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Lietuviškų žodynų keliai ir likimai
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Rankraštinių ar seniai išspausdintų žodynų likimai neretai būna ir dramatiški. 
Mūsų dienas pasiekęs Konstantino Sirvydo (~1579–1631) parengtas pirmas tri-
kalbis lenkų–lotynų–lietuvių kalbų žodynas buvo išspausdintas Vilniaus jėzuitų 
spaustuvėje prieš 1620 metus. Vienintelis apdriskęs egzempliorius dabar tėra Ru-
sijos centriniame senųjų aktų archyve Maskvoje. Žodynas prasideda 10-uoju lapu 
ir baigiasi 216-uoju lapu žodžiu znakomity. 

Maskvoje jis buvo jau seniai. Kaip jis ten pateko, nežinia. XVII a. jį turėjo bal-
tarusių ir rusų rašytojas Simeonas Polockis, po jo – Maskvos spaudos rūmų bib-
lio tèkos tvarkytojas Germanas (jo autografas yra 10-ame lape). Dar vėliau jį turėjo 
rusų rašytojas S.  Medvedevas. Vėliau žodynas pateko į Maskvos sinodo spaus-
tuvės bibliotèką, o iš šios – į Rusijos centrinį senųjų aktų archyvą, kur 1955 m. jį 
atrado istorikas Konstantinas Jablonskis. Toks žodyno kelias nurodytas Kazio Pa-
kalkos (1928–2009) parengto jo faksimilinio leidimo (1997) įvadiniame straipsnyje.

Tik po vieną kitą egzempliorių yra išlikę ir vėliau Sirvydo parengto didesnio 
žodyno „Dictionarium trium linguarum“. Esama jų ir Lietuvos bibliotèkose.

Praėjo daugiau kaip šimtas metų po „Dictionarium trium linguarum“ pasku-
tinio 1713 m. leidimo, kol žodynus ėmė rašyti žemaičių sąjūdžio veikėjai. Ne visi 
baigė rašyti, sunkiai sekėsi ir juos išleisti. Didžiulį trijų tomų (1020 lapų) lenkų–lie-
tuvių kalbų žodyną parašė Simonas Daukantas (1793–1864). Jo žodynas be antraštės 
ir autoriaus pavardės yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne.

Ilgas buvo jo kelias iki Vilniaus. Po Daukanto mirties jo biblioteka ir žodynas 
pateko KivWliuose gyvenusio seserėno Leono Kauneckio globon. Po šio mirties 
KivWliuose išbuvusi beveik 50 metų biblioteka ir rankraštis Ferdinando Kaunec-
kio buvo padovanoti Lietuvių mokslo draugijai. Vilniuje jie atsidūrė 1911 m. bir-
želio mėnesį. Ir čia žodyno rankraščiu netrukus susidomėjo Kazimieras Būga, 
iš jo rinko žodžius būsimam lietuvių kalbos žodynui. Vėliau didžiojo „Lietuvių 
kalbos žodyno“ redaktoriaus Jono Kruopo rūpesčiu buvo padarytos žodyno fo-
tokopijos, kad tyrėjams nereiktų vartyti originalo. Giedrius Subačius Daukanto 
žodyną parengė spaudai ir trimis knygomis išleido 1993–1996 metais. Taip buvo 
pagerbta Simono Daukanto 200 metų gimimo sukaktis.

Tame pat rankraštyne yra ir nebaigtas rašyti Dionizo Poškos (~1764–1830) tri-
kalbis žodynas „Słownik języka litewskiego, polskiego i łacinskiego“. Autoriaus tes-
tamentu padovanotas Kajetonui Nezabitauskiui, per kelerias rankas iš jo sodybos 
pateko kalbininko Jono Juškos našlei Felicijai, gyvenusiai Tartu mieste. Ji rankraštį 



4 GIMTOJI KALBA gegužė 2018

perdavė ten studijavusiam Kaziui Jokantui. Būsimasis gydytojas ir visuomenės vei-
kėjas žodyną perdavė Vilniuje įsikūrusiai Lietuvių mokslo draugijai.

