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Mindaugas Šinkūnas
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? 
vardo rašybos raida Xvi–XiX amžiaus raštuose

1. Į v a d a s. Xvi–Xvii amžiaus lietuvių raštai klasifikuojami į tris rašomosios 
kalbos variantus. pagrindinis šaltinio priskyrimo konkrečiam variantui kriterijus yra 
rašomosios kalbos fonetika ir morfologija, tačiau tyrėjus domina ir sãvitos šių vari-
antų rašybos raidos tendencijos bei leksikos (ypač terminijos) skirtumai. Šiame straips-
nyje tęsiamos tokių skirtumų paieškos ir nagrinėjama vienos leksemos rašyba. vardo 
Kristus rašybos raida geriausiai išryškėja atsižvelgiant ne vien į šaltinių priklausymą 
rašomosios kalbos variantui, bet ir į jų rengėjų konfesinę priklausomybę.

2. v a r d o  KRISTUS u Ž r a Š Y m o  v a r i a n t a i. Kristaus vardas senuosiuose 
lietuvių raštuose rašomas santrumpomis arba nesutrumpintas. vartojamos dviejų 
(keturių) tipų santrumpos: su X (xp ir Xst) ir su C (Cr, Ch).

2.1. s a n t r u m p o s  XP, XPS, Xst-, CR9, Cħ-. Kristaus vardas ir įvairūs dievo įvar-
dijimai ankstyvaisiais viduramžiais lotyniška nesutrumpinta forma buvo rašomi labai 
retai1. dažniau vartotos santrumpos xp͡    ar χρ͡  , sudarytos iš pirmųjų Kristaus graikiš-
ko vardo raidžių chi ir ro. Jos buvo mėgstamos ir vėlesniuose rankraščiuose2 ar spau-
diniuose3 (žr. 1 ir 2 pav.). manoma, kad šios graikiškos raidės, dažnai suvokiamos 

1  traube 1907, 149; Chaplais 1987, 261.
2  Capelli 21928, 401–402, 526.
3  pavyzdžiui, Juozapo Flavijaus Antiquitates 

Judaicae skirtinguose nuorašuose ir leidi-
muose Kristaus vardas 18,63 eilutėje loty-
niškai rašomas santrumpomis xpc arba 
xps – daugumoje iX–Xv amžiaus rankraš-
čių ir apie 1475 metus išspausdintoje kny-
goje (liubekas), xc – 1200–1230 metų ran-
kraštyje, xpus – 1470 metų spaudinyje 
(augsburgas), cristus – Xv amžiaus ran-
kraštyje, christus – knygose, spausdintose 
1481, 1486, 1499, 1502, 1510 (venecija), 
1513–1514 (milanas), 1511, 1513–1514, 

1519 (paryžius), 1524 (Kelnas) ir 1524 (ba-
zelis) metais; Kristaus vardas 20,200 eilu-
tėje rašomas kaip xpc arba xps – daugumo-
je rankraščių bei knygose, išspausdintose 
prieš 1475 (nyderlandai?), maždaug 1475 
(liubekas), 1481, 1486 (venecija), 1511, 
1513–1514, 1519 (paryžius) metais, xpus – 
1470 metų spaudinyje (augsburgas), cris-
tus – 1461 metų rankraštyje; crystus – Xv 
amžiaus rankraštyje; christus – 1499, 1502, 
1510 (venecija), 1513–1514 (milanas), 1524 
(Kelnas) ir 1524 (bazelis) metų spaudi-
niuose; žr. levenson, martin 2014, 18, 44. 
vėlesni leidimai šiame darbe netirti.
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1 pav. Kristaus vardo rašyba 1507 metais spausdintoje 
knygoje: chriſtus (2 eil.), santrumpos Chs, xs, xus 
(14, 12, 22 eil.); dar žr. xiana (20 eil.);
Kauno apskrities viešoji biblioteka: r 72863

kaip lotyniškos, buvo vartojamos ne vien taupant rašomąją medžiagą, bet kaip spe-
cialūs nomina sacra ženklai4, jų populiarumą palaikė ir kristograma 5.

santrumpos xp͡ s ir  ͡xp vartojamos lietuviškose glosose, įrašytose 1501 metais iš-
spausdintame mišiole „missale ad usum romane“ (Mg). Įrašymo laikas iki šiol nėra 
tiksliau nustatytas, tyrėjai glosas datuoja skirtingai: 1502–1578 metais6; Xvi amžiaus 
pabaiga ar vėliau7; glosos galėjo būti įrašytos ne vieno asmens, vienos – Xvi amžiaus 
antrojoje pusėje, kitos – Xvii amžiaus viduryje8. dvi glosos yra su santrumpomis, 
skliaustuose pateikiamas spausdintas knygos tekstas (žr. 2 ir 3 pav.):

 Mg XXXiiiiv niegv taſai ǁ ẽ xp ͊svſaſ?
  [nunquid ipſe eſt chriſtus?]
 Mg CXiiiiv galetvmite ǁ teipagi ʒÿnot ǁ meił xp v͊ſo ǁ kvrÿ p

̄
eit ÿſsǁmanim. 

  [poſǁſitis […] scire etiā ſup
̄
emi ǁ nentē ſcientie charitatē xp̄i:]

4  Chaplais 1987, 261.
5  Horsley, Waterhouse 1984, 213–214.
6  narbutas, zinkevičius 1989, 330.

7  Gudmantas 2006, 371.
8  subačius, leńczuk, Wydra 2010, 57.
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Glosų datavimas galėtų būti patikslintas, jei būtų tvirčiau nustatytos tokių san-
trumpų vartojimo lietuvoje chronologinės ribos. tačiau reikia pastebėti, jog įrašyto-
ją galėjo veikti ir šalia esantis lotyniškas tekstas, išspausdintas su identiškomis san-
trumpomis (pavyzdžiui, xpī).

Chronologiškai vėlesnė yra santrumpa be raidės p. santrumpą Xst- retkarčiais 
vartojo samuelis Chilinskis versdamas naująjį testamentą, dažniau rašė nesutrum-
pintą formą Christus9. Šauksmininkas Xˢt ᵉ yra Xviii amžiaus pabaigos ar XiX amžiaus 
pirmosios pusės10 maldoje, įrašytoje viename Knygos nobažnystės egzemplioriuje 
(lnb, sign.: a 1/684 [144349]). spausdintuose lietuviškuose šaltiniuose santrumpų 
su X- aptikti nepavyko11, 1616 metų agendoje pavartota hibridinė forma voc. Xriſtai 
AP1616 45₁, vėlesniame leidime ji pakeista į voc. Xriſte AP1630 59₁₅.

2 pav. Kristaus vardo santrumpos 1501 metų knygoje: 
lietuviškoje glosoje įrašyta xp ͊vſo (4 eil. paraštėje), 
lotyniškame tekste išspausdinta xi: (5 eil.);
lnb: npdaF C 889746/1506

9  lietuviškame tekste santrumpa pavartota 
14 kartų: Xſtus ChNT 26r₇ (mt 23,10),  
78v₁₉ (lk 24,26), 89r₆₂ ( Jn 10,24), 101v₄₂ 
(apd 3,18), 107r₂₄ (apd 9,22), Xſtus 45v₂₁ 
(mk 12,35), 46r₂ (mk 13,6), 110v₂₁  
(apd 13,25), gen. Xſtuſa 137r₁₇ (1 Kor 2,16), 
Xſtuſo 152r₆₂ (2 Kor 12,9), instr. Xſtusu 
30r₃₄  (mt 26,63), Xſtuſu 54v₄₆ (lk 4,41), 
Xſtuſiep 172v₅₈ (1 tim 1,14), voc. Xſte 30r₄₉ 
(mt 26,68). dar plg. nom. sg. Anti-Xſtus 
ChNT 198v₃₄ (1 Jn 2,18), instr. sg. Antixſtu 
200v₂₈ (2 Jn 1,7), gen. pl. Anti-Xſtu 198v₃₅ 

(1 Jn 2,18). tą pačią santrumpą Chilinskis 
pavartojo lotyniškoje Jono andriejaus 
Jurskio biogramoje: gen. Xſti ChNT 222r₅.

10  Žr. zinkevičius 1994, 167–168, 170.
11  santrumpos Xst-, Xt- vartotos Xviii am-

žiaus lotyniškuose tekstuose, pavyzdžiui: 
pasvalio jungtuvių metrikų knygose (in 
X[ri]sto PasvJM 1780-04-09, 1783-01-13, 
1783-12-18, in X[ris]to PasvJM 1784-09-24, 
1785-11-26 įrašuose), 1750 metų spaudiny-
je Pėdelis miros (Xti PM1750 87₁₃).
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Kitokia santrumpa vartojama vadinamuosiuose „dzūkiškuose“ poteriuose, užra-
šytuose Xvi amžiaus pradžioje. marijos pasveikinimo maldoje12 po žodžio ÿeſuσ 
Kristaus vardą žymi santrumpa cr9͡   . Ji galbūt galėtų būti laikoma viduramžiškos 
rašybos Cristus pėdsaku. viduramžių lotyniškuose rankraščiuose nesutrumpintos 
formos labai retos, retkarčiais konkuravo Christus ir Cristus bei Xristus13. pastebėta 
tendencija, jog Christus rašė graikų kalbą mokantieji, tačiau tokio išsilavinimo netu-
rintieji, o ypač rašę ne lotyniškai – Cristus; graikiškos raidės <χ> atitikmuo jiems buvo 
lotyniška <c> (be aspiracijos)14. tokia rašyba yra dažnesnė (⅔) nei Christus (⅓) iv–vi 
amžiaus rankraščiuose, kuomet vis daugiau tekstų rašyta liaudine lotynų kalba15. 

3 pav. Kristaus vardo santrumpos 1501 metų knygoje: 
lietuviškoje glosoje įrašyta xp ͊svſaſ (4 eil. paraštėje), 
lotyniškame tekste išspausdinta chriſtus (10 eil.); 
lnb: npdaF C 889746/1506 (www.epaveldas.lt)

12  maldą šiame rankraštyje sudaro dvi dalys 
(iš lk 1,28 ir 1,42), tai, kad trūksta trečio-
sios maldos dalies, svarbu rankraščio da-
tavimui: ji pridėta Xv amžiaus pabaigoje 
ar Xvi amžiaus pradžioje (lebedys, palio-
nis 1963, 120). evangelijos pagal luką ei-
lutėje Jėzaus Kristaus vardas neminimas 
(lk 1,42). spėjama, kad į maldą vardas 
buvo įtrauktas popiežiaus urbono iv lai-
kais (1261–1264) ar kiek vėliau. Xiv am-
žiaus šaltiniuose jau vyrauja variantai su 
vardu Jėzus ar dar dažniau – Jėzus Kristus 
(o’Carroll 2000, 165). abu vardai – Jėzus 
Kristus – vartojami lietuviškoje maldoje 

1595 metų mikalojaus daukšos katekizme 
(DK 58), 1605 metų katekizme (AK 48) ir 
1677 metų roberto bellarmino katekizme 
(BK 6). vėliau vardo Kristus atsisakyta, 
vien Jėzus randamas, pavyzdžiui, 1681(?) 
metų Jurgio Kasakauskio katekizme 
(KR 8), 1725 metų katekizme (ŠP1725 58), 
maldoje, 1750 metais išspausdintoje kar- 
tu su Jono Jaknavičiaus evangelijomis 
(JE1750 248) ir kt.

13  iX–X amžiaus rankraštyje rašoma xristus, 
žr. traube 1907, 161.

14  Chaplais 1987, 264–265.
15  Chaplais 1987, 265, 268.
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Graikų kultūros atgimimas viii amžiuje jau įsitvirtinusios rašybos Cristus nebepa-
veikė, vėlyvaisiais viduramžiais ši forma laikytina normine italų, prancūzų, flaman-
dų ir anglų raštininkų16. italijoje, prancūzijoje ir anglijoje forma Christus vėl tapo 
vyraujančia Xv amžiuje17. 

Kito tipo santrumpa Cħus vartojama vadinamojoje Wolfenbüttelio postilėje, per-
braukta raidė h rodo, kad nuorašo autoriui įprasta buvo forma su Ch-18. 

2.2. n e s u t r u m p i n t Ų  F o r m Ų  r a Š Y b o s  v a r i a n t a i. Kristaus vardas 
lietuviškuose raštuose gali būti pradedamas rašmenimis C-, Ch- arba K-, o šaknyje 
rašomas su -i-, -j- arba -y-. skirtingos užrašymo kombinacijos iš viso sudaro devynis 
galimus variantus, septynis iš jų randame Xvi–XiX amžiaus lietuviškuose šaltiniuo-
se: Kristus, Krjstus, Krystus, Christus, Chrjstus, Chrystus, Cristus.

Formų su Cr- pasitaiko Xvi amžiaus pabaigos–Xvii amžiaus pradžios lietuviško-
se knygose, tačiau dėl retumo jos laikytinos spaudos klaidomis, o ne sąmoningais 
parašymais. Jų pasitaiko vos keletas – po vieną daukšos, Jokūbo morkūno ir lozoriaus 
zengštoko knygose – nom. Cṙiſtus DP 107₂₇ (su ṙi vietoje rí), Criſtus MP 56v₂₈, dat. 
Criſtui ZG 31v₁₂, acc. Criſt DK 15₄.

rašymas su K- laikytinas fonetiniu (rašyba pagal tarimą). Xvi–Xvii amžiuje lie-
tuvių kalbos fonetinėje sistemoje dar nebuvo įsitvirtinusios fonemos /ch/, /f/ ir /h/ – 
skoliniuose pastaroji dažniausiai netarta, o kitos keistos atitikmenimis /k/ ir /p/. se-
niausia lietuviška forma su k- randama jau rankraštiniuose Xvi amžiaus pradžios 
poteriuose: „tikėjimo išpažinimo“ maldoje rašoma acc. yeſu kriſtu (vos keliomis eilu-
tėmis žemiau nei aptartoji santrumpa cr9͡   ).

vardo šaknies rašyba su -i- arba -y- fonetine gali būti laikoma tik iš dalies. raidė 
<y> daugumai Xvii–Xviii amžiaus didžiosios lietuvos lietuvių skaitytojų neturėjo 
fonetinės reikšmės, kuria skirtųsi nuo <i>, balsio ilgumas ja nežymėtas19. Ši raidė pa-
gal lenkų rašybos pavyzdį žymėta dvibalsių antrajame komponente (pvz., <ay>, <ey>, 
<uy> ar <oy>)20, o monoftonge aiškios funkcijos dažniausiai negaudavo, tebuvo <i> 
variantu21. raidė <y> formose Chrystus, Krystus lietuviškuose Xvii–Xviii amžiaus 
šaltiniuose atsirado dėl lenkų rašybos įtakos (apie vardo rašymą šia kalba žr. 4 skyrių).

labai retai pasitaikančios formos su -j- laikytinos periferinėmis, atsitiktinėmis. 
raidė <j> lietuvos rašytojams ir spaustuvininkams Xvi amžiaus pabaigoje dar buvo 

16  Chaplais 1987, 269, 271, 275.
17  Chaplais 1987, 270, 271, 274. Xv amžiaus 

vokiškuose rankraščiuose vyraujančia for-
ma laikoma Cristus – lüders 1971, 375.

18  Šiame 1573 metų rankraštyje Kristaus var-
das žymimas prie santrumpos pridedant 
galūnę: nom. Cħus, gen. Cħaus, dat. Cħui, 
Cħtu, acc. Cħụ, Cħu, Cħun, Cħum, instr. 
Cħto, Cħtuſu, all. Cħauſp, Cħauſpi.

19  tendencijų <y> vartoti ilgojo balsio pozici-
joje matyti Chilinskio raštuose.

20  plačiau žr. Šinkūnas 2015.
21  norą suteikti raidei <y> fonetinę reikšmę 

galima įžvelgti Knygos nobažnystės antrojo 
leidimo redaktoriaus taisymuose, kuris ja 
žymėjo trumpojo (!) nekirčiuoto skiemens 
/i/: „antrojo leidimo redaktorius (bent jau 
tas, kuris redagavo G² pradžią) turėjo ge-
rai mokėti lietuvių kalbą. skirdamas trum-
pąjį i (rašydamas y), jis, rodos, nė karto (!) 
neapsiriko, t. y. neparašė y ten, kur taria-
mas ilgasis ī“ (Jakulis 1974, 25).
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naujovė, jos vartosena nebuvo aiškiau nusistovėjusi. daukšos katekizme Chrjǁſtus yra 
vos ne vienintelis žodis (DK 35₁₃₋₁₄), kuriame pavartota raidė <j>22, o didžiulės apim-
ties daukšos postilėje raidė <j> pastebėta vos 4 kartus. retumas rodo, kad vertėjas 
jos nevartojo, raidę surinko spaustuvininkas. Forma Krjstus pasitaiko Jono bretkūno 
postilėje (3×): Krjſtus BP ii 20₁₁, 89₃, gen. Krjſtaus BP ii 414₁₈. Knygoje <j> vartojama 
ganėtinai retai: pirmojoje dalyje su <j> parašytus terasime 210, antrojoje – 307 žodžius 
(atmetus pavyzdžius su ligatūra <ij>). bretkūno parašyme Krjstus <j> galbūt galėtų 
žymėti skiemens kirtį23.

