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LIETUVIŲ KALBOS RAŠTŲ
FONE
Absolute Synonyms in the Catechism of
Petkevičius in the Context of Other Lithuanian
Writings of the 16th–17th Centuries
A NOTACI JA
Šiame straipsnyje nagrinėjami 1598 m. išleisto Merkelio Petkevičiaus katekizmo (toliau – PK) absoliutieji sinonimai (dubletai), kurių vienas yra svetimos kilmės, kitas – savakilmis lietuvių kalbos žodis. Paprastai manoma, kad šio katekizmo kalba yra gana skurdi, o vertimas – daugiausia pažodinis, todėl straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar PK fiksuoti
absoliutieji sinonimai buvo įprasta XVI–XVII a. leksikos dalis ir kas galėjo lemti retesnių
dubletų, randamų tik PK, vartojimą. Siekiant šio tikslo, iš M. Petkevičiaus katekizmo išrenkamos visos sisteminių sinonimų poros ir iš jų atrenkami absoliutieji sinonimai. Lietuviškas
PK tekstas lyginamas su vertimo šaltiniu lenkų kalba. Sinonimų reikšmės tikrinamos Lietuvių kalbos žodyno elektroniniame leidime, bet pateikiamos pirmiausia remiantis M. Petkevičiaus katekizmu.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : M. Petkevičius, sinonimas, slavizmas, hibridas, skolinys.
A N NOTAT ION
This article focuses on the absolute synonyms (doublets) used in the Catechism of Merkelis Petkevičius of 1598 (CP), where one element is of foreign origin, whereas the other
word is an indigenous one. The language of this Catechism is thought to be rather poor and
its translation is regarded mainly as literary one. Therefore, an attempt is made to identify
whether the absolute synonyms used in the Catechism constituted a typical part of lexis in
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the 16th–17th centuries and what could have determined the use of rarer doublets found in
the CP only. In pursuit of this goal, all the pairs of systemic synonyms were picked out from
the text and absolute synonyms were singled out from them afterwards. Then the Lithuanian text of CP was compared to the Polish source of translation. The meanings of the synonyms were looked up in the electronic Dictionary of the Lithuanian Language, but they are
first presented following the Catechism of Petkevičius.
K E Y WOR DS : M. Petkevičius, synonym, Slavism, hybrid, loanword.

