LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO
LEKSIKOGRAFIJOS CENTRAS
Tarptautin÷ mokslin÷ konferencija
KONSTANTINAS SIRVYDAS – LIETUVIŲ LEKSIKOGRAFIJOS
PRADININKAS

Tez÷s
Vilnius, 2012 m. geguž÷s 10–11 d.

TURINYS
DIEGO ARDOINO (Piza)
Konstantino Sirvydo biografiniai duomenys Romos j÷zuitų archyve ........................................4
NIJOLö ČEPIENö (Vilnius)
Konstantino Sirvydo darbų leksikos skoliniai ...........................................................................5
VINCENTAS DROTVINAS (Vilnius)
Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum“ –
Mažosios Lietuvos XIX a. žodynų šaltinis .................................................................................7
WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI, MAŁGORZATA B. MAJEWSKA (Warszawa)
Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w. i jego źródła ................................................9
HALINA KARAŚ (Warszawa)
Uwagi o leksykograficznym opracowaniu części polskiej
słownika Konstantyna Szyrwida ..............................................................................................10
DARIUS KUOLYS (Vilnius)
Barokinis Konstantino Sirvydo pamokslų pasaul÷vaizdis ........................................................11
ARANKA LACZHÁZI (Budapeštas)
Apie XVI-XVII a. vengrų leksikografiją .................................................................................12
GERTRŪDA NAKTINIENö (Vilnius)
Konstantino Sirvydo žodynų leksika didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ .............................14
JŪRATö PAJöDIENö (Vilnius)
Konstantinas Sirvydas kaip leksikografas „Punktų sakymų“ tekste ..........................................15
TADEUSZ PIOTROWSKI (Wroclaw)
Słownik Szyrwida na tle polskiej i europejskiej leksykografii ..................................................16
KRYSTYNA RUTKOWSKA (Warszawa)
O języku polskim „Punktów Kazań” K. Szyrwida ...................................................................17
ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA (Warszawa, Bydgoszcz)
O mało znanym słowniku polsko-łacińskim Konstantego Szyrwida z 1641 roku ....................18
CHRISTIANE SCHILLER (Berlynas)
Konstantino Sirvydo žodynai: šaltinių įtaka ir inovacijos ........................................................19
MINDAUGAS STROCKIS (Vilnius)
Sirvydo žodynas: XVII amžiaus Lexicon Recentis Latinitatis ....................................................20
VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTö (Vilnius)
Baroko pamokslas: Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ ...................................................21
VIRGINIJA VASILIAUSKIENö (Vilnius)
D÷l Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ teksto sandaros ir šaltinių ...................................23
2

IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA (Warszawa)
Siedemnastowieczne polskie pieśni I modlitwy ewangelików
z Jednoty Litewskiej jako zjawisko językowe i stylisticzne .......................................................25
VILMA ZUBAITIENö (Vilnius)
Kristijono Gotlibo Milkaus žodynas ir
Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“ ...........................................................26

3

DIEGO ARDOINO
Pizos universitetas
Konstantino Sirvydo biografiniai duomenys Romos j÷zuitų archyve

Rankraščiai, saugomi Romos j÷zuitų archyve (Archivum Romanum Societatis Iesu), yra
pagrindinis šaltinis norintiems susipažinti su Jezuitų Collegia bei Domus Professae veikla ir
pageidaujantiems gauti informaciją apie tas organizacijas ir jų darbuotojus. Mat Catalogi Breves
tekstuose taip pat kaip ir kituose rankraštiniuose dokumentuose esama faktin÷s medžiagos apie
Domus professae ir Collegia.
Šiame pranešime bus pateikti visi su Konstantinu Sirvydu susiję duomenys, kuriuos pavyko
rasti min÷tame j÷zuitų archyve.
Tai dažniausiai dar nepublikuoti faktai, papildantys ir patikslinantys pagrindiniuose
moksliniuose leidiniuose esančius lietuvių leksikografijos pradininko biografinius duomenis.
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NIJOLö ČEPIENö
Lietuvių kalbos institutas
Konstantino Sirvydo darbų leksikos skoliniai
Pirmajame lietuvių kalbos žodyne, Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum
(toliau SD), Kazio Pakalkos, tyrin÷jusio šį darbą ir išleidusio žodyną, duomenimis, skolinių
kartu su hibridais yra maždaug 12,5%, dauguma jų slavizmai, apie 70% visų skolinių, lotynų
ir graikų kalbų kilm÷s – apie 21%, o germanizmų – apie 9%. K. Pakalka duoda ir konkrečių
skaičių – pirmajame leidime yra apie 570 skolinių ir apie 200 hibridų, trečiajame –
penktajame leidimuose apie 680 skolinių ir apie 470 hibridų, tačiau pamatinių žodžių, iš
kurių skoliniai yra kilę, nenurodo.
K. Pakalka pateikia keletą tiesioginių skolinių iš vokiečių kalbos: budelis, kunigas,
luosus, luosas ʻlaisvasʼ, pinigas, starkus ʻgandrasʼ. Straipsnyje „K. Širvydo žodyno istorijos
metmenys“ germanizmais laikomi žodžiai, at÷ję arba gal÷ję patekti į lietuvių kalbą per slavų
kalbas: cielius, drukavoju, grašis, kumštas, ratušia, rakovoti, sliesorius, varstotas. Pranas
Skardžius knygoje Die slavischen Lehnwörter im Altlitauschen juos laiko slavizmais.
Daugelis SD skolinių randami jau XVI a. autorių darbuose, Martyno Mažvydo, Jono
Bretkūno, Mikalojaus Daukšos, pvz. izapas ʻvaistinis juozapasʼ, mira, mūras, kunigaikštis, J.
Bretkūno, M. Daukšos – vertas, lampa, ola. K. Pakalka teig÷, kad viršius ʻeiliuotas kūrinys,
strofa, eiliuoto kūrinio eilut÷ʼ K. Sirvydas pavartojo pirmasis, tačiau rašytiniuose šaltiniuose
jis užfiksuotas jau Mažvydo (Mž 500) ir Daukšos (DP 56). Taip pat lietuvių deminutyvo
bikierelis atitikmuo rastas latvių kalboje: la. biķeris, bickerre užfiksuoti 1586 m. Enchiridione.
Pranešime nagrin÷jami germanų kilm÷s žodžiai, pateikiami jų pamatiniai žodžiai, iš
kurių kilo lietuvių skoliniai, pvz., artas, ortas ʻtoks senov÷s pinigasʼ, plg. s. v. a., v. v. a. ort,
s. s. ort, v. v. ž. ort, n. v. a. Ort ʻsmaigalys; kampas; galas; ketvirtadalis monetos; ketvirta
dalis svorio ar matoʼ; furmonas ʻvežikas, važmininkasʼ kilo iš vok. Fuhrmann, kuris sietinas su
fahren ʻvažiuotiʼ, plg. l. furman; ola ʻžv÷relių ar paukščių urvas, landaʼ < v. v. ž. hol ʻguolis,
urvas, skyl÷ʼ, plg. la. ala ʻt. p.ʼ; brantai (orig. bruntay) sm. pl. ʻsifilio ligaʼ, plg. s. v. a., v. v. a.
brant ʻliga (žmonių ir augalų)ʼ iš brennen ʻdegtiʼ.
Dalis žodžių pasiskolinti tikriausiai tiesiai iš lotynų kalbos verčiant knygas, skelbiant
krikščionybę. Jau XIII a. Lietuvoje lotynų kalba vartojama tarptautinių santykių srityje,
oficialiuose dokumentuose, valdovų susirašin÷jimuose. Ji buvo ir katalikų bažnyčios kalba.
Tod÷l kai kurie lotynų kilm÷s žodžiai gal÷jo patekti į lietuvių kalbą tiesiogiai, ne per
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vokiečių, lenkų ar baltarusių kalbas, pvz. mūras, plg. lot. mūrus, s. v. a. mūra, l. mur; lampa
sf., lampas sm., plg. lot. lampa iš gr. lampas, pirmiausia lempos buvo naudojamos
bažnyčiose, namų apšvietimui tik XIX a.; laterna ʻžibintasʼ (orig. laternia), plg. lot. laterna,
vok. Laterne, l. laterna; mira ʻkvapūs sakai, esantys kai kurių Afrikos ir Arabijos medžių
žiev÷je, vartojami smilkalams, parfumerijoje, medicinojeʼ, plg. lot. myrrha, gr. mýrra, s. v. a.
mirra, myrra, s. s. myrra, l. mira; elefantas ʻdramblysʼ, plg. lot. elephantus, vok. Elefant, l.
elefant.
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VINCENTAS DROTVINAS
Lietuvos edukologijos universitetas
Konstantino Sirvydo Dictionarium trium lingvarum – Mažosios Lietuvos XIX a.
žodynų šaltinis