3. v a r d o  r a Š Y b a  s K i r t i n G Ų  K o n F e s i J Ų  a u t o r i Ų  r a Š t u o s e. 

peržiūrėjus daugumą Xvi–Xvii amžiaus lituanistinių šaltinių matyti, jog vardo ra-
šybos raida ryškiausiai skiriasi evangelikų liuteronų (mažosios lietuvos) ir katalikų 
(didžiosios lietuvos) raštuose. atskirai reikia kalbėti apie negausius kolektyvinius 
evangelikų reformatų darbus.

3.1. v a r d o  r a Š Y b a  e v a n G e l i K Ų  l i u t e r o n Ų  r a Š t u o s e. mažosios 
lietuvos raštijoje Xvi amžiuje ir Xvii amžiaus pirmojoje pusėje vyravo forma Chris-
tus (žr. 1 schemą). taip vardas rašomas beveik visuose šaltiniuose iki danieliaus 
Kleino gramatikų: martyno mažvydo 1547 metų katekizme (MžK 31×)24, 1549 metų 
Giesmėje šv. Ambraziejaus (MžGA 13×), 1559 metų Formoje krikštymo (MžF 47×), 
1566 metų (MžG I 63×) ir 1570 metų (MžG II 188×) mažvydo rengtuose ir baltramie-
jaus vilento redaguotuose giesmynuose, rankraštinėje vadinamojoje Wolfenbüttelio 
postilėje (1573 metų nuoraše, WP 20×, plg. santrumpas su Cħ- – apie 1534×), 1578 metų 
rankraštiniuose ir spausdintame įsakuose (Į1578r A ir B po 1×; Į1578s 2×), 1579 metų 
vilento Enchiridione (VE 62×) ir jo Evangelijose bei Epistolose (VEE 106×), bretkūno 
biblijos vertime (pvz., psalmyne 7×; naujajame testamente apie 84×) ir jo parengtame 
1589 metų giesmyne (BG 201×, vienintelė forma su K-), rankraštiniame Xvi amžiaus 
pabaigos giesmynėlyje (UG 26×), simono vaišnoro 1600 metų Žemčiūgoje teologiško-
je (MT 508×, iš jų 7× zacharijaus blotno rašytoje pratarmėje), zengštoko 1612 metais 
perspausdintose vilento knygose (ZE 72×; ZEE 112×) ir giesmyne (ZG 370×, vos 
penkios formos Kristus yra 39r–41v puslapiuose išspausdintame, į ankstesnius gies-

22  dar dviejuose žodžiuose raidė atspausta 
neaiškiai – ig łbetoiuj DK 36₂, jo DK 76₉; 
dar du žodžiai išspausdinti su ligatūra <ij>.

23  bretkūno raštuose, skirtingai nei daukšos, 
raidei <j> buvo suteikta ypatinga reikšmė. 
daugumoje formų <j> žymi ilgąjį balsį [ī], 
pvz., acc. sg. apſpiaudjma BP I 259₇, re-
čiau – žodžio pradžios, trumpąjį ar galbūt 
pailgėjusį dėl kirčio balsį [i], pvz., jr BP I 
16₁₇, ing gjrre BP i 267₉, raidė dar vartoja-
ma rašant dvibalsius, pvz., acc. sg. ßejmina 
BP i 32₂₃, tinaj BP i 49₈, iſch pujkiſtes BP I 

270₇, gali žymėti junginius [ji], [ij] ar [ii], 
[iji], pvz., paſſiturejmas BP i 271₁₂, prjmma 
BP i 247₆. 

24  Formų dažnumas apskaičiuotas pagal lKi 
senųjų raštų duomenų bazės ir kitus skait-
meninius perrašus. neskaičiuojamos rašy-
bos ar spaudos klaidos (pvz., Ahríſtaus  
DK 40₅, Ehriſtaus MžG II 91[332]₁₁, Ehríſ-
tuię DP 417₂₅, Thríſtaus DP 62₄₈, Crhíſtus 
DP 362₃₂, Chrißuſiep MP 137r₃₄, Ckriſtaus 
PS ii 202₂₃ ir pan.), sutrumpintos vardo 
formos. morfologija netiriama.
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myno leidimus neįtrauktame „tikėjimo išpažinime“), Jono rėzos 1625 metų psalmy-
ne (RPs 3×), Jono Hiofnerio 1634 metų sveikinime (HsP 1×), 1639 ir 1641 metų įsa-
kuose (Į1639, Į1641 po 1×).

Junginį <ch> tie patys autoriai rašo ir vardo Kristus vedinyje Antikristas, vardo 
Kristoforas trumpinyje Kristupas, būdvardyje antikristiškas, pavyzdžiui: dat. sg. 
Antichriſtui MžG i 16(163)₂, nom. pl. Antichriſtai WP 78v₁₅, nom. sg. Antichriſtiſchkas 
BG i1v[126]₁, dat. sg. Antichriſtui BKa a7v[12]₁₀; nom. sg. Antichriſtiſchkas ZG 84r₄, 
Christups HsP1634₁. tik vaišnoro verstose knygose rašyba nevienoda: Žemčiūgoje 
teologiškoje rašoma Antichristus, gen. -a (5×), bet kartu su ja išspausdintoje knygelėje 
Apie popiežiškąją mišią – Antikristus, gen. -a (2×), pavyzdžiui: nom. sg. Antichriſtus MT 
238v₃, ₁₁, gen. sg. Antichriſta MT 238v₁, ₇, ₂₁, bet nom. sg. Antikriſtus MTP 23v₁₆, gen. 
sg. Antikriſta MTP 32r₃.

duomenys rodo, kad daugiau nei šimtą metų prūsijos lietuviai kanonine laikė 
formą Christus. tokią rašybą palaikė ir vokiškoji tradicija, pavyzdžiui, martyno liu-
terio verstoje 1545 metų biblijoje vartota vokiška forma Christus25.

iš visų Xvi amžiaus antrosios ir Xvii pirmosios pusės liuteronų raštų vardo ra-
šyba išsiskiria bretkūno parengtieji. 1580 metais verstame naujajame testamente ir 
1589 metais išspausdintame giesmyne jis dar rinkosi formą Chriſtus, tačiau 1591 me-
tais išspausdintoje bretkūno postilėje vyrauja pagal tarimą rašoma forma Kristus (BP I 
892×; BP ii 900×; Krjstus: BP II 3×)26. pasitaikančios išimtys su Ch- joje labai negausios 
(Christus: BP i 30×; BP II 4×)27. postilėje vartota vardo rašyba buvo inovatyvi, tačiau 
amžininkų nepaveikė: jų tekstuose vardas su K- nerašomas.

prie rašybos Kristus mažojoje lietuvoje pereita Xvii amžiaus viduryje. tai sietina 
su danieliaus Kleino ir jo amžininkų atlikta lietuvių kalbos rašybos reforma28. Kleino 
gramatikose aiškinama, jog skolinių [ch] ištariamas kaip [k], todėl reikią ir rašyti 
Kristus, kvola, patriarka ar Malakijas29. vardas su K- be išimčių rašomas ne tik grama-

25  Formos su Christ- randamos ir prūsų kal-
bos paminkluose (1545 metų i katekizme – 
3×, ii katekizme – 1×, 1561 metų katekiz-
me – 43×, Chtiſtum 1×. (Formos suskaičiuo-
tos iš skaitmeninių perrašų, paskelbtų 
Prūsų kalbos paveldo duomenų bazės tekstų 
korpuse.) ii katekizme dar vartojama forma 
Chricſtus 2×, su <c> [k] įterptu tikriausiai 
pagal žodį, reiškiantį krikštą (mažiulis 
2013, 169).

26  Formos „lietuvinimo“ užuomina randama 
vos porą metų anksčiau nei postilė iš-
spausdintame giesmyne: šventės pavadi-
nimas vienoje kolektos antraštėje įvardin-
tas kaip Ant Kriſtaus Dangu=ǁßengima, ta-
čiau visur kitur giesmyne garbinamas 
Christus, pavyzdžiui, eilute žemiau per šią 

šventę siūlomoje giedoti giesmėje (Chriſtus 
vßßenge ant aukſchta BKo b5v).

27  iš šių septynios formos į pirmąją dalį pate-
ko kartu su perikopėmis, perimtomis iš 
vilento; dešimt jų yra „pasijoje“.

28  apie reformos priežastis ir kai kurių prie-
balsių rašybos raidą žr. Šinkūnas 2014.

29  „in medio autem inſervit tantùm peregri-
nis vo-ǁcibus, ut: Chriſtus Chriſtus, chwola 
laus, Sar=ǁdonichus sardonix, Patriarcha 
patriarcha, Ma=ǁlachias malachias, Eʒe chie-
lis ezechiel. sed ſi ǁ ſcribere debeamus, 
quem ad modum loquimur, prout ǁ scali-
ger vult l. 11. de cc. ll. c. 4. mallemus tales 
voces ǁ ex peregrinis in ſuam flectentes 
itaſcribere: Kriſtus / ǁ Kwola / Patriarka / 
Malakias &c.“ KlGr 7₂₃₋₃₀.
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1 schema. vardo Kristus rašybos variantų distribucija 
mažosios lietuvos Xvi–Xviii a. pradžios raštuose: 

■ – Kristus; ▲ – Krjstus; ● – Krystus; □ – Christus; 
ħ – Cħ…; c – Cristus; ⌜ ⌝ – vardas perikopėje

1547 mažvydas, Katekizmas (MžK) □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□

1549 mažvydas, Giesmė (MžGA) □□□□□□□□□□□□□
1559 mažvydas, Forma (MžF) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1566 Giesmynas (MžG I) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1570 Giesmynas (MžG II) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1573 Wolfenbüttelio postilė (WP) ħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ⌜ħ⌝ħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħ□ħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħ□□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħ□ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

1578 Įsakai (Į1578rA) □ (Į1578rB) □ (Į1578s) □□
1579 vilentas, Enchiridion (VE) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Evangelijos (VEE) 
□□□□□□□⌜□⌝□⌜□□⌝□⌜□⌝□□⌜□⌝□□□□□□□⌜□⌝□□□□⌜□□⌝□□⌜□⌝⌜□⌝□⌜□⌝□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□

1580 bretkūnas (ps) □□□□□□□ (nt) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1589 Giesmynas (BG) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (MžP) □□□□□□□□□□□□ (BKo) □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ (BKa) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Xvi a. pab. Giesmynėlis (UG) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1591 bretkūnas, Postilė (BP I) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜□⌝■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■□⌝■■■■■■⌜■⌝■■
■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■□⌜□⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□
⌜□⌝□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■
□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■⌜□⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■
■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜□⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜□⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■□□■□□■■□□□■□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ (BP II) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■▲■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■
■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■▲■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■▲■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■

1600  vaišnoras, Žemčiūga (MT) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (MTP) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



193 Kristus, Krystus, Christus, Chrystus a r  Cristus? 
Va r d o  r a š y b o s  r a i d a  X V I –
X I X  a m ž i a u s  r a š t u o s e

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1612  zengštokas, Enchiridion (ZE) □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Evan-
gelijos (ZEE) □□□□□□□⌜□⌝□⌜□□⌝□⌜□⌝□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□⌜□⌝
□□□□⌜□□⌝□□⌜□⌝⌜□⌝□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□⌜□⌝□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Giesmynas (ZG) □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1625  rėza, Psalteras (RPs) □□□
1639  Įsakas (Į1639) □
1641  Įsakas (Į1641) □
Xvii a. vid. Žodynas (Lex) ■
1653  Kleinas, Grammatica (KlGr) □■■■■
1654  Kleinas, Compendium (KlC) ■
1666  Giesmynas (KlNG) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Maldynas (KlM) ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1670  Catechismus (K1670) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■■[…]

1673  sapūnas, Šulcas, Grammatica (SŠGr) ■■
1674  nettelhorst (N1674) □
1684  Hartknoch, Alt- (H1684) □
1685  Giesmynas (RG) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ Maldynas (RM) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1694  Šulcas, zandenas (ŠKS) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

Xvii a. pab. Žodynas (CGL I) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
(CGL II) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1700  Catechismus (K1700) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

1701  Naujas Testamentas (BtNT) ■⌜■□⌝□□⌜□⌝⌜□⌝⌜■⌝■⌜■
⌝■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■⌜■■⌝■■■■■■■■■
■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■⌝■■■⌜■■⌝■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■⌜■■■■■⌝⌜■⌝■■■■■■⌜■⌝⌜■■■⌝■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■⌜■■■■⌝■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■⌜■■■■■⌝■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝
■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■⌜■■■■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■■■⌝⌜■■■■■■⌝⌜■⌝■■■■■■⌜■⌝⌜■
⌝■■■■■■■⌜■■■⌝■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■⌜■■■■⌝■■■■■■⌜■■⌝■⌜■⌝■■■■■■■■
■■■⌜■■■■⌝■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■⌜■■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■⌜■■■⌝■■■■■⌜■⌝
■■■■⌜■⌝■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■

1701  zandenas, Katekizavimas (ZK1701) ■■■[…]
1702  brand, Reysen (BR1702) ■■■■
1703  brand, Reis-Beschryving (BR1703) ■■■■
1704  Giesmynas (ŠG) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Maldynas (ŠM) 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■

1709  Catechismus (K1709) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

iki 1710 Giesmės (TG) ■■
1719  lyzijus, Katgismas (LK) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1720  Catechismus (K1720) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
1721  Įsakas (Į1721) ■
1722  engelis, Katgismas (EK) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1727  Naujas Testamentas (NT1727) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■⌜■■⌝■■■■⌜■⌝■■■⌜■■⌝■■■■■■■[…]
1730  berentas, Davadnas (BD) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Xviii a. pr. Prahos žodynas (PŽ) ■
1730  Hakas, Žodynas (HŽ) ■■■
1735  Naujas Testamentas (NT1735) ■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■⌜

■⌝■■■■■⌜■■⌝■■■■⌜■⌝■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■⌜■⌝⌜
■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜
■⌝■■■■■⌜■⌝■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■⌜■⌝■⌜■■⌝■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■⌜■■■■■⌝⌜■⌝■■■■■■■■⌜■⌝⌜■■⌝■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■⌜■■■■⌝■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■■■■■⌝■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜
■⌝⌜■⌝■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■⌜■■■■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝⌜■■■■■⌝⌜■⌝■■■■■■⌜
■⌝⌜■⌝■■■■■■■⌜■■■⌝■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■⌜■■■■⌝■■■■■■■⌜■■⌝■⌜■
⌝■■■■■■■■■■■⌜■■■■⌝■■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■⌜■■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝■■■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■■⌝■■■■■
■■■■⌜■■■⌝■■■■■⌜■⌝■⌜⌜■⌝■■■■⌜■⌝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌜■⌝■■■■■■■■
■■■■■■■■■■⌝■■⌜■⌝■■■■■■■
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tikose (KlGr 4×, KlC 1×), bet ir vėliau Kleino parengtame giesmyne bei maldyne (KlNG, 
KlM: Kristus 530×)30. Kleino siūloma rašyba buvo visuotinai priimta ir įsigalėjo: ji 
vartota 1670 metų liuterio katekizmo lietuviškoje dalyje (K1670, Kristus), Kristupo 
sapūno ir teofilio Šulco gramatikoje (SŠGr, Kristus 2×), Jono rikovijaus 1685 metais 
parengtame giesmyne ir maldyne (RG, RM: Kristus 527×, Krystus 1×), 1694 metų 
baltramiejaus Šulco katekizme (ŠKS, Kristus 42×), rankraštiniame Xvii amžiaus vi-
durio žodyne Lexicon Lithuanicum (Lex, Kristus 1×) ir vėlesniame Clavis Germanico-
Lithvana (CGL, Kristus 64×)31. 

„senoji“ forma Christus Xvii amžiaus antrosios pusės liuteronų raštuose pasitai-
ko ypač retai. pavyzdžiui, ji yra 1674 metų Wolfgango Christophoro à nettelhorsto 
disertacijoje esančioje maldoje, kuri sutampa su išspausdintąja Christophoro Hartkno-
cho veikale (N1674 b3r, H1684 93, dar kartą ji neredaguota perspausdinta N1755 23). 
maldą jie nusirašė iš šaltinio, artimo 1670 metų liuterio keturkalbiam katekizmui 
(šiame rašoma Kriſt K1670 15₉).

mažojoje lietuvoje Kristus rašyta ir Xviii–XiX amžiuje, pavyzdžiui, 1701 metų 
naujajame testamente (BtNT: Kristus 570×, Christus 5×, visos formos su Ch- išspaus-
dintos knygos pradžioje)32, 1719 metų Heinricho Johano lyzijaus (LK, Kristus 54×), 
1722 metų Gabrieliaus engelio (EK 74×) ir 1730 metų Jono berento (BD 135×) kate-
kizmuose, 1730 metų Frydricho vilhelmo Hako žodyne (HŽ 2×)33, 1735 metų nau-
jajame testamente (NT1735 654×)34, 1735 metų knygelėje Pienas mažiems vaikeliams 
(PMV 35×), Jokūbo brodovskio rankraštiniame žodyne (B 7×), teodoro lepnerio 
1744 metais išspausdintame veikale Der Preusche Littauer (L1744 4×), 1747 metų po-
vilo ruigio gramatikoje (RgGr 7×) ir pilypo ruigio žodyne (RgŽ 2×)35 bei kituose 
šaltiniuose. 