ĮVADAS
Merkelio Petkevičiaus katekizmas (toliau – PK) yra antroji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje lietuvių kalba išleista knyga. Ji pasirodė praėjus vos trejiems metams po pirmosios knygos lietuvių kalba išspausdinimo, bet jos kalba
iki šiol mažai tyrinėta. Šis katekizmas yra tipiškas XVI–XVII a. reformatų kūrinys – jame pateikiama maldų, giesmių, nurodoma bažnytinių apeigų atlikimo tvarka, aptariami tikėjimo pamatai (žr. Kuźmina 2002: 17–18). Daugiausia
PK yra tirtas kaip literatūros objektas (Meller 1984; Pociūtė 2000; Pociūtė-Abukevičienė 2005; Niedźwiedź 2008), o straipsnių apie jo kalbą parengta nedaug
(Zinkevičius 1970; Maskuliūnas 2009). Bendresnio pobūdžio pastabų apie šio
katekizmo leksiką yra pateikta chrestomatiniuose leidiniuose (Palionis 1967;
Zinkevičius 1988). Išsamiai M. Petkevičiaus katekizmo leksiką yra tyręs Jonas
Kruopas (1970). Jis ne tik sudarė šiame katekizme vartojamų žodžių žodynėlį,
bet ir pateikė pastabų apie PK leksikos sudėtį.
Šio straipsnio objektas yra M. Petkevičiaus katekizmo absoliutieji sinonimai
(dar vadinami dubletais), kurių vienas – svetimos kilmės, kitas – savakilmis
lietuvių kalbos žodis. Vyrauja nuomonė, kad M. Petkevičiaus kalba yra daug
prastesnė už Mikalojaus Daukšos kalbą, o pats vertimas yra pažodinis, jame
gausu svetimybių, taigi siekiama išsiaiškinti, ar PK vartoti absoliutieji sinonimai
buvo vartojami kituose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose ir yra įprastas to
meto reiškinys ir kas galėjo lemti retesnių dubletų, randamų tik PK, vartojimą.
Siekiant šio tikslo, pirmiausia iš PK išrenkamos sisteminių sinonimų poros (61)
ir iš jų išskiriami absoliutieji sinonimai, tada lyginami lietuviškas PK tekstas ir
vertimo šaltinis lenkų kalba. Nagrinėjami tik tie sinonimai, kurių vienas yra
savakilmis, o kitas – svetimos kilmės žodis, t. y. į analizę neįtraukiami tokie
atvejai kaip kornastis PK 20910 ir disciplina, pametavonė PK 288 ir pakūta PK 859,
nes abu poros nariai yra skoliniai. Papildomai medžiaga renkama iš kitų XVI–
XVII a. raštų rodyklių bei paskelbtų konkordancijų, ji papildoma pavyzdžiais iš
Lietuvių kalbos žodyno.
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Sinonimų apibrėžimas, atrodytų, yra elementarus – tai tos pačios arba artimos reikšmės žodžiai (LKE 2008: 488). Vis dėlto kyla klausimas, kaip suprasti
artimumą. Sinonimija yra pavadinama vienu iš kontroversiškiausių šiuolaikinės
leksinės semantikos problemų (Jakaitienė 2010: 119–120), o panašumą siūloma traktuoti kaip kažką nestabilaus ir kintamo, nes nėra vieno būdo pamatuoti,
kaip vienas daiktas ar reiškinys yra panašus į kitą (Murphy 2003: 137). Lynne‘as
Murphy pabrėžia, kad kalbant apie sinonimus susidaro prieštara tarp vienodumo ir panašumo, nors viena ypatybė kyla iš kitos (Murphy 2003: 139), ir kad
būtina suvokti, jog sinonimija yra santykis tarp dviejų žodžių, kurie žymi tą
pačią reikšmę arba sąvoką, o ne santykis tarp dviejų žodžių reikšmių (Murphy
2003: 145). Nors apie lietuvių kalbos sinonimus ir jų rūšis yra nemažai rašyta
(Župerka 1978, 2012; Jakaitienė 2010; Pikčilingis 1969, 1988; Miliūnaitė 2009;
Vaskelienė 1999, 2000, 2004, 2013a, b; Vaskelienė, Kučinskienė 2012), sinonimijos problema iki šiol aktuali, nes yra įvairių nuomonių dėl apibrėžčių bei klasifikacijos (Vaskelienė, Kučinskienė 2012: 154), o absoliutiesiems sinonimams
(pvz., karvelis / balandis) vis dar skiriama mažai dėmesio, nors jie ir yra leksinių
sinonimų dalis. Prie leksinių sinonimų dar priskiriami ir diferenciniai sinonimai
(pvz., arklys / kuinas). Jie lietuvių kalboje, kaip ir kitose indoeuropiečių kalbose, yra žymiai dažnesni nei absoliutieji sinonimai. Toks reiškinys nesunkiai
paaiškinamas – kalbos sistemoje gyvuoti keliems visiškai vienodiems to paties
daikto ar reiškinio pavadinimams neprasminga, o anot kai kurių mokslininkų, netgi neįmanoma (Chafe 1971; Harris 1973). Jurijus Apresjanas yra iškėlęs
mintį, jog mėginant apibrėžti sinonimus daugumoje darbų dėmesys sutelkiamas į semantinius skirtumus, o ne į bendrumus. Kitaip tariant, žodžiai, kurių
reikšmių spektras visiškai sutampa, yra vadinami leksiniais dubletais, variantais,
o sinonimais laikomi tik tokie žodžiai, kurie turi tam tikrų reikšmės skirtumų
(Апресян 1974: 217). Vis dėlto L. Murphy atkreipia dėmesį į tai, kad Johnas
Lyonsas yra pabrėžęs, jog žodžiai, kurių tiek reikšmės, tiek ypatybės sutampa,
vadinami absoliučiaisiais sinonimais (Murphy 2003: 151). Lietuvių kalbotyroje
absoliutieji sinonimai (dubletai), tapačios reikšmės, bet skirtingos išraiškos kalbos vienetai, yra laikomi sisteminių sinonimų dalimi. Vadinti juos variantais,
remiantis užsienio praktika, būtų klaidinga, nes lietuvių kalbotyroje variantais
laikomos tik to paties kalbos vieneto atmainos (Župerka 2012: 29), jos ypač būdingos morfologiniam lygmeniui.
Kai kurių mokslininkų manymu, tarpusavio pakeičiamumo kriterijus, kai