1. K. Sirvydo Dictionarium trium lingvarum (1713) yra G. H. F. Nesselmanno žodyno
Wörterbuch der Littauischen Sprache (Königsberg, 1851) svarbiausias ne Mažosios Lietuvos
leksikos šaltinis.
2. Sirvydo žodžiai (žymimi Sʒ.) pateikiami Nesselmanno žodyne: kaip naujo žodyno straipsnio
lema: Daryne, ês, f. eine Maschine, ein Werk (Sʒ.) N126; Ratuszia, ôs, f. das Rathaus (Sʒ.) N
430; Tẽsadaris, io, m. ein Richter (Sʒ.) N 98; kaip lemos variantai: Lytus, aus, m. der Regen Lẽtus, aus, m. daʃʃ. (Sʒ.) N364; Kándis, es, f. die Motte, Milbe – Kandzia, ôs, f. daʃʃ.
(Sʒ.) N177; Totórus, aus, m. ein Tatar – Totoris, io, m. daʃʃ. (Sʒ.) N108; kaip lemos
skirtinga reikšm÷: Kirtimas, o, m. das Hauen; ein quer durch abgehauenes Stück von einem
Fisch, beʃ. Aal. (Sʒ.) N196; Ponyʃte, ês, f. der Herrenʃtand, die Herrschaft <...> Nach
Sʒ. iʃt Ponyste der jungfräuliche Stand N295; kaip lemos iliustracija: Kersztas, o, m. der
Zorn – Kerszta daryti, rächen <...> (Sʒ.) N196; iš K. Sirvydo žodyno paimta ir skolinių iš
lenkų kalbos: Kẽstẽnus, aus, m. (vom Poln. Kieścien) eine lederne Peitʃche, deren Spitze
mit Blei oder Eiʃen beʃchwert iʃt, eine Knute (Sʒ. u. Bàsalyk und Kieścien) N197; Kodis,
dzio, m. ein Waʃʃerkrug (R. M.); eine Braukufe, ein Bottich (Sʒ. Poln. KadŜ) N203;
Pugwyczia, ôs, ein Knopf, beʃ. ein ledener Knopf am Pelz (Sʒ.) N297.
3. Dictionarium trium lingvarum taip pat yra Frydricho Kuršaičio Littauisch–deutsches
Wörterbuch (Halle a.S., 1883) šaltinis. Palyginus Sirvydo žodžius Nesselmanno ir Kuršaičio
žodynuose, matyti makrostruktūros ir mikrostruktūros skirtumų: Kuršaitis pa÷m÷ anaiptol ne
visus Sirvydo žodžius, fiksuotus Nesselmanno žodyne; kai kurių žodžių šaltinio nenurod÷:
źenklaneszis, f. –÷, Fahnenträger, wer Zeichen trägt K519; kai kurių Sirvydo žodžių
vartojimo Kuršaitis negal÷jo garantuoti ir d÷l to raš÷ juos laužtiniuose skliaustuose:
[negaletuw÷, -es, Subst. f. ein Krankenhaus] K269; dalį žodžių aiškino skirtingais vokiškaisiais
atitikmenimis: Ratadailis, io, m. ein Wagner, Stellmacher (Sʒ.) N130 ir – [ratadailis, io,
Subst. m. ein Wagner, Rademacher, gewöhnlich raczius] K346 arba nevienodai juos apibr÷ž÷:
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Kupranugaris, io, m. bückelrückig; ʃo überʃetʒt Sʒ. das Poln. Wiebląd, Kameel N211 ir –
kupranugãris, f. –÷, Subst. mob. mit höckerigem Rücken, bei Sz. Beschreibung des Kameels.
K211; tikslino kai kurių Sirvydo žodžių Nesselmanno žodyne leksines reikšmes: Dirwonas, o,
m. die Brache, das Brachfeld (Sʒ.) N144 ir – dirwõnas, -o, Subst. m. ein ehemaliges
Ackerland aber zur Zeit eine Wiese ist. K89, plg. dar:
N188
Kaulininkas, o, m. ein Würfelʃpieler (Sʒ.)