30  zengštoko giesmyno nom. sg. Antichriſ-
tiſch kas (ZG 84r₄) Kleino giesmyne pakeis-
ta į Antikriſtiśkas (KlNG 460₁), taip pat iš-
spausdinta ir Jono rikovijaus bei Frydri-
cho Šusterio parengtuose giesmyno leidi-
muose (Antikriſtiśkas RG 549₁₅, 
Antikriſtißkas ŠG 593₁₅).

31  Šiame žodyne vartojamas Prieškristus, 
Prieškristis ‘antikristas’ (3×), vertinys iš 
vokiečių Wieder Christ, pavyzdžiui: Anti-
chriſt. Prieß-Kriſtus, aus. M. CGL i 126₁₂; 
Wieder Chriſt. Prieß-Kriſtis, cʒiô. M. ǁ Viel 
Verführer ſind in die Welt ǁ koen, die nicht 
bekennen Ieſum ǁ Chriſt, daß er ins Fleiſch 
koen iſt, dieǁſer iſt der Verführer und Wie-
der Chriſt: ǁ Daug Ißwadʒůtojû  Swiet ate-
jo, kur=ǁrie n ʼißpayſta Ieʒu Kriſtu, jog jis-
ſai ǁ  Kun atejs. Sʒittas yra Ißwadʒů=ǁtojis 
ir Prieß-Kriſtis, 2. Ioh. 1.7. CGL II 963₂₈₋₃₆.

32  plg. Antikristus, -aus (BtNT 5×), pavyz-
džiui: nom. sg. Antikriſtus BtNT 409₂₅  
(1 Jn 2,18), 409₄₂ (1 Jn 2,22), 414₁ (2 Jn 1,7), 
gen. sg. Antikriſtaus BtNT 411₂₈ (1 Jn 4,3), 
gen. pl. Antikriſtû BtNT 409₂₆ (1 Jn 2,18).

33  plg. Prieškristis (HŽ 2×), prieškristiškas, -a 
(2×), pavyzdžiui: Antichriſt Prieß=Kriſtis 
HŽ 156₁, Prießkriſtis, ſćio der Antichriſt.    
I d. g. m. HŽ 104₁₇₋₁₈, Antichriſtiſch prieß
kriſ tißkas. HŽ 156₂₋₃, Prießkriſtißkas, ko 
antichriſtiſch, g. m. ka, kôs, g. f. HŽ 104₁₉₋₂₁.

34  plg. Prieškristis (NT1735 4×), prieškristiška 
(2×), pavyzdžiui: prieß=kriſtis NT1735 331₇ 
(1 Jn 2,18), 331₂₆ (1 Jn 2,22), 335₁₅ (2 Jn 1,7), 
acc. sg. Prieß=Kriſt NT1735 350₁₂, gen. sg. 
f. Prieß=Kriſtißkôs NT1735 357₅₈, Prieß=kriſ-
tißkôs NT1735 358₅₉.

35  dar plg. Widerchriſt, Priėß=Kriſtis, ſćio,   
M. 1 Joh. II.18. RgŽlv 400₁₆₋₁₇, Priėß=Kriſ-
tis, ſćio, M. der Widerchriſt RgŽlv 113₆₋₇. 



195 Kristus, Krystus, Christus, Chrystus a r  Cristus? 
Va r d o  r a š y b o s  r a i d a  X V I –
X I X  a m ž i a u s  r a š t u o s e

mažojoje lietuvoje rengtuose raštuose nerasime vardo varianto su -y-36. Jis nevar-
totas dėl mažesnės nei didžiojoje lietuvoje lenkų raštijos įtakos ir dėl grafemų <i> ir 
<y> reikšmių atskyrimo (ilgasis balsis rašmeniu <y> nuosekliau pradėtas žymėtas 
1625 metų Jono rėzos psalmyne)37.

Kitokia nei prūsijoje Kristaus vardo rašymo variantų konkurencija vyko didžio-
joje lietuvoje.

3.2. v a r d o  r a Š Y b a  K a t a l i K Ų  r a Š t u o s e. didžiosios lietuvos katali-
kų raštuose Xvi–Xviii amžiuje vardo rašyba su K- buvo neįprasta, beveik be išimčių 
vartota vien forma Christus, o vėliau lenkų rašybos pavyzdžiu imta rašyti ir Chrystus 
(žr. 2 schemą). 

„lotyniškoji“ forma Christus katalikų raštuose vyravo iki Xvii amžiaus vidurio: 
1595 metų daukšos katekizme ir 1599 metų postilėje (DK: Christus 46×, Chrystus 1×, 
Chrjstus 1×, Cristus 1×; DP: Christus 2131×, Chrystus 3×, Kristus 3×, Cristus 1×; plg. DP: 
Antichristas ar Antichristus 25×, kristusai 1×), 1605 metų ledesmos katekizmo vertime 
(AK: Christus 40×, Chrystus 5×), 1616, 1630 ir 1633 metų sakralinių formulių knygose 
(AP1616, AP1630, RS1633: Christus po 1×), Konstantino sirvydo 1629 metų postilėje 
(PS i: Christus 191×, Chrystus 30×)38.

maždaug nuo Xvii amžiaus vidurio katalikai mesijo vardą lenkų rašybos pavyz-
džiu vis dažniau ėmė rašyti su -y-: Chrystus. sirvydo postilės antroji dalis (1644) yra 
pirmasis leidinys, kuriame „lenkiškoji“ forma Chrystus (PS II 76×), nors ir nedidele 
persvara, yra dažnesnė negu Christus (68×). redaktorius taisė sirvydo -i- į -y- nevie-
nodai atidžiai: nepataisytų formų daugiau liko knygos pradžioje ir pabaigoje nei 
viduryje. porą metų vėliau saliamono mozerkos slavočinskio išspausdintose giesmė-
se vis dar dažniau buvo garbinamas Christus (SG 39×) nei Chrystus (11×). Jaknavičiaus 
evangelijų 1647 metų leidime, kaip ir PS, dažnesnė forma Chrystus (JE1647: Chrystus 
11×, Christus 6×)39. Knygose Agenda parva ir Rituale sacramentorum spausdinamose 
sakralinėse formulėse Christus suredaguotas į Chrystus maždaug 1656 metais (plg. 
Christus – AP1616 1×, AP1630 2×, RS1633 1×, Chrystus – 1656, 1666, 1679, 1691, 1700 metų 
leidimuose). sirvydo žodyno 1642 metų leidimo forma Christus 1677 metais pakeičia-
ma į Chrystus (SD1642: Christus 1×; SD1677: Chrystus 1×; SD1713: Chrystus 1×). rank-
raštiniame Xvii amžiaus antrosios pusės „tikėjimo išpažinimo“ nuoraše, parašytame 

36  vienintelė forma Kryſtus yra rikovijaus 
1685 metų giesmyne. ankstesnėje šios da-
nieliaus Kleino verstos giesmės publikaci-
joje išspausdinta Kriſtus KlNG 377₂₁, tad 
forma Kryſtus RG 478₂₄ yra spaudos ar 
nuorašo klaida, ji ištaisyta sekančiame 
giesmyno leidime: Kriſtus ŠG 522₂₄.

37  bretkūno psalmių knygos vertimo rankraš-
tyje pasitaikančios raidės <y>, <ÿ> ar <ij> 
priskirtinos taip pat rėzai ar kitiems Xvii 
amžiaus korektoriams.

38  pusė formų su -y- yra lanko dd pradžioje.
39  išlikusių ankstesnių šios knygos leidimų 

nesurasta, vėlesniuose Chrystus / Christus 
formų santykis svyruoja nuo 1:1 iki 26:1 
(plg. JE1674: 10×/7×; JE1679: 9×/9×; JE1690: 
11×/7×), Xviii amžiaus leidimuose normi-
ne forma, be jokios abejonės, laikytina  
Chrystus (JE1705: 18×/3×; JE1750: 26×/1×).
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2 schema. vardo Kristus rašybos variantų distribucija didžiosios lietuvos katalikų raštuose:
■ – Kristus; ● – Krystus; □ – Christus; ∆ – Chrjstus; ○ – Chrystus; 
c – Cristus; x – Xristus; ⌜ ⌝ – vardas perikopėje

1595 daukša, Katekizmas (DK)  □□□□□□□c□□□□□□□□□∆○□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1599 daukša, Postilė (DP)  □□□□□□□□□○□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□c□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□⌜○⌝□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□□□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□□□⌝□□□□□□□
□□⌜□□⌝□□□□□□□□□□□□□□⌜□□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□■□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□
□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1605 Ledesmos katekizmas (AK) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□
□□□□□□□□□□○□○□□□□□○□□○

1616 Agenda parva (AP1616) □x
1629 sirvydas, Postilė (PS I) □□□□□□□□□□○□□□⌜□⌝□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○○□□□□□□□□□○
□□□○□□□□□□○□○□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□○○○○○□○□○○○○○○○○
□○□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□○○□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□
○□□□□□□□□□□□□□□□□

1630 Agenda parva (AP1630) □x□
1633 Rituale (RS1633) □
1641 Rituale (RS1641) □
1642 sirvydas, Žodynas (SD1642) □
1644 sirvydas, Postilė (PS II) □□□○□○□□○□□□□□□□□□□○□○□□

□○□○○□○○○○○□○○○○○□○○○○○○○□□○○○○○○○□□□○○○□○○○○□○○
□□○○○○○○○○□○○○○○○○○○○○○○○○○□○○○□□□□□○○□□□□○□○□□□□○
□□□○⌜□⌝□□□□□⌜○⌝○□□□□□□□□□□

1646 slavočinskis, Giesmynas (SG I) □□□□□□○□□□□□□□□□□○ 
□□□□□□□□□□□□□□□□○□□○○□□ (SG II) ○○○○□○□□□○

1647 Jaknavičius, Evangelijos (JE1647) ○○○○○○○ 
○□○□□□○□○□

1656 Rituale (RS1656) ○
1662 B1662 ○○
1666 Rituale (RS1666) ○
1674 Jaknavičius, Evangelijos (JE1674) ○□○○□○○○ 

□○□□□○□○○
1677 Bellarmino katekizmas (BK) □□○○□□□□□□□□□○□□□○○□

□□□□□□□□□□□□□□□□
1677 sirvydas, Žodynas (SD1677) ○
1679 Jaknavičius, Evangelijos (JE1679) □□○□○□○○ 

□○□□□○□○○○
1679 Rituale (RS1679) ○
1681 Kasakauskis, Rožančius (KR) ○○○○○○○○○○○○

○○○○○○□□□○○○○○○○□○○○○○○○○○○○○○○○○○□○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

1690 Jaknavičius, Evangelijos (JE1690) □□○□○□○○□ 
○□○□○○○○○

1691 Rituale (RS1691K, Krokuva) ○ Rituale 
(RS1691Ta, torunė) ○ Rituale (RS1691Tb, 
torunė) ○

1700 Rituale (RS1700) ○
1701 Rituale (RS1701) □
1705 Jaknavičius, Evangelijos (JE1705) □□○○○○○ 

○○○○□○○○○○○○○○
1715 Rituale (RS1715) ○
1725 Pamokslas krikščioniškas (ŠP1725) ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○
1730 Rituale (RS1730) ○
1734 Rituale (RS1734) ○
1735 Rituale (RS1735) □
1742 Rituale (RS1742) □
1743 Rituale (RS1743) ○
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1750 Jaknavičius, Evangelijos (JE1750) ○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○□

1750 Pėdelis miros (PM1750) ○□□c○□○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

1753 olševskis, Broma (OB1753) □□□□□□□□□□□□□□○○○○□
○○○○○○○○○○○○○○○○○□∆□○

1755 Rituale (RS1755) □
1757 Rituale (RS1757) ○
1758 Rituale (RS1758) ○
1766 Mokslas skaitymo (MS1766) ○○○○○○○○□○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○
1770 lopacinskis, Pamokslas (LP1770) ○○○○○□
1771 Jakštavičius, Spasabas (JS1771) ○□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□○□□□□□□□□□□□□
1771 Rituale (RS1771) □
1775 [Jakštavičius?], Novena (JN1775) □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□
1776 lopacinskis, Metai (LM1776) ○○□○○○○□○○□○ 

○○○○○○○○○○○○○○○
1777 Rituale (RS1777) ○
1793 Altorius (AD1793) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○□○○○○○○○○○○○○○○
1797 lukauskas, Pamokslas (LP) ○○○○○○○○□○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○□○○○○○○
○○○○○○○○○○□○○○○○○○○○○□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1799 Rituale (RS1799) □○○○○○○○○
1816 Giedraitis, Naujas įstatymas (GNT) □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

apie 1820 strazdas, Spasabas (StrSp1820) ○○○○○○
1823 stanevičius, Istorija (StaIs1823) ○○
1823 rupeika, Svisločės (ChoJo1823) […]□[…]
1824 nezabitauskis, Naujas (NezNa1824) […]○○ 

○○[…]
1826 Gailevičius, Metai (GaiMe1826) ○□□□□□○□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●
1829 stanevičius, Pasakos (StaPa1829) ●

po 1830 daukantas, Darbai (DauDr1822) [plia-
teris:]●●●●●●●●●●●●●●●●■[stanevičius?:]■■●■●●■■ 
●●●■■■

1832 Maldos (Ma1832) □ 
1834 daukantas, Istorija (DauIŽ1834) ■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1842 Maldos (DauMa1842) [daukantas:] ●●■●●●

■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●■■●■■●●●●●■●●●●●●●●●■■
●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●
●●●■●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●■●■ [valančius:]●●□□●●●●■■■ 
[Juo zapas Križanauskis?:]●■■■ [kt.:]■

1842 daukantas, Abėcėlė (DauAb1842) ●●●●●●■ 
●●■■■■[…]

1845 daukantas, Būdas (DauBū1845) ■●■●■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■

1846 ivinskis, Kalendorius (IviKa1846) □[…]
1847 ivinskis, Kalendorius (IviKa1847) ○○○[…]
1848 valančius, Žemaičių (ValŽe1848 I) ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[…] (ValŽe1848 II) 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■[…]

1848 ivinskis, Kalendorius (IviKa1848) ■[…]
1849 ivinskis, Kalendorius (IviKa1850) ■■■■■■[…]
1850 prialgauskis, Novena (PriNo1850) ○○○○○○○ 

○○○[…]
XiX a. Purpura (PIMJ) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1850 ivinskis, Kalendorius (IviKa1851) ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[…]
1851 ivinskis, Kalendorius (IviKa1852) ■■■■■■■■■[…]
1852 valančius, Tamošius (ValTa1852) ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■[…]

1853 Gomaliauskis, Aplankymas (GomAp1853) 
○○○○○○

1855 ivinskis, Kalendorius (IviKa1855) ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■[…]

1855 Juzumas, Elementorius (JuzDi1855) ■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■[…]

1856 ivinskis, Kalendorius (IviKa1856) ■■■■■[…]
1858 ivinskis, Kalendorius (IviKa1858) ■■■[…]
1858?  Blagaslovėjimas (Blag1858) ■○■■■■■■■■■□■□
1858 valančius, Žyvatai (ValŽy1858) ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1858 ivinskis, Kalendorius (IviKa1859) ■■■■■■■■■[…]
1859 Rožančius (Rož1859) □○□□○○□□○□□□ Škaplierius 

(Škap1859) □○○○○□□○
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1860 rupeika, akelaitis, Išmisločius (ChoJo1860) 
■■■■■■■ akelaitis, Kvestorius (AkeKv1860) 
■■■■■■■

po 1861 ivinskis, Žodynas (IviŽo) ■■■
1867? valančius, Davatkų (ValDa1867) ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■○○□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□■□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1868 valančius, Gyvenimai (ValGy1868) ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ valan-
čius, Paaugusių (ValPa1868) ■■■■■■■ valan-
čius, Vaikų (ValVa1868) ■■ valančius, Šne-
kesys (ValŠn1868) ■■■■■■■■■■■■ valančius, Iš 
tamsybės (ValTa1868) ●●●●●●● 

1869 valančius, zabermanas, Apie atpuskus 
(ValAt1869) ■■■■■■■■■ valančius, Apie brotst-
vas (ValBr1869) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ va-
lančius, Litanija (ValLi1869) ■■■■■■■■■

1869? valančius, Mokslas (ValMo1869) ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1873 valančius, Palangos (ValJu1873) ■■■■■

1876 p. vileišis, Dvi (VilIš1876) ○ Apsakinėjimas 
(VilAp1876) □ 

1877 p. vileišis, Jons (VilJo1877) ○○
1883 Aušra (A1883) ■■■■■■■
1884 miliauskas, Raštai (MilRa1884) □
1885 basanavičius, Iš priežasties (BasAk1885) 

■■■■■■■ basanavičius, Žiponas (BasDa1885) 
■■■■■■■■■■■■ basanavičius, Žirgas (BasŽi1885) 
■■■■■■■■■■■■■

1889 Varpas (V1889) ■■[…]
1890 valančius, Kantičkos (ValKa1890) ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■

1891 valančius, Tretininko (ValTr1891) ■■■■■
1891 basanavičius, Pilis (BasPi1891) ■■■■
1892 p. vileišis, Už ką (VilLe1892) □■
1893 basanavičius, Etnologiškos (BasEt1893) ■■■ 

■■■
1893 daukantas (Kriaučiūnas), Pasakojimai 

(DauPa1893) ■■■■■■■■■■■■■■■
1894 dambrauskas, Dainų (DamDa1894) ■
1895 valančius, Matytinis (ValMa1895) ■■
1895 Kriščiukaitis, Elementorius (KriEl1895) 

□■[…]
1898 baranauskas, Seinų (BarLa1898) ■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■
1898 basanavičius, Lietuviškai-trakiškos 
 (BasTr1898) ■■■■■■■■■■
1898 vaižgantas, Patarmės (VaiPa1898) ■
1898 p. vileišis, Geografija (VilGe1898) ■
1899 baranauskas, Graudūs (BarVe1899) ■■■■■■■
1899 daukantas (bielinis), Pasakojimai 
 (DauPa1899) ■■
1899 Kudirka Laisvos (KudVa1899) ■■■■■

40  plg. dar acc. pl. m. kryſtśćionißkus KR 108₂₀.
41  rankraštinėse lietuviškose priesaikose 

Xvii amžiuje pasitaikantis vardas Kristina 
rašoma su K-, pavyzdžiui, Krystyna Puszy-

rytiniu rašomosios kalbos variantu, vartojama forma Chrystus (B1662 2×). bellarmino 
katekizmo 1677 metų vertime ir kartu su juo išspausdintose giesmėse grįžtama prie 
formos Christus (BK 31×), kuri rašoma dažniau nei Chrystus (5×), tačiau Kasakauskio 
Rožančiaus defektiniame egzemplioriuje, kuris datuojamas 1681 metais, Chrystus vėl 
dažnumu gerokai lenkia Christų (KR: Chrystus 67×, Christus 5×)40. 

mesijo vardo su K- Xvii amžiuje didžiosios lietuvos katalikai nerašė41. 
rašybos tendencijos vėlesnių amžių raštuose turėtų būti nustatytos surinkus dau-

giau duomenų. iš šiuo metu tyrimui prieinamų katalikiškų šaltinių atrodytų, jog 

cia Karweluniena P1675, Krystyna Awgaycia 
Stasienienie P1699. vardo etimologinė są-
saja su Kristumi, matyt, nebebuvo jaučia-
ma ir rašyboje neatspindima.