vienas žodis gali pakeisti kitą ir dėl to nekinta sakinio mintis, yra svarbiausias
nustatant sinonimijos santykį (Jackson, Ze Amvela 2001: 91). Bet jei sinonimai turi reikšmes skiriančių komponentų, visiškai nesvarbu, kad pagrindiniai
komponentai sutampa, – sakinio reikšmės pakitimų gali atsirasti. Tarkime, sakiniai Palenk galvą, nes nieko nematau ir Palenk makaulę, nes nieko nematau nėra
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vienodi. Evalda Jakaitienė atkreipia dėmesį į tai, kad sinonimų junglumas yra
skirtingas, todėl jie sakinyje ne visada gali pakeisti vienas kitą (Jakaitienė 2010:
122). Suprantama, kad būtinas sinonimų bruožas yra nors dalinis pakeičiamumas (Апресян 1974: 219), tačiau tik dubletai gali būti vartojami taip, kad nebūtų patiriama jokio pasakymo reikšmės pokyčio. Vis dėlto galima suabejoti ir
jų, t. y. absoliučiųjų sinonimų, egzistavimu. Kai kurie mokslininkai dubletus
skiria nuo sinonimų (Апресян 1974: 217). Žodžių reikšmės formaliai gali visiškai sutapti, sakinyje vieną dubletą pakeitus kitu sakinio reikšmė nepakinta,
bet vis dėlto dažnai tam tikrame kontekste vartojamas tik vienas kuris dubletas.
Pavyzdžiui, važiuojantis be bilieto žmogus vadinamas tik zuikiu ir niekada nevadinamas kiškiu; anksti besikeliantis asmuo vadinamas vyturiu, o ne vieversiu.
Atsižvelgiant į tai ir mėginama skirti tokius žodžius, kurie turi panašias reikšmes
ir yra vartojami tame pačiame kontekste (jie vadinami sinonimais), ir variantus, t. y. žodžius, kuriais įvardijamas tas pats reiškinys, ypatybė ar daiktas, bet
žodžiai yra žymėti stilistiškai ir niekada nepakeičia vienas kito (Murphy 2003:
151). Kitaip tariant, vargu ar du žodžiai gali būti tapatūs semantiškai, bet kaip
leksiniai vienetai jie gali būti tapatūs, ir izoliuotai tiriant žodžių reikšmes dub
letų buvimas nepaneigiamas, net jeigu jie kai kurių mokslininkų nepriskiriami
prie sinonimų.
Nors kalbose dubletai itin reti, reikia nepamiršti vieno iš sinonimų šaltinių –
kitos kalbos. Ar žodžiai, kurių vienas yra savakilmis, o kitas – iš kitos kalbos
atėjęs skolinys1, semantiškai visiškai dubliuojantis lietuvių kalbos žodį, vertintini kaip dubletai? Taip, nes visos jų reikšmės yra vienodos (Murphy 2003: 146).
Tas vienodumas ypač pastebimas, kai žodžiai yra vienareikšmiai. Senuosiuose
lietuvių kalbos raštuose skolinys ir tokių pat reikšmių indigenis žodis vartojami pramaišiui, ir nepastebima, kad kurio nors iš jų vartojimas priklausytų nuo
konteksto. Wolfgangas Hockas, tirdamas Mikalojaus Daukšos postilės leksiką,
iškelia mintį, kad dubletai (vadinami ir lygiaverčiais žodžiais) nėra tik lietuvių
kalbos, senųjų raštų ar apskritai verstų tekstų bruožas. Jis teigia, kad tokie sinonimai gali būti siejami su vadinamosios interpretacijos, parafrazės – vienos
iš esminių Renesanso stiliaus figūrų – gausiu taikymu, jie yra pagrįsti verčiamo teksto suvokimu bei interpretacija ir turėtų būti suprantami plačiau (Hock
2012: 28–29). Vis dėlto reikia skirti sakinių sinonimiją nuo leksinės sinonimijos
(Murphy 2003: 144). Šiame darbe dubletai laikomi ir leksikos, ir sinonimijos
dalimi, nes jiems, kaip ir kitiems sinonimams, yra būdingas kintamumas (Vas
kelienė 2013b: 208): dubletai gali sudaryti eiles, vienas iš narių gali išnykti, jei
pasikeičia jo reikšmė.
1

Neturima omenyje senojo klodo skolinių, kurie yra vienintelis būdas įvardyti kokį nors daiktą,
reiškinį ar ypatybę.
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Kyla ir dar vienas klausimas: prie kokių sinonimų priskirtini daugiareikšmiai žodžiai, pagal kelias reikšmes sinonimiški vienam žodžiui, o pagal kitas
reikšmes – kitam? Tiriant polisemiją susiduriama ir su esminiu klausimu, kuri
žodžio reikšmė yra pagrindinė. Nors kartais siūloma remtis dažnumo principu,
t. y. tipine, pagrindine laikyti dažniausiai vartojamą reikšmę (Glynn 2014: 14),
visos daugiareikšmio žodžio reikšmės sudėtinės dalys sudaro struktūrą, yra viena su kita susijusios diachroniniu ir sinchroniniu būdu (Jakaitienė 1988: 19–
20). L. Murphy apskritai siūlo terminą prasmių ryšys, nes paprastai sinonimai
apima vieną ar kelias žodžių reikšmes, bet ne visas vienu metu (Murphy 2003:
143). PK vartojamų žodžių reikšmės pateikiamos pirmiausia atsižvelgiant į žodžių reikšmes šiame katekizme, atsiribojant nuo daugiareikšmio žodžio reikšmių visumos. Pavyzdžiui, užliecavoti, -avoja, -avojo, kaip galima spręsti iš kitų
senųjų raštų ir Lietuvių kalbos žodyno elektroninio varianto (toliau – LKŽe), turi reikšmę ‘užtarti’, tačiau PK šis žodis vartojamas tik reikšme ‘pasiūlyti’, todėl
sinonimų PK buvo ieškoma remiantis ja. Kai kurių PK fiksuojamų indigenių
daugiareikšmių žodžių viena ar kelios reikšmės visiškai sutampa su slavizmo
reikšmėmis, todėl tokio savakilmio ir svetimos kilmės žodžio ryšys niekuo nesiskiria nuo dubletų, nors vienos iš kelių reikšmių vartojimas gali priklausyti ir
nuo konteksto, ir tai tokius žodžius priartina prie kontekstinių sinonimų.