K174
káulininkas, f. –÷ Subst. mob. – 1)
Knochensammler (Coadj.) – 2) bei Sʒ.
Würfelʃpieler

Kaulélninkas, o, m. daʃʃ. (Sʒ.)

[kaulelninkas,

f.

–÷

Subst.

mot.

Würfelʃpieler]
Kaulélnyst÷, ÷s, f. das Würfelʃpiel (Sʒ.)

[kaulelnyʃte,

-es,

Subst.

fem.

das

Würfelʃpiel]
Kaulelninkinnis, das Würfelʃpiel betreffend (Sʒ.)
Kauleloju, oti Würfel spielen (Sʒ.)

________

[kauleliůju, -joti, Würfel spielen]

4. Sirvydo žodyno panaudojimo reikšm÷: prapl÷t÷ Nesselmanno ir Kuršaičio žodynų korpusus,
parod÷ lietuvių kalbos leksikos išgales, išpopuliarino Sirvydo žodyną ir įtvirtino kai kurių jo
žodžių vartoseną.
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WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI, MAŁGORZATA B. MAJEWSKA
Instytut Języka Polskiego PAN
Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku i jego źródła

W wystąpieniu zostanie przedstawiony Słownik języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w., który
powstaje od ponad pięćdziesięciu lat w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
Motywacją podjęcia prac nad słownikiem była potrzeba i chęć uzupełnienia leksykograficznego
opisu polszczyzny historycznej. W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk trwały
prace nad słownikiem rejestrującym polszczyznę XVI w. Państwowe Wydawnictwo Naukowe
przygotowywało jedenastotomowy Słownik języka polskiego pod. red. Witolda Doroszewskiego,
który obejmował polszczyznę poczynając od drugiej połowy XVIII w. Rozpoczęcie prac nad
słownikiem rejestrującym polszczyznę siedemnastego i pierwszej połowy osiemnastego wieku
było więc decyzją w pełni zrozumiałą i uzasadnioną.
Referat będzie składał się z trzech części. W pierwszej autorzy krótko omówią historię i stan
obecny słownika. Skrótowo zostaną teŜ przedstawią przyjęte załoŜenia metodologiczne.
W drugiej części wystąpienia na przykładzie kilku haseł zostanie przedstawiona budowa
artykułu hasłowego. Dodatkowo autorzy zaznajomią z róŜnorodnymi moŜliwościami
wyszukiwania dostępnymi w internetowej wersji słownika.
Trzecią część wystąpienia będzie stanowiło omówienie źródeł wykorzystywanych do
opracowania poszczególnych artykułów hasłowych. Zostanie przedstawiony kanon dzieł
ekscerpowanych, kartoteka i wewnętrzny korpus. Autorzy zwrócą szczególną uwagę na
specyficzne teksty źródłowe jakimi są słowniki z epoki.

9

HALINA KARAŚ
University of Warsaw
On the lexicographic description in the Polish part of Konstanty Szyrwid’s
dictionary
The contribution discusses the ways of lexicographic description of the Polish material in
Konstanty Szyrwid’s Dictionarium Trium Linguarum in usum studiosae iuventutis. Microstructure of the dictionary is my main interest; in particular the form of the headword, its
possible phonetic and morphological variants, synonyms, elements of grammatical information,
labels (quasi-labels), defining techniques, or etymological information. Macro-structure of the
dictionary (i.e. arrangement and choice of entries, ways of compiling entries, the dictionary’s
sources, cross-references) has been reflected on to a lesser extent.
Szyrwid’s dictionary, being the first one to include the Lithuanian language part, has
played an exceptionally vital role in the Grand Duchy of Lithuania. However it is of less
importance in the Polish lexicography, the dictionary documents an important period in the
sociopolitical history, as well as the history of culture of the two nations – Polish and
Lithuanian, when they developed together within one country – the Polish–Lithuanian
Commonwealth.
The Polish part of Szyrwid’s dictionary is not original. It is clearly much dependent on
its sources as far as the choice of entries, definitions, grammatical information and labeling are
concerned. Differences that can be pointed to result mainly from omitting some words or
information that the sources contained.
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DARIUS KUOLYS
Vilniaus universitetas
Barokinis Konstantino Sirvydo pamokslų pasaul÷vaizdis

„Punktai sakymų Dievo žodžio“ – tai aukštesnei religinei meditacijai, „pamaldiems
pašnekesiams“ skirtas XVII amžiaus Vilniaus teologo originalus pamokslų rinkinys, rašytas tuo
metu, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštyst÷je kūr÷ garsūs Baroko poetai Motiejus Kazimieras
Sarbievijus, Danielius Naborovskis. K. Sirvydo pamokslų knygoje taip pat išryšk÷ja Barokui
būdingas pasaulio ir žmogaus suvokimas. Žemiškoji tikrov÷ čia atveriama kaip knyga, kupina
ženklų ir simbolinių nuorodų į dvasinį pasaulį, į Dievo erdvę. Kita vertus, Šventasis Raštas,
Dievo Knyga, alegorijų ir simbolių kalba aiškina žmogui visą žemiškąją tikrovę. Šioje tikrov÷je
esantis žmogus atskleidžiamas ir kaip „mažasis svietas“, apr÷piantis visą didžiojo pasaulio
žavesį, ir kaip „sutvertas Dievas“, savo sielos savyb÷mis liudijantis patį Kūr÷ją. Žmogų ir Dievą
sieja mistinis dviejų laisvų būtybių ryšys.
Remdamasis kontrasto principu, K. Sirvydas pamoksluose br÷žia barokinį prieštaringo,
sud÷tingo, mįslingo, nepažinaus pasaulio vaizdinį. Nesuderinamos prieštaros būdingos tiek
gamtos, tiek visuomen÷s tikrovei. Žmogus tokiame pasaulyje taip pat vaizduojamas kaip
prieštaringa, dramatiška būtyb÷, jaučianti nuolatinę įtampą tarp savo žemiško trapumo,
ribotumo, menkumo ir dvasin÷s didyb÷s. K. Sirvydo pamokslų pasaul÷vaizdį deramai nusako
M. K. Sarbievijaus poetikoje pateiktas koncepto pavyzdys: Concors discordia vel discors
concordia.
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ARANKA LACZHÁZI
Budapešto Lorándo Eötvöso universitetas
XVI-XVII a. vengrų leksikografija

