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų išsiskiria ne tik teksto
daugiasluoksniškumu šaltinių, rengimo etapų atžvilgiu, bet ir kitų asmenų prierašų gausa.
C sudarytojas žodyną rengė keliais etapais jį vis pildydamas, įtraukdamas medžiagos iš kitų šaltinių. Jo įrašai, vėlesni nei pagrindinis žodyno tekstas, čia vadinami papildymais, o kitų asmenų įrašai, kurie žodyne atsirado dar vėliau nei sudarytojo papildymai, vadinami prierašais. Kiekybe jie neprilygsta sudarytojo papildymų
sluoksniams. Kitaip tariant, C prierašai – tai vėliausiai atsiradę žodyno teksto sluoksniai, kuriuos sudaro buvusių rankraščio savininkų ar / ir skaitytojų įrašai, pateikti
šalia pagrindinio žodyno teksto ar specialiai papildymams skirtuose tarpiniuose
žodyno lapuose (recto ir verso pusėse) ir savita rašysena, o neretai rašalo spalva išsiskiriantys iš žodyno sudarytojo teksto. Prierašai, kaip vienas iš žodyno papildymų
sluoksnių plačiąja prasme, skirtini nuo papildymų siaurąja prasme – vėlesnių paties
žodyno sudarytojo įrašų.
C prierašai jau tirti: aprašytas jų pasiskirstymas, turinys, nustatyti kai kurie šaltiniai
ir pagal rašyseną išskirtos ryškiausios jų grupės (B, C, D, E ir kt.)2, tačiau autorystės
nustatymą sunkino tai, kad Lietuvoje nėra tyrimui būtinų autografų. Taigi prierašų
autorystė – viena iš sudėtingiausių ir šaltinio bei teksto istorijai svarbiausių šio žodyno tyrimo problemų. Vėlesnių žodyno vartotojų ir savininkų identifikavimas gali padėti nustatyti ir jo sudarytoją, dėl kurio pareikšta skirtingų nuomonių3.
1

2

Straipsnis parengtas pagal projektą Paveldas
ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šalti
nių tyrimas ir sklaida (vadovė – dr. [hp] Ona
Aleknavičienė), įtrauktą į programą Vals
tybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Tyrimą
rėmė Lietuvos mokslo taryba (sutarties
Nr. VAT 10/2010).
Triškaitė 2007, 47–57; Triškaitė 2008, 213–
224.
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3

Jurgis Lebedys (Lebedys 1956, 508–512) ir
Vincentas Drotvinas (Drotvinas 1987, 102–
107; Drotvinas 1995, x–xxiv) C autoriumi
laiko Frydrichą Pretorijų vyresnįjį (Friedrich Prätorius der Ältere, 1624–1695).
Christiane Schiller, pateikusi svarių argumentų, pirmoji suabejojo Pretorijaus autoryste (Schiller 2002, 159–172). Pastaruoju
metu žodyną linkstama laikyti anoniminiu.
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1 pav. Johann Jacob Quandt, Preuss[ische] Presbyterologie 4, 56v:
įrašas apie Friedrichą Sellę;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs. 2

Tik atsiradus galimybei susipažinti su Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu Berlin) saugomais buvusio Prūsijos valstybės archyvo Karaliaučiuje (Preussisches Staats
archiv in Königsberg) fondo rankraščiais pavyko nustatyti poros C prierašų grupių
autorystę. Šio straipsnio tikslas – įrodyti, kad kai kurie C prierašai priskirtini Tilžės
bažnytinės apskrities vyresniajam kunigui Friedrichui Selle’i (vok. Friedrich Selle4, lot.
Fridericus Sellius; 1658–1710).
Į Selle’s asmenį dėmesį atkreipti paskatino ne tik pirminis jo rankraščių rašysenos
panašumas į vieną iš C prierašų grupių, bet ir dar viena aplinkybė. Būtent Selle’i
Georgas Heinrichas Elbingeris (Georg Heinrich Elbinger, ?–1724), Tilžės bažnytinei
apskričiai priklausiusios Joneikiškės (vok. Joneykischken) kunigas, padovanojo Danieliaus Kleino (Daniel Klein, 1609–1666) giesmyno Naujos giesmju knygos pirmojo leidimo (Karaliaučius, 1666) egzempliorių. Tai liudija donacijos įrašas: „Plurimum Rever.
atq[ue] Præcterisſ. ‖ D[omin]o M. Friderico Sellio ‖ Archi=presbijtero Tilſenſi ‖ donavit ‖ G. H. Elbinger ‖ P. J.“5. Šis egzempliorius, kaip nustatyta, priklausė C sudarytojui. Tai įrodo jo rankraštiniai įrašai giesmyne ir kartu įrištos keturios jo ranka
perrašytos giesmės6.

1. F r i e d r i ch a s S e l l e. Selle gimė 1658 metų birželio 24 dieną Pomeranijoje (vok. Pommern), Wollino, lotyniškai vadinto Julinum, mieste (plg.: „Iulino-Po
4

5

Archyve rasti rankraščiai liudija, kad pats
pasirašinėjo Selle, tačiau vokiškoje literatūroje kartais randama ir kita jo pavardės
forma – Sell (žr. Thiel 1804, 110, 112, 118;
Pöhlmann 1871, 244, 252).
Apie donacijos įrašą ir egzemplioriaus provenienciją žr. Aleknavičienė, Strungytė

130

6

2009, 421–437. Egzempliorius šiuo metu
saugomas Torunės Mikalojaus Koperniko
universiteto bibliotekoje: Pol. 7. II. 43344335; faksimilė publikuota: D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai,
2009.
Plačiau žr. Triškaitė 2010, 23–24.
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2 pav. Johann Jacob Quandt, Preuss[ische] Presbyterologie 4, 59r: cituojama Friedricho Selle’s epitafija;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs. 2

meran[us]“7 [žr. 1 pav.]; „natus Iulini ‖ Pomeranorum 24. Iunii 1658“8 [žr. 2 pav.];
„von Wollin in Pommern“9). Jo tėvas veikiausiai buvo tas pats Friedrichas Selle iš
Wollino, kuris 1643 metais Strasbūre išleido knygą Meditatio de templi personalis Jesu
7

Quandt 4, 56v. Rankraščiu likusi penkiatomė Johanno Jacobo Quandto ( Johann Jacob Quandt, 1686–1772) Prūsijos presbiteriologija Preuss[ische] Presbyterologie (prieš
1772) šiuo metu saugoma Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame ar-
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8
9

chyve Berlyne: GStA PK: XX. HA Hist. StA
Königsberg, Hs. 2 (buvusio Prūsijos valstybės archyvo Karaliaučiuje signatūra:
MSC 21).
Quandt 4, 59r.
Arnoldt 1777, 138.
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Christi solutione & excitatione, h. e. Salvatoris mundi morte et resurrectione gloriosa ex
dicto Joh. II, 2910.
Selle studijavo Karaliaučiaus universitete. Šio universiteto XVII amžiaus imatrikuliacijų knygose minimas vienintelis Friedrichas Selle – kilęs iš Wollino ir įsimatrikuliavęs 1678 metų birželio 13 dieną: „13. [Junij.] – Sellius Frdr., Wollin Pomer., iur.“11.
Tikriausiai būtent čia prasidėjo ir Selle’s pažintis su lietuvių kalba. Baigęs studijas,
kurį laiką buvo Albertinos alumnato inspektoriaus pagalbininkas („In=‖ſpector
Secund.“12; „Subinſpector“13), o 1686 metais14 Jenoje įgijo magistro laipsnį15.
Į kunigus įšventintas (ordinuotas) 1687 metų kovo 17 dieną Karaliaučiaus Pilies
bažnyčioje („in templo auliso“16), o pirmąjį sekmadienį po Velykų17 („an dem Sonntage Qvaſimod.“18) Bernhardas von Sandenas vyresnysis (Bernhard von Sanden der
Ältere, 1636–1703), tuomet Karaliaučiaus Senamiesčio bažnyčios kunigas, Albertinos
teologijos profesorius ir Sembos konsistorijos tarėjas, įvesdino (introdukavo) jį į Tilžės vokiečių evangelikų liuteronų bažnyčią, dar vadintą miesto (vok. Deutsche Kirche
arba Stadtkirche). Ji pastatyta 1610-aisiais19. Čia Selle pakeitė nuo 1672-ųjų dirbusį
Zachariją Dreslerį20 (Zacharias Dresler, ?–1710).
Selle’i, kaip ir jo pirmtakams, paskirtiems į šią bažnyčią, teko ir visõs Tilžės
bažnytinės apskrities vyresniojo kunigo (vok. Erzpriester), arba superintendento
(vok. Superintendent) ar arkipresbiterio (gr. ἀρχιπρεσβύτερος, lot. Archipresbyter)21,
pareigos. Joms eiti paprastai skirt ne mažesnį kaip magistro mokslo laipsnį turintys asmenys. Be to, paskirtas vyresniuoju kunigu, Selle tapo ir Tilžės provincijos
mokyklos (vok. Provinzialschule)22 inspektoriumi. Vyresniojo kunigo pareigas išsamiausiai reglamentavo Prūsijos kunigaikščio Jurgio Vilhelmo (Georg Wilhelm,
1595–1640, valdė 1619–1640) išleistas potvarkis Recessus generalis (toliau – RecG)23.
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

[Selle] 1643.
Erler 1911 / 1912, 108.
Quandt 4, 56v.
Arnoldt 1746, 346.
Magistro laipsnio suteikimo Selle’i datą
Danielius Heinrichas Arnoldtas savo veikaluose nurodo skirtingai: sausio 23-iąją
(Arnoldt 1746, 346) ir rugsėjo 23-iąją (Arnoldt 1777, 138).
Arnoldt 1777, 138.
Quandt 4, 56v.
Quandt 4, 56v.
Arnoldt 1777, 138.
Thiel 1804, 109; Safronovas 2009, 529.
Moeller 1968, 143.
Už konsultaciją dėl vokiško žodžio Erzprie
ster vertimo į lietuvių kalbą dėkoju doc. dr.
Gertrud Bense’i. Terminai Erzpriester, Su
perintendent, Archipresbyter to meto Prūsijoje vartoti sinonimiškai (plg. „In einigen
evangeliſchen Ländern, ʒ. B. in Preußen,
führen die Superintendenten noch den
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22

23

Nahmen der Erʒprieſter“ [Adelung 1793,
1962]; taip pat žr. Arnoldt 1771, 88; Hubatsch 1968a, 587). XVII–XVIII amžiaus
Mažojoje Lietuvoje šį titulą turintys evangelikų liuteronų dvasininkai vadinti vys
kupais (plg. to meto rankraštiniuose vokiečių–lietuvių kalbų žodynuose vokiškai
lemai Erzpriester teikiamą lietuvišką ati
tikm enį vyskupas, pvz.: Ertʒ=Prieſter.Wyſ
kup as, ô. M. C I 613; Ertʒ Prieſter Wÿſkup’s
B 434).
Ši mokykla nuo įkūrimo 1586 metais iki
1618 metų vadinta kunigaikščio (vok. Für
stenschule), nuo 1618-ųjų – provincijos mo
kykla, 1818 metais pervadinta į Tilžės kara
liškąją gimnaziją (vok. Königliches Gymna
sium zu Tilsit), o 1918-aisiais tapo Valstybi
ne humanitarine gimnazija (vok. Staatliches
Humanistisches Gymnasium) ( Juška 2004,
645, 647; Juška 2009, 537–538).
RecG 1639.
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Antrosios jo dalies „Von der Kirchen Diſciplin“ skyriuje „Vom Ambt vnd Verrichtung
des Ertʒprieſters“24 nurodoma, kad vyresnysis kunigas turi prižiūrėti, kaip savo
funkcijas atlieka miesto ir kaimo bažnyčios, mokyklos ir ligoninės („Der ſol [...] die
Inſpection vber die Kirchen / Schulen vnd Hoſpital in den Stdten vnd auff dem
Lande [...] haben“25). Jis turi stebėti, ar teisingai Dievo žodį skelbia ir dorai gyvena
kunigai, ar sąžiningai dirba ir pavyzdingai elgiasi mokytojai („Praeceptores und
Schulmeiſter“26), tikrinti, kaip vaikai mokomi tikėjimo tiesų ir pan. Tuo tikslu jam
privalu kasmet rengti vizitacijas į visas pavaldžias parapijas27. Taigi Selle’s pareiga
buvo ne tik pastoracinis darbas, bet ir visos Tilžės bažnytinės apskrities bažnyčių,
švietimo įstaigų priežiūra. Tuo metu28 šiai bažnytinei apskričiai, be Tilžės vokiečių
ir lietuvių parapijų, priklausė dar ir Gãstų (vok. Heinrichswalde), Joneikiškės (vok.
Joneykischken), Katyčių (vok. Coadjuthen), Piktupėnų (vok. Piktupöhnen), Plaškių (vok.
Plaschken), Senųjų Lapynų (vok. Lappienen) bei kitos aplinkinės evangelikų liuteronų parapijos.
Iš archyvinių dokumentų galima spręsti, kad savo pareigas Selle vykdė stropiai
ir atsakingai. Po paskyrimo į Tilžę jis dar tų pačių 1687 metų vasarą atliko savo ap
skričiai priklausiusių bažnyčių ir Tilžės provincijos mokyklos vizitaciją. 1687 metų
rugpjūčio 30 dienos pranešime kunigaikščiui apie vizitacijos rezultatus jis rašė, kad
visoje apskrityje didžiulė netvarka („große Unordnung“), kad nesilaikoma Prūsijos
valdovų išleistų bažnytinių potvarkių, kad bažnyčių ir joms priklausančių pastatų
būklė labai prasta, jiems būtinas remontas ir kt., teikdamas siūlymų padėčiai gerinti29. Šio pranešimo priedas, Sembos konsistorijai adresuoto rašto nuorašas, liudija,
kad Selle skundėsi ir trimis didikų globojamų bažnyčių kunigais – minėtuoju Elbingeriu iš Joneikiškės, Friedrichu Pauli (Friedrich Pauli) iš Gãstų ir Johannu Vollhardu
(Johann Vollhard) iš Senųjų Lapynų, kurie maištauja nepripažindami kai kurių RecG
punktų ir siekia nepriklausomybės nuo Tilžės vyresniojo kunigo30.
Minėdamas įvairias apskrities problemas, Selle atkreipė dėmesį ir į sunkią lietuvių
padėtį: pasak jo, norėdami patekti į Kaukėnų (vok. Kaukehnen) bažnyčią, aplinkinių
parapijos kaimų lietuviai turį mokėti kelto mokesčius („Fehr=Geld“, „Fehrgeld“).
Todėl jis prašė kunigaikštį sekmadieniais leisti lietuviams keliauti dykai, kad galėtų
ateiti į bažnyčią. Be to, jis skundėsi dvarininkais („Arendatores“), kurie net šeštadienio vakarais neišleidžią lažininkų lietuvių į namus, kad pirmadieniais šie kuo anksčiau pradėtų darbus, ir taip atitoliną juos nuo bažnyčios:
24
25
26
27
28

RecG [21v]–[25r].
RecG [21v].
RecG [22r].
RecG [23r].
Bažnytinių apskričių ribos Prūsijoje keitėsi
kelis kartus (1525, 1722, 1818). Be to, jos
nebūtinai sutapo su administracinių-teritorinių apskričių ribomis ( Juška 1997, 48,
248). Čia jos nurodomos remiantis archyviniais XVII–XVIII amžiaus dokumentais.

133

29

30

Erzpriester M. Friedrich Selle, Memorial und
Bericht über Mangel im Kirchwesen. Abstel
lung der Mißstände und Unordnungen, 1687;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 138 e, Nr. 8, 1r–4v.
Erzpriester M. Friedrich Selle, Memorial und
Bericht über Mangel im Kirchwesen. Abstel
lung der Mißstände und Unordnungen, 1687;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 138 e, Nr. 8, 5r–6r.
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So werden die übrigen eingewidmeten nach Kaukein von dem ‖ Kirchen gehen ʒurück
gehalten, weil ſie anietʒo geʒwungen wer=‖den Fehr=Geld ʒugeben, oder nicht herüber
gelaßen werden. ‖ Bißweilen ſind den Kindern, welche ʒu Tauffe gebracht wor=‖den,
und derer Elter[n] kein Fehrgeld ʒugeben vermögend ge=‖weſen, die Windeln mit
Gewalt genoen, dannenhero die ‖ Leute von der Kaukeinſchen Kirchen gantʒ
abgeſchrecket wer=‖den; alß geruhen Ew. Churfürſtl. Durchl. allergnädigſt ‖ denen
armen Littauer[n] die Gnade, ſo ihnen in Tilſit wie=‖derfähret, ʒuerʒeigen, daß Sie am
Sontag frey über die ‖ Fähren paſſir[en] mög[en]. Imgleichen klagen die Pfarrer[n], ‖
daß die Arendatores die Littauer des Soabends aus dem ‖ Scharwerck nicht nach
Hauſe dimittir[en], ſonder[n] den Sontag ‖ über in ihren Höffen bey ſich behalt[en],
damit Sie deſto früher ‖ des Montags die Arbeit anfangen könn[en], wodurch denn ‖
dieſe arme Leute von dem Gottes Dienſt gäntʒlich abge=‖halten werden31.

Šio Selle’s rašto tonas ir leksika („armen Littauer[n]“, „dieſe arme Leute“) tarsi
liudija vietinius lietuvius įgijus jo asmenyje rūpestingą dvasinį globėją.
Tilžėje išdirbęs 23 metus ir eidamas 53-iuosius, 1710 metų spalio 24 dieną Selle
mirė – tikriausiai nuo tuo metu krašte siautusios maro epidemijos32. 1709–1711 metų
badas ir maras nusinešė pusės Mažosios Lietuvos gyventojų gyvybes, tarp jų ir daugybės kunigų. 1710-aisiais epidemija Tilžėje pasiekė apogėjų: vasarą jau buvo išmirę
pusė miesto gyventojų33. Greičiausiai maru kiek ankstėliau, tų pačių metų rugpjūčio
14 dieną, mirė ir Selle’s žmona Christina Elisabetha Grabia (1669–1710), galbūt ir jų
dukra34. Selle’s atminimo lentoje Tilžės vokiečių bažnyčioje buvo įrašyta lotyniška
epitafija, kurią savo presbiteriologijoje citavo Quandtas (žr. 2 pav.):
M.35 Fridericus Sellius, ArchiPrebyter36 Tilſen[-]
ſis per annos 23. meritiſſimus, natus Iulini
Pomeranorum 24. Iunii 1658. Denatus Tilſae
24. Oct. 1710. et Chriſtina Eliſabetha Grabia,
nata Regiom. Pruſſorum 17. Martii 1669.
denata Tilſae 14. Aug. 1710. Conjuges.
Sellius hic recubat templi Symmiſta ſupremu[s]
Hujus, huic ſemper præfuit ille bene.
Hoc magis ornavit qvam qvisq[va]m Presbyteroru[m.]
Illius et turris tempore ſtructa fuit.
Grabia, qvam thalami ſociam ſociamq[ve] ſepulcri
Eſſe ſibi voluit, prima qvieſcit ibi.
Annis ter ſeptem ſeptena prole beato
Conjugium fuit his pacificumq[ve] fuit.
31

Erzpriester M. Friedrich Selle, Memorial und
Bericht über Mangel im Kirchwesen. Abstel
lung der Mißstände und Unordnungen, 1687;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 138 e, Nr. 8, 3v.
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32
33
34
35
36

Plg. Thiel 1804, 118.
Matulevičius 1989, 43.
Quandt 4, 59r.
Lot. Magiſter.
Turėtų būti ArchiPresbyter.
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3 pav. C I 222: Friedricho Selle’s prierašas Außwendig lernen
straipsnyje žodyno papildymų puslapyje;
LMAVB RS: f. 137 – 13

Poſt qvinam ſobolem mater mox una ſuperſtes
Filia morte cadit tempore qvoq[ve] ſuo.
Hinc Pater afflictus vitæ ſaturusq[ve] dierum
Progeniam voluit claudere morte ſua.
Excepto nato moeſto monumenta parerit
Qviq[ve] pari poſuit gratus in hanqce diem.
Tu, qvisqvis tumulos viſens legis, haecc
precare
Manibus ut bene ſit, tumq[ve] memento
mori37.

Vertimas38
M[agistras] Friderikas Selijus, Tilžės arkipresbiteris,
tarnavęs 23-ejus metus, gimęs Pomeranijos
Juline 1658-ųjų birželio 24-tą. Miręs Tilžėje
1710-ųjų spalio 24-tą. Ir Kristina Elžbieta Grabija,
gimusi Prūsų Karaliaučiuje 1669-ųjų kovo 17-tą.
Mirusi Tilžėje 1710-ųjų rugpjūčio 14-tą. Sutuoktiniai.
Čia ilsisi Selijus, vyriausiasis Viešpaties tarnas šios bažnyčios,
kuriai jis visuomet gerai vadovavo.
Ją labiau išpuošė, nei kuris nors iš presbiterių.
37

Quandt 4, 59r. Epitafijoje, kaip ir būdinga
šiam literatūros žanrui, ne tik išvardijami
mirusiojo nuopelnai ir svarbiausi gyvenimo faktai, bet ir kreipiamasi į skaitantįjį
primenant, kad mirtis neišvengiama. Pasak Thielo, tai viena iš gražiausių Tilžės
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38

vokiečių bažnyčioje buvusių epitafijų
(Thiel 1804, 112).
Už epitafijos vertimą į lietuvių kalbą dėkoju dr. Rolandui Kregždžiui, už konsultaciją dėl vertimo ačiū prof. habil. dr. Axeliui
Holvoetui.

F r i e d r i c h o S e l l e ’s p r i e r a š a i
rankraštiniame žodyne
Clavis Germanico-Lithvana

4 pav. C I 498: Friedricho Selle’s prierašas žodyno papildymų puslapyje,
priklausantis Drffen C I 497 straipsniui;
LMAVB RS: f. 137 – 13

Jo [vadovavimo] laikais ir varpinė39 buvo pastatyta.
Grabija, kurią buvo vedęs ir norėjo būti
kartu palaidotas, pirmoji čia ilsisi.
Per 21 metus jų santuoka buvo
palaiminta septyniais palikuoniais.
Po penktojo palikuonio [gimimo] motina dar liko gyva.
Mirus dukrai, netrukus taip pat mirė.
Dėl šios priežasties Tėvas, sugniuždytas gyvenimo ir prislėgtas metų naštos,
panorėjo, jam mirus, būti palaidotas su palikuone.
Atsidūręs nelaimės akivaizdoje, paminklą užsakė
ir tąją dieną žmonai dėkingas pastatė.
Tu, kuris tik antkapius matydamas, skaitai, melskis už šias mirusiųjų sielas taip, kad
lemtum [jiems] palaimą, mat nepamiršk, kad ir pats mirsi.

Vienas iš Selle’s palikuonių galėjo būti Carlas Friedrichas Sellas (Carl Friedrich
Sell) iš Tilžės, Karaliaučiaus universitete lankęs Lietuvių kalbos seminarą, o 1841–1842
metais buvęs jo docentas40.
39

Ji pastatyta 1702 metais (Thiel 1804, 109;
Hubatsch 1968b, 512).
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40

Apie jį žr. Citavičiūtė 2004, 172, 211, 351.
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5 pav. C I 776: Friedricho Selle’s prierašas Geb hren straipsnyje;
LMAVB RS: f. 137 – 13

2. S e l l e ’ s p r i e r a š a i ž o d y n e. Selle’i priskirtina ta C prierašų grupė, kuri
iki šiol buvo įvardyta kaip rankos C tekstas41. Iš žodyno sudarytojo teksto ir kitų
prierašų grupių jie išsiskiria charakteringa rašysena ir kiek kitokia rašalo spalva.
Pagrindinis skiriamasis rašysenos bruožas yra kairinio nuolinkio raidės. Šie prierašai
įrašyti rašalu, kuris dabar rudai juodas. Papildymų puslapiuose jis yra beveik toks
pat, o pagrindiniuose – tamsesnis už C sudarytojo teksto rudą rašalą.
2.1. Selle’s prierašų nedaug, neabejotinų yra penkiose žodyno vietose. Tai šeši

lietuviški ir šeši vokiški iliustraciniai sakiniai, kuriuos sudaro 22 lietuviški ir 29 vokiški žodžiai, arba atitinkamai 34 ir 44 žodžių formos42, plg.:

C I 222	Außwendig lernen. Atmintinay mokinti. S⌜Argi nereikia wisſeims mo
nėms ‹←moneims› ‖ Katgiſm iſſimokintis? Dürffen [nicht] ‖ alle
Menſch[en] den Catechiſmum auswendig ‖ lernen!⌝ (žr. 3 pav.)
C I 497	Drffen. Priwallyti, Priwalaù, liau, lyſu
C I 498

S

⌜Argi nereikia wisſiems monėms Katgiſm iſſimokintis? Dörffen

[nicht] alle Menſch[en] d[en] Catechiſmum auß=‖wendig lernen.⌝ (žr.
4 pav.)

C I 776

Gebhren. Parſieiti. Pareitiſi. ‖ Uns gebühret ʒuerfüllen: Mums ‖ reik
ißpilditi. S⌜Reikia wisſiems monemus. Allen Menſchen ge=‖bühret es⌝
(žr. 5 pav.)

41
42

Triškaitė 2008, 221–222.
Pavyzdžiuose Selle’s prierašai iš C sudarytojo teksto išskiriami sutartiniais ženklais
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⌜ ⌝ ir prieš pirmąjį ženklą įrašyta pakelta
raide S, taisymai – kampiniuose skliaustuose ‹ ›.
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6 pav. C I 1094: Friedricho Selle’s prierašas Kommen straipsnyje;
LMAVB RS: f. 137 – 13

C I 1094

Kommen. Ateimi, ejau, ſu, ti. ‖ Es kam ein Regen auff Erden: Atêjo
Lytus ‖ ant émês, Gen. 7.12. Antroje ‖ S⌜Ieib  Dang ißkakcʒau. Auf
d[as] ich in d[en] hiel koen möchte. Katrul iśkanki! ‖ wo koeſtu
hin?⌝ (žr. 6 pav.)

C II 209	Pflaſter. Grindis, [et] Grandis, dʒio, M. ‖ Liékarſtwa, ôs. F. ‖ Wayſtas,
ô. M. ‖ Brukkas, ô. M. [...]
S
⌜Es heilet Sie weder Kraut noch Pflaſter, ſondern dein Worth H[er]r
C II 210
welches alles heilet. ‖ Ne gydo jos nei oles, nei moſtis, bet tawo odis
Weißpatie, kurſai wisſʼ gydo.⌝ (žr. 7 pav.)

Kaip matyti, penkias iliustracijas Selle įrašė pirmame žodyno tome ir tik vieną –
antrame. Trys iliustracijos įrašytos pagrindiniuose C puslapiuose: dvi – Gebhren C
I 776 ir viena – Kommen C I 1094 straipsnyje (žr. 5, 6 pav.).
Kitos trys iliustracijos pateiktos papildymų puslapiuose (žr. 3, 4, 7 pav.), kuriuos
pirminiu C rengimo etapu sudarytojas paliko tuščius vėlesniems pildymams. Viena
iš jų įrašyta Außwendig lernen C I 222 straipsnyje, o dvi priklauso lemų Drffen C I 497
ir Pflaſter C II 209, esančių pagrindiniuose C puslapiuose, straipsniams. Pastarąsias
dvi iliustracijas papildymų puslapiuose Selle’i teko įrašyti dėl paprastos priežasties –
prie pagrindinio teksto joms trūko vietos. Be to, Außwendig lernen C I 222 straipsnyje pateikta iliustracija tik su nedideliais fonetikos ir rašybos skirtumais pakartota kiek
tolėliau – prie lemos Drffen C I 497–498.
Galimas dalykas, kad, be minėtų iliustracijų, Selle’s plunksnai priklauso ir dar
pora šiek tiek kitokio turinio prierašų, tiksliau – trys lietuviški atitikmenys bei jų
gramatinė informacija: Pawydejimas, o M. lemos Neid straipsnyje ir Pawydoklis ô M.,
Pawydonis ô M. prie lemos Neidhart C II 124. Gramatinė informacija prie šių varda-
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7 pav. C II 210: Friedricho Selle’s prierašas žodyno papildymų puslapyje,
priklausantis Pflaſter C II 209 straipsniui;
LMAVB RS: f. 137 – 14

žodžių pateikta pagal C sudarytojo taikytą principą: prie nom. sg. formos įrašyta gen.
sg. galūnė ir lotyniška giminės santrumpa. Su neabejotinais Selle’s prierašais juos
sieja kairinis raidžių nuolinkis, mažas rišlumas ir labai panaši kai kurių raidžių grafika (pavyzdžiui, humanistinio rašto <s> žodžio pabaigoje, <w>).

2.2. Kad tiriamieji C prierašai (žr. 3–7 pav.) įrašyti Selle’s ranka, liudija jo autografų ir šios prierašų grupės rašysenos lyginimas.
Selle’s, kaip visos Tilžės liuteronų evangelikų bendruomenės dvasinio vadovo ir
provincijos mokyklos inspektoriaus, kurio pareigų ir veiklos spektras buvo platus ir
kuris, kaip rodo archyviniai dokumentai, nuolat rašė pranešimus Prūsijos valdovui
bei bažnytinei vyresnybei, autografų palyginti su eilinių kunigų rankraščiais išlikę
gana daug43. Jie rašyti vokiečių kalba naujųjų laikų gotikiniu kursyvu, tik vienas
kitas svetimos kilmės žodis (paprastai kilęs iš lotynų ar graikų kalbų) ar kitakilmė
morfema pagal tų laikų tradiciją – humanistiniu lotyniškuoju raštu, dar vadinamu
antikva. Kadangi tiriamieji C prierašai įrašyti dviem rašto tipais (vokiški sakiniai –
43

Archyve rasta 15 neabejotinų jo autografų,
plg.: Candidati Ministerii, 1579–1711; GStA
PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 40
b 2, Nr. 1, 99r–99v, 310r; Kaukehnen. Aus
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einandersetzung über eigene Bericht des Erz
priesters zu Tilsit Selle in Kaukehnen, 1696;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 138 d, Nr. 302, 1r–1v, 2v ir kt.
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8 pav. Konrektoren der Provinzialschule, 1599–1711 u. o. D., 79v: Friedricho Selle’s pranešimo
apie kandidatų į Tilžės provincijos mokyklos konrektoriaus vietą egzaminavimą
Prūsijos kunigaikščiui Frydrichui III, Tilžė, 1691-03-06, fragmentas;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 138 e 2, Nr. 192 a

naujųjų laikų gotikiniu kursyvu, o lietuviški – humanistiniu lotyniškuoju raštu), jie
lygintini tik su atitinkamo rašto pavyzdžiais. Tad rašysenos analizei tinkamiausi tie
Selle’s autografai, kuriuose esama ir humanistinio rašto fragmentų (paprastai tai tik
pavieniai žodžiai).
Taigi iš Selle’s autografų rašysenai lyginti pasirinkti trys:
1) Selle’s pranešimas apie kandidatų į Tilžės provincijos mokyklos konrektoriaus
vietą egzaminavimą „Unterthänigſter Bericht“, rašytas Prūsijos kunigaikščiui Frydrichui III44 1691 metų kovo 6 dieną iš Tilžės; saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, byloje pavadinimu Konrektoren der Provinzialschule,
1599–1711 u. o. D.; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 138 e 2, Nr. 192 a,
79r–79v, 80v (žr. 8 pav.);
2) Selle’s pranešimas dėl Tilžėje vykdomo vaikų katechizavimo „Unterthänigſter
Bericht ‖ wegen ‖ der in Tilſit bißher gehaltenen ‖ Kinder Lehr“, rašytas Prūsijos
karaliui Frydrichui I 1701 metų balandžio 10 dieną iš Tilžės; saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, byloje pavadinimu Katechisationen
im Amt und in der Stadt Tilsit, 1701–1718, GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM
138 e, Nr. 12, 1ar–1av, 2v (žr. 9–10 pav.);
3) Selle’s pranešimas dėl varganos Tilžės provincijos mokyklos padėties „Pflichtmäßiges und gewißenhafftiges ‖ Vorſtellen ‖ des elenden Ʒuſtandes hieſiger ‖ Königl.
Provincial-Schule“, rašytas 1710 metų vasario 19 dieną iš Tilžės; saugomas Prūsijos
kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, byloje pavadinimu Die Subrekto
44

Nuo 1688 metų Brandenburgo kurfiurstas,
Prūsijos kunigaikštis Frydrichas III (Frie-
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drich III, 1657–1713), o nuo 1701-ųjų –
Prūsijos karalius Frydrichas I.
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9 pav. Katechisationen im Amt und in der Stadt Tilsit, 1701–1718, 1ar: Friedricho
Selle’s pranešimas dėl Tilžėje vykdomo vaikų katechizavimo, Tilžė, 1701-04-10;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 138 e, Nr. 12
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10 pav. Katechisationen im Amt und in der Stadt Tilsit, 1701–1718, 1av: Friedricho
Selle’s pranešimas dėl Tilžėje vykdomo vaikų katechizavimo, Tilžė, 1701-04-10;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 138 e, Nr. 12

142

Archivum Lithuanicum 14

11 pav. Die Subrektoren bei der Provinzialschule, 1597–1711 u. o. D., 55r:
Friedricho Selle’s pranešimo dėl varganos Tilžės provincijos
mokyklos padėties, Tilžė, 1710-02-19, fragmentas;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 138 e 2, Nr. 198

ren bei der Provinzialschule, 1597–1711 u. o. D., GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 138 e 2, Nr. 198, 55r–56v (žr. 11 pav.).
Šių raštų autoryste abejoti neleidžia kiti Selle’s autografai arba lotyniška kontrakcija prie jo parašo „m[anu] p[ro]p[ria]“, patvirtinanti parašo autentiškumą45.
Atliekant tiriamosios C prierašų grupės ir Selle’s autografų rašysenos lyginimo
analizę remtasi raštotyros ekspertų ir paleografų rašysenos tyrimo metodikomis,
išdėstytomis Lotharo Michelio knygoje Gerichtliche Schriftvergleichung. Eine Einführung
in Grundlagen, Methoden und Praxis46 bei Egidijaus Kurapkos, Hendryko Malevskio,
Eugenijaus Palskio ir Samuelio Kuklianskio knygoje Kriminalistikos technikos pagrindai47
ir Kazimierzo Bobowski’o straipsnyje „O metodach identyfikacji rąk pisarskich w
rękopisach średniowiecznych“48. Raštotyros ekspertai, atlikdami identifikacinius uždavinius, tiria bendruosius rašysenos požymius (rašysenos išlavinimą, konstrukciją,
dydį, įbėgį, judesių formą ir kryptį, raidžių rišlumą bei nuolinkį) ir specialiuosius,
arba individualiuosius (judesių lokalizaciją, sudėtingumą, formą, jungimo formą bei
rūšį, kryptį ir kt.), iš kurių pastarieji yra pastoviausi, mažiausiai kintantys, todėl turi
45

Ši santrumpa patvirtina parašo, bet nebūtinai viso rankraštinio teksto autentiškumą.
Pasitaiko raštų, parašytų kita ranka nei asmens, kuris dokumentą pasirašo savo parašą patvirtindamas minėtąja santrumpa.
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Michel 1982.
Kurapka, Malevski, Palskys, Kuklianskis
1998.
Bobowski 1985, 1–7.
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didžiausią identifikacinę vertę49. Paleografai, siekdami identifikuoti tekstą rašiusius
asmenis, dėmesį kreipia taip pat į stabiliausius rašysenos bruožus: raidžių ir jų elementų grafikos savitumus, jų jungimo būdus, rašysenos nuolinkį ir kt.50 Tiriamųjų
C prierašų ir Selle’s autografų lyginimo tikslas – išskirti identifikacinę vertę turinčias
individualiąsias rašysenos ypatybes.
Atsižvelgiant į rašto tipus, Selle’i priskirtinõs C prierašų grupės vokiškos iliustracijos lygintos su Selle’s autografų vokišku tekstu (naujųjų laikų gotikinis kursyvas),
o lietuviškos iliustracijos – su pavieniais lotyniškais fragmentais (humanistinis raštas)
Selle’s autografe. Su autografais palygintas maksimaliai įmanomas tiriamosios C
prierašų grupės raidžių inventorius, daugiausia dėmesio kreipiant į sudėtingesnės
grafikos raides (<P>, <W>, <h>, <s> ir kt.).
Iš pradžių lygintos atskiros raidės, kurios liudija raidžių ir jų elementų formų
ypatybes, paskui – raidžių junginiai, kurie išryškina ne tik raidžių grafikos bruožus,
bet ir jų jungimo būdus, ir galiausiai – pavieniai žodžiai (ar jų formos), kurie dėl
platesnio identiško konteksto yra iliustratyviausi ir geriausiai parodo rašysenos
bendrybes.
Lyginant naujųjų laikų gotikinio kursyvo pavyzdžius iš tiriamųjų C prierašų ir
Selle’s autografų pirmasis įspūdis kiek prieštaringas. Nors yra bendrybių (pavyzdžiui,
panašus rašysenos išlavinimas, nepastovus nuolinkis, vidutinis rišlumas), matyti ir
skirtumų (pavyzdžiui, autografų raidės didesnės51, raidės <f>, <ſ>, <ß> aiškiai dešininio nuolinkio, prierašų tempas greitesnis52 ir kt.).
Vis dėlto atidžiau palyginus rašysenas ryškėja kur kas daugiau panašumų nei
skirtumų. Naujųjų laikų gotikinio kursyvo pavyzdžiuose didžiausią identifikacinę
vertę turi tokios sutampančios tiriamųjų C prierašų ir Selle’s autografų rašysenos
individualiosios ypatybės: 1) itin savita raidės <P> grafika: iš pradžių rašoma gotikinio kursyvo raidė <V>, vėliau prie jos pirmojo elemento po eilutės pagrindine linija iš kairės į dešinę brėžiamas įkypas brūkšnys; 2) raidės <W> forma: pirmasis
elementas rašomas beveik uždaru, kiek kampuotu lanku, o kita dalis identiška gotikinio kursyvo raidės <V> grafikai; 3) raidės <h> iškeltinė trumpesnė už nuleistinę,
jos kilpa apvalesnė, ne tokia ištęsta kaip nuleistinės; 4) raidžių junginyje <Pfl> iškalbingos ne tik visų trijų raidžių formos, bet ir jų aukštis bei ilgis: <f> iškeltinė aukščiausia, o <l> trumpiausia (tiek dydžiu, tiek grafika primena <e>); <P> nuleistinė
ilgesnė nei <f>; 5) junginio <th> varianto raidžių forma ir jų jungimo būdas: raidės
<t> vertikalusis elementas kiek išlinkęs, t. y. viršutinė ir apatinė dalys pakrypusios
49
50
51

Kurapka, Malevski, Palskys, Kuklianskis
1998, 202–209.
Bobowski 1985, 1–7.
Raidžių dydis, pasak Michelio, tėra ben
drasis rašysenos požymis, kuris priklausomai nuo aplinkybių lengvai kinta ir dėl
to identifikacinės vertės neturi (Michel
1982, 257).
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52

Kad tiriamieji C vokiški prierašai rašyti
greičiau, skubant, liudija jiems būdingas
dažnas suspensijų ir kontrakcijų vartojimas, plg.: d[en] (2×), d[as] (1×), H[er]r
(1×), Menſch[en] (2×), [nicht] (2×),  (3×);
įvairios santrumpos sudaro beveik ketvirtadalį viso šia ranka žodyne įrašyto vokiško teksto.
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į kairę, o raidės <h> iškeltinė su uždara kilpa priešingai – šiek tiek pasvirusi į dešinę; abi raides jungia <t> antrasis elementas, pradedamas rašyti labai žemai, vos
matoma kilpa prie pirmojo elemento pabaigos taško ir pereinantis į <h> iškeltinės
kilpą ir pan. (žr. 1 lentelę ir 3–7, 8–11 pav.)
C prierašai (ranka C)

Selle’s autografai

a) raidės
<P>

<W>
<h>

<k>
b) raidžių junginiai
<Pfl>

<th>

c) žodžiai
ich

noch

welches

1 lentelė. Naujųjų laikų gotikinis kursyvas C prierašuose ir Selle’s autografuose53
53

Žodyno prierašų ir Selle’s autografų raidės, jų junginiai ir žodžiai lentelėje padi-

145

dinti 20 %, kad geriau išryškėtų jų grafikos ypatybės.

F r i e d r i c h o S e l l e ’s p r i e r a š a i
rankraštiniame žodyne
Clavis Germanico-Lithvana

Selle’s autografai

C prierašai (ranka C)
a) raidės
<C>
<a> žodžio gale
<h>
<j>

<l>

<s> žodžio gale
b) žodžiai
Catechiſmum /
Catechiſation

2 lentelė. Lotyniškoji antikva C prierašuose ir Selle’s autografuose54

Palyginus humanistiniu raštu parašytus fragmentus Selle’s autografuose ir tiriamuosiuose C prierašuose matyti, kad bendrybių čia dar daugiau. Iš esmės sutampa ir ben
drieji (nepastovaus nuolinkio raidės, mažas įbėgis, mažas ir vidutinis rišlumas), ir specialieji rašysenos požymiai. Humanistinio rašto pavyzdžiuose didžiausią įrodomąją
galią turi tokios sutampančios tiriamųjų C prierašų ir Selle’s autografų rašysenos individualiosios ypatybės: 1) raidės <C> pradžios taškas jos korpuso viduje (kiek primena
<e> rašymą), o viršutinė raidės dalis paprastai labiau ištęsta, masyvesnė nei apatinė;
2) raidės <a> antrasis elementas baigiamas tiek vertikalėje, tiek horizontalėje ištęstu
lanku; 3) raidės <h> iškeltinė su gana plačia kilpa, o antrasis raidės elementas link
eilutės pagrindinės linijos leidžiasi ne lygiagrečiai pirmajam vertikaliam elementui,
bet nuožulniai; 4) nors raidžių <j> ir <l> grafika paprastai nėra labai iškalbinga, tačiau
šiuo atveju dėmesys į jas kreiptinas dėl to, kad jos rašomos ne tik kairiniu nuolinkiu,
bet ir supaprastintai, t. y. be kilpų; be to, <j> baigiama vos pastebimu užrietimu į
54
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dešinę; 5) raidės <s> varianto žodžio gale forma aiškia kilpa ir baigiamuoju lankiniu
judesiu primena aštuonetą ir pan. (žr. 2 lentelę ir 3–7, 8–11 pav.)
Iš šių naujųjų laikų gotikinio kursyvo ir humanistinio rašto pavyzdžių lyginimo,
ypač individualiųjų ypatybių sutapimų, akivaizdu, kad tiriamieji C prierašai įrašyti
Selle’s ranka.
Minėtieji Selle’s rašysenos skirtumai paaiškinami tuo, kad rašysenai būdingas ne
tik tam tikras pastovumas, bet ir variantiškumas, kurį gali sąlygoti rašančiojo amžius,
emocinė būsena, įvairios rašymo aplinkybės ir pan.55 Selle’s autografų ir tiriamųjų C
prierašų rašysenos skirtumus (ypač nevienodą raidžių dydį, tempą) lėmė šie faktoriai:
1) skirtingas tekstų pobūdis ir adresatas: C prierašai – tai tik pastabos, tam tikros
marginalijos, o Selle’s autografai – oficialūs raštai, adresuoti Prūsijos valdovui ar
bažnytinei vyresnybei, tad tai vertė labiau susikaupti ir atidžiau rašyti; 2) skirtingos
rašymo sąlygos: rašyta skirtingo formato popieriuje, be to, autografai rašyti į tuščią
lapą, o prierašai – šalia C sudarytojo teksto, tad Selle’s rankos mostus ribojo ir vietos
stoka; 3) autografai ir prierašai rašyti ne vienu metu.

2.3. Selle’s prierašų pobūdis rodo, kad jais plėsta žodyno mikrostruktūra (žodyno straipsnis). Visose Selle’s įrašytose lietuviškose iliustracijose pateikiami nauji, C
sudarytojo į lietuviškų atitikmenų eilę prie vokiškų lemų neiškelti, atitikmenys –
naujos leksemos arba pateiktųjų darybos variantai, plg.: iſſimokintis prie Außwendig
lernen. Atmintinay mokinti C I 222; reikia prie Drffen. Priwallyti, Priwalaù, liau, lyſu C
I 497 ir prie Gebhren. Parſieiti, Pareitiſi C I 776; ißkakcʒau, iśkanki prie Kommen. Ateimi,
ejau, ſu, ti C I 1094; moſtis prie Pflaſter. Grindis, [et] Grandis, dʒio, M. ‖ Liékarſtwa, ôs.
F. ‖ Wayſtas, ô. M. ‖ Brukkas, ô. M. C II 209. Taigi įrašydamas žodyne iliustracijų Selle siekė papildyti lietuviškų atitikmenų inventorių. Tik tai jis darė ne paprasčiausiai
įrašydamas atskirų lietuviškų žodžių, bet kartu pateikdamas jų vartosenos leksinį
bei sintaksinį kontekstą.
Visos Selle’s iliustracijos be biblinių nuorodų ar kitokių šaltinio metrikų. Taigi jos
tarsi neturėtų būti perimtos nei iš Biblijos, nei iš Biblijos konkordancijų, kuriomis iš
dalies paremtas tiek C pagrindinis, tiek papildymų sluoksnis ir kuriomis rėmėsi
gausiausios žodyno prierašų grupės – teksto B – autorius56. Antra vertus, šaltinių
nenurodymas dar nereiškia, kad jais nesiremta: to meto darbuose šaltiniai buvo nurodomi retai, juo labiau sunku tikėtis šaltinių fiksavimo prierašuose – savitose žodyno marginalijose.
Šių prierašų šaltinių ieškota remiantis Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazėje paskelbtais elektroniniais senųjų lietuviškų raštų iki 1710 metų (t. y.
Selle’s mirties) tekstais bei jų konkordancijomis57. Tyrimas parodė, kad juose Selle’s
55

Plačiau žr. Michel 1982, 36, 42–57; Kurapka, Malevski, Palskys, Kuklianskis 1998,
199.
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Triškaitė 2007, 50–51; Triškaitė 2008, 75–
105, 215–217.
Senųjų raštų duomenų bazė (žiūrėta 201209-04).
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sakinių, prirašytų žodyne, arba nėra, arba jie tik šiek tiek panašūs. Šiokio tokio panašumo esama tik su Kleino darbais: vienas Selle’s įrašytas sakinys kiek primena
Kleino gramatiką (plg.: ak jeib danguna ißkaktu wiſſi KlG 167558) ir giesmyną (plg.:
Dangun gałês iśkakti KlNG 29715; Ik’ aß ißkakſu danguna KlNG 839). Kadangi Kleino
giesmyne publikuotų giesmių, giedotų per lietuvių mišias, klausytis yra tekę ir Selle’i
(žr. toliau), gali būti, kad kai kurios jų eilutės ar žodžių junginiai įstrigo ir Selle’s
atmintyje. Tai, kad kai kuriose iliustracijose vartojama leksika kartojasi (dažniausiai
trys žodžiai: (ne)reikia [3×], visiems [3×], žmonėms [3×]), leistų manyti, jog jos veikiau
arba perfrazuotos, arba sugalvotos ir išverstos paties Selle’s, nei perimtos iš kokio
rašytinio šaltinio, išskyrus galbūt paskutinę.
Keturiais iš penkių atvejų Selle, kitaip nei C sudarytojas, pirmiausiai įrašė lietuvišką iliustraciją ir tik po jos – vokišką (C I 222, 498, 776, 1094; žr. 3–6 pav.). Tikėtina,
kad toks pateikimas rodo vertimo kryptį: pirmus keturis kartus versta iš lietuvių
kalbos į vokiečių kalbą, o paskutiniuoju – atvirkščiai, iš vokiečių į lietuvių.
Kad Selle mokėjo lietuviškai, abejonių nėra. Juk jis vadovavo vienai iš lietuvių
tankiausiai gyvenamų Prūsijos Kunigaikštystės bažnytinių apskričių ir rūpinosi ne
tik vokiškų, bet ir lietuviškų bažnyčių reikalais59. Tai liudija ir archyviniai dokumentai, iš kurių matyti, kad Selle klaũsė teologijos absolventų, vadinamųjų Candidati
Ministerii, pretenduojančių į lietuvių kunigo vietą Tilžės bažnytinei apskričiai priklausančiose parapijose, lietuviškai sakomų pirmųjų pamokslų (vok. Probepredigt),
juos vertino bei rengė apie tai pranešimus Prūsijos valdovui ir bažnytinei vyresnybei.
Be to, viename iš tokių pranešimų, datuotų 1706 metų rugpjūčio 16 dieną, pats užsiminė apie savo lietuvių kalbos žinias nurodydamas, kad lietuviškai mokąs ne itin
gerai („ich ſelbſten der littauſchen ‖ Sprache nicht ſo machtig bin“60).
Apie Selle’s lietuvių kalbos mokėjimą iš negausių jo lietuviškų prierašų žodyne
nedaug ką tegalima pasakyti. Būdamas vokietis, jis, regis, painiojo vokiečių kalbai
nebūdingą [ie] su [ei], plg.: wisſeims C I 222; Weißpatie C II 210. Formą moneims C I
222 iš pradžių įrašė veikiausiai pagal prieš tai ėjusio žodžio wisſeims galūnės analogiją, bet tuoj pat ištaisė į monėms. Garsą [š] žymėjo dvejopai: priešdėlį iš- to paties
žodžio skirtingose formose gretimuose sakiniuose rašė su <ß> (ißkakcʒau C I 1094) ir
su <ś> (iśkanki C I 1094), tačiau šio garso grafinė raiška nebuvo aiškiai reglamentuota, šių grafemų vartosena sinonimiškai įvairavo ir Kleino gramatikose61. Kita vertus,
vokiečių bendrinės kalbos fonologinei sistemai nebūdingą lietuvišką garsą [ž] žyminčią grafemą <> (3×) Selle vartojo taisyklingai. Taisyklingai, kaip kodifikuota Kleino
gramatikose, vartojamos ir kitos lietuviško raidyno raidės: nosinės <> (2×) ir <>
(1×) – acc. sg. m. galūnėse, o <> (1×) – prielinksnyje į. Be to, lietuviškus daiktavar58

59

Beje, šią KlG citatą pildydamas žodyną yra
įrašęs ir C sudarytojas, plg.: Ach daß alle in
den Hi  el ko  en mochten: ‖ Ak jeib Dang u
n  ißkaktu wisſi; utinam coelum ‖ ingrederen
tur omnes. G. K. p. 16. C II 1012.
Tai, kad lietuviškose apskrityse vyresnia-
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jam kunigui svarbu mokėti lietuvių kalbą,
pabrėžta ir RecG [23r].
Lit. Pfarrer und Pfarradjunkten, 1586–1710;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 138 e 2, Nr. 110, 116r.
KlG 10–11.
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džius, išskyrus teologijos sąvokas įvardijančius terminus Weißpatie C II 210, Katgiſm
C I 222, 498, Dang C I 1094 ir greičiausiai atsitiktinai parašytą monėms C I 498, rašė
mažosiomis raidėmis – taigi, rašydamas lietuviškai, jis automatiškai netaikė vokiečių
ortografijos principo daiktavardžius rašyti didžiosiomis raidėmis, dariusio įtaką jo
amžininkams (plg. C sudarytoją ir kt.). Lietuviškuose pavyzdžiuose skiriamos vienarūšės sakinio dalys su priešpriešiniu jungtuku bet, sudedamuoju nei ... nei, taip pat
šalutinis pažyminio sakinys su prijungiamuoju jungtuku kursai. Šios detalės liudija
Sellę buvus susipažinusį su Kleino gramatikomis, gana gerai išmanius jose išdėstytas
lietuvių kalbos taisykles ir apskritai aukštą jo raštingumo lygį.

3. S e l l e ’ s p r i e r a šų d a t a v i m a s. Kada, kur ir kokiu tikslu žodynas pateko į Selle’s rankas ir kodėl rankraštyje atsirado jo prierašų?
Selle studijavo Karaliaučiuje, Jenoje ir iškart po įšventinimo į kunigus paskirtas į
Tilžę, kur išdirbo 23 metus iki mirties. Beveik neabejotina, kad žodyną Selle gavo ar
bent jau vartė Tilžėje ir kad būtent čia jis į žodyną įrašė prierašų. C popieriaus vandenženklių analizė liudija, kad 1680 metai yra žodyno rankraščio terminus post quem62,
todėl Selle’s prierašai žodyne galėjo atsirasti po 1680-ųjų, bet ne anksčiau kaip 1687
metų pavasarį, kai jis pradėjo dirbti Tilžėje, ir ne vėliau kaip 1710 metų spalį (Selle
mirė 1710-ųjų spalio 24 dieną).
Ar Selle buvo šio rankraščio savininkas, ar tik skaitytojas, kuriam žodynas patikėtas laikinai, nustatyti sudėtinga. Labai tikėtinas dalykas, kad žodyno rankraštį jam,
kaip Tilžės bažnytinės apskrities vadovui ir autoritetui, galėjo būti įteikęs įvertinti ir
savo nuomonę pareikšti pats C sudarytojas. Kita vertus, žodyno rankraštį kartu su
jo sudarytojui priklausiusiu Kleino giesmynu Selle’i galėjo būti padovanojęs minėtasis Joneikiškės kunigas Elbingeris.
Bet kuriuo atveju aišku, kad į Selle’s rankas rankraštis pateko anksčiau nei į Kristijono Frydricho Štimerio (Christian Friedrich Stimehr, 1725–1765), tuo metu Gerviškėnų (vok. Gerwischkehmen; Gumbinės apskr.) kunigo (1746–1748)63, kurio nuosavybės
įrašas žodyno antrojo tomo pradžioje datuotas 1746 metais: „Sum Christiani Friederici Stimeri Salav. Bor. Pas. Gerwischk 1746“. Taigi Selle buvo vienas iš pirmųjų šio
rankraščio skaitytojų ar / ir savininkų.
Aplinkybė, kad Selle’s prierašų žodyne nedaug, leistų manyti, kad jo rankose
žodynas veikiausiai buvo neilgai. Tačiau prierašai liudija, kad žodyno rankraštį jis
ne tik skaitė ar juo naudojosi, bet ir analizavo bei bandė pildyti. Sunku tik pasakyti,
kokiu tikslu tai darė. Galbūt įrašydamas papildymų stengėsi atlikti recenzento pa
reigą, o galbūt šie prierašai – tik šiaip pastabos.
4. Iš v a d o s.

1. Rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno Clavis Germanico-Lithvana (C; po
1680 metų) negausi prierašų grupė, anksčiau įvardyta kaip rankos C tekstas, įra62

Drotvinas 1987, 105.
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šyta Tilžės vokiečių bažnyčios vyresniojo kunigo magistro Friedricho Selle’s (vok.
Friedrich Selle, lot. Fridericus Sellius, 1658–1710) ranka. Tai nustatyta palyginus šiuos
žodyno prierašus su Selle’s autografais, rastais Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
zu Berlin).
2. Selle’s plunksnai neabejotinai priskirtini šeši lietuviški ir vokiški iliustraciniai
sakiniai (iš viso 22 lietuviški ir 29 vokiški žodžiai, arba atitinkamai 34 ir 44 žodžių
formos), įrašyti penkiuose žodyno straipsniuose prie lemų Außwendig lernen, Drffen,
Gebhren, Kommen ir Pflaſter. Galimas dalykas, kad, be minėtųjų iliustracijų, jis įrašė
dar ir tris lietuviškus atitikmenis.
3. Žodyną Selle’i, kaip visos Tilžės bažnytinės apskrities vadovui ir provincijos
mokyklos inspektoriui, galėjo būti įteikęs pats C sudarytojas įvertinti. Kita vertus,
rankraštis, kaip ir C sudarytojui priklausęs Danieliaus Kleino giesmyno Naujos gies
mju knygos (Karaliaučius, 1666) egzempliorius, jam galėjo būti padovanotas Joneikiškės kunigo Georgo Heinricho Elbingerio. Neabejotina tik, kad Selle’s prierašai į C
įrašyti tarp 1687 ir 1710 metų Tilžėje. Taigi Selle – vienas iš pirmųjų šio rankraščio
skaitytojų ar / ir savininkų.
4. Šios žodyno prierašų grupės, kad ir labai negausios, autorystės nustatymas
svarbus tuo, jog teikia informacijos rankraščio istorijai ir gali būti atrama tolesniam
jo tyrimui.
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Birutė Triškaitė
Z u s ä t z e v o n F r i e d r i ch S e l l e i m h a n d s ch r i f t l i ch e n
W ö r t e r b u ch Clavis Germanico-Lithvana

Zusammenfassung
Dieser Beitrag behandelt die Frage der Zuschreibung einiger Zusätze im deutsch-litauischen Wörterbuch Clavis Germanico-Lithvana (weiterhin C, nach 1680). Die Zusätze in C
stellen die jüngste Textschicht dar. Sie besteht aus Einträgen späterer Wörterbucheigentümer und / oder -nutzer und unterscheidet sich durch Abweichungen bezüglich Handschrift
und Tintenfarbe vom Text des Wörterbuchkompilators. Ziel dieses Beitrages ist die Zuschreibung einer kleinen Schicht von Zusätzen, die bisher vorläufig als Hand C bezeichnet
wurde, der Hand von Friedrich Selle (1658–1710), Pfarrer der deutschen Gemeinde in Tilsit
und Erzpriester des Tilsitschen Sprengels. Zu diesem Zweck wurde die Handschrift der
Zusätze mit Autographen von Selle verglichen, die im Geheimen Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz zu Berlin in den Beständen des Preußischen Staatsarchivs in Königsberg gefunden wurden.
Der Feder von Selle können sicher sechs litauische illustrierende Beispielsätze und deren
deutsche Entsprechungen zugeordnet werden, die in fünf Wörterbuchartikeln bei den Lemmata Außwendig lernen, Drffen, Gebhren, Kommen und Pflaſter angeführt sind. Bei drei weiteren ergänzten litauischen Äquivalenten ist die Urheberschaft von Selle wahrscheinlich.
In die Hände von Selle ist C vermutlich in Tilsit gelangt. Das Wörterbuch kann Selle,
als Erzpriester zu Tilsit und Inspektor der dortigen Provinzialschule, möglicherweise vom
Kompilator von C zur Bewertung zur Verfügung gestellt worden sein. Andererseits ist die
Möglichkeit nicht auszuschließen, dass Selle das Wörterbuch, genau wie die ehemals dem
Kompilator von C gehörende Erstausgabe des Gesangbuches von Daniel Klein Naujos gies
mju knygos (Königsberg, 1666) vom Pfarrer von Joneykischken, Georg Heinrich Elbinger,
erhalten hat. Unzweifelhaft ist, dass Selles Zusätze zwischen 1687 und 1710 zu datieren
sind. Somit war Selle einer der ersten Leser, vielleicht auch Eigentümer der Handschrift.
Birutė Triškaitė

			

Gauta 2012 m. spalio 15 d.

Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: birute.triskaite@lki.lt

154

Archivum Lithuanicum 14

Archivum
ISSN

L i t h u a n i c u m 14, 2012

1392-737X,

p.

155–190

Giedrius Subačius
University of Illinois at Chicago
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Lietuvių kalbos balsių abėcėlės
tvarka ir netvarka: istorija ir nūdiena1
Triviali tiesa, kad lietuvių kalba yra perėmusi lotynų kalbos raidžių pagrindu
sudarytą abėcėlę ir kad dauguma raidžių joje rikiuojamos taip, kaip pačioje lotynų
kalboje ar daugelyje kitų jos abėcėlę adaptavusių rašybų. Tačiau lietuvių kalbos rašyba turi raidę <y>, kurios vieta ir santykis su kitomis raidėmis labai skiriasi nuo
tradicinės lotyniškosios. Lietuvių kalba turi ir naujesnių diakritinių raidžių, kurių
abėcėlės vieta tiesiog negalėjo būti nusižiūrėta nuo lotynų kalbos ortografijos. Šiuo
straipsniu siekiu parodyti tam tikrus netipiškus (kitoms lotyniško pamato rašyboms
dažnai nebūdingus) lietuvių kalbos žodžių dėjimo pagal abėcėlę istorijos aspektus:
atskleisti balsinius garsus [a, a·, e, e·, ·, i, i·, u, u·] žyminčių raidžių (grafemų) <a, ą,
e, ę, ė, i, į, y, u, ū, ų> eiliškumo sampratos raidą per XIX–XX amžių, įvertinti tų raidžių
abėcėlės tvarkos taikymą konkrečiuose žodžių sąrašuose2. Esama nemažai tyrimų ir
studijų apie lietuvių kalbos rašybos, paremtos lotynų kalbos abėcėle, istoriją, raides,
apie jų pasirinkimo, keitimo atvejus ir motyvus3, tačiau dabartinės lietuvių kalbos
abėcėlės eilės tvarkos susiformavimui konkretaus dėmesio skirta nebuvo.
Apskritai abėcėlės tvarka reikalinga pirmiausia tam, kad būtų galima surikiuoti
didesnį bendrinių ar tikrinių žodžių kiekį raštu (tai tvarkingiausiai padaroma tada,
kai ortografija būna jau kodifikuota), tikintis, kad tą tvarką pažįstantis skaitytojas
lengvai suras ieškomą žodį ar bent tuščią vietą, kurioje žodis turėtų būti. Žodžiai
lyginami pagal pirmąją raidę; jei ši sutampa – tai pagal antrąją, tada trečiąją ir, jei
reikia, iki žodžių paskutinės raidės. Sakykim, dėliojant žodžius laigonas ir laikas, lyginama pirmoji <l>, jai sutapus, lyginama antroji <a>, tada <i>, ir tik pagal pirmą
raidės <g> nesutapimą su <k> pasirenkama žodžių dėjimo tvarka. Vadinasi, galima
1

2

Nuoširdžiai dėkoju prof. habil. dr. Jolantai
Gelumbeckaitei, dr. Ritai Šepetytei, dr. Birutei Triškaitei už pagalbą ir vertingas dalykines pastabas, padėjusias šį straipsnį
tobulinti.
Vienintelė į šio straipsnio analizę nepatekusi balsį ženklinanti raidė yra <o>, nes jos
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abėcėlės vieta buvusi stabili ir neproblemiška.
Plg. naujesnius tyrimus: Gelumbeckaitė
2009, 17–27; Gelumbeckaitė 2010, 190–203;
Gelumbeckaitė 2012, 35–40; Subačius 2003,
227–262; Subačius 2004a, 239–264; Subačius 2004b, 265–286; Venckienė 2007.
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sakyti, jog laigonas rašomas pirmiau už laikas todėl, kad raidė <g> abėcėlės tvarkoje
užima pirmesnę poziciją (11) už <k> (17). Svarbūs lyginimui segmentai yra laig‑ ir
laik‑, o likę žodžių fragmentai ‑onas ir ‑as ignoruojami, jų raidės net negretinamos.
Abėcėlės tvarka yra ypač svarbus praktinis įrankis žodynams, enciklopedijoms, rodyklėms ir bet kokiems žodžius, jų santrumpas rikiuojantiems sąrašams.

1. P i r m o j i x i x a m ž i a u s p u s ė. Lietuvių kalbos žodynų istorijoje tokia
praktika – rikiuoti raides, o ne garsus – ir buvo įprasta. XIX amžiaus pirmosios pusės
žodynuose, turinčiuose lietuvių kalbą registro (pirmojoje) pozicijoje, aiškiai linkstama
laikytis lotynų kalbos abėcėlės eilės tvarkos.
1.1. 1 8 0 0 m e t ų K r i s t i j o n o M i l k a u s ž o d y n a s. Viena kuria raide
prasidedančiai žodžių grupei (ar skyriui) Kristijonas Milkus 1800 metais Rytų Prūsijoje leistame žodyne (MŽ) paprastai suteikdavo tik vieno simbolio antraštėlę:
„A“ (p. 1–43)4. Milkus nei skyrė <Ą> nosinę, nei vartojo ją žodžio pradžioje, plg.
be nosinės Aſà ‘ąsa’ 11; Aúolas ‘ąžuolas’ 17.
„E“ (p. 64–67). Milkus pateikė antraštėlę „E“, bet į skyrelį buvo įtraukęs ir <ė>
prasidedančius žodžius; tiesa, diakritiką, panašų į mažytį lenktą cirkumfleksą, žymėjo tik virš mažųjų raidžių, plg. Edʒiôs 64; Edmi, Edu, Edʒiu, ėdau, ėſut ėſti 64. Aišku,
kad <ė> Milkui nebuvo atskiras abėcėlės ženklas, o toji pati lotyniškoji <e>, papildyta diakritiku <·>.
„I“ (p. 92–101). Milkaus knygos švabache (gotikinio stiliaus šrifte) nėra dviejų
didžiųjų raidžių <I> ir <J>, teturima viena, kurią dabar įprasta transliteruoti <I>5.
Pagal tokią didžiųjų raidžių neskyrimo tradiciją į vieną atkarpą prie <I> Milkus surašė tiek [i], tiek [j] garsais pradedamus žodžius, plg. Iau 93; Iáutis 93; Indas 97. Vadinasi, rikiavo raidę <I>, o ne ja žymimus skirtingus garsus [i] ir [j]. Taip pat, nors į
antraštėlę neiškėlė, pramaišiui įrašė ir <Į> (grafinis pavidalas – <Ɨ>) prasidedančius
žodžius, plg. Ɨartinu 92; Ɨmanau 93. Šiuo atveju Milkus raidę <Ɨ> telaikė ta pačia <I>,
tik papildyta diakritiku <->.
„U“ (p. 305–309). Raidę <U> Milkus žymėjo pramaišiui su <Ů>, plg. Ubbagas 305;
Ůdega 306. Vėlgi <Ů> tesuprasta kaip ta pati <U> su diakritiku <°>.
„Y“ (p. 335–336). Pagal lotynų kalbos abėcėlę graikiška <Y> ženklinta tarp <X> ir
<Z>, t. y. abėcėlės pabaigoje; plg. Ylà 335; Ypacʒey 335; Yra ‘esti’ 336.
Milkaus žodžiai rikiuoti pagal lotynų kalbos abėcėlės tradiciją (plg. <Y> poziciją).
Pasitaikantys diakritikai virš kai kurių raidžių (<ė, Ɨ, Ů>) telaikyti konkrečios paprastosios raidės priedais, neformuojančiais atskiros raidės ar juo labiau atskiro skyriaus.
1.2. 1 8 2 3

m e t ų s i m o n o s t a n e v i č i a u s ž o d y n ė l i s historyia szwen

Trumpame 1823 metų žodynėlyje6 Simonas Stanevičius taip pat buvo ištikimas
lotynų kalbos abėcėlei:

ta.

4

Čia ir toliau analogiškais atvejais puslapių
skaičiai žymi ne tik pačios antraštėlės, bet
ir viso ja žymimo skyriaus puslapius.
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Plg. Subačius 2003, 227–262.
Stanevičius 1823 (žodynėlis p. 75–83).
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„A“ (p. 73). Nosinės <Ą> žodžių pradžioje Stanevičius nevartojo.
„I“ (p. 74). Nosinės <Į> taip pat neiškėlė, plg. Idant, Ikyrszity, Ipratymas 74.
„J“ (p. 74). <J> Stanevičius iškėlė atskirai nuo „I“, kaip buvo jau tapę įprasta lotyniškąja antikva spausdintuose to meto spaudiniuose, plg. Jausty, Jaway, Jetys 74
(kitaip nei gotikinius spaudmenis vartojusiuose raštuose).
„Y“ (p. 82). Raidę <Y> Stanevičius pateikė tarp <W> ir <Ż>, plg. iš eilės: Yszdan
gynty, Yszdarkity, Yszlusuty, Yszlykty 82; dar plg. ir <A> raidės žodžių atkarpą, iš
kurios irgi akivaizdi lotyniška <y> raidės pozicija: žodžiai Atsylipty, Augus, Auskaras
73 rašyti prieš Aymus, Ayszkus 73. Stanevičiui buvo svarbi tradicinė <Y> vieta, o ne
ja žymimo garso ypatybės.

1.3. 1 8 3 4

m e t ų j u r g i o a m b r a z i e j a u s p a b r ėž o s sryje balsenyyny.

1834 metais Jurgis Ambraziejus Pabrėža sudarė parankinį žemaičių–lotynų kalbų
botanikos terminų atitikmenų sąrašą, kurį pavadino Sryje Balsenyyny, Biiluu Źemayt–
Łotinyyniu7 (Abėcėlinis žemaičių–lotynų kalbų žodžių sąrašas).
„A“ (p. 1–31). Šioje atkarpoje Pabrėža nevartojo žodžių, prasidedančių nosine <Ą>.
„Ą“ (p. 31–34). Žodžius iš <Ą> raidės jis pradėjo rašyti nauju sąrašu, plg. paskutinius <A> atkarpos Azdaabnós, Azdabniaause, Azdabniaausis 31, ir tada naujo
<Ą> sąrašo pirmuosius Ąglieetajóuds, Ąglyjeemielyns 31. <Ą> nosinę Pabrėža atskyrė kaip visai savarankišką grafemą, turinčią savo specialią, skirtingą nuo <A> abėcėlės vietą. Taip nosinė <Ą> vartota ir šiandien tebevartojama lenkų kalbos žodynuose.
„E“ (p. 113–116). Prie „E“ neįtraukė žodžių, kurie prasideda <Ę>.
„Ę“ (p. 116). Žodžius, pradžioje turinčius <Ę>, Pabrėža surašė atskirai, t. y. po
paskutinio <E> skyriaus žodžio Eźys 116 pateikė Ęngelskinis ir Ęgranóutosys 116, pagal
lenkų kalbos abėcėlės tvarką.
„I“ (p. 137–153). Nors į antraštėlę iškėlė tik <I> raidę, bet tradiciškai pramaišiui
vartojo ir žodžius, prasidedančius priebalsiu [j], plg. Idóóbósee ‘įdubusiai’, Iebkaap
‘jeibkaip’ 139; Iinspektas, Iog 145.
„U“ (p. 441–442). Pabrėža vartojo tik nediakritinę <U> raidę.
„Y“ (p. 474–486). Raidės <Y> atkarpą Pabrėža rašė tarp <W> ir <Z> skyrių, t. y. po
Wyzgoriings pateikė Ylgeesne 475; o po paskutinio žodžio su pradine <Y> Yyśźyylgy
pradėjo naują skyrių žodžiu Zaalietas 486. Tai lotynų (ir lenkų) kalbos abėcėlei įprasta <Y> raidės vieta. Žinoma, Pabrėža ženklą <y> vartojo žemaitiška, garso [ẹ], o ne
ilgojo [i·], reikšme.
Apskritai nors Pabrėža susikūrė labai savitą vien žemaičiams skirtą rašybą, jis
buvo nusistatęs nevartoti jokios diakritinės raidės, nesančios lenkų abėcėlėje8, – galbūt tam, kad esant galimybei spausdinti nekiltų problemų. Sudarydamas žodžių
sąrašus Pabrėža juos irgi rikiavo pagal lenkų kalbos abėcėlės tvarką.
7

[Pabrėža] 1834.

8
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1.4. 1 8 3 5

m e t ų d o m i n yk o s u t k e v i č i a u s l i e t u v i ų – l e n kų k a l 

1835 metų lietuvių–lenkų kalbų žodyno rankraštyje Dominykas
Sutkevičius balsių grafemas žymėjo taip:
„A“ (l. 2r–52r). Po antraštėle „A“ įtraukė ir žodžius, prasidedančius nosine <Ą>,
kurią žymėjo šakelės formos diakritiku <A̸>, plg. A̸żuołas 50r ir net A̸ga ‘anga’ 4r;
A̸gsti ‘anksti’ 4r. Ir iš kitų atvejų matyti, kad <ą> vieta neskirta nuo <a>: Ƶąsłas 513v
eina prieš Ƶawetinikas 514r, nors jei <ą> būtų laikoma savarankišką vietą turinčia
raide, Ƶawetinikas būtų buvęs pirmesnis.
„E“ (l. 91v–93v). Sutkevičius skyrė tik <E> raidės skyrelį, <Ė> diakritinės visai
nežymėjo, kaip kad tuo metu ir buvo įprasta Didžiosios Lietuvos (DL) raštams, plg.
Edimas ‘ėdimas’ 91v ir Eyk 93r; su <Ė> raidės skyrimo problema Sutkevičius dar nebuvo susidūręs.
„I“ (l. 120r–177v). <I> suplakė į vieną sąrašą su <J>, kaip ir Pabrėža, kaip dar buvo
būdinga DL rankraščiams, plg. Iau 102r; Indas 128r. Prie <I> ir <J> Sutkevičius įmaišė
ir nosinę raidę <Ɨ>, plg. Ɨwistau 159v; Ɨżułumas 176r. Vadinasi, po viena antraštėle
Sutkevičius sutalpino tiek <I> ir <Ɨ>, tiek <J>. Tačiau graikiškos <Y> čia nėra.
<Y> nepateikta nė lotyniškos raidės <Y> abėcėlinėje vietoje (prieš „Z – Ƶ“). Kitaip
sakant, Sutkevičius nerado lietuviškų žodžių, kuriuos norėtų pradėti <Y>. Vis dėlto
tradiciniuose DL XVIII–XIX amžiaus raštuose ji vartota, dažniausiai antrajam dvibalsių dėmeniui ženklinti (<ay>, <ey>); būta ir paskirų kitokių, nebūtinai dėsningų, <y>
rašymo atvejų. Parašydavo <y> ir Sutkevičius, plg. Ƶawintojas, Ƶawinu 514r, pateiktus prieš Ƶaybas, Ƶaybawimas 514r; Ƶaybas ir Ƶaybawimas tokioje tolimoje pozicijoje
tegalėjo atsidurti dėl tradicinės lotynų kalbos abėcėlės tvarkos, kur <y> yra priešpaskutinė abėcėlės raidė. Dar plg. Ƶwirżdingas 523v prieš Ƶybejimas 523v. Apskritai visą
raidžių <Z> ir <Ƶ> skyrių Sutkevičius pabaigė žodžiais: Ƶybu, Ƶydas, Ƶydawa, Ƶy
diszkas, Ƶyrgas 523v, kurie taip pat patvirtina tradicinę <y> raidės vietą.
Aišku, Sutkevičius tradiciškai rikiavo raides, o ne garsus: manė pakankant vienos
didžiosios raidės <I> (be <J>), tad ir sąrašą sudarė vieną; <Y> buvo tradicinėje vietoje – abėcėlės pabaigoje. O diakritinių raidžių Sutkevičius nelaikė savarankiškais ženk
lais, į antraštėles iškeldavo vien paprastąsias raides.
b ų ž o d y n a s 9.

1.5. 1 8 4 8

m e t ų d o m i n yk o s u t k e v i č i a u s l i e t u v i ų – l o t y n ų –

Trylika metų vėlesnio lietuvių–lotynų–lenkų kalbų
žodyno rankraštyje10 Sutkevičius esminių abėcėlės tvarkos pakeitimų neįvedė. Gal
vienas neryškus skirtumas būtų tas, kad tarp antraštinių „A“ (p. 1–43) žodžių nebeišlaikė prasidedančių <Ą> nosine <A̸>, plg. Anżuołas 6.

l e n kų k a l b ų ž o d y n a s.

1.6. X i x

amžiaus vidurio anoniminis rankraštinis rytie-

č i ų l i e t u v i ų – l e n kų k a l b ų ž o d y n a s. Vadinamajame Rytiečių žodyne
(RtŽ) XIX amžiaus viduryje nežinomas autorius rinkosi tradicinį lotynų kalbos abėcėlės raidžių išdėstymą:
9

[Sutkevičius] 1835.

10
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[Sutkevičius] 1848.
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„A“ (p. 1–30). Žodžių, prasidedančių nosine <Ą>, į žodyną neįtraukė.
„E“ (p. 74–76). Kaip ir įprasta DL raštų tradicijai (plg. Sutkevičių), autorius visai
nevartojo raidės <Ė> su tašku, tad žodžiai, kurie šiandien rašomi su <Ė> pradžioje,
tada nė negalėjo būti išskirti iš <E> skyriaus, plg. pramaišiui Eduntis ‘ėdantis’, Edwar
das, Edzios [...], Egiptas [...], Egła 74.
„I“ (p. 99–137). Kaip Pabrėža ir Sutkevičius, jis pramaišiui rašė žodžius, prasidedančius garsais [i] ir [j], nedarė skirtumo tarp didžiųjų <I> ir <J>, plg. Iay atskirk ‘jai
atskirk’, Ibruk ‘įbruk’ 99.
„U“ (p. 477–516). Nevartojo <U> diakritinių raidžių.
<Y> raide prasidedančių žodžių p. 537 nėra. Kaip ir Sutkevičiaus atveju, tai turbūt
tik nenoras šia raide pradėti žodžių (nei yla, nei ypač ar ypatingas į žodyną nepateko).
Šiaip aišku, kad autorius suvokė <y> raidės vietą abėcėlės pabaigoje po <W>, plg.
Awiżu prieš Aytwaras 30; Ewanielista prieš Ey 76; Iautis prieš Iay 99.
Akivaizdu, kad ir RtŽ autorius nuosekliai laikėsi tradicinės lotynų kalbos abėcėlės tvarkos.

1.7. R a š t o ž e n k l ų a b ėcė l ė. Akivaizdu, kad iki XIX amžiaus vidurio
lietuviškų žodynų autoriai rėmėsi vien raidžių (grafinių ženklų) abėcėle. Tai patvirtina vienos <I> didžiosios vartojimas, atstovavęs dviem garsams [i] ir [j], bei graikiškos <Y> žymėjimas beveik pačiame abėcėlės gale. Diakritinės raidės paprastai suprastos ne kaip savarankiškos grafemos <Ą, Ė, Ɨ, Ů>, o vien tik grafiškai papildytos
tradicinės raidės <A, E, I, U>. Išimtis čia buvo tik Pabrėža, kuris lenkų kalbos abėcėlės pavyzdžiu <Ą, Ę> buvo suteikęs atskirų grafemų statusą su savo abėcėlės vieta.
Nematyti, kad nors vienas iš šio laikotarpio autorių būtų sugalvojęs dėstyti raides
ne pagal tradicinį rašto (grafinį), o kokį kitokį principą.
2. L i e t u v i ų k a l b o s a b ėcė l ė s t v a r k o s p o kyč i a i. XIX amžiaus
viduryje jau buvo įsisiūbavusi lyginamoji kalbotyra, ir Europos lingvistai pagal įvairių kalbų garsus įsibėgėjo nustatinėti indoeuropiečių kalbų raidą. Jiems reikėjo žodynų, kuriuose galėtų rasti žodžių su lyginimui reikiamais garsais.
2.1. 1 8 5 1

metų ferdinando nesselmanno lietuvių kalbos

ž o d y n a s. Apžavėtas

garsų lyginimo mokslo, vokiečių indoeuropeistas Ferdinandas Nesselmannas numojo ranka į tradicinę lotynų kalbos abėcėlės tvarką, kurios
laikytasi daugumos lietuvių kalbos žodynų autorių, ir 1851-ųjų lietuvių kalbos
žodyne11 neva moksliškai surikiavo garsus (nebe raides!) – pirma balsius, o po to
priebalsius – pagal artikuliavimo būdą ir vietą:
A, Ai, Au, E, Ei, I, O, Ů, U, Ui, J, W, T, D, C, (Dz), Cz, Dż, K, G, P, B, L, M, N, R, S,
Sz, Z, Ż (minkšto viršelio antroji pusė).

Bendra su lotynų kalbos abėcėle čia buvo nebent tai, kad ji pradedama <A> ir
baigiama <Z> (bei <Ż>). Žodyno pratarmėje Nesselmannas aiškinosi taip:
11
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Schwerer wird mancher Leſer ſich in die von mir gewählte Reihenfolge der
Anfangsbuchſtaben finden, weshalb ich dieſelbe in einer beigelegten Tabelle darſtelle.
Ich habe bei dieſer Anordnung einerſeits die organiſche Ʒuſammengehörigkeit der Laute, andererſeits die ſtrenge Auseinanderhaltung von Laut und Schriftʒeichen im Auge
gehabt. Um von letʒteren ʒuerſt ʒu reden, ſo habe ich nicht Ai und Au mitten in A,
nicht Ei mitten in E hineingeſchoben; ebenſo habe ich nicht die U und mit Ů, die mit I
und mit J, die mit Z und Ż anlautenden Worte wie Kraut und Rüben durcheinander
geworfen; aus demſelben Grunde habe ich Cz von C, Dz von D, Sz von S getrennt;
dagegen habe ich I und Y, weil ſie denſelben Laut beʒeichnen, nicht auseinander
geriſſen. Dieſe Methode habe ich nicht bloß am Anfange, ſondern auch in der Mitte der
Worte befolgt; daher findet man Bai erſt hinter Baż, Bl, Br hinter Bu u. ſ. w. Ueber den
erſten Vocal hinaus aber habe ich dieſe Methode nicht in Anwendung gebracht. Was
die Aufeinanderfolge der Buchſtabenclaſſen anlangt, ſo habe ich deshalb die dentalen
Laute an die ſonſt übliche Stelle der gutturalen geſetʒt, um den ſpecifiſch=littauiſchen
Werth der palatalen Laute ſchon durch die Buchſtabenfolge ʒu veranſchaulichen12.

Naujai Nesselmannas pertvarkęs abėcėlę esą dėl to, kad matęs, viena – „organiškas garsų sąsajas“, antra – stiprų ryšį tarp garso ir rašto ženklo. Prisidengęs tuo
garsų ir raidžių ryšiu, jis iš esmės pakeitė patį abėcėlės tvarkymo pamatą: vietoj
tradicinę vietą turinčių raidžių „moksliškai“, pagal fonetines savybes, surikiavo garsus. Garsų studijos Nesselmanną taip užbūrė, kad net dviem raidėmis užrašytą garsą (dvibalsį? dvigarsį?) jis laikė vienu abėcėlės elementu ir rikiavo kaip atskirą, savarankišką vienetą (dvi raides skaičiuodamas vienu sykiu, o ne kiekvieną atskirai).
Pavyzdžiui, <Ai> ir <Au> Nesselmannas nerašė pramaišiui su <A> („A.“ skyrių baigė žodžiu Ażu 13, o kitą, „Ai“, skyrių pradėjo Ai, Aibrummas 13). <Ei> nerašė prie <E>
(„E.“ baigiasi Eżys 20, o tolesnis skyrius „Ei.“ prasideda Ei, Eidinė 21). Atskirai rikiavo <C> ir <Cz> („C,“ baigiasi Cnatà 161, o „Cz,“ prasideda Czāksznóju 161), <D> ir
<Dż> (tarp „D.“ ir „Dż,“ netgi įsiterpia <C> ir <Cz> prasidedantys žodžiai, t. y. skyrius
„D.“ baigiasi Dwuzgóju 160, tada, p. 160–161, eina skyrius „C,“, po jo, p. 161–167, –
skyrius „Cz,“, ir tik tada žodžiu Dzaugiu 167 prasideda atkarpa „Dż,“).
Kaip ir Milkus, Nesselmannas pramaišiui surašė <E> ir <Ė>, plg. prie <E> iš eilės
Eldija, Ėlektis, Elgėta 18. Tačiau aišku, kad Nesselmannas jas sutapdino dėl to, kad jos
žymėjo panašius garsus, – visai ne kaip Milkus, kuriam <ė> tebuvo ta pati raidė <e>,
tik su grafinio interpretavimo nekeičiančiu diakritiku <·>. Nesselmannui garsų [e],
[e·] ir [·] panašumas nulėmė dviejų skirtingų raidžių <E> ir <Ė> suliejimą. Dar ryškesnis Nesselmanno rėmimosi garsų panašumu atvejis yra graikiška raidė <Y>. Kitaip
nei kas kitas, jis sudėjo ir net suliejo <I> su <Y>, nes jomis žymima garsų kokybė
esanti ta pati; prieš pradėdamas atkarpą, kurią pavadino tik antraštėle „I“ (p. 24–29),
jis argumentavo taip:
Da die Laute I und Y nicht ſpecifiſch, ſondern nur quantitativ von einer verſchieden ſind,
und auch von verſchiedenen Verfaſſern ſehr oft mit einander vertauſcht werden, ſo habe
12
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Nesselmann 1851, IX (išskirta mano – G. S.).

Archivum Lithuanicum 14

ich es nicht für gerathen gehalten, ſie von einander ʒu trennen Man findet deshalb in
dieſem ganʒen Werke die Buchſtaben I und Y an derſelben alphabetiſchen Stelle13.

Atrodo Nesselmanną norint atskirai pasiteisinti, kodėl suvienodino <I> ir <Y>
abėcėlinę poziciją, savaime tai nebuvo suprantama: esą garsai nesiskiria kokybe ir
įvairūs sudarytojai labai dažnai juos painioja. Na, ne visai aišku, kas turėta galvoje
dėl kitų sudarytojų, nes ankstesnieji Rytų Prūsijoje spausdinti lietuvių kalbos žodynai (kaip Ruigio14 ir Milkaus) buvo išlaikę lotynišką <Y> raidės poziciją abėcėlės
pabaigoje. Tik akivaizdu, kad Nesselmannui bet kokia inovacija atrodė motyvuota
dėl garsų tvarkos, – net ir kartu sudėti tokias nutolusias lotynų kalbos abėcėlės raides
kaip <I> ir <Y>. Galima pridurti, kad skyrelyje „I“, greta <Y>, surašyti ir nosine <Ɨ>
prasidedantys žodžiai, plg. Ɨ ‘į’, Ibiszke, Yla 24.
Vis dėlto, kad pavyktų abėcėlę tvarkingai sudėti pagal garsus, reikia idealios rašybos, kurioje nebūtų raidžių, nežyminčių garsų. Bet lietuvių kalbos ortografijoje buvo
nereta viena tokia „nebyli“ raidė – minkštumo ženklas <i>. Žinoma, Nesselmannui
nereikėjo žodžio pradėti minkštumo ženklu, bet žodžio viduje visai be jo išsiversti
negalėjo. Jis ir čia stengėsi likti nuoseklus fonetiniam garsų rikiavimo principui: minkštumo ženklą <i> paprastai ignoravo, nelaikė ženklu, iš viso vertu gauti vietą abėcėlėje (kitaip nei garsą [i] reiškianti ta pati <i>), plg. iš eilės: Kaukoras, Kiauksu, Kaukúra
188; Kaulas, Kiaule, Kauliju 188; Kaunas, Kiaune, Kaupas 188 (žinoma, tokia logika
galioja tik tuo atveju, jei Nesselmannas čia rėmėsi tradicine lotynų kalbos abėcėlės
tvarka: pagal jo paties susikurtą tvarką <p> eina prieš <n>, tad ir Kaupas būtų turėjęs
būti įrašytas prieš, o ne po Kaunas). Diftongoido [ie] pirmąjį dėmenį [i] Nesselmannas
stengėsi sulieti su [e] ir žymėti viena diakritine raide <ė> (su panašiu į mažą cirkum
fleksą diakritiku), plg. Arklėna 9; Awėtė 12.
Akivaizdu, kad Nesselmannas sviedė kardinalų iššūkį tradicinei lotyniškojo tipo
lietuvių kalbos abėcėlės tvarkai, net pačiam principui rikiuoti žodžius pagal raides.
Apskritai taip fonetiniu pamatu sudaroma abėcėlė kiekvienoje kalboje turėtų labai
skirtingą tvarką. Toms kalboms, kurių rašyboje esama gerokai daugiau netariamų
raidžių nei lietuvių (pavyzdžiui, anglų, prancūzų, vokiečių), sudarinėti žodyną ne
pagal raides, o pagal tartį būtų ypač nepraktiškas, jei įmanomas, uždavinys.
Tiesa, vėliau Nesselmannas prisipažino atsimušęs į lotyniškojo tipo abėcėlių suformuotą įgūdžių sieną ir ėmėsi pertvarkyti savo kūrinį taip, kad skaitytojas įstengtų rasti ieškomą žodį, – tik naujasis jo žodynas spaustuvės nebepasiekė.

2.2. 1 8 5 6

m e t ų a u g u s t o s ch l e i ch e r i o g r a m a t i k a i r 1 8 5 7 - ų j ų

Kitas vokiečių lingvistas Augustas Schleicheris, 1852 metais Nesselmanno gražiai priimtas Karaliaučiuje ir gavęs jo rekomendaciją, keliavo į lietuviškai
kalbančias Rytų Prūsijos vietoves mokytis lietuvių kalbos ir rinkti jos medžiagos15.
Pagrindinis to tyrimo rezultatas buvo 1856 metais Prahoje išleista lietuvių kalbos
gramatika (ŠlG) ir 1857-aisiais – skaitiniai su pridėtu žodynėliu16.

ž o d y n ė l i s.

13
14

Nesselmann 1851, 24.
RŽlv 183.

15
16
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Plg. Sabaliauskas 2008, 33–34.
Schleicher 1857 (žodynėlis p. 251–342).
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Gramatikoje Schleicheris, be kita ko, pateikė ir lietuvių kalbos abėcėlę: „Das litauische alphabet enthält demnach folgende 23 buchstaben“17. Prie paprastosios <a> vienoje eilutėje prirašė ir visas diakritines: <ą, á, , à>. Pagal Schleicherio skaičiavimą, tai
visur ta pati raidė, pirmoji iš 23. Taip pat prie 5-osios raidės <e> Schleicheris prirašė
diakritines <ę, é, , è, >. Tačiau kaip atskirą 6-ą raidę įskaičiavo <ė> ir prie jos prišliejo
dar kitas diakritines <, ë, >. 8-oji raidė <i>, o prie jos priskaičiuotos <į, y, ý, , ì>. Kaip
matyti, čia prie paprastosios <i> prišlietos ne tik diakritinės raidės, bet ir graikiška <y>;
tikriausiai Schleicheris čia sekė Nesselmanno žodynu. Dar plg. 19-ą raidę <u> su diakritinėmis <ų, ú, , ù> bei atskirai 20-ąja įrašyta raide <ů> (greta jos prišlieta ir <>).
1857-ųjų žodynėlyje Schleicheris jau nebeskyrė 5-os ir 6-os raidžių <e, ė> abėcėlės
vietos. Skyrelyje „E“ (p. 268) jos abi surašytos pramaišiui, plg. glius prieš eí 268;
ėrýtis prieš érzinu 268, t. y. labiau laikantis Milkaus ar Nesselmanno žodynų nuostatos negu savo paties gramatikos sąrašo.
„I, Y“ (p. 272–276). Žodynėlyje Schleicheris skyrelio antraštėje kartu nurodė <I>
ir <Y>, tuo dar kartą pabrėždamas pagal Nesselmanno žodyną nedarąs jų abėcėlinės
vietos skirtumo, plg. iš eilės: į‑kvatërti, ýla, yla‑snùkis, ìlgas 273; ýpatiszkas, į‑protis,
ir, yrà 273. <y> abėcėlės vieta akivaizdžiai suvienodinta su <i> ir kitur, plg. apynei
prieš apì‑pilu 254; avýnas prieš avin‑aúsis 259; czýpu výpu prieš czìrszkinti 264. Tik,
kitaip nei Nesselmannas, Schleicheris neignoravo minkštumo ženklo <i> svarbos, plg.
grżiu prieš griáuju 272; griūvù prieš grįżtù 272; iriù prieš ìrklas 273.
„U“ (p. 331–334). <U> raidės sąrašą Schleicheris baigė žodžiais uż‑velju, uż‑vèżti,
uż‑żélti 334.
„Ů“ (p. 334). Po <U> skirtas ir raidės <Ů> skirsnelis, prasidedantis žodžiais das,
ůdegà, dżu 334. Tai vėl neselmaniškas skyrimas, Schleicherio pasirinktas dar gramatikoje; Milkus 1800-ųjų žodyne <U> ir <Ů> buvo sudėjęs kartu.
Taigi, regis, Schleicheris ir praktiškai noriai rinkosi pagal Nesselmanno žodyne
nustatytą fonetinį principą neskirti atskiros abėcėlės vietos balsius žyminčioms įvairioms diakritinėms raidėms. Tiesa, didžiumos lotyniškų raidžių abėcėlės tvarka buvo
atkurta, bet graikiška <Y> pagal Nesselmanną liko prišlieta prie <I>.

2.3. 1 8 6 5

m e t ų a u g u s t o s ch l e i ch e r i o ž o d y n ė l i s k r i s t i j o n o

Po aštuonerių metų Schleicheris paskelbė kitą
lietuvišką žodynėlį, šį kartą susidedantį iš Donelaičio leksikos18, kur iš principo išlaikė ankstesnes nuostatas. Tiesa, antraštėlėje pažymėjo išskiriąs tik raidės „I“ skyrelį (p. 197–206), tačiau vis tiek ir <y>, ir diakritinėmis raidėmis prasidedančius žodžius
rašė vienu sąrašu, plg. iš eilės imù, į‑mùręs, ýna, į‑nèszdinu 198.

d o n e l a i č i o r a š t ų l e i d i m e.

2.4. 1 8 6 9

metų ferdinando nesselmanno žodynėlis kris-

Nesselmannas griežtai sukritikavo
Schleicherio Donelaičio raštų leidimą ir po ketverių metų parengė savo variantą20.

t i j o n o d o n e l a i č i o r a š t ų l e i d i m e.
19

17
18

ŠlG 24.
Schleicher 1865 (žodynėlis p. 163–331).

19
20
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Sabaliauskas 2008, 41.
Neſſelmann 1869 (žodynėlis p. 217–368).
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Pridėtame žodynėlyje jau nesilaikė savo ankstesnės „mokslinės“ fonetinės abėcėlės
tvarkos – perėjo prie tradiciškesnės.
Kaip ir seniau, po antrašte „E“ (p. 239–240) Nesselmannas suliejo raidėmis <e>
ir <ė> prasidedančius žodžius, plg. édelmonas, desis, dmi 239. Visai kaip Schleicheris, kitą skyrelį pavadino „I“ (p. 247–254) ir surašė visas raides, žyminčias garsus
[i], [i·], plg. iš eilės: ims, įmùręs, ýna, įnèszdinu 248. Skyrium pateikė raidžių „Ů“
(p. 352) ir „U“ (p. 352–355) sąrašus, tik (ar vien norėdamas paprieštarauti Schleicheriui?) <Ů> pateikė prieš <U>. Nesselmannas atsisakė ignoruoti ir abėcėlinę minkštumo ženklo <i> vietą, plg. kaukiù, káulas, káuszas 260; (ir toliau už dviejų puslapių)
kiaùlė, kiaulna, kiaùliszkay 262.
Taigi matyti, kad 6–7-ąjį XIX amžiaus dešimtmetį tiek Nesselmannas, tiek Schleicheris rinkosi garsinį lietuvių kalbos balsių rikiavimo abėcėlės tvarka principą; tai
ypač akivaizdu iš graikiškos <Y>: ji atkelta daug arčiau pradžios, prie <I>, eliminuotas jos eilės savarankiškumas. Iš painios garsinės Nesselmanno abėcėlės tvarkos
Schleicheris pirmiausia perėmė fonetinį raidžių, žyminčių balsius, tvarkymo principą,
o dar vėliau Nesselmannas savo ruožtu pripažino Schleicherio tvarką. Vadinasi, du
garsieji vokiečių indoeuropeistai, ypač gilinęsi į garsų (ne į raidžių) istoriją, savo
fonetikos pomėgį „primetė“ ir kai kurioms raidėms.

2.5. 1 8 7 6

m e t ų f r y d r i ch o k u r š a i č i o g r a m a t i k a. Frydrichas Kur-

2.6. 1 8 8 3

m e t ų f r y d r i ch o k u r š a i č i o l i e t u v i ų – v o k i e č i ų k a l -

šaitis 1876 metų lietuvių kalbos gramatikoje (KG) buvo nurodęs ir lietuvių kalbos
abėcėlę: a, b, c, d, ė, e, g, i, j, k, l, m, n, o, p, r, ſ (ir s kartu), t, u, w, y, z, ź (p. 12). Krinta
į akis, kad raidę <ė> su tašku įrašė prieš nediakritinę <e>, taip pat kad <y> įrašyta
abėcėlės gale prieš <z> – pagal įprastą lotynišką tvarką, bet ne pagal Nesselmanną
ar Schleicherį.

Gramatikoje deklaruoti tam tikrą abėcėlę yra viena, o pagal ją rašyti žodyną – visai kas kita. Septyneri metai po gramatikos leistame žodyne (Klv)
Kuršaitis visų pirma deklaratyviai atsiribojo nuo Nesselmanno „mokslinės“ abėcėlės
ir deklaravo remiąsis visoje Europoje įprasta abėcėlės tvarka:

b ų ž o d y n a s.

Die Wörter stehen in meinem Buche genau nach der Reihenfolge des in ganz Europa
gebräuchlichen Alphabets geordnet, während sie bei Nesselmann eine andere, bei uns
ganz und gar ungewöhnliche, das Auffinden sehr erschwerende Reihenfolge haben21.

Tačiau vietoj „europietiškos“ <Y> vietos abėcėlės gale, kaip buvo nurodęs gramatikoje, Kuršaitis, visai kaip Nesselmannas su Schleicheriu, <y> prasidedančius žodžius
staiga sudėjo sykiu su prasidedančiais <i>. Atkarpos pavadinimą nurodė tik antraštėle „I“ (p. 143–152), bet iš tiesų be jokio skirtumo sudėjo žodžius, prasidedančius raidėmis <i, į, y>; plg. iš eilės iktõl, kwapas, ýla 144. <y> abėcėlės gale Kuršaitis jau nebeiškėlė: p. 512 baigiasi raidės <w> žodžiai ir tuoj prasideda <z>. Ir kitur, žodžių vidu21
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ryje, Kuršaitis laikėsi tos pačios nuostatos neskirti ir sulyginti abėcėlinę raidžių <i> ir
<y> vertę: birbỹnė prieš birbiniñkas 48; drỹkteriu prieš drimbù 94; eglýnas prieš eglìnis
105; twirtỹn prieš twìrtinu 473; udyju prieš udilai 473. Taigi, Kuršaitis buvo tik iš dalies
teisus, sakydamas atsisakąs Nesselmanno tvarkos: raidės <y> „neeuropietišką vietą“
perėmė labai tiksliai, pagal fonetinį (ne grafinį „europietišką“) principą.
Keista tik tai, kad pačioje skyriaus „I“ pabaigoje (p. 152) Kuršaitis tarsi dar abejojo, tarsi iš inercijos (po mažo tarpelio) prirašė ir žodžių, prasidedančių vien raide <y>
(tad nesilaikydamas ne tik savo senos ar naujos, bet jokios abėcėlės): po iźinės, ìźinu
ėmė rašyti Ytálija, Ytólija, ywa, ýwas, Yzaõkas ir kt. Tai turbūt gera Kuršaičio ieškojimų
iliustracija – nors buvo apsisprendęs rašyti kaip Nesselmannas ir Schleicheris, bet
įgūdžių neturėjimas galėjo lemti nenuoseklumą (dvejopą <y> interpretavimą).
Skyrelis „E“ (p. 104–109) apima ir <e>, ir <ė> prasidedančius žodžius, plg. iš eilės:
erßkėcźitas, ėrub, ėrùkas, érzdu 108, nors iš skyrelio antraštėlės to nematyti.
Vadinasi, nors Kuršaičio žodynas sudarytas daugiausia tradicinės lotynų kalbos
abėcėlės pagrindu, nors jame, kaip įprasta, ir garso nežyminti minkštinamoji <i>
rašyta abėcėliškai (plg. driūtumà prieš drỹźas 94; igi prieš ýriau 147; ūźiù prieš ùźkaba
478), vis dėlto balsiai paprastai rikiuoti pagal fonetinį principą (kartu surašytos <i, į,
y>, taip pat <e, ė>). Neabejotina Nesselmanno ir Schleicherio įtaka. Nors žodžių,
prasidedančių <ą> ar <ų>, nematyti (plg. Kuršaičio be nosinės rašomą aźolas 34),
tačiau <i> ir <į> suliejimas leidžia manyti Kuršaitį ir kitas nosines įsivaizdavus reikiant
sulieti su paprastomis nediakritinėmis raidėmis (nosinių raidžių atveju tokia buvo ir
ankstesnė ML žodynų tradicija).

2.7. 1 8 9 0 m e t ų v i n c o k u d i r k o s statrašos ramsčiai. Įstabu, kad toji
fonetinė Nesselmanno ir Schleicherio balsių rikiavimo žodyne tvarka, pirmiausia per
Kuršaičio žodyną, padarė ryškų poveikį tolesnei lietuvių abėcėlės tvarkos raidai.
Apskritai Kuršaičio žodynas išėjo tais pat 1883 metais kaip ir Aušra; jis buvo naujausias ir išsamiausias spausdintas lietuvių kalbos žodynas, kuriuo neišvengiamai rėmėsi absoliuti nacionalinio judėjimo kūrėjų didžiuma. Antai apie 1890 metus savo
Statrašos ramsčiuose22 Vincas Kudirka išvardijo lietuvių kalbos abėcėlę ir greta eilėje
surašė „i, į, y“ (p. 1). Kudirka jau akivaizdžiai paveiktas Kuršaičio perimtos fonetinės
Nesselmanno bei Schleicherio balsinių raidžių interpretavimo tradicijos.
2.8.

1 8 9 4 m e t ų m yk o l o m i e ž i n i o l i e t u v i ų – l a t v i ų – l e n kų –

1894 metais Tilžėje, jau po autoriaus mirties 1888-ai
siais, buvo išleistas Mykolo Miežinio keturių kalbų žodynas23. Leidėjas pratarmėje
rašė, kad
r u s ų k a l b ų ž o d y n a s.

Antrame numeryje Auszros 1883 m., p. 51., męs skaitom: Kunigas M. Miežutaviczius
paraszē žodyną lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-maskoliszką ant 120 keltų (arkuszų)
ir laukia daleidimo spaudos lotyniszkomis balsēmis lietuviszkų knygų, nēs atspaustų
22

[Kudirka] 1890.

23
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[Miežinis] 1894.
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knygų russiszkomis balsēmis nieks nereikalauja. Praējus potam tiktai 10 metų tapo
atspausdintas Vokietijoje paminētas aukszcziaus žodynas [...]24.

Vadinasi, Miežinio žodynas buvo baigtas rengti dar prieš pasirodant Kuršaičio
1883-iųjų veikalui ir greičiausiai nebuvo jo tiesiogiai paveiktas.
„A“ (p. 1–24). Nėra <ą>, plg. asa (ansa) 13; *ąžuolo nėra iš viso.
„E“ (p. 60–61). <e> pavyzdžiai sumaišyti su <ē>, plg. iš eilės: ei!, ējimas, eiksz 60.
„I. Į. J.“ (p. 78–102). Tai ypatinga antraštė: prie <I> ir <Į> pridėta <J>. Toks <J>
prišliejimas prie <I> būtų nestebinęs pirmojoje XIX amžiaus pusėje, bet pabaigoje
atrodo akivaizdžiai senstelėjęs, paremtas didžiųjų raidžių <I> ir <J> neskyrimu rankraščiuose (taip neskyrė Pabrėža, Sutkevičius, anoniminis RtŽ autorius). Antra vertus,
nors į antraštėlę neįrašyta <Y> (jos nėra nė abėcėlės pabaigoje), žodžiai, prasidedantys <y>, įmaišyti kartu, plg. įbrukti, yda, idant, įdavimas 807. Vadinasi, į vieną lizdą
Miežinio žodyne sudėti net keturiomis raidėmis prasidedantys žodžiai: <i, į, y, j> –
kaip niekur kitur. Matyt, arba patį autorių jau buvo paveikusi Nesselmanno ir Schleicherio <Y>, arba vėlesnį leidėją gal paveikė Kuršaitis. Tačiau <J> prišliejimas turbūt
tegalėjo būti pirminio Miežinio rankraščio liekana.
„U“ (p. 262–271). <Ū> ilgosios Miežinis dar nerašė, plg. umai 263; usas ‘ūsas’ 263.

2.9. 1 8 9 7

m e t ų a n t a n o j u šk o s ž o d y n o p i r m o j o t o m o p i r -

Iš Antano Juškos rankraščio Sankt Peterburge 1897 metais buvo imtas
skelbti jo trijų kalbų žodynas: lietuvių–lenkų–rusų25. Pradžią spaudai rengė Antano
Juškos brolis Jonas Juška, kaip pratarmėje nurodė pirmąją žodyno dalį (A–D) pabaigęs leisti profesorius Filipas Fortunatovas. Jonas Juška taisė, perdarė savo brolio
rašybą, iki 10 lanko ir dar kažkiek vienuoliktojo skaitė korektūras.
„A, a“ (p. 1–180). Apsispręsti dėl <A> atskyrimo ar suliejimo su abėcėline <Ą>
pozicija dar nebuvo gyvybinės svarbos reikalas: nebuvo žodžių, prasidedančių <ą>,
plg. Ansà ‘ąsa’ 20.
<I> ir <Y>. Pirmajame Antano Juškos žodyno tome dar nebuvo raidės <I> skyriaus
(tik A–D), bet ir iš kitų raidžių pavyzdžių dėstymo matyti, kad <y> rikiuota pramaišiui su <i>: Ánkštyti prieš Ankštumà 20; Bádymas prieš Badinti 181; Dygsóti prieš Dìgt
323; Dryksóti prieš Drìkst 347.
Kaip pratarmėje rašė Fortunatovas, originaliame rankraštyje Antanas Juška raidės
<y> nevartojo ilgajam [i·]: „Букву у для «і» долгаго А. В. не писалъ“26. Bet redaguodamas žodyną tą raidę, Schleicherio ir Kuršaičio pavyzdžiu, įvedė jo brolis Jonas
Juška. Tik, kaip atrodė Fortunatovui, su neretomis klaidomis, nes esą Jonas nesusigaudęs, kur žymėti <y>, tepataikydavęs tais atvejais, kai žodį galėjęs patikrinti Kuršaičio žodyne:
m o j i d a l i s.

И. В. Юшкевичъ внесъ въ рукопись словаря (въ первой ея части) слѣдующія
измѣненія въ обозначеніе литовскихъ гласныхъ и ихъ ударенія. Слѣдуя Шлейхеру и Куршату, И. В. писалъ букву у, ý для долгаго «і» безъ ударенія и подъ
24
25

[Miežinis] 1894, III.
[ Juška] 1897.
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удареніемъ, но отличать долгое «і» отъ краткаго онъ могъ только въ тѣхъ словахъ,
которыя извѣстны ему были изъ словаря Куршата, такъ что, слѣдовательно, буквы і и ì въ этомъ выпускѣ словаря обозначаютъ не только «і» краткое, но также
и «і» долгое (а я говорилъ выше, что у А. В. знакъ ̀ часто употребляется ошибочно, вмѣсто ́ ); съ другой стороны, буква ý въ этомъ выпускѣ словаря обозначаетъ
не только долгое «і» подъ удареніемъ, но также, конечно, и «і» краткое подъ
удареніемъ, въ тѣхъ именно случаяхъ, гдѣ въ словахъ, не извѣстныхъ изъ словаря
Куршата, «і» краткое подъ удареніемъ обозначено у А. В. какъ í, т. е. съ ошибочнымъ знакомъ долгаго ударенія27.

Šiuo atveju svarbu paminėti, kad Kuršaičio tradicija labai paveikė Joną Jušką, kad
tai jis, o ne autorius Antanas, įdiegė <y> ir mėgino ją žymėti pagal Kuršaitį (ir Schleicherį). Matyti, kad konkrečiais atvejais Jonas Juška nesavarankišką, subordinuotą
abėcėlinę raidės <Y> vietą (sutapatintą su <I>) perėmęs per konkrečius žodžius iš
Kuršaičio žodyno. Be to, Jono Juškos parinktą kelią išlaikė Fortunatovas. Kuršaičio
įtaka čia kuo tiesiogiškiausia.
Taip pat įstabu, kad neatsižvelgta į minkštumo ženklo <i> (visai kaip Nesselmanno) ir į diftongoido [ie] pradinio <i> abėcėlės vietą; tiesa, tas minkštumo ir diftongoido pradžios ženklas buvo pažymėtas specialia raide i be taško <ı>; plg. Dýgus prieš
Dygıti 323; Drıżas prieš Drèżenė 346; Drıėżłti prieš Drżti 346. Čia galima įžvelgti
fonetinį Nesselmanno žodyno principą.

2.10. 1 9 0 1 m e t ų j o n o j a b l o n s k i o g r a m a t i k a. Jonas Jablonskis,
matyt, nekėlė sau uždavinio nustatyti tikslios abėcėlės eilę kertinėje 1901-ųjų gramatikoje28. Vis dėlto, vardydamas balsius, tam tikrą tvarką pasirinko: a, ą, tada u, ū, ų,
tada e, ė, ę, tada i, y, į (p. 4). Galima įžvelgti aiškią mintį, kad po paprastos nediakritinės raidės pirmiau turinčios eiti diakritinės <ū>, <ė> ar graikiška <y>, o nosinės
raidės <ų, ę, į> – likti trečiojoje konkrečios grupelės pozicijoje.
2.11. 1 9 0 4

m e t ų a n t a n o j u šk o s ž o d y n o p i r m o j o t o m o a n t 

Tik po septynerių metų (1904-aisiais) išėjo antroji Antano Juškos žodyno pirmojo tomo dalis, apimanti raides E–J29. Ją redagavo jau ne Fortunatovas, o
Jablonskis.
„E, e; Ė, ė“ (p. 1–398). Akivaizdu, kad <E> ir <Ė> abėcėlės vieta nediferencijuota,
plg. E, da, Ėdaĩ 1.
„I, i; Į, į; Y, y“ (p. 502–676). Kaip ir pirmojoje dalyje, tęsiamas trijų raidžių lygybės
principas, nesuteikiant joms skirtingos abėcėlinės tvarkos vietos, plg. iš eilės: Įbuvỹs
ta, Ìcas, Ỹč, Į-čérpėti 506. Antraštėje žodžiai surašyti kita tvarka nei Jablonskio 1901
metų gramatikoje: nosinė raidė iš trečiosios pozicijos grupelėje pakelta į antrąją.
Ir šioje dalyje neatsižvelgta nei į minkštumo ženklo <ı> vietą (plg. sti prieš Esıũklis
398), nei į diftongoido [ie] pirmąjį rašmenį <ı>, tarsi jie būtų nematomi: Ežıéna prieš
r o j i d a l i s.

27
28

Фортунатовъ 1897, XI.
[ Jablonskis] 1901.

29
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[ Juška] 1904.
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Ẽžeras 398; Gnyžénti prieš Gnıùbti 452; Grùte prieš Grıútelėti 482. Redaktorius Jablonskis išlaikė tokį pat principą, kokį buvo radęs pirmojoje dalyje. (Tačiau žodyno trečiojoje dalyje, leistoje 1922-aisiais30, principas suardytas: nors rašytas tas pats minkštumo
ženklas be taško <ı>, jam jau suteikta savarankiška vieta abėcėlėje: plg. Klıuzė prieš
Klývas 168; Knıožti prieš Knìpas 185; Knıužùs prieš Knižti 192.)

2.12. 1 9 1 5

1915 metais Čikagoje išėjo
trečiasis Antano Lalio Lietuviškos ir angliškos kalbų žodyno leidimas31.
„A“ (p. 1–44). <Ą> nosinės antraštėlėje Lalis nenurodė, bet tekste ją vartojo pramaišiui su <A>, plg. Ążuolas, Ążuolynas, Ążuolinis 44.
„E Ē“ (p. 84–87). <E> ir <Ē> sumaišymą Lalis deklaravo ir antraštėlėje, plg. iš eilės
Ēdżios, Ēduo, Egyptas, Egyptēnas 85.
„I Į Y“ (p. 108–134). Kaip ir nurodyta, <I, Į, Y> sulietos, plg. iš eilės Įlaużti, Ilčiukē,
Yldegis 111, visai kaip Nesselmanno, Schleicherio, Kuršaičio ar Juškos žodynuose.
„U“ (p. 394–407). Nėra nei <Ų>, nei <Ū>. Matyt, <Ū> raidės Lalis iš viso nesistengė vartoti: plg. Uksmē 395; Upas 396.
Pratarmėje savo žodynui Lalis pasakė:
m e t ų a n t a n o l a l i o ž o d y n a s.

Medegą sēmiau daugiausiai iš Kuršaičio, Mieżinio ir Juškevyčiaus [sansaga I, A–D]
żodynų, papildydams tai daugybe mano paties surinktų žodžių, neużrašytų minėtuose žodynuose32.

Matyt, ir abėcėlės tvarka tiesiogiai išmokta iš Frydricho Kuršaičio bei Antano Juškos žodynų; per juos Lalis netiesiogiai tapo ir Nesselmanno bei Schleicherio sekėju.

2.13. 1 9 2 2

m e t ų j o n o j a b l o n s k i o g r a m a t i k a.

gramatikoje, rašmenų eilę 1922 metais Jablonskis33 nurodė taip:

Kitaip nei 1901-ųjų

Raidyno rašmens eina po vienas kito tam tikra tvarka. Šit lietuvių kalbos raidžių eilė:
a, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, g, i, į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž. Turim įsidėmėti,
kaip eina iš eilės po viena kitos raidės. To nežinant, sunku būtų naudotis žodynais,
rodyklėmis ir kitais tokiais raštų dalykais. Be tų raidžių, mūsų vartojamos svetimiems
žodžiams dar f, h, ch. Jos eina: f po ė, h ir ch po g (p. 5).

Matyti Jablonskį persigalvojus, kad antrąją balsių grupelėje reikia rašyti raidę su
nosine <Ę, Į, Ų> (tokia tendencija jau buvo matyti jo redaguotame Juškos žodyno
leidinyje 1904-aisiais, kiek galima spręsti iš antraštėlės „I, i; Į, į; Y, y“), o tik tada
kitas ekvivalentiškos abėcėlinės vertės raides <Ė, Y, Ū>.
Apskritai galima įsivaizduoti Jablonskiui reikėjus pasukti galvą ieškant argumentų apsispręsti vienaip ar kitaip. Kada antrąją poziciją grupelėse rinko būtent nosinėms
raidėms, greičiausia tegalvojo apie jų grafinį vaizdą: kadangi nosinės raidės yra ke
turios, visos turinčios tą patį diakritiką <˛>, tai nusipelnančios pirmesnės vietos nei
skirtingo pavidalo <Ė> (diakritikas <·>), <Y> (be diakritiko) ir <Ū> (diakritikas < ˉ >).
30
31

[ Juška] 1922.
Lalis 1915.

32
33

167

Lalis 1915, I.
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Šitaip apsisprendus nosinio diakritiko <˛> vieta fiksuojama nuosekliau – visada
antroje konkrečios grupelės pozicijoje. Antraip nosinė <Ą> būtų buvusi antroje, o
<Ę, Į, Ų> – trečioje vietoje.

2.14. 1 9 2 4 m e t ų k a z i m i e r o b ū g o s ž o d y n o s ą s i u v i n i s. Kazimieras Būga pradėjo skelbti savo planuotą didžiulį žodyną pirmuoju sąsiuviniu34, apėmusiu dalį žodžių, prasidedančių raide <A>.
„A“ antraštėje (p. 1) buvo pateikta viena <A>, nebuvo nurodyta <Ą> nosinės, bet
aišku, kad tarp raidės <A> žodžių Būga ketino įtraukti ir ją.
Iš atskirų pavydžių matyti, kad Būga pateko į Nesselmanno pasekėjų tradiciją ir
neskyrė <i> bei <y> abėcėlės vietos; plg. akmenytis prieš akmeniùkas 43; aliksnỹnė prieš
alìksnis 56; Alỹzas prieš Alizavà 57.
2.15. 1 9 4 1

m e t ų j u o z o b a l č i k o n i o r e d a g u o t o lietuvių kalbos

Būsimo didžiausio lietuvių kalbos leksikografijos
istorijoje žodyno pratarmėje35 Balčikonis labai aiškiai pasakė balsių sudėjimo abėcėlės principus, kurie iš esmės buvo perimti iš Nesselmanno, Schleicherio, Kuršaičio
ir kitų:
žodyno p i r m a s i s t o m a s.