199 Kristus, Krystus, Christus, Chrystus a r  Cristus? 
Va r d o  r a š y b o s  r a i d a  X V I –
X I X  a m ž i a u s  r a š t u o s e

Xviii amžiuje vyravo forma Chrystus, su ja kartais konkuravo Christus, tačiau su 
K- vardas nebuvo rašomas (nė vieno pavyzdžio nepavyko aptikti)42. 1725 metų ka-
tekizme Pamokslas krikščioniškas (ŠP1725 21×) ir 1750 metų Pėdelyje miros rašoma Chry-
stus (PM1750: Chrystus 114×, Christus 3×, Cristus 1×), 1766 metų Mokslas skaitymo 
rašto moko skaityti Chrystus (MS1766 30×, plg. Christus 1×)43, Žemaičių vyskupo Jono 
lopacinskio Pamoksle ir jo parengtoje knygoje Metai šventi arba jubileušas spausdina-
ma Chrystus (LP1770 apie 5×, plg. Christus 1×; LM1776 apie 24×, plg. Christus 3×), 
1793 metų Altoriaus duchauno leidime (AD1793: Chrystus apie 48×, plg. Christus 1×) ir 
Kiprijono lukausko 1797 metų rankraštiniuose pamoksluose rašoma Chrystus (LP 
230×, plg. Christus 5×). 

Kai kuriose knygose dėl vardo rašybos abejojama, pavyzdžiui, mykolo olševskio 
Bromos 1753 metų leidimo pradžioje rašoma Christus (OB1753, 14×), bet nuo 151 
puslapio dažnesnė forma Chrystus (26×, plg. Christus 2×); Rituale Sacramentorum spaus-
dinamose lietuviškose sakralinėse formulėse forma Chrystus vartojama 1715, 1730, 
1734 metų leidimuose, bet prie formos Christus vis grįžtama 1735, 1742, 1755, 1771 metų 
leidimuose, kituose vėl rašoma Chrystus (1743, 1757, 1758, 1777 metais), išplėstame 
1799 metų leidime Chrystus (RS1799 8×) gerokai dažnesnis nei Christus (1×). Šios 
formulės buvo redaguojamos retai, vardo rašybą galėjo lemti perspausdinant nau-
dojamas leidimas. pasitaiko ir tokių Xviii amžiaus knygų, kuriose forma Christus yra 
pagrindinė, pavyzdžiui, simono Jakštavičiaus knygoje Spasabas nabaženstvų Chrystus 
rašoma labai retai (JS1771: Christus apie 46×, Chrystus 3×), o tam pačiam papilio ku-
nigui priskiriamoje Novenoje švento Antano (apie 1775) formų su -y- visai nepastebėta 
(JN1775: Christus apie 26×).

XiX amžiaus pradžioje, atrodytų, vis dar konkuruoja Chrystus ir Christus, o nuo 
amžiaus vidurio pereinama prie rašybos Kristus. prie „lotyniškosios“ formos Christus 
grįžtama Juozapo arnulfo Giedraičio išleistame 1816 metų naujajame testamente 
(GNT: Christus 571×, Chrystus 1×) bei bonaventūros Gailevičiaus 1826 metų Metai 
šventi arba jubileušas didis (GaMe1826: Christus 41×, Chrystus 2×, Krystus 1×), taip pat 
rankraštyje Purpura išganymo mūkos Jėzuso (PIMJ: Christus 90×), tačiau kiti autoriai ir 
toliau rašo Chrystus (pavyzdžiui, simonas stanevičius, StaIs1823, 2×; Kajetonas rokas 
nezabitauskis, NezNa1824). 

Forma Krystus katalikų raštuose pradėta vartoti XiX amžiaus pirmojoje pusėje, 
vėliau pereita prie Kristus ir ši forma iki amžiaus pabaigos išstūmė senąsias Chrystus 
ir Christus. neturint išsamesnio XiX amžiaus istorinio tekstyno sunku nustatyti, kurie 
autoriai šiam pokyčiui padarė didžiausią įtaką. Formą su -y- – Krystus – vartojo si-
monas stanevičius (StaPa1829 1×; ankstesnėje knygoje jis rašė Chrystus, StaIs1823 2×), 
taip pat Jurgis pliateris, perrašinėdamas daukanto „darbus“ (DauDr1822 16×). 

42  Formą Kristus nuosekliai vartojo jėzuitas 
Jonas Jaskaudas, dirbęs Karaliaučiaus ir 
tilžės (drangauskinės) misijose, „Krikš-
čioniško katalikiško katekizmo“ (JK1770) 
rašybą jis derino prie įprastos mažosios 
lietuvos gyventojams.

43  vienintelė forma su -i- surinkta 15 p. prieš 
kėlimo ženklą: rinkėjas sutalpino spaud-
menis į eilutę pakeisdamas platesnę literą 
<y> siauresne <i>.
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tyrimui panaudoti šaltiniai rodo, jog formą Kristus iš prūsijos lietuviškų raštų 
nusižiūrėjo ir motiejaus valančiaus padedamas katalikų raštuose įtvirtino simonas 
daukantas. Istorijoje žemaitiškoje daukantas nuosekliai rašo Kristus (DauIŽ1834 37×, 
galbūt tik vengdamas žemaičių /ẹ/ žyminčios <y>?). 1842 metais spausdintoje dau-
kanto Abėcėlėje <y> jau žymi /ī/, čia judama nuo formos Krystus link Kristus (DauAb1842, 
Krystus apie 8×, knygelės pabaigoje dažnėja Kristus apie 5×). Formą Kristus daukan-
tas apsisprendė vartoti spausdindamas Būdą senovės lietuvių (DauBū1845 43×), tiesa, 
knygos pradžioje dar kiek paabejodamas (parašė ir Krystus 2×). vėliau rengtame 
tritomiame lenkų–lietuvių kalbų žodyne rašė Antekristùs (DauDŽ I 9), Kristùs (DauDŽ 
i 125), tačiau vis dar kiek abejodamas: vardas pradėtas „rašyti raide C, bet ji nutepta 
taisant ir yra likusi labai neaiški, galbūt taisyta į K“44, šaknyje <y> taisyta į <i>. tame 
pačiame žodyno straipsnyje įdėtame iliustraciniame pavyzdyje atejimas Kristaus Pona 
musû taisymų nėra, bet toliau vėl abejojama – būdvardžio Chrystusowy vertime Krys-
tusinis <i> pataisyta į <y> (DauDŽ I 125; žr. 4 pav.). Žodyną daukantas rengė tarp 
1850 metų ir 1856 metų pabaigos valančiaus kvietimu apsigyvenęs varniuose45. nėra 
abejonės, kad jųdviejų diskusija religinių raštų kalbos ir rašybos klausimais prasidė-
jo anksčiau, jie bendravo peterburge 1844–1845 metais46. apie tai liudija 1846 metų 
laiškas, kuriame daukantas primena valančiui, kaip jie lyginę 1701 metų naująjį 
testamentą (BtNT) su katalikiškuoju vertimu47.

išlikęs 1847 metais cenzūros aprobuotas spaudai daukanto rankraštis Maldos kata-
likų (DauMa1842) su įterptais lapais, rašytais valančiaus, rodo, kad rengėjai dar nebu-
vo apsisprendę dėl Kristaus vardo rašybos. daukantas rankraštį rengė 1842 metais ir 
dažniausiai rašė Krystus (159×), retai – Kristus (19×), Christus (1×), valančius redagavo 
greičiausiai 1847 metais48 ir vartojo formas Krystus (6×), Kristus (3×), Christus (2×).

valančius tvirtai apsisprendė vartoti formą Kristus jau 1848 metais išspausdintoje 
Žemaičių vyskupystėje. per šį ir kitus jo raštus tokia rašyba paplito katalikų raštijoje. 
pavyzdžiui, lauryno ivinskio kalendoriuje, skirtame 1846 metams, dar vis rašoma 
Christus (IviKa1846), 1847 – Chrystus (IviKa1847), tačiau 1848 metų ir vėlesniuosiuo-
se – Kristus (IviKa1848), taip pat ir jo žodyne, parašytame po 1861 metų (Krìstus 
IviŽo II 341, gen. Krìstaus ii 335, acc. Krìstu ii 262).

rašyba Kristus plito pamažu, senosios formos su Ch- randamos ne tik XiX amžiaus 
vidurio knygose (pavyzdžiui, rengtose Kazimiero prialgauskio, petro Gomaliauskio: 
PriNo1850, GomAp1853), bet ir gerokai vėliau išspausdintuose darbuose (pavyzdžiui, 
petro vileišio, Juozo miliausko-miglovaros: VilAp1876, VilIš1876, VilJo1877, VilLe1892, 
MilRa1884), o ir XiX amžiaus pabaigoje antano Kriščiukaičio-aišbės išleistame ele-
mentoriuje grafemos <Ch> tarimas iliustruojamas sakiniu Christus arba Kristus 
(KriEl1895). tačiau dauguma XiX amžiaus antrosios pusės rašytojų formą Kristus 
perėmė nedvejodami.

44  subačius 1993, 111, 68 išn.
45  subačius 1993, 14, 8.
46  Šenavičienė 2000, 125.
47  Janulaitis 1922, 786.

48  Šenavičienė 2000, 130, 134. mažiau tikėtina, 
jog valančius prie rankraščio dirbo 1844–
1845 metais (Šenavičienė 2000, 129, 136).
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3.3. v a r d o  r a Š Y b a  e v a n G e l i K Ų  r e F o r m a t Ų  r a Š t u o s e. pirmo-
siose lietuvių reformatų knygose rašoma Christus (žr. 4 schemą): ši forma yra daž-
niausia ir pagrindinė merkelio petkevičiaus 1598 metais išleistoje knygoje ir Jokūbo 
morkūno spaustuvėje 1600 metais išspausdintoje postilėje (PK: Christus 161×, Chrys-
tus 11×, Kristus 3×, Krystus 1×, plg. Antikristas 3×; MP: Christus 609×, Kristus 18×, 
Chrystus 5×, Krystus 1×). Formą Christus žinome užfiksuotą ir arijono (antitrinitoriaus) 
blastaus Kmitos 1618 metų įraše (gen. Chriſtuſa KįL1618).

vėliau reformatų nuomonės, kaip rašytinas mesijo vardas, išsiskyrė. Chilinskis 
palaikė senąją tradiciją: tiek naujojo testamento rankraštyje (versti pradėta 1657 me-
tais), tiek apie 1660 metus londone spausdintoje senojo testamento išlikusioje daly-
je randama vien forma Christus (ChNT, ChST: 571×, vos kelis kartus parašyta ar iš-
spausdinta Chrystus 3× ar Chrjstus 1×)49, tačiau 1653 metais Kėdainiuose išspausdin-
tos Knygos nobažnystės rengėjai dėl vardo rašybos nebuvo tvirtai apsisprendę, jie 
vardą rašė net ketveriopai. 

4 pav. DauDŽ I 125: Kristaus vardo rašyba ir taisymai simono daukanto žodyne;
lltib: F1–sd 12.

49  dar plg. nom. sg. Anti-ǁCHriſtus ChNT 
198v₄₇ (1 Jn 2,22), gen. sg. Anti-CHriſta 
ChNT 199v₁₀ (1 Jn 4,3).
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Knygos nobažnystės postilės vertėjų darbą tyręs antanas Jakulis pastebėjo, kad 
pamokslų knygos pradžioje ir pabaigoje vardas Kristus rašomas su K-, bet likusioje 
dalyje vyrauja Ch-50. Jakulio duomenis reikia papildyti ir vartojama vardo santrumpa 
„K.“ bei patikslinti atskiriant šaknies rašybą su -i- nuo -y-. ir šių rašybos variantų 
išsidėstymas puslapiuose yra reikšmingas autorystei nustatyti. iš viso Knygoje nobaž-
nystės vartojami keturi vardo rašybos variantai: Christus (292×), Krystus (178×), Chrys-
tus (22×), Kristus (22×) ir santrumpa K. (11×). 

skirtingų vardo rašybos variantų distribucija Knygos nobažnystės puslapiuose gra-
fiškai pavaizduota 3 schemoje. Joje pažymėtas tiriamų formų išsidėstymas puslapiuo-
se yra dėsningas, išsiskiria kelios „zonos“: 

1. forma Christus yra pagrindinė giesmyne KNG¹ 121–264 (knygos pradžios gies-
mėse, sukurtose pagal psalmes, Kristus neminimas), pamokslų vidurinėje dalyje 
KNSE¹ 78–241, maldyne KNM¹ 2–71 (išskyrus pirmuosius puslapius) ir katekizme 
KNM(K)¹ 74–84;51

2. Krystus – pamokslų pradžioje ir pabaigoje KNSE¹ 2–77 (pradžioje dažniau var-
tojamas ir trumpinys K.) ir 247–262;

3. Chrystus – giesmių registre KNG¹ 273–276, pirmojoje „pasijos“ dalyje KNSE¹ 
263, 274, 275, 277 ir maldyno pirmuosiuose puslapiuose KNM¹ 1–2.

papildyti iki šiol žinotą Knygos nobažnystės rengimo spaudai rekonstrukciją galė-
tų trečiojo rašybos varianto Chrystus distribucija. nors tokių formų pavartota paly-
ginus nedaug (vos 22×), jos išsidėsčiusios gana kompaktiškai, ryškiausia jų koncen-
t racija yra giesmių registre. Giesmyne visur rašoma Christus, išimčių nepasitaiko, 
išskyrus vienintelę giesmę KRiſtus kurs kienteio (KNG¹ 165), kuri registre užregistruo-
ta jau kiek pakeitus rašybą: Kryſtus kurs kientejo (KNG¹ 275). Kìtos giesmės, praside-
dančios žodžiu Christus, registre taip pat suregistruotos lyg turėtų y – Chrystus (vos 
3 formos parašytos tiksliai kaip giesmyne – Christus). visa tai leistų manyti, jog gies-
mių registrą sudarė kitas asmuo, galbūt prisidėjęs ir prie „pasijos“ (KNSE¹ 263–285) 
bei maldyno pirmųjų puslapių rengimo (KNM¹ 1–2). tai įrodyti arba paneigti reikė-
tų pasitelkus papildomų argumentų.

rašybos variantas Kristus ganėtinai retas ir kompaktiškesnės distribucijos neturi, 
formos išsibarsčiusios daugiausia vidurinėje pamokslų dalyje (pramaišiui su daug 
dažnesniu Christumi).

KNSE¹ pamokslų pradžioje ir pabaigoje vyrauja formos Krystus. reikia pastebėti, 
jog šiose knygos dalyse tai yra vienintelis žodis, kuriame ne dvibalsiuose vartojama 
raidė <y> (dvibalsiuose ji rašoma). tai išskirtinis reiškinys, kuomet raidė vartojama 
ne fonemai, o leksemai žymėti.