Vengrų kalbos leksikografijos istorija siekia XIV a. antrąją pusę. Iki mūsų dienų yra išlikę
rankraštiniai lotynų–vengrų kalbų XIV–XV a. žodžių sąrašai (vad. nomenclatura), o XVI a. –
rankraštiniai žodynai (vad. vocabularium). Šie sąrašai ir žodynai buvo skirti praktiniams
tikslams: lotyniškų tekstų vertimui palengvinti bei mokytis lotynų kalbos.
Tarp ankstesnių XVI a. spausdintų žodynų reikia pamin÷ti du žodynus, į kuriuos buvo
įtraukti ir vengrų kalbos duomenys: tai italų leksikografo Ambrosijaus Calepino (Ambrosius
Calepinus) 1585 m. Lione išleistas 10 kalbų Dictionarium ir iš Dalmatijos kilusio kunigo,
diplomato, mokslininko Fausto Vrančićo (Faustus Verantius) Venecijoje išleistas 5 kalbų
Dictionarium Quinque Nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae,
Dalmaticae et Vngaricae.
Tačiau tikrąja vengrų leksikografijos pradžia laikomi kunigo, kalbininko, poeto Alberto
Szenci Molnáro du žodynai: Dictionarium Latino-ungaricum ir Dictionarium Ungaro-latinum,
išleisti 1604 m. Niurnberge. Šiuose žodynuose yra apie 34.500 lotyniškų ir 18.000 vengrų
kalbos antraštinių žodžių. Tai buvo pirmieji pilni dvikalbiai vengrų kalbos žodynai, be to,
pirmieji vengrų kalbos žodynai, sudaryti ab÷c÷liniu principu. Versdamas lotynų kalbos žodžius,
autorius sukūr÷ daugybę naujų vengriškų mokslo ir literatūros terminų, šalia kurių dažnai
pateik÷ ir paaiškinimus. Nepaprastai didelę žodyno svarbą rodo tas faktas, kad juo buvo
naudotasi iki pat XIX a. vidurio. Ir v÷lesni vengrų kalbos žodynai, kaip antai – žymiausias
XVIII a. Pápai Páriz Ferenco Dictionarium Latino-Hungaricum..., Dictionarium HungaricoLatinum.... žodynas (1708), didžiąja dalimi r÷m÷si min÷tojo žodyno medžiaga.
Kaip ir Konstantino Sirvydo žodynuose, taip ir vengrų leksikografijoje, ir apskritai vengrų
raštijoje lotynų kalba ilgą laiką vaidino svarbų vaidmenį. Iki XVIII a. pabaigos Vengrijos
leksikografijoje vyravo lotynų-vengrų kalbų žodynai. Tik 1767 m. min÷tojo Pápai Páriz Ferenco
žodyno naujasis leidimas jau buvo papildytas vokiečių kalbos komentarais. Tokiu būdu, lotynų
kalba tur÷jo nemažą įtaką vengrų kalbai, ypač jos leksikai. Kai kuriais atvejais būtent ši
aplinkyb÷ leidžia paaiškinti tam tikras sunkiai interpretuojamas lietuvių ir vengrų kalbų leksikos
paraleles. Pranešime kaip vienas iš tokių atvejų bus pristatomas liet. veiksmažodis versti ir jo
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vengriškasis atitikmuo fordít. Norime atkreipti d÷mesį į tai, kad čia abejose kalbose sutampa šių
veiksmažodžių konkrečiosios (‘daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti’; ‘viršutinę pusę
keisti apatine’; ‘išorinę pusę keisti vidine’; ‘kreipti, lenkti, sukti į kurią nors pusę, kuria nors
linkme’) ir perkeltin÷s (‘vienos kalbos tekstą išd÷styti kita kalba’) reikšm÷s. Šių veiksmažodžių
vartojimu pastarąja, perkeltine reikšme lietuvių ir vengrų kalbos išsiskiria nuo kitų Europos
kalbų, kuriose vartojami iš lot. translātio ’pernešimas’ → ’vertimas’ arba iš lot. trāductio
’pernešimas; perk÷limas į kitą pad÷tį’ → ’vertimas’ kilusios formos – tiesioginiai skoliniai, kaip
pvz., angl. translate, translation, pranc. traduire, traduction, ital. traduzione arba jų vertalai
(kalk÷s), kaip pvz., vok. übersetzen, blr. пLMaNOPQPцS, lenk. przekładać, ru. пLMLвLUVW.
Remiantis pirmųjų vengrų kalbos žodynų bei kitų ankstyvųjų paminklų duomenimis,
pranešime bus m÷ginama aptikti tokio vengrų ir lietuvių kalbų sutapimo kilmę.
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GERTRŪDA NAKTINIENö
Lietuvių kalbos institutas
Konstantino Sirvydo žodynų leksika didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“

Dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos žodyne“ (LKŽ) išsamiai pateikti Konstantino
Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“ 5-ojo leidimo (1713) duomenys. Šis leksikografinis
šaltinis tur÷jo savo sutrumpinimą jau Kazimiero Būgos Lietuvių kalbos žodyno sąsiuviniuose ir
Juozo Balčikonio redaguotuose LKŽ I ir II tomo pirmuosiuose leidimuose (SD). Po Kazimiero
Pakalkos atliktų mokslinių tyrimų, disertacijos ir kitų publikacijų į LKŽ VIII tomą (1970) ir
v÷lesnius tomus prad÷ti d÷ti duomenys iš žodyno (apie 1620), kuris laikomas seniausiu K.
Sirvydo žodynu. Nepaisant v÷lesniųjų „Dictionarium trium linguarum“ leidimų didelių
skirtumų, senasis K. Sirvydo žodynas „Lietuvių kalbos žodyne“ vadinamas pirmuoju K.
Sirvydo žodyno leidimu ir žymimas sutrumpinimu SD1. Nuo LKŽ XV tomo (1991) įvestas
sutrumpinimas SD3 = to paties žodyno trečiasis leidimas (1642). Į LKŽ straipsnius paprastai
d÷ti tie SD3 duomenys, kurių n÷ra SD 5-ajame leidime.
Rengiant LKŽ elektroninį variantą (LKŽe 2005, atnaujinta versija 2008; interneto
svetain÷ www.lkz.lt), šaltinių duomenys buvo tikslinami, tačiau žodynas nebuvo pildomas
naujų leksemų straipsniais, išskyrus tuos atvejus, kai buvo pasteb÷ta, kad iliustraciniuose
pavyzdžiuose pavartotas žodis neturi savo straipsnio žodyne.
Šiuo metu, rengiantis rašyti LKŽe papildymus, be kitų dalykų, labai svarbu siekti, kad
šaltinių faktai atskirų tomų tekstuose būtų pateikti tolygiai, tod÷l gilintis į SD1 ir SD3 duomenis
yra ypač aktualu.
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JŪRATö PAJöDIENö
Lietuvių kalbos institutas
Konstantino Sirvydo leksikografinio darbo patirties atspindžiai pamoksluose