Tvarkydama žodžius paraidžiui, redakcija nedarė skirtumų tarp ilgųjų ir trumpųjų
balsių (a, ą; e, ę, ė; i, į, y; u, ų, ū); toks tvarkymo būdas jai rodėsi patogesnis tuo, kad
tos pačios kilmės žodis kartais turi trumpą šaknies balsį, kartais ilgą, ir jų perskyrimas
skaitytojui, rodos, nebūtų pageidautinas. Sakysim, dabar žodžiai brida, bryda, bridė,
brydė (takas per javus, per pievą, šliūžė) eina vienas paskui kitą, o jei čia ilgieji skiemenys būtų skiriami nuo trumpųjų, tai po brida, bridė turėtų būti sudėta visa eilė kitų
žodžių (bridyti, bridkus, bridnas...) ir tik tada tos pačios kilmės ir tos pačios reikšmės
žodžiai bryda, brydė. Iš kitos pusės, skaitytojas gali žinoti kokį žodį, bet nežinoti jo
šaknies balsio ilgumo, tada, norėdamas pasitikrinti, turėtų žiūrėti į dvi vietas, o dabar
užtenka vienos36.

Galima iliustruoti ir pavyzdžiais iš paties žodyno teksto, plg. adỹnos, adinúoti 18;
bybnõsis, bibsóti 657. Atrodytų, kad lietuvių kalbos abėcėlėje po truputį įsitvirtino
Nesselmanno (ir Schleicherio) užkoduota bei Kuršaičio pasisavinta tolerancija balsinių garsų ilgumo dimensijai, ir Balčikonio redaguojamame žodyne ji turėjo būti
įtvirtinta neatšaukiamai.

3. L i e t u v i ų k a l b o s a b ėcė l ė s t v a r k o s v a r i a n t a i. Tačiau šalia
šios pagrindinės ryškiausių lietuvių kalbos leksikografijos darbų tendencijos, paraleliai būta ir kitokios abėcėlės tvarkos variantų.
3.1. J u r g i o š l a p e l i o ž o d y n a i. Jurgis Šlapelis yra rengęs ir leidęs keletą dvikalbių lietuvių kalbos žodynų. Pavyzdžiui, nebaigtame skelbti lietuvių–rusų
34
35

[Būga] 1924.
Balčikonis 1941, III–VIII.

36
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Balčikonis 1941, VII.
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kalbų žodyne (1921 metais išėjo pirmoji dalis iki raidės <J>)37 jis formavo atskirus
skyrelius paprastoms raidėms ir atskirus – diakritinėms, t. y. pripažino savarankišką
abėcėlinę poziciją ir pastarosioms: „A“ (p. 3–64); „Ą“ (p. 64 atskirai); „E“ (p. 119–122);
„Ė“ (p. 122–123 atskirai); „I“ (p. 160–246); „Į“ (p. 247–309 atskirai). Žinoma, tokiame
kontekste, kaip ir tikėtumės, graikiška <Y> gavo savarankišką skyrelį, nors ir atkeltą
iš lotyniškos abėcėlės galo į poziciją tarp <I> ir <Į>: „Y“ (p. 246–247).
Gerokai vėlesniame, 1938 metų, lietuvių–lenkų kalbų žodyne38 Šlapelis išlaikė
analogišką abėcėlės tvarkos nuostatą: „A“ (p. 1–29); „Ą“ (p. 29 atskirai); „E“ (p. 61–
62); „Ė“ (p. 62 atskirai); „I“ (p. 88–108); „Y“ (p. 108–109 atskirai); „Į“ (p. 109–132
atskirai). Ji nepakitusi ir antrame 1940 metų žodyno leidime39.
Akivaizdu, kad žodynuose Šlapelis rikiavo ne balsinius garsus, o raides, priešingai Nesselmanno, Schleicherio, Kuršaičio ir kitų suformuotai nuostatai. Kompromisinis tarp tradicinės ir Nesselmanno inicijuotos tvarkos atrodo esąs tik <Y> traktavimas: turinti savarankišką vietą abėcėlėje, raidė <Y> vis tiek, tarsi būtų garsas, atkelta
prie garsą [i] žyminčios <I>.

3.2. 1 9 2 7

m e t ų a r n d t o b u š o i r t h e o d o r o ch o m s k o l i e t u -

Dvikalbiame lietuvių–vokiečių kalbų žodyne Arndtas Bušas ir Theodoras Chomskas 1927-aisiais žodžius dėliojo labai panašia į Šlapelio abėcėlės tvarka. Atskiromis atkarpomis surašė balsius žyminčias
diakritines raides: „A“ (p. 5–33); „Ą“ (p. 33); „E“ (p. 55–56); „Ė“ (p. 57); „U“ (p. 273–
281); „Ū“ (p. 281). Analogiškai traktavo ir balsius [i, i·] žyminčias raides, tik, kitaip
nei Šlapelis, <Y> rikiavo trečią (po <I> ir <Į>), o ne antrą: „I“ (p. 70–87); „Į“ (p. 88–95);
„Y“ (p. 95). Vis dėlto, kaip ir Šlapelio, vieta savarankiškai raidei <Y> parinkta pagal
ja reiškiamo garso skambesį.

v i ų – v o k i e č i ų k a l b ų ž o d y n a s.
40

3.3. 1 9 3 3 – 1 9 3 8

Net tokiame kalbą puoselėjančiame leidinyje kaip Gimtoji kalba (GK ) galima pastebėti netvirtą ranką rikiuojant abėcėliškai
žodžius, visų pirma – turinčius raides <y> ir <į>.
Štai atsakomasis GK1 redaktorius Jurgis Talmantas 1933 metų 4 sąsiuvinyje skelbė
„Medžiagą rašomosios kalbos žodynui“41, kur žodžių sąraše rikiavo akìvaizda, po to –
akýlas 57 (jei raidės <y> abėcėlės vieta būtų suvienodinta su <i>, tai akýlas turėjo būti
pirmesnis). O po akýlas pateiktas aklỹs 57, ir tai reiškia, jog <y> vieta suprasta esanti
greta <i>, o ne, kaip lotynų kalbos abėcėlėje, tarp <v> ir <z>. Galima manyti, kad 1933
metais Talmantui buvo nesvetimas Šlapelio ir Bušo su Chomsku priimtas abėcėlės
tvarkos principas: <y> atkelti arčiau prie <i>, bet vis tiek suteikti jai savarankišką
vietą abėcėlėje. Tais pačiais metais „Medžiagos“ tęsinyje42 Talmantas buvo suklydęs:
plg. ryšulỹs prieš ríešutas 121, nors bet kokiu atveju ríešutas turėjo būti pirmesnis. Ar
tai neliudija tam tikro neapsisprendimo dėl <y> raidės pozicijos santykio su <i>?
37
38
39

m e t ų gimtoji kalba.
1

[Šlapelis] 1921.
[Šlapelis] 1938.
[Šlapelis] 1940, 1–29, 61–62, 88–132.
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Talmantas 1933a, 57–58.
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Abėcėlinius sąrašus skelbė ir Antanas Salys. Štai tame pačiame (8) GK1 sąsiuvinyje (1933)43 vienoje vietoje, regis, <Į> nosinę laikė lygiaverte su <I>, plg. Įsrutỹs prieš
Išdagaĩ 123 (kitaip Išdagaĩ eitų pirmiau), tačiau kitur <y> atrodo turinti atskirą vietą
(po <i>), plg. Žigupėnai prieš Žỹdkiemis 124 (jei <y> būtų lygiavertė su <i>, tai Žỹdkiemis
būtų pirmesnis).
Vadinasi, galima manyti, kad apie 1933 metus tiek Talmantas, tiek Salys dar nebuvo nutarę raidės <y> abėcėlinės pozicijos vienodinti su <i>, kaip to nedarė Šlapelis
(1921, 1938, 1940) ar Bušas su Chomsku (1927). Atrodo, kad GK1 tuo metu linko daryti skirtumą tarp <i> ir <y> abėcėlinės vietos.
Kitais metais (1934) GK1 1–2 sąsiuvinyje skelbtas Salio „Geležinkelio stočių vardų“44
sąrašas yra ilgesnis už anksčiau skelbtuosius GK1 – tad ir galimybė dedukuoti <y>
raidės vietos sampratą čia didesnė. Matyti įvairovė; pavyzdžiui, kai kada <y> turi
savarankišką vietą abėcėlėje: Liepõrai prieš Lýduvėnai 11; Likìškis prieš Lýbiškiai 11.
Bet kai kada matyti, kad <y> lygiavertė su <i>, plg. Lýduvėnai prieš Likìškis 11; Lýbiškiai
prieš Lìnkaičiai 11. Be to, pasitaiko ir šiaip <y> rikiavimo klaidų, plg. Bygaĩliai prieš
Bičiónys 9 (Bičiónys bet kokiu atveju pirmesnis). Ieškant dinamikos galima pastebėti,
kad 1933 metais Žigupėnai buvo pateikti prieš Žỹdkiemis, skiriant savarankišką <y>,
o 1934-aisiais Žydẽliai parašyti prieš Žiliaĩ 15, iš raidės <y> atimant atskirą vietą.
Justi tam tikras neryžtas. Tarsi neapsispręsta, tarsi neturėta <y> rikiavimo įgūdžių. Prasikiša nenuoseklumas: raidei tai buvo suteikiama sava pozicija, tai vėl
atimama; daryta klaidų. Tarsi blaškytasi tarp Šlapelio palaikytos tradicijos ir Nessel
manno inovacijos.
Kaip tik tuo metu šėlo diskusija apie lietuvių kalbos rašybos reformą, apskritai
buvo grasinama atsisakyti nosinių raidžių – kam gi galėjo labai skaudėti galvą dėl
<y> tvarkos (netvarkos) abėcėlėje? Be to, nei Talmantui, nei Saliui turbūt neprisireikdavo dažnai spręsti abėcėlės dėstymo problemų: žodynų jie neskelbė, jų trumpi sąrašai neišugdė poreikio griežtai apsispręsti – bent jau dėl <y> vertės.
Vis dėlto 1936 metais, po užsitęsusių diskusijų apie rašybos reformą, švietimo
ministeris Juozas Tonkūnas paskelbė, kad „Kol nebus oficialiai paskelbta kita rašyba,
pavedu laikytis J. Jablonskio rašybos, vartojamos jo 1922 m. Lietuvių kalbos gramatikoje (‘Švyturio’ b=vės II leidimas)“45. Tai turėjo apraminti reformuotojų aistras, tad
ir abėcėlės (ne)tvarka galėjo lengviau pritraukti vartotojų dėmesį.
1936–1938 metais GK1 labai sumažėjo žodžių sąrašų, dėl to ir GK1 sampratą apie
<y> raidės vietos kaitą rekonstruoti sunkoka. Vis dėlto metų pabaigoje buvo skelbiamos abėcėlinės rodyklės, leidžiančios pastebėti tam tikrą GK1 leidėjų nuostatų
poslinkį. 1937 metais46 <y> sulyginta su <i>: Byloti prieš Biržė 175; Brolyčia prieš
Brolienė 175 (nors pasitaikė suklysti: Giminystė prieš Giminingas 175 – bet kuriuo
atveju Giminingas pirmesnis). Tiesa, 1938 metų GK1 skelbtuose filosofijos terminuose47 matyti sugrįžęs <y> savarankiškumas, plg. būtìs prieš būtýbė 7, netgi atskira
abėcėlės vieta raidei <į>, plg. ìšprotis prieš gimtas 8. Vis dėlto metų gale skelbtose
43
44
45

Salys 1933, 122–124.
Salys 1934, 8–15.
Tonkūnas 1936, 4.

46
47
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„Rodyklės“, 1937, 174–178.
„Iš filosofijos terminų“, 1938, 7–8.
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rodyklėse48 ir šių pavyzdžių raidės <y> bei <į> buvo praradusios savarankiškumą,
plg. Būtybė atkelta prieš Būtis 156; Įgimtas perdėtas prieš Išprotis 156–157. Akivaizdu, kad po truputį Nesselmanno, Schleicherio, Kuršaičio, Jablonskio ir Būgos raidės
<y> vietos suniveliavimas su <i> įsitvirtino ir GK1 puslapiuose.

3.4. 1 9 3 6 m e t ų t a r p t a u t i n i ų ž o d ž i ų ž o d y n a s. Kazio Borutos,
Prano Čepėno ir Albinos Sirutytės-Čepėnienės sudarytame 1936-ųjų Tarptautinių žo
džių žodyne49 regėti sumaištis. Nors raidės „I“ skyriuje (p. 384–423) <I> buvo vartojama pramaišiui su nosine <Į>, plg. Iguanodonas, Įgula, Ihumenas 389, bet suformuotas
ir atskiras raidės „Y“ skyrelis (p. 431), kur iš eilės surašyti žodžiai: Yankee-Doodle,
Yeomanry, Yes, Y.M.C.A., Youngo planas, Ypatingi įstatymai, Yucca 431. Tai leidžia manyti autorius stengusis išlaikyti atskirą <Y> raidės poziciją abėcėlėje, kaip kad darė
Šlapelis, Bušas su Chomsku, kaip kartais tuo metu pasielgdavo Talmantas ir Salys.
Tačiau dar netikėčiau yra tai, kad raidė <Y> iškelta ne po <I>, kaip galėtume tikėtis, o po <J> (skyrelis „J“ apima p. 423–431). Matyti, kad tarptautinių žodžių, prasidedančių <Y>, žodyne esama paskolintų visų pirma iš anglų kalbos (Yankee-Doodle, Yes,
Y.M.C.A., Youngo planas). Kadangi anglų kalboje raidė <Y> tariama maždaug taip, kaip
lietuvių <J>, tai ir <Y> vieta abėcėlėje tikriausiai parinkta ne pagal lietuvišką, o pagal
anglišką <Y> tarimą [j]! Toks laisvas ir unikalus <Y> vietos interpretavimas liudija
autorius nejautus abėcėlės tvarkos stabilumo, taip pat kad raidžių eilėje <Y> pozicija
tebebuvo nepastoviausia, ir tai Tarptautinių žodžių žodyno autoriams leido jai surasti
dar visai neišbandytą vietą. Kažin ar visiems skaitytojams pavykdavo surasti raidės
<Y> žodžius, atsidūrusius už <J>?
3.5. 1 9 3 8

Lietuviškame botanikos žodyne
(1938) taip pat matyti nuostata raidei <Y> skirti savarankišką vietą: nors <I> pavyzdžiai pateikti pramaišiui su <Į>, plg. Izupas, Įžeboklis 426, tačiau skyrelis „Y“ suformuotas atskiras (p. 427, t. y. po „I“, esančio p. 426), plg. didžiumą jo žodžių: Ybiškė,
Ylvaisė, Yvė, Yzopas 427.
Tačiau iš kitų vietų ryškėja žodyno nenuoseklumas, tai yra tekste raidės <y> vieta paprastai suniveliuota su <i>, plg. Dyvai prieš Divankos 409; Dyvažolės prieš Di‑
veldrekis 409; Pynės prieš Pinigėliai 473. Vienaip išdėlioti raidžių skyreliai, o kitaip
rikiuojamos raidės abėcėliniame žodžių sąraše!
Kaip toks principų skirtumas galėjo atsirasti tame pačiame žodyne? Pirmoji veikalo redakcija parengta jau 1933 metais, ir štai ką pratarmėje rašė leidėjas docentas
Liudas Vailionis:
m e t ų lietuviškas botanikos žodynas.

50

Šis žodynas buvo baigtas redaguoti jau 1933 metų rudenį, belikę buvo tik pasirūpinti jo spausdinimu. [...] Tad, pasitaręs su komisija ir išgirdęs jos atsisakymą finansuoti
žodyno leidimą, ryžausi spausdinti pats vienas savo lėšomis51.
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„Rodyklės“, 1938, 155–159.
Tarptautinių žodžių žodynas, 1936.
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Lietuviškas botanikos žodynas 1, 1938.
Lietuviškas botanikos žodynas 1, 1938, XVII.
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Bet žodynas išleistas tik 1938-aisiais, po penkerių metų. Paaiškėja, kad per tą
laikotarpį jis dar buvo redaguotas, taisytas, pildytas:
dr. J[onas] Dagys tai ir yra patikrinęs 1937 metų vasarą, ta proga nuolat žodžiu pasitardamas su doc. J[uozu] Balčikoniu ir dr. Skardžiumi. Šio patikrinimo metu Žodynas
žymiai pagausėjo naujais augalų vardais ir anksčiau įtrauktų vardų papildomais šaltinių nurodymais. Šių naujų duomenų šviesoje kai ką teko pakeisti, pataisyti, perredaguoti52.

Galima spėti, kad, dirbant Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje, tikrinant su kartoteka, pildant žodyną, tariantis su Juozu Balčikoniu, buvo iškilęs ir klausimas apie
abėcėlinę <y> vietą. Balčikonis kiek vėliau, 1941 metais, pirmajame LKŽ tome raidei
<y> nesuteikė savarankiškos vietos (o žodyno rašymo darbas buvo pradėtas gerokai
anksčiau). Greičiausia Balčikonio ar LKŽ redakcijos patartas Dagys <y> poziciją ir
bus suniveliavęs su <i> – jam įterpiant naujus žodžius, raidžių eilės klausimas būtinai turėjo iškilti. Na, o atskiras skyrelis „Y“ galėjo išlikti dar iš pirmojo 1933 metų
rankraščio. Smulkiai redaguojant sąrašus, tokia stambmena kaip anksčiau nustatyta
atskira antraštėlė „Y“ galėjo likti nepastebėta.

3.6. 1 9 3 8 m e t ų lietuvių kalbos rašybos vadovėlis su kirčiuotu žodynu. Vienas iš Lietuvių kalbos rašybos vadovėlio su kirčiuotu žodynu (1938) sudarytojų buvo
Jurgis Talmantas (kartu su Alfonsu Kalniumi bei Zigmu Kuzmickiu)53. Šiame leidinyje Talmantas, matyt, jau nebesvyravo, tvirtai pasirinko nesavarankišką <y> vietą,
plg. skyrelį „I, Y, Į“ (p. 101–106) ir pavyzdžius iš eilės: , bėgis, ýda, idañt, ideãlas 101.
Vis dėlto, nors čia aiškiai matyti benusistovinti abėcėlinė raidės <y> pozicija, antraštėlėje autoriai neišlaikė Jablonskio 1922 metų gramatikos tvarkos (<i, į, y>), <Y> įrašė
iš karto po <I>, t. y. suteikė jai antrąją, ne trečiąją, poziciją grupelėje. (Tokia tvarka
buvo būdinga tik ankstesnei 1901-ųjų Jablonskio gramatikai.)
Atrodo, kad nors ir pradėta ryškiau stengtis galutinai sureguliuoti sunkiausiai
norminamą raidės <y> abėcėlinę vietą, iki Antrojo pasaulinio karo tai padaryti pavyko tik iš dalies. Buvo apsispręsta, bet įgūdžių stoka trikdė nuoseklumą.
4. A b ėcė l ė s

t va r k a a n t r o j o pa s a u l i n i o k a r o m e ta i s i r p o

Karo metais ir sovietmečiu matyti išaugus abėcėlės tvarkos stabilumą, bet ir toliau
pasitaikydavo tam tikrų su ja susijusių nevienodumų.

j o.

4.1. 1 9 4 3

m e t ų k a r l o f u l s t o , a l f o n s o s ch o l z o i r j u r g i o

t a l m a n t o lietuviškai vokiško žodyno p i r m o j i d a l i s. Antrojo pasaulinio
karo metais išėjusi Karlo Fulsto, Alfonso Scholzo ir Jurgio Talmanto Lietuviškai vokiš
ko žodyno (1943) pirmoji dalis (A–N)54 raidę <I> pateikė kartu su <Į> ir <Y> tokia
antraštėle: „I (Į, Y)“ (p. 183–326). Jų abėcėlinė vieta nediferencijuota. Matyti, kad
52
53

Lietuviškas botanikos žodynas 1, 1938, XV.
Lietuvių kalbos rašybos vadovėlis su kirčiuotu
žodynu, 1938.
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Talmantas, buvęs GK redaktorius, vienas iš Lietuvių kalbos kirčiuoto žodyno (1938)
autorių, 1943-iaisiais jau buvo įvaldęs Nesselmanno pradėtą nesavarankiškos raidės
<y> rikiavimo tradiciją.

4.2. 1 9 4 8 m e t ų lietuvių kalbos rašybos žodynas. Naujas Lietuvių kalbos rašy
bos žodyno variantas (1948), gerokai išplėstas, išleistas jau sovietmečiu (redaktoriai Kazimieras Gasparavičius, Napalys Grigas, Juozas Lazauskas, Kazys Ulvydas ir Aleksan
dras Žirgulys)55. Kaip sakoma pratarmėje, „Ruošiant žodyninę dalį daugiausia žodžių
paimta iš LTSR Mokslų Akademijos leidžiamo ‘Lietuvių kalbos žodyno’ spausdintos
ir nespausdintos medžiagos“56. Akivaizdu, kad redaktoriai laikėsi Balčikonio nužymėtų LKŽ nuostatų ir abėcėlės tvarkos (dalis rengėjų – kartu ir LKŽ autoriai). Kaip ir
lauktume, raidės <I, Į, Y> antraštėlėje pateiktos pagal 1922 metų Jablonskio gramatiką:
nosinė <Į> antra, graikiška <Y> – trečia („I, Į, Y“, p. 215–223). Tai atrodytų esant Jablonskio nurodytos tvarkos realizacija. Tačiau kitur žodyne nosinė raidė atsidūrusi ne
antroje, o trečioje savo grupelės pozicijoje, plg. „E, Ė, Ę“ (p. 197–200) bei „U, Ū, Ų“
(p. 361–364). Tai panašiau į 1901 ar 1904 metų, o ne 1922-ųjų, Jablonskio nuostatas.
Nors joks žodis raidėmis <Ę> bei <Ų> nepradedamas, jos įtrauktos į antraštėles
„E, Ė, Ę“ ir „U, Ū, Ų“. Galima spėti, kad nosinę <Į> antroje pozicijoje vienintelę autoriai įrašė todėl, kad ja žodžiai prasidėjo. Jie galėjo norėti parodyti kiek menkesnį
<Ę>, <Ų> svorį grupelėje, lyginant su <Į>, – net ir Jablonskio numatytos antrosios
vietos kaina. Apskritai redaktoriai būtų galėję nosinių raidžių <Ę, Ų> antraštėlėse
visai nerašyti ir taip būtų išvengę nenuoseklumo. Tačiau jiems galėjo rūpėti dar
vienas kodifikavimo veiksmas: išsamiai suregistruoti visas raides – net ir tas, kuriomis
žodžiai nepradedami. Pagaliau juk tai buvo rašybos žodynas – kurgi kitur deklaruoti visą abėcėlę, jei ne čia?
4.3. 1 9 5 4 m e t ų dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Pirmajame Dabartinės
lietuvių kalbos žodyno leidime 1954 metais57 žodžiai rikiuoti jau ne tik pagal Nesselmanno, Schleicherio, Kuršaičio, Balčikonio balsių suplakimo principą: ir antraštėlės
pateiktos pagal 1922 metų Jablonskio gramatiką, t. y. nosinėms raidėms skirta antroji vieta po paprastosios balsės: „E, Ę, Ė“ (p. 169–181); „I, Į, Y“ (p. 247–286); „U, Ų, Ū“
(p. 885–903).
4.4. 1 9 7 2 m e t ų dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Antrajame Dabartinės
lietuvių kalbos žodyno leidime (1972)58 principai ir antraštėlės išlaikytos lygiai taip pat:
„E, Ę, Ė“ (p. 143–152); „I, Į, Y“ (p. 197–265); „U, Ų, Ū“ (p. 873–907). Matyti, kad čia
tarsi norėta pateikti oficialų abėcėlės tvarkos kodą, ne vien nurodyti, kokiomis raidėmis prasidedantys žodžiai surašomi, – į antraštėles įtrauktos ir tos raidės, kuriomis
jokie žodžiai nepradedami.
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Lietuvių kalbos rašybos žodynas, 1948.
Lietuvių kalbos rašybos žodynas, 1948, 5.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1954
(DLKŽ 1).
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Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1972
(DLKŽ 2 ).
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4.5. 1 9 6 5 m e t ų botanikos terminų žodynas. Nors, regis, sovietiniu periodu
jau baigta formuoti tvirta oficiali lietuvių kalbos abėcėlės tvarka, net ir antraštėlių
išdėstymas, tačiau siauresnės apimties ir mažesnės kodifikuojamosios įtakos turinčiuose žodynuose nuo tos tvarkos buvo nukrypstama. Štai 1965-ųjų Botanikos terminų
žodyne59 randame tokias antraštėles: „A“ (p. 11–78); „E, Ė“ (p. 123–135); „I, Į, Y“ (p. 183–
191); „U“ (p. 456–460). Atrodytų, tarsi autoriai būtų netiesiogiai diskutavę su DLKŽ1–2,
tarsi demonstratyviai atsisakę antraštėlių kodifikacijos misijos, tarsi pabrėžtinai parinkę tik tas raides, kuriomis iš tikrųjų pradedami kokie nors žodžiai (t. y. jei niekas
neprasideda raidėmis <ą, ę>, tai jos ir neiškeltos į antraštėlę). Vis dėlto ne viskas taip
paprasta – štai, nors raidė <Ė> yra antraštėlėje, jokio pavyzdžio su ja neradau. Taip
pat nors esama tik antraštėlės „U“, tačiau iš tiesų sėkmingai fiksuoti <ū> prasidedantys žodžiai, plg. ūgiavietė, ūgis, ūglis 456. Toks antraštėlių nenuoseklumas turbūt rodo,
kad nors Lietuvių kalbos ir literatūros instituto žodynų autoriai stengėsi įdiegti abėcėlės antraštėlių kodą, kitų žodynų autoriai nebūtinai jo laikėsi.
4.6. 1 9 6 9 m e t ų tarptautinių žodžių žodynas. Akivaizdu, kad ir verstiniame
1969-ųjų Tarptautinių žodžių žodyne60, kurio lietuviškąjį variantą redagavo Chackelis
Lemchenas, antraštėlių kodifikavimo nesiekta: jokių nosinių, ar diakritinių raidžių
(net <Y>) neiškelta, plg. tik paprastąsias „A“ (p. 9–90); „E“ (p. 190–229); „I“ (p. 321–349);
„U“ (p. 780–785). Tarp lemuotų žodžių, regis, prasidedančių <Ą, Ę, Ė, Į, Y, Ū, Ų> ir
nepasitaiko dėl skolintinio leksikos pobūdžio. Tarsi nebūtų rūpėję būtinai deklaruoti
visų abėcėlės raidžių.
4.7. 2 0 0 4 m e t ų lietuviškieji slapyvardžiai. Net ir dabar, XXI amžiuje, pasitaiko įvairovės. Nors 1922 metų Jablonskio gramatika tebėra autoritetas, nors pagrindinių lietuvių kalbos žodynų praktika suformavo abėcėlės tvarką ir net antraštėlių
žymėjimo nuostatas – norintiems jas įdiegti vis tiek kyla neaiškumų. Štai 2004 metais
Jonas Mačiulis parengė du Lietuviškųjų slapyvardžių tomus61. Abiejuose medžiaga
rikiuota abėcėlės tvarka. Pirmojo tomo antraštėlėse, kaip matyti jau iš turinio, diakritinių balsius žyminčių raidžių paprastai nežymėta, pavyzdžiui, surašytos tik paprastosios „A“ ir „E“ (p. 5). Tačiau kitų balsių atveju parašyta ir daugiau raidžių, štai
„I, Y“ bei „U, Ū“ (p. 5). Atrodytų, laikomasi tos pačios logikos, kai žymimos tik tos
raidės, kuriomis prasideda pavardės, o nosinių raidžių tarp jų tarsi nėra.
Tačiau antrajame tome, kur sąraše registruojamos ne pavardės, o slapyvardžiai, yra
daugiau antraštinių raidžių, plg. „A, Ą“, „E, Ę, Ė“, „I, Į, Y“ ir „U, Ū, Ų“ (p. 5). Atrodytų, kad čia jų daugiau ir reikia, nes slapyvardžiai gali prasidėti netikėčiausiomis
raidėmis, netgi <Ų> nosine, kaip kad Benjamino Bliudzo vienaženkliame slapyvardyje „Ų.“ (p. 950). Vis dėlto, nors nosinės raidės <Ę> ir <Į> antraštėlėse įrašytos pagal
Jablonskio pageidavimą antroje pozicijoje, nosinė <Ų> nustumta į trečiąją. Lieka taip
ir neaišku, ar raidės <Ų> vieta degraduota dėl vos ne atsitiktinio jos pobūdžio (ja te59
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Botanikos terminų žodynas, 1965.
Tarptautinių žodžių žodynas, 1969.
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Lietuviškieji slapyvardžiai 1, 2004; Lietuviš
kieji slapyvardžiai 2, 2004.
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prasideda tik vienas, Benjamino Bliudzo, slapyvardis), ar tiesiog dėl neapsižiūrėjimo.
Kad ir kaip būtų, tai liudija tebepasitaikančią antraštėlių parinkimo painiavą.

5. B a l s i n i u s

g a r s u s žy m i n č i ų g r u p e l i ų <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>,

Vadinasi, balsius žyminčios raidės lietuvių kalbos abėcėlėje dabar rikiuojamos pagal fonetines jomis žymimų garsų ypatybes, raidžių pozicija grupelėse <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū> iš esmės suniveliuota. Bet ar visai?

<u, ų, ū> v i d i n ė t v a r k a.

5.1. 1 9 5 6 – 2 0 0 2

m e t ų lietuvių kalbos žodynas (lkž). Didžiausiems žodynams,

tokiems kaip Lietuvių kalbos žodynas (LKŽ) – pats išsamiausias didžiumos šnektų ir
įvairių amžių tekstų leksikos 20‑ies tomų rinkinys, – dažniau nei kitiems kyla reikalas spręsti, kaip rikiuoti balsines raides grupelių viduje (ne vien deklaruoti jų eilę,
bet praktiškai dėstyti žodžius registre). Eilės tvarką grupelių viduje geriausiai turėtų
parodyti, pavadinčiau, homografams artimi žodžiai62.

5.1.1. H o m o g r a f a i i r h o m o g r a f a m s a r t i m i ž o d ž i a i. Tikrieji
homografai (ar bent antraštinės jų homoformos) žodynuose paprastai rašomi autoriams patikusia tvarka, nes abėcėlinė homografų vieta visiškai identiška63. Iš eilės
sugretinus kiekvieną homografų raidę, nerandama jokio skirtumo (kirčio ženklai
abėcėlės tvarkai nėra relevantiški). Autoriams tenka susigalvoti kokį nors fakultatyvų principą, pagal kurį vienam iš homografų suteikti pirmumą: ar pagal kalbos dalį,
ar pagal įsivaizduojamą dažnumą, nors bet koks autorių apsisprendimas skaitytojams
gali likti neaiškus. Pavyzdžiui, trys homografai išdėstyti tokia tvarka: gretà sf. ‘eilė,
būrys’; gretà adv. ‘šalia’; gretà praep. su gen. ‘prie vienas kito’64. Galima būtų manyti, kad jie surikiuoti pagal kalbos dalies „svarbą“: 1) daiktavardis (svarbiausias),
2) prieveiksmis (vidutinės svarbos), 3) prielinksnis (menkiausios svarbos) – bent
tradicinėse lietuvių kalbos gramatikose rastume būtent tokią kalbos dalių aprašymo
eilę, ateinančią iš bent IV amžiaus Aelijaus Donato lotynų kalbos gramatikos tradicijos. Bet homografai lìsti ‘sklisti, skirstytis, išsivaikščioti iš būrio’ ir lìsti ‘nuvargti,
nusikamuoti’65 abu yra veiksmažodžiai, abiejų vartosenos dažnumas, bent pagal LKŽ
duomenis, neatrodo svariau besiskiriantis. Todėl negalima nuspėti, kodėl jie sudėti
būtent tokia tvarka. Galima pasiguosti tik tokia homografų ypatybe – būdami vienodų raidžių rinkiniai, jie visada eina greta; nors vienas kito atžvilgiu išdėstomi
atsitiktinai, skaitytojas dėl to nesikamuoja – vis tiek iš karto randa.
Tokie tikrieji homografai nieko daugiau nepasako apie abėcėlės raidžių tvarką.
Tačiau kitas reikalas – homografams artimi žodžiai, t. y. tokie, kurių užrašymas ski62
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Evalda Jakaitienė čia pasitelkia dalinių ho
monimų („tokios poros, kurių vienas žodis
priklauso kaitomų, o kitas – nekaitomų
žodžių klasei“) terminą, plg. Jakaitienė
2005, 54.
Jakaitienė skiria nemažai dėmesio homonimijos ir homografijos problemoms žodynų
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jiems artimų žodžių eilės surikiavimo
principai lieka už jos dėmesio ribų (plg.
Jakaitienė 2005, 53–56).
LKŽ III 567.
LKŽ VII 578.
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riasi vien konkrečios grupelės (<a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū>) vidaus raidėmis,
o visas kitas raidinis kontekstas sutampa. Vieną po kitos sugretinę visas žodžių raides ir neradę relevantiško skirtumo (grupelių <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū> viduje raidės yra to paties eiliškumo), žodyno autoriai turi grįžti iš pradžių ir, gretindami tuos pačius žodžius antrą kartą, rasti papildomų kriterijų. Papildomu kriterijumi tampa per pirmąjį skaitymą ignoruoti skirtumai konkrečių grupelių viduje; tada
kiekvienos balsį žyminčios raidės abėcėlės vieta padaroma savarankiška, tarsi nė nebūtų jokių niveliuojančių Nesselmanno sumanytų garsinių grupelių.

5.1.2. B a l s i n i u s

g a r s u s žy m i n č i o s g r u p e l ė s h o m o n i m a m s

LKŽ 2I tomo antrojo leidimo pratarmėje 1968-aisiais
formuluotas toks abėcėlės tvarkos principas:
a r t i m u o s e ž o d ž i u o s e.

Dedant antraštinius žodžius paraidžiui, praktikos sumetimais neatsižvelgiama į balsių
ilgumo bei trumpumo (a, ą; i, y, į; u, ū, ų), platumo bei siaurumo (e, ę, ė) skirtumus,
pvz., pirma eina žodis ąsà, paskui asiklis; pirma blỹkšti, paskui bliñdė; pirma bgti,
paskui bélsti ir t. t. (LKŽ 2I VII)66

Taip nusakoma, kad tęsiamas Nesselmanno ir Schleicherio pasiūlytas būdas lietuvių kalbos balsius rikiuoti pagal garsinį principą. Vis dėlto nei Nesselmannas, nei
Schleicheris ar Kuršaitis su Jablonskiu ar Būga bei Balčikoniu nepasakė, kokiu parametru vadovautis tada, kai žodžiai tesiskiria tuo balsių „ilgumu ar trumpumu“, „platumu ar siaurumu“ LKŽ išvardytose keturiose balsių grupelėse: 1) <a, ą>; 2) <e, ę, ė>;
3) <i, y, į>; 4) <u, ū, ų> (iš karto krinta į akis, kad jos išvardytos „netvarkingai“, ne pagal
1922 metų Jablonskio gramatiką: tik <ą> ir <ę> nosinės teturi antrąją poziciją grupelėje, o <į> ir <ų> kažkodėl nukeltos į trečiąją). Nors ir deklaravę, jog į skirtumus neatsižvelgs, autoriai ir redaktoriai tarsi leido suprasti, kad raidės be diakritikų yra labiau
pagrindinės, pamatinės, nes į antraštėles trimis atvejais iš keturių iškėlė vien nediakritines raides: „A“ (LKŽ 2I 1–536), „E“ (LKŽ 2II, 1040–1170), „I“ (LKŽ III 1–289); tik 1996
metais leistame XVII tome antraštėlėje yra trys raidės „U, Ų, Ū“ (LKŽ XVII 343–762).
Toks nejablonskiškas LKŽ 2I balsinių raidžių sudėstymo deklaravimas pratarmėje, matyt, buvo tik neapsižiūrėjimas; LKŽ autoriai ir redaktoriai ne vienu atveju parodė gerai žinantys Jablonskio nurodytą abėcėlės raidžių vietą – pateikė net jų numerius. Pavyzdžiui:
66

Teiravausi vienos iš daugelį LKŽ tomų rašiusios ir redagavusios dr. Ritos Šepetytės,
ar LKŽ rengimo skyriuje kada būta kokių
diskusijų ar aptarimų, kaip taikyti lietuvių
kalbos abėcėlę; ji sakė neprisimenanti:
„dėl svarstymų ir diskusijų – kad jų būtų
buvę, neatsimenu. Iš esmės (bent mano
laikais) jokie žodyno klausimai nebuvo
svarstomi, laikėmės instrukcijos [1963], ir
tiek“ (Šepetytė 2012-10-12). Šepetytė at-
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siuntė ir instrukcijos mašinraščio ištrauką,
kurioje suformuluota ta pati mintis, kaip
ir vėliau paskelbtoji LKŽ 2 I tomo pratarmėje, – spausdinant tik buvo pakeisti
iliustraciniai pavyzdžiai; instrukcijoje jie
pateikti tokie: „kąsti, paskui – kastinis;
pirma yda, paskui idant, įdaras; pirma
kūlys, paskui kulti; pirma dėdė, paskui
dedeklė ir t. t.“ („Lietuvių kalbos žodyno“
instrukcija, 1963).
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e ‘septinta abėcėlės raidė’ LKŽ II 1040
ę ‘aštunta abėcėlės raidė’ LKŽ II 1040
ė ‘devinta abėcėlės raidė’ LKŽ II 1040

i ‘trylikta abėcėlės raidė’ LKŽ IV 1
į ‘keturiolikta abėcėlės raidė’ LKŽ IV 1
y ‘penkiolikta abėcėlės raidė’ LKŽ IV 6

Tiek raidė <ę>, tiek <į> gavo numerius, sakančius, kad jos savo grupelėse laikytinos antromis, einančiomis iš karto po paprastosios raidės, o <ė> ir <y> – trečiomis.
Ir iš tikrųjų didžiuma homografams artimų žodžių rodo LKŽ autorius laikiusis tokios
jų tvarkos grupelių viduje. Nors „praktikos sumetimais neatsižvelgiama į balsių ilgumo bei trumpumo, platumo bei siaurumo skirtumus“, bet kontekstams susivienodinus, balsinių raidžių „numeris“ vėl yra įgijęs reikšmę; tokių žodžių vieta sąraše
nulemta vidinės tvarkos grupelėse <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū>. Pavyzdžiui:
griusti ‘graudintis’ LKŽ III 622
griųsti ‘griozdinti’ LKŽ III 622
gristi ‘grūsti’ LKŽ III 622
grìžtelėti ‘trumpai, staigiai pasigręžti’ LKŽ III 632
gržtelėti ‘grįžti atgal trumpą kelią’ LKŽ III 632
grýžtelėti ‘nikstelėti’ LKŽ III 632
ìsnauja sf. ‘suvynioti į pilvo plėvę kiaulės taukai’ LKŽ IV 148

snauja sf. ‘t. p.’ LKŽ IV 148
ýsnauja sf. ‘t. p.’ LKŽ IV 149
kèsti ‘ketinti’ LKŽ V 640
ksti ‘kentėti’ LKŽ V 640
ksti ‘plėsti, skėsti’ LKŽ V 644
rãžas sm. ‘sausas virbas’ LKŽ XI 340
ržas sm. ‘rąžymasis’ LKŽ XI 341
režìmas sm. ‘valstybinė santvarka’ LKŽ XI 506
ręžìmas (→ ręžti) LKŽ XI 506
rėžìmas (→ rėžti) LKŽ XI 506
skesti ‘skasti’ LKŽ XII 842
sksti ‘žūti vandenyje, prigerti’ LKŽ XII 842
sksti ‘skleisti platyn, plėsti’ LKŽ XII 845
sklesti ‘skleisti’ LKŽ XII 986
sklsti ‘planiruoti’ LKŽ XII 986
sklsti ‘skleisti’ LKŽ XII 987
tà prt. ‘tai’ LKŽ XV 628
t conj. ‘tuo’ LKŽ XV 628
tevè (acc. sing. → tu) LKŽ XVI 145
tèvę (gen. sing. → tu) LKŽ XVI 145
tev (loc. sing. → tu) LKŽ XVI 145
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trẽškinti ‘traškinti’ LKŽ XVI 789
trškinti ‘trešdinti’ LKŽ XVI 790
trškinti ‘trėkšti’ LKŽ XVI 790
trèšti ‘pamažu pūti’ LKŽ XVI 791
tršti ‘berti trąšų’ LKŽ XVI 793
tršti ‘tuštintis’ LKŽ XVI 794

Sąrašą būtų galima tęsti, tačiau ir šių pavyzdžių pakanka įsitikinti, kad autoriai
nedėliojo balsinius garsus žyminčių raidžių grupelių viduje atsitiktine tvarka, kad
buvo apsisprendę suteikti joms savarankišką poziciją tais atvejais, kai kitas kontekstas sutapo. Taigi kitoms žodžių raidėms esant visai vienodoms, LKŽ pirmiausia rikiuotos paprastosios <a, e, i, u>, joms subordinuotos <ą, ę, į, ų>, o po šių atitinkamai
imtos <ė, y, ū>. Konteksto identiškumas aktyvavo skirtumus grupelių viduje.
Tačiau LKŽ esama ir prieštaraujančių tokiai tvarkai atvejų, pavyzdžiui, <ė> parašyta prieš <ę>, o <y> – prieš <į>:
grėžtùvas sm. ‘griežtuvas’ LKŽ III 573
gręžtùvas sm. ‘lenkta rankena sukamas grąžtas’ LKŽ III 573
grìžas, -ė smob. ‘grižlaus būdo žmogus’ LKŽ III 630
grỹžas sm. ‘grįžalas, grįžulas’ LKŽ III 630
gržas sm. ‘grįžalas, grįžulas’ LKŽ III 630
grižėlė sf. ‘rankų sausgėla’ LKŽ III 630
gryžėl sf. ‘griežlė’ LKŽ III 630
grįžel sf. ‘žagrės rūšis’ LKŽ III 630
gryžinỹs sm. ‘griežinys’ LKŽ III 631
grįžinỹs sm. ‘grįžulas’ LKŽ III 631
tėvýbė sf. ‘tėvystė’ LKŽ XVI 147
tęvýbė sf. ‘laibumas’ LKŽ XVI 147

(nors ir:
tvas, -a, ‘laibas’ LKŽ XVI 139
tvas sm. ‘vyras savo vaikui’ LKŽ XVI 140)

Tokių pavyzdžių, kur nosinė raidė gauna trečią vietą grupelėje, LKŽ pasitaiko
rečiau nei „tvarkingų“. Akivaizdu, kad daugiausia nenuoseklumų esama LKŽ III
tome, kuris išleistas anksčiau už kitus – 1956 metais. Galima būtų spėti, jog autoriai
ir redaktoriai iš pradžių dar buvo nenutarę, kaip interpretuoti tokius retokus atvejus,
dar nenusprendę laikytis raidžių tvarkos grupelių viduje. Todėl ir su artimais homografams žodžiais pasielgdavo laisvai – tarsi su tikrais homografais.

5.1.3. B a l s i n i u s

g a r s u s žy m i n č i ų g r u p e l i ų p a r a l e l ė s h o -

m o n i m a m s a r t i m u o s e ž o d ž i u o s e.
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kontekstams žodžiuose atsiranda ne vienos, o dviejų (skirtingų) grupelių varijavimo.
Pavyzdžiui:
kẽstis sm. ‘kartis, smaigas’ LKŽ V 645
kẽstys sf. pl. ‘neštuvai’ LKŽ V 645
kėstis sm. ‘amplitudė’ LKŽ V 645

Trijų homografams artimų žodžių antros raidės pozicijoje varijuoja <e> ir <ė>, o
penktos raidės – <i> ir <y>. Atrodo tinkama svarstyti taip: kadangi lietuvių kalbos
abėcėlės raidės skaičiuojamos iš kairės į dešinę, tai pirmiausia reikia atsižvelgti į
antrosios, o ne į penktosios raidės poziciją, kaip šiuo atveju ir padaryta: po žodžių
su <e> kẽstis ir kẽstys pateiktas žodis su <ė> kėstis. Ir kadangi atsižvelgta į antros
raidės pozicijos tvarką <e, ė>, jau nebesvarbu žiūrėti į penktąją (<i, y> eiliškumas ir
ignoruotas, todėl <y> atsidūrė viduriniame, o ne paskutiniame žodyje). Iš karto abiejų – tiek <e, ę, ė>, tiek <i, į, y> – grupelių raidžių savarankiškumas suaktyvėti negali,
nes, žodžius surikiavus pagal pirmesnę poziciją, antrosios svarba dingsta – dėl eilės
sudėjimo jau būna nuspręsta. (Visai kaip tvarkant bet kuriuos kitus žodžius: svarbios
yra tik pozicijos iki pirmos skirtingos raidės, visų tolesnių raidžių abėcėlės vieta
ignoruojama.) Tolesnės grupelės raidžių išsidėstymas tampa nerelevantiškas, nes
tvarka būna nulemta pirmesnės.
Vadinasi, galima kalbėti jau apie trečios pakopos eiliškumo išjungimo ir įjungimo
mechanizmą: 1 pakopoje, jei žodžiai yra skirtingi ir tolimi homografams, <a, ą>, <e,
ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū> grupelių vidaus pozicijos skirtumai išjungiami (pagrindinė
dabartinės lietuvių kalbos balsinių raidžių rikiavimo taisyklė); 2 pakopoje, jei žodžiai
yra artimi homografams, skirtumai tose grupelėse vėl įjungiami; 3 pakopoje, jei
žodžiai yra artimi homografams ir grupelių raidės varijuoja daugiau nei vienos
raidės pozicijoje, pirmesnės grupelės vidaus pozicijos skirtumai įjungiami, o tolesnės – ignoruojami (trečiosios pakopos taisyklė labai panaši į antrosios, taikytina
visai kaip ir antrosios, tačiau sudėtingesnis kontekstas jos taikymą daro keblesnį;
žr. 1 lentelę).
1 pakopa (didžiuma

a

e

i

u

žodžių)

ą

ę

į

ų

ė

y

ū

2 pakopa (žodžiai, ar-
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ę

ė

i

į

y

u

ų

ū
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ą

e

ę
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į

y

u

ų
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timi homografams)
3 pakopa (žodžiai, artimi homografams su
2 raidžių grupelių variantais)
1 lentelė. Balsinius garsus žyminčių raidžių rikiavimo pakopos (pagal savarankiškos abėcėlinės
vietos suaktyvinimą ar ignoravimą balsių grupelių viduje)
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Tačiau LKŽ toji trečiosios pakopos taisyklė turbūt būdavo dažniau sulaužoma
negu išlaikoma, plg.:
grėžìnis sm. ‘griežinys’ LKŽ III 570
gręžinỹs sm. ‘kas išgręžta’ LKŽ III 570
ìžena sf. ppr. pl. ‘lupenos’ LKŽ IV 285
yženà sf. ‘t. p.’ LKŽ IV 285
ižėna sf. ‘sraigė’ LKŽ IV 285
retìnis, -ė adj. ‘retasis’ LKŽ XI 490
rtinis, -ė adj. ‘akytas, panašus į rėtį’ LKŽ XI 490
retinỹs sm. ‘vualis, šydas’ LKŽ XI 490
rẽtis, -ė adj. ‘retas’ LKŽ XI 491
rtis sm. ‘sietas’ LKŽ XI 491
retỹs sm. ‘rėtis’ LKŽ XI 492
rėtỹs, - smob. ‘kas retakalbis’ LKŽ XI 493

Visais keturiais atvejais žodžiai surikiuoti ne pagal pirmesnės, kaip tikėtumėmės,
bet pagal tolesnės grupelės vidinę raidžių tvarką: grėžìnis ir gręžinỹs pagal 7-ą <i, y>
poziciją (ne pagal 3-ią <ę, ė>); yženà ir ižėna pagal <e, ė> 3-ią (ne pagal 1-ą <i, y>);
rtinis, -ė ir retinỹs pagal <i, y> 6-ą (ne pagal 2-ą <e, ė>); rtis ir retỹs pagal <i, y> 4-ą
(ne pagal 2-ą <e, ė>). LKŽ rankraščio tekstas buvo rengiamas labai atidžiai, skaitytas
ir taisytas bent keleto redaktorių ir korektorių, bet trečiosios pakopos taisyklės, galima sakyti, iš esmės nesilaikyta. Čia reikia turėti galvoje, kad reikalas ją taikyti rasdavosi ypač retai net ir labai plačioje 20-ies tomų LKŽ medžiagoje. Tikriausiai dėl
retumo taisyklė ir nebuvo aiškiai įsisąmoninta, nesusiformavo įgūdžių ją automatiškai pastebėti.
Beje, trimis atvejais iš keturių pagal vidinę antrosios grupelės tvarką surikiuotos
būtent raidės <i, y>; todėl atrodo, kad, dėliodami tokius trečios pakopos raidžių
skirtumus turinčius žodžius, autoriai intuityviai suvokdavo esant didesnį skirtumą
tarp <i> ir <y> raidžių, negu tarp <e> ir <ė>, – juk <y> iš karto krinta į akis kaip visai
kito piešinio, atskiras rašto ženklas, o diakritinė <ė> nuo <e> skiriasi neženkliai. Vizualus raidės <y> disonavimas galėjo tapti tos ne vietoje suaktyvėjusios intuicijos
priežastis.

5.1.4. H o m o g r a fų

i r j i e m s a r t i m ų ž o d ž i ų a p i b e n d r i n i m a s.

Vadinasi, nors homografams artimų žodžių atveju LKŽ autoriai ir redaktoriai gana
nuosekliai laikėsi balsinių raidžių tvarkos grupelių viduje (2-oji pakopa), tačiau dviejų raidžių grupelių varijavimo atvejais (3-ioji pakopa) aiškios taisyklės nepritaikė.
Todėl ar begalima iš viso sakyti, kad trečiosios pakopos balsių raidžių grupelės taisyklė veikia, jei ji nepritaikyta net pačiame išsamiausiame lietuvių kalbos žodyne?
(Mažesniuose žodynuose nė atvejų tokiai taisyklei taikyti gali nepasitaikyti.)
Antrosios ir trečiosios pakopų žodžius (homografams artimus) žodynuose skaitytojai vis tiek nesunkiai randa surašytus vieną greta kito – vieno ar kito pirmumas
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jiems nelabai aktualus. Trečiosios pakopos taisyklės taikymo galimybė ypač reta;
tokia reta, kad net ir labiausiai patyrę leksikografai jos nesilaikė. Ji net gali rodytis
esanti labiau teorinė ar nereikalinga. Vis dėlto, norint galėti vienoda abėcėlės tvarka
surikiuoti visai visus lietuvių kalbos žodžius, volens nolens tenka vadovautis visų
trijų pakopų taisyklėmis; žinoma, tai pirmiausia autorių, o ne skaitytojų problema.
Žodynams vis dažniau tampant elektroniniams, vartotojų abėcėlės įgūdžiai gali silpti, tačiau sudarytojams vis tiek gali reikėti išmanyti jos tvarką, nors galutinę pačių
žodžių rikiavimo užduotį ir patikėtų kompiuteriams.
Taigi pagrindinėje, pirmojoje, pakopoje balsius žyminčios raidės dėstomos ne
pagal vizualius grafinius raidinius parametrus, bet pagal jomis žymimų garsų akustines, fonetines ypatybes („dedant antraštinius žodžius paraidžiui, [...] neatsižvelgiama į balsių ilgumo bei trumpumo [...], platumo bei siaurumo [...] skirtumus“67). Iš
tiesų galima patikslinti, kad lemuojant žodžius balsiai dedami ne paraidžiui, o pa
garsiui, nes būtent dėl garsinės raiškos (pagal labai apibendrintai suprastus garsus
[a, e, i, u]) raidės grupelėse praranda savarankiškumą. Dėl to lietuvių kalbos abėcėlė rikiuojama pramaišiui pagal du skirtingus principus: priebalsės bei paprastosios
balsinės raidės dedamos paraidžiui (pagal raidinį vizualų principą), o balsius žyminčios diakritinės raidės bei <y> – pagarsiui (pagal fonetines akustines savybes). Dabartinė lietuvių kalbos abėcėlės tvarka yra iš dalies raidžių, iš dalies garsų mišinys.
Tais atvejais, kai randasi reikalas žodžius dėlioti pagal antrosios pakopos taisyklę,
grupelių <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū> raidės susigrąžina savarankiškumą, bet
jau ne pagal akustinį, o pagal vizualųjį kriterijų – tiesiog pagal individualų raidės
numerį, fiksuotą vietą abėcėlėje. Kitaip sakant, iš garsinio vėl peršokama į raidinį
balsių traktavimą, vėl rikiuojamos raidės <a, ą, e, ę, ė, i, į, y, u, ų, ū>, o ne garsai [a,
a·, e, e·, ·, i, i·, u, u·] (pavyzdžiui, <ų> ir <ū> žymi identišką garsą [u·], bet vis tiek
būna įgavusios skirtingą vietą abėcėlėje).
Trečiosios pakopos taisyklės atveju varijuojančios balsinės raidės, pagal kurias
nulemiama žodžio vieta, taip pat traktuojamos kaip grafiniai vienetai, o tolesnėje
pozicijoje atsidūrę variantai iš viso netenka abėcėlinės pozicijos svarbos. Schemiškai
pamatinius trijų pakopų taisyklių principus galima pavaizduoti taip:
1) raidė–garsas–raidė–garsas–raidė–garsas;
2) raidė–raidė–raidė–raidė–raidė–raidė;
3) raidė–raidė–raidė–raidė–raidė–raidė.

Iš tiesų tokia dabartinės lietuvių kalbos abėcėlės tvarka nusistojo visų pirma dėl
Nesselmanno inicijuotos garsų sureikšminimo bei raidžių sumenkinimo kampanijos
XIX amžiaus viduryje ir antrojoje pusėje. Nors Nesselmanno garsų revoliucija prieš
raides iš esmės žlugo, tačiau lietuvių kalbos abėcėlės veide paliko neišdildomų fonetinių randų, iš kurių ryškiausias yra tarties pretekstu atsiradęs <i> ir <y> lydinys.
Terminą baltai įdiegęs mokslininkas pakeitė ir <y> raidės vietą lietuvių kalbos abėcė67
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lėje, nors tam pokyčiui įtvirtinti dar prireikė daugybės pasekėjų pritarimo: Schleicherio, Kuršaičio, Jablonskio, Būgos, Balčikonio. Šiandien, užuot tradiciškai dėlioję tik
raides, pramaišiui rikiuojame ir garsus.
Antra vertus, tokia fonetinė balsinių raidžių rikiavimo galimybė lietuvių kalbos
abėcėlėje dar kartą patvirtina bendrinės lietuvių kalbos naujumą ir modernumą:
skirtumas tarp rašomosios ir šnekamosios kalbų rodosi toks minimalus, kad raidžių
rikiavimas tai pagal grafiką (priebalsių), tai pagal fonetiką (balsių) netrukdo to
dvilypumo dažniausiai nepastebėti ir išsiugdyti įgūdžius naudotis ir tokia nenuoseklia abėcėle.
Kartais kalbininkai norėtų, kad žmonės nepainiotų garsų su raidėmis, bet ir jiems
patiems atsijoti garsus nuo raidžių lietuvių kalbos abėcėlėje ne visada paprasta. Abėcėlės tvarkos principų nenuoseklumas kalbos vartotojams nepadeda geriau skirti
raidžių nuo garsų nė kituose kontekstuose, nes kalbininkai, „praktikos sumetimais“,
juos tyčia sumaišė.

5.2. Lietuviškieji slapyvardžiai. Nors, regis, ir nusistojusi, tokia mišrūniška abėcėlės tvarka ir dabar kelia problemų. Minėtasis Jonas Mačiulis Lietuviškųjų slapyvardžių
antrame tome slapyvardį su nosine raide <Ų> („Ų.“) įrašė pirmąjį, po antraštėle „U,
Ū, Ų“, nors po jo dar pateikė vienuolika vienodų slapyvardžių „U.“ – su paprastąja
<U>. Mačiulis, matyt, rėmėsi logika, kad jeigu raidžių <U, Ū, Ų> abėcėlės vieta nesiskiria, tai vien jomis besiskiriančius žodžius galima rikiuoti kaip tinkant. Akivaizdus
toks jo mąstymas: kadangi visais šiais atvejais slapyvardžiai prasideda vienodą vertę turinčiomis raidėmis <U> ar <Ų>, tai juos reikėtų surikiuoti pagal ką nors kitka –
pagal toliau pateiktas autorių pavardes: taip Bliudzo slapyvardis „Ų.“ tapo pirmu
sąraše, nes jo pavardė eina prieš tolesnį Būgą („U.“). Mačiulis turbūt nepagalvojo apie
galimybę balsinių raidžių grupėse įjungti antros pakopos abėcėlės tvarkos taisyklę;
ji būtų nukėlusi slapyvardį „Ų.“ po visų vienuolikos „U.“. Kai kontekstas identiškas,
<Ų> raidė turi eiti po <U>, kad ir kaip retai praktiškai tokie atvejai pasitaikytų.
6. Iš v a d o s.

1. Pirmojoje XIX amžiaus pusėje balsius žyminčios diakritinės raidės žodžių sąrašuose (žodynų registruose) retai tevartotos žodžio pradžios pozicijoje, net ir pasitaikiusios atrodo gana atsitiktinės. DL autoriai visai nevartojo diakritinės <Ė> – ji būdinga tik ML gyvenusiam Kristijonui Milkui (1800). Dominykas Sutkevičius nosinę <Ą>
rašė pramaišiui su paprastąja <A> (1835). Milkus ir Sutkevičius diakritinę <Ɨ> įmaišė
prie <I>. Vienintelis Jurgis Ambraziejus Pabrėža – lenkų abėcėlės pavyzdžiu – iškėlė
savarankiškus skyrelius <Ą> ir <Ę> (1834).
Dėl tradicinio didžiųjų raidžių <I> ir <J> suplakimo garsais [i] ir [j] pradedami
žodžiai dažniausiai sudėti bendru sąrašu ir jiems abiem paprastai rinktasi tik raidė
<I>: Milkaus, Pabrėžos, Sutkevičiaus, RtŽ autoriaus. Vienas Simonas Stanevičius (1823)
moderniškai suformavo atskirus skyrelius <I> ir <J>.
Visi vartojo graikišką <Y> abėcėlės pabaigoje: Milkus, Stanevičius, Pabrėža, Sutkevičius, RtŽ autorius.
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Akivaizdi tendencija remtis tradicine lotynų kalbos abėcėlės raidžių tvarka: nediakritinės balsės, <I> ir <J> sutapdinimas, atskira raidės <Y> vieta beveik abėcėlės
pabaigoje. Naujau atrodytų tik vienas kitas diakritikas (nebuvęs lotynų kalbos abėcėlėje): Milkaus <ė, Ɨ>, Sutkevičiaus <Ą, Ɨ>, Pabrėžos <Ą, Ę>. Šie diakritikai buvo
suvokiami kaip tam tikri priedai prie raidės ir nesuformavo savarankiškos raidės
sampratos.
2. Ferdinandas Nesselmannas reformavo lietuvių kalbos abėcėlę (1851) – pagal
naujai susigalvotą tvarką nutarė surikiuoti ne raides, o garsus. (Pavyzdžiui, minkštumo ženklui <i>, nežyminčiam jokio garso, pozicijos abėcėlėje visai nesuteikė.) Nes
selmannas pirmasis į vieną vietą surašė raides <I, Y> ir suvienodino abėcėlinę jų
reikšmę. Toks graikiškos raidės <Y> abėcėlės vietos parinkimas galioja ir dabartinėje
lietuvių kalbos abėcėlėje. Nors Nesselmannas, kaip ir Milkus, į bendrą sąrašą buvo
sudėjęs žodžius, prasidedančius <E> ir <Ė>, tačiau, kitaip nei Milkus, tai suprato kaip
panašių garsų, o ne raidžių, pozicijos suvienodinimą.
3. Augustas Schleicheris keliuose darbuose (1856, 1857, 1865) praktiškai pademonstravo, kad pritaria Nesselmanno raidžių <I, Y> (kartu su <Ɨ>) pozicijos sutapatinimui. Po Schleicherio atsirado ir daugiau įtakingų Nesselmanno įvesto naujoviško
raidės <y> abėcėlinio režimo pasekėjų: Frydrichas Kuršaitis (1883), Vincas Kudirka
(1890), Mykolas Miežinis (1894), Jonas Juška (1897), Antanas Lalis (1915), Jonas Jablonskis (1922), Kazimieras Būga (1924), Juozas Balčikonis (1941). Visi jie, pirma,
atkėlę graikišką <Y> prie paprastosios <I>, ir antra, suvienodinę jų eilės vietą, manė
reikiant neskirti atskiros pozicijos ir balsių grupelėse <A, Ą>, <E, Ę, Ė>, <U, Ų, Ū>.
4. Tik ne visi autoriai buvo linkę perimti balsių raidžių grupelių abėcėlinės vietos
suvienodinimo paradigmą. Jurgis Šlapelis (1921 ir 1938) skyrė savarankiškus nosinių
raidžių „Ą“, „Į“, diakritinės „Ė“, taip pat graikiškos „Y“ skyrelius. Jis tik atkėlė <Y>
iš abėcėlės galo arčiau pradžios ir įterpė tarp <I> bei <Į> (tik iš dalies rėmėsi Nesselmanno pradėta tradicija). Analogiškai su <Ą, Ė, Į, Y> raidėmis elgėsi Arndtas Bušas
ir Theodoras Chomskas (1927), tik skirsnelį <Y> pateikė dar toliau – po <Į>. Jurgis
Talmantas ir Antanas Salys (1933) taip pat nelinko sutapatinti abėcėlinės raidžių <I>
ir <Y> vietos, nors <Y> buvo atkėlę prie <I>. Savarankišką skyrelį <Y> (netipiškai toli
net po raidės <J>) skyrė ir Tarptautinių žodžių žodynas (1936). <Y> gavo atskirą skirsnelį ir Lietuviškame botanikos žodyne (1938), nors net iš žodžių dėjimo tvarkos matyti,
kad raidės <y> pozicija neskirta nuo <i>.
Tikėtina, kad Šlapelis, Bušas su Chomsku, Tarptautinių žodžių ir Botanikos žodynų
rengėjai neliko nepastebėję ryškios lietuvių leksikografijos tendencijos abėcėlės balsines raides tvarkyti pagal fonetines jomis žymimų garsų ypatybes; jai prieštaraudami, tikriausiai siekė išlaikyti grafinį abėcėlės tvarkos nuoseklumą, t. y. remtis vien
grafine, vien raidžių abėcėle ir neįpainioti į ją garsų.
5. Jau per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietmečiu iš esmės nusistojo Nesselmanno
inicijuota garsiniu principu grįsta balsinių raidžių dėstymo tvarka, bet jų registravimas antraštėlėse tebeįvairavo. Viena tendencija, labiau pamėgta kalbininkų, buvo į
antraštėles įtraukti visas raides, net jei ir nebūtų jomis prasidedančių žodžių, t. y.
kodifikuoti pačią abėcėlės eilę: Lietuvių kalbos rašybos žodyne (1948) (tik nosinių raidžių
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pozicija nenuosekli), DLKŽ (1954 ir 1972). Kita tendencija – antraštėlėse registruoti tik
tas raides, kuriomis žodžiai iš tiesų pradedami: Botanikos terminų žodyne (1965), Tarp
tautinių žodžių žodyne (1969). O Lietuviškųjų slapyvardžių (2004) sudarytojas ir parengėjas Jonas Mačiulis pasinaudojo abiem tendencijomis: pirmojo tomo antraštėlės minimalistinės, antrojo – maksimalistinės. Vis dėlto pats surašymas antraštėlėje, raidžių
deklaravimas beveik nieko nereiškė, nes raidžių svarumas abėcėlėje dėl to nekito.
6. Balsinius garsus žyminčių raidžių grupelių <A, Ą>, <E, Ę, Ė>, <I, Į, Y>, <U, Ų,
Ū> vidaus tvarkos samprata geriausiai matyt iš tokio išsamumo žodyno, koks yra
20-ies tomų LKŽ. Homografams artimuose žodžiuose, besiskiriančiuose vien grupelių viduje esančiomis raidėmis, savarankišką poziciją paprastai gaudavo visos balsinės raidės: trèšti, tršti, tršti. Kitoms raidėms tarp gretinamų žodžių esant visai
vienodoms, LKŽ pirmiausia rikiuotos paprastosios <a, e, i, u>, joms subordinuotos
<ą, ę, į, ų>, o po šių atitinkamai ėjo <ė, y, ū>. Raidžių konteksto identiškumas aktyvavo raidžių skirtumus grupelių viduje.
Tačiau dar komplikuotesniais atvejais, kur sutampant kontekstams tame pačiame
žodyje varijavo ne vienos, o dviejų (skirtingų) grupelių balsinės raidės, LKŽ paprastai nesirėmė principu laikytis raidžių pirmesnėje pozicijoje vietos ir žodžius surikiavo pagal tolesnės balsės poziciją (rẽtis, rtis, retỹs, rėtỹs – ne pagal antrąją poziciją
<e, ė>, o pagal ketvirtąją <i, y>). Painiavos turbūt atsirado dėl nesusiformavusių
įgūdžių, nes tokio pobūdžio pavyzdžių ypač reta net pačiame LKŽ.
Galima kalbėti apie trijų pakopų abėcėlės rikiavimo taisykles skirtinguose kontekstuose, apie raidžių eiliškumo išjungimą ir įjungimą: 1 pakopoje, jei žodžiai skir
tingi ir tolimi homografams, <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū> grupelių vidaus pozicijos skirtumai išjungiami (pagrindinė dabartinės lietuvių kalbos balsinių raidžių
rikiavimo taisyklė); 2 pakopoje, jei žodžiai yra artimi homografams, skirtumai tose
grupelėse vėl įjungiami; 3 pakopoje, jei žodžiai yra artimi homografams ir tų grupelių
raidės varijuoja daugiau nei vienos raidės pozicijoje, pirmesnės grupelės vidaus pozicijos skirtumai įjungiami, o tolesnės – ignoruojami.
Kaip buvo pasiūlyta Nesselmanno, pagrindinėje pirmojoje pakopoje balsius žyminčios raidės dėliojamos ne pagal vizualius grafinius parametrus, bet pagal jomis
žymimų garsų akustines, fonetines ypatybes (abėcėlinė reikšmė suvienodinama dėl
garsų panašumo). Raidė <i> dabar dėstoma net pagal du skirtingus požymius – kaip
garsas (žymintis [i] ir todėl gavęs suniveliuotą poziciją su raidėmis <į, y>, žyminčiomis
panašų garsą [i·]) ir vien kaip rašto ženklas (žymintis garso neturintį „tylųjį“ minkštumo ženklą). Šiuolaikinė abėcėlės tvarka mišri: priebalsės ir paprastosios balsinės
raidės rikiuojamos paraidžiui (pagal raidinį vizualų principą), o balsius žyminčios
diakritinės raidės bei graikiška <y> – pagarsiui (pagal fonetines akustines savybes).
Todėl dabartinė lietuvių kalbos abėcėlė yra iš dalies raidžių, iš dalies garsų mišinys.
Kai esant vienodam kontekstui pritrūksta kriterijų žodžiams rikiuoti, tada, antrojoje ir trečiojoje pakopoje, imama ignoruoti patį garsų [a, a·], [e, e·, ·], [i, i·], [u, u·]
panašumą ir pradedama atsižvelgti į skirtingą juos žyminčių raidžių (grafinių ženklų)
poziciją. Raidžių aplinkai žodžiuose sutampant, lietuvių kalbos abėcėlė grįžta į kitą,
senovišką tradicinį, modulį – tampa vien tik raidžių rinkiniu.
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Giedrius Subačius
ORDER AND DISORDER O F T H E VO W ELS IN T H E LIT H UANIAN
ALP H ABET : A H ISTORI C AL LOO K AT T H E C REATION
O F LIT H UANIAN ALP H ABETI C AL ORDER

Summary
1. In the first half of the 19th century the diacritical letters marking vowel sounds were
rarely employed in word initial position in the head word in a Lithuanian dictionary, and
if occurring, their appearance was quite unsystematic. The authors in Lithuania Major did
not use the diacritical <Ė> at all, although it was present in the dictionary of Kristijonas
Milkus (1800) from Lithuania Minor. Dominykas Sutkevičius wrote the diacritical <Ą> interchangeably with the plain <A> (1835). Diacritical <Į> (in the shape of <Ɨ>) was included
in the <I> section both by Milkus and Sutkevičius. Ambraziejus Pabrėža alone separated
<Ą> and <Ę> under individual headings (in accordance with the alphabetical order of Polish; 1834).
Because of the traditional lack of a distinction between the capital letters <I> and <J>,
the words containing sounds [i] and [j] in word initial position most often were merged
into a single list, and the sign <I> was used to represent both of them (Milkus, Pabrėža,
Sutkevičius, and the anonymous author of an Eastern Highland Dictionary). Stanevičius
alone (1823) separated sounds [i] and [j] and formed two separate lists for the two distinct
letters <I> and <J>.
According to the practice of many alphabets based on the Latin alphabet, everyone was
inserting the Greek <Y> at the end of the alphabet (in the penultimate or in the adjacent to
penultimate position): Milkus, Stanevičius, Pabrėža, Sutkevičius, and the author of the
Eastern Highland Dictionary.
Generally, the tendency to maintain the traditional order of the Latin alphabet was obvious: the rarity of diacritical letters in a register, the merger of <I> and <J>, and the separate
status of <Y> at the end of the alphabet. At the same time, the occasional appearance of
diacritical marks reveal a certain novelty absent from Latin: <ė, Ɨ> by Milkus, <Ą, Ɨ> by
Sutkevičius, and <Ą, Ę> by Pabrėža.
2. Ferdinand Nesselmann attempted a reform of the alphabet (1851); according to his
newly invented order instead of the letters he had arranged the sounds of Lithuanian (for
instance, Nesselmann wasn’t allocating any alphabetical position to the “mute” mark of
palatalization <i>; it was written but “invisible” for the compiler of a dictionary list). Nesselmann was the first to advance the Greek <Y> in the alphabetical order and to place it
side by side with the letter <I>; he also erased the distinction of alphabetical position between <I> and <Y>. Nesselmann’s argument was that <I> and <Y> in Lithuanian sounded
very much alike. And his relocation of <Y> persists into the modern Lithuanian alphabet.
3. In a few of publications (1856, 1857, 1865) August Schleicher demonstrated his support for the merger of Nesselmann’s <I, Y> (along with <Ɨ>) and afterwards many followers
appeared: Frydrichas Kuršaitis (1883), Vincas Kudirka (1890), Mykolas Miežinis (1894), Jo-
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nas Juška (1897), Antanas Lalis (1915), Jonas Jablonskis (1922), Kazimieras Būga (1924),
Juozas Balčikonis (1941). Beside the merger of <I, Į, Y>, all of these authors also fused the
alphabetical position of diacritical letters for vowels with the plain ones in the groups of
<A, Ą>, <E, Ę, Ė>, <U, Ų, Ū>.
4. But not everyone at once accepted such eradication of alphabetical significance for
the diacritical letters for vowels and <Y>. In his dictionaries Jurgis Šlapelis (1921, 1938)
singled out individual segments under the titles “Ą,” “Ė,“ “Y,” and “Į.” Arndtas Bušas and
Theodoras Chomskas (1927) treated those letters analogously, only they put the segment
for the Greek <Y> after the diacritical <Į>. The Dictionary of the International Words (1936)
moved the isolated section of the letter <Y> atypically even further behind <J>. Also a distinct segment for the words with the initial <Y> was present in The Lithuanian Botanical
Dictionary (1938), only elsewhere inside the register the words were alphabetized according
to the merged <Y> value with <I>. All the authors of these works must have been intending
to have an alphabet of letters instead of a blend of acoustic and graphic values.
5. During World War II and the Soviet period the order and alphabetical significance of
the letters for vowels initiated by Nesselmann were in essence accepted, but their representation on the titles of dictionary segments varied. One tendency was preferred by linguists:
to include every single letter in the titles regardless of its presence or absence in the word
initial position (aim: codification of the sequence of all the letters) (cf. Orthographical Diction
ary of Lithuanian 1948; Contemporary Dictionary of Lithuanian 1954, 1972). Another tendency
was to register exclusively the letters really present in the word initial position (The Diction
ary of the Botanical Terms 1965; The Dictionary of the International Words 1969). In the edition
of Lithuanian Pseudonyms (2004) the compiler Jonas Mačiulis followed both tendencies: the
titles in the first volume are minimalistic, and in the second one—quite thorough.
6. Such a comprehensive dictionary as the 20 volume Dictionary of the Lithuanian Lan
guage (1956–2002) was the best place to discover the order within the groups of vowel letters <A, Ą>, <E, Ę, Ė>, <I, Į, Y>, <U, Ų, Ū>, even if generally their inner sequence is ignored.
Their order became relevant in the words that differ only in letters within one group (the
words close to homographs), cf. trèšti, tršti, tršti. It means that the compilers allocated an
independent position even to the letters inside a group; as first came <a, e, i, u>, then <ą, ę,
į, ų> were subordinated, and then <ė, y, ū> followed. Identity of the context activated the
inner group differences.
Yet in even more complex cases, where the words close to homographs contained inner
group variation not in a single but in two different positions, the compilers of Dictionary of
the Lithuanian Language tended to disregard the first variable and to line up the words by
the second (rẽtis, rtis, retỹs, rėtỹs were ordered according to the fourth position containing
<i, y> instead of basing the alphabetization on the second position of <e, ė>). The skills
needed to identify the cases were not well developed most probably due to the exceptional
rarity of such intricate examples even in this ample dictionary.
Three rules can be defined with respect to the need to turn on and off the alphabetical
order of vowel letters within the groups: (1) if the words are different (far from being homographs), then the difference inside the groups <a, ą>, <e, ę, ė>, <i, į, y>, <u, ų, ū> is ignored
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(the basic rule); (2) if the words are close to homographs, the difference within a concrete
group is turned on; (3) if the words are close to homographs and the variation occurs in more
than one letter position, the difference inside the first group is turned on and inside the
second—ignored.
Today, according to the initial proposal by Nesselmann, the first basic rule treats the
letters that mark vowel sounds according to acoustic phonetic features of sounds and not
according to any visual graphical attributes of the letters. The alphabetical order of Lithuanian is therefore hybrid: the consonants and plain vowel letters are alphabetized letter by
letter, but the diacritical letters for the vowels and <Y> are alphabetized according to pronunciation.
Instead of disregarding the difference among the letters <A, Ą>, <E, Ę, Ė>, <I, Į, Y>, <U,
Ų, Ū> (as in the first rule), the second and the third rule ignore the similarity of sound
sequences [a, a·], [e, e·, ·], [i, i·], [u, u·] and deal with the position of concrete letters (i.e.,
graphic signs). In the rare cases of the identical letter context within different words the
Lithuanian alphabet switches to a different mode: for that moment it becomes a homogeneous collection of letters.
Giedrius Subačius
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Jono Mačiulio-Maironio raštų
rašyba ir kalba: Jauniaus sekėjo
dinamika
Pirmąsias knygas Jonas Mačiulis-Maironis parašė ir išleido paskutiniaisiais XIX
amžiaus dešimtmečiais. Tuo metu formavosi lietuvių bendrinė kalba – pasirinktas
jos tarminis pamatas, iš konkuravusių lyčių pasirinkti norminiai variantai 1. Šiame
straipsnyje aptariama, kaip Maironis reagavo į ryškėjančias bk normas, kokios buvo
jo kalbinės pažiūros ir kaip jos keitėsi (remiantis Maironio pamokslų rankraščiais,
istorijos knygomis, poezijos leidimais).

1. T e o r i n i s b e n d r i n ė s k a l b o s f i k s a v i m a s. XIX amžiaus devintojo
dešimtmečio viduryje lietuviai inteligentai pastebėjo, kad tarmė lietuvių bendrinei
kalbai jau pasirinkta. Pavyzdžiui, Serafinas Laurynas Kušeliauskas 1885‑ųjų metų
gruodžio 23 dieną laiške kunigui Aleksandrui Burbai jau įvardijo „kałbą abełną“2,
taigi aiškiai matome jį suvokus tarminį bk pamatą esant pasirinktą.
Panašiu metu apie pasirinktą lietuvių bk tarminį pamatą rašė ir Maironis: „Isz
tarmių iszrinkta paliko Kauniszkē [t. y. pietinių vakarų aukštaičių tarmė – J. V.], kuri
yra dailiausē ir kurią jau daugumas szneka“3. Kada tiksliai Maironis pastebėjo esant
pasirinktą bk tarminį pamatą, nėra aišku, nes ALP 1891 rašyta 1880–1886 metais4, o
knyga išleista 1891‑aisiais. Vis dėlto tai turėjo būti viena iš pirmųjų tokių pastabų.
Tarmės bk pasirinkimą Maironis siejo su Antano Baranausko darbais ir periodiniu
leidiniu Aušra (1883–1886):
1
2

Plačiau žr. Venckienė 2007.
Kušeliauskas rašė: „raszant del lietuwiu ir
žemajcziu, rejk tajkintis su kałba abełna, o
ne wienos kokios norints apigardos. [...]
Tame dalike rejk didžios atsargos ir žinojimo wisu apigardu‑parapiju kałbos. [...]
Rejk kad tikraj butu grina kałba ir kad
wisi ta kałba suprastu“ (Kuszelewski
1885-12-23, 112–113).
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3

4

ALP 1891 181. Atrodytų, kad Maironis čia
rašė ne tik apie rašomąją, bet ir apie šnekamąją bk. Juozas Tumas-Vaižgantas pasakojo, kad nuo 1888 metų pats stengėsi kalbėti rašomąja kalba ( Jonikas 1987, 352).
Vadinasi, Maironio pastebėjimas galėjo
būti ankstyvesnis.
LI 1906 4.
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atspaudinimas – gi vysk. Baranauskio „Anykszczių Szilelio“5 yra tartum pradźia
naujos eros arba laiko; tadą tai pasirodē ir pirmas lietuviszkas laikrasztis „Auszra.“
Nů to jau laiko negana yra jeib’ kaip raszyti, bet jau reikalaujas nů raszytojo paźinimo
moksliszkos raszybos ir kalbos grynumo6.

Apie lietuvių bk Maironis rašė ir poemos Terp skausmu i Garbę (1895)7 pratarmėje.
Čia jis užsiminė ir apie savo paties pastangas laikytis kalbos normų, kurias nustatė
Baranauskas, Augustas Schleicheris, Frydrichas Kuršaitis, Kazimieras Jaunius8 ir kiti:
Moksliszka priegaida turi buti viena, ir toji yra užnemuniecziu Lietuviu, kaip nutarē
garsiausi musu kalbos tyrējei: vyskup. Baranauckas, Schleicheris, Kurszaitis, kun.
Jaunis ir kiti. Pagal tos tai priegaidos ir rasziau savo poēmą9.

Taigi apie 1880–1886 metus Maironis jau pastebėjo esant pasirinktą tarminį šnekamosios ir rašomosios bk pamatą. Bk pagrindėjais jis laikė Baranauską, Schleicherį, Kuršaitį ir Jaunių, taip pat laikraštį Aušra. Vis dėlto jo ankstyvųjų tekstų (1886–
1888 metų) kalba nemažai skyrėsi tiek nuo Schleicherio ir Kuršaičio gramatikų, tiek
nuo Aušros.

2. M a i r o n i o r a š o m o j i k a l b a. Paskutiniaisiais XIX amžiaus dešimtmečiais
bendrinės kalbos normos dar nebuvo pasirinktos, konkuravo keletas bk modelių:
Jauniaus, kuriuo rėmėsi katalikiškoji periodika, pasauliečių periodikos, taip pat Jono
Basanavičiaus. Taigi Maironiui teko rinktis, kaip rašyti.
Maironis gimė Pasandravyje, Raseinių r.10, jo gimtoji tarmė – vakarų aukštaičių
šiauliškių, artima bk pagrindu pasirinktajai kauniškių tarmei. 1884–1888 metais studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune11. Čia į homiletikos kursą buvo įtrauktos
lietuvių kalbos paskaitos, kurias nuo 1885‑ųjų skaitė Kazimieras Jaunius12. Maironis,
kaip ir dažnas seminarijos auklėtinis, ėmė laikytis Jauniaus paskaitose skleisto bk
modelio. Taip jis rašė 1888–1891 metais; šiuo modeliu grįsta ir pirmoji jo knyga.
Kaip minėta, Maironis bk pradžią siejo su Baranausku, tačiau jo rašybos pats
nesilaikė. Tumas pasakojo, kad 1888‑aisiais Maironis savo poeziją perrašęs ir, rankraštį pavadinęs Lietuva, su dedikacija pirmajame puslapyje įteikęs Baranauskui.
Vyskupo reakcija, pasak Tumo, buvusi tokia:
Baranauskas iš pradžių lyg ir šyptelėjo patenkintas. Tačiau pasergėjęs nebe jo schleicherinę rašybą su taškuotaisiais ‘e’, su ‘w’ ir k., ūmai susiraukė ir nė nepadėkojęs,
pasakė: – Gerai, pasiskaitysiu13.
5

6
7
8

Maironis tikriausiai turėjo galvoje Baranausko knygą Ostlitauische Texte (1882),
kurioje Anykščių šilelis pateiktas ne tik
rytų, bet ir vakarų aukštaičių tarme.
ALP 1891 182.
TSG 1895.
Baranausko ir Jauniaus kalbiniai darbai
Maironiui turėjo daryti įspūdį ir atrodyti
ypač svarbūs, apie juos jis užsiminė ir pa-
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čioje poemoje: „Ar jam Baranaucko ir Jaunio darbu / Ką moksliszkai kalbą taisyti...“
(TSG 1895 45).
9 TSG 1895 4.
10 Zaborskaitė 1987, 10.
11 Br[a]z[aitis] 1959, 112.
12 Jonikas 1987, 362.
13 [Tumas-Vaižgantas] 1924, 43.
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Vėliau Baranauskas Justinui Dovydaičiui į Sankt Peterburgo dvasinę akademiją
rašęs, kad Maironio eilių „rašyba fonetikos žvilgsniu neišlaikanti kritikos, esanti
klaidinga“14.
Nuo 1885 metų Maironis bendradarbiavo Rytų Prūsijoje leistoje lietuviškoje spaudoje – Aušroje, Šviesoje (1887–1888, 1890), Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje (1889–1896),
o poeziją, be jau minėtų leidinių, spausdino Varpe (1889–1905), Naujoje Aušroje (1892),
Tėvynės Sarge (1896–1904)15, tad jo kalbines pažiūras galėjo veikti ir periodinė spauda,
kurios redaktoriai daugeliu atvejų rėmėsi Kuršaičio gramatika.
Įtakos galėjo turėti ir bičiuliai, kurie dalyvavo leidžiant lietuvišką spaudą. Dar
gimnazijoje Maironis bičiuliavosi su Antanu Vytartu16, būsimu Šviesos leidėju17. Vėliau
seminarijoje – su Pranciškumi (Pranu) Urbonavičiumi (Urbanavičiumi)18, kuris tapo
Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos redaktoriumi.

2.1. 1 8 8 6

ALP 1891 Maironis
rašė 1880–1886 metais , tačiau knyga buvo išspausdinta tik 1891‑aisiais, Otto von
Mauderode’s spaustuvėje. Knygos rankraštis į Tilžę pateko Urbonavičiaus rūpesčiu.
Jis tuo metu (1890–1891) buvo katalikiško laikraščio Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga
(toliau – ŽLA) redaktorius20. Urbonavičius yra pasakojęs, kad Maironis „primygtinai
reikalavo, kad jo rankraštį perrašydinčiau ir tik tada spaudon paduočiau“21. Kazimieras Olšauskas (Alšėnas) teigė, jog „beveik visi ankstyvieji Maironio raštai yra
perėję per Urbanavičiaus korektūrą“22. Taigi gali būti, kad Urbonavičius perrašė ir
redagavo ALP 1891.
( 1 8 9 1 ) m e t a i. Apsakymai apie Lietuvos praeigą.
19

2.1.1. ALP 1891 sekama Jauniaus kalbos modeliu:

a) ALP 1891 skolinių dvibalsį [ie], išlaikomą tarmėse, Maironis, kaip ir Jaunius,
žymėjo <iė>, pvz.: miėstai 5, plg. Jauniaus grikas 17; svitas 1723, nors pasitaiko ir
<ie>, pvz.: sviėto 13 ir svieto 15; svietas 18; pasvietį 20, 32; nepriėtelei 18, 29; nepriėtelems
20 ir neprieteliu gen. pl. 23. Toks nevienodumas galėtų rodyti, kad <iė> žymėjimas
šioje pozicijoje nebuvo įprastas, bet stengtasi rašyti pagal Jauniaus taisykles. Kita
vertus, nevienodumų galėjo atsirasti ir spausdinant knygą. ŽLA 1890-aisiais šioje
14
15
16
17

18
19
20

[Tumas-Vaižgantas] 1924, 45.
Plačiau žr. Adomavičius 1990.
[Tumas-Vaižgantas] 1924, 26.
1887‑aisiais, pirmajame laikraščio Šviesa
numeryje, tikriausiai Vytarto (straipsnis
pasirašytas Ernesto Weyerio, tačiau Zaborskaitė jo autoriumi laikė Vytartą [Zaborskaitė 1987, 62]), rašyta taip: „Kalba
musu laikraszczio bus vartojama raszliaviszka gryna“ (Weyeris 1887, 3). Tad jis
deklaravo suvokiąs jau susiformavusią rašomąją kalbą, kuria ir ketino leisti Šviesą.
[Tumas-Vaižgantas] 1924, 36.
LI 1906 4.
Tumas 1925, 38.
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21

22
23

[Tumas-Vaižgantas] 1924, 37. Apie Urbonavičių Olšauskas rašė: „Kuomet aukštesniųjų kursų draugai Seminarijos bažnyčioj
turėdavo skaityti lietuvišką pamokslą, tai
visada prašydavo Urbanavičiaus ištaisyti
jų rankraščio kalbą ir tik tada jį nešdavo
peržiūrėti homiletikos profesoriui kun.
Jauniui“ ([Olšauskas] Alšėnas 1942, 9).
[Olšauskas] Alšėnas 1942, 9.
JaunK. Tai Jauniaus paskaitos Žemaičių kunigų seminarijos Kaune klierikams, parašytos apie 1885–1892 metus ir vėliau hektografuotos iš klierikų užrašų ( Jonikas
1987, 296).
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pozicijoje pradėta nuosekliai žymėti <iė>. Kituose periodiniuose leidiniuose digrafas
<iė> aptariamojoje pozicijoje nevartotas (Aušroje skolinių [ie] žymėtas <ie>, vėliau <ē>;
Šviesoje vartoti variantai su <ie>, <ē>, <ė>24).
b) ALP 1891 Maironis rinkosi įvardžiuotinių būdvardžių nom. pl. galūnę ‑ieji, pvz.:
artimieji 51; Didžiausieji 10, tokius būdvardžius vartojo ir Jaunius, plg. gerji JaunK 212
‘gerieji’. Šios formos Maironiui turėjo būti įprastos, nes jos vartojamos gimtosios tarmės plote, kartu su ‑iejai25. Būdvardžiai su ‑ieji nuo 1890-ųjų įsivesti ir ŽLA. Tokia
vartosena skyrėsi nuo kitų periodinių leidinių: Aušroje dominavo formos su ‑iejie,
Šviesoje 1887–1888 metais vartosena įvairavo (su ‑ieji, ‑iejie, ‑iejai [‑iejei])26. Tiesa, 1887aisiais Šviesoje išspausdintame Maironio straipsnyje „Žodis prie Lietuviu mylincziu
savo tēvynę“27 vartojamos tokios pat lytys kaip ALP 1891 (didžiausieji 4; pirmieji 5)28.
c) Jauniaus Kalbomokslį atitinka ir ALP 1891 trumposios ()ŏ kamieno įvardžių
instr. sg. formos, pvz.: ků 12; tů 14; plg. j JaunK 207; t JaunK 199. Šių įvardžių vartosena sutampa ir su Urbonavičiaus redaguota ŽLA, o Aušroje ir Šviesoje šie įvardžiai
dar buvo vartojami nenuosekliai29.
d) Maironis nuosekliai vartojo JaunK nurodytas priesagos ‑inti veiksmažodžių
būsimojo laiko formas su <į>, pvz.: neatsigįs 11 ‘neatsigins’; negįs 34; plg. táikįsiu, táikįs
JaunK 239; džiovį́siąs JaunK 330. Tokia vartosena būdinga ir ŽLA, o Aušroje ir Šviesoje
fut. formos įvairavo30.
e) ALP 1891 Maironis rinkosi veiksmažodžių cond. 1, 2 pl. i‑kamienes formas su
‑tumi‑, pvz.: iszvaikszcziotumime 13 ‘išvaikščiotume’; tokias formas pateikė ir Jaunius,
plg. dìrbtumime JaunK 286. Vartosena sutampa su ŽLA (nuo 1890-ųjų). Maironio
gimtajai tarmei i‑kamienės cond. formos nebūdingos, jas vartoja žemaičiai, nors, kaip
teigia Zigmas Zinkevičius, jų pastebėta Šiaulių apylinkėse31. Kituose periodiniuose
leidiniuose dominavo ė kamieno ir trumposios formos.
f) ALP 1891 vartotos ir Maironio tarmei neįprastos32 sangrąžinės bendratys su
formantu ‑ties, pvz.: ginties 11; stebēties 14. Tokias daugumos žemaičių vartojamas
formas Kalbomokslyje buvo nurodęs Jaunius, plg. dirbt‑s(i), prausts JaunK 227. ŽLA
redaguojant Urbonavičiui taip pat įsitvirtino tokios bendratys. Jos vartotos Aušroje
ir Šviesoje33.

2.1.2. ALP 1891 ortografija daugeliu atvejų taip pat atitiko JaunK:

a) (i)ŏ kamieno vardažodžių nom. pl. galūnė ‑ei (brolei 6; mylētojei 7), instr. pl. ‑eis
(arkleis 10; upeleis 10) sutampa su Jauniaus34. Taip pat rašyta ir ŽLA, kai laikraštį redagavo Urbonavičius, o Aušroje ir Šviesoje šių galūnių rašyba dar buvo nenuosekli35.
24
25
26
27
28

Plačiau žr. Venckienė 2007, 42, 57, 73–74.
LKA III 51 žemėl.
Venckienė 2007, 37, 58, 75.
[Mačiulis-Maironis] S.Z. 1887, 3–7.
Atrodo, kad Šviesos redakcija įvardžiuotinių būdvardžių nesistengė suvienodinti,
straipsniuose paliktos tokios formos,
kokias rinkosi autoriai.
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31
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33
34
35

Plačiau žr. Venckienė 2007,
Plačiau žr. Venckienė 2007,
74–75.
Zinkevičius 1966, 366.
LKA III 109 žemėl.
Plačiau žr. Venckienė 2007,
Plg. JaunK 106.
Plačiau žr. Venckienė 2007,
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45, 58, 75–76.
42–44, 57–58,

46, 59.
110, 116, 143.

b) ()ā, ē kamienų vardažodžių instr. sg. galūnėse Maironis, kaip ir Jaunius, žymėjo ‑ą, ‑ę, pvz.: vakarinę Europą 1; plg. szaką JaunK 24; žvákę JaunK 25. Tokia vartosena būdinga ir ŽLA, o Aušroje skirtingi redaktoriai rinkosi galūnėje rašyti ‑a, ‑e arba
‑ą, ‑ę, Šviesoje – ‑a, ‑e36.
c) ALP 1891 ŏ kamieno vardažodžių iness. sg. galūnė ‑ę, pvz.: didžiamę reikalę 19;
indę 14, plg. vaik JaunK 104; visų kamienų iness. pl. galūnė ‑sę, pvz.: Giriosę 10; tůsę
nelaimingůsę laikůsę 50; plg. pvosę JaunK 105. Taip rašyta ir Urbonavičiaus redaguotoje ŽLA, o Aušroje ir Šviesoje rinktasi formas su ‑e, ‑se37.
d) i kamieno vardažodžių nom. pl. galūnė ‑įs, pvz.: gentįs 15; moterįs 25; sritįs 12,
19; u kamieno – ‑ųs, pvz.: garsųs 9; tankųs 10; plg. ãvįs JaunK 108; snųs JaunK 109. Ir
šiuo atveju vartosena sutapo su Urbonavičiaus ŽLA, bet skyrėsi nuo kitų periodinių
leidinių (Aušroje ir Šviesoje šiose galūnėse rašyta ‑us, ‑is, ‑ys38).
ALP 1891 kitaip negu JaunK žymimi priebalsiai [č], [š] ir ilgasis balsis [ū]. JaunK
vyravo grafemos <č>, <š>39. Maironis ALP 1891 priebalsį [č] žymėjo digrafu <cz>
(nemokancziam 5; Vokieczei 39), [š] – <sz> (iszmintingai 5; szirdį 5). Tuo metu ŽLA taip
pat vartoti digrafai, diakritinės grafemos <č>, <š> dar buvo tik bepasirodančios periodinėje spaudoje – nuo 1890‑ųjų pradžios jos įsivestos Varpe40.
ALP 1891 ilgasis [ū] ir trumpasis [u] žymėti viena grafema <u> (dumaj 5; rumai
17). JaunK ilgasis balsis paprastai žymimas <u> (plg.: bútu 338; dúmai 32), retai <ū>
(snųs 109). Jonikas teigia, jog 1879 metais Jaunius siūlė ilgąjį [ū] žymėti diakritine
<ū>41. Aušroje ir Šviesoje, taip pat ir Urbonavičiaus redaguotoje ŽLA trumpasis ir ilgasis [u] nebuvo skiriami ir žymėti viena grafema <u>42.
Matyti, kad rašant ALP 1891 pasirinktos būdingosios Jauniaus rašomosios kalbos
modelio ypatybės (kai kurios formos nebūdingos Maironio gimtajai tarmei), išskyrus
tik keletą grafemų (nevartoti JaunK rašmenys <č> [č], <š> [š], <ū> [ū]). Maironis seminarijoje buvo klausęs Jauniaus lietuvių kalbos paskaitų, tad jo pasirinkimas rašyti taip, kaip buvo mokytasi, atrodo visai suprantamas. Manytina, kad taip rašyti
rinkosi ir kiti šios seminarijos auklėtiniai. Remiantis Jauniaus rašomosios kalbos
modeliu buvo leidžiami laikraščiai Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga ir Tėvynės Sargas,
nors tai nebūtinai patiko skaitytojams43.
Neatmestina galimybė, kad Maironio rankraštį galėjo perrašyti ir galbūt redaguoti jo mokslo draugas Urbonavičius. Dauguma aptartųjų ALP 1891 kalbos ypatybių
36
37
38
39

40
41
42
43

Plačiau žr. Venckienė 2007, 109, 115, 142.
Plačiau žr. Venckienė 2007, 110, 116.
Plačiau žr. Venckienė 2007, 110, 115–116,
142.
Retai parašoma ir <cz>, <sz>. Kalbomokslis
parengtas iš Jauniaus studentų užrašų, o jie
galėjo būti rašę nevienodais rašmenimis.
Plačiau žr. Venckienė 2007, 120, 140.
Jonikas 1972, 208–209.
Plačiau žr. Venckienė 2007, 107.
Petras Pranciškus Būčys rašė: „‘Apžvalga’
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[Žemaičių kunigų seminarijos absolventų
leista Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga – J. V.]
nepatiko Seinų seminarijos klierikams, kurie buvo išmokę Jablonskio gramatikos ir
statrašos iš Petro Kriaučiūno ir Juozo Jasiulaičio Marijampolės gimnazijoje. ‘Ap
žvalgos’ gramatika ir rašysena, [...] nenuosekliai vartodama kaikuriuos Jauniaus bei
Baranausko nurodymus, nesuprantamus
nė kapsams, nė zanavykams, nė dzūkams,
atrodė lyg supelėjusi“ (Būčys 1947, 3).
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sutampa su Urbonavičiaus redaguotosios ŽLA. Tačiau analizuojant vėliau, 1891-aisiais,
tikriausiai Sankt Peterburge Maironio rašytą pamokslą (kurį Urbonavičius vargu ar
galėjo perrašinėti) matyti, kad Maironis puikiai rašė jauniškai (žr. 2.4.). Tad atrodo
visai tikėtina, kad jei Urbonavičius ir perrašė Maironio ALP 1891, tai daug redaguoti jam nereikėjo.
Mauderode’s spaustuvėje ALP 1891 tikriausiai nebebuvo redaguojami. Tumo teigimu, pas Mauderodę „bet kurius lietuviškus leidinius koriguoti“ buvo apsiėmęs
Juozas Angrabaitis44. Angrabaičio rengto ir ŽLA prospekto (1889) kalba labai įvairavo, matyti, kad su Jauniaus kalbos idėjomis jis nebuvo susipažinęs. O ALP 1891
parengta gana nuosekliai.

2.2. 1 8 8 8

m e t a i. Pamokslas ant 5 Nedėlės po Trijų Karalių ap griėkus Ne

Rankraštis tikriausiai rašytas seminarijoje Kaune, kur Maironis studijavo 1884–1888 metais. 1888‑aisiais datuojamo rankraščio pabaigoje yra įrašas: Legi. P. Jaun[ius]. Taigi atrodytų, kad tai yra homiletikos kurso,
kurį skaitė Jaunius, darbas. Rašydamas šį rankraštį, Maironis taip pat laikėsi Jauniaus
lietuvių kalbos paskaitų krypties.
Pamoksle vartotos tokios pačios jauniškos formos kaip ir ALP 1891: tarmėse išlaikomas skolinių dvibalsis [ie] žymėtas <iė> (griėkai 3r; nepriėtelis 2r); trumposios ()ŏ
kamieno įvardžių instr. sg. formos (tů 2r; 6r lape tůmi ištaisyta į tů); priesagos ‑inti
veiksmažodžių fut. formos su <į> (atmįsime 8r; rupįsis 3r); i‑kamienės tariamosios
nuosakos pl. formos (nepavydėtumime 6v; pargalėtumime 7r; žr. 1 pav.); sangrąžinės
bendratys su ‑ties (saugots 5r; vadints 2v).
Rankraštyje, kaip ir ALP 1891, vartojami rašmenys <cz> [č] ir <sz> [š] (vaikszczio
kite 2v), ilgasis [ū] žymėtas <u> (kunas 2r; budais 2v). Tik žodis rūstybė du kartus
parašytas su <ū> šaknyje: rūstybės 3r; rūstybė 7r, nors dažniau šios šaknies žodžiai
rašomi su <u>: Rustybe 7r; rustybę 7r(2×); rustybė 7r(2×); rustinkites 7r. Galima spėti,
kad tuo metu Maironis mąstė apie ilgojo [ū] žymėjimą atskira grafema <ū>, bet jam
dar nebuvo visai aišku, kur ją rašyti.
Sekimą Jauniumi patvirtina ALP 1891 nebūdinga (tikriausiai dėl ribotų spaustuvės
galimybių) raidyno ypatybė – Jauniaus grafema <> [ie] (kvcziu gen. pl. 2r; mgtant
2r; žr. 1 pav.).
Kaip ir ALP 1891, (i)ŏ kamienų vardažodžių nom. pl. galūnė ‑ei (brolei 5r), instr.
pl. ‑eis (sąnareis 4r); ()ā, ē kamienų vardažodžių instr. sg. galūnės ‑ą, ‑ę (bažnyczią 4r;
rustybę 7r); i kamieno vardažodžių nom. pl. galūnė ‑įs (akįs 5v).
Šiame rankraštyje matyti besikeičianti inesyvo formų rašyba. ŏ kamieno vardažodžių iness. sg. galūnėje rašoma ‑e vietoj ankstesnės ‑ę, pvz.: lizde 5r; mažiausiame
dalyke 3v; tame dalyke 8r. Visų kamienų vardažodžių iness. pl. galūnėje parašoma ir
‑sę, ir ‑se, pvz.: didesniůsę dalykůse 6r; jumyse 4r; norůsę ir prižadėjimůse 8v; variantas
su ‑se kiek dažnesnis. Inesyvo galūnių nosiniai balsiai tuometinėje periodikoje nebežymėti.
czystatos, Užvydėjimo ir Rustybės45.

44

Tumas 1925, 27.

45
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Jauniaus rbk ypatybės: grafema <> [ie] ir i-kamienės cond. 1 pl. formos;
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Taigi 1888‑aisiais Maironiui sektinos atrodė Jauniaus bk idėjos; visos rankraščio
ypatybės, išskyrus tik iness., sutampa su ALP 1891. Pradėjusi keistis inesyvo galūnių
rašyba galėtų rodyti atsirandančią periodikos kalbos įtaką.

2.3. 1 8 8 8

m e t a i. Lietuva46.

2.4. 1 8 9 1

m e t a i. Garbingi Jaunasis ir Jaunoji50.

Rankraštis, pavadintas Lietuva, „pirmasis didesnės
apimties Maironio kūrinys“47, datuojamas tais pat, 1888-aisiais, metais. Jį Maironis
perrašė ir įteikė Baranauskui prieš pat išvažiuodamas į Sankt Peterburgo dvasinę
akademiją48, tad jis turėtų būti kažkiek vėlesnis už Pamokslą ant 5 Nedėlės po Trijų
Karalių (žr. 2.2.)
Šiame rankraštyje ankstesnių tekstų digrafas <iė>, žymėjęs tarmėse išlaikomą
skolinių dvibalsį [ie], pakeistas <ie>, pvz.: griekas 45; miesto 8.
Pamoksle ant 5 Nedėlės po Trijų Karalių dar įvairavo iness. pl. formų rašyba. Lietu
voje nosinių balsių šioje galūnėje jau visai nėra (balose 24; Seinůse 57).
Lietuvoje, kitaip negu ankstesniuose tekstuose, Maironis rašė i, u kamienų vardažodžių nom. pl. galūnes: i kamieno – ‑ys, pvz.: durys 13; puszys 5; vilnys 5, 12; žąsys
21; u kamieno – ‑us, pvz.: brangus 27; garsus 32. Nosinio balsio aptariamųjų formų
galūnėje nežymėjo Aušros (nuo 1885‑ųjų) ir Šviesos leidėjai.
Lietuvoje Maironis nevartojo grafemos <> [ie] (miegas 27; Pievos 33; prieszai 22;
žiemos gen. 27), kurią buvo rašęs tais pačiais metais datuojamame Pamoksle ant 5
Nedėlės po Trijų Karalių (plg. 2.2.). Vadinasi, digrafas <ie> diakritinę <> turėjo nukonkuruoti 1888-aisiais. Maironio aplinkoje šios grafemos atsisakymas laikytinas ankstyvu – pavyzdžiui, seminariją Kaune 1890‑aisiais baigęs Povilas Januševičius <> dar
vartojo 1895–1898 metais rašytame dienoraštyje49.
Taigi 1888-aisiais Maironis rašė jauniškai, skyrėsi tik inesyvo ir i, u kamienų vardažodžių nom. pl. galūnių rašyba bei <ie>.
Pamokslas Garbingi Jaunasis ir
Jaunoji datuojamas 1891‑aisiais, tad rašytas studijų Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje laiku (Maironis ten studijavo 1888–1892 metais51). Šio rankraščio kalba sutampa su ankstesniais tekstais.
Iš ankstesnių (ir vėlesnių) tekstų išsiskiria tik cond. 1 forma norēcziau 1r. Anksčiau
rašytoje Lietuvoje (1888) Maironis pavartojo formą su ‑čio (buczio 48[2×] ‘būčiau’), taip
rašė ir vėlesnėje poemoje TSG 1895 (mokēczio 14; nedůczio 14; norēczio 4). Tokias ‑čio
formas Maironis vartojo iki XX amžiaus pradžios (žr. toliau: 2.7., 2.8.). LKA duomenimis, jo gimtajai tarmei jos neturėtų būti būdingos52. Formos su ‑čiau vartotos tiek
Schleicherio ir Kuršaičio, tiek Jauniaus bei Jono Jablonskio gramatikose53. Sunku
pasakyti, kodėl Maironis iki PB 1905 rinkosi ‑čio cond. lytis.
46
47
48
49

[Mačiulis-Maironis] 1888b.
Slavinskaitė 1990, 133.
[Tumas-Vaižgantas] 1924, 40.
Venckienė 2004, 17–19.

50
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[Mačiulis-Maironis 1891].
Br[a]z[aitis] 1959, 112.
LKA III 107, 103 žemėl.
Plg. Venckienė 2007, 215.
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2.5. 1 8 9 5 m e t a i. Terp skausmU i Garbę. Poema Terp skausmu i Garbę buvo išspausdinta 1895 metais. Tais pačiais metais išėjo ir Maironio poezijos rinkinys Pava
sario Balsai. Irena Slavinskaitė teigia, kad poema ir poezijos rinkinys formavosi 1888–
1893 metais54. Zaborskaitė tvirtino, kad abi knygos baigtos rašyti arba bent parengtos
spaudai dėstant seminarijoje Kaune, taigi 1892–1894 metais55. Knygas išspausdino
Mauderode’s spaustuvė56. TSG 1895 išleista Kazimiero Pakalniškio, tuometinio ŽLA
redaktoriaus, rūpesčiu57. Rankraštį jis buvo gavęs, rodos, 1893 metais.
TSG 1895 išlaikyta dauguma ankstesnių raštų ypatybių, tačiau matyti ir pokyčių:
a) Kaip ir Lietuvoje, tarmių išlaikomą skolinių dvibalsį [ie] Maironis TSG 1895
žymėjo <ie>, pvz.: ciecoriui 83; miestą 55.
b) TSG 1895 įsivestos sangrąžinės bendratys su formantu ‑tis vietoj ankstesnių
su ‑ties, pvz.: Darbůtis 14; girdētis 15; keltis 17. Tuometinėje ŽLA, redaguotoje Pakalniškio, vartosena įvairavo, vienuose straipsniuose vartotos formos su ‑ties, kituose –
su ‑tis(i)58.
c) TSG 1895 raidynas iš esmės nesikeitė: tebevartota grafema <u> ilgajam balsiui
[ū] žymėti (dumas 6; musu 3) (nors 1888‑ųjų pamoksle mėginta rašyti <ū>), digrafai
<cz> [č], <sz> [š] (paszvęsiu 3; szvieczia 82) (pasaulietinė spauda <cz>, <sz> jau buvo
pakeitusi diakritiniais rašmenimis <č>, <š>).
c) TSG 1895 (i)ŏ kamieno vardažodžių nom. pl. galūnėje teberašyta ‑ei (brolei 3),
instr. pl. ‑eis (spinduleis 11) (ŽLA šių formų vartosena įvairavo, Varpe rašyta ‑iai, ‑iais);
()ā, ē kamienų vardažodžių instr. sg. formos rašytos su ‑ą, ‑ę (Apveizdą budrę 10;
giesmę 15) (ŽLA šioje pozicijoje nuo 1894‑ųjų atsisakyta nosinių balsių žymėjimo,
Varpe nosiniai balsiai taip pat nežymėti).
d) TSG 1895 i kamieno vardažodžių nom. pl. Maironis nuosekliai rašė su ‑ys (akys
7; naktys 9), o u kamieno – tebežymėjo nosinį balsį (Graudųs 5; sziurksztųs 3). ŽLA iki
1893‑iųjų vartotos jauniškos lytys su nosinius balsius žyminčiomis grafemomis. Tačiau
nuo 1893‑iųjų, kai redaktoriumi tapo Pakalniškis, vartosena pradėjo įvairuoti59.
Kadangi TSG 1895 kalba skyrėsi nuo 1894–1895 metų ŽLA, atrodytų, kad tuometinis šio laikraščio redaktorius Pakalniškis, rūpinęsis poemos spausdinimu, jos kalbai
įtakos neturėjo.
Sunku pasakyti, ar Mauderode’s spaustuvėje knyga buvo redaguota. Palyginus
TSG 1895 su ten pat be autoriaus leidimo išspausdintais Apsakymais apie Lietuvos
praeigą (1903)60, atrodytų, kad spaustuvei ne itin rūpėjo kalbos dalykai. 1903-iųjų
Apsakymai, palyginti su ankstesniu leidimu, redaguoti, tačiau neatidžiai. Pavyzdžiui,
ankstesnio leidimo sangrąžines bendratis su -ties norėta keisti formomis su ‑tis, bet
tai daryta nenuosekliai (naudotis 6, bet elgties 19). Neatidžiai taisytos ir (i)ŏ kamienų
vardažodžių nom. pl. galūnės (broliai 6, bet Lietuvei 9). Nenuoseklių redagavimų
54
55
56
57
58

Slavinskaitė 1987, 20.
Zaborskaitė 1987, 83.
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šioje knygoje yra ir daugiau. Kitos Maironio knygos, spausdintos jo paties iniciatyva,
buvo parengtos atsakingiau, jose įvairavimų ir nenuoseklumų mažiau negu
Mauderode’s be autoriaus sutikimo išleistoje knygoje.

2.6. 1 8 9 5

Poezijos rinkinys Pavasario Balsai, kaip jau
minėta, išėjo tais pačiais 1895 metais kaip ir TSG 1895. Manoma, kad išleido taip pat
Mauderode’s spaustuvė62.
PB 1895, kaip ir TSG 1895, įsivestas digrafas <ie> skolinių dvibalsiui [ie] žymėti
(griekai 21; svieto 7), taip pat sangrąžinės bendratys su ‑tis (Girdėtis 12; skirtis 18) ir
i kamieno vardažodžių nom. pl. su ‑ys (patys 8; vandenys 4).
Nors abiejų leidinių kalba labai panaši, įsivestos tos pačios naujovės, vis dėlto
galima spėti, kad pirmiau spaudai buvo parengta TSG 1895, ir tik tada PB 1895. Tai
rodytų dviejų formų – vardažodžių gen. pl. ir veiksmažodžių cond. 3 – rašyba. Šios
kalbos ypatybės patvirtintų ir Zaborskaitės spėjimą, kad „poema, matyt, spaudai
buvo paruošta anksčiau“63.
TSG 1895 abiejų formų galūnėse Maironis žymėjo grafemą <u>, pvz.: gen. pl. sapnu
38; sunu 38; cond. 3 plēsztu 38.
PB 1895 gen. pl. ir cond. 3 galūnėse įsivesta <ų>. Gen. pl. formose <ų> Maironis
rašė labai nuosekliai (puikių ir gražių dukterų 3). Cond. 3 formos, kurias iki PB 1895
Maironis rinkosi rašyti jauniškai su ‑tu (plg. dìrbtu JaunK 286), PB 1895 įvairavo:
dalyje eilėraščių vartojama <u> („Lietuvos Dainos“: atdarytu 6; beprižadintu 6; „Miszkas
ir Lietuvis“: gražintu 6; atgaivintu 6; „Įsitikėjimas į savo galę“: verktu 15; „Ant kalno
Rigi Kulm“: norėtu 24; „Litvomanams“: eitu 39; butu 39), kituose – <ų> („Daina“:
nedžiutų 28; nežutų 28; nebutų 28; „Daina“: butų 28[3×]; suprastų 29; atrastų 29; „Apleistas Beturtis“: negalėtų 30; netikėtų 30; „Praeiga“: galėtų 32; atspėtų 32). Eilėraščiai,
kuriuose vartojamos formos su -tu (kaip ankstyvesniuose tekstuose), yra knygos
pradžioje (išskyrus tik eilėraštį „Litvomanams“). Naujosios formos su -tų vartojamos
toliau sudėtuose eilėraščiuose. Librete „Kur Iszganymas“ vartojamos abi formos (butu
50[2×]; neuždegtu 51; padůtu 65; pamylėtu 69 ir butų 62; iszplėsztų 63; tųrėtų 52), tačiau
dominuoja formos su ‑tu – jų beveik keturis kartus daugiau.
Maironio eilėraščių parašymo datos nežinomos, nes jis jų nežymėjo nei Pavasario
Balsuose, nei spausdindamas periodikoje64. Tačiau tokia nevienodų tariamosios nuosakos formų vartosena galėtų rodyti apsisprendimo laikotarpį – ankstesnę galūnės
<u> norėta pakeisti <ų>, bet toks rašymas dar nebuvo įprastas. Pakalniškis ŽLA
1894‑aisiais (nuo 17 numerio) įsivedė varpininkų (nuo 1892‑ųjų rugsėjo) vartotas
formas su ‑tų65. Tad jis galėjo turėti įtakos ir Maironio sprendimui. Kadangi šis aptariamąsias formas taip pat rašė ir vėliau, prielaida apie spaustuvės įtaką čia tikriausiai atmestina. Taigi apie 1895-uosius dar dvi Jauniaus rašomosios kalbos modelio
formas Maironis pakeitė vartotomis periodikoje.
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Jauniškų formų ir ortografijos Maironis ėmė atsisakyti ankstėliau negu kiti seminarijos auklėtiniai. Pavyzdžiui, Žemaičių seminarijos auklėtinis kunigas Povilas Januševičius 1894–1898 metais, studijuodamas Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje (tuo metu Maironis ten dėstė66), dar vartojo grafemą <>, jauniškas ()ā, ē kamienų
vardažodžių instr. sg., ŏ kamieno iness. sg., (i)ŏ kamieno nom. pl. ir instr. pl., cond.
3 formas67.