51  Šiose dalyse rašoma ir nom. sg. Antichriſtás 
KNG 238₁₆, gen. sg. Antichriſta KNSE 110₁₂, 
Antichriſtá KNM 5₁₈.

50  Jakulis 1982, 173
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3 schema. vardo Kristus rašybos variantų distribucija Knygoje nobažnystės (1653):
■ – 22× Kristus; ● – 178× Krystus; ◙ – 11× K.; □ – 292× Christus; 
○ – 22× Chrystus; iš viso – 525×; |¹²³ – puslapio pradžia ir numeris; 
a, aa, a – spaudos lanko pradžia; ⌜ ⌝ – perikopės pradžia, pabaiga

 KN¹ |0 |I [s. J. telega]|II |III |iv |v |vi |vii 
|viii |IX 

 KNG¹  [s. J. telega, s. tomaševskis]
 a |¹ |² |³ |⁴ |⁵ |⁶ |⁷ |⁸ 
 b |⁹ |¹⁰ |¹¹ |¹² |¹³ |¹⁴ |¹⁵ |¹⁶ 
 C |¹⁷ |¹⁸ |¹⁹ |²⁰ |²¹ |²² |²³ |²⁴ 
 d |²⁵ |²⁶ |²⁷ |²⁸ |²⁹ |³⁰ |³¹ |³² 
 e |³³ |³⁴ |³⁵ |³⁶ |³⁷ |³⁸ |³⁹ |⁴⁰ 
 F |⁴¹ |⁴² |⁴³ |⁴⁴ |⁴⁵ |⁴⁶ |⁴⁷ |⁴⁸ 
 G |⁴⁹ |⁵⁰ |⁵¹ |⁵² |⁵³ |⁵⁴ |⁵⁵ |⁵⁶ 
 H |⁵⁷ |⁵⁸ |⁵⁹ |⁶⁰ |⁶¹ |⁶² |⁶³ |⁶⁴ 
 i |⁶⁵ |⁶⁶ |⁶⁷ |⁶⁸ |⁶⁹ |⁷⁰ |⁷¹ |⁷² 
 K |⁷³ |⁷⁴ |⁷⁵ |⁷⁶ |⁷⁷ |⁷⁸ |⁷⁹ |⁸⁰ 
 l |⁸¹ |⁸² |⁸³ |⁸⁴ |⁸⁵ |⁸⁶ |⁸⁷ |⁸⁸ 
 m |⁸⁹ |⁹⁰ |⁹¹ |⁹² |⁹³ |⁹⁴ |⁹⁵ |⁹⁶ 
 n |⁹⁷ |⁹⁸ |⁹⁹ |¹⁰⁰ |¹⁰¹ |¹⁰² |¹⁰³ |¹⁰⁴ 
 o |¹⁰⁵ |¹⁰⁶ |¹⁰⁷ |¹⁰⁸ |¹⁰⁹ |¹¹⁰ |¹¹¹ |¹¹² 
 p |¹¹³ |¹¹⁴ |¹¹⁵ |¹¹⁶ |¹¹⁷ |¹¹⁸ |¹¹⁹ |¹²⁰ 
 Q |¹²¹ □|¹²² |¹²³ □|¹²⁴ |¹²⁵ □|¹²⁶ □□|¹²⁷ |¹²⁸ □
 r |¹²⁹ □|¹³⁰ □□□|¹³¹ □□□|¹³² |¹³³ □|¹³⁴ |¹³⁵ □|¹³⁶ □
 s |¹³⁷ |¹³⁸ □|¹³⁹ |¹⁴⁰ |¹⁴¹ |¹⁴² □□|¹⁴³ □□|¹⁴⁴ □□□
 t |¹⁴⁵ □□|¹⁴⁶ |¹⁴⁷ |¹⁴⁸ □|¹⁴⁹ □|¹⁵⁰ |¹⁵¹ |¹⁵² □
 v |¹⁵³ □|¹⁵⁴ □□|¹⁵⁵ |¹⁵⁶ |¹⁵⁷ □□|¹⁵⁸ □□□|¹⁵⁹ □□|¹⁶⁰ □□□
 X |¹⁶¹ □□|¹⁶² □|¹⁶³ □□□|¹⁶⁴ □|¹⁶⁵ ■□□|¹⁶⁶ □□□|¹⁶⁷ |¹⁶⁸ □
 Y |¹⁶⁹ □|¹⁷⁰ |¹⁷¹ |¹⁷² |¹⁷³ □□|¹⁷⁴ |¹⁷⁵ □|¹⁷⁶ 
 z |¹⁷⁷ |¹⁷⁸ □□|¹⁷⁹ |¹⁸⁰ |¹⁸¹ □|¹⁸² □|¹⁸³ □|¹⁸⁴ □
 aa |¹⁸⁵ |¹⁸⁶ □|¹⁸⁷ |¹⁸⁸ □|¹⁸⁹ |¹⁹⁰ |¹⁹¹ □|¹⁹² □
 bb |¹⁹³ |¹⁹⁴ |¹⁹⁵ |¹⁹⁶ |¹⁹⁷ □|¹⁹⁸ |¹⁹⁹ |²⁰⁰ □
 Cc |²⁰¹ |²⁰² |²⁰³ |²⁰⁴ |²⁰⁵ □|²⁰⁶ |²⁰⁷ □|²⁰⁸ 
 dd |²⁰⁹ |²¹⁰ □|²¹¹ |²¹² □|²¹³ |²¹⁴ |²¹⁵ |²¹⁶ 
 ee |²¹⁷ |²¹⁸ |²¹⁹ |²²⁰ □□|²²¹ □|²²² □|²²³ □|²²⁴ □
 Ff |²²⁵ |²²⁶ |²²⁷ |²²⁸ □|²²⁹ |²³⁰ |²³¹ |²³² □
 Gg |²³³ |²³⁴ |²³⁵ □|²³⁶ |²³⁷ |²³⁸ |²³⁹ □|²⁴⁰ 
 Hh |²⁴¹ □|²⁴² □|²⁴³ |²⁴⁴ |²⁴⁵ |²⁴⁶ □|²⁴⁷ |²⁴⁸ ○□□
 ii |²⁴⁹ |²⁵⁰ |²⁵¹ |²⁵² □|²⁵³ |²⁵⁴ |²⁵⁵ |²⁵⁶ □□
 Kk |²⁵⁷ □□|²⁵⁸ |²⁵⁹⁽²³⁹⁾ |²⁶⁰ □|²⁶¹ |²⁶² |²⁶³⁽²⁶²⁾ □|²⁶⁴ 
 ll |²⁶⁵ |²⁶⁶ |²⁶⁷ |²⁶⁸ |²⁶⁹ |²⁷⁰ |²⁷¹ |²⁷² 
 mm |²⁷³ ○○○○○○|²⁷⁴ |²⁷⁵ ○□○○|²⁷⁶ ○○●|²⁷⁷ |²⁷⁸ |²⁷⁹ 

□□|²⁸⁰ 
 nn |²⁸¹ |²⁸² |²⁸³ |²⁸⁴ 

KNSE¹  |⁰ 
 a |¹ [1 rengėjas] ⌜⌝|² ◙●◙●●◙|³ ●◙●●|⁴ ●●●●●|⁵ 

●●●●⌜□|⁶ ⌝●●●●|⁷ ◙●●●|⁸ ●●●●●
 b |⁹ ●●●●⌜□|¹⁰ □⌝●●|¹¹ ●●●●●|¹² ●●●●●●|¹³ ⌜⌝|¹⁴ 

●|¹⁵ ●●●●●●●|¹⁶ ⌜
 C |¹⁷ ●⌝|¹⁸ |¹⁹ ●●●●|²⁰ ●⌜|²¹ ⌝●|²² ●|²³ ●⌜⌝|²⁴ ●●●●●
 d |²⁵ ⌜|²⁶ ⌝|²⁷ ●●●|²⁸ ●⌜|²⁹ ⌝◙|³⁰ ●|³¹ ◙●◙|³² ⌜
 e |³³ ⌝●|³⁴ ●●●●●●●|³⁵ ⌜⌝|³⁶ ◙●●|³⁷ ⌜|³⁸ ⌝●|³⁹ 

●●|⁴⁰ ⌜
 F |⁴¹ ⌝●|⁴² ●●●|⁴³ ●●●|⁴⁴ ⌜|⁴⁵ ⌝●●|⁴⁶ |⁴⁷ ●●|⁴⁸ ●

 G |⁴⁹ ●⌜|⁵⁰ ⌝●|⁵¹ ●●|⁵² ●●⌜|⁵³ ⌝●|⁵⁴ ●●●●●|⁵⁵ 
●●|⁵⁶ ⌜

 H |⁵⁷ ⌝●●|⁵⁸ |⁵⁹ |⁶⁰ ●|⁶¹ ●●●●|⁶² ⌜|⁶³ ⌝●●|⁶⁴ ●●
 i |⁶⁵ ●⌜|⁶⁶ |⁶⁷ ⌝◙●●|⁶⁸ ●●|⁶⁹ ●⌜|⁷⁰ ⌝|⁷¹ ●●●●|⁷² ●●
 K |⁷³ ⌜|⁷⁴ ⌝●●●|⁷⁵ ●■|⁷⁶ ●●■|⁷⁷ ●● [2 rengėjas] 

⌜|⁷⁸ ⌝□□□|⁷⁹ |⁸⁰ □
 l |⁸¹ ●□□⌜|⁸² |⁸³ □⌝|⁸⁴ |⁸⁵ |⁸⁶ |⁸⁷ ⌜|⁸⁸ □⌝□
 m |⁸⁹ □|⁹⁰ ○□|⁹¹ □□|⁹² □⌜|⁹³ □⌝|⁹⁴ ○|⁹⁵ □□|⁹⁶ □
 n |⁹⁷ ⌜|⁹⁸ ⌝|⁹⁹ |¹⁰⁰ □|¹⁰¹ □□⌜|¹⁰² ⌝|¹⁰³ □|¹⁰⁴ 
 o |¹⁰⁵ |¹⁰⁶ ⌜|¹⁰⁷ ⌝■|¹⁰⁸ |¹⁰⁹ □□■|¹¹⁰ ⌜|¹¹¹ ⌝|¹¹² □
 p |¹¹³ □|¹¹⁴ □□⌜|¹¹⁵ ⌝□|¹¹⁶ |¹¹⁷ □□□⌜|¹¹⁸ ⌝□□|¹¹⁹ □□|¹²⁰ 
 Q |¹²¹ ⌜|¹²² ⌝□□|¹²³ □□○|¹²⁴ □□|¹²⁵ ◙|¹²⁶ ⌜⌝|¹²⁷ ■|¹²⁸ 
 r |¹²⁹ □□|¹³⁰ ⌜⌝|¹³¹ □□|¹³² □□□■□|¹³³ ■⌜|¹³⁴ |¹³⁵ 

⌝|¹³⁶ □
 s |¹³⁷ □|¹³⁸ □⌜|¹³⁹ |¹⁴⁰ ⌝|¹⁴¹ |¹⁴² |¹⁴³ □|¹⁴⁴ ⌜
 t |¹⁶⁵ ⌝|¹⁶⁶ □□|¹⁶⁷ □|¹⁶⁸ □|¹⁶⁹ ⌜|¹⁷⁰ ⌝|¹⁷¹ □■□□|¹⁷² 
 v |¹⁷³ □⌜|¹⁷⁴ ⌝|¹⁷⁵ |¹⁷⁶ □|¹⁷⁷ ⌜|¹⁷⁸ ⌝□|¹⁷⁹ |¹⁸⁰⁽¹⁰⁸⁾ 
 X |¹⁸¹ |¹⁸² ⌜⌝|¹⁸³ |¹⁸⁴ □□□|¹⁸⁵ ⌜|¹⁸⁶ ⌝□|¹⁸⁷ |¹⁸⁸ 
 Y |¹⁸⁹ ⌜⌝|¹⁹⁰ □□□|¹⁹¹ □|¹⁹² |¹⁹³ ⌜|¹⁹⁴ ⌝|¹⁹⁵ |¹⁹⁶ 
 Ʒ |¹⁹⁷ |¹⁹⁸ ⌜⌝□|¹⁹⁹ |²⁰⁰ □■|²⁰¹ |²⁰² ⌜⌝|²⁰³ |²⁰⁴ 
 aa |²⁰⁵ □|²⁰⁶ ⌜⌝|²⁰⁷ □|²⁰⁸ □■□|²⁰⁹ |²¹⁰ ⌜|²¹¹ ⌝|²¹² □□
 bb |²¹³ □□□|²¹⁴ ■⌜|²¹⁵ ⌝|²¹⁶ □□|²¹⁷ □|²¹⁸ □⌜|²¹⁹ ⌝|²²⁰ 
 Cc |²²¹ |²²² |²²³ □⌜|²²⁴ ⌝□|²²⁵ |²²⁶ |²²⁷ ⌜|²²⁸ ⌝
 dd |²²⁹ □|²³⁰ □|²³¹ |²³² ⌜□|²³³ ⌝□|²³⁴ |²³⁵ □□□|²³⁶ᵃ ⌜
 ee |²³⁶ᵇ ⌝□|²³⁷ □■□■|²³⁸ □|²³⁹ □□|²⁴⁰ ⌜|²⁴¹ ⌝□|²⁴² |²⁴³ 
 Ff |²⁴⁴ [1 rengėjas] ⌜|²⁴⁵ ⌝■■|²⁴⁶ □■|²⁴⁷ 

●●●⌜|²⁴⁸ ⌝●|²⁴⁹ ●●●●|²⁵⁰ ●□●●|²⁵¹ ●●⌜
 Gg |²⁵² ⌝●|²⁵³ ●|²⁵⁴ ●|²⁵⁵ ⌜⌝●■|²⁵⁶ ●●●|²⁵⁷ ●●|²⁵⁸ 

⌜□□|²⁵⁹ ⌝●●●■
 Hh |²⁶⁰ ■●●●●●|²⁶¹ ●●|²⁶² ●●●●|²⁶³ [2 rengėjas] 

○|²⁶⁴ |²⁶⁵ |²⁶⁶ |²⁶⁷ 
 ii |²⁶⁸ |²⁶⁹ |²⁷⁰ |²⁷¹ |²⁷² |²⁷³ |²⁷⁴ ○○|²⁷⁵ ○
 Kk |²⁷⁶ |²⁷⁷ ○|²⁷⁸ □|²⁷⁹ |²⁸⁰ |²⁸¹ |²⁸² □|²⁸³ 
 ll¼ |²⁸⁴ |²⁸⁵ 
 mm½ |²⁸⁶ ●■|²⁸⁷ |²⁸⁸ |²⁸⁹ 

 KNM¹  |⁰ 
 a |¹ ○|² ○□|³ |⁴ |⁵ □□|⁶ |⁷ □□|⁸ □□
 b |⁹ |¹⁰ □|¹¹ □|¹² □|¹³ □|¹⁴ |¹⁵ □|¹⁶ □□
 c |¹⁷ □□|¹⁸ |¹⁹ □|²⁰ □□|²¹ |²² □|²³ □|²⁴ 
 d |²⁵ □|²⁶ |²⁷ □□|²⁸ |²⁹ |³⁰ □|³¹ ■|³² 
 e |³³ □□|³⁴ □□|³⁵ |³⁶ |³⁷ |³⁸ |³⁹ |⁴⁰ □
 f |⁴¹ |⁴² |⁴³ □|⁴⁴ |⁴⁵ |⁴⁶ |⁴⁷ |⁴⁸ □
 g |⁴⁹ □|⁵⁰ □□|⁵¹ □□|⁵² |⁵³ □|⁵⁴ |⁵⁵ □|⁵⁶ 
 h |⁵⁷ |⁵⁸ |⁵⁹ |⁶⁰ |⁶¹ □|⁶² □|⁶³ □|⁶⁴ 
 i |⁶⁵ □|⁶⁶ |⁶⁷ □□|⁶⁸ □□□|⁶⁹ □|⁷⁰ |⁷¹ □|⁷² 

 KNM(K)¹
 k |⁷³ |⁷⁴ □□□□|⁷⁵ |⁷⁶ □□|⁷⁷ □□|⁷⁸ □□□|⁷⁹ □|⁸⁰ □
 l½ |⁸¹ □□□□|⁸² □□□□□□□□|⁸³ □□□□|⁸⁴ □
 m¼ |⁸⁵ |⁸⁶ 
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plačiau nesigilinant į KNSE¹ šaltinius galima pasakyti, kad pratarmėje minimõs 
Gžegožo Žarnoviečio 1597 metų postilės perikopėmis vertėjas nesirėmė (leksika ir 
žodžių tvarka rodo, jog jos negali būti vertimo šaltiniu), tačiau joje vartojama lenkiš-
ka forma Kryſtus rodo, kad ši postilė galėjo veikti vieno iš vertėjų nuostatas dėl 
vardo rašybos lietuvių kalba. 