Ankstesn÷ patirtis ir pom÷giai dažniausiai matomi ir v÷lesniuose darbuose. Pranešime bus
bandoma pagrįsti mintį, kad Konstantino Sirvydo Punktai sakymų (I dalis – 1629 m., II dalis –
1644 m.) teksto konstravimui nemenkos įtakos gal÷jo tur÷ti ankstesn÷ ar nuolatin÷ jų autoriaus
leksikografinio darbo patirtis. Leksikografinių įgūdžių realizavimą Punktų sakymų tekste galima
sieti su dažna sinonimija (paaiškinimai su arba, aba), ekvacin÷mis konstrukcijomis (sakiniai su
ira, tay ira), gausiais palyginimais ir metaforomis, antonimų parinktimis. Kartais šios priemon÷s
ryškios ne vien sakinio lygmenyje, bet ir konstruojant patį tekstą (plg. Aşztuoni paliginimay terp
Diewo, ir terp Ŝmoniu tieşos. PS1 3 ir Deśims skiriu terp Diewo ir terp Ŝmoniu tieşos. PS1 7).
Leksikografinio darbo patirtimi greičiausiai aiškintini ir lenkiškame Punkty kazan tekste kartais
pasirodantys gana skirtingi to paties lietuviško žodžio atitikmenys.
Sirvydo pamokslams būdingas argumentų skaičiavimas ir vardijimas. Konkretumo siekis
leido sukurti kiek kitokį (nei Sirvydui gerai pažįstamo J. Wujeko / M. Daukšos postil÷s tekstas)
kalb÷jimo stilių – su trumpesniais sakiniais ir susitelkimu į aptariamų dalykų esmę. Pats
Sirvydas savo kalb÷jimo būdą siejo su jo laikmečiui moderniu glaustumo reikalavimu ir
klausytojų suvokimo galimyb÷mis (žr. Punktai sakymų prakalbą Przedmowa do czytelnika).
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PIOTROWSKI TADEUSZ
WyŜsza Szkoła Filologiczna
Słownik Szyrwida na tle polskiej i europejskiej leksykografii
Trójjęzyczny słownik Konstantinasa Sirvydasa (1580–1631), zwanego po polsku
Konstantym Szyrwidem, zatytułowany Dictionarium trium lingvarum, był dziełem niewątpliwie
popularnym, sądząc z pięciu wydań opublikowanych w latach 1620, 1631, 1642, 1677, 1713.
Mimo tego nie cieszył się duŜym zainteresowaniem uczonych polskich.
Słownik ten, co oczywiste, był dziełem pedagogicznym, słuŜącym przede wszystkim do
nauce łaciny, zaś ekwiwalenty polskie i litewskie miały słuŜyć jako rodzaj metajęzyka.
PoniewaŜ najwyraźniej metodą nauczania łaciny była tradycyjna metoda tłumaczeniowa, w
swoim referacie chciałbym rozpatrywać dzieło Szyrwida jako słownik trójjęzyczny, podobny
swymi funkcjami do słowników tzw. tłumaczeniowych dwujęzycznych. Z tego względu spojrzę
na niego w kontekście innych słowników dwujęzycznych (lub wielojęzycznych), wydawanych
w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (które zbiorczo będę nazywał Rzeczpospolitą
Obojga Narodów). Jak wykaŜę, na podstawie prostego chronologicznego zestawienia tych słowników
moŜna wyciągnąć ciekawe wnioski.

Następnie porównam owo chronologiczne zestawienie z analogicznym zestawieniem
słowników dwujęzycznych (i wielojęzycznych), wydawanych w podobnym okresie w Wielkiej
Brytanii i w Niderlandach, zwracając uwagę na uwarunkowania historyczno-kulturowe.
Wreszcie skoncentruję się na porównaniach słownika Szyrwida z dziełami leksykografii
angielskiej. Kulturowo oba kraje były wówczas dość podobne. Słowniki angielskie bowiem nie
były innowacyjne w tym okresie, były równie zaleŜne od wzorców z innych krajów (przede
wszystkim Francji) jak i słowniki tworzone w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Porównanie to
będzie miało charakter syntetyczny, poszczególne rozwiązania leksykograficzne w słowniku
Szyrwida będą porównywane ze zbiorczym omówieniem leksykografii angielskiej ówczesnego
okresu. Pozwoli to być moŜe na cząstkową odpowiedź na pytanie czy słownik Szyrwida był
dziełem typowym dla leksykografii europejskiej omawianego okresu.
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KRYSTYNA RUTKOWSKA
Uniwersitet Wileński
O tekście polskim „Punktów Kazań“ Konstantego Szyrwida

Konstantyn Szyrwid doczekał się uwagi w źródłach róŜnego rodzaju. Jak wynika z
kwerendy zarówno źródeł bibliograficznych, podanych przez Vaclovasa Biržiškę, tak i z
uzupełnień bibliograficznych, poczynionych w Nowym Korbucie, imię Szyrwida i jego zasługi
były znane zarówno teologom, jak teŜ miłośnikom języka i kultury litewskiej. Jednak ocenie
jego dzieł i zasług, podobnie jak i opisie sylwetki wielkiego kaznodziei i patrioty języka
litewskiego, więcej uwagi poświęca się w literaturze polskojęzycznej i litewskiej dopiero w XIX
wieku, na fali budzenia się świadomości narodowej litewskiej i walki o język narodowy.
Dotychczas w literaturze językoznawczej opisywany był słownik K. Szyrwida, zaś bardzo waŜny
utwόr o treści religijnej – „Punkty Kazań“ K. Szyrwida (1626, 1644) nie były szczegόłowo
analizowane. W referacie będzie podjęta prόba przestawienia tekstu polskiego pierwszej
katolickiej

postylli w języku litewskim, gdzie język polski pełni funkcję drugoplanową,

pomocniczą.
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ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
O mało znanym słowniku polsko-łacińskim Konstantego Szyrwida z 1641 roku