2.7. X X

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomas TSG 1895 egzempliorius su autoriaus taisymais (sign.
MLLM: 4930). Tiksliau datuoti šiuos taisymus sunku. Zaborskaitė teigia: „suma
nymas taisyti poemą bus kilęs 1902 m. ar kiek anksčiau“68. 1905-aisiais šešios giesmės jau buvusios išspausdintos Lietuvių Laikraštyje. Taigi TSG 1895 turėjo būti
taisyta prieš 1905 metus. Tumas rašė: „man patariant pataisyti poėmos rašybą ir
kai kuriuos kalbos trūkumus, autorius buvo šokęs tai padaryti“69. Atrodytų, kad
tai tik pirmieji mėginimai redaguoti poemą, nes taisyta nenuosekliai, daugiau tik
Pratarmėje70. Toliau kiek redaguota leksika, sintaksė, skyryba, korektūros klaidos
(žr. 2 pav.).
TSG 1895 Pratarmėje Maironis redagavo cond. 1 formas, formantą -čio keitė -čjau:
norēczio 4 → norēčjau.
Ilgąjį balsį [ū] žyminčią grafemą <u> Maironis keitė <ū>: rubai 3 → rūbai; ukinin
kai 3 → ūkininkai. Digrafas <cz> taisytas į <č>: užnemuniecziu 4 → panemuniečių;
<sz> – į <š>: iszsimokinti 3 → išsimokinti; lietuviszkas 3 → lietuviškas. Periodikoje
diakritinės grafemos tuo metu buvo jau įsitvirtinusios, pavyzdžiui, Varpe jos pradėtos vartoti 1890‑aisiais, Tėvynės Sarge – 1896–1897 metais, paskui nuo 1901‑ųjų.
Diakritinę grafemą <ů> [uo] Maironis keitė <uo>: nů 3, 4 → nuo. Šis pakeitimas
taip pat atrodo vėlyvas, nes Varpe <uo> įsivestas nuo 1893‑iųjų, Tėvynės Sarge – nuo
1897 metų, kodifikuotas JaG71.
Redaguotos (i)ŏ kamienų vardažodžių nom. pl. formos – galūnė -ei pakeista -jai:
brolei 3 → broljai; vargdienei 3 → vargdienjai. Taisytos ir gen. pl. galūnės: salionu 3 →
saljonų; žodžiu 4 → žodžjų bei cond. 3 formos: nesuprastu 3 → nesuprastų; pažintu 4 →
pažintų. Šios kalbos ypatybės sutampa su 1905-ųjų metų Pavasario Balsų leidimu.
Redaguodamas TSG 1895 Pratarmę, priebalsių minkštumą Maironis žymėjo
grafema <j>: daugiaus 3 → daugjaus; Didžiausis 4 → Didžjausis; rasziau 3 → rašjau;
reikia 3 → reik ja. Šitaip minkštumą tuo metu žymėjo kunigas Januševičius (nuo
1900‑aisiais išleisto rašybos pradžiamokslio Trys lekcijos72). Tad TSG 1895 galėtų būti
taisyta po 1900-ųjų. Kaip jau minėta, Maironis buvo pažįstamas su Januševičiumi.
1898–1919 metais Januševičius seminarijoje Kaune skaitė lietuvių kalbos ir homiletikos paskaitas, be to, parengė keletą lietuvių kalbos gramatikų.
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2 pav. TSG 1895 4: su autoriaus taisymais;
MLLM: 4930
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2.8. 1 9 0 5

1905‑aisiais Pavasario Balsai išleisti Sankt
Peterburge Lietuvių Laikraščio lėšomis.
PB 1905, kaip ir ankstesniame (1895-ųjų) leidime, tebevartotos jauniškos įvardžiuotinių būdvardžių nom. pl. formos su ‑ieji (antrieji 30). Tuo metu jau buvo išleista Jono
Jablonskio lietuvių kalbos gramatika74, kurioje tokios formos pateiktos tik kaip variantas75, o kodifikuoti įvardžiai su ‑iejei. Tad Maironis šio JaG kodo nesilaikė, kaip,
beje, ir periodikos leidėjai76.
PB 1905 Maironis tebevartojo ir jauniškas i‑kamienes cond. 1, 2 pl. formas (užaug
tumim 25; užmirštumit 11), nors JaG kodifikuotos trumposios, ė‑kamienės pateiktos
kaip variantas77. Atrodo, Maironis nesistengė laikytis JaG.
Vis dėlto PB 1905, palyginti su ankstesniu leidimu, buvo nemažai redaguotas.
Ankstesnio PB leidimo cond. 1 asmens formų ‑čio, kaip ir taisydamas TSG 1895,
Maironis PB 1905 pakeitė ‑čiau, pvz.: Nesiklaupczio PB 1895 29 → Nesiklaupčiau
PB 1905 44; Norėczio PB 1895 25 → Norėčiau PB 1905 39.
JaG kodifikuotą78 ir tuo metu periodikoje jau įsitvirtinusią grafemą <ū> [ū] PB
1905 Maironis pavartojo vos kelis kartus79 (mūsų 7; rūbus 9; bet krutinės 5; Liudnesnė
4; musų 63; rubai 14; rumai 4; rutų 9; užimą 4 ir kt.) (<ū> Maironis rašė ir redaguodamas TSG 1895).
Ankstesnių tekstų digrafą <cz> PB 1905, kaip ir redaguodamas TSG 1895, Maironis pakeitė periodikos ir JaG grafema <č> (peczių PB 1895 3 → pečių PB 1905 3),
<sz> – diakritine <š> (szilkai PB 1895 3 → šilkai PB 1905 3).
PB 1905, kaip ir taisydamas TSG 1895, dvibalsį [uo] Maironis žymėjo digrafu <uo>
(tůs PB 1895 6 → tuos PB 1905 10; vandů PB 1895 16 → vanduo PB 1905 25).
(i)ŏ kamieno vardažodžių nom. pl. galūnę -ei Maironis irgi buvo taisęs redaguodamas TSG 1895. Tačiau PB 1905 ši galūnė pakeista nebe ‑jai, o ‑iai (veversei PB 1895
7 → veversiai PB 1905 11), instr. pl. ‑ei – ‑iais (sparneleis PB 1895 7 → sparneliais
PB 1905 11). Tokios lytys katalikiškoje periodikoje buvo įsigalėjusios nuo 1897 metų,
pasaulietinėje → dar ankstėliau, o kodifikuotos JaG.
Dar viena aptariamosios knygos naujovė – ()ā, ē kamienų vardažodžių instr. sg.
galūnės. Iki PB 1905 Maironis šioje galūnėje žymėjo nosinius balsius. PB 1905 įsivestos periodikos ir JaG formos be nosinių grafemų (gražybe 3; meile 5).
Paminėtina tai, kad PB 1905 u kamieno vardažodžių nom. pl. galūnė liko ‑ųs
(puikųs 3; sunųs 29) (i kamieno vardažodžių galūnė pakeista anksčiau, žr. 2.3.–2.4.).
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Skoli- Refl.
nių [ie] inf.

[č],
[š]

1886

<iė>

<cz>, <ů>
<sz>

1888

<ie>

-ties,
ts

1895

[uo]

()ā, ē
(i)ŏ k.
nom. pl., k. instr.
instr. pl. sg.

ŏ k. iness.
sg.; iness.
pl.

i k.
nom.
pl.

Gen. Cond. 3
pl.

-ei, -eis

-ę; -sę

-įs

-u

-e; -se

-ys

-ą, -ę

-tis

1905

-ų
<č>,
<š>

<uo> -iai, -iais

-tu

‑tų

-a, -e

1907

-įs

1 lentelė. Maironio kalbos ir rašybos kitimas.

JaG pateiktos formos su <ū>80, bet periodikoje dominavo formos su nosinėmis raidėmis, jas vartojo ir Maironis.
PB 1905 kalbos ypatybės didele dalimi sutampa su periodikos. Taigi galima daryti išvadą, kad XX amžiaus pradžioje Maironiui prestižiška ėmė atrodyti periodikos
kalba, imta orientuotis į jos diktuotas normas.
Nors jau buvo išėjusi JaG, tačiau Maironis (kaip ir periodikos leidėjai), jos kodų
laikėsi ne visais atvejais; kodai, kurių nepaisė periodikos leidėjai, Maironiui taip pat
neatrodė būtini perimti.

2.9. 1 9 0 6

Lietuvos istorija – trečias Apsakymų apie
Lietuvos Praeigą leidimas. Knyga išleista Kaune, Saliamono Banaičio spaustuvėje. Kaip
minėta, antrasis leidimas išėjo 1903‑iaisiais be autoriaus sutikimo. 1906 metų leidimas,
palyginti su pirmuoju (1886 [1891]), yra daug redaguotas, tačiau redaguota ne itin
nuosekliai, yra likusių nemažai nepakeistų formų.
Kalbinės LI 1906 intencijos sutampa su PB 1905, skiriasi tik i‑kamienių vardažodžių
nom. pl. formos. Nuo TSG 1895 šių formų galūnėje Maironis pradėjo žymėti <y>
(anksčiau buvo žymėjęs <į>), o LI 1906 šioje galūnėje vėl žymima nosinė grafema – ‑įs
(durįs 24; gentįs 14; moterįs 25). Tokia rašyba nuo 1901‑ųjų buvo įsigalėjusi periodikoje, nors JaG -įs galūnė pateikta tik kaip galimas variantas82. Tad ir vėl fiksuotina
orientacija į periodikos, o ne JaG normas.

2.10.

m e t a i. Lietuvos istorija81.

Jaunoji Lietuva, kaip ir LI 1906, išleista
Saliamono Banaičio spaustuvėje. Knygos kalba nesiskiria nuo PB 1905 ir LI 1906. Ši
80
81
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knyga minėtina dėl to, kad joje dažniau, nors dar ne visai nuosekliai, vartojama
grafema <ū> [ū], pvz. (iš eilės): krutinė 3; ūkę 7; žiūrėjo 7; budavo 7; kuną 7; būdo 8;
sūnaus 8 ir t. t. Kaip minėta, grafemą <ū> Maironis vartojo ir anksčiau, tačiau nesi
stemiškai.

3. Iš v a d o s.

1. Maironis tarp 1880 ir 1886 metų suvokė esant rašomąją ir šnekamąją bendrinę
kalbą. Ją siejo su Antano Baranausko, Kazimiero Jauniaus, Augusto Schleicherio,
Frydricho Kuršaičio darbais ir periodiniu leidiniu Aušra.
2. Studijuodamas Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, Maironis klausė Kazimiero Jauniaus lietuvių kalbos paskaitų. Rašydamas savo ankstyvuosius tekstus, jis rėmėsi Jauniaus rašomosios kalbos modeliu. Taip rašyti rinkosi ir daugiau šios seminarijos auklėtinių.
3. Maironio rašomoji kalba ėmė kiek keistis apie 1888 metus. Baigdamas seminariją, jis nebevartojo Jauniaus grafemos <> [ie], tarmėse išlaikomo skolinių dvibalsio
[ie] nebežymėjo digrafu <iė>, ŏ kamieno vardažodžių iness. sg. ir iness. pl. ir i kamieno nom. pl. galūnėse neberašė nosinių balsių.
4. 1895‑ųjų leidiniuose Maironis pradėjo vartoti sangrąžines bendratis su ‑tis
(Darbůtis); vardažodžių gen. pl. ir veiksmažodžių cond. 3 galūnėje pradėjo žymėti
<ų> (dukterų; suprastų). Maironis jauniškų formų ir ortografijos ėmė atsisakyti ankstėliau negu kiti seminarijos auklėtiniai. Įtakos čia galėjo turėti periodinė spauda.
Tačiau net ir su šiais pokyčiais Maironio tekstai lieka artimi katalikų dvasininkų,
išėjusių Jauniaus rašomosios bendrinės kalbos mokyklą, modeliui.
5. XX amžiaus pradžioje Maironis vis daugiau laikėsi periodikos normų. Taisydamas TSG 1895, jis vartojo rašmenis <ū> (rūbai), <š> (lietuviškas), <uo> (nuo), pakeitė anksčiau vartotą (i)ŏ kamienų vardažodžių nom. pl. galūnę -ei. Tad matyti stiprėjanti periodikos, tiek katalikiškos, tiek ir pasaulietinės, įtaka.
1905 metais instr. sg. pradėta rašyti su ‑a, ‑e (su istorija), įsivesta vardažodžių nom.
pl. galūnė ‑iai (amžiai), instr. pl. ‑iais (Pelėsiais). 1907 metais nuosekliau imta vartoti
grafema <ū> [ū]. Taigi Jauniaus rašomosios bk modelį Maironio mintyse pamažu
nukonkuravo periodikos kalbos normos.
6. 1901‑aisiais išleista Jablonskio gramatika kelerius metus didesnės įtakos Maironiui neturėjo. Jis, kaip ir periodikos leidėjai, nevartojo JaG nurodytų įvardžiuotinių
būdvardžių nom. pl. formų su ‑iejei, trumpųjų cond. 1, 2 pl. lyčių, i, u kamienų vardažodžių nom. pl. galūnėje žymėjo ne JaG ilgąjį, bet nosinį balsį.
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Jurgita Venckienė
Th e O r t h o g r a p hy a n d L a n g u a g e
of Jonas Mačiulis-Maironis’ writings:
the dynamic of Jaunius’ follower

Summary
The first books of Jonas Mačiulis-Maironis were written and published in the last decades of the nineteenth century. At that time standard language norms had not yet been
chosen and a few standard language models were competing: (1) that of Kazimieras Jau
nius (the Catholic periodicals relied on it); (2) that of secular periodicals; and (3) that of
Jonas Basanavičius. The paper discusses the linguistic attitudes of Maironis and their evolution, Maironis’ response to the emerging norms of standard language. The research was
based on Maironis’ sermon manuscripts, history books, and poetry publications.
While studying in The Samogitian Theological Seminary in Kaunas, Maironis attended
Kazimieras Jaunius’ classes of Lithuanian. Maironis, being an ordinary seminarian, started
to follow the model Jaunius delineated in his lectures. Thus, Maironis initially based himself on Jaunius’ ideas of orthography and standardization in period of 1888–1891; his first
book Apsakymai apie Lietuvos praeigą (1886 [1891]) attests to this.
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Maironis’ written language began to change somewhat as early as 1888. At the time he
graduated from the seminary, Maironis stopped using Jaunius’ grapheme <> [ie]; he ceased
marking ŏ-stem nominal words in iness. sg. and pl. cases; and finally he changed the i-stem
nom. pl. However, other features of surviving Maironis’ manuscripts (the sermon and poetry compendium Lietuva) matched those in Apsakymai apie Lietuvos praeigą.
In 1895 publications (Terp skausmu į Garbę and the poetry compendium Pavasario Balsai)
Maironis modified: (1) the reflexive infinitive usage; (2) the orthography of nominal words
gen. pl.; and (3) cond. 3 of verbs. He began rejecting Jaunius’ forms and orthography earlier than other fellow seminarians. It was periodical press that may have had influence on
him. But even with these changes Maironis’ texts remain close to the Catholic clergy model, based on Jaunius’ written standard language school.
Maironis increasingly followed the norms of Catholic and secular periodicals in the
early twentieth century. In his scripts he introduced the characters he was earlier avoiding:
<ū>, <č>, <š>, <uo>; also, he modified the orthography of nom. pl. of ()ŏ stem nominal
words. Thus, increasing influence of periodicals, both Catholic and secular, is evident.
The Orthography of the (1) instr. sg.; (2) nom. pl.; and (3) instr. pl. was altered in 1905.
In 1907 Maironis switched to the more consistent way of using the grapheme <ū> [ū]. Thus,
the norms of periodicals prevailed against Jaunius’ model of the written standard language
in the later writings of Maironis.
Jurgita Venckienė 			
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
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Kalbos norminimas sovietų Lietuvoje:
institucijos, ideologija, mokslas1

Šiandien jau niekas nebeabejoja, kad kalbą galima reguliuoti. Ypač tarybinei kalbotyrai būdingas aktyvus požiūris į bendrinės kalbos vartoseną. Mūsų šalyje, kaip ir daug
kur kitur pasaulyje, įgyvendinamas Markso ir Engelso numatymas: „Savaime suprantama, ateis metas, kai individai ims pilnutinai kontroliuoti ir šį giminės produktą“
(t. y. kalbą – A. P.). Dabar visi esame tos nuomonės, kad visuomenė pajėgi aktyviai
kištis į kalbų raidą ir paveikti net jų struktūrą (M. Isajevas). Kaip tai galima daryti,
rodo lingvistinė politika2.

Toks epigrafo pasirinkimas prašosi paaiškinimo. Mat per pastaruosius dvidešimt
metų tarp įvairių Lietuvos mokslų atstovų, savo veiklą pradėjusių sovietų valdžios
metais (bent iki 1988 m.), paplito ir įsitvirtino skaidrus paaiškinimas apie (menką)
ideologijos reikšmę jų ano meto moksliniuose tekstuose. Teigiama, kad mokslo sovietmečiu būta ir rimto, ir gilaus, o štai „marksizmo klasikų“ citatos ir kiti ideologiniai momentai tebūdavę duoklė politinei konjunktūrai – „saugikliai“, „perkūnsargiai“,
„šarvai“, dėl kurių jų šiaip vertingi tekstai galėdavę būti „leisti“. Todėl dabar esą
negražu „ištraukti iš konteksto“ ideologinius jų tuomečių rašinių pasažus ir prikišamai rodyti – šias „kaltes“ reikėtų tiesiog nurašyti.
Toks paaiškinimas, nors ir paplitęs, nelabai įtikina. Anais laikais moksle būta
visko: ir „saugiklių“, ir gryno ideologinio šlamšto, ir įvairių mokslo ir ideologijos
kombinacijų. Populiarusis Aldono Pupkio vadovėlis – puikus to pavyzdys. Na, o ši
(tipiškai ideologinė) citata svarbi ir tuo, kad čia vienu metu deklaruojamas įsitikinimas ir politine „galia“, ir moksliniu preskriptyvizmu. Tik kas turi būti norminimo
ar reguliavimo subjektas? Juk ne vis vien, ar apie kieno nors kur nors pavartoto
žodžio normatyvumą (norminis, tinkamas, teiktinas, nevartotinas...) sprendžia pats
1

Straipsnis parengtas pagal projektą „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės
lūžiai, 2010–2013“ (vykdo Lietuvių kalbos
institutas, vadovė Loreta Vaicekauskienė,
remia Lietuvos mokslo taryba, sutarties
Nr. VAT-14/2010).
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Pupkis 1980, 75. Pateikiamoji klasikų citata – iš Vokiečių ideologijos (Marksas, Engelsas 1974, 333).
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„vartotojas“, ar jo adresatas, ar visuomenės dauguma, ar jos visumos atstovas, ar
specialistai, ar mokslo įstaiga, pagaliau – politinė ar administracinė institucija. Toks
iš citatos kyšantis neapibrėžtumas yra puikus pretekstas pasigilinti į šį dalyką.

1. S u m a n y m a s,

O dalyką, ypač kalbant apie
sovietų laikus, apibrėžti nelengva. Štai šiandien tikrai turime aiškiai identifikuojamą
valstybinės lietuvių kalbos politiką3. Ji nėra monolitiška, jos intensyvumas ir ekstensyvumas įvairuoja, dėl jos skirtingais aspektais daug diskutuojama (griežtinti4, švelninti5, palikti kaip yra6). Bet galime nesunkiai įvardyti kalbos „įstatymų leidėją“ –
Valstybinę lietuvių kalbos komisiją7 (toliau – VLKK), jos svarbiausių sprendimų
„kodeksus“ (VLKK nutarimai, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas etc.), vykdomosios
valdžios organus – Valstybinę kalbos inspekciją, kalbos tvarkytojus valstybės ir savivaldos įstaigose, redaktorius institucijose, leidyklose. Panorėję rastume net teisminės valdžios simuliakrą – kalbininkų bendruomenę ar įsivaizduojamą jos konsensusą („ką kalbininkai pasakys“).
Iš kur visa tai? Vieni sakys: tai valstybės atkūrimo epochos ir Sąjūdžio euforijos
vaisius (1988–1991). Kiti žvelgs giliau: esąs laisvėjimas sudaręs palankias sąlygas
atgimti ir suvešėti moderniosios lietuvių kalbos „tėvo“ Jono Jablonskio idėjoms ir
norminimo dvasiai8. Treti žiūrės plačiau: institucionalizuojant lietuvių kalbos prie3

4

5

p r i e l a i d o s, š a l t i n i a i.

Dabar galiojantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas apie ją nekalba,
tačiau ir jo įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, ir nauja, dar 2008–2012 m.
Seimo kadencijoje planuota priimti (ir, tikėtina, naujajame Seime neužstrigsianti)
įstatymo „nauja redakcija“ jau aiškiai apibrėžią tą „kalbos tvarkyba“ vadinama politikos sritį (Lietuvos Respublikos valstybinės
kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
[nauja redakcija], III sk., 18–22 str.).
Už tai įvairiomis progomis pastaraisiais metais yra pasisakę: Lietuvių kalbos gynėjų
sąjunga, Gintautas Songaila, Vincas Urbutis, Valerija Vaitkevičiūtė, Vytautas Visockas. Klasikiniu tekstu tektų laikyti „Margų raštų“ 2007 metais išleistą Vinco Urbučio Lietuvių kalbos išdavystę (Urbutis 2007);
šios krypties autoriai noriausiai publikuojasi Lietuvos aide, o internete jų tekstų paletė ryškiausiai atsiskleidžia žinomo konspiracinio tinklalapio „Slaptai“ rubrikoje
atitinkamu pavadinimu („Gerbkime lietuvių kalbą“, 2012).
Dalis analogiško pastarųjų metų aktyvistų
būrio: Naujasis Židinys-Aidai, Giedrius Subačius, Andrius Užkalnis, Loreta Vaicekauskienė, Paulius Subačius. Programi-
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7

8

niais tekstais čia reikėtų laikyti Tomo Vaisetos 2011 metų sausio 26 dienos interviu
su Loreta Vaicekauskiene (Vaiseta 201101-26) ir pokalbį interneto dienraščio „balsas.lt“ redakcijoje, kurio išrašas publikuotas: „Apie kalbos raidą ir jos vaizdinius:
audiatur et altera pars“, 2011, 10–22.
2011 metais diskusijoje dėl VLKK tokią poziciją užėmė: kun. Vaclovas Aliulis, Pranas
Kniūkšta, Vitas Labutis, Rita Miliūnaitė,
Giedra Radvilavičiūtė. Geriausiai ją turbūt
nusako Labučio išsamios replikos Lietuvos
aide pavadinimas: „Modernieji intelektualai atsuka nugarą lietuvių kalbai ir tyčiojasi iš kalbininkų“ (Labutis 2011-08-19). Dar
plg. analitinius Labučio ir Kniūkštos
straipsnius (Labutis 2011, 9–16; Kniūkšta
2011, 17–24).
Naujoji VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė
pertvarkytosios Komisijos darbo prioritetu laiko kalbos politikos gairių rengimą.
Žr. interviu: Jackevičius 2012-06-16.
Pranešdama apie 2012-06-16 Griškabūdyje
atidengtą paminklą Jablonskiui, LTV „Panoramos“ vedėja, užuot tokiomis progomis įprastai įvardijusi profesiją ar veiklos
sritį, pabrėžė jį buvus „lietuvių kalbos
normintoju“.
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žiūrą juk dairytasi į Prancūziją, Švediją... Viso to neneigdamas, šiame tekste noriu
susitelkti į kitą, dažniausiai (pusiau sąmoningai) pražiūrimą dabartinės lietuvių kalbos politikos9 šaknį sovietų Lietuvoje. Šiuokart nuošalyje palikdamas norminimo
praktiką10 pasigilinsiu į formalesnius dalykus – Kalbos komisijos kaip institucijos
genezę ir norminimo teorinę mintį, mėgindamas vienu metu turėti galvoje ir sovietų
valdžią, ir (lietuvių) kalbos mokslą.
Vienu metu turėti galvoje – ne tas pat, kas regėti skirtinguose poliuose. O juk taip
dažniausiai ir daroma, prabilus apie sovietmetį, rusifikaciją ir dvikalbystę, kone rezistencinį lietuvių kalbos saugojimą ir puoselėjimą. Vienoje pusėje regimi Maskvos
statytiniai ir pakalikai, cenzūra, idėjiniai komunistai (juos nelabai norime pripažinti
buvus tikrais lietuviais), kitoje – lietuvybės puoselėjimu slapta besirūpinę ir tyliai
užsiėmę lituanistai (kalbininkai, kūrėjai, mokytojai, inteligentai). Nesiginčysiu: būta
ryškaus skirtumo tarp kolaboravimo su okupantais, aktyvaus talkininkavimo jiems
ir tiesiog prisitaikymo prie laiko, sistemos, mėginant „dirbti savo darbą“ (dažnai
mielą širdžiai). Tačiau reikia pridurti: būta ir ne mažiau reikšmingo skirtumo tarp
prisitaikymo ir neprisitaikymo: (ne)stojant į partiją, (ne)siekiant karjeros, (ne)užsiimant
tarybų valdžios liaupsėmis, (ne)dalyvaujant vajuose, kampanijose ir kitokioje visuomeninėje veikloje, (nesi)leidžiant(is) į kompromisus su sąžine priimant konkrečius
sprendimus11. Todėl sutikdamas, kad sovietų valdžios ir lietuvių kalbininkų santykį
galima interpretuoti ir kaip opoziciją, noriu patyrinėti: ar greta kalbos kultūros nebūta ir bendrų interesų, požiūrių sąveikos ar net difuzijos? Kiek tuose (rečiau lygiaverčiuose, dažniau subordinaciniuose) partinių funkcionierių ir kalbininkų santykiuose
rasime to, ką galime pavadinti sovietiškumu, ką galime identifikuoti kaip (latentinės)
sovietinės politikos lietuvių kalbos atžvilgiu elementus ar rudimentus? Radus tokių,
galima ne demaskuoti ar pasmerkti, o tiesiog geriau suprasti tiek mokslo būklę sovietų Lietuvoje, tiek dabartinę norminimo politiką, tiek mūsų požiūrį į lietuvių kalbos
būklę pasaulyje bei jos praeitį ir ateitį.
Mintis, kad Nepriklausomybės pradžioje aiškų institucinį pavidalą įgavusi lietuvių kalbos politika iš dalies yra įsišaknijusi ir sovietų tvarkoje ar mentalitete, nėra
labai revoliucinė. Antai dabartinė VLKK „savo pirmtake“ laiko 1961 metais įkurtą,
1976 metais įkurtą pakartotinai, 1984 ir 1987 metais atnaujintą Lietuvių kalbos komisiją (toliau – LKK) prie LSSR MA (Prezidiumo), o interneto svetainėje Komisijos istorija pradedama tiesiog taip:
Tiksliai ta politika aprašoma: „Lietuvių
bendrinės kalbos tvarkybos principai, kodifikacijos kriterijai ir jų taikymas (Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos)“, 1997, 1–3.
10 Jau šeštojo dešimtmečio pradžioje ėmė atgyti kalbos patarimų praktika spaudoje,
nuo 1957 metų kiekvieno trečiadienio vakarą per Lietuvos radiją pradėta transliuo9
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ti kalbos valandėles „Taisyklingai kalbėkime ir rašykime“, kurias vedė Kazys Ulvydas; 1962 metais pasirodė pirmasis Kalbos
kultūros tomas, 1968 metais pradėtas leisti
Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinis 1971 metais išaugo į Mūsų kalbą.
Plačiau šiais klausimais žr.: Girnius 2011,
173–263.
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Lietuvių kalbos komisija LKP CK sprendimu įsteigta 1961 m. prie Lietuvos Mokslų
Akademijos Prezidiumo. Jos pirmininku paskirtas J. Žiugžda, pirmininko pavaduotoju – G. Zimanas, moksliniu sekretoriumi – V. Ambrazas, nariais – T. Butkus, J. Januitis, J. Kabelka, J. Macevičius, V. Niunka, J. Palionis, D. Roda, R. Šarmaitis, K. Ulvydas, A. Venclova12.

Labiau patyrinėję rastume net paskirų įžvalgų apie sovietinės kalbos priežiūros
idėjų esmę ir prasminį poveikį13, bet apskritai (jei nežiūrėsime išeivijos kalbininkų
refleksijų14) dominuoja tendencija apie, pavyzdžiui, rusifikaciją ir jos padarinius kalbėti griežtai skyrium15 nuo lietuvių kalbininkų ar institucijų darbų ir nuopelnų16.
Tokiame kontekste vertingi išlieka paprasti faktografiniai aprašymai apie LKK veiklą17
ar apie norminimo mintį Sovietų Sąjungoje18. Vis dėlto šiame tekste teks daugiau
remtis archyvine medžiaga19 ir savarankiškai interpretuojamomis sovietinių metų
publikacijomis kalbos norminimo klausimais. Susitelkdamas į formaliąją (institucijos
[per]kūrimas, norminimo mintis) dalyko pusę, nuošalyje šiam sykiui paliksiu ne tik
konkrečią norminimo (LKK) veiklą ar kalbos kultūros praktiką, bet ir kitus siužetus,
kuriuose galima ieškoti ir rasti sovietinės politikos lietuvių kalbos atžvilgiu: mechanišką sovietiškai rusiškų tikrenybių lietuvinimą 1940–1941 metais, fatališką didžiojo
LKŽ trijų pirmųjų tomų leidybos istoriją (1941–1956), Lietuvių kalbos instituto bylą
(1944–1952), 1968–1971 metų „lietuvių kalbos sąjūdį“.

2. L i e t u v i ų

k a l b o s k o m i s i j o s i š t a k o s: „K a l b o s k l a u s i m a i

Suprantama, sovietų Lietuvoje politinis rūpestis lietuvių bendrinės (tuo metu vadintos literatūrine) kalbos priežiūra ir tvarkymu radosi kur kas anksčiau20 nei 1961 metai, kai buvo įkurta LKK. Į
pirmąjį posėdį Komisija susirinko 1961-10-27 (iš viso per dešimt metų tesurengta 13
„įformintų“ posėdžių), ją nurodyta sudėtimi 1961-10-11 nutarimu pirmiausia suformavo LSSR MA Prezidiumas. Prie jo jau pradėjusią veikti komisiją 1962-02-27 nutak a r t u y r a i r i d e o l o g i n i a i k l a u s i m a i“.

12

13
14
15
16
17

„Apie mus. Istorija“. Bemaž identiškai sovietinės LKK ir dabartinės VLKK santykį
konstruoja ir Pupkis (Pupkis 2005, 373–
374, 375–378). Jei ne vienas šalutinis sąlygos aplinkybės sakinys apie valstybinę
SSRS kalbų politiką, iš teksto taip ir nesuprastume, kad kalbama ne apie vienos
valstybės institucijas.
Kniūkšta 2001, 126–127.
Pvz., Skardžius 1962.
Pvz., Zinkevičius 1994, 148–167.
Pupkis 2005, 348–403; Zinkevičius 1994,
230–271.
Kniūkšta 1989, 7–16; Kniūkšta 1993, 6–12.
Konkrečiu svetimvardžių rašymo aspektu
LKK veiklą aptaria ir reflektuoja Vytautas
Ambrazas (Ambrazas 2008, 34–41).
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18
19

20

Pvz., Liebich 2005.
Pvz.: Lietuvių kalbos ir literatūros instituto
(toliau – LKLI) dokumentai saugomi šiame
fonde – LCVA: f. R-1012 1; LYA: f. 13023;
LSSR MA Visuomeninių mokslų sekcijos –
LCVA: f. 1001 4; Lietuvių kalbos komisijos – LCVA: f. R-1034 5 – 1–21.
Pavyzdžiui, SSRS MA Prezidiumo 1954 m.
nutarimas LKLI įkurti Dabartinės lietuvių
kalbos sektorių buvo priimtas iš dalies motyvuojant tuo, kad institutas lėtai perima
Stalino indėlį į kalbos mokslą: Aukštesnių
institucijų įsakymai ir nutarimai dėl LKI veik
los, 1944–1956, 32–40.
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rimu „legalizavo“ LSSR Ministrų Taryba (toliau – MT)21. Formalius uždavinius MT
formulavo panašiai („suvienodinti terminologiją, rašybą spaudoje ir neperiodiniuose
leidiniuose, operatyviai spręsti lietuvių literatūrinės kalbos ir rašybos klausimus“)
kaip ir MA Prezidiumas, bet kartu išplėtė LKK (nebe prie Prezidiumo, o tiesiog prie
MA) galias:
Komisijos paruošti terminai ir rekomendacijos ginčytinais lietuvių kalbos klausimais
yra privalomi visoms redakcijoms, leidykloms, radijui ir televizijai, visoms organizacijoms, leidžiančioms periodinius ir neperiodinius leidinius22.

Kita vertus, apibrėžiama ir formalioji LKK vieta, mat MT nutarimas kartu nurodo
„laikyti nustojusius galios LSSR LKT 1944-03-27 nutarimą“, kuriuo buvo sudaryta
Respublikinė Terminologijos Komisija23.
Daugiau dokumentų apie LKK įkūrimą rasti nepavyko, tačiau jau atsivertus pirmojo posėdžio protokolą gyvai atsiskleidžia jos „gyvenamoji aplinka“. Posėdį pradėjęs pirmininkas Juozas Žiugžda pabrėžė, jog Komisija sukurta Lietuvos KP CK nurodymu, ir ji turinti „spręsti kalbos klausimus, kurie praktikoje įvairuoja“24. O tai pirmiausia yra dviejų kitų (prie Enciklopedijų redakcijos ir MT veikusių) komisijų parengti nelietuviškų tikrinių vardų transkripcijos taisyklių ir lietuviškų tikrinių vardų
rašymo rusiškomis raidėmis projektai. Kaip galima suprasti, partijos vadovybei tie
projektai kėlę abejonių, ir štai – nauja, aukštesnė komisija iškilusiems ginčytiniems
klausimams operatyviai spręsti25. Pirmininko pavaduotojas Genrikas Zimanas, pasiūlęs
dar labiau išplėsti komisijos funkcijas (galima „nagrinėti ir atskirų knygų trūkumus“),
pabrėžė: „Partijos CK pavedė komisijai labai atsakingą darbą. Kalbos klausimai kartu
yra ir ideologiniai klausimai“26. Ir tai nebuvo tuščia диамат stiliaus patetika – LKK
iš tiesų dominavo (pagal pareigas) ideologai. Iš 14 komisijos narių su lietuvių kalba
profesionaliai nebuvo susiję tik keletas (kaip antai Januitis, Niunka, Šarmaitis), tačiau
tik 3 komisijos narius galima laikyti tuo metu atstovavus kalbos mokslui 27.
Iš pirmo LKK posėdžio protokolo matyti, kad iš pradžių komisijoje netrūko nei
entuziazmo (Donatas Roda: „komisija turi kovoti su netvarka kalbos srityje, spręsti
tuos dalykus, kurie daugiausiai įvairuoja“), nei optimizmo (Antanas Venclova: „išgyvendinti iš kalbos vis dar pasitaikančius daugiašaknius gremėzdus“), tačiau dirb21
22
23

24
25

Originalą žr. LSSR MT posėdžių stenogra
mos, 1962, 23.
LSSR MT posėdžių stenogramos, 1962, 23.
LSSR Liaudies komisarų tarybos nutarimai,
1944, 1. Šiai komisijai visi liaudies komisarai ir centrinių įstaigų vadovai buvo įpareigoti siųsti visus į lietuvių kalbą verstinus ir
specialius posakius, kurių reikšmė lietuviškai nenusistovėjusi arba yra tikrintina.
LSSR Liaudies komisarų tarybos nutarimai,
1944, 4.
Neatsitiktinai susitarta rinktis kartą per
mėnesį. Per pustrečių darbo metų nuo pla-
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26
27

no atsilikta nedaug: 1961 metais – 2 posėdžiai, 1962 metais – 6, 1963 metais iki gegužės 14 dienos – 2. Iš bylos galima spręsti komisiją veikus dar iki 1965 metų rudens, tačiau jokios medžiagos neišlikę.
LSSR Liaudies komisarų tarybos nutarimai,
1944, 3.
Ir Kazys Ulvydas, ir Jonas Palionis, ir Jonas
Kabelka turėjo tiek administracinio darbo
(Stalino laikais), tiek ideologinio rašymo
stažą, tad tik komisijos sekretorius Vytautas Ambrazas laikytinas kalbininku „be
priedų“.

Kalbos norminimas sovietų Lietuvoje:
institucijos, ideologija, mokslas

ti reikėjo tai, kas nurodyta. Norint geriau suprasti nurodymų prasmę, būtina mesti
žvilgsnį į platesnį kontekstą. Juk lietuvių kalbos standartizacija tikrai nebuvo nei
nuolatinis, nei sistemingas „partijos ir vyriausybės“ rūpestis. Būta vienos sąjunginės
(ir vienintelės bendrinės) sovietinės rusų kalbos, kuria visomis prasmėmis rūpintasi tik
Maskvoje. Vietose tik reikėjo žiūrėti, kad (ir kaip) jos būtų laikomasi, nenukrypstama
nei formos, nei turinio požiūriu28. Lietuvių kalba čia galėjo būti iš principo svarbi tik
kaip teisingo vertimo, adaptavimo, mimezio laukas. Kitkuo, taip pat ir norminimo
klausimais, turėjo rūpintis specialistai – tarybinis lietuvių kalbos mokslas. Tik štai
šiame moksle iki sutriuškinant Nikolajų Marrą (1950–1951)29, o ir dėl kitų suprantamų
priežasčių (sovietų valdžios silpnumas Lietuvos provincijoje iki 1949 metų, specialistų trūkumas dėl pasitraukimo į Vakarus ir represijų, prievolės keliskart taikytis prie
kintančio kalbotyros standarto) ilgai vyravo štilis: rinkimas ir aprašomasis darbas
(taigi empirika), gramatinės formos (taigi grynasis mokslas), kalbos istorija (taigi šaltinių rengimas) buvo mėgstamiausios ir saugiausios lietuvių kalbininkų veiklos sritys.
Jau iš apyvartos išėmus LKŽ II tomą ir pristabdžius III tomo rengimą Antanas Sniečkus LKP(b) VI suvažiavime apibendrino: „Nei Lietuvių kalbos institutas, nei atitinkamos katedros visai netiria lietuvių revoliucinės spaudos praeityje kalbos, šiuolaikinės
tarybinės tikrovės kalbos [paryškinta mano – N. Š.]“30. Žinoma, šie „trūkumai“ buvo
su kaupu „ištaisyti“ pasirodžiusiame ilgai uždelstame DLKŽ (1954) ir LKŽ III tome
(1956), bet pats kalbininkų dėmesys nebuvo tolygus norminimui.
Tai ypač matyti sklaidant LKLI pirminės partinės organizacijos (ppo) dokumentus.
Štai instituto direktoriaus pavaduotojas Kalbos istorijos ir dialektologijos sektoriaus
vadovas Jonas Kruopas 1958-02-02 partiniame susirinkime demonstratyviai agitavo
už ideologinę kovą kalbos praktikos srityje, o 1959-02-25 atvirame susirinkime jau
džiaugėsi vykstančiu „norminimu – milžinišku žingsniu literatūrinės kalbos srityje“31.
Tai galėjo būti ir tuščia retorika, ir metodiška prevencija (Kruopas jau buvo atleistas
iš universiteto), mat iš šono iš stebėjo budri akis. Štai ppo sekretorė Vanda Barauskienė 1960 metų ataskaitoje pabrėžė:
Bet mums reikia blaiviai žiūrėti į reikalą ir atsiminti, kad mūsų institute dar yra
nemažai senų pažiūrų žmonių, jie dirba, tylūs, bet prie darbo juos traukia kiti principai, greičiau siauri lietuvybės ir jos gelbėjimo principai, negu tarybinis patriotizmas,
negu ideologinio darbo uždaviniai32.
28
29

30

Plg. Ostrauskas 1954, 60–68; Skardžius
1958, 444–451.
Stalininiu būdu permąstyti lietuvių kalbos
mokslą skirtas lietuvių kalbininkų darbas
buvo sutelktas į LTSR Mokslų akademijos ži
nyno 9 tomą, o 1953 metais išleistas knyga:
Lietuvių kalbos ir kultūros klausimai J. V. Sta
lino veikalų kalbos mokslo klausimais šviesoje.
Ištrauka iš 1949-02-15 pranešimo (LKP(b)
VI suvažiavimo medžiaga, 1949 m. vasaris,
68–89) lietuviškai skelbiama: „Ištrauka iš
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31
32

LKP(b) CK Pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) VI suvažiavime
apie komunistinės ideologijos diegimą.
Vilnius 1949 m. vasario 15 d.“, 2005, 117.
Lietuvių kalbos instituto veiklos patikrinimo medžiagą žr.: LSSR MA Visuomeninių
mokslų skyriaus atlikto LKI veiklos patikrini
mo medžiaga, [1949–1950].
LKLI ppo veiklos dokumentai, 1958, 7, 9.
LKLI ppo veiklos dokumentai, 1959, 45.
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Kritika dialektiškai turi peraugti į savikritiką – pats Instituto direktorius Kostas
Korsakas 1962-03-15 atvirame ppo susirinkime, skirtame kalbos kultūros klausimams
ir Instituto dalyvavimui visuomeniniame gyvenime, apibendrino: „Mes esame filologijos mokslo štabas respublikoje. Mūsų priešas mus puola, o mūsų štabas tyli“33.
Šiuolaikinės tarybinės tikrovės kalba patikėta tarybinių lietuvių kalbininkų, pirmiausia susitelkusių „štabe“, kompetencijai – bet jei tas štabas nespėja ar neišgali susitvarkyti su uždaviniais, tai jam „ateina į pagalbą“ valdžia. Kaip tokios pagalbos
formą galime suvokti ir LKK įkūrimą. Anuometėmis politinėmis sąlygomis tas žingsnis sutapo ne su lituanizacijos (1953–1956 metais ji dažnai pastebima LSSR „kadrų
politikoje“) banga, o veikiau su antinacionalistine kampanija, kurios daigų buvo
matyti jau nuo 1957 metų pabaigos puolimo prieš VU Lietuvių literatūros katedrą.
Kampanija įsivažiavo po 1959 metų gegužės 28 dienos SSKP CK plenumo kaltinimų
LKP, kad ši „besaikiai“ kelianti nacionalinius kadrus. Savajame liepos plenume „CK
biuras [pripažino, kad] laiku nepastebėjo (ne be nacionalistinių elementų įtakos)
[lietuvių] kalbos absoliutizavimo“34; netrukus prasidėjo „nacionalistinių kadrų“
valymas aukštosiose mokyklose ir kitur. Savita kulminacija buvo pasiekta per 1961
metų ideologinių ir politinių klaidų įvairiose kultūros srityse demaskavimo „vajų“35.
Taigi visai gali būti, kad, panašių klaidų įžiūrėjusi dviejų šakinių komisijų siūlymuose vardų rašymo klausimais, „partija ir vyriausybė“ ir nutarė sukurti aukštesnį direktyvinį organą – LKK. Ir dar viena pastaba: 1961 metais XXII SSKP suvažiavime priimtoje III partijos programoje paskelbtoji komunizmo statyba buvo lydima
vientisos „tarybinės liaudies“ kūrimo ir „tautų susiliejimo“ lozungų. Praktikoje tai
reiškė absoliučią rusų kalbos pirmenybę ir standartą. Todėl LKK 1962–1963 metų
svarstybos apie galimą svetimų vardų originalo rašybą (tai buvo neįsivaizduojama
to meto rusų kalboje) ar kitonišką tėvo vardo rašybą prie lietuviškų vardų, transkribuojant į rusų kalbą36, LKP vadovybės galėjo būti palaikytos „tautinio išskirtinumo“ recidyvu, anuomet galėjusiu užtraukti kaltinimus nacionalizmu ir visos LKP
valymą „iš viršaus“, kaip ką tik įvyko Latvijoje. Taigi LKK, nors ir dominavo ideologai (o gal kaip tik dėl nenoro tokia sudėtimi prisiimti atsakomybės), vengė vykdyti partinius įpareigojimus, kaip antai – delsė užsiimti lotyniškosios abėcėlės tik
rinių vardų perrašos taisyklių kūrimu37, todėl šitai buvo vėl patikėta pradėtos reng33

34
35

36

LKLI ppo veiklos dokumentai, 1962, 9. Kas tas
priešas? Gal buržuaziniai nacionalistiniai
kalbininkai, įdėmiai stebintys kalbos
mokslo judesius ir kalbos būklę plačiojoje
tėvynėje?
Čia cit. pagal: Puzinavičius 2001, 79–87.
Žr. Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos ne
laisvėje. 1940–1990. Dokumentų rinkinys,
2005 (71–77 dok.).
Toks nutarimas (Мотеяус, Стасё, Витауто)
buvo priimtas 1970-09-09 (LKK posėdžių
protokolai, 1961–1970, 23: dalyvavo tik
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37

Žiugžda, Zimanas, Kabelka, Palionis,
Roda, Ambrazas), tačiau neįsigaliojo: prie
Aukščiausiojo Sovieto sukurtos komisijos
parengta Pavardžių, vardų ir tėvavardžių
transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir
iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija AS
Prezidiumo nutarimu 1972-09-18 įtvirtino
imperinę tradiciją (Мотеевич, Стасевич,
Витаутович), kuri galiojo iki pat Sąjūdžio
epochos.
Plg. Ambrazas 2008, 37.

Kalbos norminimas sovietų Lietuvoje:
institucijos, ideologija, mokslas

ti Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos redakcijai38, kurioje aktyviai veikė tie
patys LKK ideologai.
Išblėsus partiniam rūpesčiui, sustojo ir LKK veikla. Toks rūpestis atgijo 1976
metais. Įdomu, kad iš esmės tuomet būta supratimo, kad kalbines problemas, tegul
ir pagal nustatytą partinę liniją, tegali išspręsti profesionalūs kalbininkai (LSSR MA
1976-06-18 raštas LKP CK), tačiau partijos tai neįtikino, ir LKK atkūrimas buvo
motyvuotas asmeniškai (išėjo į pensiją, į kitą darbą). Iki 20 narių išplėstoje LKK
bent pusę sudarė patyrę komunistiniai vilkai: Zimanas ir Churginas, Niunka ir
Šarmaitis, Rimkus ir Zinkus, Laurinčiukas ir Roda – ką ir kalbėti apie naująjį pirmininką Korsaką. Situacija, kurioje vėl prireikė aukštesniojo organo „sudėtingiems
lietuvių literatūrinės kalbos klausimams“ „operatyviai spręsti“, buvo labai panaši
į tokią, kuri buvo susiklosčiusi prieš 15 metų. 1976 metų vasarą LKLI išleido norminę „Lietuvių kalbos rašybą ir skyrybą“, ir spaudoje bei laiškuose „direktyviniams
organams“ pasirodė nepritarimų bei nusiskundimų dėl įvedamų naujovių, taigi
buvo sustabdytas tolesnės tiražo dalies spausdinimas. Kita vertus, pato situacijoje
buvo atsidūrusi ir Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos leidyba (pirmiausia dėl asmenvardžių perrašos principų39). Rašybos klausimu bendrą sprendimą rasti pavyko, o vardų perraša ir vėl pakišo koją: priimtas sprendimas leisti kai kur originalią
asmenvardžių rašybą partijos vadovybės netenkino, komisijos darbas sustojo, ir
1984 metais ji buvo reorganizuota.
Taigi ir LKK įkūrimas, ir jos veiklos sustojimas, ir atkūrimas (1976) bei atnaujinimai (1984, 1987) buvo sąlygojami momentinių partinių interesų – konkrečių aplinkybių ir rūpesčių, reikalų, kurių sovietų valdžia ir jos patikėtiniai, administruodami
mokslą ar kultūrą, kitaip neįstengdavo išspręsti. Tai sąlygojo ir komisijos sudėtį (nors
iki 1988 metų buvo mėginama išlaikyti „kalbininkų“ ir „ideologų“ skaičiaus pusiausvyrą), ir darbo tempus, ir nutarimų pobūdį. Vis dėlto, bent jau pagal užmojus, matyti tam tikros biurokratizacijos, standartizacijos tendencijų40, o naujai kuriant ir pertvarkant komisiją judėta galių stiprinimo kryptimi. Štai 1984 metais atnaujintos LKK
veiklos nuostatuose skaitome:
Komisija yra institucija, kuri svarsto ir galutinai sprendžia įvairuojančius ir ginčijamus
lietuvių kalbos dalykus, turinčius aktualią reikšmę visuomenei [...] Komisija kontroliuoja, kaip jos privalomieji nutarimai vykdomi Lietuvos TSR mokslo, mokymo ir
38

39

Deja, jos veiklos dokumentų (išliko tik
straipsnių rankraščių bylos: Mažosios lietu
viškosios tarybinės enciklopedijos redakcijos
dokumentai) rasti nepavyko; užtat puikiai
išlikę dvylikatomės Lietuviškosios tarybinės
enciklopedijos rengimo dokumentai: Vyriau
siosios enciklopedijų redakcijos posėdžių proto
kolai, 1972.
Be komisijos medžiagos šiuo klausimu žr.:
Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos posė
džių protokolai, 1972.
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40

Ypač tai ryšku Terminologijos tarybos veik
loje: „Mokslo, technikos, kultūros ir gamybos vystymasis neįmanomas be sistemingos, tikslios ir visiems privalomos terminijos“, – taip pradedamas 1971-03-25
MA raštas MT dėl terminologinio darbo
būklės (LSSR MT nutarimų medžiaga,
1971, 140).
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administracijos įstaigų, visuomeninių organizacijų, masinių informacijos organų ir
meno kolektyvų41.

Apeliuojant į galią, renčiamas kuo tvirtesnis pagrindas:
Komisija vadovaujasi tarybinės visuomenės interesais, dialektinio ir istorinio materializmo principais, marksizmo klasikų mintimis apie kalbą ir pažangiąja lietuvių
kalbos norminimo tradicija, kurios pamatus yra padėję J. Jablonskis, K. Būga ir kiti
kalbininkai.

Būtų tuščia čia kalbėti apie saugiklius: tiesiog mokslinė ir ideologinė kalbos norminimo linijos savaime prašėsi „jungiamos“, kaip kuriant LKK buvo jungiami kalbininkai ir ideologai. Žinoma, toks jungimas nebūtinai turėjo reikšti ideologijos viršenybę42 – kartais būdavo pasiekiama ir kompromisų43.

3.

N o r m a i r k o d i f i k a c i j a: „k a l b o s t v a r ky b ą r e i k i a s u v o k -

Kalbos norminimo praktika Sovietų
Sąjungoje (ir sovietų Lietuvoje) buvo stipriai atitolusi nuo teorijos. Rimčiau užsiimti praktika pirmuoju sovietinės okupacijos dešimtmečiu buvo beveik neįmanoma
dėl marizmo ir „Stalino mokslo“ perėmimo aplinkybių, tačiau rūpestis dėl gimtosios kalbos likimo kalbininkams ilgainiui tapo vis svarbiau nei vengti bet kokių
visuomeninių įsipareigojimų45. Nesileidžiant į kalbos norminimo praktikos aptarimą, būtina pabrėžti, kad sovietų laikais Lietuvoje išties nebūta didelio atotrūkio
nuo Jablonskio taisymų praktikos ar ketvirtojo dešimtmečio pabaigos Kalbos pata
rėjo principų. Netgi pats žurnalas Kalbos kultūra, jei suskliausime neretus ideologinius pasažus ir inkliuzus, kažkuria prasme laikytinas prieškario Gimtosios kalbos
principų tęsėju. Nors kolektyvinį Kalbos kultūros norminamojo darbo pobūdį girdamas Pupkis ir džiaugiasi, kad sovietų laikais tarp abiejų leidinių (Kalbos kultūros
ir MK) nėra buvę „jokios trinties, asmeninių dalykinių ar idėjinių nesutarimų,
kokių viešų diskusijų“46, tačiau, kiek įdėmiau palyginę, matytume, kad antrasis
žurnalas veikiai pasuko kovos su kalbos klaidomis, „šiukšlių valymo“ keliu, o
t i k a l b o s p o l i t i k o s š v i e s o j e“44.

41

42

LKK veiklos dokumentai, 1984–1985, 1–2 [paryškinta mano – N. Š.]. Įdomu, kad ta pati
retorika išlieka ir Atgimimo laikais: „Reikia sukurti tokią kalbos priežiūros sistemą, sistemą, kuri apimtų visą visuomenę
ir visas kalbos vartojimo sritis“ (rezoliucija „Dėl lietuvių kalbos ugdymo“, 1988); iš
LSSR AS prašoma Komisijai įgaliojimų „už
apsileidimą ir reikalavimų nevykdymą
taikyti poveikio priemones“ (1989-11-19
raštas).
Taip nutiko su didžiųjų raidžių rašybos
principais (LKK posėdžių protokolai, 1978,
62–63). Plg. Šepetys 2012, 529–536.

217

43
44
45

46

Tų pačių asmenvardžių rašybos klausimu:
Ambrazas 1998, 40.
Liebich 2005, 78–83.
Plg. LKLI Dabartinės lietuvių kalbos ir žody
nų sektoriaus veiklos dokumentai, 1961–1962,
90–91, kur kaip visuomeninė veikla vienodai traktuojamas Ulvydo ir Ambrazo dalyvavimas LKK, taip pat publikavimasis Kal
bos kultūroje, kalbos konsultacijos kituose
leidiniuose.
Pupkis 2005, 365.
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Kalbos kultūra dažniausiai ieškojo tam tikrų mokslinių principų, svarstydama, kas
leistina, teiktina ar (ne)vartotina47.
Pati kalbos kultūros mintis sovietinėje kalbotyroje plėtojosi savitai. Žurnalo Вопросы
культуры речи (1955–1967) steigėjas, Kalbos kultūros sektoriaus Rusų kalbos institute įkūrėjas ir pirmasis vadovas Sergejus Ožegovas buvo ne tik pirmojo norminamojo Rusų kalbos žodyno (1949) mokslinis redaktorius, bet ir pirmasis tikras sovietinis
kalbos norminimo teoretikas. Tačiau pirmas sovietų Lietuvoje lietuviškas teorinio
pobūdžio tekstas apie kalbos norminimą48 remiasi ne tiek jo, kiek dar prieškario
lietuvių kalbininkų būrelio (Prano Skardžiaus, Antano Salio, Petro Joniko) mokymu
apie kalbos normą49 ir norminimą įkvėpusių Prahos mokyklos kalbininkų (Bohuslav
Havránek, Vilém Mathesius) mintimis. Įsidėmėtina, kad Prahos mokykla (įskaitant
ir Havráneko, Mathesiuso, Aloiso Jedličkos, Františeko Danešo pokarinius darbus)
nuo septintojo dešimtmečio vidurio padarė nepaprastai stiprų poveikį ir sovietiniam
kalbos mokslui50. Tai, tiesą sakant, gerokai stebina: nors pats kalbos normų ir kodifikacijos skyrimas, kodifikacijos principų paletės įvardijimas bei funkcinių kalbos
stilių apibrėžimas ir buvo ideologiškai neutralus, bet pamatinis kalbos normų kildinimas iš vartosenos, literatūrinės kalbos rašytiškumo ir sakytiškumo, principinio
normų variantiškumo pripažinimas (taigi – antipurizmas ir deskriptyvizmas51) negalėjo būti in corpore priimtini sovietiniam kalbos mokslui.
Ir iš tiesų, perimamos buvo pirmiausia sąvokos, žaidimo taisyklės, o jų turinys
vėliau esmingai keičiamas. Antai „pats klausimas, deskriptyvi ar preskriptyvi kodifikacija, sovietiniam normų tyrimui niekuomet nebuvo svarbus. Visuomet buvo aišku, kad normos, fiksuojamos žodynuose, turi būti sąmoningai atrenkamos“52. Tas pat
ir dėl variantiškumo:
tik paskirais atvejais norminamuosiuose žodynuose būdavo nurodoma lygiareikšmius
norminius variantus (plg. Словарь Oжегова, 1960, p. 10–11). Apskritai variantų ignoravimas buvo totalitarinės sovietų valstybės kalbos politikos dalis, kai unifikuojant
sociokultūrines variacijas buvo mėginama užmaskuoti esamą socialinę visuomenės
stratifikaciją53.

47

48

49

Geros apžvalgos: Kniūkšta 1980, 23–37;
Kniūkšta 2002, 9–30; Vladarskienė 2008,
9–19.
Palionis 1961, 5–22. Komentuodamas šį
tekstą, Pranas Skardžius pastebi, jog pozicijos normos klausimu iš principo panašios (Skardžius 1971, 15).
Petro Joniko paskaita „Mūsų bendrinės rašomosios kalbos kultūros problema“ pub
likuota Židinyje ( Jonikas 1937, 529–544);
taip pat žr. Lietuvių kalbos draugijos nutarimą („Bendrinės kalbos normalizacijos
kriterijai“, 1938, 143–144).
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Ypač išvertus juos į rusų kalbą 1967 metais.
Plg. reprezentatyvią rinktinę ir ypač:
Шварцк опф 1970, 369–404.
Štai Mathesiuso citata, kuria Jonikas baigia
samprotavimus apie lyčių gretybių (teiktinų, leistinų, bet niekaip nedraustinų) būtinumą: „Galima diskutuoti apie (kalbos kultūros) principus, bet negalime sudaryti kalbos kontrolės sistemos, kuri funkcionuotų
taip griežtai ir nuosaikiai, kaip automatinis
elektros išjungiklis“ (Jonikas 1937, 543).
Liebich 2005, 97.
Liebich 2005, 138.
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Ką ir kalbėti apie normos šaltinį – vartoseną, kurios laisvumas sovietų visuomenėje buvo iš principo neįmanomas. Kaip dar stalininiais laikais vykusiai suformulavo Romanas Redlichas, „sovietinė kalba yra nelaisva – tai joje svarbiausia“54.
Kaip ir kuo skiriasi laisvas ir sovietinis Prahos mokyklos tezių adaptavimas,
galima vaizdžiai pailiustruoti keliais lietuviškais pavyzdžiais. Vengdamas plėstis
apsiribosiu bene svarbiausiuoju iš čekų iškeliamų kodifikacijos kriterijumi – tikslingumu. Minėtame programiniame pranešime Jonikas kalbėjo šitaip:
Svarbiausias bendrinės rašomosios kalbos normos kriterijas yra tikslas, kuriam ta kalba skiriama. Kalbinį reiškinį reikia vertinti pirmiausia iš derėjimo tam uždaviniui,
kuriam jis skirtas. Jei tas kalbinis reiškinys savo uždavinį atliko (ir tai gerai atliko) — jis
geras, neatliko — negeras55.

Tokį situatyviai suprastą tikslingumą po 15 metų išeivijos Aiduose Leonardas Damb
riūnas, kiek provokuodamas, pavertė instrumentu vartosenai iškelti prieš taisykles:
Tuo būdu bendrinės kalbos taisyklingumo kriterijo pagrindas yra bendrinės kalbos
polinkiai, jos faktų vartojamumas. Tai yra ir paties kalbotyros mokslo prieita išvada:
tai yra taisyklinga, kas yra vartojama (Richtig ist, was ueblich ist). [...] Užtat, kalbant
aplamai, galima sakyti, kad visa, kas yra (t. y. kas yra plačiai vartojama), yra tikslinga.
Ir dėl to pats vartojimas, kuris yra taisyklingumo pagrindas, yra bendriausias ir svarbiausias normos kriterijas56.

Sovietų Lietuvos kalbininkai šį tikslingumo kriterijų irgi pripažino – jau vien
todėl, kad jis iškeliamas ir tarybinėje kalbotyroje57. Teoriškai brandžiausiame sovietinių laikų norminimo tekste „Bendrinės kalbos normos ir jų kodifikacija“ Aleksas
Girdenis ir Pupkis tikslingumą (komunikacinį) gana griežtai paskelbė „ne tik svarbiausiu, bet ir vieninteliu realiu kalbos normų kodifikavimo principu“58. Tai teorinė
pozicija, bet praktikoje galėjo rastis visai kiti kodifikacijos principai59. Kita vertus,
tokią poziciją ėmusis tikslinti, gryninti (pagal sovietinį Prahos mokyklos principų
adaptavimą), išaiškėjo, kad funkcinio tikslingumo principas turi numanyti kalbos
reiškinio vertinimą ne situacijos, o visos bendrinės kalbos sistemos požiūriu60. Kalbinę situaciją čia keičia kalbos sistema, o individualų kalbėtoją – visi bendrinės
kalbos vartotojai: „Suprantama, [čia] turimas galvoje viešasis (visuomeninis) tikslingumas, nes kalboje įsigali ir turi téisę įsigalėti tik tai, kas tikslinga ir funkcionalu
visai kalbinei bendruomenei, o ne vienam kitam jos nariui ar kuriai visuomenės
54
55
56
57
58

Редлих 1955, 102.
Jonikas 1937, 535.
Dambriūnas 1952, 152.
Pupkis 1980, 41.
Pirmoji publikacija: Girdenis, Pupkis 1970,
65–67, išplėtota: Girdenis, Pupkis 1978,
53–66.
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Liebich, 2005, 188. Išliaupsinęs tikslingumo
principą, kitame skyrelyje Pupkis rėžia:
„[I]r labiausiai paplitęs kalbos reiškinys
bus laikomas kalbos klaida, kol jis nebus
įteisintas kodifikacijos“ (Pupkis 1980, 54).
Pupkis remiasi Kirilu Gorbačevičiumi
(Pupkis 1980, 51).
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daliai“61. 3-iojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo rankraštyje funkcinis tikslingumo kriterijus jau apibrėžiamas kaip „leidžiantis kodifikuoti tai, kas tikslinga, t. y.
reikalinga, priimtina, tinkama, paranku, adekvatu, perspektyvu visai visuomenei“. O
kas žino, kas reikalinga visuomenei? Teisingai – kalbininkas: „Visada būtina atsižvelgti į tikslą, kuriam pasiekti atliekamas kodifikacijos veiksmas“62.

4. V i e t o j i š v a d ų. Tik pradėjus kalbos politikos sovietų Lietuvoje tyrimą, pigu
būtų vaikytis išvadų ar apibendrinimų. Tačiau nekliudys viena kita, pasiskolinta ar
sava, refleksija.
1. Kalbos sričiai vargiai tinka taikyti nacionalinės formos ir socialistinio turinio
formulę: kiek galima matyti stebint įvairias kultūrinio ir mokslinio lietuvių kalbos
vartojimo situacijas, kalba laipsniškai iš normalios (gyvos) į sovietinę (medinę) persitvarkė pati. Ne Glavlitas, KGB, LKP, o pirmiausia baimė, būtinybė ir noras prisitaikyti (bei į viešumą leidžiamų tekstų redaktoriai) kūrė naujakalbę, kurios pavyzdys
ir pasitelktas straipsnio epigrafe: plakatiškai redunduojantį prezentizmą („Šiandien
jau niekas nebeabejoja“, „Dabar visi esame tos nuomonės“) lydi demonstraciškai
aktyvistinis istorinis materializmas („tarybinei kalbotyrai būdingas aktyvus požiūris“,
„Mūsų šalyje [...] įgyvendinamas [...] numatymas“, „visuomenė pajėgi aktyviai kištis
į kalbų raidą“).
2. Komentuodamas pačią sovietinę (rusų kalbos) naujakalbę63, Redlichas pabrėžia
jos šabloniškumą, nykimą:
kalbos aktyviosios nelaisvės problema yra neužteršta jos švara, ne literatūrinės kalbos
normų pažeidimai. Problema yra ta, kad gyvos, kartais būtiniausios sąvokos prievarta keičiamos mirusiomis, sąlyginėmis, fikcinėmis. Kalba, iš kurios atimama laisvė, kuri
tikslingai prievartaujama, ne tik praranda išraiškingumą, bet ir netenka gyvybinių
galių, žūva jos dvasia. Gyvą tiesą ir platybę keičia negyvas trafaretas, šablonas, štampas, „falšivkė“64.

Kaip pastebi Redlichas, ši šablonizacija, priklausomai nuo kalbinės situacijos,
stipriai veikė ir aukštos kalbos kultūros žmones (plg. epigrafą).
3. Sovietinio kalbos norminimo specialistas Werneris Lehfeldtas antrina:
Kaip reakcija į standartinės kalbos šablonizaciją klostėsi šnekamoji kalba, kurioje buvo
kompensuojamas anosios stilistinis nelankstumas ir nepaslankumas65.

Tegul ir dėl objektyvių priežasčių, ta kalba – kasdiene šnekamąja – kalbininkai
beveik nesidomėjo. Normindami vis labiau tolo nuo vartosenos – tiek teorija, tiek
praktika. Pasak Prano Kniūkštos, „[p]arodomosios ir realiosios kalbos atotrūkis ir dėl
61
62
63

Pupkis, Girdenis 1996, 1.
Pupkis 2005, 172.
Klasikinė George’o Orwello pasiūlyto koncepto interpretacija: Young 1991.
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to atsiradusi įtampa vis didėjo – norminės kalbos reikalavimai augo, o praktinė vartosena smuko“66.
4. Didžiajai daliai lietuvių kalbininkų pirmiausia rūpėjo apsaugoti lietuvių kalbą
nuo žūties. Tačiau tai, kas rūpi leidžiantis į lietuvių kalbos studijas, tapus mokslininku gali transformuotis: lietuvių kalba vis labiau rūpintasi kaip savaimine „vertybe“, – panašiai kaip mokslininkas rūpinasi savo dispozicijoje esamu tyrimo objektu. Prieškario ir laisvojo pasaulio lietuvių kalbininkai suvokė, kad kalba ir kalbėjimas
pirmiausia egzistuoja kaip savarankiška, iki galo nepažini ir nekontroliuojama tikrovė. Normos nusistovi kalboje arba kalbėjime, o kalbininkai jas fiksuoja, kodifikuoja, vertina. Vėlyvojo sovietmečio lietuvių ir rusų kalbakultūrininkai jau yra (tarsi automatiškai) išgyvenę lūžį: nėra normos be kodifikacijos, nėra kalbėjimo be
kalbos tik kaip socialinės arba formalios sistemos, kurią apibrėžia ir suvokia kalbos
mokslas. Tai pasaulėžiūrinė prielaida, kurią galima traktuoti ir kaip sovietinę, ir kaip
pozityvistinę.
5. Sovietų Lietuvos administracijai visais klausimais pirminis ir galutinis autoritetas (ir išorinis, ir vidinis) visu sovietmečiu buvo Maskva: kaip daroma ten, žiūrėjo,
turėjo kartoti, stengėsi mėgdžioti ir biurokratai, ir ideologai, ir mokslininkai. Kaip ir
kas buvo (daroma) su rusų kalba, taip ir tas turėjo būti ir su lietuvių – toks buvo
pamatinis partinis interesas. Reikia pripažinti, kad lietuvių kalbininkai, net ir įtraukti į formalias kalbos reguliavimo institucijas, nelabai veržėsi priimti šį požiūrį, nevengdavo ginti kalbos mokslo kompetencijos ribų, tegul ir nesileisdami į opoziciją
ideologijai. Tačiau, bent jau LKK, pirmiausia buvo dirbamas administracinis, o ne
mokslinis darbas; susidūrus moksliniams ir ideologiniams argumentams paprastai
nulemdavo pastarieji. Per paskutinius 15 sovietų valdžios Lietuvoje metų galima
matyti tendenciją, kad kalbos standartizavimo reikalai daugiausiai buvo keliami ir
sprendžiami planinio valstybinio ūkio, kolektyvistinės pasaulėžiūros ir biurokratinio
administravimo principais.
[Įsivaizduota], jog „kalbos kultūros pakilimo“ sąlygomis sunormintai bendrinei kalbai
galima kelti naujus, didesnius reikalavimus. Be to, toks požiūris sutapo su bendrąja
bolševikmečio psichologija – būtinai viską reglamentuoti, viską prižiūrėti, smerkti
nukrypimus nuo oficialiosios tvarkos67.

6. Ironiška, kad autonominę politinę galią VLKK pavidalu lietuvių kalbininkai
išsikovojo tik nepriklausomoje Lietuvoje, bet supratimą, kaip tą galią įgyvendinti ir
taikyti, atsinešė ir sovietų valdžios bei tvarkos. Kažkuria prasme, – sumažėjus, o
perestroikos įkarštyje ir nusilpus ideologinei (ar tiesiog administracinei) kalbininkų
atliekamo norminimo darbo globai, užsakymui, kontrolei, – komunistinės valdžios
turėtasis galios monopolis bemaž netyčiomis pasiliko kalbininkams, kurie, kitaip nei
sovietų Lietuvos administratoriai, turėjo ir aiškių interesų, ir pakankamai kompeten66

Kniūkšta 2001, 127.
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cijos tverti būtent lietuvių kalbos politiką. Kol kas tai tik hipotezė, kuriai patvirtinti
trūksta nuodugnaus Sąjūdžio epochos „valstybinės lietuvių kalbos“ viešojo diskurso
ir naujosios kultūros politikos užuomazgų tyrimo (plg. 41 išn.). Gal ir nėra ko stebėtis, kad valstybinė lietuvių kalbos tvarkyba radosi dar politinės nelaisvės sąlygomis:
pagaliau juk ir Nepriklausomybėn atvedęs Sąjūdis gimė veikiau sovietinėje nei antisovietinėje aplinkoje. Tačiau tikrai nei atsitiktinumas, nei nereikšminga aplinkybė
nėra tai, kad šis radimasis buvo suvoktas kaip natūralus procesas, o susikūrus bei
įsitvirtinus Lietuvos valstybei politinį rūpestį lietuvių kalba patys besirūpinantieji
kildina iš sovietinės epochos.
Mes puikiai žinome, kad esama sričių, kurios naujai radosi kartu su nepriklausoma Lietuvos valstybe, – pradedant užsienio politika, baigiant valstybės išorine apsauga. Žinome ir tai, kad daugelis viešojo gyvenimo sričių buvo paveldėtos iš sovietinių laikų, tad teko jas permąstyti, pertvarkyti, pažadinti transformacijas ar net
deformacijas. Vienur tai įvyko sėkmingiau, kitur – nelabai. Tačiau tokio nesiryžimo
permąstyti ar tiesiog apsisprendimo nepermąstyti, kaip yra nutikę lietuvių kalbos
tvarkybos srityje, tikrai dar reikėtų paieškoti. Institucinis tęstinumas gal ir galėtų būti
„įskaitytas“ kaip apsileidimas ar nesusipratimas (kaip nutiko su pernai 70-metį minėjusia, raudonarmiečių kultūrinių poreikiams tenkinti 1941 metais įkurta Nacionaline filharmonija), jei ne intelektinis, dvasinis tęstinumas, kai lietuvių kalbos norminimo ir tvarkybos pamatai taip ir liko ant klampaus „kaip mes tada išsaugojome
lietuvių kalbą“ grunto.
Ne Jonas Jablonskis ar prieškario Lietuvos kalbos gryninimo ir turtinimo patirtys,
ne išeivių tautiškumo puoselėjimo kultūra, ne kalbos sistemos teorijos ar kokia sociolingvistika, o ši paprasta „kalbos gynimo“ nostalgija, sumišusi su anais laikais labiau
iš išorės patirtu, dabar ir praktiškai perimtu administraciniu komandiniu mąstymu,
grindžia tą instituciškai galiojančią miglotą sampratą (paprastų žmonių dažnai supaprastintai vadinamą „pupkizmu“), kad kalba rūpintis ir jos norm(atyv)inius klausimus
tvarkyti turi valstybės įgalioti ir mokslo žiniomis ginkluoti specialistai – kalbininkai.
Tarsi kokie šventosios lietuvių kalbos giraitės sodininkai-žyniai. Kol ši samprata nebus
nuskaidrinta, o jos pagrindai – permąstyti, pelus atskiriant nuo grūdų, valstybinė
lietuvių kalbos politika ir visi nauji įstatymai, institucijų sistema ir kontrolės mechanizmai liks veikiau nerimą keliančiu baubu, nelauktina ir neteiktina svetimybe, o ne
pageidautina norma.
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Summary
Lithuania has already been an independent state for twenty-two years. Full-scale regulation of the “correctness” of the national language, however, still thrives here. The origins
of such a situation may lie in Soviet language policy.
The article presents primary results of archival research. Even though it is officially acclaimed that active standardization of Lithuanian in Soviet era was a secret struggle against
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Russification for the survival, certain facts can attest this was, at least initially, a product of
the planned command economy, initiated or inspired by Moscow. This can be confirmed by
the resolutions and work of the State Language Commission, which gradually was gaining
power and control.
Unlike in pre-war Lithuania and the West European countries, where language norms
are most often conceived as a product of usage, Soviet standardization of Lithuanian gave
preference to systematicity of language dominated by scholars. The lingering contemporary approach of the need to centrally control all issues of standardization is an obvious
and painful consequence of the Soviet ideology.
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Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės
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metinėms

1. Į v a d a s. Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė daugiausia žinoma kaip garsaus

Vilniaus advokato ir visuomenės veikėjo Tado Stanislovo Vrublevskio1 (Tadeusz Stanisław Wróblewski, 1858–1925) motina, kurios vardas – greta jos vyro Eustachijaus
Vrublevskio – įamžintas 1912 metais Vilniuje įsteigtos Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos (orig. „Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie“; dabar – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; toliau – LMAVB)
pavadinime. Todėl ši moteris paprastai minima tik bibliotekai skirtuose leidiniuose
ar jos sūnui Tadui Stanislovui, o pastaruoju metu – ir sūnui Augustinui Vrublevskiui
(Augustyn Anicety Wróblewski, 1866–po 1913) skirtose biogramose ar biografijose2.
Rečiau Beniovskytė-Vrublevskienė buvo įvardijama kaip 1830–1831 metų sukilimo
dalyvio Baltramiejaus Beniovskio (Bartłomiej Beniowski, ~1800–1867) duktė3 ar asmenybė, palaikiusi ryšius su garsiuoju savo vyro Eustachijaus Vrublevskio (Eustachy
Edward Wróblewski, 1826–1891) sūnėnu ir globotiniu, vienu iš 1863–1864 metų sukilimo vadų, o vėliau Paryžiaus Komunos generolu Valerijonu Vrublevskiu (Walery
Antoni Wróblewski, 1836–1908)4. Taigi dažniausiai minima tik žymių savo šeimos
vyrų ir jos vardu pavadintos bibliotekos kontekste. Kiek rečiau akcentuojama peda1

2

Čia ir toliau rašysiu abu Tado Stanislovo
Vrublevskio vardus. Susipažinus su garsiojo advokato ir kolekcininko rankraštiniu
palikimu peršasi išvada, kad pirmenybę
visuomet atidavė abiejų vardų rašymui,
t. y. „Tadas Stanislovas“, o ne tik „Tadas“.
Rom[er]-[Ochenkowska] 1925-07-10, 2;
D[règ e] 1926, 1; Rygiel, Drège 1934, 1;
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4

Abram avičius 1960, 5, 12; Ponarski 1976,
55–67; Staliūnas 1996, 151–154; Labanauskienė 1996, 35–36; Białokozowicz 2002,
206–228; Antonów 2011, VII ir kt.
Sic! Anaiptol ne vaikaitė. Žr. Ponarski
1976, 55.
Абрамавичюс, Дьяков 1968, 105; Boreiša
1973, 104.
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goginė Beniovskytės-Vrublevskienės veikla. Ši moteris vadinama ne tik puikia mokytoja („nauczycielka z zawodu i zamiłowania“)5, bet ir keturiasdešimt metų veikusio slapto mergaičių pensiono Vilniuje savininke. Šį faktą dar 1925 metais pirmą
kartą spaudoje paminėjo Helena Romer-Ochenkowska (1875–1950), o į istoriografiją
1932 metais įvedė Ludwika Życka (1859–po 1939), nuo 1902 metų Vilniuje pati organizavusi slaptąjį mokslą6. Plačiau apie nelegalaus Beniovskytės-Vrublevskienės pensiono veiklą, nurodydamas ir kai kurių žymesnių mokinių pavardes, rašė ir kolekcininkas, publicistas, istorikas Lucjanas Uziębła (1864–1942)7. Tyrėjas akcentavo, kad
minėtoje konspiracinėje mokykloje pradinį mokslą gavo žymiausių Vilniaus ir Vilniaus
krašto šeimų dukros. Tą pačią informaciją jau kitame amžiuje beveik pažodžiui pakartojo ir literatūros istorikas Andrzejus Romanowski’s bei garsus lenkų slavistas
Bazyli’s Białokozowiczius8. Beniovskytė-Vrublevskienė kaip slapto mergaičių pensio
no savininkė pristatyta ir naujausioje Vrublevskiams skirtoje knygoje – minėtoje
Augustino Vrublevskio darbų rinktinėje9.
Visi šie tyrėjai, išskyrus Uziębłą, savo teiginių neparėmė jokiais konkrečiais šaltiniais, todėl galima spėti, kad jiems pirmiausia imponavo Beniovskytės-Vrublevskienės antkapyje Rasų kapinėse iškalta epitafija: „Czterdzieści lat dzieci uczyła“ („Keturiasdešimt metų vaikus mokė“)10. Kita vertus, slapta pedagoginė šios moters veikla
buvo gyva šeimos tradicijoje, o tai jau svarus argumentas. Turiu omenyje 1960 metais
Londone paskelbtus Augustino Vrublevskio žmonos Jadwigos z Sikorów-Vrublevskienės (Jadwiga z Sikorów Wróblewska, 1889–1956) prisiminimus11. Tačiau egodokumentinis Beniovskytės-Vrublevskienės paveldas, pirmiausia jos dienoraščiai, apie
jokią šalutinę pedagoginę šios moters veiklą po 1857 metų, t. y. jos vedybų, žinių
nepateikia. Dienoraščiai akivaizdžiai rodo, kad visos pedagoginės žinios ir patirtis
buvo skirta tik jos pačios vaikams. Žinoma, šio fakto diaristė galėjo neminėti ir saugumo sumetimais. Visiškai vertėtų atmesti tik Vlado Abramavičiaus išsakytą teiginį,
kad Tado Stanislovo Vrublevskio motina „priklausė negausiam pedagoginį mokslą
užsienyje išėjusių moterų būreliui“12.
Bet kuriuo atveju dauguma minėtų tyrėjų šiai moteriai skyrė vos keletą žodžių.
Net ir literatūroje apie Rasų kapines buvo apsiribojama tik Beniovskytės-Vrublevskienės vyro ir sūnaus biogramomis13. Kiek daugiau dėmesio ši moteris, tiksliau – jos
egodokumentinis paveldas, iki šiol sulaukė tik iš literatūrologės, bibliotekininkės
Danutės Petkevičiūtės-Labanauskienės, istoriko Dariaus Staliūno ir minėtojo literatūrologo Białokozowicziaus14. Šie tyrėjai, kuriuos pirmiausia domino Tado Stanislovo Vrublevskio asmenybė, atskirai neaptarė jo motinos biografijos, tačiau naudojosi
Rygiel, Drège 1934, 1; Ponarski 1976, 55.
Rom[er]-[Ochenkowska] 1925-07-10, 2;
Życka 1932, 4.
7 [Uziębło] Ówczesny 1935-07-04, 6.
8 Romanowski 2002, 156; Romanowski 2003,
285; Białokozowicz 2002, 206.
9 Antonów 2011, VII.
10 Plg. „Mokė vaikus ištisus keturiasdešimt
metų“ (Abramavičius 1960, 5).
5

11

6

12
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Wróblewska 1960, 26.
Abramavičius 1960, 5.
Girininkienė, Paulauskas 1988, 74–75,
Nr. 175, 176; Małachowicz 1996, 428, 481
ir kt.
Labanauskienė 1996, 35–36; Staliūnas 1996,
152–154; Białokozowicz 2002, 207–208.
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sūnui rašytu jos dienoraščiu bei gausia korespondencija, taip, kad ir netiesiogiai,
piešdami ir šios moters portretą. Tado Stanislovo Vrublevskio kalinimo ir tremties
kontekste Beniovskytės-Vrublevskienės vardą kiek anksčiau minėjo ir istorikas Borisas Kleinas15. Tikėtina, kad šiam tyrėjui buvo žinoma Vrublevskio tardymo byla,
kurioje būta ir medžiagos apie jo motiną.
Beniovskytės-Vrublevskienės asmenybė liko ir anapus to meto memuaristikos
ribų. Vienintelis liudijimas (jeigu neminėsime trumpučių Uziębłos refleksijų) – Sikoros-Vrublevskienės prisiminimuose. Šios moterys nebuvo artimai pažįstamos, todėl
beveik visa memuaristės informacija paremta jos vyro Augustino Vrublevskio pasakojimais16. Knygoje pateiktas Beniovskytės-Vrublevskienės apibūdinimas ne itin patrauklus: moteris kaltinama nenuoširdumu, net veidmainiavimu. Tačiau kad ir kokių
tamsių spalvų būtų jos portretas, memuaristė negalėjo nutylėti patriotinių savo anytos nuostatų, ypač per 1863–1864 metų sukilimą17. Bet tai ir vieninteliai teigiami
apibūdinimai.
Atskirai niekada nebuvo stabtelėta ne tik prie Beniovskytės-Vrublevskienės biografijos, bet ir prie jos rankraštinio palikimo, kurio didelę dalį sudaro dienoraščiai.
Tai galima aiškinti net keliomis priežastimis. Pirma, dienoraščiai rašyti ne lietuvių
kalba, taigi tarsi savaime buvo eliminuoti iš mūsų kultūros. Tokios tradicinės mąstysenos pavyzdys – Rimanto Glinskio studija, kur autorius teigia, kad, kitaip nei
Europoje, XIX amžiaus Lietuvoje dienoraštis apskritai nebuvo paplitęs žanras (sic!)18.
Tačiau jau yra ir kitaip mąstančių tyrėjų – pavyzdžiui, istorikės Tamaros Bairašauskaitės tekstas, kur pateikiamas ne vienas rankraštyje likusio XIX amžiaus dienoraščio,
taip pat ir rašyto moters, pavyzdys19. Tenka tik apgailestauti, kad tyrėja, išsamiai
aptarusi tris egodokumentinius to meto bajorių tekstus – tarp jų ir garsųjį sukilėlio,
konspiratoriaus ir tremtinio Medardo Končios (Medard Kończa, 1808–1899) žmonos
Paulinos Manvydaitės-Bialozoraitės-Končienės (Paulina z Monwid-Białozorów Koń
czyna, 1821–1881) dienoraštį, – prie rūpimos diaristės kūrybos stabtelėjo tik fragmentiškai20. Kita vertus, iki šiol XIX amžiaus Lietuvos moterų diaristika analizuojama,
juolab skelbiama, itin retai. Šia prasme ypatingos svarbos žingsnis – vos prieš trejetą
metų literatūrologo Vaido Šeferio parengtas ir pirmą kartą in corpore išleistas vokiečių kalba rašytas Jono Basanavičiaus žmonos Gabrielos Eleonoros Mohl-Basanavičienės (1861–1889) dienoraštis21. Šeferio netrikdė nei kalbinis dienoraščio aspektas, nei
tai, kad šis tekstas – „visų pirma jausmų ir svajonių erdvė, kurioje kasdienybės frag
mentai pasirodo tik probėgšmais, netyčia“22. Vadinamoji jausminė moterų diaristikos
savybė, ilgus dešimtmečius suponavusi prielaidą, kad tai ne visai rimtas, antrarūšis
15
16

17

Клейн 1989, 122.
Tikriausiai ir dėl šios priežasties, ir dėl to,
kad memuarai, kaip dera, rašyti jau gyvenimo pabaigoje, esama netikslumų. Pavyzdžiui, Baltramiejus Beniovskis vadinamas
Vrublevskytės-Beniovskienės „broliu“. Žr.
Wróblewska 1960, 27.
Wróblewska 1960, 27.
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Glinskis 2006, 11.
Bairašauskaitė 1999, 32–37.
Bairašauskaitė 1999, 36–37.
Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos Eleono
ros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai,
2009.
Šeferis 2009, 28–29.
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šaltinis, lėmė, kodėl buvo sąmoningai ignoruojami šie šaltiniai, – turiu omenyje ant
rąją Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščio nepopuliarumo priežastį.
Vieni tyrėjai teigia, kad istorikui dienoraštis įgyja ypatingą vertę, jeigu jo autorius
yra kultūros žmogus ar istorinė asmenybė23. Kiti, atvirkščiai, – kad į mokslo apyvartą
įvedus, juolab paskelbus rankraštinius intymiuosius tekstus, jų autoriai tarytum įistorinami24. Beniovskytės-Vrublevskienės atveju negalėtume tiesmukai pritaikyti nei vieno,
nei kito teiginio. Šios dviejų garsių sūnų motinos nepavadintume nežinoma moterimi,
tačiau nepriskirtume ir kūrėjų ar žymių asmenų kategorijai – ne tik dėl iki galo dar
neįrodyto, bet ir nepaneigto jos dalyvavimo slaptajame mokyme, bet ir dėl to, kad
nė vienas šios moters tekstas taip niekada ir nebuvo paskelbtas. O tai – jau trečioji
ir bene svarbiausia Beniovskytės-Vrublevskienės „nepastebėjimo“ priežastis. Žinoma,
įtakos galėjo turėti ir psichologiniai dalykai – didelė dienoraščių apimtis (1181 puslapis, 546 archyviniai lapai) ir net specialistams dažnai sunkiai įveikiamas braižas.
Tačiau Vrublevskių vardas pamažu grįžta į mūsų istoriografinį kontekstą – ir ne
tik per Tado Stanislovo Vrublevskio asmenybę. Pirmas realus žingsnis populiarinant
Beniovskytės-Vrublevskienės rankraštinį palikimą – dviejų jos dienoraščių įtraukimas
į Lietuvos egodokumentinio paveldo (LEGODOK) registrą25. Šiame sąraše kol kas
anotuota 79 dienoraščiai, kurių 13 parašyta moterų. XIX amžiui, kurį suprantame
kaip Lietuvos istorijos periodą, prasidėjusį 1795 ir pasibaigusį 1915 metais, atstovauja tik penki (iš jų du spausdinti ir trys rankraštiniai) lenkų ir vokiečių kalbomis rašyti moterų dienoraščiai. Palyginimui galima pasakyti, kad XX amžiaus pabaigoje
buvo suregistruota 115 Prancūzijos XIX amžiaus moterų dienoraščių26. Prieš keletą
metų rusų tyrėjai išanalizavo 80 rankraštinių bei publikuotų 1780 metų–XIX amžiaus
6-ojo dešimtmečio pradžios dienoraščių, iš kurių net 53 parašė moterys27.
Bet kuriuo atveju šiuo metu LEGODOK registre pristatomi XIX amžiaus moterų
dienoraščiai dar neparodo tikrojo mūsų atminties institucijose saugomos ir net publikuotos to meto Lietuvos moterų diaristikos kiekio. Džiugu, kad net du iš minėtų
penkių egodokumentų priklauso Beniovskytės-Vrublevskienės plunksnai, – tačiau
reikia turėti omenyje ir tai, kad šiuo metu žinomi net septyni 1850–1884 metais rašyti šios moters dienoraščių sąsiuviniai (knygos). Petkevičiūtė-Labanauskienė, rašydama apie Vrublevskių giminės epistolinį palikimą, kurį sudaro net 799 laiškai, pavadino jį „įspūdingai gausiu“28. Tą patį būtų galima pasakyti ir apie BeniovskytėsVrublevskienės diaristinį paveldą, kuris, kaip jam ir dera, dabar guli jos pačios ir jos
vyro vardu pavadintoje bibliotekoje. Šio straipsnio tikslas – nuodugniau pažvelgti
tiek į diaristės biografiją, tiek į rankraštinį jos palikimą.

2. D i a r i s t ė s b i o g r a f i j o s m e t m e n y s. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės biografiją bent iš dalies galima atkurti tiek iš oficialaus pobūdžio dokumentų
(gimimo liudijimo, mokslo baigimo pažymų, genealoginių lentelių ir kt.), tiek iš jos
23
24
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Glinskis 2006, 16.
Rogers 1995, 544.
„Įrašai“, LEGODOK (žiūrėta 2012-07-11).
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Lejeune 1993, 295–341.
Савкина 2007, 97.
Labanauskienė 2004, 14.
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diaristinio, epistolinio bei literatūrinio palikimo. Visi šie rankraščiai ir dokumentai
saugomi LMAVB Bendrajame (f. 9) ir Mokslų akademijos bibliotekos archyvo (f. 75)
fonduose. Šie rinkiniai – vieni seniausių bibliotekoje; prie jų sudarymo tiesiogiai
prisidėjo Tadas Stanislovas Vrublevskis. Tad nenuostabu, kad juose daug vietos skiriama ir Beniovskių bei Vrublevskių šeimų asmenybėms.
Vertingiausias Beniovskytę-Vrublevskienę reprezentuojantis dokumentas – 1842
metų kovo 13 dienos29 išrašo iš Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos knygų nuorašas (datuotas 1855 metų liepos 2 dieną)30. Dokumente rašoma, kad
Beniovskytė-Vrublevskienė gimė 1830 metų spalio 8 dieną Gardino gubernijoje, Kobryno mieste, Rusijos armijos Balstogės pėstininkų pulko gydytojo, majoro Baltramiejaus Beniovskio ir Augustinos Krinskytės-Beniovskienės (Augustyna z Kryńskich Beniowska, 1809–1869) šeimoje (žr. 1 pav.). Kobrynas, vienas seniausių Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės miestų, nebuvo kuo nors ypatingas nei Beniovskių, nei Krinskių šeimai – ten tuo metu tiesiog stovėjo Beniovskio pulkas. O ir pakrikštyta Emilija (tai irgi
sužinome iš minėto dokumento), pirmasis ir vienintelis šių sutuoktinių vaikas, buvo
ne bažnyčioje, bet ten, kur ir gimė, – iš kobryniečio Martyno Rudaminos (Marcin Rudomina) nuomojamame bute. Istorija neužfiksavo krikštatėvių vardų, tik Krikšto sak
ramentą suteikusį kunigą – Valentiną Kuliešą (Walenty Kulesza). Mergaitės gimimo
faktas nebuvo įregistruotas nei Kobryno katalikų bažnyčios metrikų, nei Balstogės
pulko kapeliono knygose – dėl to tikriausiai vėliau ir kreiptasi į dvasinę konsistoriją31.
Paslaptimi kol kas apgaubtas ir vardo parinkimas. XVIII amžiaus pabaigoje–XIX
amžiaus pradžioje tiek valstiečių, tiek bajorų kilmės mergaitėms vardas dažniausiai
būdavo suteikiamas to šventojo, kurio šventės dieną ji buvo gimusi, – kitaip tariant,
„vardą atsinešdavo“32. XIX amžiaus pradžioje moterys bajorės vis dažniau krikštydavo dukras vardais iš populiarių romanų. Nuo XIX amžiaus ketvirtojo, o ypač
septintojo dešimtmečio, t. y. posukiliminiais ir tarpsukiliminiais metais, populiarėjo
ir nacionalinių herojų vardai33. Todėl labai dažnas lenkaitės ar lietuvaitės vardas buvo
ir Emilija – žinoma, dėl Emilijos Pliaterytės. Tačiau Beniovskytės-Vrublevskienės
gimimo dieną jos tėvams Pliaterytė dar nieko nesakė. Todėl lieka tik dvi galimybės:
arba Emilijos vardas buvo susijęs su Beniovskių ar Krinskių šeimomis, arba su tėvų
skaityta literatūra – o galbūt ir su vienu, ir su kitu.
29

Čia ir toliau datos bus nurodomos taip,
kaip šaltinyje. Nuo 1800 metų didžiojoje
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje galiojo Julijaus kalendorius. Tačiau painiavos būta daug, nes vieni
šio krašto gyventojai tradiciškai rašė datas
pagal Grigaliaus kalendorių, kiti taikė
naująjį. Dažnai ir vienaip, ir kitaip rašė tas
pats asmuo. Todėl norint nustatyti kiek
vieną datą dažnai reikia specialių tyrimų.
Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose datos paprastai rašomos pagal Julijaus kalendorių.
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Išrašas iš Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos knygų apie
Emilijos Beniovskytės gimimo datą, vietą
ir krikštą, 1842-03-13, 8r–9v.
Išrašas iš Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos knygų apie
Emilijos Beniovskytės gimimo datą, vietą
ir krikštą, 1842-03-13, 8r.
Paukštytė 1999, 77. Ši tyrėja nagrinėjo tik
valstiečių socialinę grupę.
Plačiau apie tai žr. Bołdyrew 2008, 267–273.

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

1 pav. Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė (Emilia z Beniowskich
Wróblewska, 1830–1886), Vilnius (?), 1856 metai. Dagerotipo
autorius nežinomas; 80 × 62, 125 × 106 mm;
LNM: ATV 6972; skelbta kn.: Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai
Lietuvos muziejuose = Daguerrotypes, Ambrotypes, Tintypes
in Lithuanian Museums (katalogas), 2000, 25, 72

Čia peršasi pikantiška istorinė smulkmena: Beniovskių šeima save siejo su garsiuoju Baro konfederatu, keliautoju, Madagaskaro karaliumi ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Nepriklausomybės karų dalyviu memuaristu Mauricijumi Augustu Beniovskiu (slovak.
Móric Beñovský; vengr. Móric Benyovszky; lenk. Maurycy Beniowski, 1746–1786). Ši
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įspūdinga asmenybė, po 1758 metų kurį laiką tikrai gyvenusi Lietuvoje34, yra vienodai
brangi ne tik slovakams ir vengrams, ne tik lietuviams ir lenkams, bet ir amerikiečiams
bei madagaskariečiams, o istoriografijoje kartais vadinama ir Baltramiejaus Beniovskio
proseneliu35. Kleinas tuo tarpu visai drąsiai Beniovskytę-Vrublevskienę įvardija Beniovskio palikuone: „Имеются сведения о том, что она потомок знаменитого конфедерата Мавриция Бениовского, человека ставшего легендой“36.
Nors Mauricijaus Augusto ir Baltramiejaus Beniovskių giminystė kol kas toli gražu neaiški, o šio fakto neakcentuoja Mauricijaus Augusto Beniovskio biografai37,
šeimoje legendos būta38. Ją galėjo kurstyti ir nuolatinis šurmulys dėl Mauricijaus
Augusto Beniovskio vardo – apie jį buvo kuriamos operos, rašomi romanai ir dramos
(gerokai iki Julijaus Slovackio39). Didžiulio populiarumo sulaukė dar 1795 metais
Leipcige Augusto Friedricho Ferdinando von Kotzebue išspausdinta tragikomedija
Graf Benjowsky oder die Verschwörung auf Kamtschatka („Grafas Beniovskis, arba Sąmokslas Kamčiatkoje“)40. Būtent šiame kūrinyje von Kotzebue kaip Beniovskio moters idealą pristato jo žmoną Emiliją (realiame gyvenime ji vardu Ona Zuzana). Von
Kotzebue tragikomedija buvo žinoma visame pasaulyje, dažnai statoma scenoje (1814
metų spalio 29 dieną per šio kūrinio premjerą Baltimorėje pirmą kartą buvo atliktas
Jungtinių Amerikos Valstijų himnas); populiari ir Lenkijoje bei Lietuvoje (kaip ir visa
von Kotzebue kūryba), 1807 metais išversta ir į lenkų kalbą41. Taigi visai tikėtina, kad
Emilijos vardas nusižiūrėtas būtent iš von Kotzebue kūrinio.
Bet kuriuo atveju dvasinės konsistorijos išduotoje pažymoje nurodyta, kad abu
Emilijos tėvai bajorai („rodziła się z małżonków ślubnych ‖ i szlachetnych“42), nors
istorikas ir bibliografas Adamas Lewakas iškelia ir kitą versiją – kad Beniovskis gimė
turtingoje Gardino gubernijos žydų šeimoje43 (žr. 2 pav.). Pati Beniovskytė-Vrublevskienė, palikusi daug įdomios informacijos apie savo tėvą, jo kilmės plačiau neaptarė,
tačiau trumpoje Beniovskio biografijoje nurodė itin svarbų faktą: tėvas buvo Imperatoriškojo Vilniaus universiteto auklėtinis, medicinos mokslų daktaras44. Józefas Bielińskis, registravęs daktaro disertacijas apgynusius šio universiteto medikus, Beniovskio pavardės nenurodo, tad teiginį būtina tikrinti45. Tačiau dėl to, kad studijavo mediciną Vilniaus universitete, abejoti netenka – tai rodo ir studentų registracijos knygos46.
Iš jų aiškėja, kad į universitetą įstojo 1817 metais. Remiantis minėtais dokumentais
34
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W[ójcicki] 1860, 165.
D[rège] 1926, 1; Staliūnas 1996, 152; Białokozowicz 2002, 207.
Клейн 1989, 118.
Žr. Lepecki 1938.
Wóblewska 1960, 26.
Słowacki 1841.
Von Kotzebue 1795.
Von Kotzebue 1807.
Išrašas iš Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos knygų apie
Emilijos Beniovskytės gimimo datą, vietą
ir krikštą, 1842-03-13, 8r.
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Lewak 1935, 429; Modelski 1935, 429–432.
BF 2r.
Bieliński 1886.
Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentų registracijos knyga, 1819–1820, 76v,
Nr. 305; Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentų registracijos knyga, 1820–
1821, 123r, Nr. 536; Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentų registracijos
knyga, 1821–1822, 1822–1823, 132r, Nr.
589, 234v, Nr. 290.

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

2 pav. Baltramiejus Beniovskis (Bartłomiej Beniowski, ~ 1800–1867), Londonas (?), ~ XIX a.
5–6 d. Dagerotipo autorius nežinomas; 2 po 67 × 59, 84 × 173 mm; 2 po 1/9 plokštelės;
LNM: ATV 6985; skelbta kn.: Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose =
Daguerrotypes, Ambrotypes, Tintypes in Lithuanian Museums (katalogas), 2000, 24, 75

galima patikslinti ir Beniovskio gimimo datą ir vietą: gimė 1800 metais Voluinės gubernijoje, Žytomyro apskrityje, Berdyčivo parapijoje. Svarbus ir kitas registruose nurodytas dalykas: Beniovskis užrašytas kaip katalikas ir studentas, jau pristatęs bajorystės įrodymus. Į akis krenta tik viena smulkmena – jis užrašytas kaip „Simeono sūnus“
(„Syn Symeona“), o paprastai buvo rašoma „Szymona“, t. y. „Simano“ vel „Simono“.
Bet kuriuo atveju studijavo ne savo, bet iždo lėšomis, maža to, lankė ir matematikos
bei literatūros paskaitas. Šiuos faktus jau vėliau pateikė pats Beniovskis: „After a course
of seven years of mathematical, literary, and medical studies, at the expense of the
University of Wilno“47. Universitetą baigė 1823 metais – garsiojo studentų proceso išvakarėse, tačiau Filaretų ir kitų slaptų draugijų sąrašuose Beniovskio vardo nėra.
Į istorikų akiratį Beniovskytės-Vrublevskienės tėvas pirmiausia pateko kaip
1830–1831 metų sukilimo dalyvis, kuris 1831 metų balandžio 25 dieną mūšyje prie
Kuflevo kaimo, rizikuodamas gyvybe, iš Rusijos armijos perėjo į sukilėlių pusę48.
Sukilimą pralaimėjus, emigravo į Paryžių, kur mokėsi garsiojoje karo mokykloje
L’École d’état-major49. 1833 metais generolas Józefas Dwernicki’s Beniovskį kartu
47

48
49

[Beniowski] 1844, 81. LMAVB saugomas
(sign. 1355) kadaise iš Londono į Vilnių
Baltramiejaus Beniovskio dukters atvežtas
šios knygos egzemplioriaus fragmentas.
Lewak 1935, 429.
[Beniowski] 1844, 81. Taip pat žr.: L’École
d’état-major išduotas pažymėjimas apie
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Baltramiejaus Beniovskio 1832–1833 metais išklausytą mokymo kursą, 1833-03-12,
3r; Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės vado emigracijoje Józefo Dwernicki’o išduoda pažyma apie Baltramiejui Beniovskiui
suteiktą majoro laipsnį: Dwernicki
1833-03-23, 1r.
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su kitais karininkais pasiuntė į Egiptą, pas garsųjį šios šalies reformatorių pašą
Muchamedą Ali (žr. 3 pav.). Lenkijos ir Lietuvos emigrantų tikslas buvo pelnyti
Egipto ir Sirijos žydų paramą valstybės išsivadavimui. Grįžęs iš Egipto, Beniovskis
netrukus persikėlė į Londoną, kur gyveno iki pat mirties. Anglijoje anaiptol nenutolo nuo politikos: dėl anarchistinės prigimties (tai Beniovskio amžininkų žodžiai),
nesutardamas su lenkų ir lietuvių emigracija įsitraukė į politinį Anglijos gyvenimą,
simpatizuodamas radikalioms pažiūroms. Lewakas, remdamasis to meto Londono
spauda, rašo apie Beniovskio dalyvavimą čartizmo judėjime ir ryšius su airių politiku Danieliu O’Connelliu50.
Beniovskytės-Vrublevskienės tėvo radikalumą, kairuoliškumą patvirtina ir gydytojo, keliautojo, literato Teodoro Tripplino kelionių apybraiža Pamiętniki lekarza pola
ka z wypadków za granicą doznanych („Lenkų gydytojo prisiminimai apie užsienyje
patirtus nutikimus“)51. Rašytojas su neslepiama ironija rašo apie savo kolegą, kadaise gerą gydytoją („niegdyś sztabslekarz i dobry lekarz“), savo noru išsižadėjusį medicinos („ale skrzydłom duszy doktora Benio ciasna atmosfera medyczna, nie wystarczała na rozpięcie się“)52 ir susidomėjusį socialiniais reikalais bei Londone leidusį
žurnalą darbininkams The Friend of Workmen (Darbininkų draugas)53. Pasak Tripplino,
Beniovskį buvo užvaldžiusi ir kita idėja – rasti būdų, galinčių pagerinti žmogaus
atmintį, kurią vadino „proto sandėliu“ („pamięć jest spichlerzem umu“54). Kitaip
tariant, tikėjo, kad žmogų laimingesnį galima padaryti ne gydant kūną, bet šviečiant
ir keičiant mąstymą. Pragyvenimui ir savo laikraščiui Beniovskis pinigų užsidirbdavo taip pat gydytojui neįprastu būdu – anglų aukštuomenės ponioms siūdamas batelius. „Gydytojas Kurpius“ („Doktor Szewc“) savo virsmą aiškino taip:
– Powiadam ci doktorze T. po raz dziesiąty czy dwunasty, daj mi święty pokój z
praktyką lekarską, rozbrat wziąłem wieczny i stanowczy z poziomą medycyną od
czasu, jak się przekonałam o większej skuteczności oświaty na szcęście i zdrowie
człowieka. Niech wprzód będzie lepszym, wówczas mniej będzie cierpiał, a oświata
zrobić go musi lepszym; pamięć jest spichlerzem umu, ja zaś poświęcam się na to
żeby tę pamięć stosunkowo małym wysileniem, w każdym człowieku wzbudzić,
zaostryć i wzmocnić. A jak się zmęczę mnemotechniką i dziennikarstwem, wówczas
dla odpoczęcia, i żeby z głodu nie umrzeć, szyję trzewiki; Jan Jakób Rousseau przepisywał nuty; szyć trzewiki to rzecz jeszcze mniej mechaniczna, więcej urozmaicona.
Tedy proszę mi dać święty pokój, nie jestem już lekarzem, niech sobie nim będą inni
po poziomie czołgać się lubiący55.

Gal iš čia ir radikali Beniovskio vaikaičių – Tado Stanislovo, o ypač anarchosindikalisto Augustino Vrublevskio, tapusio Lenkijos anarchistų klasiku, prigimtis? Bet
kuriuo atveju Tripplino pateiktas Beniovskio portretas unikalus. Nors rašytojas jam
ir nesimpatizavo: vadino „dirgliu, gyvybingu, sąmojingu ir nepaprastai šnekiu“
50
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Tripplin 1855a; Tripplin 1855b.
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Tripplin 1855b, 6.
Tripplin 1855a, 34.
Tripplin 1855a, 33–34.

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

3 pav. Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės vado emigracijoje Józefo Dwernicki’o
(1779–1857) išduota pažyma apie Baltramiejui Beniovskiui suteiktą
majoro laipsnį, Paryžius, 1833-03-23; 310 × 190 mm;
LMAVB RS: f. 75 – 112, 1r
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(„draźliwym, ruchliwym, przytomnym i niezmiernie wygadanym“56), maža to, garsėjančiu piktu liežuviu, tačiau paliko pikantiškų smulkmenų, neužmiršdamas aprašyti ir išorę. Nei Beniovskių, nei Vrublevskių biografai šios medžiagos iki šiol nenaudojo, turbūt nepastebėję, kad Tripplino minimas Londono keistuolis, buvęs Vilniaus
gydytojas „doktor Benio“ yra ne kas kitas kaip Tado Stanislovo Vrublevskio senelis
Baltramiejus Beniovskis.
Tripplinas Londone gyveno 1836–1837 metais, o savo prisiminimus užrašė beveik
po dvidešimties metų. Taigi į duomenis reikia žiūrėti atsargiai – kaip ir į daugumą
šio keistos reputacijos literato tekstų. Tačiau Tripplino pateiktas Beniovskio portretas
įtikina ir neprieštarauja kitai informacijai. Įdomu ir tai, kad pirmą kartą apie Beniovskį Tripplinas trumpai užsiminė dar pirmojoje, ne tokioje populiarioje Anglijos prisiminimų knygoje Anglia dziś i dziesięć lat temu57. Aprašydamas sunkią emigrantų dalią
Londone, Tripplinas negalėjo nepaminėti ir kolegos Beniovskio; tą kartą buvo daug
atlaidesnis, nors rašė apie jį vis tame pat – moteriškų batelių siuvėjo – kontekste:
Pracy dostać trudno było nadzwyczajnie człowiekowi nieposiadającemu jakiegoś
szczególnego usposobienia, – protekcyi, i rzeczy bardzo ważnej w Londynie – pięknych wykwitnych sukien. Wielu bardzo zdolnych naukowych ludzi wzięło się do
rzemiosła. Znany major Ben... doktor medycyny, sławny professor Mnemotechniki
człowiek dziwnie hojnie przez naturę obdarzony, wziął się do szewstwa i szył damskie trzewiki58.

Kad ir kaip būtų, Tripplinas pastebėjo svarbiausią Beniovskytės-Vrublevskienės
tėvo bruožą – gamta jį buvo apdovanojusi neįprastais gabumais.
Beniovskio dukters rankraščiuose paliktas tėvo įvaizdis panašus į užrašytąjį Tripplino. Tik su vienu niuansu – tai, kas šiam rašytojui (ir ne tik jam) kėlė pašaipą,
Beniovskytei-Vrublevskienei buvo didžiausias privalumas. Tėvas jai ne tiek sukilėlis
ir politikas, taigi herojus, kiek mokslo žmogus, aplinkinius stebinęs ne tik nuodugniu
visų gamtos mokslų išmanymu, bet ir dešimties užsienio kalbų mokėjimu (pats Beniovskis jų nurodo dvylika, tikriausiai priskaičiuodamas dar ir lenkų bei rusų59).
Maža to, svetimšalis („I  – a foreigner – a native of the outskirts of civilization“),
kvietęs anglus į jų kalbos ortografijos reformą60 (žr. 4 pav.).
Bet labiausiai Beniovskytei-Vrublevskienei imponavo fenomenali tėvo atmintis:
sausakimšas žiūrovų sales Londone sutraukdavo jo demonstruojami vadinamieji
atminties seansai. Specialiai sukonstruota mašina, kurią Beniovskis pavadino „frenotipika“ (angl. Phrenotypics) ir kurią jo duktė vadino „atminties vaizdais“ („Obrazami
pamięci“), galėjo nuo pradžios iki pabaigos ir nuo pabaigos iki pradžios atkartoti
22 000 The Encyclopaedia Britannica straipsnius – ir faktus, ir datas61. Beniovskis savo
metodą ir savo išradimą demonstravo ne tik Karališkojoje Adelaido galerijoje (visas
pavadinimas: „National Gallery of Practical Science, Blending Instruction with Amu56
57
58

Tripplin 1855a, 33.
[Tripplin] 1851.
[Tripplin] 1851, 150.

59
60
61
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[Beniowski] 1844, 82.
[Beniowski] 1844, 81.
BF 2v–3r.
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4 pav. Baltramiejaus Beniovskio knygos The Anti-absurd or Phrenotypic alphabet
and ortography for the English Language (Londonas, 1844) fragmentas;
LMAVB: sign. 1355

sement“), bet ir Pietų Kensingtono muziejuje (dabar – „Science Museum“). Sako, kad
abu kartus buvo sutiktas aplodismentais ir pagyromis62. Neatsitiktinai Beniovskį
Londono spauda vadino „człowiekiem o cudownej pamięci“:
Takiem zdzi‖wieniem to wystąpienie mego Ojca przyjęła ‖ [3v] angielska publiczność
iż znałezli się ludzie ‖ tak oryginalnego pomysłu iż przychodzili ‖ do Ojca ogłądać
go czy przez jakie zbocze-‖nie natury nie miał styłu czaszki drugiej ‖ pary oczu –
Ƶrobiłby kolosalny majątek ‖ gdyby zechciał objeżdzać Europę ogłaszając ‖ wszędzie
iż będzie okazywać „cuda pamięci“, ‖ ale zbyt był humanitarny by ‖ jak63 skąpiec
ukryć skarby swoje od siebie ‖ bi64 tylko nie dzieląc się z nimi z ogółem ‖ Myśłał65
on66 sobie iż kiedyś w kochanej ojczy‖znie sam swym67 wspólrodakom przyniesie – ‖
w darze te skarby, owoce długoletnich prac ‖ połączonych z walką o byt o życie –
62
63
64

BF 2v.
Taisyta iš jaką. Prieš šį žodį išbraukta to
co dl...
Norėta parašyti by?
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65
66
67

Taisyta iš mysląc. Prieš šį žodį išbraukta
ludzi.
Žodis įterptas.
Prieš šį žodį išbraukta kiedyś swym.
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5 pav. Brailio raštu išleistos Baltramiejaus Beniovskio knygos Phrenotypic Primer
for Blind (Londonas, [be datos]) antraštinis lapas;
LMAVB: sign. 55710

myślał68 – że chwila ta ‖ niedaleko; widząc jednak iż nadzieja ta coraz ‖ ginie we
mgle zludzeń podziełił się nim z dzicem69 ‖ tej ziemi które biednego wygnańca przytuliła do ‖ łona70.

Todėl Beniovskis ne tik siuvo batelius, bet ir davė „Atminties pamokas“ („Lessons
of Memmory“), kol vėl visa galva pasinėrė į naują idėją – patobulinti poligrafijos
techniką71. Spaustuvės mašina buvo paskutinis jo išradimas; mašinos patentą vėliau
įsigijo ne tik anglai, bet ir prancūzai, belgai, indai72.
Mirė Beniovskis 1867 metų kovo 29 dieną, savo namuose 8 Bow Street, visai greta garsiojo Kovent Gardeno operos teatro. Savo tėvą Beniovskytė-Vrublevskienė vadino galingos minties, nepaprastai darbščiu ir ištvermingu žmogumi (orig.: „potężnej
myśli i niezmordo ‖ wanej pracy i wytrwałości“)73. Mokslinės veiklos įrodymas – ne
68
69
70
71

Žodis įterptas.
Sic!
BF 3r–3v.
BF 4r–4v. Taip pat žr. [Beniowski] 1856.

72

73
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BF 4v–5r. Taip pat žr.: Notarinis įrašas: sutartis tarp Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės ir Helenos Harris, 1867-08-13, 12v.
BF 5v.
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1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
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tik Beniovskytės-Vrublevskienės užrašai, bet ir jo paties rankraščiai bei knygos. Tarp
įdomesnių rankraščiuose likusių darbų galima paminėti po mirties į Vilnių dukters
parvežtus topografinius užrašus – planuoto darbo apmatus74, o spausdintam Beniovskio palikimui atstovauja net keli 1842–1856 metų leidiniai – visi spausdinti Londone,
paties Beniovskio lėšomis ir jo paties spauda (žr. 5 pav.)75.
Po Beniovskio mirties duktė į Vilnių parvežė ne tik rankraščiuose likusią tėvo
kūrybą, ne tik asmeninius dokumentus, nuotraukas, vizitines korteles, bet ir memuarinį palikimą – dienoraštį ar prisiminimus (apie tai šiandien galima spręsti iš pačios
Beniovskytės-Vrublevskienės diaristinių tekstų), tačiau Beniovskio memuaristikos
likimas nežinomas.
Parvežė į Vilnių ir asmeninius Beniovskio masonikos ritualinius daiktus: Beniovskytės-Vrublevskienės tėvo ryšiai su Londono masonų ložėmis buvo žinomi ne tik
šeimai, bet ir plačiajai visuomenei. Stepono Batoro universiteto bibliotekos direktorius,
tuo metu vadovavęs ir Valstybinei Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekai, –
Stefanas Rygielis ir Tado Stanislovo Vrublevskio pagalbininkė, bibliotekininkė Helena Drège Beniovskį tiesiai vadino „masonu majoru Bartalomėjumi Beniovskiu“ („mason major Bartłomiej Beniowski“)76. Senelio relikvijų buvo ir žymiajame Tado Stanislovo Vrublevskio masonikos rinkinyje77. Viena jų – masonų meistro prijuostė – šiandien saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje78. Įdomu ir tai, kad pirmoji lietuvių
mokslininkė, susidomėjusi Beniovskio asmenybe, aptikusi jo pėdsakų Paryžiuje, buvo
bibliografė, istorikė Marija Mašiotaitė-Urbšienė (1895–1959)79.
Tėvo vaidmuo Beniovskytės-Vrublevskienės gyvenime sunkiai pamatuojamas.
Beniovskis emigravo, kai jo dukrai nebuvo ir metų. Kad tėvas gyvas, pirmą kartą
sužinojo tik po dvidešimties metų, taigi 1851-aisiais, kai jai jau buvo dvidešimt
vieneri. Sužinojo, kaip rašė, atsitiktinai („przypadkiem“)80. Tų metų rudenį dienoraštyje užrašys apie namuose apsilankiusį svečią iš Anglijos, atvežusį žinių apie
tėvą. Nors atvykėliu britu Beniovskytė-Vrublevskienė anaiptol nesižavėjo – jis jai
pasirodė toks pat šaltas ir materialus kaip ir jo šalis („Anglia nie ma serca“), – jos
emocijos veržėsi srautu:
74
75

76
77

Beniovskis [be datos], 1r–17r.
Be minėtųjų autoriaus darbų žr. [Beniowski] 1845. Ši knyga odiniais viršeliais įrišta
kartu su Samuelio Johnsono žodynu – tikėtina, kad dar Londone, paties Beniovskio. Knyga į Vilnių pateko tokiu pat keliu;
žr. LMAVB: sign. 18584. Taip pat žr. [Beniowski] [be datos]. Knygos egzempliorius, taip pat Beniovskytės-Vrublevskienės
atvežtas iš Londono, saugomas LMAVB:
sign. 55710.
Rygiel, Drège 1934, 1.
Žr. Muziejinių rinkinių, 1939 metų spalio
20 dieną paimtų iš Valstybinės Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių vardo biblio-
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78
79
80

tekos Masonikos skyriaus ir vėliau išvežtų
į Minską, sąrašas, [be datos], 5r, Nr. 63:
„Pieczęć Kryształowa bez oprawy z literami B.B. ‖ (należała do Bartłomieja Beniowskiego, dziada Tadeusza ‖ Wróblewskiego z linii matki, masona z Londynu).
Na pieczęci ‖ ręka z mieczem“. Tą pat informaciją žr. Vrublevskis Tadas Stanislovas, Muziejinių masonikos rinkinių sąrašas, [be datos], 21v, Nr. 63.
Būčys 2009, 20, 141, Nr. 25.
Urbšienė 1933, 1r.
DTSV 66r (Vilnius, 1867; įrašo mėnuo ir
diena nenurodyta).
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O gdybym podczas tej swiet-‖nej wystawy81 co cały swiat zadziwiła gdybym wtedy ‖
znalazła się w Londynie oko82 moje83 szukało by nie84 cudnych ‖ wynalazków, nie
sztucznych – wyrobów85, ale w tym tłumie ‖ [38r] raźnych wiekiem i narodem i stanem ludzi sledziło ‖ by ojca nieznanego – lecz czyliż by serce nie-‖przeczuło nie
poznało nie powiedziało „o to ten!86 ‖ o czemuż niemam pieniędzy, czemu niemam ‖
mocy – iść, odszukać Go poznać – ojca! biednego wy-‖gnańca! – ! – a możeż choć
wostanich87 jego chwilach ‖ znajdzie córkę – może mnie Bóg jeszcze dozwoli choć ‖
schyłek lat Jego osłodzic i otoczyć staraniem i czułością ‖ synowską88.

Pirmosios Pasaulinės parodos, vadinamosios Didžiosios pasaulinės parodos („The
Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations“ vel „The Great Exhibition“
vel „Crystal Palace Exhibition“), kuri kaip tik tuomet, 1851 metais, vyko Londone,
Haid Parke, motyvas pasirinktas neatsitiktinai – spėju, kad Beniovskytei-Vrublevskienei jau tuomet buvo žinoma išradėjiška tėvo prigimtis. Tiesa, savo spausdinimo
mašinos Beniovskis parodai pristatyti nesuskubo – viešai ją pademonstravo tik po
dvejų metų89.
Sunku pasakyti, kada pirmą kartą Beniovskytė-Vrublevskienė nuvyko į Londoną
pasimatyti su tėvu – tikriausiai tarp 1855 metų žiemos ir 1856 metų vasaros, t. y. iki
savo tuoktuvių, nes dar 1855 metų sausio pabaigoje, perskaičiusi minėtąją Tripplino
apybraižą, rašė:
[...] biada Tobie Tripplinie – Tys otworzył me rany – tyś nie wiedział żle90 wlewasz
boleści twem piórem wserce ‖ [86v] od kolebki osieraconej corki – Dobranoc Ojcze, ‖
ia cię żegnam kiedym Cię nigdy nie powitała91.