Kartais KNSE¹ pamokslų pradžioje ir pabaigoje vietoje tikėtinos formos Krystus 
parašoma ir Christus. penkias iš septynių tokių išimčių galima paaiškinti naudotų 
šaltinių įtaka. perikopių formos su Ch- į KNSE¹ pateko iš sirvydo postilės arba Jak-
navičiaus evangelijų, kurių vertimo šaltiniu laikytinas Jakubo Wujeko 1593 metų 
vertimui artimas leidinys. plg.:

4 schema. vardo Kristus rašybos variantų distribucija kai kuriuose 
evangelikų reformatų raštuose: 

■ – Kristus; ● – Krystus; ◙ – K.; □ – Christus; ○ – Chrystus; 
∆ – Chrjstus; c – Cristus; ⌜ ⌝ – vardas perikopėje

1598 petkevičius, Katekizmas (PK) □■□●■□□□□□□□□□□○□
○○□□□□□□○□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□○□□□□□□□□□□□□
□□□□□□○□□□□□□□□○○□□□□□○□□□○□□□□

1600 morkūnas, Postilė (MP) □□□□□□□□□■○○□□□⌜□⌝□□□□ 
⌜□□⌝□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□⌜□⌝□c□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□⌜□□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□●□□□□⌜□⌝⌜□□□□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
⌜□⌝⌜□⌝□⌜□⌝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□□□⌜□□□□□■■□□□□⌜□□⌝
■□□□□□□□□□□□□⌜□⌝■⌜□□⌝□□□□□■⌜□□⌝□⌜■⌝□□⌜□⌝□■■⌜□⌝□■■■□□□□□□□
□■□□■■□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□○○□□⌜□⌝

1618 Kmita, įrašas (KįL1618) □
1653 Knyga nobažnystės (KNG¹) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□○□□□□□□□□□○○○○○○○□○○○○●□□ (KNSE¹) ◙●◙●●◙●◙●●●●●
●●●●●●⌜□⌝●●●●◙●●●●●●●●●●●●⌜□□⌝●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●⌜●⌝●●●●●●●●●●●●●●●●◙●◙●◙●●●●●●●◙●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◙●●●●●●●●●●●●●●●■●●
■●●□□□□●□□⌜□⌝⌜□⌝□□○□□□□⌜□⌝○□□□□□□□■□□■□□□□□□□□□□□□□□□□○□□◙■
□□□□□□□■□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□■□□□■□□□□□□■□□□□□□□□⌜□⌝□□□□□□
■□■□□□□■■□■●●●●●●●●□●●●●●●●●■●●●●●⌜□□⌝●●●■■●●●●●●●●●●
●○○○○○□□●■  (KNM¹) ○○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ (KNM(K)¹) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

po 1657 Chilinskis, Naujasis Testamentas (ChNT) 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□∆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

apie 1660 Chilinskis, Senasis Testamentas (ChST) 
□□□□□□□□□□○

1680 katekizmas (PP) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

apie 1684 Knyga nobažnystės (KNG²) □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□○○○○○○□□□○○○■□□□ (KNSE²) ◙○●●◙●◙
●●■●●●●●●●●⌜□⌝●●●●●●●●□●●●●●●●⌜□□⌝●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●⌜●⌝●●●●●●●●●●●●●●●●◙●◙●◙●●●●●●●◙●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■
●●■●●□□□□●□□⌜□⌝⌜□⌝□□○□□□□⌜□⌝○□□□□□□□■□□■□□□□□□□□□□□□□□□□○□
□◙■□□□□□□□■□●□□□□□□□□□●□□□□□□□□□□□□□□□■□□□■□□□□□□■□□□□□□□□⌜□⌝□□
□□□□■□■□□□□■■□■●●●●●●●●□●●●●●●●●■●●●●●⌜□□⌝●●●■■●●●●●●●
●●●●○○○○○□□⌜□⌝⌜□⌝⌜□□⌝⌜□⌝ (KNM²) ○○□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (KNM(K)²) □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Xviii a. pab.–XiX a. pr. įrašas (zinkevičius 
1994) ■

1803 Cerauskas, Katekizmas (CK1803) □□□□○○○○□□○○ 
○○○○○○□○○○○○○○○□○○○□□□□□□□□□□□■●□□□□

1803 Cerauskas, Kozonis (CP1803) ●●●
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mt 11,2

 KNSE¹ 5–6  iƷgirdes ionás kaliniie ape dárbus Chriſtuſa / nuſiuntis du i mokitiniu 
ſawo / tare iám.

 PS i 32  anuo metu: iżgirdis ionas kaliney darbus Chriſtuſo, nuſiuntis du iż 
mokitiniu ſawo, tare iam.

 JE1647 3 ano metu: igirdis ionas turmoie (kaliney) darbus Chryſtuſo / nuſiuntis 
du ig mokitiniu ſawo / tare iam.

 JE1647 3 Won cʒaś: vſłyßawßy ian w wiieniu diełá Chryſtuſowe / poſławßy 
dwu ʒ vcʒniow ſwoich / rʒekł mu: 

 WNT1593 45  a ian vſłyßawßy w wiieniu diełá Chriſtuſowe; poſławßy dwu ʒ 
vcʒniow ſwoich / rʒekł mu: 

 GŽ1597 6v  Gdy vſłyßał ian w ćiemnicy vcynki páná Kryſtuſowe / poſłał do niego 
dwu ʒe ʒwolennikow ſwoich / pytáic go 

Jn 1,20

 KNSE¹ 9  ir ipaʒino / o neuʒgine: ir ipaʒino / jog ne eſmi aß Chriſtus. 
 PS i 69 ir iżpażino o ne vżgine: ir iżpażino, iog neeſmi aß Chriſtus.
 JE1647 5 ir ipaino o ne vgine: ir i paino / iog neeſmi aß Chryſtus:
 DP 21 ir ipaino / o n vǯgine: ipaino / iog nſmí aß Chriſtus.

 JE1647 5 Y wyʒnał / á nie ʒáprʒał: á wynał / em ia nie ieſt Chryſtus 
 WNT1593 302 Y wyʒnał / á nie ʒáprʒał: á wyʒnał; Ʒem ia nie iest Chriſtus. 
 GŽ1597 14v a ten wyʒnał á nic nie ʒáprʒał /ábowiem wyʒnał iem ia nie ieſt Kryſtus.

Jn 1,25

 KNSE¹ 10 ir kłauſe ghi / o tare iam. Kodelg tada krikßtii / kadáng ne esſi Chriſtus / 
ney eliośius / ney anſay pranaßas / 

 PS i 69 ir kłauſe io, ir tare iam. Kodrinag krikßtii, iey tu neeſſi Chriſtus, ney 
elias ney pranaßas? 

 JE1647 5–6 ir kłauſe io / ir tare iam. Kodrinag krikſtii / iey tu nei eſsi Chryſtus 
nepranaßás? 

 DP 21 o kłâuſe ii / ir târe iam: Kodrinaġ tad kríkßtiii / kadġ tu nſsi Chriſtus / 
nei Helias / nei prânaßas? 

 ChNT 79v Jr kłauſe ghi ir kalbejo jop: Kodelgi tada krykßtyi? ieygu n’eſi CHriſtus, 
ney elioßius, ney pranaßas. 

 JE1647 5–6 Y pytali go / á mowili mu: Cʒemu tedy krʒćiß / ieślies ty nie ieſt 
Chryſtus / áni eliaß / áni prorok? 

 WNT1593 302 Y pytáli go / á mowili mu: Cʒemu tedy krʒćiß / ieſlieś ty nie iest 
Chriſtus / áni eliaß / áni prorok? 

 GŽ1597 14v y pytáli go mowic: Cemu tedy krʒćiß gdyś nie ieſt Kryſtus / áni 
Heliaß / áni on prorok?



Archivum Lithuanicum 18206

mt 24,23

 KNSE¹ 258 tádá iey kás iumus taris: ßtay ćia irá Chriſtus / abá auria / netikiekite. 
 JE1647 134 tad iey kas iumus taris. sʒay śiá ira Chryſtus aba auriá / ne tikiekite. 

 JE1647 134 tedy ieśliby wam kto rʒekł; oto tu ieſt Chryſtus / ábo owdie: nie wierʒćie 
 WNT1593 100 tedy ieſliby wam kto rʒekł: oto tu iest Chriſtus / ábo ondie: nie 

wierʒćie. 
 GŽ1597 442r aták ieśliby wam kto w ten cás powiedał: oto tu ieſt Kryſtus / álbo 

tám / nie wierʒćie.

mt 24,24

 KNSE¹ 259 nes kialſis neteyſus Chriſtuſay / ir neteyſus pranaßay / ir daris ʒianklus 
didʒius ir praiewus / tejp kad paklidiman iweſti butu / (iey galetu buti) 
ir ißrinktuoſius.

 JE1647 135 nes kielſis neteyſus Chriſtay ir neteyſus pranaßay / ir daris inkłus 
didius ir praiewus / teip kad paklidiman iweſti butu (iay gali buti) ir 
ißrinktieii.

 JE1647 135 abowiem powſtán fałßywi Chryſtuſowie / y fałßywi prorocy: y cʒynić 
bd ʒnámioná wielkie y cudá, ták iby ʒwiedli (bymogło byd) y wy-
brane:

 WNT1593 100 abowiem powſtán fałßywi Chriſtuſowie / y fałßywi prorocy: y cʒynić 
bd ʒnámioná wielkie y cudá / ták iby ʒwiedli (by mogło być) y 
wybráne. 

 GŽ1597 442r abowiem powſtán fałßywi Kryſtuſowie y fałßywi prorocy / y bd 
wydawáć ʒnáki wielkie / y diwy / ták iby w obłdʒeniu mogli być 
ʒáwiedieni y wierni / ieśliby mogło być.

peržiūrėjus daugumą Xvi–Xvii amžiaus raštų matyti, kad be Knygos nobažnystės 
nėra kito šaltinio, kuriame būtų tokia didelė Kristaus vardo rašybos įvairovė. Jos 
neišvengta ir antrajame Knygos nobažnystės leidime, perspausdinant vardo rašyba 
visiškai neredaguota. naujuose tekstuose52, kurių nebuvo 1653 metų leidime ir 
1680 metų katekizme Pamokslas krikščioniškas, rašoma Christus (11×). 

evangelikai reformatai dėl vardo rašybos vis dar nebuvo tvirtai apsisprendę ir 
XiX amžiaus pradžioje: biržų kunigas mykolas Cerauskas 1803 metais išspausdinto 
katekizmo įvade rašė Christus (2×), katekizme pramaišiui su šia forma vartojo Chrys-
tus, tekstuose, perspausdinamuose iš 1680 metų katekizmo (šimte posakių iš Šv. raš-
to, giesmėse, maldose ir kt.), mesijo vardo rašybos nekeitė (ji nesiskiria ir atitinka-
muose Knygos nobažnystės tekstuose), o iš kito šaltinio paimtoje maldoje vartojo 
formas Kriſte, Kryſtaus CK1803 29–30. Kitoje knygelėje, išspausdintoje tais pačiais, 
1803 metais, Cerausko pamoksle vartojama forma Krystus (CP1803, 2×). Xviii amžiaus 

52  Jų sąrašą žr. Šinkūnas 2015, 218–219.
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pabaigos ar XiX amžiaus pirmosios pusės maldoje, minėtoje straipsnio pradžioje, 
be santrumpos voc. Xˢt ᵉ vartojama ir forma voc. Kriste. iš vardo rašybos įvairovės 
keliose reformatų knygose matyti, jog rašybos vienodinimas ir norminimas jiems 
nebuvo pats svarbiausias rūpestis.

4. v a r d o  r a Š Y b a  l e n K Ų  K a l b a. vardo rašybos raidoje lietuviškoje ir 
lenkiškoje raštijose galima įžvelgti nemažai paralelių. 

viduramžių rankraščiuose maldose rašoma Jezus Krystus ir Jezukryst, galininkas – 
Jezu Krysta (tik viename Xv amžiaus tekste yra Jezusa Krystusa), forma Chrystus – reta53. 
pavyzdžiui, Gniezno pamoksluose (Kazania gnieźnieńskie, po 1409 metų) rašoma Jesu-
krystus, Jesukryst, Jezukryst, Jezukrystus (381×) arba Kryst, Krystus (262×)54. Kituose anks-
tyvuosiuose tekstuose taip pat dažniausiai vartojama Kryst, Krystus, formos su Ch- – 
labai retos, pavyzdžiui: Xiv amžiaus pabaigos Psałterz floriański (Krystus 5×), Xiv–Xv 
amžių sandūros Żywot świętego Błażeja (Kryst, Krystus, Krystusowo, 5×), apie 1482 metų 
Modlitwy Wacława (gen. Jezukrysta, Krystus, 43×), Xv amžiaus vidurio Mateusz 5:12 i 
Kazanie na dzień Wszech Świętych (Krystus 20×), Xv amžiaus pabaigos Modlitewnik 
Nawojki (Kryst- 38×, voc. Chryste 1×) ir giesmėse (Kryst, Krystus, 95×; Chrystus 26×), 
Xv amžiaus antrosios pusės Psałterz puławski (Krystus apie 122×) ir Kodeks Świętosławów 
(voc. Kryste 1×), Xv amžiaus pabaigos ar Xvi pradžios Ewangeliarz Zamoyskich (Har-
monia ewangeliczna) (Krystus, gen. Krysta, Krystusa, 11×), apie 1500 metų Rozmyślanie 
przemyskie (Jesukryst, Krystus, apie 714×)55. pirmojoje Xvi amžiaus pusėje Krystus ir 
Kryst dar rašoma daug dažniau nei Chrystus56. Forma su K- vartojama ir Xvi amžiaus 
pradžios lietuviškuose poteriuose (acc. kriſtu).

antrojoje Xvi amžiaus pusėje vardo rašyba dar nebuvo nusistovėjusi, pavyzdžiui, 
evangelijų vertimuose į lenkų kalbą57 forma Christus pasirinkta stanisławo murzy-
nowskio 1551 metų evangelijos pagal matą vertime (17×) bei to paties vertėjo 1553 metų 
naujojo testamento vadinamajame Jano seklucjano leidime (56×), ta pati forma var-
tojama ir szarffenbergerio 1556 metų leidime (45×, nors pasitaiko ir Chrystus 5×, Krys-
tus 5×), visi šie vertimai yra spausdinti Karaliaučiuje. Karaliaučiaus lietuvių liuteronų 
raštuose taip pat vartojama forma Christus (išskyrus bretkūno postilę).

Kataliko Jano leopolitos 1561 metais Krokuvoje spausdintame evangelijų vertime 
formos dar gerokai įvairuoja: rašoma ir Krystus (28×), ir Chrystus (23×) pramaišiui su 
Christus (6×). vėlesniuose Krokuvos evangelijų leidimuose vyrauja forma Christus: 
marcino Czechowico 1577 metų vertime (49× šalia 13× parašymų Chrystus), Jakubo 

53  Kucała 1999, 206.
54  Kucała 1999, 206. lenkų kalbos instituto 

senosios lenkų kalbos tekstų korpuso per-
raše bendras formų skaičius yra apie 100×.

55  Formų dažnumas apskaičiuotas pagal len-
kų kalbos instituto senosios lenkų kalbos 
tekstų korpusą Korpus tekstów staropolskich 
do roku 1500. nors čia skelbiami perrašai 

sušiuolaikinta rašyba, tačiau Kristaus var-
do rašyba juose išlaikyta nepakeista.

56  Kucała 1999, 206.
57  duomenys surinkti pagal internete skelbia-

mus Xvi amžiaus naujojo testamento ver-
timų į lenkų kalbą perrašus Szesnasto-
wieczne przekłady Ewangelii.
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Wujeko 1593 metų (55× šalia 2× Chrystus) ir 1599 metų vertimuose (44× šalia 15× 
Chrystus). Wujeko postilę vertęs daukša pasirinko formą Christus.

Forma Krystus dominuoja reformatų 1563 metais lietuvos brastoje išspausdinto-
je biblijoje (evangelijose Krystus 67×, Kristus 1×), ji vartojama ir vieno iš brastos bib-
lijos vertėjų antitrinitoriaus (anksčiau kalvinisto) marcino Krowickio veikale, išspaus-
dintame vilniuje 1584 metais58. szymano budnio, taip pat antitrinitoriaus, 1570 ir 
1572 metų evangelijų vertimuose, išspausdintuose nesvyžiuje, taip pat dažnesnė 
forma Krystus (po 49×, Chrystus po 8× – ši dažnesnė knygų pradžioje). Formą Krystus 
vartojo ir reformatai mikolajus rejus (Krokuva, 1557)59 bei minėtasis Gžegožas Žar-
novietis (vilnius, 1597). 

vėliau reformatai pasirinko kitokią rašybą. biblijoje, išspausdintoje Gdanske 
1632 metais, vartojama vien forma Chrystus (evangelijose apie 62×), ją apsispręsta 
vartoti jau 1606 metais ten pat spausdintame naujajame testamente (apie 61×). at-
rodytų, kad reformatai derinosi prie katalikų tradicijos, tačiau ir Xvii amžiaus an-
trojoje pusėje bent jau kai kurie jų formą Krystus tebevartojo, pavyzdžiui, vilniaus 
evangelikų mokyklos rektorius adamas Gdacjuszas (bžegas, 1680)60, vėliau tapęs 
gimtojo Kluczborko diakonu. Kai kurie lietuviai reformatai taip pat vartojo formą 
Krystus, kiti rinkosi Christus ar Chrystus.

iš peržiūrėtų kelių lietuvos lenkiškų raštų atrodytų, kad Xvii–Xviii amžiuje 
katalikams buvo įprasta rašyti Chrystus. taip rašo vilniaus universiteto rektorius 
petras skarga (Krokuva, 1597 m.)61, forma vartojama Jaknavičiaus lenkiškame evan-
gelijų tekste (JE1647, 17×; JE1674, 16× šalia 1× Christus), 1766 metais vilniuje perspaus-
dintame Moksle skaitymo rašto lenkiško (MS1766, 15×), Gvilelmo Kalińskio pamoksluo-
se (KK1776, 41×). iš tokių leidinių lenkiška rašyba Chrystus plito ir į lietuviškus ka-
talikų raštus.