Spuściznę leksykograficzną Konstantego Szyrwida, wykorzystującą polszczyznę jako język
wyjściowy, moŜna analizować z róŜnych perspektyw badawczych.
Tematem referatu będzie analiza filologiczna i językowa starodruku zatytułowanego
Dictionarium Polonolatinum, in usum studiosæ Iuventutis Polonæ, wydanego w Warszawie w
typografii Jana Trelpińskiego w 1641 r.
Dwujęzyczna polsko-łacińska edycja słownika Szyrwida, przeznaczona do celów
edukacyjnych, została wprawdzie zauwaŜona przez bibliografów (Estreicher XXX, 359,
Grzegorczyk 1967) i historyków języka litewskiego (Pakalka 1979, 54; Zinkevičius 1988, III,
252), nie była jednakŜe przedmiotem analizy polonistycznej.
W centrum uwagi znajdą się następujące kwestie: występowanie w materiale polskim
słownika Szyrwida cech dyferencjalnych regionalnej odmiany polszczyzny z terenu Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz zawartość słownictwa ze sfery profanum, odzwierciedlającego obraz
ówczesnego społeczeństwa i jego przywary.
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CHRISTIANE SCHILLER
Berlyno Humboldto universitetas, Vokiečių kalbos ir lingvistikos institutas
Konstantino Sirvydo žodynai: šaltinių įtaka ir inovacijos

Konstantinas Sirvydas laikomas lietuvių leksikografijos pradininku. Siekdamas pad÷ti lotynų
kalbos besimokantiems Vilniaus j÷zuitų akademijos studentams, jis sukūr÷ pirmąjį žodyną,
kuriame buvo ir lietuviškų atitikmenų. Lietuvių kalba pirmą kartą įtraukta į žodyną; tačiau
lemų pozicijose lietuvių kalbos žodžiai atsidūr÷ daug v÷liau – Friedricho Wilhelmo Haacko
„Vocabularium litthuanico-germanicum, et germanico-litthuanicum“.
Sudarydamas ir kurdamas abu žodynus, Sirvydas buvo priverstas atsižvelgti į kelis
veiksnius. Riboti buvo ir šaltiniai, iš kurių jis gal÷jo rinktis: nor÷damas sudaryti lenkų-lotynųlietuvių kalbų žodyną. Jis tegal÷jo remtis tais laikais naudotu lenkų-lotynų kalbų žodynu.
Pasirinktas šaltinis savo ruožtu nul÷m÷ lemų pasirinkimą ir kartu leksikos apimtį;
leksikografiniai vienetai ir žodyno straipsnių forma tur÷jo įtakos tam, kaip autorius pateik÷
lietuvių kalbos leksiką.
Pranešime siekiama atskleisti, su kokiais ribojančiais veiksniais susidūr÷ Sirvydas,
rengdamas abi žodyno redakcijas bei, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, parodyti, kaip ir kiek
jis pasinaudojo min÷tais šaltiniais.
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MINDAUGAS STROCKIS
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skaitmenin÷s filologijos centras
Sirvydo žodynas: XVII amžiaus Lexicon Recentis Latinitatis
Konstantino Sirvydo žodynas vertinamas kaip lietuvių kalbos paminklas, bet jis gali pad÷ti
pažinti ir lotynų kalbą. Ką XVII amžiaus žodynas gali mums pasakyti apie lotynų kalbą, ko
nerastume mūsų laikais parašytuose žodynuose?
Net ir mūsų laikais, kai lotynų kalba vartojama retai, kai kada prireikia lotyniškai išreikšti
šiuolaikines sąvokas. Tam tikslui Vatikane išleistas lotyniškų naujadarų žodynas Lexicon
Recentis Latinitatis (1992, 1997, 2003), kuriame galime rasti žodžius „šaldytuvas“, „l÷ktuvas“ ar
„kompiuteris“.
XVII amžiuje lotynų kalba buvo vartojama ir teis÷s dokumentuose, ir mokslo darbuose, ir
literatūros kūriniuose, taigi ir lotyniškų žodžių, reiškiančių to meto realijas, poreikis buvo
didesnis. Žinoma, XVII amžiuje dar nebuvo daugelio šiuolaikinių sąvokų, bet ir tada buvo
realijų, kurios neegzistavo senov÷s rom÷nų laikais, bet egzistavo XVII amžiuje, pavyzdžiui,
„muškieta“, „degtin÷“ ar „alebarda“. Sirvydo žodynas pateikia šių žodžių lotyniškus
atitikmenis, lygiai taip pat, kaip Lexicon Recentis Latinitatis pateikia žodžius „liftas“ ar
„videokamera“. D÷l to Sirvydo žodynas yra vertingas ne tik kaip lituanistikos paminklas, bet ir
kaip informacijos šaltinis, ypač verčiant LDK lotyniškus dokumentus – nes daugelis jų su šiuo
žodynu ir buvo parašyti.
Konstantino Sirvydo žodyno 1642 m. leidimas šiuo metu yra VU Skaitmenin÷s filologijos
centro sukurtos duomenų baz÷s Thesaurus Latino-Lituanicus (www.thesaurus.flf.vu.lt) sud÷tin÷
dalis. Ši duomenų baz÷ yra visiems laisvai prieinama ir turi įvairių paieškos galimybių, kurios
padeda naudotis Sirvydo žodynu taip pat lengvai, kaip naudojam÷s šiuolaikiniais
kompiuteriniais žodynais.
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VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTö
Nacionalin÷ Martyno Mažvydo biblioteka Retų knygų ir rankraščių skyrius
Baroko pamokslas: Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“
Baroko epochoje ypač suklest÷jo pamokslo žanras. Jį aktualizavo Tridento Bažnyčios
susirinkimas (1545–1563) kaip priemonę kovoti su reformacija bei stiprinti katalikų religiją.
Pamokslo žanro vystymąsi bei populiar÷jimą l÷m÷ ir retorikos vaidmens augimas.
Pranešime analizuojami j÷zuito Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ (Vilnius, I d. 1629,
II d. 1644) yra pirmoji originali postil÷ lietuvių kalba. Nors ji n÷ra pilnas tekstas, o tik trumpai
išpl÷toti teminiai punktai, joje galima atpažinti Baroko epochai būdingus pamokslo bruožus.
Pranešime siekiama remiantis Sirvydo „Punktais sakymų“ atskleisti barokiškojo pamokslo
ypatumus, būdingas temas, naudojamas retorikos priemones, pasitelkiamus pamokslininko
šaltinius.
Sirvydo „Punktus sakymų“ galima laikyti pirmuoju lietuvišku filosofiniu tekstu, nes
autoriaus svarstymų lauke atsiduria ne tik Dievas, ne tik tik÷jimo dalykai, bet ir prasm÷s
ieškanti žmogaus asmenyb÷, jo egzistencija (punktas „Tu kas esi“?). Žmogaus esm÷
atskleidžiama pasitelkiant sąvokas („niekas“, „buitis“, „nebuitis“, „vakumas“), jo paveikslą
kuriant barokišku kontrasto principu, vienu metu parodant jo gerą prigimtį ir įgimtą kaltę,
didybę ir menkumą (punktai „Žmogus yra žymus Dievo sutv÷rimas pagal dušios, d÷l jos
tobulybių devynių“ ir „Dvylika pažeidimų žmogaus po impuolimu nusid÷jiman“). Visgi
Baroko pamokslininkai, siekdami išreikšti žmogaus silpnumą, nuod÷mingumą, „atranda“
daugiau vaizdinių, metaforų negu svarstydami žmogaus galią ar dorybingumą. Sirvydo postil÷s
žmogaus gyvenimo tragizmą atskleidžia jame slypinti laisva valia – galimyb÷ pasirinkti. Kartu
pamokslininkas į savo egzistencinius svarstymus įtraukia ir socialinę tikrovę, aiškina vykstančių
reiškinių priežastis, skaitytojui pateikia konkrečius nurodymus, kaip šioje realyb÷je teisingai
gyventi.
Baroko retorikos delectare ir movere funkcijų sureikšminimas tur÷jo įtakos pamokslo žanrui.
Kaip ir kituose pamoksluose adresato apeliacija į jausmus Sirvydo postil÷je l÷m÷ teksto
vaizdiškumą. Pamokslininkas kuria savotiškus paveikslus, padedančius tikinčiajam geriau
suprasti tik÷jimo tiesas. Dievo sukurtą pasaulį ir žmogų Sirvydas aiškina per „daiktus“, naujai
juos pervadindamas ar atrasdamas juose naujų reikšmių bei ieškodamas pačios tiksliausios.
„Punktai“ yra savotiška ženklų knyga (pamokslininkas aiškindamas reiškinį labai dažnai vartoja
žodžius „žinklina“, „žinklas“). Vaizdiniai, palyginimai, alegorijos dažniausiai pasitelkiami iš
gamtos.
21