Nebaigė rašyti didžiulio lenkų–lotynų kalbų žodyno ir Daukanto amžininkas 
Laurynas Ivinskis (1810–1881). Iki R raidės parašytas rankraštis atsidūrė Lenkijo-
je. Dabar jis yra Krokuvoje, Lenkijos MA bibliotèkoje. Moksliniams tyrimams jį 
prikėlė šilališkė žemaitė žodynininkė Ona Kažukauskaitė. Su plačiu įvadu žodyno 
faksimilinį leidimą 2016 m. išleido Lietuvių kalbos institutas. Didžiulio formato 
knyga džiugina gražia rašysena parengto žodyno tyrėjus. Reikia tikėtis, kad bus 
parengta ir lietuviškų žodžių rodyklė.

Keletą žodynų parašė vienuolis dominikonas Dominykas Sutkevičius (1782–
1849). Lietuvių–lenkų kalbų žodyno rankraštis yra Lietuvos nacionalinėje Marty-
no Mažvydo bibliotèkoje. Papildytą šio žodyno variantą Eduardas Volteris norėjo 
išspausdinti ir nugabeno į Sankt Peterburgą. Neišspausdintas jis ten ir liko. Šių 
žodynų pagrindu parengtas trikalbis „Żodinikas Lietuwiszkay–Łotiniszkay–Len-
kiszkas“ yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne.

Rašė lietuvių–lenkų kalbų žodyną ir Simonas Stanevičius (1799–1848). Iki 
L rai dės parašytas žodynas nežinia kur dingo. Nežinomas ir Mikalojaus Akelaičio 
(1829–1887) žodyno „Słownik litewsko–polski“ likimas. Jis buvo minimas 1862 m. 
Varšuvos laikraščiuose.

Nė kiek ne geresnė, o kartais net ir dramatiška buvo Mažojoje Lietuvoje reng-
tų žodynų istorija. Jau XVII a. žodynus rašė keletas Karaliaučiaus universiteto 
auklėtinių, bet jų rankraščių teišliko vos vienas kitas. Vokiečių–lietuvių kalbų 
žodyną rašė Tilžės evangelikų liuteronų kunigas Danielius Kleinas (1609–1666), 
bet jis nebuvo išspausdintas ir rankraštis nežinia kur dingo. Buvo išspausdinta 
Karaliaučiuje tik jo lotyniškai parašyta „Grammatica Litvanica“ (1653) ir vokiška 
jos santrauka „Compendium Litvanico–Germanicum“ (1654).

XIX a. rankraštinius žodynus rinko Liudvikas Rėza (1776–1840). Ir pats buvo 
pradėjęs rašyti vokiečių–lietuvių kalbų žodyną. Jo surinkti žodynai atsidūrė Kara-
liaučiuje, Prūsijos valstybiniame archyve. 

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, lietuvių istorikai ir kalbininkai vyko 
į Karaliaučių ieškoti lituanikos rankraščių ir knygų. Vadovaujami istoriko Povilo 
Pakarklio (1902–1955), 1945 m. rudenį apžiūrinėjo Karaliaučiaus archyvus. Deja, 
jie buvo išvežti ir kitur išslapstyti. Šias lietuvių mokslininkų grupės (Juozo Gal-
vydžio, Jono Kruopo, Juozo Rimanto, Danieliaus Štemboko) paieškas po trijų 
de šimt mečių prisiminė jų dalyvis istorikas Juozas Jurginis plačiame straipsnyje 
„Karaliaučiaus lituanikos likimas“ „Pergalės“ žurnalo 1978 m. antrame numeryje.

Nieko neradę Karaliaučiaus archyvų rūmuose, važiavo toliau į Áismarių pa-
krantę. Netoli už POliavos (dab. rus. Baltijsk) sudomino raudonų plytų pilis. Tai 
buvusi Laukstýčių (vok. Lochstedt, dab. rus. Pavlovo) kryžiuočių statyta pilis, XIX a. 
restauruota. Pirmoji žiema po karo. Pakelėse styro namų griuvėsiai, apsnigti veži-
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mai, matyti žuvę arkliai ir dar nepalaidotos karo aukos: kareiviai ir civiliai. Atvykę 
į Karaliaučių gruodžio vidury, buvo lydimi ir globojami pulkininko B. Gertaus, 
nes civilinės valdžios mieste dar nebuvo. Tikėjosi rasti slaptąjį kryžiuočių archy-
vą. Rado XVI–XVIII a. Prūsijos hercogų ir karalių įsakymų, skelbtų lietuviškai. 
Iš Vilniaus atsiųstu sunkvežimiu per kelis kartus buvo parvežta Lietuvos istorijai 
svarbių knygų ir dokumeñtų.