ABSOLIUTIEJI SINONIMAI (DUBLETAI)
Anot J. Kruopo, 25 proc. visos PK leksikos sudaro skoliniai, kurie kartais
dubliuoja lietuvišką leksiką, pavyzdžiui, statyti ir budavoti, mokytojas ir minist
ras, kerštas ir pamsta, privalėti ir musyti, sylvartas ir smūtkas (Kruopas 1998:
164). J. Kruopas teigia, kad „palyginus lietuvių kalbos mylėtojo ir puoselėtojo
M. Daukšos Katekizmo leksiką su PK leksika, pastebimas didelis žingsnis atgal“
(Kruopas 1998: 165). PK kalba vietomis yra nesklandi, ir tai rodytų, kad daug
remtasi vertimo šaltiniu – lenkų kalba. PK yra retesnių skolinių, kurių nėra kitur (pvz., hadnastis PK 13214), ir nors Konstantino Sirvydo raštuose taip pat
nemažai tik jiems būdingų skolinių bei hibridų, M. Petkevičių Zigmas Zinkevičius vadina bažnytinio žargono kalbos pradininku (Zinkevičius 1988: 200).
PK slavizmus ir jų sinonimus galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmąją sudaro
dubletai, t. y. absoliutieji sinonimai. Jie neturi reikšmės skiriamųjų komponentų.
PK tokie sinonimai – ir slavizmas, ir savakilmis lietuvių kalbos žodis – dažniausiai turi tik vieną reikšmę arba slavizmo reikšmės visiškai sutampa su keliomis
indigenio žodžio reikšmėmis: budavoti, -avoja, -avojo ‘statyti’ PK 647 / statyti, -o,
-ė PK 6926; blūdas ‘paklydimas, kreivatikystė’ PK 13321 / klaidėjimas ‘klaida, erezija’ PK 732; cielas ‘sveikas; visas, ištisas’ PK 20519 / visas PK 6712; čertas ‘velnias’
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PK 1920 / velnias PK 13511; čiastis ‘garbė, pagarba’ PK 1919 / garba PK 3513, garbė PK 382; čiastavoti, -avoja, -avojo ‘gerbti, šlovinti’ PK 58 / garbinti, -ina, -ino
PK 10821; dyvas ‘nuostabus dalykas, keistenybė, stebuklas’ PK 12218 / stebuklas
PK 1374; dūšia ‘dvasia, vėlė, siela’ PK 67 / dvasia PK 9919; griešyti, -ija, -ijo ‘nusikalsti, nusidėti’ PK 1472 / nusidėti, nusideda, nusidėjo PK 3521; hadina ‘valanda’
PK 16020 / valanda PK 25020; kocerystė ‘erezija’ PK 1342 / klaidėjimas ‘klaida,
erezija’ PK 732; kožnas ‘kiekvienas’ PK 1821 / kiekvienas PK 4311; levas ‘liūtas’
PK 809 / liūtas PK 8010; liekorius ‘gydytojas’ PK 25117 / gydytojas PK 3127; loska
‘malonė’ PK 3822 / malonė PK 623; mečius ‘kardas, kalavijas’ PK 16011 / kalavijas
PK 6012; mylista ‘malonė’ PK 496 / malonė PK 623; mūka ‘kančia’ PK 368 / kančia PK 673; pakara ‘nuolankumas, nusižeminimas’ PK 1152 / nužemimas ‘nuolankumas’ PK 1178; pakusa ‘pagunda’ PK 2024 / pagundymas PK 11826; pamačia
‘pagalba’ PK 23612 / pagalba PK 1757, pagalbė PK 915; pamsta ‘kerštas’ PK 2713 /
kerštas PK 7415; patūroti, -oja, -ojo ‘pritarti’ PK 16413 / pritarti, -ia, -ė PK 698;
pometis ‘atmintis’ PK 2471 / atmintis PK 9616; ponas ‘viešpats’ PK 910 / viešpats
PK 883; ponavoti, -avoja, -avojo ‘viešpatauti, valdyti’ PK 23616 / viešpatauti, -auja, -avo PK 8517; valdyti, -o, -ė PK 23910; ponavonė ‘viešpatavimas’ PK 11323 /
viešpatavimas PK 869; prajėvas ‘stebuklas’ PK 14914 / stebuklas PK 1374; pūstyti,
-ija, -ijo ‘naikinti’ PK 7218 / naikinti, -ina, -ino PK 20822; ronyti, -ija, -ijo ‘žeisti’
PK 25122 / žeisti, žeidžia, žeidė PK 808; skorbas ‘turtas’ PK 4618 / turtas PK 6526;
slūžyti, -ija, -ijo ‘tarnauti’ PK 189 / tarnauti, -auja, -avo PK 2275; stodas ‘kaimenė, banda’ PK 15326 / banda PK 7024; strochas ‘baimė, išgąstis’ PK 16018 /
baimė PK 23214; svietas ‘pasaulis, žemė; visi žmonės’ PK 1514 / pasaulis PK 869;
šeforius ‘prižiūrėtojas, globėjas, vadovas’ PK 2013 / priveizdėtojas PK 20614; toblyčia ‘lenta’ PK 62 / lenta PK 10517; viera ‘tikėjimas, tikyba’ PK 23 / tikėjimas
PK 14113; zokanas ‘įstatymas’ PK 4314 / įstatymas PK 1917.
Dubletai visiškai gali pakeisti vienas kitą sakinyje – sakinio prasmė nepakinta. Kaip pavyzdį galima pateikti kelis PK sakinius: Nes kadangi gi liga atlankiey / teykiſig gi Pone / liekoriau tikraſis / ißgidit […] PK 25117; Teikis but ligoniu
giditoiu / ſilwartingu linkſmintoiu / ſuſpauſtu gialbetoiu […] PK 3127; Tęn pas vgni
ſtowedams ſtroche buwo Petras […] PK 16018; […] ir wiſokios biauribes giwena baymey Diewa […] PK 23214; […] ʒmonems pißnomis tokias biauris / bat Pona ʒokane
dukſis / dieną nakti dumodamas PK 4314; Idantigi mes tada tikray pagal iſtatima
ßwenta Pona Chriſtuſa / tą krikßtimą daritumbim PK 1917. Sukeitus vietomis
slaviškos kilmės ir indigenį žodžius, sakinio reikšmė nepakistų, bet neretai slavizmas pasirenkamas dažniau, o kartais, atvirkščiai, dažniau pasirenkamas savakilmis žodis arba abu žodžiai vartojami vienodu dažnumu. Vis dėlto PK matyti
tendencija dažniau vartoti savakilmį sinonimų poros narį, o ne slavizmą ar slaviškos šaknies hibridą (žr. lentelę).
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Dažniau pasirenkamas
slavizmas
blūdas
klaidėjimas
griešyti, -ija, -ijo
nusidėti, nusideda,
nusidėjo
kožnas
kiekvienas
mūka
kančia
pakara
nužemimas
pamsta
kerštas
pometis
atmintis
ponas
viešpats
pūstyti, -ija, -ijo
naikinti, -ina, -ino
slūžyti, -ija, -ijo
tarnauti, -auja, -avo
svietas
pasaulis
toblyčia
lenta
viera
tikėjimas