Vieną svarbiausių tekstų pamokslininkams – Šv. Raštą – Sirvydas pasitelkia ne teiginių
iliustracijai, bet daugiaprasmių ženklų kūrimui. Jis nepasitenkina pažodiniu Šv. Rašto
aiškinimu, o ieško gilesn÷s, dvasin÷s prasm÷s. Šiuo atveju konceptas gali tapti savotišku teksto
perskaitymo raktu. Sirvydo pamoksluose darna ir nedarna gražiai susilieja į vienybę: iš vienos
pus÷s dramatiškas žmogaus gyvenimas, o iš kitos – harmoniją grąžinantis, teikiantis Dievas.
Nors Sirvydo „Punktus sakymų“ iš kitų Baroko tekstų išskiria mirties, kaip dominuojančios
Baroko epochos temos, neakcentavimas, juose gražiai išsiskleidžia barokiškoji pasaul÷jauta.
Pastanga atrasti žodį, kuo įdomiau pavadintį daiktą ar reiškinį suteikia postilei originalumo,
sieja ją su grožiniu tekstu.
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VIRGINIJA VASILIAUSKIENö
Lietuvių kalbos institutas
Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ turinys, sandara, šaltiniai

Konstantino Sirvydo parengti du žodyno Dictionarium trium linguarum (~1620 m. ir 1631
m.) leidimai ir pamokslų santraukos Punktai sakymų (PS) (1629 m. ir 1644) yra tiesiogiai susiję
su jo sukaupta didžiule ne tik pamokslininko, bet ir Vilniaus akademijos profesoriaus patirtimi.
Tą faktą atspindi ir užfiksuotos trumput÷s jo biografijos detal÷s: Vilniaus akademijoje d÷st÷
pozityviąją teologiją; ~1620 m. per Šventojo Rašto studijas buvo analizuojama „Giesmių
giesm÷“ ir „Laiškas efeziečiams“ ir diskutuojamos kontroversijų temos apie Kristaus buvimą
Eucharistijoje ir apie pasninką. Abi šios Šventojo Rašto knygos gana dažnai cituojamos ir PS.
Nemažai vietos čia taip pat skirta Eucharistijos (Sakramento Altoriaus) temai išd÷styti bei
Ulricho Zvinglio požiūriui į Švenčiausiąjį Sakramentą sukritikuoti. Viename iš PS I 11-to
pamokslo papunkčių K. Sirvydas išsamiai aptaria teologijos mokslo dalis (šakas).
PS pamokslą sudaro: (1) perikop÷; (2) pavadinimus turintys rom÷niškai sunumeruoti
punktai; (3) arabiškais skaitmenimis numeruojamos punktų dalys – papunkčiai, (4) lotyniškos
marginalijos. Punkto turinys paprastai apima: (1) Šventojo Rašto citatas (dažniausiai),
perfrazavimus ir aliuzijas; (2) Bažnyčios t÷vų, teologų, šventųjų ar kitų autorių citatas,
perfrazavimus ir aliuzijas; (3) K. Sirvydo tezes, argumentus, pasirinktų citatų ir teiginių
komentavimą ir aiškinimą. Taigi K. Sirvydo PS struktūra ir turinys primena ne tik pamokslų
planą ar konspektą, bet ir mokomąją knygą. Tą mintį dar sustiprina išmanus K. Sirvydo
r÷mimasis svarbiausiais katalikų bažnyčios teoretikais filosofais ir jų veikalais, protestantų
teologų darbų išmanymas, žinios iš Bažnyčios istorijos. PS cituojama ar kitaip remiamasi 30
religinių autorių, filosofų mąstytojų, rašytojų: (1) Bažnyčios t÷vais; (2) prancūzų mąstytojais
teologais; (3) rom÷nų autoriais; (4) protestantų teologais; (5) šventaisiais ir kt. K. Sirvydas taip
pat cituoja lietuviškai didžiąją daugumą Šventojo Rašto knygų. Citatos labiausiai atitinka
Vulgatos tekstą, o tais atvejais, kai nuo Vulgatos skiriasi, paprastai sutampa su vertimu
lenkiškame punkte. Siekdamas kuo tikliau perteikti cituojamą tekstą, vartoja dubletus. Nors ir
varžomas siaurų punkto r÷mų, K. Sirvydas tiek biblines, tiek Bažnyčios t÷vų ir teologų citatas
meistriškai įkomponuoja į savo tekstą ir savo minties t÷kmę. Citatos tekste buvimą paprastai
rodo: (1) informacija marginalijose (nuoroda ar/ir citata); (2) informacija prieš arba po citatos
(vardas, teksto struktūra, skyryba); (2) informacija, įterpiama į citatą (tieg; tay ira ir kt.); (3)
komentavimas įsiterpiant tarp citatos dalių (kartais ir skliaustai); (4) citatoje ar marginalijoje
minimas tikrinis vardas arba jo inicialai. Min÷ta informacija ir išvardyti požymiai leidžia sp÷ti
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apie citatos egzistavimą ir pam÷ginti ją identifikuoti. Dažnai pateikiama informacija ir patys
požymiai būna minimalūs, o apie citatą galima spręsti tik iš teksto stilistikos pokyčių.
Marginalijose esanti informacija (jei ji apskritai pateikiama) dažniausiai yra labai konspektyvi ir