Pastaroji frazė rodytų, kad 1855 metų sausį tėvo dar nebuvo aplankiusi. Aišku
tik, kad šiame susitikime dalyvavo ir jos motina92. 1865 metais į Londoną pasimatyti su seneliu nuveš ir Tadą Stanislovą Vrublevskį93. Bet kuriuo atveju nuo 1851 metų
pastebima ypatinga Beniovskytės-Vrublevskienės atida anglų kalbos studijoms94. Nors
ši kalba XIX amžiaus viduryje populiarėjo ir Lietuvoje, moteriai tai buvo madingas,
bet anaiptol nedažnas pasirinkimas, laikomas daugiau „literatūrine pramoga“95. Ang
liškai mergaites ims dažniau mokyti tik XIX amžiaus antrojoje pusėje, kai ši kalba
taps aukštuomenės simboliu96. Bent jau Vilniuje anglų kalbos mokėjimu negalėjo
pasigirti ir vyrai: apie tai galima spręsti ir iš 1866 metais į šį miestą atvykusio pirmojo Vilniaus viešosios bibliotekos direktoriaus Aleksejaus Vladimirovo pavyzdžio –
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Raidė s taisyta.
Pirmoji raidė o taisyta?
Žodis įterptas. Prieš jį išbrauktos neįskaitomos raidės.
Raidė e taisyta.
Žodis įterptas.
Praleistos kabutės.
Tikriausiai norėta parašyti w ostatnich.
D1 37v–38r (Vilnius, 1851-09-16).
The History of Printing, 1855.
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90
91
92
93
94
95
96

Turėtų būti że.
D1 86r–86v (Vilnius, 1855-01-28).
DTSV 66r (Vilnius, 1867; įrašo mėnuo ir
diena nenurodyta).
DTSV 66r (Vilnius, 1867; įrašo mėnuo ir
diena nenurodyta).
D1 91r (Palanga, 1855-09-04).
Bairašauskaitė 2011a, 238.
Bołdyrew 2008, 208.
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6 pav. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės verstos Baltramiejaus Beniovskio knygos
A Handbook of Phrenotypics for Teachers and Students (Londonas, 1842)
rankraščio fragmentas; 220 × 178 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 242, l. 28v–29r
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( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

jo tobula anglų kalba (Vladimirovo žmona buvo anglė) amžininkams ne tik darė
įspūdį, bet ir išskyrė iš aplinkos. Tad šiuo atžvilgiu ir Beniovskytė-Vrublevskienė
Vilniuje turėjo būti išskirtinė.
Ilgainiui jos anglų kalbos įgūdžiai augs: ne tik dažnam vilniečiui ar vilnietei padės
perskaityti atsiųstus iš už anapus Atlanto laiškus97, bet ir iš šios kalbos į lenkų kalbą
vers ir tėvo knygą – darbą apie frenotipiką. Anglų kalbos žinias tobulins ir per tris
viešnages Londone. Paskutinį kartą – jau po tėvo mirties – šiame mieste praleis tris
mėnesius. Kaip ir tėvas, Beniovskytė-Vrublevskienė turėjo išskirtinių gabumų kalboms.
Tai buvo šeimos tradicija, nes ir senelį iš tėvo pusės, Simeoną Beniovskį, sūnus vadino pačiu geriausiu lingvistu, kurį jam kada nors teko pažinti („than whom a greater
linguist I know not“98).
Tėvo netektį išgyveno skausmingai: „Jakkolwiek życie moje całe zdala od ojca ‖
spędziłam to przekonanie że już go niema ‖ tak jest boleśnem że wyrazić tego
niepodobna“99. Per tuos vienumoje, toli nuo Vilniaus ir nuo šeimos praleistus mėnesius Londone, gyvendama tarp tėvo paliktų relikvijų, visa jėga pajus Beniovskio
asmenybės žavesį. Bet daugiausia apie tėvą sužinos iš intymiųjų jo užrašų, kurie
padės kitomis akimis pažvelgti ir į savo gyvenimą:
Czyliś czytanie to pamiętników ‖ Ojca, wtajemniczenie się w jego duszę ‖ ma być
dla mnie bez pożytku. ‖ Nie100 – Widok tego wielkiego ducha ‖ genjałnych jego pomysłów – ‖ ta chciwa chęć wiedzy – ta ciągła ‖ dążność do doskonałości, ta jego ‖
wytrwałóść w pracy, – podnosi mię ‖ czyni101 mię dumną że tak powiem. ‖ i wskazuje mi zarazem jak czas ‖ jest drogim, jak chwile, które tracę ‖ marnie102 ja corka
tego znakomitego czło‖wieka, mogłabym użyć na ‖ wydoskonalenie jakiej jednej ‖
choćby zdolności którą musiałam ‖ otrzymać po ojcu w dziedzictwie, ‖ na wydoskonalenie jej tak ‖ by ona przyniosła kożyść dla ‖ mojej rodziny i pożyteczną ‖ [2v] być
mogła dla ogołu – ‖ tak przejmę się głęboko tą ‖ prawdą że życie dane nam ‖ jest
na pracę, według103 naszych ‖ zdolnośći i talentow, ktore ‖ przez pracę się ksztalcą i
po‖większają – że szkoda jest ‖ wstyd jest nawet na prożne ‖ gawędy, tracić skarbu
tak dro‖giego104.

Tas įspūdingas žmogus – itin retas svečias dukters dienoraštyje, tačiau būtent jo
parašytam Frenotipikos vadovėlio mokytojams ir mokiniams (A Handbook of Phrenotypics
for Teachers and Students)105 vertimui ji skiria paskutinius savo gyvenimo mėnesius;
pratarmė rašyta Vilniuje, 1886 metų lapkričio 16 dieną, t. y. tik kiek daugiau nei
mėnuo iki mirties106 (žr. 6 pav.). Svarbu ir tai, kad šio darbo imasi sūnaus Augustino
D3 113r (Vilnius, 1865-02-11).
[Beniowski] 1844, 81.
99 D3 130r (Vilnius, 1867-04; įrašo diena nenurodyta).
100 Raidės ie taisytos.
101 Prieš šį žodį išbraukta i.
102 Žodis įterptas.
103 Raidė w taisyta.
97

104

98
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105

106

D4, 2r–2v (įrašo metai, mėnuo ir diena nenurodyta).
[Beniowski] Major Beniowski 1842. Knygos egzempliorius, Beniovskytės-Vrub
levskienės atvežtas iš Londono, šiandien
saugomas LMAVB: sign. 41915.
BF 6r.
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Vrublevskio – ne tik garsaus anarchisto, bet ir garsaus mokslininko – paprašyta.
„Może już się nie zobaczymy ‖ ale choć ciało moje złożą do grobu ja nie ‖ umrę, –
ja107 żyć będę108 w Twoich ‖ dzieciach wnukach i prawnukach – i przez ‖ nich dokonam czego Mnie Samemu doko ‖ nać nie było dano!“, – taip pasakęs dukrai Beniovskis per paskutinį jų susitikimą109.
Motinos – Augustinos Krinskytės-Beniovskienės – dienoraščiuose daugiau. Visa,
ką pasakojo apie motiną, labai gražu – dukrai ji pasiaukojimo ir darbštumo pavyzdys
(žr. 7 pav.). Žodį „Motina“ („Matka“) visada rašė tik iš didžiosios raidės. 1851 metais
prisipažins, kad nuolat jautė ne tik jos globą, bet ir draugystę: „Opieka czułej i dobrej
Matki nie dała mi ‖ zaznać biedy, w Niej miałam przyiaciółkę ‖ i opiekunkę“110.
Šios 1809 metų rugpjūčio 20 dieną Lietuvos Brastoje gimusios moters (visas vardas – Augustina Aleksandra111) likimas ne mažiau sudėtingas nei jos sutuoktinio:
sukilimo audros ir komplikuotas posukiliminis laikas, politinio nusikaltėlio (Rusijos
armijos dezertyro) ir emigranto žmona, prieglobstis motinos, vėliau sesers Leokadijos Krinskytės-Andžeikavičienės (Leokadia z Kryńskich Andrzejkowiczowa, 1810–
1882), o po jos vyro mirties – močiutės sesers namuose, kažkokiame miestelyje V.;
tada ir vėl tetos Leokadijos, šį kartą įsikūrusios Vilniuje, namuose. Tai galėjo būti
apie 1836–1837 metus. Iš dukters užrašų ir pačios Krinskytės-Beniovskienės egodokumentinio paveldo fragmentų galime spėti, kad jaunystėje gavo gana gerą išsilavinimą: buvo apsiskaičiusi, mokėjo kalbų, muzikavo112. Todėl likusi be vyro paramos
duoną užsidirbdavo pamokomis – ir privačiuose namuose, ir mergaičių mokyklose:
pas Vilniaus seseris bernardines, pas Vilniaus seseris vizites ir pagaliau 1843 metais – sesers Krinskytės-Andžeikavičienės išlaikomame pradinės mokyklos lygio
pensione (1845 metais pensionas reorganizuotas į apskrities mokyklos lygio mergaičių mokyklą)113. Iš Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių akivaizdu, kad nors
pensionas buvo įregistruotas tik tetos Leokadijos vardu, šeimoje jis buvo laikomas
abiejų seserų įstaiga.
Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštis byloja apie idealią seserų draugystę. Jos
įrodymas – ir dukterėčios sukurta epitafija Krinskytės-Andžeikavičienės antkapyje
Rasų kapinėse (seserys palaidotos greta): „Leokadya ‖ Andrzejkowiczowa ‖ zm. 12.
107
108
109
110

111
112

Prieš šį žodį išbraukta myśl moja. Raidė a
taisyta.
Antroji raidė ę taisyta.
BF 5v.
D1 32r (Vilnius, 1851-10-05). Dar ryškiau
ypatingus motinos ir dukters santykius
iliustruoja epistolika. Žr. Krinskytė-Beniovskienė 1864-12-31, 2r–2v.
Išrašas iš Augustinos Krinskytės-Beniovskienės gimimo metrikų, 1879-04-18, lr.
Krinskytė-Beniovskienė, Dvasinis testamentas, [be datos], 2r–3r; Krinskytė-Beniovskienė, Įvairūs ūkiniai ir intelektiniai
užrašai, [be datos], 1r–7v. Šioje knygelėje –

245

113

įvairiausi kasdieniai užrašai, tarp jų ir mo
terims rekomenduojamų knygų sąrašas
(„Spis dzieł do czytania i nauki ‖ dla płci
żeńskiej w ięzyku Pols‖kim“ [KrinskytėBeniovskienė, Įvairūs ūkiniai ir intelektiniai užrašai, [be datos], 3r–7v]). Moters
kasdieną apibūdina ir dar 1825 metų pabaigoje pradėta rašyti buitinių patarimų ir
kulinarijos knyga, kurią vėliau pildė ir jos
duktė. Žr. Krinskytė-Beniovskienė 1825,
1–186.
D2 2v–3v (įvadinis dienoraščio įrašas;
Vilnius, 1856).
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7 pav. 1864-12-31 dienos Augustinos Krinskytės-Beniovskienės laiško Emilijai
Beniovskytei-Vrublevskienei iš Vilniaus į Vilnių fragmentas; 210 × 132 mm;
LMAVB RS: f. 7 – 2040, 2r
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Kwietnia 1882. r. ‖ w wieku lat 72. ‖ Spoczęła obok siostry z którą łączyła ‖ ją miłość
bratnia i wspólna ‖ wieloletnia praca dla dobra ogółu ‖ Cześć Jej pamięci“. Beniovskytė-Vrublevskienė nuolat pabrėždavo, kad turėjo dvi motinas – taip jas ir vadino –
„Motinos“ („Matki“). „Ja niewiedziałam o niczem, nie brakowało ‖ mi niczego jak
gdybym była dzieckiem dostatnich ‖ rodziców“ – rašė ji114. Šiai moteriai apskritai
niekada nebus lemta patirti materialinių nepriteklių.
Mokslas – iš pradžių namuose, paskui, – pas kažkokią panelę R., motinos ir tetos
bičiulę, iš kurios Beniovskytė-Vrublevskienė gavo prancūzų kalbos pagrindus115. Kaip
ir dauguma to meto bajoraičių, šią kalbą ilgainiui išmoks beveik tobulai. Gerai mokės
ir vokiškai, dar geriau – rusiškai. Jau minėjau, kad, kitaip nei amžininkės, skaitys ir
kalbės angliškai. Panelei R. mirus, jau tikra mokykla – garsiajame Vilniaus seserų
vizičių išlaikomame kilmingų mergaičių pensione. Krinskytė-Beniovskienė už dukters
mokslą šioje prestižinėje įstaigoje nemokėjo, nes po vienuolika valandų per parą
veltui pensiono mergaites mokė muzikos. Už seserų vizičių vienuolyno sienų prabėgo gražiausi Beniovskytės-Vrublevskienės metai:
Z żalem i bojaznią opuściłam mury klasztoru, ‖ i dopiero116 gdy się zamknęły za mną
drzwi żelazne, zdawało ‖ mi się że mię jako niegodną wypędzono z raju, za którym ‖
tęskniłam ciągle i tęsknię dotąd117 jeszcze118.

Ryšių su vizitėmis nenutrauks – kasmet, iki pat vienuolyno uždarymo, naujų metų
pradžioje bent porai savaičių užsidarys tarp vienuolyno sienų rekolekcijoms. Su giliu
liūdesiu dienoraštyje aprašys 1865 metų kovo 5 dienos įvykius – priverstinį 45 seserų vizičių išvykimą iš Vilniaus. Tai vienas iš nedaugelių istorinių epizodų, kuriuos
užfiksavo dienoraštyje119.
Tada ir vėl mokslas – šį kartą jau tetos ir mamos išlaikomame privačiame mergaičių pensione. 1846 metais šešiolikametei Beniovskytei-Vrublevskienei išduodamas
pensiono baigimo pažymėjimas120. Per viešą baigiamąjį egzaminą pasirodė puikiai:
„Zawsze byłam pierwszą – obsypywa=‖no mnie pochwałami“121. Po metų Vilniaus
bajorų institute išlaiko dar vieną egzaminą, ir 1847 metų gegužės 27 dieną Baltarusijos švietimo apygarda (Vilniaus švietimo apygarda bus atkurta tik 1850 metais) jai
išduoda leidimą dirbti pradinio lavinimo mokytoja122. 1848 metų kovo 31 dieną – dar
viena pažyma, suteikianti teisę privačiai mokyti prancūzų kalbos123. Ir šįkart jos žinios
114
115
116
117
118
119
120

D2 3v (įvadinis dienoraščio įrašas; Vilnius,
1856).
D2 3v–4r (įvadinis dienoraščio įrašas;
Vilnius, 1856).
Žodis įdėtas į rėmelį, t. y. paryškintas.
Raidė t taisyta.
D2 4v (įvadinis dienoraščio įrašas; Vilnius,
1856).
D3 114r (Vilnius, 1865-03; įrašo diena nenurodyta).
Emilijai Beniovskytei išduotas Leokadijos
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123

Krinskytės-Andžeikavičienės kilmingųjų
mergaičių pensiono Vilniuje baigimo atestatas, 1846-06-15, 1r.
D2 5v (įvadinis dienoraščio įrašas; Vilnius,
1856).
Emilijai Beniovskytei išduotas pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinio lavinimo
mokytoja, 1847-05-23, 2r.
Emilijai Beniovskytei išduotas pažymėjimas, leidžiantis privačiai mokyti prancūzų kalbos, 1848-03-31, 3r.
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labai geros. Maža to, egzaminuotojų akivaizdoje sėkmingai („съ успѣхомъ“) veda
bandomąją pamoką tema: „Traduction et explication de l’Ode de Pompignan ‖ sur la
mort de Rousseau“ („Jean-Jacqueso Lefranco de Pompignano kūrinio Ode de sur la mort
de Jean-Baptiste Rousseau vertimas ir paaiškinimas“). Kaip įprasta, leidimą dirbti namų
mokytoja („принять на себя званiе Домашней Учительницы“) pagal Bajorų instituto pateiktą egzamino protokolą patvirtino Imperatoriškojo Šv. Vladimiro universiteto Kijeve taryba, o pasirašė Baltarusijos švietimo apygardos globėjas. Tuo metu šias
pareigas ėjo Evarestas Gruberis.
Tačiau tikrą mokytojos darbą pradės ne iš karto – tik 1851 metais, taigi jau eidama
dvidešimt pirmuosius metus, tame pat mamos ir tetos pensione. Buvo pašaukta
mokytojos darbui, manė, kad tik taip gali tapti naudinga visuomenei:
Życie124 moje całe od dzieciństwa125 aż do dni dzisiej-‖szych – zajęte126, było i jest
uczeniem się samej ‖ a potem wlewaniem tego coumiem127 w dziecinne ‖ główki –
Piękne moje powołanie, piękna choć nie ‖ kwiecista rozwija się przedemną przyszłość – ‖ Moje128 prace, moje zajęcia nie sobie samą bez ‖ drugich mieć ciągle będą
na celu – gdybym ‖ tylko godnie umiała spełnić moje posłan-‖nictwo129.

Visas jos pasaulis nuo šiol – tik jos mokinės ir, žinoma, knygos. Kitaip nei jos
amžiaus merginos, nemėgo šokti ir muzikuoti, tik vidutiniškai piešė ir labai nenoriai
imdavosi rankdarbių. Buvo pašaukta mokyti, galbūt net mokslui. Tai rodo jos rankraščiai bei mokyklos baigimo atestatas: iš kalbų, gamtos mokslų ir istorijos – tik
puikiai („отличные“) ir labai gerai („оч[ень] хорошiе“), iš dailyraščio, muzikos ir
rankdarbių – tik gerai („хорошiе“), iš šokių – tik patenkinamai („достаточные“)130.
Paviršutiniškai rūpinosi ir išvaizda – ilgainiui tai virto problema, atskleidusia visus
abnegatės, t. y. moters, atsisakančios patogumų ir nesirūpinančios savo išvaizda,
požymius. Mamos, tetos ir vienuolių auklėjama, o ir pati tapusi mergaičių pensiono
mokytoja, menkai pažino vyrų pasaulį:
O męszczyznach dziwne wyrobiłam sobie pojęcie, ‖ i choć na mój wiek dużo już
przeczytałam książek ‖ [5v] w których oni wystawieni są pod tak uroczemi kolo=‖
rami, ja miałam ich za dzikie i bez serca istoty131.

Tačiau taip griežtai vertino ne visus. Toji išimtis – Aleksandras Zdanavičius (Aleksander Zdanowicz, 1805–1868). Šis Imperatoriškojo Vilniaus universiteto auklėtinis,
Vilniaus bajorų instituto ir net kelių mergaičių pensionų visuotinės istorijos, lotynų
ir lenkų literatūros mokytojas, istorijos vadovėlių, prancūzų ir lenkų kalbos žodynų
bei prancūzų kalbos gramatikos autorius, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos
124
125
126
127
128
129

Prieš šį žodį išbraukta A.
Žodžio pradžia taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta p.
Sic!
Raidė M taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta pom; D1 24r (Vilnius, 1851-03-09).
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Emilijai Beniovskytei išduotas Leokadijos
Krinskytės-Andžeikavičienės kilmingųjų
mergaičių pensiono Vilniuje baigimo atestatas, 1846-06-15, 1r.
D2 5r–5v (įvadinis dienoraščio įrašas;
Vilnius, 1856).
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tikrasis narys – ypatingas žmogus Vilniaus istorijoje. Beje, užupietis – ten gyvenęs,
ten pat, Bernardinų kapinėse, ir palaidotas. Svarbus Zdanavičius buvo ir Beniovskytės-Vrublevskienės gyvenime:
On w mych oczach wyższym był nad innych ‖ ludzi, – miałam go za wyiątek i jako
wyiątek uważałam ‖ wszystkich moich nauczycieli – którzy nie byli dla mnie ‖ zwyczajnemi132 ludźmi i męszczyznami133.
Jakże dziś byłam ucieszoną z rozmowy choć ‖ krótkiej z moim nieocenionym P. Zdanowiczem ‖ człowiekiem134 rzadkim w terażniejszym świecie ‖ [10v] ja tak go poważam tak kocham, jak135 ‖ zadnego obcego człowieka – kiedy mi cóś mówi ‖ zdami
się że słyszę nieznany mi głos ojca136.

Kaip rašo Zdanavičiaus biografas Stanisławas Kościołkowski’s, šis pedagogas
mergaičių švietimą laikė prioritetine sritimi137. Beniovskytės-Vrublevskienės, kurią
Zdanavičius mokė visuotinės istorijos, o vėliau visokeriopai rėmė jos pedagoginę
karjerą, egodokumentinis paveldas mintį tik patvirtina138. Įdomus ir dar vienas sutapimas – šios Zdanavičiaus mokinės ir jo žmonos, garsiojo filomato Kazimiero Piaseckio sesers Emilijos Piaseckytės-Zdanavičienės (Emilia z Piaseckich Zdanowiczowa,
1812–1893) vardų sutapimas. Zdanavičiaus sukauptų knygų rinkinių likutis po jo
mirties atiteks Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių vardo bibliotekos draugijai139.
Eustachijaus Vrublevskio vardas Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštyje pirmą
kartą paminėtas 1856 metų balandžio 27 dieną: „‘Dzień szczęścia, dzień błagosławiony’, – ‖ tak go nazwał mój Eustachy! – Sercem i duszą słowa te jiego ‖ powtarzam“140.
Sakinys lakoniškas, bet emocingas, darytas sužadėtuvių dieną. Jokių smulkmenų apie
pažintį, vos vienas kitas sakinys apie sužadėtuvių laikotarpį. Šv. Jonų bažnyčios metrikų knygoje įrašyta, kad 1857 metų liepos 15 dieną kunigas Jokūbas Šileika sutuokė
trisdešimt vienerių metų bajorą, našlį Eustachijų Vrublevskį ir dvidešimt septynerių
metų merginą Emiliją Beniovskytę: „Дворянъ [sic! – R. G.] Евстафiя Врублевскаго
вдов ‖ ца 31. года съ Емилiею Бѣнiовскою дѣвицею 27. лѣтъ“141. Tiesa, vestuvių
diena minėtame nuoraše galėjo būti ir netiksli – savo dienoraštyje Beniovskytė-Vrublevskienė visuomet nurodo ne liepos 15-ąją, bet liepos 16-ąją142. Eustachijui Vrublevs132
133
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Raidės cz taisytos.
D2 5v (įvadinis dienoraščio įrašas; Vilnius,
1856).
Žodžio galas taisytas.
Prieš šį žodį išbraukta bym.
D1 10r–10v (Vilnius, 1850-10-05).
Kościołkowski 1918.
LMAVB RS saugomi Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės Aleksandro Zdanavičiaus lenkų literatūros pamokų konspektų
sąsiuvinis. Žr. Beniovskytė-Vrublevskienė
[be datos], 1r–24v. Beniovskytei-Vrublevskienei priskiriami ir visuotinės istorijos
konspektai, tačiau palyginus sąsiuvinius

249

139
140
141

142

akivaizdu, kad minėtas rankraštis rašytas
ne jos ranka. Žr. Aleksandro Zdanavičiaus
visuotinės istorijos pamokų konspektai,
[be datos], 1–369.
Brensztejn 1914, 52.
D2 10v (Vilnius, 1856-04-27).
Išrašas iš Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios met
rikų knygų apie Eustachijaus Vrublevskio
ir Emilijos Beniovskytės santuoką,
1864-11-22, 10r.
D2 10v (Vilnius, 1856-07-16), 69v (Vilnius,
1858-07-16); D3 36v (Vilnius, 1860-07-16),
103r (Vilnius, 1864-07-16).
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kiui tai buvo jau antroji santuoka – pirmoji žmona, Augustina Vitkauskaitė-Vrublevskienė (Augustyna z Witkowskich Wróblewska, ?–1855), mirė vos prieš porą metų143.
Galima spėti, – tai rodo Tado Stanislovo Vrublevskio ranka sudaryta jo šeimos genealogija, – kad mirė gimdydama arba tik po gimdymo. Tikriausiai neišgyveno ir kūdikis – berniukas, vardu Kazimieras (jo gyvenimo data lentelėje nenurodyta visai)144.
Genealoginėje lentelėje Tadas Stanislovas Vrublevskis užfiksavo ir kitą svarbią
informaciją – nurodė savo senelius iš tėvo pusės: Tadą Ksaverą Vrublevskį (Tadeusz
Ksawery Wróblewski, 1792–1827) ir Juozapą Marijoną Simonavičiūtę-Vrublevskienę
(Mariana z Symonowiczów Wróblewska, 1805–1844)145. Vrublevskiai – Naugarduko
apskrities bajorai (tai liudija ne vienas mūsų dienas pasiekęs dokumentas)146. Tačiau
Eustachijus Vrublevskis gimė ne Naugarduke, bet Slanime, svarbiausiame kaimyninės apskrities mieste. Iš mūsų dienas pasiekusio metrikų nuorašo žinome ir tikslią
datą – 1826 metų kovo 28 diena147.
Apie jo vaikystę žinių nėra, tačiau žinoma, kad 1836 metų rugpjūčio 4 dieną įstojo į Slucko gimnaziją, kurią baigė 1846 metų birželio 20 dieną. Mokėsi labai gerai – tai
rodo ir mokyklos baigimo pažymėjimas148. Po gimnazijos – medicinos studijos Charkovo universitete. Tačiau čia nuosekli, tvarkinga ir iš anksto tėvų suplanuota Vrublevskio karjera staiga nutrūko. 1849 metais jis kartu su kitais savo bičiuliais buvo
apkaltintas smuklėje („въ трактирѣ“) diskutavęs politiniais klausimais ir dėstęs nelojalias valdžiai pažiūras („въ неблагонамѣренномъ духѣ“)149. Buvo nuteistas už
akių, nes teismo procese nedalyvavo – slapstėsi. Suimtas tik 1850 metų gegužę Naugarduke. Po mėnesio išsiunčiamas į Saratovo guberniją, kur dirbo smulkiu valdininku (turėjo žemiausią – kolegijos registratoriaus – civilinį rangą). Į Vilnių atvyko tik
1856 metų rudenį – iš pradžių tik keturių mėnesių atostogoms, bet pavyko gauti
leidimą ir gyventi nuolat. Vilniuje buvo griežtai prižiūrimas policijos150.
Gydytojo Eustachijaus Vrublevskio biografijai reikėtų atskiros studijos – ji tokia
pat spalvinga kaip ir Baltramiejaus Beniovskio. Eustachijus Vrublevskis taip pat ne143
144
145
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Vrublevskis Tadas Stanislovas, Vrublevskių šeimos genealogija, [be datos], 43r.
Vrublevskis Tadas Stanislovas, Vrublevskių šeimos genealogija, [be datos], 43r.
Vrublevskis Tadas Stanislovas, Vrublevskių šeimos genealogija, [be datos], 43r.
Gardino gubernijos bajorų deputatų susirinkimo raštas Naugarduko bajorų vadovui
Konstantinui Radvilai, kuriuo patvirtinama
Vrublevskių bajorystė, 1832-11-28, 3r; Naugarduko bajorų vadovo Mikalojaus Volskio
Eustachijui Vrublevskiui išduota jo bajorystę patvirtinanti pažyma, 1846-07-05, 5r;
Vilniaus gubernijos bajorų vadovo Aleksandro Domeikos išduota pažyma, kad nuo
1842 metų lapkričio 23 dienos Eustachijus
Vrublevskis įtrauktas į Vilniaus apskrities
bajorų sąrašą, 1875-06-30, 14r–15v ir kt.
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Išrašas iš Eustachijaus Vrublevskio gimimo metrikų, 1832-01-15, 1r–1v.
Eustachijui Vrublevskiui išduotas Slucko
gimnazijos baigimo pažymėjimas, 184610-08, 7r–7v. Taip pat žr.: Eustachijui Vrublevskiui išduotas Slucko gimnazijos pagiriamasis raštas, 1839-09-14, 4r. Vrublevskio stropumą rodo ir mūsų dienas pasiekęs
jo mokyklinis sąsiuvinukas; žr. Vrublevskis Eustachijus 1840–1841, 1r–25v.
Politinės policijos pažyma apie Eustachijų
Vrublevskį, 1856, 16r.
Politinės policijos pažyma apie Eustachijų
Vrublevskį, 1856, 16r–17v. Taip pat žr.:
Saratovo gubernijos valdybos aiškinamasis raštas apie Eustachijų Vrublevskį,
1857-10-14, 11r–12r.
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buvo tik savo srities profesionalas – kaip ir visi Beniovskytės-Vrublevskienės šeimos
vyrai. Apie jį rašyta šiek tiek daugiau nei apie jo žmoną, nes būtent jo biografijoje
ieškota tiek maištingos sūnėno Valerijono Vrublevskio, tiek dviejų sūnų – Tado Stanislovo ir Augustino – prigimties ištakų. Kita vertus, faktų pateikta nedaug ir ne
visada tikslių: pavyzdžiui, rašoma, kad studijavo ne tik Charkovo, bet ir Kijevo universitetuose, kad priklausė slaptai panslavistinei Kirilo ir Metodijaus brolijai
(„Кирилло-Мефодиевское братство“, 1845–1846)151. Tačiau pirminiai šaltiniai rodo
ką kita – Vrublevskio studijų Kijeve visai neminima. Būtinai reikia ir specialių tyrimų
dėl jo ryšio su Kirilo ir Metodijaus draugija, nes ši slapta organizacija buvo likviduota 1847 metų sausį, o apkaltintas ir nuteistas Vrublevskis 1849 metais. Jo pavardė
neminima ir organizacijai priklausiusių asmenų sąrašuose.
Abejonių nekelia tik medicininė Eustachijaus Vrublevskio biografija – visi rašiusieji pabrėžia, kad Vilniuje jis garsėjo kaip aistringas homeopatinio gydymo šalininkas152. Tai rodo ir jo žmonos dienoraščiai, ir kiti pirminiai šaltiniai, tarp jų ir garsiųjų Vilniaus gydytojų – Julijono Mošinskio ir Benedikto Bilinskio, žinomo savo nuopelnais Birštono kurortui, – atsiliepimai153. Vilniuje jis sulaukė moralinės kolegų
paramos: nors ir neturėjo aukštojo mokslo diplomo, jam buvo leista dirbti gydytoju
homeopatu, t. y. užsiimti alternatyviąja medicina154. Visi kolegos pabrėžė svarias
Vrublevskio žinias šioje srityje ir pasiaukojimą gydant ligonius:
Вообще же ‖ Г. Вроблевскiй [sic! – R. G.] будучи похвальнаго повѣденiя, оказы-‖
ваетъ особенную любовъ къ даванiю помощи стра-‖ждущему человѣчеству, а въ
необходимыхъ случаяхъ ‖ не щадитъ трудовъ и даже здоровья въ несенiи ‖ помощи больнымъ155.

Tik Uziębło, geriau už kitus žinojęs kai kurias Eustachijaus Vrublevskio biografijos smulkmenas, rašė, kad jaunystėje, atvirkščiai, jis karštai pasisakė už alopatiją
(įprastus gydymo metodus).
Bet kuriuo atveju sąmojingas, šnekus, lengvai bendraujantis ir mėgstantis draugiją („Dowcipny gawędziarz był z pana doktora Eustachego, a i winem też w gronie
przyjaciół nie gardził“156), netgi rašęs progines eiles157; aštraus proto („niepospolitej
umysłowości“158), neabejingas mokslui (homeopatas, entomologas, maža to, kaip
galima spręsti iš žmonos dienoraščio, dargi domėjęsis Birštono mineraliniais vande151
152
153

154

Abramavičius 1958, 14–15; Girininkienė,
Paulauskas 1988, 75; Клейн 1989, 118.
[Uziębło] Ówczesny 1935, 6; Antonów
2011, VII.
Vilniaus gubernijos gydymo valdybos pažyma apie Eustachijui Vrublevskiui suteiktas žemesniojo medicinos tarnautojo
rango teises, 1857-06-20, 8r–8v.
Vilniaus gubernijos gydymo valdybos pažyma apie Eustachijui Vrublevskiui suteiktą teisę gydyti homeopatiniu būdu,
1859-09-01, 13r.
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Vilniaus gubernijos gydymo valdybos pažyma apie Eustachijui Vrublevskiui suteiktą teisę gydyti homeopatiniu būdu,
1859-09-01, 13r.
[Uziębło] Ówczesny 1935, 6.
Vrublevskis Eustachijus 1857–1881, 59r–
59v, 62r–63v (Eilėraštis, skirtas Kazimierai
Jankovskienei; Eilėraštis, skirtas Henrikui
Kurnatovskiui). Plg. Vrublevskis Eustachijus 1872-07-15, 11r–11v.
[Uziębło] Ówczesny 1935, 6.
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8 pav. Eustachijaus Vrublevskio atminimų albumas, 1857–1881 (Vladislovo Sirokomlės
įrašas, Vilnius, 1857-03-29); 190 mm × 255 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 150, 16r

nimis), Vrublevskis nepriklausė nė vienai to meto prestižinei Vilniaus mokslo draugijai. Jau po mirties, 1895-aisiais, sūnus Augustinas tėvo surinktą vertingą grambuolių kolekciją dovanojo ne Vilniaus senienų muziejui ar Imperatoriškajai Vilniaus
medicinos draugijai, bet Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje Fiziografijos komisijos muziejui („Muzeum Komissyi fizyograficznej akademickiej“) – su salyga, kad
rinkinys bus išsaugotas kaip „velionio dr. Eustachijaus Vrublevskio grambuolių rinkinys“ („Zbiór chrzaszczów ś. p. Dra Eustachego Wróblewskiego“) ir kad bus išleistas rinkinio katalogas159. Bet po 1865 metų, kai vertingiausia muziejaus kolekcijų
dalis buvo išgabenta į Maskvą, taip elgėsi ne vienas. Kita vertus, taip sūnus Augustinas įamžino savo tėvo vardą – kiek vėliau tai padarys ir sūnus Tadas Stanislovas,
1912 metais įkurdamas Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių vardo bibliotekos drau159

Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje
Fiziografijos komisijos pirmininko F. Kran
zo (dėl laišką pasirašiusio asmens pavardės nesu tikra) laiškas iš Krokuvos Augustinui Vrublevskiui į Krokuvą: [Kranzas]
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1895-01-20, 52r. Lietuvoje liko vos vienas
kitas Eustachijaus Vrublevskio entomologines studijas menantis reliktas. Žr. Vrublevskis Eustachijus [be datos], 1r–4r.
Uz[iębło] 1911, 6.
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giją. Uziębła pabrėžia, kad pagrindą Tado Stanislovo rinkiniams sudarė tėvo sukaupta gamtos ir medicinos veikalų biblioteka160. Mirė Vrublevskis Vilniuje, 1891 metų
birželio 9 dieną, sulaukęs šešiasdešimt šešerių161.
Svarbiausias šaltinis Eustachijaus Vrublevskio biografijai rekonstruoti – egodokumentinis paveldas; įdomiausia jo dalis – LMAVB RS saugomi 77 laiškai, 1861–1888
metais rašyti žmonai ir sūnums Kazimierui bei Tadui Stanislovui162. Tačiau viešąją
Vrublevskio erdvę geriausiai apibūdina minėtasis mūsų dienas pasiekęs jo atminimų
albumas163. Ši specifinė egodokumentikos rūšis, neatskiriama nuo to meto žmonių
kasdienybės, šiandien tapo ne tik vertingu literatūros, meno, bet ir istorijos šaltiniu,
atskleidžiančiu albumo turėtojo būdo bruožus, pomėgius ir, svarbiausia, aplinką,
asmeninius ir visuomeninius ryšius. Puošnioje 1857 metų kovo 27 dieną Eustachijaus
vardinių proga dovanotoje ir su pertraukomis iki 1881 metų pagal paskirtį naudotoje knygoje matome Liudviko Kondratavičiaus (Vladislovo Sirokomlės), Antano Eduardo Odineco, Vaclovo Pšibilskio, Maurikijaus Krupavičiaus, Henriko Kurnatovskio
ir kt. autografus. Visus šiuos žmones siejo viena aplinkybė – jie buvo Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos nariai. Kaip minėta, formaliai Vrublevskis šiai draugijai nepriklausė, tačiau tikriausiai tik dėl vienos priežasties – vargu ar vietos valdžia
būtų patvirtinusi buvusio tremtinio narystę.
Albumas rodo ne tik dvasinį ir idėjinį artumą su komisijos nariais, bet ir ypatingą Vrublevskio ir Sirokomlės bičiulystę. Todėl išraiškingiausiai Vrublevskį šiame
albume apibūdina ne jau ne vieno tyrėjo cituoti Sirokomlės posmai164, bet du 1857
metų kovo 29 dieną užrašyti poeto žodžiai: „Oto mąż!..“165 (žr. 8 pav.).
Beniovskytės-Vrublevskytės dienoraščiuose šių faktų nerasime. Vyro visuomeniškumą – tiek jaunystės metais, tremtyje, tiek Vilniuje, atsidavimą savo profesijai kiek
ryškiau apibūdina tik keli sakiniai: „[...] on jest prawym ‖ szlachetnym ogólnie szacowanym człowiekiem“166. Arba štai šie: „Ƶycie jego – jego praca ‖ jest pełna pozytku dla bliznich“167. Kita vertus, žmonos dienoraštyje labai ryškiai akcentuotas bohemiškas Eustachijaus Vrublevskio gyvenimo būdas – šiuo požiūriu vyro portretas
artimas tam, kurį sukūrė Uziębla. Galbūt todėl į vienatvę ir net askezę linkusi diaristė greta savo vyro nuolat jautėsi paprasta proziška būtybė, nesugebėjusi pelnyti
jo meilės: „[...] ale nie widzi nie ‖ uznaje we mnie towarzyszki zycia168“169.
Santuokoje Emilija ir Eustachijus Vrublevskiai išgyveno trisdešimt metų, susilaukė septynių vaikų – penkių sūnų ir dviejų dukterų. Brandaus amžiaus sulaukė tik
161

162
163
164

Józefui Bieliński’ui nusiųstas pranešimas
apie Eustachijaus Vrublevskio mirtį ir laidotuves, 1891-06-09 vel 1891-06-10, 23r.
Vrublevskis Eustachijus 1861–1863, 1881–
1888.
Vrublevskis Eustachijus 1857–1881, 1r–63v.
„Rozkazaleś mi pisać więc piszę choć trocha / Bogdajbyś tak mię kochał jak cię Wilno kocha“. Žr. Vrublevskis Eustachijus
1857–1881, 17r (Vladislovo Sirokomlės įra-
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165

166
167
168
169

šas; Vilnius, be datos). Spausdintą įrašo
variantą žr. [Uziębło] Ówczesny 6; [Wasylewski] [1922] (be lapų numeracijos).
Vrublevskis Eustachijus 1857–1881, 16r
(Vladislovo Sirokomlės įrašas, Vilnius,
1857-03-29).
D2 31v (Vilnius, 1858-01-15).
D2 41v (Vilnius, 1858-02-23).
Žodžiai towarzyszki zycia įterpti.
D2 32r (Vilnius, 1858-01-15).
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du – Tadas Stanislovas ir Augustinas. Sūnus Vladislovas mirė dar kūdikystėje, Zig
mantas – nesulaukęs ir ketverių, Kazimieras – septyniolikos. Pastarasis iš gyvenimo
pasitraukė savo noru. Duktė Stanislava taip pat gyveno vos ketverius metus, o Marija mirė aštuoniolikos170.
Visas sąmoningas Emilijos gyvenimas prabėgo Vilniuje. Čia ji ir mirė – 1886 metų
gruodžio 23 dieną, sulaukusi penkiasdešimt šešerių. Palaidota Rasų kapinėse, Vrublevskių šeimos kapavietėje. Ten pat ilsisi ir jos motina Augustina, teta Leokadija,
vyras Eustachijus, dukterys Stanislava ir Marija, sūnūs Kazimieras ir Tadas Stanislovas.
Vladislovo ir Zigmanto kapavietės neišliko – kaip ir Paryžiuje mirusio Augustino.

3. D i e n o r a šč i ų ch a r a k t e r i s t i k a. Tokia būtų iš šaltinių rekonstruota
Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės biograma. Jeigu atmesime vadinamąjį vyriškąjį šios moters gyvenimo veiksnį – įspūdingas jos tėvo, vyro ir sūnų biografijas, – būtų
beveik tradicinis to laikmečio elito moters gyvenimo ciklas, galbūt tik išskyrus vadinamąjį pedagoginį epizodą (nors ir toks moters kelias – užsidirbti pragyvenimą mokytojaujant – jau nebuvo jokia išimtis). O ir ėjo Beniovskytė-Vrublevskienė ne savo
pačios, bet motinos ir tetos jau pramintu keliu. Tačiau ši moteris rašė, rašė daug – ir
čia galėtų būti jos išskirtinumas. Bet kūrė ne spaudai. Ir tokių moterų buvo daug –
rašyti moteriai visuomet buvo galima, juolab rašyti dienoraštį, kuris, labiau nei kitas
egodokumentinis žanras, daugiausia ir buvo siejamas su moterų kūryba. Galbūt
vienintelis Beniovskytės-Vrublevskienės išskirtinumas yra tai, kad jos dienoraščiai
išliko? Žinoma, ir tai, nes šią literatūrą (ar, kaip kiti sako, šią ne-literatūrą) ištekėjusios
moterys paprastai slėpdavo giliai spintoje arba sunaikindavo171. Beniovskytė-Vrublevskienė savo dienoraštį saugojo – išskyrus pirmąjį sąsiuvinį, rašytą dar mokantis
pensionuose, galbūt ne visai privatų, galbūt net rašytą mokytojams ar motinai liepiant – tokius suaugusiųjų kontroliuojamus dienoraščius rašyti būdavo net skatinama172. Kad ir kaip būtų apmaudu dėl pirmojo sąsiuvinio likimo, šios diaristės atvejis
pirmiausia unikalus kiekybine išraiška, savo apimtimi.
3.1. S i g n a t ū r a,

i š o r ė, ch r o n o l o g i j a, g e o g r a f i j a i r s t a t i s 

Diaristinį Beniovskytės-Vrublevskienės palikimą sudaro septyni sąsiuviniai.
Tradiciniam dienoraščiui galėtume priskirti tris pirmuosius 1850–1870 metais rašytus
rankraščius, šiandien saugomus LMAVB RS Bendrajame fonde (f. 9). Fondo bylų numeracija neatitinka dienoraščių chronologijos. Pirmojo, 1850–1855 metų, dienoraščio
bylos signatūra 183, antrojo, 1856–1869 metų, – 272, o trečiojo, 1860–1870 metų, – 236.
Pirmojo dienoraščio pirmame priešlapyje rankraštyno darbuotojo ranka juodu rašalu
užrašyta: „Dziennik ‖ Emilii Beniowskiej (Wróblewskiej) ‖ 1850–1855“173. Antrajame
dienoraščio viršelyje pieštuku užrašyta: „9-15-f)“, o trečiajame priklijuota senosios
Vrublevskių bibliotekos lipdė, kurioje nurodyta rankraščio signatūra: „183/III“. Antrot i k a.

170
171

Plačiau apie tai žr. Савкина 2007, 15.
Rogers 1995, 527.

172
173
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Bołdyrew 2008, 213–214.
D1 1r.
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9 pav. Penki didžiausi Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiai;
Jūratės Jakubavičienės nuotrauka, 2012 metai

jo dienoraščio l. 1r pieštuku rankraštyno darbuotojo užrašyta: „Dziennik Emilii z
Beniowskich ‖ Wróblewskiej“. To paties lapo viršuje, dešiniajame kampe, pačios Beniovskytės-Vrublevskienės ranka (juodu rašalu) matome vieną, bet ryškų žodį „Emilja“. Trečiajame šio dienoraščio viršelyje priklijuota senosios Vrublevskių bibliotekos
lipdė, kurioje nurodyta rankraščio signatūra: 272. Trečiojo dienoraščio pirmame priešlapyje užrašyta: „Dziennik ‖ Emilji z Beniowskich ‖ Wróblewskiej ‖ 1860–1870“. Ant
rajame dienoraščio viršelyje juodu rašalu užrašyta: „Dziennik Emilji174 W“, greta pieštuku: „S-17-b)“. L. 1r pieštuku užrašyta: „(zob. Rps. 183)“. Trečiajame dienoraščio
viršelyje taip pat priklijuota senosios Vrublevskių bibliotekos lipdė, kurioje nurodyta
rankraščio signatūra: 236.
Tai specialiai dienoraščiui skirti, tačiau niekuo neišsiskiriantys sąsiuviniai juoda
vaškuote klijuotais kartono viršeliais (žr. 9 pav.). Įdomesnės, nes kadaise puoštos
auksuota ornamentika, tik nugarėlės, tačiau jos labai susidėvėjusios. Gražiausias ir
geriausiai išsilaikęs antrasis dienoraštis: viršeliai paklijuoti šilkiniu raibu juodai pilkos
spalvos audeklu, o pirmojo viršelio verso pusėje viduryje priklijuotas raudonas „langelis“ auksuotais rėmeliais, kuriuose įspaustos raidės „E. B.“, t. y. „Emilia Beniowska“.
Pirmojo dienoraščio viršelio formatas: 240 × 185 mm, antrojo – 212 × 176 mm, trečiojo – 218 × 172 mm. Nugarėlių – 24 mm, 19 mm ir 25 mm.
174
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Sąsiuvinių lapai neliniuoti, formatas panašus: 233 × 180 mm, 260 × 170 mm,
211 × 168 mm. Lapai nuo laiko pageltę. Pirmąjį sąsiuvinį sudaro 245 pačios diaristės
suregistruoti puslapiai (rankraštyno darbuotojai sunumeravo 92 archyvinius lapus),
tačiau prirašyti tik 198 puslapiai, 47 – tušti. Galima spėti, kad šį dienoraštį pradėta
rašyti tame pat, tik gerokai perdirbtame sąsiuvinyje, kur buvo rašytas ir pirmasis,
dar pensionų laikų dienoraštis. Štai nuo l. 45r nežymiai keičiasi lapų atspalvis, tarsi ši dalis būtų įklijuota. Rankraštyje numeracija pačios Beniovskytės-Vrublevskienės
ranka prasideda tik nuo p. 94 (l. 45r), toliau – ir vėl tarsi naujai įklijuoti lapai. Puslapiai 106–107 (l. 50v–51r), 132–133 (l. 62v–63r), 148–149 (l. 69v–70r), 196–197 (l. 91v–
92r) išplėšti, tačiau dienoraščio tekstas vientisas. Taigi peršasi išvada, kad diaristė
pasikėsino į ankstesniojo dienoraščio sakralumą, taip rengdamasi rašyti naują – išplėšė senus, įklijavo naujus lapus, o kai ką net perrašė iš senojo dienoraščio į naująjį. Antrojo dienoraščio nenumeravo. Sąsiuvinį sudaro 352 puslapiai (sunumeruota
117 archyvinių lapų). Užpildyta net 336 puslapiai, tik 26 puslapiai tušti. Puslapiai
tarp l. 19v–20r ir 43v–44r išplėšti. Trečiojo dienoraščio taip pat nenumeravo. Sąsiuvinį sudaro 372 puslapiai (sunumeruota 170 archyvinių lapų). Užpildyta 340 puslapių, tik 32 puslapiai tušti. Lapo 16r–16v vidurys nuplėštas. Kai kurių dienoraščio
lapų dešiniajame kampe viršuje įžiūrimas nežymus antspaudas, kuriuo buvo ženk
linami Kučkuriškių popieriaus dirbtuvių gaminiai.
Visi trys dienoraščio sąsiuviniai rašyti juodu rašalu abiejose lapo pusėse, tikriausiai metaline plunksna. Diaristė beveik visuomet rašydama palikdavo nedideles paraštes – kairėje arba dešinėje lapo pusėje.
Pirmajame dienoraščio sąsiuvinyje Beniovskytė-Vrublevskienė padarė 118 įrašų
(1850 – 12; 1852 – 25; 1853 – 22; 1851 – 34; 1854 – 16; 1855 – 9), antrajame – 192 (1856 –
5; 1857 – 23; 1858 – 125; 1859 – 39), trečiajame – 167 (1860 – 48; 1861 – 25; 1862 – 27;
1863 – 7; 1864 – 6; 1865 – 10; 1866 – 5; 1867 – 3; 1868 – 4; 1869 – 20; 1870 – 12). Taigi
1850–1870 metais su dienoraščiu kalbėjosi iš viso 477 kartus. Pirmojo dienoraščio
geografinė aprėptis – Palanga ir Vilnius, tačiau minimos ir kitos vietovės: Ariogala,
Gargždai, Kartena, Kėdainiai, Klaipėda (Memelis), Kretinga, Raseiniai, Šiauliai,
Ukmergė. Antrasis dienoraštis rašytas tik Vilniuje ir apie Vilnių. Trečiajame, nors taip
pat rašytame tik Vilniuje, rasime ir Birštono bei Londono vardus.
Minėjau, kad dauguma moterų ištekėjusios apskritai nustoja rašyti dienoraštį.
Tačiau yra ir buvo išimčių. Tokia išimtis – ir Beniovskytė-Vrublevskienė. 1870 metais,
sulaukusi keturiasdešimties, buvo nutarusi neberašyti, aiškindama tai perėjimu tarsi
į naują savo stadiją: atrodė, kad jos Aš nebe toks ryškus, kad gana kalbėtis su savimi
apie save – net ir kilniu moralinio tobulėjimo tikslu; visos jos mintys nuo šiol bus
skirtos tik vaikams:
W tym roku skonczyłam lat 40 – ‖ i zamykam swój dziennik – dosyć ‖ pisać o sobie
dla siebie choćby ‖ w celu wykształcenia się moralnego – ‖ odtąd żadna myśl wylącznie mnie ‖ mająca na celu – już moje ja nie-‖się ku zachodowi – precz marzenia ‖
troski, starania chęci tęsknoty prace ‖ nawet175 choć najmniej egoistyczne – ‖ wszyst175
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ko jedynie dla dzieci – i dotąd ‖ one były jedynym celem mojego ‖ życia – ale dziś
o sobie zapomnić ‖ chcę zupełnie – Dla nich chcę żyć – ‖ pracować kształcić się –
wszelka przy-‖jemność, wszelkie zajęcie któreby do ‖ nich się wyłącznie się nie odnosiło ‖ odrzucam jako nie warte nie godne [...] [170r] Ƶegnam Cię mój ‖ dzienniku –
nie rzucam Cię lecz ‖ pogadanki nasze inną przybierą ‖ postać176.

Tačiau nepavyko: buvo iš tų moterų, kurios negalėjo nerašyti. Todėl po 1870 metų
jos mintys jau persikelia į vaikams skirtus dienoraščius – dienoraštį Tadui Stanislovui
ir Marijai bei Augustinui.
Dienoraštis vyriausiajam sūnui Tadui Stanislovui – garsiausias egodokumentinis
Beniovskytės-Vrublevskienės tekstas. Ši vienerių gimimo metų proga sūnui dovanota knyga šiandien, kaip ir kiti privatūs pačios Beniovskytės-Vrublevskienės tekstai,
saugoma tame pat Bendrajame fonde (b. 149). Rankraščio l. 1ar juodu rašalu ir pieštuku (skaičiai) užrašyta: „Dziennik ‖ Tadeusza Wróblewskiego ‖ przez Matkę ‖
Emilją z Beniowskich ‖ Wróbłewską (1859–1886)“. Tai didžiulė knyga storais kietais
rusvai pilkos spalvos viršeliais, su kraštuose įspaustu ornamentu, o centre – inicialais
„T. W.“, t. y. „Tadeusz Wróblewski“. Dienoraščio viršelio formatas: 265 × 225 mm;
nugarėlės plotis: 36 mm. Dienoraščio priešlapiai – baltos vaškuotės. Antrajame dienoraščio viršelyje pieštuku užrašyta: „9-15-e)“. Pirmojo priešlapio kairiajame kampe
užrašas pieštuku: „F9 – 149“, o trečiajame priklijuota senosios Vrublevskių bibliotekos lipdė, kurioje nurodyta rankraščio signatūra: „149/III“. Dienoraštį sudaro 383
puslapiai (sunumeruota 100 archyvinių lapų), tačiau užpildyti tik 177. Tarp l. 98v ir
l. 99r, t. y. tarp 1877 ir 1885 metų įrašų, yra išplėštų lapų. Dienoraščio lapų formatas:
234 × 217 mm; lapų kraštai auksuoti. Kaip ir ankstesniuose dienoraščiuose, rašyta
juodu rašalu abiejose lapo pusėse, taip pat tikriausiai metaline plunksna. Ir kairėje,
ir dešinėje puslapiuose paliktos nedidelės paraštės.
Tadui Stanislovui skirtas dienoraštis apima 1859–1886 metų laikotarpį, t. y. rašytas
iki pat diaristės mirties. Pirmasis įrašas padarytas 1859 metų spalio 27 (pagal dabartinį kalendorių – lapkričio 8 dieną), t. y. sūnaus gimimo dieną. Iš viso dienoraštis
aprėpia 27 metų laikotarpį, jame fiksuoti 175 įrašai (1859 – 22; 1860 – 44; 1861 – 19;
1862 – 22; 1863 – 5; 1864 – 4; 1865 – 5; 1866 – 4; 1867 – 1; 1868 – 2; 1869 – 17; 1870 –
15; 1871 – 12; 1885 – 1; 1886 – 1). Taigi visai nerašyta 1872–1876 ir 1878–1884 metais.
Visi įrašai daryti tik Vilniuje.
Dienoraštis vyriausiajai dukrai Marijai (Maria Wróblewska, 1860–1878) tyrėjų atverčiamas itin retai, tačiau šis rankraštis ne mažiau įdomus. Ir ne tik todėl, kad tai moters
moteriai rašytas tekstas, bet ir todėl, kad yra unikalus diaristiniu požiūriu. Turiu omenyje dvigubą šio rankraščio adresatą – po dukters Marijos mirties (mirė 1878 metų
balandžio 28 dieną) ilgai neatverstą dienoraščio knygą Beniovskytė-Vrublevskienė panaudojo kaip dienoraštį sūnui Augustinui. Tiesa, šiam spėjo užrašyti tik kartą, 1886
metų liepos 7 dieną (priminsiu, kad diaristė mirė gruodžio 23 dieną), tačiau vadinti šį
rankraštį tik Marijai Vrublevskytei skirtu dienoraščiu netikslu. Žinoma, daugelį tyrėjų
176
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ilgus metus klaidino kažkada rankraščio priešlapyje (l. 1r) rankraštyno darbuotojo
juodu rašalu ir pieštuku (skaičiai) užrašytas pavadinimas: „Dziennik ‖ Marji Wróblewskiej ‖ przez Matkę ‖ Emilją z Beniowskich ‖ Wróblewską ‖ (1865–1878)“. Šiame darbe minėtas rankraštis vadinamas Marijai Vrublevskytei ir Augustinui Vrublevskiui
skirtu dienoraščiu. Šis rankraštis taip pat saugomas Bendrajame fonde (b. 152b).
Dienoraštis pradėtas rašyti 1865 metų sausio 1 dieną, kai Marijai Vrublevskytei jau
buvo penkeri (sūnui Tadui Stanislovui dienoraštis dovanotas per vienerių metų gimtadienį). Tai iš dalies paaiškino pati diaristė. Jos nuomone, būtent tuomet, penkerių,
jos duktė jau pamažu virto sąmoninga būtybe: „Już zaczynasz drugą połowę piątego
roku, myśl twoja się ‖ budzi, wiek niemowlęctwa już przeszedł, Maryjka moja mówi ‖
biega, czyta już dobrze, można więc z nią rozmawiać jak ‖ z istotką rozumną“177. Bet
kuriuo atveju 1865–1872 metais su Marija motina dienoraštyje kalbėjosi 77 kartus
(1865 – 6; 1866 – 4; 1867 – 1; 1868 – 6; 1869 – 16; 1870 – 17; 1871 – 10; 1872 – 2). Kaip
minėta, su sūnumi Augustinu – tik kartą. Įrašas sūnui padarytas dvidešimt pirmojo
gimtadienio išvakarėse – 1886 metų liepos 7 dieną (dabar – liepos 19). Galima spėti,
kad Augustinui atskiro dienoraščio nerašė. Tai patvirtintų ir įrašo tekstas, kuriame
Beniovskytė-Vrublevskienė pateikia svarbiausias sūnaus gyvenimo datas. Įsimintinas
ir l. 46r užfiksuotas šio įrašo pavadinimas-kreipinys: „Do mego Augustynka“.
Kaip ir Tadui Stanislovui skirtas dienoraštis, šis taip pat puošnus: tamsiai žaliais
kietais ornamentuotais viršeliais, kurių kraštuose įspausti ornamentai. Pirmojo viršelio apatinėje dalyje, per vidurį, įspausti auksuoti skaičiai „1865“. Lapų kraštai taip pat
auksuoti. Priešlapiams panaudota rožinė vaškuotė. Viršelio formatas: 255 × 220 mm;
lapų 250 × 218 mm. Nugarėlės skersmuo: 34 mm. Iš viso šią knygą sudaro 217 puslapių (sunumeruota 47 archyviniai lapai), tačiau užpildyti tik 94 puslapiai. Lape 44r
užrašyti tik metai – „1873“, tačiau teksto nėra. Antrajame dienoraščio viršelyje priklijuota senosios Vrublevskių bibliotekos lipdė, kurioje nurodytos dvi rankraščio
signatūros: „152b/III“ ir „Sygn. 9-15-e)“. Pastaroji signatūra dar kartą užrašyta ir
priešlapyje. Rašyta juodu rašalu abiejose lapo pusėse, taip pat tikriausiai metaline
plunksna. Paliktos ir nedidelės paraštės.
Tokia būtų penkių svarbiausių Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių sąsiuvinių
aptartis. Tačiau atidesnis žvilgsnis į rankraštinį moters palikimą atskleidė dar vieną
svarbų faktą – tai anaiptol ne visi jos dienoraščiai. Turiu omenyje dar du fragmentiškus, bet akivaizdžių diaristinių ženklų turinčius rankraščius, kuriuos taip pat drįsčiau
vadinti Emilijos dienoraščiais: tai keli 1867 metais Londone, po tėvo mirties, daryti
užrašai, ir tiek literatūrine, tiek mintine išraiška unikaliausias 1884 metų sąsiuvinis,
pavadintas Mano mintys („Moje mysli“). Pirmasis, 1867-ųjų metų, dienoraštinis frag
mentas (f. 9, b. 311) tarp kitų užrašų įsiterpęs į nedidelio formato (176 × 113 mm;
nugarėlės formatas 10 mm) liniuotą (lapų formatas: 175 × 112 mm) sąsiuvinį kietais
tamsiais žalios spalvos viršeliais su kraštuose įspaustais ornamentais. Sąsiuvinis prirašytas beveik visas – iš 116 puslapių tuščių vos pora (sunumeruota 57 archyviniai
lapai). Prieš l. 1r ir tarp l. 5v–6v lapai išplėšti. Rankraštis numeruotas porą kartų – abu
177
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kartus bibliotekos darbuotojų. Antrojo viršelio kairiame kampe užrašas pieštuku:
„B-22-a“, o trečiajame priklijuota senosios Vrublevskių bibliotekos lipdė, kurioje nurodyta signatūra: 311/I. Šį rankraštį tvarkęs bibliotekininkas rankraštį pavadino „Noty
pedagogiczne“, t. y. pedagoginiais Beniovskytės-Vrublevskienės užrašais. Šiandien
sunku tiksliai rekonstruoti teksto genezę, tačiau peršasi mintis, kad 1867 metais, po
tėvo mirties, trims mėnesiams išvykdama į Angliją, savo dienoraštį paliko Vilniuje.
Tai iš dalies patvirtina ir 1860–1867 metų laikotarpio dienoraštis: 1867 metais jame vos
du įrašai – 1867 metų balandį (diena nenurodyta) ir lapkričio 13 dieną178, t. y. tikrai
daryti tik Vilniuje (Baltramiejus Beniovskis mirė kovo 29 dieną).
Tačiau būtent ten, toli nuo namų, kaip niekada anksčiau atsirado noras kalbėtis
su savimi (žr. 10 pav.). Spėju, kad būtent Londone ir įsigijo ir šį sąsiuvinį, labai besiskiriantį nuo kitų, pirktų Vilniuje. Šią minčių eigą patvirtintų ir pirmasis įrašas:
„Jestem w nowym dla siebie ży‖wiole – oderwana od swoich – ‖ wolna od zwykłych
codziennych ‖ obowiązków – otoczona ze wszytkich ‖ stron179 myślą i duchem mojego ojca“180. Vos tris šiame sąsiuvinyje (l. 1r–5v) užrašytus fragmentus (iš viso 10
sąsiuvinio puslapių) galėtume pavadinti dienoraštiniais, visi kiti – tai „savęs tobulinimo pratimai“, daugiausia tuomet skaitytų knygų konspektai. Sakoma, kad svarbiausia diaristo pareiga – užrašyti datas. Šiuo požiūriu vadinamasis Londono laikotarpio dienoraštis su taisykle prasilenkia – data pažymėtas tik vienas įrašas181. Kita
vertus, būtent šis, visiškoje vienatvėje, toli nuo įprastos aplinkos rašytas dienoraštis
išsiskiria diaristės jausmų jėga ir ištarmių autentiškumu.
Minėtomis savybėmis rankraščiui nė kiek nenusileidžia ir beveik po dvidešimties
metų Vilniuje 1883–1884 metais (vieni rankraščio ženklai rodytų vienus, o kiti – kitus metus) rašytas dienoraštis, kurį pati Beniovskytė-Vrublevskienė pavadino Mano
mintys. Jį diaristė suvokė kaip dar 1870 metais baigto rašyti dienoraščio tęsinį, bandymą vėl grįžti prie nuoseklios kasdienės savo minčių ir veiksmų ataskaitos: „zdawać Sobie systematycznie ‖ sprawę z moich myśli i czynności“182. Tačiau sąsiuvinis
šiam dienoraščiui buvo parinktas dar kuklesnis už ankstesnius – tai paprastas mokyklinis sąsiuvinis linijomis su minkštu žydrai pilkos spalvos viršeliu, kaip ir beveik
visas rankraštinis Beniovskytės paveldas, dabar saugomas Bendrajame fonde (b. 884).
Sąsiuvinio viršelio formatas: 250 × 180 mm, lapų – 210 × 165 mm. Tačiau ilgainiui į
šį sąsiuvinį diaristė įsegė ir pavienių lapų, išplėštų iš kitų sąsiuvinių. Naujai įsegtųjų lapų formatas įvairus: 205 × 170 mm (l. 14r–17v); 215 × 173 mm (l. 21r–21v);
208 × 174 mm (l. 22r–22v); 219 × 168 mm (l. 23r–26v); 209 × 172 mm (l. 27r–30v);
220 × 170 mm (l. 31r –32v); 225 × 175 mm (l. 33r–34v); 220 × 178 mm (l. 35r–36v);
225 × 176 mm (l. 37r–45v); 210 × 132 mm (l. 48r–50v); 121 × 9,2 mm (l. 51r–51v);
13 × 124 mm (l. 52r–52v); 200 × 123 mm (l. 53r–53v); 171 × 100 mm (l. 54r–54v);
176 × 105 mm (l. 55r–56v); 121 × 104 mm (l. [57a]–[57v]). Kitaip tariant, sąsiuvinis
178
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D3 130r–134v.
Žodis įterptas.
D4 1r (Londonas, [1867]; įrašo metai, mėnuo ir diena nenurodyta).

259

181
182

D4 5v (Londonas, [1867]-07-09). Įrašas nepilnas, nes iš sąsiuvinio išplėštas lapas.
D5 1r ([1883]; įrašo mėnuo ir diena nenurodyta).
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10 pav. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės Londone rašyto
dienoraščio fragmentas, [1867 metai]; 175 × 112 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 311, 1r
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11 pav. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių įrašų intensyvumas

buvo sukomplektuotas iš įrašų kituose sąsiuviniuose arba pavieniuose lapeliuose.
Kai kurie naujai įrišti lapai liniuoti, kiti lygūs. Sąsiuvinį sudaro 132 puslapiai (sunumeruota 56 archyviniai lapai), iš kurių dvidešimt tuščių. Dienoraštinį tekstą sudaro 26 puslapiai (15 archyvinių lapų). Rašyta juodu rašalu arba pieštuku. Antrajame dienoraščio viršelyje pieštuku užrašyta: „9-19-d“. Trečiojo viršelio kairiame
kampe priklijuota senosios Vrublevskių bibliotekos lipdė, kurioje nurodyta rankraščio signatūra: 884/III.
Sąsiuvinis netvarkingas, vietomis įplėštais arba pusiau išplėštais lapais (l. 29r–29v,
30r–30v). Lapas tarp l. 18v ir 19r visai išplėštas. Dienoraštiniai įrašai pinasi su išrašais
iš skaitytų knygų, su eilėmis (galbūt net savos kūrybos), su didaktiniais išvedžiojimais.
Ir datos žymėtos labai netvarkingai – metai nenurodyti visai, retai nurodytas ir mėnuo, kartais – tik diena. Įrašų kiekis kuklus – jų tik dvylika (nors ir tas skaičius tik
apytikslis – prie jų priskiriu tik dienoraštinių įrašų specifiką atitinkančius tekstus).
Tačiau savo turiniu įrašai anaiptol nekuklūs – diaristė jau buvo pasiekusi savo brandą, maža to, rodė akivaizdų literatūrinį talentą. Šis dienoraštis primena ne keliolikos
dienų, bet viso gyvenimo ataskaitą.
Taigi 27-erių metų periodas – 1850–1886 metai, tik su devynerių metų pertrauka
(1873–1877 ir 1879–1883 metais nerašyta visai). Beveik 30 metų intensyvios kūrybos.
Iš viso Beniovskytė-Vrublevskienė paliko 730 dienoraščio įrašų, iš kurių 3 daryti
Londone, 22 Palangoje – gana savituose XIX amžiaus Lietuvos moteriai geografiniuose taškuose; visi kiti, t. y. net 705, – Vilniuje. Ir čia taip pat matyčiau BeniovskytėsVrublevskienės dienoraščių unikalumą. Sakoma, kad įrašų intensyvumas rodo diaristo jausmų intensyvumą (žr. 11 pav.). Todėl daugiausia įrašų buvo padaryta laukiant
į pasaulį ateinant Tado Stanislovo, 1858 metais: iki sūnaus gimimo dienos (spalio
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27-osios) ši moteris su dienoraščiu kalbėjosi net 123 kartus. Mažiausiai – paskutiniais
savo gyvenimo metais – tik kartą. Darydavo ir dideles pertraukas – štai 1859 metais
dienoraščio neatvertė net keturis mėnesius. Tačiau beveik visada į dienoraštį rašo
pirmą arba pirmosiomis sausio dienomis, beveik visada – paskutiniąją metų dieną.
Dažnai su dienoraščiu bendrauja per motinos ir vyro vardines, sūnaus Tado Stanislovo gimtadienį. Visuomet rašo savo gimtadienio ir savo tuoktuvių dieną. Kaip minėjau, pirmas mums žinomas Beniovskytės-Vrublevskienės įrašas – 1850 metų rugpjūčio 5 dieną, paskutinis – 1886-aisiais, be mėnesio ir be dienos, – jis taip pat dienoraštyje Tadui Stanislovui. Kartais užrašai labai ilgi, per keletą lapų – tikra jausmų
audra, kartais labai lakoniški, tik kelių žodžių, bet dar iškalbingesni – kaip kad toks,
įrašytas 1858 metų spalį, prieš pat susilaukiant pirmagimio: „Cierpienia fizyczne
dokucza mi, – jestem ‖ słabą i zmęczoną – ale póki trwa pokój w duszy ‖ wszystko183
łatwo i dobrze“184. Ar dar trumpesnis, vienintelis 1863 metų gruodžio 3 dienos sakinys: „moj Władziunio ułeciał. ‖ do nieba“185. Tai apie pirmą vaiko netektį.
Taigi 548 archyviniai lapai, beveik 1000 puslapių ne itin lygiu, sunkiai skaitomu
braižu – kartais su klaidomis, ypač skyrybos, taisymais, per skubotumą praleistais
lapais, ne visada užrašant tikslią datą – beveik niekada nenurodant savaitės dienos186.
Bet ši išorinė netvarka netgi žavi: ji rodo sparčiai plaukiant mintį ir, žinoma, jausmą –
gryną, autentišką. Dienoraščio sąsiuvinių vidus be jokių puošmenų, su vienu kitu
paskubomis nubrėžtu piešinuku – gėlių vainikėliu, juosiančiu tuoktuvių datą, ar
kryželiu, žyminčiu mirties – dažniausiai vaikų – laiką. Tą patį, tokį nemergišką būdą
rodo ir Beniovskytės-Vrublevskienės atminimų albumas – be jokių savininkės meninių pastangų187.

3.2. Ž a n r a i, a d r e s a t a i i r t i k s l a i. Taigi iš septynių šiandien žinomų
Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštinių sąsiuvinių penkis ji adresavo sau
pačiai – ad se ipsum. Juk dienoraščio be adresato nebūna: net ir tuomet, kai diaristas
skaito savo paties dienoraštį, negali neįsivaizduoti savo vietoje ko nors kito. Kiti du
Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių sąsiuviniai turi labai konkrečius adresatus –
tris savo vaikus. Šie dienoraščiai jau ne tokie intymūs, tačiau taip pat su savo specifika – artimesni laiškui. Vaikams skirtiems dienoraščiams nelabai tinka ir žodis „sąsiuvinis“ – tai greičiau solidžiai įrištos knygos. Bet kuriuo atveju net du dienoraščio
žanrai: vadinamasis intymusis dienoraštis ir dienoraštis vaikams.
Intymusis dienoraštis (angl. intimate diary, pranc. journal intime, vok. Tagebuch, rus.
интимный дневник) – viena populiariausių ir vertingiausių šių egodokumentinių
183
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Prieš šį žodį išbraukta jestem sp.
D2 86v (Vilnius, 1858-10-23).
D3 101r (Vilnius, 1863-10-03).
Šiuo požiūriu visiška priešingybė Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiui –
minėtasis Paulinos Manvydaitės-Bialozoraitės-Končienės dienoraštis. Žr. Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė 1841–1843,
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1r–250v; Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė 1846–1847, 1851–1853, 1r–203v. Šis dienoraštis, ypač pirmasis jo sąsiuvinis, tiesiog pedantiškas: rašytas kaligrafišku
braižu, su paraštėmis, be jokių braukymų.
Beniovskytė-Vrublevskienė 1854–1855,
1r–10v.
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tekstų rūšių, išskirtinis XIX amžiaus ženklas. Dienoraštis, kuriame akcentuojamas ne
išorinis pasaulis, bet vidinis diaristo pasaulis, asmeniniai išgyvenimai, – Rogers žodžiais tariant, „mažas individualumo šauksmas“ („a small cry for individually“)188.
Tai iš anksto nesuplanuotas kūrinys, kuriame susipina keletas diaristui rūpimų problemų ar temų. Vienintelė taisyklė – chronologinė įrašų seka ir datų, pageidautina –
ir vietos, žymėjimas. Taigi visiška saviraiškos laisvė ir natūrali kompozicinė struktūra – laiko tėkmė. Intymusis dienoraštis – tarsi popieriuje sugulę diaristo gyvenimo
nuotrupų fragmentai, pavieniai emocijų blyksniai. Nuoširdumas, atviras išsipasakojimas – taip pat vienas iš intymiojo dienoraščio bruožų. Kartais tokiame kūrinyje gali
atsirasti ir retrospektyvių, t. y. prisiminimų pobūdžio, intarpų, tačiau paprastai intymusis diaristas tenkinasi tik dienos ar kelių dienų vaizdu, taip kurdamas unikalią
kasdienybės atmosferą.
Kaip ir kelionių dienoraščiai, ši rūšis dažnai turi ne tik istorinę, bet ir meninę bei
literatūrinę vertę, kuri priklauso ir nuo laikotarpio, kada dienoraštis rašytas, ir nuo
rašančiojo asmenybės, išsilavinimo. Kaip taikliai sako Glinskis, „tarp dienoraščio ir
literatūrinės kūrybos susiklosto ypatingi ryšiai“189. Bet svarbiausia tokio kūrinio nauda – turiu omenyje skaitytoją, taigi ir tyrėją, – diaristo asmenybės rekonstrukcija190.
Vyrauja nuomonė, kad prioritetas vidaus jausmų pasauliui – specifinis moterų diaristikos bruožas191. Tačiau rasime į išorę labai orientuotų moterų dienoraščių ir į savo
vidų labai sutelktų vyrų dienoraščių. Todėl ne lytis, bet asmenybės bruožai lemia
dienoraščio žanrą. Bet kuriuo atveju asmeninis Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštis – klasikinis intymiojo dienoraščio pavyzdys.
Savitą ir tyrėjų labai retai išskiriamą dienoraščio rūšį sudaro vaikams rašyti dienoraščiai. XIX amžiuje tokius tekstus rašė dažna aukštojo luomo moteris. Tai buvo
susiję su nauja visuomenės samprata apie vaiką, jo vietą šeimoje, kai vaikas tapo
ypatingu šeimos centru, kai į fizinį ir dvasinį jo vystymąsi buvo nukreiptas visas tėvų
dėmesys – tiek materialiuoju, tiek jausminiu lygmeniu. Vaikams rašyti dienoraščiai –
šių mentalinių permainų išraiška. Deja, mūsų dienas pasiekė vos vienas kitas šio
žanro kūrinys. Svarbiausias tokių dienoraštinių egodokumentų tikslas buvo didaktinis, tačiau jame ryškiau nei kur nors kitur atsispindi ir kasdienybė – šeimos gyvenimas, motinos ir vaikų santykiai, vaikų priežiūra, fizinė ir intelektinė raida, moters
padėtis šeimoje, tėvo ir senelių vaidmuo, kitos svarbios žinios192. Specifinė dienoraščio vaikui rūšis – kelionėje rašytas dienoraštis. Paprastai tokie dienoraščiai būdavo
rašomi namie pasilikusiam mažamečiam sūnui ar dukrai. Tėvai, tarsi kompensuodami skriaudą, dėl kurios vaikas negalėdavo kartu dalintis kelionės įspūdžiais (dažniausia priežastis – vaiko amžius), rašydavo jiems nedidelius kelionės dienoraščius.
Žavus tokio kūrinio pavyzdys – Malvinos Jelenskytės-Oskerkienės (Malwina z Jeleń188
189
190

Rogers 1995, 541.
Glinskis 2006, 40.
Plačiau apie dienoraščių žanrus, taip pat
intymųjį dienoraštį, žr.: Łopatyńska 1951,
253–280; Głowiński, Kostkiewiczowa,
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Okopień-Sławińska, Sławiński 1988, 108;
Mikalonienė 2003, 238–239; Glinskis 2006,
10–11, 16, 29 ir kt.; Савкина 2007, 95–100.
Bairašauskaitė 1999, 33; Glinskis 2006, 38.
Bairašauskaitė 1999, 33.
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skich Oskierczyna, ~1810–1884) 1859 metais, keliaujant po Europą, sūneliui Pranciškui rašytas dienoraštis193.
Žinoma, vaikams rašyti dienoraščiai įgyja dvigubą vertę, jeigu jų adresatai žymūs
žmonės, istorinės asmenybės (Beniovskytės-Vrublevskienės sūnui Tadui Stanislovui
skirtas dienoraštis būtent toks), arba jeigu jie parašyti dar ir talentingai, literatūriškai
(žr. 12 pav.). Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiai vaikams atitinka ir šią kategoriją. Jie galėtų konkuruoti tik su dienoraščiais, kuriuos kalbininkas Janas Niecisławas Baudouinas de Courtenay ir jo žmona Romualda z Bagnickich Baudouin de
Courtenay rašė penkiems savo vaikams – kiekvienam atskirai. Kaip ir dera kalbininko šeimai, greta kitos tokiems kūriniams įprastinės informacijos sutuoktiniai preciziškai fiksavo savo vaikų kalbos raidą – pirmieji žodžiai būdavo užrašomi smulkia
fonetine transkripcija194.
Vaikams rašyti dienoraščiai turėjo tapti ne tik savotišku atminimų albumu, bet ir
amžinu tėvų meilės ir rūpesčio įrodymu, maža to, vedliu per gyvenimą, kuris nuolat
primintų namuose įskiepytas vertybes. Todėl Beniovskytė-Vrublevskienė dienoraštyje sūnui Tadui Stanislovui rašo, kad išeidamas iš tėvų namų šią knygą jis turės pasiimti kaip svarbiausią relikviją:
Gdy ci kiedy przyi-‖dzie dom rodzicielski opuścić195 – proszę Cię i rozkazuję mój ‖
synu, dziś malutki jeszcze chodzić nie umieją-‖cy chłopczyno, byś z sobą zabrał tę
pierwszą pa-‖miątkę twej matki196 – serce moje mówi mi że ona ‖ budząc197 w Tobie198
pamięć tych dni pięknych i nie-‖winnych, kiedy matka była stróżem twej cnoty, ‖
kiedy czuwała nad twemi krokami, kiedy cię ‖ otaczała miłością i troskliwémi staraniami, ‖ nie dozwoli nigdy by w twém sercu zagasła ‖ wiara, miłość ojczyzny, rodziny, ludzkości – i cnoty199 ‖ tego200 pragnie Twa Matka, oto błaga Boga! oby też wy-‖
słuchaną została!201

Tas pat ir dukrai Marijai rašytame dienoraštyje. Jame ne tik deklaruoja didelę
motinos meilę, bet ir sako, kad ši knyga dukrai nuolat primins svarbiausias moters
pareigas:
Ten pamiętnik ‖ podarowany ci dziś przezemnie na Gwiazdkę będzie ci ‖ zarazem
przypomnieniem że przez miłość dla ‖ Matki która Cię tak kochała nigdy nie zaniedbasz pracy ‖ nad sobą bys mogła zasłużyć na chlubną nazwę kobiety chrescjanki202.

Kaip ir Baudouino de Courtenay ir jo žmonos vaikams rašyti dienoraščiai, taip ir
Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiai vaikams labai ryškiai perteikia pačios diaristės pasaulėžiūrą, jos vertybes. Šiuose egodokumentiniuose tekstuose matomiausias
dukrai ir sūnui, t. y. vyrui ir moteriai, keliamų gyvenimo tikslų atribojimas: sūnaus
193
194
195
196
197
198

Jelenskytė-Oskerkienė 1859, 1r–60v.
Bołdyrew 2008, 98–99.
Žodžio galas taisytas.
Žodis įterptas.
Prieš šį žodį išbraukta bę.
Taisyta iš Sobie.
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Prieš šį žodį išbraukta tego.
Žodis įterptas.
DTSV 1r (Vilnius, 1859; įrašo mėnuo ir
diena nenurodyta).
DMAV 2r (Vilnius, 1865-01-01).
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12 pav. 1859–1886 metų Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščio sūnui
Tadui Stanislovui Vrublevskiui fragmentas; 234 × 217 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 149, 66r
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paskirtis tarnauti aukštesniems, visuomeniniams, tikslams, o dukters – būti gera
motina ir gera krikščione, t. y. pašvęsti save privačiam, šeimos, gyvenimui. Kita vertus, nors ir numatydama skirtingus vaidmenis visuomenėje, Beniovskytė-Vrublevskienė niekada – ir tai labai ryškiai rodo dienoraščiai – Tado Stanislovo, sūnaus ir
pirmagimio, neiškėlė aukščiau dukters Marijos. O tai buvo gana reta. Klasikinis sūnaus vaidmens šeimoje sureikšminimo pavyzdys – istoriko Teodoro Narbuto žmona,
penkių sūnų ir trijų dukterų motina Kristina Sadauskaitė-Narbutienė (Krystyna z
Sadowskich Narbuttowa, 1803–1899), mėgdavusi kartoti: „Synowie to moja chwała!
córki zmieniają nazwiska“203. Šį požiūrį rodo ir epitafija ant jos antkapio Šiaurių ka
pinaitėse: „Matka synów“204.
Bet kuriuo atveju dienoraščio žanrą lemia adresatas. Tačiau jį daug kuo apibrėžia
ir tikslai, dėl kurių dienoraštis rašomas. Jau minėjau vaikams skirtų dienoraščių intencijas. Intymiojo Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščio rašymo tikslai taip pat
jau buvo iš dalies įvardyti – tai pokalbiai su savuoju Aš. Literatūrologės Irinos Savkinos žodžiais tariant, tai tarsi pašnekesiai su savo atspindžiu veidrodyje („это своего
рода разговоры с зекркалом, со своим другим Я, отчужденным и возвращенным
себе“)205. Tačiau pašnekesys ne beprasmis, o tikslingas – noras pažinti save ir tobulinti. Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštyje tai daugiau nei ryšku.
Dienoraštyje labai svarbus pirmasis įrašas, kuris dažnai ir pasako tikrąsias rašymo
priežastis ir kurį paprastai ženklina koks nors svarbus įvykis. 1850 metų rugpjūčio
5 diena – o būtent tada Palangoje, to meto Lietuvos elito moteriai dar ne itin įprastoje vietoje, Beniovskytė-Vrublevskienė padarė pirmą mums žinomą dienoraščio įrašą – nebuvo kuo nors ypatinga nei pačiai diaristei, nei pasaulio istorijai (žr. 13 pav.).
Dėl šios aplinkybės apgailestavo ir pati: „trzebaby206 ‖ poczekać jakiegoś dnia więcej
znaczącego207 – pamię-‖tnego jakim niebądź wypadkiem“208. Tačiau rašyti vertė vidinis poreikis tobulėti dvasiškai ir „moters profesijoje“:
[...] trochę się odmieniłam – lecz nie ‖ zupełnie i dobrze – teraz będziemy ślédzić – ‖
poruszenia swej duszy, myśli, serca aby je ‖ wykształcić – ulepszyć – aby siebie podnieść ‖ do tej prawdziwej i jedynej wielkości – aby ‖ posiąść209 to prawdziwe szcęście – którem jest ‖ Cnota. [2v] Już jestem w wieku w którym pojąć ‖ mogę wielkość
zawodu kobiety. – Nie scho-‖dzić więc nigdy z tego stanowiska na któ-‖rém mię Bóg
umieścił i być zawsze dla ‖ rodziny – dla przyjaciół dla ludzkości tém ‖ czem kobieta – być powinna. Niech ‖ wszystkie marzenia, do210 tego211 się odnoszą to za ‖ cel
jedynie mając212.

Ir čia savaime peršasi palyginimas su kitu dienoraščiu, kurio autorė – Vilniaus
universiteto auklėtinio filomato Pranciškaus Malevskio žmona Helena z Szymanow203
204
205
206

Kowalewska 1934, 68. Taip pat žr. Griškaitė 1993, 96.
Taip pat žr. Narbutaitė-Mončiunskienė
1993, 112, 87 išn.
Савкина 2007, 6.
Žodis taisytas.
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Raidė ą taisyta.
D1 2r (Palanga, 1850-08-05).
Žodžio galas taisytas.
Raidė d taisyta.
Raidė t taisyta.
D1 2r–2v (Palanga, 1850-08-05).
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13 pav. 1850–1855 metų Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės
dienoraščio (D1) pirmasis įrašas; 233 × 180 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 183, 2r
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skich Malevskienė (Helena z Szymanowskich Malewska, 1811–1861)213. Šiame 1827–
1857 metais rašytame egodokumente (mus pasiekė ne visas) beveik nematome jokių
saviugdos ar saviauklos problemų: jame tik glaustai, bet visada skrupulingai struktūruojami dienos įvykiai, protokoluojamos sutiktų asmenų pavardės ir perskaitytų
knygų pavadinimai. Kitaip tariant, tai, ką diaristikos teoretikai vadina „finansine
apskaitomybe“ ar „kaupimo įpročiu“214. Szymanowska-Malevskienė daro tai labai
nuosekliai, kiekvieną dieną, niekada neužmiršdama užrašyti datos, žymėdama net
savaitės dieną. Ši diaristė dienoraščiui retai kada atveria savo vidaus problemas,
kartu paneigdama tezę, kad faktografija ir santūrumas būdingas tik vyrų diaristikai215. Szymanowskos-Malevskienės dienoraščiui artimas ir Manvydaitės-Bialozoraitės-Končienės kūrinys. Ji taip pat rašo kasdien, visada žymėdama datą, nurodydama ne tik savaitės dieną, bet ir vardą šventojo, kurio diena tuo metu buvo minima, o paskutinę mėnesio dieną – taip pat beveik visada – darydama apibendrinimus
(„Uwaga ogólna“). Dėl šios pavyzdingos tvarkos dienoraštis tiesiog pribloškia kasdienybės monotonija. „Wstałam około 9tej, ubiór, pacierze wspólne, herbata, ‖ Bossuet [tikriausiai turimas omenyje Jacques’as Bénigne’as Boussuet ir jo 1648 metų
veikalas Méditation sur la brièveté de la vie – R. G.], dziennik“, – charakteringas šio
dienoraščio įrašas216.
Beniovskytė-Vrublevskienė rašo ne kasdien, kartais su kelių mėnesių ar net metų
pertraukomis, beveik niekada nenurodydama savaitės dienos, labai retai – rašymo
vietą. Turint omenyje jos dienoraščio apimtį, faktinės informacijos jame labai mažai –
vyrauja emocijos, jausmų pasaulis. Šį savo dienoraščio dokumentikos stygių jautė ir
pati diaristė. Bet tokia buvo jos pozicija: dienoraščio paskirtis yra ne pasakoti dienos,
taigi ir istorijos, įvykius, bet savo vidinius išgyvenimus – nuopuolius ir pakilimus.
Dienoraštis – tai „savęs rašymas“, „akistata su savimi“:
Dziennik mój ‖ mało zawierać może jakich bądź wypadków, – ale ‖ on powinien być
powiernikiem moich myśli, on ‖ słuchać będzie – Opowiadanie217, mych walk wewnętrznych ‖ mych upadków – lub zwycięstw218.
Tydzień milczenia – to zaniedbanie rozmowy ‖ z sobą samą zawsze jest złym
znakiem – ‖ najczęsciej wydarza się ono gdy jestem w nie-‖zgodzie z mojem lep
szem ja219.
Chwyciłam nakoniec pióro, otworzyłam ‖ moj pamiętnik i zaczynam mówić ‖ z sobą, –
z samą sobą – uciekałam220 ‖ od siebie, od zajrzenia wte zakątki serca ‖ zakryte221
przed światem i ach ja radam była ‖ zakryć je i przed własném okiem222.
213
214
215
216

Szymanowska-Malewska 1999.
Glinskis 2006, 17–18.
Glinskis 2006, 38.
Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė 1841–
1843, 27v (Didysis Ustiugas, 1842-02-04,
trečiadienis, Šv. Andriejaus ir Šv. Veronikos diena).
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Raidė O taisyta.
D1 60v (Vilnius, 1853-01-23).
D2 58v (Vilnius, 1858-05-28).
Prieš šį žodį išbraukta bom.
Raidė t taisyta.
D3 56v (Vilnius, 1861-02; įrašo diena nenurodyta).
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14 pav. 1850–1855 metų Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės
dienoraščio (D1) fragmentas; 233 × 180 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 183, 70r
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Dienoraščio funkcija – padėti siekti moralinio, dvasinio ir intelektinio tobulėjimo.
„Ulepszenie siebie“223, t. y. savęs tobulinimas, – dažniausi žodžiai jos dienoraštyje
(žr. 14 pav.). Paskutinį kartą Beniovskytės-Vrublevskienės norą tobulinti save radau
1884 metais – tuomet diaristei buvo penkiasdešimt ketveri. Taigi dienoraštis daugiau
nei iškalbingai paneigia kitą vyraujančią nuomonę – kad saviugdos ir saviauklos
funkcijas atlieka tik jaunystės dienoraščiai224. Kita vertus, to laikmečio moteris buvo
nuolat mokoma, kad dalį jai priskiriamų dorybių nulėmė prigimtis, o kitą dalį jį
turėjo „išugdyti“ nuolatiniu darbu – saviaukla, besitęsiančia visą gyvenimą. Nuolatinis savęs tobulinimas buvo susijęs ir su atsakomybe dėl vaikų auklėjimo. Nuo XIX
amžiaus pradžios moteris vis labiau save suvokia kaip ne tik dukterų, bet ir sūnų
vedlę per gyvenimą. Štai Szymanowska-Malevskienė rašo, kad nuolatinė pareiga
save tobulinti savimi („obowiązek czuwania nad sobą samą“) yra susijusi su jai suteikta didžia atsakomybe tinkama linkme nukreipti dvasinį sūnaus gyvenimą („wielkiego prawa kierowania jego sercem, jego uczuczami“)225.
Svarbiausia Szymanowskos-Malevskienės dienoraščio paskirtis buvo fiksuoti dienos įvykius, o Beniovskytei-Vrublevskienei rašymas tapo tarytum dvasine terapija:
„Nie mam o czém mówić a jednak siadam ‖ do gawędy, – tak226 mi brak przyjaznej,
serdecznej duszy – ‖ z duszą rozmowy“227. Neatsitiktinai dienoraštį vadina vaistais
(„lekarstwo“)228, o jo rašymą – ne tik mielu, bet ir naudingu darbu:
Już obecny miesiąc ma się ku połowie ‖ a ja ani chwilki nie poswięciłam, czasu ‖ na
pogadankę z mym pamiętnikiem – ‖ zły to znak jeżli już zaniedbuje tej rozmowy ‖
tak pożytecznej i tak słodkiej229.

1860 metų rudenį buvo sumaniusi dienoraštį sudeginti, bet nesudegino – pasigailėjo to, ką buvo užrašiusi, kas jau buvo tapę prisiminimais. Tačiau svarbiausia nuo
to poelgio sulaikiusi priežastis buvo kita – rašant, bendraujant su dienoraščiu, buvo
lengviau iškentėti gyvenimo negandas:
Bo muszę wyznać230, że jak tylko się wiernie ‖ trzymam tego sprawozdania przed
sobą samą ‖ i mego usposobienia nie tylko że mi łżej na ‖ duszy, ale ochotniej iść po
drodze życia jakoś ‖ jaśniej i rzezwiej231.

Šiuo atveju įdomu palyginti nagrinėjamąjį dienoraštį su Minsko gubernijos, Mozyriaus apskrities bajorų vadovo Povilo Oskerkos ir Pranciškos Jelenskytės-Oskerkienės dukters Onos Oskerkaitės-Sivickienės (Anna z Oskierków Siwicka vel Anna
Oskierczanka, ~1810–?) dienoraščiu232. Jį ši tuomet dar netekėjusi moteris rašė tam,
kad pasipasakodama apie savo fizinę negalią palengvintų ir savo dvasines kančias.
Dienoraštis nutraukiamas tada, kai diaristė pasveiksta.
223
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D1 32r (Vilnius, 1851-10-05).
Glinskis 2006, 38.
Szymanowska-Malewska 1999, 337, 336
(Sankt Peterburgas, 1834-02-06, antra
dienis).
Raidė k taisyta.
D2 37v (Vilnius, 1858-02-12).
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D1 75r (Vilnius, 1854-04-17, šeštadienis);
D2 8r (Vilnius, 1856-05-12).
D2 74v (Vilnius, 1858-09-11).
Raidė c taisyta.
D3 104v (Vilnius, 1864-11-13).
Oskerkaitė-Sivickienė 1837, 1r–31v.
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Savikontrolė – taip pat viena iš šio egodokumentinio žanro populiarumo priežasčių. Dažniausiai tai liečia diaristo elgesio, rečiau – rašytinės kalbos pasitikrinimą233.
Beniovskytei-Vrublevskienei (kitaip nei, pavyzdžiui, minėtajai Oskerkaitei) kalbinis
dienoraščio rašymo aspektas nerūpi. Dienoraštis tik padeda pasitikrinti savo veiksmus,
įveikti ydas:
Tak się gniewam na sobie jeżli ‖ długo swego dziennika nie piszę – bo myśli ‖ ulatują – wrażenia się zacierają a234 co więcej ‖ rzadko sama z sobą rozmawiam, rzadko
badam ‖ swoje postępowanie i samowolnie opuszczam ‖ tyle, dobrych zręczności
sprostowania swoich bra-‖kow, podtrtrzymania235 chwięjącej się woli – ‖ Trzeba mi
koniecznie nawyknąć do tej codziennej236 ‖ rozmowy z moim dziennikiem237.

Ir su pačiu dienoraščiu diaristė kalbasi kaip su draugu, „seserimi“ („moja droga
Siostro“)238, „idealia drauge“ („moja idealna przyia‖ciółka“)239, patikėtiniu („powiernikiem moich myśli“; „mym powiernikiem“)240, vieninteliu savo draugu („jedynym
moim przyja‖cielem“)241:
Piszę dziś jedynie dla tego aby zacząć – ‖ aby jakkolwiek zawiązać rozmowę z moim
od ‖ tak dawna opuszczonym, zapomnianym ‖ przyjacielem242, – a jedynym na
tym ‖ wielkim świecie – jedynym, choć niemym ale dobrym243 cierpli‖wym244, zawsze
gotowym do wysłuchania moich ‖ skarg i żałow, moich marzeń245, niezawsze246
wesołych247.

Pokalbiui su šiuo kantriu ir supratingu draugu ypač tinka lietinga vėjuota diena
(pirmasis mums žinomas Beniovskytės-Vrublevskienės įrašas padarytas per audrą
prie Baltijos, Palangoje) arba vėlyvas vakaras, kai visi miega ir aplink iškilminga tyla
(„Cisza uroczysta wkoło mnie“)248. Rečiau dienoraštis rašomas laisvomis popiečio
valandomis: kūrybai reikia vienatvės, o moteriai tai itin retos akimirkos249. Beniovskytė-Vrublevskienė – ir tai unikalu – paliko mums ir pačią rašymo atmosferą. Štai
vienas tokių vaizdų:
[...] teraz naprzykład siedzę250 u swego stolika251 pod oknem ‖ tuż przy mnie moje
książki które mnie rozumieją ‖ a które ja rownież pojmuję – matka moja coś ‖ nuci
chodząc popokoju a moje pióro biega po ‖ stronnicach mego dziennika252.
233
234
235
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237
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Pacevičius 2012, 187.
Raidė taisyta.
Tikriausiai norėta parašyti podtrzymania?
Raidė c taisyta.
D1 20r (Vilnius, 1851-03-02).
D1 30r (Palanga, 1851-07-19).
D1 30r (Palanga, 1851-07-19).
D1 60v (Vilnius, 1853-01-23); D2 54v (Vilnius, 1858-04-20).
D1 75r (Vilnius, 1854-04-17, šeštadienis).
Žodžio galas taisytas.
Raidė m taisyta.
Raidė y taisyta.
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Prieš šį žodį išbrauktas brūkšnys.
Raidė n taisyta.
D1 29r (Palanga, 1851-07-19).
D2 29r (Vilnius, 1858-01-06).
Plg. „Pisałam dziennik odosobniwszy się
choć ‖ na chwilkę“ (Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė 1846–1847, 1851–1853, 34r
[Lokinė, 1846-05-08, trečiadienis, Šv. Stanislovo diena]).
Raidė ę taisyta.
Skiemuo li taisytas.
D1 53v (Vilnius, 1852-08-23).
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Tačiau kad ir kokie mums būtų svarbūs dienoraščio rašymo tikslai, kad ir kokia
įdomi dienoraščio rašymo kasdienybė, svarbiausia – jo turinys, autentiškiausiai, nes
iš pirmų lūpų, čia ir dabar, rodantis ir patį diaristą, ir pasaulį, kurio dalis jis yra.

3.3. D i e n o r a š t i s k a i p i š o r i n i o p a s a u l i o a t s p i n d y s. Kiekvienas
tyrėjas, atsivertęs dienoraštį, tikisi jame pirmiausia pamatyti diaristo perteiktą išorinį pasaulį, šiandien jau tapusį istorija, dienoraščio puslapiuose rasti žymius tos
epochos vardus. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės palikimas šiuo požiūriu skurdus. Jeigu ne dienoraščių sąsiuviniuose fiksuota rašymo vieta, tik iš kelių užuominų
būtų galima suprasti, kad tai XIX amžiaus Vilniuje gyvenusi moteris. Nedaug Emilijos dienoraštyje ir jos miesto – Vilniaus. Tik vienas kitas epizodas: Šv. Kazimiero
ir Šv. Petro ir Povilo atlaidai (Petrinės), Dievo kūno šventė (Devintinės), Bernardinų
sodas, Antakalnis, Vilniaus Kalvarijos. Bet ir apie tai paprastai tik prabėgomis, tik
keliais sakiniais:
Dziś dzień S. Kazimierza patrona Litwy – ‖ o gorąco prosiłam za sobą i za całą bracią ‖ moją – aby ten Ś. młodzian uprosił nam miłość ‖ cnoty – a za nią pójdzie253 i
szczęście254.
Nic nie pisałam o tym255 wspaniałym i uro-‖czystym obrządku który się w naszém
obchodzi ‖ mieście w dzień Bożego Ciała. Ta cześć pu-‖blicznie oddawana Bogu – te
tłumy ludu ‖ ciśnące256 się za swoim Panem tak jak to niegdyś ‖ było gdy przechodził
ten Zbawca miasta i wioski, ‖ niosąc błogosławienstwo i pociechę257.
Byliśmy dziś z Eustachym za miastem w lasku ‖ sąsiednim kościoła S. Piotra, corocznie258 w dzień ‖ ten zbiera się na to miejsce całe ‖ miasto259.
Chodziemy na prze-‖chadzkę – ulubionem naszem miejscem jest góra260 ‖ w botanicznym ogrodzie, wszystko261 tam macie i plac ‖ do biegania i hojdawki i altanki i
widok przecudny ‖ na całe miasto262.
Od dwóch tygodni jesteśmy za miastem na Anto-‖kolu, ale już tak daleko że to już
wsią nazwać mo=‖żna – dzień cały jesteś na dworze, biegasz jak263 ptaszyna ‖ swobodna, jak tylko264 oczki otworzycie już niema was ‖ w pokoju – Kąpiecie się bo za
ogrodem płynie Wilja265.
W tym miesiącu rozneśmy zwiedzałi okolice Wilna ‖ naprzód byliśmy w Kalwarji –
czołnem266 płynęliśmy tam ‖ i napowrót wsrod najokropniejszej ulewy – ale drozki ‖
253
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259
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Raidė p taisyta.
D1 20v (Vilnius, 1851-03-04).
Raidė y taisyta.
Prieš šį žodį išbrauktas neįskaitomas
žodis.
D1 46r (Vilnius, 1852-06-04).
Prieš šį žodį išbraukta dz.
D2 67v (Vilnius, 1858-06-29).
Prieš šį žodį išbraukta na.
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264
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272

Raidė w taisyta.
DTSV 74v (Vilnius, 1869-06; įrašo diena
nenurodyta). Taip pat žr. DMAV 22v (Vilnius, 1869-06-27).
Raidė j taisyta.
Raidė t taisyta.
DMAV 23r (Vilnius, 1869-07; įrašo diena
nenurodyta).
Raidės cz taisytos.
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udało się nam odbyć za najpiękniejszej pogody – ‖ widziałaś Marysko te tłumy ludu
co z roznych ‖ stron się zbiegli267 dla uczczenia268 pamiątki Męki Chry-‖stusa Pana269.

Kiek išsamiau aprašyti 1852 metais visą Vilnių įkaitinę smuikininko Apolinario
Kątski’o (1825–1879) ir violončelininko Samuelio Kossowski’o (1805–1861) koncertai,
kuriuos Beniovskytė-Vrublevskienė vadina gražiausiomis savo gyvenimo akimirkomis
(„jest to jakaś ‖ cząstka roskoszy nieba“)270. Įdomu tik tai, kad diaristės širdis linko
ne prie garsiojo Kątski’o, tiesiog apipilto gėlėmis („bukiety sypały się gradem“)271,
bet prie dvidešimčia metų vyresnio ir ne tokio populiaraus Kossowski’o („więcej
mnie uniosł“272). Vos metais anksčiau Kątski’o gastroles Sankt Peterburge savo dienoraštyje aprašė ir Szymanowska-Malevskienė. Taip pirmą kartą šiųdviejų, tokių
skirtingų, diarisčių dienoraščiai tarytum susitiko.
Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių sąsiuviniuose rasime ir šiek tiek informacijos apie labdaringą Šv. Vincento Pauliečio draugijos veiklą Vilniuje273. Tačiau ir
šių faktų nėra tiek, kiek įpareigotų pačios diaristės dalyvavimas labdaringos organizacijos veikloje. Jau minėjau, kad dienoraščiuose yra užuominų ir apie bene labiausiai
posukiliminį Vilnių sukrėtusį įvykį – Vizičių vienuolyno uždarymą, tiksliau, seserų
vienuolių išvijimą į Prancūziją. Beniovskytė-Vrublevskienė, vizičių pensiono auklėtinė, šį įvykį išgyveno itin jautriai:
W tym miesiącu274 kochane ‖ Wizytki275 opusciły kraj i biedne wygnanki prze-‖niosły
się276 do Paryża277 – zdawało mi się że zegnam ‖ najbliższych moich – bo też i naprawdę znimi278 ‖ straciłam przyjaciół, gdzie miałam radę ‖ zasiłek dla ducha, i w
każdym razie życzli-‖wość tak szczerą, serdeczną i bezinteresowną ‖ o jaką trudno
na ziemi – ale w każdym razie ‖ bądz wola Twoja o Boże! – nie ja jedna tę ‖ stratę
opłakuje, całe miasto po nich płacze279.

Dienoraštyje užfiksuoti ir dviejų seserų vienuolių, su kuriomis Beniovskytę-Vrublevskienę siejo ypač glaudi bičiulystė, vardai – tai Marija Salezija Čapskytė (Maria
Salezia Czapska) ir Marija Kazimiera Balinskytė (Maria Kazimiera Balińska)280. Kaip
rodo istoriko Vytauto Jogėlos tyrimai, šios vienuolės buvo ištremtųjų seserų vizičių
sąraše281. Iš vienuolyno su žandarų ir kazokų palyda 12 keturviečių karietų nuošaliomis gatvėmis į Vilniaus geležinkelio stotį vizitės buvo vežamos ankstų kovo 5
dienos rytą – kad nesukeltų mieste nereikalingo šurmulio.
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Raidės li taisytos.
Antrojo skiemens raidės cz taisytos.
DMAV 30r (Vilnius, 1870-05; įrašo diena
nenurodyta). Taip pat žr. D3 143v (Vilnius,
1869-07-15).
D1 45v (Vilnius, 1852-05-22).
D1 45v (Vilnius, 1852-05-22).
D1 45v (Vilnius, 1852-05-22).
D3 19v–20v (Vilnius, 1860-04-10), 24r–24v
(Vilnius, 1860-04-22), 24v–25r (Vilnius,
1860-04-28), 78v–79v (Vilnius, 1862-02-05).
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Raidė u taisyta.
Raidė W taisyta.
Žodis taisytas.
Antroji raidė a taisyta.
Raidės zn taisytos.
D3 114r (Vilnius, 1865-03; įrašo diena nenurodyta).
D1 60v (Vilnius, 1853-01-23), 86v (Vilnius,
1855-01-28).
Jogėla 2009, 129, Nr. 10, 12.
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Jau Szymanowskos-Malevskienės dienoraščio skelbėjas Zbigniewas Sudolskis
atkreipė dėmesį, kad jame beveik nėra Sankt Peterburgo aprašymo, tik vienas kitas
epizodas, tarsi diaristė negyventų tokiame įspūdingame mieste. Visai kitas įspūdis
skaitant Mohl-Basanavičienės dienoraštį: ši moteris mini gausybę įdomių gimtosios
Prahos vietų. Šiuo požiūriu Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštis daug artimesnis
Pranciškaus Malevskio žmonos dienoraščiui: jame labai maža miesto, kuriame, su
keliomis išimtimis, dienoraštis rašytas. Nėra jame ir ryškių vilniečių ar šio miesto
svečių portretų. Jau minėta, kad kiek daugiau vietos dienoraštyje pelnė tik legendinis
Vilniaus mokytojas Aleksandras Zdanavičius ir Teodoras Tripplinas – pastarasis pirmiausia dėl ryšių su jos tėvu. Tiesa, diaristės įrašuose rasime ir Juozapo Koženevskio,
ir Vladislovo Sirokomlės, ir Adomo Plugo (tikr. Antanas Petkevičius; Antoni Pietkiewicz) vardus, bet tik skaitytų knygų ar matytų spektaklių kontekste282. Ne tik istorinių, bet ir „paprastų“ vyrų portretų Emilijos dienoraštyje nedaug – žinoma, nemint
jos šeimos vyrų, kurie mums šiandien anaiptol nėra „paprasti“. Moterų – bičiulių,
pažįstamų – daugiau283. Ji mėgdavo plunksna piešti jų dagerotipus – bet tik iš pradžių,
ypač pirmajame dienoraštyje:
Znajomych284 mam nie wiele, te jednak285 ‖ kilka osób z któremi więcej jestem zbliżoną ‖ muszą pomimo swej wiedzy i woli zostawić286 ‖ wmojem dzienniku – swoje
daguerotypy bo to te-‖raz wmodzie, sprobuję może i mnie się uda ‖ [47v] ten nowy
sposób287 chwytania288 podobieństwa. ‖ Sprobuję – a będzie mi to pamiątka – czasem ‖
miła, a zawsze Korzystna289.

Gana mažai – ne tiek, kiek galėtume tikėtis, – rašo ir apie Palangą, į kurią pirmą
kartą, motinos lydima, atvažiavo dar 1849 metais. „Już siodmy rok ‖ przyjeżdzamy
tu szukać zdrowia“, – rašė 1855-ųjų rugpjūtį290. Taigi važiuodavo grūdintis: maudynės atviruose vandens telkiniuose, taip pat jūroje, vis labiau populiarėjo – jas primygtinai rekomendavo to meto gydytojai, tarp jų ir Tripplinas291. Tačiau kelionė iš
Vilniaus į Kuršo guberniją, kuriai tuomet priklausė Palanga, buvo ilga ir varginanti – kaip ir grįžimas atgal. Savo transporto neturėjo, todėl samdydavo vežiką žydą.
Važiuodavo porą savaičių, kartais užsukdamos pas pažįstamus (paprastai jų pensio
no mokinių tėvus), kartais aplankydamos įspūdingesnes vietas (pavyzdžiui, puikiais
sodais ir daržais garsėjusį Gargždų dvarą292). Žinoma, visuomet sustodavo ir per
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D1 10v (Vilnius, 1850-10-05), 45v (185205-22), 52v (1852-08-11), 54v–55r (Vilnius,
1852-11-22), 55r–55v (Vilnius, 1852-12-03).
D1 30r–30v, 31r (Palanga, 1851-07-19), 53v
(Vilnius, 1852-08-23), 63v–64r (Vilnius,
1853-03-05) ir kt.
Prieš šį žodį išbraukta może.
Raidė k taisyta.
Raidė ć taisyta.
Raidė b taisyta.
Raidė w taisyta.
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D1 47r–47v (Palanga, 1852-07-11, penktadienis).
D1 88v (Palanga, 1855-08-12).
Bołdyrew 2008, 113. Tuo galima paaiškinti
ir Onos Manvydaitės-Bialozoraitės-Končienės smalsumą – tremtyje, tolimame Didžiajame Ustiuge, godžiai skaitė informaciją apie tuomet mažai žinomą kurortą. Žr.
Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė 1841–
1843, 188v (Didysis Ustiugas, 1843-07-23,
penktadienis, Šv. Liborijaus diena).
D1 6r (Vilnius, 1850-09-06).
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šabą. Kaip galima spręsti iš Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių, tai ypač sekino jėgas:
Woźnica nasz izraelita tam [Ariogalos užvažiuojamuose namuose – R. G.] się zatrzymywał na ‖ Swięta – pokoik malutki – towarzystwo nasze liczne – ciasnota ‖ więc
była wielka, a do tego obkoło Żydzi jęczący293, krzyczący – ‖ (bo już to oni i modlą
się nawet z jękiem) do294 póżna nas295 bawili ‖ nas – a w nocy ich dziateczki swemi
wrzaski spać nam niedawali296.

Kodėl niekada nevažiavo į populiariuosius Druskininkus, kodėl rinkosi tolimąją
Palangą, galima tik numanyti. Pirmoji priežastis, žinoma, buvo jūra, bet ne mažiau
svari ir kita – niekada nemėgo didelės draugijos, buvo linkusi į vienatvę, nuošalę. „Bo
ja jakoś nigdy umiem297 ‖ harmonizować ze światem“; „mnie ‖ trzeba ustronia, bo tam
moje szcęście, ‖ tam moie298 własciwy zywioł“; „Niechcę znajo‖mości299 bliskiej ze
swiatem“, – tokie žodžiai nuolat svečiuojasi Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštyje300.
Nors ir sparčiai populiarėjanti, Palanga tuo metu pramogomis dar negalėjo prilygti
Druskininkams. Tačiau net ir vėliau, kai vyro Eustachijaus įkvėpta susidomės mineraliniais vandenimis, Emilija rinksis ne Druskininkus, bet Birštoną. Vis dėlto numylėta
vieta liks Palanga – į ją, jau gerokai pasikeitusią, grįš ir gyvenimo pabaigoje301.
Minėjau, kad apie tuometę Palangą rašė nedaug. Kita vertus, tuose aprašymuose
yra smulkmenų, kurias randame tik 1850–1855 metų Beniovskytės-Vrublevskienės
dienoraštyje. Taigi tam tikra prasme jos dienoraštis tarsi papildo ir pratęsia pačią
seniausią šiandien tyrėjams žinomą palangianą, 1828 metais paskelbtą Tado Bulharino ir 1840 metais – Adomo Liudviko Jucevičiaus informaciją302. Taigi tarp pokalbių
su savuoju Aš Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose rasime ir vieną kitą faktą
apie kurortininkų buitį, maudynes jūroje (taip pat ir vakarais), apie pasivaikščiojimus,
šokių vakarus (vadinamuosius resursus), karnavalus (maskaradus), išvykas ir į gretimą Kretingą (jos buvo organizuojamos ir pėsčiomis). Rasime ir įspūdingą 1854 metų
Kretingos gaisro aprašymą, ir jaudulį, kurį patyrė palangiškiai, tais pat metais stebėdami didįjį Klaipėdos gaisrą303. Pastarojo mastas adekvatus dienoraštyje fiksuotiems
diaristės jausmams – juk tuomet iš miesto panoramos išnyko 3 bažnyčios, 5 mokyklos,
83 sandėliai, gyvenamųjų namų kvartalai ir ūkiniai trobesiai304. Kita vertus, įdomus,
galbūt net atspindintis kolektyvinę nuomonę, Beniovskytės-Vrublevskienės pateiktas
Klaipėdos gaisro priežasčių aiškinimas:
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Raidė j taisyta.
Žodis taisytas.
Žodis įterptas.
D1 7r (Vilnius, 1850-09-06).
Raidė u taisyta. Norėta parašyti nie umiem?
Žodis taisytas.
Žodžio galas taisytas.
D1 17r, 17v (Vilnius, 1851-01-31), 62v (Vilnius, 1853-02-12, ketvirtadienis).
Žr. Emilijos Beniovskytės laiškus Wandai
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z Wolkich Umińskai į Varšuvą iš Palangos:
Beniovskytė-Vrublevskienė 1881-07-6(18),
6r–7v; Beniovskytė-Vrublevskienė 188107-09(21), 8r–9v; Beniovskytė-Vrublevskienė 1881-07-15(27), 10r–11r.
Plačiau apie Palangos kurorto istoriografiją žr. Omilanowska 2011, 11–14.
D1 79r–82r (Palanga,1854-09-26).
Vareikis 2008, 29.
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Jak nam potem powiedzia-‖no że to się Memel pali, a w mieście tak ludnem ‖ zajętém
jedynie handłem i spekulaciją może było ‖ wiele305 złota nagromadzonego zdzierstwem
i krzy=‖wdą drugich306. Bóg niszczył te zbiory i oczyszczał ludzi ‖ od nieprawnie
nabytych zysków307.

Bet kuriuo atveju tenka apgailestauti, kad pačioje įdomiausioje Klaipėdos gaisro
aprašymo vietoje dienoraščio įrašas nutrūksta – išplėšti puslapiai. Tačiau kiti įsiminti ir istoriškai bene vertingiausi Palangos laikotarpio įrašai, kuriuose fiksuoti vyskupo Motiejaus Valančiaus vizitai, – 1852 metų rugpjūčio 1 dieną Palangoje ir rugpjūčio
2 dieną Kretingoje – išliko visi. Beniovskytė-Vrublevskienė Ganytoją visuomet vadina tik Vyskupu (Biskup), nenurodydama nei vardo, nei pavardės:
Dnia tego była w Połondze wielka uroczystość ‖ Biskup przyjeżdzał odwiedzić i tą
cząstkę swojej ‖ owczarni ruch był wielki w miasteczku308 bo ‖ rzecz to była rzadka
i już od lat 14. nie mieli ‖ szczęścia widzieć swego pasterza – a któż ‖ nie309 przyzna
że dobry Pasterz zasługuje na ‖ miłość i hołdy swoich310 owieczek – Gdy się zbłi-‖żył311
Biskup wyszli na przeciw niego z chorągwia=‖mi i krzyżem 12. Dzięwcząt ubranych
w bieli. ‖ Sypało mu kwiatki pod nogi – on błogo=‖slawił korzący312 się lud przed ‖
nim i witał ich jak313 wita Ojciec swe dziatki. ‖ Pobożny to lud ta Żmudź – lecz formę
tylko poj-‖muje i formy się tylko trzyma, – wiele jest ła=‖syrajstwa314, w ich pobożnośći315, krzyże które co krok ‖ spotrzegać316 się dają – różańce bez317 których żaden ‖
obejść się nie może318 – te długie modlitwy ‖ te częste spowiedzie, każą319 nam wnosić ‖ że tam gdzie nawet320 lud prosty tak się do Boga garnie ‖ być321 musi siedlisko
poczciwości i cnoty lecz nie ‖ tak jest niestety322.

Kaip rodo Valančiaus Namų užrašai, tą dieną Palangoje vyskupas Sutvirtinimo
sakramentą suteikė 715 asmenų, o kitą dieną Kretingoje, per pranciškonams ir bernardinams svarbią Porciunkulės, arba Šv. Mergelės angeliškosios, šventę – net 1453
asmenims: „Sierpnia 1 dnia w Połądze bierzmowałem 715 osób“; „Sierpnia 2 dnia
podczas uroczystości Portiuncula w Kretyndzie odbyłem zwyczajną wizytę i pobierzmowałem 1453 osoby“323. Tarp jų ir Beniovskytei-Vrublevskienei:
[...] wielka tam doroczna uroczy=[50r]stość – podwójną wtedy była bo Biskup jej
przewo-‖dniczył – bylyśmy u Spowiedzi i Komunij – ‖ raz pierwszy i ostatni znajdo305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Prieš šį žodį išbraukta
Raidės d ir r taisytos.
Prieš šį žodį išbraukta
(Palanga,1854-09-26).
Raidės czku taisytos.
Prieš šį žodį išbraukta
Raidė j taisyta.
Raidė y taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta
Raidė k taisyta.
Raidė l taisyta.

było.

315

zborow; D1 81v

316
317
318

nie.

319
320

wszystkich prz.