Dažniau pasirenkamas
savakilmis žodis
3
1
4
1

budavoti, -avoja, -avojo
statyti, -o, -ė
cielas
visas

1
2
1
35

56
13
7
3
6
1

čertas
velnias
čiastis
garba / garbė
čiastavoti, -avoja, -avojo
garbinti, -ina, -ino

9
19
12
55 / 16
2
56

3
dyvas
1
stebuklas
2
dūšia
1
dvasia
567 hadina
28 valanda
3
loska
1
malonė
7
mečius
3
kalavijas
67 mylista
3
malonė
3
pakusa
2
pagundymas
64 pamačia
2
pagalba / pagalbė
patūroti, -oja, -ojo
pritarti, -ia, -ė
ponavoti, -avoja, -avojo
viešpatauti, -auja, -avo /
valdyti, -o, -ė
prajėvas
stebuklas
ronyti, -ija, -ijo
žeisti, žeidžia, žeidė
skorbas
turtas
strochas
baimė
šeforius
priveizdėtojas
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kocerystė
1
klaidėjimas
1
levas
1
liūtas
1
liekorius
gydytojas
ponavonė
viešpatavimas
stodas
banda

1
1
1
1
1
1

1
2
90
97
3
6
11
37
1
3
2
37
2
6
1
1/7
1
3
1
1/9
1
2
2
3
1
4
2
12
1
3
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Dažniau pasirenkamas
slavizmas

Dažniau pasirenkamas
savakilmis žodis
zokanas
įstatymas

3
11

Slavizmas ir savakilmis
žodis vartojami
vienodu dažnumu

PK ABSOLIUTIEJI SINONIMAI (DUBLETAI)
KITUOSE SENUOSIUOSE RAŠTUOSE
PK vartojamus dubletus verta pirmiausia palyginti su M. Daukšos raštais –
1595 m. išleistu katekizmu (toliau – DK) ir 1599 m. išspausdinta postile (toliau –
DP). Šie šaltiniai yra to paties laikotarpio, M. Petkevičiaus vartota leksika dažnai
lyginama su M. Daukšos raštų leksika, todėl DK ir DP puikiai tinka siekiant išsiaiškinti, ar tuo metu apskritai vyravo polinkis vartoti tokius absoliučiuosius sinonimus. Kadangi M. Daukšos kūriniai yra du, o DP dar ir yra gerokai didesnės
apimties šaltinis, galima lyginti tik žodžių vartojimo polinkius, o ne pavartojimų skaičių. Kai kurie žodžiai DP vartojami net šimtus kartų (pvz., visas, velnias,
viešpatis), PK taip gausiai vartojamų sinonimų tėra vienas kitas. M. Daukša, palyginti su M. Petkevičiumi, dažniau rinkosi savakilmius lietuvių kalbos žodžius
statyti, -o, -ė DP 43219, visas DK 397, DP 1541, velnias (velinas) DK 5312, DP
2325, garbė DK 4212, DP 389, garbinti, -ina, -ino DK 8021, DP 59742, dvasia DP
19522, nusidėti, nusideda, nusidėjo DK 12612, DP 22328, kiekvienas DK 9310, DP
10845, klaidėjimas DP 994, liūtas DP 7935, nužemimas (nužeminimas) DK 4912, DP
29051, kerštas DK 10717, DP 1422, viešpats (viešpatis) DK 416, DP 59444, viešpatauti, -auja, -avo DP 34113 / valdyti, -o, -ė DP 34814 / valdžioti, -ioja, -iojo DK
3111, DP 586, stebuklas DK 1619, DP 26425, naikinti, -ina, -ino DP 25522, žeisti,
žeidžia, žeidė DP 61947, banda DP 34033, pasaulis DK 5312, DP 1447, tikėjimas
DK 225, DP 26514, o ne jų dubletus budavoti, -avoja, -avojo DP 43633, cielas DP
487, čertas DP 43732, čėstis DP 32135, čėstavoti, -avoja, -avojo DK 25717, DP 3417,
dūšia DP 15534, griešyti, -ija, -ijo DP 4779, kožnas DP 49739, blūdas DP 51812,
levas DP 319, pakara DP 31628, pamsta DP 9413, ponas DP 89, ponavoti, -avoja,
-avojo DP 57725, prajėvas DP 18033, pūstyti, -ija, -ijo DP 57229, ronyti, -ija, -ijo
DP 32437, stodas DP 29040, svietas DP 48621, viera DP 2287. M. Daukšos raštuose yra tik keli sinonimai, kurių svetimos kilmės narys tame pačiame šaltinyje
vartojamas daugiau kartų nei indigenis žodis: hadyna (adyna) DP 17319 (51 k.) /
valanda DP 23426 (42 k.), liekorius DP 51439 (4 k.) / gydytojas DP 51434 (1 k.),
zokanas DP 3148 (188 k.) / įstatymas DP 7552 (41 k.), dūšia DK 9720 (41 k.) /
dvasia DK 265 (31 k.). O žodžių šeforius DP 30615 ir toblyčia DP 46113 sinonimai
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priveizdėtojas ir lenta, kuriuos vartojo M. Petkevičius, M. Daukšos raštuose apskritai nepavartoti.
M. Daukšos raštuose 13 PK vartojamų sinonimų svetimos kilmės nario neturi. M. Daukša gausiai vartojo atminimas ‘atmintis; daiktas prisiminti ir t. t.’
DK 9910, DP 9522 (ne atmintis), baimė DK 514, DP 625, kalavijas DP 1831, kančia DP 17042, klaidėjimas DP 994, malonė DK 958, DP 25324, pagalba DK 13518,
DP 8223, pagundymas DK 469, DP 9733, stebuklas DK 1619, DP 26425, tarnauti, -auja, -avo DK 8116, DP 54632, turtas DK 881, DP 34437, viešpatavimas
DP 415, o ne PK vartotus jų dubletus pometis PK 2471, strochas PK 16018, mečius
PK 16011, mūka PK 368, kocerystė PK 1342, loska PK 3822 ir mylista PK 496, pamačia PK 23612, pakusa PK 2024, dyvas PK 12218, slūžyti, -ija, -ijo PK 189, skorbas PK 4618, ponavonė PK 11323. Be to, nei DP, nei DK nėra slavizmo patūroti
PK 16413, nėra ir jo indigenio sinonimo pritarti PK 698.
M. Petkevičiaus pasirinkimas vartoti minėtų dubletų slavizmus dyvas, loska, mečius, mylista, mūka, pakusa, pamačia, pometis, ponavonė, skorbas, slūžyti,
-ija, -ijo, strochas ir hibridą kocerystė, o ne savakilmius lietuvių kalbos žodžius,
kurie vartojami M. Daukšos, atrodo keistas, nes ir kituose senuosiuose lietuvių kalbos šaltiniuose2 šie svetimos kilmės žodžiai nevartojami arba vartojami
itin retai, palyginti su sinonimais indigeniais žodžiais: dyvas dar pavartotas BP I
57, KN SE 237, ChNT 286 (plg. stebuklas Mž 211, VlnE 121, BB 2Met 32, BP
II 265, SD1 30, SD3 37, SG1 39, ChNT 4), pakusa – Q 33 (plg. pagundymas
Mž 138, SP II 57), kocerystė – tik PK (plg. klaidėjimas MP 382, KN SE 261),
pometis – SD1 118, Q 214 (plg. atmintis MP 70, SD1 118, SD3 283, KN G 67),
ponavonė – KN G 98 (plg. viešpatavimas SD1 119, ChNT 3). Tai reikštų, kad
nors M. Daukša buvo lietuvių kalbos puoselėtojas, pasirinkimas vartoti tokių
dubletų kaip dyvas / stebuklas, pakusa / pagundymas, pometis / atmintis, ponavonė / viešpatavimas, kocerystė / klaidėjimas narius indigenius žodžius nebuvo
vien tik jo sąmoningas apsisprendimas – tokie slavizmai nebuvo taip smarkiai
paplitę. Remiantis PK versto teksto šaltiniu, parengtu lenkų kalba, ir jo vertimu
į lietuvių kalbą, galima daryti išvadą, kad slavizmai pakusa, pometis, ponavonė
(išskyrus dyvas) PK pavartoti atsižvelgiant į tekstą lenkų kalba: le. […] iǯeś nas
tey nocy przeßłey pokuſy chytrey ßatanſkiey […] // lie. iuog ſią nakti pereiuſią / pakuſos welnio kitroio […] PK 2024; le. […] od cǯarta y od pokus chroni […] // lie. […]
nuog welnia ir pakuſu dengia […] PK 11213; le. […] aby ſobie na pamięc przywiodł
wßytkiego ʒ̇ycia ſwego na tym swiecie […] // lie. […] id saw ant pomieties priweſtu
wiſą giwenimą ſawa ant swieta […] PK 2471; le. A nie odwłacǯay daley tewgo Panowania […] // lie. O ne attolink tolaus ſawos ponawonios […] PK 11323. Hibridas
kocerystė yra atsiradęs kiek laisviau verčiant tekstą, bet matyti, kad tekste lenkų
2