nepilna: tik autorių ir veikalų inicialai, Šventojo Rašto knygos santrumpa, bet nenurodytas jos
skyrius arba versetas arba nurodytas netiksliai. Biblin÷s PS citatos laikytinos vienais pirmųjų
katalikiško Šventojo Rašto vertimo į lietuvių kalbą fragmentų (ypač Senojo Testamento)
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštyst÷je. Tą patį galima pasakyti ir apie teologų ir filosofų veikalų
citatas.
Akivaizdu, kad K. Sirvydas „Punktuose“ m÷gino suderinti praktinius utilitarinius ir savo
teologo mokslininko ir kūr÷jo poreikius. PS savo d÷stomos minties logiškumu ir
argumentavimu, paremtu citatomis beveik iš viso Šventojo Rašto ir žymiausių Bažnyčios
teologų ir mąstytojų mintimis, primena filosofinį teologinį traktatą. Tai, kas surašyta
pamoksluose, gal÷jo būti autoriaus naudojama ir Vilniaus akademijos auditorijoje.
Įsiklausykime į lenkiškoje prakalboje K. Sirvydo išsakytus žodžius: dalis punktų skirta labai
išsilavinusiai auditorijai, taip pat tinka meditacijai, tikybiniams pokalbiams, įtikin÷jimui,
religinių jausmų sužadinimui, sveikiems apmąstymams.
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IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA
Universitet Warszawski
Siedemnastowieczne polskie pieśni i modlitwy ewangelików z Jednoty Litewskiej
jako zjawisko językowe i stylistyczne

W XVII wieku Ewangelicko-reformowana Jednota Litewska wypracowała właściwe
sobie ceremonie, katechizmy, o czym świadczy niechęć środowiska litewskiego do porzucania
przyjętych w WKL kancjonałów i katechizmów i opór przy wprowadzaniu ujednoliconych
ceremonii w Kościele reformowanym. Polskie pieśni i katechizmy ewangelików litewskich nie
były przedmiotem badań. Celem wystąpienia jest przegląd wybranych siedemnastowiecznych
katechizmów i kancjonałów pod kątem właściwości językowych i stylistycznych.
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VILMA ZUBAITIENö
Vilniaus universitetas
Kristijono Gotlibo Milkaus žodynas ir Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium
linguarum“

1800 metais išleisto Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno (toliau – MŽ) santykis su
Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“ (toliau – SD) beveik netirtas. Kazys
Pakalka (1979, 74–75) užsimena, kad į Milkaus žodyną pateko tie patys Sirvydo žodžiai, kurie
buvo įtraukti į Pilypo Ruigio žodyną (toliau – RŽ), tačiau konkrečių pavyzdžių nenurodo.
Algis Rubinas (1995, 223) kelia hipotezę, kad Milkus gal÷jo ir pats naudotis SD, nes MŽ yra
Sirvydo naujadarai knygininkas ir trintuvai. Tačiau šie daiktavardžiai Mažosios Lietuvos
rankraštiniuose žodynuose ir religiniuose raštuose jau buvo paplitę, tod÷l pavyzdžiai n÷ra
patikimi tokiai hipotezei patvirtinti.
Kaip žinoma, MŽ pagrindinis šaltinis buvo RŽ. Į RŽ patekusius SD (konkrečiai 1677
metų leidimo) pavyzdžius bandyta nustatyti du kartus (Zubaitien÷, 2010; Schiller, Zubaitien÷,
2011). Abiem atvejais susidurta su panašiomis problemomis: pirma, n÷ra aiškus Sirvydo žodžių
(naujadarų) paplitimas XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos raštuose, antra, galimas netiesioginis
(per kitus neišlikusius rankraštinius žodynus, Danieliaus Kleino gramatikas) Sirvydo žodžių
patekimas į RŽ. Pirmu atveju, reikia išsamesnių tekstologinių tyrimų, antru – nustatyti tiksliai,
kiek SD žodžių buvo neišlikusiame šaltinyje, visai neįmanoma.
Tik÷tina, kad SD žodžių į MŽ gal÷jo patekti ir iš kito MŽ šaltinio – rankraštinio Jokūbo
Brodovskio žodyno (toliau – B; d÷l B santykio su SD, žr. Schiller, Zubaitien÷, 2011, 25–34).
Toks SD žodžių patekimo į MŽ kelias apskritai netirtas.
Taigi aiškinantis MŽ ir SD ryšius keliami tokie uždaviniai:
1. Ištirti, ar tikrai į MŽ iš RŽ pateko visi SD žodžiai.
2. Nustatyti, ar pateko SD žodžių iš B.
3. Nustatyti, ar SD žodžiai MŽ žym÷ti kokiomis nors pastabomis;
4. Išsiaiškinti, kaip SD žodžiai pasiskirst÷ abiejose MŽ dalyse (lietuvių–vokiečių ir
vokiečių–lietuvių kalbų).
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