321
322
323
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Žodis įterptas, galas taisytas. Prieš šį žodį
išbraukta charakterze.
Raidė l taisyta.
Raidė b taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta potrafi.
Raidė ą taisyta. Prieš šį žodį išbraukta
potrafi.
Žodis įterptas.
Raidė b taisyta.
D1 49v (Palanga, 1852-08-05).
Valančius 2003, 725.
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wałam się w324 podobnym ‖ feście – ani325 jednegom zmowić nie mogłam pa-‖cierza –
myślałam że się uduszę od gorąca i mocnego ‖ zapachu kwiatów których326 to każda327
kobieta328 mieć musi ‖ dobry bukiet w ręku – biedni księża zupełnie zmę-‖czeni – lecz
jakże ogromne ofiary odbierają w dzień ‖ ten od włościan, kto nie zna tego zwyczaju
mógł‖by pomyśleć patrząć że to jest dzień ‖ targowy – tyle wołów owiec miodu –
lnu329, ‖ i t d – rozsyłają zawsze Bernardyni te datki i ‖ innym klasztorow – lud tu
bardzo zamożny – ‖ bo i ziemia złota i bliskość granicy nie mało ‖ się do wzbogacenia
ich330 dopomaga331 – Gdyśmy wróciły ‖ z Kretyngi332 czułyśmy333 się bardzo znurzone –
ale ‖ każda z nas przez grzeczność nie chciała334 się u-‖dać na spoczynek335.

Šiedu įrašai – bene vertingiausia dokumentinė Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių dalis, gyvai perteikianti pastoracinio Valančiaus darbo atmosferą. Juolab kai
šiuos du įrašus palygini su dviem lakoniškais paties Žemaičių vyskupo įrašais.
Tačiau didžiulės apimties Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose tokios
medžiagos labai reta. Arvydas Pacevičius, išsamiai išanalizavęs Juozapo Jurgio Hilzeno dienoraštį, rašė, kad šio diaristo „pasakojimas yra daugiau ne apie save, o apie
kitus“336. Beniovskytės-Vrublevskienės diaristikoje, atvirkščiai, – daugiausia tik apie
save. Žinoma, ši taisyklė negalioja vaikams rašytuose dienoraščiuose, bet tai lėmė
žanrinė šių kūrinių specifika. Glinskis, svarstydamas apie faktinę, dokumentinę
dienoraščių vertę, pateikia prancūzų filosofo ir epistemologo George Gusdorfo siūlymą intymųjį dienoraštį atskirti nuo vadinamojo eksternalaus, t. y. daugiau orientuoto į išorinius įvykius, o ne į savo vidinį pasaulį337. Žinoma, taip atriboti galima,
tačiau nėra intymiojo dienoraščio, kuriame visai nerastume išorinio pasaulio atspindžio, kaip ir eksternalaus dienoraščio, visai neatspindinčio diaristo vidaus. Tačiau
idealus variantas – ir tokie dienoraščiai dažnai tampa grožinės literatūros etalonais –
yra kai diaristas sugeba išlaikyti pusiausvyrą tarp šių, tokių skirtingų, sričių. Beniovskytei-Vrublevskienei retai kada sekasi pasiekti šią harmoniją: dažniausiai išorinį pasaulį nusveria jos vidaus problemos, geriausiu atveju apie svarbius istorinius
įvykius kalba per emocijas. Kad ir apie 1861 metų patriotines religines manifestacijas ir neatskiriamą jų bruožą – broliavimąsi su vasario 19 dieną iš baudžiavos išlaisvintais valstiečiais:
Godłem 1861. r. ‖ jest krzyż i cierniowa korona – ‖ Ziemia nasza cała inną przybrała ‖
postać i barwę – 1861. r. jest rokiem prabudze-‖nia się narodu całego – epoką wejścia
w ‖ siebie, epoką, uznania własnych uchybień338 ‖ i wejścia na drogę nam właściwą, – ‖
epoką poczucia konieczności zbratania ‖ się z młodszą bracią – epoką idei339 rowno324
325
326
327
328
329
330
331

Žodis taisytas.
Žodis taisytas.
Žodis taisytas.
Antroji raidė a taisyta.
Žodis įterptas.
Šioje vietoje neįskaitomas taisytas žodis.
Žodis taisytas.
Žodžio galas taisytas.
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332
333
334
335
336
337
338
339

Raidės y ir g taisytos.
Prieš šį žodį išbraukta byłyśmy.
Raidės ch taisytos.
D1 49v–50r (Palanga, 1852-08-05).
Pacevičius 2012, 187.
Glinskis 2006, 40–41.
Žodžio pradžia taisyta.
Prieš šį žodį išbrauktos raidės ukr (?).
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ści ‖ [73r] co tak rozpromieniła biedną naszą ziemię ‖ tak ją uszlachetniła – Piękny
to rok dla ‖ kraju naszego340.
Drzemić nie wolno! – ‖ Dziś wszyscy budzą się do czynu. ‖ I ja ze wszystkiemi!341

Arba apie 1863–1864 metų sukilimą – antrą, o galbūt net pirmą pagal svarbą po
minėtos valstiečių reformos XIX amžiaus įvykį:
Nie pisałam długo, bo boleść gniotła ‖ serce – Przybita342, zbolała spłakana343 o niczem ‖
pomyśleć nie mogłam – a uczuć przepeł-‖niających duszę dziś i papierowi martwe344 ‖
śmiało powierzyć nie można – ‖ Z razu bolałam płakałam chorowałam ‖ dziś gdy cios
po ciosie uderza bez ‖ wytchnienia, bez przerwy, zmęzniało ‖ i zahartowało się serce –
nic go nie ‖ przestrasza, nic nie roztkliwia – a wszystkie ‖ klęski co jak grad sypią się
dokoła, więcej ‖ dodają męztwa i gotowości na wszystko ‖ co najdotkliwiej ranie może
człowieka ‖ śmierć sama dziś straciła całą swą ‖ okropność345.

Tik emocijos ir kituose vienuolikoje tokių svarbių mums 1863 metų įrašų (žr. 15 pav.).
Vien tik emocijos ir saviauklos ataskaitos ir iš jos kelionių – į užsienio kurortus, į Londoną, į Paryžių. Nežinome nei ką matė, nei su kuo susitiko, o kartais – net ir kur važiavo. Ir tai vėl išskirtinis šios diaristės bruožas, nes moterų egodokumentikai būdingas tiesiog skrupulingas tokių kelionių aprašymas.

3.4. D i e n o r a š t i s k a i p m o t e r s k a s d i e n y b ė s a t s p i n d y s. Kasdienybės tyrėjams svarbi prieš mus gyvenusios moters buitis, bet ypač subjektyvioji moters kasdienybės pusė – jos jausmų pasaulis, išgyvenimai, jausenos. Kita vertus,
rekonstruoti moters kasdienybę, net ir jos buitį, sudėtinga – daug sunkiau negu
kokio nors socialinio sluoksnio, grupės ar net apskritai etnoso. Paprastai moteris
nelinkusi save savo buityje „iškalbėti“, „išgarsinti“, ir tai, kas dėjosi jos namuose
(svetainėje, virtuvėje, podėlyje), paprastai ištrinama iš istorijos atminties:
Она не склонна себя выговаривать, озвучивать, обозначать, как отдельная женщина никогда не была склонна проговаривать (особенно письменно) и опредмечивать свои бессознательные женские мании и фобии. И если мужская повседневность всегда готова продемонстрировать себя в парадном зале дворца
или на поле битвы, то обстановка кухни, детской, светелки, а тем более чулана
или чердака, т. е. пространства женской повседневности, запросто изглаживается из исторической памяти346.

Ir Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose vadinamosios grynosios moters
buities mažai – vos vienas kitas įrašas apie namų ruošą, rankdarbius, santykius su
tarnais, vizitus, pasivaikščiojimus, šeimos ir kalendorines šventes. Kiek daugiau tokių
340
341
342
343

D3 72v–73r (Vilnius, 1861-12-31).
D3 77r (Vilnius, 1862-01; įrašo diena nenurodyta).
Žodžio pradžia taisyta.
Raidės ka taisytos.
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344
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346

Tikriausiai norėta parašyti martwemu.
D3 100v (Vilnius, 1863-06; įrašo diena nenurodyta).
Пушкарева 2007, 53.
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15 pav. 1860–1870 metų Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščio (D2)
1863 metų sausio mėnesio įrašas; 211 × 168 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 236, 99r
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detalių tik dienoraščiuose vaikams, bet ir ten jos nevyrauja. Ši moteris, kitaip nei,
pavyzdžiui, Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė, nemėgo rašyti apie tai, kas buvo
įprasta, kas dvelkė monotonija: „Tydzień przebyłam bez zdania sprawy ‖ z mego
postępowania, z mych myśli, wrażeń, – bo wy-‖padki347 jakieś szczególne nie przytrafiają się prawie ‖ nigdy w życiu tak cichém i monotonném jak ‖ moje“348. Todėl
tik iš vieno kito įrašo galime įsivaizduoti Beniovskytės-Vrublevskienės namų interjerą. Seserų vizičių auklėta tikriausiai buvo linkusi į askezę. Štai vienintelis (sic!) šią
mintį patvirtinantis dienoraščio įrašas:
Ciocia kochana przygotowała na me przybycie ‖ ustronny349 kącik, zaopatrzyła we
wszelkie sprzęciki do ‖ mej wygody potrzebne, pamiętała o tém co lubię i czego ‖ żądałam; jest i krzyżyk z kropielnicą nad mém łóżkiem ‖ i w głowach wisi matka N. Ostrobramska – jakże350 czuję ‖ jej dobroć – jak351 wdzięczną jej za tą pamięć jestem352.

Apie ištekėjusios Beniovskytės-Vrublevskienės namų aplinką žinome dar mažiau.
Atrodo, kad vienintelis prabangos daiktas namuose buvo fortepijonas353. Namų ruošos nemėgo. Nesižavėjo ir rankdarbiais, kurie buvo laikomi neatskiriama moters
kasdienybės dalimi – ne tik dėl praktinės naudos, bet ir kaip priemonė palaikyti
dvasinę pusiausvyrą, kaip tam tikras priešnuodis nuo nuolatinių rūpesčių354. Šiai
prievolei XIX amžiaus viduryje moterys priešinasi vis dažniau – ypač linkusios į
intelektinę veiklą355. Tokį netiesioginį protestą randame ir Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose. Rašančiai, skaitančiai moteriai – o ši diaristė tokia ir buvo – tai
viena nemaloniausių moters pareigų. Įdomu, kad tą patį atgrasumą rankų darbams
jautė ir duktė Marija356. Bet ir šį kartą visai priešingą nuomonę randame Marijos
vienmetės Mohl-Basanavičienės dienoraštyje (Marija gimė 1860, Gabriela Eleonora –
1861 metais): „Am liebsten beschäftige ich mich noch mit meiner Handarbeit, denn
dann hinbert nichts meinen Gedankenlauf“357. Šiai moteriai rankdarbiai – vienas iš
būdų pabūti su savimi, kažkas artima dienoraščio rašymui.
Prastai Beniovskytei-Vrublevskienei sekėsi rasti bendrą kalbą su tarnais, ir tai –
dažniausiai jos egodokumentiniuose tekstuose randama buitinė problema. Nemandagus tarnų elgesys, nekokybiškas darbas, konfliktai, nuolatinė jų kaita – neatskiriama
šios (ir ne tik šios) moters kasdienybės dalis. Todėl problemai skirti dienoraščio įrašai
347
348
349
350
351
352
353
354

Prieš šį žodį išbraukta o.
D2 25v (Vilnius, 1857-12-26).
Prieš šį žodį išbraukta ma.
Raidės ja taisytos.
Žodis taisytas.
D1 82r (Vilnius, 1854-09).
D2 23v (Vilnius, 1857-12-14).
Bołdyrew 2008, 213. Charakteringi šiuo
požiūriu ir Hersilijos z Bécu-Januševskienės, išgyvenusios dukters netektį, žodžiai:
„Ja teraz po całych dniach ‖ siedzę nad
kanwową robotą i to nieustanne liczenie
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krzyżyków nie da‖je niż myśleć, a tego mi
właśnie potrzeba“. Žr. Teofilio Januševskio ir Hersilijos z Bécu-Januševskienės
laiškas Juozapui Mianovskiui iš Kremenecio į Vilnių (Bécu-Januševskienės prierašas), 1832-10-14.
Белова 2010, 289.
DMAV 3v (Vilnius, 1865-01-01).
Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos Eleo
noros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiš
kai, 2009, 100 (Praha, 1884-02-24, penktadienis).
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paprastai gana ilgi358. Konfliktai su tarnais – viena iš priežasčių, verčiančių moterį
nuolat jaustis nelaiminga359. Tačiau tradiciškai, kaip įprasta diaristei, blogų santykių
su jos globai patikėtais „broliais ir seserimis“ priežasties pirmiausia ieško savyje:
Dom mój ‖ jest moim państwem, wszystko w niem odemnie zależy – ‖ domownicy
są memi braćmi i współpracownikami ‖ ważną więc jest rzeczą by umiec cikość pokój i ‖ jedność zachować a przytem ład i porządek ‖ utrzymać360.
Stosunek mój do ‖ Sług zawsze jest niedobrym. – One są nieporządne ‖ leniwe, opryskliwe, ale jakże wiele w tem ‖ mojej jest winy361.

1860 metais Beniovskytė-Vrublevskienė netgi sumano įkurti specialią mokyklą
tarnams („Ja oprócz tego ‖ ciągle marzyłam o utworzeniu jakie ‖ go zakładu dla
wychowania dobrych Sług“362). Tačiau neturi nei lėšų, nei gebėjimų vadovauti,
todėl greitai šią idėją keičia kita: nutaria versti į lenkų kalbą šeimininkų ir tarnų
santykiams skirtą literatūrą. Susiranda ir konkrečią knygą, tačiau greitai nusivilia
jos turiniu ir imasi rašyti pati. Tačiau, kaip ir daugelį savo literatūrinių darbų, netrukus užmeta363. Mūsų dienas pasiekia tik šešios jos pačios sugalvotos šeimininkės
bendravimo su tarnais taisyklės. „Ƶadnej sobie wtej mierze nie dozwolic ‖ słabości,
jakkolwiek by to mnie kosztować ‖ miało“, – toks paskutinis, šeštasis, principas, iš
kurio galima spręsti, kad ši kasdienybės sfera tikrai nebuvo stiprioji BeniovskytėsVrublevskienės pusė364.
Antroji, ryškesnė, bet ir šviesesnė, dienoraščių tema – šventės. Kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų (turiu omenyje kasdienybės ir šventės priešpriešą), kasdienybės teoretikų požiūriu šventė – taip pat žmonių kasdienybės dalis. Bet kuriuo atveju
ypač iškilmingai Vrublevskių šeimoje švęsta vardines (žr. 16 pav.). Viena iš vaikų
prievolių ta proga būdavo eilėraščių seneliams, tėvams rašymas, o kol vaikai buvo
maži, jiems čia padėdavo tėvai. Tokios kūrybos pavyzdžių rasime dukrai Marijai
rašytame dienoraštyje365. Eustachijaus Vrublevskio vardinės kovo 29 dieną šeimoje
buvo švenčiamos itin iškilmingai366. Tai patvirtina ir minėtasis vardinių proga Vrublevskiui dovanotas atminimų albumas367. Visada būdavo pažymima ir Beniovskytės-Vrublevskienės motinos Krinskytės-Beniovskienės vardo diena rugpjūčio 28-ąją.
358
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D2 20v (1857-12-04 vel 1857-12-05 vel
1857-12-06; lapas prieš šį įrašą išplėštas),
29v–30v (Vilnius, 1858-01-11), 30v–31r
(Vilnius, 1858-01-12), 59v–60v (Vilnius,
1858-06-02), 62r–62v (Vilnius, 1858-06-08),
65r–65v (Vilnius, 1858-06-16); D3 43v–45v
(Vilnius, 1860-09-16).
D2 20v (1857-12-04 vel 1857-12-05 vel
1857-12-06; lapas prieš šį įrašą išplėštas).
D2 62v (Vilnius, 1858-06-08).
D3 44r (Vilnius, 1860-09-16).
D3 7r (Vilnius, 1860-02-04).
D3 12r (Vilnius, 1860-03-05).
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D3 45v (Vilnius, 1860-09-16).
DMAV 6r–6v (Vilnius, 1865-03; įrašo diena nenurodyta), 9r (Vilnius, 1866-01; įrašo
diena nenurodyta), 10v–11r (Vilnius,
1866-02; 1866-03; 1866-04; įrašų dienos
nenurodytos).
DMAV 13v–14r (Vilnius, 1867-04; įrašo
diena nenurodyta).
Vrublevskis Eustachijus 1857–1881, 41r–
42r (Tado Stanislovo, Marijos, Augustino
ir Kazimiero eiliuotas sveikinimas; Vilnius, 1872-03-29).

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
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16 pav. Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių šeima.
Aleksanderio Strausso nuotrauka; 165 × 110 mm;
LMAVB RSS: SFg 364
Sėdi (iš dešinės): Eustachijus Vrublevskis (Eustachy Edward Wróblewski,
1826–1891) ir Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė (Emilia z Beniowskich
Wróblewska, 1830–1886).
Stovi (iš dešinės): Kazimieras Vrublevskis (Kazimierz Wróblewski, 1872–1890),
Tadas Stanislovas Vrublevskis (Tadeusz Stanisław Wróblewski, 1858–1925)
ir Augustinas Vrublevskis (Augustyn Anicety Wróblewski, 1866 – ~1913).
Vilnius, ~1880 metai.
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Beniovskytei-Vrublevskienei ši diena taip pat buvo labai svarbi368. Mažiau informacijos apie pačios diaristės vardadienius, kuriuos švęsdavo birželio 30-ąją. Tą dieną
Beniovskytę-Vrublevskienę sveikindavo ne tik namiškiai, bet ir tetos ir mamos pensiono auklėtinės – net tuomet, kai šioje mokymo įstaigoje jau nebedirbo, taip pabrėžiant vadinamąją pedagoginę diaristės biografijos detalę369.
Gana ryškus dienoraščiuose, nors kiekybine prasme tokių įrašų nėra daug, ir
vaikų krikštynų, jų gimtadienių vaizdas. Žinoma, mums šiandien vertingiausias –
Tado Stanislovo Vrublevskio krikštynų ir jo pirmojo gimtadienio aprašymas. Būsimą
garsųjį advokatą krikštijo trys krikštatėvių poros – tai rodė aukštą Vrublevskių visuomeninę padėtį, nors kartais ceremonijoje dalyvaudavo penkios ir daugiau krikštatėvių porų370. Tarp šeimos pirmagimio krikštamočių paprastai būdavo senelė –
dažniausiai iš motinos pusės. Taip buvo ir šį kartą: Tadą Stanislovą per krikštą Šv.
Jonų bažnyčioje (šioje šventovėje vykdavo svarbiausi Vrublevskių šeimos gyvenimo
įvykiai) ant rankų laikė Krinskytė-Beniovskienė371. Namuose vykusios krikštynų
šventės Beniovskytė-Vrublevskienė neaprašė, tačiau užfiksavo pirmojo gimtadienio
iškilmes, taip pat ir sūnui dovanotas dovanas372.
Apskritai Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose gana daug duomenų apie
dovanas, ypač vaikams. Moterys savo egodokumentinėje kūryboje paprastai skrupulingai fiksuodavo šiuos malonius tiek joms pačioms, tiek namiškiams skirtus daiktus.
Vaikams tradiciškai dovanodavo rūbelius, batelius, šaukštelius su monogramomis,
knygas ir kt. Atrodo, kad išskirtinai lietuviška tradicija buvo tik taupyklės, dovanojamos vaikui iškart po jo gimimo. Štai ir Tado Stanislovo Vrublevskio tėvas jau kitą
dieną po sūnaus gimimo atnešė jam pirmąją dovaną – per dieną uždirbtas sidabrines
monetas, kurias, žmonos patartas, subėrė į molinę taupyklę, taip duodamas pradžią
sūnaus „kapitalui“ („założono węgielny kamień funduszow malutkiego ‖ chłopczyny!“373). Tokios taupyklės buvo madingos ne tik Vrublevskių šeimoje, o jų turinio
gausėjimas buvo fiksuojamas specialiuose registruose374. Rusijos bajorų šeimose buvo
kitas paprotys: kiekvienas gimdyvės lankytojas visuomet palikdavo jai simbolinę
pinigų sumą – buvo tikima, kad priešingu atveju motinai ir kūdikiui grės mirtis375.
368
369
370

371
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D3 41v (Vilnius, 1860-08-27), 64v (Vilnius,
1861-08-28).
D2 68r–68v (Vilnius, 1858-06-30).
Bołdyrew 2008, 268–269. Istorikė Aldona
Prašmantaitė pateikia ir unikalų atvejį –
1853 metais, t. y. vos penkeriais metais
anksčiau, Rietave kunigaikštį Bogdaną
Oginskį krikštijo apie du tūkstančius
krikštatėvių, aštuonios jų poros buvo įrašytos į krikšto metrikus. Žr. Prašmantaitė
2010, 213–236.
DTSV 2v (įvadinis dienoraščio įrašas;
1859, įrašo mėnuo ir diena nenurodyta).
DTSV 4v (1859; įrašo mėnuo ir diena nenurodyta).
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DTSV 2v (įvadinis dienoraščio įrašas;
1859, įrašo mėnuo ir diena nenurodyta).
Bairašauskaitė 1999, 36. Įdomiausias tokio
dokumento pavyzdys – tyrėjos nurodytas
Medardo Končios (jaunesniojo) registras.
Žr. Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė
1839-08-23–1843-08-05, 3r–27r. Ši motina
neapsiriboja sausa finansine ataskaita, o
vaizdžiai aprašo ir dienos, kai taupyklė
būdavo papildoma nauja moneta, įvykius,
siedama juos su šeimos ir ypač sūnaus gyvenimu. Taip finansinis dokumentas virsta
sūnui rašytu dienoraščiu.
Белова 2010, 410–411.
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Bet kuriuo atveju vaikams tampant vis svarbesne emocine tėvų pasaulio dalimi
šventėms, ypač gimtadieniams, buvo skiriama vis daugiau dėmesio. Štai žavus dukters Marijos devynerių metų gimtadienio atgarsis:
Miałaś dzis gości – zrobiłam wam podwieczórek w ogro-‖dzie botanicznym na ulubionych wam górach było was ‖ z Guciem [t. y. Augustinu Vrublevskiu – R. G.] jedenaścioro – toż to się nabawiliście – w rożne ‖ gry, zaledwie po óśmej wróciliście do domu
na376 mleko ‖ kwaśne, herbatę i cukierki – rzadko377 się to wam zdarza ‖ mało macie
znajomych ale Mama i Tatko jak ‖ tylko mogą radzi Wam zrobić przyjemność378.

Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose randame ir vieną kitą užuominą apie
nedažnai literatūroje aprašomą kalėdinės eglutės puošimo ir kalėdinių vaikų švenčių
Lietuvoje tradiciją. Pirmą kartą diaristė eglutę mini paskutinę 1859 metų dieną: saldumynais padabintą medelį Tadui Stanislovui Vrublevskiui dovanojo močiutė Krinskytė-Beniovskienė ir jos sesuo Krinskytė-Andžeikavičienė379. Neatskiriama senųjų
metų palydos ir naujųjų metų sutikimo dalimi buvo ir teatralizuoti vaikų pasirodymai. Štai 1866-ųjų metų sutikimo Vilniuje epizodas, kurio herojus – pats Tadas Stanislovas Vrublevskis:
Rok ten nowy rozpoczęłaś wesoło, miałyście380 dużo381 dziatek wa=‖szego wieku było
sliczne drzewko a przedtem malenkie ‖ predstawienie – Tadziunio przebrany za
Aniołka w382 białej ‖ sukience, w złote383 gwiazdeczki384, ze złotemi skrzydeł-‖kami
ukazał się niespodzianie we drzwiach pokoju przy-‖ległego do tego gdzie były zebrane goście – był on zwia-‖stunem nowego roku i niosł dla dziatek zyczenia i ‖
stosowne nauczki – a gdy skonczył spadla zasłona i jakby ‖ cudem ukazało się drzewko uginające się385, pod ciężarem ‖ różnych różności386.

Kaip galima spėti iš dienoraštinių Beniovskytės-Vrublevskienės įrašų, ilgainiui
vaikams skirtų kalėdinių, naujametinių vaidinimų ir vakarėlių vis daugėja – jie tampa neatskiriama pasiturinčių Vilniaus šeimų gyvenimo dalimi387.
Jau minėjau, kad visų šių moters, o plačiąja prasme – ir šeimos kasdienybės,
smulkmenų, juolab buities vaizdų, Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose nedaug. Dar mažiau informacijos apie vadinamąją intymiąją moters kasdienybės pusę –
nėštumą ir gimdymą. Šios dvi būsenos – neatskiriama moters gyvenimo dalis, tačiau
informacija apie jas itin reta tiek dienoraščiuose, tiek laiškuose388. Nedažnai nėščia
moteris vaizduojama ir ikonografijoje. Tyrėjai paprastai tai ir „aiškina kasdienybe“:
376
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Raidė m taisyta.
Raidė r taisyta.
DMAV 22v (Vilnius, 1869-06-27).
D2 116v–117r (Vilnius, 1859-12-31).
Raidė m taisyta.
Raidė d taisyta.
Raidė taisyta iš z.
Raidė z taisyta.
Taisyta iš gwiazdeczkami.
Raidė ę taisyta.
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DMAV 9r (Vilnius, 1866-01; įrašo diena nenurodyta).
DMAV 36r (Vilnius, 1871-01; įrašo diena
nenurodyta).
Tai pastebėjo ir Bairašauskaitė, išstudijavusi šešių vaikų motinos Rachelės de
Ràés-Römerienės (Rachela z de Ràés Rö
mer owa, 1783–1855) korespondenciją.
Žr. Bairašauskaitė 2011a, 230.
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moteriai tai buvo įprasta, natūrali būsena, net neverta paminėjimo389. Tas pat ir Beniovskytės-Vrublevskienės egodokumentikoje. Norint apčiuopti šį ypatingą laikotarpį dažnai reikia nepaprastos atidos, gebėjimo perprasti metaforų kalbą. Pasak Natalijos Puškariovos, kartais pravartu netgi tapti diaristės „bendraautore“, sąmoningai
nelaikyti distancijos, netgi nesiekti būti visiškai objektyvia („не дистанцироваться
от них, не стараться быть полностью обьективным, не вставать «над» ними“)390.
Ši rekomendacija Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiams ypač tinka. Tačiau kad
ir kaip vengtų kalbėti apie kūdikio laukimą, dienoraštyje niekada neužmiršta paminėti paties rezultato – vaiko gimimo.
Minėjau ir tai, kad Beniovskytė-Vrublevskienė pagimdė septynis vaikus, pirmą
būdama 28 metų, paskutinį – 42 metų amžiaus. Chronologiškai tai 1858–1872 metų
laikotarpis; gimdė kas dvejus metus, tik paskutinį kartą – po ketverių metų pertraukos. Beniovskytės-Vrublevskienės atvejis nebuvo išskirtinis: kai kurios jos amžininkės
bajorės gimdė ir po 15, 19, 20 ar net 22 kartus391. Diaristės dienoraščiuose radau vos
11 įrašų, kuriuose bent iš dalies galima rekonstruoti priešgimdymines ir pogimdymines nuotaikas. Tik vienas šių įrašų – jis darytas tuoj pat po Tado Stanislovo Vrublevskio gimimo – rodo skaidrią diaristės būseną392, visi kiti persunkti nuogąstavimų,
nežinomybės, pogimdyminių skausmų ir depresijos nuotaikų: „O Boże ja będę silna ‖
ja będę męzna – nie opuszczaj mnie, nie ‖ odmawiaj swego błagosłowieństwa, zlej
je ‖ szczególnie, na dziecię, którę393 noszę w mem łonie“; „A ja sama, bojażń mię
ogarnęła na myśl ‖ że mogę zasłabnąć, bez zadnej pomocy“ ir t. t.394 Mirties baimė –
svarbiausia šią moterį lydinti nuotaika nėštumo metu. Beniovskytė-Vrublevskienė ją
lygina su jausmais, kuriuos karys išgyvena mūšio lauke:
Już się zbliża chwila uroczysta, – chwila ‖ obawy i niepewności; za dni parę mam
po‖raz drugi zostać Matką. – Nikt jutra ‖ pewnym być nie może, śmierć nie pyta, ‖
i nie oznajmuję kiedy zawita w nasze progi395 – Lecz podobne przejście dla każdej
kobiety jest ‖ tem czém wojna dla żolnierza, wielu po ‖ licznych bitwach wraca zdrowe rado-‖sne396, a iluż pada ugodzonych pierwszą ‖ kulą. – Teraz więcej niż kiedy
myśleć ‖ powinnam o śmierci397.
Dwa lata temu nazad gotowałam się do ‖ śmierci, – bo dla każdej kobiety przyjście
na swiat jej ‖ dziedzięcia może być zapowiednią jej ostatniej ‖ chwili398.

Šios fobijos būdingos ne tik Beniovskytei-Vrublevskienei. Neatsitiktinai dauguma
moterų prieš gimdymą parengdavo testamentus399. Rasa Paukštytė, tyrusi valstietės
moters kasdienybę, taikliai apibendrino, kad nėščiajai buvo priskiriama tarpinė būsena, kurioje moteris tarsi nuolat balansavo tarp šio ir anapusinio pasaulio400. Tas
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Белова 2010, 359–360.
Пушкарева 2007, 46.
Белова 2010, 348–349.
D2 87v–88v (Vilnius, 1858-12-27).
Raidė e taisyta.
D2 67v (Vilnius, 1858-06-24), 85r (Vilnius,
1858-10-08).
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Žodžio pradžia taisyta.
Dėl šio žodžio šifruotės nesu tikra.
D3 31v (Vilnius, 1860-06-11).
D3 89v (Vilnius, 1862-06-14).
Bołdyrew 2008, 44.
Paukštytė 1999, 41.
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17 pav. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščio dukrai Marijai
ir sūnui Augustinui (DMAV) fragmentas; 250 × 218 mm;
LMAVB RS: f. 9 – 152b, 19v–20r
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pats neapibrėžtumas, tas pats svyravimas tarp čia ir ten fiksuotas ir motinystei besirengiančios elito moters Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštyje.
Apskritai mirties baimė – viena svarbiausių temų moterų egodokumentikoje401.
Tas pat pasakytina ir apie Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščius, kuriuose fiksuotos ne tik diaristės pažįstamų, bet ir artimųjų – tėvo, motinos ir trijų jos vaikų
netektys. Bet skausmas dėl vaikų mirčių ypatingas (žr. 17 pav.). Štai 1868 metų lapkričio 7 dienos įrašas, padarytas dukters Stanislavos Vrublevskytės mirties dieną, –
mergaitei buvo vos ketveri:
Uleciała do Boga moja Stasiunia ‖ moja malutka ukochana dziecina – ‖ tak mi się
pięknie, tak uroczo rozwijał ten ‖ ładny kwiateczek, tyle mi pięknych robił ‖ nadziei
i tak prędko tak nagle usehł – ‖ niemasz jej nigdzie prożno ją szukają ‖ moje oczy,
prożno tęskni dusza, – niema ‖ jej – przyjm Boże tą ofiarę ukochanego ‖ dziecka402.

Emocionalus vaikų netekčių išgyvenimas – išskirtinis XIX amžiaus bruožas. Vaiko mirtis vis labiau suvokiama ne tik kaip Dievo nuspręsta lemtis, kaip „nemalonus
įvykis“, kurį kompensuodavo kito vaiko gimimas403.
Bet dar labiau, ir tai rodo paskutiniųjų metų Beniovskytės-Vrublevskienės diaristinis palikimas, diaristė išgyveno gyvųjų vaikų – Tado Stanislovo, o ypač Augustino –
„praradimus“:
Wiek404 ‖ kazdej nowej trumny zamykało ze sobą405 nie tylko ‖ szczęście, lecz szczęścia nadzieję – ‖ jestem dziś406 rozbitkiem407! Jeszcze mi rozhulane ‖ morze nie zabrało wszystkich uko-‖chanych – ale oni z tej strasznej burzy ‖ tak wyszli inni, tak tym
katakli‖zmem przenaturzeni ze kocham ich sercem408 ‖ ale się nierozumiemy409.

Ši moteris, kuri dar 1862 metais dienoraštyje sūnui Tadui Stanislovui rašė: „Cierp
lepiej moje dziecię410, cierp dla drugich ‖ i za drugich, nizbyś miał w nikczemnej
spokojności ‖ przedrzemać i zmarnować życie!“411, po dvidešimties metų nesuprato
nei savo sūnų veiksmų, nei naujos jų pasaulėjautos. Nors aiškinosi, skaitė – tam
įrodymas ir tarp Beniovskytės-Vrublevskienės rankraščių gulintys socializmo teoretikų konspektai. Bet čia ir vėl kaltino tik save: „Słusznej dożyłam kary – nie praco401
402
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Glagoleva 2000, 45–46.
D3 137v (Vilnius, 1868-11-07).
Bołdyrew 2008, 257–261. Plg. „Dwa lata
temu nazad jak dziś straciliśmy sy‖na małego Józia w Mitawie ciężką pierwszą
boleś‖cią dotknięte były serca nasze rodzicielskie, nie‖widzieliśmy że na rok drugi
starszniejsze gotu‖je się próby, w tejże oto
porze Marylka nasza w ro‖ku przeszłym
ciężko odrę przebywała w nieobecnoś‖ći
Ojca, a ja z okropną boleścią wałczyłam,
nie‖wierząc żeby mię tak straszny los czekał żeby to uko‖chane dziecie w zimnym
grobie położyć. Tak! Sta‖ło się wszystko
co się stać miało i niema pociechy ‖ naszej!
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Tego widać było potrzeba! Cześć Panie
Bogu!“ (Manvydaitė-Bialozoraitė-Končienė 1846–1847, 1851–1853, 15v [Lokinė,
1846-02-15, penktadienis, Šv. Faustino ir
Jovitos diena]).
Raidė W taisyta.
Žodžiai ze sobą įterpti.
Žodis įterptas.
Žodžio galas taisytas.
Raidė m taisyta.
D5 1r (1883; įrašo mėnuo ir diena nenurodyta).
Antroji raidė e taisyta.
DTSV 17v (Vilnius, 1860-06-11).
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wała ‖ nad sobą412 – dorosły moje dzieci i wady matki ‖ stanęły w całej nagości
przed i oczyma“413. Vrublevskių šeima, kaip ir ta Lietuva su Lenkija, buvo kartu tik
tol, kol jas siejo bendra idėja414.
Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiuose fiksuotas ir dar vienas moters pralaimėjimas – jos santykiai su vyru. Jų esmę labai taikliai perteikia lakoniškas dienoraščio sakinys: „Szczęście Eustachego, jest mojem szcęściem, ‖ cełem415 mych starań
i myśli – miłość jego moją ‖ nagrodą i pociechą – lecz ani jednego ani drugiego ‖
zdobyć nie umiałam“416. Šis leitmotyvas ryškia gija driekiasi per visą egodokumentinę moters kūrybą. Diaristė pasakoja mylinčios, bet nemylimos moters istoriją. Iki
pat paskutinių dienoraščio eilučių neapleidžia mintis, kad ši iš pirmo žvilgsnio idea
li santuoka (sutuoktinių neskyrė nei socialinė, nei turtinė, nei pagaliau amžiaus atskirtis) ėjo ne iš diaristės ir jos sutuoktinio vidaus, galbūt net buvo ne jų pačių suplanuota. Nereikėtų atmesti ir praktinio aspekto – tai galėjo būti vienas iš „argumentų“ dar iki galo bausmės neatlikusiam Vrublevskiui visam laikui pasilikti Vilniuje,
ypač po netikėtos pirmosios žmonos mirties. Galbūt ir čia tas skubotumas ir ikivedybinius santykius gaubianti tyla. Tačiau toks pat logiškas galėtų būti ir kitas aiškinimas:
realybė neatitiko vaizdo, kurį apie santuoką – svarbiausią bet kurios XIX amžiaus
moters gyvenimo įvykį – Beniovskytė-Vrublevskienė buvo susikūrusi savo svajose,
kurį regėjo skaitytoje grožinėje literatūroje. Remiantis tiek moterų, tiek vyrų egodokumentika jau įrodyta, kad šios harmonijos tarp iliuzijų ir tikrovės stoka buvo svarbiausia XVIII amžiaus pabaigos–XIX amžiaus nelaimingų santuokų priežastis417.
Bet kuriuo atveju Beniovskytė-Vrublevskienė greta savo vyro jautėsi pilka nuobodžia būtybe: „jestem bardzo zwyczajną ‖ prozaiczną istotą“418. Šią jauseną galėjo dar
aštrinti ir herojiška jos vyro praeitis, ir jo visuomeniškumas, pagaliau net profesija,
kurią, pati būdama gydytojo duktė, labai vertino: „jego ‖ powołanie jest piękne,
pożyteczne i ‖ pełne poświęcenia“419. Todėl visas Beniovskytės-Vrublevskienės gyvenimas nukreipiamas viena linkme – būti idealia žmona:
Dzięki Niebom już wyrobiłam w sobie tyle ‖ mocy ducha że nie tak tęsknie gdy
niema Eustachego. ‖ żona lekarza powinna się z tém oswoić – mąż jej ‖ służy cierpiącej ludzkości – a iluż cierpi! – chwile ‖ więc jego w domu są policzone. Ƶycie
jego – jego praca ‖ jest pelna pozytku dla bliznich – trzeba też i mnie ‖ wedle sił i
zdolności moich dobrze użytkować ‖ z czasu którego mam podostatkiem420.
Czyż spełniam ‖ położone we mnie nadzieje, czyż jestem ozdobą ‖ pociechą zycia
mojego Eustachego?421
Mąż mnie niepotrzebuję ‖ nie422 tęskni za mną, on stworzony do życia ‖ publicznego,
i na tem polu może być ‖ użytecznym, mojem więc zadaniem, ‖ na nieszczęście
412
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Raidė ą taisyta.
D5 4r (Vilnius, [1883]-08-31).
D5 52r (Vilnius, data nenurodyta; į sąsiuvinį įklijuotas lapelis).
Prieš šį žodį išbraukta jedyn (?).
D2 70v (Vilnius, 1858-07-18).
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Plačiau apie tai žr. Glagoleva 2000, 1–87.
D2 53r (Vilnius, 1858-04-13).
D3 77v (Vilnius, 1862-01-14).
D2 41v (Vilnius, 1858-02-23).
D2 55v (Vilnius, 1858-04-27).
Raidė n taisyta.

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

dotąd niepojętem przezem ‖ nie423 odciągać go od tego, ale owszem ‖ starać się by
on był w swych działa-‖niach najswobodniejszy, i by nigdy gdy ‖ mu424 chęć wezmie
zajrzeć przyłączyć425 się do ‖ kułka rodzinnego, nie znałazł nic co by ‖ go rozdrażnić
lub zachmurzyć mogło426.

Tokia moters auka, tiksliau – nuolatinis rūpestis dėl vyro komforto, atitiko tuometės „geros žmonos“ sampratą427. Bet kuriuo atveju Beniovskytė-Vrublevskienė
kasdienybės, ypač emocijų istorijos tyrėjams paliko daugiau nei 50 įrašų, kuriuos
galima apibūdinti vienu žodžius „Eustachijus“. Tačiau, kitaip nei Mohl-Basanavičienės dienoraštyje, meilės tema šiame egodokumentiniame šaltinyje anaiptol ne svarbiausia – tik viena iš daugelio.

3.5. D i e n o r a š t i s

kaip moters priedermių ir kaip emanci-

p a c i j o s i d ė j ų l i u d y t o j a s. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiai

deklaruoja tradicinę tiek specialiosios, moterims skirtos, tiek publicistinės bei grožinės (ir ypač jos) XIX amžiaus lektūros suformuotą moters vaidmens šeimoje ir visuomenėje sampratą. Tyrėjai ją vadina perdėm konservatoriška, paremta tradicine krikščioniška katalikiška pasaulėžiūra, kurios esminė formuluotė paprasta: „pasaulis
vyrams, o Dievas ir šeima – moterims“428. Kitaip tariant, moteriai privačioji, o vyrui –
viešoji erdvė. Tačiau šio krašto moteriai buvo užkrauta ir dar viena našta: ji turėjo
būti ne tik gera motina, gera šeimininkė ir namų židinio sergėtoja, bet ir atlikti kitą
ne mažiau svarbią funkciją – būti tautos tradicijų, religinių ir moralinių vertybių
saugotoja. Kitaip tariant, skiepyti dorą ir patriotizmą savo šeimoje, o per ją – ir visuomenėje429. Iš čia ir reikalavimas nuolat tobulinti save „moters profesijoje“. Minėjau, kad Beniovskytė-Vrublevskienė šį reikalavimą vykdė (arba bent jau siekė vykdyti) daugiau nei uoliai. Kitaip tariant, tai, ko iš moters buvo tik prašoma, kas jai
buvo tik patariama, t. y. deklaruojama vien teoriškai, per Beniovskytės-Vrublevskienės pavyzdį galime apčiuopti ir visai realiai. Štai keletas jos dienoraščio sakinių:
O ja chcę być kobietą chrześcjanką, – kobietą czynu – ‖ nie sławną i głośną – ale
prawdziwą kapłanką ‖ domowego ogniska które rożarzone swem ciepłém ‖ i innych
ogrzać potrafi430.
Większą część dnia431 jestem zupełnie samotną ‖ w tych to chwilach oddalenia od
świata i ludzi ‖ powinnam się uczyć jak mam się okazać w ‖ zestosunkowaniu z
niemi, prawdziwą432 chrześcjańką, dobrą433 ‖ polką, i kobietą serca – trzeba czuwać
nad sobą. – nic sobie ‖ nie wybaczać – bo inaczej nie będę wiernie spełniać ‖ powołania i posłannictwa swego, – które głównie zależy ‖ wprawdzie na obowiązkach
dobrej żony, pani, i gospo-‖dyni434.
423
424
425
426
427
428

Prieš šį žodį išbraukta być po.
Raidė m taisyta.
Raidės pr taisytos.
D3 95v (Vilnius, 1862-11-14).
Plačiau apie tai žr. Stawiak-Ososińska
2010, 203–232.
Bairašauskaitė 2011b, 462.
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Medišauskienė 2001, 118–127; Medišauskienė 2003; Miknytė 2009 ir kt.
D2 23v (Vilnius, 1857-12-14).
Žodis taisytas.
Žodis įterptas, prieš tai išbraukta kobietą.
Raidė b taisyta iš j.
D2 16r (Vilnius, 1857-11-26).
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Na Matkę Polkę – ‖ Matkę Chrześcjańkę – dziś obrócone są oczy, na ‖ niej leży nadzieja lepszej przyszłości dla kraju – ‖ bo w jej ręku utworzenie dobrych synów i
córek ‖ ojczyzny – ale jakże swiętą i zacną powinna ‖ być ta polska matrona, – jak
wszystkie chwile ‖ jej życia pelne, Ona choć się zajmuje drobia-‖zgowemi nawet
szczegółami domu, ale zawsze ‖ myśł jej czemś wyższem ważniejszem zajęte, ona ‖
nigdy nie zapomina Wielkiego i Swiętego posłannictwa ‖ swego – ona nigdy nie
utonie w kłopocikach i ‖ marnostkach codziennego życia – przechodzi przez ‖ nie
bo musi, ale ani na chwilę się nie zatrzy-‖muje, – bo cel jej życia wyższy, on ją podnośi ‖ on jej osladza i trudy i cierpienia – bo warto jest ‖ i mozolić się i cierpieć dla
Boga dla Kraju – ‖ [94r] dla ludzkości435.
O jedną Cie Boże laskę proszę ‖ naucz mnie, jak córki436 moje na dobre Ƶony ‖ i
Matki wychować – a syna na prawego człowieka pojmującego ‖ swoje stanowisko,
publiczne i rodzonne437.

Svarbiausia šių chrestomatinių (tikrai sugalvotų ne pačios diaristės, bet pasiskolintų, nurašytų iš to meto literatūros) postulatų mintis buvo labai paprasta: moteris
neturėjo užmiršti, kad ji visuomeninėje hierarchijoje stovi žemiau už vyrą, geriausiu
atveju yra tik jo bičiulė, pagalbininkė. Minėjau, kad tapti tokia „moterimi drauge“,
„moterimi talkininke“ („towarzyszka życia“) ir buvo svarbiausias Beniovskytės-Vrublevskienės siekis. Savarankiška, lygiavertė vyrui ir viešajame gyvenime moteris
diaristei, bent jau ankstyvuoju gyvenimo periodu (o šiuos diaristės gyvenimo tarpsnius atsekti nesunku, nes padeda pati dienoraščių chronologija), buvo netgi atgrasi.
1851 metų pradžioje (Beniovskytei-Vrublevskienei tuomet buvo dvidešimt vieneri)
moters siekį atsikratyti savo ramios profesijos („cichy zawód“), siekti lygių teisių su
vyrais laiko ne tik fantazija, bet net anomalija:
Słowem ‖ niechce być [taką] kobietą – kobieta! to imie438 słodkie, zawie-‖rające w
sobie, całą moc czułości, słodyczy miłosci – ‖ poświęcenia, cichych439 i nieznanych
cnot440, – to imie441 za małem, ‖ za niskiem jest dla teraźniejczej postępowej442 ‖ damy –
ona niechce być kobietą – ‖ [13v] bo duch czasu, pędzi ją443 do innej sfery – ona444
chce ‖ być męszczyzną – dumna445 jeżli choć w czém kol-‖wiek – go naśladować
potrafiła; męczy się poci ‖ aby stać się, czemże, oto pajacem, dla patrzących ‖ na nią
widzów – a gdy się446 kto z tłumu odrwie ‖ szydro447skie brawo, twarz się jej promieni – na ‖ szczycie jest szczęścia448 – bo wszak już nie jest ‖ kobieta, tak nie jest nią,
ale jest potworem, – ‖ jest wyrodkiem przyrodzenia, – i toż jest chlubą – ‖ i toż jest
chwąłą – wynikłością449 postępu450 ‖ teraźniejszego wieku!451
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D3 93v–94r (Vilnius, 1862-10-28).
Žodis taisytas.
D3 103v (Vilnius, 1864-07-16).
Pirmoji raidė i taisyta.
Raidės ch įterptos.
Žodis įterptas.
Raidė e taisyta.
Prieš žodį išbraukta boch...
Raidė ą taisyta.
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Raidė a taisyta.
Prieš šį žodį chlubna.
Žodis taisytas. Prieš šį žodį išbraukta się.
Raidė o taisyta.
Raidės ęś taisytos.
Raidė w taisyta. Prieš šį žodį išbrauktas
neįskaitomas žodis.
Raidė p taisyta.
D1 13r–13v (Vilnius, 1851-01-12).

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

Principinės nuostatos nepakis niekada, tačiau metams bėgant ir keičiantis pasauliui daugės ir kompromiso ženklų. Keitėsi ne tik požiūris į moterį, bet ir pati moteris – ją vis mažiau tenkino siaura namų erdvė452. Šiuo atžvilgiu bene charakteringiausias įrašas dar yra ir tikrai autentiškas, mat pristato ne romanuose vaizduojamą
(tokiais personažais ypač garsėjo Beniovskytės-Vrublevskienės mėgstamas rašytojas
Koženevskis), o Vilniuje viešėjusią ir galbūt net nuolat šiame mieste gyvenusią emancipantę – diaristės draugės Marijos F. brolienę:
Oryginalna ‖ kobieta – wszystkie453 jej upodobania, zdolności ‖ zatrudnienia454 są
zupełnie nie kobiece. – ‖ jest snycerką, stolarką, oddaje się chemji, fizyce, ‖ żyje455
rozumem, szuka wszędzie poezyi ‖ uroku, wdzięku – chciałabym ją blizej ‖ poznać
by zobaczyć czy umie to wszystko ‖ pogodzić z obowiązkami dobrej matki, ‖ żony,
gospodyni, – słowem czy umie ‖ też być kobietą, – jakkolwiek jest ona – ‖ excentryczną podobała mi się jednak456.

Paskutiniai žodžiai bene svarbiausi: ekscentriškoji moteris Beniovskytei-Vrublevskienei vis dėlto patiko („podobała mi się jednak“). Ir čia vertėtų pridurti, kad skaitė
ne tik Klementyną z Tańskich Hoffmanową (1798–1845), ne tik Ievą Vendorfaitę-Felinskienę (1793–1859), Józefiną Osipowską (?–1853), bet ir Narcyzą Żmichowską (1819–
1876), kuri laikoma viena iš feminizmo pradininkių457. Švelnėjantis požiūris į moters
laisvėjimo procesus ypač ryškus dukrai Marijai rašytame dienoraštyje (žr. 18 pav.).
Beniovskytė-Vrublevskienė negalėjo nematyti Marijos užsidegimo mokslui, intelekto,
aistros kūrybiniam darbui, todėl ieškojo būdų suderinti joje „vyriškąjį“ ir „moteriškąjį“ pradus: „Taką458 będzie ‖ moja Maryjka – gospodarka, ręczna praca bedą ‖ u niej
iść w parze z wykształceniem jej ‖ głowki i serca“459. Ši proto, išsilavinimo ir moteriškumo dermė – akivaizdi Beniovskytės-Vrublevskienės siekiamybė, šia linkme projektavo ir dukters gyvenimą:
A, ‖ praca ręczna koniecznym obowiązkiem – jeżli nie masz ‖ do tego upodobania,
to się łam, – naginaj – to dla kobiety ‖ koniecznie potrzebne a Ty ktora wielkie i
szerokie masz ‖ plany przed sobą wiedz że te piękne zamki dziś nad ‖ powietrzne,
bo rzeczywiste zamienić się tylko wtedy mogą460 ‖ jeśli je będziesz budować na podstawie głębokiej reli-‖gijności i na podstawie cnót kobiecych. – Wolno jest kobiecie ‖
sięgać po wyższe światło, po prawo do samoistnej pracy ‖ na nieuprawianem dotąd
452

453

Plg.: „Solang sie einen Kochtopf, eine
Nähnadel und einen Rührlöffel hat um sie
zu handhaben, ist sie zufrieden. Sie hätte
ein Paar Jahrhunderte früher leben, sollen,
won den Frauen der beschränkte Wirkungskreis am Heerde und Spinnroken
angwiesen war“ (Mano tėvynė – prie jo šir
dies. Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės
dienoraštis ir laiškai, 2009, 111 [Praha,
1884-03-08, šeštadienis]).
Raidė w taisyta.

292

454
455
456
457

458
459
460

Raidė t taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta a n.
D3 13r (Vilnius, 1860-03-08).
D1 14v (Vilnius, 1851-01-13), 15v (Vilnius,
1851-01-20), 62r (Vilnius, 1853-02-06,
penktadienis), 83v (Vilnius, 1854-11-20),
89r (Palanga, 1855-08-17).
Raidė k taisyta.
DMAV 24v (Vilnius, 1869-10-22).
Raidė a taisyta.
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18 pav. Marija Vrublevskytė (Maria Wróblewska,
1860–1878), Vilnius, ~1876 metus. Nuotraukos
autorius nežinomas; 140 × 101; 164 × 107 mm;
LMAVB RSS: SFg 2316

przez nią polu – pobłogosławi Bóg ‖ i uszanują ludzie jeżli kobieta idąc tą drogą nie-‖
przestanie być kobietą – której zadaniem czuwać461 nad wnętrzem ‖ swegodomu, nad
ładem i porządkiem, – której wdziękiem ‖ [43v] silą i urokiem i – skromność – słodycz,
miłóść dla wszystkich462.

Žinojo, kad keičiantis pasauliui iš moters vis daugiau buvo tikimasi veiklumo ir
„vyriškos“ energijos. Būtent tokį moters idealą buvo susikūręs ir jos sūnus Tadas
Stanislovas. Tačiau nors ir pritardama, kad sūnus turi pagrindo, tokiam moters pa461

Raidės cz taisytos.
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DMAV 43r–43v (Vilnius, 1872-[06]-[12]).

E m i l i j o s B e n i o v s k y t ė s - Vr u b l e v s k i e n ė s
( E m i l i a z B e n i o w s k i c h Wr ó b l e w s k a ,
1830-10-05–1886-12-23) dienoraščiai
(1850-08-05–1886-09)

veikslui Beniovskytė-Vrublevskienė nesimpatizavo, priimdama tai net kaip priekaištą sau pačiai:
Nie sympatyzuje z twojem pojęciem Kobiety – ‖ muszę przyznać że pogłąd twój jest
słuszny – i spra‖wiedliwy – niemniej jednak boleśnym jest ‖ dla mnie – Oby Ci Nieba dały przynajmniej żonę ‖ która by odpowiedziała twemu ideałowi – ‖ Oby463
miała464 obok cnot kobice – właściwych ‖ męską energię, i w465 siebie ktorej brak było ‖
przez całe życie Twojej biednej Matce466.

Per dienoraštį, ypač per pokalbį su dukra, pirmiausia sprendė savo pačios prob
lemas. Pati irgi nebuvo sutverta vien šeimos gyvenimui. Šiandien jau galima drąsiai
sakyti – buvo pašaukta mokslui ir knygai:
Tak, lubię ‖ pracę ale tylko nad książką a czém innem zupełnie zająć ‖ się nie umiem –
i jestem do niczego – wcałém znaczeniu ‖ tego wyrazu467.
Książka była mi za-‖jęciem, rozrywką, przyjaciółką towarzystwem, wszystkiem, ‖
wszystkiem468 na świecie469.
Ja tak lubię namięt-‖nie naukę470.

Galėtume pridurti: buvo pašaukta ir rašyti. Nors sau ir šiuo atžvilgiu buvo labai
griežta („Do pióra nie mam zdolnosci“)471, vis tik rašė ne vien dienoraščius. Didžiąją kūrybinio Beniovskytės-Vrublevskienės palikimo dalį sudaro skaitytų knygų konspektai, tačiau yra ir eilių, vertimų. Konspektuoti perskaitytas knygas ne tik mėgo,
bet ir matė didelę naudą. 1871 metų lapkričio 15 dieną viename savo konspektų
sąsiuvinyje užrašė: „Pisze to z myślą o mojej córce chcąc ją ‖ zachęcić by sama też
gdy podrośnie każde472 ‖ przeczytane dzieło streściła sobie, bo wtedy do‖piero
prawdziwą jej przyniesie korzyść“473. Neatsitiktinai mūsų dienas pasiekė beveik
dešimt Beniovskytės-Vrublevskienės skaitytų knygų išrašų sąsiuvinių, iš kurių kiek
vienas vertas atskiro tyrimo – mat rodo ne tik šios moters lektūrą, bet ir minties
kryptį. Šiame palikime yra ir išrašų, liudijančių vadinamosios moteriškosios tematikos aktualumą. Be minėtųjų literačių, kurios gvildeno šiuos klausimus, Beniovskytės-Vrublevskienės konspektuose randame ir išrašų iš garsių jos amžininkių Marios z Trębeckich Faleńskos (1821–1896) bei Paulinos z Lauczów Wilkońskos (1815–
1875) knygų474.
Originali kūryba šiame palikime užima mažesnę vietą. Mūsų dienas pasiekė vienas kitas eilėraštis, iš kurių įspūdingiausias – dedikuotas Marijai, parašytas jau po
463
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Raidė a taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta była. Žodis miała
taisytas iš smiała.
Prieš šį žodį neįskaitomas žodis.
DTSV 100v (Vilnius, 1886; įrašo mėnuo ir
diena nenurodyta).
D1 69r (Palanga, 1853-07-22).
Prieš šį žodį išbraukta na św.
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D2 5r (įvadinis dienoraščio įrašas; Vilnius,
1856).
D2 8v (Vilnius, 1856-05-22).
D5 7r (Vilnius, 1883-11-09).
Raidės a ir e taisytos.
Beniovskytė-Vrublevskienė 1871, 1r.
Beniovskytė-Vrublevskienė 1852–1861,
7v–8v.
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dukters mirties475. Prioritetą atidavė vertimui. Verstinas knygas kruopščiai rinkdavosi, kartais net siųsdavosi iš užsienio476. Vertimą netgi laikė tam tikru rankdarbių
pakaitu – naudinga, apčiuopiama veikla. 1858 metais rašė:
Od dawna przemyśliwałam by wynałeść477 jakieś po-‖żyteczne zajęcie z korzyścią478
dla siebie lub ‖ drugich – do pracy ręcznej nie jestem wdrożoną ‖ i na tej niwie nie
prędko bym coś zebrała ‖ przyszło mi na myśł że mogłabym wziąść ‖ jakieś dzieło,
starannie479 je przetłumaczyć – ‖ i podać do druku480.

Bet kuriuo atveju, kitaip nei rankdarbiams, kūrybiniam darbui nejautė atgrasumo – tik didelį polinkį481. Beniovskytė-Vrublevskienė – moteris, turėjusi visus literatės ir, drįsčiau teigti, net emancipantės požymius. Tačiau – ir tai labai ryškiai rodo
jos dienoraščiai – šį jausmą nuolat tramdė, rinkosi „moters profesiją“. „Czyż moje ja
ma być ‖ ma być482 celem mojego życia!“483, – pareiškė 1860 metais. Tokiuose dienoraščio intarpuose Beniovskytė-Vrublevskienė – tarsi ana kontušinio pasaulio moteris.
Kita vertus, nors ir „dirbo šeimai“, turėjo labai ryškių vienišės bruožų – tarp žmonių
jautėsi laukinė, nepritampanti, nederanti su kitais: „[B]o ja jakoś nigdy [nie] umiem484 ‖
harmonijować ze światem – jak485 dziki kwiatek ‖ w bukiecie roż tulipanów goźdików486 zda się chować“487. Gyveno keistą uždarą gyvenimą – tokį uždarą, kokį leido
žmonos ir motinos pareigos, būtiną rašymui, kūrybai, knygai. Turėjo ir rašytojos
talentą – tai rodo kad ir ši, tikriausiai gražiausia, jos diaristinio palikimo citata:
Niepodoba się ‖ jej po swietnym Paryżu biedna nasza Litwa, ze ‖ swym czarnym
chlebem, nędznymi hotelami – wiśnio-‖wemi488 chłopami – przelotem widziałam
zagraniczne ‖ kraje, ale489 nad wszytkie komforty, ‖ bon genre – i okrzyczaną tak
głośno i szeroko cywilizacją ‖ wschodu wolę biedny mój kraj! – wszystko w nim ‖
kocham i ziemię i ludzi i niebo nasze chmurne ‖ i daj mi Boże z tymi ludzmi siać i
zbierać ‖ z nimi żyć i z nimi umierać!..490

Šiuose sakiniuose svarbi ne tiek vadinamoji moteriška tematika – šį kartą piktinasi ne Lietuvoje, bet užsienyje auklėta mergina – ir net ne širdžiai malonus patriotinis motyvas, bet autorės stilius, kalbėjimo būdas, dienoraštį priartinantis prie grožinės literatūros kūrinio. „Jestem zmęczona, fizycznie ‖ złamana, – ale to wszystko
drobnostka ‖ byle w duszy była cisza i zado‖wolenie!“, – lakoniškas, bet emociškai
įtaigus 1860 metų dienoraščio įrašas491. Arba dar trumpesnis, bet visą jausmų sūnui
475

476
477
478
479
480
481

Vrublevskis Eustachijus 1857–1881, 45r
(Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės eilėraštis, skirtas Marijai Vrublevskytei).
D3 7v–8r (Vilnius, 1860-02-04).
Žodžio galas taisytas.
Prieš šį žodį išbraukta dla siebi.
Raidė s taisyta.
D2 80v (Vilnius, 1858-09-24).
Tai rodo ir kiti rankraščiuose likę darbai.
Beniovskytė-Vrublevskienė 1868–1873,
1r–155v.
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Taip tekste.
D3 15r–15v (Vilnius, 1860-03-11).
Raidė u taisyta.
Raidė k taisyta.
Galbūt norėta prašyti goździków?
D1 17r (Vilnius, 1851-01-31).
Galbūt norėta prašyti wieśniowemi?
Prieš šį žodį išbraukta ale z P... wołam.
D2 42r (Vilnius, 1858-02-23).
D3 17r (Vilnius, 1860-03-17).
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Tadui Stanislovui spektrą apimantis 1886 metų vasario (vienas paskutiniųjų diaristės
užrašytų sakinių): „Czekam, ufam Kocham“492. Kitaip tariant, Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštį šiandien galima vadinti aukštos kokybės literatūra – net jeigu tokiai
išvadai prieštarautų pati diaristė, niekada nepretendavusi tapti rašytoja. Ši „neišgalvota literatūra“ priartina mus ne tik prie to meto moters pasaulio, bet ir prie moters
plunksna papasakoto vyrų pasaulio. Dar daugiau – šiame dienoraštyje šiedu pasauliai susitinka, egzistuoja ne atskirai, bet kaip visuma.

4. A p i b e n d r i n a m o j i p a s t a b a, a r b a j a u s m ų b i o g r a f i j a. „Czyliż
życie wnętrzne, tak jest trudne?“493, – retoriškai klausia ši XIX amžiaus moteris, kurios dienoraščiai šiandien guli jos vardu pavadintoje bibliotekoje. Tik atverčiami jie
labai retai, nes dar ir dabar daug kam moters dienoraštis – marginalinis šaltinis,
diletantiška ir net epigoniška „stalčiaus literatūra“. Tačiau jau girdime ir visai priešingų balsų, sakančių, kad šie „tylintys tekstai“ ir yra tikrasis, autentiškas, specialiai
nekurtas neišgalvotas šaltinis, kad moteris geba perteikti savo laikmetį „jausmų lygiu“
dar giliau ir ryškiau už vadinamuosius realius istorijos pėdsakus; kad moteris „įtemptu emocionalumu“ gyviau nei vyras sugeria į save ir perteikia to meto ypatumus494.
Todėl neatsitiktinai Jurijus Lotmanas moterį taikliai pavadino vienu iš pačių jautriausių visuomenės gyvenimo barometrų („одним из cамых чутких барометров
общественной жизни“)495. Bet kuriuo atveju šiandien, kai ne tik XIX amžiaus vyrų,
bet ir moterų diaristika jau pripažįstama ir istoriniu šaltiniu, ir literatūriniu tekstu,
kai egodokumentinė moterų kūryba daugeliui tampa naujai atrastu žemynu, ateina
laikas ir Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiams. Sakoma, kad šiandien
tokių naujai tyrėjų atrastų tekstų dėka visai nežinomos moterys tarsi įistorinamos.
Beniovskytės-Vrublevskienės atveju taisyklė galioja tik iš dalies, nes likimas jai lėmė
būti Tado Stanislovo ir Augustino Vrublevskių motina. Tačiau akivaizdu ir kita – vien
šio fakto negana. Ši moteris turi ir savo biografiją. Dar daugiau – net menkiausias
prisilietimas prie jos atveria netikėtus klodus. Juk ne kiekvienas po savęs palieka ir
savo jausmų biografiją.
5. Iš v a d o s.

1. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės biografija iki šiol niekada nebuvo tyrinėta, o jos vardas geriausiu atveju minėtas tik jos šeimos vyrų biografijų kontekste. Tuo
tarpu medžiagos šios moters gyvenimo ir kūrybos rekonstrukcijai gana daug, ir
beveik visa ji dabar saugoma LMAVB RS. Dokumentiniu motinos paveldu pasirūpino jos sūnus – Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos steigėjas Tadas Stanislovas Vrublevskis.
492
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DTSV 73r (1869-02-15).
D3 92r (Vilnius, 1862-09; įrašo diena nenurodyta).
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2. Rankraštinį kūrybinį Beniovskytės-Vrublevskienės palikimą sudaro literatūriniai
darbai (vertimai, eilėraščiai), mokslo ir grožinės literatūros knygų konspektai ir vadinamasis egodokumentinis paveldas (dienoraščiai, laiškai, atminimų albumas). Gausiausias ir vertingiausias – diaristinis paveldas, susidedantis iš penkių vadinamojo
intymiojo dienoraščio (arba jo fragmentų) sąsiuvinių ir dviejų vaikams rašytų dienoraščių. Chronologinė dienoraščių aprėptis – 1850–1886 metai, todėl jie perteikia tris
šios moters gyvenimo tarpsnius: jaunystę, brandos amžių ir senatvę. Dienoraščiuose
yra viena kita digresija, iš kurių galima spręsti ir apie pirmąjį šios moters gyvenimo
tarpsnį – vaikystę. Beveik visi Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiai rašyti Vilniuje, tačiau yra ir Palangoje bei Londone darytų įrašų.
3. Kaip Beniovskytės-Vrublevskienės biografija, taip ir jos diaristinis palikimas iki
šiol nebuvo tyrinėti. Mokslo darbuose fragmentiškai naudotas (cituotas) tik sūnui
Tadui Stanislovui Vrublevskiui rašytas dienoraštis. Svarbiausia abejingumo šiam
rankraštiniam paveldui priežastis galėjo būti diaristės vardo neryškumas: moteris
nebuvo garsi nei savo biografija, nei spausdintu kūrybiniu palikimu, kitaip tariant,
tarytum buvo anapus istorijos. Vienintelis diaristę ryškiau reprezentuojantis faktas –
kad ji Tado Stanislovo Vrublevskio motina (šią situaciją aiškiai rodo rašinyje pateikta istoriografinė aptartis). Tačiau ne tik motina, bet ir garsusis jos sūnus iki šiol nesulaukė visapusiškos monografijos. Paradoksalu ir tai, kad į dienoraštį iki šiol neatkreipė dėmesio nei gender, nei kasdienybės istorijos tyrėjai, kuriems asmens žinomumas tėra antraeilis faktas.
4. Vadinamosios grynosios moters buities Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštyje nedaug. Mažai rasime ir diaristės ištarmių apie intymiąją moters kasdienybės
pusę – nėštumą ir gimdymą. Tačiau dar mažiau šiame dienoraštyje išorinio pasaulio
atspindžių – net ir tuomečio Vilniaus, kuriame prabėgo visas sąmoningas diaristės
gyvenimas. Nedaug informacijos ir apie Palangą, tačiau tai, ką užrašė, unikalu, nes
kalbama apie mažai dokumentuotą anuometinę kurorto kasdienybę. Nedaug Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščio puslapiuose ir žymių epochos vardų – išskyrus šeimos vyrus. Intymusis jos dienoraštis perteikia moters vidaus pasaulį, orientuotas į „savęs rašymą“, todėl čia karaliauja subjektyvioji moters kasdienybės pusė –
emocijos, iliuzijos, asmeninės problemos. Tad net ir svarbiausi istorijos įvykiai, pavyzdžiui, 1863–1864 metų sukilimas, perteikti tik jausmų lygiu. Pozityvistinei istoriografijai toks šaltinis buvo ne tik neįdomus, bet ir atgrasus. Ir tai būtų dar viena
diaristinio palikimo „nepastebėjimo“ priežastis.
5. Vaikams rašyti dienoraščiai – specifinis diaristikos žanras. Tai vadinamieji eksternalieji dienoraščiai, kurių svarbiausias tikslas auklėjamasis, didaktinis. Tačiau tai
ir tėvų meilės ir rūpesčio vaikais išraiška, rodanti jų tarpusavio bendravimą, taigi
unikalus šaltinis šeimos istorijos studijoms. Kitaip nei intymusis Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraštis, vaikams rašyti dienoraščiai labiau prisodrinti buities detalių.
Didžiausias ir žinomiausias rašytas sūnui Tadui Stanislovui. Vargu ar rasime kitą
tokio rango mūsų istorijos asmenybę, kurią pažinti galėtume ir tokiu būdu – per
motiną ir per jos dienoraščius.
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6. Pasak Rapolo Mackonio, „senosios vilniečių kartos atstovų biografijos iki šiol
yra savotiška terra incognita, į kurią patekti labai sunku“496. Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščiai tokią galimybę suteikia bent iš dalies. Per juos ryškesni tampa
ne tik Tado Stanislovo, bet ir Augustino bei Eustachijaus Vrublevskių portretai.
Tačiau žiūrint iš istorinės perspektyvos, svarbiausia diaristės palikime – duomenys
apie tėvą Baltramiejų Beniovskį, vieną įdomiausių, ekscentriškiausių mūsų istorijos
asmenybių. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad dienoraščiai mažai teperteikia iš oficialių dokumentų ar amžininkų prisiminimų žinomus pačios diaristės biografijos
faktus. Nepatvirtina ir tezės apie aktyvų Beniovskytės-Vrublevskienės dalyvavimą
slaptajame mokyme. Intymieji dienoraščiai moters biografiją taip pat rodo daugiausia emocijų lygmeniu.
7. Beniovskytė-Vrublevskienė reprezentavo save kaip bajorijos sluoksnio atstovę.
Kita vertus, jos kasdienybė buvo susijusi ne su kaimo, ne dvaro, bet su miesto gyvenimu. O diaristės motinos, vyro, pagaliau ir jos pačios pedagoginė veikla akivaizdžiai
ją siejo su vis gausėjančia visuomenės grupe – inteligentija. Visos šios sudėtingos
visuomeninės transformacijos per moters potyrius apčiuopiamos ir dienoraščiuose.
8. Dienoraščiui, kitaip nei laiškui, būdingas temų ir intonacijų vientisumas497.
Vyraujanti Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraščių tematika – savęs pažinimas,
savęs tobulinimas ir net savęs išbandymas „moters profesijoje“. Moters emancipacijos ženklų diaristės ištarmėse nedaug, tačiau akivaizdu ir tai, kad jausmus nuolat
tramdė, slopino. Baltramiejaus Beniovskio dukra buvo pašaukta mokslui, knygai,
kūrybai. Tikriausiai ir pedagogikai, nors pati tai ir neigė, sakydama, kad net savo
vaikams nesukūrė jokios pedagoginės sistemos. Iš dalies tai patvirtina ir jos sūnų,
ypač Augustino ir Kazimiero, biografijos.
9. Pasak kasdienybės istorijos teoretikų, per tokius šaltinius praeities žmonėms
suteikiama saviraiškos laisvė, jie išvaduojami iš istorikų nustatytų schemų, o to laik
mečio kasdienybės kultūrą galima perprasti iš vidaus, du dedans. Beniovskytės-Vrublevskienės, Vilniuje gyvenusios XIX amžiaus moters, dienoraščiai tokią galimybę
suteikia su kaupu. Ne mažiau svarbi ir estetinė informacijos pateikimo forma, leidžianti kalbėti apie dvigubą – istorinę ir literatūrinę – šių egodokumentų vertę.

Šaltiniai:
Aleksandro Zdanavičiaus visuotinės istorijos pamokų konspektai; LMAVB RS: f. 9 – 151, 1–369
[archyviniai lapai nesunumeruoti] (lenkų ir prancūzų kalbomis).
B e n i o v s k i s , B a lt r a m i e j u s , [be datos]: Topografiniai ir kt. užrašai; LMAVB RS: f. 9 – 908,
1r–17r (anglų, lenkų kalbomis).
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , [be datos]: Aleksandro Zdanavičiaus lenkų literatūros pamokų konspektai; LMAVB RS: f. 9 – 903, 1r–24v (lenkų kalba).
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1852–1861: Literatūros konspektai; LMAVB RS:
f. 9 – 997, 1r–36v (lenkų, prancūzų kalbomis).
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B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1854–1855: Atminimų albumas; LMAVB RS:
f. 9 – 305, 1r–10v (lenkų kalba).
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1868–1873: Aukso smiltelės. Nedidelių patarimų
rinkinys gyvenimui sutaurinti ir palaiminti (Okruchy Złote. Wiązanka malutkich rad dla uświę
cenia i uszcęśliwienia życia) 1–2; LMAVB RS: f. 9 – 929, 1r–155v.
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1871: Mano skaitymo turinys (Treść moich czytań);
LMAVB RS: f. 9 – 902, 1r–35r (lenkų kalba).
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1881-07-6(18): Laiškas Wandai z Wolskich Umińskai į Varšuvą iš Palangos; LMAVB RS: f. 7 – 228, 6r–7v (lenkų kalba).
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1881-07-09(21): Laiškas Wandai z Wolskich
Umińskai į Varšuvą iš Palangos; LMAVB RS: f. 7 – 228, 8r–9v (lenkų kalba).
B e n i o v s k y t ė -V r u b l e v s k i e n ė , E m i l i j a , 1881-07-15(27): Laiškas Wandai z Wolskich
Umińskai į Varšuvą iš Palangos; LMAVB RS: f. 7 – 228, 10r–11r (lenkų kalba).
BF – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, [1886]: Baltramiejaus Beniovskio knygos A Handbook
of Phrenotypics for Teachers and Students (London, 1842) vertimas į lenkų kalbą; LMAVB RS:
f. 9 – 242, 1r–60v.
D1 – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, 1850–1855: Dienoraštis; LMAVB RS: f. 9 – 183, 1r–92v
(lenkų kalba).
D2 – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, 1856–1859: Dienoraštis; LMAVB RS: f. 9 – 272, 1r–117r
(lenkų kalba).
D3 – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, 1860–1870: Dienoraštis; LMAVB RS: f. 9 – 236, 1r–170r
(lenkų kalba).
D4 – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, [1867]: Londone rašyto dienoraščio fragmentai;
LMAVB RS: f. 9 – 311, 1r–6r (lenkų kalba).
D5 – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, [1883–1884]: Dienoraštis Mano mintys (Moje mysli);
LMAVB RS: f. 9 – 884, 1r–56v (lenkų kalba).
DMAV – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, 1865–1878: Dienoraštis dukrai Marijai Vrublevskytei ir sūnui Augustinui; LMAVB RS: f. 9 – 152b, 1r–47r.
DTSV – Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė, 1859–1886: Dienoraštis sūnui Tadui Stanislovui
Vrublevskiui; LMAVB RS: f. 9 – 149, 1r–100v (lenkų kalba).
D w e r n i c k i , J ó z e f, 1833-03-23: Pažyma apie Baltramiejui Beniovskiui suteiktą Lenkijos
kariuomenės emigracijoje majoro laipsnį; LMAVB RS: f. 75 – 112, 1r (prancūzų kalba).
Emilijai Beniovskytei išduotas Leokadijos Krinskytės-Andžeikavičienės kilmingųjų mergaičių
pensiono Vilniuje baigimo atestatas, 1846-06-15; LMAVB RS: f. 75 – 108, 1r (rusų kalba).
Emilijai Beniovskytei išduotas pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinio lavinimo mokytoja,
1847-05-23; LMAVB RS: f. 75 – 108, 2r (rusų kalba).
Emilijai Beniovskytei išduotas pažymėjimas, leidžiantis privačiai mokyti prancūzų kalbos,
1848-03-31; LMAVB RS: f. 75 – 108, 3r (rusų ir prancūzų kalbomis).
Eustachijui Vrublevskiui išduotas Slucko gimnazijos baigimo pažymėjimas, 1846-10-08; LMAVB
RS: f. 75 – 104, 7r–7v (rusų kalba).
Eustachijui Vrublevskiui išduotas Slucko gimnazijos pagiriamasis raštas, 1839-09-14; LMAVB
RS: f. 75 – 104, 4r (rusų kalba).
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Gardino gubernijos bajorų deputatų susirinkimo raštas Naugarduko bajorų vadovui Konstantinui Radvilai, kuriuo patvirtinama Vrublevskių bajorystė, 1832-11-28; LMAVB RS: f. 75 – 104,
3r (nuorašas; lenkų kalba).
Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentų registracijos knyga, 1819–1820; VUB RS: f. 2 –
KC 78, 1r–155v (lenkų kalba).
Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentų registracijos knyga, 1820–1821; VUB RS: f. 2 –
KC 79, 1r–157v (lenkų kalba).
Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentų registracijos knyga, 1821–1822, 1822–1823;
VUB RS: f. 2 – KC 80, 1r–355v (lenkų kalba).
Išrašas iš Augustinos Krinskytės-Beniovskienės gimimo metrikų, 1879-04-18; LMAVB RS:
f. 75 – 115, lr (lenkų ir rusų kalbomis).
Išrašas iš Eustachijaus Vrublevskio gimimo metrikų, 1832-01-15; LMAVB RS: f. 75 – 104, 1r–1v
(lotynų kalba).
Išrašas iš Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos knygų apie Emilijos
Beniovskytės gimimo datą, vietą ir krikštą, 1842-03-13; LMAVB RS: f. 75 – 108, 8r–9v
(1855-07-02 nuorašas; lenkų ir rusų kalbomis).
Išrašas iš Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios metrikų knygų apie Eustachijaus Vrublevskio ir Emilijos
Beniovskytės santuoką, 1864-11-22; LMAVB RS: f. 75 – 104, 10r–10v (rusų kalba).
J e l e n s k y t ė - O s k e r k i e n ė , M a lv i n a , 1859: Dienoraštis sūnui Pranciškui; LVIA: f. 1135,
20 – 516, 1r–60v (lenkų kalba).
Józefui Bieliński’ui nusiųstas pranešimas apie Eustachijaus Vrublevskio mirtį ir laidotuves,
1891-06-09 vel 1891-06-10; LMAVB RS: f. 75 – 104, 23r (prancūzų kalba).
[ K r a n z a s , F. , ] 1895-01-20: Laiškas Augustinui Vrublevskiui iš Krokuvos į Krokuvą; LMAVB
RS: f. 75 – 111, 52r (lenkų kalba).
K r i n s k y t ė - B e n i o v s k i e n ė , A u g u s t i n a , [be datos]: Dvasinis testamentas; LMAVB RS:
f. 75 – 115, 2r–3r (lenkų kalba).
K r i n s k y t ė - B e n i o v s k i e n ė , A u g u s t i n a , [be datos]: Įvairūs ūkiniai ir intelektiniai užrašai; LMAVB RS: f. 9 – 982, 1r–7v (lenkų, prancūzų kalbomis).
K r i n s k y t ė - B e n i o v s k i e n ė , A u g u s t i n a , 1825: Ūkiniai ir kulinariniai užrašai (Przepisy
Gospodavskie i Kucharskie); LMAVB RS: f. 9 – 266, 1–186 (archyviniai lapai nesunumeruoti; lenkų kalba).
K r i n s k y t ė - B e n i o v s k i e n ė , A u g u s t i n a , 1864-12-31: Laiškas Emilijai Beniovskytei-Vrublevskienei iš Vilniaus į Vilnių; LMAVB RS: f. 7 – 2040, 2r–2v (lenkų kalba).
L’École d’état-major išduotas pažymėjimas apie Baltramiejaus Beniovskio 1832–1833 metais
išklausytą mokymo kursą, 1833-03-12; LMAVB RS: f. 75 – 112, 3r (prancūzų kalba).
M a n v y d a i t ė - B i a l o z o r a i t ė - K o n č i e n ė , Pa u l i n a , 1839-08-23–1843-08-05: Medardo
Končios (jaunesniojo) santaupų registras; LVIA, f. 1135 18 – 6, 3r–27r.
M a n v y d a i t ė - B i a l o z o r a i t ė - K o n č i e n ė , Pa u l i n a , 1841–1843: Dienoraštis; LVIA: f. 1135
20 – 397, 1r–250v.
M a n v y d a i t ė - B i a l o z o r a i t ė - K o n č i e n ė , Pa u l i n a , 1846–1847, 1851–1853: Dienoraštis;
LVIA: f. 1135 20 – 398, 1r–203v.
Muziejinių rinkinių, 1939 metų spalio 20 dieną paimtų iš Valstybinės Eustachijaus ir Emilijos
Vrublevskių vardo bibliotekos Masonikos skyriaus ir vėliau išvežtų į Minską, sąrašas,
1939-10-19; LMAVB RS: f. 75 – 82, 3r–17r (mašinraštis; lenkų kalba).
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Reda Griškaitė
EMILIA W R Ó BLE W S K A ( 1 8 3 0 - 1 0 - 0 5 – 1 8 8 6 - 1 2 - 2 3 )
DIARIES ( 1 8 5 0 - 0 8 - 0 5 – 1 8 8 6 - 0 9 )

Summary
Emilia Wróblewska (or Emilia z Beniowskich Wróblewska) is known mostly as the
mother of the famous Vilnius (Rus. Вильна, Pol. Wilno) lawyer and political activist Tadeusz Stanisław Wróblewski (1858–1925). Her name and that of her husband Eustachy
Wróblewski (1826–1891) – are immortalized in the name of the library which they founded
in Vilnius in 1912, viz. the Eustachy and Emilia Wróblewski Library (originally “Biblioteka
im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie”; now – the Wróblewski Library of the
Lithuanian Academy of Sciences; abbreviated here as – LMAVB). Therefore this woman is
usually mentioned only in publications devoted to the library or to her son Tadeusz
Stanisław Wróblewski, and more recently to her son Augustyn Wróblewski (1866 – after
1913) in biographical sketches or biographies. Rather more rarely is Wróblewska named as
the daughter of Bartłomiej Beniowski (~1800–1867), a participant in the 1830–1831 insurrection or a person with close ties to her husband’s nephew and ward Eustachy Wróblewski,
one of the leaders of the 1863–1864 uprising and later with Walery Wróblewski (1836–1908)
a general of the Paris Commune. Thus she is mostly mentioned in the context of the famous
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men in her life and the library named in her honor. Somewhat more rarely and also rather
brief are comments on her pedagogical activity. The purpose of this article is to look more
closely at the biography of this woman and her manuscript legacy. There is a good bit of
material available for the reconstruction of Wróblewska’s life and creativity and it is now
almost all saved in the LMAVB. Her son Tadeusz Stanisław Wróblewski, the founder of the
Eustachy and Emilia Wróblewski Library, took care of his mother’s documentary legacy.
Wróblewska’s creative manuscript legacy consists of literary works—translations, poems, summaries of scientific and belles-lettristic books and her personal documentary legacy—diaries, letters, and an album of remembrances. The largest and most valuable is the
diaristic legacy consisting of five notebooks (or fragments thereof) of her intimate journal
and two journals written for her children. Like Wróblewska’s biography, her diaristic legacy has not been investigated until now. Before this neither gender investigators nor investigators of daily life had paid any attention to this diary. For such persons the fame of the
individual is a fact of secondary significance. In scientific literature only fragmentarily is
the diary written for her son Tadeusz Stanisław Wróblewski used.
The chronological frame of Wróblewska’s diaries is from 1850 to 1886, thereby reflecting three phases of this woman’s life: youth, maturity, and old age. There are a few digressions from which we can draw some conclusions about her childhood. In all Wróblewska
left 730 diary entries, of which three were written in London, 22 in Palanga (Rus. Поланген;
Germ. Polangen; Pol. Połąga) and all the rest, viz. 705 in Vilnius. The intensity of the entries
reflects the intensity of the author. Therefore most of the entries were made while waiting
for the birth of Tadeusz Stanisław Wróblewski in 1858: before her son’s birth (October 27)
this woman ‘talked with her diary’ 123 times. Least of all she did this in the last year of
her life (only once).
In Wróblewska’s dairy there are few references to purely feminine matters. We find little
about the every day intimate aspect—pregnancy and birth. However, there are even fewer
reflections of the external world, even of contemporary Vilnius, where she spent all of her
conscious life. There is not much information about Palanga, although what she wrote is
unique, since she talks about the poorly documented daily life of the resort at that time. On
the pages of Wróblewska’s dairy there are not many of the famous people of that time except
for the men of her family. Wróblewska’s intimate diary gives the woman’s inner life, oriented to ‘the writing of oneself,’ such that in it predominates the subjective aspect of a
woman’s daily life—her emotions, illusions, and personal problems. Therefore even the
most important historical events, e.g., the 1863–1864 uprising are portrayed only on an emotional level. It is worthwhile to note that the diaries reflect poorly the well-known biographical facts of the diarist herself, facts known from official documents or reminiscences of
contemporaries. The notion that Wróblewska took part in secret instruction is not confirmed.
The intimate dairies describe the biography of this woman only on the emotional level.
Diaries written for children make up a specific diary genre. These are so-called external
diaries, but that is an expression of the parents’ love and care for their children, showing
their mutual personal contact, thus a unique source for the study of family history. Differently from the intimate Wróblewska diary, diaries written for children are more concerned
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with life style. The longest and most famous was written to her son Tadeusz Stanisław
Wróblewski. It would be hard to find another Lithuanian or Polish historical personage of
such a rank, whom we could recognize in this manner—through his mother and her diaries. Still from the historical perspective the most important thing in this diarist’s legacy is
information about her father Bartłomiej Beniowski, one of the most interesting eccentric
personalities of the first half of the 19th century, who left his traces not only in Lithuanian
and Polish, but also in English and Irish history.
Wróblewska put herself forward as a representative of the noble class. On the other hand
her daily life was connected neither with the live of the village nor the manor, but rather
with the city. On the other hand the diarist’s mother, husband and finally her own pedagogical activity obviously connected her with the growing social group—the intelligentsia.
All these complicated social changes are felt in this woman’s experiences and her diaries.
For a diary, differently from a letter, unity of themes and intonations is characteristic.
The dominant theme of Wróblewska’s diaries is knowing herself, perfecting herself and testing herself in ‘the profession’ of a woman. In the pronouncements of this diarist there are
not many signs of women’s emancipation, but it is evident that she constantly stifled and
weakened these feelings. Wróblewska was called to science, books, and creativity. Most
likely also to pedagogy, although she herself denied it saying that even for her own children
she had not worked out any pedagogical system. The biographies of her sons Augustyn
Wróblewski and Kazimierz Wróblewski (1872–1890) partially confirm this statement.
According to the generalities of theoretical historians, it is thanks to such sources that
men of the past are given the freedom of self expression, they are liberated from the
schemes established by historians and one can understand the everyday culture of that
period of time from within du dedans. Wróblewska’s diaries, those of a woman living in
Vilnius in the 19th century present such a possibility abundantly. Not less important is the
aesthetic form allowing one to talk about the double—historical and literary—value of
these first-person documents.
Reda Griškaitė 		

Gauta 2012 m. spalio 15 d.

XIX a. istorijos skyrius
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
LT-01108 Vilnius, Lietuva
el. p.: redahistoria@yahoo.com
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William R. Schmalstieg
The Pennsylvania State University

Jānis Endzelīns’ Letter of March 28, 1960
Soon after I received my doctorate at the University of Pennsylvania in 1956 my
former teacher, Prof. Antanas Salys, lamenting the lack of English language text-books
for his courses, suggested that we translate Jānis Endzelīns’ Baltu valodu skaņas un
formas into English. Since Lithuanian has always been easier for me than Latvian I
began to translate his work from the Lithuanian translation Baltų kalbų garsai ir formos
(Vilnius, 1957).1 Actually I could have translated the book from Latvian, but I would
have had to spend more time on that. For the Lithuanian I merely had to put the
typewriter (how archaic!) and book in front of me and type. Prof. Salys soon became
too busy to help and I was fortunate enough to be able to recruit the Latvian linguist
Prof. Benjamiņš Jēgers from Northern Illinois University to compare my English
translation with the Latvian original. In one way or another numerous other people
contributed also to the translation.
Although in the later fifties and early sixties the United States had no copyright
agreement with the Soviet Union, both Prof. Jēgers and I thought it polite to ask
Prof. Endzelīns’ permission to translate his book. So in my name he sent a letter to
Prof. Endzelīns requesting this permission. Most unfortunately I did not keep a
copy of this letter. On the other hand I still have in my possession the original of
Prof. Endzelīns’ letter (presumably a secretary typed the letter), but it does have
his signature.

References:
E n d z e l ī n s , J [ ā n i s ] , 1948: Baltu valodu skaņas un formas, redaktors Ā[brams] Feldhūns, Rīga:
LVI.
E n d z e ly n a s , J [ a n i s ] , 1957: Baltų kalbų garsai ir formos, Vilnius: Valstybinė politinės ir
mokslinės literatūros leidykla.
William R. Schmalstieg 			
814 Cornwall Road
State College, Pa. 16803, USA
el. p.: emily@leanonemily.com
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Jānis Endzelīns’ Letter
of March 28, 1960

Jā n i s E n d z e l ī n s’ L e t t e r o f M a r ch 2 8 , 1 9 6 0 t o W i l l i a m R .
Sch m a l s t i e g ; r e t a i n e d b y t h e a d d r e s s e e

Envelope of the letter of 1960-03-28 from Rīga to Pennsylvania 1r;
Personal archive of William R. Schmalstieg, Pennsylvania

Envelope of the letter (1r)
By air mail2

[Address:]
USA		
США
William R. Schmalstieg
Department of Languages
Lafayette College
Easton, Pennsylvania

[Return address:]
Latvijas PSR Latvia
Rīgā, K. Marksa ielā 3-5
J. Endzelīns

[Outgoing stamps:]
„МЕЖДУНАРОДНОЕ“; „RĪGA RSS DE LETTONIE 28-3-60 E“
2
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Envelope of the letter of 1960-03-28 from Rīga to Pennsylvania 1v;
Personal archive of William R. Schmalstieg, Pennsylvania

Envelope of the letter (1v)
GR2-4732
Style
Sheet 1319 S. 57th3

The letter (1r)
Augsti godājamais
V.R. Šmālštīga kungs!
Man nav iebildumu, ka Jūs tulkojat manu grāmatu
Baltu valodu skaņas un formas angļu valodā. Varat to
tulkot no lietuviešu izdevuma Baltų kalbų garsai ir
formos, bet tādā gadījumā vēlams vienmēr ieskatīties
arī oriģinālā.
Ar patiesu cieņu
Rīgā, 1960.g.
28.martā
J. Endzelīns
/J. Endzelīns/
3
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Unidentified notes marked by the addressee.

Jānis Endzelīns’ Letter
of March 28, 1960

Jānis Endzelīns’ letter of 1960-03-28 from Rīga to Pennsylvania 1r;
Personal archive of William R. Schmalstieg, Pennsylvania

Translation of the letter
Highly Esteemed
Sir W. R. Schmalstieg,
I do not object to your translating my book
Baltu valodu skaņas un formas4 into English. You may
translate from the Lithuanian edition Baltų kalbų garsai ir
formos,5 but in such a case it is always preferable to
look at the original as well.
Yours faithfully,
In Rīga,
March 28, 1960
J. Endzelīns
/J. Endzelīns/
4
5
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Wojciech Kriegseisen,
Die Protestanten in Polen-Litauen (1696–1763).
Rechtliche Lage, Organisation und Beziehungen
zwischen den evangelischen Glaubensgemeinschaften
Wiesbaden: Harassowitz Verlag,
2011, 350 p. ISBN 978-3-447-06559-7

2012 metų pradžioje pasirodžiusi žymaus Varšuvos universiteto istorijos profesoriaus Wojciecho Kriegseiseno monografija vokiečių kalba yra jo 1996 metais publikuotos studijos Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja praw
na, organizacja i stosunki międzywyznaniowe perdirbinys. Atsižvelgdamas į pastarojo
meto mokslinius tyrinėjimus, autorius ne tik papildė tekstą, tačiau pridėjo ir atskirą
šaltinių bei literatūros sąrašą, o prie asmenvardžių rodyklės pridūrė vietovardžių
registrą. Dr. Peterio Oliverio Loewo (Darmstadt) bei Rafaelio Sendeko (Esslingen)
parengtą vertimą iš lenkų kalbos išleido Štutgarto universiteto Ankstyvųjų naujųjų
amžių istorijos profesorius Joachimas Bahlcke ir Tryro universiteto politikos mokslų
profesorius Klausas Ziemeris.
Šaltinių požiūriu monografija remiasi itin plačia baze. Autorius detaliai išstudijavo Varšuvos universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (Dzial Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) saugomą Evangelikų reformatų bažnyčios archyvinę medžiagą (Archiwum Akt Dawnych Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego), apimančią tiek Lenkijos Karalystės (toliau – LK) sinodų bei parapijų aktus,
tiek keletą analogiškų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) dokumentų nuorašų. Tirta ir ši medžiaga: Didžiosios Lenkijos Bohemijos brolių bažnyčios
aktai, saugomi Valstybiniame archyve Poznanėje (Archiwum Państwowe w Poznaniu);
Evangelikų liuteronų bažnyčios aktai bei Radvilų archyvas Pagrindiniame senųjų
aktų archyve Varšuvoje (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie); rinktiniai
Lenkijos nunciatūros (Nunziatura Di Polonia) dokumentai iš Vatikano slaptojo ar-
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chyvo (Archivio Segreto Vaticano); rankraščiai ir spaudiniai, laikomi Varšuvos nacio
nalinėje bibliotekoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Čartoryskių bibliotekoje
Krokuvoje (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie), Hercogo Augusto bibliotekoje
Volfenbiutelyje (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel), Ženevos universiteto bib
liotekoje (Bibliothèque Universitaire de Genève), Leideno universiteto bibliotekoje
(Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden) bei daugelyje kitų. Pagrindinė reikšmė
teikta Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomam archyviniam
LDK evangelikų reformatų palikimui, pavyzdžiui, sinodų bei parapijų aktams, ir šios
Bažnyčios dvasinio bei politinio elito korespondencijai (p. 10).
Turinio požiūriu monografija siekia atsakyti į klausimą, glaudžiai susijusį su Abiejų Tautų Respublikos XVIII amžiaus antrosios pusės padalijimais: kas buvo tie protestantai, kurie pirmaisiais Stanislovo Augusto Poniatovskio (valdžiusio 1764–1795)
karaliavimo metais atkreipė Europos visuomenės dėmesį į savo diskriminaciją, leidusią propagandiškai grįsti išorinės intervencijos būtinybę (žr. p. 4)? Klausimas implikuoja protestantų – liuteronų, reformatų, Bohemijos brolių – organizacinės būklės,
jų pozicijų visuomenėje, santykių su katalikiškąja dauguma ir religinių bei politinių
teisių gynimo metodų analizę; jai autorius skiria iš viso septynias dalis: 1. „Lenkijos–Lietuvos protestantų teisinė padėtis XVII amžiaus antrojoje pusėje ir Vetinų karaliavimo periodu“; 2. „Evangeliškos bendruomenės Lenkijoje–Lietuvoje valdant
Vetinams“; 3. „Ekonominiai evangeliškų bažnyčių pagrindai“; 4. „Santykiai tarp
liuteronų ir reformatų“; 5. „Katalikai ir evangelikų mažuma“; 6. „Evangeliškoji bajorija ir protestantų teisių gynimas“; 7. „Evangeliškosios bajorijos Lenkijoje–Lietuvoje ypatumai valdant Vetinams“. Tirto periodo ribos grindžiamos esminiais vidinės ir
tarptautinės Lenkijos–Lietuvos politinės situacijos pokyčiais Vetinų – Augusto II ir
Augusto III – valdymo metu (1697–1763), turėjusiais įtakos ir protestantų padėčiai
Abiejų Tautų Respublikoje (žr. p. 5).
Nuodugni teisinės padėties analizė pirmojoje veikalo dalyje autoriui leidžia daryti išvadą, kad apribojimai ir sankcijos protestantų atžvilgiu Lenkijoje–Lietuvoje
buvo įvesti vėlai. De facto nuo XVII amžiaus vykusią diskriminaciją de iure įtvirtino
1717, 1733 ir 1736 metų seimų sprendimai, kurie konfesionalizacijos principu cuius
regio, eius religio vadovavosi kaip tik tuo metu, kai kitos Europos šalys, veikiamos
Apšvietos idėjų, nuo jo jau gręžėsi ir linko toleruoti konfesines mažumas (žr. p. 50).
Taip pat akcentuojama, kad dėl Trečiojo Lietuvos Statuto garantijų, evangelikų parapijoms, be kita ko, suteikusių juridinio asmens teises, šių situacija LDK buvo
nepalyginamai geresnė nei LK (žr. p. 23–24). Antrojoje dalyje, geografiškai suskirstytoje į poskyrius „Mažoji Lenkija“, „Didžioji Lenkija“, „LDK“, autorius rekonstruoja reformatų, liuteronų ir Bohemijos brolių savivaldos niuansus, realiai veikusių
parapijų, dvasininkų ir tikinčiųjų skaičių. Ypač išsamiai aprašoma Lietuvoje susiformavusi reformatų bažnytinė struktūra, kurios ekonominių pagrindų analizė dominuoja ir trečiojoje dalyje, pirmąsyk nuosekliai nušviečiančioje Lenkijos–Lietuvos
protestantų vietines pajamas ir išlaidas, taip pat užsienyje vykusias rinkliavas bei
finansines transakcijas (žr. p. 142–148, 150–153).
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Kiek kitokio pobūdžio yra ketvirtoji monografijos dalis ir pirmas penktosios
dalies poskyris, gvildenantys modelius skirtingų protestantiškųjų konfesijų tarpusavio santykiams reguliuoti ir teorinius Romos katalikų veiksmų prieš protestantus
pagrindus. Gilindamasis į evangelikų santykius, nemaža dėmesio autorius skiria
Bohemijos brolių iškilios asmenybės Danieliaus Ernsto Jablonskio, Didžiosios Lenkijos liuteronų senjoro Kristupo Arnoldo (Christoph Arnold) ir LDK reformatų senjoro Gabrieliaus Dijakevičiaus (Dyjakiewicz) pastangoms suvienyti liturgiškai ir
dogmatiškai nevienalyčių protestantų pajėgas politiniams klausimams spręsti (p. 157–
162 et passim). O antiprotestantiškos literatūros, kaip antai Jurgio Kazimiero Ancutos
(Jerzy Kazimierz Ancuta), Juozapo Andriaus Zaluskio (Józef Andrzej Załuski) ir kt.
veikalų, analizė reziumuojama dėmesio ir tolesnių diskusijų verta teze, kad katalikiška polemika bei vienas pagrindinių jos teiginių, esą evangelikai jau nuo antrosios
XVI amžiaus pusės buvo linkę išduoti Lenkijos–Lietuvos interesus, neabejotinai
prisidėjo prie to, kad pastarieji paversti įrankiu užsienio valstybių rankose. Anot
autoriaus, šis iš religinio įkarščio užgimęs naivus teiginys XVIII amžiuje tapo save
išpildančia pranašyste (p. 181, 195).
Antrajame penktosios dalies poskyryje atskleisti įvairialypiai Romos katalikų Bažnyčios santykiai su evangelikų mažuma pasižymi ne tik struktūriniais konfliktais,
kylančiais iš vyskupų jurisdikcijoje esančių protestantų kulto pastatų remonto, mišrių
santuokų ar iš jų gimusių vaikų krikšto klausimų, bet ir pikantiškomis finansinėmis
detalėmis. Net ir tokie itin netolerantiškai nusiteikę vyskupai kaip vėliau Lenkijos
primu tapęs Kristupas Antonis Šembekas (Krzysztof Antoni Szembek) per protestantų parapijų vizitacijas nevengdavę iš šių imti stambių piniginių dovanų (p. 209–211).
Paskutinis – trečiasis – penktosios dalies poskyris nagrinėja pasaulietinių LK ir LDK
teismų procesus evangelikų ir jų bažnytinio turto atžvilgiu, o autorius objektyviai
pasveria tiek pasitaikančius agresijos protrūkius prieš protestantus, tiek šaltinių paliudytas darnaus katalikų ir evangelikų sugyvenimo apraiškas (p. 236–240).
Šeštojoje studijos dalyje pateikiama protestantų teisių gynimo analizė, kurioje
matyti visas pluoštas evangelikų pasitelktų metodų, – nuo generolo Henriko Golčo
(Golcz) paramos prašančiu laišku (1703) Prūsijos karaliui Frydrichui I bei Mykolo
Volk-Lanievskio (Michał Wołk-Łaniewski) iniciatyvos (1710) per ortodoksus siekti
caro užtarimo iki Boguslavo Kopijavičiaus (Kopijewicz) pasiūlymo (1728) reformatų
padėtį stiprinti ekonominės savišalpos, o ne diplomatiniu ar politiniu keliais (p. 242–
248). Taip pat detaliai nušviečiama protestantų veikla seimeliuose, jų santykiai su
karaliaus dvaru ir bandymai veikti seimų sprendimus savo naudai, konstatuojant,
kad šie buvę nevaisingi. Evangelikų bajorijos LK ir LDK ypatumams skirtoje monografijos baigiamojoje dalyje aprašoma protestantų leidybinė veikla ir švietimo sistema,
turėjusi pradžios mokyklas ir keturias gimnazijas Kėdainiuose, Slucke (LDK), Lysėje ir Bojanove (LK). Ypač didelė svarba įžvelgiama protestantų studijose užsienio
universitetuose, į kuriuos gabūs jaunuoliai vykdavę finansuojami gerai funkcionuojančios stipendijų sistemos. Pasak autoriaus, evangelikai pasižymėję geru išsilavinimu

319

Wo j c i e c h K r i e g s e i s e n ,
Di e Pr o t e s t a n t e n i n Po l e n - L i t a u e n
(1696–1763). Rechtliche Lage,
Organisation und Beziehungen
zwischen den evangelischen
Glaubensgemeinschaften

ir plačiu pasaulio pažinimu, o jų sąsajos su Šiaurės Europos protestantizmu padėjusios atverti kelią Apšvietai Lenkijoje–Lietuvoje (p. 281, 300–301).
Apibūdinant šią neįprastai daugiasluoksnę monografiją, sunku apsiriboti vienu ar
dviem vertinimo kriterijais. Bet kokiu atveju būtina pabrėžti, kad ji pasižymi itin diferencijuota įvairialypės medžiagos analize, kuri atskleidžia ne tik esminius protestantų bažnytinės savivaldos, mentaliteto ir tarpkonfesinių santykių bruožus, bet ir jų
teisinę-kultūrinę specifiką skirtingose Abiejų Tautų Respublikos dalyse. Lenkijos-Lietuvos evangelikų klausimą Vetinų valdymo laikotarpiu nagrinėjančioje istoriografijoje Kriegseiseno veikalas, be jokios abejonės, dar ilgai bus kertinė studija, kurios svarba visiems, besidomintiems ano meto teisės, politikos, švietimo ir kultūros istorija,
neginčytina. Jau dabar galima spėti, kad monografija, išversta į Vidurio ir Vakarų
Europos mokslininkų sluoksniuose neblogai mokamą vokiečių kalbą, paveiks tolesnius
tyrinėjimus modernios Europos genezės tema: iki šiol beveik išskirtinai naudota Rytų
Europos istorijos srityje dirbančių specialistų, papildyto perdirbinio pavidalu ji atveria naujas perspektyvas lyginamiesiems europinio lygmens darbams.
Kęstutis Daugirdas 				
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
Alte Universitätsstraße 19
55116 Mainz, Deutschland
el. p.: daugirdas@ieg-mainz.de
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The object of this investigation is the Lithuanian-German and German-Lithuanian
dictionary (1747) printed in Lithuania Minor, viz. that by Pilypas Ruigys (Philipp
Ruhig). The 1747 dictionary by Pilypas Ruigys (RŽ) bound together with Ruigys’
grammar was used for pedagogical purposes in the Lithuanian seminar of the University of Königsberg. RŽ was also used as a source by many other subsequent
lexicographers such as Christian Gottlieb Mielcke whose Littauiſch=deutſches und
Deutſch=littauiſches Wörter=Buch (MŽ) appeared in Königsberg in 1800, Georg Heinrich
Ferdinand Nesselmann whose Wörterbuch der Littauischen Sprache was published in
Königsberg in 1851 and Friedrich Kurschat whose Wörterbuch der littauischen Sprache
(Kvl I, Kvl II) was published in Halle. RŽ is even referenced in the twenty volume
academy dictionary of Lithuanian LKŽ (1941–2002).
The book under review consists of a preface (pp. 7–9), and the following chapters:
1. Introduction (pp. 11–33); 2. The historical circumstances and purpose of the creation
of RŽ (pp. 35–91); 3. Sources of RŽ (pp. 93–310); 4. Differences between the LithuanianGerman and the German-Lithuanian lexikon (pp. 313–330); 5. Macrostructure of RŽ
(pp. 333–405); 6. Microstructure of RŽ (pp. 407–505); 7. Changes to RŽ found in MŽ
(pp. 507–546). After the conclusions (pp. 547–551), there is a list of sources with their
abbreviations (pp. 552–558). Next comes an index of the publications of scholars
consulted (pp. 559–584). A supplement of rare words and phrases from Ruigys’ earlier works RgM and RgB, which were put in his Ržlv, follows and as Ruigys himself
writes in RgM: “šimtinę šios kalbos beveik nežinomų, retų ir šmaikščių žodžių ir
posakių” jis nugirdo iš “grynai kalbančių žmonių lūpų.” (Hundreds [literally ‘one
hundred’] of almost unknown, rare and witty words and sayings, he [Ruigys] heard
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from the lips of those who spoke [the language] purely; pp. 585–600.) Following this
is a summary of the book in German (pp. 601–605). An index of personal names
(pp. 606–614) and an index of place names (pp. 615–617) conclude the volume.
In the Introduction Zubaitienė notes that RŽ consists of two parts, viz., an lv =
lietuvių-vokiečių ‘Lithuanian-German’ and a vl = vokiečių-lietuvių ‘German-Lithuanian’
part. Thus the abbreviation RŽlv denotes the Lithuanian-German section of Ruigys’
dictionary and the abbreviation RŽvl denotes the German-Lithuanian section. Since
Ruigys’ listing of words in lizdai ‘nests’ often made the search for individual words
difficult an alphabetical computer list was created. Zubaitienė writes that the fundamental purpose of a bilingual dictionary is to translate the words of one language
into another language. According to Zubaitienė the fundamental element of a bilingual dictionary is the dictionary article, a separate paragraph beginning with the
entry word or the lemma. Sometimes instead of the lemma one encounters a wordbuilding morpheme, a couple of synonyms, a sequence of words, so the term entry
word is sometimes not appropriate.
The entry word(s) are explained with equivalents from the other language and
are typically accompanied by phonetic, grammatical and semantic information. Quoting Vincas Urbutis,1 Zubaitienė remarks that the manner of investigation may be at
least of two varieties. The first variety is lexicographic in which the investigator tries
to determine which principles and methods guided the author in the choice of words,
explaining the meanings and giving equivalents in other languages, showing grammatical and other characteristics, and illustrating the use of words in sentences, etc.
The second variety is lexicological in which the investigator is not so much interested in the ‘art’ of creation of the words, but rather in the words themselves and
with the eyes of a contemporary linguist divides the words into archaisms, various
types of formations, borrowings, etc.
Chapter 2 begins with biographical information about Ruigys where it is noted
that he himself used the spellings Ruhigk, Ruhigius. Other attested spellings are: Ru
gys, Rūgys, Ruhig, Ruhigas, Ruhigis, Ruigas, Ruigis. (If one would follow the advice of
those advocating the phonetic accuracy of the Old Prussian spellings, one would
have to assume that each of these spellings represented a different pronunciation. It
seems more likely to me that these were different alphabetical renditions of the same
word.) The ethnic origin of Pilypas Ruigys seems unclear, some experts saying that
he was a true Lithuanian and others that he was a Lithuanianized German. In any
case he was considered one of the best educated and most active intellectuals of
Lithuania Minor of that time. In addition to Lithuanian and German he knew Polish,
Latin, Greek and Hebrew.
After an exhaustive discussion of the linguistic situation in Lithuania in the first
half of the 18th century Zubaitienė gives the full title of the dictionary:
Littauiſch=Deutſches ‖ und ‖ Deutſch=Littauiſches ‖ Lexicon, ‖ Worinnen ‖ ein hinl
nglicher Vorrath ‖ an Wrtern und Redensarten, ‖ welche ſowol in der H. Schrift,
1
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als in allerley Handlungen und ‖ Verkehr der menſchlichen Geſellſchaften vorkommmen, ‖ befindlich iſt: ‖ Nebſt ‖ einer hiſtoriſchen Betrachtung ‖ der ‖ Littauiſchen ‖
Sprache; ‖ Wie auch ‖ einer grndlichen und erweiterten ‖ Grammatick, ‖ mit
mglichſter Sorgfalt, vieljhrigem Fleiß, und Beyhlfe ‖ der erfahrenſten Kenner
dieſer Sprache geſammlet ‖ von Philipp Ruhig, ‖ Pfarrern und Seniore zu Walter
kehmen, ‖ Inſterburgiſchen Hauptamtes, ‖ Knigsberg, druckts und verlegts I. H.
Hartung, 1747 (p. 71).

Translation
Lithuanian-German and German-Lithuanian dictionary in which are to be found sufficient words and phrases used both in the Holy Scriptures as well as in all areas of
human activity and communication along with a historical investigation of the Lithuanian language as well as a fundamental and expanded grammar which with greatest
care and with long-standing industry with the support of the best experts in this
language was written by Philipp Ruhig, pastor and senior at Walterkehmen of the
Insterburg administrative district.