5. i Š v a d o s. 1. Kristaus vardo rašyba lietuvių raštijoje kito iki maždaug XiX 
amžiaus vidurio, ankstesniuose šaltiniuose rašoma Kristus, Krjstus, Krystus, Christus, 
Chrjstus, Chrys tus, Cristus bei vartojamos santrumpos. Chronologiškai jos išdėliotinos 
taip: xp-, cr-, Ch-, Xst-. 

2. seniausi vardo rašybos pavyzdžiai randami Xvi amžiaus pradžios poteriuose. 
Galininko formos kriſtu rašyba su k- atitinka to paties laikotarpio vardo rašybą len-
kiškuose rankraščiuose, o santrumpa su raidėmis cr- galbūt galėtų atspindėti vidu-
ramžių lotynų cristus. 

3. bendriausiais bruožais apibendrinant vardo rašybos raidą, galima teigti, jog 
formą Christus anksčiausiai sulietuvino ir pagal tarimą rašyti Kristus pradėjo mažosios 

58  taszycki 1955, 90₃₅, 91₂, ₂₄, ₂₈ (2×), ₃₀, ₃₁, 
92₂₁, ₂₂, ₃₆, 93₉, ₁₂, ₁₃, ₁₇.

59  taszycki 1955, 10₁, 11₁, 14₃₃, 16₃₀.
60  taszycki 1955, 198₅.
61  taszycki 1955, 119₄₀, 121₇, ₉, ₂₆. Formas   

Chrystus ar chrystusowy vartoja luís de 

Granada knygos vertėjas (1570), piotr Ko-
chanowski (1618), Wojciech dębołęcki   
(ca. 1647), Wespazjan Kochowski (1695), 
Wacław potocki (1698), Franciszek Kowa-
licki (1721), Jan stanisław Jabłonowski 
(1730) ir kiti.
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lietuvos raštų rengėjai (Xvii amžiaus viduryje), ldK katalikai maždaug tuo pačiu 
metu perėjo prie rašybos Chrystus ir jos (retkarčiais grįždami prie Christus) laikėsi 
ganėtinai ilgai, iki XiX amžiaus vidurio. evangelikų reformatų raštuose nematyti 
tvirtesnių vardo rašybos normų, varianto pasirinkimas priklausė nuo rašytojų įpročių 
ar naudojamų šaltinių: Xvii ir XiX amžiaus pradžioje reformatų spausdintose kny-
gose galima rasti keturis vardo rašybos variantus (žr. 5 schemą). 

4. apie 1845 metus formą Kristus iš prūsijos lietuviškų raštų nusižiūrėjo ir mo-
tiejaus valančiaus padedamas katalikų raštuose įtvirtino simonas daukantas.

5. iš vardo rašybos lenkų raštijoje preliminaraus tyrimo atrodytų, kad Xiv–Xv 
amžiaus rankraščių rašybą Krystus Xvi amžiaus Karaliaučiaus liuteronai pamiršo, 
jie, veikiami lotyniškos ir vokiškos raštijos, rinkosi formą Christus. lenkijos katalikai 
po paieškų (leopolita) ir svyravimų tarp Christus ir Chrystus (Wujekas) pasirinko 
Chrystus. reformatai ir antitrinitoriai, Xvi amžiuje propagavę rašymą Kristus, Krystus, 
nuo 1606 metų ėmė rašyti ir Chrystus.
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reformatai  Christus, Chrystus, Kristus, Krystus
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Kriaučiūnas), [tilžė,] 1893; lnb: Gb 36; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

DauPa1899 – simonas daukantas, Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovėje (par. Juozas 
bielinis), s. l., 1899; lnb: npdaF C 19318a/1893; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

DK – mikalojus daukša, Katekizmas, vilnius, 1595; vub: lr 4165; internetinis leidinys, perrašą 
parengė mindaugas Šinkūnas (2006) (www.lki.lt/seniejirastai).

DP – mikalojus daukša, Postilė, 1599; vub: lr 1618; internetinis leidinys, perrašą parengė 
veronika adamonytė, ona aleknavičienė, milda lučinskienė, Jūratė pajėdienė, mindaugas 
Šinkūnas, eglė Žilinskaitė (2006) (www.lki.lt/seniejirastai).

EK – Gabrielius engelis, Mažas katgismas, Karaliaučius, 1722, skaitmeninis tekstas, parengė 
pietro u. dini, diego ardoino (2012).
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GaiMe1826 – bonaventūra Gailevičius, Metai šventi arba jubileušas, vilnius, 1826; lnb: a 5075; 
skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

GNT – Juozapas arnulfas Giedraitis, Naujas įstatymas, vilnius, 1816; skaitmeninis tekstas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, Jurgita venckienė (2016).

GomAp1853 – petras Gomaliauskis, Aplankymas senuko, daugpilis, 1853; lnb: a 1/853; skaitme-
ninis tekstas (www.epaveldas.lt).

GŽ1597 – Grzegorz z Żarnowca, Postilla, [vilnius,] 1597; zakład narodowy im. ossolińskich: 
Xvi.F.4298.

H1684 – Christophor Hartknoch, Alt- und Neues Preussen, Frankfurtas, leipcigas, 1684; Hab: 
Gm 816 (1), skait meninis fragmentų tekstas, parengė mindaugas Šinkūnas (2006).

HsP – Jono Hiofnerio jaun. sveikinimas Kristupui pretorijui, 1634; F. W. neumann, „litauische 
Gelegenheitsgedichte aus dem 17. Jahrhundert“, APh 5, 1935, 126–129.

HŽ – Friedrich Wilhelm Haack, Vocabularivm, Halle, 1730; skaitmeninis tekstas, parengė vilma 
zubaitienė.

Į1578r – 1578 metų įsakas tilžės apskrities bažnyčioms (nuorašai a ir b); Senieji lietuvių skai-
tymai 1. Tekstai su įvadais. sutaisė Jurgis Gerullis, Kaunas: lietuvos universiteto leidinys, 
1927, 56–61.

Į1578s – 1578 metų įsakas ragainės apskrities bažnyčioms; Senieji lietuvių skaitymai 1. Tekstai 
su įvadais. sutaisė Jurgis Gerullis, Kaunas: lietuvos universiteto leidinys, 1927, 61–65.

Į1639 – 1639 metų įsakas; vub: lr 4479.
Į1641 – 1641 metų įsakas; vub: lr 4627.
Į1721 – 1721-02-05 įsakas; biblioteka narodowa: mf. b17080; fotokopija: alina Kuzborska, 

Žavinta sidabraitė, „13 naujai surastų prūsijos valdžios įsakų“, ALt 13, 2011, 164–167.
IviKa1846 – [laurynas ivinskis,] Metų skaitlius… 1846, vilnius, 1846; lnb: npdaF e 729657.
IviKa1847 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1847, vilnius, 1847; vub: lr 7201.
IviKa1848 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1848, vilnius, 1848; lnb: npdaF e 657089.
IviKa1850 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1850, vilnius, 1849; lnb: npdaF e 840671.
IviKa1851 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1851, vilnius, 1850; lnb: a 1/857 (710573).
IviKa1852 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1852, vilnius, 1851; lnb: a 1/857 (710573a).
IviKa1855 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1855, vilnius, 1855; lnb: a 1/857 (710573b).
IviKa1856 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1856, vilnius, 1856; lnb: npdaF e 9266.
IviKa1858 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1858, vilnius, 1857; lnb: a 1/857 (710573d).
IviKa1859 – [laurynas ivinskis,] Kalendorius… 1859, vilnius, 1858; lnb: a 1/857 (710573e).
IviŽo – Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas, parengė ona Kažukauskaitė, vilnius: 

lietuvių kalbos institutas, 2010.
JE1647 – Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, vilnius, 1647; Ktub: C 72772; inter-

netinis leidinys, perrašą parengė milda lučinskienė (1998) (www.lki.lt/seniejirastai); skait-
meninis lenkiškos dalies tekstas, parengė milda lučinskienė (1998).

JE1674 – Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, vilnius, 1674; vub: lr 108; internetinis 
leidinys, perrašą parengė milda lučinskienė, inga pilipaitė (1999) (www.lki.lt/seniejirastai).

JE1679 – Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, vilnius, 1679; vub: lr 8771; interne-
tinis leidinys, perrašą parengė milda lučinskienė (1999) (www.lki.lt/seniejirastai).

JE1690 – Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, vilnius, 1690; lltib: b 752; interneti-
nis leidinys, perrašą parengė milda lučinskienė (2000) (www.lki.lt/seniejirastai).
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JE1705 – Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, vilnius, 1705; vub: lr 882; interneti-
nis leidinys, perrašą parengė milda lučinskienė (2001) (www.lki.lt/seniejirastai).

JE1750 – Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, vilnius, 1750; vub: lr 1824; skaitme-
ninis tekstas, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2016).

JK1770 – Jonas Jaskaudas, Krikščioniškas katalikiškas katekizmas, [Karaliaučius?,] 1770; lnb: 
a 1/770 (144913).

JN1775 – [simonas Jakštavičius?, Novena švento Antano, vilnius, 1775?]; vub: lr 1253 def. 
JS1771 – simonas Jakštavičius, Spasabas nabaženstvų, vilnius, 1771; vub: lr 925.
JuzDi1855 – tadas Juzumas, Didesis elementorius, vilnius, 1855; vub: lr 1339.
K1670 – Martini Lutheri Catechismus minor, Karaliaučius, 1670.
K1700 – Martini Lutheri Catechismus minor, Karaliaučius, 1700; british library: 3905.b.22; skait-

meninis tekstas, parengė mindaugas Šinkūnas (2007, 2013).
K1709 – Martini Lutheri Catechismus minor, Karaliaučius, 1709; bFst: 155 m 11; internetinis 

leidinys, perrašą parengė veronika adamonytė (2007) (www.lki.lt/seniejirastai).
K1720 – Martini Lutheri Catechismus minor, Karaliaučius, 1720; Российская национальная би-

блиотека: Культы 16.158.2.113; skaitmeninis tekstas, parengė mindaugas Šinkūnas (2014).
KįL1618 – petro blastus Kmitos 1618-02-24 įrašas andriejaus liubeneckio albume (192 p.); 

biblioteka Książąt Czartoryskich: rkps 1403.
KK1776 – Kazania X. Gwillelma Kalinskiego, vilnius, 1776; lnb: b lenk. 16/776; skaitmeninis 

tekstas (www.epaveldas.lt).
KlC – danielius Kleinas, Compendium Litvanico-Germanicum, Karaliaučius, 1654; vub: lr 1983; 

internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2011) (www.lki.lt/seniejirastai).
KlGr – danielius Kleinas, Grammatica Litvanica, Karaliaučius, 1653; vub: lr 484; internetinis 

leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2011) (www.lki.lt/seniejirastai).
KlM – danielius Kleinas, Naujos maldų knygelės, Karaliaučius, 1666; biblioteka uniwersytecka 

w toruniu: pol.7.ii.4335; internetinis leidinys, perrašą parengė vaidotas rimša (2003), min-
daugas Šinkūnas (2006) (www.lki.lt/seniejirastai).

KlNG – danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Karaliaučius, 1666; biblioteka uniwersytecka 
w toruniu: pol.7.ii.4334; internetinis leidinys, perrašą parengė vaidotas rimša (2003), min-
daugas Šinkūnas (2006) (www.lki.lt/seniejirastai).

KN¹, KNG¹, KNSE¹, KNM¹, KNM(K)¹ – Knyga nobažnystės, Kėdainiai, 1653; uppsala universi-
tetsbibliotek: obr. 66. 176; internetinis leidinys, perrašus parengė mindaugas Šinkūnas 
(2007–2008) (www.lki.lt/seniejirastai).

KN², KNG², KNSE², KNM², KNM(K)² – Knyga nobažnystės, [Karaliaučius, 1684]; lnb: a 1/684 
(144349).

Korpus tekstów staropolskich do roku 1500, instytut Języka polskiego pan (www.ijp-pan.krakow.
pl/publikacje-elektroniczne/korpus-tekstow-staropolskich).

KR – Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos, [vilnius, 1681]; biblioteka Jagiellońska: 
311230 i; internetinis leidinys, perrašą parengė Jurgita venckienė, mindaugas Šinkūnas 
(2008) (www.lki.lt/seniejirastai).

KriEl1895 – [antanas Kriščiukaitis-aišbė,] Naujas elementorius, [tilžė, 1895]; lnb: npadF C 68992.
KudVa1899 – [vincas Kudirka,] Laisvos valandos, tilžė, 1899; lnb: npdaF lC 19037; skaitme-

ninis tekstas (www.epaveldas.lt).
L1744 – teodor lepner, Der Preusche Littauer, Gdanskas, 1744.
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Lex – Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, parengė vincen-
tas drotvinas, vilnius: mokslas, 1987; lmavb: f. 137 – 10.

LK – Heinrich Johann lysius, Mažas katgismas, Karaliaučius, 1719 (rankraštis); skaitmeninis 
tekstas, parengė pietro u. dini (1996, 2012).

LM1776 – Jonas dominykas lopacinskis, Metai šventi arba jubileušas, vilnius, 1776; vub: lr 912.
LP – Kiprijonas lukauskas, Pamokslas, 1797 (rankraštis); vub: f. 1 – d654; skaitmeninis tekstas, 

parengė Juozas Karaciejus (1997).
LP1770 – Jonas dominykas lopacinskis, Pamokslas ant jubileuša, [vilnius, 1770]; lmavb: lK–18/13.
Ma1832 – Maldos už ponavojantį monarchą, [vilnius, 1832]; vub: lr 50.
Mg – lietuviškos glosos knygoje Missale ad vsum romane, lionas, 1501; lnb: npdaF 

C 889746/1506. 
MilRa1884 – Juozas miliauskas-miglovara, Raštai, [tilžė, 1884]; lnb: npdaF b 20250 (627714); 

skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
MP – vad. Jokūbo morkūno postilė, vilnius, 1600; skaitmeninis tekstas, parengė bronius mas-

kuliūnas (2004).
MS1766 – Mokslas skaitymo rašto, vilnius, 1766; lnb: C 433203; skaitmeninis tekstas, parengė 

mindaugas Šinkūnas (2016).
MT, MTP – simonas vaišnoras, Žemčiūga Teologiška; Apie popiežiškąją mišią, Karaliaučius, 1600; 

vub: lr 1379; internetinis leidinys, perrašą parengė vilma zubaitienė (2003) (www.lki.lt/
seniejirastai).

MžF – martynas mažvydas, Forma krikštymo, Karaliaučius, 1559; biblioteka uniwersytecka w 
toruniu: pol.6.ii.5; skaitmeninis tekstas, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2014).

MžG i – [martynas mažvydas, baltramiejus vilentas,] Giesmės krikščioniškos, Karaliaučius, 1566; 
skaitmeninis tekstas, perrašą parengė ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas (2005, 2014) 
iš: Jurgis Gerullis, Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas: 
Švietimo ministerijos leidinys, 1922, 149–242.

MžG ii – [martynas mažvydas, baltramiejus vilentas,] Giesmės krikščioniškos, Karaliaučius, 1570; 
skaitmeninis tekstas, perrašą parengė ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas (2005, 2014) 
iš: Jurgis Gerullis, Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas: 
Švietimo ministerijos leidinys, 1922, 243–592.

MžGA – martynas mažvydas, Giesmė šv. Ambraziejaus, Karaliaučius, 1549; skaitmeninis tekstas, 
perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2014).

MžK – martynas mažvydas, Katekizmas, Karaliaučius, 1547; skaitmeninis tekstas, perrašą pa-
rengė diego ardoino, mindaugas Šinkūnas (2014).

N1674 – Wolfgangus Christophorus à nettelhorſt, Dissertatio historica, Karaliaučius, 1674; 
lmavb: l–17/186; skaitmeninis fragmentų tekstas, parengė mindaugas Šinkūnas (2008).

N1755 – Carl Johann von Caspari, Zwey historische Disputationen, Karaliaučius, 1755; biblioteka 
Kórnicka pan: 114614.

NezNa1824 – Kajetonas rokas nezabitauskis, Naujas mokslas skaitymo, vilnius, 1824; lnb: 
npdaF 269871; perrašas: Lietuvos literatūros antologija 2. 1795–1831, šviečiamasis klasicizmas, 
preromantizmas, sudarytoja brigita speičytė, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, 2016, 245–250.

NT1727 – Naujas Testamentas, Karaliaučius, 1727; vub: lr 917, lnb: lC 840064/1727.
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NT1735 – Naujas Testamentas, Karaliaučius, 1735; biblioteka Jagiellońska: sd i 52067; skaitme-
ninis tekstas, parengė mindaugas Šinkūnas, birutė triškaitė, Jurgita venckienė (2016).