Straipsnyje taip prisimenama paieškų atmosfera: „Aplink pilį sniege jokių 
pėdsakų, o pilyje – nė gyvos dvasios. Įėjom ne pro duris, o pro išgriautą koplyčios 
sieną […] Tarp griuvėsių matėme įvairių spalvų ir storio elektros laidų – turėjo-
me būti atsargūs […] Ant grindų čia buvo visokio šlamšto ir vokiečių kareivių 
lavonų. […] Nenorėdamas žengti per lavoną, paėmiau jį už pečių, pasukau į šalį 
ir pamačiau, kad po jo galva knyga.“ Pavartęs knygą istorikas įsitikino, kad tai gal 
XI a. pergamentas. Ieškota dokumeñtų slėptuvės. „Kituose kambariuose radome 
dar daugiau numirėlių su nugraužtomis ausimis ir nosimis, o tarp jų šmirinėjo 
didelės žiurkės.“ Pagaliau atrasta slėptuvė – į akivarą panaši duobė. Pirmas ra-
dinys  – Jono Bretkūno „Postilė“ (1591). Toliau benaršant rasti Jokūbo Brodov-
skio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno, dar kito žodyno rankraštis, Liudviko Rėzos 
„Dainos“ (1825) ir kiti spausdinti ir nespausdinti raštai. Nudžiugino Mato Preto-
rijaus vokiškai parašyta „Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne“ dviejų 
tomų rankraštis. Rasta ir kryžiuočių kronikų nuorašų, senų retų knygų.

Kitą dieną nuvykę pastebėjo iš pilies kylančius dūmus: šildėsi sovietų karei-
viai, degindami knygas. Daug jų buvo išmetę lauk. Teko rinkti. Taip barbariškai 
buvo pasielgta su knygomis, o vėliau ir su pačia pilimi – ji buvo nugriauta. Išbuvę 
beveik mėnesį, sausio vidury ekspedicijos dalyviai grįžo į Vilnių. Čia buvo tvar-
komi, registruojami radiniai. Deja, vienas vagonas pririnktų knygų ir spaudinių 
Vilniaus nepasiekė, o buvo sovietinių geležinkelininkų nukreiptas į Maskvą.

Po kurio laiko išgelbėti rankraštiniai žodynai pradėti tirti ir leisti. Daugiausia 
nusipelnė Vincentas Drotvinas (1929–2015), parengęs spaudai net tris rankraštinius 
žodynus. Pirmasis jo ištirtas anoniminis „Lexicon Lithuanicum“. Iš vandenženklių 
nustatyta, kad jis buvo parašytas apie 1652 metus. Parengtas rankraštis fotografuo-
tiniu būdu išleistas 1987 metais. Ištyrė ir kitą daug didesnį „Clavis Germanico–Lith-
vana“. Jo autorius – ilgametis RagaQnės apskrities Žilic parapijos kunigas Frydrichas 
Pretorijus (1624–1695). Keturiomis knygomis žodynas išleistas 1995–1997 metais.

Paskutinis profesoriaus darbas – Jokūbo Brodovskio vokiečių–lietuvių kalbų 
žodyno parengimas spaudai. Fotografuotinis leidimas su perrašu ir žodžių rody-
kle Lietuvių kalbos instituto išleistas 2009 metais. Tolesniems šio žodyno leksikos 
tyrėjams parengtos trys didžiulės knygos.

Dramatiški Mažosios Lietuvos žodynų istorijos žingsniai baigėsi dẽrama pã-
garba jų autoriams – žodynai prikelti moksliniams tyrimams. Jų lietuviški žodžiai 
kruopščiai išrinkti ir surašyti didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“.