In his foreword Ruigys stresses the lack of printed dictionaries in East Prussia. In
Ruigys’ opinion the most famous of those preparing an appropriate dictionary was
Theophil Schultz who, unfortunately, died in 1673 leaving his dictionary unfinished.
Since there were no good dictionaries the German pastors made many mistakes. For
example, one pastor, wishing to announce to his parishioners that there would be a
turgus ‘market’ on Thursday said instead turkus, thereby frightening some of his
listeners who understood the ‘Turks’ instead of ‘market.’ Native speakers of Lithuanian or even (the Germanic language) English rarely confuse voiced and voiceless
consonants, whereas it seems to this reviewer that it is not uncommon for Germans
to confuse them. (Of course, it is an open question as to what advantage a dictionary would be in a struggle against native speech habits.) In his preface Ruigys also
mentions his sources, among which were WŽ (Erich Weismann’s Lexicon bipartitum,
Latino-germanicum, et Germanico-latinum [ten editions altogether]) for the German
entries, the manuscript notes of his predecessor, pastor Ernestus Diezelius, HŽ (Friederich Wilhelm Haack’s Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm, et Germanico-litthvanicvm
published in Halle in 1730) and Konstantinas Sirvydas.
Ruigys writes also in the preface that he has tried in the Lithuanian index to give
the primitiva ‘simple words,’ derivata ‘derived words,’ composita ‘compound words,’
decomposita. Zubaitienė suggests that this last category refers to compound words
where the prefix has been deleted. The preface concludes with the wish that this
dictionary might further the cause of the doctrine of salvation (Seligmachende Lehre)
in Lithuania.
Zubaitienė discusses in detail the question of the dialect and the orthography of
the dictionary. Ruigys did not mention which dialect he used in writing his dictionary. Tamara Buch wrote: “It should be noted that Ruhig […] gave preference to the
language used in Gumbinnen” (quoted here from Zubaitienė). Gumbinnen (Gumbinė)
is in the southern part of the western Aukshtaitish dialect area just like Walterkeh-
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men (Valtarkiemis), where Ruigys acted as pastor starting in 1708. The boundary
between the western Aukshtaitish northern and southern dialects ran through Wehlau
(Vėluva)–Norkitten (Narkyčiai)–Insterburg (Įsrutis)–Niebudszen (Nybudžiai)–Kattenau
(Katniava)–Pillkallen (Pilkalnis)–Schirwindt (Širvinta). The fundamental difference
is the vocalism of unstressed final vowels. The northwest Aukshtaitians reduced the
final unstressed long vowels and dropped the short vowels whereas the southwest
Aukshtaitians retained them. Zubaitienė writes that in the Gumbinnen (Gumbinė)
dialect the distinction between [o] and [uo] was retained, but Ruigys in the LithuanianGerman part of his dictionary wrote both as [o]. One might guess then that Ruigys
did not distinguish [o] and [uo] and therefore rendered both with the same letter.
On the other hand it is conceivable that Ruigys was basing himself on a dialect in
which the two vowels had merged or that the contemporary religious texts, in which
the distinction is not observed, were influencing him.
The longest and perhaps the most important chapter of this book is chapter 3
devoted to an investigation of the sources of Ruigys’ dictionary. It seems that HŽ
mentioned above, which also contained an outline of Lithuanian grammar written
in German with Lithuanian examples, was the primary source. In the foreword (Vorber
icht) of HŽ August Francke wrote that the purpose of the Halle seminar established
by the emperor was to teach students the Lithuanian language which is used in a
certain part of Prussia. Since there was a lack of a dictionary and grammar for the
exercises this small dictionary of Haack’s was being published with words from the
New Testament and the Psalter of David.
The organization of HŽ is rather different from RŽ. Thus in HŽ the verbs are
listed in the infinitive whereas in RŽ verbs are listed by the first person singular present tense. In addition in RŽ /uo/ and /o/ on the one hand and /ie/ and /ė/ on the
other hand are merged. The words are listed alphabetically and in RŽ in related groups
(lizdai ‘nests’). At first glance the word-lists are different. In addition different spellings
led to different relative positions of the words in alphabetical lists. Thus in HŽ we
encounter the infinitive Kuoloti, ſchelten ‘to scold,’ whereas in Ruigys’ dictionary the
counterpart is the 1st sg. pres. Kóloju, ich ſchelte auſ ‘I scold,’ ſchimpfe ‘swear.’
Since Ruigys frequently omitted the sign of softness, viz. <i>, words are alphabetized differently, thus Haack gives Liutas ‘lion’ whereas for the same word Ruigys
writes Lûtas. Words taken from HŽ are frequently words of a religious nature, e.g.,
HŽlv 2 Altorus ‘altar’ – RŽlv 5 Altórus; HŽlv 26 Dwaſe ‘soul’ – RŽlv 30 Dwáſė ‘soul’,
etc. Loan translations of German compounds are frequently taken from HŽlv into
RŽlv, e.g., HŽlv 113 San=Darbininkas ‘ein Mitarbeiter, a co-worker, collaborator’ =
RŽlv 126 Sądarbininkas ‘id.’ Similarly common two-word phrases appear frequently
in the two dictionaries, e.g., HŽlv 29 Gėrimmo=Apiera ‘das Tranck=Opffer, drink offering’ = RŽlv 39 Giėrimo=Appiėrà ‘das Trankopfer.’ Zubaitienė writes that more than
70 % of Haack’s lexicon was taken into RŽ. Ruigys, however, had a tendency to replace religious terminology with Lithuanian conversational words. He added also
personal and place names of Lithuania Minor.
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In his foreword Ruigys writes that the German word-list from WŽ forms the
basis of his word-list. This dictionary had numerous editions but Zubaitienė has
shown convincingly that Ruigys relied on the 8th edition (1725) rather than the 10th
edition (1741) as had been previously thought. Still Ruigys by no means accepted all
of the words from these. He did not accept many rarer words, European place names,
proper names, names of plants, birds and fish.
Another source of words for RŽ was Konstantinas Sirvydas’ DICTIONARIUM
TRIUM LINGVARUM (1677) = SD(1677), the well known trilingual Polish-Latin-Lithuanian dictionary published in Vilnius in 1677. Zubaitienė writes that one might
surmise that a word is taken from SD(1677) only if it is not found in other dictionaries of Lithuania Minor and other writings, also if the word is a neologism from
Sirvydas. There are several such words, e.g. auksadaris ‘auksakalys, goldsmith,’ bičius
‘bitininkas, beekeeper,’ miestvaldys, miestovaldys ‘burmistras, mayor,’ etc. Words such
as auksadaris and bičius are found only in Ržlv, whereas miestvaldys, miestovaldys are
encountered in both the Lithuanian-German and the German-Lithuanian sections.
Some of the vocabulary may have come not directly from SD(1677), but through
an intermediate source, e.g., from the manuscript dictionary (before l744) LEXIKON
GERMANICO=LITHVANICVM ET LITHVANICO=GERMANICUM by Jokūbas Brodovskis (B). The noun aprėžtuvas ‘skriestuvas, compass’ is in SD(1677) 27 Cyrkiel.
Circinus Apreſżtuwas, compass,’ in B 313 Circkel. Cirkelis, Skritulis, Skirtis Krėfas,
apſkritummas, apreßtuwas, in Ržlv 122 Aprėßtùwas, wo, m. ein Zirkel, zu meßen, a
compass for measuring.
In Ržlv one encounters also the influence of Ruigys’ earlier works RgM and RgB.
The majority of the rare words and phrases encountered in RgM and RgB are to be
found in RŽ also. Thus in RŽlv 141 we encounter Stobrys, rio, m. der Gipfel vom
umgefallenen Baum, the tip of a fallen tree, in RgM 101 Stobrÿs, i.e. wirßunė tokio
méd´zio ‘the top of such a tree,’ in RgB 85 Stobrys, das obere Theil des Zebrochnen
(sic!) Baums, ‘the upper part of the broken tree.’
The title of the dictionary even mentions the Bible as a source of words. Zubaitienė
gives five examples of Biblical words from RŽlv along with the Biblical source which
Ruigys listed: 20 Cźėpronas, -óno, m. Safran Cant. IV, 14; 22 Daggóju, ich ernte, ‘I harvest’ Amos. IX, 13. ójau, ósu, óti; 33 Eris, rio, m. ein Lamm, ‘a lamb,’ Job. XXXI, 20,
sonst Erytis, -yćio ein jung saugend Lamm, ‘a young suckling lamb;’ 55 Kardėlus, -ėlaus,
m. ein Ankerseil, ‘cable’ Matth. X, 25; 118 Rárags, go, m. ein Geyer ‘vulture, screech
owl (in the King James Bible)’ Esa. XXXIV, 14.
The words corresponding to Cźėpronas, Daggóju, Eris, Rárags, are to be found
without difficulty in Biblical sources, but since I do not have access to the 1727 New
Testament mentioned by Zubaitienė, I was unable to find an equivalent for Kardėlus,
-ėlaus, m. Ankerseil ‘cable’ in the following quotation from Matthew 10, 25:
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος
αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς
αὐτοῦ
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Es ist dem Jünger genug, daß er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr.
Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen also heißen! (Luther’s Bible)
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If
they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call
them of his household? (1769 Oxford King James Bible)
Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Tad jei šeimos galvą
jie praminė Belzebubu, tai ką kalbėti apie namiškius?2

According to Zubaitienė the fundamental source of Lithuanian words for (RŽlv)
is the 1735 Bible of Johann Jacob Quandt (QB). This translation in turn was based on
Martin Luther’s German translation. Variants of the translation of the German word,
synonyms, meanings, and in rare cases examples of usage are taken from QB. Some
of the words are enclosed in parentheses, thereby showing that the use of the word
in QB appeared suspicious, incorrect or according to a certain context.
In the preface to RŽ Ruigys writes that in preparing the Lithuanian-German word
list, in addition to the words gathered in his diary he also made use of the notes of
his predecessor Ernestus Diezelius. Unfortunately it is quite unclear what kind of
work Diezelius had prepared.
Zubaitienė writes that in RŽlv it is not difficult to determine which words and
word sequences were taken from HŽlv. Setting aside more than 3500 words most
likely taken from HŽlv and several hundred words and corresponding phrases in
RŽlv, RgB and RgM one encounters about 4500 words from other sources. Ruigys
could have taken these from manuscript dictionaries, such as Lex (= LEXICON LITH
UANICUM a 17th century manuscript German-Lithuanian dictionary); C (= CLAVIS
GERMANICO-LITHVANA also a 17th century manuscript German-Lithuanian dictionary); Krauzė’s [= August Gotthilf Krause’s] German-Lithuanian dictionary from the
3rd-4th decades of the 18th century); B (= LEXIKON GERMANICO=LITHVANICVM
ET LITHVANICO=GERMANICVM by Iacobo Brodowskÿ [Jokūbas Brodovskis]). For many
words Zubaitienė compares the entries in all these dictionaries with the entry in RŽlv,
the source being above each entry.
This chapter is packed with facts and is rather difficult to summarize. In her
generalization Zubaitienė writes that a comparison of the lexicon of RŽlv and RŽvl
shows that Ruigys wrote the latter without too much attention to the most probably
earlier RŽlv.
Chapter 5, The Macrostructure of RŽ, takes up the characteristics of the creation
of the Lithuanian-German (RŽlv) and German-Lithuanian (RŽvl) word-lists and the
ways of grouping and presentation of the lexicon. In the RŽlv word-list 24 capital
letters are distinguished: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W,
X, Y, Z. Differently from HŽlv the foreign letters F, H, Q, X occur as initial letters in
the word-lists in RŽlv. On the other hand after the letter Q we find the statement
2
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that instead of this letter Lithuanians use Kw and after the letter X we find the statement that instead of this letter Lithuanians use Kſ. In Ržlv frequently alphabetical
order is not observed, e.g., Arklys <-> Ardaù. Zubaitienė states that in many places
Ruigys failed to be consistent in the presentation of his lexicographic strategy. As
dictionary entries he presented individual words, sequences of words, even entire
sentences. An example is furnished below (p. 367):
WŽvl8 2

RŽvl 4

Abbrennen. (paſſ.) deflagrare, incendio
conſumi. (act.) deurere, comburere, exurere,
ignem ſubjicere. agros, villas, urbes
incendio delere: domum exurere ad ſolum

abbrennen, Neutraliter,
ſudegu. Activè, ſudéginu

WŽ had a great influence on Ruigys’ lexicographical method. Still the creator of
the RŽvl word list showed considerable creativity and did not follow the prototype
dictionary blindly, corrected it, filled it with characteristic facts and material from
the spoken German of Lithuania Minor.
Chapter 6 takes up what data about Lithuanian words are to be found in the
fundamental unit of RŽvl, viz. the dictionary article. Ruigys paid particular attention
to the stress pattern of Lithuanian most of all comparing it with that of Greek. He
wrote (RgB 41): “Beyde Sprachen ziehen den Ton in den caſibus obliquis gerne
zurück.” He continued further (RgB 80): “Man will hier also was sonderliches bemerken, daß der t o n u s bis an die vierte und fünfte Sillbe, zurückgezogen wird.”
In RŽlv the noun is given in the nominative singular along with the genitive singular, the gender is given and then the translation, e.g., RŽlv 29 Duktė, -erês, f. ‘eine
Tochter.’ Sometimes alternative genitive case forms are given, e.g., RŽlv 154 Szů, ‘der
Hund.’ G. Szuns, oder Szunnės, m. The dictionary listing for the verbs is the 1st person
singular of the present tense, followed by the simple preterit, the future and the infinitive endings, e.g., RŽlv 26 Dirbu, ‘ich arbeite,’ bau, bſu, bti. If there is an alternative
old athematic 1st singular form, frequently this is listed as well as the newer thematic form, e.g., RŽlv 32 ėdmi, ėdu, ‘ich eße, freße.’
In RŽlv one finds various phonetic, grammatical and semantic information about
Lithuanian words. Ruigys was interested in showing how to pronounce correctly not
only the lexical entry, but also its fundamental forms. In RŽlv the German words are
given along with their fundamental forms and for the most part a grammatical description. The part of speech is encountered only if homonymic entries are distinguished. Lithuanian equivalents are frequently supplied with accentuation, their
fundamental forms are given. An attempt is made to clarify the semantic differences
of the Lithuanian equivalents by adding a German explanation in parentheses.
At the end of the 18th century RŽ became difficult to get, so in 1800 Christian
Gottlieb Mielcke published in Königsberg his Littauiſch-deutſches und deutſch-Littauiſches
Wörter=Buch (MŽ). Mielcke writes in his preface that RŽ contained no more than half
of the Lithuanian words. As in RŽ so also in MŽ words are organized into groups
(lizdai) frequently rather differently from those in RŽ. In MŽ alphabetical order is
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more carefully observed than in RŽ, so, for example, differently from RŽ in MŽ the
verb Ardau precedes the noun Arklys.
Mielcke not only reorganized the structure of RŽ, but the system of grammatical
references and the abbreviations, and took lists of words from other sources. The
basic sources for the supplementation of MŽ were Brodovskij’s manuscript dictionary
and Kristijonas Donelaitis’ poem Metai.
Inevitably in a work of this length and complexity there are bound to be misprints.
I have noticed the following: p. 13, 12 fn. – Volabula; p. 86 – dialekt (since this appears
in a quotation in English from Tamara Buch it is not clear where this is to be attributed to Buch or Zubaitienė); p. 90 – ryškenį; p. 173 – galėjo buvo imta; p. 505 – pridedan
ant; p. 520 – neišvegta; p. 566 – Drovinas. Although the facsimile of the title page on
p. 10 and the cover of the book clearly shows Lexicon with a -c- the word is written
as Lexikon with a -k- on p. 71.
In conclusion I would say that this book is encyclopedic in scope and attention
to detail and its author is to be congratulated on writing what is undoubtedly the
authoritative work on Ruigys’ dictionary. This work can serve as a model for work
on other old Lithuanian dictionaries.
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Theodor Lepner (um 1633–1691), seinerzeit erster Pfarrer des deutsch-litauischen
Kirchspiels von Budwethen / Būdviečiai bei Ragnit, verfasste eine als zeitgenössische
ethnographische Darstellung hochinteressante Monographie über die Litauer im
damaligen Preußen, die in zwei Fassungen auf uns gekommen ist. 1744, mehr als ein
halbes Jahrhundert nach Lepners Tod, druckte Johann Heinrich Rüdiger in Danzig
das Werk, das auf dem Titelblatt die Jahreszahl 1690 trägt. Ganz offenkundig wurde
der Text für diesen posthumen Druck inhaltlich nicht überarbeitet: Unverändert steht
ihm Lepners Widmung an die 1705 verstorbene Sophie Charlotte von Preußen voran,
die als „Chur-Fürſtin“ (1744, A26), nicht aber als Königin tituliert wird, wie denn
auch der folgende Text nirgends reflektiert, dass es seit 1701 ein Königreich Preußen
gab. Mehrere Exemplare des Drucks von 1744 sind erhalten, so in Berlin (Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Sz 3724), Chicago (Newberry Library: Bon. 13450),
Halle (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Nf219 e[3]), München
(Bayerische Staatsbibliothek: Bor. 119) und Vilnius (Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka: LK–18/15, sowie Vilniaus universiteto biblioteka: LR 82 und
LR 5356).2 1848 gab Karl August Jordan in Tilsit einen korrigierten Nachdruck heraus,
später wurde das Werk nur noch auszugsweise nachgedruckt.
Lepners Autograph ist verschollen; die Handschrift, die in den 1970er Jahren in
der Berliner Staatsbibliothek entdeckt wurde (Berlin, SBPK: Ms. boruss. oct. 5), ist
offensichtlich eine sorgfältige alte Abschrift. Dass es sich nicht um Lepners Autograph
1
2

Sic!
Gerulaitienė nennt von diesen Exemplaren
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nur dasjenige, das sie selbst benutzt hat,
nämlich Vilnius, VUB: L r 82 (vgl. S. 240).
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handeln kann, erhellt schon allein aus vereinzelten Fehlern der Handschrift wie
Dranchlys statt Dramblys ‘Schmerbauch’ („der Kurtʒ=Dicke“),3 die so nicht aus der
Feder des litauischkundigen Lepner stammen können und nur als Lesefehler erklärbar sind. Außerdiem kann die Abschrift nicht die direkte Druckvorlage gewesen
sein – nicht nur deshalb nicht, weil sie „visiškai švarus“ ist,4 sondern insbesondere
deshalb nicht, weil sie – neben anderen, kleineren Unterschieden – eine Widmung
an Kurfürst Friedrich III. enthält, die im Druck von 1744 nach Ausweis der von mir
gesichteten Exemplare in Berlin und München nicht vorkommt.
Lepners Werk gliedert sich in 15 Kapitel; sie behandeln nacheinander den Volksnamen (I), die Gliederung des litauischen Sprachgebiets (II), das Brauchtum bei Geburt und Taufe (III), Brautwerbung (IV), Hochzeit (V), Aussehen und Charakter (VI),
Kleidung (VII), Behausung und Arbeit (VIII), Ernährung (IX), Musik (X), Sprache
(XI), Einführung der Reformation (XII), Gottesdienst (XIII), Gesundheit (XIV), Tod
und Begräbnis (XV).
Vilija Gerulaitienė ediert den Text der Handschrift Berlin, SBPK: Ms. boruss. oct.
5; der kritische Apparat dokumentiert – in Auswahl – die Lesarten des Drucks von
1744 (Exemplar Vilnius; VUB: LR 82, in Gerulaitienė als P1) und des korrigierten
Nachdrucks von 1848 (in Gerulaitienė als P2).5
Mit dieser Edition schließt Gerulaitienė eine schmerzliche Lücke und erschließt
Lepners Werk dank der beigegebenen Übersetzung nicht nur deutschen, sondern
auch litauischen Lesern. Zwar hat die Bayerische Staatsbibliothek ihr Exemplar des
für die Lituanistik wichtigen Textes im Druck von 1744 online zugänglich gemacht,
jedoch macht dies die Edition der Handschrift keineswegs überflüssig, denn der
Druck von 1744 verrät auf Schritt und Tritt, dass der Setzer des Litauischen (wie auch
des Lateinischen) nicht mächtig war und gerade die litauischen Einschübe in Lepners
Text manchmal ziemlich entstellt hat. Etliche Unklarheiten lassen sich mithilfe der
Handschrift richtigstellen: Statt des fehlerhaften „Das toli braſz’ka“ (‘Es ſchallet noch
von weiten’ P1 117) bietet sie korrektes „Dar toli braſka“ (Hs. 1965), etc. Außerdem
ist der Text der Handschrift insgesamt vollständiger als der Erstdruck;6 im Druck
von 1744 hat der Setzer beispielsweise in einem litauischen Klagelied ganze vier
Sätze ausgelassen, deren deutsche Übersetzung Lepner anführt und die folglich in
der Vorlage enthalten gewesen sein müssen.7
In einem kompakten Einführungskapitel gibt Gerulaitienė grundsätzliche Informationen zu Autor und Werk (S. 9–18); es folgt Irma Šidiškienės kurze Würdigung
von Lepners Ethnographie (S. 19–33).
Den Hauptteil bildet die Transkription des deutschen Textes (S. 35–140) zusammen
mit Gerulaitienės kommentierter litauischer Übersetzung (S. 141–230), die teils auf
3
4
5
6

Hs. 246, vgl. P1 100.
Gerulaitienė 2011, 12.
Ich übernehme Gerulaitienės Siglen; die
Handschrift kürze ich mit Hs. ab.
Zur ersten Übersicht über die auffälligeren

330

7

Divergenzen zwischen Handschrift und
Erstdruck vgl. Gerulaitienė 2011, 14–17.
Vgl. S. 136–137; Gerulaitienė 2011, 14;
Hs. 392 9 –393 7 und P1 148 18–26 .
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von Vytautas Jurgutis bzw. Leonas Gineitis übersetzte Ausschnitte zurückgreift.8 Ein
Faksimile der Handschrift bietet der Band nicht; neun ausgewählte Abbildungen
vermitteln immerhin einen ersten Eindruck. Auf die deutsche Zusammenfassung
(S. 231–239) folgen ein litauisch / deutsches Abbildungsverzeichnis, ferner Namenund Ortsverzeichnis (S. 242–246 bzw. 247–251) und zuletzt ein Index des baltischen
Wortguts (S. 252–257). Dass Gerulaitienė die in Einführung und Kommentar verstreuten bibliographischen Angaben nicht in einem abschließenden Quellen- und Literaturverzeichnis zusammengefasst hat, ist sehr zu bedauern.
Der im Grunde eigentlich klare Aufbau wird aus dem Inhaltsverzeichnis, das in
einen litauischen und einen deutschen Teil gegliedert ist, schlecht ersichtlich. Das
litauische Inhaltsverzeichnis nennt alle litauischen Abschnitte des Buches und darüber
hinaus zwei von den deutschsprachigen, nämlich Zusammenfassung und Abbildungsverzeichnis. Das deutsche Inhaltsverzeichnis seinerseits führt alle deutschsprachigen Teile des Buches auf, darüber hinaus jedoch noch zwei litauischsprachige
Abschnitte, deren Überschriften ins Deutsche übersetzt werden. Diese etwas unglückliche Anordnung verschleiert, dass einige Abschnitte des Buches (so z. B. das Vorwort)
sowohl in litauischer als auch in deutscher Fassung vorhanden sind, andere hingegen
nicht – Gerulaitienės Einführungskapitel und Šidiškienės Würdigung von Lepners
Ethnographie, bei denen derselbe litauische Text einmal mit litauischem, einmal mit
deutschem Titel angeführt wird, sind also doppelt verzeichnet. Der Text von
Gerulaitienės Einleitungskapitel kehrt gekürzt in der deutschen Zusammenfassung
wieder, mit einem kurzen Einschub zu Lepners Bedeutung als Ethnograph (S. 237),
der auf Šidiškienės Ausführungen basiert. Auf den Benutzer wirkt die Aufteilung
primär verwirrend.
Auch sonst ist die Anordnung nicht optimal. Für all diejenigen, die Lepners Text
im Original konsultieren wollen – und das sind sicherlich nicht nur deutschsprachige Wissenschaftler –, wäre es wesentlich benutzerfreundlicher gewesen, die Transkription des deutschen Textes und die litauische Übersetzung auf gegenüberliegenden Seiten anzuordnen. Inhaltliche Anmerkungen werden nämlich nur bei der litauischen Übersetzung gegeben, und wer den deutschen Text lesen will, sich aber für
Gerulaitienės Kommentare interessiert, muss sich diese Anmerkungen über den litauischen Text heraussuchen. All denen, die Handschrift und Erstdruck vergleichen
wollen, wären die Angabe der originalen Zeilenzählung der Handschrift sowie Verweise auf die Seitenzahlen des Drucks von 1744 äußerst nützlich gewesen. Der Leser
wird zu ständigem Blättern gezwungen.
Nach Ausweis einer Stichprobe – überprüft wurde der Anfang von Kapitel VI
(Hs. 91–96; P1 49–519) – ist die Transkription des deutschen Textes recht zuverlässig.
Ich finde im untersuchten Ausschnitt nur zwei Corrigenda: statt bößlisch9 (S. 70) muss
8
9

Vgl. Gerulaitienė 2011, 18.
Gerulaitienė setzt ſ, ʒ der Handschrift einheitlich als s, z; ich verwende in den zitierten Beispielen überall die Originalgra-
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es bößlich heißen (Hs. 911; vgl. auch P1 498), und statt gern lese ich gerne (Hs. 9412).
Gerulaitienės textkritischer Apparat bietet nur die auffälligsten Lesarten. Von den
Abweichungen zwischen Hs. und P1 vermerkt Gerulaitienė beispielsweise auf ihrer
ersten Seite des VI. Kapitels (S. 70) nur drei: die Auslassung in Hs. 924 nach Schloß
vs. nach dem Schloß P1 49; itʒt Hs. 938 vs. jetʒt P1 504; sowie ein ausgelassenes auch in
P1 505 (vgl. Hs. 939). Kleinere Abweichungen sind nicht aufgenommen; allein von der
ersten Druckseite des Kapitels in P1 sind dies: Von P1 492 (von Hs.); Leibes= P1 492
(Leibes Hs.); Liſtigſeyn, Leugnen, Leichtſchweren P1 494–5 (liſtig ſeyn, leugnen, leichtſchweren
Hs.); ʒiemliches P1 4924 (ʒimliches Hs.); Betrügen P1 495 (betrügen Hs.); Lügen P1 497
(lügen Hs.); kan P1 498 (kann Hs.); groſſe P1 4910 (große Hs.); Leute P1 4912 (Leuthe Hs.);
Geſichts P1 4917 (Geſichtes Hs.); andrer P1 4918 (anderer Hs.); Castanien=braune P1 4920
(Castanien braune Hs.); etliche P1 4921 (etʒliche Hs.); hängen P1 4923 (hengen Hs.); Trincken
P1 4924 (trincken Hs.); Kurtʒe P1 4925 (kurtʒe Hs.). So nebensächlich solche Details auch
erscheinen mögen, für die philologische Arbeit sind sie dennoch unverzichtbar, und
es geht nicht an, sie unkommentiert und ungeprüft einfach wegzulassen. Betrachtet
man die Divergenzen, von denen hier aus Platzgründen nur ein kleiner Ausschnitt
zitiert werden konnte, in der Summe, so zeigt sich, dass der Druck von 1744 graphisch ein durchgehend etwas ‘moderneres’ Bild bietet: so erscheinen in P1 was, aus
und als (vgl. z. B. P1 5022; P1 5112, 17, 23) für waß, auß und alß der Hs., die Geminatenschreibung wird reguliert (Kopf P1 5115 für Kopff der Hs.; Hafner P1 5120 für Haffner
der Hs., etc.). Ob dies auf den Setzer zurückzuführen ist oder ob dem Druck eine
etwas jüngere, graphisch bereits leicht modernisierte Abschrift zugrunde lag, muss
derzeit noch offen bleiben; ob wirklich die Hs. und die Vorlage zu P1 „buvo tapatūs,
išskyrus dedikacijas“, wie Gerulaitienė annimmt,10 ist auf dieser Grundlage jedenfalls
nicht zu sichern.
Im (recht kurz geratenen) Abschnitt zu den Unterschieden zwischen Hs. und P111
stellt Gerulaitienė12 u. a. auch einige lexikalische Abweichungen zusammen, bei denen sie keinen Bedeutungsunterschied sieht. Ab und zu ist ihr – hier wie anderswo
im Umgang mit altertümlicher bzw. nur regional gebrauchter deutscher Lexik – ein
Fehler unterlaufen; so sind zwar in Lepners Text beſchonet und geſchonet oder bemeld
ten und benannten tatsächlich synonym – nicht aber beispielsweise ſchmücken und
ſchmüncken (d. i. schminken) oder flechten und fleihen (Lepners außfleihen bedeutet etwa
‘glatt hinlegen, auskämmen’13). Dergleichen kleine Ungenauigkeiten spiegelt auch
die litauische Übersetzung; hier nur ein weiteres Beispiel: Rasch,14 benannt nach dem
ursprünglichen Herkunftsort Arras, bezeichnet einen dünnen, leichten Wollstoff15
und ist mit drobė (S. 181) nicht präzise übersetzt.
10
11
12
13

Gerulaitienė 2011, 14.
Gerulaitienė 2011, 14–17.
Gerulaitienė 2011, 16.
Über Bedeutungen wie ‘glatt / ordentlich
hinlegen, zurechtmachen, zur Schau stel-
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len’; vgl. die Bandbreite der Bedeutungen
in Goltz 1981, 74–75, s. v. fleien, sowie
DWB 3, 1710–1712, s. v. flaien.
Hs. 150 6–11 ; P1 68.
Vgl. DWB 14, 125, s. v. Rasch, m.
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Den deutschen Abschnitten der Arbeit hätte ein Korrekturleser gutgetan. Inhaltlich
ist über weite Strecken immerhin verständlich, was gemeint ist. Bisweilen ist jedoch
sinnentstellend übersetzt worden; so, wenn davon die Rede ist, dass sich „[i]n der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts […] die Beziehung zwischen beiden Teilen des
vereinten Königreichs Brandenburg-Preußen“ verstärkt habe (S. 231): Von einem
Königreich kann vor 1701 ohnehin nicht die Rede sein, und ein ‘vereintes Königreich
Brandenburg-Preußen’ hat es so nicht gegeben; das Herzogtum Preußen konnte nur
deshalb zum Königreich erhoben werden, weil es außerhalb des Heiligen Römischen
Reiches lag – was für Brandenburg eben nicht galt. Litauische Wörterbücher „erschienen“ (S. 232) in Preußisch-Litauen in diesem Zeitraum nicht; das erste in Druck
gelangte preußisch-litauische Wörterbuch ist Friedrich Wilhelm Haacks Vocabularium
von 1730 (HŽ). Und einen Text zu ‘bearbeiten’ (S. 8, 239) bedeutet im Deutschen
etwas völlig anderes als ihn herauszugeben. Solche Schnitzer sollten nicht stehenbleiben, auch wenn die ins Deutsche übersetzten Teile der Arbeit natürlich als nachrangig zu gelten haben.
Historisch und kulturgeschichtlich wäre manches zu diskutieren. Ich greife nur
einen Punkt heraus: Lepner und der gesamten preußisch-protestantischen Kirchenorganisation pauschal als „Hauptziel“ zu unterstellen, „daß alles, was nicht deutsch
ist, verboten und vernichtet werden sollte“ (S. 237, 238), ist bei weitem zu holzschnitt
artig. Im Gegenteil: Die in Preußisch-Litauen bezeugten zahlreichen Übersetzungen
von religiöser Literatur ins Litauische, die hier zuerst entstandenen Grammatiken,
die von deutschen Pastoren über Generationen zusammengestellten handschriftlichen
Wörterbücher sprechen eine andere Sprache. Und sollte man Lepners Ethnographie
wirklich nur als Bestandteil eines Vernichtungsversuchs begreifen? Lepners Schilderung der litauischen Landbevölkerung ist nicht immer rosig, das ist wahr, und speziell eine längere Passage im VI. Kapitel zeugt von persönlichem Groll: „daß Sie mir,
da ich doch ihr Seelſorger bin, faſt ʒwey Huben [Landes] entʒogen“16, bringt Lepner
dazu, die litauischen Bauern insgesamt als „ein ʒum Diebſtall und verborgener Tück
ſehr geneigtes Volck“ anzusehen, das „inſonderheit deutſchen Leuthen nicht gutt
iſt“17. Insgesamt entspringt jedoch vieles von der geäußerten Kritik der zeittypischen
Bauernschelte, auf die sich Lepner auch ausdrücklich bezieht,18 und ist demnach
ständisch, nicht ethnisch basiert. In manchen Punkten gibt Lepner den litauischen
Bauern sogar den Vorzug vor den deutschen:19
Wie denn die deutſche Pauren in unſerm Preuſſen […] eben ſolche grobe Sitten an
ſich haben. Von denen Littauſchen Pauren, ſo hieſieges [sic] Ortes wohnen, muß
man dennoch geſtehen, daß ſie gleichwoll ʒiemlich mehr behobelt und nicht ſo gar
grob ſind.
16
17

Hs. 118 9–11; vgl. P1 58 3–4 .
Hs. 122 6–8, 8–9 ; vgl. P1 59 7–9, 9–10 .

18
19
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Vgl. bes. Hs. 95 10 –100 8 ; P1 50 26 –52 14 u. ö.
Hs. 99 13 –100 8 ; vgl. P1 52 7–14 .
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Es gibt wohl kaum eine wissenschaftliche Arbeit, bei der nicht Wünsche offen
bleiben – die hier besprochene Edition bildet keine Ausnahme. Insgesamt jedoch hat
sich Gerulaitienės engagierter Einsatz für die fast vergessene Handschrift gelohnt;
sie hat einen wichtigen Beitrag zur Erschließung von Lepners sprach- wie kulturhistorisch bedeutsamer Arbeit geleistet.
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sudarė Liucija Citavičiūtė
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2011, XXIX S., 554 S. ISBN 978-609-425-059-0

Mit dem hier zu besprechenden ersten Band wird die Reihe der Gesammelten
Werke (Raštai) des Königsberger Theologen und profunden Kenners der litauischen
Sprache Martin Ludwig Rhesa begründet. Damit setzt die Herausgeberin Liucija
Citavičiūtė ihre Bemühungen um die Veröffentlichung von Rhesas Schriften fort.1
Die im Vorwort umrissenen Arbeiten Rhesas, die in dieser Reihe erscheinen sollen,
zeugen von einem äußerst ambitionierten Editionsprojekt. Neben den bekannten
Druckwerken, wie der Übersetzung von Kristijonas Donelaitis‘ Metai, seiner Sammlung der Dainos, seinen Prutena und der Preußischen Presbyteriologie, sollen auch
die vielen, bisher kaum bekannten philologischen und theologischen Traktate sowie
Rhesas handschriftlicher Nachlass ediert werden.
In Band 1 werden die Schriften Rhesas veröffentlicht, deren thematischer Schwerpunkt die Übersetzung der Bibel in die litauische Sprache bildet. Im Einzelnen handelt
es sich um die folgenden Werke des Verfassers: Geschichte der litthauischen Bibel, ein
Beitrag zur Religionsgeschichte der Nordischen Völker, Königsberg 1816; Philologisch-kritische
Anmerkungen zur litthauischen Bibel, Teil 1, Königsberg 1816, sowie Teil 2, Königsberg
1824. Alle drei Werke werden jeweils im Faksimile und litauischer Übersetzung angeführt, wobei die Übersetzungen im Ganzen den Faksimiles vorausgehen. Als Vorlage
für die Faksimiles wurde ein Konvolut gewählt, das die Exemplare aus der Privatbibliothek von Simonas Daukantas umfasst, die heute in der Bibliothek des Instituts für
litauische Literatur und Folklore aufbewahrt werden. Die Darbietung der Faksimiles
folgt der Abfolge der Schriften innerhalb dieses Konvolutes, beginnend mit dem ersten
Teil der Philologisch-kritischen Anmerkungen (S. 203–286), gefolgt von dem zweiten Teil
(S. 287–406) und der Geschichte der litthauischen Bibel (S. 407–476), während die Über1
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setzungen in thematischer Ordnung, beginnend mit der Geschichte der litthauischen
Bibel (S. 53–93), gefolgt von dem ersten (S. 95–140) und zweiten Teil der Philologischkritischen Anmerkungen (S. 141–202), angeführt werden. Diese Abweichung in der Darbietung der einzelnen Teile im Übersetzungs- und Faksimileteil, zumal diese aus dem
Inhaltsverzeichnis nicht hervorgeht und dort die Seitenzahlen für die Faksimiles fehlen,
erschweren die Nutzung, z. B. im Rahmen eines Textvergleiches.
Der Edition vorangestellt sind drei, sich thematisch ergänzende Studien. In der
ersten Studie „Rėzos kelias į XXI amžių“ von Liucija Citavičiūtė,2 die als Einleitung
in die ganze Schriftenreihe konzipiert ist, bietet die Autorin neben einer biographischen Skizze einen Überblick über Rhesas gesamtes Schrifttum.
Daran schließt sich der Beitrag des Theologen Darius Petkūnas mit dem Titel
„Kunigas ir teologas Martynas Liudvikas Rėza“3 an. Hier geht der Autor ausführlich
auf Rhesas Werdegang im Kontext der religiösen Strömungen seiner Zeit ein und
dokumentiert dessen theologische Positionen anhand seiner Schriften. Aufgewachsen
und erzogen im pietistischen Geist wurde Rhesa während des Studiums an der Albertina in Königsberg von den Ideen rationalistischer Strömungen sowie durch die
Philosphie Immanuel Kants beeinflusst. Dennoch blieb er, so Petkūnas,4 ein Verfechter des praktischen Christentums pietistischer Prägung. Davon zeugt, nicht zuletzt,
die Aufnahme der litauischen Fassung von August Hermann Franckes Schrift Kurzer
Unterricht, wie man die heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen solle als Vorwort
in die von ihm besorgte Bibelausgabe.
Die dritte Studie „Rėza – pirmasis lietuviškos Biblijos mokslinis redaktorius“5, die
wiederum von Liucija Citavičiūtė verantwortet wird, ist als Einleitung für den vorliegenden ersten Band der Schriftenreihe konzipiert. Sie gibt darin auf der Basis von
Rhesas Geschichte der litthauischen Bibel einen Überblick über die Ausgaben litauischer
biblischer Texte und geht ausführlich auf Rhesas Kommentarpraxis in seinen Philo
logisch-kritischen Anmerkungen ein.
Als besondere Zugabe wird im Anhang (S. 479–546) der Auktionskatalog der
Rhesaschen Privatbibliothek abgedruckt. Diese nur in einem einzigen Exemplar
überlieferte Schrift dokumentiert in besonderer Weise Rhesas wissenschaftliche Interessen und ist für den Rhesa-Biographen wie für den bibliophil Interessierten
gleichermaßen von Wert.
Der Band schließt ab mit einem Personen- und Ortsverzeichnis, die sowohl die
vorangestellten Studien als auch den Übersetzungsteil erschließen.
In den hier veröffentlichten Schriften tritt uns Rhesa als ein auch für seine Zeit
außerordentlich umfassend gebildeter und vielseitig interessierter Geistlicher entgegen. Seine Philologisch-kritischen Anmerkungen, die Rhesa als Rechtfertigung gegenüber
seinen Amtskollegen für die von ihm bei der Revision der Litauischen Bibel vorgenommenen Korrekturen veröffentlicht, dokumentieren Rhesas profunde Kenntnis
der alten Sprachen, nicht nur des Griechischen und Hebräischen, sondern auch des
2
3

Citavičiūtė 2011a, IX–XXIX.
Petkūnas 2011, 1–30.

4
5
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Aramäischen und des Arabischen. In seinem Ringen um eine möglichst textgetreue
Wiedergabe offenbart sich darüber hinaus Rhesas subtile, offensichtlich muttersprachliche, Beherrschung des Litauischen.
Wie nicht zuletzt der zweite Teil der Philologisch-kritischen Anmerkungen, der die
Ergebnisse einer zweiten Revision der Litauischen Bibel im Zusammenhang mit der
Neuauflage von 1824 zusammenfasst, zeigt, ist das Streben nach einem dem Wort
und dem Sinn adäquaten litauischen Bibeltext für Rhesa zur Lebensaufgabe geworden. Akribisch analysiert er den hebräischen und griechischen Text, vergleicht die
Wiedergabe der entsprechenden Passagen in der Vulgata sowie neben Luther in einer
Vielzahl anderer deutscher Übersetzungen und exegetischer Werke, um dann, häufig
mit Rückgriff auf die Übersetzung von Johann Bretke, die er in besonderer Weise
schätzt, die von ihm gewählte litauische Übersetzung zu präsentieren.
Ohne das Verdienst Rhesas im Zusammenhang mit der Revision der Litauischen
Bibel schmälern zu wollen, wird den in den litauischen Gemeinden tätigen Geistlichen
unrecht getan, wenn Citavičiūtė behauptet: Rhesa habe als erster die Übersetzung
Luthers mit denen der griechischen und hebräischen Urfassungen verglichen („Rėza
pirmą kartą kritiškai palygino Liuterio vertimą su originalo kalbomis [hebrajų bei
graikų]“).6 Das Bemühen um die Berücksichtigung der Grundsprachen ist bereits bei
Johann Bretke erkennbar, der immer wieder die Einbeziehung des Hebräischen bei
der Korrektur seiner Bibelübersetzung fordert.7 Auch in anderen, auf den ersten Blick
nichtbiblischen, Quellen lassen sich Spuren entsprechender Beschäftigung nachweisen. So zeugen etwa die den Übersetzungen biblischer Fragemente, die umfänglich
im hinteren Teil der Clavis Germanico-Lithvana angeführt werden, beigegebenen Kommentare und Verweise auf diverse Bibelausgaben und exegetische Werke ebenfalls
von einer intensiven Auseinandersetzung mit den Texten der Grundsprache.8
Die Hinwendung zu den Quellen ist also nicht ein Verdienst des 19. Jahrhunderts,
sondern setzt bereits viel früher ein. Es reicht ein Blick nach Lettland bzw. ins historische Livland, wo bereits zum Ende des 17. Jahrhunderts die Übersetzung der Bibel
ins Lettische durch den lutherischen Pastor Ernst Glück nicht nach der Lutherbibel,
sondern auf der Grundlage der hebräischen und griechischen Texte erfolgte.9
Jedoch darf Rhesa für sich in Anspruch nehmen, sich als erster litauischer Theologe so umfassend mit den Vergleichstexten auseinandergesetzt und neben der griechischen und hebräischen Bibel auch die aramäische und arabische bei seiner Übersetzungskritik berücksichtigt zu haben. Bei seiner Revision unterzieht er die verschiedenen litauischen Fassungen der biblischen Texte einer umfassenden Kritik, wobei
er sich auffallend häufig den Übersetzungsvorschlägen Johann Bretkes anschließt.
Die in diesem Band präsentierten Schriften Rhesas stellen aufgrund der vielen
fremdsprachigen Zitate schwierig zu edierende Texte dar. Der Herausforderung
dieser Texte sind die Herausgeberin und Petkūnas sowie mögliche weitere Helfer –
ein entsprechendes Vorwort, das den Beitrag der Einzelnen bei der Übersetzung und
6
7
8

Citavičiūtė 2011a, XVII.
Falkenhahn 1941, 115.
Triškaitė 2008, 149–154.

9
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Bearbeitung des Textes greifbar macht, fehlt leider – in besonderer Weise gerecht
geworden.
Durch die Faksmile-Ausgabe sind die hier edierten Schriften Rhesas jetzt allgemein
zugänglich, die Übersetzung macht seine exegetischen Überlegungen nun auch für
litauische Theologen, Übersetzungskritiker und andere Wissenschaftler nutzbar. Zum
Verständnis dieses anspruchsvollen Textes trägt auch die umfassende Kommentierungspraxis bei. In der Übersetzung werden jeweils in Fußnoten die im Text angeführten Literaturangaben verifiziert, theologische Begriffe erläutert, biographische
Daten zu den im Text genannten Personen angeführt sowie auf die veränderten
Schreibkonventionen griechischer Lexeme eingegangen.
Der vorliegende Band besticht, das sei hier ausdrücklich hervorgehoben, durch
seine aufwendige, graphisch ansprechende Gestaltung mit gutlesbaren Faksimiles in
der bewährten Tradition litauischer Buchkunst. Hierfür zeichnet der Buchgestalter
Alfonsas Žvilius verantwortlich, dessen Beitrag an dieser Stelle besonders gewürdigt
werden soll.
Es bleibt der Herausgeberin zu wünschen, dass die geplanten weiteren Bände von
Rhesas Gesammelten Werken in ebenso überzeugender Qualität erscheinen können.
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XVIII a. pradžios pamokslai,
tekstą parengė, komentarus, įvadinį straipsnį parašė Juozas Karaciejus
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Vieni iš trapiausių senųjų tekstų yra rankraščiai. Dingus, sunykus spausdintai
knygai galima dar viltis rasti kitą jos egzempliorių, o ranka rašyti tekstai lietuvių
raštijoje unikalūs. Tad senųjų rankraščių publikacijos yra ypač svarbios ir nusipelno
didelio kultūros, kalbos istorikų dėkingumo bei dėmesio. Intensyviausias lietuvių
tyrėjų žvilgsnis sutelktas į XVI–XVII amžiaus lietuviškus rankraščius. XVIII amžiaus
rankraščiai, parašyti Lietuvoje, tirti nedaug1, negausios ir jų publikacijos: dažniausiai
publikuotos nedidelės apimties lietuviškos priesaikos, rastos įvairiuose to meto dokumentuose2. Kiti didesnės apimties tekstai, daugiausia kunigų rašyti įvairiose Lietuvos vietose, ypač Žemaitijoje, ir dabar saugomi mūsų bibliotekose3, dažnu atveju
dar tik laukia išsamaus kalbininkų įvertinimo. Džiugu, kad šią spragą taisyti ėmėsi
Juozas Karaciejus: 1996-aisiais išspausdintas jo parengtas XVIII amžiaus Kiprijono
Lukausko pamokslų dokumentinis perrašas4, paskatinęs išsamesnius šio paminklo
kalbos tyrimus5. Neseniai paskelbtas dar vienas Karaciejaus rengtas tekstas – autentiškai perrašytas anoniminis XVIII amžiaus pradžios pamokslų ir giesmių rankraštis,
neturintis pavadinimo, sąlygiškai vadinamas Conciones Litvanicae pagal pamokslų
antraščių pradžias (taip vadino Vaclovas Biržiška). Tiesa, neaišku, kodėl publikacijos
1

2

Minėtini Zigmo Zinkevičiaus (Zinkevičius
1990, 24–28, 42–44, 49–50), Jono Palionio
(Palionis 1997, 38–62 ir kt.) apžvalginiai
kai kurių tekstų kalbos tyrimai.
Žr. Domininko Burbos apžvalgą: Burba
2004, 289–298.
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Nemažai jų yra saugoma Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.
Lukauskas 1996.
Žr. Zinkevičius 2001, 61–74.

Contiones Lituanicae.
X VIII a . p r a d ž i o s p a m o k s l a i

rengėjas pasirinko lotynų kalbos požiūriu taisyklingesnį, tačiau nutolstantį nuo originalo pavadinimo variantą su <t> pirmame žodyje bei <u> antrajame: Contiones Li
tuanicae6. Gal čia bandyta sekti kalbos istorikais, vartojusiais iš dalies pakoreguotą
pavadinimą Contiones Litvanicae7, bet būti nuoseklesniam? Šiaip ar taip, šios dvi publikacijos suteikia viltį, jog pamažu bus pradėti publikuoti ir kiti vertingi lietuviški
XVIII amžiaus rankraščiai.
Pats Conciones Litvanicae rankraštis yra įdomus tiek kalbos, literatūros istorikams,
tiek knygotyrininkams; jis kėlė ir tebekelia daug klausimų. Neaiškus rankraščio
autorius, tikslus parašymo laikas, iki galo neaiški ir parašymo vieta (pamokslai
skirti Šiaulių gyventojams, Žemaičių vyskupijai). Šiuos ir dar kitus dalykus aptaria
įvadinis knygos skyrius „Vertingas XVIII a. pradžios rašto paminklas“ (p. 7–25). Čia
parengėjas trumpai pristato patį rankraštį, supažindina su jo tyrimų istorija, pamatuotai nurodydamas ir vieną kitą savo argumentą. Skyriuje aiškiai atskleista neakivaizdi Biržiškos, Jono Palionio ir Zigmo Zinkevičiaus diskusija dėl rankraščio atribucijos bei kalbos. Reikia pritarti Palionio ir Karaciejaus minčiai, jog rankraščio
įrašo „Saulis Julii 7 d. Anno 1720“8 pirmasis žodis įvardija Šiaulius, o ne Sauliaus
šventę, esą švenčiamą liepos 7 dieną, kaip teigė Biržiška9. Vieną naują Karaciejaus
pateiktą argumentą dar galima būtų plėtoti toliau, nes ne tik „dabartiniuose katalikų Bažnyčios švenčių bei šventųjų sąrašuose nei tokia šventė, nei toks vardas iš viso
neminima“ (p. 12), bet tokio šventojo Bažnyčios istorijoje, regis, apskritai niekada
nebūta10; Šventojo Pauliaus, kurio ankstesnis vardas buvo Saulius, šventė švenčiama
ne liepos 7 dieną, o Senojo Testamento veikėjo karaliaus Sauliaus dienos neturi ir
protestantų Bažnyčia.
Naujais pastebėtais kalbos hiperkorekcijos pavyzdžiais Karaciejus labai tinkamai
paremia Zinkevičiaus mintį, jog Conciones Litvanicae autorius buvo pietų aukštaitis.
Kaip teigia parengėjas, hiperkorekcinės formos, pavyzdžiui, tielas vietoj cielas, liudija autoriaus norą atsisakyti savo gimtosios dzūkų tarmės ypatybių. Čia dar svarbiau būtų buvę parodyti, prie kokios kalbos (tarmės) jis stengėsi pritapti, prie kokių
tekstų taikėsi. Žinoma, galima numanyti, kad Conciones Litvanicae autorius veikiausiai taikėsi prie tradicinio, vidurinio, rašomosios kalbos varianto, tačiau šį teiginį
būtų galėjęs paremti po pamokslų einančių giesmių lyginimas su šaltiniais ir jų
redagavimo įvertinimas. Gaila, kad Karaciejus nesiėmė plačiau ištirti rankraščio
6

7
8

Rankraštyje pamokslai (tiksliau, kiekvienas
pamokslas) vadinami Concio Litvanica (originalo p. 1 ir kt.) – su <c> bei <v>.
Tokį pavadinimą vartojo Zinkevičius bei Palionis.
Iš karto ar kiek vėliau šis įrašas buvo išbrauktas to paties rašiusiojo asmens.
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giesmių šaltinių, netikrino perpasakotų Biržiškos ar Alvilo Augstkalnio teiginių.
Tai padaryti nebūtų buvę sunku, nes pagrindiniai XVI–XVII amžiaus giesmynai
neseniai publikuoti iš naujo11. Net ir sutelkus visą dėmesį vien į Biržiškos giesmių
publikacijos trūkumus (skyrelis vadinasi „Dėl Vac. Biržiškos parengtos Contiones
lituanicae giesmių publikacijos“, p. 16–25), turbūt buvo galima rasti dingstį paminėti ir Miko Vaicekausko monografiją Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus
giesmės12, kurioje aprašytos Conciones Litvanicae giesmės ir pateiktos tam tikros gairės dėl jų šaltinių. Beje, monografiją yra recenzavusi šių eilučių autorė – jai pavyko
patikslinti vienos rankraščio giesmės šaltinį ir šį bei tą pridurti dėl giesmių sąsajų
su Mažvydo tekstais13.
Nors teksto orientavimasis į vidurinį variantą gana akivaizdus, pasigilinus į
Karaciejaus leidinio atspindimą rankraščio kalbą galima pastebėti ir kitų, labai įdomių, naujus tyrimus inspiruojančių detalių. Antai Conciones Litvanicae ne vienu atveju vartojamas žodis prasirastis ‘nuodėmė’ yra tipiškas rytinio rašomosios kalbos
varianto religinis terminas14. Ryšius su Vilniaus jėzuitais netiesiogiai liudija ir kai
kurių rankraščio giesmių šaltinis – tai rytinio varianto giesmynas, pridėtas prie
anoniminio Belarmino katekizmo vertimo (1677). Ar tik nesietinas rankraščio autorius su Vilniaus jėzuitais? Kad XVIII amžiuje ten buvo žmonių, galėjusių dirbti
lietuvių raštijos baruose, rodo ir 1737 metais išleista anoniminė gramatika Universi
tas lingvarum Lithvaniae.
Publikuojant rankraščio perrašą be faksimilės15, labai svarbus tampa išorinių rank
raščio ypatybių aprašas. Jis recenzuojamame leidinyje galėjo būti išsamesnis bei tikslesnis (žr. skyrelį „Pamokslų rankraštis ir jų kalbos ypatybės“, p. 7–16). Lyginant jį
su informacija, esančia Palionio straipsnyje apie rankraščio kalbą16, darosi neaišku,
kokie gi iš tiesų buvo rankraščio matmenys – ar 20 × 15,5 cm (Karaciejaus matymu),
ar 20 × 16 cm (Palionio nuomone)17. Dėl rankraščio puslapių skaičiaus18 teisesnis buvo
Karaciejus. Conciones Litvanicae sudaro 330, o ne 329,5 puslapio: nedidelį lapelį, pridėtą prie vieno pamokslo pabaigos kaip intarpą, reikėtų laikyti visu puslapiu, o ne
puse. Neprošal būtų buvę dar paminėti, kiek puslapių užima pamokslai, kiek giesmės,
o kiek – indeksas (tai padaryta Palionio straipsnyje). Apraše nenurodyti rašalo spal11

12
13
14
15

Guido Michelini publikavo daugelį Mažosios Lietuvos giesmynų, Jurgis Lebedys –
XVII amžiaus Saliamono Mozerkos Slavočinskio giesmyną.
Vaicekauskas 2005.
Žr. Kabašinskaitė 2006, 369.
Apie variantų religinės leksikos skirtumus
žr. Zinkevičius 1988, 171–172.
Pridėtas kompaktinis diskas su skaitmeninėmis rankraščio nuotraukomis leidiniui
būtų suteikęs dar didesnę mokslinę vertę.
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18

Palionis 1971, 35–47.
Recenzentės prašymu bibliotekos darbuotojai dar kartą išmatavus puslapius, gautas ir trečias variantas: 19,8 × 15,8 cm.
Šiaip jau rankraščius įprasta skaičiuoti lapais, o ne puslapiais. Conciones Litvanicae
buvo paginuotas pieštuku, tad šia paginacija rėmėsi ir visi vėlesni veikalo tyrėjai
(Palionis, Zinkevičius).
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vos skirtumai, tepasakyta, kad pamokslai rašyti tamsiu rašalu (p. 7). Rankraštyje
aiškiai matyti dar ir rusvas, apiblukęs, plačiai sklindantis rašalas – juo vėliau surašytas indeksas, numeruoti pamokslai, daryti keli įrašai ir taisyti kai kurie teksto
žodžiai. Kad tai darė tas pats rankraščio kūrėjas, patvirtino Palionio rūpesčiu atlikta
rašysenos teismo ekspertizė19. Tad keista, kad Karaciejaus lyg ir abejojama dėl vieno
tokio įrašo autorystės (p. 10). Taip pat nesuprantama, kodėl tik atskiruose perrašo
komentaruose teužsimenama, kad tekste yra ir įrašų kita ranka. Tai apibendrintai
reikėjo aprašyti ir įvadiniuose publikacijos skyriuose. Rankraštyje pasitaikantys taisymai taip pat nereziumuoti, nors Palionis juos yra apibūdinęs, panagrinėjęs20. Galima buvo aprašyti ir rankraščio popieriaus vandenženklius, neblogai matomus originalo 289–290, 329–330 lapuose. Nors teksto datavimas pagal popieriaus pagaminimo
laiką (nustatomą iš vandenženklių) dabar daugelio vertinamas gana skeptiškai, šie
tyrimai galėjo dar kartą paremti ar savaip pakreipti rankraščio datavimą.
Nedėmesingumas neva šalutinėms, smulkioms teksto detalėms vienu atveju sąlygojo kiek klaidingus įvadinio skyriaus teiginius dėl rankraščio paginacijos. Netikslu teigti, kad rankraščio puslapių numeracija yra vėlesnė už pamokslų ir daryta
jau šiuos įrišus (plg. p. 8). Juk iš tiesų ji yra labai vėlyva – daryta pieštuku (tai Karaciejaus taip pat nepaminėta), gal net XX amžiaus vidurio bibliotekininkų ar tyrėjų. Tokį ypač vėlyvą puslapių numeravimą netiesiogiai galėtų patvirtinti 21 rankraščio puslapyje, viršuje dešinėje melsvu rašalu dar kartą įrašytas skaičius 21 (nei įvade, nei perraše šis skaičius parengėjo nefiksuotas)21. Galima spėlioti, kad jį įrašė
Biržiška ar kitas mokslininkas, kai rankraštis dar neturėjo pieštuku darytos ištisinės
paginacijos, – ši vieta jiems turėjo rūpėti dėl minėtojo diskusiją sukėlusio įrašo Sau
lis Julii 7 d. Anno 1720.
Aprašydamas rankraštį, Karaciejus užsimena ir apie ankstesnius jo savininkus:
Stanislovą Didžiulį, vėliau – Vytauto Didžiojo universiteto biblioteką. Ši informacija
svarbi turint vilties išsiaiškinti, kurgi buvo ankstyvesnė, pirmoji veikalo laikymo
vieta. Ar parengėjas bandė ieškoti rankraščio kelių į Didžiulio biblioteką, knygoje
neparašyta. Nepaisant gausių rašytinių atsiminimų apie Didžiulį, paieškos galėjo būti
ir bevaisės: kauptos bibliotekos rekonstruotame kataloge22 teužsimenama, kad senieji veikalai pas jį atkeliaudavę iš Varšuvos knygynų, Lietuvos bažnyčių palėpių ar
kokių nors asmenų.
Pamokslų publikacijos pratarmėje (p. 5–6) trumpai išdėstyti teksto perrašymo
principai. Jie buvo pasirinkti pamatuotai ir leido išlaikyti kuo didesnį teksto auten19
20
21

Palionis 1971, 37, 13 išn.
Palionis 1971, 46–47.
Labai vėlyvų įrašų melsvu rašalu rankraštyje esama ir daugiau: 19 Kovo 285; 209 (ar
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909?) 297. Apie jų rašalo spalvą leidinio
komentaruose neparašyta.
Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka: kata
logas, 2004.
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tiškumą. Dėl kai kurių dalykų parengėjas apsidraudžia: „išlaikyta autoriaus skyryba
bei didžiųjų raidžių rašyba, nors ji ne visada aiški. [...] [D]idžiosios ir ‘ilgosios’ ſ [...]
skyrimas yra gana sąlygiškas“ (p. 6). Tokia Karaciejaus pozicija visiškai suprantama
ir pagrįsta. Vis dėlto neaišku, kodėl perrašant buvo nuspręsta nežymėti ilgosios ar
didžiosios <s> žodžių pabaigoje, – tai gana įdomus rankraščio rašybos bruožas, paralelių turintis net su ankstyvaisiais XVI amžiaus pirmos pusės įrašais ar teksteliais:
<ſ> buvo rašoma ir vadinamosiose Krokuvos glosose (paliktose Joanneso Herolto
inkunabule Liber Discipuli), ir pirmajame rankraštiniame poterių tekste23. Tai būtų
buvę pravartu bent paminėti.
Patys tekstai perrašyti gana rūpestingai. Perverstuose puslapiuose24 pastebėtų
perrašymo klaidų nėra daug, bet vis dėlto pasitaiko: zmones vietoj mones 1; prysipa
zyns vietoj prysipayns 1; kłauſime vietoj kłauſome 1; kiała vietoj kiala 1; prywertus vietoj
prywerus 1; gundidami vietoj gundindami 61; wiſſokiame vietoj wiſſokiami 235; izſiteyſeja
vietoj iſzſiteyſeja 320; punktuacijos klaidos: be reikalo padėtas kablelis po numetis 85;
po ziames 235 turėtų būti dvitaškis, o ne kablelis; nepadėtas taškas po wienamuy 319;
nepažymėti skaitmenys 1, 2, 3 virš enim eſt Regnu[m] 290 (keista žodžių tvarka?); ne
visai tiksliai sužymėti giesmių eilutės pabaigos (puslapio pakraštyje) žodžių nukarpymai: ciſt[a], o ne ciſta 319; linx[may], o ne linxm[ay] 319 ir kt. Iki galo nebuvo suvienodintas raidės <I> rašymas žodžio pradžioje: perraše kartais yra ir <J>, nors
originale visur yra viena raidė, plg. perrašo Jay 1; Jey 3; Jj 2; Jo 63; Ij 2; Iuſu 3; Iu 3;
Iemis 61; Ios 62; iog 296. Simptomiškesnis užkliuvęs dalykas – žodžių rašymas kartu
ir atskirai. Kai kurie prielinksniai, jungtukai, įvardžiai (tiek lietuvių, tiek lotynų kalbos) rankraštyje neretai parašyti kartu su po to einančiu susijusiu žodžiu, pvz.: okiti
61; Inviam 61; opatſay 61; ſuſunumi 84; ołabiauſey 131; antſawa 131; ſuſiratomis 131; ſuſawa
213; irtikray 213; kastay 235; irtay 235; Tatieſa 235; ſulinxmibe 319 ir kt. Perraše tokie
surašymai dažniausiai neatspindėti, tad šį rankraščio bruožą vertėjo nurodyti komentaruose arba pratarmėje.
Nors daugelis įrašų ir apiblukusių, išsitrynusių rankraščio vietų Karaciejaus išskaityta tinkamai, dėl kai kurių perskaitymų galima būtų diskutuoti. Štai žymusis
diskutuotasis įrašas Karaciejaus užrašytas taip: Concio Litvanicae (?) ‖ Saulis Julii 7 d.
Anno 1720 21 (1 išn.). Pažvelgus į rankraštį matyti, kad tarp neaiškiai matomų Concio
ir L[itva]nicae yra didokas tarpas, tad galima įtarti, jog buvo parašyta ne Concio, o
Conciones (tuščia vieta slepia išsitrynusią pabaigą nes). Taip pat nesutikčiau, kad
smarkiai aptrinto pirmojo rankraščio puslapio vietomis nebegalima įskaityti – iš
tokių penkių perraše nurodytų vietų (jos pažymėtos [...]) bent jau keturios gana
23
24

Žr. Subačius, Leńczuk, Wydra 2010, 31–70.
Atidžiai peržiūrėta po kelis puslapius iš
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įvairių rankraščio vietų: p. 1–3; 61–63; 84–
85; 131; 213; 235; 255; 290–295; 319–321.
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neblogai matomos: 12 eil. pabaiga: „kałba, o ne rodi to kłauſome“25; 13 eil. pabaiga:
„ſunaus kłauſties kur Iſay“; 28 eil. pabaiga: „Ii iog tau tieſa ką zmoneſ ape Ią kałba,
taryd[ama]:“ (perraše visai neperskaityta). O penktojoje vietoje, 18 eilutėje, veikiausiai
buvo praleista Iay „darbas Iay iſz ranku puolas“. Apmaudu, kad pirmojo puslapio
viršuje yra praleista ir viena lietuviška frazė, einanti po lotyniškų žodžių: „Sunau
kodel mumis teyp padarey“.
Nepakankamai dėmesio skirta ir su tekstu tiesiogiai nesusijusioms detalėms –
paraštėse ar šalia teksto esantiems papildomiems smulkiems prierašams: nefiksuoti skaičiai 1 (prie žodžių: kur naktimis 1), 2 (ties žodžiais: dukteſ kłauſtu 1), 3 (kairėje
paraštėje ties žodžiais: Pakłausk ir tu wirai 2), kuriais pamokslininkas pasižymėjo
akcentuotinus dalykus; nenurodyta raidė <Y> (?) (visa ar tik fragmentas) kai kurių
puslapių pačiame viršuje viduryje, pvz.: rankraščio p. 11; 21; 22; 24; 25; 27; 29; 39;
55; 61; 77; 93; 105; 295; 319–326; 327–330. Atrodo, jog ši raidė lyg koks sutartinis
ženklas žymėjo kiekvieno rankraščio puslapio pradžią26. Kadangi kai kur ji nupjauta, galima spėti, kad įrišant rankraštį ar anksčiau buvo apipjauti ne tik lapų šonai,
bet ir lapų viršus.
Perrašo komentarai fiksuoja daugumą rankraščio rašytojo ar kitų asmenų įrašų,
prierašų, taisymų. Vis dėlto matyti, kad nemaža smulkių, momentinių taisymų, kurie rankraščio kūrėjo daryti rašant tekstą (o gal perrašant jį iš juodraščio?), parengėjo nėra komentuoti. Štai nenurodyta, kad ryškesniu rašalu pataisytas žodžių Admi
ratae 61; nepryims 61; nekłauſis 61 galas, įterpta <i> žodyje Mokitinius 61; neparašyta,
kad nubrauktas kablelis po mielauſiu 84 (3 eil.), ryškesniu rašalu taisytas žodis kaſ 84,
turbūt ir pabego 84 galas; taisyta žodžio ant <n> 131. Galima buvo parodyti ir jau
parašius pastraipą ar sakinį prirašytus, įspraustus žodžius: toks yra prirašytas 1mo
287 (19 eil; plg. 2do 290, 4 eil.). Be to, komentaruose nepaminėta, kad nosiniai ženklai
prie <a> rankraščio rašytojo dėlioti dar ir vėliau, turbūt pakartotinai skaitant tekstą
ir sudarinėjant indeksą, blyškiu rašalu, pavyzdžiui: paſtą, paſtą 3 (11 eil.). Dėl to truputį skyrėsi ne tik rašalo spalva, bet ir nosinių grafika: iš karto rašomos nosinės buvo
labai nutęstos žemyn, su aštriu užlenkimu (<ą> panaši į <q>), o vėlesnės nosinės
panašesnės į puslankius.
Gaila, kad komentaruose per retai nurodyta taisymų rašalo spalva, ryškumas, kiti
bruožai (plati linija ar panašiai). Tai būtų leidę skaitytojui bandyti atskirti vėlesnius
taisymus (vieni iš tokių daryti blyškiu, plačiai sklindančiu rašalu, kaip ir indeksas)
nuo ankstesnių arba matyti tam tikrus jų sluoksnius. Dėl tos pat priežasties šitaip
apibūdinti vertėjo ir rankraščio įrašus. Kai kuriais atvejais tai galima buvo susieti su
25

Paryškintos Karaciejaus neperskaitytos
vietos.

26

344

Vargu ar tai lankų signatūros ženklai, nes
raidė, regis, visur ta pati.

Archivum Lithuanicum 14

spėjimu, ar čia to paties, ar kito asmens rankos darbas. Antai abejočiau dėl 21 rank
raščio puslapyje esančio prierašo (šiek tiek nukirpto) „Pro D[omi]nica 3tia poſt Epi
phaniam“ svetimumo (taip spėja Karaciejus, žr. p. 47, 1 išn.). Tapatumą rankraščio
rankai liudija ne tik panašios spalvos ir kokybės rašalas, bet ir panašūs rašysenos
bruožai, tarkim, panaši <E> (kiti svetimi įrašai, esantys rankraščio p. 11, 28, 39, 51,
61, rašyti ne tokiu juodu rašalu, rašmenys mažesni, apvalesni). Vertinant rašalo spalvą, galima spėti, kad ir 289, 290 rankraščio puslapių komentaruose nurodomi neaiškios paskirties ženkleliai <#>27, <x> (p. 353–354, 40, 42, 43; 50, 51 išn.; beje, dar vienas
ženklelis <x> praleistas) veikiausiai yra vėliau nubrauktos buvusios dvigubos ir viengubos kabutės.
Taigi reziumuojant galima teigti, jog Conciones Litvanicae rankraščio perrašas neblogai perteikia paskutinį teksto variantą, pagrindinius jo bruožus. Leidinio trūkumai
nesutrukdys mūsų kalbos, literatūros, kultūros istorikams toliau ir išsamiau tirti šį
įdomų rašto paminklą. Tačiau tiems, kurie norėtų studijuoti rankraščio rašymo (perrašinėjimo?) metu ir kiek vėliau darytas pataisas, t. y. vidinę rankraščio radimosi
istoriją, reikės atsiversti patį VU bibliotekoje saugomą originalą.
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Romano Džiunglės autorius Uptonas Sinclairis „visą skyrių – kiekvieną mažiausią
detalę ir kiekvieną emociją“1 savo galvoje „parašė“ per vieną vakarą, neplanuotai
patekęs ir užsibuvęs netoli Čikagos skerdyklų buvusiame JAV lietuvių saliūne, kur
tuo metu vyko vestuvės. Man mintys apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taislių au
gyminį pradėjo dėliotis, kai perskaičiau Domo Kauno monografiją Bibliotheca Georgii
Comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas
(toliau – Bibliotheca).
Taisliui augyminiui ir Bibliothecai pasirodžius, paaiškėjo naujų faktų, leidžiančių
permąstyti XIX amžiaus pirmųjų trijų dešimtmečių kultūrininkų užmojus, pavyzdžiui:
lietuvių ir žemaičių inteligentijos ugdymo projektus, bebręstančią mokslinių tyrimų
centro (akademijos) steigimo būtinybę, joje planuotus atlikti tyrimus, apie latvių ir
prūsų kalbos vartojimą kuriant lietuvių rašomąją kalbą.
1
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Jurgis Ambraziejus Pabrėža,
Ta i s l i u s a u g y m i n i s I – 2 2 3
Domas Kaunas, Bibliotheca Georgii
C o m i t i s d e P l a t e r. Ju r g i o P l a t e r i o
b i b l i o t e k a – L i e t u v o s k n y g o s k u l t ū r o s
ir mokslo paminklas

1. J u r g i s A m b r a z i e j u s P a b r ėž a, Taislius augyminis. Sovietiniais laikais
toks tekstų rengimo būdas kaip diplomatinis rankraščio perrašas, perteikiantis daug
originalo kalbos ir rašybos bruožų, buvo gana nepopuliarus. Dabar senieji tekstai,
patekę į kompiuterinę terpę, diplomatinį šaltinių publikavimą beveik pavertė įprastu dalyku.
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos botanikos veikalo Taislius augyminis rengimo spaudai grupę sudarė ne du ir ne trys žmonės: įvadinius straipsnius parašė Ramunėlė
Jankevičienė ir Giedrius Subačius; rankraštį šifravo Rima Dirsytė, Aurelija Gritėnienė, Ona Kažukauskaitė, Rita Šepetytė, Aurelija Tamošiūnaitė; parengė Kažukauskaitė ir Elona Marija Ložytė; perrašą kompiuteriu tvarkė Nijolė Vinikaitė; apipavidalino
Rokas Gelažius; maketavo Saulius Juozapaitis; fotografavo Vytenis Šležys, Marius
Tamulionis, Edita Valintėlienė; kompaktinę plokštelę programavo Tamulionis. Projektui vadovavo ir iššifruotus perrašo tekstus atidžiai sutikrino Šepetytė.
Knygos kokybei įtakos turėjo ir ilgametės Subačiaus atliktos Pabrėžos raštų kalbos
studijos. Pirmoji jų publikuota 1996 metais2; vėliau mintys apie jo rašomosios kalbos
projektus įtvirtintos 1998-aisiais parašytoje monografijoje Žemaičių bendrinės kalbos
idėjos. XIX amžiaus pradžia3. Pirmųjų Subačiaus tekstų apie Pabrėžos kalbą tyrimo
rezultatai buvo ir aptariamosios knygos atrama. Jis, pats gerai perpratęs Pabrėžos
rašomosios kalbos sistemą, jos kaitą, galėjo suteikti daug vertingų patarimų, įgudusia akimi peržiūrėti parengtus tekstus. Rengiant knygą laikytasi principo: pirma
gerai ištirti, tik tada spausdinti.
Pirmąjį veikalo tomą sudaro: Šepetytės pratarmė (p. 7), įvadiniai straipsniai: Subačiaus „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taislius augyminis“ (1843) (p. 9–28) ir Jankevičienės „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus botaniniai komentarai ir paaiškinimai“ (p. 29–47), dalies rankraščio perrašas (p. 49–361), rankraščio aprašas (Kažukauskaitė ir Ložytė; p. 363–368), parengimo principai (Šepetytė; p. 369–370), komentarai
(Šepetytė; p. 371–388) ir kompaktinė plokštelė. Knygos formatas beveik atkartoja
rankraščio formatą in folio, „išlaikytas eilučių skaičius puslapyje ir rašmenų skaičius
eilutėje; antraščių bei kitų teksto dalių santykinė vieta puslapyje; rašmenų santykinis
dydis; palikti pabraukimai; paraštėse išlaikyti prierašai – lenkiški vardai bei autoriaus
pastabos“ (p. 369).
Pratarmėje primenama, kad 2008 metais Pabrėžos Taislius augyminis buvo įtrauktas į „UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacio
nalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas“ (p. 7), trumpai aptariama klaidingo rankraščio pavadinimo ir idėjos publikuoti rankraštį istorija, padėkojama prisidėjusiems.
Įvadinis Subačiaus straipsnis supažindina skaitytoją su originalia Pabrėžos rašyba,
jos raida. Tai labai svarbu būsimam skaitytojui, nes knyga rašyta ilgesnį laiką, tad
esti ir senesnės, ir naujesnės rašybos atvejų. Rašydamas apie veikalo ortografiją,
įvado autorius stengiasi ne tik konstatuoti tam tikrus rašybos atvejus, bet rasti pa2

Subačius 1996, 10–113.

3

348

Subačius 1998.

Archivum Lithuanicum 14

aiškinimų, kodėl galėta apsispręsti dėl naujesnio rašmens, sudėtingesnės raiškos.
Subačius akcentuoja Pabrėžos įsitikinimą, jog „žemaitis niekada nesutars dėl kalbos
su lietuviu, nei su prūsu ar latviu“ (p. 21), – tai citata iš 1835 metais rašyto laiško
Jonui Krizostomui Gintilai. Bet veikalo pratarmėje Pabrėža nurodo vartojąs latvių
kalbos žodžius („padiejau żoodi łaatwyszka Kooks“, p. 57), o Jankevičienė rašo, jog
augalų pavadinimams šis ėmė ir prūsiškus žodžius (p. 37). Perskaičius Kauno knygą,
matyti, kad trečiuoju XIX amžiaus dešimtmečiu ne tik Simonas Daukantas, bet ir
Jurgis Plateris4 latvių kalbą laikė lietuvių kalbos tarme, todėl jos žodžius galima būtų
naudoti gaivinant ir turtinant lietuvių rašomąją kalbą. Subačius rašo:
Suvokdamas, kad žemaičių ir lietuvių kalba skiriasi nuo latvių ir prūsų kalbų, Daukantas taip pat suvokė anksčiau tai buvus vieną kalbą. Ir toks istorinis žinojimas
vėlgi kreipė Daukanto mintį dabartinę bendrinę kalbą bent iš dalies modeliuoti pagal
tai, kas buvo. Būdamas nuoseklus kalbos grynintojas, vengęs slavizmų, germanizmų,
prūsų ir latvių kalbų žodžius vartojo sąmoningai5.

Kaunas mini, kad Plateris turėjęs Heinricho Medemo latvių kalbos gramatiką
Lotavica grammatica (1737), Gotthardo Friedricho Stenderio latvių–vokiečių kalbų ir
atvirkštinį žodyną (1789) (p. 86). Stenderio žodyne jis rado užsilikusį Platerio autografą:
Kitoje lapelio pusėje vertikaliai juodu rašalu įrašytas fonetikos srities bandymas –
Latviškų ir žemaitiškų raidžių tarties lentelė (Tabella porównywająca // litery łotewskie
ze // żmudzkiemi w wy-//mawianu). Žemiau šio pavadinimo stulpeliu priešpriešiais
surašyti 14 raidžių tarimo atitikmenys. Pastabos ar kokio apibendrinimo nėra. Nepaisant lakoniškumo, radinys papildo nuovoką apie gramatikos autoriaus darbo metodus
ir nurodo naudotą latvių leksikos šaltinį – G. F. Stenderio žodyną (p. 87).

Tad Platerio „akiratyje buvo ne tik knygos prūsų kalba“, bet ir pati kalba (p. 87).
Tikėtina, kad 1833 metais, kai Plateris po kelionės (kartu su Simonu Stanevičiumi)
ir pažinties su Karaliaučiaus universiteto profesūra (tikrai žinoma, kad susitiko su
Martinu Ludwigu Rhesa) atvyko į Rygą, jis bendravo ne tik su Rygos liuteronų kunigu Hermannu Frey’umi ar Juozapu Simforijonu Mieleška (p. 77), bet ir su Daukantu. Detalesnės ateities studijos galėtų atskleisti, kaip šie vyrai matė Lietuvos ateitį ir
planavo savo veiklą. Manytina, kad 1834 metų Daukanto kelionė į Lietuvą, atostogos
Kretingos vienuolyne, ten atlikti darbai (primintina, kad tuomet Juozas Butavičius
perrašė Istoryje Ƶemaytyszka6) buvo tik dalis bendrojo jų sumanymo. Galbūt, Daukantui viešint Kretingoje, ten lankėsi ir Plateris (jis turėjo aprašęs knygų pagal Pabrėžos
biblioteką; p. 77) – arba vienas, arba su Stanevičiumi, kur in corpore galėjo būti svarstomi Žemaičių lituanistų projektai. Gal todėl minėtajame 1835 metų laiške Gintilai
4

Domas Kaunas knygoje siekia įtvirtinti pavardės rašymą išlaikant originalo formą
Plateris, atsisakant fonetinės rašybos Plia
teris.
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Pabrėža ir rašė, jog „žemaitis niekada nesutars dėl kalbos su lietuviu, nei su prūsu
ar latviu“: Daukantui ir Plateriui laikantis priešingos nuomonės nebuvo lengva vienam ginti savąją. Tačiau, nors ir nepersigalvojęs, rašydamas botaniką stokojo ir, kad
ir ne itin dažnai, vartojo prūsiškus bei latviškus žodžius.
Jankevičienė įvadiniame tekste „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus botaniniai
komentarai ir paaiškinimai“ aptaria veikalo genezę, kontekstą, originalumą, struktūrą, augalų vardų pateikimą, akcentuoja prigijusius ir iki šiol vartojamus terminus,
aptaria veikale pasitaikančius nesklandumus bei išliekamąją darbo vertę. Nurodoma,
kas veikale nauja, – pavyzdžiui, kad autorius „[k]ai kuriuos darželiuose auginamų
augalų vardus pateikia savitai: jeorgija (jurginas), misturcija (nasturtė), nagatka (medetka), pilyponas (tulpė)“ (p. 33). Vaistinius augalus Pabrėža pavadino „atsižvelgdamas į tinkamumą gydymui“ (p. 33). Be to, vardus imta ir iš senosios lietuvių mitologijos, istorijos (pavyzdžiui, „Sesleria gentį [62] Pabrėža pavadino birutėne, greičiausiai
prisimindamas Palangos vaidilutę Birutę“, p. 37), o naujos genčių rūšys buvo žymimos
susiejant su Žemaitija (pvz., „Astrantia samogitica“, „Epilobium samogitanum“, p. 33).
Raštijos ir kultūros istorikams itin įdomi Pabrėžos pratarmė „Prajows Weykała“.
LKŽe nurodomi net trys žodžio prajovas homonimai: pirmasis – „keistas, nenatūralus
dalykas, nepaprastas reiškinys, stebuklas“ , o trečiasis – „pranašas, aiškiaregys, skelbėjas“ (LKŽe). Pabrėža ir jo šalininkai, be abejo, suvokė, kad skaitytojams pateikiamas
darbas yra tiek stebuklingas, tiek pranašingas, nes lenkiška kalba „powysaam jau
bęęgas musó źemiey“ (p. 53) ir atėjo laikas prikelti lietuvių (žemaičių) kalbą – sakoma, kad maža yra neprotingų, manančių priešingai. Galima pastebėti, kad vėlesniuose Daukanto darbuose randame Pabrėžos Taisliuje augyminiame pasitaikančios
leksikos, terminų. Įdomu tik, ar 1834 metais Daukantas kai kuriuos žodžius buvo
nusirašęs, ar vėliau laiškuose klausinėdavo terminų. Pavyzdžiui, Pabrėža rašo:
Kiauśźiety (p. 79); Śźyrdiety (p. 80); Payłgóutyny (p. 80), o Daukantas Pamokime a’pe
auginimą taboku – kiauszietĩ7; szĩrdietĩ8; paĩłgůtĩni9. Tačiau mokslinės terminologijos
kūrimo istorija būtų atskiras darbas.
Veikalo pratarmėje Pabrėža atkuria teksto istoriją. Prisimindamas visus svarbiausius
atlikto darbo etapus, jis gana gausiai vartoja jusliškumą žyminčius veiksmažodžius:
„Nóupat mażwaykiistys móna ómźiaus miliedamos żoleeliesy yr medeelusy [...] igawau daug dydesni miliejyma tuugi Augimiu“ (p. 52); „pradiejau geysti źemaytyszkamy Lyiżówiey paraśźiity Augmyniićźy“ (p. 52); „Trokszdams tada anóu [herbariumą]
padauginty“ (p. 54). Mokslo siekis, noras pasitarnauti bendruomenei – Pabrėžos žodžiais tariant, „Dydis geydyms prisysłaugity Źemaytems pażadyna móni ąt paraśźima to Weykała“ (p. 51) – buvo tarsi Dievo įsakymas, apreikštas sapne: „Ćźion yszpól
món prisypaźinty, jog ikrytau (pagał pyrmiaus datiiryma móna sapniey) i dóuby“
(p. 52). Autorius ne trokšta šlovės, bet tarnauja Dievui ir savo pašalio žmonėms, kad
kiekvienas „pramóókits“ galėtų savo krašto augalus pažinti, tikisi, kad kada nors
7
8

[Daukantas] 1847, 11.
[Daukantas] 1847, 11.
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atsiras rašytojų žemaitinių, parašysiančių farmakologijos vadovėlį (p. 61). Pabrėžos
adresatas utopinis, atsirasiąs kada nors ateityje; tai mokytas žemaitis, kuriam kada
nors galės prireikti, pavyzdžiui, ir prieskoninių augalų (walgisynos poonyszkos, p. 61).
Pabrėža savo veikale pateikia tų poniškų augalų, surinktų iš diduomenės šiltnamių,
pavadinimus. Pratarmė – tai padėka bendraminčiams ir pagalbininkams, paties Pabrėžos veikalo skaitymo versija, siūloma įsivaizduojamam skaitytojui, – veikalo recepcijos numatymas, išankstinė reakcija į galimus priekaištus ir į palaikymą. Sociolingvistui tai itin įdomi medžiaga, juolab kad pratarmė didelės apimties.
Prie asmenų, kuriems dėkojama, priskirtas ir Daukantas. Kaip Daukanto teksto
Istoryje Ƶemaytyszka aidą galima traktuoti pasakymą Pabrėžos Taisliuje: „ątgała yr
pates wersmes woos kojy iikelamas“ (p. 53). Juk Daukantas skiepijo mintį, kad senovės lietuvį miškas maitino, augino, saugojo, gynė:
Jaunů[me]ne senowie Letuwiû ir Ƶmaitiû netimsoię, uźpelinie atsiweipusi, nelindoie
rudineis łaikù, negi żęima essant rangaôs szęltôs trobôs użka[ka]lie; bet berna weine
sudergte darg[a]nomis, nuczeżę nu litaus, kitte apszarmote nu speigų, apdumte pugomis par wissa deina grumies neiszźengamosę girrësę beparglita cze su malkomis,
aure su meszkomis, szernas, taures, pratindameis i spieka ir karę, idant kurę deina
galietum neprietelus saô tiewainęs graudinte10.

Padėkos pratarmė padeda atsekti tuomečių šviesuolių ratą. Gaila, kad Pabrėža
mini tik kelis iš ponuomenės, kunigų, bajorų, ūkininkų, padėjusių jam keliaujant.
Pavyzdžiui, itin dėkoja Vėžaičių grafui Leonardui Wolmeriui, bet nemini Platerių,
tik nurodo buvęs ir Švėkšnoje. Jurgio Platerio Gedminaičių dvaro, kur grafas apsigyveno nuo 1831 metų, nenurodo. Įdomu, ar Pabrėža galėjęs susipažinti su Plateriu
keliaudamas arba vėliau?

2. D o m a s

Šios knygos gimimas taip pat susijęs su „daugeliu skirtingo amžiaus ir užsiėmimo žmonių“ (p. 12),
kuriuos autoriui, renkant medžiagą, pavyko sutikti ir gauti naudingų patarimų.
Kaunas pratarmėje (p. 9–14) mini Oną Norkutę, Petrą Čeliauską, Anę (Oną) Riterytę-Žąsytienę, Aldoną Girskytę-Norvilienę, Edvardą Žąsytį, Antaną Rauktį, Arvydą
Riterį, Saulių Endriulį, Mindaugą Gaigalą, Viltę Jatulienę, Feliciją Laimę Platerienę,
Antaną Venckų, Ramunę Dambrauskienę, Nijolę Lietuvninkaitę, Ireną Adomonienę,
Daivą Lukšienę, Raimondą Petriką, Miglę Banytę, Anną Grochalą, Rūtą Šrubėnienę,
Evaldą Grigonį, Aušrą Rinkūnaitę, Teresą Mackevič, Eugeniją Ulčinaitę, Viliją Gerulaitienę, Steponą Deveikį. Atskirai paminimi mokslininkai, teikę „[d]alykines ir
metodologines dvarų kultūros ir istorijos ir paveldotyros konsultacijas“: Giedrius
Subačius, Jolita Liškevičienė, Arvydas Pacevičius, Vygintas Bronius Pšibilskis, Viesturas Zanderas, Tomas Petreikis, Romualdas Ginevičius. Pastarasis yra ir knygos
įkvėpėjas. Kaunas rašo:
K a u n a s, Bibliotheca Georgii Comitis de Plater.
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Romualdas Ginevičius prieš keletą metų padovanojo XVII a. lotyniškų knygų konvoliutą su J. Platerio bibliotekos nuosavybės ženklais. Jie suteikė akstiną pirmajam Ged
minaičių lituanisto asmenybės pažinimo žingsniui (p. 14).

Knygą sudaro jau minėta pratarmė, tiriamoji dalis (p. 15–232), išvados „Balansas“
(p. 233–234), šaltiniai ir tyrinėjimai (p. 235–248), priedai (p. 249–276), santrauka anglų
kalba (p. 277–278), rodyklės (p. 279–293), santrumpos (p. 294). Būtina paminėti ir
puikų knygos dizainą, jo kūrėją Vidą Kuraitę.
Pirmasis skyrius „Tyrimai, jų dalyviai, tyrimų tradicija ir metmenys“ (p. 15–23)
pradedamas vardijant Platerio dvasinius privalumus, dorybes remiantis anonimo
(Kaunas laikosi minties, kad tai – Simonas Stanevičius) nekrologu, spausdintu Ли
товский вестник–Kuryer Litewski 1836 metų gegužę:
išsilavinimas, atvirumas, neutrali, netgi atsargi, atstumą nuo imperijos politinių galių
išsauganti pilietinė laikysena, kūrybiškumas, visuomeninio užsakymo besistiebiančiai
lietuvių tautotyrai suvokimas ir pasiaukojimas jam, artumas liaudžiai, geranoriškos
pastangos ją suprasti ir padėti. Portretą nuspalvina jaunatviškas idealizmas ir intuityvus atsiribojimas nuo ano meto dvarininkijos gyvensenos, kurią vėlesnės kartos
veikiai pripažino ydinga. Galbūt pirmą kartą senosios Lietuvos intelektinėje literatūroje sureikšmintai pasakyta, kad savo siekiams įgyvendinti J. Plateris kaip universalią
priemonę naudojo knygą. Ją švietimo sumetimais skleidė kaimo bendruomenėje ir
būsimų tyrimų tikslu kūrė biblioteką, istorijos dokumentų ir muzealijų rinkinį. Autorius pabrėžė šios veiklos savitumus: taupumą, lėšų investavimą į knygas ir rankraščius,
kūrybinę veiklą juos gausinant, darbų publikavimo planus (p. 15).

Šis dvasinių ir kitų Platerio privalumų dėstymas tampa ne tik svariausiu argumentu, kodėl knyga parašyta, bet ir visos knygos surinktos medžiagos dėstymo
planu. Iš nekrologo Kaunas iškėlė tas savybes, kurios buvo būtinos rekonstruojant
Platerio gyvenimą su knyga ir tarp knygų. Tolesniuose knygos skyriuose perteikiami
surinkti argumentai, pavyzdžiai, tarsi siekiant šiandienos lietuviui įrodyti, kad nekrologo autorius buvo teisus. Didesnę knygos dalį sudaro Platerio gyvenimo ir veiklos tyrimas, pavyzdžiui: „Jurgis Plateris: asmenybė, tėviškė, titulas ir turtas“ (p. 47–
68); „Tiriamieji darbai“ (p. 69–92); „Biblioteka ar lituanistikos kolekcija: idėja ir apmatai“ (p. 93–96); „Knygos kultūra“ (p. 145–150).
Tačiau Bibliotheca Georgii Comitis de Plater yra ne tik apie gabų ryškių vokiškų
šaknų dar turintį jaunuolį, kuris, susidomėjęs lietuvių kalba, savo bibliotekoje kaupė
lituanistiką, tyrinėjo lietuvių kalbą, lietuviškos knygos istoriją, domėjosi istorija ir kt.
Šalia to, Kaunas parodo XIX amžiaus dvarų kultūrą (atkuria Švėkšnos dvaro, Gedminaičių palivarko istoriją), dvaruose sukauptų knygų, kitų vertingų muzealijų likimą
keičiantis kartoms ir valdžioms.
Pirmajame skyriuje „Tyrimai, jų dalyviai, tyrimų tradicija ir metmenys“ Kaunas
aptaria ankstesniųjų tyrėjų darbus, remdamasis jais, Platerio lektūra ir atliktais darbais, nustato jo interesų sritis: „J. Platerį apibrėžčiau tokiomis kategorijomis: filologas,
istorikas, knygotyrininkas, kolekcininkas, bibliofilas, leidybos mecenatas“ (p. 21).

352

Archivum Lithuanicum 14

Daug naujų faktų pateikiama skyriuje „Darbo šaltiniai“ (p. 25–42). Pavyzdžiui,
patikrinus metrikų knygas tikslinamos Platerių šeimos ar su Plateriu susijusių asmenų gyvenimo datos, vietos. Aiškiai pasakoma, kad Jurgis Plateris buvo krikštytas
trimis vardais: Jurgis Jonas Vincentas, o gimė Klaipėdoje 1810 m. liepos 3 d. (pagal
Grigaliaus kalendorių).
Skyriuje „Plateris: asmenvardžio forma ir rašyba“ (p. 43–46) rašoma:
Vokiečių kilmingųjų šeimų žinynas nurodo, kad šaltiniuose pirmasis paminėtas giminės atstovas vadinosi Humpertus von dem Broel genannt Plaeter (Humpertus iš Broe
lio, pramintas Plateriu), ir sieja su 1210 metais, švėkšniškiai grafai jau vėlyvaisiais
laikais ir, atrodo, kiek susireikšmindami rašė – Herebold de Bröel Graf Plater (Hereboldas grafas Plateris iš Broelio). [...] Viduramžių vokiečių kalboje (Mittelhochdeutsch)
buvo žodis blate, plate, reiškiantis krūtinės šarvą. Juo remdamiesi galėtume daryti dvi
prielaidas. Pirmoji: šeima viešumon iškilo kaip šarvų kalėjai. Nagingi šio amato atstovai įgydavo turtą ir bajorystę, tad ir Humpertus, arba Hereboldas, iš Broelio tokiu
pat būdu galėjo tapti grafu, o pravardę paversti titulo priedėliu. Antroji: senovėje
vokiečių karys su krūtinės šarvu buvo vadinamas plater. Taigi, viduramžių riteris,
Švėkšnos grafų protėvis, turėjo prašmatnų arba labai patikimą krūtinės šarvą, dėl
kurio laimėjo svarbų, o gal ir ne vieną mūšį, todėl ir buvo pramintas Plateriu (p. 43).

Šiame skyriuje aptariama pavardės rašyba lietuvių ir lietuviškoje spaudoje, argumentuotai apsisprendžiama rašyti Plateris. Aptariamas ir vardų rašymas monografijoje.
Skyriuje „Jurgis Plateris: asmenybė, tėviškė, titulas ir turtas“ iš pradžių iš tolo
apsižvalgoma Švėkšnos dvare, parodoma grafų ekonominė galia, jos priežastys; pereinama prie vaikų lavinimo, studijų. Kaunas atsisako ankstesnio požiūrio į grafą
lituanistikos tyrėją, esą šis mokėjęs lietuvių kalbą dar vaikas ir gerai kalbėjęs švėkšniškių dūnininkų tarme (p. 56). Manoma, kad tebejaučianti vokiškas šaknis ir sulenkėjusi šeima negalėjo pastūmėti Platerio tyrinėti valstiečių kalbos. Detaliau aptariamas
mokslas Kražių gimnazijoje, Stanevičiaus pasirodymas brolių Aleksandro, Kazimiero ir Jurgio gyvenime. Patikslinamos aplinkybės, kuriomis jis 1825 metais įstojo į
Vilniaus universitetą, apžvelgiama grafo skaityta lektūra. Manoma, kad būtent universiteto aplinka, draugystė su Stanevičiumi kreipė lituanistinių darbų link. Tačiau
atkreiptinas dėmesys ir į Vaclovo Biržiškos nuorodą, kad Platerio motina buvo kunigaikštytė Karolina Giedraitytė, vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio giminaitė11,
tad galėjo vaikams skiepyti meilę lietuvių kalbai.
Šiame skyriuje patikslinamos gyvenimo vietos ir laikas, detalizuojamos Platerio
vedybų su Natalija Mikszewiczówna aplinkybės, sūnaus Teodoro gimimas ir jo nelaimingo gyvenimo istorija.
Skyriuje „Tiriamieji darbai“ (p. 69–92) analizuojamas, kad ir nelabai gausus, rašytinis Platerio palikimas. Pirmą kartą detaliai iš knygos istoriko pozicijų aptariamas
Platerio rankraštis Materiały do historyi literatury języka litewskiego (toliau – Materiały),
11
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kurio pavadinimą siūloma versti Leidinių lietuvių kalba istorijos medžiaga (p. 74). Kaunas
mano, kad šis išlikęs rankraštis laikytinas „lietuvių knygos istorijos parengiamosios me
džiagos rinkiniu [kursyvas autoriaus – R. B.]“ (p. 76). Monografijos autorius argumentuotai aptaria knygotyrinius Platerio įgūdžius (p. 78), remdamasis įrašais sako, kad
rankraštyje nėra leidinių, išspausdintų po 1831 metų. „Tai reikštų, kad rengimas sustojo 1832 m., sprendžiant iš datuotų įrašų – rudenį, tik kurios ne kurios pastabos
įrašytos 1833 m.“ (p. 85) Kadangi rankraštyje nurodyta, kad knygų užregistruota ir iš
Pabrėžos bibliotekos Kretingos vienuolyne (p. 77), galima spėti, kad Plateris ir Pabrėža susipažino anksčiau, negu pastarasis – su Daukantu. Vytautas Merkys nenurodo
ankstesnių jų pažinties metų negu 1834-ieji. Jis rašo, kad iš Pabrėžos laiško Jonui
Krizostomui Gintilai žinoma apie istoriko atostogas Kretingoje: „Bówa pri musó šiais
metais kilnus jaunuolis, wadyynams Jomiilesta Pons Symóns Dawkąts [kursyvas autoriaus – R. B.]“12. Iš laiško citatos matyti, kad anksčiau Daukanto Pabrėža greičiausiai
nepažinojo. Atrodo, kad žemaičiai, XIX amžiaus trečiojo dešimtmečio viduryje baigę
studijas Vilniaus universitete, tik laikinai išsilakstė į visas puses. Daugiau ar mažiau
įsitvirtinę, jie juto poreikį imtis įgyvendinti idėjas, kurios plito iš Vakarų, apie kurias
girdėjo ir iš Vilniaus universiteto profesorių. Kaip augančio poreikio vienyti jėgas
rezultatą galima traktuoti 1834 metų susibūrimą Kretingos vienuolyne.
Tolesniuose Kauno knygos skyriuose „Biblioteka ar lituanistikos kolekcija: idėja
ir apmatai“ (p. 93–96), „Bibliotekos komplektavimas“ (p. 97–99), „Bibliotekos dydis
ir rinkinio de visu metmenys“ (p. 101–144), „Knygos kultūra“ (p. 145–150), kaip rodo
ir pavadinimai, aptariama biblioteka. Kaunas rašo:
Tyrimo metu autoriui pavyko nustatyti iš viso 91 pavadinimo bibliotekos dalykus:
76 knygas, 5 mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių tomus, 1 grafikos spaudinį ir 9 rank
raščius. Vieni leidinių egzemplioriai pagal J. Platerio bibliotekos antspaudus buvo
nustatyti de visu, kiti – pagal šaltinius. Išlikusių rankraščių – autorinių ir J. Platerio
arba kartu su S. Stanevičiumi darytų nuorašų – yra šeši, žinomų šaltinių – trys [...].
Šie radiniai leidžia nubrėžti orientacinius bibliotekos turinio kontūrus, kai ką pasakyti apie struktūrą pagal amžius ir kalbas, ją sieti su paties J. Platerio amžiaus tarpsniais, išsilavinimu ir interesais (p. 102–103).

Toliau aptariamos Platerio bibliotekoje buvusios ar galėjusios būti knygos: istorijos, teisės, filologijos, knygotyros, kitų mokslų bei mokslo pažintinė literatūra. Palyginus su Daukanto biblioteka, matyti, kad kauptos panašios knygos, nemažai ir tų
pačių. Vadinasi, juodu siejo tie patys interesai, vienijo tos pačios idėjos, kurias realizuoti sutrukdė ankstyva Platerio mirtis. Štai rankraštyje Materiały Plateris rašo: „Au
toriui sunku tolimą Vilnių pasiekti, todėl išganingiausias sprendimas būtų, jei Žemaičių
vyskupas Varniuose įkurtų diecezijos spaustuvę“ (p. 149). Be abejo, spaustuvės būtinybė
iškilo tik turint planų apie būsimų veikalų, švietėjiškų knygų ir pan. leidimą. Manytina, kad vėlesnė veikla Daukanto Peterburge buvo bendrų sumanymų atgarsis.
12
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Apibendrinant skyrius, kuriuose daugiausia rašoma apie Platerį, galima sakyti,
kad Kaunui pavyksta be didelio pieteto, su reikiama pagarba faktams, išlaikant chronologinę įvykių seką, bet kartu suskirstant gyvenimą į fragmentus, pagal tam tikras
temas, papasakoti spartų, bet trumpą gyvenimą nugyvenusio grafo istoriją. Kaunas
Platerį vaizduoja taip, kad asmenį atitinka poelgiai. Faktai pateikiami priimtinų nuomonių fone; kartais tos nuomonės, radus naujų faktų, koreguojamos. Kartais remiamasi ne tokiais įtikimais argumentais, randama naujesnių motyvacijų.
Skyrius „Bibliotekos migracijos pradžia“ tyrimą pasuka bibliotekos likimo linkme.
Kaunas rašo:
Bibliotekos migracijos istorija po jos kūrėjo netekties yra atsekama, nors kai kuriuos
epizodus reikėtų tikslinti. Jos pirmieji žingsniai į nebūtį prasidėjo tą akimirką, kai
J. Plateris tapo bajorvedžiu ir knygas išsivežė į Raseinius (p. 151).
Po savininko laidotuvių biblioteka buvo išgabenta ne į velionio namus Gedminaičiuose, bet į brolio Kazimiero Platerio dvarą Stemplėse (p. 152).

Kaunas primena, kad perkelta biblioteka „išliko gyvybinga“, joje toliau dirbo
Stanevičius, teikė apie ją „informaciją interesantams“ (p. 152). Autorius tikslina bibliotekos grįžimą į Gedminaičius. Manoma, kad greičiausiai ji ten pervežta po Kazimiero Platerio mirties 1872 metais (p. 155).
Tolesniuose skyriuose (p. 157–218) „Švėkšnos metas“, „Po dalybų“, „Kultūros
paveldas raudonojoje zonoje“, „Švėkšnos dvaro archyvo ir bibliotekos žūtis“, „Veprių
link“, „Į visas keturias puses“ pasakojama bibliotekos istorija, kai 1900 metais buvo
pervežta į Švėkšną, kur šeimininkavo Jurgio Platerio sūnėnas Adomas Plateris. Kaunas apibūdina Švėkšnos dvarą, jo šeimininkus, biblioteką ir muzealijas ir rašo, kad
„[į]siliejus Gedminaičių rinkiniams, Švėkšnos biblioteka įgavo mokslui reikšmingo
kultūros paveldo svorį ir vardą“ (p. 162). Bibliotekos istorija atkuriama iki pat 1940
metų, o knygų bei rinkinių likimas – iki šių dienų.
Paskutiniame skyriuje „Gedminaičių palociaus ir dvarvietės likimas“ (p. 219–232),
kaip rodo ir pavadinimas, aptariamas Jurgio Platerio dvaras, kurį šiam tėvas užrašė
testamentu.
„Balansas“ – netikėtas, kiek dirbtinis, finansų srities terminas, pavartotas vietoj
išvadų. Autorius žodžiu balansas (lotyniškai bis ‘dukart’ + lanx ‘svarstyklių lėkštė’) į
viena tarsi susumuoja pasakojime įgytą aktyvą ir pasyvą: tai, kas tikrai žinoma ir kur
dar reikia tyrimų. Autorius mano, kad Platerio asmenybės bruožai tokie:
Aktyvi laikysena, vidinės ir išorinės galimybės jį įtvirtino tarp iškiliausių Lietuvos
bajoriškojo sluoksnio lituanistinio sąjūdžio dalyvių ir reprezentantų. Jo asmenybė
buvo pavyzdinė ir kviečianti, netgi provokuojanti europietiškosios kultūros tradicijoms
ir naujovėms. Jeigu jo veikla būtų plėtojama toliau, galėjo tapti epochinės svarbos
reiškiniu (p. 233).

Tačiau anksti mirusio ir daugelio sumanymų įgyvendinti nespėjusio Platerio idėjas, jungdamas su savosiomis, tęsė Daukantas.
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Apibendrinant pastabas apie abi aptartąsias knygas (Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taislius augyminis ir Domo Kauno Bibliotheca Georgii Comitis de Plater. Jurgio Pla
terio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas), galima pasakyti, kad
knygos gerokai papildo pirmosios XIX amžiaus pusės publikuotus tekstus ir faktus,
kelia minčių, bet būtina ir toliau šia linkme ieškoti medžiagos, įtikinamų argumentų.
Pabrėžą, Platerį, Daukantą jungė bendras požiūris į Lietuvos ateities kūrimą: gausinti ir stiprinti lietuviškosios inteligentijos gretas, ugdyti lietuvių kalbą, vartoti ją visose gyvenimo srityse. Jų atsiribojimas nuo 1831 metų sukilimo paremtų mintį, kad
grupėje vyravo prolietuviškos nuotaikos, pamąstymai apie atskirą etninių Lietuvos
žemių ūkę (Daukanto žodis, reiškęs ‘valstybė’), o galbūt, kaip rodytų jų lektūra ir
darbai, svarstyta apie bendrą visų baltiškų tautų ateitį.
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Domo Kauno ir Audronės Matijošienės knygoje „Auszros“ archyvas. Martyno Jan
kaus rinkinys pateiktas laiškų ir kitų tekstų perrašas yra svarbus to meto lietuvių
kalbos vartojimo ir idėjų dėl bendros rašomosios lietuvių kalbos liudytojas. Knygoje
randame naujos informacijos apie žinomus kultūros, literatūros veikėjus; leidinyje
pateikiama duomenų apie atskirų Auszros ir Garso tekstų recepciją, liudijimų apie
skaitančios auditorijos norus, pageidavimus:
Teipgi ar negalėtumiat mą prisiusti adreso Ltuvio? Aš pas ją parašintšia gromatą
pagirdamas darbą Vitoloraudos ir prašindamas išguldit lietuviškai kitas dvi dalis Anapilės. Juk Raštininku mažai turim, dlto daugiaus nėra kam jais išguldinėt (p. 297).

Tyrėjai, susipažinę su laiškais, galės tikslinti leidinių platinimo geografiją, skaitytojų auditorijos įvairovę ir pan. Pavyzdžiui, Juozapas Miliauskas-Miglovara rašo
Jurgiui Mikšui, kad laikraštį skaito ne tik prasčiokai, bet ir mokytieji,
taigi su dideliu [atsar]gumu reikia jeu1 sudieti ir riedüti su <...> didelios pavogas.
Man rasza viens ir kits lietuvis, rodüdami visokius nereikalingus daiktus Auszroj
padietus (p. 175).

Petras Vileišis laiške Martynui Jankui moko nesipūsti prieš vokiečius, maskolius
ir lenkus, o pamažu šviestis ir augti, ugdyti skaitytoją; jis nepritaria spausdinamiems
menkaverčiams tekstams:
1
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„Auszros“ archyvas.
Martyno Jankaus rinkinys

Ne skaititojei Tamstai łoską daro, bet tamsta jes. Toliaus – gazeta tai zerkołas gimines. Ƶiurek tada, kad ji kaip vanduo szaltenes butu czista, nesutepta ir barneis nebutu apibjaurota (p. 316).

Knygoje yra sudėti 55-ių nustatytų autorių laiškai, kurių daugiausia rašyta ne po
vieną; šešių laiškų autorių nustatyti nepavyko. Adresatų mažiau – tai laiškai Jonui
Basanavičiui, Jonui Šliūpui, Jankui, Mikšui. Laiškai „dėstomi pagal autorių pavardžių
abėcėlę ir parašymo eilę“ (p. 9), o „pagal poreikį ir galimybes komentuojamas jų
[laiškų – R. B., A. T.] turinys, minimi asmenys, įvykiai ir lietuviškos spaudos draudimo meto leidiniai“ (p. 9).
Knygos pabaigoje dar pridėta: vienas laiškas nenustatytam asmeniui (p. 424); Jankaus užrašai (p. 425–453); nenustatyto autoriaus straipsnis „Raduszatis“ (p. 453–455);
Ambasadorių tarybos konferencijos sprendimas Klaipėdos krašto klausimu (p. 455–
456); Hagos tarptautinės teisės akademijos pažyma Ladui Natkevičiui (p. 456–457).
Knygoje publikuojami tekstai, kurie siųsti Auszros redakcijai ir buvo skirti skelbti.
Pavyzdžiui, esama Mečislovo Davainio-Silvestraičio (p. 121–123), Georgo Sauerweino
(p. 229–232), Prano Vaičaičio kūrinių ir vertimo tekstų, atsiųstų redakcijai sąsiuvinyje.
Pateikti Vaičaičio eilėraščiai „Pavasaris“, „Smertis mažo“, „Tėviszkė“, trumpas eilėraštis be pavadinimo bei Nikolajaus Gogolio apsakymo „Naktis priesz Kalėdas“ vertimas
(p. 276–288). Tad Vaičaičio tyrėjai galės papildyti kūrybos genezės klausimus.
Ypač įdomūs ilgi Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko laiškai (p. 322–409), kuriuose aptariamos Europos mokslo ir švietimo naujienos, pateikiama minčių apie Lietuvos istoriją ir kultūrą bei literatūros istoriją ir kt. Jo laiškai išsiskiria leksika, kurios
stengiamasi pateikti kuo įvairesnės. Ilgi ir polemiški yra Sauerweino laiškai (lietuvių
ir vokiečių kalba), kuriuose pridėta, kaip minėta, ne tik kūrybos, bet ir jos komentarų (p. 221–223, 229–232). Paminėtina, kad ne tik Sauerweino, bet ir kitų autorių laiškai kartais rašyti vokiškai.
Knygos vertė išauga ne tik dėl netikėtai surasto archyvo viešinimo, bet ir dėl
tekstų parengimo būdo. Publikuojant archyvuose saugomus tekstus diplomatiniu
būdu, didėja jų prieinamumo galimybės tyrėjams. Pasirodžius kiekvienam, ypač
diplomatiniam, leidiniui (į šį leidinį sudėti net tie tekstai, kurių išliko tik fragmentai),
smagu, kad tyrėjai, neturintys galimybių dažnai ir ilgiau padirbėti archyvuose, galės
namuose skaityti ir šį tą permanyti, o paskui ir sutikrinti su originalais.
Solidžią knygą (492 p.), be minėtųjų tekstų, sudaro rengėjų „Pratarmė“ (p. 7–11),
Domo Kauno įvadas „‘Auszros’ archyvas ir jo likimas“ (p. 12–45) bei du puslapiai
teksto, skirto perrašo taisyklėms nusakyti (p. 49–50). Knygos gale pridėta santrauka
anglų kalba (p. 459–462), asmenvardžių (p. 463–479) ir vietovardžių (p. 480–490)
rodyklės.
Knygai naudotas kreidinis popierius, tad ji ne tik svaraus turinio, bet ir masės
(sveria per kilogramą). Knyga iliustruota laiškų autorių nuotraukomis, rankraščių
faksimilėmis.
Pratarmėje knygos rengėjai atkreipia dėmesį, kad „Nacionalinei lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programai iki šiol nėra pateiktas tautinio atgimimo organizuo-
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to sąjūdžio pranašo – ‘Auszros’ – skaitmeninio archyvo projektas“ (p. 7); užsimenama
apie archyvo istoriją bei publikuojamų tekstų svarbą koreguojant ankstesnius tyrimus,
supažindinama su knygos struktūra, teksto parengimo ir išdėstymo principais. Kaunas įvade mini ne vieną intriguojantį knygos radimosi faktą: kaip nelaimingas gaisras bei namo remontas baigėsi sėkmingai Lietuvos kultūrai, nes palėpėje aptikta
slėptuvė, kur dūlėjo ilgai mokslininkų, ypač paties įvado autoriaus, ieškoti su Auszros
leidimu susiję rankraščiai. Kaunas aptaria ilgą, „užkulisines įtampas“ atlaikiusią
slapto archyvo istoriją: pasakoja jo atsiradimą ir likimą, kalba apie pirmuosius archyvo tyrėjus (Basanavičių, Vincą Mickevičių-Kapsuką), kurie juo domėjosi Auszros leidinio dvidešimtmečiui artėjant. Ištyrus visus šiandien prieinamus jų laiškus, atkuriama ilga ir įdomi istorija.
Dar nuo XIX amžiaus pabaigos žinota, jog Jankus buvo užsimojęs įsitaisyti „bib
liotekėlę“, kurioje būtų sukauptas ne tik spausdintas, bet ir rankraštinis svarbesniųjų, paties Jankaus atsirinktų tekstų palikimas. Kad tokio rinkinio tikrai būta, Kauno
nuomone, rodo vienas 1902 metų Jankaus laiškas, kuriame autorius mini „pasikavojęs“ ir saugąs „nekurius dalykus“ (p. 24). Tačiau šį asmeninį rinkinį beveik 80 metų
dengė paslaptis: apie jo egzistavimą dažniausia vien spėliota (remiantis skurdžiomis
užuominomis spaudoje), nežinota nei jo saugojimo vieta, nei sandara. Postūmį Jankaus
archyvinės medžiagos rinkinio istorijai davė visai netikėtas 2008 metų „Kauno švaros“
darbuotojo Prano Matijošiaus atradimas. Tvarkydamas nuo gaisro nukentėjusio tetos
namo stogą Dionizo Poškos gatvėje Kaune, Matijošius netikėtai rado visą pluoštą XIX
amžiaus pabaigos laiškų ir atvirlaiškių, adresuotų Martynui Jankui. Susisiekęs su
Domu Kaunu, Matijošius vėliau pasakojo, jog išardžius senas pakraigės lentas išvirto seni popieriai ir, „vėjo nešami, ėmė sklaidytis kieme“ (p. 30). Susitikęs su Matijošiumi ir atidžiai peržiūrėjęs radinį, Kaunas bemat nustatė, jog Poškos gatvėje esančio
medinio namo pastogėje buvo paslėpta dalis Bitėnų spaustuvės archyvo. Bandydamas
atkurti archyvo kelią į šį, kaip teigia Kaunas, neišvaizdų senamiesčio namelį, tyrėjas
ėmėsi narplioti detektyvo plunksnos vertą istoriją.
Pirmąja užuomina tapo Matijošiaus tetos prisimintas 1989 metų straipsnis Kauno
tiesoje apie knygnešį Mykolą Simanonį, kuris seniau gyveno archyvą slėpusiame
name. Tačiau, pasak Kauno, nei dokumentiniai šaltiniai, nei knygnešio dukters Elenos
Šeškevičienės pasakojimas negalėjo patvirtinti spėjimo, jog rankraštinė medžiaga
namelyje rasta būtent dėl Simanonio ir Jankaus „dalykinių ryšių arba artimos pažinties“ (p. 35). Simanonis mirė 1913 metais, kai Jankui nebuvo jokio reikalo sukauptą
archyvą kur nors slėpti.
Kiek pasistūmėti Bitėnų archyvo byloje tyrėjui padėjo Kauno apskrities archyve
turima archyvinė nekilnojamojo turto dokumentų medžiaga. Paaiškėjo, jog Simanonio
šeima namą pirko dar 1886 metais. Tačiau 1931 metais nekilnojamąjį turtą knygnešio
našlė pardavė. Jį įsigijo Prienų gydytojas dr. Juozas Brundza, kuris, kaip žinoma, buvo
susijęs su nelegalios lietuviškos spaudos platinimu, lietuvybės puoselėjimu spaudos
lotyniškais rašmenimis draudimo metais; manoma, kad bendravo ir su Simanoniu.
Tačiau tiesioginio Brundzos ryšio su Jankumi Kaunui nustatyti ir vėl nepavyko.
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Lemtinga detektyvinės istorijos gija, padėjusia išnarplioti prieš šimtmetį užmintą
mįslę, tapo netikėtai archyvo medžiagoje rastas ketvirtojo XX amžiaus dešimtmečio
dokumentas – „mažo formato vienpusis blankinis spausdintas pažymėjimas arba
leidimas“ (p. 36), parašytas prancūzų kalba ir išduotas Ladui Natkevičiui. Nors rasti
patikimų tiesioginės Natkevičiaus, tarpukario Lietuvos karininko, teisininko, diplomato, spaudos darbuotojo, ir Jankaus pažinties įrodymų Kaunui nepavyko, užčiuoptas tiesioginis Natkevičiaus ir Poškos gatvės namo „ryšys“: Natkevičius buvo vedęs
tuometinio namo savininko Brundzos dukterį Gražutę, o uošvių namuose Poškos
gatvėje, spėja Kaunas, Natkevičiai apsigyveno grįžę iš Maskvos 1940 metais (p. 37).
Bandydamas išsiaiškinti, kaip asmeninis Jankaus archyvas atsidūrė Natkevičiaus
rankose, Kaunas brėžia tokius galimus archyvo kelio į namo Poškos gatvėje slėptuvę
orientyrus. 1939 metais, traukdamasis iš Bitėnų į Kauną, Jankus pasiėmė ir asmeninį
archyvą. Žinoma, kad iki 1944 metų vasaros jis gyveno Kaune, Aukštaičių gatvėje.
Šiame bute, liudininkų atsiminimais, būta bibliotekėlės, saugota rankraščių, dokumentų. Vieno iš butą lankiusių liudininkų – Vytauto Kaunecko – duomenimis, iš
Kauno Jankus pasitraukė tuščiomis rankomis. Vadinasi, viskas liko čia: „laiškai, dokumentai, nuotraukos, asmeninio naudojimo daiktai“ (p. 38). Prieš traukdamasis
Jankus pasirūpino asmeninio rinkinio likimu – matyt, atidavė jį saugoti Natkevičiui,
kuris ir paslėpė rankraščius šeimai priklausančiame name. Čia asmeninis Jankaus
rinkinys pragulėjo per 60 metų, kol nuo pražūties jį išgelbėjo gaisras (p. 39).
Knygos sudarytojai, išlaikydami kuo daugiau teksto originalo ypatumų, nekeisdami turinio ir nieko nepraleisdami, nebijojo, kad tautinio sąjūdžio herojai pasirodys
neherojiškoje aplinkoje, – šių sakyta:
Tawo no szirdies prieteliumi ir broliumi o jey reik ir tarnu ir bernu, bile tik
pasiprocewojimůse u Tewißke Lietuwa ir u lietuwiszkaje gimine, o kad ir sunkiausioje małonioje ir kruwinoj procioj kuno ir dußios, pakol uteks ant tu menkuteliu
mano syłû! (p. 339)

Laiškuose, o ypač draugiškuose, dažnai aptariama kasdienybės, buities tema.
Pavyzdžiui, Vištelis-Višteliauskas rašo Mikšui:
Dienomis atlieku mano uredystes reikmienes (weikałus) o naktimis ir Szwentomis
dienomis raßau. Dienomis tikt tiek laiko man pritenka, kad galiu paspeti dwi gazietas [...] – perskaityk nors pawirßiu (p. 388).
Ar jusu Gimdytojei turi koki gruntstuki źemes, (uki) ar ßeip kitonißku budu werczesi?
Aß ketinu Jiems keleta swaru bulwiu (Bolivijos ropiu) ropuku, kurduku, bulbiu, erczyku, tiek wardu tur tos bulwes [...] atsiusti, rasi Jus neturesite tokiu kaip aß (p. 389).
Jautis mano po paraßimo Jums gromatos Petniczioj priesz Welykas uźsigeide keliauti i atilsi ir palydejau jį – o dabar ir roputems grasina Sziaurys-storłupis (p. 331).

Tačiau jo laiškuose, be kasdienybės reikalų, esama daug filologinių, kultūrologinių
samprotavimų; rašoma apie lietuvių kalbos gramatikos, žodynų, Lietuvos istorijos
poreikį; aptariama Europos ir pasaulio politika, kultūra ir mokslas:
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Dabar wiens Profesorius uniwersiteto raße wienoj gazietoj krytika apie Sanskrito
gramatika K. Malenowskio, žinoma kad su pagȳrais, pripaźino priesz wiſa swieta,
kad lietuwißkoje kałba neißmierůtus (neißmatůtus) ir neißsemiamus skarbus [a]tidengia diel tyrinetoju Seniauſiuju kałbû, ypaczey, Sanskritißkos kałbos (p. 336).

Jis dalijasi mintimis apie Prūsijos lietuviškų laikraščių turinį, raidyno, vartotino
leidžiant knygas ir laikraščius, pobūdį:
Aß gotißko druko negaliu iłgay skaityt, neſa man pradeda akis mirkcziot ir jyg koks
drignas (negaliu iszreikszt kas tay yra – Drignas – tay jůdi palszi, szemi punkteley
ant <...> tarp akiu ir dangaus ir t. t.) szokineja, tay [auk]sztyn, tay źemyn driekdamasis (p. 332).

Vištelis-Višteliauskas, kaip vyresnis (g. 1837), svarbiu uždaviniu laikė ugdyti jaunąją kartą ir Mikšui (g. 1862) dalijo patarimų, o dažnai pakylėtai ragino:
O, kad Jumis Wieszpatis pałaimintu Juſu garbingose dumose ir weikałůse! Kad Jus
pastotumet tikrais źuklijeis (źwejeis) Lietuwos-Motineles: Kad Jus su sawo jaunoſios
dußios tinkłais odźiu teisibes galetumet łaimeti daugybę dwaſiu kunůse Broliu
Lietuw’nįku ußałusiu ledůſe uźůmarßos, abejojimo ir [wa]iksztinejancziû ant nůmones
(apicziupomis) kaip [na]kties paukszczei! (p. 329–330)

Jis džiaugiasi Prūsuose radęs bendraminčių, nors ir čia daugelis lietuvių niekinantys kalbą:
Ką asz Lietuwoj palikau – nesigailiu, neſa macziau jog ne wiens buwo sujudintas
dwaſioje ir sąinej. Bet inau geray, jog didesne dalis iszgamû jůksis isz manęs, kaip
isz „Duer Littauer’o“. Radau tokiu Smalininkůse ir Tilźej, kurie jau powiſam uźsigyne lietuwiszkosios gimines, ir sakesi esą iß Salzbergeriu, ale po kokios adynos
„diskusijos“ sznekucziawimo wokißkay priſipaźino galausey Lietuw’nįkais esą ir
mokā lietuwiszkay (p. 339).