OB1753 – mykolas olševskis, Broma, vilnius, 1753; vub: lr 1191; skaitmeninis tekstas, paren-
gė mindaugas Šinkūnas (2016).

P1675 – 1675-11-28 (1679-01-02) ukmergės kompromisinio teismo sprendimas, perrašas: do-
mininkas burba, „penkios neskelbtos Xvii–Xviii amžiaus lietuviškos ldK priesaikos“, 
ALt 6, 2004, 295–296.

P1699 – 1699-02-28 priesaika iš biržų dvaro teismo knygos, perrašas: Konstantinas Jablonskis, 
Lietuvių kultūra ir jos veikėjai, vilnius: mintis, 1973, 302–303.

PasvJM – Sẽnosios Pasvalio bažnyčios knygos X, 1776–1793 metų jungtuvių metrikų knyga, parengė 
algimantas Krinčius, Krinčinas: savilaida, 2016.

PIMJ – Purpura išganymo mūkos Jėzuso, XiX a. (rankraštis); lltib: f. 11 – 356; skaitmeninis 
tekstas, parengė aleksas Girdenis (2009).

PK – merkelis petkevičius, Polski z Litewskim Katechism, vilnius, 1598; skaitmeninis lietuviškos 
dalies tekstas, rengė Juozas Karaciejus, ričardas petkevičius (2000–2001).

PM1750 – Pėdelis miros, vilnius, 1750; vub: lr 928.
PMV – Pienas mažiems vaikeliams, Karaliaučius, 1735; bFst: 155 m 18; internetinis leidinys, 

perrašą parengė Gertrud bense (2006) (http://192.124.243.55/digbib/quandt.htm).
PP – Pradžia pamokslo, Karaliaučius, 1680; british library: C.38.b.47; internetinis leidinys, per-

rašą parengė mindaugas Šinkūnas (2008) (www.lki.lt/seniejirastai).
PriNo1850 – Novena švento Antono, [par. Kazimieras prialgauskis,] vilnius, 1850; lnb: npdaF 

C 531317.
Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė, tekstų korpusas, vilniaus universitetas (2012–2013) (www.

prusistika.flf.vu.lt/tekstai).
PS i, ii – Konstantinas sirvydas, Punktai sakymų, vilnius, 1629, 1644; skaitmeninis tekstas, 

perrašą parengė virginija vasiliauskienė (2000).
PŽ – vokiečių–lietuvių kalbų, vad. prahos, žodynas, 1720–1740 (rankraštis); národní knihov-

na České republiky: Xvi.F.30.
RG – danielius Kleinas, Jonas rikovijus, Naujos pagerintos giesmių knygos, Karaliaučius, 1685; 

vub: lr 1377; internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2004) (www.lki.
lt/seniejirastai).

RgGr – povilas Frydrichas ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik, Karaliaučius, 
1747; skaitmeninis tekstas, parengė Jurgita venckienė (2008).

RgŽ – pilypas ruigys, Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon, Karaliaučius, 1747; 
skaitmeninis tekstas, parengė vilma zubaitienė (2008, 2016). 

RM – danielius Kleinas, Jonas rikovijus, Naujos maldų knygelės, Karaliaučius, 1685; vub: lr 
1378; internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2004) (www.lki.lt/senie-
jirastai).

Rož1859 – Rožančius (plakatas), leipcigas, [1859,] perrašas: Jurgita venckienė, „trys lietuviški 
XiX amžiaus plakatai Čikagos newberry bibliotekoje“, ALt 17, 2015, 261–269.

RPs – Jonas rėza, Psalteras Dovydo, Karaliaučius, 1625; Gsta pK: XX st ub Königsb. nr. 52; in-
ternetinis leidinys, perrašą parengė rainer Fecht, mindaugas Šinkūnas (2007) (www.lki.lt/
seniejirastai).
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RS1633 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1633; biblioteka Jagiellońska: 68538 i.
RS1641 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1641; vub: iii 15167.
RS1656 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1656; biblioteka Jagiellońska: 36333 i.
RS1666 – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1666; biblioteka Książąt Czartoryskich: i 24275.
RS1679 – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1679; biblioteka Książąt Czartoryskich: i 24261.
RS1691K – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1691; zakład narodowy im. ossolińskich: Xvii.5829-ii.
RS1691Ta – Rituale sacramentorum, torunė, 1691 (kolofone: 1690); biblioteka Jagiellońska: 38184 i.
RS1691Tb – Rituale sacramentorum, torunė, 1691 (kolofone: 1700); biblioteka Jagiellońska: 36335 i.
RS1700 – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1700; biblioteka Jagiellońska: 36334 i.
RS1701 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1701; biblioteka Jagiellońska: 587664 i.
RS1715 – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1715; biblioteka Książąt Czartoryskich: 24221 i.
RS1730 – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1730; biblioteka Jagiellońska: 588020 i.
RS1734 – Rituale sacramentorum, torunė, 1734; biblioteka Jagiellońska: 36338 i.
RS1735 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1735; biblioteka Jagiellońska: 37182 i.
RS1742 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1742; biblioteka Jagiellońska: aug. 7068.
RS1743 – Rituale sacramentorum, Krokuva, 1743; biblioteka Jagiellońska: Carm e-iv-38.
RS1755 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1755; biblioteka Jagiellońska: 587951 i.
RS1757 – Rituale sacramentorum, sandomieras, 1757; biblioteka Jagiellońska: 587000 i.
RS1758 – Rituale sacramentorum, sandomieras, 1758 („reimpressum“); biblioteka Książąt Czar-

toryskich: 24278 i.
RS1771 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1771; biblioteka Jagiellońska: 36280 i.
RS1777 – Rituale sacramentorum, liublinas, 1777; biblioteka Jagiellońska: 586887 i.
RS1799 – Rituale sacramentorum, vilnius, 1799; biblioteka Jagiellońska: 38067 i.
SD1642 – Konstantinas sirvydas, Pirmasis lietuvių kalbos žodynas, parengė Kazys pakalka, vil-

nius: mokslas, 1979. Konstantinas sirvydas, Dictionarium trium linguarum, vilnius, 1642, 
Thesaurus Latino-Lituanicus (2009–2011) (www.thesaurus.flf.vu.lt).

SD1677 – Konstantinas sirvydas, Dictionarium trium lingvarum, vilnius, 1677; lltib: b 21706, 
vub: lr 1382a, lr 1382, lmavb: mf. 2299, lK–17/12; internetinis leidinys, perrašą paren-
gė mindaugas Šinkūnas (2012) (www.lki.lt/seniejirastai).

SD1713 – Konstantinas sirvydas, Dictionarium trium lingvarum, vilnius, 1713; biblioteka Jagiel-
lońska 586056 i.

SG i, ii – saliamonas mozerka slavočinskis, Giesmės tikėjimui katolickam priderančios, vilnius, 
1646; zakład narodowy im. ossolińskich: 15.714; internetinis leidinys, perrašą parengė 
ričardas petkevičius, birutė Kabašinskaitė (2003) (www.lki.lt/seniejirastai).

SŠGr – Kristupas sapūnas, teofilis Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae, Karaliaučius, 
1673; stb pK: zq 14528; internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2010) 
(www.lki.lt/seniejirastai).

StaIs1823 – simonas stanevičius, Istorija šventa, vilnius, 1823; vub: lr 14; skaitmeninis tekstas, 
perrašą parengė birutė Gudelienė (2016).

StaPa1829 – simonas stanevičius, Šešios pasakos, vilnius, 1829; lnb: a 5/829; skaitmeninis 
tekstas (www.epaveldas.lt).

StrSp1820 – [antanas strazdas,] Spasabas giedojimo mišių šventų, vilnius, [apie 1820]; vub: lr 2309.
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Szesnastowieczne przekłady Ewangelii, instytut Języka polskiego, Wydziału polonistyki uW, vad. 
izabela Winiarska-Górska (www.ewangelie.uw.edu.pl).

ŠG – danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos, Karaliaučius, 1704; vub: 
lr 1383; internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2006) (www.lki.lt/
seniejirastai).

Škap1859 – Škaplierius (plakatas), leipcigas, [1859], perrašas: Jurgita venckienė, „trys lietuviš-
ki XiX amžiaus plakatai Čikagos newberry bibliotekoje“, ALt 17, 2015, 269–278.

ŠKS – baltramiejus Šulcas, bernardas zandenas, Krikščioniškas susikalbėjimas, Karaliaučius, 1694; 
Российская национальная библиотека: Культы 15.26.6.109; internetinis leidinys, perrašą 
parengė mindaugas Šinkūnas (2005) (www.lki.lt/seniejirastai).

ŠP1725 – Pamokslas krikščioniškas, vilnius, 1725; vub: lr 1265; skaitmeninis tekstas, parengė 
mindaugas Šinkūnas (2016).

TG – rankraštinės giesmės KlNG torunės egz. priešlapiuose; biblioteka uniwersytecka w 
toruniu: pol.7.ii.4334.

UG – rankraštinis giesmynėlis uppsalos universiteto bibliotekoje; uppsala universitetsbiblio-
tek: utl. rar. 175; skaitmeninis tekstas, parengė mindaugas Šinkūnas (2014).

V1889 – Varpas 1, tilžė, 1889; lnb: alp 296 (157350).
VaiPa1898 – vaižgantas, Patarmės rodos priderančio elgimosi, priedas prie: Tėvynės sargas 2, [tilžė,] 

1898; lnb: npdaF lC 102631; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValAt1869 – Jonas zabermannas, [motiejus valančius,] Apie atpuskus jubiliejiškus, tilžė, 1869; 

lnb: npdaF lC a 11/869 (l3331); skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValBr1869 – [motiejus valančius,] Apie brostvas, [tilžė, 1869]; lnb: npdaF C 224522; skaitme-

ninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValDa1867 – [motiejus valančius], Davatkų knyga, vilnius [tilžė], 1864 [1867?]; lnb: npadF 

110539; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValGy1868 – [motiejus valančius,] Gyvenimai Šventųjų, tilžė, 1868; lnb: npdaF lC 730169; 

skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValJu1873 – [motiejus valančius,] Palangos Juzė, vilnius [tilžė], 1863 [1873]; lnb: a 7/873 

(la152990); skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValKa1890 – [motiejus valančius,] Knyga giesmių arba kantičkos, vilnius [tilžė], 1863 [1890]; lnb: 

npdaF lC a 17/890 (609417); skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValLi1869 – [motiejus valančius,] Litanija, [tilžė, 1869]; lnb: npdaF a 8/869 (l3323); skaitme-

ninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValMa1895 – [motiejus valančius,] Matytinis dėl brolių ir seserų brolijos blaivystės, varniai [tilžė], 

1858 [1895]; lnb: npdaF C 721374; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValMo1869 – [motiejus valančius,] Mokslas Rymo katalikų, vilnius [tilžė], 1863 [1869?]; lnb: 

npadF C 840642; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValPa1868 – [motiejus valančius,] Paaugusių žmonių knygelė, [berlynas, 1868]; lnb: npdaF lC 

747212; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
ValŠn1868 – [motiejus valančius,] Šnekesys kataliko su ne kataliku, [tilžė, 1868]; lnb: npdaF 

lC a 4/868 (l3324); skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).
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ValTa1852 – [motiejus valančius,] Tamošiaus iš Kempis Apie sekimą Jėzaus Kristaus, vilnius, 1852; 
lnb: a 5/852 (709556).

ValTa1868 – [motiejus valančius,] Iš tamsybės, tilžė, 1868; lnb: a 5/868; skaitmeninis tekstas 
(www.epaveldas.lt).

ValTr1891 – motiejus valančius, Pasakojimas Antano Tretininko, plymouth, 1891; lnb: npdaF 
C 206775; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

ValVa1868 – [motiejus valančius,] Vaikų knygelė, [tilžė, 1868]; lnb: npdaF lC 269860; skait-
meninis tekstas (www.epaveldas.lt).

ValŽe1848 I–II – motiejus valančius, Žemaičių vyskupystė 1–2, vilnius, 1848; lnb: npdaF 19266, 
209694.

ValŽy1858 – motiejus valančius, Žyvatai šventųjų, vilnius, 1858; lnb: a 12/858; skaitmeninis 
tekstas (www.epaveldas.lt).

VE – baltramiejus vilentas, Enchiridionas, Karaliaučius, 1579; vub: lr 1386; skaitmeninis teks-
tas, parengė ona aleknavičienė (1997).

VEE – baltramiejus vilentas, Evangelijos bei Epistolos, Karaliaučius, 1579; vub: lr 1387, Gsta 
pK: XX stub Königsb. nr. 54; skaitmeninis tekstas, parengė ona aleknavičienė (1997, 2016).

VilAp1876 – petras vileišis, Apsakinėjimas apie žemę ir atmainas ore, peterburgas, 1876; lnb: 
npdaF lC 21036; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

VilGe1898 – [petras vileišis,] Trumpa geografija, Chicago, 1898; lnb: npdaF lC 23634; skait-
meninis tekstas (www.epaveldas.lt).

VilIš1876 – [petras vileišis,] Dvi labai naudingos šnekos, peterburgas, 1876; lnb: npdaF lC 
22197; skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

VilJo1877 – [petras vileišis,] Jonas ir Aniutė, peterburgas, 1877; lnb: a 2/877 (358002); skaitme-
ninis tekstas (www.epaveldas.lt).

VilLe1892 – [petras vileišis,] Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba nedėkingi, tilžė, 1892; 
lnb: Gb 58 (li 99/7969); skaitmeninis tekstas (www.epaveldas.lt).

WNT1593 – Jakub Wujek, Nowy Testament, Krokuva, 1593; biblioteka uniwersytecka w pozna-
niu: sd 391.ii.

WP – Wolfenbüttelio postilė, 1573 (rankraštis); Hab: Cod. Guelf. 11. 2 aug. 2°; internetinis lei-
dinys, perrašą parengė Jolanta Gelumbeckaitė (2007–2008) (www.lki.lt/seniejirastai).

ZE – lozorius zengštokas, baltramiejus vilentas, Enchiridionas, Karaliaučius, 1612; Gsta pK: 
XX stub Königsb. nr. 55; internetinis leidinys, perrašą parengė ona aleknavičienė (2008) 
(www.lki.lt/seniejirastai).

ZEE – lozorius zengštokas, baltramiejus vilentas, Evangelijos bei Epistolos, Karaliaučius, 1612; 
lmavb: lK–17/7; internetinis leidinys, perrašą parengė ona aleknavičienė, Giedrė olse-
vičiūtė (2007) (www.lki.lt/seniejirastai).

ZG – lozorius zengštokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos, Karaliaučius, 1612; lmavb: 
lK–17/8; internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas (2003) (www.lki.lt/
seniejirastai).

ZK1701 – bernardas zandenas, Katekizavimas, Karaliaučius, 1701; Российская национальная 
библиотека: 15.26.6.109.
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Mindaugas Šinkūnas
t H e  o r t H o G r a p H i C  d e v e l o p m e n t  o F  t H e  n a m e 
KRISTUS, KRySTUS, CHRISTUS, CHRySTUS, a n d  CRISTUS 
i n  t H e  1 6 – 1 9 t H  C e n t u r i e s

s u m m a r y

in lithuanian texts, the spelling of Christ’s name varied up until the middle of the nine-
teenth century. in earlier writings, we can find the spellings Kristus, Krjstus, Krystus, Chris-
tus, Chrjstus, Chrystus, and Cristus, as well as some abbreviations that may be ordered 
chronologically this way: xp-, cr-, Ch-, Xst-. 

the oldest examples can be found in the manuscript prayers of the beginning of the 
sixteenth century. the accusative singular form kriſtu with the initial k- corresponds to the 
polish spelling of the same name in manuscripts of the same time. the abbreviation cr- 
might have been a reflection of the latin Cristus of the middle ages. 

the broadest generalization of the changes in orthography of Christ’s name allows me 
claim that it was the editors of lithuanian texts in east prussia who modified the form 
Christus into Kristus according to the lithuanian pronunciation (these were lutheran texts 
from the middle of the seventeenth century). Catholics in the Grand duchy of lithuania, 
however, simultaneously switched to the spelling Chrystus (sometimes returning to Chris-
tus) and kept at it for a comparatively long period, most probably up to the middle of the 
nineteenth century. the writings of the lithuanian evangelical reformed Church do not 
yield any more consistent norms of the spelling; the selection of a variant depended either 
on the habits of writers or on the sources employed: during the seventeenth to the begin-
ning of the nineteenth century, the lithuanian evangelical reformed Church used four 
orthographic variants of the name. 

preliminary research into the polish variants of Christ’s name in fourteenth- to fifteenth-
century manuscripts reveals that the lutherans of the sixteenth century forgot the spelling 
Krystus and, under the influence of latin and German texts, they chose the form Christus. 
polish Catholics, after bible translator Jan leopolita’s search and vacillation between Chris-
tus and Chrystus by Jakub Wujek in the second translation, selected Chrystus. the polish 
evangelical reformed Church and the antitrinitarians, who adhered to the spellings Kris-
tus and Krystus in the sixteenth century, also began writing Chrystus in the year 1606. 
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