Kai kurių šaltinių santrumpos (BP, VlnE, Q, MP, C) imamos iš LKŽe.

Straipsniai / Articles

243

ANŽELIKA SMETONIENĖ

kalba vartojamas tos pačios šaknies žodis: le. […] boć niemaß ktoby cießył / a kacerſką moc ʒburʒył […] // lie. […] nes nera kas tießytu / o koceriſtę ſutrintu […]
PK 1342. Šie į platesnę vartoseną nepatekę slavizmai ir hibridas PK pavartoti
vien dėl lenkų kalbos šaltinio įtakos, bet le. panowanie į lietuvių kalbą verčiamas
ir kaip ponavonė, ir kaip viešpatavimas (le. A nie odwłacǯay daley tewgo Panowania […] // lie. O ne attolink tolaus ſawos ponawonios […] PK 11323; le. W kaǯdym
mieyſcu świata tego / wßego Panowania iego // lie. Koǯnoy wietoy ſio paſaulo wiſa
wießpatawima io […] PK 869), taigi galbūt galima kalbėti ne tiek apie tam tikrą
PK dubletų sistemą, kiek apie asmeninę autoriaus interpretaciją ir teksto perfrazavimą, mėginimą kuo tiksliau ar vaizdingiau perteikti tekstą lietuvių kalba.
Tai rodytų ir kitų žodžių poros: ir lenkų kalboje cud ir dziw, pokusa ir pokuszenie yra sinonimai: le. […] cǯyniąc tu cuda ʒ Diabelſkiey mocy […] // lie. […] rodis
diwus iǯgi čierto mačies […] PK 12218; le. […] ʒ̇eś prʒeʒ dʒiw okaʒać racʒ̇ył […] //
lie. […] kad per ſtebuklą tat rodey […] PK 1374; le. Ʒa takowymi dʒiwy ludʒie ſię
vʒnali […] // lie. Vʒ̇u tokiu ſtebuklu ʒ̇mones paſiʒ̇ino […] PK 16213; le. […] iǯeś nas
tey nocy przeßłey pokuſy chytrey ßatanſkiey […] // lie. iuog ſią nakti pereiuſią / pakuſos welnio kitroio […] PK 2024; le. […] od cǯarta y od pokus chroni […] // lie. […]
nuog welnia ir pakuſu dengia […] PK 11213; le. Nie wwodʒ́ nas na pokußenie […] //
lie. Ne weſk mus ing pagundimą […] PK 11826; le. y nie wwodʒ́ nas na pokußenie
ale nas ʒbaw ode ʒłego. // lie. […] neweſk muſu ing pagundimą: bataig giałbek mus,
nuog wiſo pikto […] PK 1024; le. Pokußenia pełny tak ʒ́imie iak lećie // lie. […] per
wiſoki ċieſą pagundima piłną […] PK 13813; le. […] aby ſobie na pamięc przywiodł
wßytkiego ʒ̇ycia ſwego na tym swiecie […] // lie. […] id saw ant pomieties priweſtu
wiſą giwenimą ſawa ant swieta […] PK 2471; le. Będǯießli miał na bacǯnośći / Naße
wßelakie krewkośći […] // lie. Jay tureſi ant atminties muſu wiſokias piktibes […]
PK 9616. Kaip matyti iš sakinių, le. cud PK verčiamas lie. dyvas, le. dziw – lie.
stebuklas, le. pokusa – lie. pakusa, le. pokuszenie – lie. pagundymas, le. pamięć –
lie. pometis, le. baczność – lie. atmintis.
Kiti PK dubletai, kurių svetimos kilmės žodžio M. Daukšos raštuose nepavartota, kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose vartojami apytiksliai vienodai, be to, kartais net tame pačiame šaltinyje, taigi, kituose raštuose irgi esama sinonimijos: loska Mž 45, JE5 213 / malonė Mž 52, BB Dan 2, BP II 92;
mečius MP 217, SD1 79, KN G 271 / kalavijas BP I 114, SP II 7, SD1 79, SD3
170; mylista Mž 309, AK 38, SD1 70, SD3 88, JE1 14, JE2 15, JE3 15, JE4 15, JE5
14 / malonė Mž 52, BB Dan 2, BP II 92, SD1 70, SD3 149; mūka Mž 158, KN SE
243, JE2 220, JE3 220, JE4 225, JE5 212 / kančia Mž 229, SD1 78, SD3 38; pamačia (pamacė, pamacis) WP 58, MP 66, KN SE 185, ChNT 245 / pagalba (pagalbė) Mž 342, BP II 97, MP 237, SD3 324, KN G 3; slūžyti, -ija, -ijo Mž 503,
WP 9, VlnE 19, BB 2Met 33, BP II 320, MP 135, SD1 169, JE1 112, ChNT 10 /
tarnauti, -auja, -avo Mž 115, VlnE 111, BB 2Met 13, MP 114, SP I 201, SD1
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85, SD3 196, SG1 22, ChNT 4, Q 51; strochas KN G 213, Q 351, C II 80 / baimė BB 2Met 20, SD1 95, SD3 11. O slavizmas skorbas BB Iz 23, WP 111, VlnE
186, MP 63, SP I 172, SD1 166, JE1 19, JE2 21, JE3 21, JE4 21, JE5 20, ChNT
13, C II 396 senuosiuose lietuvių kalbos raštuose pasitaiko kur kas dažniau nei
jo sinonimas turtas BB 2Met 31, SD1 21, SD3 20, ChNT 6.
M. Petkevičius vietomis teksto iš lenkų kalbos nevertė pažodžiui, o ieškojo vaizdingesnių pasakymų, siekė, kad tekstas rimuotųsi, todėl ir vertimas tose
vietose yra gana laisvas: le. […] a nam wiecʒ̇ny pokoy ſprawił / racʒ̇yß miłosierny
Panie / wyſłuchać naße wołanie // lie. […] mums didi pakaiu dawey / teykis małoningas Pone / ſaugot mus ſawo małoney PK 3612; le. […] pocǯął Piotr Pana mśćić /
Małchowi vcho vciął / chcąc go mocnie bronić // lie. […] Petras Poną gindamas /
meċium kuri tureio / atkirta auſi Małchaus PK 16012; le. Chryſte dla vmęcʒ̇enia ǯywota twoie / racʒ̇ nas prʒyiać po śmierći do kroleſtwa ſwego // lie. Chriſte del tawo
kanċios / kuna ſawo mukos / mus wiſus teikis priimt karaliſten dangaus PK 16319;
le. […] hoynie moʒ̇e vśmierʒyć mnie taką teſknicę / gdy ręce ſwe podnioſę do imienia twego […] // lie. Gieriaus gali nuramdit mano kančias wiſas / kad rankas ſaw
kielſiu tawo weidop Pone […] PK 673 ir t. t. Tokiais atvejais sunku padaryti kokias
nors tikslesnes išvadas apie dubletų vartojimą.
Kai kur PK slavizmai dėsningai atkartoja šaltinį lenkų kalba, o kai kur jie
dėsningai atkartoja žodžius, kurių kalba donorė tikrai nėra lenkų kalba, žodis
tik bendrašaknis su rytų slavų žodžiu, slavizmo šaltiniu: le. […] acʒ̇ nas do tego ſama łaſka y dobroć Boʒ̇a godnymi cǯyni […] // lie. […] kacieyb mus top pati łoſka ir gieribe Diewo hadnays daro […] PK 20516; le. […] będʒie ʒaʒ̇ywał mąk
piekielnych // lie. […] tures mukas neißkałbetas PK 2482; le. […] abyś była ochędoʒ̇eniem / pomocą y pociechą ʒ̇ywotowi y domowi iego // lie. […] idant butumbey
groʒ̇ibe / pamaċia ir dʒ́iaukſmu ʒ̇iwata io PK 23612; le. […] a iʒ̇byſmy teʒ̇ mogli
ſłuʒ̇yć we wßytkim dobrym bliʒ́nim naßym // lie. […] o idant toypag gałetumbim
ſłuʒ̇it wiſame gierame artimiemus muſu PK 1810; le. Potym Piotr ſtrachem wielkim / gdy v ognia ſtoiał […] // le. Tęn pas vgni ſtowedams ſtroche buwo Petras […]
PK 16019. Vis dėlto M. Petkevičius ne visada rėmėsi tekstu lenkų kalba, net
jeigu ir vertė pažodžiui, o ne laisvai. Pavyzdžiui, tie patys žodžiai le. łaska, le.
służyć verčiami ne tik kaip lie. loska, lie. slūžyti -ija, -ijo, bet ir kaip lie. malonė,
lie. tarnauti, -auja, -avo (le. Przeʒ łaſkę a miłośierdʒ́ie Boʒ̇e […] // lie. Per małonę
ir miełaſirdiſte Diewa PK 623; le. […] A tobie wiernie ſłuʒ̇yli // lie. […] o taw wiernay tarnautumbim PK 2221), nors šie žodžiai yra dubletai ir sakinyje indigenis
žodis galėtų visiškai pakeisti slavizmą. Be to, ir vartodamas slavizmus M. Petkevičius ne visada rėmėsi tekstu lenkų kalba – verčiant buvo pasirinkti ir rytų slavų žodžiai, kurie nėra bendrašakniai su verčiamais lenkų kalbos žodžiais, pvz.:
le. […] ty mnie chciey wſpomoc w moiey doległośći / Boʒ̇e lutośći // lie. […] tu pats
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man padek manoſe ſunkibes / Diewe miliſtos PK 496; le. Naße ʒłośći nieprawośći /
Ʒ ſamey ßcǯerey łaſkawośći […] // lie. Muſu griekus neteiſibes iß ſawo tikros miliſtes
[…] PK 8419.
Teigti, kad M. Petkevičius visada teikdavo pirmenybę skoliniams, neleidžia
tokie sakiniai, kuriuose ne tik laisvai verčiama, bet ir vartojamas savakilmis lietuvių kalbos žodis, nors tame pačiame katekizme vartojamas slavizmas, galintis
jį pakeisti, pvz.: le. Bobych ſnać łatwiey wytrwał od miecǯa ʒranienie […] // lie.
Nes pigiaus ißkięſcia kaławiia kirtimą […] PK 6012 (plg. […] meċium kuri tureio […]
PK 16012); le. […] poprośmy Boga o pomoc […] // lie. praßom pagalbes wießpati […] PK 363 (plg. […] pamaċia ir dʒ́iaukſmu ʒ̇iwata io PK 23612). Be to, ieškota
sinonimų, jei lenkų kalbos tekste irgi vartoti sinonimai. Pavyzdžiui, le. łaska
į lietuvių kalbą verčiama loska, o le. miłosierdzie – lie. malonė (le. Nadʒieię w
miłośierdʒiu twoim pokładamy […] // lie. Nodieią małoneia tawo didei guldʒiem
[…] PK 11414), le. strach – lie. strochas, o le. pobożność, bojaźń – lie. baimė (le.
[…] y prʒyprawia wiarę ku Panu Bogu / y miłość / y wßelaką poboʒ̇ność w nas pobudʒa y ſprawuie // […] ir prigatawiia wierą Ponop Diewop / ir meyłę / ir wiſokią
baymę Diewa muſp prikiela ir reda PK 1714; le. […] y wßelakiego plugaſtwa / ʒ̇ywie w boiaʒni Boʒ̇ey […] // lie. […] ir wiſokios biauribes giwena baymey Diewa […]
PK 32314).