Įdomu, kad laiškuose dažnai nuskamba užklausų apie senas knygas: pavyzdžiui,
ne vienas klausia, kur rasti paskaityti Simono Daukanto Lietuvos istoriją, Motiejaus
Valančiaus Žemaičių vyskupystę („Historija Zemajcziu“, p. 75), kur gauti lietuvių kalbos gramatiką ir chrestomatiją, žodyną.
Laiškuose iš Lenkijos, Maskvos, Peterburgo, Sibiro galima rasti informacijos apie
ten gyvenusių lietuvių veiklą, norą skaityti ir šviestis. Pavyzdžiui, Jonas Kymantas
rašo, kad vykusi Peterburgo lietuvių vakaronė, susirinkę apie du šimtus žmonių;
vakaronė patiko ir norintys dar, o likusius 20 rublių skirią Auszrai, kad ją siųstų (p. 150).
Adomas Sketeris rašo, kad iš Maskvos vyrų Vaičekauskas, Jasulaitis, Jablonskis ir kiti
žada rašyti į „Aura“ – ypač beletristiką (p. 257), o pats jis siunčia „pagal itarme
musu [a]pigardes“ nurašytą dainą „Siunte mane motinela“ ir savo eilėraštį „Paklidusems“ (p. 258).
Iš Vincento Vaičaičio laiškų sužinome apie jo rašytą etimologijos žodyną – kaip
pats nurodo, „patrijotišką ir filologišką“ (p. 298), tad užbaigto nebūsią galima spaus-
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dinti „Gudijoj“. Galima paminėti, kad jo nenurodė Birutė Kabašinskaitė savo studijoje Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi reiškiniai (1998). Šio autoriaus laiškuose gausu etimologizavimų („Ƶastė čistai lietuwiškai ranka, ką parodo žo<...> nog
žodžio2 ka ženklina griebia. –“, p. 290), pranešimų laikraščiui apie įdomesnius savo
apylinkės ar kur nugirstus įvykius. Tenka apgailestauti, kad laiškai apirę ir visą tekstą randame retai.
Atkreiptinas dėmesys, kad gana gausu adresantų iš Šiaurės Lietuvos, Biržų krašto, kur vyravo reformatų bendruomenė, nuo seno žinoma kaip labiausiai besirūpinanti lietuvių kalbos vartojimu kultūriniame gyvenime.
Kaunas pastebi, kad „laiškai yra svarbus lietuvių dialektologinio paveldo telkinys“
(p. 41). Pasirinktas publikavimo būdas – perrašas – geriausiai tiko tokios vertės ir
fizinės būklės rankraščiams. Rengėjai sako: „Perrašant stengtasi išsaugoti individua
lias rašybos ypatybes: digrafus ir raides su diakritikais (akūtu, graviu ir cirkum
fleksu), geminaciją, tremas, trumpinimus ir kt.“ (p. 49) Sprendimas išlaikyti individualios rašybos bruožus sveikintinas; vis dėlto skaitytojui, ypač tyrėjui, būtų labai
pagelbėjęs ir vizualiai išlaikytas originalo eilučių ilgis bei lūžiai. Taip būtų lengviau
skaityti pateiktus laiškus, tyrėjas galėtų greičiau identifikuoti vietas, kurių nematyti dėl nutrupėjusių rankraščio lapų kraštų, išblukusių vietų, o kurios – tiesiog neįskaitytos rengėjų.
Ne neigiant, o tik pabrėžiant leidinio vertę tenka paminėti, kad perrašant tekstus
nepavyko išvengti rimtų klaidų. Turbūt negalima teigti, kad rengėjai mažai rūpinosi teksto kokybe ir pernelyg skubėjo visuomenei paskelbti naujieną. Esant tokiai
gausybei autorių, kurie rašė skirtinga rašomąja kalba, be abejo, skirtingu braižu,
nelengva buvo juos šifruoti. To meto kultūrininkai rašė daug ir greitraščiu – nuo to
šifruotojo darbas tik sunkėja, tad būtų buvę prasminga pasitelkti didesnę tyrėjų
grupę. Pirmiausia pasigendame tokio pobūdžio tekstus rengiant būtinų elementarių
dialektologijos, bendrinės kalbos istorijos žinių. Kad filologinės rengėjų jėgos buvo
menkos, rodo ir tekstologiniai leidinio komentarai, kuriuose nebandyta apibūdinti
rankraščių kalbos, braižo pobūdžio, probleminių šifravimo atvejų. Knygoje pateikti
komentarai neišsamūs, ne vienas skaitytojui kylantis klausimas lieka neatsakytas.
Kažkada, pradėjus rengti Daukanto Istoriją Justinaus, Giedrius Subačius mokė, kad
šifruojant rankraštį negalima palikti beprasmių sakinių. „Auszros“ archyvo rengėjai
apie tai nepagalvojo. Pavyzdžiui – „Golek pos jį porašiti greczni grometą proszidami
paplatinimo laikroszczio“ (p. 114). Patikrinus perrašą su originalu matyti, jog pirmasis sakinio žodis perskaitytas klaidingai, – turėtų būti „Galite“. Kitame laiške adresantas iš JAV rašo, kad mėgsta skaityti knygas ir randa jose apie lietuvius parašyta:
„Nors je Buwo pagonais mazum je Lauze sawo Caralliwasti ar Szwentabliwasty –
kaip szende daro One ne wisai ne teip“ (p. 144). Čia tiek pagal turinį, tiek pažvelgus
į originalą matyti, jog turėtų būti ne „Caralliwasti“, o „Cnatliwasti“, t. y. „mažai
laužė savo dorybę ar religingumą“. Galbūt perrašinėtojus čia suklaidino tai, jog grafema <n> po <C> taisyta? Netenka prasmės ir išnašoje rengėjų pateiktas žodžio aiš2
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kinimas (nuo lenkiškojo królestwo). Miliausko-Miglovaros laiške Mikšui esti panašių
klaidingų šifravimų, pavyzdžiui: „kur ü toke vieta, isz kur ir pats nebe[gales] isz
traukti neveirent, kad ten greta <...> geri <...> [daly]kai padieti“ (p. 174–175). Čia
vietoje žodžio „neveirent“ turėtų būti „neveizent“. Kad mažai spėta įsigilinti į rank
raščius, rodo štai ir toks sakinys:
Jey pamylesi su wisa dwaſios ßirdźia sawo Tewißkia Lietuwą, tay ir karcziausiose
Cremerycziose (nůdůſe) raſi dangißka saldenybę! Ale norint pamylet – reikia pirm
wiso idejas (nusidawimus) Sentewiu pažinti (p. 324).

Čia vietoj žodžio „Cremerycziose“ turėtų būti „Czemerycziose“ – tokį skaitymą
paremia ir skliausteliuose esantis žodis (nůdůſe). Jonas Čerka laiške rašo: „Nusiun
czio daug gromotu unt Birzu pusi, kur mana gimtinia, ir unt Szijmkionka pusi, kozi
or je iszroszys ‘Auszru’?“ (p. 104) Bet pažvelgus į rankraščio originalą matyti, kad
neteisingai interpretuota ne tik mažoji <k>, kurią Čerka rašė be iškeltinės, būdingą
kirilikai, bet ir grafema <r> (perraše iššifruota kaip <n>). Todėl vietoj „Szijmkionka“
turėtų būti „Szijmbiarka“ (Šimbarkas – miestelis Šiaurės Lenkijoje).
Deja, netikslių šifruočių (netiksliai interpretuotų raidžių, perrašant atsiradusių
korektūros klaidų, praleistų žodžių, raidžių) knygoje gausu. Tai iliustruoja ir ši su
originalu palyginta Kazimiero Aglinsko laiško Basanavičiui ištrauka:
Szitas dieglus buwo kajrejm [=kajrejem] szone <...>ienas, paskoj [=paskój] wiena
minuta piarejo <...>to tiesejausia [=tieseja pusia] (ape pažastia) cze [tei]pgi buvo
[=buwo] dwi dienas, tada grižo <...>alos in kajrei szona ir pradejo <...>zitis. Szendie
jau tik biski jaucziu <...>da atsidustu, arba łabaj gilej kwe[pu]oju. Kada gilej kweptelu taj ne tik <...>in szone jaucziu maža skauduli bet <...> krutinej [=kriutinej] – tik
wisaj [=visaj] mažaj (p. 61).

Dėl netikslaus šifravimo recenzuojamoji knyga, deja, menkai tegalės pasitarnauti
kalbos istorikams ir dialektologams. Perrašuose ypač daug rašybos netikslumų, plg.
Juozapo Arnatausko laiške esantį Jankaus prierašo perskaitymą:
atliepta 19/10/83 reik nuopradźos [=prados] visus [=viſus] Numorus [=Numerus]
Auszros [=Auſʒros] prisusti [=priſuſti] du rublei buva vidui (p. 74).

Ne visur tiksliai iš originalų perrašytos tarminės ypatybės, pvz.: dawe [dewe], mesa
[mejsa] (p. 158); Lotyniszkumis literumis [Lotyniszkums literums] (p. 271); miestelioj [mies
telėj] (p. 169); senu pažinstamu {ir} winun [senun pažinstamun {ir} wirun] (p. 158). Abejonių kelia ir kai kur rengėjų atkurtos spėjamos lytys – pavyzdžiui, Aglinsko laiške
originalo Girinikus (p. 60) kažkodėl pateiktas su rekonstruotąja <n> (Girini[n]kus),
nors rengėjų spėjamos <n> originale nėra, juo labiau kad ir priesagos variantas -ininkAglinsko gimtajai Girininkų šnektai nėra būdingas3.
Tačiau daugiausia klaidų padaryta vietoj raidės <a> perrašant žodžius su <o>, net
trumpojo balsio pozicijoje, kur jokioje tarmėje [o] netariama: ope [apie] (p. 103); pos [pas]
3
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(p. 114); Tovi [Tavi] (p. 116); Dobor [Dabar] (p. 118). Tekstuose vietoj <a> daug kur
perrašius <o>, kyla įspūdis, kad laiškus rašė tik anykštėnai, kupiškėnai, nors autorių
būta ir iš Šiaurės Lietuvos, ir iš Žemaitijos ir kt. Mečislovo Davainio-Silvestraičio laiškuose ir jų prieduose taip pat daug kur be pagrindo rašoma <o>: atlojkej [atlajkej] (p. 112);
rošau, Gojlu, Dorik, užproše, opei (p. 113). Abejoti tenka, ar tas pats autorius rusiškai
pavardę rašytų Райлло, o lietuviškai Roila (p. 120); tas pats autorius – vienoje vietoje
„Potarles ir dainos“ (p. 124), kitoje – „Patorles ir dainos“ (p. 125). Negalima sutikti, kad
Petras Vileišis tame pat laiške leidinio pavadinimą rašytų ir Garsas, ir Gorsas (p. 316)
arba „Mono vordo pri pamoksłu ne dek“ (p. 317). Tokia netiksli <a> ir <o> grafemų
interpretacija rodo, kad rengėjai, perrašydami tekstą, atsižvelgė tik į išorinę formaliąją
teksto grafiką, į atsitiktinius panašumus, bet neatkreipė dėmesio į autoriaus raštingumo įgūdžius ir, svarbiausia, individualias greitosios rašysenos raidžių formas.
Juozapas Miliauskas-Miglovara yra žinomas kaip vienas iš to meto gramatikos
projektų autorių, siūlęs rašyti Viduklės tarme. Jis, kaip Jurgis Ambraziejus Pabrėža,
norėdamas perteikti balsių ilgumą kai kurias balsius žyminčias raides dvigubino:
Telsziuu, meatuuse, Sziauliuuse (p. 169); buutu, Verbuu (p. 170); jo knygelės pavadinimas:
Rasztai. Iivaires Eilas. Tačiau knygos rengėjai dvigubą Miglovaros <ii>, kuriuo žymėtas pietų žemaičių [i] (bk <ie>), perraše klaidingai žymėjo kaip <ü>, pvz.: iszsiraszü
ti, tablücze üra, Rütave, güvena (p. 169); ü kita kvartola (p. 172).
Apibendrinant pastebėtus teksto riktus, galima teigti, kad knyga gerokai papildo
iki šiol plačiajam skaitytojui buvusius prieinamus, su Auszros laikotarpiu susijusius
tekstus, pateikia nemažai kultūros ir raštijos istorijai svarbių faktų, tačiau kalbininkai
kalbos istorijos, dialektologijos tyrimams šia knyga be originalų pasinaudoti negalės.
Dėl to ypač gaila, nes leidinys būtų labai pravertęs antrosios XIX amžiaus pusės
asmeninės lietuvių rašomosios kalbos tyrimams.
Vis dėlto šiuos pastebėjimus pabaigti norėtųsi Vištelio-Višteliausko žodžiais, kuriais
jis žadėjo dangų prilenkti, kad atgaivintų lietuvių kalbą (p. 334). Domas Kaunas visa
savo veikla jau daug metų lenkia dangų, ir nuo to mums tik šviesiau ir šilčiau.
Roma Bončkutė 				

Gauta 2012 m. lapkričio 15 d.
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Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje. 1911–
1914 metų istorija (toliau – MVUIA) – antroji serijos Lietuvių tekstologijos studijos knyga. Nors nuo jos pasirodymo praėję keleri metai (išleista 2009-aisiais), verta aptarti
kelis svarbius studijos aspektus. Miko Vaicekausko knyga jau yra recenzuota, akcentuotas jos indėlis į gausų garsiajam Žemaičių vyskupui skirtų darbų korpusą1. MVUIA
pateikiamas Valančiaus veikalų (p. 11–12) bei tekstų apie jį sąrašas2 rodo, kad jo
tekstinis palikimas iš tiesų apima platų temų diapazoną, o įvaĩrios veiklõs kryptys
yra susilaukusios nemaža analitinio dėmesio. Čia jo nesuminėsime, mat šį darbą jau
atlikę kiti vyskupo tekstų ir gyvenimo teksto tyrėjai: Vytauto Merkio studijoje Mo
tiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo3 nurodomi svarbiausi atlikti tyrimai; skirtingų požiūrių randame straipsnių rinktinėje Motiejus Valančius: iš
arti ir iš tolo4. Antra vertus, aptarti pradėsime ne aprašydami knygos turinį, bet paaiškindami, kodėl Vaicekausko studijos nebūtina sistemiškai priskirti bendram vyskupo tekstų tyrimų laukui.
Pavadinime įvardyta, kad susidursime su Valančiaus rankraščių tekstais, ir išties
studijoje tyrinėjami Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai: Rozmaite wiadomości
zebrane przez księdza Macieja Wołonczewskiego (Kunigo Motiejaus Valančiaus surinktos
1
2

Jankauskaitė 2011, 301–302.
Žr. „Literatūros sąrašą“ (p. 129–146).

3
4
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Merkys 1999, 11–30.
Motiejus Valančius: iš arti ir iš tolo, 2001.
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įvairios žinios), Rozmaite wiadomości zebrane (Surinktos įvairios žinios), Rozmaite wiadomo
ści (Įvairios žinios), Pamiętnik domowy (Namų užrašai) ir Wiadomość o czynnościach paster
skich biskupa Macieja Wołonczewskiego (Žinios apie vyskupo Motiejaus Valančiaus pastora
cinius darbus), nelabai seniai pasirodę nauju leidimu5, taip pat buvę publikuoti ir
anksčiau6. Tačiau apie įprastus rankraščių istorijos klausimus nekalbama7, nes tiriami
ne šaltinių tekstai ar materialiosios ypatybės, o buvimo vietos kaitos istorija. Iš publikacijų spaudoje, privačios korespondencijos ir susijusių dokumentų rekonstruojama
1911–1914 metų įvykių, apimančių Valančiaus atsiminimų ir užrašų rankraščių paieškas, seka8 bei bandoma atsakyti, kodėl minimieji rankraščiai galėję dingti (ar tariamai
dingti) ir būti ieškomi. Taigi nuo pačių Valančiaus tekstų žengiama žingsnį į šalį:
studija supažindina ne su autoriumi ar jo rašytiniu palikimu, bet su XX amžiaus pradžios kultūrinio gyvenimo peripetijomis, besiformuojančio literatūros lauko aktualijomis, dalyvių interesais. Pasitelkiant „kovų“ dėl rankraščių istoriją, pažvelgiama į
„Lietuvos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo kasdienybę, jos užkulisius“ (p. 13).
Nors knygos pratarmėse (viena Vytauto Vanago, kita – knygos autoriaus) pabrėžiama
Valančiaus asmenybės reikšmė, mat jis parašęs tiriamuosius dokumentus, be to, būtent
šio ikiaušrinės epochos Lietuvos kultūros simbolio9 rankraščiai galėjo būti geras ginčų tarp skirtingų ideologijų veikėjų pretekstas, norėtųsi pritarti Vanagui, kad leidinys
„turės pirminio šaltinio prasmę“ (p. 8) visų pirma besidomintiems Valančiaus raštų
istorija, o informacijos apie patį Žemaičių vyskupą suteiks mažai.
Studijos autoriaus žodžiais tariant, „rankraščių istorija reikšmingai papildo platesnę tekstologijos mokslo šaką – veikalo istoriją“ (p. 13). Tačiau susiduriame net ne
su veikalo istorija, kuri turėtų apimti „kūrimo istoriją ir teksto istoriją, prasidėdama
kur kas anksčiau už pastarąją – tą akimirką, kai kilo pirmoji mintis [...] veikalą
parašyti“10, bet šaltinio, „jo kaip daikto istorija“, apimančia „padarymo aplinkybes
ir būdą, saugojimo vietos kaitą ir sąlygas, savininkus bei vartotojus“11. Negalėtume
šios studijos vadinti „išsamiuoju“ šaltinio istorijos tyrimu – aptariami tik keli visos
rankraščio istorijos aspektai („saugojimo vietos kaita bei sąlygos“ ir „savininkai“),
nors įtraukiama ir publikavimo bei ketinimų publikuoti detalių. Rankraščių tekstai
5
6

7

Valančius 1996; Valančius 2003.
Valančius 1929 (atskiru leidiniu). Periodinėje spaudoje fragmentai buvo spausdinami
Juozo Tumo-Vaižganto ir Vaclovo Biržiškos iniciatyva.
Jie aptariami tekstologiniuose minėtųjų publikacijų komentaruose, leidžiančiuose susidaryti išsamų tekstų turinio, svarbos,
rankraščių materialiųjų ir redakcinių ypatybių vaizdą. Pavyzdžiui, paskutiniame ir
išsamiausiame Aldonos Prašmantaitės parengtame leidime aprašomi šaltiniai – jų
„išvaizda“, tekstų redakcinis lygis, žanras
(Prašmantaitė 2003, ix–xii). Aprašomi ir
šių tekstų ar jų fragmentų spausdinimo
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atvejai (Prašmantaitė 2003, xii–xix) bei neaiškios buvimo vietos istorija 1911–1914
metais (Prašmantaitė 2003, xiv–xix). Trumpos redakcinės pastabos apie rankraščių
istoriją pateikiamos ir publikuojant kitus
Valančiaus tekstus (žr. Valančius 2001,
799–827).
8 Pačiai rankraščių neradimo istorijos re
konstr ukcijai skirtas pirmasis knygos po
skyris (p. 17–49) ir beveik visos publikacijos (p. 83–119).
9 Girdzijauskas 2001, xvi.
10 Subačius Paulius 2001, 93.
11 Subačius Paulius 2001, 93.
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nenagrinėjami, todėl tokio pobūdžio tyrimą galime suvokti kaip galimos plačios
tekstologinės šaltinio ar jo teksto studijos dalį. Lietuvoje tiriant rankraščius retai
analizuojamos vien šaltinių gyvavimo aplinkybės, taigi MVUIA nuo teksto turinio ar
išorinių rankraščio ypatybių žengia tekstų recepcijos, klasiko santykio su kitų laikotarpių literatūros lauko dalyviais tyrimo link: atsitraukiama nuo Valančiaus, kuris
nėra nei rankraščių paieškų istorijos, nei jos tyrimo protagonistas.
Žinoma, esama tradicijos aprašyti rankraščio keliones jį publikuojant, tačiau at
skirų leidinių, tiriančių panašias problemas kaip Valančiaus užrašų ir atsiminimų
rankraščių buvimo ar nebuvimo vietos arba šaltinių recepcijos ypatumai, negausu12.
Galime paminėti kelis panašius, nors atskiromis knygomis ir netapusius, tyrimus:
Giedrius Subačius yra tyręs Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščių „pradingimo
ir išlikimo istoriją“13, Roma Bončkutė – Simono Daukanto rankraščių istoriją14, su
Mikalojaus Akelaičio Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego rankraščio istorija susijęs
Redos Griškaitės straipsnis15, taip pat turime pasirodžiusių vienos rankraščių istorijos dalies – proveniencijos – klausimus tiriančių studijų16. Kitame Vaicekausko straipsnyje, susijusiame su Valančiaus rankraščiais, yra atskiras poskyris „Rankraščio
istorija“17. Apskritai atrodo, kad iš tokiomis temomis rašančių Lietuvos filologų aptariamosios studijos autorius išsiskiria kaip labiausiai besidomintis rankraščių neleidimo, leidinių nepublikavimo situacijomis18. Kita vertus, minėtuose darbuose dominuoja kiek įmanoma detalesnis šaltinių tyrimas, o buvimo vietos kaitos ar paieškų
istorijos dažniausiai sudaro tik vieną iš tyrimo dalių.
Aptarę studijos pasirodymo kontekstą, turime pakalbėti ir apie vidinę teksto struktūrą. Pirmiausia pateikiama studija, nupasakojanti Valančiaus užrašų ir atsiminimų
rankraščių istoriją, – nuodugnus toliau publikuojamų tekstų ir jų ryšių aprašas. Tačiau
publikacijos dalies pavadinimas („Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rank
raščių paiešką ir istoriją liudijantys dokumentai, laiškai ir spaudos publikacijos“,
p. 83–127) konstatuoja atvirkščią santykį, šaltinių publikacijas leidžiantį vadinti priedu19; be to, publikacijos pateikiamos chronologine tvarka (pagal įvykių eigą). Vis
dėlto knygos paantraštė skelbia, kad tai „Studija ir publikacija“, todėl tikriausiai
neverta bandyti nustatyti publikuojamų tekstų ir jų liudijamos istorijos hierarchijos.
12

13
14

15

Skelbiant kokį nors senesniųjų laikų veikalą, būdinga praktika yra kiek įmanoma išsamiau aptarti tiek teksto istorijos, tiek
šaltinio ir veikalo istorijos detales, įtraukiant ir šaltinio buvimo vietos, savininkų
kaitą (jei tokia buvo). Pavyzdžiui, Aleknavičienė 2005, 62–116.
Subačius Giedrius 2001, 167–184.
Bončkutė 1994, 113–148. Pradžioje autorė
kreipia dėmesį į rankraščių keliones, buvusius turėtojus, nors vėliau aptaria ir
rankraščių tekstų specifiką.
Griškaitė 2009, 205–276. Rašoma apie rank
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16
17
18

19

raščių paieškas (sėkmingas ir nesėkmingas) (Griškaitė 2009, 214, 216–221), nors
nuošalyje nepaliekama ir rankraščio charakteristika bei teksto turinys (Griškaitė
2009, 221–225).
Pavyzdžiui, Aleknavičienė 2007, 57–98.
Vaicekauskas 2011, 219–225.
Plg. Vaicekauskas 2008, 114–135; Vaicekauskas 2005, 266–294. Akcentuotina, kad
šios studijos susijusios su Valančiaus rank
raščiais ir Juozo Tumo-Vaižganto veikla
dėl jų spausdinimo.
Jankauskaitė 2011, 302.
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Pačias publikacijas galėtume vadinti kone abipuse korespondencija (nors susirašinėjama ne vien epistoliniais tekstais), kuria pateikiamas nuoseklus įvykio vaizdas.
Kita vertus, šie tekstai ne tik liudija Valančiaus rankraščių paieškų istorijos vingius:
jie galės būti šaltiniu kitus dalykus analizuosiantiems tyrėjams, taigi funkcionuos
kaip atskiri ir atskirti nuo pačios studijos. Savo ruožtu aptartąją istoriją taip pat
galima tęsti, nurodomos net tolesnės galimo tyrimo gairės – kur vertėtų ieškoti
papildomų dokumentų, kurie galbūt leistų ne tik parodyti, kaip vyko ši istorija, bet
ir kodėl (p. 79).
Vaicekausko studijoje nesiekiama papasakoti negirdėtos rankraščių ieškojimo
aplinkybių versijos20 – veikiau norima parodyti situacijos įvairumą, nes „lenkiškų
Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščių istorija yra gerokai margesnė, negu manyta iki šiol bei užfiksuota istoriografijoje“ (p. 77). Anot Vanago, rankraščių ieškojimo
istorija šiame tyrime išnagrinėta „kruopščiai, išsamiai, tiksliai“ (p. 8), todėl nesiimsime jos atpasakoti, tik aptarsime knygos turinį. Pirmasis pirmosios dalies skyrius
(„Susidomėjimas Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiais ir jų paieškos“, p. 25–
49) skirtas 1911–1914 metų įvykiams spaudoje, epistolikoje ir dokumentuose aprašyti: minimi visi paieškų dalyviai – Juozas Tumas-Vaižgantas, Augustinas Janulaitis,
Michałas Bernsztejnas, Jonas Basanavičius, Kazimieras Šaulys, Lietuvių mokslo draugija – bei jų veikla, susijusi su Valančiaus rankraščių saugojimu ar paieškomis. Trumpame antrajame skyriuje („Tumo pastangos surasti Pamiętnik domowy“, p. 50–54) daugiausia dėmesio kreipiama į Tumo santykį su Valančiaus rankraščiais – kada jis juos
gavo, kur „sunaudojo“ bei kaip baigėsi ši nuosavybės, turėjimo istorija. Trečiajame
skyriuje („Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai kaip istorijos šaltiniai“, p. 55–62)
aptariami jau XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje svarstyti Valančiaus rank
raščių publikavimo klausimai. Vertinant šią istoriją kaip „kriminalinę dramą“ (vagystę?), ketvirtajame skyriuje („Rankraščių atsiradimas“, p. 63–69) pateikiama atomazga
jau nebe taip intriguoja: „Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščių paieškų problema išsisprendė lyg ir savaime“ (p. 63), nors dar po 1914 metų dėl šių rank
raščių vyko diskusijos, derybos21, kol 1940-aisiais paieškų istorijoje padedamas taškas
(p. 69). Vis dėlto norėtųsi paklausti: kodėl istorija vadinama 1911–1914 metų, jei
apimamas ilgesnis laikotarpis? Juk – nors ir trumpas – ketvirtasis knygos skyrius
skirtas būtent po 1914 metų vykusioms paieškoms aptarti, o XIV–XVI publikacijos
(p. 120–127) taip pat yra iš kito laikotarpio.
Rūpi klausti ir kitaip: ar publikavus tekstus, nuosekliai iliustruojančius rankraščių
paieškas, nebuvo galima istorijos nupasakoti kur kas glausčiau? Žinoma, galima.
20

Vaicekauskas nurodo, kad ši rankraščių
paieškų istorija jau buvo ne sykį aptarta,
tačiau, neturėdami kai kurių šioje studijoje publikuojamų šaltinių, ankstesnieji tyrėjai pateikė neišsamų ir vienpusišką vaizdą (p. 71). Kritikuojama Prašmantaitės istorijos versija, nes joje neatskleidžiamos
kai kurios detalės, neminimi visi istorijos
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21

dalyviai ir, Vaicekausko manymu, esama
faktinių klaidų (p. 71–72).
Žr. Tumo susirašinėjimą su Augustinu Liepiniu (skelbiamą ir šioje knygoje, p. 120–
124) ar Vaclovo Biržiškos dalies rankraščių
publikacijas Mūsų senovėje (Biržiška 1938,
237–246; Biržiška 1940, 70–94) ir pan.
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Tačiau detali rekonstrukcija yra reikšminga pretenzija į mokslinį tokių istorijų pateikimą, be to, praturtina lietuvių tekstologiją įvairesniais ir detalesniais rankraščių
tyrimais. Tačiau pats Vaicekauskas užsimena, kad, sekant šia rankraščių buvimo
vietos istorija ar veikiau bandomu sukurti „skandalu“, atsiveria „visuomeninių-politinių ar ideologinių konfliktų pėdsakai“ (p. 17), – taigi studiją galima suvokti kaip
vienos iš XX amžiaus pradžios literatūros lauko kovų dalies atskleidimą, būtent ir
reikalavusį išsamiau aptarti istorijoje dalyvavusius tekstus ir kontekstus (autoriaus
žodžiais tariant, reikėjo „aktualizuoti smulkmenas“, p. 13). Dėl to penktajame skyriuje („Rankraščių paieškų pėdsakai istoriografijoje“, p. 70–72) sekama ir tolesniais
rankraščių pėdsakais (kur jie buvo minimi ir publikuojami po Antrojo pasaulinio
karo) bei aptariama, kaip buvo kuriama Valančiaus rankraščių neradimo istorija ir
kaip Tumas tapo pagrindiniu jos herojumi:
Jurginis pagrindiniu šios istorijos veikėju padarė Tumą ir viską pakreipė į „pasaulėžiūrinę“ pusę, nurodydamas, kad visa ši istorija – tai aštrus Tumo ir kitų Lietuvių
mokslo draugijos narių „antiklerikalų“ ginčas (p. 70).

Su tokiu Tumo iškėlimu į pirmąjį planą susijusi ir šeštajame skyriuje („Šalutinė
tema: lietuvių socialdemokratai ir Valančius“, p. 73–74) pristatoma „šalutinė tema“,
kuria baigiamas jo amžininkų ir vėlesnių kultūros veikėjų interesų kovų aptarimas.
Bandoma rekonstruoti, kas iš tiesų galėjo būti šios intrigos kaltininkai, – galbūt socialdemokratai? Tačiau šiuo atveju trūksta duomenų, todėl siūloma iškeltą hipotezę
laikyti „viena iš spėtinų galimybių“ (p. 74).
Svarbus dar vienas knygos aspektas. Kruopščiai registruodamas visus Valančiaus
užrašų ir atsiminimų rankraščių leidimus, paminėjimus ir „šalutines“ istorijas, autorius parodo, kaip „verdama“ publikavimo „virtuvėje“: kiek kartų ir iš kokių leidinių
buvo perspausdinti tekstai, koks rankraščių santykis su leidimais ir t. t. Nors tema
neplėtojama, tai pavyzdys, parodantis, kaip, pradėdami nuo atskirų redagavimo ir
publikavimo istorijos atvejų, galime tirti bendresnes spaudos darbo raidos problemas.
Verta paminėti, kad studijoje ištirti ne tik tiesiogiai su Valančiaus rankraščių buvimo
vieta susiję publikuojami šaltiniai, bet ir „aplinkiniai“ tekstai, leidžiantys tiksliau
aptarti šaltinių istorijos faktus bei juos interpretuoti22. Taigi studija reikšminga ir tuo,
jog parodo, kad epistolika, dar nelabai išsamiai nagrinėta Lietuvoje (jos Vaicekausko
studijoje gausu), taip pat gali leisti geriau pažinti kai kurias kultūrines epochas, jų
literatūrinį ar kultūrinį lauką.
Kalbėdami apie formalius dalykus, pradėsime nuo publikacijų rengimo principų.
Siekiama kuo autentiškesnio, mažiau nuo originalo nutolusio teksto („publikacijose,
22

Pavyzdžiui, paneigiama Pelikso Bugailiškio nuomonė apie galimai anksčiau Tumui
perduotus rankraščius (p. 28), naudojamasi aptariamo laikotarpio istorijos veikėjų
laiškais ir straipsniais, kuriuose būtų tikėtina rasti informacijos apie Valančiaus
rankraščius, tačiau apie juos neužsimena-
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ma (p. 32, 41–44, 57–59). Taip pat tiriami
ankstesni šių rankraščių minėjimai, pavyzdžiui, Tumo ir Aleksandro Dambrausko korespondencijoje (p. 55–57), aptariant
laiškų rašymo specifiką, pasitelkiami su
šia istorija nesusiję Jono Basanavičiaus
laiškai (p. 34, 21 išn.) ir pan.
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jų komentaruose pretenduota į archyvinį, dalykinį ir bibliografinį išsamumą, tekstologinį tikslumą ir dokumentiškumą, [...] publikacijas rengti laikantis autentiškumo
principų ir visapusiškai jas aprašyti, komentuoti nuodugniai ir išsamiai“, p. 13) – ir
šių nuostatų laikomasi. Kritinio tekstų pateikimo principo pasirinkimas publikacijoms
aiškiai motyvuotas, ypač dėl to, kad kai kurie iš publikuojamųjų tekstų – tai dar
nepublikuoti ar į mokslinę apyvartą neįtraukti archyviniai šaltiniai (p. 13). Studijoje
neretai pateikiamos vėliau publikuojamų tekstų antraštinių puslapių nuotraukos,
kurias Vaida Jankauskaitė pavadino blogos kokybės faksimilėmis ar reprodukcijomis,
kritikavo jų fragmentiškumą23. Tačiau manytina, kad šie tekstų fragmentai tėra iliustracijos, nepretendavusios į dokumentinį išbaigtumą (pateikiamas būtent „Iliustracijų sąrašas“, p. 147–148) bei atlieka veikiau estetinę ir pažintinę funkciją.
Redakciniai teksto klausimai smulkiai aptarti ankstesnėje recenzijoje24, nors keletą dalykų dar reikėtų paminėti. Pateikiami tekstai tekstologiškai tvarkingi, komentarai tinkami ir tikslingi, o lenkiškieji tekstai publikuojami originalo kalba su vertimais
(p. 92–95, 102–107). Knygos pabaigoje taip pat yra išsami santrauka anglų kalba
(p. 149–166). Vertinga dalis šaltinių publikacijose yra jų aprašas: nurodoma originalo saugojimo vieta, spausdinamojo teksto šaltinis, ankstesnių publikacijų duomenys,
materialiosios paties rankraščio (jei kalbama apie rankraštį) savybės. Svarbi ir studiją naudosiantiems tyrėjams reikšminga yra prie kiekvienos publikacijos pateikiama
„Literatūra“: nurodomos studijos, kuriose galima rasti duomenų apie pateikiamo
teksto istoriją ar turinį. Studija pasižymi ne tik kruopščiais ir tvarkingais bibliografiniais aprašais, bet ir apskritai taisyklinga moksline kalba. Rasti vos keli formalūs
netikslumai: nereikalingas kablelis („[...] nors Janulaitis ir žinojo, Tumą tada buvus
Amerikoje“, p. 37) bei korektūros riktas („Taip prasidėjo visi toliau studijoje tiriami
lenkiškų Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščių istorijos dokumentų, spaudos
publikacijų ir laiškų ieškojimas [paryškinta mano – A. K.]“, p. 13). Taip pat netikslumu laikytinas p. 26 skliausteliuose nurodomas Tumo gyvenimo laikotarpis ir slapyvardis („[...] Juozą Tumą [Vaižgantą, 1869–1933])“, nors prieš tai tas pats asmuo
jau minėtas ne kartą.
Tiek istorijos tyrime, tiek publikacijose pateikiami detalūs komentarai ir realijų
aprašai. Kadangi tai kritinė publikacija, o leidinio adresatas akivaizdžiai yra specialistas, pasirinkimas atrodo aiškiai motyvuotas. Antra vertus, būtent orientacija į humanitarinių sričių profesionalus (ar studentus) leidžia klausti: ar informacija nėra šiek
tiek perteklinė? Pavyzdžiui, kartais studijoje cituojami beveik ištisi šaltiniai25, kurie
vėliau pateikiami publikacijose. Turint omenyje išprususį adresatą, gal būtų užtekę
nuorodos? Panašią pastabą galima pasakyti ir dėl bibliografinių aprašų. Nors išsamią
bibliografiją autorius pateikia sistemiškai bei tvarkingai, kai susiduriame su trumpesniu nei vieno puslapio Tumo rašteliu apie Lietuvių mokslo draugijai perduodamus
Valančius rankraščius, o bibliografinis aprašas užima 5 puslapius (p. 85–89), norisi
23
24

Jankauskaitė 2011, 305.
Jankauskaitė 2011, 304–306.
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klausti, ar nevertėjo remtis ir taupumo principu ir, jei ši publikacija bei nuodugni
šaltinio ar teksto istorija jau buvo pateikta studijoje, viso aprašo nebekartoti? Kitų
pastabų dėl bibliografinių aprašų negalėtume išsakyti, o Jankauskaitės kritika dėl
trūkstamų datų kai kuriuose aprašuose26 mažai pagrįsta, mat recenzentės nurodomose pozicijose pateikti rankraštiniai šaltiniai, kuriuose data gali būti nenurodoma
ar nežinoma.
Dar kartą norisi pakartoti, kad MVUIA „yra geras dokumentinio paveldo tyrimo
pavyzdys“, ne tik „liudijantis Lietuvos tekstologijos mokyklos brandą“27, bet ir atveriantis naują šaltinių istorijos tyrimo darbų etapą. Kita vertus, tikėtina, kad aptariamos
knygos atvejis parankus, nes Valančiaus atsiminimų ir užrašų rankraščių paieškų
situacija „gerai dokumentuota“ (p. 13), taigi tradicija aprašyti šaltinių istoriją juos
publikuojant iki atskiros knygos išsiplėtė dėl medžiagos gausos.
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Apie kai kurias istorijos mokslo disertacijas,
skirtas lietuvių tautiniam judėjimui, apgintas
užsienio mokslo įstaigose
Tomo Balkelio (2009) ir Audronės Janužytės (2005)
darbai ir jų kontekstas

Per pastaruosius dešimtmečius Vakarų Europoje bei JAV buvo apginta ne viena
daktaro disertacija, kaip nors susijusi su lietuvių nacionalizmo (tautinio judėjimo)
tematika1. Dauguma šių darbų autorių šiek tiek savo akademinių studijų laiko praleido ir Lietuvoje. Suderinti lietuvių ir anglosaksiškąją ar vokiškąją akademines kultūras
nėra lengvas uždavinys, todėl tokio gausaus disertacijų skaičiaus radimasis yra, be
jokios abejonės, sveikintinas reiškinys. Juo labiau kad dalis šių tyrimų svarbūs ne tik
užsienio tyrinėtojams, nemokantiems lietuvių kalbos, bet ir lietuvių mokslininkams.
Dalis iš šių disertacijų yra rimtos akademinės studijos, tiesa, gana siauros tematikos2. Bene solidžiausią darbą parengė ir Brandeiso universitete3 apgynė Nerijus
Ūdrėnas, analizuojantis, kaip atsiranda ir kinta modernusis lietuviškas identitetas4.
Jis remiasi prielaida, kad geriausiai identiteto kaitą atspindi kriziniai momentai (tokie kaip 1863–1864 metų sukilimas, 1893 metų Kražių įvykiai, kai katalikai pasipriešino Katalikų bažnyčios uždarymui, 1905 metų revoliucija ir pan.). Autoriaus nuomone, XX amžiaus pradžioje svarbiausias lietuvių oponentas „gryninant“ tautinį
identitetą ir kovojant dėl tautinių teisių buvo lenkai. Pastaruoju metu ne tik lietuvių
tyrinėtojai, bet ir kiti Vidurio ir Rytų Europos istorija besidomintys mokslininkai vis
dažniau „atranda“ šią Ūdrėno disertaciją ir ja remiasi. Deja, ji nebuvo išleista netgi
anglų kalba (t. y. ta kalba, kuria buvo parašyta), tad tyrinėtojams tenka naudotis
disertacijos rankraščiu. Suprantama, dabar ją leisti vargu ar būtų prasminga, nes per
dešimtmetį pasirodė daug naujų darbų šia tematika.
1

2

Ūdrėnas 2000; Krapauskas 2000; Eriksonas
2004; Janužytė 2005; Nikolajew 2005; Pet
ronis 2007; Balkelis 2009.
Petronis 2007.

3

4
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Beje, šiame universitete daktaro disertaciją
apgynė ir Šarūnas Liekis, vėliau dėmesio
akademiniame pasaulyje sulaukusį savo
tyrimą paskelbęs anglų kalba: Liekis 2003.
Ūdrėnas 2000.

Apie kai kurias istorijos mokslo
disertacijas, skirtas lietuvių
tautiniam judėjimui, apgintas
užsienio mokslo įstaigose

Vis dėlto kai kurios iš aptariamų disertacijų nusipelno ne tik pagiriamųjų žodžių.
Čia detaliau aptarsiu dvi iš jų – Tomo Balkelio bei Audronės Janužytės. Pirmoji svarbi savo plačia tematika; be to, ji jau publikuota ir lietuvių kalba. Antroji išsiskiria
ypatingu nenuoseklumu ir objekto neapibrėžtumu.

1. T o m o B a l k e l i o d i s e r t a c i j a. Ji iš pradžių buvo paskelbta anglų kalba, o 2012 metais pasirodė ir vertimas į lietuvių kalbą. Reikia pasakyti, kad abu
knygos variantai parašyti sklandžia kalba5. Lietuviškasis vertimas yra iš esmės tapatus variantui anglų kalba; autorius tik atsisakė lietuviškos istoriografijos aptarimo.
Knyga susideda iš septynių skyrių. Pirmajame pateikiamas lietuvių tautinio judėjimo ekonominis, socialinis, politinis, kultūrinis kontekstai. Antrasis skirtas pradiniam vadinamųjų lietuvių patriotų veiklos etapui. Trečiajame skyriuje kalbama apie
inteligentų ir valstietijos santykį, patriotų telkimąsi Vilniuje. Ketvirtojo centre – 1905
metų revoliucija, atskirai dėmesio skiriant „Lietuvių susivažiavimui“ Vilniuje (Didžiajam Vilniaus Seimui). Penktajame susitelkiama į diskusijas apie lyčių santykius.
Šeštasis – apie porevoliucinį laikotarpį, kai inteligentija daugiausia rūpinosi kultūrine veikla. Septintajame autorius bando atsakyti į klausimą, kokią įtaką Pirmojo pasaulinio karo metais lietuvių politinio elito formavimuisi turėjo tremtis.
1.1. K o n c e p t u a l i e j i t e i g i n i a i. Lietuvos istoriografijos kontekste ši knyga iš tiesų nauja. Kitaip nei Lietuvoje dažnai pasirodantys faktografiniai ar labai
siauros tematikos darbai, Moderniosios Lietuvos kūrime bandoma pateikti platesnį
tautinio lietuvių judėjimo (nacionalizmo) vaizdą. Tokia ambicinga užduotis turėtų
būti sveikintina. Knygoje galima išskirti kelis pagrindinius siužetus: lietuvių pasaulietinės patriotinės inteligentijos atsiradimas bei pažiūros; nepriklausomybės idėjos
„vėlavimas“; tautinės idėjos paplitimas po mases. Toliau pabandysiu atidžiau pažvelgti į autoriaus argumentus.
Balkelis mano, kad patriotinės inteligentijos atsiradimas institucine prasme sietinas su imperinėmis mokslo įstaigomis, kuriose lietuviai susipažino su įvairiomis
ideologijomis:
Tiesioginis susilietimas su to meto intelektualine Maskvos, Sankt-Peterburgo ir Varšuvos kultūra neramų studentišką beužgimstančios lietuvių inteligentijos entuziazmą
užpildė naujausiomis nacionalizmo, liberalizmo ir socializmo idėjomis. Vėliau sekė
iliuzijų praradimas – carinė valstybė jiems galėjo pasiūlyti tik ribotas profesines galimybes. O tai juos palaipsniui darė politiniais oponentais. Suvokę savo žemesnę padėtį etninėje, socialinėje ir politinėje Rusijos struktūroje, kai kurie iš jų pradėjo ieškoti savo tautinės tapatybės, tėvynės ir jos žmonių (p. 49; čia ir toliau cituojamas disertacijos vertimas į lietuvių kalbą – D. S.).
5

Vertime į lietuvių kalbą pastebėjau tik keletą smulkių netikslumų: p. 64 pamiršta
transliteruoti Gerceno pavardę (liko ang
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Toks iš principo konstruktyvistinis aiškinimas nėra visiškai naujas – jis jau taikytas ir lietuvių istoriografijoje6. Tiesa, čia gali kilti klausimas: ar tikrai tie individai
šiomis idėjomis nesivadovavo dar iki studijų aukštosiose mokyklose? Juoba kad istorinėje literatūroje galima rasti liudijimų, jog veikti modernios lietuvių tautos labui
būsimi tautinio judėjimo lyderiai apsisprendė jau gimnazijos suole7.
Knygoje daug vietos skiriama pasaulietinės inteligentijos pažiūroms, veiklai, autoidentifikacijai ir panašiems klausimams. Lietuvių istoriografijoje, kur dominuoja
primordializmas, kitokia žiūra yra sveikintina iš principo ir, žinoma, gali egzistuoti
tokia (ar panaši) konstruktyvistinė interpretacija. Galbūt ji gali šiek tiek paaiškinti
pasaulietinės inteligentijos pažiūras – tačiau bet kokios pastabos apie dalį patriotinės
inteligentijos visuomet suteiks tik ribotų žinių apie tautinį elitą bei jo įtaką. Šiuo
atveju nesuprantama, kodėl ignoruojama viena iš svarbiausių lietuvių tautinio judėjimo grupių – katalikų dvasininkija. Knygos pradžioje Balkelis pabrėžia:
knygoje daugiausia dėmesio skiriama pasaulietinei inteligentijai, o dvasininkijos
elitas aptariamas tik retkarčiais – kaip tautinio judėjimo bendradarbiai arba jo oponentai (p. 16),

tačiau neduoda jokių tokio pasirinkimo argumentų. Kai kuriuos autoriaus motyvus
galima numanyti: knygoje pateikta patriotinės inteligentijos, o kartu ir lietuviškojo
nacionalizmo, gimimo interpretacija niekaip nepaaiškina dalies katalikų inteligentijos
aktyvaus įsitraukimo į tautinį judėjimą. Vietomis Balkelis bando sumenkinti tautiškai
susipratusių lietuvių kunigų įtaką: kelissyk pabrėžia, kad XIX amžiaus pabaigoje
pasaulietinė inteligentija tampa tautinio judėjimo lydere, o kunigų įtaka mažėja.
Tiesa, vienoje vietoje tas pokytis datuojamas „paskutiniuoju XIX a. dešimtmečiu“
(p. 52), kitoje – „devintojo dešimtmečio“ viduriu (p. 76). Be to, knygoje teigiama, kad
nelegali lietuviška katalikiškos pakraipos spauda pirmiausia rūpinosi katalikiškų
vertybių sklaida, o ne lituanizacija. Tačiau išsamūs Vilmos Žaltauskaitės tyrimai
parodė, kad tarp svarbiausių šių laikraščių, ypač Tėvynės sargo, tikslų buvo ne tik
Katalikų bažnyčios gynimas nuo vadinamosios rusifikacijos, bet ir moderniojo lietuvių nacionalizmo idėjų sklaida katalikiškoje kaimo visuomenėje8. Klerikalinės inteligentijos eliminavimas iš tyrimo sunkiai suprantamas – juo labiau kad autorius pats
pripažįsta dominuojantį šios grupės vaidmenį lietuvių tautiniame judėjime 1906–1914
metais (p. 177–209)9, tačiau, kalbėdamas apie socialinio disciplinavimo praktikas,
remiasi ne klerikalų, o kitų politinių srovių spauda. Lygiai taip pat, rašydamas apie
debatus dėl moterų vaidmens lietuvių tautiniame judėjime, nesidomi šios ideologinės-politinės pakraipos publikacijomis (p. 149–176).
6
7
8

Sirutavičius 2000, 99–112.
Mačiulis 2011, 83.
Žaltauskaitė 1996, 248–260; Žaltauskaitė
1998, 19–29; Žaltauskaitė 2000a; Žaltauskaitė 2000b, 113–130; Žaltauskaitė 2001,
243–253.
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Apie katalikiškos pakraipos periodinės
spaudos dominavimą pasaulietinės atžvilgiu rašė ir ano meto spauda: „Apžvalga
1912–1913 m.“, 1913, 112.
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Lietuvių veikėjų ar net politinių partijų deklaracijas, kuriose kalbama apie nepriklausomos Lietuvos kūrimą, Balkelis laiko „utopine vizija“ ir mano, kad jiems patraukliausia buvo autokratinį režimą pakeisti federacija kartu su kitomis tautomis:
Visiškos nepriklausomybės idėja (kaip priešingybė autonomijai ar federacijai) lietuvių inteligentai utopine vizija liko iki pat Pirmojo pasaulinio karo (p. 81; paryškinta
mano – D. S.).

Kitur akcentuojama, kad lietuvių suvažiavime, kuris žymėjo tautinio judėjimo
kulminaciją 1905 metų revoliucijos laikotarpiu, suformuluota labai nuosaiki politinė
programa, numačiusi politinę Lietuvos autonomiją Rusijos imperijos sudėtyje (p.
132). Autorius nurodo vos keletą atvejų, kai lietuvių politikai kėlė nepriklausomos
Lietuvos idėją, ir dar remiasi Kazio Griniaus atsiminimais:
[M]ūsų varpininkų komitete nepriklausomybės problema retai tebuvo nagrinėjama,
taip pat ir metiniuose susirinkimuose tas klausimas nebūdavo aktualus (p. 81).

Šia prasme lietuviai esą nesiskyrė nuo kitų nedominuojančių tautinių grupių:
Šiuo požiūriu lietuvių elitas nesiskyrė nuo kitų opozicinių Rusijos imperijos grupių,
kurioms ypač patraukli atrodė tautų federacijos idėja, pakeisianti autokratines imperijos institucijas (p. 81).

Čia, kaip ir daugeliu kitų atvejų, į aptariamą knygą perkeltos kai kurių Vakarų
(o iš dalies – ir šiuolaikinės Rusijos) tyrinėtojų koncepcijos, teigiančios, kad Romanovų valdoma imperija nebuvusi joks „tautų kalėjimas“, kaip dažnai teigta anksčiau,
daugelis kitataučių neturėję jokių politinio separatizmo idėjų, o išsivadavimo iš Rusijos idėjos faktiškai atsiradusios tik Pirmojo pasaulinio karo metais. Nesvarstysiu,
ar tokios koncepcijos neturi politinių poteksčių. Daug svarbesnis klausimas: kiek
tokie teiginiai atitinka šiandieninės istoriografijos žinių lygį?
Pradėti galima nuo lyginamosios perspektyvos, kuria remiasi ir Balkelis. Pažvelkime tik į artimiausius lietuvių kaimynus. Iš tiesų, kiek galima spręsti iš šiuolaikinės
istoriografijos, nors latvių bei estų tautiniai judėjimai dėl kitokio politinio režimo
Pabaltijo gubernijose masinį pobūdį įgavo gerokai anksčiau nei lietuvių sąjūdis, tačiau
politinės nepriklausomybės idėja ten prigyja tik Pirmojo pasaulinio karo metais. Ir
„vėluojantis“ baltarusių nacionalizmas iki Didžiojo karo dar nekelia minties apie
nepriklausomą Baltarusiją10. Tačiau lenkų tautinis judėjimas niekada nebuvo „pamiršęs“ nepriklausomos valstybės idėjos. Taigi tikrai ne visi imperijai oponavę tautiniai
sąjūdžiai formulavo nuosaikias politines programas.
Aptariant lietuvių tautinį judėjimą, reikia pabrėžti, kad nepriklausomos valstybės idėja kaip politinio veikimo tikslas tam tikra forma buvo suformuluota ne tik
atskirų politinių veikėjų pasisakymais, bet ir partijų programomis (Lietuvių [Lietuvos] demokratų partijos, taip pat socialdemokratų programose). Pirmasis tokią
10
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idėją 1887 metais JAV suformulavo Jonas Šliūpas; pirmąjį savo veiklos dešimtmetį
(iki 1905 metų revoliucijos) nepriklausomos Lietuvos idėją kaip siekiamybę įvairiuose savo dokumentuose nuolat įrašydavo ir lietuvių socialdemokratai (silpnėjo 1896
metais užfiksuotas siekis tokią išsilaisvinusią Lietuvą federaciniais ryšiais sieti su
kaimyninėmis valstybėmis, o nepriklausomos demokratiškos Lietuvos Respublikos
siekio akcentas vis stiprėjo11); vėliau ši idėja atsiranda Varpo puslapiuose, o LDP
programoje įrašyta:
Laisva ir nepriklausanti kitoms tautoms Lietuva – tai tolimas siekis mūsų Lietuvių
Demokratų partijos.

Balkelis negali visiškai nuneigti, kad politinėse lietuvių programose nepriklausoma valstybė egzistavo kaip tautinio judėjimo tikslas, tačiau bando šį reiškinį sumenkinti, pasitelkdamas abejotinus argumentus:
Pirmoji LDP programa, sukurta Višinskio, atspindėjo ir partijos tikslus, ir jos narių
ideologinę painiavą. Nors svarbiausiu savo siekiu LDP įvardijo „Lietuvą, laisvą ir
nepriklausomą nuo kitų tautų ir valstybių“, trumpalaikis jos tikslas buvo „Lietuvos
autonomija etnografinėse jos ribose“ (p. 83).

Kodėl tokia formuluotė reiškia „ideologinę painiavą“ – sunku suprasti. Ši politinė
programa kaip tik liudija partijos brandą: suformuluotas tiek ilgalaikis (nepriklausoma valstybė), tiek artimiausios ateities tikslas (autonomija imperijos sudėtyje). Autorius bando sukurti įspūdį, kad autonomijos ir nepriklausomos valstybės siekiai yra
tarsi vienas kitą paneigiantys politiniai tikslai („priešingybės“), nors XIX amžiaus
lietuvių politikams iš jų susidėjo viena nuosekli politinė programa. Paprastai tariant,
autonomija buvo suvokiama kaip „tarpinis finišas“ ar pakopa, kurią galima pasiekti esamomis politinėmis sąlygomis, o nepriklausoma valstybė bus sukurta vėliau, kai
susiklostys palanki situacija. Tai, beje, liudytų ir „Lietuvių susivažiavimo“ (Didžiojo
Vilniaus Seimo) priimtas nutarimas dėl autonomijos, kuris rėmėsi ir istoriniais (valstybingumo) argumentais12 bei ne viena publikacija lietuviškoje spaudoje:
Vienu žodžiu, mųsų politiškas idealas – nepriklausoma Lietuva, jos maždaug etnografiškose ribose pačių gyventojų valdoma su Seimu Vilniuje. [...] Jeigu męs dabar iš
atžvilgio šio svarbaus momento skelbiame reikalavimą politiškos autonomijos Lietuvai, męs nesakome, kad tai galūtinas mųsų tikslas, bet manome, kad atėjo patogiausias
laikas tą idėją praplatinti tarp žmonių, už ją kovoti, o kad šiandien dar nėsame prisirengę atsiskirti nuo rusų valstybės, o jau galime pasitikėti, kad autonomijos reikalavimą dabar jau daugalis gali paremti, kad tas reikalavimas jau pribrendęs13.

Be to, kaip taikliai pastebėjo Rimantas Miknys, nepriklausomos valstybės siekis
ir federaciniai ryšiai su kitomis valstybėmis to meto lietuvių politikų galvose (o ir
žiūrint iš nūdienos perspektyvos) nebūtinai traktuotini kaip nesuderinami dalykai.
11
12

Mitrulevičius 2008, 35–44.
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Anot Miknio, kartais (pavyzdžiui, 1914 metų Varpo publikacijose) ta federacijos su
kitomis valstybėmis vizija savo samprata labai panaši į šių dienų Jungtinių tautų
organizaciją14.
Kodėl lietuvių politikai dažnai šio klausimo nesvarstė ar viešai nekėlė, galima
paaiškinti gana paprastai. Iki pat Pirmojo pasaulinio karo beveik nebūta realių sąlygų
nepriklausomybę pasiekti, t. y. politinis Rusijos režimas buvo pakankamai stiprus,
kad susidorotų tiek su politinio separatizmo, tiek su revoliuciniu judėjimais. Būdami
pragmatikai, lietuvių tautinio judėjimo lyderiai svarstė problemas, kurias tikėjosi tuo
metu ir išspręsti. Šis realybės suvokimas vėlgi nekūrė sąlygų skelbti (kad ir „Lietuvių
susivažiavime“), jog tautinio judėjimo tikslas yra kurti nepriklausomą valstybę. Nesunku suprasti, kad viešas tokios programos paskelbimas būtų sulaukęs griežtos
imperinės valdžios reakcijos, o daugelis šios iniciatyvos autorių – atsidūrę už grotų.
Kitaip tariant, XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios lietuvių politikai nepriklausomos Lietuvos kūrimo klausimą svarstė retai, atsižvelgdami į realią situaciją, o
ne todėl, kad toks tikslas jiems buvo svetimas. Lietuviškoji politinė srovė, kuri iš
tiesų puoselėjo nuosaikią politinę programą – krikščionys demokratai, – kaip jau
minėta, autoriaus dėmesio nesulaukė.
Balkelio teiginius, jog lietuvių tautinis judėjimas tapo masinis tik Pirmojo pasaulinio karo metais, tik tuomet,
[p]agal Hrochą, tautinis judėjimas įžengia į galutinį savo etapą (masių politikos laikotarpį C), kai sulaukia masinės paramos ir sukuria „stiprią organizacinę struktūrą,
apimančią visą [šalies] teritoriją“. Pirmas tokias apraiškas regime karo metais, bet nė
viena jų nevyksta Lietuvos teritorijoje (p. 214),

taip pat reikia aptarti detaliau. Balkelis iš tiesų kelia svarbų klausimą: kokią įtaką
tautiniam judėjimui Lietuvos kaime darė inteligentija? Tačiau, užuot išanalizavęs
archyvuose nesunkiai randamą gausią medžiagą apie tuos įvykius, autorius pasitenkina svarstydamas apie skirtingas lietuviškų partijų taktikas, kai kurių iš jų negausias
gretas ar nesugebėjimą kontroliuoti valstiečių judėjimo 1905 metų revoliucijoje.
Problema apie masių mobilizaciją, manau, iš tiesų aktuali ir nusipelno tyrimo.
Tačiau atsakymą į klausimą apie inteligentijos įtaką revoliuciniam judėjimui Lietuvos
kaime galima gauti tik išanalizavus, kaip vyko konkretūs neramumai, kas jiems
vadovavo, kokių veiksmų ėmėsi ir kokių tikslų siekė tų neramumų dalyviai. Be to,
būtina analizuoti kitas liaudies visuomeninės veiklos formas ir žiūrėti, kokią įtaką
turėjo inteligentija: peticijų rašymas, lietuviškų mokyklų steigimas ir pan.
Balkelis taip pat pabrėžia, kad inteligentija kėlė tautinius-kultūrinius tikslus, o
valstiečiams labiausia rūpėjo socialiniai ir ekonominiai reikalai. Sunkiai galima sutikti tiek su pirmu, tiek su antru teiginiu. Socialdemokratų bei demokratų politinėse
programose, laikraščių publikacijose daug dėmesio skirta ir socialinei bei ekonominei
Lietuvos pertvarkai. Valstiečių siekiai 1905 metais iš tiesų galėtų būti atskiro detalaus
14
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tyrimo objektas, tik reikėtų pradėti nuo to, kad kone visuotiniu to judėjimo požymiu
buvo rusų valdininkų ir mokytojų išvarymas, o tai aiškiai liudytų valstiečius turėjus
ir kultūrinių bei politinių tikslų.
Balkelis įdeda daug pastangų, kad sumenkintų „Lietuvių susivažiavimo“ (Didžiojo Vilniaus Seimo) reikšmę. Tokia pastanga suprantama, nes ji turi tarnauti vis tam
pačiam tikslui – įrodyti, kad „Masių mobilizacijos argumento“ šalininkai neteisūs.
Ką gi nauja, palyginti su Egidijaus Motiekos tyrimu15, iš šios monografijos sužinome
apie 1905 metų pabaigoje Vilniuje vykusį „Lietuvių susivažiavimą“? Balkelis diskutuoja su Motieka, teigusiu, kad „jau 1905 metų Seime lietuvių tauta išreiškė savo
valią“, „jis [Seimas – D. S.] vainikavo modernios lietuvių tautos susiformavimą“
(p. 133). Recenzuojamos monografijos autorius atkreipia skaitytojų dėmesį į šiuos
aspektus: suvažiavimo pavadinimą greitai imta keisti, vadinasi, „jo dalyviams reikėjo suteikti šiam įvykiui daugiau politinės reikšmės“; susirinko faktiškai tik etniniai
lietuviai; dauguma inteligentų atvyko savo iniciatyva, nors valstiečiai paprastai būdavo renkami; nebuvo atstovaujama kai kuriems „reikšmingiems Lietuvos socialiniams sluoksniams, pavyzdžiui, lenkų–lietuvių diduomenei“; „Lietuvos gubernijose
nebuvo visuotinių, formalių ir demokratinių delegatų rinkimų“ (p. 133–134). Mano
supratimu, čia „laužiamasi pro atlapotas duris“. Nežinau, ar kas nors šiuolaikinėje
istoriografijoje tvirtina, kad minėtas renginys traktuotinas kaip legitimus visos Lietuvos (kad ir kaip ji būtų suprantama) suvažiavimas. Kiek suprantu, Motieka citatoje kalba apie etninę (etnolingvistinę) lietuvių tautą ir jos valios reiškimą, Balkelis
argumentus apie masių mobilizaciją bando paneigti pasitelkdamas teisinę formalistinę argumentaciją.
Tuo tarpu Pirmojo pasaulinio karo metais, autoriaus nuomone, neabejotinai politinis modernios Lietuvos projektas sulaukia masinės paramos (p. 214), o tautinę
valstybę sukurti tapo įmanoma, nes iš tremties Rusijoje grįžo daug tautiškai susipratusių lietuvių (p. 237–238, 245).
Tiesą sakant, netgi atidžiai pastudijavus Balkelio knygoje pristatytą medžiagą jau
galima būtų suabejoti autoriaus apibendrinimais. Kitaip tariant, monografijos medžiaga negrindžia išvadų. Pažiūrėkime, kokių duomenų autorius pateikia apie lietuvių tautinį judėjimą Pirmojo pasaulinio karo metais. Skyriuje „Karas, tremtis ir tautos kūrimas“ (p. 211–240) daug skambių tezių apie karo metu stipriai pakitusią masių autoidentifikaciją:
Iš tiesų, karo tremtis lietuvių pabėgėlius privertė permąstyti savo saitus ir su imperija,
ir su tėvyne. Karo išgyvenimai suteikė šioms sąvokoms naujų prasmių, kurios kitomis
aplinkybėmis būtų neįsivaizduojamos. [...] Tiek kolektyvinė nostalgija, tiek abejingas
priėmimas, kurio pabėgėliai sulaukė Rusijoje, buvo pagrindiniai veiksniai, formavę jų
reakcijas į naujai susiklosčiusią situaciją. Vis dėlto įvairių grupuočių politinė agitacija
taip pat suvaidino svarbų vaidmenį šiame savęs atradimo procese (p. 222).
15
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Karo tremties metais susiformavę bendruomeniniai pabėgėlių saitai palaipsniui ugdė
jų tautinę savimonę ir kolektyvinį tapatumą (p. 239).

Norint daryti išvadas apie masinę paramą nacionalistiniam projektui, žinoma,
reikėtų analizuoti masinius šaltinius, parodyti, kaip tremtis keitė paprastų žmonių
santykį su lietuvių nacionalizmu ir pan. Tuo tarpu autorius pasinaudojo vos keliais
pirminiais šaltiniais, iš kurių svarbiausias – Martyno Yčo, vadovavusio Lietuvių
draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti, atsiminimai (šiame skyriuje maždaug trečdalyje nuorodų cituojamas būtent Yčas!). Nenuostabu, kad Yčas draugijos ir savo
veiklą sureikšmino, o juo pasekė ir recenzuojamos knygos autorius. Šiame kontekste labai įdomi viena mintis, išsakyta baigiamojoje monografijos dalyje:
Šioje knygoje nesiūloma toli siekiančių išvadų, išskyrus jau žinomą kritinę mintį, kad
tradiciniai linijiniai tautos kūrimo naratyvai, kuriuos kuria tautiniai veikėjai ir kuriuose akcentuojamas istorinis tautų tęstinumas, nacionalizmo ideologijos išskirtinė
reikšmė ir politinė visuomenės bei jos lyderių valia, negali paaiškinti daugelio dalykų (p. 241).

Nors autorius skelbiasi kovojantis su tam tikru tautiniu naratyvu, mitologizuojančiu tautinį judėjimą, tačiau, nuolat sekdamas Yču, jis iš esmės daro tą patį intelektinį veiksmą – bando akademiniame diskurse įtvirtinti vieno iš lietuvių tautinio
judėjimo veikėjų sukurtą vaizdą. Lietuvių pabėgėlių nacionalizacijos procesai Pirmojo pasaulinio karo metais yra svarbi ir iki šiol praktiškai netirta tema, tačiau bet
kuris jos tyrimas turėtų remtis ne skurdžia šaltinių baze, kaip šioje knygoje, bet kiek
galima įvairesne medžiaga. Informacija, kurią randame knygoje, leidžia spręsti apie
lietuvių politinio elito veiksmus siekiant mobilizuoti tautiečius, tačiau neatlikta jokio
tyrimo, kuris parodytų, kaip keitėsi tų paprastų pabėgėlių autoidentifikacija.
Jeigu palyginsime knygoje pateiktą informaciją apie masių mobilizaciją 1905 metų
revoliucijos ir Pirmojo pasaulinio karo metais, tai, sakyčiau, nerasime jokio ypatingo kokybinio šuolio. Skyriuje apie 1905 metų revoliuciją Balkelis mini, kad dauguma
į „Lietuvių susivažiavimą“ atvykusių valstiečių buvo išrinkti ar paskirti kaimo bendruomenių; iš viso susirinko apie 2000 atstovų; tiek „Lietuvių susivažiavimo“, tiek
Lietuvos valstiečių sąjungos nutarimai sukėlė neramumų Lietuvos kaime. Galų gale
ir pats autorius pripažįsta, kad tai ir buvo masių politikos pradžia Lietuvoje (p. 147).
Tuo tarpu Rusijos lietuvių seime 1917 metais dalyvavo tik 336 asmenys ir dauguma
iš jų buvo inteligentai. Autorius labai sureikšmina karo metais leisto laikraščio
Lietuvių balsas tiražą (17 000), tačiau jau knygoje randame informaciją, kad XX
amžiaus pradžios Lietuvos istorijoje tai nebuvo joks ypatingas reiškinys. Monografijoje, remiantis Griniumi, rašoma, kad prieš karą pasaulietinių leidinių tiražai
siekė 13 000–15 000 ir tai sudarė tik 21 procentą visų lietuviškų leidinių (p. 182).
Taigi išeitų, kad tuomet bendras lietuviškų periodinių leidinių tiražas galėjęs būti
apie 70 000. Kitaip tariant, iki karo lietuvių elitas turėjo žymiai geresnių galimybių
komunikuoti su liaudimi.
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Kalbant apie Pirmąjį pasaulinį karą, vargu ar reikėtų ignoruoti procesus, vykusius
pačioje Lietuvoje. Nemažai buvusių pabėgėlių inteligentų iš tiesų po 1918 metų grįžo iš tremties ir prisidėjo kuriant tautinę valstybę, tačiau daugelis paminėtųjų asmenų (p. 238) dar iki karo aktyviai veikė lietuvių tautiniame judėjime, tad abejotina, ar
karas bus turėjęs kokios nors išskirtinės įtakos jų tautiniam apsisprendimui.
Rašant apie pabėgėlius nevengiama ir tam tikro manipuliavimo skaičiais: savo
noru ar priverstinai Lietuvą karo metais palikusių gyventojų skaičiuojama daugiau
kaip pusė milijono, remiantis tik vienu vieninteliu šaltiniu – Rapolo Skipičio knyga,
išleista 1961 metais Čikagoje (p. 213, 563 išn.). Istorikas turėtų įdėti daugiau pastangų, ieškodamas šaltinių ar tyrimų apie tokius svarbius, su tokiomis žmonių masėmis
susijusius reiškinius. Bet didesnė problema kita. Pats autorius pripažįsta, kad tik apie
pusė šių tremtinių buvo lietuviai: didelė priverstinai išvykusių asmenų dalis – Rusijos armijos nurodymu iš pafrontės regionų iškeldinti žydai16. Tuo tarpu iš kai kurių
Balkelio teiginių gali susidaryti įspūdis, kad visi tie pusė milijono – tai etniniai lietuviai, kurie ir tapo lietuvių elito poveikio objektu:
Tačiau Pirmojo pasaulinio karo metais pusės milijono Lietuvos gyventojų išsikraustymas patriotiniam elitui suteikė unikalią galimybę juos tautiškai mobilizuoti (p. 245).

Galimybių tiesiogiai, o ir netiesiogiai veikti absoliučios daugumos žydų nusistatymus lietuvių politinis elitas neturėjo.

1.2. A p t a r i a m o s i o s

m o n o g r a f i j o s s a n t yk i s s u a n k s t e s n e

Knygos pradžioje Balkelis rašo nesistengsiąs pristatyti visų
lietuvių tautinio judėjimo aspektų, tačiau mėginsiąs „išryškinti tuos jo bruožus, kuriuos [...] ankstesni autoriai tyrinėjo nepakankamai“ (p. 13). Bene sunkiausia šiuo
teiginiu patikėti skaitant 5 skyrių „Tautinių nuotakų paieškos: inteligentija ir moterys“
(p. 149–176). Nėra nauji ne tik apibendrinimai ar pastabos, kuriuos skaitome šiame
skyriuje, bet ir šaltiniai, kuriais remiamasi, – beveik visą informaciją jau galime rasti dviejose prieš gerą dešimtmetį parašytose disertacijose (Dalios Marcinkevičienės
bei Nerijaus Ūdrėno17). Tačiau tokį santykį su ankstesniais istorikų tyrimais knygoje
galima matyti labai dažnai. Detaliau aptarsime tik dalį iš jų.
Kalbėdamas apie rusinimą (rusifikaciją), Balkelis mini keletą pastaraisiais dešimt
mečiais šia tema rašiusių Vakarų autorių (Edward C. Thaden, Hans Rogger, Raymond
Pearson, Theodore Weeks, Andreas Kappeler), su daugelio iš kurių vardais iš tiesų
siejama nauja Romanovų imperijos tautinės politikos interpretacija – jog asimiliacinę
politiką imperija vykdė tik tam tikrais laikotarpiais ir tik tam tikrų nedominuojančių
etninių grupių atžvilgiu. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį nė vienas iš minėtųjų istorikų (galbūt išskyrus Weeksą) nepaskelbė svarbių darbų šia tema. Tuo tarpu autoriai,
per pastarąjį dešimtmetį paskelbę reikšmingų tyrimų, susijusių ir su imperine polii s t o r i o g r a f i j a.

16

Гольдин 2005, 260–265; Лор 2003, 245–268;
Голдин 2005, 29–46.
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tika vakariniuose valstybės pakraščiuose (Leonidas Gorizontovas, Anna Komzolova,
Aleksejus Milleris, Michailas Dolbilovas, Henryk Głębocki)18, Balkelio knygoje nepaminėti; šiame kontekste nestebina ir tai, kad ignoruojami pastarojo dešimtmečio
lietuvių tyrinėtojų darbai19. Rašydamas apie lietuviškos spaudos tradiciniais rašmenimis draudimą Balkelis remiasi Vytauto Merkio, Antano Tylos bei Witoldo Rodkiewicziaus darbais. Visi šie autoriai iš tiesų paliko gilų pėdsaką istorinėje literatūroje, skirtoje Rusijos tautinei politikai, tad remtis jų tyrimų rezultatais rašant apie
Rusijos politiką lietuvių atžvilgiu ne tik galima, bet ir būtina. Tačiau šiuo atveju
nuorodos į Merkio ar Tylos tyrimus, mano supratimu, nekorektiškos. Štai recenzuojamos knygos autorius rašo:
Draudimo idėja priklausė pačiam Muravjovui ir Vilniaus švietimo apygardos mokyk
lų prižiūrėtojui Ivanui P. Kornilovui. Jie savo sprendimą grindė tuo, jog būtina ginti
lietuviškai kalbančius valstiečius nuo neigiamos lenkų ponų įtakos ir stiprinti rusų
civilizaciją regione (p. 35).

Čia galima suprasti, kad cituojami istorikai laikosi būtent tokios interpretacijos.
Iš tiesų imperijos biurokratai neretai būtent taip argumentuodavo raidžių keitimą
lietuvių raštijoje, tačiau minėtieji lietuvių istorikai tokią argumentaciją laiko, jei taip
galima pasakyti, „dūmų uždanga“. Jų nuomone, nesvarbu, ką apie savo veiksmus
sakė imperijos valdžia; svarbu tai, ką ji darė, – ir, jų nuomone, šios politikos tikslas
buvo lietuvių surusinimas.
Paminėsime dar keletą akivaizdžių istoriografijoje gerai žinomų tyrimų, kuriuos
recenzuojamos knygos autorius „pamiršta“: rašant apie blaivybės judėjimą „nepastebėta“ Egidijaus Aleksandravičiaus knygos20; aptariant katalikiškąją (klerikalinę)
srovę lietuvių tautiniame judėjime nepaminėta minėtųjų Žaltauskaitės tyrimų; nagrinėjant Tautinės lietuvių demokratų partijos veiklos peripetijas neminima Motiekos
ir Rimanto Miknio studijos21; rašant apie socialdemokratus – Arūno Vyšniausko bei
Gintaro Mitrulevičiaus tyrimų22. Šį sąrašą būtų galima dar gerokai plėsti.

1.3. A r chy v i n i a i

Knygos pradžioje rašoma, kad autorius remsis „pirmine medžiaga“, taip pat ir „archyviniais dokumentais“. Iš tiesų vienoje kitoje nuorodoje minimi archyviniai šaltiniai (du kartus netgi pasiremta Rusijos valstybinio istorijos archyvo medžiaga; p. 34), tačiau Balkelio naudojami šaltiniai jau seniai
18

š a l t i n i a i.

Горизонтов 1999; Миллер 2000; Долбилов
2000, 338–408; Долбилов 2001, 227–268;
Долбилов, Миллер 2006; Dolbilov 2004,
245–271; Dolbilov 2006, 197–221; Комзолова 2005; Głębocki 2000; Głębocki 2006.
Čia paminėjome tik keletą svarbesnių šių
istorikų darbų, be to, įrašėme tik tuos, kurie išėjo dar iki Balkelio knygai pasirodant
anglų kalba.
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Kulakauskas 2000; Raidžių draudimo metai,
2004; Staliūnas 2007.
Aleksandravičius 1991.
Miknys, Motieka 1990, 80–125.
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žinomi ir dažnai cituojami istorikų. Be to, nėra vieningos archyvinių nuorodų sistemos:
kartais nurodoma tik archyvinė signatūra be dokumento pavadinimo (p. 34; tradicija,
kurios dažnai laikosi Vakarų bei Rusijos mokslininkai); kitais atvejais – šalia signatūros yra ir dokumento pavadinimas (pavyzdžiui, p. 103; taip archyvinius dokumentus
paprastai aprašo Lietuvos istorikai). Kai kurios archyvinės nuorodos kelia nuostabą.
Kaip, pavyzdžiui, rasti Balkelio minimą dokumentą pagal tokią nuorodą: „LVIA,
F. 378“ arba „LVIA. F. 389, l. 59“ (p. 103, 145)? Vargu ar šioje vietoje galima įtarti korektūros klaidą, nes tas pačias nuorodas randame ir knygos leidime anglų kalba.
Iš pradžių niekaip negalėjau suprasti, kaip atsitiko, kad du Lietuvos archyvai –
Lietuvos valstybės istorijos archyvas ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas – „slepiasi“ po ta pačia santrumpa (LVIA)23. Skaitytojo paieškas pasunkino tai, kad lietuviškame knygos vertime nėra naudotų šaltinių bei istoriografijos sąrašo. Tik paėmus
į rankas anglišką autoriaus tekstą, paslaptis paaiškėjo: čia abiejų archyvų fondai
pateikti kartu, t. y. taip, tarsi jie būtų tame pat archyve24. Kaip galėjo atsitikti, kad
priešingose Vilniaus vietose esantys archyvai, kuriuose laikomi skirtingų laikotarpių
dokumentai, buvo sudėti „po vienu stogu“? Įdomu dar ir tai, kad angliškojo varianto šaltinių sąraše išvardyta nemažai archyvinių ar bibliotekų rankraštynų fondų,
kurių knygoje nė karto nepanaudota. Du skirtingi Rusijos valstybinio istorijos archyvo fondai 821 (Kitatikių dvasinių reikalų departamentas) ir 1405 (Teisingumo ministerija) surašyti vienoje eilutėje ir įvardyti kaip „Materials relating to the ban of Lithuanian publications“ (p. 154). Iš tiesų ir viename, ir kitame archyviniame fonde yra
dokumentų, susijusių su lietuviškos spaudos tradiciniais rašmenimis draudimu, tačiau
toks įvardijimas klaidina skaitytoją – ypač niekada nedirbusį minėtajame archyve.
Atidžiai seku XIX amžiaus tyrinėjimus ir kolegų, dirbusių šiuose archyvuose, knygose čia aprašytų reiškinių nesu matęs nė karto.

1.4. T e r m i n o l o g i j a. Vargu ar verta recenzijoje plačiau aptarti tokius knygoje vartojamus terminus, kurie, recenzento nuomone, nėra korektiški, tačiau paplitę mokslinėje literatūroje. Prie tokių priskirčiau terminą „etninė mažuma“ (p. 29, 117).
Neverta plačiau diskutuoti ir dėl to, kad autorius kartais vartoja kitus nei lietuvių
istoriografijoje įprasta terminus (Kornilovas vadinamas Vilniaus švietimo apygardos
mokyklų prižiūrėtoju, o ne korektiškesniu šios pareigybės vertimu į lietuvių kalbą –
Vilniaus švietimo apygardos globėju, p. 35; 1863 ar 1863–1864 metų sukilimas vadinamas lenkiškoje, o vėliau ir Vakarų tradicijoje įprastu „1863 m. sausio mėn. sukilimu“,
p. 27). Nebūtų knyga nukentėjusi ir dėl korektiškesnio kai kurių miestų vardų rašymo. Štai aptariant 1917 metų situaciją vis minimas Sankt Peterburgas, nors, kaip
23

Palyginti su kitomis keistenybėmis, netikslus vieno archyvo pavadinimo užrašymas
tėra smulkmena: LVIA yra ne „valstybinis“,
bet „valstybės“ archyvas. Klaidų esti ir kitų
archyvų ar bibliotekų pavadinimuose.
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žinoma, jau Pirmojo pasaulinio karo metais šio miesto pavadinimas pakeistas į Pet
rogradą. Aptariant knygos terminologiją, kritiško dėmesio verti kiti aspektai.
Pradėkime nuo to, kad skirtingose mokslinėse paradigmose dirbantys istorikai
paprastai vartoja ir nevienodą terminologiją. Pavyzdžiui, šiuolaikinėje Vakarų ar
Rusijos istoriografijoje greičiausiai nerasime pavyzdžių, kad tyrinėtojai, atmetantys
totalios rusifikacijos tezę, imperinę valdžią vadintų „rusų valdžia“, kadangi tokį
terminą mano esant nekorektišką, perdėm „nacionalizuojantį“ imperijos biurokratus.
Tuo pat metu tokia frazeologija labai būdinga istoriografijai, „atstovaujančiai“ buvusioms nedominuojančioms tautinėms grupėms. Šiame kontekste Balkelio darbas atsiduria gana paradoksalioje padėtyje. Autorius stengiasi jį įkomponuoti į vakarietišką akademinį diskursą; prieiga konstruktyvistinė, tačiau tuo pat metu knygoje tiesiog
mirgėte mirga tokių terminų kaip „rusų valdžia“, „rusų valdininkai“, „rusų biurokratija“ (p. 34, 52, 54, 99, 144, 174).
Dalį terminų pavadinčiau terminais-mįslėmis: minimos „lenkiškos parapijų mokyklos“ (neaišku, kodėl jos vadinamos lenkiškomis; p. 35); rašoma apie „valstybinėse mokyklose“ po 1863 metų sukilimo diegiamą „stačiatikių mokslo programą“ (nesuprantama, kas yra „stačiatikių mokslas“; p. 36); knygoje dažnai minimi „lenkų–lietuvių bajorai“ (p. 162, 168, 175), – toks terminas gal tiktų publicistiniam tekstui, bet
akademinėje literatūroje norėtųsi tikslesnių apibūdinimų, ypač atsižvelgiant į paskutinių kelių dešimtmečių tiek lenkišką, tiek lietuvišką istoriografiją; ne kartą ir ne du
kalbama apie „bažnyčią“, o kartais net „lenkų katalikų bažnyčią“ ar „lenkų bažnyčią
Lietuvoje“ (p. 182, 183, 185, 244), nors galvoje turima katalikų dvasininkija.

1.5. K n yg o j e

p a t e i k i a m o s e m p i r i n ė s m e d ž i a g o s p a t i k i m u m a s.

Istoriko darbe labai svarbus vaidmuo tenka empirinių faktų surinkimui, jų patikrai
bei korektiškam pristatymui. Šiuo požiūriu recenzuojama knyga irgi nenusipelno
pagyrų. Čia iš karto reikia pabrėžti, kad empirine klaida dera laikyti ne šiaip kokius
nors netikslumus, aplinkybes, kurias galima įvairiai interpretuoti, ar faktus, kurie
nebuvo paskelbti rašant knygą. Apie empirines klaidas korektiška kalbėti tuomet,
kai tyrinėtojai ignoruoja istorinėje literatūroje gerai žinomus faktus. Tokių apraiškų
šioje knygoje tikrai netrūksta.
Štai teigiama, kad „Lietuvoje po 1863 m. tebuvo likę trys gimnazijos – Kaune,
Šiauliuose ir Vilniuje“ (p. 39), o iš tiesų po 1863 (iki 1905) metų trijose lietuviškose
gubernijose tokių mokymo įstaigų buvo gerokai daugiau: Kauno gubernijoje veikė
dvi valstybinės berniukų gimnazijos (Kaune ir Šiauliuose), dvi valstybinės mergaičių
gimnazijos (Kaune ir Šiauliuose); Vilniaus gubernijoje – dvi valstybinės berniukų
gimnazijos (Vilniaus I berniukų gimnazija; Vilniaus II berniukų gimnazija), dvi valstybinės mergaičių gimnazijos (Vilniaus mergaičių gimnazija ir Vilniaus Marijos vardo mergaičių gimnazija); Suvalkų gubernijoje – Suvalkų valstybinė berniukų gimnazija, Suvalkų valstybinė mergaičių gimnazija, Marijampolės valstybinė berniukų
gimnazija. Balkelis rašo:
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LDP strategija į tautos kūrimą įtraukti visus įmanomus visuomenės sluoksnius konfliktavo su poreikiu surasti savąją rėmėjų grupę. Nepaisydama pažado remti „darbininkų, valstiečių, smulkių prekybininkų ir amatininkų“ interesus, ji stengėsi savo
pusėn patraukti valstiečius. Tuo tikslu 1905 m. LDP įkūrė savaitraštį Lietuvos ūkininkas
(p. 83–84).

Išeitų, kad autorius nėra girdėjęs apie varpininkų, be Varpo, 1890–1905 metais
leistą laikraštį Ūkininkas, skirtą valstiečiams. Tvirtinama, kad Vilniaus žiniose „duota
pradžia reklamai lietuvių kalba“ (p. 108), nors tokios reklamos galima rasti jau Auš
roje. Aprašant situaciją Vilniaus žiniose tvirtinama, kad „1904 m. Vileišis nutarė besivaidijančius liberalus redaktorius pakeisti kitais“ (p. 110), nors laikraštis pradėjo eiti
tik 1904 metų gruodžio mėnesį. Rašoma:
Viena iš septintojo LSDP kongreso (1907) rezoliucijų partiją kvietė „plėsti savo darbą
tarp žydų darbininkų“, „skelbti partijos dokumentus žydų kalba“ ir „siekti krikščionių ir žydų darbininkų organizacijų susijungimo“. Šie pareiškimai liko revoliucinėmis
Lietuvos socialistų svajonėmis (p. 128).

Iš istorinės literatūros žinome, kad 1906–1907 metais LSDP leido du leidinius jidiš
kalba – Di arbeter štime fun lite bei Socialistišes flugblat, be to, platino atsišaukimus šia
kalba rinkimų į II Dūmą metu25. Tame pat puslapyje parašyta, kad „Bundas norėjo
istorinių 1792 m. sienų ir linko į artimesnius ryšius su Rusija“. Perskaičius šią frazę
galima pamatyti, kad Bundas siekė teritorinės Lietuvos autonomijos 1792 metų (?)
sienomis, kai gerai žinoma, kad ši kairioji žydų partija, kaip ir visos kitos politinės
grupės „Žydų gatvėje“, prioritetą teikė įvairioms eksteritorinėms tautinėms autonomijos formoms.
Kartais apie tą patį reiškinį knygoje pateikiama skirtinga informacija. P. 105 rašoma, kad 1905 metais Vilniaus žinių tiražas viršijo 5000 egzempliorių, o p. 125 – kad
„1905 m. jo tiražas išaugo beveik iki 6000“.

1.6. A b e j o t i n i t e i g i n i a i. Greta empirinių klaidų ar netikslumų, recenzuojamoje knygoje susiduriame ir su abejotinais arba nepagrįstais teiginiais. Paminėsime
tik keletą pavyzdžių. Štai rašoma, kad po 1905 metų revoliucijos tarp inteligentijos
ir valstietijos buvo „socialinė bei kultūrinė bedugnė“ (p. 120); tvirtinama, kad revoliucijos metais padidėjusią LSDP bei LVS įtaką pastebėjo valdžia, kuri „represijų
įniršį nukreipė į kairiuosius“, o „liberalai ir klerikalai, galima sakyti, nenukentėjo“
(p. 148). Mano supratimu, pagrindinės valdžios represijos buvo nukreiptos prieš
kairiuosius tiek iki revoliucijos, tiek jos metu ar vėliau ne dėl įtakos masėms, o dėl
programinių siekių bei taikomų metodų radikalumo. Ką turėtų labiau persekioti
patvaldinė valdžia: revoliucionierius, naudojančius teroristinius bei panašius metodus,
ar už ramų kultūrinį darbą pasisakančius konservatyviojo sparno veikėjus? Kitur
autorius teigia, kad „revoliuciniai metodai apgailėtinai sužlugo“ (p. 180). Kaip šią
25

385

Vidmantas 1979, 63–64.

Apie kai kurias istorijos mokslo
disertacijas, skirtas lietuvių
tautiniam judėjimui, apgintas
užsienio mokslo įstaigose

skambią frazę suprasti? Ar reikia manyti, kad revoliucija nepavyko ne dėl imperinės
valdžios represijų, bet dėl nevykusių revoliucinių metodų? Skaitome:
Nuo pirmųjų karo dienų JAV lietuviai suskilo į katalikų, tautininkų ir socialdemokratų politines sroves (p. 217).

Išeitų, kad iki karo politinė diferenciacija JAV lietuvių bendruomenėse neegzistavo. Toliau skaitome:
Daugeliui regionalistų tai virto ir asmenine tragedija – laikui bėgant jie buvo priversti rinktis arba lietuvių (pavyzdžiui, Römeris), arba lenkų (Wróblewskis, Rymkieviczius)
nacionalizmą (p. 131).

Nėra abejonės, kad paminėti visuomenės veikėjai po Pirmojo pasaulinio karo
turėjo rinktis, tačiau rinktis jie turėjo tarp dviejų tautinių valstybių – Lietuvos ir
Lenkijos. Kuo remdamasis autorius teigia, kad Wróblevskis ir Römeris turėję pasirinkti vieną iš nacionalizmų, sunku nuspėti. Gausūs krajovcų judėjimo tyrimai26,
skirti ir šiųdviejų asmenybių veiklai bei autoidentifikacijai, nėra atskleidę, jog tuo
metu būtų buvę kokių nors esminių tapatybės pokyčių. Römerį lietuvių nacionalistu
galima būtų vadinti nebent nacionalizmą suprantant pilietine prasme, t. y. kaip Lietuvos valstybės patriotizmą, tačiau nepanašu, kad Balkelis suprastų būtent taip. Iš
gausybės publikacijų apie Römerį pacituokime tik vieną Miknio apibendrinimą, tinkantį tiek anuometei situacijai, tiek iš dalies ir nūdienos aktualijoms apibūdinti:
Laikęs save Lietuvos lenku kalbine kultūrine prasme, o lietuviu – pilietine prasme, jis
[M. Römeris] dažnai būdavo ir tebėra nesuprastas abiejų pusių27.

Tad ši disertacija – tai nelabai pavykęs bandymas pritaikyti tam tikras schemas Lietuvos istorijai. Bėda ta, kad Balkelis, taip kurdamas istorinius darbus, nėra vienišas.

2. A u d r o n ė s J a n u žy t ė s d i s e r t a c i j a. Audronė Janužytė parengė darbą „Istorikai kaip tautinės valstybės kūrėjai: Lietuvos universiteto steigimas 1904–
1922 m.“. Pirmiausia kyla problemų dėl darbo objekto. Knyga iš esmės susideda iš
trijų dalių (neskaitant įvadinių skyrių, kurie iš esmės yra kompiliacinio pobūdžio):
pirmoje aptariamos Petro Klimo ir kelių kitų XX amžiaus pradžios Lietuvos visuomenės veikėjų pažiūros; antroje aprašomos universiteto steigimo peripetijos Pirmojo
pasaulinio karo metu bei iki 1922 metų; trečioje pristatomi „tarptautiniai“ Lietuvos
(nuo 1930 metų – Vytauto Didžiojo) universiteto istorikų veiklos aspektai tarpukariu.
Tarp šių trijų skyrių nėra aiškios loginės sekos, t. y. neaišku, kodėl autorė pasirinko
būtent šias temas ir sudėjo jas į vieną knygą.
Kelia abejonių jau pats vartojamas terminas „istorikai“. Juo vadinami ne tik tie,
kurie yra studijavę istoriją aukštosiose mokyklose ar dirbę kaip profesionalūs istori26

Rimanto Miknio, Jano Jurkiewicziaus,
Juliuszo Bardacho, Jano Sawicki’o ir kt.
darbai.
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kai, bet iš esmės visi, kurie yra rašę istorinėmis temomis (p. 39). Tokia definicija gal
ir tiktų, jeigu būtų analizuojama istoriografija, istorijos politika ar istorinė savimonė,
bet jokiu būdu ne darbe, kuris orientuotas į valstybės koncepcijų aprašymą ar atskirų asmenų veiklos analizę.
Dar vienas, konceptualaus pobūdžio, priekaištas knygai susijęs su pasirinktomis
chronologinėmis tyrimo ribomis. Knygos pavadinime nurodyta, kad autorę domina
1904–1922 metų laikotarpis, tačiau iš esmės 1904–1914 metų atkarpa knygoje neana
lizuojama. Negana to, paskutinis skyrius faktiškai skirtas 1922–1940 metų laikotarpiui – tai, beje, gerai matyti iš priedų darbo pabaigoje (p. 355–367). Tokio neatitikimo tarp tyrimo (disertacijos) pavadinimo ir turinio negalima vadinti atsitiktine ar
korektūros klaida. Ši problema, mano supratimu, iškalbinga ir dar vienu požiūriu.
Tokio neatitikimo tiesiog neįmanoma nepastebėti, todėl kyla rimtų abejonių ne tik
dėl autorės, bet ir dėl darbo vadovo ar oponentų kompetencijos, o gal tiesiog dėmesingumo trūkumo.
Abejonių kelia teoriniai darbo pagrindai. Juos apsibrėždama, autorė aptaria kai
kurių žinomų nacionalizmo teoretikų koncepcijas, tarp jų – Anthony Smitho bei
Ernesto Gellnerio. Pirmasis priskiriamas vadinamųjų etnosimbolistų grupei (t. y.
pripažįstančių nacionalizmo kaip modernios ideologijos ir politinio judėjimo naujumą, tačiau kartu teigiančių, kad nacionalizmas nėra vien tik nacionalistų kūrinys, o
jo raiška stipriai priklauso nuo jau egzistuojančių vadinamųjų etninių simbolių);
antrasis yra vienas iš ryškiausių vadinamųjų modernistų (t. y. tyrinėtojų, kurie akcentuoja, kad modernios tautos yra „išrastos“, arba „sukurtos“, kitaip tariant – nacionalizmų padarinys). Tuo tarpu autorės pateiktas tautos apibrėžimas yra ne kas
kita kaip akivaizdi primordialistinio požiūrio apraiška28.
Nėra aišku, kodėl „istorikų“, pirmiausia Klimo, pažiūras autorė nuolat lygina su
šiuolaikinėmis Vakarų Europos nacionalizmo teoretikų įžvalgomis. Juk šiuo atveju
susiduriame su skirtingos paskirties tekstais. Klimo ar kitų lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjų tekstai, ypač iki 1918 metų, buvo ne tiek mokslinio-tiriamojo, kiek
politinio pobūdžio. Kitaip tariant, Klimas ir kiti visų pirma siekė pagrįsti lietuvių
kaip visavertės tautos teises, o Smithas ar kitas nacionalizmo tyrinėtojas užsiima tuo,
kas gali būti vadinama nacionalizmo ideologijos (ar ideologijų), taigi ir Klimo pažiūrų, analize ar dekonstrukcija.
Knygos dalyje, skirtoje universiteto atkūrimo projektams (2, 3, 4 skyriai), reikėjo
aiškiai įvardyti, kuo autorės tyrimas skiriasi nuo ankstesnių istorikų darbų, nes šia
tema jau publikuota nemaža tyrimų29.
28

„By the term ‘nation’ I refer to a group of
people bound together by a common origin, language and culture, living in the
ethnic territory, having a common past
and consciousness and a common vision
for the future and claiming the right to
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Kritiškai įvertinčiau ir paskutinį skyrių („Between Nationalism and Internationalism: The Influence of the Universities of Eastern and Western Europe on the New
University of Lithuania“, p. 249–293). Šio skyriaus pavadinime suformuluota alternatyva: tarp nacionalizmo ir „internacionalizmo“. „Internacionalizmą“ autorė, atrodo, supranta, kaip Lietuvos mokslininkų, konkrečiai – istorikų, bendradarbiavimą
su kitų šalių tyrinėtojais. Tačiau perskaičius šį skyrių lieka neaišku, kodėl mokymasis užsienio aukštosiose mokyklose, stažuotės Vakarų universitetuose, paskaitų skaitymas ar jų lankymas, dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje turėjo paveikti istorikų mąstymą „internacionalizmo“ linkme. Apskritai šis skyrius yra faktografinio pobūdžio, t. y. aprašoma, kas, kada, kur ir t. t. mokėsi, studijavo, dirbo ir pan.,
tačiau nėra net bandymo ieškoti idėjinių įtakų, pavyzdžiui: kokios metodologinės
inovacijos, gal net ideologijos darė istorikams įtaką; kaip susidūrimas su kitų šalių
mokslininkais veikė jų pasaulėžiūrą, istorijos mokslo objekto sampratą, požiūrį į
įvairius tyrimo metodus.
Darbe gausu ir smulkesnių problemų. Disertacija pradedama istoriniu įvadu
(p. 11–37), kuris, kaip jau minėta, yra kompiliacinio pobūdžio (pavyzdžiui, laikotarpis iki XVIII amžiaus pabaigos atpasakotas iš Zigmanto Kiaupos, Jūratės Kiaupienės bei Albino Kuncevičiaus knygos30) ir kurio prasmę sunku suprasti, t. y. neaišku, kam tiriamajame darbe reikia tokių, enciklopedinio pobūdžio, žinių (be to,
čia pasitaiko apmaudžių klaidų31). Aprašydama XIX amžiaus situaciją, autorė taip
pat neretai yra netiksli – tai, matyt, sietina su neatidžiu istorinių veikalų skaitymu.
Rašoma, kad 1840 metais Rusijos valdžia uždraudė vartoti terminą „Lietuva“ (p. 18),
tačiau iš tiesų tebuvo uždraustas šio termino vartojimas gubernijų pavadinimuose
– tai, beje, aiškiai pasakyta Aleksandravičiaus bei Antano Kulakausko knygoje Carų
valdžioje. XIX amžiaus Lietuva32, kuria darbe daugiausia ir naudotasi. Autorė imasi
koreguoti minėtojo Miroslavo Hrocho tautinių sąjūdžių periodizavimo schemą lietuviams (p. 20, 29), tačiau nežino, kad šiuo klausimu su Hrochu jau senokai diskutuoja lietuvių istorikai33. Čia paminėtos tik kelios panašaus pobūdžio problemos,
nors jų darbe yra ir daugiau.

3. V i e t o j i š v a d ų. Šią gana fragmentišką apžvalgą būtų galima baigti gana
paprastais, gal net trivialiais pastebėjimais: užsienio mokslo įstaigose nesunku apginti abejotinos vertės istorijos daktaro disertacijas (nors, kaip jau minėta, esama ir
vertingų tyrimų), ir situacija iš esmės nesikeis tol, kol lietuvių istorikai, dirbantys
Lietuvoje ar kur nors kitur, netaps visateisiais Vakarų akademinio pasaulio nariais,
kuriuos užsienio mokslo įstaigos kviestų į su Lietuvos istorija susijusių disertacijų
30
31

Kiaupa, Kiaupienė, Kuncevičius 1998.
Rašoma, kad Lietuvos valstybė greičiausiai
buvo įkurta apie 1340 metus (p. 12). Tai,
matyt, tėra korektūros klaida, nes greta
teigiama, jog valstybės sukūrimas sieja-
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mas su Mindaugo vardu, nurodomi jo valdymo metai.
Aleksandravičius, Kulakauskas 1996, 21, 23.
Kulakauskas 1990, 132–142.
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gynimą. Arba bent jau tol, kol vakarietiškomis kalbomis bus publikuota tam tikra
kritinė masė Lietuvos istorijos tyrimų, sukursiančių pakankamą mokslinį diskursą,
neleisiantį kaip rimtų akademinių tyrimų pateikti abejotinos vertės darbų.
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Laiškų duomenų bazės, tekstynai
ir duomenynai: užsienio perspektyva
1. Į v a d a s . Laiškų (asmeninės rašomosios kalbos) ir kitų egodokumentų teks1

tynų (duomenų bazių) kūrimo ištakas reikėtų sieti su palyginti jaunos kalbos discip
linos – istorinės sociolingvistikos – atsiradimu. Istorine sociolingvistika besidominčių
kalbininkų dėmesys laiškams (ir kitiems egodokumentams) nebuvo atsitiktinis – jis
kilo iš sinchroninės sociolingvistikos metodų. Kitaip nei istorinė kalbotyra, sinchroninė sociolingvistika beveik išimtinai remiasi šnekamosios kalbos faktais, nes siekiama tirti tik tą kasdienės šnekos atmainą (vernacular speech), kuri atspindi tikrąją,
realiąją, kasdienę (casual) kalbos vartoseną. Rašytiniai šaltiniai neretai, teigia Williamas
Labovas, realiosios vartosenos neperteikia:
Historical documents survive by chance, not by design, and the selection that is available is the product of an unpredictable series of historical accidents. The linguistic
forms in such documents are often distinct from the vernacular of the writers, and
instead reflect efforts to capture a normative dialect that never was any speaker’s
native language. As a result, many documents are riddled with the effects of hypercorrection, dialect mixture, and scribal error2.

Todėl Labovas mano, jog praeitį reikia tirti remiantis dabartinės kalbos pokyčiais
(the use of the present to explain the past)3. Socialinę kalbos istoriją tiriantys kalbininkai
ne visai sutinka su tokia pozicija. Kaip teigia Terttu Nevalainen ir Helena RaumolinBrunberg,
[T]rue, historical data can be characterized as ‘bad’ in many ways, but we would
rather place the emphasis on making the best use of the data available4.
1

Čia išsamiau apžvelgiamos tik kalbininkų
kuriamos (ar naudojamos) laiškų (egodokumentų) duomenų bazės. Laiškų duomenimis tyrimus grindžia ne tik kalbininkai,
bet galbūt daug dažniau literatūrologai,
istorikai, antropologai, sociologai bei kitų
socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai; pavyzdžiui, vienas iš kertinių XX amžiaus pradžios sociologijos veikalų –

395

2
3
4

Williamo I. Thomo ir Floriano Znaniecki’o
lenkų emigrantų studija – nemaža dalimi
paremtas emigrantų laiškų kokybine analize, žr. Thomas, Znaniecki 1918, 303.
Labov 1994, 11 (paryškinta mano – A. T.).
Labov 1994, 10–27.
Nevalainen, Raumolin-Brunberg 2003, 26
(paryškinta mano – A. T.).
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Kitaip tariant, net ir atsitiktinai išlikę rašomosios kalbos duomenys gali rodyti
kalbos pokyčius, nes variantiškumas egzistuoja (ir egzistavo) ne tik šnekamojoje, bet
ir rašomojoje kalboje.
Vienas iš diachroninių duomenų privalumų yra galimų tirti žanrų įvairovė. Tačiau
modeliuodami sinchroninės sociolingvistikos metodus, istorikai sociolingvistai turėjo surasti rašomosios kalbos žanrą, artimiausią neformaliajai (laisvajai) šnekamosios
kalbos atmainai5. Taip buvo atsigręžta į laiškus, dienoraščius ir kitus asmeninio pobūdžio raštus. Ingrid Tieken-Boon van Ostade teigia, kad kaip ir šiandien, taip ir praeityje kiekvienoje visuomenėje egzistavo keletas kalbos atmainų6. Kadangi kalbos istoriją tiriantiems kalbininkams daugelis sinchroninei lingvistikai įprastų būdų išgauti kasdienę kalbą (vernacular speech) yra neprieinami (pavyzdžiui, negalima paimti
interviu, nėra garso įrašų), laisvojo stiliaus apraiškų reikia ieškoti kitur7. Tieken-Boon
van Ostade sako, kad šiuo atveju rašomąjį laisvąjį stilių galėtų perteikti laiškai8.
Laiškų (ar kitų egodokumentų) pasirinkimą istorinei sociolingvistinei analizei nemaža dalimi nulėmė ir amerikiečių Douglaso Biberio bei Edwardo Finegano kalbos
registro ir stiliaus tyrimai, taip pat vokiečių Peterio Kocho ir Wulfo Österreicherio
kalbos „artimumo“ (Nähe) ir „tolimumo“ (Distanz) modelis9. Tiek Biberio bei Finegano, tiek Kocho bei Österreicherio modeliuose (kontinuumuose) laiškai (atvirukai,
užrašai, dienoraščiai) yra priskiriami tai rašomosios kalbos žanrų (registrų) kontinuumo daliai, kuri artimiausia šnekamajai kalbai. Tačiau, pasak Anos Deumert, laiškų
ar kitų egodokumentų kalbos visiškai sutapatinti su šnekamąja kalba negalime, nes:
despite their strong oral component, the texts cannot be taken as a direct, unmediated
representation of speech. They reflect various written language competencies, indicative
of the intensity of contact with the school system and written text in general10.

Todėl tiriant laiškų (egodokumentų) kalbą, itin svarbu atsižvelgti į ekstralingvistinius veiksnius (rašančiojo amžių, išsilavinimą, mobilumą, socialinį luomą ir kt.),
nes būtent jie lemia rašomosios kalbos pobūdį ir galimą jos santykį su šnekamąja.
Nors istorikai sociolingvistai laiškų (egodokumentų) analize remiasi beveik išimtinai dėl šio rašomosios kalbos žanro artimumo šnekamajai kalbai, istorinius sociolingvistinius kalbos tyrimus laiškų analizė gali praturtinti ir dar vienu ne mažiau
svarbiu – rašomosios kalbos ir jos variantų raidos – aspektu. Visuotinė raštingumo
sklaida, XIX amžiuje–XX amžiaus pirmoje pusėje apėmusi daugelį Europos kraštų,
nulėmė ir laiško, vienos pagrindinių komunikacijos priemonių, paplitimą tarp įvairių
socialinių sluoksnių atstovų. Todėl laiškai (ir kiti privataus pobūdžio asmeniniai
tekstai) ypač palankūs sociolingvistiniams – skirtingų socialinių sluoksnių, raštingumo lygių, įvairaus išsilavinimo asmenų rašomosios kalbos raidos – tyrimams.
Šia apžvalga siekiama pristatyti laiškų duomenynų ir tekstynų kaupimo užsienyje praktikas, kurios visų pirma susijusios su kalbininkų tyrimais. Apžvalgos tikslas –
5
6
7
8

Nevalainen, Raumolin-Brunberg 2003, 28.
Tieken-Boon van Ostade 2005, 118.
Tieken-Boon van Ostade 2005, 118.
Tieken-Boon van Ostade 2005, 118.
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ne pateikti išsamų sąrašą, o apibendrinti kai kuriuos jų kūrimo modelius, metodikas
ir taikymą kalbinėms analizėms. Atsižvelgiant į kitų šalių egodokumentų kaupimo
ir tvarkymo patirtį, buvo modeliuoti ir šiuo metu Lietuvių kalbos institute (kartu su
PLB Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete Čikagoje bei Lietuvos nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka) rengiamos Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės11 (AKdb) formavimo principai ir metodai12.

2. L a i škų t e k s t y n a i i r d u o m e n y n a i s v e t u r. Šiuo metu galima
skirti kelias laiškų (egodokumentų) analizės taikymo kalbos tyrimams mokyklas:
vokiečių, olandų (belgų) ir suomių. Reikėtų pridurti, jog neretai kalbininkai, atlikdami istorinę sociolingvistinę analizę, naudojasi ne savo pačių, o kitų mokslininkų
(dažniausiai istorikų) sukauptais laiškų rinkiniais, tekstynais; tiesa, juos transkribuoja ar kitaip adaptuoja pagal savo poreikius.
2.1. V o k i e č i ų

istorinės sociolingvistikos tyrimai ir vo-

k i škų l a i škų d u o m e n y n a i. Vokiečių istorinės sociolingvistikos ištakomis
galima laikyti septintuoju ir aštuntuoju praeito amžiaus dešimtmečiais pradėtus
XIX amžiaus darbininkų (Arbeitersprache) ir miestiečių (Bürgersprache) kalbos tyrimus.
Darbininkų kalbą gana išsamiai tyrė Joachimas Schildtas, Gerhardas Kettmannas,
Klausas Mattheieris, o XIX amžiaus miestiečių kalbos ypatybes aprašė Dieteris
Cherubimas13.

2.1.1. Nuosekliausiai laiškų analize, aprašydami mažiau išsilavinusių Rūro
srities (Ruhrgebiet) darbininkų kalbos bruožus, rėmėsi Mattheieris ir Siegfriedas
Grosse14. Mattheieris savo analizę grindė bandomojo projekto Rūro srityje metu
surinktais 100 laiškų15, o Grosse sukaupė reprezentatyvų laiškų duomenyną.
Apie laiškų paiešką duomenynui Grosse ir kiti projekto vykdytojai pirmiausia
paskelbė vietinėje spaudoje, prašydami vietos gyventojų paskolinti ar atiduoti senus
šeimos laiškus. Grosse teigia, kad žinutės spaudoje sulaukė nemažo atgarsio16; buvo
surinkta apie 3000 įvairių rankraštinių dokumentų (laiškų, atvirukų, užrašų knygelių,
prašymų, padėkų, net burtų knyga ir kt.), rašytų nuo 1800 metų iki pat Antrojo pasaulinio karo. Laiškai taip pat rinkti Bochumo, Duisburgo, Dortmundo, Eseno ir kitų
miestų archyvuose17. Rašytinių dokumentų įvairovė, teigia Grosse, nauja linkme
pakreipė numatytus XIX amžiaus Rūro srities rašomosios kalbos tyrimus. Prie šių
duomenų vėliau į rankraštinės rašomosios kalbos tekstyną įtraukti įvairūs dokumentai iš bažnyčių ir teismo archyvų, ypač apklausų protokolai.
11

12

13
14

Projektą remia Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą, sutarties Nr. LIT-4-23.
Išsamiau apie AKdb sumanymo ištakas ir
kūrimo principus žr. Litvinskaitė, Tamošiūnaitė 2011, 399–405.
Vandenbussche 2006, 440–451.
Mattheier 1986a, 247; Grosse 1989, 281–295.
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Bandomojo projekto aprašą žr. Mattheier
1986b, 193–226. Medžiaga bandomajam tyrimui rinkta iš įvairių įmonių, verslo susivienijimų archyvų, ne iš privačių rinkinių
(Mattheier 1986b, 194).
Grosse 1989, 283.
Grosse, Grimberg, Hölscher, Karweick
1989, 12.
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Pagal pobūdį laiškai tekstyne suskirstyti į kelias grupes:
1) sveikinimai;
2) kelionės laiškai;
3) emigrantų laiškai: iš Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos ir Australijos;
4) lenkų imigrantų laiškai18.
Surinktų laiškų skaitmeninimas išsamiau neaptartas. Atrodo, kad skaitmeninės
rankraščių kopijos nebuvo daromos (laiškai rinkti devintojo XX amžiaus dešimtmečio antrojoje pusėje, turbūt dar trūkstant skaitmeninimo galimybių). Transkribuojant
laiškus kalbos ir rašybos ypatybės išlaikytos, tačiau teksto grafika (eilučių ilgis, kėlimai) neperteikta19. Dalis Grosse’s projekto metu surinktų laiškų (ir kitų žanrų pavyzdžių) publikuota specialioje antologijoje20. Kur surinktas laiškų duomenynas
saugomas ir ar viešai prieinamas, nenurodoma.

2.1.2. Nedidelį egodokumentų (12 užrašų knygelių, 3 laiškų ir atsiminimų rinkiniai, 2 kronikos) tekstynėlį specialiai XIX amžiaus kasdienės kalbos tyrimams buvo
susikūrusi ir Isa Schikorsky21. Tekstų duomenynui ieškota daugelyje archyvų, apie
ieškomus laiškus skelbta vietiniame laikraštyje22. Archyvuose nemažai tinkamų tekstų rasta įvairiuose karo laikų rinkiniuose, o paskelbus straipsnį spaudoje, tekstų
gauta ir iš privačių asmenų. Schikorsky sukauptas rinkinėlis nedidelis: 20 tekstų,
parašytų 18 asmenų23. Tekstų parašymo laikas – 1802–1905 metai. Apie duomenų
skaitmeninimo (jei toks buvo) ar transkripcijos principus Schikorsky išsamiau nerašo. Viešai šis rinkinys neskelbiamas, nes tekstai atsirinkti tik Schikorsky tuo metu
vykdytam tyrimui. Tačiau 1870–1871 metų Vokietijos–Prancūzijos karo metu rašytus
vienos šeimos laiškus ji yra publikavusi atskira knyga24.
2.1.3. Kaip ir Schikorsky, Prūsijos angliakasių laiškų tekstynėlį (maždaug 100
laiškų) kalbos istorijai tirti susikaupė Marion Klenk25. Laiškus analizei ji pirmiausia
atsirinko iš išleistos antologijos, vėliau rankraštinių tekstų susirado Miuncheno archyve26. Atsirinkti laiškai parašyti 1816–1918 metais (Klenk tyrė XIX amžiaus angliakasių rašomąją kalbą). Tekstynėlio struktūros principai 1998 metų Klenk straipsnyje
išsamiau neaprašyti.
2.1.4. Šiuo metu naujausiai vokiečių istorinės sociolingvistikos krypčiai atstovauja Stephanas Elspassas27 – jis pasiūlė alternatyvų požiūrį į kalbos istoriją, kurį
pavadino „kalbos istorija iš apačios“ (language history from below; Sprachgeschichte von
18
19
20
21
22
23

Grosse 1989, 283.
Grosse, Grimberg, Hölscher, Karweick
1989, 6.
Tai jau cituotasis Grosse’s, Grimbergo,
Hölscherio, Karweicko veikalas.
Schikorski 1990, 42–43.
Schikorski 1990, 42–43.
Schikorski 1990, 43.

24

25
26
27
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Žr. Elspaß 2005; Elspaß 2007, 3–9; Elspass
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Unten)28. Kaip teigia Elspassas, daugelio (rašomųjų) kalbų istorijos dažniausiai yra
aprašytos bendrinės kalbos kūrimosi požiūriu, nekreipiant dėmesio į kitas kalbos
atmainas (language varieties) ar sociolektus29. Taip, pasak Elspasso, neperteikiama visa
tam tikros kalbinės bendruomenės praeityje įvairovė. Į rašomosios kalbos istoriją
galima žvelgti ne tik iš rašytojų, intelektualų sukurto kalbos palikimo, bet ir iš paprasto kalbos vartotojo pozicijų. Tokie paprastų žmonių rašyti tekstai (laiškai, dienoraščiai, rašteliai, skundai ir kt.) tarsi sudaro dar vieną kiekvienos rašomosios kalbos
klodą, kurį galima skirti privačios, kasdienės (asmeninės) kalbos sferai30.
Kasdienei rašomajai kalbai tirti parankūs emigrantų ir jų giminaičių laiškai31. Pagrindinis Elspassso tyrimų šaltinis – kelis dešimtmečius Vokietijoje besitęsiantis projektas „Emigrantų laiškai iš Amerikos“ (Auswandererbriefe aus Amerika)32. Projekto
tikslas – surinkti vokiečių emigrantų laiškų archyvą ir jį padaryti prieinamą įvairaus
pobūdžio (istoriniams, antropologiniams, kalbiniams) tyrimams. Projektas pradėtas
vykdyti devintojo XX amžiaus dešimtmečio pradžioje, pasirodžius kitų tautų (škotų,
italų, norvegų33) emigrantų laiškų rinkiniams. Apie renkamus laiškus projekto iniciatoriai (istorikai) skelbė Vokietijos spaudoje, radijo laidose. Taip maždaug iki 1990 metų
iš pavienių žmonių buvo surinkta apie 6000 laiškų. Projekto pagrindinis iniciatorius
ir pradininkas – Rūro (Ruhr) universiteto Bochume profesorius istorikas Wolfgangas
Helbichas. Per keletą dešimtmečių projekto iniciatoriai sukaupė du rinkinius:
1) Šiaurės Amerikos laiškų rinkinys (NABS – Nordamerika-Briefsammlung). Šiame
rinkinyje yra apie 10 000 laiškų (įskaičiuoti tiek originalai, tiek turimos laiškų kopijos),
parašytų 1820–1920 metais iš Amerikos giminaičiams ar draugams į Vokietiją. Apie
5000 laiškų transkribuoti. Taip pat transkribuota maždaug 250–300 laiškų serijų (t. y.
vieno žmogaus parašyti du ar daugiau laiškų), surinkta biografinė informacija apie
laiškų autorius.
2) Naujųjų žemių projektas (naujasis rinkinys). Pirmasis projekto metu sukauptas
laiškų rinkinys atspindi tik emigrantų, išvykusių iš tuometinės Vokietijos Federacinės
Respublikos žemių, istoriją. Todėl naujajam rinkiniui užsimota surinkti ir išsaugoti
kuo daugiau iš buvusios Rytų Vokietijos išvykusių emigrantų laiškų, esančių privačiose kolekcijose. Nuo 2003 metų naujajame rinkinyje yra sukaupta 52 laiškų serijos
28

Plg. su kitais sociolingvistikoje plačiai vartojamais terminais kalbos pokyčiams nusakyti: language change from above ir language
change from below. Čia „viršus“ (above) ir
„apačia“ (below) siejami ne tik su socialiniu luomu, bet ir su sąmoningumo ir nesąmoningumo kategorijomis (žr. Trudgill
2003, 20–21). Elspasso pasiūlytas terminas
„kalbos istorija iš apačios“ sudarytas pagal istoriografijos terminą „istorija iš apačios“ (history from below) (Elspaß 2005, 13;
Elspaß 2007, 4). „Istorijos iš apačios“ kryptis glaudžiai susijusi su Vokietijoje aštuntuoju XX amžiaus dešimtmečiu pradėtais
kasdienybės istorijos (Alltagsgeschichte) ty-
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rimais, artimais mikroistorijos krypčiai.
Žr. Ólafsson 2009, 8–11.
Elspaß 2007, 3.
Elspaß 2005, 20; Elspaß 2007, 5.
Elspaß 2005, 56.
Projekto interneto svetainė: Auswanderer
briefe aus Nordamerika (žiūrėta 2012-09-20).
Čia ir toliau pateikti vokiečių emigrantų
laiškų projekto faktai imti iš minėtosios
svetainės aprašų.
Norvegų emigrantų laiškai nuo 1992 metų
publikuojami daugiatomiame (iki šiol išleisti 7 tomai) rinkinyje Fra Amerika til
Norge (vyr. redaktorius Orm Øverland).
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(10 ar daugiau to paties asmens rašytų laiškų), maždaug 184 pavieniai laiškai, 9
kelionių užrašų knygelės. Laiškams rinkti šįkart projekto iniciatoriai pasitelkė ne tik
spaudą, bet ir mokyklas. Mokytojai skatinami skirti kelias pamokas emigracijai ir,
siekiant labiau motyvuoti mokinius, užduoti namų darbams rasti bent kelis emigrantų laiškus ir taip prisidėti prie emigrantų laiškų kaupimo.
Su gautais laiškais elgiamasi dvejopai: atiduoti originalai konservuojami (archyvuojami), paskolinti laiškai (ar laiškų kopijos) skaitmeninami (skenuojami) ir transkribuojami, kad būtų galima atlikti tekstinę paiešką. Kaip mini projekto vykdytojai,
daugiausia laiko ir darbo sąnaudų atima laiškų transkribavimas. Projekto laiškai
viešam naudojimui prieinami tik Erfurto universiteto mokslinėje Gotha bibliotekoje
(Forschungsbibliothek Gotha), rankraščių skyriuje. Sukaupta laiškų duomenų bazė internetu nepasiekiama.