DAUGIAREIKŠMIAI ŽODŽIAI
Visų aptartųjų dubletų reikšmės yra tapačios, t. y. slavizmas ar hibridas ir jo
absoliutusis sinonimas indigenis žodis gali visiškai pakeisti vienas kitą – sakinio prasmė dėl to nesikeičia. Tačiau PK yra daugiareikšmių žodžių, kurie yra
sinonimiški tik tam tikromis reikšmėmis. Pavyzdžiui, zaria PK 4921 ‘padangės
švytėjimas rytą ar vakare’ (LKŽe) ir aušra PK 679 1. ‘laikas, kada diena bei rytas pradeda aušti, švisti’; 2. ‘geresnių, laimingesnių laikų pradžia’; 3. ‘rytai, rytų šalis’ (LKŽe) yra sinonimai tik pirmąja reikšme. M. Petkevičiaus katekizme žodis aušra vartojamas ne tik pirmąja reikšme ‘laikas, kada diena bei rytas
pradeda aušti, švisti’, bet ir trečiąja ‘rytai, rytų šalis’, todėl šie žodžiai nėra absoliutieji sinonimai net ir PK. Tarp kitų galimų sinonimų PK sinoniminis ryšys neatsiranda. Pavyzdžiui, tam tikrame kontekste galimas slavizmo biednas
PK 4514 ‘neturtingas, vargingas’ (LKŽe) sinonimas vargingas PK 8216 yra vartojamas tik reikšme ‘teikiantis daug vargo, rūpesčių, sunkus, varganas’ (LKŽe), o
ne antrąja reikšme ‘kuris neturtingas, beturtis’ (LKŽe). PK pasitaiko ir atvirkštinių atvejų, t. y. vartojant daugiareikšmius žodžius nesusidaro reikšmės skirtumo, taigi PK jie yra dubletai (PK reikšmės pabrauktos): apaštalas PK 15016
1. ‘bažn. kiekvienas iš dvylikos Kristaus mokinių’; 2. ‘prk. atsidėjęs kurios nors
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idėjos, mokslo skelbėjas’ (LKŽe) / mokytinis PK 1320 1. ‘kas mokosi, mokinys’;
2. ‘kokio mokslo, teorijos, kieno pažiūrų pasekėjas’; 3. ‘išsilavinęs, mokytas,
mokslus ėjęs žmogus; inteligentas’ (LKŽe); blūdyti, -ija, -ijo PK 24421 1. ‘klysti, klaidžioti’; 2. ‘svaitėti, niekus kalbėti’ (LKŽe) / klaidėti, -ėja, -ėjo PK 822
1. ‘daryti klaidas, klysti’; 2. ‘klaidžioti’; 3. ‘kliedėti’ (LKŽe); daboti, -oja, -ojo
PK 16119 1. ‘saugoti’; 2. ‘žiūrėti su patikimu, mylėti’; 3. ‘žiūrėti, atsižvelgti, paisyti’ (LKŽe) / atsivyzdėti, -i, -ėjo PK 13620 1. ‘atsižvelgti, paisyti’; 2. ‘pasigailėti’
(LKŽe); pana PK 810 1. ‘mergina’; 2. ‘ratelio lentelė, prie kurios prismeigiamas
kuodelis’; 3. ‘korta su moters atvaizdu, dama’ (LKŽe) / merga PK 78 1. ‘suaugusi netekėjusi moteris, mergina’; 2. ‘ūkininko, buožės samdoma mergina darbininkė, samdinė, tarnaitė’; 3. ‘pamergė’ (LKŽe); prarakas PK 15016 1. ‘ateities
reiškinių skelbėjas’; 2. ‘dangaus šventasis, Dievo pagalbininkas’ (LKŽe) / pranašas PK 16317 1. ‘kas ką praneša, pranešėjas, skelbėjas’; 2. ‘būsimų, nežinomų
dalykų, ateities numatytojas, skelbėjas’; 3. ‘Dievo siųstas, įkvėptas asmuo, kuris
aiškina Dievo valią, skelbia būsimus dalykus’; rėdyti, -ija, -ijo PK 169 1. ‘vilkti,
rengti drabužiais’; 2. ‘puošti, dabinti’; 3. ‘rengti, ruošti’; 4. ‘kelti, rengti, organizuoti’; 5. ‘tekinti, leisti už vyro’; 6. ‘vadovauti, tvarkyti’; 7. ‘rengtis austi, mesti
audeklo metmenis’; 8. ‘redaguoti’ (LKŽe); valdyti, -o, -ė PK 23910 1. ‘turėti valdžią, viešpatauti’; 2. ‘žiūrėti (darbų, reikalų) tvarkos, vadovauti, tvarkyti’; 3. ‘reguliuoti kieno veiksmus, duoti nurodymus, rikiuoti’; 4. ‘žiūrėti drausmės, versti
klausyti, drausti’; 5. ‘įstengti judinti, lankstyti (galūnes, sąnarius), koordinuoti
judesius’; 6. ‘galėti, mokėti naudotis’; 7. ‘kreipti ką reikiama linkme, vairuoti’;
8. ‘reikalauti kokio linksnio ar žodžio formos’; 9. ‘tvardyti’ (LKŽe); syla PK 69
1. ‘jėga’; 2. ‘ištekliai’; 3. ‘galybė’; 4. ‘prievarta’; 5. ‘pasekmė’; 6. ‘drąsa’ (LKŽe) /
galybė PK 1026 1. ‘didelis pajėgumas, stiprumas, išgalė’; 2. ‘valdžia’; 3. ‘galimumas’; 4. ‘didelė daugybė’ (LKŽe).
Sinonimai blūdyti, -ija, -ijo / klaidėti, -ėja, -ėjo; daboti, -oja, -ojo /
atsivyzdėti, -i, -ėjo PK vartojami vienodu dažnumu (pavartota tik po vieną
kartą), o sinonimų apaštalas, pana, prarakas, rėdyti, -ija, -ijo PK rasta
daugiau nei jų indigenių atitikmenų mokytinis, merga ir pranašas, valdyti, -o,
-ė: žodis apaštalas pavartotas 103 kartus, pana – 7, prarakas – 9, rėdyti, -ija,
-ijo – 29, mokytinis – 5, merga – 4, pranašas – 7, valdyti, -o, -ė – 9 kartus.
Slavizmas syla PK pavartotas 8 kartus, o jo sinonimas galybė – 34 kartus.
Visi šie sinonimai vartojami ir kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose,
taigi rinkimasis vartoti slavizmą laikytinas M. Petkevičiaus pasirinkimu. Tai
matyti ir iš originalo ir lietuviško teksto gretinimo. Pavyzdžiui, apaštalas
vartojamas ne tik vietoj apostoł, bet ir vietoj zwolennik: le. […] A ʒwolennicy
fukali na onych ktorʒy ie prʒynośili […] // […] o Apaßtalay baria anuos / kurie
atneſie PK 1956; le. Bo mowi Apoſtoł Paweł ś. ʒ̇e iuʒ̇ ʒadnego potępienia niemaß
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tym […] // lie. Nes kałba Apaßtałas Powiłas ßwentas / iuog iau nera ne iokia
paſkandima tiemus […] PK 2453. Dar tas pats žodis zwolennik verčiamas ir
kaip mokytinis: le. […] łamał y dawał ʒwolennikom ſwoim […] // lie. […] łauʒ̇ia
ir dawe mokitiniems ſawo […] PK 1320. Taigi, kaip ir prieš tai aptarti dubletai
(pvz., ponavonė / viešpatavimas), daugiareikšmiai žodžiai sinonimiškai PK yra
vartojami nedėsningai, t. y. skolinys nebūtinai vartojamas vietoj atitikmens
lenkų kalba, o indigeniai žodžiai nebūtinai vartojami verčiant laisvai.