2.1.5. Greta detaliau aptartų vokiečių kalba parašytų laiškų duomenynų (tekstynų), trumpai reikėtų paminėti:
1) Heidelbergo Teksto kritikos instituto iniciatyvą (BRIEFkasten) kaupti 1750–2000
metais parašytus asmeninius žinomų rašytojų, intelektualų, dailininkų, politikų, mokslininkų laiškus34;
2) Ciuricho universitete (Šveicarijoje) 1997–2004 metais sukauptą Ciuricho meilės laiškų archyvą (Zücher Liebesbrief Archiv)35 (projekto iniciatorė – Eva Lia Wyss).
Projekto tikslas – apžvelgti privačios rašomosios kalbos raidą XX amžiuje. Meilės
laiškų archyvą sudaro 5000 laiškų (tiek rankraštinių, tiek elektroninių), trumpųjų
žinučių, raštelių, telegramų ir kitų komunikacinio rašytinio žanro pavyzdžių. Laiškai archyvui rinkti iš privačių asmenų, apie projektą paskelbus žiniasklaidoje. Dauguma XX amžiaus laiškų suskaitmeninti, visi laiškai transkribuoti. Informacija apie
tai, kur Wyss meilės laiškų archyvas saugomas ir ar prieinamas viešai, projekto
svetainėje nepateikta.
Apibendrinant vokiečių įdirbį, norėtųsi pabrėžti, jog vokiečių kalbininkų pradėta egodokumentų analizė nauja linkme pakreipė istorinės sociolingvistikos tyrimus
(atsižvelgta į prieš tai netirtų žemiausių socialinių sluoksnių rašomąją kalbą), o
egodokumentai (ypač laiškai) tapo vienu pagrindinių istorinės sociolingvistikos
tyrimo šaltinių.
2.2. O l a n d ų

( b e l gų ) i s t o r i n ė s s o c i o l i n g v i s t i k o s t y r i m a i

i r o l a n d i škų l a i škų d u o m e n y n a i. Olandų

kalbos istorinės sociolingvistikos tyrimai glaudžiai susiję su vokiečių tradicija36. Galima skirti dvi tyrėjų grupes:
vieną, dirbančią Nyderlanduose (šiai grupei atstovauja Leideno universiteto kalbi34
35

Plačiau apie projektą žr. interneto svetainėje: BRIEFkasten (žiūrėta 2012-09-20).
Plačiau apie projektą žr. interneto svetainėje: Der Liebesbrief im 20. Jahrhundert (žiūrėta 2012-09-20).
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ninkė Marijke van der Wal), ir antrą, tiriančią olandų kalbos socialinę istoriją Fland
rijoje (šiai grupei atstovautų kalbininkai Wimas Vandenbussche, Rolandas Willemynsas ir kiti).

2.2.1. Leideno universitete olandų kalbos istoriją tirianti kalbininkų grupė šiuo
metu vykdo projektą „Laiškai kaip grobis“ (Brieven als Buit)37. Projektą remia Nyderlandų mokslo tyrimų organizacija (NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschap
pelijk Onderzoek) ir Leideno universiteto fondas. Pagrindinis projekto šaltinis – Jungtinėje Karalystėje, Nacionaliniame archyve (Kju mieste) ne taip seniai rastas XVII–XIX
amžiais rašytų olandiškų laiškų archyvas, kuriame saugoma apie 38 000 prekybiniais
ir asmeniniais tikslais rašytų laiškų.
Projekto tikslas – išanalizuoti tik dviejų laikotarpių (1664–1674 ir 1776–1784) asmeninius laiškus, rašytus įvairaus socialinio sluoksnio žmonių (vyrų, moterų, vaikų)38.
Projekto rezultatus, paremtus istorine sociolingvistine analize, planuojama pristatyti
dviejose daktaro disertacijose ir vienoje podoktorantūros studijoje (monografijoje).
Kitaip nei anksčiau aptarti vokiečių laiškų duomenynai, surinkti iš įvairių privačių žmonių rinkinių, olandų laiškų duomenynas sudarytas iš vienos didelės valstybiniame archyve esančios laiškų kolekcijos. Atsirinktus analizei laiškus olandai skait
menina (fotografuoja) ir transkribuoja39. Iš transkribuotų tekstų kuriamas laiškų
tekstynas (corpus)40. Kad būtų sutaupyta laiko laiškų transkripcijoms rengti, van der
Wal nuo 2007 metų pradėjo projektą-iniciatyvą „Wikiscripta Neerlandica“. Jo tikslas –
patikėti perrašinėti laiškus savanoriams transkribuotojams. Vėliau projekto vykdytojai perrašytus laiškus (transkripcijas) tris kartu patikrina su originalu (skaitomos
korektūros), ir tik tada perrašytas tekstas įtraukiamas į tekstyną. Ši savanoriška iniciatyva leidžia sutaupyti laiko ir darbo sąnaudų, kurių didžioji dalis kaip tik ir tenka laiškams perrašyti.
Būtent projektui olandai yra sukūrę duomenų bazę (viešai neprieinamą), kurioje
kaupiama informacija apie laiškus ir patys laiškai41. Kalbinei analizei (konkordancijoms sudaryti) naudojama programa „WordSmith Tools“.
Olandų kuriamas laiškų tekstynas viešai neprieinamas, tačiau kai kurias suskait
menintų laiškų kopijas ir transkripcijas galima rasti paraleliai Nacionalinės Olandijos
bibliotekos vykdomo projekto „Plaukiantys laiškai“ (Sailing Letters)42 svetainėje. Čia
pateikiamas jau aprašytų archyvo dėžių ir jose esančių laiškų inventorius; paieškos
sistema leidžia susirasti norimą dokumentą. Paiešką galima atlikti pagal kelis kriterijus: vykusiojo vardą ar pavardę, išvykimo miestą, laivo pavadinimą, kelionės tiks37
38
39
40

Projekto interneto svetainė: Brieven als Buit
(žiūrėta 2012-09-20).
Nobels, van der Wal 2009.
Nobels, van der Wal 2009.
Reikėtų pridurti, jog iš transkribuotų vokiškų laiškų bendri tekstynai nekurti. Elspassas savo tyrimams iš projekto surinktų
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Gerhardas Ernstas (žr. Ernst 1999, 92–93).
Nobels, van der Wal 2009.
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lą, laikotarpį, – ar tiesiog pagal raktinį žodį. Projekto svetainėje pateikiamos keleto
laiškų fotografijos ir transkripcijos, tačiau visų suskaitmenintų laiškų fotografijos ir
transkripcijos neskelbiamos.

2.2.2. Remdamiesi vokiečių tradicija, Belgijoje dirbantys kalbininkai daugiausia

dėmesio skyrė XIX amžiaus olandų kalbos socialinei istorijai Briugės mieste tirti, todėl
ir projektas, apėmęs daugelį mažesnių projektų ir iniciatyvų, pavadintas „Briugės
projektu“ (Brugge projekt)43. Rankraštiniai dokumentai (tarp jų ir laiškai) projektui buvo
renkami Briugės miesto municipaliniame ir kituose archyvuose. Tad, panašiai kaip ir
van der Wal projektui, rankraštiniai duomenys nerinkti iš privačių kolekcijų.
Projekto vykdytojams pavyko rasti visų trijų socialinių sluoksnių rankraštinės
kalbos pavyzdžių. Duomenyną sudaro: įvairių organizacijų (daugiausia amatininkų
gildijų) susitikimų protokolai, ataskaitos, laiškai tiek organizaciniais, tiek asmeniniais
reikalais, neformalus susirašinėjimas tarp gildijos narių, formalūs laiškai kitoms gildijoms, prašymai miesto tarybai ir kt.44 Projektų aprašuose45 apie rastų duomenų
skaitmeninimą nieko neužsimenama, tačiau rankraščiai buvo transkribuoti ir įtraukti į duomenų bazę (ji viešai neprieinama)46.

2.2.3. Prie olandų istorinės sociolingvistikos tyrimų ir laiškų kaupimo iniciatorių

iš dalies galima skirti kalbininkę Aną Deumert, tiriančią socialinę afrikanų kalbos
istoriją47. Tyrimus Deumert grindė Kapo olandų korespondencijos tekstynu (Corpus
of Cape Dutch Correspondence), kurį susikūrė būtent kalbos standartizavimui ir kaitai
tirti, t. y. jis nėra didesnio projekto dalis. Tekstyną sudaro asmeniniai laiškai, rašyti
šeimos nariams ir draugams, taip pat dveji memuarai ir vieno dienoraščio ištraukos.
Tekstai rašyti nuo 1880 iki 1922 metų48. Tad Deumert tekstyną turbūt drąsiai būtų
galima pavadinti egodokumentų (ar asmeninės rašomosios kalbos) tekstynu, nes jame
perteikiama ne tik laiškų kalba.
Visi dokumentai yra rankraštiniai; mašinėle rašyti tekstai neįtraukti. Iš viso tekstyną sudaro 350 laiškų (apie 130 000 žodžių), parašytų 136 asmenų49. Laiškai tekstynui rinkti įvairiuose Pietų Afrikos Respublikos rankraštynuose ir archyvuose; privačių rinkinių rankraščiai į tekstyną neįtraukti. Tuo Deumert projektas panašus į Leideno ir Briugės projektus. Viešai naudoti tekstynas neprieinamas.
Olandų kalbos tyrimai istorinei sociolingvistikai svarbūs keletu aspektų. Visų
pirma, lyginant skirtingų socialinių sluoksnių rašomąją kalbą, prieita prie išvados,
43

44
45

46

Išsamiai apie pagal šį projektą vykdytus
kitus mažesnius projektus žr. Willemyns,
Vandenbussche 2006, 149.
Willemyns, Vandenbussche 2006, 151, 152.
Willemyns, Vandenbussche 2006; Vandenbussche, De Groof, Vahnecke, Willemyns
2004, 49–80.
Vandenbussche, De Groof, Vahnecke, Willemyns 2004, 62.
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Deumert 2004.
Deumert 2004, 87.
Plg.: aptartasis vokiečių kalbininkas Elspassas savo tekstynui iš vokiečių emigrantų laiškų duomenų bazės buvo atsirinkęs
648 laiškus (apie 375 000 žodžių), parašytus 273 žmonių (Elspaß 2005, 68; Elspass
2007, 155).

Archivum Lithuanicum 14

jog kalbos ir rašybos variantiškumui svarbi ne tiek socialinė klasė, kiek išsilavinimo
kokybė ir raštingumas50. Antra, nors žemiausio socialinio sluoksnio žmonių rašymui
būdingas rašybos variantiškumas, nepastovumas, tačiau, kaip rašo Vandenbussche,
kiekvienas rašantysis turėjo susikūręs savą, gana dėsningą rašybos sistemą51. Trečia, nepaisant 1864 metais priimtų olandų bendrinės kalbos rašybos normų, privačios
(asmeninės) kalbos rašyba XIX amžiuje buvo labai nevienalytė52. Tai, vartojant Einaro Haugeno53 terminus, leidžia daryti išvadą, jog, nepaisant diegimo (implementation)
pastangų, didelė dalis Flandrijos visuomenės XIX amžiuje olandų bendrinės rašomosios kalbos nebuvo priėmusi (acceptance). Vadinasi, egodokumentai yra parankūs
bendrinės kalbos priėmimui tirti.

2.3. A n g l ų

Anglų kalbos laiškų tekstynų
pradininkai – Helsinkio universitete dirbanti kalbininkų grupė (Terttu Nevalainen,
Helena Raumolin-Brunberg ir kt.)54, analizuojanti socialinę anglų kalbos istoriją. Suomiai (kartu su Mančesterio kalbininkais) bene pirmieji istoriniams sociolingvistiniams
anglų kalbos tyrimams ėmė taikyti tekstynų lingvistikos metodus, t. y. kurti dia
chroninio pobūdžio laiškų tekstynus. Suomių tradicija artimiausia sinchroninės sociolingvistikos tyrimams, t. y. kalbos duomenys analizuojami lyties, socialinės klasės,
amžiaus aspektais, taikant stebimojo laiko (apparent-time) ar realiojo laiko (real-time)
kalbos pokyčių metodus55. Be suomių, anglų kalbos laiškų tekstynus ėmė kurti Mančesterio ir Insbruko universitetų kalbininkų grupės. Kitaip nei aptartuosiuose vokiečių ar olandų kalbų istoriniuose sociolingvistiniuose tyrimuose, diachroniniai anglų
kalbos tyrimai beveik išimtinai remiasi ne duomenynų ar laiškų archyvų, bet tekstynų duomenimis.
k a l b o s l a i škų t e k s t y n a i.

2.3.1. Vienas iš didžiausių iki šiol sukurtų laiškų tekstynų yra Helsinkio universitete per 20 metų parengtas Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstynas
(CEEC – Corpus of Early English Correspondence)56. Tekstyne sukaupti XV–XVIII amžiaus
laiškai anglų kalba. Įvairiais tekstyno kūrimo etapais projektą57 rėmė Suomijos aka50
51

52
53
54

Vandenbussche 2007, 288.
Plg. gana dėsningą mažai raštingos šiaurės
panevėžiškės rašybą (žr. Tamošiūnaitė
2008, 111–136).
Vandenbussche, De Groof, Vahnecke, Willemyns 2004, 68.
Haugen 1966, 933; Haugen 1987, 61.
Helsinkio universitete įkurtas specialus padalinys (VARIENG – The Research Unit for
Variation, Contacts and Change in English)
istorinei anglų kalbos kaitai tiek geografiniu, tiek socialiniu aspektu tirti. Šiame
centre ir vykdoma didžioji dalis diachroninių anglų kalbos tyrimų, gausiai remiantis epistoline medžiaga. Išsamiau
apie centro veiklą žr. interneto svetainę:
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VARIENG – Research Unit for the Study of
Variation, Contacts and Change in English
(žiūrėta 2012-09-21).
Išsamiausiai metodas pritaikytas ir aprašytas Nevalainen ir Raumoling-Brunberg parengtoje istorinės sociolingvistikos monografijoje (žr. Nevalainen, Raumolin-Brunberg 2003).
Apie šio tekstyno sandarą ir kūrimo istoriją žr. Raumolin-Brunberg, Nevalainen
2007, 148–171; tekstyno interneto svetainė:
CoRD – Corpora of Early English Correspon
dence (žiūrėta 2012-09-20).
Projekto interneto svetainė: CEEC – Corpus
of Early English Correspondence (žiūrėta
2012-09-20).
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demija ir Helsinkio universitetas58. Pagrindinis tikslas buvo patikrinti sinchroninės
sociolingvistikos metodų pritaikomumą kalbos istorijai tirti. Tekstynui kelti tokie
reikalavimai: medžiagos reprezentatyvumas, informacijos apie laiškų autorius ir
gavėjus pasiekiamumas, rašomosios kalbos artimumas šnekamajai kalbai, nesudėtingas kompiuterizavimas, ilgas laikotarpis59. Iš visų rašomosios kalbos žanrų pasirinkta rinkti laiškus, nes, kaip teigia projekto vykdytojai, dažnai lengva identifikuoti jų
autorius, taip pat laiškų kalba iš visų rašomosios kalbos žanrų yra artimiausia šnekamajam registrui60.
Kitaip nei vokiečiai ar olandai, suomiai laiškus tekstynui rinko ne iš archyvų, o
iš jau išleistų įvairių autorių laiškų antologijų. Tai labai palengvino ir pagreitino
tekstų kompiuterizavimą, t. y. nereikėjo skaitmeninti rankraštinių tekstų, taip pat
peršoktas ir transkribavimo etapas. Nuskenuoti tekstai kompiuterinėmis programomis konvertuoti į tekstinius failus61.
Žinoma, tokia metodika ne be trūkumų. Nevalainen ir Raumolin-Brunberg teigia,
jog tekstyno rengėjai dažnai neturėjo jokių galimybių antologijoje paskelbtų tekstų
patikrinti su rankraščiais62, todėl didelė tikimybė, jog redaguotose antologijose likusios korektūros klaidos prasprūdo ir į tekstyną. Publikuotuose laiškų rinkiniuose
dažnai keista tekstų mikro- ir makrografika, t. y. sudabartinta skyryba, didžiųjų ir
mažųjų raidžių, trumpinių rašyba ir kt.63 Morfologinei analizei tokie pokyčiai gal ir
neturi daug įtakos, tačiau ortografinei analizei tokie laiškai tinka mažiau.
Šiuo metu Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstyną sudaro 6 atskiri
potekstyniai:
1) Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstynas (CEEC – Corpus of Ear
ly English Correspondence). Tekstyne sukaupti 1410–1681 metais parašyti 6039 laiškai
(778 asmenų). Iš viso tekstyną sudaro 2,8 mln. žodžių. Tekstynas kurtas nuo 1993 iki
1998 metų.
2) Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstyno antologija (CEECS – Cor
pus of Early English Correspondence Sampler). Tekstyne sukaupti 1418–1680 metais
parašyti 1147 laiškai (194 autoriai). Tekstyną sudaro 450 000 žodžių.
3) Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstyno priedas (CEECSU – Cor
pus of Early English Correspondence Supplement). Tekstyne sukaupti 1402–1663 metais
parašyti apie 900 laiškų (apie 100 asmenų). Tekstyną sudaro 440 000 žodžių.
4) Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstyno plėtinys (CEECE – Corpus
of Early English Correspondence Extension). Tekstyne sukaupti 1681–1800 metais parašyti apie 4900 laiškų (apie 300 asmenų). Tekstyną sudaro 2,2 mln. žodžių.
5) Sintaksiškai anotuotas ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstynas
(PCEECE – Parsed Corpus of Early English Correspondence). Tekstyne sukaupti 1410–1681
metais parašyti 4979 laiškai (657 asmenų). Iš viso tekstyną sudaro 2,2 mln. žodžių.
58
59
60
61

Raumolin-Brunberg,
Raumolin-Brunberg,
Raumolin-Brunberg,
Raumolin-Brunberg,

Nevalainen
Nevalainen
Nevalainen
Nevalainen

2007,
2007,
2007,
2007,

148.
148.
149.
149.
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Nevalainen, Raumolin-Brunberg 1996, 45.
Nevalainen, Raumolin-Brunberg 1996, 45;
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007, 156.

6) Ankstyvosios anglų kalbos korespondencijos tekstynas standartizuota rašyba
(SCEEC – Standardised-spelling Corpora of Early English Correspondence). Tai šiuo metu
(2012 metais) kuriama viso tekstyno standartizuotos rašybos versija. Į bendrinę kalbą laiškų rašyba transliteruojama automatiškai, pasitelkus programą „VARD 2“64.
Savo dydžiu (sukauptų laiškų kiekiu) CEEC tekstynai artimiausi vokiečių emigrantų laiškų duomenų bazei (surinkta apie 10 000 laiškų) bei Leideno universiteto laiškų
tekstynui (apie 15 000 laiškų, nors tikslus atsirinktų laiškų skaičius nenurodomas).
Tik du iš suomių sukurtų tekstynų yra prieinami mokslinei vartosenai. 1998 metais kompaktine plokštele buvo išleistas CEECS, o 2006 metais – PCEEC65. CEECS
taip pat viešai pasiekiamas per duomenų talpyklas: Oksfordo universiteto tekstų
archyvą (The University of Oxford Text Archive)66 ir Tarptautinis moderniosios ir viduramžių anglų kalbos tekstyną (The International Corpus Archive for Modern and
Medieval English)67.
Tekstiniai laiškų failai tekstynuose pateikiami dvejopai: kiekvienas laiškas saugomas atskirame faile (kurį sudaro ne mažiau kaip 2000 spaudos ženklų), o vienos
kurios nors kolekcijos laiškai dar saugomi ir viename bendrame tekstiniame faile68.
Didžioji dalis tekstyno CEEC yra anotuota (morfologiškai ir sintaksiškai), taip pat
taikytos vidinės teksto žymėjimo (kodavimo) taisyklės, paremtos Helsinkio anglų
kalbos tekstų tekstyno (HC – Helsinki Corpus of English Texts) kodavimo principais.
Ekstralingvistinė informacija apie laiškus, jų autorius ir gavėjus saugoma duomenų bazėse, sukurtose naudojant programą „dBASE“69. Atskira laiškų autorių (siuntėjų) duomenų bazė leidžia vykdyti paieškas pagal 27 parametrus (pavardę, vardą,
rašymo laiką, gyventą vietą ir kt.), sudaryti norimus laiškų (autorių pavardžių ar kt.)
sąrašus (rodykles, indeksus), atlikti skaičiavimus70. Siuntėjų ir gavėjų duomenų bazės
yra susietos su laiškų tekstais, t. y. suteikiama galimybė norimą laišką atverti (tekstiniu formatu) tiesiai iš užklausos lango71.
Tekstyne CEEC paiešką galima atlikti daugeliu konkordavimo programų: „Word
Cruncher“, „TACT“, „WordSmith“, „Corpus Presenter“; su anotuotais tekstynų va
riantais galima dirbti naudojant programą „CorpusSearch“72.

2.3.2. Mančesterio universitete (Didžioji Britanija) sukurti du laiškų tekstynai:

Vėlyvosios naujosios anglų kalbos prozos tekstynas (CLMEP – Corpus of late Modern
64

65
66

67

Duomenys apie tekstynus paimti iš projekto interneto svetainės: CEEC – Corpus of
Early English Correspondence (žiūrėta 201209-20). Plačiau apie programą „VARD 2“:
VARD 2 (žiūrėta 2012-09-20).
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007, 150.
Duomenų talpyklos interneto svetainė: The
University of Oxford Text Archive (žiūrėta
2012-09-20).
Duomenų talpyklos interneto svetainė:
ICAME – International Computer Archive
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of Modern and Medieval English (žiūrėta
2012-09-20).
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007,
157–158.
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007, 158,
159.
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007, 161.
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007, 164.
Raumolin-Brunberg, Nevalainen 2007, 165.
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English Prose)73 ir XVIII amžiaus pabaigos prozos tekstynas (CLECP – Corpus of late
Eighteenth-Century Prose)74.
1) Vėlyvosios naujosios anglų kalbos prozos tekstynas Mančesterio universitete
kurtas 1992–1994 metais. Tekstyną sudaro Britų rašytojų asmeniniai (neformalūs)
laiškai, rašyti 1861–1919 metais. Iš viso apie 100 000 žodžių. CLMEP kūrėjas Denisonas teigia, jog tekstynas sukurtas labai konkrečiam tikslui – siekiant aptarti dviejų
šimtmečių anglų kalbos istorinės sintaksės raidą75.
Laiškai tekstynui, kaip ir Helsinkio mokyklos parengtam CEEC, rinkti iš laiškų
antologijų. Skaitmeninti atsirinkti ne ištisi rinkiniai, o atsitiktinai antologijose atrinkti laiškų blokai76. Skaitmeninta skaitytuvu, vėliau nuskenuoti paveikslėliai (ne rankraštiniai tekstai) kompiuterine programa konvertuoti į teksto failus (ASCII formatu)77.
Tekstynas kurtas vadovaujantis Helsinkio mokyklos nustatytais principais: perimta
ta pati vidinė teksto žymėjimo (kodavimo) sistema, tačiau tekstynas neanotuotas.
Ekstralingvistinė informacija apie laišką (autorių, gavėją, biografinės žinios ir kt.)
pateikta kiekvieno tekstinio failo pradžioje (plg. Škotų laiškų tekstyną; žr. 2.4.1.),
naudojant tą pačią kodavimo sistemą kaip ir Helsinkio mokyklos tekstynuose.
Tekstynas viešam naudojimui prieinamas per Oksfordo universiteto tekstų archyvo duomenų banką. Analizei patariama naudotis programa „WordCruncher“.
2) XVIII amžiaus pabaigos prozos tekstyną sudaro vieno gavėjo (Richardo Orfordo) laiškai, jam rašyti 1761–1790 metais78. Tikslus tekstyne esančių laiškų (autorių)
skaičius nepateikiamas. Šiuo metu tekstyną sudaro apie 300 000 žodžių.
Laiškai tekstynui rinkti ne iš publikuotų laiškų antologijų (kaip CLMEP), o iš
rankraštinės kolekcijos, saugomos Johno Rylandso universiteto bibliotekos rankraštyne79. Tuo šis tekstynas panašus į Škotų laiškų tekstyną (CSC; žr. 2.4.1.), projektą
„Laiškai kaip grobis“, Deumert susikurtą laiškų tekstyną. Tekstynas savo pobūdžiu
yra nebalansuotas, t. y. esama ir asmeninių, ir oficialesnio pobūdžio laiškų; vienų
laiškų autorių laiškų įtraukta daugiau, kitų mažiau; įtraukta ir tokių laiškų, kurių
ekstralingvistinė informacija nežinoma ir pan. Vienas iš tekstyno kūrėjų tikslų – duomenis padaryti prieinamus ne tik kalbininkams, bet ir istorikams80, todėl pasirinktas
nebalansuoto (arba oportunistinio)81 tekstyno tipas82.
Rankraštyne saugomi laiškai neskaitmeninti. Diplomatinės transkripcijos (rinkimas) atliktos tiesiai iš rankraščių83. Kadangi tekstynas orientuotas ne tik į kalbinin73

74

75
76

Projekto interneto svetainė: A Corpus of late
Modern English Prose (žiūrėta 2012-09-20).
Apie projektą taip pat žr. Denison 1994,
7–16.
Projekto interneto svetainė: A Corpus of late
18c Prose (žiūrėta 2012-09-20). Apie projektą taip pat žr. van Bergen, Denison 2007,
228–246.
Denison 1994, 7.
Laiškų antologijų sąrašas ir atrinkti puslapiai pateikti interneto svetainėje: A Cor
pus of late Modern English Prose (žiūrėta
2012-09-20).
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Denison 1994, 8.
van Bergen, Denison 2007, 228.
van Bergen, Denison 2007, 228.
Van Bergen ir Denisonas teigia, jog beveik
pusė prašymų naudotis tekstynu gauta iš
istorikų (van Bergen, Denison 2007, 228).
Daugiau apie nebalansuoto, arba oportunistinio, ir balansuoto-reprezentatyvaus
tekstyno priešpriešą žr. Marcinkevičienė
2000, 10.
van Bergen, Denison 2007, 232.
van Bergen, Denison 2007, 236.
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kus, bet ir į istorikus, įsivestas tekstologinis aparatas įvairioms teksto vietoms aiškinti ir komentuoti84.
Tekstiniai failai išsaugoti dviem formatais: grynojo teksto (plain text) ir HTML.
Renkant tekstą naudotasi Helsinkio mokyklos sukurta vidine teksto žymėjimo (kodavimo) sistema85. Perrašyti laiškai, išsaugoti grynuoju tekstu, tinkami apdoroti įvairiomis konkordavimo programomis. O HTML formatas pasirinktas, kad tekstus būtų
galima skaityti interneto naršyklėje ir kad būtų tiksliau atspindėta tekstų grafika
(išbraukymai, pabraukymai, teksto įterpimai tarp eilučių ir kt.)86. Tekstynas gramatiškai ar sintaksiškai neanotuotas. Mokslinei vartosenai jis prieinamas per Oksfordo
universiteto tekstų archyvo duomenų banką.
Tad XVIII amžiaus pabaigos prozos tekstynas panašus į savo pirmtaką Vėlyvosios
naujosios anglų kalbos prozos tekstyną. Kūrimo principais šie Mančesterio universitete parengti tekstynai panašiausi į Helsinkio mokyklos projektus.

2.3.3. XIV–XVII amžių anglų kalbos laiškų tekstyną (ICAMET laiškų tekstynas;

Letter Corpus of ICAMET) yra sukūręs Insbruko universiteto (Austrijoje) profesorius
Manfredas Markusas87. ICAMET (Innsbruck Computer Archive of Machine-Readable
English Texts) laiškų tekstyną, projekto svetainės duomenimis, sudaro 469 laiškai (apie
182 000 žodžių), rašyti 1386–1698 metais. Kaip ir Helsinkio mokyklos parengti anglų
kalbos korespondencijos tekstynai, ICAMET laiškų tekstynui laiškai atrinkti iš pub
likuotų laiškų antologijų, t. y. tekstyno pagrindas nėra rankraštiniai laiškai88. Atsirinktos laiškų antologijos buvo skaitmenintos skaitytuvu, vėliau tekstas atpažintas
programa „PROLECTOR“89. Atpažintas tekstas projekto vykdytojų du kartus sutik
rintas su originalu (publikuotomis antologijomis).
Yra trys ICAMET laiškų tekstyno versijos: originali (original), sunorminta (nor
malized) ir susietų eilučių (interlineary combined). Tekstiniuose failuose atspindėtas
įvairių lygių komentavimas (pavyzdžiui, antologijos redaktoriaus, tekstyno rengėjų
ir kt.90). Ekstralingvistinė informacija pateikta tekstinio failo pradžioje, taikant šiek
tiek modifikuotą Helsinkio mokyklos metodiką.
Iki šiol sukurti anglų kalbos diachroniniai korespondencijos tekstynai reprezentatyvumu lenkia daugelio kitų kalbų diachroninius korespondencijos tekstynus.

2.4. Š k o t ų

l a i škų t e k s t y n a i. Diachroniniai škotų laiškų tekstynai kuriami Suomijoje (Helsinkio universitete) ir Italijoje (Bergamo universitete). Jie modeliuojami pagal Helsinkio mokyklos anglų kalbos laiškų tekstynų kūrimo principus.
84
85
86
87

91

van Bergen, Denison 2007, 237.
van Bergen, Denison 2007, 238.
van Bergen, Denison 2007, 238–239.
Projekto interneto svetainė: ICAMET (žiūrėta 2012-09-20). ICAMET laiškų tekstyno
naudojimosi instrukcijos (tekstyno aprašas) kol kas nepaskelbtas, tačiau jo kūrimo
principai labai panašūs į ICAMET gimininio projekto Insbruko viduriniosios anglų
kalbos prozos tekstyno (Innsbruck Middle
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(žr. Markus 2010).
Markus 2010, 8.
Markus 2010, 8.
Markus 2010, 22.
Škotų laiškų tekstynų rengimo pagrindas
geografinis, t. y. skaitmeninami Škotijos
teritorijoje įvairiomis kalbos atmainomis
rašyti laiškai.
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2.4.1. Škotų laiškų tekstynas (CSC – Corpus of Scottish Correspondence), kuriame
sukaupti 1500–1715 metais rašyti 719 laiškų (225 asmenų), 2000–2007 metais parengtas Helsinkio universitete92. Kitaip nei anglų kalbos laiškų tekstynai (CEEC), CSC
sudarytas ne iš laiškų antologijose publikuotų tekstų, o iš rankraštinių laiškų. Tekstyną sudaro 256 300 žodžių.
Medžiaga CSC rinkta iš trijų archyvų: Škotijos nacionalinio archyvo (National
Archives of Scotland), Škotijos nacionalinės bibliotekos (National Library of Scotland)
ir Britų bibliotekos (British Library)93. Laiškai iš privačių kolekcijų, motyvuojant tekstyno dydžiu, nerinkti94. Tuo šis laiškų tekstynas panašus į Leideno universiteto, Briugės ir Deumert projektus.
Rengėja Anneli Meurman-Solin teigia, jog sudarant tekstyną vadovautasi trimis
kriterijais: diachroniniu (siekta perteikti laikotarpį nuo XVI iki XVIII amžiaus), diatopiniu (siekta pateikti įvairių tarmių atstovų laiškus) ir diastratiniu (siekta įtraukti
įvairių visuomenės sluoksnių laiškų kalbą)95.
CSC sudaro diplomatiniu principu transkribuoti (surinkti) ir suskaitmeninti rankraštiniai laiškai96. „Skaitmeninimu“ (digitization) tekstyno autorė vadina laiškų perrašymą (rinkimą) į kompiuterines rinkmenas (tekstinius failus)97. Skaitmenizuotos
rankraščių kopijos (skenuoti paveikslėliai ar skaitmeniniu fotoaparatu padarytos
nuotraukos) į CSC neįtrauktos.
Laiškai transkribuoti ne iš skaitmenizuotų laiškų kopijų (ar originalių rankraščių),
o iš paprastų kopijų (xerox copy), išskyrus tuos, kurių kopijuoti nebuvo galima. Tokie
laiškai perrašyti iš originalių rankraščių in situ98. Laiškus perrašant tiek iš kopijų, tiek
in situ lieka tikimybė, jog ne visos rankraščio vietos galėjo būti įskaitytos: pavyzdžiui,
kopijose neretai sunku įskaityti išblukusias rašalu rašytas vietas, nustatyti diakritikų
formas; in situ perrašyti laiškai su originalu palyginti tik kartą. Šiuos teksto rengimo
trūkumus pripažįsta ir tekstyno rengėja99.
Kaip ir anglų kalbos tekstynai, CSC anotuotas leksiškai, morfologiškai ir sintaksiškai100. Kiekvienas perrašytas laiškas saugomas atskirame tekstyno faile. Ekstralingvistinė informacija apie laiško autorių, gavėją, laiško parašymo ir gavimo vietą ir
kt. pateikiama dvejopai: tekstinio failo pradžioje ir atskiruose, pagalbiniuose failuose. Kitaip nei CEEC, kuris turi atskirą laiškų autorių duomenų bazę, CSC tokios
duomenų bazės kol kas nėra, nors jau pradėta kurti pradinė duomenų banko versija, pavadinta „CSC informantai“ (CSC Informants)101.
CSC į vokiečių ir olandų laiškų projektus panašus tuo, jog remiasi rankraštiniais
laiškais, tuo tarpu su „seseriniais“ Helsinkio mokyklos tekstynais CSC sieja tie patys
tekstynų lingvistikos metodų taikymo principai.
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Meurman-Solin 2007a, 127–147; tekstyno
svetainė: CSC – Corpus of Scottish Corre
spondence (žiūrėta 2012-09-20).
Meurman-Solin 2007b (žiūrėta 2012-09-20).
Meurman-Solin 2007b.
Meurman-Solin 2007a, 130–133.
Meurman-Solin 2007a, 133.
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2.4.2. XIX amžiaus škotų laiškų tekstyną (19CSC – Corpus of 19th-Century Scottish
Correspondence) kuria Bergamo universitete Italijoje dirbantys Marina Dossena ir
Richardas Dury102. Šis tekstynas turėtų papildyti Helsinkyje parengtą Škotų laiškų
tekstyną (CSC), kuriame kaupti laiškai, rašyti tik iki 1800 metų103. XIX amžiaus škotų laiškų tekstynas kol kas nėra baigtas. Pirmuoju projekto etapu laiškai rinkti iš
Škotijos archyvų (trijų Edinburge ir vieno Glazge), vėliau į tekstyną planuojama
įtraukti ir privačiose kolekcijose saugomus laiškus (tiesa, kaip tokių laiškų bus ieškoma, rengėjai nemini)104.
19CSC formuojamas kaip subalansuotas tekstynas. Tekstynui renkami dviejų
registrų (stilių) laiškai: asmeniniai (privatūs, neformalūs) ir verslo (oficialūs,
formalūs)105. Projekto vykdytojai nori sukurti tokį tekstų rinkinį, kuris leistų lyginti
laisvojo ir oficialiojo stilių laiškų kalbą. Preliminariai tekstyno rengėjai planuoja
sukaupti 500 000 žodžių tekstyną (250 000 laisvojo stiliaus laiškų žodžių ir 250 000
oficialiojo stiliaus laiškų žodžių)106. Siekiama, jog subalansuota būtų ir lyties aspektu, t. y. būtų proporcingai vyrų ir moterų rašytų laiškų. 2006 metais tekstyne buvo
sukaupta apie 400 laiškų (apie 250 verslo ir apie 150 asmeninių). Iš viso tekstyną
sudarė apie 100 000 žodžių107.
Kaip ir CSC ar anksčiau aptarti Mančesterio universitete parengti tekstynai, 19CSC
remiasi tik rankraštiniais (ar mašinėle spausdintais) laiškais108. Rankraščių skaitmeninės kopijos į 19CSC nėra įtrauktos. Laiškai į tekstinius failus transkribuojami diplomatiniu principu, išlaikant autoriaus taisymus, braukymus, teksto grafiką. Sekant
Helsinkio mokykla, ekstralingvistinė informacija apie laišką, autorių, gavėją ir kt.
pateikiama pagal tą pačią žymėjimo sistemą tekstinio failo pradžioje109. Renkant
tekstą naudojamasi Helsinkio mokyklos vidine teksto žymėjimo sistema110. Vėlesniais
rengimo etapais numatyta tekstyną anotuoti gramatiškai.
Apibendrinant reikėtų pabrėžti, jog laiškų tekstynų kūrimo metodologiją labiausiai ištobulino Helsinkio universiteto kalbininkai. Kalbinei analizei (ir ne tik) ypač
svarbi suomių per keletą dešimtmečių sukurta ir ištobulinta laiškų tekstynų kūrimo
metodika, kurią galima taikyti kuriant kitomis kalbomis rašytų laiškų (egodokumentų) duomenų bazes (tekstynus). Suomiai vieni pirmųjų išsamiausiai pritaikė sin
chroninės sociolingvistikos metodus kalbos istorijai tirti, patikrino jų patikimumą
tiriant kalbos kaitą praeityje.
2.5. K i t o s i n i c i a t y v o s. Galiausiai norėtųsi paminėti vieną ne kalbininkų
inicijuotą laiškų kaupimo projektą JAV. Į šią iniciatyvą dėmesys visų pirma atkreiptas dėl rengėjų pasirinktos duomenų pateikimo strategijos, t. y. internetinio laiškų
duomenynų modelio (tokio, į kurį orientuojamasi kuriant AKdb)111.
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Dossena 2004, 195–214; pradinė projekto
svetainė: 19SCS – A Corpus of 19th-century
Scottish Correspondence (žiūrėta 2012-09-20).
Meurman-Solin 2007b; Dossena 2004, 195.
Dossena 2004, 198.
Dossena 2004, 196.
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Minesotos universiteto Imigracijos istorijos tyrimo centras nuo 2009 metų vykdo
projektą „Imigrantų laiškų skaitmeninimas“ (Digitizing Immigrant Letters)112. Projekto
tikslas – sukaupti ne anglų kalba iš Amerikos ir į Ameriką rašytus emigrantų laiškus.
Šiuo metu projekto svetainėje publikuojami kroatų, čekų, slovakų, slovėnų, rusų,
ukrainiečių, suomių, italų ir latvių kalbomis rašyti laiškai. Laiškų parašymo laikotarpis – 1850–1970 metai. Laiškų rankraščiai, kaip matyti iš kolekcijų aprašų, gauti
įvairiais būdais: vieni nupirkti ar perimti iš kitų JAV bibliotekų (pavyzdžiui, Georgijaus Grebenščikovo laiškai), kai kurie laiškų rinkiniai (pavyzdžiui, latvio Edwardo
Paikeno, slovakų Paulo ir Veronikos Kovac) Centrui buvo atiduoti privačių asmenų,
kiti (pavyzdžiui, suomių laiškai) surinkti skirtingų projektų metu vykdant etnografines ekspedicijas. Visų laiškų rankraščiai (kai kurių – mikrofilmai) saugomi Centre
(t. y. yra šio centro nuosavybė); jie atviri moksliniam naudojimui.
Šiuo metu projekto svetainėje pateikti 62 suskaitmeninti, transkribuoti ir aprašyti laiškai. Tačiau Centro rinkiniuose epistoliarinės medžiagos esama kur kas daugiau
(pavyzdžiui, turima beveik 12 000 suomių imigrantų laiškų, iš jų paskelbti tik 7).
Laiškai skaitmeninti 300 dpi skaitmenine geba, tačiau interneto svetainėje pateikiami
sumažinti. Visi transkribuoti (tiesa, eilučių ilgis neišlaikytas, nežymėti puslapiai),
pateiktas ir vertimas į anglų kalbą. Norint analizuoti laiškų kalbą, vertėtų pateiktas
transkripcijas dar kartą sutikrinti su originalu ir pakoreguoti, kad jos kuo tiksliau
perteiktų rankraščio tekstą. Dvejopai pasielgta su kirilika rašytais laiškais: ukrainiečių laiškai transliteruoti į lotyniškąją abėcėlę ir pateikti net trys tokio laiško variantai – kirilika perrašytas tekstas, transliteruotas tekstas ir vertimas į anglų kalbą. Rusų
kalba rašyti laiškai į lotynišką abėcėlę netransliteruoti. Kodėl taikyta dvejopa praktika, detaliau neaiškinama. Teksto komentarai transkripcijose nepateikti.
Be laiškų perrašų ir paveikslėlių, pateikiama biografinė informacija apie laiškų
autorius, laiškų kolekcijos dydį. Kai kurių laiškų aprašuose pateiktos ir trumpos
turinio santraukos.
Pagal pobūdį Minesotos universiteto tyrėjų projektas panašiausias į Rūro universitete Bochume kaupiamą vokiečių imigrantų laiškų projektą. Abu projektus vykdo
ne kalbininkai, o emigracijos istorikai. Tačiau, kitaip nei vokiečiai, amerikiečiai laiškus ne tik transkribuoja, bet ir skaitmenina (t. y. mokslininkams prieinamas tiek
perrašytas tekstas, tiek geros kokybės rankraščio nuotrauka). Vokiečių sukauptas
archyvas internetu nepasiekiamas (t. y. nesukurta elektroninė duomenų bazė ar
duomenynas), o amerikiečių tikslas – kuo daugiau imigrantų laiškų paskelbti būtent
elektroninėje terpėje.

3. A p i b e n d r i n i m a s. Aptartąsias laiškų (ir kitų egodokumentų) kaupimo
iniciatyvas kitose šalyse pagal pobūdį, tikslą, dydį ir metodiką apibendrintai galima
skirti į tris grupes:
112

Projekto interneto svetainė: Digitizing Im
migrant Letters (žiūrėta 2012-09-20). Čia ir
toliau aprašant projektą naudotasi svetai-
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a) laiškų archyvus (rankraštinių laiškų sankaupas), pavyzdžiui: vokiečių imigrantų laiškų projektas, Minesotos Imigracijos centro laiškų projektas, Ciuricho meilės
laiškų archyvas;
b) tekstų archyvus, pavyzdžiui: Mattheierio, Grosse’s, Elspasso, Schikorsky, Klenk
susikurti transkribuoti laiškų tekstų archyvai113;
c) tekstynus (corpora), pavyzdžiui: Helsinkio mokyklos tekstynai, Mančesterio,
Insbruko universitetų projektai ir kt.
Laiškų archyvuose sukauptų laiškų skaičius svyruoja nuo 5000 laiškų (Ciuricho
meilės laiškų archyvas) iki 10 000–12 000 laiškų (vokiečių, Minesotos projektai). Tekstų archyvų dydis priklausomai nuo projekto pobūdžio svyruoja nuo 20 (Schikorsky)
iki 650 (Elspass) ar net 3000 (Grosse) dokumentų (laiškų).
Tekstynų dydis ir pobūdis taip pat įvairus. Diachroninio pobūdžio tekstynai,
palyginti su dabartinės kalbos tekstynais, yra daug mažesni, paprastai jų apimtį riboja išlikusi prieinama medžiaga114. Daugumos aptartų tekstynų dydis svyruoja nuo
100 000 žodžių (Mančesterio Vėlyvosios naujosios anglų kalbos prozos tekstynas; XIX
amžiaus škotų laiškų tekstynas; ICAMET laiškų tekstynas; Kapo olandų korespondencijos tekstynas) iki 300 000 (XVIII amžiaus pabaigos prozos tekstynas) ar 450 000
žodžių (CEECS; CEECSU). Didžiausi yra 2,2 ir 2,8 mln. žodžių turintys Helsinkio
universitete parengti tekstynai. Todėl žvelgiant iš tekstynų lingvistikos pozicijos, šie
tekstynai tinkami tik gramatinei analizei, daugialypei analizei reikėtų bent 10 mln.
žodžių tekstyno115. Nuo kitų tekstynų (elektroninių tekstų rinkinių) laiškų tekstynai
skiriasi tuo, jog kaupia ne tik pačius tekstus, bet ir atskirose duomenų bazėse fiksuoja ekstralingvistinę informaciją apie laišką, jo autorių, gavėją ir kt. Tad beveik visi
laiškų tekstynai orientuoti į sociolingvistinius tyrimus.
Laiškai tiek archyvams, tiek tekstų rinkiniams, tekstynams dažniausia renkami iš
kelių šaltinių. Tekstynų kūrėjai paprastai remiasi publikuotų laiškų antologijų medžiaga (pavyzdžiui, CEEC, Mančesterio universitete parengti tekstynai) arba archyvų,
bibliotekų rankraštynuose sukauptais laiškų rinkiniais (dauguma šiuo metu kuriamų
tekstynų). Naujai kuriamoms laiškų sankaupoms (archyvams) laiškai renkami iš
privačių asmenų kolekcijų116.
Žvelgiant istoriškai, matyti, jog pastaruoju metu, ypač sudarant tekstynus, atsisakoma naudotis publikuotomis (redaguotomis) laiškų antologijomis, vis dažniau
linkstama tekstynus kurti iš rankraštinių laiškų (tokios praktikos laikosi Škotų laiškų tekstyno, XIX amžiaus škotų laiškų tekstyno, XVIII amžiaus pabaigos prozos
tekstyno kūrėjai). Į originalus (rankraštinius tekstus) atsigręžta norint pateikti kuo
113

Patys autoriai savo sukauptus tekstų archyvus kartais vadina tekstynais, tačiau
tekstynu reikėtų vadinti tik „didelį reprezentatyvių elektroninių tekstų rinkinį,
naudojamą su specialia programine įranga“ (Marcinkevičienė 2000, 8). Šie autoriai
tekstus analizavo nenaudodami programinės įrangos.
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tikslesnį norimo laikotarpio rašomosios kalbos vaizdą ir sudaryti galimybę tirti ne
tik gramatines, sintaksines kalbos ypatybes, bet ir ortografijos svyravimus. Tačiau
laiškų antologijų naudojimas, be kita ko, turi ir savų privalumų, ypač rengiant tekstynus: elektroniškai atpažinus tekstą sutaupoma daug žmogiškųjų išteklių, kurie
būtų skirti daug laiko ir pastabumo reikalaujančiam rankraščio šifravimui ir perrašymui (transkripcijai).
Perskyra tarp archyvų (rankraštinių laiškų sankaupų) ir tekstynų atspindi ir jų
vartotoją: bendri laiškų archyvai gana universalūs ir gali būti panaudoti tiek istorinei,
antropologinei, sociologinei, tiek kalbinei analizei – pavyzdžiui, iš rankraštinių laiškų archyvų specializuotus tekstų archyvus susikūrė Elspassas ir Schikorsky. Tuo
tarpu tekstynai (ypač gramatiškai anotuoti) tikslingai skiriami tik kalbininkų poreikiams (nors esama ir išimčių – pavyzdžiui, XVIII amžiaus pabaigos prozos tekstynas
neanotuotas tyčia, kad juo galėtų naudotis ne tik kalbininkai).
Kitų šalių patirtis rodo, jog universalesni vis dėlto yra laiškų archyvai, nes jų
duomenis galima panaudoti kuriant specializuotus tekstų archyvus ar tekstynus.
Kaip rodo Minesotos ar Leideno universitetų projektai, šiandien laiškų duomenynų
kūrėjai neapsiriboja tik tekstinių duomenų pateikimu, bet į duomenynus įtraukia ir
skaitmenines rankraščių kopijas. Tad nuo paprastų archyvų pamažu pereinama prie
elektroninių.
Pastaruoju metu Lietuvoje taip pat pagausėjo skaitmeninių rankraščių archyvų ar
duomenų bazių kūrimo iniciatyvų. Čia paminėtina Lietuvių literatūros ir tautosakos
institute rengiama Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazė117, net kelių Lietuvos institucijų jau keletą metų rengiama Virtuali elektroninio paveldo sistema „Epaveldas“ 118 ar Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (su partneriais) kuriama
Lietuvos egodokumentinio paveldo duomenų bazė LEGODOK119. Skaitmeninis (elektroninis) archyvas užtikrina greitą ir patogią prieigą prie archyvinių duomenų, leidžia
vartotojui greičiau peržvelgti rūpimą medžiagą, ją atsirinkti ir atsisiųsti jau parengtas
rinkmenas (vaizdus ar tekstinę medžiagą) į kompiuterį. Būtent į tokio skaitmeninio
archyvo (duomenyno) modelį orientuojamasi ir kuriant AKdb. Tačiau, kitaip nei minėtosios Lietuvos praktikos, AKdb vartotojui planuoja pateikti ne tik rankraščių vaizdus, bet ir tekstinę medžiagą (originalų ir transponuotą į bendrinę kalbą perrašą).
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im Archiv des Forschungszentrums
Deutscher Sprachatlas Marburg1
1. E i n l e i t u n g. Die Geschichte des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas

Marburg ist eng mit dem Namen Georg Wenkers (1852–1911) verbunden. Über die
germanistische Dialektologie hinaus sind Wenker und der von ihm begründete Atlas
vor allem als Begründer der Dialektgeographie und der indirekten Methode bekannt.2
In der Germanistik gilt Wenker als Begründer der Atlas-Tradition, wenngleich schon
sehr früh die Kritik am Atlas und der darin verwendeten Methode einsetzte.3 Diese
Kritik, die Tatsache, dass es bis vor sehr kurzer Zeit unmöglich war, die Originalkarten zu publizieren, und das Faktum, dass von Wenker zahlreiche Auswertungen und
Kommentare zu seinen Lebzeiten nicht publiziert wurden,4 verhinderten teilweise
eine eingehendere Auseinandersetzung mit dem Material. Dass sich eine solche Auseinandersetzung lohnen kann – beispielsweise in Bezug auf die von Wenker und
seinen Mitarbeitern und Nachfolgern nicht berücksichtigte Syntax5 – zeigen mehrere
jüngere Untersuchungen. Auch im vorliegenden Beitrag geht es uns darum zu zeigen,
dass in den Materialien der Wenkerschen Erhebung noch viele interessante Funde
gehoben werden können – wobei dies heute, aufgrund der digitalen Verfügbarkeit
der Materialien, wesentlich einfacher ist als noch vor wenigen Jahren.
1

Der vorliegende Artikel eines Germanisten
( Jürg Fleischer) und eines Baltisten (Florian Sommer) entstand auf Anregung von
Christiane Schiller, der wir nicht nur für
ihre Idee, sondern auch für zahlreiche
Hinweise und Präzisierungen sowie die
angenehme Zusammenarbeit danken
möchten. Alfred Lamelis immenses Wissen zum Deutschen Sprachatlas hat uns
ebenfalls geholfen, zahlreiche Ungenauig-
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2
3
4
5

keiten und Fehler zu vermeiden. Für die
Unterstützung beim Transliterieren danken wir Miriam Schlicht und Julia Schüler.
Alle verbleibenden Fehler stehen natürlich
in unserer Verantwortung.
Vgl. Chambers, Trudgill 1998, 15–16.
Vgl. Bremer 1895.
Vgl. Lameli 2008.
Vgl. Fleischer 2011 und die dort genannte
Literatur.
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Ab den späten 1870er Jahren verschickte Wenker zunächst in Nord- und Mitteldeutschland, dann auch in Süddeutschland Bogen mit den später als „40 Wenkersätze“ (siehe Anhang 1) bezeichneten Sätzen an die Dorfschullehrer des damaligen
Deutschen Reichs mit der Bitte, sie in die jeweilige ortsübliche Mundart zu übertragen.6 Von 1888 bis 1923 wurden in Marburg aufgrund dieser Erhebungen insgesamt
1.659 dialektologische Karten gezeichnet, die den „Deutschen Sprachatlas“ ausmachen.7 Unter anderem aufgrund technischer Schwierigkeiten konnten diese Originalkarten lange Zeit nicht publiziert werden; die von 1927–1956 unter dem Titel „Deutscher Sprachatlas“ erschienenen 128 Karten (Wenker, Wrede, Mitzka 1927–1956)
zeigen nur einen Bruchteil des Materials und sind in vielerlei Hinsicht stark vereinfacht, beispielsweise sind sie in der Regel nur zweifarbig, wogegen in den Originalkarten eine Vielzahl verschiedener Farben verwendet wurde.8 Die Originalkarten
sind jedoch nun seit wenigen Jahren erstmals im Rahmen des Digitalen Wenkeratlas
(DiWA)9 zugänglich, und dies gilt auch für die handschriftlich ausgefüllten Wenkerformulare, die die Grundlage für die Karten bilden (und die heute auch für Neuauswertungen herangezogen werden können); insgesamt werden über DiWA heute weit
über 50.000 ausgefüllte Wenkerformulare zur Verfügung gestellt.
Die Originalkarten und -formulare bilden eine wichtige Quelle für die deutsche
Dialektologie. Daneben ist bis jetzt jedoch kaum allgemein bekannt, dass das WenkerMaterial auch Formulare in anderen Sprachen umfasst, die teilweise von hohem
Interesse sind, und zwar sowohl in dialektologischer als auch in soziolinguistischer
Hinsicht. So finden sich neben deutschen beispielsweise auch friesische und dänische
(sowie wenige jiddische) Formulare, außerhalb der germanischen Sprachen existieren
unter anderem auf Französisch, Sorbisch, Tschechisch, Polnisch, Kaschubisch, Slovenisch, Kroatisch und Ungarisch ausgefüllte Wenkerbogen. Von besonderem Interesse für die Baltistik ist, dass außerdem auch ein nehrungskurischer sowie über fünfzig
litauische Bogen vorhanden sind, über welche im Folgenden kurz berichtet werden
soll. Von den nicht-germanischen Wenker-Materialien haben nämlich bisher nur die
slavischen eine gewisse Beachtung erfahren.10
Wenker selbst berücksichtigte in der Anlage seiner Erhebung durchaus die Tatsache, dass im Deutschen Reich das Deutsche nicht die einzige verbreitete Sprache
war.11 Auf der Rückseite der Wenkerformulare wird zunächst (als Frage 6; vgl. das
diesem Artikel als Anhang 2 beigefügte Faksimile) die folgende soziolinguistisch
interessante Frage gestellt: „Sind in Ihrem Schulorte Nichtdeutsche (Polen, Dänen,
6

Vgl. z. B. Knoop, Putschke, Wiegand 1982.
Bereits 1888 wurde eine erste Erhebung
außerhalb des Reichsgebietes, in Luxemburg, vorgenommen. Ab den 1920er Jahren, also fast zwei Generationen später,
wurden in weiteren deutschsprachigen
Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs Erhebungen der Wenkersätze
durchgeführt, etwa in der Tschechoslowa-
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kei, in Österreich, in der Schweiz und in
gewissen deutschen Außensprachinseln.
7 Vgl. Herrgen, Lenz, Pennay 2003, 100–101.
8 Vgl. Herrgen, Lenz, Pennay 2003, 101.
9 Vgl. DiWA.
10 Vgl. Olesch 1956; Stone 1990; Stone, Priestley 1992; Stone 2003; Popowska-Taborska,
Rzetelska-Feleszko 2009.
11 Vgl. Stone 2003, 9–10.
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Litthauer etc.) in grösserer Zahl ansässig? und welche? und wie stellt sich etwa das
Zahlenverhältniss in diesem Falle?“ Außerdem wird danach unter den durch „NB!“
eingeführten Bemerkungen ausgeführt: „Sollte in Ihrem Schulorte eine deutsche
Mundart gar nicht ortsüblich sein, so wäre es sehr erwünscht, die Sätzchen in die
ortsübliche fremde Sprache durch Eingeborne irgendwie übersetzen zu lassen.“ Wenker erbittet sich also für den Fall, dass in einem Schulort keine deutsche Varietät
verbreitet ist, eine Übersetzung in der ortsüblichen Sprache. Zur Frage nach der
ortsüblichen Sprache (und gegebenenfalls den Zahlenverhältnissen) existiert in Bezug
auf den Nordosten des Erhebungsgebiets eine Auswertung von Wenker selbst in
Form einer (bisher nur über DiWA vollständig zugänglichen);12 Karte und eines (bisher unveröffentlichten) Begleittexts, die auch in Bezug auf die Verbreitung des Litauischen interessante Informationen enthalten.13 Diese Auswertung ist „eine der
genauesten Beschreibungen der sprachlichen Minderheiten im nordöstlichen Teil des
ehemaligen Deutschen Reichs gegen Ende des 19. Jahrhunderts“14.
In der Tendenz wurde aufgrund der Anweisung Wenkers ein Formular nur dann
auf Litauisch ausgefüllt, wenn am Ort das Deutsche als ortsüblich gesprochene Sprache fast gar nicht verbreitet war; für manche Orte, in denen der Bogen auf Deutsch
ausgefüllt wurde, geht aus der Auswertung der Frage 6 der Bogenrückseite hervor,
dass das Litauische numerisch in der Mehrheit war, entsprechend Wenkers Anweisung
wurde jedoch eine deutsche Übersetzung angefertigt.15 Dies gilt etwa für den Bogen
03312 Aglonen,16 wo laut dem dortigen Lehrer Eduard Herrmann zwei Drittel der
Bevölkerung litauisch sind. In einigen Fällen wurden aber trotz deutscher Minderheit
die Bogen auf Litauisch ausgefüllt. Aus manchen Orten liegen neben den litauischen
auch Bogen sowohl auf Niederdeutsch (30115 bzw. 01781 Schaltischlidimmen)17 als
auch auf Hochdeutsch (30118 Matzutkehmen) vor. In einem Fall (30094 Akmenischken)
wurde der Bogen auch zweisprachig, auf Niederdeutsch und Litauisch, ausgefüllt.
Dieser Bogen wird hier reproduziert (Anhang 2) und in Transliteration (Anhang 3)
wiedergegeben. Aus diesem Formular wurden später die deutschen Sätze nochmals
in einen neuen Bogen (03340) übertragen.18 Mit 30058 Karkelbeck und 30064 Melnragen sind auch zwei Orte vertreten, in denen auch Lettisch / Nehrungskurisch gesprochen wurde.19 Dies findet auf der Rückseite der Bogen jedoch keine Erwähnung. Aus
30084 Nidden liegt dagegen ein nehrungskurischer Bogen vor.
12
13
14
15

16

Vgl. jedoch den Ausschnitt in Lameli 2008,
266.
Vgl. Lameli 2008, 265–267.
Lameli 2008, 266.
Auch im Fall des sorbischen Sprachgebiets
gelangten weniger sorbische Formulare
nach Marburg, als man aufgrund der damaligen Verbreitung des Sorbischen eigentlich hätte vermuten können (vgl.
Stone 2003, 19).
Zur Zitierung der einzelnen Bogen vgl.
Fußnote 21.
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17

18

19

Der deutsche Bogen 01781 trägt auf der
Rückseite den Vermerk: „littauische Übersetzung beigefügt von Lehrer Tuluweit
der von Geburt Littauer ist“.
Darauf bezieht sich der am oberen Rand
des Bogen 30094 angebrachte Vermerk
„Die plattdeutſchen Sätze abgeſchrieben.
14/XI. 89.“ von Emil Maurmann, einem
Mitarbeiter Wenkers.
Vgl. Bezzenberger 1888, 1.
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2. Ü b e r s i ch t ü b e r d i e l i t a u i s ch e n W e n k e r b o g e n. Die folgende
Tabelle gibt eine Übersicht über die derzeit vorhandenen auf Litauisch ausgefüllten
Wenkerformulare;20 wir führen zunächst die Bogennummer an (da diese eineindeutig21
ist, können die ausgefüllten Formulare über diese Nummer am einfachsten in DiWA
gefunden werden), dann den deutschen Namen des entsprechenden Schulorts (diese
Namen werden in der Orthographie gegeben, unter der sie derzeit im System geführt
werden) sowie den litauischen Ortsnamen,22 ferner den ehemaligen Kreis. Für das
Gebiet der heutigen Kaliningradskaja Oblast’ werden weiterhin die russischen Namen
in eckigen Klammern angegeben, falls sich diese mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln herausfinden ließen. Gerade hier war aber nicht immer eine eindeutige Zuordnung möglich, da mehrere Orte den gleichen Namen tragen können.
Wenker selbst spricht 1889 in seiner bisher unveröffentlichten Einleitung zum
Deutschen Sprachatlas23 von insgesamt 62 litauischen Formularen, auch Wrede nennt
im ersten seiner „Berichte“24 – die lange Zeit die fast einzige publizierte Informationsquelle zum Sprachatlas blieben – diese Zahl. Derzeit können wir in DiWA 59 litauische Formulare (sowie ein nehrungskurisches, das Wenker, da er nie von lettischen
oder nehrungskurischen Formularen spricht, aller Wahrscheinlichkeit nach als litauisch verbucht hat) identifizieren, über den Verbleib von zwei weiteren litauischen
Formularen ist also zur Zeit nichts bekannt.
Bogennr.

Schulort

litauischer [ggf. russischer]
Ortsname

Kreis

30058

Karkelbeck

Karklininkai (Karklė)

Memel

30059

Kunken Goerge

Kunkiai

Memel

30060

Plucken Martin

(Glaudėnai)

Memel

30061

Paupeln Peter

Paupuliai

Memel

30062

Wittauten

Vytaučiai

Memel

30063

Großjagschen

Sėlenai

Memel

30064

Melnragen

Melnragė

Memel

20

21

Nicht in der Tabelle angeführt ist der nehrungskurische Bogen (30084 Nidden /
Nida).
Die einzelnen Wenker-Formulare werden
deshalb im Folgenden mit ihrer laufenden
Nummer und mit ihrem Ortsnamen zitiert;
dabei erlaubt nur die Nummer in jedem
Fall die eineindeutige Identifikation – gerade im Fall der litauischen Formulare
etwa können die Bogen in der Regel nicht
über ihre litauischen, sondern nur über
ihre deutschen Namen (und auch dies unter Umständen nur in einer nicht mehr üblichen Orthographie) gefunden werden.
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22

23

24

Meist nach Pėteraitis (1997); für heutige
russische Namen wurde zusätzlich Вебер
1993 herangezogen, wo allerdings nur ein
Teil der relevanten Ortsnamen verzeichnet
ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir in der Regel darauf verzichtet, Varianten anzugeben.
Eine Edition durch Alfred Lameli, dem wir
auch an dieser Stelle für die Bereitstellung
der Informationen zu den litauischen Formularen herzlich danken möchten, ist in
Vorbereitung.
Wrede 1892, 305.
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Bogennr.

Schulort

litauischer [ggf. russischer]
Ortsname

Kreis

30065

Matzkieken

Šakiniai

Memel

30066

Schmelz

Smeltė

Memel

30067

Rooken

Rokai

Memel

30068

Kinten

Kintai

Heydekrug

30069

Lankuppen

Lankupiai

Memel

30070

Matzken

Mockiai

Heydekrug

30071

Petrellen

Petreliai

Heydekrug

30072

Wirkyten

Virkytai

Heydekrug

30073

Windenburg

Ventė

Heydekrug

30074

Minge

Minė / Minija (Mingė)

Heydekrug

30075

Wabbeln

Vabalai

Heydekrug

30076

Schieschgirren

Šyšgiriai

Heydekrug

30077

Trakseden

Traksėdžiai

Heydekrug

30078

Rudienen

Rudynai

Heydekrug

30079

Jonaten

Jonaičiai

Heydekrug

30080

Rumszen / Rumschen

Rumšai

Heydekrug

30081

Didszillen

Didšiliai

Heydekrug

30082

Metterqueten

Metirkviečiai (Meterkviečiai,
Metrikviečiai)

Heydekrug

30083

Kolletzischken

Kulėšai

Heydekrug

30085

Skirwieth

[Боровое]

Heydekrug

30086

Pokalna

Pakalnė

Heydekrug

30087

Schieschkrant

Šyškrantė

Heydekrug

30088

Schiesch

Šyša

Heydekrug

30089

Colonie Bismark

Žalgiriai

Heydekrug

30090

Tattamischken

Tatamiškiai

Heydekrug

30091

Sausgallen

Sausgalviai

Heydekrug

30092

Willeiken

Vileikai

Heydekrug

30093

Laugallen

Laugaliai

Tilsit

30094

Akmenischken

Akmeniškiai

Tilsit

30095

Peteraten

Pėteraičiai

Tilsit

30096

Schakunellen

Šakūnėliai

Heydekrug

30097

Paleiten

Paleičiai

Heydekrug

30098

Natkischken

Natkiškiai

Tilsit

30099

Schäcken

Šakiai

Tilsit
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Bogennr.

Schulort

litauischer [ggf. russischer]
Ortsname

Kreis

30100

Greszpelken

Griežpelkiai

Tilsit

30101

Laugszargen

Lauksargiai

Tilsit

30102

Pokraken

Pakriokai [Ленинское]

Tilsit

30103

Lasdenen

Lazdynai [Краснознаменск]

Tilsit

30104

Annus Simoneit

Anužai

Tilsit

30105

Prussellen

Prūseliai

Tilsit

30106

Krakiscken

Kr(i)okiškiai

Ragnit

30107

Petricken

Petrikai [Фонтанка]

Labiau

30108

Budupönen

Būdupėnai [russ. Enstprechung unsicher]

Ragnit

30109

Carlsrode

?

?

(30109)25

Maszuiken

Mažiuikiai [Ударное]

Pillkallen

30110

Grablauken

Grablaukiai

Pillkallen

30111

Lucknojen

Luknojai [Заповедники]

Pilkallen

30112

Kutkunen

Kutkūnai

 Ragnit (?)

30113

Neudorf

Naujkiemis

(Pilkallen)

30114

Kurschen

Kuršiai [Архангельское]

Pilkallen

30115

Schaltischlidimmen

Šaltyšlydimai [Новосельское]

Labiau

30118

Matzutkehmen

Mažučiai

Goldap

3. D i e B e d e u t u n g d e r l i t a u i s ch e n W e n k e r b o g e n. Die Wenkerbogen zum Deutschen Reich sind in den Jahren 1879–1880 und 1887–1888 entstanden,
die meisten litauischen Wenkerbogen sind der ersten Erhebungsphase von 1879–1880
zuzuordnen. Durch diesen Entstehungszeitraum gehören die Formulare zu den
ältesten direkten Zeugnissen litauischer Dialekte, d. h. zu den Texten, die mit der
expliziten Absicht, die lokale Mundart aufzuzeichnen, niedergeschrieben wurden.26
Sie lassen sich so zeitlich neben die von Antanas Baranauskas gesammelten dialektalen Texte stellen.27 Die Textmenge der Wenker-Formulare ist aber natürlich weniger umfangreich.
25

26

Der Wenkerbogen aus Maszuiken ist im
DiWa nicht eigens erfasst, sondern dem
aus Carlsrode angehängt, da er fälschlicherweise mit der gleichen Nummer versehen ist.
Freilich nahm bereits Schleicher (Schleicher 1856) mundartliche Erzählungen in
seine Sammlung mit auf, jedoch nur aus
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27

dem Gebiet südlich der Memel. Dainas als
dialektologische Quellen sind bekanntlich
problematisch, vgl. etwa schon Leskien in:
Leskien, Brugman 1882, 5–6.
Vgl. Specht 1920. Zu den Texten von Baranauskas vgl. etwa die knappe Charakterisierung in: Zinkevičius 1992, 117–119.
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Von großer Bedeutung ist auch die geographische Herkunft der Formulare, da
sie in ihrem Hauptteil Orten entstammen, die dem aukštaitischen und dem (west-)
žemaitischen Dialektgebiet in Ostpreußen zuzuordnen sind. Die aukštaitischen
Mundarten Ostpreußens sind bekanntlich seit dem Zweiten Weltkrieg praktisch
ausgestorben und das Westžemaitische seitdem durch den rapiden Schwund seiner
Sprecher ebenfalls stark bedroht und weitaus weniger gut erforscht als andere Dialekte.28 Die litauische Schriftsprache Ostpreußens mit ihrer aukštaitischen Grundlage ist zwar wissenschaftsgeschichtlich bedingt gut erschlossen, doch liegt das dialektale Sprachmaterial oft in durch ausgebildete Sprachwissenschaftler normierter
Form vor, wohingegen die Wenkerbogen ihrer Anlage nach grundsätzlich Raum für
Variation lassen.
Das Westžemaitische fand in der Sammlung von Baranauskas aus historischpolitischen Gründen keine Berücksichtigung.29 Bezzenberger (1882) hat allerdings
mundartliche Texte sowohl südlich als auch nördlich der Memel aufgezeichnet. Nach
der Jahrhundertwende bietet Doritsch (1912) einige Textproben aus beiden Gebieten;
der Wert dieses Werks wurde aber bereits früh von Autoritäten wie Būga in Zweifel
gezogen.30
Von anderen frühen dialektalen Texten unterscheiden sich die litauischen Wenkermaterialien aber vor allem durch die Methodik. Es wurden keine „authentischen“
Texte im Volk gesammelt, sondern Paralleldaten in Form einzelner vorgegebener
Sätze an verschiedenen Punkten im Land erhoben, was die Vergleichbarkeit des
Materials gewährleistet. Ferner wurde das Material nicht durch ausgebildete Linguisten gesammelt, sondern durch ortsansässige Laien (zur Problematik dieser Methodik s. u.). Trotz der nicht unproblematischen Methode verfügen die litauischen Wenkerformulare aufgrund der angeführten Gesichtspunkte über einen Quellenwert, der
über den rein antiquarisch-wissenschaftsgeschichtlichen hinausgeht.
Die folgenden Erläuterungen sind nicht als Versuch einer systematischen Beschreibung der Bogen zu verstehen, sondern stellen eine erste, notwendigerweise knapp
gehaltene Charakterisierung anhand einiger Beispiele dar.

4. Sch r e i b u n g e n. In der ersten Erhebungsphase 1879–1880 hatten die Informanten die Aufgabe, die örtliche Sprache „mittels des landläufigen Alphabets“31 zu
verschriftlichen; darüber hinaus gibt Wenker keine genaueren Anweisungen. In der
zweiten Erhebungsphase 1887–1888 schlug Wenker dann in einem Anschreiben an
die Lehrer einige Diakritika vor, die aber nicht immer konsequent verwendet wurden.
Aus den sorbischen Wenkerformularen ist bekannt, dass die Aufgabe der Verschriftung sehr verschieden gelöst wurde: Teilweise wurden Graphien gewählt, die sich
28

Nach Bukantis beläuft sich die aktuelle
Sprecherzahl auf etwa 300–400 Personen
meist der älteren Generation (Bukantis
2007, 196).
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29
30
31

Vgl. Zinkevičius 1992, 118.
Būga 1922, 152–153.
Knoop, Putschke, Wiegand 1982, 51.
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sehr stark an eine der sorbischen Schriftsprachen anlehnen, teilweise wurden aber
auch selbstentworfene orthographische Systeme verwendet.32 Für die litauischen
Formulare ist bemerkenswert, dass mit der Ausnahme des Bogens 30109 Carlsrode
die deutsche Kurrentschrift nicht verwendet wurde. Insgesamt ergibt sich für das
Litauische ein ähnliches Bild wie für das Sorbische. In vielen Fällen wird auf Diakritika verzichtet, die Lehrer halten sich an die Anweisung Wenkers auf der Bogenrückseite: „Möglichst ungesuchte und ungezwungene Schreibweise ist stets die beste!“
Daneben finden sich Anlehnungen an die litauische Schriftsprache, die aber entsprechend der damaligen Situation keineswegs einheitlich sind. So fehlen die Grapheme
<š>, <č>33 und <ž>, stattdessen werden in Übereinstimmung mit der preußisch-litauischen Schreibtradition <ſz> und <cz> / <c> geschrieben, dem späteren <ž> entsprechen <> (auch <ſ>) oder bloßes <z>. Letzteres steht in 30088 Schiesch sogar für c,
was aber auf spontane Interferenz des Deutschen zurückzuführen sein dürfte. Die
Palatalisierung von Konsonanten wird hinter Verschlusslauten recht konsequent
markiert, sonst fehlt ein orthographischer Indikator oft.34 Die Vokale werden meist
nach dem auch später gängigen System geschrieben, neben dem Digraph <uo> findet
sich oft das übliche <ů>.
Vokalquantitäten werden oft nach deutschem Vorbild durch graphische Doppelkonsonanz gekennzeichnet, <i> und <y> werden in der Regel nicht zur Unterscheidung
der Quantitäten verwendet. Die etymologischen Nasalvokale werden meist ebenfalls
nicht im Schriftbild markiert, in manchen Bogen findet sich aber etwa noch die Schreibung < ɨ > für į ‘in’. Der Wortakzent wird grundsätzlich nicht angegeben.
Diese knappen Anmerkungen lassen bereits deutlich werden, dass die phonetische
Gestalt der Mundarten nur sehr grob wiedergegeben wird und viele Feinheiten sich
im Schriftbild überhaupt nicht widerspiegeln. Dennoch lassen sich stark ausgeprägte Dialektmerkmale meist erkennen.

5. I n t e r f e r e n z e n / P r o b l e m e b e i d e r Ü b e r s e t z u n g. Ein weiteres Problemfeld, das die Wenkerbogen generell, aber insbesondere auch die nichtdeutschsprachigen und damit die litauischen betrifft, stellt die Frage nach Interferenzen und translationese dar. Dieses Problem ist durch die Natur der Wenkerbogen
bedingt, da es sich ausschließlich um Übertragungen aus dem Hochdeutschen handelt. Für den Fall des Litauischen im ehemaligen Ostpreußen kommt hinzu, dass der
Einfluss des Deutschen enorm war, und es im Einzelfall oft schwer festzustellen ist,
32
33

Vgl. Stone 2003, 16–18.
Diese waren in Preußisch-Litauen nicht üblich und haben sich generell erst später
durchgesetzt, wurden im 19. Jahrhundert
allerdings bereits von Jonas Juška verwendet (zu dessen Orthographie s. Zinkev ič ius
1990, 215–216).
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34

Auf die Frage, ob dies bei den westžemai
tischen Bogen bereits als Anzeichen eines
Schwunds der Opposition zwischen harten
und weichen Konsonanten gewertet werden darf, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, für die künftige Forschung
dürfte diese Frage aber interessant sein.
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ob eine spezifische Sprachverwendung tatsächlich nur durch die Übersetzung bedingt
ist oder ob diese fest in der gesprochenen Sprache verankert war. Der Wenkersatz
34 etwa ist zur Gänze ein deutscher Phraseologismus: „Das Wort kam ihm von Herzen!“ Auch viele grammatische Konstruktionen stehen im Verdacht, der deutschen
Vorlage geschuldet zu sein. So wird in Satz 37 das periphrastische Plusquamperfekt
des Deutschen hatten … gebracht in vielen Bogen mit turėjo und einer Partizipialform
wiedergegeben. Am Ende von Bogen 30115 Schaltischlidimmen findet sich aber der
explizite Kommentar: „Das Hilfszeitwort heißt nicht tur, wie fälschlich an einigen
Stellen gebraucht ist, sondern eimi (sic), essi, yra (ich bin, du bist, er ist usw.) turu
heißt ich habe resp. ich muß“. Auch die Kasusrektion ist betroffen. So wird laukti
‘warten’ (Satz 27) wie die deutsche Entsprechung mit Präpositionalphrase (ant) statt
mit bloßem Genitiv konstruiert. Dies wird man aber vielleicht tatsächlich der gesprochenen Sprache zuschreiben dürfen. In derartigen Fällen wird sich meist nur durch
eingehendere Untersuchung feststellen lassen, wie diese Phänomene in Bezug auf
ihre Sprachwirklichkeit einzuordnen sind.

6. D e r

Q u e l l e n w e r t fü r d i e D i a l e k t o l o g i e d e s L i t a u i s ch e n.

Auch wenn die litauischen Wenkersätze in Hinblick auf Orthographie und mögliche
Übersetzungsinterferenzen als Quellen nicht unproblematisch sind, sind sie durchaus
von Wert für die litauische Dialektforschung. Zum einen ist das Grapheminventar
meist doch geeignet, zumindest die wesentlichen dialektalen Merkmale der entsprechenden Mundarten wiederzugeben. Oft finden sich aus der westžemaitischen Gegend – aber auch aus aukštaitischem Gebiet wie dem Umland von Pogegen (Pagė
giai) – die typischen monophthongierten [o] und [ē] für uo und ie, wie an den im
Wortschatz der Wenkersätze enthaltenen Paradebeispielen Nom. Sg. pens ‘Milch’
(Wenkersatz 3) und Gen. Sg. donos ‘Brot’ (Wenkersatz 30) erkennbar ist. Der Bogen
30061 Paupeln Peter zeigt hingegen etwa piens, was man vielleicht als weniger weit
fortgeschrittene Monophthongierung betrachten darf.
Auch anhand der Vertretung von standardsprachlichem o lässt sich der dialektologische Wert der Texte gut illustrieren, da gerade das durch die Wenkerbogen repräsentierte Sprachgebiet hier große Variation zeigt.35 Anlautendes o wird oft zu einem
diphthongoiden Laut, sowohl in žemaitischen als auch in aukštaitischen Bogen. Daher schreibt man oft ůras u. ä. statt oras ‘Luft’ (Wenkersatz 1). Der Bogen 30064 Melnragen zeigt hier u. a. die Form Akk. Sg. Ara (= orą), inlautend Nom. Sg. Źadis ‘Wort’
(= žodis; Wenkersatz 34) und Nom. Pl. Źmanis ‘Leute’ (= žmonės; Wenkersatz 40),
wobei das Graphem <a> hier å. wiedergibt.
Für die Lexikologie ist das Zeugnis der Bogen ebenfalls von Interesse, vor allem
im Hinblick auf die Lehnwortforschung, da dem Sprachgebiet entsprechend die Zahl
der Germanismen recht hoch ist. Neben der üblichen dialektalen Form deszera (für
35
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Vgl. Zinkevičius 1966, 73.
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ebenfalls vorkommendes deszra) tritt etwa vereinzelt die Entlehnung Gen. Pl. Wursz
tû auf (Wenkersatz 30). Bogen 30082 aus Metterqueten fügt hier eingeklammert hinzu: „auch deszera genannt“.
In den Bogen spiegeln sich weitere lexikalische Eigenarten wider, die auch nach
dem Zweiten Weltkrieg noch für die Sprachwissenschaft greifbar waren. In den Ortschaften Sausgallen / Sausgalviai und Laukszargen / Lauksargiai etwa lautete das
Wort für ‘Ofen’ auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch kakals. Dieses Lexem
ist auch in den Wenkerbogen in der Präpositionalphrase i Kakali ‘in den Ofen’ belegt
(Wenkersatz 3). In Windenburg / Ventė hingegen lautet die Entsprechung i Krosni,
was hier auch später noch üblich war.36 Bogen 30115 Schaltischlidimmen bietet neben
i Krosni in Klammern die Variante Kakali.

7. A u s b l i ck. Für die nähere Zukunft ist eine Edition der litauischen Wenkerbogen mit philologischem und linguistischem Kommentar geplant, wie sie etwa Stone
(2003) für das Sorbische und Popowska-Taborska, Rzetelska-Feleszko (2009) für die
kaschubischen Bogen veranstaltet haben. Damit werden zwei Ziele verfolgt. Zum
einen soll auf diese Weise die Erschließung der nicht-deutschen Materialien des
Sprachatlas vorangetrieben werden, zum anderen werden so die Zeugnisse der litauischen Wenkersätze für die Lituanistik und die litauische Dialektologie aufbereitet. Daher wird im Zentrum der Arbeit die Validierung des Materials stehen, vor
allem der Vergleich mit weiteren Quellen zu den entsprechenden Dialekten. Hierdurch
eröffnet sich unter Umständen eine diachrone Perspektive, von der aus sich vielleicht
auch der Grad der Germanisierung der ostpreußischen Litauer in den achtziger
Jahren des 19. Jahrhunderts besser beurteilen lassen wird. Daran soll sich eine soziolinguistische Kontextualisierung der Bogen anschließen, die auch die deutschen Wenkerformulare aus diesen Gebieten mit einbeziehen wird.
Literatur:
B e z z e n b e r g e r , A d a l b e r t, 1882: Litauische Forschungen. Beiträge zur Kenntniss der Sprache
und des Volkstumes der Litauer, Göttingen: Verlag von Robert Peppmüller.
B e z z e n b e r g e r , A d a l b e r t, 1888: Über die Sprache der preußischen Letten, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
B r e m e r , O t t o , 1895: Beiträge zur Geographie der deutschen Mundarten in Form einer Kritik von
Wenkers Sprachatlas des Deutschen Reichs, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
B ū g a , K a z i m i e r a s , 1922: Kalba ir senovė 1, Kaunas: Lietuvos valstybės spaustuvė.
B u k a n t i s , J o n a s , 2007: „Vakarų žemaičių tarmės ypatybės“, Tautosakos darbai 34, 194–206.
DiWA – Jürgen Erich Schmidt, Joachim Herrgen (Hg.): DiWA – Digitaler Werker-Atlas (DiWA),
Bearbeitet von Alfred Lameli, Tanja Giessler, Roland Kehrein, Alexandra Lenz, Karl-Heinz
Müller, Jost Nickel, Christoph Purschke und Stefan Rabanus (http://www.diwa.info/).
36

426

Vgl. LKA I 42.

Archivum Lithuanicum 14

D o r i t s c h , A l e x a n d e r , 1911: Beiträge zur litauischen Dialektologie, Tilsit: O. Mauderode.
F l e i s c h e r , J ü r g , 2011: „…und habe es ihr gesagt: zur dialektalen Abfolge pronominaler
Objekte (eine Auswertung von Wenkersatz 9)“, Elvira Glaser, Jürgen Erich Schmidt, Natascha
Frey (Hgg.), Dynamik des Dialekts – Wandel und Variation. Akten des 3. Kongresses der Interna
tionalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD), Stuttgart: Steiner, 77–100.
H e r r g e n , J o a c h i m ; A l e x a n d r a L e n z , M a r k P e n n ay, 2003: „The Research Institute
for German Language – Deutscher Sprachatlas (Marburg)“, Dialectologia et Geolinguistica 11,
94–109.
K n o o p, U l r i c h ; Wo l f g a n g P u t s c h k e , H e r b e r t E r n s t W i e g a n d , 1982: „Die
Marburger Schule: Entstehung und frühe Entwicklung der Dialektgeographie“, Werner
Besch, Ulrich Knoop, Wolfgang Putschke (Hgg.), Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und
allgemeinen Dialektforschung 1, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 38–92.
L a m e l i , A l f r e d , 2008: „Was Wenker noch zu sagen hatte... Die unbekannten Teile des
‘Sprachatlas des deutschen Reichs’“, Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 75, 255–281.
L e s k i e n , A u g u s t ; K a r l B r u g m a n , 1882: Litauische Volkslieder und Märchen, Strassburg:
Karl J. Trübner.
O l e s c h , R e i n h o l d , 1956: Zur Mundart von Chwalim in der früheren Grenzmark Posen-West
preußen, Wiesbaden: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Franz Steiner in
Komm.
P ė t e r a i t i s , Vi l i u s , 1997: Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai. Jų kilmė ir reikšmė,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Po p o w s k a -Ta b o r s k a , H a n n a ; E wa R z e t e l s k a - F e l e s z k o , 2009: Dialekty kaszubskie
w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych: prezentacja i opracowanie kaszubskich mate
riałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
S c h l e i c h e r , A u g u s t, 1856: Litauisches Lesebuch und Glossar. Handbuch der litauischen Spra
che 2, Prag: J. G. Calve’sche Verlagsbuchhandlung.
S p e c h t, F r a n z (Hg.), 1920: Litauische Mundarten gesammelt von A. Baranowski 1. Texte, Leipzig: K. F. Koehler.
S t o n e , G e r a l d , 1990: „Polskie materiały dialektologiczne w archiwum Niemieckiego atlasu językowego w Marburgu“, Język Polski 70, 124–127.
S t o n e , G e r a l d , 2003: Der erste Beitrag zur sorbischen Sprachgeographie: aus dem Archiv des
Deutschen Sprachatlas, Bautzen: Domowina.
S t o n e , G e r a l d ; To m P r i e s t ly, 1992: „Carinthian Slovene in the Archives of the Deutscher
Sprachatlas: unpublished materials“, Oxford Slavonic Papers, New Series 25, 84–119.
W e n k e r , G e o r g ; F e r d i n a n d W r e d e , Wa lt h e r M i t z k a , 1927–1956: Deutscher Sprach
atlas, Auf Grund des Sprachatlas des Deutschen Reiches von Georg Wenker begonnen von
Ferdinand Wrede, fortgesetzt von Walther Mitzka und Bernhard Martin, Marburg (Lahn):
Elwert.
W r e d e , F e r d i n a n d , 1892: „Berichte über GWenkers Sprachatlas des deutschen reichs I“,
Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur 18, 300–309. (Nachdruck in: W r e d e ,

427

Litauische Materialien
im Archiv des Forschungszentrums
Deutscher Sprachatlas Marburg

F e r d i n a n d , 1963: Kleine Schriften, Herausgegeben von Luise Berthold, Bernhard Martin
und Walther Mitzka, Marburg: Elwert, 9–16.)
Z i n k e v i č i u s , Z i g m a s , 1966: Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis.
Z i n k e v i č i u s , Z i g m a s , 1990: Lietuvių kalbos istorija 4. Lietuvių kalba XVIII–XIX a., Vilnius:
Mokslas.
Z i n k e v i č i u s , Z i g m a s , 1992: Lietuvių kalbos istorija 5. Bendrinės kalbos iškilimas, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
В е б е р , Е . (сост.), 1993: Населенные пункты Калининградской области и их прежние немецкие
названия, Калининград: Нахтигаль.
J ü r g F l e i s c h e r 					
Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Philipps-Universität Marburg
Wilhelm-Röpke-Straße 6A
D-35032 Marburg
el. p.: jfleischer@staff.uni-marburg.de
Florian Sommer
Fachgebiet Vergleichende Sprachwissenschaft und Keltologie
Philipps-Universität Marburg
Wilhelm-Röpke-Straße 6E
D-35032 Marburg
el. p.: florian.sommer@staff.uni-marburg.de

Gauta 2012 m. spalio 10 d.

A n h a n g 1. D i e W e n k e r s ä t z e. Die 40 Sätze Nord- und Mitteldeutschlands
sowie der späteren Erhebung Süddeutschlands:

1.

Im Winter fliegen die trocknen Blätter durch die Luft herum.

2.

Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser.

3.

Thu Kohlen in den Ofen, daß die Milch bald an zu kochen fängt.

4.

Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch’s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.

5.

Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben.

6.

Das Feuer war zu stark / heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.

7.

Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.

8.

Die Füße thun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.

9.

Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es
auch ihrer Tochter sagen.

10.

Ich will es auch nicht mehr wieder thun!

11.

Ich schlage Dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, Du Affe!

12.

Wo gehst Du hin? Sollen wir mit Dir gehn?

13.

Es sind schlechte Zeiten.

14.

Mein liebes Kind, bleib hier unten stehn, die bösen Gänse beißen Dich todt.

15.

Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, Du darfst früher nach
Hause gehn als die Andern.

16.

Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, Du mußt erst
noch ein Ende / etwas wachsen und größer werden.

17.

Geh, sei so gut und sag Deiner Schwester, sie sollte die Kleider für eure Mutter fertig
nähen und mit der Bürste rein machen.

18.

Hättest Du ihn gekannt! dann wäre es anders gekommen, und es thäte besser um
ihn stehen.

19.

Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?

20.

Er that so, als hätten sie ihn zum dreschen bestellt; sie haben es aber selbst gethan.

21.

Wem hat er die neue Geschichte erzählt?

22.

Man muß laut schreien, sonst versteht er uns nicht.

23.

Wir sind müde und haben Durst.

24.

Als wir gestern Abend zurück kamen, da lagen die Andern schon zu Bett und waren
fest am schlafen.

25.

Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er geschmolzen.

26.

Hinter unserm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit rothen Aepfelchen.

27.

Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann gehn wir mit euch.

28.

Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben!

29.

Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher.
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30.

Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brod wollt ihr haben?

31.

Ich verstehe euch nicht, ihr müßt ein bißchen lauter sprechen.

32.

Habt ihr kein Stückchen weiße Seife für mich auf meinem Tische gefunden?

33.

Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten bauen.

34.

Das Wort kam ihm von Herzen!

35.

Das war recht von ihnen!

36.

Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen?

37.

Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Dorf
gebracht, die wollten sie verkaufen.

38.

Die Leute sind heute alle draußen auf dem Felde und mähen / hauen.

39.

Geh nur, der braune Hund thut Dir nichts.

40.

Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren.

Anhang

2.

F o r m u l a r 3 0 0 9 4 Ak m e n i s chk e n: R e p r o d u k t i o n37
37
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Abb 1. S. 431: Formular 30094 Akmenischken 1r; Abb 2. S. 432: Formular 30094 Akmenischken 1v.

Archivum Lithuanicum 14

Anhang

3. F o r m u l a r

3 0 0 9 4 Ak m e n i s chk e n: T r a n s l i t e r a t i o n.

Im Folgenden bieten wir eine Transliteration für das in Anhang 2 reproduzierte
Wenkerformular 30094 Akmenischken, das sich dadurch auszeichnet, dass die Wenkersätze sowohl auf Niederdeutsch als auch auf Litauisch (mit Ausnahme der Sätze 18 und 40) übersetzt wurden. Bei der Transliteration wird, dem Gebrauch der
Handschrift entsprechend, zwischen langem <ſ> und rundem <s> unterschieden,
das Schluss-s der litauischen Sätze ist mit einem tildeartigen Endhaken versehen.
In der deutschen Kurrentschrift des Bogens sind <d> und <D> häufig schwer zu
differenzieren.

1.

Deutſch

Littauisch

Öm Winter flege de drege Bläder

Zemoj liakioja ſauſeji Lapai po Ora.

dorch’e Lofft herom.
2.
3.
4.

Et hört glik opp to schnie, denn wart

Apſiſtos tojaus ſniggus tai paſtos Ors wel

dat Wedder wedder bäter.

gereſnis.

Doh Koahle ön de Oawe, dat de

Dek Angliu ÿ Kakali, kad Pens weikiei

Melk bol an to koake fangt.

atwirtu.

De gode ole Mann es möt et Perd

Geraſis, senaſis Wÿrs per Leda iluźo ir ÿ

dorch’t Jis gebrocke on ön det kole

ſzalta Wandeni ikritta.

Woater gefalle.
5.
6.
7.

He es vorr vehr odder ſechs Wöcke

Jis ÿra pirm (4) ketturu ar ſzeſzu Nedeliu

geſtorwe.

mirres.

Dat Für wör to höt, dä Koke ſönt ja

Ugnis buwo per karſzta, Kokai ÿra juk apa

unde ganz ſchwart gebrennt.

czoj powiſſam jodai sudeges.

He ett de Eier ömmer ohne Solt on

Jis walga Kiauſzus wiſ be Druſkas ir Pipirru.

Päper.
8.
9.

De Föt dohne mi ſehr weh, öck glow,

Kojas man didei ſkauſt, aſz tikkiu jes kiaurai

öck häb ſe dorchgelope.

perbejes.

Öck bönn bi de Fru gewese on habb

Aſz eſſu prie Moteros buwes ir eſſu jei tai

et er geſeggt, on ſe ſäd, ſe wull öt ük

ſakes, ir ji ſake tai ir jos Dukterei ſakiſenti.

ärer Dochter ſägge.
10.

Öck wöll et uk nich mehr wedder

Aſz tai ir daugiaus ne dariſu.

dohne.
11.

Öck ſchloag di glik möt dem Koaklä-

Aſz kertu Taw tojaus ſu Lamczu apie Auſis,

pel om de Ohre, du Oap!

Tu Bezdzione!

12.

Wo geiſt du henn, ſull wi mött di go-

Kur Tu eini, ar mes ſu Tawim eiſim?

ahne?
13.

Et ſönd ſchlechte Tiede.

Ira ſzlekti Czeſai.

14.

Min löwet Kind, bliew hier unde

Mana mels Kudiki, paſilik ſziczon apaczoj

ſtoahne, de böſe Gänſe bite di dot.

beſtowis, piktoſes Zaſes Tawe papjaus.
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15.

16.

Deutſch

Littauisch

Du häſt hide am meiſte gelehrt onn

Tu ſzendien daugiauſei mokinais ir eſſi pa-

böſſt oartig geweſe. Du darfſt fröher

kajings buwes. Tu galli pirma Namon eiti,

to Hus goahne, als de Andere.

kaip Kitti.

du böſſt noch nich grot genoch, om

Tu dar ne ganna diddis eſſi Pleczka Wina

‚ne Flaſch Wien uttodrinke, du mottſt

iſzgerti, Tu turri pirm dar Gala augti ir

erſcht noch en End waſſe onn gröter

dedeſnis paſtoti.

ware.
17.

Goah, ſi ſo got onn ſägg diener

Eik, buk teip gers o ſakik Tawo Seſerei, kad

Schweſter, ſe ſullt de Kleder för june

ji Drabuzus juſu Mamai paſutu ir ſu Berſztu

Mutter fertig nege onn mött de

nucziſtitu.

Berſcht rein moake.
18.

Hadſt du em gekennt, denn wör et
anderſch gekoame, onn et död bäter
om em ſtoahne.

19.

Wer hätt mi minem Korf mött Flēſch

Kas man mana Kurba ſu Meſa pawoge?

geſtoahle?
20.

He död ſo, als hadde ſe em tom

Jis dare teip, kaip kad jie ji butu kulti

dreſche beſtellt; ſe häbbe et aber

paſtellawe; jie tai alle patis dare.

ſölwſt gedoahne.
21.

Wem hätt he dä niee geſchichte ver-

Kami jis ta nauji Nuſidawima papaſakojo?

tellt?
22.

Man mott lut ſchrien, ſonſt verſteit he

Turri aiſzkiei ſzaukti, ſzeip jis mus ne

ons nich.

iſzmana.

23.

Wi ſönn möd onn häbbe Derſcht.

Mes eſam pailſe ir turrim Troſzkuli.

24.

Als wi giſter Oawend torigg keme,

Kaip mes wakar Wakare ſugrizom, tai gulejo

de lege de Andere ſchon to Bedd on

Kitti jau Lowoj i buwo drutai Mege.

were feſt am ſchloape.
25.

De Schnee öſſ diſe Nacht bi ons ligge

Snegs ÿra ſze Nakt prie muſu begullis

gebläwe, obber hide Morge öſſ er

paſilikkes, alle ſzi Rÿt ÿra jis tirpes.

geſchmolte.
26.

Hinder onſerm Huſe ſtoahne dre

Uz muſu Trobos ſtow tris grozes Obelikes ſu

ſchöne Eppelbömkes möt rode Ep-

raudonais Obolukais.

pelkes.
27.

Könn ju nich noch een Ogenblockke

Ar ne galit dar Akies Mirkſnuka ant muſu

opp ons wachte, dann goah wi mött

laukti, tai eiſim mes ſu jumis.

ju.
28.

Ju dörwe nich ſoone Kinderie driewe.

29.

Onſe Berge ſönn nich ſehr hoch, june

Muſu Kalnai ner didei aukſzti, juſieji ÿr

ſönn väl höcher.

daug aukſzteſni.
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Deutſch

Littauisch

30.

Wifäl Pund onn Worſcht onn wifäl
Brod wöll ju habbe?

Kiek Swaru ir Deſzaros ir kiek Donos norit
jus?

31.

Öck verſtoah ju nich, ju motte en böske luter ſpräke.

Aſz ne permanau jus, jus turrit maznmeli
[sic!] aiſzkiaus kalbeti.

32.

Häb ju kein Stöckske witte Sep fär mi
opp minem Döſch gefunde?

Ar jus ne Stukeluko balto Muilo man ant
mano Stalo radot?

33.

Sin Broder wöll ſöck zwee ſchöne
niee Hiſer önn june Goarde bue.

Jo Brolis nor dwi grazes, naujes Trobas ÿ
juſu Darza budawotis.

34.

Dat Wort köm äm von Herze.

Tas Zodis jam nu Szirdies parejo.

35.

Dat wör recht von jenne.

Tai buwo gerai nu ju.

36.

Wat hucke da far Vägelkes boawe oppem Muerke?

Kas tupp cze per Paukſztukai, wirſzui ant
Muruko?

37.

Dä Bure hade fünf Ochſe on neun
Köge on zwelf Schoapkes vorr’e Derp
gebrocht, dä wullo ſe verkape.

Burai turrejo penkis Jauczus, dewynes Karwes ir dwilika Awikiu i Kiema atgabene, tus
norejo jie pardoti.

38.

Dä Lied ſönn hide alle bute opp’m
Föld onn ſchniede.

Zmones yr ſzenden wiſſi lauke ant Lauko ir
ſzenauja.

39.

Goah man, de brune Hund deit di
nuſcht.

Tikt eik, roddaſis [sic?] Szo taw neka ne
darÿs.

40.

Öck ſie mött dä Lied doa hinde äwer,
ä Wäſ önt Kohrn gefahre.

Seite 2
Schulort: Akmenischken, Kirchſp. Coadjuten
Kreis etc.: Tilsit
Reg.-Bezirk: Gumbinnen in der Prov. Oſtpreuſſen
Staat: Preussen
Name des Lehrers: J. Dammasch
Geburtsort des Lehrers: Neu Butkischken, Kirchſp. Neukirch, im Reg. Bezirk Gumbinnen,
Kreis Niederung Staat Preussen
1. Geschah die Übersetzung durch Schüler oder durch den Lehrer?
Antwort: Durch Schüler
2. Lautet in dem Ihrer Schulgemeinde ortsüblichen Dialekte das g im Anfange der Wörter wie
j, oder wie leises k, oder wie leises ch?
Antwort: wie j
3. Ist ein deutlicher Unterschied zwischen dem g in Kugel, Augen, fragen und dem g in
Kegel, kriegen, biegen, zeigen, oder sind diese g sämmtlich in der Aussprache fast gleich?
Antwort: deutlicher Unterschied
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4. Lautet st, sp in den mundartlichen Wörtern für Stall, stellen, sprechen, Spiel etc. wie
scht, schp oder wie ßt, ßp?
Antwort: wie scht, schp
5. Ist sch in den mundartlichen Wörtern für fischen, waschen, Flasche etc. ein einziger
Laut, oder lautet es getrennt wie fiß chen, Flaß che etc.?
Antwort: ein einziger Laut
6. Sind in Ihrem Schulorte Nichtdeutsche (Dänen, Polen, Litthauer etc.) in grösserer Zahl
ansässig? und welche? und wie stellt sich das Zahlenverhältnis in diesem Falle?
Antwort: Die Einwohner ſind überwiegend Littauer. Unter 350 Seelen der Einwohnerzahl leben nur 25 Deutſche. (Das Zahlenverhältniß der Deutſchen zu den Littauern
iſt wie 1 zu 13.)
7. Haben die Einwohner Ihres Schulortes noch eine ausgeprägte Volkstracht?
Antwort: a) Die alten Männer tragen im Sommer graue Wandröcke u. im Winter
weiße unbezogene Schafpelze.
b) Die Frauen tragen Sommer und Winter rund um den Kopf gebundene Tücher,
(Mutturis genannt) u. Kleider von ſelbſgewebtem, buntem Wollenzeuge. Die Jugend
kleidet ſich nach der deutſchen Mode.
NB. Alle sonstigen Notizen über besondere Eigenthümlichkeiten in Sitte, Hausanlage, Lebens
gewohnheiten u. s. w. sind sehr willkommen.
Antwort: Beſchäftigung der Einwohner: Ackerbau u. Viehzucht.
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Žavinta Sidabraitė
Klaipėdos universitetas

„Globali Baltija: ateinantys 20 metų“:
Baltijos studijų pažangos asociacijos
konferencija Čikagoje
Balandžio 26–28 dienomis Čikagoje, Ilinojaus universitete, vyko 23-ioji Baltijos
studijų pažangos asociacijos (Association for the Advandcement of Baltic Studies – AABS)
organizuota konferencija „Globali Baltija: ateinantys 20 metų“.
Tris dienas trukusi konferencija buvo itin intensyvi: rengtos bendros plenarinės
bei atskiros įvairių mokslų sekcijų sesijos, apskritojo stalo diskusijos. Pranešimus
skaitė 209 žmonės, dar apie 100 žmonių dalyvavo kaip klausytojai. Pranešėjai atvyko
iš 15 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados,
Australijos, Brazilijos, Japonijos, Islandijos, Italijos ir kitų Europos šalių. Įvairioms
Lietuvos mokslo institucijoms konferencijoje atstovavo 31 pranešėjas. Gausiausias
būrys – net trylika – mokslininkų atvyko iš Vytauto Didžiojo universiteto, keturi – iš
Vilniaus universiteto, po tris iš Lietuvos istorijos ir Lietuvių kalbos institutų; du
mokslininkai atvyko iš Mykolo Romerio universiteto, po vieną – iš Lietuvos edukologijos ir Klaipėdos universitetų, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos socialinių tyrimų instituto, Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos.
Konferenciją atidarė Ilinojaus universiteto Baltistikos katedros profesorius Giedrius
Subačius. Dalyvius ir svečius taip pat sveikino kadenciją šiais metais baigiantis asociacijos prezidentas Vėjas Liulevičius bei universiteto atstovai; buvo perskaityti Čikagos mero Rahmo Emanuelio ir Ilinojaus valstijos gubernatoriaus Pato Quinno
sveikinimai.
Pirmoje konferencijos plenarinėje sesijoje vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje
dalyvavo visų trijų Baltijos šalių ambasadoriai JAV – Žygimantas Pavilionis, Andrejs Pildegovičs ir Marina Kaljurand – bei du Baltųjų rūmų atstovai – Baracko Obamos kalbų rašytojas Benjaminas Rhodesas ir Nacionalinio saugumo tarybos vyriausioji direktorė Elizabeth Sherwood-Randall. Diskusiją moderavo
Baltijos studijų pažangos asociacijos tarybos narys prof. Bradley Woodworthas.
Pusantros valandos trukusioje sesijoje aptarti kai kurie Baltijos šalių saugumo aspek-
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tai, JAV ir NATO politikos Rytų Europoje klausimai, o paskutinė dalis buvo skirta
klausytojų mintims. Čia emigrantai iš Baltijos šalių, ypač vyresnio amžiaus, aktyviai
ir neretai itin tiesiai reiškė nuomonę ar „nepatogiai“ klausinėjo Baltųjų rūmų atstovus – tai buvo tikras „amerikoniškos“ demokratijos pavyzdys, nustebinęs prie vangaus
Lietuvos gyventojų dalyvavimo politikoje pratusią autorę. Štai JAV Prezidento kalbų
rašytoją, pranešime nemažai skyrusį vietos strateginei JAV ir Baltijos šalių partnerystei, ori klausytoja paprašė paaiškinti neoficialų Obamos pažadą tuometiniam Rusijos
prezidentui Dmitrijui Medvedevui „lanksčiau spręsti dvišalius santykius“, grėsmingai nuskambėjusį Rytų Europos tautoms.
Politinė tema buvo pratęsta kitos dienos plenarinėje sesijoje, kurioje kalbėjo lietuvių kilmės JAV senatorius Dickas Durbinas, – jis aptarė JAV ir Baltijos šalių santykius. Tačiau labiausiai atmintin įstrigo lietuviškoji pranešimo gija: senatoriaus papasakota mamos Onos istorija, parodyta jos išsaugota lietuviška maldaknygė, anūkė,
kuriai suteiktas lietuviškas vardas...
Po pertraukos skaitytas Pisos universiteto profesoriaus Pietro U. Dini pranešimas
„Įvadas į baltų kalbotyrą: baltų kalbos ir tautos Renesanso epochoje“ klausytojus
nukėlė į XV–XVI amžiaus Europą, kur tuo metu pradėti kloti baltų kalbotyros pamatai. Pranešėjas pristatė tris XVI amžiuje populiarias baltų kalbų sampratas: slavų
ir ilyrų teoriją, romėnų teoriją ir vadinamąją ketveriopos kalbos teoriją.
Plenarinė šeštadienio popietės sesija, kurią moderavo profesorė Violeta Kelertienė, buvo skirta literatams. Čia savo kūrybą skaitė angliškai rašantys lietuvių
kilmės autoriai: Birutė Putrius-Serota, klausytojus sužavėjusi Daiva Markelytė (Markelis), Antanas Šileika. O Kanadoje gyvenantis latvių kilmės rašytojas
Karlas Jirgensas surengė tikrą skaitymo spektaklį: teksto tema ir sakinio ritmas
pakluso įsakmiam autoriaus rankinio laikrodžio, pritvirtinto prie mikrofono, tiksėjimui – salę sukausčiusi įtampa atlėgo tik ištarus paskutinį sakinį, kai baigėsi laikas ir
laikrodis nutilo.
Mokslinę konferencijos dalį užbaigė Latvijos seimo narys daktaras Viačeslavas
Dombrovskis. Jis skaitė pranešimą intriguojančiu pavadinimu – „Ekonominė krizė Latvijoje: sėkmės istorija?“. Gaila, kad charizmatiškasis prelegentas, kuriam Latvijoje pranašaujama puiki politinė ateitis, apsiribojo žinomais faktais apie ekonominę savo šalies situaciją, o originalesnės koncepcijos taip ir nepateikė, – didžiausia
pranešimo intriga ir liko pavadinimas.
Konferencijoje taip pat vyko penkios apskritojo stalo diskusijos, kurių temos: istorija ir atmintis, mokslinių publikacijų rengimas, kultūrinis paveldas (privačioji ir
oficialioji korespondencija) ir ekonomika. Bet didžioji konferencijos dalis buvo sutelkta penkiolikos sekcijų – Antropologijos, Aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos, Baltijos studijų pažangos, Estetikos, Istorijos ir atminties, Kalbotyros, Komunikacijos ir medijų, Literatūros, Lyties, Tautinių mažumų ir etnoso, Muzikologijos,
Politikos mokslų, Sociologijos, psichologijos ir demografijos, Verslo ir ekonomikos
bei Ugdymo – sesijose. Iš viso įvyko 50 sesijų įvairia tematika.
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Gausiausia buvo Istorijos ir atminties sekcija: čia surengta dvylika sesijų ir apvaliojo stalo diskusija, dirbo keturiasdešimt mokslininkų. Maždaug ketvirtadalis skaitytų pranešimų buvo susiję su Lietuva. Etninio identiteto klausimais pranešimus
skaitė Linas Venclauskas (Vytauto Didžiojo universitetas), Mathiasas Niendorfas (Greifsvaldo universitetas, Vokietija), Thomas F. Brodenas (Purdue universitetas, JAV), Hisashi Shigematsu (Tokijo universitetas, Japonija); Ina Navazelskis
(JAV Holokausto memorialinis muziejus) kalbėjo antisemitizmo ir Holokausto tema.
Istorinę kultūrinę tarpukario Lietuvos raidą analizavo Vytautas Petronis (Herderio institutas, Vokietija) ir Peras Bolinas (Södertörno universitetas, Švedija). Dar
du pranešimai buvo skirti rašytinio paveldo analizei: Jolita Steponaitienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) aptarė rankraščius kaip istorijos
tyrimo šaltinius, o Arvydas Pacevičius (Vilniaus universitetas) pristatė Lietuvos
mokslo tarybos finansuojamą 2010–2013 metų projektą „Lietuvos egodokumentinis
paveldas“. Erickas Reisas Godliauskas Zenas (São Paulo universitetas, Brazilija) rinkosi kalbėti apie Šiaurės ir Pietų Amerikos lietuvių organizacijas, siuntusias savanorius kovoti su fašizmu Ispanijos pilietiniame kare.
Literatūros sekcijoje perskaityti 25 pranešimai, iš kurių tris parengė Lietuvos mokslo institucijų atstovai – Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto ir Klaipėdos
universiteto. Iš Latvijos ir Estijos atvyko po septynis mokslininkus, buvo ir JAV,
Kanados ir Kipro universiteto atstovų. (Žinoma, taip skirstyti sąlygiška: pavyzdžiui,
viešnia iš Kipro universiteto – žinoma lietuvių eseistė ir vertėja Dalia Staponkutė.)
Šešiuose pranešimuose buvo analizuojamos lietuvių literatūros problemos, septyniuose – latvių, šešiuose – estų; trys pranešimai analizavo bendrąsias literatūrologijos problemas. Nors aptartas laikotarpis siekė nuo XVIII amžiaus iki šių dienų, daugiausia dėmesio skirta būtent šiuolaikinės literatūros problemoms ir perspektyvoms.
Taip pat diskutuota aktualiais vertimo, literatūros topografijos, moterų literatūros,
spaudos raidos, dramos klausimais. Daug dėmesio sulaukė minėtojo latvių kilmės
rašytojo ir literatūrologo Karlo Jirgenso (Vindzoro universitetas, Kanada) pranešimas apie baltų tremties literatūrą.
Kalbos sekcijoje perskaityta 18 pranešimų, iš kurių devyni – Lietuvos mokslo
institucijų atstovų. Aptarti šiuolaikinės lietuvių kalbos raidos aspektai (Aurelija Tamošiūnaitė, Loreta Vaicekauskienė, Nerijus Šepetys, Lina Murinienė),
kalbos mokymasis ankstyvoje vaikystėje (Ingrida Balčiūnienė kartu su mokslininke iš Rusijos Viktorija Kazakovskaja), daugiakalbystės perspektyva Lietuvoje (Ineta Dabašinskienė), kalbos istorija (Williamas R. Schmalstiegas, Pensilvanijos valstybinis universitetas, JAV) bei kiti kalbotyros aspektai.
Politikos, tarptautinių santykių ir teisės mokslų sekcijoje vyko penkios sesijos,
kuriose buvo gvildenami Baltijos šalių tarptautinės politikos, pilietinės visuomenės,
nacionalizmo ir politinės kultūros klausimai. Estetikos ir kultūros sekcijoje surengti
du posėdžiai, skirti vaizduojamiesiems menams, teatrui ir kinui. Keturi posėdžiai vyko
Sociologijos, psichologijos ir demografijos sekcijoje. Čia analizuota visuomeninių,
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ekonominių ir socialinių pokyčių pokomunistinėje visuomenėje tema, kolektyvinės
Baltijos šalių atminties, identiteto problema. Antropologijos sekcijoje buvo diskutuojama apie etnines mažumas Baltijos valstybėse ir Baltijos šalių emigrantų tapatybę.
Gausi buvo ir kultūrinė konferencijos programa. Visas tris dienas veikė Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) surengta paroda. Centras įkurtas Čikagoje 1981
metais, jungia dvylika padalinių – Pasaulio lietuvių archyvą, Žilevičiaus-Kreivėno
muzikologijos archyvą, Lietuvių medicinos muziejų ir archyvą, S. Budrio fotografijų
archyvą, Vaizdinių-garsinių priemonių skyrių, J. Dainausko biblioteką ir archyvą,
LTSC meno archyvą, Lietuvių genocido tyrimų centrą Amerikoje, Ramovėnų laisvės
kovų muziejų, Lietuvių muziejų, Lituanistikos institutą ir Pedagoginį lituanistikos
institutą. Tai viena didžiausių mokslo organizacijų išeivijoje; jos tikslas – kaupti archyvus, tyrinėti turimą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, rengti parodas. O
parodos eksponatai buvo atrinkti taip, kad atstovautų kiekvienam centro skyriui:
eksponuoti originalūs dokumentai, nuotraukos, leidiniai, daugiausia susiję su lietuvių
emigrantų gyvenimo realijomis. Atmintin įstrigo: Martyno Liudviko Rėzos rengtos
Biblijos antrojo leidimo (1824) egzempliorius; kunigo Stanislovo Kiškio ant cemento
maišelių popieriaus 1951 metais Olžerase (Altajuje) parašyta maldaknygė, iš kurios
meldėsi politiniai kaliniai; Lietuvos diplomatijos vadovo Stasio Lozoraičio laiškas;
pirmojo Lietuvos Respublikos konsulo Niujorke Juliaus J. Bielinskio pasas ir kiti vertingi eksponatai. Visas tris dienas Centro darbuotojai budėjo ir bendravo su konferencijos svečiais bei dalyviais, teikė informaciją apie fondus, stažuočių galimybes.
Neformalus konferencijos uždarymas vyko graikų restorane. Čia prof. Giedrius
Subačius dėkojo didžiulį darbą atlikusiam organizaciniam komitetui, savanoriškiems
talkininkams ir aukotojams, visiems konferencijos dalyviams, o aktorius ir dramaturgas Kęstutis Nakas skaitė savo kūrybą.
Sekmadienio rytą, pasibaigus konferencijai, dar surengta ekskursija po Čikagą. Ją
lietuviams vedė garsus išeivijos kultūros veikėjas, patyręs ekskursijų vadovas dr.
Jurgis Anysas. Jis ne tik pateikė daug įdomios informacijos, bet ir sparčia pėstute
gerokai „nuganė“ sesijose užsisėdėjusius dalyvius.
Žavinta Sidabraitė 		
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The First Berlin Summer School
in Lithuanian Studies (Erste Berliner
Sommerschule zur Lituanistik) at the
Humboldt-Universität zu Berlin,
10.–14. September, 2012
The First Berlin Summer School in Lithuanian Studies, organized by Dr. Christiane
Schiller, together with Dr. Anna Helene Feulner and Dr. Eugen Hill, was held at the
Humboldt-Universität zu Berlin in the period 10.–14. September 2012. The Summer
School was part of a larger initiative, the so-called “Tage der Lituanistik” (“Days of
Lithuanian Studies”), organized at the Humboldt-Universität in the period 27. August–14. September. The first part of this initiative was a two week intensive course
of modern Lithuanian for beginners (27. August–7. September), where some of the
participants in the following Summer School had their first chance to get acquainted
with the Lithuanian language. The whole initiative was part of the program “Lithuanian here and there: language, science, culture and society – Lietuva čia ir ten: kalba,
mokslas, kultūra, visuomenė,” funded by the European Union (the Summer School, as
well as the Lithuanian course, were free of charge for the participants).
The classes offered in the Summer School concerned Lithuanian philology and
historical grammar (taught by Dr. Schiller and Dr. Feulner), as well as an introduction to the comparative linguistics of the Baltic languages (taught by Dr. Hill).
The classes had an introductory character, as most of the participants were scarcely,
if at all, acquainted with either the Old Lithuanian language or Baltic linguistics. The
language of instruction was German.
The Old Lithuanian language and literature was one of the two main topics of
the Summer School. First, there was a general introduction to the cultural background
of Lithuania, from the 15th century up to nowadays, highlighting the external influences (Polish, Russian, Ruthenian) Lithuanian has been subjected to throughout its
history. There was also an introduction to the contemporary Lithuanian dialects.
Then, the Old Lithuanian language and literature were introduced. There was a
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survey of its orthographic conventions and dialectal subdivisions, and of the most
important works written in Lithuanian in the 15th, 16th, and 17th centuries. The
works of authors like Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Mikalojus Daukša, Konstantinas Sirvydas were presented: extracts from their works were read and analyzed
during the classes, highlighting the orthographic, morphological, syntactic and dialectal characteristics of each author. The participants were also told about the problems
that the study of manuscripts involves: as, for instance, the necessity of distinguishing between different copies of the same manuscript or the problems related to the
difficulties of reading old handwriting. During the classes, several facsimiles of Old
Lithuanian manuscripts were read.
Particular attention was drawn to the lexicographic activity in Lithuanian in the
period 16th–18th centuries: some dictionaries of the Lithuanian language from different periods were presented and analyzed. Finally, there was a class concerning
the linguistic analysis of some versions of the “Our Father” (the Lord’s prayer) from
different periods.
Along with the study of the Old Lithuanian language and literature, classes in
the comparative grammar of the Baltic languages were offered, too. In this part of
the Summer School a basic but complete introduction to the phonological and morphological system of the three Baltic languages (Lithuanian, Latvian and Old Prussian)
was offered. The problems related to the lack of data and with the partial inconsistency of the Old Prussian texts were tackled, too.
Great attention was drawn to the reconstruction of Proto-Baltic and its relationships with Proto-Slavic and Proto-Indo-European. The classes presented a short but
remarkably well-made course in historical comparative linguistics: the participants
were challenged to participate actively in the classes, so that they could deal with
the toughest problems of linguistic reconstruction, such as the cases, when an original form cannot be surely reconstructed.
The Summer School presented a great chance for younger researchers and students
of various research fields to meet up and to get more acquainted with Baltic and in
particular Lithuanian studies. It is probably not necessary to remark how much interest Baltic studies have for researchers and students of Indo-European linguistics,
Slavic linguistics and general linguistics: therefore, a Summer School of this kind (as
far I know, a unicum, at least in Western Europe) was needed.
Since this is the first edition of the Summer School, the participants formed a
relatively small group (eight in total), but this was compensated for by their international background, as they came from different universities, both German and
foreign ones: Angelo Papenhoff and Anna Lehmann from Berlin, Lena Borise from
Cambridge, Arthur Laisis from Paris, Christa Schneider from Bern, Claudia Otto from
Jena, Corinna Scheungraber from Wien, Martin Lindken from Bonn and myself from
Rome. The majority of the participants were students of Indo-European linguistics,
even though some of them (including myself) were already advanced in Lithuanian
studies.
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For me, the participation in the Summer School has been of extreme interest: I
have learnt much, both from the classes, and also from the informal conversations
with the teachers and with the other students. It must be underlined, that both the
teachers and the students were all very friendly, willing to converse and to share
knowledge.
Fortunately, this year’s “Days of Lithuanian Studies” at the Humboldt-Universität
zu Berlin is not going to be an isolated initiative: a repetition is planned for September, 2013.
Lidia Federica Mazzitelli
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