IŠVADOS
PK vartojamų absoliučiųjų sinonimų, dar vadinamų dubletais, kurių vienas
yra svetimos kilmės žodis (slavizmas arba hibridas, turintis slavišką šaknį), santykis niekuo nesiskiria nuo dubletų, kurių abu nariai yra savakilmiai lietuvių
kalbos žodžiai, santykio. Kai kurie daugiareikšmiai žodžiai, teoriškai nevertintini kaip dubletai, PK vartojami būtent kaip dubletai. M. Petkevičius vartojo
šiuos žodžius tik keliomis reikšmėmis, bendromis indigeniam ir skolintam žodžiui. Sinonimų pakeičiamumas sakinyje yra svarbiausias jų bruožas, bet PK ne
tik vartojami indigenių žodžių dubletai slavizmai arba hibridai, bet ir neretai
svetimos kilmės žodžių pozicijų pasitaiko dažniau. PK skiriasi nuo kitų senųjų
lietuvių kalbos raštų, kuriuose kai kurių absoliučiųjų sinonimų (dyvas / stebuk
las, pakusa / pagundymas, kocerystė / klaidėjimas, pometis / atmintis, atminimas,
ponavonė / viešpatavimas) arba visiškai nėra, arba linkstama rinktis indeginius
žodžius. Neaišku, kodėl M. Petkevičius pasirinko tokius retesnius, kituose šaltiniuose nevartotus, žodžius. Ne visuomet tam įtakos turėjo tekstas lenkų kalba,
o lietuvių kalboje jau būta visiškų atitikmenų savakilmių žodžių. Kitais atvejais
PK yra vartojami dubletai, gana paplitę ir kituose senuosiuose lietuvių kalbos
raštuose, išskyrus M. Daukšos raštus (juose nėra svetimos kilmės narių). Taigi,
J. Kruopo teiginys, kad M. Petkevičiaus vartota leksika yra daug skurdesnė nei
M. Daukšos, turi pagrindo, jeigu ji vertinama pagal skolintos kilmės ir savakilmių lietuvių kalbos žodžių santykį, tačiau M. Petkevičiaus vartota leksika šiuo
aspektu nedaug kuo skiriasi nuo daugumos senųjų lietuvių kalbos raštų leksikos.
Vis dėlto M. Petkevičius nesekė teksto lenkų kalba aklai. Apie tai byloja sinonimų paieškos tais atvejais, kai lenkų kalbos tekste irgi vartojami sinonimai
(le. cud išverstas lie. dyvas, o le. dziw – lie. stebuklas; le. pokusa – lie. pakusa,
o le. pokuszenie – lie. pagundymas; le. pamięć – lie. pometis, o le. baczność – lie.
atmintis). Taigi, galima kalbėti apie M. Petkevičiaus mėginimą kuo tiksliau ar
vaizdingiau perteikti tekstą lietuvių kalba. Iš kai kurių sakinių matyti ne tik laisvas, nepažodinis vertimas, bet ir savakilmio lietuvių kalbos žodžio vartojimas,
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nors tame pačiame katekizme vartojama ir jį galinčių pakeisti slavizmų. Kartais pastarieji vartojami ne dėl teksto lenkų kalba įtakos, nes verčiant pasirinkti
iš rytų slavų pasiskolinti žodžiai, kurie nėra bendrašakniai su verčiamais lenkų
kalbos žodžiais. Galbūt tam įtakos turėjo asmeninis autoriaus žodynas ir verčiamo teksto interpretavimas.
Š A LT I N I A I
AK – Anoniminis 1605 m. katekizmas. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/
seniejirastai/db.php.
BB – Jonas Bretkūnas. Biblija, 1590. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/
db.php.
ChNT – Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament. Tom 3. Indeks, leid. Czesłav
Kudzinowski. Poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
DK – Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas = Katechismus von Mikalojus Daukša
vom Jahre 1595: 1595 m. katekizmo fotokopija ir jo transliteruotas tekstas, par. Vida Jakštienė, Jonas Palionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
DP – Indeks-słownik do „Daukšos postilė“, leid. Czesłav Kudzinowski. Poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
JE – Jonas Jaknavičius. Ewangelie Polskie y Litewskie. Prieiga per internetą: http://www.
lki.lt/seniejirastai/db.php.
KN – Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis. Knyga Nobažnystės, 1653. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php.
LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas 1–20, 1941–2002, elektroninis variantas (antras elektroninis leidimas), red. kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. Prieiga per internetą: http://www.lkz.lt.
Mž – Martynas Mažvydas. Katekicmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften
(Bibliotheca Baltica). Vilnius: Baltos lankos, 1993.
PK – 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. Kaunas: Švietimo ministerijos leidimo komisija, 1939.
SD1 – Senasis Konstantino Sirvydo žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 1997.
SD3 – Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslas, 1979.
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SG – Saliamonas Slavočinskis. Giesmes tikieimvy katholickam pridiarancias, 1646. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php.
SP – Punktai sakymų, I–II, par. F. Specht. Göttingen, 1929.
WP – Wolfenbüttelio postilė, 1573. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/
db.php.
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Absolute Synonyms in the Catechism of
Petkevičius in the Context of Other Lithuanian
Writings of the 16th–17th Centuries
SUMM ARY
The Catechism of Merkelis Petkevičius (CP) was published three years after the publication of the Catechism by Mikalojus Daukša. Though the CP is the first Lithuanian book
of the Reformers in the Grand Duchy of Lithuania, it has so far received little attention
from scholars. The Catechism has been discussed mainly in the general context of Lithuanian writings of the 16th–17th centuries, and scholars have most frequently focused on
the translations of psalms in the Catechism of Petkevičius from the Polish language. The
grammatical, lexical and phonetic features of the language in the CP have been analysed
in several articles only. This article focuses on absolute synonyms (doublets) as a segment
of lexis in the Catechism of Petkevičius, where one element is of Slavic origin or a hybrid
with a Slavic stem and the other element is an indigenous word. The goal of the article is
to identify whether the absolute synonyms found in the CP were typical of the lexis in the
16th–17thcenturies and what could have determined the use of rarer doublets found in the
CP only. In pursuit of this goal, all the pairs of systemic synonyms were selected from the
Catechism of Petkevičius and absolute synonyms were singled out afterwards. The Lithuanian text of the Catechism was compared to the Polish source of translation to reveal the
influence of the original text on the translation into the Lithuanian language. Though the
absolute synonyms from this Catechism are most frequently found in other Lithuanian writings of the 16th–17th centuries, this Catechism is regarded differently in some cases, because
rarer synonyms, which are not attested in other sources, can be found in it. The reasons for
the choice of such lexis by Petkevičius are not always clear, because in some cases the text
in Polish did not seem to have any influence on this.
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